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 متهيد

سالمي ما إن أطّل العرص احلديث حتى ظهرت طالئع الباحثني واملفّكرين يف العامل اإل

تعمل عىل دراسة واقع األّمة اإلسالمّية مقارنًة له بالعامل اجلديد، وقد اكتشف العلامء أّن ثّمة 

قة تعاين منها األّمة، وكانت هناك نظرّيات متعّددة يف تفسري العلل واألسباب التي مشاكل عمي

 .أوصلت األّمة إىل ما وصلت إليه من شيخوخة وترّهل

والعلامء كان القول بأّن األّمة نسيت فّكرين ليها بعض املبني الطروحات التي توّصل إومن 

وهو أّن األّمة مل تعد  ،سبب أعمق من ذلكتراثها وختّلت عن دينها، فيام رأى آخرون بأّن ال

، إىل هيمنت عليها تيارات فكرّية أعاقتها عن النهوضقد  هتفهم الدين بشكل صحيح أو أنّ 

 .غريها من التحليالت والتفسريات

والحظ بعضهم أّن الرتاث ال  ،من العلامء يف العودة ألسباب النهضة فّكر العديد   ،من هنا

لتحقيق  ؛مكاناتههبدف استنطاق إ إعادة النظر يف الرتاث عموماً  خيلو من إمكانات، فتّمت

 .من جديد النهوض يف األّمة

جات التي قّدمها الرتاث اإلسالمي ولقيت ترحيبًا يف العرص احلديث خر  كانت واحدة من الم 

ر الدكتوو ،م(1905)حمّمد عبده اإلمام من أمثال  فقد اهتّم هبا رموز   ،«ةة مقاصد الرشيعنظريّ »

وغريهم، وحاولوا إعادة  م(1935)حممد رشيد رضا الشيخ و ،م(1932حمّمد عبد اهلل دراز )

 دف جعلها خمرجًا من مآزق الفهم املغلوط للدين.إحيائها هب

ج األّول، هي نظرّية أو توليفة التعّدي عن حرفّيات  ج الثاين ذي الصلة بالمخر  المخر 

عللها ومناطاهتا احلقيقّية )االجتهاد املناطي الستنطاق مكنوناهتا وغاياهتا و النصوص،

والعليل(، يف مقابل ما اعت رب نزعًة ظاهرّية شكالنّية حرفيّة يف الدراسات الرشعّية يف طريقة 



  

 تعاملها مع النصوص تارًة، واألحكام نفسها تارًة أخرى.

قاصدي االجتهاد املوال تبدو كافية؛ ألّن  لكّن عملية استنطاق التاريخ ليست نزهةً 

 ،ا السكونوغّطامه ،النسيانخاّصًة األّول منهام ـ كام سوف نرى، ـ ا طمرمه واالجتهاد املناطي

إحياء حقيقّيًا أو إعادة تنشيطهام  امفأّي عملّية إحياء هل عديدة، ومن ثمّ  العتمة لقرون   املّفتهو

لعادة أن تكون ومن الصعب يف ا .ة حفر ونقد وإعادة نظرجيب أن يصاحبها عمليّ وتفعيلهام، 

 .سليم وموضوعّي  بشكلها القديم كافيًة يف معاجلة األزمات وفتح باب االجتهاد بشكل  

ة القاصد قدت يف العرص احلديث حول نظريّ كانت الكثري من الدراسات التي عم  ،من هنا

و إحيائي، وأقّل من ذلك تلك الدراسات التي محلت عد تارخيي أذات بم واالجتهادات الناطّية 

والعللية املقاصدية  ةّية حال أخذت الذهنيّ لكن عىل أ ،عدًا نقدّياً أو جتديدّياً يف النظرّية نفسهابم 

 ونوصار العديد من الباحثني يفّكر ،ها نحو ميدان االجتهاد الفقهي يف القرن العرشينسبيل  

 خمتلفة.قضايا فقهيّة  ونيعاجل موهأو مناطّية بطريقة مقاصدّية 

 ،القاصد ةمل يرّحب االجتهاد الشيعي اإلمامي بنظريّ  ،اإلسالمي الناهضرغم هذا الشهد و

ويرجع السبب يف ذلك عىل األرجح لكون  للنظر والتأّمل؛أبوابه هلا ومل يمّد هلا يديه ومل يفتح 

رفضها حمسومًا بدو يعىل سلسلة من العنارص التي ـ بشكلها التارخيي السائد ـ تشتمل  ةالنظريّ 

يقّرب  ؛ فاملقاصدّية تفّكر بطريقة التعليل، والتعليل مفهوم  منذ قرونإلمامي يف االجتهاد ا

التفكري اإلمامي من القياس؛ ألّن القياس هو الباب الذي فتح مسألة التعليل يف االجتهاد 

الذي فتح باب البحث عن ـ ل من هذا الكتاب كام سنرى يف الفصل األوّ ـ بل هو  ،تارخيّياً 

 هـ(.505) الغزايلهـ(، و478)اجلويني  ني:ها مع مثل اإلمامة املقاصد نفسنظريّ 

اين من القرن يف النصف الثرًا شيعّيًا، ورغم ذلك جاء احلديث عن املقاصدّية متأّخ 

لكّن هذا مل يمنع ـ كام سوف ي الحظه القارئ يف هذا الكتاب  يضًا.أبشكل حمدود العرشين، و

ارضًا يف الوسط اإلمامّي بدرجة جّيدة، وإن بطريقة إن شاء اهلل ـ أن يكون االجتهاد املناطي ح

 ال ترقى للطاقة االستيعابّية التي يتنسى هلذا االجتهاد الوصول إليها.

 االجتهاد املقاصدي واملناطي، من احلركة األفقّية إىل احلركة العامودّية

لعديد من نتيجة هذا كّله، سوف خيتلف أداؤنا يف هذا الكتاب اختالفا نسبيّاً عن أداء ا



  

والتي ال تنفي سائر األنامط بل تتالقى معها يف  الباحثني الذين كتبوا يف هذه األنامط االجتهادّية،

 أصوليّةاكثر من موقع، وذلك أّن هذا الكتاب يستهدف تقديم مقاربة اجتهادّية استداللية 

مستخدمًا النقد للبنيات التحتية لالجتهادات املناطية واملقاصدّية والعللية،  )أصول الفقه(

والتقويم معًا، فنحن هنا سنحاول أن نكون خلف الستار، لنرى ما هي األصول االجتهادية 

التي تقوم عليها هذه األنامط أو يمكن أن تقوم عليها؟ وكيف يمكن تربيرها منطقّيًا ورشعّيًا 

 ها وموانعها؟وأصولّيًا؟ وما هي حدودها ومعاملها؟ وما هي نتائجها وتأثرياهتا؟ وما هي عوائق

هذا األمر يتطّلب حركة عامودّية يف دراسة هذا املوضوع، وأعني باحلركة العامودّية 

الدخول  يف عمق هذه األبحاث، ليس اعتامدًا عىل ما ذكره الرتاث ـ بام قّدم من تركة هائلة بحّق 

حتفيز النفوس ـ بوصفه أمورًا مسّلمة نحتاج فقط لتعويمها إعالمّيًا وخطابيًا، واحلث عليها، و

نحوها، بل إعادة االنطالق يف تقويم الرتاث نفسه يف قواعده السفىل، وحماولة اإلضافة عليها 

 ووضع لبنات قادرة عىل حتقيق أهداف هذه املدارس االجتهادّية، أو القيام بنقدها وتقويمها.

 فقه»، إىل كتاب «شمول الرشيعة»يف هذا السياق، بدأ مرشوعنا هذا، من كتاب 

وما سيتلوه ـ بإذن اهلل ـ من بحوث دور العقل األخالقي  ، وصوالً هلذا الكتاب،«الصلحة

وأمثاله يف صياغة الرؤية الفقهّية، من هنا أرجو من القارئ العزيز أن يأخذ هذه الكتب بمثابة 

ن سلسلة مرتبطة حييل بعضها عىل بعض، فمثاًل بحوث فقه األولوّيات التي اهتّم هبا املقاصدّيو

يف عملّية التقسيم الثالثي للمقاصد بحثناها مع قواعدها يف كتاب فقه املصلحة، وكذلك مبدأ 

التعليل املصلحي وأصل قيام الرشيعة عىل غايات ومقاصد، وما يتصل بقضايا العالقة بني 

النّص واملصلحة، فهذه الكتب متثل حّبات من سلسلة واحدة مرتابطة وأخذ أحدها قد يوحي 

 ّن البحث منقوص يف مكان  ما.للقارئ بأ

 االجتهاد املقاصدي، واملناطي، والعللي، يف هذا الكتاب؟الفرق بني  هو ما

؛ ألّن هذا الكتاب سوف يتوّصل إىل نتائج تستدعي لينااملوضوع مهّم جدًا بالنسبة إهذا 

 فرزًا واضحًا بني ثالثة مصطلحات هنا.

                                              
إّن نتيجة كتاب شمول الرشيعة )وهي إنكار الشمول التفصييل( غاية يف األمهّية هنا؛ ألّّنا تغرّي الكثري من ( 1)

 االنتباه.قواعد االجتهاد فيام ال نّص فيه، وقد رشحنا ذلك بالتفصيل هناك، فريجى املراجعة و



  

 :ةالواردات الثالثة صطلحتوضيح مقصودي من امل  ـبدايةً هلذا يلزمني ـ 

)مالكات األحكام الكليّة االجتهاد الذي يأخذ الغايات هو : ـ االجتهاد القاصدي 1

أي هو ة والنتائج املصلحيّة املرتتبة عىل الترشيعات( التي تستهدفها الرشيعة بترشيعاهتا، الثبوتيّ 

رشيعة كالعبادات والسياسات يأخذ الرشيعة بنظرة كليّة عاّمة، أو يأخذ حّيزًا واسعًا من ال

بنظرة كلّية عاّمة، ثم يرصد الغايات واألهداف املتوّخاة من وراء وضع منظومة الترشيعات 

واألهداف ثم يقوم بمامرسة االجتهاد وفقًا هلذه الغايات كّلها أو يف هذا احلّيز الواسع، 

ا يف أرض الواقع بوصفها حاكاًم ومهيمنًا عىل فهم األحكام والنصوص وحتريكهواملقاصد 

تكن منصوصة )منطقة  ، وبوصفها قادرة عىل إنتاج ترشيعات متواملة معها ولو ملكذلك

 .(الفراغ/ما ال نّص فيه

عىل سبيل املثال، من مقاصد الرشيعة حفظ الدين، وهذا مقصد  تتعاضد الترشيعات يف 

لنصوص اجلزئّية تارًة، األبواب املختلفة لتكريسه، فهذا املقصد نأخذه بوصفه أساسًا يف فهم ا

ويف تقويمها تارًة أخرى لو عارضته أو وافقته، ويف إنتاج أحكام متواملة مع هذا املقصد لو مل 

نجد هذه األحكام منصوصًة يف الكتاب والسنّة، كام يف مساحات كبرية من فقه النوازل الذي 

 هو أرض خصبة للنشاط املقاصدي.

الذي حياول العبور من حرفّيات النصوص الكتشاف هو االجتهاد  ـ االجتهاد الناطي: 2

                                              
من املالحظات هنا أّن كبار املقاصدّيني مل يعملوا عىل تقديم تعريف منطقي واضح ملقاصد الرشيعة، بمن ( 1)

فيهم الشاطبي. نعم ظهرت يف الفرتة األخرية تعريفات. وربام يكون السبب هو الوضوح، وربام أمرًا آخر، 

 اًم ثالثة أشكال:والذي يبدو لنا أّن تناوهلم ملفردة املقاصد كان له دائ

(، )القاصد العاّمةولعّله الغالب، ويعني الغايات التي وضعت جمموعة الترشيعات ألجلها  الشكل األّول:

 وهذه هي نقطة االرتكاز يف النظرّية العاّمة للمقاصد الرشعّية.

عات يف باب معني وهو غري نادر، ويعني الغايات املستهدفة من خالل جمموعة معّينة من الترشي الشكل الثاين:

 .)القاصد اخلاّصة(أو نحو ذلك 

)القاصد وهو غري نادر، ويعني الغاية أو الغايات التي وضع هذا الترشيع أو ذاك ألجلها  الشكل الثالث:

 اجلزئّية(.

وقد نجد من يستخدم املصطلح يف مفهوم يستوعب اثنني منها أو الثالثة معًا، مثل ما فعل الدكتور نور الدين 

 دمي.اخلا



  

املدار )العّلة( الذي تقوم عليه الترشيعات. واملدار أو املناط ال يساوي املصلحة أو املقصد أو 

زة مبارشًة يف ويتبعها ، بل قد يكون صفًة يلحقها احلكمبالرضورة املالك الثبويت ، لكنّها غري مرب 

، ويكون احلكم دائرًا مدارها وجودًا وعدمًا ذي يدور حوهلااملؤّسس للحكم ال الدليل الرشعي

 سعًة وضيقًا، وتكون املصلحة مرتتبة عىل دوران احلكم عىل هذا املناط.

فاالجتهاد املناطي هو اجتهاد يستهدف كشف املدارات التي تتبعها األحكام، غاية األمر أّنه 

ّرد ذكر املدار يف النّص الترشيعي يعمل عىل كشف هذه املدارات بوسائل متطّورة، تتخّطى جم

 نفسه الذي أبدى هذا احلكم  الرشعي.

شارت اآلية نفسها التالية أ، وآن، إذا تّم حتريم اخلمر يف القراالفرتايض وعىل سبيل املثال

ا املالك/املصلحة أو املفسدة وفهم الفقيه ذلك، أمكنه ربط هذ ،تحريمالك الملمها ريحتآلية 

ر استقرابغضاء بني الناس ووقف ما يصّد عن ذكر اهلل وعن الصالة = محاية )منع العداوات وال

احلياة االجتامعّية والروحّية(، بصفة  يف اخلمر وهي اإلسكار؛ ألّن اإلسكار هو الصفة التي 

كر، ترتبط هبذه العّلة الثبوتية املالكّية، فيفهم املجتهد املناطي أّن املحّرم هو املسكر، أو الس  

ة حرمة املسكر وليس ، وتصبح النتيجم اخلمر أو لوّنا أو طريقة تصنيعها أو غري ذلكوليس اس

، وهبذا يتوّسع النيء املختمر بنفسه ا خصوص العصري العنبّي ّّن ا اخلمر بأحرمة اخلمر لو فهمن

 احلكم بفضل االجتهاد املناطي ليستوعب أفرادًا غري اخلمر يصدق عليها عنوان املسكر.

. واملجتهد  اكتشف  وفاملسكرّية ه املناط مع أّّنا غري مذكورة، وإّنام املذكور يف النصِّ اخلمر 

املناط من خالل عملّية ربط املصلحة بالصفة املوجودة يف املوضوع الذي انصّب عليه احلكم 

 )اخلمر(. وهذا جمّرد مثال لنوع  من أنواع االجتهاد املناطي الذي نقصده هنا.

نعني به يف هذا الكتاب مفهومًا يتداخل مع االجتهاد املناطي و ـ االجتهاد العليل: 3

 واملقاصدي معًا، وذلك أّن االجتهاد العليل له وجهان:

االجتهاد الباحث عن املالكات والعلل الثبوتّية، أي عن املصالح واملفاسد  الوجه األّول:

ة له.  ْلِسف  وهذا ما نسّميه: العّلة الثبوتيّة واألغراض الكامنة وراء الترشيع واملرّبرة لوجوده واملف 

 املالكّية.

االجتهاد الباحث عن املدارات واملناطات والصفات التي متثل روح موضوع  الوجه الثاين:



  

 احلكم، وهو ما نسّميه هنا بالعّلة اإلثباتّية املناطّية.

وعها عىل هذا األساس، فاالجتهاد املناطي حيتاج الجتهادات التعليل بنوعيها أحيانًا وبن

الثاين أحيانًا أخرى كام سوف يرشحه هذا الكتاب. وأّما االجتهادات املقاصدّية فهي تستخدم 

املناطات اإلثباتية العاّمة أحيانًا اجتهاد التعليل؛ ألّّنا تستهدف كشف العلل الثبوتية العاّمة ـ و

 ـ ومن ثم فهي نشاط تعلييل يف جانبها االكتشايف هذا. ريبإذا صّح التع

، فقد يأيت استخدام مصطلح العّلة بمعنى مالك حكم  خاّص )فلسفة ترشيع هذا وعليه

(، وقد يأيت بمعنى املالكات العاّمة الترشيعّية فيلتقي مع املقاصد اجلزئّية/احلكم أو ذلك

، وكذلك قد يأيت استخدام العّلة بمعنى املدار واملناط والعنوان والصفة باملعنى الغالب املقاصد

احلكم، بل قد تستخدم كلمة املقصد يف أدبيات املقاصديني وغريهم لإلشارة ملقصد  التي يتبعها

ترشيعي يف حكم  خاّص بعينه أحيانًا، فيلزم االنتباه لطريقة تناوهلم وتناولنا هلذه املصطلحات؛ 

ألّننا نعتقد بأّن فصل هذه األنامط عن بعضها ـ أثناء دراسة جوانب أّي قضّية ـ رضوريٌّ 

ني بينها.للغاية؛   لوضع صورة متكاملة عن التعاون والتواشج القائم 

 بني االجتهاد املقاصدي، وكّل من االجتهاد املناطي والِعَلليالعميق التواشج 

وفقًا ملا مّر ـ وسيأيت تفصيله يف هذا الكتاب بإذن اهلل ـ فإّن هناك عالقات متواشجة قوّية بني 

درسها معًا لتكوين تصّور جاّد، وحيث إّّنا مجيعًا تسعى أنواع االجتهادات هذه، وأّن علينا أن ن

ـ بشكل أو بآخر ـ للكشف عن مدارات حقيقّية ومالكات ثبوتّية يف ترشيع  مفرد أو منظومة 

 ترشيعيّة، هلذا سوف ندرسها معًا عىل شكل توليفة أصول للنظر يف النهاية كيف تكون النتائج.

وأصول االجتهاد القاصدي سوف نبحثها معًا، لا هذا يعني أّن أصول االجتهاد الناطي 

سنثبته الحقًا من أّن االجتهاد القاصدي ال يمكن أن يقوم بمعزل عن االجتهادات الناطيّة 

يل املرتاكم هو الذي يوّلد يف احلقيقة الرؤية املقاصدية ل  ألّن االجتهاد املناطي والعِ ؛ والعللّية

تي ترّبر االجتهاد املناطي والعليل تتداخل بقّوة مع تلك التي تكّون أو أّن اآللّية ال، ةً عاد الكلّية

لنا االجتهاد املقاصدي العام، كام يف مثل نصوص املقاصد ومرجعيّة االستقراء وفقًا ملا سيأيت 

لنرى أّن الصحيح من جمموع الحقًا، فعلينا بحث هذه االجتهادات ضمن منظومة واحدة؛ 

ق؟هذه األصول أّي نوع من نظريّ  قِّ  ة املقاصد يثبت؟ وأّي نمط من أنامط التعليل واملناطّية حي 



  

إّن قناعتي الشخصيّة هو أن فصل االجتهاد املقاصدي العام عن بِنيته التحتّية املعتمدة عىل 

أصول متداخلة جدًا مع االجتهاد املناطي والعليل، أو معتمدة عىل نفس نتائج هذين 

لذي سيحّول املقاصدّية اىل جمّرد شعارات عاّمة فارغة غري االجتهادين يف بعض األحيان، هو ا

 قابلة لتشييد بناء فقهي حقيقي عليها.

ويؤّكد ما نقول ـ بوصفه شاهدًا تارخييًا وسياقّيًا ـ أّن نظرّية املقاصد، كام سنثبت ذلك يف 

لدت من رحم نظرية التعليل القيايس يف  علم الفصل األّول من هذا الكتاب، إن شاء اهلل، و 

أصول الفقه، فاملقاصد تقع متامًا يف وسط نظرّية التعليل ومناهج اكتشاف العلل األعّم من 

 العلل املالكيّة )مصالح ومفاسد(، والعلل املناطّية واملدارّية )الصفة والعنوان(.

إّن املقاصد العاّمة تتحّول إىل مقاصد جزئّية يف املفردات عرب عمليّة التفكيك، فيام يكون 

، ذات العمومّيةد صقابعض املة منتجًا يف بعض األحيان لتصّور كيب العلل واملالكات اجلزئيّ تر

من هنا فالعلل اجلزئّية هي تعبري آخر عن املقاصد الكلّية يف مرحلة التفكيك والتفصيل أو هي 

 نعم العلل املناطّية قد تنفصل عن املقاصد ألّّنا ال ترتبط بالبعد .مؤرشات وعالمات عليها

الغائي أو املصلحي العام، بعكس املقاصد بمعناها االصطالحي، فانتبه جّيدًا، لكّن هذا 

االنفصال أّويل؛ ألّن املناطات هي التي توضح روح األحكام اجلزئّية فبناء املقاصد عىل 

االستقراء سوف يفرض مالحظة اجلزئيات التي حتتاج لوضوح مناطاهتا قبل تقّرهيا وبناء 

، بل إّن بعض العلل املناطّية مرتبط باملالكات الغائّية كام سوف نرى يف هذا النتائج عليها

 الكتاب.

 صولّية لبحثنااألهلوّية ، اه: الفقه وأصوليوجَهاملقاصد و.. بني 

 ةواملناطيّ  ةاملقاصديّ  ات:هنا، وهو أّن االجتهاد ةوضح أمرًا يف غاية األمهيّ يل أن أالبد 

 وجهان:ة، هلا والعلليّ 

وهو صياغة الفقه يف ضوء الفهم املقاصدي، أي تقديم فهم مقاصدي  لوجه الفقهي،اـ  1

 .هنا وهناك ، وكذلك احلال تقديم صياغة عللية ومناطّيةهللفقه وصياغة مقاصدّية ل

ة املقاصد، حيث يدرسون هذا الوجه كثريًا ما يكون هو حمّط نظر الباحثني، خاّصة يف نظريّ 

ـ مثاًل ـ: إّن الرشيعة الفقه وفقًا لذلك، فهم يقولون  صوغوناهتا وياملقاصد وتقسيامهتا وتنويع



  

حتديد الت، وواحدة منها مكمّ  ولكّل  ،اتات وحاجيات وحتسينيّ ىل رضوريّ تنقسم إ

 ثمّ وأّن حتريم اخلمر مثالً يندرج ضمن هذا املقصد أو ذاك، كذا وكذا، بأّّنا ات الرضوريّ 

 ونحومها. ةة من الكتاب والسنّ رشعيّ لة ادلّ األ ها يف ضوءيصوغون العالقة بني هذه كلّ 

ه لتقديم فهم يه عمل اجتهادي يقوم به الفقنّ أفقهي، بمعنى  هذا الوجه هو يف تقديري وجه  

اء هذا الفهم مع ألجزم شبكة عالقات يوتقد ،مام الباحثنيأمنظومي للرشيعة وعرضه 

 .، وهو يقرتب كثريًا من فقه النظم والنظرّياتبعضها

املنتمي لدراسات أصول الفقه ومناهج االجتهاد وآلّياته، به أعني و ،يلوالوجه األصـ  2

سس التي عرب رشعنتها آللّيات والقواعد واألوهذا الوجه يعنى بدراسة البنيات التحتية وا

وتشييدها يمكن الرشوع بصياغة فهم مقاصدي منظومي للرشيعة، فهنا نحن ال ندرس 

هذا هو عمل الفقيه  نّ أل ؟وهل حفظ العرض منها أو ال ؟وما هي ،ات نفسهاالرضوريّ 

ة هو توفري البنية التحتيّ ـ ني مقاصديني صوليّ ي املقاصدي، بينام عملنا ـ بوصفنا أاملنظوم

لفقيه املقاصدي بتوظيفها للوصول ذا االتي تسمح هلالبيئة احلاضنة( /العميقة )الروافد واملنابع

 ة.ة مقاصديّ لصياغة منظوميّ 

ني يف ع معرفة املالكات واملناطات مستحيلة بنسبة تسعة وتس، إذا قلنا بأنّ بيل املثالوعىل س

اد االستن  ـاً صوليّ ـ أال يمكن  ةنواعها يف الكتاب والسنّ أة عىل النصوص التعليليّ  نّ أاملائة، وقلنا ب

، فهي عاجزة عن ختصيص احلكم وتعميمهثبات العلل املدارية التي يتبعها احلكم، إليها إل

تهاد واستنتاج جة يف االليس حجّ )يف النصوص أو األحكام( ستقراء اإلأيضًا بأّن وقلنا 

، وقلنا كذلك بعجز العقل والعقالء عن فهم املالكات واملناطات ما مل ترّصح األحكام الفقهّية

، وقلنا بأّن النصوص املقاصدّية العاّمة ـ كاألمر بالعدل واإلحسان ـ ال تصلح يف هبا النصوص

بنيتها لتوظيفها يف االجتهادات الرشعّية بل هي أقرب خلطابات عاّمة مفهوميّة فقط كام يراه 

ة ة مقاصديّ ّن الفقيه املقاصدي عندما يريد صياغة نظريّ أفهذا يعني  ..بعض العلامء املعارصين

ر ّن األدوات التي سوف يستعملها للوصول لتصوّ لنفسه لن يتمّكن من فعل ذلك؛ أل

، وفقًا ًا وال رشعاً دوات غري معتربة منطقيّ ، هي أحتريك مفرداهتامن نه يعة يمكّ مقاصدي للرش

 صولّية.ته البحوث األثبتملا أ



  

، وهو ما يقوم )البناء الفوقي( ة والعلليةهناك وجهًا ظاهرًا للمقاصديّ  نّ نا عىل أه يدلّ هذا كلّ 

صولّيًا، ، وهو ما يقوم به بوصفه أ)البناء التحتي( به الباحث بوصفه فقيهًا، ووجهًا مسترتًا هلام

وكثريًا ما ت هلذه املوضوعات، ضالكتابات التي تعرّ هني يف الكثري من الدمج بني الوج وقد تمّ 

 ،ة بني البحوثجفرتض مراعاة اختالف الدريف حني كان ي  تّم االقتصار عىل الوجه الفقهي، 

نتج املقاصدّية، ثم يف مرحلة ن ت  أاألقّل ـ  افرتاضيًّا عىلـ ة التي يمكنها بحث املعايري املنهجيّ فت  

ة تشغيل خّط اإلنتاج هذا لتوليد نظرّية مقاصدية تعرض الرشيعة وتفهمها ثانية تبدأ عمليّ 

ولعّلهم اكتفوا باألبحاث املتفّرقة ذات الصلة هبذا املوضوع يف  مفرداهتا يف ضوئها. كوحترّ 

 ل واالستصالح وسّد الذرائع ونحو ذلك.الدراسات األصولّية، مثل القياس ومسالك التعلي

هنا هو أّن هذا الكتاب ال هيّمه كثريًا اجلانب الفقهي لنظريّة القاصد والعلل  اإّن ما يعنين

ّ إو يعيق أوالناطات، بل هو خمتّص بدراسة اجلانب األصويل النهجي الذي يسمح  نتاج ة إمكاني

هلذا لن نبحث يف تفاصيل  ،والعلليّة()أصول فقه القاصديّة  فقه مناطي وعليل ومقاصدي

 نّ أبها املوقف، وهل و هناك يتطلّ عابرة هنا أ شارةً إال إة للمقاصدّية، الصياغات الفقهيّ 

مناط  نّ ات؟ وما هو الدليل عىل أوما هو الدليل عىل التحسينيّ  ات مخس أو سّت مثاًل؟الرضوريّ 

ة أو زئيّ جلة )ات املوضوعات الفقهيّ احلكم الفالين هو كذا وليس كذا؟ إىل غري ذلك من عرشا

 ة الكليّة(.وميّ ظاملن

وحيّدد مساره، ويفّّس عدم خوضه يف ملّفات وهذا ما ينتج اهلوّية األصولية لبحثنا هذا، 

، وعدم توّقع أشياء من هذا الكتاب ببعضهاواملقاربات فريجى عدم خلط األمور دون أخرى، 

 .هو غري مهتّم هبا يف هذه املرحلة

 مّما نستهدفه يف هذا الكتاببعٌض 

 ما نريده يف هذا الكتاب هو اآليت:بعض إّن 

ة اجتهاد مقاصدي ومناطي دات التحتية التي تسمح بوالية للبنصوليّ تقديم قراءة أ ـ 1

ة حتى لو مل يقدر عىل وعليل قادر عىل ممارسة نشاطه يف مساحة واسعة من الدراسات الرشعيّ 

ة من نامط االجتهاديّ قال هبذه األتوبعبارة ثانية: االن ها.كلّ  ةلرشعيّ ذلك يف مساحة الدراسات افعل 

 ة الفقهيّة.ات االجتهاديّ يف العمليّ  ىل مرحلة النشاط الفاعلاملحدود أو املبعثر إ مرحلة النشاط



  

سة نفاة القياس رإنتاج نسخة لالجتهاد املقاصدي والعليل واملناطي من داخل مد ـ 2

ـ عىل خالف ما يتصّوره الكثري من وإثبات أّن هذه املدرسة يمكنها ، والظّن املطلق والرأي

ي ا من القياس والرأّن موقفهامط االجتهادّية، وأنن حتظى بنسختها الفاعلة هلذه األأبنائها ـ أ

ة مقاصدية )عاّمة ـ خاّصة ـ جزئّية( يف مساحة معتّد  يف الفروع ال يمنع عن والدة نسخوالظنّ 

، ومن ثّم فاالجتهاد النايف للقياس ـ بام فيه الوسط اإلمامي ـ وع الفقهيّةهبا من الفقه والفر

 .املقاصدّية واملناطّية والعللّيةه ت  د قراء  يمكنه أن يولِ 

بل باإلمكان تقديم قراءة  ،ن تكون واحدةة ال جيب أليّ لة والعإثبات أّن النسخ املقاصديّ  ـ 3

 .عض اليشء وتتفق يف أشياء أخرنامط االجتهادية ختتلف عن السائد بهلذه األ

يف تاريخ ي والظّن املطلق والرأة تعاين منها مدارس نفي القياس شكاليّ  أكرب إإنّ  ـ 4

و عليل ومناطي ذا مساحة والتي أعاقتها عن تكوين فقه مقاصدي أ سالمياالجتهاد اإل

ة صوليّ بنياهتا األعاقت تفعيلها لموانع أبل يف وجود  ،يف البنيات التحتية هلاال تكمن واسعة، 

صدي وعليل ة لبناء فقه مقادوات التنظرييّ غري القيايس يملك األ دنفسها، بمعنى أّن االجتها

ابقًا متامًا لنسخه السائدة ـ لكّن ما يمنعه عن ذلك هو بعض املقوالت ومناطي ـ ولو مل يكن مط

ة بنيته األصوليّ وأّن  والتيف املجال التطبيقي، فلو متّكنا من إقناعه بتخّطي هذه املقواهلواجس 

فاّنه سوف يقّدم لنا  ،بصيغة فاعلة يف الفقهـ أو مع بعض التعديل ـ نتاجها بعينها إعادة إيمكن 

 قراءة مقاصدّية عىل طريقته.

ة يف الوسط خاّص  ،ىل اليومالسائد إشكال ممارسات املنهج املقاصدي إّن الكثري من أ ـ 5

يف رشعية الظّن  افنا معهالظّن يف الفروع، وأّن اختالجعّية مرعتمد بدرجة عالية عىل ت ،سنّي ال

ارسها، ومن ثّم متبيق التي طشكال التع سوف جتعلنا نتقاطع مع كثري من أاملطلق يف الفرو

كثر ة أعمليّ ـ ة الظّن يف الفروع تنا يف نفي كليّ وفقًا لنظريّ ـ فاملامرسة املقاصدية والعللية ستغدو 

  للوصول لرؤية مقاصدّية يف الفقه.ربكأ صعوبة وحتتاج لبذل جهد

 هذا الكتابفصول ، مسارات البحث يف املقاصد واألسئلة اجلاّدة

 سوف نسري يف هذا الكتاب ضمن خطّة مؤّلفة من عّدة خطوات:

سندرس االجتهاد املقاصدي واملناطي والتعلييل ضمن ثنائّية املنهج  يف الفصل األّول،



  

نا سنقوم برصد تطّورات هذه املناهج االجتهادّية بطريقة خمترصة التارخيي والنقدي، بمعنى أنّ 

لكنّها تتضّمن توضيحًا وتفسريًا ألصول تفكريها عرب السري التارخيي فيها. وهذه العملية 

للتجارب واألفكار التي طرحت يف خمترصة أو عابرة سوف تصاحبها قراءة نقدّية أو تقويمّية 

 هذا الصدد.

وتقويميًّا مع نظرّية املقاصد والعلل يف االجتهاد السنّي أّوالً، ثّم ندرسها سوف نسري تارخييًّا 

يف فضاء االجتهاد الشيعي اإلمامي، لنرى كيف تطّورت نشاطاته عرب القرون مع نظرّيات 

هبدف وضع القارئ يف إطار فهم تارخيي للفكرة يساعده جدًا عىل  ؛التعليل واملناط واملقاصد

 فضل من تعريفها اللفظي اجلامد.فهم الفكرة نفسها بأ

ضمن سندرس أصول االجتهاد املقاصدي واملناطي والتعلييل، وذلك أّنه  يف الفصل الثاين،

طار إالتي نواجهها يف  تظهر هنا سلسلة من األسئلة اجلاّدةيف الفصل األّول، سسياق ما مّر 

 من نوع: ،االجتهادين: املقاصدي واملناطيدراسة 

 عليها؟النظرّيةم ة القاصد التي تقوم ركان نظريّ هي أما 

 ما هي أركان االجتهاد الناطي وآلّياته؟

 ما هي مناهج التعليل يف االجتهاد ومسالكه؟

 يف أصول الفقه اإلسالمي؟والناهج كّلها ما هي القيمة االجتهادّية هلذه األركان 

ء معرفة الغايات من وراء املقاصد تقوم عىل اّدعا ةنحن نالحظ أّن نظريّ فعىل سبيل املثال، 

ّقة سنرى فهوم لو حّللناه بالدالت التي تستهدفها الترشيعات بالتقنني، وهذا املآالترشيعات وامل

لكن عىل نطاق مفتوح هذه املّرة وقد ال يقف عند أو امتداد ملسريته، تعبري آخر عن التعليل  هأنّ 

مق، التعليل بع   ةعلينا دراسة نظريّ ة هنا أو أخرى هناك، وهذا األمر يفرض لة فقهيّ أحدود مس

سواء كانت العّلة )أو جمموعة ترشيعات معًا( فام هي أدوات اكتشاف العّلة من وراء الترشيع 

دوات اكتشاف ما تدور أوما هي  ؟شاف مالكات األحكامتدوات اكأثبوتيّة؟ ما هي  مأ ةً ثباتيّ إ

تبعًا  ،نفيًا وإثباتاً  ،وضيقاً  احلكم سعةً عليه األحكام ولو مل يكن مالكًا بحيث نتمّكن من حتريك 

 له؟

هذه األسئلة من الطبيعي أن جتّرنا نحو مسالك التعليل التي طرحها االجتهاد اإلسالمي يف 

 مامّيةمباحث القياس ووقعت موقع اجلدل بني القائلني بالقياس ومعارضيهم من اإل



  

سبيل  عىلـ ف العّلة عرب النّص والظاهرّية، األمر الذي يستدعي منّا دراسة إمكانات اكتشا

وهو ما يفرض علينا دراسة كلّية عاّمة فيام كان يسّمى بالقياس منصوص العّلة، املثال ـ 

 لنصوص العلل يف الكتاب والسنّة وفهم جوهرها وهدفها.

، األمر الذي يفرض الثبوتية واإلثباتّية ء يف املقاصد وكشف العللستقرايت هنا دور االيأكام 

 ء يف االجتهاد الرشعي: قيمتها، جوهرها، مشكالهتا.ستقراة االقّوة دراسة نظريّ علينا ب

لن ندخل غامر هذه املوضوعات إال ونشعر بّسعة أّننا أمام سلسلة من القواعد االجتهادّية 

التي يلزم مللمة أوراقها لتكوين صورة متكاملة، من نوع قواعد: العّلة املنصوصة، وتنقيح 

ناط )العّلة املستنبطة( وحتقيق املناط، وإلغاء اخلصوصّية ونفي الفارق، وورود املناط وختريج امل

النّص بنحو الطريقية )الطريقية واملوضوعّية يف البيان الرشعي(، ومناسبات احلكم واملوضوع، 

وقاعدة االعتبار، ومذاق الشارع، وروح الرشيعة، والفهم البيئي واالجتامعي للنّص، ومبدأ 

 رفّية النّص، ودور السياقات الزمكانّية يف فهم النّص، وغري ذلك.التعّدي عن ح

االجتهاد قوم عليها ياألصول واألركان التي كشف إىل  الفصل الثايننحن بحاجة يف إذن، 

ة والتحّقق من صدقّيتها ودراسة هذه األصول والبنيات التحتيّ  ،ي واملناطيقاصدامل

 تها.وجدوائيّ 

االجتهاد املقاصدي برصد املوانع التي تقف حاجزًا أمام  نقومسوف الفصل الثالث، يف 

ترجع يف نامط االجتهادّية بأّن هذه األ فمثاًل من أبرز املوانع اإلحساس  واملناطي والعليل، 

جراء مقارنة بني إىل القياس، وهذا يعني ـ شيعّيًا ـ أّن املطلوب دراسة النسبة وروحها إ

، وسوف يفرض علينا ذلك من جهة أخرى والقياسجهة واملناطية والعللية من املقاصدّية 

النهي ف بمنه، فام هو املستهد   مق من زاوية موقف أهل البيت النبوّي دراسة مسألة القياس بع  

وملاذا؟ وما الذي كانوا يتوّجسونه من هل البيت؟ أالقياس يف نصوص املنع عنه عند أئّمة عن 

باملنع والرفض والتنديد قياس  له صلة بالنظرّية  وهل املستهدفالقياس حتى تشّددوا يف أمره؟ 

وأساسًا هل ثّمة دليل عىل ّني  أو ال؟وقواعد التعّدي عن حرفية النّص واملناطّية املقاصدّية 

 هو بالضبط؟األئّمة عن القياس؟ وما 

ن ة، ،عىل خّط آخر ْلم  هو وهذا البحث  من املشاكل التي تواجه املقاصدّية تظهر التارخيّية والع 

ترى أّن االجتهاد واملناطيني خصوم املقاصدّيني بعض يف احلقيقة دراسة إلشكاليّة يطرحها 



  

بحيث التارخيّية، وتشييد املقاصدي لن يفيض سوى للعلمنة )مرجعّية العقل وحتييد النّص( 

، وهو ما البّد لنا من ينتهي مفعوهلا الزمنيبذلك عاد فهم النصوص الدينية يف سياق تارخيي وي  

 .دراسته يف ضوء ما توّصلنا إليه

 دور التأثريات. هذا الكتاب، يأيتإليها العقبات أمام النظرية التي توّصل وبعد تذليل 

هذه املرحلة البنيوّية، نجد لزامًا علينا االنتقال للمرحلة الالحقة يف ضوء بعد و الفصل الرابع،يف 

 عكاساهتا يف جماالت االجتهاد الرشعي.النظرّية وان فرض صّحة ما توّصلنا إليه، وهو تأثريات

 سوف ندرس تأثريات هذه النظرّية أو هذا املنهج االجتهادي عىل ،يف هذه املرحلةوعليه، 

 :مفاصل أساسّية يف الدراسات الرشعّية، وذلك ضمن حماور

لفة در االجتهاد القاصدي والناطي يف تقويم األدّلة اجلزئّية يف السائل الختالحور األّول: 

ويف التوفيق أو الرتجيح بينها عند التعارض واالختالف، ويف تفسريها وفهمها، سلبًا أو إجيابًا، 

من نوع أّن موافقة حديث ملقاصد كلّية عاّمة ـ مثاًل ـ يمثل  النصوص احلديثّية،خاّصة يف 

ّله يشبهه ـ ، ولعبالرتجيح بالقاصدمرّجحًا له متامًا كالرتجيح بموافقة الكتاب، وهو ما ي عرف 

ولو جزئّيًا ـ يف الرتاث الفقهي اإلمامي بعض  التعابري التي من نوع: إّن هذا الرأي هو 

 الصحيح؛ ألّنه أشبه بأصول املذهب.

 أو من نوع أّن التعليل يوجب ترجيح النّص التعلييل عىل غريه.

شهرة وقبل ذلك يبحث يف دور هذا االجتهاد يف قواعد الوثوق باحلديث واإلمجاع وال

فاحلديث ـ برصف النظر عن املعارضة ـ إذا كان غري منسجم مع الكلّيات  وأمثال ذلك،

املقاصدّية أو التعليالت الغائيّة، فإّن ذلك يؤثر عىل درجة الوثوق به، تبعًا ملستوى قّوة الدليل 

هل هو  عىل املقصد أو الغاية والتعليل، وبتعبري آخر: إّن حتّقق الوثوق يف األحاديث اجلزئّية

مرشوط بمقارنتها مع الكلّيات األكثر وثوقًا، والتي تقع بمثابة أغراض أو مقاصد أو علالً عليا 

 للرشيعة أو ملجال من جماالهتا أو ال؟ إىل غري ذلك من البحوث.

 ،فقه النظم والنظرّياتدور االجتهاد القاصدي والناطي يف تشييد وتربير الحور الثاين: 

، فإىل أّي مدى ي سعف هذا ءستقرامن العمليّات الرتكيبّية للنصوص عرب اال خاّصة وأّنه يطّور

 .النمط االجتهادي يف تقديم خدمات هلذا النوع من القراءات الفقهّية

فقه الحور الثالث: دور االجتهاد القاصدي والناطي يف ضبط حركة فقه الخارج الرشعّية )



  

بأّن فقه احليل يقف عىل نقيض فقه املقاصد  من حيث وجود رأي يعتقد ،(احليل الرشعّية

 .يف مساحة واسعة منه والغايات

الحور الرابع: تأثري االجتهاد القاصدي والناطي يف إجياد تعادل بني النزعة العقالنّية 

وذلك أّن جمموع البحوث يف  وكيف؟ ؟ل له تأثري إجيايب هنا أو سلبيفهوالتعّبدّية يف الرشيعة، 

قد حسمنا موقفنا عىل مفرتق  ةف جتعلنا نجد أنفسنا عندما نصل إىل هذه النقطهذا الكتاب سو

طرق، إّما أن نكون قد ِملنا أكثر للتعّبدية يف التعامل مع النصوص أو ِملنا أكثر للنزعة التعّقلية 

باملعنى الداخل ـ ديني هذه املّرة، األمر الذي يلزمنا بجولة موجزة حول إشكالّية التعّقل 

، وعالقتها والتي طرحت يف علم الكالم اجلديد خالل العقود األخرية ،د يف الدينوالتعبّ 

 .بنظرّيات من نوع االجتهاد املناطي واملقاصدي والعليل

ليست علاًم يف عرض سائر العلوم مقاصد الرشيعة أّن سوف نكتشف  ،كّلهاهبذه الرحلة 

آلّية اجتهادّية متثل أحد أهّم دي أو نمط اجتهاأو روح الرشعّية لتعارضها أو تكّملها، بل هي 

وترتك أثرًا عىل مفاصل مهّمة فيه، وقد تعيد إنتاجها وفقًا  أركان علم أصول الفقه اإلسالمي،

ثل بال حاجة لفرض علم  جديد يف عرض علم األصول باسم علم املقاصد، وفاقًا مل هلا،

 م(.1973ابن عاشور )لشيخ ثل اوخالفًا مل ،م(2017لدكتور مجال الدين عطّية )ا

سائلني الوىل هذه هي الصورة التي سوف نسري عليها إن شاء اهلل تعاىل يف هذا الكتاب، 

ين ا من الزلل، إّنه عىل كّل يشء قدير. ق   القدير أن يرزقنا من توفيقاته وي 

 ويف النهاية

لقد كانت فصول هذا الكتاب عبارة عن سلسلة دروس البحث اخلارج يف علم أصول 

فقه اإلسالمي، والتي ألقيت ها عىل طلبة البحث اخلارج )الدراسات العليا( يف احلوزة العلمّية ال
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؛ ومقاصد الرشيعة )حوار(، جمّلة قضايا إسالمّية 238ـ  235عطّية، نحو تفعيل مقاصد الرشيعة: ( 1)

. وانظر حول عالقة الفصل والوصل بني املقاصد وأصول الفقه: احلسان شهيد، 72: 8معارصة، العدد 

 .91ـ  63اخلطاب املقاصدي املعارص، مراجعة وتقويم: 



  

رهم بحضو ؛ه بالشكر اجلزيل إىل كّل طاليب األعزاءّج أتومن هنا أجد لزامًا عيّل أن 

.. وإىل كّل من ساندين وأعانني بيشء، داعيًا وأسئلتهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم ومناقشاهتم

 اهلل تعاىل أن جيزهيم مجيعًا جزاء املحسنني.

من ما يقّدمونه عىل كّل  ،يت الكريمة وزوجتي العزيزةدائاًم قائاًم ألرسالشكر والتقدير يبقى و

 إّنه قريب جميب.عافية، ورضوان من اهلل أكرب، كّل خري وأجيل، راجياً هلم ـ من اهلل سبحانه ـ 

ا ملراضيه، وجينّبنا معاصيه، إّنه نعم املوىل ونعم النصري، وباإلجابة نقأن يوفّ  اهلل سبحانه نسأل

 جدير.

 

 حيدر حمّمد كامل حّب اهلل
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 لفصل األّولا

 ي واملناطياالجتهاد املقاصد

 األفكار واملنجزات ،املسرية التارخيّية

 عرض خمتصر، حتليل، وتقويم





 

 

 

 

 متهيد

ّن مدرستهم تعود أـ كالكثري من االجتاهات الفكرّية الدينيّة ـ والعلليّون ون عترب املقاصديّ ي

عيها ييز بني حضور فكرة بذاهتا وحضورها بومإىل العرص النبوّي، مستندين فيام نفرتض إىل الت

عن  يئاً ّّنم ال يعرفون شأرغم  ،ةالنظري، متامًا كحضور بحور الشعر العريب عند شعراء اجلاهليّ 

إىل نصوص التعليل والغايات التي  ذا التّيار، وتعود الذاكرة التارخييّة هب"بحور الشعر"كلمة 

، كام يرون اموروحهوالعلل ، حيث يفرتضون أّّنا تتضّمن فكرة املقاصد حيتوهيا الكتاب والسنّة

 كذلك.مناطي هو سلوك مقاصدي  ّن السلوك النبوّي أ

هبذا تبدو فكرة التعليل التي اشتملتها نصوص الكتاب والسنّة بمثابة املؤرش لفكرة 

أهّم، والعلليّني ني نسبة للمقاصديّ كانت بال‘ لتي أعقبت وفاة النبّي املقاصد، لكّن التجربة ا

عىل أّن الفكرة كانت راسخة يف  بمثابة مؤرش قوّي حيث اعترب سلوك الصحابة واخللفاء 

م، وكذلك العرص الذي تالهم من التابعني وتابعيهم، واملنطلق يف التفسري التارخيي الذي هوعي

تهاد والقياس ي واالجأهنا هو أّن مدرسة املصلحة والروالعليل يقّدمه الفكر املقاصدي 

 ألوائل ليست سوى تعبريات عن فكرة املقاصدوعرفه الصحابة واخللفاء ا وأمثاهلا ممّا مارسه

 .والعلل

ّن أوك ،ة يف الفكر اإلسالمي بفكرة املقاصدهبذا ترتبط سلسلة من النظرّيات االجتهاديّ 

ة النّص نحو روحه ني يريدون أن يقولوا بأّن خمتلف النظريات التي تتحّرر من لفظيّ املقاصديّ 

 يف سياق وعي الروح املقاصدّية.مجيعها  تصّب  ،ة متصلةة عالئقيّ كوتربطه بشب

هذا يعني أّن مثل نظرّية املصالح املرسلة واالجتهاد الذرائعي والقياس والتعليل والسياسة 

ستحسان كّلها تلتقي يف مكان واحد، وهو أّن خلف الترشيعات علالً الرشعّية والعرف واال

بل  ،األحكام املبعثرةّن علينا أن ال نقف عند حدود أوغايات كانت الترشيعات ألجلها، و



 

 اكتشاف الناظم هلا من خالل ربطها دائاًم بالعلل لنبلغ هبا حّد رسم اهلرم الكامل. املطلوب

هـ(، وهو يرشع يف كتابه، 790با إسحاق الشاطبي )أنحن نالحظ أّن اإلمام  ،من هنا

فإن »ول: يستشعر أّن املحيط الثقايف يمكن أن يستغرب من هذا الكتاب أو يستنكره؛ هلذا يق

عارضك دون هذا الكتاب عارض  اإلنكار، وعمي عنك وجه االخرتاع فيه واالبتكار، وغرَّ 

الظانَّ أّنه يشء ما سمع بمثله وال ا ّلف يف العلوم الرشعيّة األصلّية أو الفرعّية ما ن سج عىل 

ه، ومن كّل بِْدع يف الرشيعة ابتداع ّكل بشكله، وحسبك من رشٍّ سامع  ه، فال تلتفت منواله أو ش 

إىل اإلشكال دون اختبار، وال ترِم بمظنّة الفائدة عىل غري اعتبار، فإّنه بحمد اهلل أمر  قّررته 

ه السلف  األخيار، ورسم معامله العلامء األحبار، وشّيد أركانه  اآليات واألخبار، وشّد معاقد 

 .«أنظار  النّظار، وإذا وضح السبيل مل جيب اإلنكار..

حال، فسوف نتخّطى الصدر اإلسالمي، لنحاول اكتشاف املسرية املقاصدّية  وعىل أّية

ونقسّمها إىل يف خطوطها النظرّية والتجربّية األوىل يف مرحلة التدوين اإلسالمي، واملناطّية 

من يف املحور األّول ونرشع حمورين: املحور اإلسالمي العام، واملحور الشيعي اإلمامي، 

 احلكيم الرتمذي.

بحثنا هنا مستوفيًا، فنحن ال نريد سوى عرض مشهد تارخيي خمترص جّدًا؛ هبدف  وليس

فهم سياقات املوضوعات ووضع بعض املالحظات واملداخالت، وإال فالبحث التارخيي يف 

 املقاصد يتطلب ـ دون مبالغة ـ جمّلدات عّدة، ويستدعي التأّمل فيه من زوايا متعّددة.

                                              
 .13ـ  12: 1( الشاطبي، املوافقات 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 احملور األّول

 جتهاد املقاصدي واملناطي والتفكري الِعَللياال

 يف الفضاء اإلسالمي العام





 

 

 

 التفكري العللييف هـ( )مع احلكيم الرتمذي ـ  

جتهاد املقاصدي واملناطي اللال يمكننا ـ ونحن نّسد هذا املخترص حول املسار التارخيي 

 هـ(320ذي )مِ احلكيم الرِتْ  وهي شخصّية مهّمة ومفصلّية هنا، دـ أن ال نقف قلياًل عن العليل

الذي اهتّم و ،هـ(279 عام )وهو شخصّية أخرى غري املحّدث اإلمام الرتمذي املعروف املتوّف 

 .وكذا كتابه )علل العبادات(كتابه الشهري )إثبات العلل(، يف ذلك ترك و علل الرشائعب

ومصطلحها يف لتعليل امن رجاالت بدايات تكّون فكرة الرتمذي  نّ بأ لوهبذا يمكننا الق

ة ة عميقة، وقد تعّرض بسبب ميوله الصوفيّ ة ذات ميول صوفيّ التاريخ اإلسالمي، وهو شخصيّ 

يله األولياء عىل األنبياء، ضيضًا، واهتم بتفأم هو نفسه والقهر كام يتكلّ  ىللكثري من األذ

 ة.ليه فرقة تعرف باحلكيميّ إنسب وت  

إلمام أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن احلسن بن برش ا، احلكيم الرتمذي»يقول عنه الذهبي: 

 روى عنه حييى بن منصور القايض واحلسن بن عيل. ن صاحب التصانيف.املؤذّ  الزاهد احلافظ

نفوه من ترمذ بسبب : ميه قدمها يف سنة مخس وثامنني ومائتني. قال السلّ فإنّ  ،وعلامء نيسابور

ل ه يفّض نّ أ، ولألولياء خامتاً  زعم أنّ  :وقالوا ة،تأليفه كتاب ختم الوالية، وكتاب علل الرشيع

قال: لو مل يكونوا أفضل ملا ، و«ون والشهداءيغبطهم النبيّ »: ×هبقول الوالية، واحتّج 

 .«..اهم يف املذهبملوافقته إيّ  ؛فجاء إىل بلخ فأكرموه، غبطوهم

ك الفرتة يف هذه هذا النّص ييش بأّن تصنيف كتاب يف علل الرشائع مل يكن مقبوالً يف تل

الديار املرشقّية من العامل اإلسالمّي، حتى تسّبب له بمشاكل، بل يبدو من مراجعة تاريخ حياته 

يف كتب الرتاجم أّن تالمذته ومريديه كانوا قّلة أيضًا، ويبدو أّن منطلق عدم املقبولّية هو أّن 

غالبًا ما كان يرّكز عىل حتليله ي مل يقم بّسد النصوص احلديثّية املتصلة بالعلل فقط، بل ذالرتم
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 .هو مستعينًا ببعض النصوص والشواهد

هـ( الذي 381عن علل الشيخ أيب جعفر الصدوق اإلمامي )الرتمذي  وهبذا تفرتق علل

اقترص يف الغالب عىل رسد النصوص ال غري، فبدا الصدوق حمّدثًا، فيام كان الرتمذّي الشافعي  

نهها وخلفّياهتا ومآالهتاصوفّيًا أرساريًا متأّماًل يف  ، خاّصة وأّنه الظواهر والعبادات؛ ملعرفة ك 

 .يعترب أّن أهل املعنى والروح هم أهل العلل

ثبات العلل إفيه من  فإّنك سألتني عاّم اختلف الناس  »مة كتابه: دّ ي يف مطلع مقذميقول الرت

مره وليس أل، مر والنهيلأل دهمد من ربنا خلقهم فتعبّ هذا تعبّ  :ئلونايف األمر والنهي، فقال ق

، وليس يدفع هذا م بههدهو ابتالء وامتحان تعبّ  :وقال آخرون .ام هو امتحان وابتالءنّ إو ،ةعلّ 

ّسد بالرتمذي قام ، ثم «وجهلها من جهلها.. ،ها من علمهام  عللها قائمة علِ  ولكنّ  ،امنّ  حد  أ

 .ة ونصّيةحماججاته مع نفاة العلل، عرب مقاربات عقليّ 

ّن أنكتشف  ،)بمعنى التعليل(وبرصد املقاربة بني النزعة الصوفية للرتمذي وفكرة املقاصد 

ّن علينا أو ،رسار كامنة خلفهاأهلا  ،فضالً عن غريها ،ثبات أّن العباداتإالرتمذي كان بصدد 

وعدم ة اهلادفة لفهم روح العبادة يكشف عن نزعته الصوفيّ  باداتإّن اهتاممه بالع .أّمل فيهاالت

وهبذا انسجامًا مع ثنائّية الظاهر والباطن يف التفكري الصويف، تها، تها وصوريّ ديّ عىل تعبّ  اجلمود

يف مراحل النشأة، لكنّها صلة ال جتعل  التعليلّيةنكتشف نوعًا من الصلة بني التصّوف و

مثل بيئة يأن  بقدر ما يمكنهالرشعي، أو املناطي قاصدي دًا لبنية التفكري املالتصّوف مولِّ 

ق يف ة احلرفية يف مقاربة النصوص والترشيعات نحو التعمّ تخّطى التعبديّ يحاضنة له ومناخًا 

، فة عليه بعد احلكيم الرتمذي وإىل يومنا هذاة، األمر الذي واظب املتصوّ الدالالت األرساريّ 

 كتابات من تأثريات احلكيم الرتمذي عىل هذا الصعيد يفـ  ـ كام يذكر بعض الباحثنيبل نجد 

، والذي يعّد من متابعي املقاصدّية اجلوينّية كام سوف  هـ(505) بعده خاّصة اإلمام الغزايل

 .نرى

يمكن أن يكون  ،ّن بداية رحلة علل الرشائع بشكلها البسيط هذايمكننا أن نعترب أهبذا 
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تقد بأّن هذه لكنّني ال أع صول الفقه،أفضاًء مساعدًا لوالدة الفكرة ولو من خارج سياق علم 

ة املقاصد، فهناك فرق الرتمذي يعّد يف سياق املنتجني لنظريّ احلكيم  نّ أة تعني ذيّ مالفكرة الرت

ة عينها ة االجتهادّية وبني أن يكون سلوك الباحث سلوكًا يبتني عىل الفرضيّ بني إنتاج النظريّ 

 ة مقاصد الرشيعة.ريّ ظالتي تقوم عليها ن

 وعللها مقاصد التشريعاتحنو ة ضافّيإة لورح ،هـ() ال الكبريالقّفـ  

يف والعلل صار مع حركة تكّون فكرة املقاصد تونحن نسري باخـ  جدن ،بعد الرتمذي

وهو اإلمام أبو بكر الشايش  ،ةة الشافعيّ إحساسًا قوّيًا بوجود أحد أئمّ  ـ ةبذورها اجلنينيّ 

سن احم»ري كتابه املعروف باسم: هـ(، فقد دّون القفال الكب365املعروف بالقّفال الكبري )

ه الشافعي، صول الفقأعالم أيعّد من أّنه يف نفسه وميزة القفال  .«ةالرشيعة يف فروع الشافعيّ 

أكثر هـ(، وهبذا نجد أنفسنا مقرتبني 204وله رشح عىل كتاب الرسالة البن إدريس الشافعي )

 
 
 ة عللّية.ر بذهنيّ صويل يفكّ  أمن فضاء

ة ّن الرشيعة متواملة مع العقل والنبوّ أوهي  ،د فكرته األصليّةعرب رس بهايرشع القفال بكت

ة يليّ سامعأّن اإلحيث يعترب  ،ة وغريهمليّ سامعيويضع مقارنة بني مثل اإل متوالفة كذلك،

ة هبم رسار خاّص إىل أشخاص وألوّنا يفيح ،يتعاملون مع الترشيعات والعبادات تعامالً رمزّياً 

 .احلّق من وجهة نظره يفهمون منها استصالحها للخلقوبمذاهبهم، بينام أهل 

ّن أال باحلديث عن العلل، فيعترب يرشع القفّ  ،ة يف عقائدهاسامعيليّ وبعد جمادلة مع اإل

خالف ما هي عليه ملا أوجبت الصالح، نعم ليست  وأّّنا لو وقعت عىل ،الرشائع كّلها هلا علل

 .علينا يلكنّه موجود ولو خف ،ساننعىل اإل ّي كّل العلل واحلكم واضحة بل فيها ما هو اخلف

يف ها ات واملعامالت والسياسات وغريرحلته مع حتليل العبادات واملاليّ  أومن هنا يبد

خاّصة يف املذهب  لكي يفهمنا ملاذا جاءت عىل النحو الذي جاءت عليه ؛ة تعقيلعمليّ 

، قاصدًا تقريب الرشائع من ت، فيرشع من كتاب الطهارة لينتهي بالقضاء والشهاداالشافعي

 .العقول

وهلذا يمكننا  إّن حماولة القفال الكبري تبدو أقرب للتفكري الفقهي من حماولة الرتمذي،
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لِية املقاصدّية املستقّلة بالتصنيف.  تصنيفه بأّنه مرحلة متقّدمة يف التكّون اجلنيني للذهنيّة الِعل 

 التعليلبعض مقوالت يف تطوير هـ( )مع أبي احلسن العامري ـ  

أو ، أحد الفالسفة املجهولني هـ(381) حمّمد بن يوسف العامريالفيلسوف أبو احلسن 

 ايبيف اإلسالم كام يراه بعض الباحثني، وقد عاش يف الفرتة الفاصلة بني الفاراملغبونني 

ب هـ(، وقد ترك العديد من الكتب يف املجاالت املتنّوعة، وحيس427) وابن سيناهـ( 339)

 .هـ(256) عىل مدرسة الفيلسوف الكندي

له يصنّف يف جمال مقارنة األديان، وهو كتاب  كتاب  ـ بالنسبة إلينا هنا ـ يمتاز من بني كتبه 

فقد ترك العامري النيسابوري عّدة كتب يف جمال مقارنة األديان  ،«اإلعالم بمناقب اإلسالم»

ارنات بني اإلسالم ومخس ديانات أخرى كان هذا واحدًا منها، وقد أجرى يف هذا الكتاب مق

هي: اليهودية واملسيحّية واملجوسّية والوثنية )الرشك( والصابئة، وكانت مقارناته يف هذا 

 الكتاب عىل صعد خمتلفة من نوع العقيدة والرشيعة واألخالق والسياسة وغري ذلك.

فضل اسات يف اإلسالم أوالسيبراز أّن الترشيعات والعبادات إومن الطبيعي أّنه عندما يراد 

ة تعقيل للكشف عن حماسن هذه الترشيعات س عمليّ ن متار  أ يف األديان األخرى،هتا مثيالمن 

دخل جهود العامري يف سياق تعلييل بشكل من تها وغري ذلك، وهذا ما ي  تها ومعقوليّ ومنطقيّ 

 .األشكال

وأّما »، حيث يقول: ثارة عند العامري، هو نّصه يف الفصل الرابعلكّن النّص األكثر إ

املزاجر فمدارها أيضًا عند ذوي األديان الستّة لن يكون إال عىل أركان مخسة، وهي مزجرة قتل 

النفس كالقود والدية، ومزجرة أخذ املال كالقطع والصلب، ومزجرة هتك السرت كاجللد 

والرجم، ومزجرة ثلب العرض كاجللد مع التفسيق، ومزجرة خلع البيضة كالقتل عن 

 .«لرّدةا

فهذه اخلمسة التي ذكرها تبدو قريبة من املقاصد الرضورّية التي سوف نراها الحقًا مع 

 .، وربام تكون أقدم النصوص عىل فكرة من هذا النوعينال والنفس والدّ كامل ومن بعده الغزايل

ىل أّن وال يفوتنا أن نشري إىل أّن العامري ي لمح يف ّناية الفصل السادس من هذا الكتاب، إ
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 .كتابه )اإلبانة عن علل الّديانة(، يقع ضمنّيًا يف سياق التعليالت أيضاً 

 ، تساؤالت يف املنهجمساهمات األعالم الثالثة

شف لنا عن كتها مل تقّدمها هنا هي يف أّن هذه املسامهات رغم أمهيّ التي أوّد أن أاملداخلة 

 ى؟هي هبذه الطريقة وليست بطريقة أخرير املنهج الذي اعتمدته، فكيف نعرف أّن العلل ترب

ها؟ هل تّم مّن الشارع قدّ أوالقفال والعامري هبذه العلل و الرتمذيومن هو الذي أخرب 

دوات العقل األ كلعتامد عىل العقل؟ وما هو تربير االعتامد عىل العقل هنا؟ وهل يماال

ّي أثر عميل أم ترتيب دمن ع يضًا انطالقاً صيل اليقني؟ وهل يكفي الظّن هنا أة يف حتاملوضوعيّ 

وهل هذه العلل  ات التعليل األمر الذي جيعل الطرح الظنّي فاقدًا لآلثار السلبّية؟عىل عمليّ 

تريد نسبة مضموّنا لصاحب الرشع أو أّّنا تشيّد عالقًة بني الترشيعات وبني العقل نفسه 

 برصف النظر عن نسبة ذلك للرشيعة أو لغرض الشارع؟

ة عىل عفويّ ـ يف تقديري ـ بل ساروا  ،األعالم الثالثة تساؤالت من هذا القبيل مل يكن يف بال

 أمرين:

 أ ـ العقل يف فهمه العادي العام لطبائع بعض الترشيعات.

حها ة ويمنات العباديّ لقي بعض املعاين عىل السلوكيّ ب ـ البعد املعنوي الصويف الذي ي  

 ة صامتة.يّ ات بدنسلوكيّ تبدو ا ّّن داللة معّينة رغم أ

عمليات  نّ الحقًا يف هذا الكتاب سوف نكتشف أبل  ،اولتنيحلست بصدد نقد هاتني امل

الت، لكن ما أريد الرتكيز عليه هو يف بعض احلاًا صوليّ ة العاّمة يمكن تربيرها أالتعقيل العفويّ 

ل كان حاجة ا بأّن التعليمّ إري، وهذا ييش ظهذه املرحلة من التعليل مارست التجربة قبل التن نّ أ

ة إلخراج أو حاجة روحيّ  ،يان كام مع العامريالمية بني األدتجاجات الكحزمنّية يف سياق اال

بث روح جديدة فيها، فلسنا هنا  إعادةت وداة للطقوس والعبااألّمة من تفاسريها الشكالنيّ 

 ة.معّينوضاع ، بل أمام جتربة فرضتها أرّبرة مسبقاً امل هأمام مرشوع له قواعد

أّن  من املحتملصلة، إذ  ويشء ذوق وف يأيت معنا يف احلديث عن الشيخ الصدسبل 

اهلجري وما بعد نتجت عن مواجهة تيارات  لرابعحركات رشح فلسفة األحكام يف القرن ا
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ة للمواقف التي كان يطرحها الفقهاء، شبه ما يّ ة يف األّمة كان هلا ميول نقدية تعقيلة نقديّ عقالنيّ 

 ة الفقهيّة.التيارات التعبدّية الدينيّ ، وثرة بقيم احلداثة الغربيةأتيارات املتلاحيدث اليوم بني 

 يف اعتبار ما قبل اجلويين بداية للفكر املقاصديو.. نقد مقاربة الريسوني 

، لكنّني ال أوافق أمثال الدكتور من باب الثال سامء الثالثةباإلشارة إىل هذه األسأكتفي 

هو بدايات التفكري ـ بمن فيهم اإلمام الشافعي نفسه ـ اللون من العلامء  يف أّن هذا، الريسوين

فامذا نقصد من املقاصدّية؟ هل التعليل وأّنه خلف الترشيعات توجد مصالح  القاصدي،

كامنة؟ فهذه الفكرة موجودة قبل ذلك ومدّونة، بل العقل املعتزيل واإلمامي والصويف يقبل هبا 

ها، وأّما إذا قصد إمكان كشف العلل اجلزئّية، فهذا الكالم صحيح بوضوح، وله مقارباته في

فإّن هذه الكتب مصنّفة بامتياز لذلك، إّنام الكالم يف نظرّية املقاصد، وهل يمكننا احلديث عن 

 مرجعيّتها االجتهادّية يف االستنباط أو ال؟

اهلم ال تسمح لنا وأمثوأيب احلسن العامري إّن حماولة القفال الكبري واحلكيم الرتمذي 

فهي تعقيل بافرتاض إقحام مدلوالت مسامهاهتم يف االستنباط، بل هي تالية تلو االستنباط، 

يعقب عمليّة اكتشاف احلكم، وليست تعقيالً يقع يف سياق علل االكتشاف أو عالقات 

يف نسبة ، هلذا يبدو يل أّن املبالغة واملناطات كام نريده يف نظرّية املقاصد األحكام ببعضها،

غري دقيق؛ بل هو خلط  بني العقلّية العللية الالحقة عىل أمر  النظرّية املقاصدّية إىل مثل هؤالء 

ت نكر تبعّية األحكام للمصالح  ة التعبدّية املحضة أو تلك التياالستنباط يف مقابل الذهنيّ 

ونصوصها لرشيعة واملفاسد، وبني العقلّية العللّية واملقاصدية التي متثل أساسًا يف فهم ا

واستنباطها وحتديد عالقات النصوص واألحكام فيام بينهام، بام يرتك أثرًا عىل فهم الدين 

 .، وبام خيدم الفقيه يف سياق عمله االجتهاديوالوصول إىل نتائجه

يفرتض جعل هذه املسامهات، كاملسامهات الشيعيّة واملعتزلّية يف العدل اإلهلّي  ،من هنا

التعليل يف األفعال اإلهلّية وغري ذلك، من األسس التحتّية والبيئات احلاضنة واحلسن والقبح و

 التي تسمح بوالدة نظرّية مقاصد الرشيعة يف ظّلها أكثر من غريها.

هذا كّله، ندرك أّن هناك مسارًا ربام يكون احتّف بفكرة القاصد أو كّون بيئًة تسمح هبا، من 
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ّن العديد من هذه املسارات عرفته فضاءات فكرّية أخرى أل بدلي وليس بيئًة تمولدها بالرضورة،

عرب قرون،  ة املقاصد يف االجتهاد قطّ ـ مثل الفضاء اإلمامي ـ ولكّن هذا الفضاء مل يعرف نظريّ 

ا املسار كّل هذل ـاملقاصد هي ّناية ـ قهرّية أو غري قهرّية يمكنني أن أفرتض أّن مع ذلك لكن 

من فقه املصلحة، مرورًا بالعقل ي يف بعض مدارسه عىل األقّل، الذي سلكه االجتهاد السنّ 

، وهذا ما سيبدو لنا التي تبدو األكثر أمهّيًة هنا التعلييل التربيري، وصوالً إىل نظرّية القياس

 رة املقاصد مع اإلمام اجلويني.كعترب البداية األوىل لطرح فما يمكن أن ي  واضحًا مع 

 يف التعليل القياسي دة احلقيقّية لفكرة املقاصدوالوالهـ( )اجلويين ـ  

عىل االجتهاد الرشعي سلسلة مطّولة من البحوث  ض  ر  قد ف  نعرف مجيعًا أّن مبحث القياس 

ّّنا هل تعترب من مسالك أ، و"املناسبة"هذه البحوث فكرة  دة، وكانت واحدة من أهمّ املعقّ 

 التعليل أو ال؟

ثرًا بحيث قامت األدّلة الثابتة ؤّن املناسب إذا كان وصفًا مأوقد اتفق العلامء فيام يبدو عىل 

نحو ذلك، فإّن هذا املناسب يمكن عىل كونه عّلة تاّمة للحكم من خالل النصوص واألخبار و

ة عتمد عليه يف القياس، وهذا هو املناسب الذي توافق عليه احلنفّية، بينام ذهبت الشافعيّ ن ي  أ

بالظّن، من حيث إّنه حّجة يف  ناسب األعم من ذلك مكتفيةً بعد من ذلك عندما أخذت باملأ

ة احلاسمة يف دلّ قيايس بني ضبط حركة املناسبة باألالرشعيات والفروع، وهبذا متاوج االجتهاد ال

فيعرب من  ،ض نوعًا من العلّية واحلكمةرتالتعليل، وبني فتح املجال للتحليل العقيل لكي يف

 عطي حكمه هناك.ي  ل ،ىل املقيسإليله الظنّي عت

إمام ة جاء الفقيه الشافعي هنا اشتّد النقاش واحتدم اجلدل، ويف هذه اللحظة التارخييّ 

املناسبة يف القياس، وهو  ة قوننة حركةهـ(، ليساهم يف عمليّ 478أبو املعايل اجلويني )احلرمني 

و املعنى املناسب كون الوصف أّن أشافعي من الطبيعي أن حياول امليل لشافعّيته، فطرح  فقيه  

يلحق بواحد  من مقاصد الرشيعة، فهذا يقّوي التعليل هبذا الوصف، بام يسمح ببناء عملية 

 .صحيحةأو استدالل قياس 

هذا يعني أّن فكرة املقاصد تكّونت يف وعي اجلويني لرفع مستوى الوصف أو املناسب من 
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و مل نصل إىل مرتبة الوصف املؤثر، حالته الضعيفة التي يرفضها األحناف إىل حالة قوّية، ول

وهبذا يمكننا القول بأّن أّوليّات فكرة املقاصد ظهرت من رحم القياس وحاجات الفقيه 

لتفعيل القياس يف مساحة أوسع، وذلك قبل أن تتحّرر من بحث القياس وتصبح كيانًا قائاًم 

 ثامن اهلجري.المع الشاطبي يف القرن الحقًا خاّصًة بنفسه 

اكتشفنا إىل اآلن أّن فكرة التعليل يف القياس قادت إىل والدة فكرة القاصد، فمن وعليه، 

وهلذا شّن ابن  التوّقع أن نجد نقيض القاصدّية عند الدرسة الظاهرّية انطالقًا من نفي التعليل،

حزم األندليس هجامت عنيفة ليس ضّد القياس فقط بل ضّد التعليل نفسه أيضًا، كي يقيض 

 . عىل القياسّنائّياً 

فبعد سلسلة بحوث له يف نقد القياس، عقد الظاهري الباب  التاسع والثالثني حتت عنوان 

، وهبذا أراد ابن حزم تفتيت البِنية التحتّية «قول بالعلل يف مجيع أحكام الدينليف إبطال ا»

هبا إال يف للقياس عرب نقض التعليل نفسه، والقول بأّن العّلة حتى املنصوصة ال يمكن األخذ 

 .املورد الذي رّصح النّص فيه بأّن هذه العلة تنتج هذه النتيجة

 لكن:

 القاصد سلبًا أو إجياباً أو ال؟هل هناك عالقة قهرّية بني القياس وـ  1

 هل إذا قلت بالقياس جّرين ذلك قهرًا نحو القاصدّية أو ال؟ـ  2

أو  ة البحث حول القاصدعتقاد بعبثيّ ىل االأّدى يب ذلك قهرًا إهل إذا رفضت القياس ـ  3

 ؟ال

، قد يقال بأّنه ال حتتاج نظرّية املقاصد إىل القياس وال بعد التحّرر من املغالطة الوراثّية

ترتبط به، رشط أن يكون االجتهاد معرتفًا بفكرة التعليل نفسها من حيث املبدأ، أّما عىل 

ة الصعوبة، والوصول إىل نتيجة هذه األسئلة مسالك ابن حزم الظاهري فالقضّية تغدو يف غاي

 الثالثة املشار إليها آنفًا سيكون بعد إمتام هذه الدراسة حول املقاصد إن شاء اهلل، فانتظر.

اب القياس، فال يعني ذلك حيف ركانت ّن والدة القاصد مع اجلويني نقول بأعندما لكن 
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 The Genetic)الوراثيّة الغالطة أو ما يمعرف ب ،مغالطة النشأ أو الصدر قوع يفالو

fallacy،)  وهي املغالطة التي متارس النقد عىل فكرة قد تكون صحيحة لكن من خالل نسبتها

إىل منشأ حيمل سمعة سيّئة أو صورة سلبيّة يف وعي اآلخرين، فأنت تقول مثاًل: ال ينبغي لك 

أن تسري القطارات يف وقتها  أن تتأّذى من تأّخر القطار؛ ألّن موسوليني كان أّول شخص أمر

املحّدد. إّن كّل الصورة السلبّية عن موسوليني يف وعي الطرف اآلخر سوف تلحق فكرة ضبط 

 بالرضورة. فكرة ال قيمة له يف صّحتها أو فسادهاالّن منشأ رها، مع أم تأّخ دحركة القطارات وع

إّن فكرة  :قول هناكالديني واملذهبي أيضًا، فأنت قد ت ضاءوهذه ظاهرة شائعة يف الف

يف فضاء يرفض القياس ـ املقاصد وليدة موضوعة القياس، ومجلة من هذا النوع كفيلة 

ون ها، وهو األمر الذي مارسه اإلخباريّ تة املقاصد برمّ يف هدم قيمة نظريّ ـ والظاهري كاإلمامي 

، بالنسبة للشيعة ةنّ عىل الكثري من األفكار والعلوم التي متّت االستفادة فيها من أهل السالشيعة 

 اليوم ضّد الفلسفة والعرفان، من حيث اهتامهم هلام ني اخلراسانيّ نيالتفكيكيّ بعض ويامرسه 

، كام يامرسها السلفّية السنّة اليوم يف بأّّنام وليدا الثقافة اليونانية الرشكّية أو اهلندّية املرشقّية

 ة يؤمنون هبا!مهامجة أّي فكرة بتوصيفها بأّّنا شيعّية، وأّن الشيع

وعىل أّية حال، فقد أّسس اجلويني أصول الرشيعة ومقاصدها الكليّة ألّول مّرة يف تاريخ 

صول(، وقال فيه: )يف تقاسيم العلل واأل حتت عنوان فعقد باباً  الفقه اإلسالمي عىل ما يبدو،

عْ  مه مخسة أقسام:وهذا الذي ذكره هؤالء أصول الرشيعة. ونحن نقّس » ل  أحدها: ما ي  معناه ق 

وهذا بمنزلة قضاء الرشع  ..منه رضوري البدّ  أمر  إىل ويؤول املعنى املعقول منه  ،وهو أصل

العصمة يف الدماء املحقونة والزجر  (بتحقيقبتحّقق )ل فهو معلّ  ،بوجوب القصاص يف أوانه

 ف فيه وعّداه إىلعن التهجم عليها. فإذا وضح للناظر املستنبط ذلك يف أصل القصاص ترّص 

، ويلتحق به تصحيح البيع؛ ، وهو الذي يسهل تعليل أصله(فيه)ق أصل هذا املعنى حيث يتحقّ 

فإّن الناس لو مل يتبادلوا ما بأيدهيم جلّر ذلك رضورًة ظاهرة، فمستند البيع إذًا آيل  إىل الرضورة 

فال نظر إىل  األصول إذا ثبتت قواعدها د يف الرشيعة أنّ ثم قد متهّ  الراجعة إىل النوع واجلملة.

 .«حتقيق معناها يف آحاد النوع (طلب)
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، هو ما هذا القسم األّول الذي عرّب عنه اجلويني بعد صفحات بأّنه ما يستند إىل الرضورة

صار يعرف الحقًا باسم الرضورّيات من املقاصد، والتي اشتهر جعلها مخسًا هي النفس 

 والدين واملال والنسل والعقل.

والرضب الثاين »ي من هذا القسم، ليتحّدث عن القسم الثاين، حيث يقول: وينتهي اجلوين

ة ا مبنيّ الرضورة، وهذا مثل تصحيح اإلجارة فإّّن  ة وال ينتهي إىل حدّ ق باحلاجة العامّ ما يتعلّ 

الكها هبا عىل سبيل العارية، كها وِضنَِّة م  عىل مسيس احلاجة إىل املساكن مع القصور عن متلّ 

 .«مبلغ الرضورة املفروضة يف البيع وغريه هرة غري بالغة  فهذه حاجة ظا

هذا القسم، وهو ما كان حمتاجًا إليه لكنّه ال يبلغ حّد الرضورة العليا، هو ما تعارف تسميته 

 الحقًا بني املقاصدّيني باحلاجيات، وجعلوه تاليًا تلو الرضورّيات.

ي هو فصله بني الرضورة واحلاجة، فهذا ولعّل ما يثري يف هذه اخلطوة التي قام هبا اجلوين

الفصل يبدو دقيقًا ويف الوقت عينه غري مفهوم، هلذا فصله عرب القول بأّن ما ال تقوم احلياة إال 

به فهو رضورة، بينام ثّمة أمور يمكن للحياة أن تستمّر من دونه لكنّها ستبدو عسرية شاّقة، 

يف مستويات األمور املحتاج إليها، بني ما يبلغ فهذا من احلاجيات، فنحن هنا أمام تفكيك دقيق 

 حّد الرضورة وما ال يبلغ.

ق برضورة والرضب الثالث ما ال يتعلّ »ثم يرشع اجلويني بّسد القسم الثالث، حيث يقول: 

غرض يف جلب مكرمة أو يف نفي نقيض هلا، )منه( ه يلوح فيه وال حاجة  عامة، ولكنّ  (ةحاقّ )

 .«بثنس طهارة احلدث وإزالة اخلوجيوز أن يلتحق هبذا اجل

هذا الرضب هو الذي صار يعرف الحقًا بالتحسينّيات، وهي أمور غري رضورّية وال حيتاج 

 إليها، لكنّها مكّملة مطلوبة مرغوبة.

رضورة وحتصيل املقصود فيه والرضب الرابع: ما ال يستند إىل حاجة و»ثم يقول اجلويني: 

وهذا القسم يشبه الثالث من حيث عدم استناده إىل رضورة  أو »، «ليه ترصحيًا ابتداءً مندوب إ
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ة الثالث معضود بالدواعي اجلبليّ  نّ أحاجة عامة، ومن حيث كونه مندوبًا. وخيتلف عنه يف 

ل والثاين وذلك مثل مكاتبة الكاتب كالتنظف، وليس يف حتصيله خروج عن الرضبني األوّ 

 .«العبد مملوك للسيد صل أنّ أج عن عبده، ومقابلته ملكه بملكه، وهذا خار

ما ال يلوح فيه  من األصول والرضب اخلامس»وخيتم اجلويني تقسيمه اخلاميس بالقول: 

للمستنبط معنى أصاًل، وال مقتىض من رضورة أو حاجة أو استحثاث عىل مكرمة. وهذا يندر 

ًا. ومثال هذا القسم كليّ له ه إن امتنع استنباط معنى جزئي فال يمتنع ختيّ تصويره جدًا. فإنّ 

فإنه ال يتعلق هبا أغراض دفعية وال نفعية. ولكن ال يبعد أن يقال:  ،ة املحضةالعبادات البدنيّ 

تواصل الوظائف يديم مرون العباد عىل حكم االنقياد، وجتديد العهد بذكر اهلل تعاىل ّني  عن 

م يف هذا القسم إىل تقديرات إذا انتهى الكال ثمّ . وهذا يقع عىل اجلملة ،الفحشاء واملنكر

مل يطمع القايس يف استنباط معنى يقتيض التقدير فيام ال ينقاس  ،كأعداد الركعات وما يف معناها

 .«أصله

عاد وذكره هبذا الشكل الفخر الرازي بعد ذلك، مشريًا إىل أّن اجلويني قد هذا التقسيم 

 .أفاض يف ذكر األمثلة يف هذا املضامر

 ، أو ملاذا عدل املقاصدّيون الحقًا عن تقسيمه اخلماسي؟نقد اجلويين

يس الذي ذكره ونتأّمل ملاذا ساد بعده تقسيم ثالثي امولكي نقوم بتحليل هذا التقسيم اخل

من حالة مخاسيًا، نجد أّن القسم الرابع ليس سوى  مشهور ملقاصد الرشيعة وليس تقسيامً 

يني إليه ابتداًء، بينام القسم اخلامس يعود اجلوحاالت القسم الثالث؛ ألّنه جيعله مندوبًا 

مجالّيًا، ومن ثم فيلزم أن يرجع مّرًة أخرى إىل األقسام الثالثة ويعرتف بأّنه معّلل تعليالً إ

األوىل، وهبذا ال يبقى سوى بعض الفروع النادرة للغاية الراجعة للقسم اخلامس وهي خارجة 

 كلّيًا. عن باب التعليل

قاصدي فيام بعد عىل التقسيم الثالثي، ونعرف كام صار بدهيّيًا ي املأاستقّر الرا هبذا نفهم ملاذ
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 .وإن بصيغة مخاسّية ّن الفضل يف التقسيم الثالثي األشهر للمقاصد يرجع إىل اجلوينيأللباحثني اليوم 

لعباد ولو تأّملنا قلياًل عملّية التقسيم هذه، نكتشف أّّنا تقوم يف احلقيقة عىل حتليل مصالح ا

ونمط حياهتم ومقارنة أنواع احلاجات واملتطّلبات التي يبتغوّنا يف احلياة، بوضعها عىل 

درجات: الرضورة واحلاجة والتحسني، ثم حماولة فرز مجيع األحكام الرشعّية تقريبًا يف ضوء 

ة هذا التقسيم املستنبط من واقع احلياة اإلنسانّية، مع مالحظة أّن هذه الترشيعات اإلسالميّ 

 تستهدف حتقيق الغايات الثالث يف التقسيم الثالثي.

نحن اآلن أمام ذهنّية تعليليّة بامتياز، لكّن هذه الذهنّية ليست جزئّية وموردّية، بل هي ذهنية 

 كلّية تغّطي الرشيعة برّمتها تقريبًا، وتعيد تقسيمها يف ضوء مصالح اإلنسان يف احلياة ومتطّلباته.

نجد يف هذا النّص تعبري مقاصد الرشيعة، فنحن نجد الفكرة دون لكن رغم هذا كّله ال 

التسمية، إال أّن هذا التعبري ورد عند اجلويني يف مواضع أخر بمناسبات متعّددة، برصف النظر 

ومن مل يتفّطن لوقوع املقاصد يف »، ففي بعض بحوثه قال: عن سياق تكوينه فكرة املقاصد

بل استخدم تعبري مباغي الرشع  .«ة يف وضع الرشيعةاألوامر والنواهي، فليس عىل بصري

 .ف بالغياثيوعرومقاصده وموارده يف كتابه امل

تقّدم أّن فكرة املقاصد ولدت يف فضاء القياس ومباحث التعليل، هبدف رفع  ممّانستخلص 

لكن هل أّن فكرة املقاصد هذه جتعل األحناف مستوى املوقف الشافعي مقابل األحناف، 

 عون هلا؟خيض

ال يبدو أّن هناك موجبًا حتى اآلن خلضوع األحناف هلذه الفكرة؛ ألّن الصورة التي رسمها 

اجلويني هي يف حتليلها عملّية استخراج أصول رشعّية من مقاربة سلسلة من الترشيعات مع 

اه بعضها والتامس نتيجة هلا مشرتكة، وهذه العملية يف حّد نفسها متثل نوعًا من احلشد لألشب

 !فهل حشد األشباه والنظائر يوجب قناعة األحناف باملوضوع؟والنظائر، 

 ، نقد وتعليقبد اجمليد الصغري لنهوضّية اجلويين وقطعّيته يف املقاصدمقاربة ع

إنقاذ الشافعيّة يف باب القياس، سياق ويف مقابل الرؤية التي حتاول فهم مقاصد اجلويني يف 
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 د الصغرييالدكتور عبد الجثري يذهب إليها الباحث الغريب ثّمة رؤية أخرى أوسع من ذلك بك

ىل فع اجلويني إأّن السبب الذي ديف دراسة مطّولة له حول اجلويني واملقاصد، حيث يعترب 

سلمني يف زمنه حوال املأليه ره من املستوى الذي وصلت إهو تذمّ  ،التفكري بطريقة خمتلفة

سيس علم ألت ّن اجلويني شّكل بدايةً أ، وهو يعترب اطاالنحطبحيث باتوا عىل مقربة وشيكة من 

يّة هبدف الذهاب بالعلوم الدينية نحو القطع بدالً من عرشالنة عىل خمتلف العلوم ماملقاصد املهي

لم ة تتهاوى شيئًا فشيئًا، وكان احل  سالميّ ولة اإلت الدالسبل الظنّية، ففي عرص اجلويني كان

ة اجلويني كتوفري مناخ للمسلمني كي يّ شى، هلذا جاءت مقاصدتاليباخلالفة وازدهارها قد بدأ 

 اجلديد ويتمّكنوا من التكّيف معه.لوا الواقع يتقبّ 

شعرنا هبذا الواقع الذي ، ي  «غياث األمم والتياث الظلم»ّن اجلويني يف كتابه أوهبذا نجد 

ث عنها يف ة التي حتدّ رشيعالساة، عرب مقاصد أنقاذ املوقف واخلروج من املإّنه يريد أحيّس به و

ة وبني فكرة ة السياسيّ الصغري بني املعضلة االجتامعيّ الدكتور الربهان والغياث معًا، وهبذا يربط 

قاصد التي طرحها اجلويني حاًل للمشاكل القائمة وسعيًا لرفع مستوى العودة للثقة بالرشيعة امل

 .والقدرة عىل النهوض

ليس عندي شّك يف أّن اجلويني يف كتاب الغياثي  القول: تعليقاً عىل مقاربة الصغري يمكنني

كان يعيش األزمة االجتامعّية السياسّية، خاّصة عقب سقوط بغداد يف يد السالجقة وّناية 

عرص البوهيينّي ودخول األّمة مزيدًا من التشّظي، وأّن كّل ما قاله الصغري كان صحيحًا، كام وال 

يعة حتمل إمكانات التصوير الذي قّدمه الصغري، لكّن شّك لدّي يف أّن فكرة مقاصد الرش

مالحظتي املتواضعة هي يف مبالغة الدكتور الصغري يف اعتبار فكرة املقاصد اجلوينية سعيًا 

إلنقاذ األّمة من املأزق أو حماولة إلعادة إنتاج علم أصول فقه جديد يقوم عىل القطعّية دون 

 إفراط التنظري.األمر قد وقع يف  الظنّية، إذ أجد أنّ 

فاجلويني كسائر علامء اإلسالم يعتمد مسالك الفقهاء واألصوليّني الشافعّية، وفكرة 

املقاصد عنده لو كانت أساسًا للنهوض ملا وجدناها حمشورًة يف زاوية من أعامله العلمّية، ويف 

ه تعبريات من هذا النوع يف مقدّمة وسياق كتاب الغياث ي ال ييش سياق غري ّنضوي. واستخدام 
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 .بأّن القضية كذلك

من ا فق رؤيته  لكّن حلوله هلا جاءت ،أعتقد بأّن اجلويني كان يعيش املشكلة ،من هنا

السياسّية واالجتامعية التي ضّمنها كتابه الغياثي الذي متركز حول اإلمامة، ال من فكرة مقاصد 

  جدًا.الرشيعة، وإن كانت الفكرة يف ذهنه ربام يكون هلا دور بسيط وأّويل

 )خطوات إضافّية( واستكمال طريق اجلويينهـ( )الغزالي ـ  

هبذه اخلطوات التأسيسّية التي خطاها اجلويني، تّم فتح الطريق لتلميذه اإلمام أيب حامد 

وال نريد أن ندخل يف اجلدل حول الدور الذي قدمه الغزايل يف املقاصدّية، هـ(، 505الغزايل )

ل لفكرة ا ستاذه وموضح هلا ال أكثر، أو أّنه أكثر أمهيًّة من ا ستاذه فهل هو دور ثانوي مكمّ 

اجلويني نفسه؟ حيث ختتلف تقويامت هذه القضّية تبعًا ملديات النظر يف املسامهات التي قام هبا 

 الغزايل يف أصول الفقه عاّمة، ويف املقاصد خاّصة.

امه مفردات تنتمي دغزارة استخ لوهلة األوىل ونحن نقرأ الغزايل هولوأّول يشء يواجهنا 

، والذي تكّرر كثريًا يف كتبه املتعّددة، لكن من «مقصود الرشع»للمقاصدّية، مثل تعبريه 

النصوص األكثر أمهّية ما ذكره الغزايل وهو يقوم بتعريف مفهوم املصلحة واملفسدة فريفض 

دة مقصد للمخلوقني، اعتباره جلب املنفعة ودفع الرضر؛ ألّن هذا املعنى للمصلحة واملفس

 ذاهبًا إىل مفهوم مغاير هلام تقوم الرشيعة عليه، ويكون مقصدًا للخالق.

املصلحة املحافظة عىل مقصود »من هنا يقول موضحًا بشكل أكرب فكرة ا ستاذه اجلويني: 

الرشع من اخللق مخسة وهو: أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم،  الرشع، ومقصود

ما يفوت  ن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكّل ما يتضمّ  فكّل  ،ونسلهم، وماهلم

مفسدة ودفعها مصلحة، وإذا أطلقنا املعنى املخيل واملناسب يف كتاب  هذه األصول فهو

اجلنس، وهذه األصول اخلمسة حفظها واقع يف رتبة الرضورات، فهي  القياس أردنا به هذا

، وعقوبة املبتدع الداعي إىل الرشع بقتل الكافر املضّل  املصالح، ومثاله قضاء أقوى املراتب يف

به حفظ النفوس، إذ هذا يفوت عىل اخللق دينهم، وقضاؤه بإجياب القصاص  بدعته، فإنّ 

الزنا إذ به حفظ  الرشب إذ به حفظ العقول التي هي مالك التكليف، وإجياب حدّ  وإجياب حدّ 

إذ به حيصل حفظ األموال التي هي  اب والّساق،واألنساب، وإجياب زجر الغّص  النسل



  

ون إليها، وحتريم تفويت هذه األصول اخلمسة، والزجر عنها اخللق، وهم مضطرّ  معاش

ة من امللل ورشيعة من الرشائع التي أريد هبا إصالح اخللق، ال تشتمل عليه ملّ  يستحيل أن

الرتبة الثانية: .. ملسكرختتلف الرشائع يف حتريم الكفر والقتل والزنا والّسقة ورشب ا ولذلك مل

تزويج الصغرية والصغري،  عىل ما يقع يف رتبة احلاجات من املصالح واملناسبات، كتسليط الويلّ 

األكفاء خيفة من الفوات،  ه حمتاج إليه يف اقتناء املصالح، وتقييدفذلك ال رضورة إليه، لكنّ 

تربيته وإرضاعه، ورشاء  عىلللصالح املنتظر يف املآل، وليس هذا كتسليط الويل  واستغناماً 

الرشائع املطلوب هبا  ر فيها اختالفذلك رضورة ال يتصوّ  امللبوس واملطعوم ألجله، فإنّ 

تناسل، بل  مصالح اخللق، أما النكاح يف حال الصغر فال يرهق إليه توقان شهوة وال حاجة

اجلنس ال  هذاحيتاج إليه لصالح املعيشة باشتباك العشائر والتظاهر باألصهار وأمور من 

الرتبة الثالثة: ما ال يرجع إىل رضورة وال إىل حاجة، ولكن يقع موقع التحسني .. رضورة إليها

والتيسري للمزايا واملزائد، ورعاية أحسن املناهج يف العادات واملعامالت، مثاله سلب  والتزيني

لقدر والرتبة، ضعيف العبد نازل ا نّ إة الشهادة مع قبول فتواه وروايته، من حيث أهليّ  العبد

ي للشهادة، أما سلب واليته فهو اه، فال يليق بمنصبه التصدّ واملنزلة باستسخار املالك إيّ  احلال

، وفراغاً  إذ والية األطفال تستدعي استغراقاً  ؛ذلك مناسب للمصلحة نّ أل ؛مرتبة احلاجات من

 .«..مستغرق باخلدمة، فتفويض أمر الطفل إليه إرضار بالطفل والعبد

من الواضح هنا أّن الغزايل ذهب يف التوضيح أبعد  من اجلويني، ويف رسد األمثلة التي 

يل الفكرة أكثر، وثّمة إشارة مهّمة هنا عند الغزايل تشبه كالم  يب احلسن العامري أيمكنها أن جت 

يريد أن  هبذا هال هبا والرشائع متفقة عليها، وكأنّ إات ال تقوم رشيعة وريّ ّن الرضأوهي  ،السابق

كوّنا أمرًا عقالئّيًا عاّمًا، لعّل ذلك يساعده يف منحها شيئًا  كانيةيثبت تقّدمها عىل غريها، وإم

ثبات حكم  آخر؛ ه يف جتميد حكم أو نفيه أو إن يفرض نفسنوين الذي يمكنه أمن االعتبار القا

 الستحالة مناقضة الرشيعة هلذه الرضورّيات.

أّن التقسيم اخلاميس املشهور الذي طرحه اجلويني، عاد واستقّر بل يمكننا هنا أن نتأكّد من 

عىل يد الغزايل بتقسيم ثالثي هو الذي صار معتمدًا فيام بعد بني املقاصدّيني، وهذه نقطة تسّجل 
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ستصفى ينا يف نّص املأ راملصالح الغزايل هنا يف إضافة نوعّية مهّمة، بل نحن نجد مع الغزايل ـ ك

عن  مما مل نجده مع اجلويني، فاجلويني تكلّ  بالرضورّيات اخلمس، وهوأعاله ـ ترصحيًا 

ني ا مخس واضحة هي التي اعتمدت فيام بعد عند املقاصديّ ّّن أالرضورّيات لكنّه مل يذكرها عىل 

 يضًا.أ

وسائل  وهي كشفه عن أنّ  ،نفسهستصفى ة من الغزايل يف املضافة أخرى ترصحييّ إبل ثّمة 

 الترصيح هبا رغم ضافة مهمٌّ إ، وهذه مجاعواإل بالكتاب والسنّةتكون  قاصدمعرفة امل

 نأشارع نفسه الا غايات ّّن أن عّرف املقاصد واملصالح بأ، إذ من الطبيعي بعد وضوحها نسبّياً 

الطرق التي تكشف لنا تعيني إىل مر زايل األرجع الغيدها، وهلذا أيرجع للشارع عينه يف حتد

 مل نجده عند اجلويني رصحيًا. الشارع للمقاصد، وهذا ما

هل ُتسعف مقاربة اجلويين والغزالي يف اخلروج من الظّن يف مرحلة ـ  ـ  

 التنزيل؟

ثلة يف عالقتها هبذا مال نجد شيئًا يضعنا أمام قوانني توضح لنا األ نلكن مع ذلك وحتى اآل

الظنّي ال غري، بل نحن نالحظ أّننا أمام شكل من أشكال االستنساب قسيم الثالثي، تال

فالغزايل اعترب سلب الشهادة عن العبد من مرتبة التحسينات، بينام سلب الوالية عنه من مرتبة 

احلاجيات، مع أّن سلب الشهادة عن العبد قد توجب تضييع احلقوق، خاّصة وأّن العبيد 

األحداث، ففي يكونون يف املنازل عادًة، ويمكنهم أن يّطلعوا عىل الكثري من الوقائع واجلرائم و

الوقت الذي يعترب الغزايل سلبه حّق الشهادة نوعًا من التزيني، إذ بنا نعترب أّن سلبه هذا احلّق 

 نوع من معارضة احلاجة عندما نالحظ األمور بمطالعة عاّمة.

ما أعنيه أّن خمتلف هذه املقاربات التنزيليّة للتقسيم الثالثي عىل احلاالت ال ختلو من ظّن 

ل أحيانًا أقّل من مرتبة الظّن، وهبذا نكتشف أّن نظرية املقاصد يف هذه املرحلة مل وختمني، ب

تسعفنا بقوننة عملّية الفرز والتطبيق والتنزيل، بقدر ما سامهت يف صناعة الرؤية الكلّية، وربام 

ا تعطيه هلذا وجدنا أّن األحناف مل تقنعهم حماولة اجلويني والغزايل كثريًا، ولعّل ذلك ألّن غاية م
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ليس سوى الظّن، فال هيّمني وضع تقسيم ثالثي متيّقن ومعقول جدًا، بقدر ما هيّمني إذا أردت 

أن أمارس القياس أن أعرف أّن الصفة هذه متناسبة مع الرضورّيات أو احلاجيات أو 

التحسينيات، وهذه العملية ليست واضحة دائاًم، بل لعّلها يف كثري من األحيان مبهمة 

 وربام ترجع الفكرة إىل يشء من مجع األشباه والنظائر ليس إال. متشابكة،

 هذا، وسوف يأيت ما يرتبط بقضّية الظّن هنا فانتظر.

 ، تساؤالت ومداخالت نقدّية«شفاء الغليل»يف وبسط املقاصدّية الغزالي ـ  ـ  

بالقياس  ما يتصل ص لدراسة مطّولة حول كّل املخّص  «شفاء الغليل»هيتّم الغزايل يف كتاب 

 ،ة الوصف باملناسبةثبات عليّ إث عن لة املقاصد بشكل واضح، فهو يتحدّ أتقريبًا، هيتّم بمس

ىل رعاية أمر ع املناسبة بشكل رصيح وتاّم إرجِ ي  ثم ، والغريب املؤثر واملالئمإىل املناسب م ويقّس 

مر أعن رعاية ىل رعاية املقاصد، وما انفّك إنواع املناسبات ترجع أمجيع »مقصود، ويقول: 

 .«مقصود فهو املناسب ىل رعاية أمر  إشار أمقصود فليس مناسبًا، وما 

قاصد الرشيعة العاّمة واخلاّصة، مكرًا عىل هبذا النّص تصبح املناسبة يف باب القياس حِ 

قياس عرب هذه الطريقة البحث حماور عمدة من شكال اهليمنة عىل أوتتخذ املقاصد شكاًل من 

كمل مسريه ن ي  أوإذا خضع القياس ملقاصد الرشيعة سمح ذلك للغزايل  .زايلالتي قّدمها الغ

مقطوعًا هبا حسب تعبريه، ثم يعيد الغزايل تقسيمه الثالثي ملراتب  ةبجعل املقاصد الرضوريّ 

 ات.وريّ رضلليس امقاصد وتقسيمه اخلامل

عن أّن  بدي الغزايل خوفه من إحساس قارئه بأّنه سلك مسلك االعتزال يف حديثهوي  

ّن أ، فريى ةاخلمس دقاصدرك معنى الترشيعات وأّن خلفها مقاصد رضورّية هي املالعقول ت  

ىل املصالح إلكنّه يشري  ،عرةاالعقل وإن مل يكن حيكم بالتحسني والتقبيح عىل مسالك األش

قول: ّن األنبياء جاؤوا لتحقيق املصالح واملفاسد، ثم ياسد، وقد ثبت باألدّلة الرشعّية أواملف

ىل اعتقاد االعتزال، وال ينفر طبع املسرتشد عن هذا إنسب كي ال ن   ؛هنا عىل هذا القدروإّنام نبّ »

 «.الكالم، خيفة التضّمخ بعقيدة مهجورة، يرسخ يف نفوس أهل السنّة هتجينها

ة صول الكالميّ د إىل وجود مفارقة بني األيبدو لنا الغزايل يف هذا النّص ملتفتًا بشكل جيّ 

ذهاب نحو عللها الرشعّية والة القاصد التي تنبني عىل تعقيل األحكام السنّة وبني نظريّ  هلأل



 

ىل إلكنه يقبل به مرشدًا  ،فريفض جعل العقل مرجعًا متعاليًا عن النّص  ومعانيها العقولة،

 .رادهتامبدأ إرشع اللم من املصالح واملفاسد التي ع  

رشاد العقل للمصالح ّن إأل وال كاٍف هنا؛مفهوم غري يبدو قد وهذا القدار من دفاع الغزايل 

من العقل النظري  اً نوعيفرتض تعطيله قبل الرشع وبعده، فربام يكون الغزايل قاصدًا  واملفاسد

أو يكون مانعًا عن حجّية العقل قبل ورود من العقل العميل،  شاعرة نوع  وض عند األففيام املر

 الرشع خاّصة.

ىل رعاية مقصود يقع إمناسبة يرجع حاصلها  فكّل »بالقول: هذه فكرته الغزايل نهي وهبذا ي  

فهو واقع يف الرتبة  ،ىل حفظها وال يستغني العقالء عنهاذلك املقصود يف رتبة يشري العقل إ

 «.القصوى يف الظهور

 يه لواحق الراتب الثالث،قحم مفهومًا جديدًا يسمّ لكّن الغزايل يف شفاء الغليل يم 

قل من املقاصد عوعىل سبيل املثال عندما نقول بأّن حفظ ال ،هلا لواحق اتفالرضوريّ 

قليل املسكر  فهذا معناه حتريم اخلمر من حيث كوّنا مسكرة، لكّن الرشيعة حتّرم ،الرضورّية

ألجل عدم الوقوع يف كثريه، فهذا التحريم للقليل هو مكّمل للمقاصد الرضورّية، وهبذا 

 ّّنا ملحقة بالرضورّيات.أات كالت الرضوريّ تصبح مكمّ 

مورمها أ الهتا ولواحقها بأّن الوالية عىل الصغري والصغرية لتويّل وأّما احلاجيات فيمثل ملكمّ 

 ،رستقراق له االّن هذا األمر حيقّ أل ؛الهتا تزوجيه يف الصغرحاجة ناجزة، ومن مكمّ حال الصغر 

ضوع املصاهرة والقبائل والعوائل به مو نّ أكام  ،بعد ذلكمن هو كفؤ له  ه ال حيصل عىلفلعلّ 

تزويج األطفال يف  نّ أر تصوّ وهبذا يكون الغّزايل قد ، مما له صلة بمصالح الزواج وغري ذلك

صلها يعّد من وقيام بام هو رضوري هلم، تلك احلامية التي أ الصغر يرجع إىل نوع محاية هلم

 جيات نفسها.ا ملحقًا باحلاحلاجيات، فيكون ما فيه نوع محاية بدرجة أخّف 

ـ كام ف من األعىل حقات باألعىل تصنّ لة اللحقات، فهل الف عند قضيّ والبد لنا من التوقّ 

اجيات عل ملحقات احلما هو املرّبر جل ف من األدنى منه؟أو تصنّ سيظهر الحقًا مع اآلِمدي ـ 

وإال مل  حلاجةة امن احلاجيات نفسها من حيث القّوة والتأثري ما دام هذا امللحق ال حيمل خاصيّ 

فإّما أن جيعل الغزايل التقسيم  سداسّيًا بفرز ملحقات كّل قسم عنه أو جيعل كّل  !؟يعد ملحقاً 

ملحق مندرجًا ضمن الرتبة األدنى من امللحق به أو يلغي فكرة امللحقات ويدرج مصاديقها 



  

 وأمثلتها يف الرتبة نفسها..

االجتهاد الذرائعي، فكأّنه استحرضها يف ة مل يبد يل هنا أّن خلف الغزايل يشء غري نظريّ 

دف محايتها هتا هبد حميطًا حيمل قوّ تولّ أن حتليله هذا للقول بأّن األحكام احلاجية يمكنها 

مها ضافة التي يقدّ بطال هذه اإلإة االجتهاد الذرائعي يساوي وحتقيقها، ومن ثّم فإبطال نظريّ 

وف يأيت احلديث عن هذه النقطة أيضًا عند وس امت.حقات واملتمّ لوهي فكرة امل ،ايل هنازالغ

 .رشح نظرّية الشاطبي إن شاء اهلل تعاىل

 كيف عاجل الغزالي مبدأ تفريق املؤتلفات وتأليف املفرتقات؟ـ  ـ  

ختلفات فات قائمة عىل التسوية بني الرّص تّن الرشيعة هلا أدًا هنا بفكرة ويتأثر الغزايل جيّ 

ة عرب املناسب ة قياسيّ ومن ثم فكيف لنا الوصول إىل نتيج امثالت،توالتفريق بني ال والتفرقات

 واملقاصد؟!

ولو معًا،  عرمهاىل شإن، والقاعدة تقتيض حرمة النظر تاّن احلّرة واألمة متامثلأومثال ذلك 

ز بينهام ويفّرق، ويف ينا الرشع يميّ أبينام ررسنا مع املقاصد واملناسبات واألقيسة لقلنا بالتحريم، 

من  ه احلال كيف لنا أن نبني فهمنا للرشيعة عرب املناسب الذي يقوم عىل املقاصد هذه املّرةهذ

 نية الرشع نفسه؟!اهل هذه احلقيقة القائمة يف بِ خالل جت

ربه تىل فكرة القاصد، بل يعإىل فكرة الناسب وال إهًا هذا اإلشكال ال يعتربه الغزايل موّج 

ة عبور قياسية سوف تواجه مشكلة من هذا ّن كّل عمليّ أل ؛تهاة القياس برمّ ىل نظريّ  إهاً موّج 

 .آخر ّي يشءأ ماملناسبة أ مسواء اعتمد القياس عىل الشبه أ ،النوع

ما سأوضحه عىل طريقتي مما أعتربه وهلذا يقوم الغزايل بمواجهة هذه املشكلة القائمة عرب 

ناه الحقًا مع الفخر ، وهو ما رأيةاالحتامليّ ة قوّ وارتفاع الظّن لء املفيد لستقرامن ممارسة اال اً نوع

مصالح واملفاسد من غري طريق التعليل املرفوض لة األحكام لالرازي يف إثبات قاعدة تبعيّ 

ة حقيقة سالميّ فكرة املفارقة يف الترشيعات اإل شاعرة، حيث يرى الغزايل أنّ ًا عند األيّ مكال

ّن احلالة الغالبة فيها هي يعة نتأّكد من أنرصد الرش نا عندمانكارها، لكنّ قائمة ال يمكن إ

د صقاامل رةنة ونريد استخدام فكمعيّ  فعندما نواجه حالةً  ل، ومن ثمّ اناسق وليس االنفصتال

فنحن يف احلقيقة نقوم برصد القّوة االحتاملّية يف التناسق دون  ،هابل فكرة القياس كلّ  ،فيها



 

لدينا  ة، ويف هذه احلال سوف حيصل ظّن قوّي ة عاليوسوف نجد القيمة االحتامليّ  ،املفارقة

 .صل والفرع، والظّن حّجة يف الفرعياتبوحدة احلكم يف األ

قاصد من مأزق الفارقات يف ة النظريّ  ومن ثمّ  ،نّجى القياس ههبذه الطريقة اعترب الغزايل أنّ 

ياس مثل اإلمامّية وهي التي كان يقوهلا دائاًم الفقهاء الناقدون للق ة،سالميّ الترشيعات اإل

 ة.والظاهريّ 

 وحتّدي جواب الغزايل هنا يكمن يف عنرصين:

يعات، للتأّكد من الترشيف  يه حاالت املفارقةما نسمّ  ءوهو القيام بإحصا أ ـ عنرص ميداين،

 ة لصاحلها.االحتامليّ  ةن نعترب القوّ ـ أعندما نضع يدنا عىل حالة جمهولة ـ قليلة، بحيث يسمح ذلك  أّّنا

ء ستقرايها هذا االة التي يعطاالحتامليّ  ةة للقوّ وهو القيمة االعتباريّ  ـ عنرص تقعيدي عام،ب 

فسوف تكون املشكلة يف قيمة الظّن يف االجتهاد الرشعي، وإذا كان  ذا كان ظنّاً يف احلقيقة، فإ

 قوّي الظّن بالغًا حّد االطمئنان، فإّن األمر يمكن للجميع أن يوافق عليه.

أردنا أن نخوض يف التحليل أكثر أّن رفض القياس يستبطن رفض فكرة ندرة و هذا يعني ل

الترشيعات املفارقة واملنفصلة يف الرشيعة من جهة، أو يعترب أّن األخطاء االجتهادّية التي ستنجم 

 عن القياس تفوق بكثري األخطاء النامجة عن العمل بظنون أخرى يف الرشيعة مثل خرب الواحد.

من القياس، فقد ’ مثل اإلمام الباقر والصادقأئّمة التعّمق أكثر يف موقف  وهبذا يمكننا

 كان رفضهم له قرينًا يف كثري من األحيان بمفهومني:

إّنكم لو جئتمونا لعرفتم احلكم الرشعي حيث نحن نعرفه من مصدره، بال حاجة  أ ـ

 ّفر سبيل اليقني.لتوّسط القياس، وهذا نوع من طلب اليقني والتخيّل عن الظّن حيث يتو

 إّن العاملني بالقياس جاهلون وال يعرفون االجتهاد الصحيح وفهم الرشيعة. ب ـ

ة فهم الرشيعة هبذه الطريقة التناسقّية ربام وهيّمنا هنا الفكرة الثانية، فهي تعني أّن عمليّ 

ت واملفارقات يف تكون خطأ من البداية، وأّن بناء الرشيعة ربام يكون خمتلفًا متامًا، وأّن املنفصال

الرشيعة كثرية جدًا، وهذا معنى أّن العقل ال يمكنه فهم الرشع؛ ألّن تركيبة الترشيعات ب نيت 

 بحيث ال تنسجم مع طريقة العقل العادي يف تناول القضايا القانونّية، وفهم التناسق بني األشياء.

                                              
 .203ـ  159( انظر: الغزايل، شفاء الغليل: 1)



  

ن مع ة التي تكّونت حتى اآلة املقاصديّ وهذه القاعدة الثانية قد ترّض رضرًا بالغًا بالنظريّ 

ته جمّرد عدم معقوليّ  ثبات معقولّية الرشع، وأّن فكرةإاجلويني والغزايل، وليس أمامهام سوى 

نيات يف الرشيعة متعالية عن العقل البرشي هبذا احلّد اّدعاء ميتافيزيقي، وأّنه ال داعي لفرض بِ 

وبإمكان الطرف الرافض للقياس أن  للرشع،مّية فراط، وهذا كّله رهني بالتجربة الفهمن اإل

يقّدم صورة خمتلفة عن الرشع يف بنيته وتكوينه، بينام نحن نرى أّن أئمة أهل البيت يف نصوص 

 ونون والعلليّ قاصديّ مه املة ـ قدموا الرشيعة بام يشبه ما يقدّ كثرية أخرى ـ وهي نصوص تعليليّ 

يف هذا املوضوع، وإّنام نثري هذه دون كثري اختالف، األمر الذي يستدعي تأّمالت عميقة 

وقفات الحقًا القضية هنا فقط هبدف حتليل موقعّية تفكري الغزايل يف هذا السياق، وسيكون لنا 

، وسنفّكك بإذن اهلل تعاىلعوائق التفكري العليل واملقاصدي ـ خاّصة مثل القياس ـ مطّولة مع 

 .أكثر جهات رفض أهل البيت النبوي للقياس بالضبط

 هـ() إىل اآلمديهـ( )من الفخر الرازي املقاصد الشرعّية ( ـ  ـ )

هـ( شيئًا مهاًم عىل نظرّية املقاصد، بل 606بعد مرحلة الغزايل، ال يضيف الفخر الرازي )

فكتابه )املحصول( يعّد ـ عند كثري  من يكّرر ما قاله السابقون عليه من اجلويني والغزايل، 

رائع لثالثة كتب أصولّية ذات أمهية بالغة يف القرون األوىل، وهي: كتاب الباحثني ـ جمّرد مجع 

هـ(، وكتاب الربهان أليب املعايل اجلويني، وكتاب 436املعتمد أليب احلسني البرصي )

 املستصفى أليب حامد الغزايل.

يف حديثه عن املناسب وتنويعاته يرشع بتقسيمه األّول، وهو انقسامه إىل احلقيقي 

، ثم يقّسم ق بالدنيا أو باآلخرةتتعلّ  يكون ملصلحة  عي، ويعّرف املناسب احلقيقي بأّنه ما واإلقنا

، أو أو احلاجة، الرضورة أن تكون يف حمّل  امّ إرعاية تلك املصلحة  ألنّ  ؛ثالثة أقساماألّول إىل 

حفظ النفس واملال  :املقاصد اخلمسة ن حفظ مقصود منالتي تتضمّ من دوّنام، واألوىل هي 

.. ثم يرشح الرازي ما قاله والدين والعقل)ال يستخدم الرازي تعبري النسل هنا( والنسب 

تقرير الناس عىل مكارم األخالق اآلخرون ويعيده، وعندما يصل إىل التحسينيات يعّرفها بأّّنا 

 فريى أّّنا تارًة تعارض قاعدة معتربة وأخرى ال تعارضها.، الشيم وحماسن

ها واضح ويؤّكد الفخر الرازي  يف تفريع  يعقده هنا، عىل أّن مصاديق هذه األقسام بعض 



 

واحدة من هذه املراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه  كّل »وبعضها غري واضح، وبحسب تعبريه: 

، «الظنون بل خيتلف ذلك بحسب اختالف ،وقد يقع فيه ما ال يظهر كونه منه، القسم من ذلك

 .بعدها لرشح املناسب اإلقناعي والتمثيل له مستشهدًا ببعض نصوص اجلويني. لينتقل

ال نجد عند الرازي شيئًا مهاّمً هنا، وتركيزه يف اإلضاءة التنظريّية عىل فكرة وضوح أو عدم 

وضوح مصاديق األقسام الثالثة للمقاصد هو أمر جيّد، رغم أّن اجلويني أثار ذلك من ق بل يف 

 سياق التمثيالت التي ذكرها.

يقّدم لنا إضافات مهّمة يف نظرّية املقاصد رغم  هـ(،631دي )سيف الدين اآلمِ  قلكّن الحقّ 

وغالبًا ما أّن هذه النظرية ما تزال إىل اآلن تنمو يف ثنايا مباحث القياس ومسالك التعليل، 

حتقيق  يعقد يف البداية فصاًل حولفاآلمدي يتلّقاها إىل اآلن االجتهاد الشافعي بالبحث والنظر، 

، أو جمموع ةإما جلب مصلحة، أو دفع مرّض ، فريى أّنه ملقصود املطلوب من رشع احلكممعنى ا

سالفه، لكنّه يضيف قصود إىل دنيوي وأخروي كام فعل أثم يقّسم امل بالنسبة إىل العبد، مريناأل

، أو املقصود ابتداء، أو دواماً  إىل حتصيل أصل ا أن يكون مفضياً إمّ هنا بأّن ترشيع احلكم 

ألصل  حتصيالً  ف الصادر من األهل يف املحّل ة الترّص ل مثل القضاء بصحّ فاألوّ  .ًًتكميال  

القضاء بتحريم القتل، وإجياب القصاص كق به من امللك أو املنفعة، وأما الثاين فاملقصود املتعلّ 

ما وأ ة املعصومة.نسانيّ قة بالنفس اإلفضائه إىل دوام املصلحة املعلّ إل ؛عدواناً  عىل من قتل عمداً 

ه ملصلحة النكاح، ال أنّ  لمكمّ  هالثالث، فكاحلكم باشرتاط الشهادة ومهر املثل يف النكاح، فإنّ 

 .تهف وصحّ حلصوهلا بنفس اعتبار الترّص  ؛ل ألصلهاحمّص 

 تنويع العالقة بني األحكام ومقاصدها عند اآلمدي )أشكال التأثري واإلنتاج(ـ  ـ  

وراء مراتب إفضاء احلكم إىل القصود من آخر حول  بعد هذا الفصل، يعقد اآلمدي فصالً 

 احلصول ، أو أنّ اً أو ظنّ  ع احلكم يقيناً يرشتمن  املقصود إما أن يكون حاصالً وأّن  ،ترشيعه

 عدم احلصول راجح عىل احلصول. وعدمه متساويان، أو أنّ 

 والتساوي وهبذا الفصل يضع اآلمدي ربطًا بني الترشيع واملقصد يتأرجح بني اليقني والظنّ 
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وما هو أقّل منه، بمعنى أّن احلكم قد يفيض لتحصيل مقصوده حتاًم فلو كان املقصود من 

اصلة قطعًا، وقد يفيض ظنًّا بمعنى الغلبة، كام حفهي  اتانتقال امللكيّ حتقيق يح البيوع هو حتص

ترشيع  بعدمنه وقف العدوان عىل النفس املحرتمة، والغالب  ديف ترشيع القصاص فإّن املقصو

 ،تساويالىل إوقد يفيض  .قّنه حتمّي، وهلذا حيصل الظّن بالتحقّ القصاص حصول ذلك ال أ

ىل قّلة إي ّن الترشيع ال يؤدّ إلكّن اآلمدي يعتربه قليالً يف الرشع، ويمثل له بحّد رشب اخلمر، ف

ل له وقد يفيض ملا هو أقّل من التساوي، ويمثبل يظهر تساوهيام،  ،ق الشاربني للخمرحتقّ 

باحلكم بصّحة نكاح املرأة اليائس، فإّن تصحيح النكاح وإن كان ألجل التناسل، لكّن حتّققه 

 هنا قليل جدًا، لكنّه ممكن.

ويضع اآلمدي ترتيبًا بني هذه األقسام األربعة فيجعل املتيّقن أعالها واملرجوح أدناها، 

 .قياسرابطًا هذا األمر ببحث املناسبات وتصحيح التعليل يف باب ال

الفكرة التي يثريها اآلمدي مهّمة جدًا يف باب فلسفة الترشيعات وعالقة احلكم وهذه 

فإّن هذه العالقة ليست عالقة علّية تاّمة عىل الطريقة الفلسفّية، بل هي عالقة تأثري  بمقصده،

حلكم ّن حتقيق اأّن املرّشع ال يعترب بالرضورة ، وهذا يعني أتتفاوت يف حجم حتقيق املعلول

موجب قهرًا ودومًا لتحقيق املقصد، بل قد يكون األمر كذلك وقد يكون الترشيع نوعًا من 

ق النسبي بحيث لوال هذا الترشيع ال يكون هذا التحقّ  ،للمقصد نسبّي  املساعدة عىل حتقيق  

فحفظ العقل بوصفه مقصدًا ـ عند املقاصدّيني ـ لترشيع حّد رشب اخلمر، ال يعني موجودًا، 

ترشيع حّد الرشب يؤّدي إىل وقفه متامًا، بل يكفيه أن يوّجه املسار نحو ذلك بحيث حيّقق أّن 

نصف الطريق، وهبذا نكتشف أّن العالقات بني املقاصد والترشيعات ليست عالقات قهرّية، 

 بل هي عالقات نوعّية تزيد يف التأثري وتنقص تبعًا للحاالت واألوضاع.

 ، مطالعة نقدّيةحصرّية الضروريات اخلمسمدي وتأسيس فكرة ـ اآل ـ  

ها مىل مراتب املقاصد يف ذاهتا، فيقّس إوإذ ينهي اآلمدي هذا املرحلة من كالمه ينتقل مبارشًة 

، صالً ىل ما كان أإوغريه، ثم يقّسم األّول  ةاملقاصد الرضوريّ ىل ما هومن قبيل إمن هذه الناحية 

 .لصوما ليس بأ
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امللل،  من ة  لراجع إىل املقاصد اخلمسة التي مل ختل من رعايتها ملّ اعنده ، فهو فإن كان أصالً 

حفظ هذه  فإنّ ، وال رشيعة من الرشائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال

 املقاصد اخلمسة من الرضوريات، وهي أعىل مراتب املناسبات.

من قبل، كان الغزايل قد قاله ما ليس بأصل، فهي تسمية لآلمدي تطابق يف املعنى ما وأما 

ة التي اًل للمقصود الرضوري فهو من املقاصد الرضوريّ الت، فام كان مكمّ وهو فكرة املكمّ 

فكار الغزايل واجلويني لكن بتعابريه هو هذه ، وهبذا نجد اآلمدي يعيد طرح أليست بأصل

ّن أعىل  دن يؤكّ أبعد الفكرة عينها يف قسم احلاجيات من غري الرضوريات، يكّرر املّرة. ف

 ات، وغري األصل يف احلاجيات أقّل رتبة من األصلاحلاجيات تقع يف رتبة أدنى من الرضوريّ 

 .، وهكذا حتى ينهي بحثه حول التحسينياتات بفرعيها األصل وغريهومن الرضوريّ  فيها،

ة، هي مرجعّية والفكرة اإلضافّية بالغة األمهّية التي يثريها اآلمدي هنا يف الرضورّيات اخلمس

فيطرح فكرة خمتلفة عن الذين سبقوه وحلقوا به، وهي  احلرص فيها، وكيفّية تعّينها بالنسبة إلينا،

، يف العادة رضوري خارج عنها إىل الوقوع والعلم بانتفاء مقصد نظراً أّن هذه القسمة حارصة؛ 

ختلو من واحدة من هذه  ة الّن املقاصد الرضوريّ أباستنتاج  جفهو يقارب الواقع البرشي ثم خير

 .اخلمس

مالحظات عىل هذه الفكرة بالذات، والتي ـ بمن فيهم ابن تيمية ـ وقد سّجل الالحقون 

تفيض إىل نوع من سّد باب الزيادة يف الرضورّيات، فاعترب بعض الباحثني أّن القسمة هنا 

 .ئيّة، ومن ثّم فيمكن عقاًل فرض قسم سادس غري هذه اخلمسةاستقرا

ني أعتقد بأّن هذه املالحظة ال تأيت عىل كالم اآلمدي، فاآلمدي مل يعتمد طريقة القسمة لكنّ 

العقلّية املنطقّية حتى نفرض له إمكان قسم سادس، بل يبدو يل أّنه كان يرّبر جعل الرضورّيات 

ئه، بحيث رصدنا معطياته فوجدناها ال تتخّطى هذه استقرامخسة، منطلقًا من مراقبة الواقع و

ألقسام اخلمسة يف العادة، ووضعه كلمة )يف العادة( شاهد أّن الرجل ال يتكّلم عن قسمة ا

ئي الذي قام به، بحيث مل ستقراء، بل يتكّلم عن نتيجة الرصد االستقراعقلّية يف مقابل اال

 يالحظ يف العادة وجود أمر آخر.
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يعني أّن منطلقه كان  سادس، لكّن هذا ال وهذا ال يمنع من إمكان مناقشة اآلمدي يف قسم  

 ئّية.ستقراة مقابل االالقسمة العقليّ 

ء ـ ستقراساس االات مخسة ـ ولو عىل أفإّن اعتبار الرضوريّ  ،وبرصف النظر عن هذه النقطة

 ليس ألّن هذه اخلمسة ال تستوعب متام الترشيعات، بل ألّّنا تبدو كلّيةً  حيتاج اليوم إلعادة نظر؛

مسة ضمن عناوين هذه اخل د املقاصدي اليوم بحاجة إىل إعادة إنتاجوهالمّية، واالجتها ةوعامّ 

حفظ النفس، فإّن الكلمة مبهمة  :ضح يف احلدود واملعامل، فعندما أقولوأكثر عددًا وأ

لكن ماذا عن حفظ الطبيعة واحليوان برصف النظر عن كون والواضح منها ما قابل املوت، 

ن الظلم الطبقي وفقدان العدالة االجتامعيّة؟ فهل سان أو ال؟ وماذا عنهذا احلفظ يؤذي اإل

 وكيف؟ نضعها يف مقصد النفس أو املال أو العرض أو الدين أو العقل؟ وملاذا؟

ات اخلمسة، ة املقاصد منذ قرون طويلة هو تكرار أيقونة الرضوريّ إّن نقطة اجلمود يف نظريّ 

نظرّيًا  يفها، حتى لو كانت مستوعبةً ة تعرإعادوعىل األقّل  ،حاجة إلعادة صياغتها ةيف حني ثمّ 

رجاع كّل الترشيعات ء، فباإلمكان إستقرارصة أو باالة احلارشع بالقسمة العقليّ الألطراف 

ين: اخللق واخلالق، أو ملقصد سالمة اخللق يف الدنيا واآلخرة، لكّن هذا اإلرجاع غري ملقصد  

 نْ م  
لنسبة للفقيه، هلذا يلزم تطوير الدرس ات اكتشاف مصاديقه باد عمليّ ج؛ ألّنه مبهم ويعقّ تِ

، تبعًا لتطّور الوعي ة معّينةات يف كّل فرتة زمنيّ املقاصدي هبدف إعادة صياغة الرضوريّ 

 .اإلنساين واملداخل التي يقرأ من خالهلا الرشيعة

 ا باملقاصد عند اآلمديموعالقته)وفقه األولوّيات( رجيح يف جمال التعارض ـ ت ـ  

ال التعارض، يتحّدث اآلمدي عن قاعدة الرتجيحات بني املتعارضني، فيصل يف بحثه يف جم

إما قياسان، أو استدالالن، أو  عندهاملعقوالن ، والتعارض الواقع بني معقولني إىل احلديث عن

شارات يف رازي إلل، فيقحم فكرة املقاصد هنا، وقد كان سبقه غري واحد مثل اقياس واستدالل

 صول وغريه.هذا املوضوع يف املح

الفكرة املهّمة هنا هي ماذا لو تعارض عىل سبيل املثال قياسان؟ وماذا لو تعارضت العلل 

 التي تقوم األقيسة عليها؟

ونحن نعرف أّن  ـ إّن هذا البحث عىل صلة عظيمة بفقه األولوّيات يف التفكري املقاصدي



 

األولوّيات وبالعكس، كام ـ بفقه  التفكري املقاصدي مرتبط ـ عىل حّد تعبري القرضاوي

حيث يبدأ املقاصدّيون بوضع األولويات ولو من خالل ـ  «فقه املصلحة»رشحنا ذلك يف كتابنا 

بحث القياس، بحيث خيرجون من هذا البحث اآلن وهم عىل تصّور للكثري من أصول فقه 

 األولوّيات العاّمة من وجهة نظرهم.

 فيعترب أّنه: ،سبيّاً عن هذا الوضوعيضع اآلمدي صورة مفّصلة نوعىل أّية حال، 

ن العلة األخرى غري ، ومةتني من املقاصد الرضوريّ املقصود من إحدى العلّ لو كان  ـ 1

الرضوري  ةزيادة مصلحذلك، قّدم الرضوري وما بني عليه عىل غريه؛ ويعّلل اآلمدي ذلك ب

 وأّنه مل ختل منه رشيعة.وغلبة الظن به، 

األخرى من باب  تني من احلاجات الزائدة، ومقصودإحدى العلّ يف قصود لو كان امل ـ 2

 ق احلاجة به دون مقابله.لتعلّ  ؛أوىلكان األّول التحسينات والتزيينات، 

ومقصود األخرى  ة،الت املصالح الرضوريّ تني من مكمّ إحدى العلّ يف قصود لو كان امل ـ 3

هلا ومقابله  وإن كان تابعاً  يات،الت الرضورمن أصول احلاجات الزائدة، فام مقصوده من مكمّ 

، فاملكّمالت يف كّل مرحلة تفوق األصول يف حكم أصله خذأصل يف نفسه، يكون أوىل، وهلذا أ

 املرحلة الالحقة.

هذه الصور الثالث تبدو لنا واضحة نظرّيًا؛ انطالقًا من طبيعة التقسيم الرتبي الذي وضعه 

ت والتحسينيات، لكّن األمر األكثر أمهيّة يف املقاصدّيون حتى اآلن للرضورّيات واحلاجيا

مقاربة اآلمدي هنا هو ترتيبه بني املقاصد الرضورّية نفسها، وهو ما استدعى منه بحثًا مرّكزًا 

 يعّد من مؤّسسيه تقريبًا، كام سوف نعرضه اآلن.

األخرى ما سواه من  تني حفظ أصل الدين، ومقصودإحدى العلّ يف قصود لو كان امل ـ 4

إىل مقصوده وثمرته، من  نظراً  ؛أوىل ة، فام مقصوده حفظ أصل الدين يكونقاصد الرضوريّ امل

وما سواه من حفظ األنفس والعقل واملال وغريه،  .العاملني ة يف جوار رّب نيل السعادة األبديّ 

 .(وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون) :عىل ما قال تعاىل من أجله، ام كان مقصوداً فإنّ 

إّن . ؤية مهّمة جدًا عند اآلمدي، وهي تقديم الدين عىل سائر املقاصد برّمتهاهذه الر
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اآلمدي ال يكتفي هنا بتقرير الفكرة مع دليلها، بل يدخل يف مناقشة جدلّية واضحة، فيسّجل 

 مقصود الدين حّق  نّ أل ؛ما يفيض إىل حفظ مقصود النفس أوىل وأرجحعىل نفسه إشكاالً: إّن 

 من جهة أنّ ؛ عىل حقوق اهلل تعاىل حاآلدمي مرّج  آلدمي، وحّق ا ود غريه حّق اهلل تعاىل، ومقص

ه ر مستحقّ ال يترّض  أوىل من املحافظة عىل حّق  ه، فاملحافظة عليهر بفوات حقّ اهلل تعاىل ال يترّض 

 فنا عن املسافرحنا مصلحة النفس عىل مصلحة الدين، حيث خفّ ا قد رّج فإنّ  وأيضاً  بفواته،

 وهكذا، الصوم وترك أداء ني، وأداء الصوم، وعن املريض برتك الصالة قائامً بإسقاط الركعت

زنا ترك اجلمعة حنا مصلحة املال عىل مصلحة الدين، حيث جوّ ا رّج من ذلك أنّ  وأبلغ

 يقة ببقاء الذمّ من املال، ورجحنا مصالح املسلمني املتعلّ  ءرضورة حفظ أدنى يش واجلامعة،

 ، حتى عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر املبيح.بني أظهرهم عىل مصلحة الدين

اآلدمي بالنظر إىل بعض  ق حّق أما النفس فكام هي متعلّ لكّن اآلمدي جييب هنا بالقول: 

اهلل تعاىل بالنظر إىل أحكام أخر، وهلذا حيرم عليه قتل نفسه  ق حّق متعلّ  األحكام، فهي

ا التخفيف عن املسافر وأمّ  ..نيق احلقّ تعلّ ام هو ملبام يفيض إىل تفويتها، فالتقديم إنّ  فوالترّص 

 ءأصل الدين، بل عىل فروعه، وفروع اليش ملقصود النفس عىل مقصود واملريض فليس تقديامً 

ة الركعتني يف السفر تقوم مقام مشقة األربع يف احلرض، فمشقّ  ، ثم وإن كان،ءغري أصل اليش

وبقاء . وهو صحيح، فاملقصود ال خيتلف. بالنسبة إىل صالته قائامً  قاعداً  وكذلك صالة املريض

العه عىل اطّ  الذمي بني أظهر املسلمني معصوم الدم واملال ليس ملصلحة املسلمني، بل ألجل

وذلك من مصلحة الدين، ال   اسرتشاده،حماسن الرشيعة وقواعد الدين، ليسهل انقياده ويتيّّس 

 .من مصلحة غريه

عىل غريه مطلقًا. ثم يعّرج عىل ترتيب املقاصد  هبذه الطريقة يرّجح اآلمدي مصلحة الدين

شارحًا  ة،م عىل غريه من املقاصد الرضوريّ مقصود النفس مقدّ األخرى الرضورية فيعترب أّن 

حفظ النسب أوىل من يعترب أّن  ثمّ ، تربير تقديم حفظ النفس عىل حفظ النسب واملال والعقل

م عىل ما حفظ العقل مقدّ أّن و ،النفس حفظ إىل لكونه عائداً  ؛املقصود يف حفظ العقل واملال

 .يفيض إىل حفظ املال
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النفس، النسب، العقل، بة عىل الشكل اآليت: الدين، رتّ مات ريّ وهبذه الطريقة تصبح الرض

املال. وهذا الرتتيب ال نجده هبذه الطريقة عند من سبقه، رغم أّننا غري متأّكدين من أّن الذين 

ها يف سياق األولوّيات كام سبقوه كانوا يقصدون بّس دهم الرضورّيات اخلمس مرتبًة، وضع 

 فعل اآلمدي.

وعليه، فأمهّية اآلمدي هنا يف إدخاله نظرّية املقاصد يف سياق علم الرتجيحات يف باب 

 التعارض من جهة، ويف سياق قواعد التزاحم وفقه األولوّيات من جهة أخرى.

ول موضوع دور املقاصد والكليّات الدستورّية وسوف تكون لنا وقفات تقويمّية ونقدية ح

شري ملهّم يف الرتجيح بني املتعارضات، وذلك يف الفصل األخري من هذا الكتاب وهناك سن

 اآلمدي. وحاتطر

 زة حنو املقاصدّيةوخطوة ممّيهـ( )العّز بن عبد السالم ـ  

هـ( 660مي الشافعي )الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم السلّ  يعترب أبو حمّمد عزّ 

ة املقاصد، وتاريخ حياته ـ بدءًا من مولده يف دمشق، شخصّية بارزة يف تاريخ تطّور نظريّ 

، وصوالً إىل وفاته ودفنه يف القاهرة ـ ميلء باجلهاد وبمعارضة السالطني يف خمالفتهم للرشيعة

مراء يف مرص فه من حاكم دمشق مشهودة وبيعه األرف بشجاعته العظيمة وقّصة موقع  قد و

 .قه للحّكامرف بعدم متلّ معروفة، كام ع  

رف عنه ميوله وع   ،ة املختلفةفات كثرية يف العلوم الدينيّ سالم مصنّ الترك العّز بن عبد 

وله مصنّف مشهور يف حماربة صالة الرغائب، وبروز  ،رف عنه حماربته للبدعةصوفّية، كام ع  ال

ر، وقد اشتهر بلقب سلطان العلامء وبائع امللوك مر باملعروف والنهي عن املنكاألشخصه يف 

 واألمراء.

مقاصد الصالة ومقاصد  ع بحثنا، منهاوترك العّز جمموعة من الكتب ذات صلة بموض

مهام واملصالح الكامنة فيهام،  وقد الصوم، ومها يف فضل هاتني الفريضتني وأمهيّتهام وِحك 

بعت حتت عنوان مقاصد احلج وط  سك منامجعت أعامل العّز يف مقاصد الصالة والصوم و

كام طبعت مستقّلة أيضًا، ويبدو العّز فيها واضحًا ة، محد قمحيّ أ حيمالعبادات بتحقيق عبد الر

 يف تفتيشه وسعيه الدؤوب ملعرفة األغراض من وراء الترشيعات.



  

يف لكّن أهّم كتبه هنا، بل لعّله من أهّم كتبه عىل اإلطالق كتابان مها: قواعد األحكام 

خمترص الفوائد يف أحكام مصالح األنام أو ما يعرف بالقواعد الكربى، وكتابه اآلخر وهو 

ّنه خمترص كتابه األّول، وقيل بأّن كتابه األّول أالقواعد الصغرى، الذي قيل باملقاصد املعروف ب

 تكملة له.

مع اآلمدي  ولعّلهكان سيف الدين اآلِمدي من شيوخ العّز بن عبد السالم يف أصول الفقه، 

ثم العّز انتقلت املقاصد من أقىص الرشق اإلسالمي نحو الوسط، عنيت  بالد الشام ومرص 

لكّن العّز سلك مسلكًا آخر يف وتركيا، لتتحّول الحقًا باجتاه الغرب اإلسالمي مع الشاطبي، 

ب معاجلة موضوع املقاصد ومل يقف عىل طريقة شيخه األصولّية التنظريّية، فكانت له جوان

دخال اآلمدي املقاصد يف حّل التعارضات بني األدّلة، ستفيدًا من إم نا،كلّية يف نظرته ملوضوع

ى، وهلذا خاض يف املقاصد العاّمة واملقاصد اخلاّصة لكن كانت له جوانب خمتلفة أخر

، وهبذا استفاد منه اجليل الالحق، مثل القرايف وابن دقيق العيد، يف تنزيل واملقاصد اجلزئّية

 ملقاصد عىل اجلزئّيات.ا

 العّز والسياق التارخيي والسياسيـ  ـ  

ولعّل بإمكاننا الظّن بالعالقة بني الرحلة التارخيّية التي كانت متّر هبا بالد السلمني، خاّصة 

وخييّل يل أّن  بالد مرص والشام، يف تلك الفرتة، وبني التفكري القاصدي للعّز بن عبد السالم،

ور عبد املجيد الصغري التي أرشنا إليها يف حديثه عن اجلويني تبدو فرصها مقاربة الدكت

احلروب  يلة كانت تواجه حتّديني: حتدّ ح؛ ألّن املرمنها مع اجلويني االحتاملّية أكرب مع العزّ 

ام يف دارات الفاسدة للحكّ الصليبية من ناحية الغرب واملغول من ناحية الرشق، وحتّدي اإل

سالم كانت له مواجهات صارمة لونحن نعرف أّن العّز بن عبد ا. واململوكي ويبيّ العرصين األ

 خاّصة حاكم دمشق الذي يتهم باخليانة لصالح الصليبني. ،اممع احلكّ 

إّن تراجع أحوال املسلمني يف هذه الفرتة واضطراهبا جدًا وهي عىل مشارف سقوط الدولة 

يف داخل ـ من جهة ثانية ـ ن عبد السالم وكون العّز ب أوىل، هـ من جهة656العباسية عام 

احلدث بوصفه قاضيًا أعىل وله سمة مرجعيّة سياسّية واجتامعّية عالية يف املجتمع الشامي ثّم 

املرصي، خاّصة وأّنه كان فيهام خطيب اجلامع األموي وجامع عمرو بن العاص، ومها أهّم 



 

ن أيمكنه هذا كّله  ..يف ذلك الوقت موقعني دينّيني وسياسّيني يمكن أن يصل إليهام رجل دين

أّن وقت  يبدو فيه  يفروج من املأزق، اخليكّون يف ذهنه فكرة املصالح بشكل أكرب هبدف 

 .اإلسالم يرشف عىل الرحيل

ته بل هو يقّر بالظّن ومرجعيّ  ،عادة بناء االجتهاد بعيدًا عن الظنّ لكّن الرجل مل يكن يريد إ

حة يف الترشيعات، لّنه كان يريد بعث روح املصألينا إل ألمر أّنه خييّ ياة، غاية ما يف ايف أمور احل

ة املصالح ومراتبها، حيث اهتّم العّز كثريًا وتكوين شبكة العالقة بني الترشيعات وفقًا لنوعيّ 

بمراتب املصالح وفقه األولوّيات، بدل التعامل مع الرشيعة بطريقة تعّبدية، وكأيّن باملجتمع 

ليه إلت آام وما طني بعد سلوك احلكّ نفسهم حمب  وي مؤمنوه عىل أقبة ينزاحلك اإلسالمي يف تل

ساس املصلحة أىل عراد العّز أن يعيد بناء الوعي الفقهي سالمّية، فأوضاع الدولة اإلأ

؛ ألّن التفكري املقاصدي عىل واقعلواملقاصد، ليعيد تكوين نمط التعامل مع الرشيعة وفقًا ل

، فاّرًا وجوده التارخيي بفقه النوازل تارًة، وبالسياسة الرشعّية أخرىصلة وثيقة يف رضورات 

عرب ذلك من مجود البحث الفقهي ورتابته يف تلك الفرتة، ومن النزوع االنعزايل الصويف الذي 

 .بدأ بالرواج يف الفرتة عينها

 ، حترير املقاصد من جدران القياسجولة خمتصرة يف اإلرث املقاصدي للعّزـ  ـ  

ّنه أسالم الذي يعتربه بعض  الولكي نّطلع باختصار شديد عىل مسامهة العّز بن عبد 

ويراه سامل يفوت أّنه أهّم منعطف مقاصدي قبل تني يف املقاصد، يّ شخص أهمّ  والشاطبّي 

قد حاول ـ هو والقرايف ـ تأسيس بل صنّفه ابن عاشور عىل أّنه ، الشاطبي وابن قّيم اجلوزّية

علينا التأّمل يف القواعد الكربى والصغرى التي تركها  ..عّية قبل زمن الشاطبيالرش املقاصد

 لنفهم طريقته ورؤيته ملوضوع املقاصد.

ـ بعد أن يقّر ببناء االجتهاد  هونحن نطالع قواعد العّز بن عبد السالم أنّ  ،من الواضح لدينا

املفاسد الدنيوّية التي تقوم عليها معظم املصالح وّن أيعترب عىل الظّن باملصالح واملفاسد ـ 

 .اتمعقولة يف غري التعبديّ  حكام مضبوطة  األ
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حيث يقول بعد أن يقّر بأّن مصالح الدارين ال ت عرف إال هذه الفكرة تبدو واضحة عنده، 

وأّما مصالح الدنيا وأسباهبا ومفاسدها فمعروفة بالرضورات والتجارب والعادات »بالرشع: 

، فإن خفي يشء من ذلك ط لب من أدّلته، ومن أراد أن يعرف املتناسبات والظنون املعتربات

عىل عقله بتقدير أّن الرشع مل يرد به،  واملصالح واملفاسد راجحهام ومرجوحهام فليعرض ذلك

فال يكاد يكون حكم  منها خيرج عن ذلك، إال ما تعبّد اهلل به عباده ومل  ثم يبني عليه األحكام،

وال »ويكّرر األمر عينه يف قواعده الصغرى حيث يقول:  .«أو مفسدته..يقفهم عىل مصلحته 

تعرف مصالح اآلخرة ومفاسدها إال بالرشع، وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب 

 .«والعادات

ّّنا بيان مصالح أه من كتاب القواعد الكربى، ووحيّدد العّز بعد هذا الكالم أغراض  

، فات ليسعى العباد فيها، وبيان مفاسد املخالفات ألجل تركهالترّص الطاعات واملعامالت وا

ن جلب مصلحة أو عّن الرشيعة ال خترج عنده أل ؛واملصالح واملفاسد وبيان مراتب األفعال

 .درء مفسدة

ىل القول بأّن فهم الرشيعة ال يمكن أن يكون بمعزل إعمد العّز  ،اإلمكانهذا وانطالقًا من 

احلكم ومقصده ـ هي القراءة  :، ومن ثّم فالقراءة املرّكبة للرشيعة ـ عنيتعن فهم مقاصدها

 منقوصة. ّي قراءة أخرى هي قراءةأالصحيحة للرشيعة، و

فالفقه  ن التعامل مع الرشيعة،ّية، ألّّنا هتدف لتأسيس نمط جديد ممههذه الفكرة بالغة األ

األحكام منها، فيام ظّلت املقاصد سالمي اعتاد عىل فتح عالقة مع النصوص الستنتاج اإل

حكام لكنّه م يف الرشيعة فقيهًا بالنصوص واألوالغايات تقف جانبًا، بحيث بات الفقيه األعل

قحمها يف فهمه وال ي  وال يستطيع احلفر يف الغايات والنتائج، بل ال يعرف شيئًا عن املقاصد 

ة فهم ن جيعل فهم املقاصد جزءًا من عمليّ يني منها، بينام يريد العّز هنا أطه الداللرشيعة واستنب

 .بداً بحيث ال تفهم الرشيعة دون فهم مقاصدها، وهذا حتّول ليس بسيطًا أرشيعة نفسها، ال
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 ويف كتب   ،والكربىالصغرى ّن العّز يف قواعده أينا ورة معًا، رأونتيجة اإلمكان والرض

، وبناء النتائج همها بشكل  واع  ىل فوّصل إة تعقيل األحكام والتأخرى له خيوض بنفسه عمليّ 

 عىل هذا الفهم.

ّن العّز بن عبد السالم ربام يكون البدايات األوىل خلروج القاصد من يمكننا القول بأوهبذا 

نحو بناء فهم جديد عام للرشيعة وأطرافها عىل ضوء الوعي  ،ة القياسإطار وحدود نظريّ 

 عي.املقاصدي باألغراض وترتيب النتائج عىل هذا الو

ّن أ، وومراتبها امهتا وعالقاهتاييف حقيقتها وأنواعها وتقسواملفاسد يطيل العّز حتليل املصالح 

فعال واألحكام سبل لتحقيق املصالح واأل ،الماملصالح هي اللذات فيام املفاسد هي اآل

ب جمازًا، وهو يدرك أّنه ال توجد مصالح ة السبب باسم املسبَّ يى باسمها من باب تسموتسمّ 

حمضة أو مفاسد كذلك، بل غالبًا نحن أمام اختالط املصالح باملفاسد وغلبة عنرص املصلحة 

 فسدة يف اليشء أو العكس.عىل امل

بل إّن اهلل  ،ةً ية هنا حقيقال خيرج العّز عن التفكري األشعري، فيحاول أن ال جيعل السببيّ و

سبحانه يف  ون العادة الذي جيريهالقًا من قانيطالب العباد بتحقيق املصالح وترك املفاسد انط

 .اخللق

ئية يف األحكام، زوتتميّز رحلة العّز يف كتبه هذه بأّّنا تدمج االستنتاجات الكليّة بالوقائع اجل

يذهب بنا نحو نامذج حّية يف الرشيعة لتلك املقوالت متعالية بل  ةفال يقّدم لنا حتليالت حمض

 الكلّية.

 وسائل، ووسائل الوسائلالثي للشريعة: املقاصد، والالثتقسيم الو العّز،ـ  ـ  

يف غاية األمهّية لألحكام إىل مقاصد  يف رفدنا بتقسيم   يبدو العّز بن عبد السالم واضحاً و

وكذلك ، : أحدمها مقاصد والثاين وسائلالواجبات واملندوبات رضبان»يقول:  هإنّ  ،ووسائل

 ؛وللوسائل أحكام املقاصد ،الثاين وسائلأحدمها مقاصد و :املكروهات واملحّرمات رضبان

رذل املقاصد هي أ رذلأ إىلوالوسيلة  ،فضل الوسائلأفضل املقاصد هي أىل إفالوسيلة 

ب قه اهلل للوقوف عىل ترتّ فمن وفّ  ،ب املصالح واملفاسدب الوسائل برتتّ ثم ترتتّ  ،الوسائل
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ث العّز عن مراتب يتحدّ ثم  ،«رها..مها من مؤّخ املصالح عرف فاضلها من مفضوهلا ومقدّ 

 .واملفاسد فعال واملصالحاأل

هذه الفكرة هي التي ستتحّول الحقاً إىل أساس يف التعامل القاصدي، بواسطة رصد 

وإحلاق حالة املقصد بالوسيلة بجعلها تابعة له  األحكام ومتييز حكم القصد عن حكم الوسيلة،

ىل قسمني: مقاصد إالرشيعة باالنشطار  يف الصفات واخلصوصيات واملستويات، وهبذا تبدأ

ومة الترشيعات ختتلف عن ظة جديدة ملنووسائل توصل للمقاصد، وتبدأ تتشّكل صورة هرميّ 

عليها؛ ألّن صورة التدوين الفقهي واألصويل وين الفقهي ة التي بني التدالصورة اهلرميّ 

مثل العبادات  ،حاوراملدريس عند املذاهب املختلفة تقريبًا مبنية عىل املوضوعات وامل

ب الفقيه ىل موضوعات هي حمّل ابتالء يطال  إنقسم يواحد منها  وكّل  ،اهواملعامالت وغري

لة والنكاح وغري ذلك، وعرب هذه اجارة واحلوالة والكفالة والوكباجلواب عنها، مثل البيع واإل

ان الحقًا، فتأثر من األحية يف كثري وين الكتب احلديثيّ دالطريقة من التدوين الفقهي تّم ت

من العّز بن عبد السالم بدأت  وين الفقهي، بينام طريقة املقاصديني بدءاً التدوين احلديثي بالتد

، تقوم عىل حتقيق املقاصد العاّمة أّوالً، ثم حتقيق ب بطريقة خمتلفةن يرتّ أفالفقه جيب  ،ختتلف

بعد اخلروج باستنتاجات فقه املقاصد اخلاّصة بكّل باب ثانيًا، ثم الدخول إىل فقه الوسائل 

 املقاصد، لترتك تلك االستنتاجات تأثريها عىل فهم الوسائل وفقهها.

فنحن هنا أمام فقه مرّكب من طبقتني: طبقة املقاصد وطبقة الوسائل، وهلذا نجد مثل العّز 

و بن عبد السالم يف كتبه هذه يتعامل هبذه الطريقة تقريبًا، فيقّرر القواعد ثم ينزل بنا نح

سناه الحقًا مع الشاطبي يف التطبيقات، ولو كانت مرحلته ما تزال يف بداياهتا، األمر الذي مل

إعادة تكوين علم أصول الفقه بناًء عىل معيار مقاصدي، وهو ما بلغ أوجه يف القرن العرشين 

 من مع أعالم املقاصدّيني يف احلديث عن علم املقاصد والنسبة بينه وبني أصول الفقه، وما أثري

ملقاصد إىل جانب علم أصول أو استحداث علم ااستبدال علم املقاصد بعلم أصول الفقه، 

 .الفقه

وهي وسائل  ،أخرى بل يطرح فكرةً  ،ولكّن العّز ال يقف عند حدود القاصد والوسائل
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ّن نصب الوالة والقضاة من الوسائل لتحقيق املصالح العاّمة واخلاّصة، أفهو يعترب  الوسائل،

ة فهو دنصب أعوان القضاة والوالة فهو من وسائل الوسائل، وكذلك احلال يف حتّمل الشها أّما

ح ودرء لىل جلب املصاإوسيلة ألدائها، وأداء الشهادة وسيلة إىل احلكم هبا، واحلكم هبا وسيلة 

 .املفاسد

الح وهبذا يقوم العّز بوضع خارطة متكاملة لسلسلة الترشيعات ت بنى عىل مركزّية املص

 والطرق املؤّدية إليها أو الطرق الفرعّية املؤّدية إىل طرقها األساسّية.)املقاصد( واملفاسد 

ونالحظ عىل العّز بن عبد السالم أّنه عندما يريد حتقيق أو تطبيق األحكام الرشعّية فكثريًا ما 

ى األحكام ه يرنّ األمر الذي ييش بأ قاصد والوسائل،دات الصالح والفاسد والريستخدم مف

ها الكامنة خلفها، وال يتعامل مع احلكم بنفسه، وعىل سبيل املثال رشعية بمنظار مصاحلال

ح ودرء املفاسد، ويطّبق هناك بعض قواعد لجللب املصا طيطرح العّز فصاًل حول االحتيا

لزم تسيواالحتياط الواجب كقاعدة االشتغال اليقيني  ،ط املندوب املسّمى بالورعااالحتي

، فإّن أو قاعدة العلم االمجايل ـ قيق براءة الذّمةعنه بلزوم حتهو  أو ما يعرّب ـ اغ اليقيني الفر

هذه األبحاث بعينها موجودة خارج السياق املقاصدي واملصاحلي عند سائر املدارس 

 فها ووراءها،ظار مصاحلها الكامنة خلنىل االحكام بمإلكّن العّز يرّص عىل أن ينظر  ،االجتهادّية

ج بني االجتهاد يف احلكم مبل يد خلفهااّم لألحكام بمعزل ع ّنه ال يرى قيامةً وهذا ما يؤّكد لنا أ

حكام ، وهبذا يصبح الرجل منفصاًل متامًا عن التفكري الذي يربطنا باألوالنظر يف مصلحته

 .وخمّيلتنا ثناحاق بطوكأّن مصاحلها خارجة عن ن ،نفسها

فهو يرى أّن جلب  ح واخليور،ي االقتصاد يف الصالكرة مهّمة هالعّز عن ف ويتحّدث

يضًا عىل االقتصاد، فال يكون فيه إفراط وال تفريط، ويطبّق أن يقوم أاملصالح واخلري ينبغي 

ن ال يستجلب املصالح بام يفوق أسان نعديدة من مجلتها أّن عىل اإل دالعّز هذه املقولة عىل موار

ّن ألواالقتصاد يف الوعظ؛ وتعب،  شاقة أو املوجبة مللل  لات االقدرة واملكنة املتعارفة، كالعباد

 ؛فيه فيفّر الناس من الواعظ، واالقتصاد يف العقوبات طفرامصالح الوعظ قد تزول نتيجة اإل

 .فراط فيها أو التفريط يوجب الفسادّن اإلأل
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قامة واء يف إ الوقت وشكل الطقس واهلهو حتنّي ـ يبدو غريبًا قد وهو مثال ـ مثلته هنا أومن 

قارس أو احلّر الوالد أو العبيد أو غري ذلك، فال يتحنّي الربد احلدود والتعزيرات ويف معاقبة األ

 .ني، حتى تأيت النتائج عىل وفق املراد هلا من الرشعني ب  الشديد بل ب  

 العّز بن عبد السالم، وإضافة مقصد العرض على الضرورّياتـ  ـ  

سالم يف القواعد الصغرى عىل اجلري وفق مسلك القاصديني يف البد العّز بن ع ويستمرّ 

 .ةعنها بالتكميليّ هو  التي يعرّب  وهي ،ةيّ حتسينوة وحاجية ريّ وتقسيم الصالح إىل رض

ىل مقصد حفظ إنجده يف القواعد الكربى يشري  ،ات اخلمسذ يرشح فكرة الرضوريّ إوهو 

ىل فكرة العرض إ ضافأأّول من السالم لعّز بن عبد ولعّله يمكن اعتبار االعرض واألعراض، 

ىل إوإن مل يكن بصدد تصنيفها لة حّد القذف، أوهو يتحّدث عن مس الرضوريات اخلمس

كام سوف نرى إن شاء  ،لكّن هذه الفكرة رسعان ما برزت الحقًا عند تلميذه القرايف، سّت 

 اهلل تعاىل.

لو من ظرافة تؤّكد فطنته وروعة ذوقه يف حتليل ىل قضّية ال ختالعّز إيلفت عىل خّط آخر، 

ّن الثواب والعقاب قد أإّنه يعترب  و ال.أمور برصف النظر عن موافقته يف الفكرة نفسها األ

نقذ به الفعل، فلو فعل شخص فعاًل واحدًا فأتان بسبب املصالح واملفاسد ال بسبب ذات وافيت

لف نفس، لكّن العّز أنقاذ أخرى إل ال  حوجب يف املفإّن أجره أقّل من الفعل عينه  ،نفسًا واحدة

ىل اختالف الثواب والعقاب رغم احتاد املصالح واملفاسد، ويمثل لذلك إيشري نفسه يف الوقت 

عظم من تلك أجرها أجة بالصدقة الواجبة بالصدقة الواجبة ومثلها املستحّبة، فإّن الشاة املخر  

 .ال تزيد وال تنقص ،ملصلحة الناجتة عن الفعلني واحدةّن اأرغم  ،ةجة بالصدقة املستحبّ املخر  

 مشروع العّز املقاصدي، خالصات واستنتاجاتـ  ـ  

 :نستنتج من جمموع ما تقّدم
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سبيل  أنّ و ،ّن معرفة املقاصد أمر ممكن يف املصالح الدنيوّيةأّن العّز بن عبد السالم يعترب إ أ ـ

عامله أحيث مارس هذه الثالثة بوضوح يف  ،ءستقراالوااإلنساين املعرفة هو النّص والعقل 

 .املقاصدّية

رها لنا، ويف التقسيامت والتنويعات ّن الرجل كان غزيرًا جدًا يف األمثلة التي كان يوفّ إ ب ـ

ّن بعضًا غري قليل من هذه أفاسد مما ال يمكن إحصاؤه هنا، رغم املالتي كان يضعها للمصالح و

لكّن هذا  ،ثانية ةومتداخلة من جه ،يل من جهةلللد ةتبدو يل فاقد قاهلا قدالتي املسامهات 

الم سالقاصد مع ابن عبد ة املة األوىل لنظريّ اليّ قهذه املرحلة االنت نّ أييش بـ مهام قّومناه ـ مر األ

ة املقاصديّ األفكار يل املزيد من صى الحقًا تأنّ كي يتس ؛ب غزارة يف املادة املجموعةلّ كانت تتط

 طبي وغريه.شالمع ا

: السلطة وإدارة البالد من جهة، لثالثة ا طر هي اً حمكومكان العّز بن عبد السالم إّن  ج ـ

والنزعة املعنوّية والروحّية والصوفّية من جهة والقضاء واحلكم بني الناس من جهة ثانية، 

 بقّوة يف خمتلف مقارباته. ةطر حارضاال   ههلذا نجد هذثالثة، 

لحة واملفسدة كانت أكثر حضورًا عنده من مفردة املقاصد، وإّن جتربته إّن مفردة املص د ـ

 كانت تطبيقّية توّزعت فيها املطالعات األصولّية داخل البحث الفقهي.

 إّنه نقل املقاصدّية إىل خارج منطقة القياس، وحّوهلا بحّق إىل رؤية يف التعامل مع الرشيعة. هـ ـ

 ، ونقل املقاصد من الشافعّية إىل املالكّيةق العّزاستكمال طري، هـ(رايف )الَقـ  

، هـ(684) املالكي الرمحن الصنهاجي املرصيعبد اإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس بن 

علمّية بارزة جدًا متفق عىل مكانتها املرموقة يف تاريخ الفقه  ةشخصيّ رايف، ق  بالاملعروف 

 اإلسالمي.

ات األوىل التي انتقلت فيها نظرّية القاصد من حطّ يمكن تصنيف القرايف عىل أّنه من ال

ة يف الوسط املالكي، بل حساسية من النظريّ دون أن نجد  ىل الفضاء الالكي،إاء الشافعي ضالف

رأينا أّن تقّبلها بدأ يزداد شيئًا فشيئًا، وصوالً إىل مشيّد الصورة األكثر اختامرًا للنظرّية، وهو 

نتقال مّهد لتداول نظرّية املقاصد عند سائر املذاهب، بمن فيهم الشاطبي املالكي، فهذا اال

ورغم انتقاهلا مل يقم القرايف بإعطائها صبغة مالكيّة خاّصة عدا ما يمكن  احلنابلة كام سنرى.



  

احلديث عنه يف قضّية إطالقه فكرة فتح الذرائع وعدم الوقوف عىل مقولة سّد الذرائع، 

يّة يف الغالب، ففتح الذرائع ينسجم كثريًا مع فكرة املقاصد؛ ألّن والذرائعّية فكرة مالكّية حنبل

املقصد يراد الوصول إليه، وفتح الذرائع يسّهل عملية الوصول هذه، وهبذا تتعاون فكرة فتح 

، الذرائع التي أطلقها القرايف مع النظرّية املقاصدّية يف تعبيد السبل املفضية لتحقيق املقاصد

؛ ألّن روح لذرائعي عند املالكّية كان استقباهلا للمقاصدّية ممكنًا جّداً وربام لوجود الفكر ا

 .الذهنّية املقاصدّية موجودة

عة التي تناول مل يسلك مسلكه يف الّس  ،رغم تلّمذه عىل العّز بن عبد السالم ،لكّن القرايف

ب القياس، فيها فكرة املقاصد واملصالح، بل وجدناه يرّكز أكثر عىل استحضار الفكرة يف با

حتى كأّنه بدا مقّلدًا له ورأيناه ـ رغم تأثره بالعّز ـ تأثر كثريًا بصيغة املقاصد التي قّدمها الغزايل، 

 وسوف نرصد هذا األمر بوضوح اآلن.من األمور،  يف كثري  

ترك القرايف سلسلة من املصنّفات يف أصول الفقه، لعّل من أمّهها: نفائس األصول يف رشح 

وأنوار الربوق يف ، الفصول نقيح الفصول يف اختصار املحصول، ورشح تنقيحاملحصول، وت

والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، وله كتاب أنواء الفروق املعروف بكتاب الفروق، 

وهو كتاب اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترّصفات  ،حيظى بأمهّية بالنسبة إلينا

نية التمييز بني أنواع القوانني والترشيعات الصادرة، تلك ، وهو يفّكر بذهالقايض واإلمام

 .أيضاً  الفكرة التي ضّمنها القرايف يف كتابه الفروق

 «مقاصد الرسول»انطالق مشروع و يفالقراـ  ـ  

هي: املفتي  يقّرر القرايف يف الفرق السادس والثالثني من فروقه بني ثالث شخصيات للنبيّ 

ة ّيته هو التبليغ، بينام البقيّ صخش، والقايض احلاكم، ويعترب أّن الغالب يف املسلمنيغ، وإمام املبلّ 

شامل ىل يوم القيامة باق  إناجتها  نّ ة وغريها بأة التبليغيّ ز بني الشخصيّ ليست هي الغالبة، ويميّ 

و أ تان، والفقهاء قد يتفقون يف سلوك  تني الباقيتني فهام خاّص فني، بعكس الشخصيّ لّ لكّل املك

ة الترّصف دي قاعأ ،ث حسب تسمية القرايفالحدى هذه القواعد الثإه من نّ أ نبوّي  قول  

 .مامة، وقد خيتلفون ويلتبس األمرف باإلوالترّص  ،ف بالتبليغوالترّص  ،ضاءقالب

ليدرجها يف واحدة من  ؛ةفات النبويّ الترّص ـ بعض ربع مسائل أيف ضمن ـ ثم يذكر القرايف 



 

ث عن يتحدّ والغنائم وغري ذلك،  ةموال وقسمورصف األ ندمثل قيادة اجل ،هذه القواعد

تبليغي  هل هو نّص  ،«فهي له اً رضأمن أحيا »ّن النّص النبوي: أوجود خالف بني الفقهاء يف 

ق، ووعىل هذا القانون وهذه الفر»ليختم بعد سلسلة توضيحات بالقول:  ،أو هو نّص سلطاين

، فتأّمل ذلك، فهو من األصول ‘فاتهيتخّرج ما يرد عليك من هذا الباب من ترّص 

 .«الرشعّية

نبّي ال الّن وهو يعني من هذه الفكرة أ ما يمكننا اعتباره مقاصد الرسول،هنا فتح القرايف 

 يقول كّل يشء بام هو مبّلغ، بل قد يقوله بام هو قاض  أو حاكم أو نحو ذلك، ومن ثم فللنبّي 

ّن القرايف مل ورغم أقيه معرفتها من وراء الترشيع، من وراء ما يصدر منه مقاصد يلزم عىل الف

لكّن هذه  ،أو طرح هذه الفكرة يف سياق احلديث عنها ة املقاصديكن يقصد هنا تطوير نظريّ 

 ،وظهرت يف القرن العرشين مع ابن عاشور يف مرشوع املقاصد تّصلها عادأالفكرة التي 

 مها واستيعاب الرشيعة وفقها.ة املقاصد وفهجزءًا من نظريّ  خري  حيث اعتربها األ

شكل  :شخصّية النبوّية أو فقلالدمج بني فكرة تنّوع لوىل لام  قرايف بذرةً لهبذه الطريقة شّكل ا

ني فيام بعد ّن املقاصديّ وسوف نرى أ بني فكرة القاصد،، والسنّة الرشيفةة تارخييّ من أشكال 

نوعيّة احلكم الصادر من النبّي يرتك ألّن حتديد  ؛ة من زاويتهماشتغلوا عىل موضوع التارخييّ 

 تأثريًا عىل فهم املقصد من وراء هذا احلكم، والعكس صحيح.

 والذرائعّية قياسال ي:مقاصدّية القرايف يف سياق حبَثـ  ـ  

لة املقاصد يف سياق بحثه حول القياس يف كتاب الذخرية املشهور، فبعد القرايف مسأيدرس 

 ،أحدها املناسبة ،فيذكر ثامنية ،رشع باحلديث عن طرق معرفة العّلةذكره أدّلة حجّية القياس، ي

فها بأّّنا ما تضّمن حتصيل مصلحة أو درء مفسدة، ثم يقوم ثم ملا يصل احلديث إليها يعرّ 

 تيبلها هبذا الرتعىل الرضورات واحلاجات والتتاّمت بحسب تعبريه، وجيإبتفسيم املناسب 

ا الكليّات اخلمس، ثم ، وعندما يرشح الرضورات يعّرفها بأّّن عىل بعضها عند التعارض مةً مقدَّ 

 :موال، وقيلواأل حفظ النفوس واألديان واألنساب والعقول»يّسدها هبذا الرتتيب: 

بن عبد السالم أحد  ستاذه العّز ليها ا  ألة األعراض التي أملح إمس جيعل ، وهبذا«األعراض
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 .لةاألقوال يف املسأ

لة أه الذي يبدو إىل اآلن ال يضيف فيه شيئًا غري ما قاله الغزايل، عدا مسكمل القرايف حتليلوي  

ذا كان قد ذكرها بقصد ترتيبها؛ إذ جيعل حفظ إلة ترتيب الرضوريات اخلمس أومس ،األعراض

النفوس مقّدمًا عىل حفظ الدين عىل العكس متامًا مما فعله اآلمدي من قبل.. يكمل القرايف 

 .إىل املعترب وامللغى واملرسل م املناسبحتليله فيقّس 

بل كّل املالحظات واألسئلة السابقة عىل سابقيه هبذا نعرف أّن القرايف مل ي ضف شيئًا هنا، 

فاألّول »تلحقه هنا أيضًا مما أملحنا له سابقًا، بل يلفت النظر تعبريه عن الرضورّيات بجملة: 

الرضورات هي  عض مصاديقبّن أ، «نحو»من كلمة ، فهل يقصد «نحو الكّليات اخلمس..

األمر الذي يفتح عىل رؤية خمتلفة جدًا مل يعهدها  ،وهلا تطبيقات أخرى ،يات اخلمسلّ الك

 التفكري املقاصدي أو ال؟!

بعض املباحث األخرى املتصلة باملقاصد مثل الرتجيح باملقاصد ورصد دورها يف التعارض 

فهي  ،ضًا يف رشحه عىل التنقيح، فال نطيليأقرايف الأو بعض التعريفات والتحقيقات ذكرها 

 .مزيد بيان ملا سبقه

لياًل للتمييز بني قاعدة القاصد وقاعدة حتيف الفروق عىل خطٍّ آخر، نجد القرايف يقّدم 

فبعد أن قّرر أّن الذرائع ليس من خمتّصات مذهب مالك، بل هي عاّمة يف األّمة يف  الذرائع،

نقاش، وبعد أن أعلن بوضوح نظرّية فتح الذرائع إىل جانب اجلملة، وبعض أشكاهلا حمّل 

نظرّية سّدها.. رشع يف حتليل الفرق فذكر بأّن موارد األحكام عىل قسمني مقاصد ووسائل، 

وهو كان ذكر أّن تسمية الوسائل ال ختتلف عن تسمية الذرائع، مؤّكدًا عىل أّن حكم الوسائل 

مع ا، بل نوعّية احلكم جمانسة ومماثلة حلكم املقصد مأخوذ من حكم املقاصد التي ت فيض إليه

 .التأكيد عىل أّّنا أخفض رتبًة من املقاصد يف احلكم

وخيرج القرايف هنا بنتيجة أّن القاعدة تقتيض سقوط حكم الوسيلة بسقوط املقصد، لكنّه ال 

عىل احلاّج يامنع من اخلروج عن هذه القاعدة لو قام دليل خاّص، ويمثل لذلك باألمر الرشعي 

الفاقد للشعر أن يمّرر املوسى عىل رأسه، فإّن املقصد من وراء استخدام املوسى هو إزالة 
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الشعر، وإذا كان الشعر غري موجود من األّول فال معنى للتمرير، هلذا يعترب هذا احلكم عنده 

 .عىل خالف القاعدة هنا يف عالئقّية الوسائل واملقاصد

ندرك بدّقة التمييز الذي وضعه القرايف بني قاعدة الذرائع  الفقد هنا،  قولكنّنا لو تأّملنا الفر

 لطبيعة رييشيكاد ال لكنّه  ،امن واخلمسون خّصه للتمييز بينهامثفالفرق ال وقاعدة القاصد،

ز بني قاعدة الذرائع وقاعدة شارته واضحة، فكيف نميّ إمل تكن  :الفرق فيهام، أو فلنقل

 املقاصد؟!

القرايف أّن قاعدة الذرائع تتمّكن من إنشاء حكم رشعي يف الوسيلة والذريعة  منيل يبدو 

و هناك من حيث كونه هنا أ ة احلكم الثابتبنفسها، بينام قاعدة املقاصد تكشف عن نوعيّ 

لمقصد، فاملقاصدّية هنا لة تبعّيته جثرًا عىل بقاء احلكم أو زواله نتيأب ًا أو وسيلة بام يرتّ دمقص

ة احلكم الثابت من قبل، وترتيب نتائج عىل عملّية االكتشاف هذه من حيث عيّ اكتشاف لنو

يف الذرائعّية  بينامر له، عْ وهلذا حتّدث القرايف عن مسألة من ال ش  ة احلكم حلكم املقصد، تبعيّ 

ثبت هلا الوجوب أو بقاعدة الذرائع أن ن  نحن ونريد  ،ض أّن الذريعة حمكومة باإلباحةرتاملف

 ًا.و سدّ أًا احلرمة فتح

 شارات أّولية لفكرة مقاصد املكّلفإالقرايف وـ  ـ  

، من حيث املبدأ ة يف الفقه اإلسالميتبدو الفكرة التي سوف ننقلها اآلن واضحة وبدهييّ 

به  تة املقاصد اهتمّ شارة القرايف هلا ربام تكون سامهت الحقًا يف فتح باب يف نظريّ إ لكنّ 

عرف بمقاصد املكّلف، وهبذا ظهر لدينا مفهوم مقاصد وهو ما ي   ،يهف تفاضأو ،ّية كثرياً كاملال

 .الرشيعة، ومقاصد الرسول، ومقاصد املكّلف

هي عالقة األفعال بالقصود من جهة، وترتب النتائج الدنيوّية  والفكرة البسيطة األّولّية

 .ىمن جهة أخر واألخروّية عىل األفعال من حيث ارتباطها بالقصود والنوايا وعدمه

يعقد القرايف يف الفرق اخلامس والستني عنوانًا هو )بني قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات 

 وبني قاعدة ما ال يثاب عليه منها وان وقع ذلك واجبًا(، فيعترب أّن الأمورات عىل نوعني:

ما تتحّقق املصلحة منه بنفس وجوده اخلارجي العيني بال حاجة للنّية أو قصد القربة،  أ ـ
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مثاله عنده النيّة نفسها وكذا البحث والنظر يف وجود الصانع، فإّن هذا النوع يتحّقق مقصوده و

 ونتائجه يف اخلارج برصف النظر عن قصد املكّلف.

 ما ال يقع إال مع النيّة، ومن دوّنا ال يتحّقق، ويذكر مثاالً له هو مجيع العبادات. ب ـ

ي الق بول واإلجزاء، ويذكر شواهد عىل متييزه، ليؤّكد يف ثم يقوم القرايف بالتمييز بني مفهوم 

 .النهاية عىل أّن التقوى من رشوط القبول

أذكر هذه الفكرة هنا؛ ألّننا سوف نعود إليها يف سياق رسد نظرّية املقاصد عند الشاطبي إن 

 شاء اهلل تعاىل.

 َهَمةهـ( والرؤية املقاصدّية املتَّجنم الدين الطويف )ـ  

ضنا يف مناسبة أخرى بالتفصيل عند احلديث عن العالقة بني النّص واملصلحة، لفكر تعرّ 

بل  ،ريد أن أطيل هنا يف احلديث عنه، وهلذا ال ا  هـ(716اإلمام نجم الدين الطويف احلنبيل )

 ملاحًا.إليه ملح إا  

أوائل العلامء ّنه من أصنّفه بأيمكن يل أن ـ ليه إلنا وفقًا لتصّورنا الذي توّص ـ ويف طفال

ومع  نابلة،ة والالكّية إىل احلالسلمني الذي نقلوا الفكر القاصدي والصلحي من الشافعيّ 

من جهة ثانية،  هبونقلة بني املذا ،ئة من جهةياملقاصد مرحلة جر ةالطويف دخلت نظريّ 

م ثة، فقد اهت  واندماجًا بني التحّرر الفكري املتعايل عن املذهبّية والوعي املقاصدي من جهة ثال

بذلك بالشكل الذي  ّنه مل يقمأحوله أينا يف دراستنا ه قّدم املصلحة عىل النّص، لكنّنا رنّ أالرجل ب

 اهتمه به املتهمون.

 ة اآلتية:زالوج طعرب النقا ةة هذه الرّ ية القاصديّ اختصار رؤيتنا له من الزاوويمكن 

ال رضر، معتربًا أّن هذا احلديث ساس حديث أشيّد الطويف الوعي املقاصدي عىل  ـ 1

 رشيعة، عىل النصوص الظنّية.الحة التي هي روح مقاصد ليمكنه أن يسمح لنا بتقديم املص

مل هيتّم الطويف يف رسالته حول حديث ال رضر بتشييد املقاصدّية داخل القياس، بل  ـ 2

 حتّرر من ذلك متامًا.
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من حيث إّن األحكام غري التعبدّية  ،ام يبدوالعّز بن عبد السالم فيرأي بويف طاقتنع ال ـ 3

ن يفهمها أرات الرشعّية معقولة ويمكن للعقل باخلربة البرشّية والتجربة املرتاكمة غري املقدّ و

 ويعيها.

فرض الطويف تفّوقًا للوعي املقاصدي عىل سلطة اإلمجاع املطلقة التي هتيمن عىل  ـ 4

ة، بل غالب املسلمني إن مل يكن مجيعهم، فقّدم سنّ الهل صويل واالجتهادي عند أالتفكري األ

 املصلحة عىل النّص الظنّي كام قّدمها عىل اإلمجاع نفسه.

نظرية املقاصد والنصوص شكالً بني  ة حديث ال رضر العالقة  جعل الطويف بمرجعيّ  ـ 5

نصيّة مبارشة للوعي  ةً شكال العالقة بني النصوص نفسها، وهبذا فرض مرجعيّ من أ

 ة فقط.يليّ لئية أو حتاستقرا عمليّة ي، وليساملقاصد

ته هنا باخلصوص لطويف يف شخصه ويف فكره ويف نظريّ لهت جممل االهتامات التي وّج  ـ 6

ويف هو طدقيقة، وقد ناقشناها بالتفصيل، وقلنا بأّن اجلانب الذي مل يكن واضحًا يف فكر ال غري  

ني يف حيبه املطلق بغريها، وقد قلنا بأّن اإلطالق  رات الرشعّية يف مقابل ترحتييده العبادات واملقدّ 

 هنا. دفال نعي ،قيقنيدالتحييد والرتحيب غري 

ضيح لكّن الرجل كان يعاين من ضعف يف البيان والتو ،مهيّة الطويف يف تقديريرغم أ ـ 7

أّن  غريىل زمانه مبلغًا معقوالً، إبلغا  دقاصدي كانا قحة والوعي امللة املصحّد أّن نظريّ إىل 

مل يوظف  ..بعدهسالم والالعّز بن عبد وصوالً إىل ر اللغوي للمقاصدّية وّ طف التالطويف مل يوظّ 

ّمل فيها يساعد عىل بعض اليشء، غري أّن التأة ومبهمة كفجاءت مرتب ،ذلك يف توضيح فكرته

 هلا عىل غريه. فهمها أو ترجيح تفسري  

يف زمانه يف الوسط احلنبيل رغم  رضة بقّوةرباك الرجل كان من كون النظرّية غري حاإولعّل 

ّن ابن تيمية التقى بنجم الدين أًا ، ويبدو تارخييّ أفكارًا ذات صلة  هبا ّن ابن تيمية كان قد طرحأ

ه ولد عام نّ أواملعروف يف تاريخ والدة الطويف  ،انرصهـ يف دمشق، ومها متعا705الطويف عام 

هـ ووفاته كانت عام 661بن تيمية كانت عام هـ، بينام والدة ا716 عام هـ وتويّف 657

ر ك فارق بينهام يف السّن يفرض تقّدم أحدمها عىل اآلخر يف الطبقة رغم تأّخ هـ، فليس هنا728

، والعكس ممكن كذلك ،ن تيميةبن يكون الطويف متأثرًا باأوفاة ابن تيمية عنه، ومن ثم فيمكن 

، ويقال بأّن راجعة والرصد واملقارنة بني مؤّلفاهتاموحيتاج األمر للمزيد من التنّبه والتأّمل وامل



  

ر. د   لنجم الدين الطويف رشحًا عىل تائّية ابن تيمية املشهورة يف الق 

 هـ( والرؤية املقاصدّيةابن تيمية احلراني )بني ـ  

الشيخ تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين الدمشقي 

وجّده من رموز العلامء املسلمني، وثّمة كتاب مشهور  ههـ(، يصنّف هو وأبو728نبيل )احل

 هـ(، ثمّ 682هـ(، ثم أضاف عليه األب )652، كتبه اجلّد )«املسّودة يف أصول الفقه»باسم 

أضاف عليه احلفيد، وت عرف نسبة الكتاب إىل آل تيمية، لكن عندما ي طلق: ابن تيمية، فهو 

 فيد.منرصف إىل احل

ترك ابن تيمية الكثري من األعامل العلمّية، وما هيّمنا هنا هو موقفه من القاصد واألفكار 

 التصلة هبا إىل زمانه، والذي يمكننا تلخيصه هنا من مهّم أفكاره هو اآليت:

 ابن تيمية والفضاء البيئي للمقاصدـ  ـ  

رية واالجتهادّية العديد من العنارص من الواضح أّن الشيخ ابن تيمية حيمل يف منظومته الفك

وتبعيّتها للمصالح واملفاسد،  من نوع مبدأ تعليل األحكامالتي تعيش نظرّية املقاصد يف بيئتها، 

وهي قضّية مهمٌّ االقتناع هبا يف فضاء غري معتزيل، وتقوم بل تتضّمن فكرة  تعليل األفعال 

من املنارصين األشّداء لفكرة التعليل، بل والترشيعات اإلهليّة باألغراض، ويعّد ابن تيمية 

 ذهب هبا يف تطبيقاته الفقهّية مبلغًا بعيدًا يمكن ملن يراجع أعامله أن يتأّكد من ذلك بوضوح.

وهو فضاء مناسب لوالدة  كام أّن ابن تيمية اهتّم كثريًا بالقياس وفروعه وتطبيقاته،

ال يوافق املتوّسعني يف قضّية القياس؛ ألّنه ، وإن كان ابن تيمية ينا من قبل، كام رأاملقاصدّية

يعتقد بأّن النصوص هلا قدرة الكالم والتبيان يف كثري من األمور بأوسع بكثري مما تصّوره 

 .املفرطون يف استخدام القياس

فهو واحد من أبرز الشخصيات اإلسالمّية التي  ويظهر ابن تيمية واضحًا يف فقه األولوّيات

 بيقّيًا بفكرة األولويات وقواعد التزاحم، وأعامله يف ذلك مشهودة.اهتّمت نظرّيًا وتط

ليس من شّك يف اعتقاد الشيخ ابن تيمية بأّن الترشيعات ترجع ملصالح ودرء مفاسد، وهو 

بقضّية املصالح املرسلة خيشى من ممارسة العبثيّة والفوىض والتباس العقل فيها،  إذ يقبل بحذر  



 

ّي باحث وقارئ ألعامل ابن تيمية أّنه رجل متمّيز يف فقه األولوّيات لكّن اليشء الذي يالحظه أ

وفقه األولوّيات ـ خاّصة التطبيقّي منه ـ قريب الصلة للغاية  .عىل طريقته يف تقويم األولوّيات

بفقه املقاصد وإن مل يكن متامهيًا معه، وال أريد هنا رسد عّينات من مسامهات ابن تيمية يف 

األولوّيات بقدر ما ا ريد التأكيد عىل أّن ذهنية فقه األولويات عنده حارضة  قضايا تتصل بفقه

دائاًم يف أعامله، وهي هبذا جتعله يفّكر يف خارطة أولّويات ومراتب األحكام الرشعيّة بالطريقة 

 التي تشبه عمل املقاصدّيني يف ترسيم خارطة األحكام ومستويات أمهّيتها.

فالرجل ال ينبغي الشّك يف أّنه مذهل  ئي عنده،ستقراالعمل االوإىل جانب ذلك، نجد آلّية 

يستقرئ الكثري من  وء يف إثبات األفكار خاّصة يف املجال الفقهي، فهستقرايف استخدامه اال

تلميذه ثر به أيضًا، وقد تأئه نتائج استقراىل نتائج ويبني عىل إل الترشيعات والنصوص ليتوّص 

ينا يف أة يف الدراسات الرشعيّة، وقد رئيّ ستقراة االليّ ر يف تطبيق اآلكثع أة وتوّس زيّ وابن قيم اجل

ء يف عرشات ستقراة استخدم االيابن تيم نّ أبحث االجتهاد الذرائعي ـ عىل سبيل املثال ـ كيف 

كثر منه أع تبعه وتوّس القيّم ابن  نّ أد موقفه من قاعدة احليل، وئع وحيدّ اثبت قاعدة الذراملوارد لي  

ّن الذهنّية أعامل الشيخ ابن تيمية يتأّكد أتى بلغ هبا قرابة املائة مورد، وكّل من يطالع يف ذلك ح

ء ستقراف االفكر السلفي عمومًا. ومل يتوقّ يف ذلك الوقد تأثر به  ،ئية عنده حارضةستقرااال

 دمه يف الدراسات العقائدّية كذلك.خبل وجدناه يست ،ةرشعيّ العنده عىل القضايا 

 م ابن تيمية للضرورّيات وترتيبهافهـ  ـ  

بالشكل يبدو عىل ابن تيمية أّنه ال يوافق عىل حرص أغراض الدين يف الرضوريات اخلمس 

ْعلِيل يف أ وقوم  ِمن اخلائضني»طرحه املقاصدّيون، حيث يقول: الذي  ت  األحكام صول الفقه و 

بة وأّن  ترتيب الشارع لألحكام عىل الرشعّية باألوصاف املناِسبة، إذا تكّلموا يف املناس 

حتصيل مصالح العباد ودفع مضاّرهم، ورأوا أّن املصلحة نوعان:  األوصاف املناِسبة يتضّمن

أخروّية ودنيوّية، جعلوا األخروّية ما يف سياسة النفس وهتذيب األخالق من احلكم، وجعلوا 

ظاهر، وأعرضوا عاّم يف الدنيوّية ما تضّمن حفظ الدماء واألموال والفروج والعقول والدين ال

العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع املعارف باهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله وأحوال 

جا لرمحته ودعائه  القلوب وأعامهلا، كمحّبة اهلل وخشيته وإخالص الدين له والتوّكل عليه والرَّ



  

اء بالعهود، وصلة وغري ذلك من املصالح يف الدنيا واآلخرة، وكذلك فيام رشعه من الوف

األرحام، وحقوق املامليك واجلريان وحقوق املسلمني بعضهم عىل بعض وغري ذلك من أنواع 

ما أمر به وّنى عنه حفظًا لألحوال السنّية وهتذيب األخالق، ويتبنّي أّن هذا جزء  من أجزاء ما 

 .«جاءت به الرشيعة من املصالح

الغزايل يف موضوع املقاصد، اجلويني ومهات املسأكثر يبدو من هذا النّص أّن ابن تيمية ناظر 

وكأّنه خيتلف مع املقاصدّيني يف أّن الدين الذي هو رضورّي ليس هو الدين الظاهر، بل هو 

 ة.أوسع من ذلك، ولنا هنا وقف

 لة الدين هو الدين الظاهر؟أمية أّن فهمهم لسيلاذا اعترب ابن ت

انطلقوا من حتليل قضّية الرضورّيات من مفهوم إّن املقاصديني يف الغالب  واجلواب:

احلدود والنظام اجلنائي واجلزائي يف اإلسالم، وهذا رأيناه واضحًا يف الكثري من أعامهلم، 

وحيث إّّنم ربطوا مسألة الدين بموضوع حّد الرّدة، هلذا فهم منهم ابن تيمية أّن ما هو من 

ورّيًا، فأخذ عليهم أّن منظومة احلياة الرضورّيات هو الدين الظاهر، وغري ذلك ليس رض

 الروحيّة واألخالقّية هي من الدين الذي يبلغ حّد الرضورة.

وكأّن ابن تيمية يوّسع من دائرة الدين الذي يقع يف صنف الرضورّيات من حّد أصل 

وا وجوده باحلّد األدنى يف حياة اإلنسان إىل ما هو أوسع من ذلك، فيام يظهر أّن املقاصدّيني نظر

 للدائرة األوسع عىل أّّنا من قسم احلاجيات والتحسينيات، وليست من قسم الرضورّيات.

من عبارة ابن تيمية هنا أّنه غري متعّمق كثريًا يف كلامت املقاصدّيني،  ناخيّيل لربام لكن 

وا ّّنم أعرضأجزءًا من الدين، و تليس افعبارته توحي وكأّّنم اعتربوا سائر األمور يف عداد أّّن 

 مفهوم أوسع من امّّن أيامن والتدّين وتابع لرؤية ابن تيمية حلقيقة اإل عاّم سوى ذلك، ولعّل هذا

، هيف التفكري السلفي عندحدود اإليامن جمّرد االنتامء الظاهري لإلسالم، وهو ما له صلة بقضّية 

ذهبوا إىل افرتاض أّّنا من الدين، ومل ي هذه ليست جزءاً  نّ قولوا بأىل زمانه مل يإني لكّن املقاصديّ 

ّن احلّد الرضوري الذي ال أفاعتربوا  ،ض عنها، بل وضعوا موازنة بني القضايا الدينّيةعر  م  

الذي ال يكون العقل ال به هو الدين الظاهر مقابل الرّدة، متامًا كام احلّد الرضوري إيكون الدين 
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ة مستويات الرضورة، وهلذا سكر والغيبوبة، وهكذا، فنظرهتم كانت لفكرالال به هو عدم إ

ا حتسينيات فقط أو غري مهّمة ّّن من احلاجيات، ومل يقولوا عنها بأ اّّن أفوا املرتبة الثانية عىل صنّ 

 إطالقًا.

الغزايل، وهو معروف  ووالالفت أّن الشخصّية التي يواجهها ابن تيمية هنا عىل األرجح ه

يعرف عنه من االهتامم بالقضايا اإليامنية  باهتاممه بالقضايا الدينية والروحية، خاّصة فيام

 والروحية واألخالقّية.

إّن أفضل التفاسري لكالم الشيخ ابن تيمية هنا هو يف فهم تصّوره عن الرضوريات برصف 

فرتاث ابن تيمية يؤّكد أّن الرضوري يف الدين ليس جمّرد  النظر عن تسميته هلا أو عدم تسميته،

وال هو فقط حتقيق املصالح الدنيوّية واملنافع الراجعة عىل الرّدة، الدين الظاهري، وعدم حتّقق 

بل هو أوسع من ذلك بكثري، وهلذا يمكن اعتبار أّن املساحة األكثر أمهيّة )الدائرة العباد، 

احلمراء( يف تفكري ابن تيمية يف الدين أوسع بكثري من املساحة األكثر أمهية عند غريه، فهو 

 حجم حساسيته وقلقه أبلغ بكثري من غريه، وهو يعترب أّن الدين هو يؤمن بحفظ الدين، لكنّ 

وليست حاجة أهل »أهّم األشياء عىل اإلطالق، وإحدى عباراته يف ذلك واضحة حيث يقول: 

االرض إىل الرسول كحاجتهم إىل الشمس والقمر والرياح واملطر، وال كحاجة اإلنسان إىل 

اجلسم إىل الطعام والرشاب، بل أعظم من ذلك وأشّد حياته، وال كحاجة العني إىل ضوئها و

حاجًة من كّل ما يقّدر وخيطر بالبال، فالرسل وسائط بني اهلل وبني خلقه يف أمره وّنيه، وهم 

 .«السفراء بينه وبني عباده

وهلذا يذهب ابن تيمية مذهبًا بعيدًا يف الدفاع عن الدين ضّد البدع وتقويم فهم البرش له، 

خاّصة يف قضايا تصحيح عامله العلمّية، أيف هذا املضامر مشهودة واضحة يف خمتلف  وحساسيته

العقائد وحماربة البدعة وموقفه السلبي الشديد للغاية من غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي 

وخارجه، ومبدأ املغايرة واملخالفة مع اآلخر الديني إىل أبعد احلدود حتى يف أبسط أنواع 

، معتربًا أّن خمالفة األديان لعادات، حيث صنّف يف ذلك الكثري وكتب حوله الكثرياملالبس وا

هذا كّله جيعل قضّية حفظ الدين . املنحرفة واملحّرفة من أكرب مقاصد البعثة حسب تعبريه
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بل تتعّدى  عند ابن تيمية ال تقف عند حدود مفهوم الرّدة بمعنى اخلروج الظاهري من اإلسالم،

م إعادة إنتاج اإلسالم واهلوّية اإلسالمّية بطريقة تفّرغ الدين اإلسالمي من ذلك ملفهو

مضمونه، وتذهب هبوّيته وحترف مساره، وهلذا من الطبيعي أن خيتلف مع املقاصدّيني يف 

 مستوى الرضورة يف مبدأ حفظ الدين، يف تقديري املتواضع.

النزعة الظاهرّية الشكالنّية للفقه، فكأّنه وهبذا يتبنّي أّن ابن تيمية هنا ال يبدو موافقًا عىل 

يرفض األداء الفقهي الذي يتعامل مع األشياء بمستوى الظاهر، بل يرى أّن الدين والرشيعة 

 هيتاّمن بالباطن جدًا وبتحقيق الكامالت املعنوّية.

ا نبوأستخلص من هذا كّله أّننا لو أردنا أن نسأل ابن تيمية عن الرضورّيات عنده، فلن جيي

إال بالدين باملعنى الذي بّيناه اآلن، ومن ثّم فام يمكننا استنباطه من كالم ومنظومة تفكري ابن 

 آخر، فهو أعىل املقاصد واملصالح، متامًا كام كان يقول سيف 
 
تيمية أّنه يقّدم الدين عىل أّي يشء

 الدين اآلمدي، لكن مع التعديل الذي رشحناه قبل قليل.

، ثم تتلوه رتبة ثانية يف اهلرم، وهبذا ال يكون يف قمّ  ة اهلرم مخسة أشياء، بل يف قّمة اهلرم الدين 

والدين ال يكون وسيلة لتحقيق سعادة اإلنسان ورقيّه وحضارته وغري  هي سائر املصالح العليا.

ذلك، بل هو قبل هذا وسيلة حتقيق العبودّية هلل سبحانه، فابن تيمية يغرّي مسار مقاصد الدين 

هذه قضّية مهّمة  وى الدنيوي النازل إىل الستوى العنوي التصل بالعالقة باهلل سبحانه،من الست

، دون أن يقصد رضبًا من العلامنّية إطالقًا، بل جدًا يلمسها اإلنسان من تفكري ابن تيمية

بالعكس متامًا فهو هبذا يعترب أّن غرق التفكري اإلنساين يف الترشيعات والنظم لتحقيق مصالح 

لدنيا وقيامتها هو اخلطأ، وأّن اليشء األهّم من ذلك هو حتقيق العالقة باهلل سبحانه ولو كانت ا

 .عىل حساب بعض الدنيا ومصالح اخللق فيها

عرف ابن وي   ،ولنالحظ هذا النّص املهّم البن تيمية وهو يتحّدث عن السياسة الرشعيّة

ة يف العديد من كتبها، إّن سياسة الرشعيّ من الشخصيات املهّمة التي حتّدثت عن ال هتيمية بأنّ 

دارة دنياهم بالعدل، وهذا أمر ظيم شؤون الناس وإالتصّور السائد أّن السياسة الرشعّية هي تن

دث عليه تعدياًل، حيث ّنه مهتّم يف أعامله بفكرة العدل ـ لكنّه حي  أو ال يرفضه ابن تيمية ـ خاّصة

ح دين اخللق الذي متى فاهتم خّسوا خّسانًا مبينًا فاملقصود الواجب بالواليات إصال»يقول: 



 

فالحظ  .«ال به من أمر دنياهمإومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا وإصالح ما ال يقوم الدين 

كيف أّنه اعترب مفهوم السلطة الدينيّة معنّيًا بالقضّية الدينية التدّينية للناس، وليس بإصالح 

بعض اليشء يف إصالح دنياهم، حني اعترب أّن ما يلزم إلصالح  دنياهم، بل يبدو منه أّنه زهد

 دينهم من إصالح دنياهم هو املطلوب رعايته.

أهّم ما يف هذا الباب معرفة األصلح، وذلك إّنام يتّم »ومن هنا يقول يف البحث نفسه: 

، فلهذا بمعرفة مقصود الوالية ومعرفة طريق املقصود، فإذا عرفت املقاصد والوسائل تّم األمر

مّلا غلب عىل أكثر امللوك قصد الدنيا دون الدين قّدموا يف واليتهم من يعينهم عىل تلك 

املقاصد، وكان من طلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، وقد كانت السنّة أّن الذي 

ين يصيّل باملسلمني اجلمعة واجلامعة وخيطب هبم هم أمراء احلرب..؛ وذلك ألّن أهّم أمر الد

 .«الصالة واجلهاد..

وعليه، فالرضوريات عند ابن تيمية هي الدين، والدين الذي هو بمستوى الرضوري ليس 

الدين الظاهر، بل هو مساحة أوسع من ذلك بكثري، وكأّن ابن تيمية يرفض جعل سائر 

 املصالح يف عرض هذه املصلحة الرضورّية العليا.

لكالم إىل أّن ابن تيمية مل يتكّلم كثريًا يف الصورة النظرّية لكن البّد يل أن أشري يف ّناية هذا ا

ملسألة الرضوريات وال لتقسيمهم الثالثي املعروف، لكّن تطبيقاته هلذه الرضورّيات واهتاممه 

 .هبا يف جمال التطبيق، يظّل هو األهّم احلارض يف إرثه الذي تركه

 ، وقفة وتعليقرّية املصلحة املرسلةنقٌد للمقاصد عرب نوٍع من الدمج مع نظـ  ـ  

حرص املصالح بالطريقة املقاصدّية يدمج بني املصالح  ديالحظ أّن ابن تيمية وهو ينتق

فالفقهاء »املرسلة والتفكري املقاصدي، حيث يقول يف سياق حديثه عن املصالح املرسلة: 

ليها االستحسان، يها الرأي، وبعضهم يقرب إوّنا املصالح املرسلة، ومنهم من يسمّ يسمّ 
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حاصلها أّنم جيدون يف القول والعمل  ة ووجدهم وإهلاماهتم، فإنّ وقريب منها ذوق الصوفيّ 

 مصلحة يف قلوهبم وأدياّنم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة، لكن بعض الناس خيّص 

املصالح املرسلة بحفظ النفوس واألموال واألعراض والعقول واألديان. وليس كذلك، بل 

عن هذه األمور  ، وما ذكروه من دفع املضارّ لح املرسلة يف جلب املنافع ويف دفع املضارّ املصا

املنفعة يكون يف الدنيا ويف الدين، ففي الدنيا كاملعامالت  وجلب   اخلمسة فهو أحد القسمني.

واألعامل التي يقال فيها مصلحة للخلق من غري حظر رشعي. ويف الدين ككثري من املعارف 

والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة لإلنسان من غري منع رشعي. فمن  واألحوال

قرص املصالح عىل العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك األحوال ليحفظ اجلسم فقط فقد 

 .«قرّص 

 هذا النّص خيربنا عن أن ابن تيمية:

عض القائلني باملصالح ربط بني فكرة املصالح املرسلة وفكرة املقاصد، وتصّور أّن بأ ـ 

، ولعّله أراد بنفسه جتسري العالقة، ال نسبة هذا الربط املرسلة خّصوها بالرضوريات اخلمس

 .إليهم

اعتقد بأّن فكرة الرضورّيات اخلمس بنيت عىل دفع املضاّر، مع أّن الرشيعة ليست  ب ـ

 مبنّية فقط عىل دفع املضاّر، بل عىل حتصيل املصالح أيضًا.

ابن تيمية لتصّور أّن الرضورّيات قائمة عىل دفع املضاّر، هو ـ يف ظنّي ـ الربط  والذي دفع

شبه الدائم الذي وضعه املقاصدّيون بني العقوبات وبني الرضورّيات، فاستنتجوا الرضوريَّ 

من خالل وجود عقوبة شديدة عليه، مثل عقوبات رشب اخلمر والزنا والرّدة والقتل والّسقة 

فإّن تعبري  «حفظ العقل أو النفس..»طلقوا عىل الرضورّيات اخلمس تعبري ، ثم أوغري ذلك

 يوحي باحلامية من الرضر لكي يبقى اليشء عىل ما هو عليه.« حفظ»

إلنسان ابتكاري ال يالحظه ا ربط الشيخ ابن تيمية بني الصالح الرسلة والقاصد ربط   لكنّ 

فهل كان  وال يف فكرة الصالح الرسلة، اصدقة يف فكرة الصوليّ يف سياق رصد السامهات األ

صحيحًا نسبته القول بأّن املصالح املرسلة مبنيّة عىل الرضورّيات؟ وهل خلط ابن تيمية بني 
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 موضوعني أصوليّني بشكل  أوقعه يف التباس أو ال؟

أضف إىل ذلك أّن نسبته لبعض الناس ختصيص املصلحة بحفظ الرضوريات اخلمس، مل 

فيه، فمن يقصد الشيخ ابن تيمية هنا؟ ومن هو العامل الذي خّص املصلحة يف أعرف مستنده 

باب املقاصد أو يف باب املصالح املرسلة بالرضورّيات اخلمس باملعنى الذي حيرص املصلحة 

بدفع املضاّر؟! هذا يشء مل أجده يف سياق التتّبع األصويل والفقهي لرتاث العلامء املسلمني إىل 

خّصوا الرضورّيات بذلك ال املصالح التي تستهدفها الرشيعة بام يشمل  مأّّن  نعم أقصاهزمنه. 

، أو لعّله فهم ولعّل الشيخ ابن تيمية ناظر إىل يشء آخر مل يتضح يلاحلاجيات والتحسينيات. 

تِها  .أّن احلاجيات والتحسينيات ترجع للرضوريات وخدم 

الرتبي للمقاصد إىل الرضورّيات  ولعّل من حّق الشيخ ابن تيمية رفض التقسيم الثالثي

واحلاجيات والتحسينيات، إذ ال نجد أثرًا هلذا التقسيم يف كلامته، لكّن هذا ال يرّبر نسبة حرص 

 عمل املقاصدّيني بدائرة دفع املضاّر أو الرضورّيات.

 بني املقاصدّية والذرائعّية عند ابن تيميةـ  ـ  

ينا هنا هو توّسع ابن تيمية يف قضّية سّد الذرائع وفقه لكّن األمر الذي يظّل أكثر أمهّية لد

احليل، وقد سبق أن حتّدثنا عن هذا املوضوع يف مباحث فقه املصلحة عند الكالم عن االجتهاد 

ة االجتهاد ، فال نعيد، لكن ما أوّد الرتكيز عليه هنا أّن توّسع ابن تيمية يف مرجعيّ الذرائعي

ن يكون ساهم يف وضعه هذا النمط االجتهادي بدياًل عن أيمكن  احليل، الذرائعي ونقضه فقه  

 .ة الوسائل والطرقالتفكري املقاصدي؛ ألّن التفكري الذرائعي يشبه التفكري املقاصدي يف قضيّ 

يف تراث ابن تيمية ـ باملعنى الكالسيكي له ـ قول بأّن غياب فقه املقاصد أن أوربام حيّق يل 

ه يف االجتهاد الذرائعي وفقه احليل، األمر الذي جعل موقف ابن عّوض عنه احلضور املوّسع ل

ال إدبياته ونمطه، وأري منصهر يف غبقدر ما هو  يتيمية ومدرسته غري رافض للفقه املقاصد

ملصالح من وراء األحكام الرشعّية. فالرجل يذهب مذاهب واضحة يف التعليل وكشف ا

ه احليل الرشعية مآل   اصد بدالً عن الصور الشكلّية لألمور واملعامالت ه إىل تكريس املقورفض 

 والعقود ونحو ذلك.
                                              

 .336ـ  241( راجع: حّب اهلل، فقه املصلحة: 1)



  

 وما هي مساهمته بالتحديد؟ حسب ابن تيمية على مدرسة املقاصدّيني؟ُيـ هل  ـ  

 دة املقاصر نظريّ حّلل تاريخ تطوّ ونحن ن ،األمهّية بالنسبة لنا هناهذا السؤال يف غاية 

يلّية لعة أعامل ابن تيمية أّنه محل الكثري من األفكار التعفالذي يظهر من مراجشديد،  باختصار  

دًا عن املسامهات يومل يضف ـ بع ،ة املقاصدواالجتهاد الذرائعي، لكنّه مل ينّظر بنيويًا لنظريّ 

 .عىل املستوى األصويل شيئًا قوّياً ـ ة التطبيقيّ 

حيث  ،هّم يف القاصدبأّنه صاحب السامهة األ توصيفهحاولوا بعض النترصين له إال أّن 

س ه ليس مؤّس وكون   .نياملقاصد وال هو شيخ املقاصديّ  سّن الشاطبي ليس مؤّس أيعتربون 

مؤّكد، كام  فهذا يشء   ،هتاادصل الفكرة وبعض امتداأذا قصد من املقاصد إواضح  املقاصد أمر  

، وإذا كان هو شيخهمة يبل ابن تيم ،ني، أّما أّنه ليس شيخ املقاصديّ تثبته املراقبة التارخيّية

ن كان إيي املتواضع، وأ، فهذه مبالغة برالشاطبي نجم املقاصدّيني فابن تيمية هو شمسهم

بيقي الثّر يف جتربة ابن تيمية طبيقي، فال أنكر اجلانب التطساس اجلانب التأصاحبها يقوهلا عىل 

و شّكل قفزة بقدر قفزة أية املقاصدّية، لكّن هذا اجلانب التطبيقي ليس شيئًا اختّص به ابن تيم

 .عندما نقارّنام يف فضائهام الزمني اخلاّص  العّز بن عبد السالم مثالً 

ة القاصد غري البالغة يف تعيني موقع ابن تيمية من نظريّ  نّ أيد عليه هو كريد التأاليشء الذي أ

هج التعليل ة ملنبيقيّ طوير القراءة التطبل ينبغي وضعه يف سياق تارخيي ساهم يف ت ة،صحيح

 .أمرهوال املبالغة يف  ،افه حّقه صحيححوالنظر يف العلل واملقاصد، فال إج

حيث يذهب الدكتور الريسوين والدكتور مشهور  وأّما أّن الشاطبي أخذ من ابن تيمية أو ال،

حسن إىل نفي هذه القّصة، بينام يؤّكدها آخرون مثل الدكتور سعد الشناوي والدكتور يوسف 

املْقري )املّقري( حممد بن حمّمد بن أمحد  ّن الشاطبي هو تلميذأّصة مع القول ب، خاالبدوي

 ..م اجلوزّية الذي هو تلميذ ابن تيمية املرّبزهـ(، وهو بدوره تلميذ ابن قيّ 759التلمساين )

ليس لنا سبيل لنفيه، فأوجه الشبه يف بعض املواضع قائمة لكن ليس يف لّب  ممكن فهو أمر  

 .قاصد، بل غالبًا يف قضايا تتصل بالذرائع واحليل وبعض املوارد التطبيقيّة القليلة جداً نظرّية امل

                                              
 .506ـ  505الرشيعة عند ابن تيمية:  ( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: يوسف أمحد حمّمد البدوي، مقاصد1)

 .517ـ  507( انظر: املصدر نفسه: 2)



 

وجيب علينا هنا أن نفّرق بني أمرين ونحن ندرس موقعّية ابن تيمية يف املرشوع املقاصدي، 

وقد الحظت  أّن بعض الذين كتبوا عن ابن تيمية واملقاصد كثريًا ما وقعوا يف هذه املشكلة، 

اإلتيان بأفكار ابن تيمية يف خمتلف البحوث الفقهّية واألصولّية، ثم حماولة ربطها أّن  وهي

فكاره هذه يف سياق مقاصدي يشء آخر، صد يشء، وكون ابن تيمية قد جاءت أبنظرّية املقا

ثم ال يكون  ،حاب والعرف ورشع من قبلنا وغري ذلكصفعندما ندرس عالقة املقاصد باالست

جراء املقارنة بني ما إام نحن الذين نقوم بنّ إو ،و بعيدأمر من قريب ار هلذا األشأابن تيمية قد 

ف نتائجه لنوظّ  ما توّصل إليه يف قضايا مقاصدّية،ليه ابن تيمية يف هذه البحوث وبني ل إتوّص 

بل هو جهد  ،ةه جهد مقاصدي البن تيميّ نّ أ ف عىلنّ يف البحث املقاصدي، فهذا ال يص

 ات املقاربة التي نجرهيا.عمليّ خالل  مقاصدي لنا نحن من

ومن هنا يمكن القول بأّن ابن تيمية مقاصدّي يف التطبيق واألمثلة واملقاربات الفقهّية 

املتنّوعة يف األبواب املختلفة، مع استحضار لفكرة مقاصد املكّلف، يشبه العّز بن عبد السالم 

 التقعيد والتبويب وبناء النظرّيات، فلكلٍّ مع تقّدم للعّز عليه برأيي، بينام الشاطبي مقاصدّي يف

 .، ال ي بخس حّق أحد  يف ذلكموقعه يف هذا املجال

مر األخري الذي أوّد اإلشارة إليه هنا أّن العديد من الباحثني مجعوا نصوصًا وكلامت واأل

كلامت م الرشيعة وغاياهتا، لكنّها كانت ك  ة التعليلية أو كشف حِ البن تيمية ذات صلة بالذهنيّ 

عاّمة يمكن مجعها من كتب أغلب املفّّسين واملحّدثني والفقهاء، مثل مجل: إّن الرشيعة جاءت 

لئت هبا كتب الرتاث اإلسالمي، فال تصّح ملصالح العباد وغري ذلك من الكلامت العاّمة التي م  

اس املبالغة يف حشد هذا النوع من الكلامت التي جتدها حتى عند الرافضني لنظرّية القي

 .واملقاصد وغري ذلك، مثل اإلمامّيةوالذرائع واملصالح املرسلة واالستحسان 

 هـ( وبسط مسرية ابن تيمية) ابن قّيم اجلوزّيةـ  

احلنبيل شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أّيوب بن سعد الّزرعي الدمشقي 

لوالده الذي كان قّياًم عىل مدرسة  نسبةً هـ(، املعروف بابن القيم أو بابن قّيم اجلوزّية، 751)

 ،عها وتتبعها وكثرة مشاخيهابتوّس  ة  ة معروفيف مدينة دمشق، وهو شخصيّ احلنبلّية اجلوزّية 

وحتى وفاة  712الذي يشتهر أّنه التقاه فتلّمذ عليه منذ عام  وبتأثره بالشيخ ابن تيمية احلراين



  

لعديد من قضايا الفقه احلنبيل، وكانت له هـ، حتى استقّل برأيه يف ا728ابن تيمية عام 

طلقة واحدة، يف جملس واحد  خالفات فتوائّية مع القضاة يف زمنه، مثل وقوع طالق الثالث 

جن مع ابن تيمية يف قّصة نفي  وهو ما كان ي سبّب له مشاكل مع السلطات القائمة، وكان قد س 

 .محار ب ووضع عىلرض  إّنه شّد الرحال لزيارة القبور، وقيل: 

بعيدًا عن مسامهاته يف الذرائع  ال يبدو ابن قّيم اجلوزّية شخصّية مفصليّة يف نظرّية املقاصد

ء التطبيقي ويف نقد ستقرا، فهو استمرار ملسرية شيخه ابن تيمية، حيث توّسع يف االواحليل

 ونحن نجد حضور فكرة املقاصد عنده بكثرة حتت مسّمياتاحليل وانتهاج مسلك الذرائع، 

م، واملصالح، متعّددة، مثل املقاصد، والغايات،  والعلل، واملعاين. وأرسار الرشيعة، واحِلك 

 تلخيصها يف اآليت: نيوأبرز مسامهات ابن قيم اجلوزية يمكن

 التعليل منهجًا وتطبيقًا عند ابن قيم اجلوزّيةـ  ـ  

كام كان  ،رشيعة عىل التعليلاهتاممه املوّسع جدًا بقضيّة التعليل، وتأكيده عىل بناء ال ـ 1

قوى من مواجهة مع خصوم التعليل تبدو أستاذه متامًا، بل وجدناه خيوض مواجهة يقول ا  

رسار أمور أىل الدخول بالكثري من التفصيل يف إم قيّ ال كثر سعًة. وهذا ما قاد ابن  أستاذه وا  

وضوع امليتصل هبذا  بام فقطعني وقّ أعالم املعت بحوثه من كتاب ، حتى مج  مها ك  الرشيعة وحِ 

، وذلك بجهود مساعد بن عبد اهلل «عالم املوقعنيأرشيعة من الرسار أ»فصدرت يف كتاب 

عات يف هذا الكتاب من الطهارة يم الترشك  م من حِ ثاره ابن القيّ أالسلامن. وقد اشتملت عىل ما 

 شهادات فيام يزيد عن املائة ومخسني صفحة.الىل كتاب إ صوالً و

ّن نظام التعليالت موجود يف أاسة لفكرة محشخاص األكثر م من األقيّ البار ابن ويمكن اعت

ن يقول دومًا بأّن الفقه اإلسالمي غابت عنه نصوص التعليل أوكأّنه يريد  الكتاب والسنّة،

تشّظيًا يف  بحكام، وهذا ما سبّ كثر التصاقًا بنصوص األالكامنة يف الكتاب والسنّة وصار أ

الرتبطة هبذه األحكام بلغ  الصلة بني نصوص األحكام ونصوص العلل فقطعم  ،االجتهاد

يّن وكأ ،والعلل والغايات الوقوف عند بيانات الترشيعات دون بيانات القاصد تهاد حد  باالج

                                              
( سوف يأيت يف الفصول الالحقة من هذا الكتاب، خاّصة الفصل املتعّلق بالتعليل النّّص، إثبات الصّحة 1)

ت الكتاب اإلمجالّية لفكرة ابن القيم وأمثاله، ورضورة العودة للنصوص التعليليّة املبثوثة بكثرة يف كلام

 



 

حكام من دون أّن فهم األمن  ،ليهإلمح الم ي  السن يؤّكد ما كان العّز بن عبد أم يريد بابن القيّ 

صحابة من الوهلذا جتده دائاًم يؤّكد عىل قيمة غري ممكن أو غري صحيح،  ر  مأفهم مقاصدها 

من النظر  كم الرشعي البدّ ة فهم احلفلكي تكتمل عمليّ  ومن ثمّ رسول، الزاوية فهمهم ملقاصد 

بالغ  مر  أمه وغاياته ومقاصده، وهذا ك  كم من زاوية بيان علله وحِ يف النصوص املتصلة باحل  

قدر الفقيه  عىل فهم احلكم وحدوده وي   ،ل السياق املحيط باحلكم نفسهشكّ ه ينّ أل ؛األمهّية

 ومساحاته.

وهو مثال أطرحه من عندي لتقريب فكرة ابن القيّم، سآخذ عىل سبيل املثال حتريم اخلمر، 

دة التي يدور احلكم مدارها يف موضوع اخلمر يفالفقه اإلسالمي وإىل اليوم جعل العّلة الوح

رات تناولوها من أ، وهلذا عندما درس الفقهاء مسةة تكوينيّ هي خاصيّ هو اإلسكار، و لة املخدِّ

ن نطلق عليه عنوان ان يمكن أسنرات يف اإلدثه املخدّ فهل ما حت   ،ة هذهاصية التكوينيّ اخلحيث 

 دلياًل عليه، فالتجأ ر  وبعضهم مل ي   ،اإلسكار أو ال؟ ووفقًا هلذا االنقسام ذهب بعضهم للتحريم

 رات لو لزم منها الرضر.ريم املخدّ أفتى بتحف ،ريم الرضرىل حتإ

املفيد  ّن اخلصائص التي ذكرها القرآن يف النّص ألالحظنا  ،لكنّنا لو راجعنا النّص القرآين

خاصية اإلسكار، بل ذات عالقة بالروابط االجتامعيّة من جهة ال تقف عند  ،لتحريم اخلمر

معنى أّن خاصية االسكار استنتجناها يف اخلمر من خالل بوعالقة اإلنسان برّبه من جهة ثانية، 

هيه ا ﴿قال تعاىل: ربطها بنتائجها املفسدّية، فال يمكن للعّلة املناطّية أن حترص العّلة املالكيّة، 
ا أ  ي 

ِل ا م  س  ِمنخ ع  مم ِرجخ ال  األخ زخ ابم و  األخ نخص  الخ يخِِسم و  رم و  مخ ام  اخلخ  نموا إِن  مخ ال ِذين  آ م  ل كم ت نِبموهم ل ع  اجخ يخط اِن ف  لش 

ي   الخ يخِِسِ و  ِر و  مخ اء  يِف اخلخ  الخب غخض  ة  و  او  د  مم الخع  يخن كم نخ يموقِع  ب 
يخط انم أ  ِريدم الش  ام  يم ون  إِن  لِحم فخ ِر تم نخ ِذكخ مخ ع  كم د  صم

ون   نخت هم تممخ مم نخ لخ أ  ه   ف 
ةِ ال  ِن الص  ع  هنا ـ املالكي الثبويت والتفكري العليل (، 91 ـ 90)املائدة:  ﴾اهلل ِ و 

ـ بل غريها ـ رات أي يدرس املخدّ  ،يقةرذه الطيل للنظر هبج ـ يمهبرصف النظر عن صّحة املن

خرى، فيسعى الختاذ موقف منها من أريها الروحي تارًة اوية تأثريها االجتامعي تارًة وتأثمن ز

مستخدمًا  ضاءة عليها واالهتامم هباام النص القرآين باإلالتي قالثبوتّية مة أو العّلة ك  زاوية احلِ 

 .أداة احلرص )إّنام(

                                                                                                                     
والسنّة، وأّّنا قادرة عىل تغيري فهمنا للعديد من املسائل الفقهّية، وإن كنّا نختلف مع ابن القّيم يف طريقة 

 تناول النصوص التعليلّية ومساحات تأثريها.



  

ّنه ، أبيقيطليل التعة يف تناول قضايا التوزيّ م اجلمن خالل مراجعة طريقة ابن قيّ  ويبدو يل

هب بالتعليل مذهبًا عقليًّا عرفّيًا. لكن ذخرى ياملوضوع، وأنوع من تناول الينتهج هذا  تارةً 

م زًا، ولعّل ابن قيّ بله لقضايا نصوص التعليل متميّ م ومن ق  قيّ الاستحضار ابن  حال يظّل  ّيةأعىل 

والذي  ،ال الكبريتأثر بكتاب حماسن الرشيعة للقفّ ـ بعض املقارنات  فيام يبدو مناجلوزّية ـ 

ار لبناء م واألرسك  م استخدم هذه احلِ قيّ الابن  نّ أة تشاهبات، مع فارق ذ ثمّ إ ؛ثنا عنه سابقاً حتدّ 

ة من قضيّ الصل هذه ملحنا ألأكام  ،وليس لبناء فهم الحق عىل االجتهاد عينه ،منظومة اجتهادّية

 ق بل.

بل يف فهم العلل  ،فقط ظلفاأّن اختالف املجتهدين ليس يف فهم األقيّم اليعترب ابن  ـ 2

 نأّنه يريد ، وكأفاظلالعلل واملعاين هي قوام االجتهاد وليس فهم األ نّ أىل إواملعاين، بل يشري 

وليس شكل احلكم املستنتج بالنّص  ،أعىل يف االجتهاد هي مرحلة روح احلكم ىل مرحلة  ينقلنا إ

 .مبارشةً 

وهذا الكالم صحيح  بدرجة معّينة، وسوف يأيت يف الفصول الالحقة كيف أّن االرتكازات 

ورًا كبريًا يف حتريك الدالالت اللفظّية الذهنّية ـ العقالئّية واملترّشعية ـ احلاّفة باأللفاظ تلعب د

يف موضوعات من نوع مناسبات احلكم واملوضوع واملذاق الرشعي وإلغاء اخلصوصّية وغري 

 ذلك.

 ك ما ذكره ابن عبد الربّ ًا يف ذلعبم بني القياس الباطل ومعرفة العلل، متاز ابن القيّ ويميّ 

مجهور أهل أّن رّب القرطبي الى ابن عبد ، إذ يريضاً أعه الشاطبي بعده بما ات ، وهوهـ(463)

القول يف أحكام »بأّنه والتابعني  ةصحابال النبوّية وأخبارآلثار االرأي املذموم يف فهموا العلم 

الفروع  غلوطات وردّ نون واالشتغال بحفظ املعضالت واألرشائع الدين باالستحسان والظ

فاستعمل  ،ا والنظر يف عللها واعتبارهاها عىل أصوهلدون ردّ  والنوازل بعضها عىل بعض قياساً 

 .«م فيها قبل أن تكون بالرأيعت وشققت قبل أن تقع وتكلّ فيها الرأي قبل أن تنزل وفرّ 

فالنصوص التي تذّم الرأي ليست ناظرة للعبور من حالة حلالة عرب العلل واملقاصد، بل 

                                              
 .43: 2، و172: 1عالم املوّقعني ( انظر: ابن القيم، إ1)

؛ والشاطبي، 55: 1عالم املوّقعني وابن القّيم، إ؛ 139: 2علم وفضله ( انظر: القرطبي، جامع بيان ال2)

 .77: 1االعتصام 



 

حيمي ابن القّيم نظرّية القياس،  للعبور من حالة حلالة باالستحسان والظّن والتخمينات، وهبذا

 ومن ضمنها نظرّية املقاصد والعلل.

ّن الدليل عىل صّحة ما يقول هو أهلذا نجده يعترب  ،م لفكرة التعليلقيّ النظرًا مليول ابن  ـ 3

ها وسائل ملعرفة وأمثال ذلك كلّ و )كي( والفاء وغريها، النظام اللغوي، فالم السببّية وباؤها 

 .وما يدور احلكم مداره للقاصد والعامل

 ظاهرةيشّكل عل فمضاعفة لنصوص التعليل، وهو بال ةً مهيّ أم يعطي قيّ الّن ابن أوهذا يعني 

ية نيف هذا املجال، ومن ثم فتغييب نصوص التعليل ال مرّبر له من وجهة نظره، فام دامت الب

فعلينا األخذ هبذا التعليل  ّلة،، باملعنى الواسع لكلمة العة هلذاهذا علّ  نّ أتعطي  ة للنّص اللغويّ 

 .حتى يثبت غريه

التفكري اإلمامي يف تيار واسع من مع نسبي م عىل تناقض وهذا ما جيعل مثل ابن القيّ 

ال لبيان ما  ،م الرشيعةك  ا لبيان حِ ّّن أنصوص التعليل عىل أكثر والذي يتعامل مع  ،االجتهاد

فالتمييز ة موضوع احلكم ورشوط الوجوب، إذا جتاهلنا فكريدور احلكم مداره سعًة وضيقًا، 

ارها دمامي بني مفهوم احلكمة ومفهوم العّلة التي يدور احلكم ماالجتهاد اإلالذي وضعه 

وحلقه يوافقون عليه، بل هم يتعاملون مع  هم ومن سبققيّ الابن  نّ أال يبدو  ،ويتسع ويضيق هبا

 النصوص عىل ظاهرها يف هذا األمر.

م عىل ال تسلّ  :قيل له ّن طريقة الرافضني للعلل واملقاصد تشبه حال رجل  م أقيّ الويعترب ابن 

امأل هذه  :، أو كشخص قيل لهمدهييأل رجلهم وبّ هل البدعة، فرتك التسليم عليهم لكنّه ق  أ

 .امألها :هبا معتذرًا أّنك مل تقل يل ائتني هبا، بل قلت يل ها لكنّه مل يأِت هب فمألاجلّرة، فذ

ى هذا بل يتخط ،ى الداللة احلرفّيةقيم لكي يتخطّ المط من التفكري يدفع ابن إّن هذا الن

م ال قيّ الّن ابن ، وهو فهم يبدو أسباب ذلك يف الفهم العريفأاللة ليأخذ باملنهج احلريف يف الد

غراض واملقاصد يف استنطاق ذا مل يكن العرف نفسه يستخدم فكرة العلل واألإيرى له معنى 
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ات التعليل املتنّوعة يف البيانات اللغوّية، وكذلك األدوات اللغوّية والعقالنّية يف التعّدي املقبول عن حرفيّ 

 النصوص.
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 بطريقة عفوّية.النصوص ووعيها 

 ـ منهج فهم العلل بني ابن القّيم واالجتهاد اإلمامّي، مقارنة وتعليق ـ  

رض لفكرة العلل ال بعضها االجتهاد املعيتقبّ  ةم اجلوزيّ هذه األمثلة التي يطرحها ابن قيّ 

 ريج هذهخ، مثل االجتهاد االمامي يف مدارس عريقة فيه، لكنّهم يقومون بتواملقاصد والذرائع

أو غري أو مذاق الشارع كم واملوضوع رفّيًا أو حتت عناوين مناسبات احلهاًم عوصفها فالقضايا ب

نظمة يس سوى استخدام أقاصدي والعليل لاملّن الفهم أن يؤّكد أم قيّ الذلك، فيام يريد ابن 

ساليب الفهم العقالئّية أم بحسب دراك الوعي الغريض للمتكلّ إو ،ليل اللغوّية من جهةعالت

لنذهب يف فهم النصوص  ،رصفةالات العقلية ن يبتعد بنا عن الفرضيّ أغري احلرفّية، وكأّنه يريد 

 نحو مقاربة فيزيقّية وليس مقاربة ميتافيزيقّية.

وسيأيت حتديد موقفنا من هذا لسنا اآلن بصدد املقارنة واحلكم، بل بصدد التعيني والفهم، 

سبيل املثال ـ الشيخ باقر اإليرواين، فهو عندما  فلو أخذنا ـ عىلكّله يف الفصول الالحقة، 

يرصد كلمة مقاصد الرشيعة يربطها بكلمة روح الرشيعة ومذاق الشارع، ثم يربط الثالثة 

، لكّن هذه الطريقة يف تقويم هذه املفردات ال تستطيع أن بالقطع وحصول اليقني للفقيه

يكانيزما هذا احلصول؛ ألّن إحالة كّل يشء متنحنا نظرّيًة أو تفّّس السبب يف حصول اليقني وم

، ووضع معايري لكون هذه الطريقة أو تلك كم هي املوضوعيّة اليقينيّة  عىل حصول القطع يشء 

التي فيها يشء  آخر، فابن القّيم واملقاصدّيون يريدون أن يعيدوا صياغة هذه األمور بطريقة 

ينام الفقه اإلمامي الذي يعتمد بنفسه عىل تقعيدّية توصل لليقني العريف والفهم العقالئي، ب

فكرة مذاق الشارع مثاًل، ال حيّول هذه الفكرة إىل نظرّية ذات قواعد وخترجيات، بل حييل 

حجّيتها إىل حجّية القطع، وهذه هي نقطة اخلالف املركزّية يف بنية التفكري املقاصدي والعليل 

 التفكري اإلمامي.عند مثل ابن القّيم ومن قبله ومن بعده، مع مثل 

جراء إمكاننا إّن بأعندما يعترب  ،بعد من ذلكم يذهب أيبدو ابن القيّ  ،لكن رغم ذلك كّله

و أذا علمنا بفساد يشء فإوالواقع من جهة ثانية،  ،هلّية من جهةسامء اإلمقارنة بني الصفات واأل

ت ما علمنا بصالحه له ابثإنقوم بـ هلّية سامء اإلصفات واألالبمقتىض ـ فنحن  ،نا بصالحهتيقّ 
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 .ّنى عنهالبّد وأّنه يكون قد ه نّ أنا بفساده نعترب مسبحانه وما عل

ملا يطرح اليوم يف الوسط اإلمامي من مبدأ القديمة ها من النصوص لّية لعلّ موهذه الع

ّن أيعتربون  ذإمثال املرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي، أالعدالة، بالطريقة التي يؤمن هبا 

ن ينسبه للموىل ، فإّنه يمكنه أما أو أدرك متام العدل فيه م  كأو ح فعل   درك ظلم  أذا إفقيه ال

يفرض تقييد بعض املطلقات أو  ل وّنى عن الظلم، وهو مادّنه أمر بالعأسبحانه من ناحية 

 ة بحثناها الزمان واملكان، وهي نظريّ حكام بتغرّي ختصيص بعض العمومات وتغيري بعض األ

يربط بني الصفة  هألنّ  ؛بعد من ذلكأ وم يرى ما هقيّ الابن  نّ أ، بل يبدو يف حمّله بالتفصيل

مر اهلل بالعدل أه يربط بني نّ أّية، ال دة واملفسحيّ لدراك صفاته املصإة وبني اليشء يف مقام هليّ اإل

 وبني تشخيص العبد للعدل يف اخلارج.

ة احليل، ومها الذرائعي ونقد نظريّ  مذهل لالجتهادابن قّيم اجلوزّية بشكل نترص ي ـ 4

م يف قيّ الن رشحنا اهتاممات ومسامهات ابن أسبق  عنرصان الزمان للتفكري املقاصدي، وقد

 فال نعيد. ،هذا املجال

  وغريه.نيعالم املوقعأعامله مثل أاهتاممه بالرتجيح باملقاصد يف بعض  ـ 5

 ،كفكرة الوسائل واملقاصد ،مند ابن القيّ ة عفكار املقاصديّ صداء األأ دوفيام عدا ما قلناه نج

ىل عاّمة إ حلصااملوتنويع  ،اتوفكرة الرضوريّ  ،نواع املصالح العاجلة واآلجلةأوفكرة 

كثريًا، وحتّدث عن تعارض القصد مع الظاهر  كّلف التي توّسع هبا، وفكرة مقاصد املوخاّصة

 .وغري ذلك

ل م  من أعالم الروح ال  عاّمة للتفكري املقاصدي.إّن ابن القيّم بحّق ع 

 هـ( وذروة نضج مشروع املقاصداإلمام الشاطيب )ـ  

هـ(، 790ناطي، املعروف بالشاطبي )خمي الغرْ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حمّمد اللَّ 

أحد مشاهري علامء املالكّية يف بالد األندلس. ي نسب الشاطبّي إىل شاطبة التي تقع يف رشق 
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إىل اجلنوب وطن آبائه، وعندما سقطت يف يد املسيحّيني هاجرت ا رسته األندلس، وهي م

التي عاش فيها الشاطبي، وربام يكون ( Granadaة )ىل غرناطالغريب من منطقتهم، وصوالً إ

 .هاقد ولد أساسًا في

ثّمة يف التاريخ اسامن ي عرفان باإلمام الشاطبي: أحدمها أبو إسحاق الذي نتكّلم عنه هنا، 

ة بن خلف واآلخر  يف القاهرة عام ، وهو متوّف املعروف بإمام القّراء هو القاسم بن فرِيَّ

 وال ينبغي اخللط بينهام.هـ، 590

ّّنا كانت مدينة أعرف عن الشاطبي أّنه مل خيرج من غرناطة، وربام يكون السبب يف ذلك ي  

كانت عاصمة علمّية فغرناطة فاستفاد منهم،  ،ها العلامءررحال ويزوالليها إشّد ة ت  علميّ 

يف  األوروبّينيوسياسّية يف املغرب اإلسالمي، ومل تذهب عنها السمة هذه إال بعد سقوطها بيد 

أواخر القرن التاسع اهلجري، بيد أّن ازدهار غرناطة يف عرص الشاطبي مل يكن بتلك املثابة التي 

بقايا التطّور العلمي الذي كانت عليها مدن األندلس العلمّية من قبل، بل هو ازدهار يعرّب عن 

 .كان املسلمون قد وصلوه يف بالد األندلس

ًا أّن غرناطة كانت آخر معاقل املسلمني تقريبًا يف األندلس، وأّّنا حظيت واملعروف تارخييّ 

يف ظّل دولة بني األمحر بقّوة وسلطة ومرجعيّة وكانت بمثابة العاصمة، لكّن القرن الثامن 

ات أيضًا يف بالد األندلس وهجوم املسيحيني بماملكهم نحو ما تبّقى اهلجري كان قرن اضطراب

وكان تشّظي املسلمني يف األندلس وملوك الطوائف وغري ذلك سببًا  .من بالد املسلمني هناك

 يف تراجع حاهلم رغم نرصة املغاربة هلم عّدة مرات.

 احلياة الثقافّية يف عصر الشاطيب بقلم الشاطيب نفسهـ  ـ  

إذ تكشف نصوصه أّنه يعترب أّن  ؛يف بالدهوالثقافّية شاطبي بالظواهر االجتامعّية لّم ااهت

ىل إمكاننا النظر إىل مرحلة االعتامد عىل الرجال وشيوع التقليد والعصبّية، إّن بالناس وصلت إ

 يرأ»اع اهلوى والتقليد: بحني يقول وهو يتكلم عن اتّ وذلك  ،شاطبي من عيونه نفسهالرص ع

نسب إىل أحد من بحيث يأنفون أن ت   ،إمامهم هو الرشيعة يزعمون أنّ  دة ملذهب إمام  قلّ امل

ومل  ،م يف املسائلحتى إذا جاءهم من بلغ درجة االجتهاد وتكلّ  ،العلامء فضيلة دون إمامهم

ة وه من اخلارجني عن اجلادّ وعدّ  ،وفوقوا إليه سهام النقد ،رموه بالنكري ،يرتبط إىل إمامهم



 

ولقد لقى . د االعتياد العاميبل بمجرّ  ،منهم بدليل من غري استدالل   ،رقني للجامعةواملفا

ْ  ي  قِ اإلمام ب   حتى  ،ينمن املرشق من هذا الصنف األمرّ  حني دخل األندلس آتياً  دل  بن خم 

إذ لقى باملرشق اإلمام  ؛ه من العلم بام ال يدي هلم بهألنّ  ؛أصاروه مهجور الفناء مهتضم اجلانب

ف ف املسند املصنّ حتى صنّ  ،غريه ولقى أيضاً  ،ه عليهفه وتفقّ أمحد بن حنبل وأخذ عنه مصنّ 

بحيث  ،موا عىل مذهب مالكدة قد صمّ وكان هؤالء املقلِّ  ،ف يف اإلسالم مثلهالذي مل يصنّ 

 اإلنصاف ترى أنّ  وعني   .ة املذهبيف حمبّ  والغلوّ  وهذا حتكيم الرجال عىل احلّق  ،أنكروا ما عداه

ه فال يرّض  ،لكونه مل يبلغ درجة االجتهاد ملذهب جمتهد   فمن كان متبعاً  ،ة فضالءاجلميع أئمّ 

التغايل يف التقليد  يفقد يؤدّ  ،ف بهاجلميع سالك عىل الطريق املكلّ  نّ أل ؛خمالفة غري إمامه إلمامه

 .«إىل إنكار ملا أمجع الناس عىل ترك إنكاره

شاطبي، حالة التقليد اللتي كانت قائمة يف عرص هذا النّص واضح يف رشح احلالة ا

يف  ، وهو يضعناوالعادات راء والثقافاتّي تغيري يف اآلأوالدوران حول املوروث ورفض 

ر مرشوعه يف املقاصد ويف ّنضة ثلنفهم أك ؛شاطبي فيهالثقايف واالجتامعي الذي كان السياق ال

 األصول واالجتهاد الرشعي كّله.

نابتة يف هذه األزمنة أعرضوا عن النظر يف العلم الذي هم أرادوا  يرأ»: أيضاً  يقول هإنّ 

ثم رجعوا إىل تقليد بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم يف زمان  ،الكالم فيه والعمل بحسبه

ثم جعلوا أولئك ، ة لعدم التثبت من اآلخذ أو التغافل من املأخوذ عنهالصبا الذي هو مظنّ 

ونسبوا إليهم ما نسبوا به من اخلطأ أو فهموا عنهم عىل غري ، الشيوخ يف أعىل درجات الكامل

 لني مما هو احلّق وا مجيع ما نقل عن األوّ وردّ  ،ةتثبت وال سؤال عن حتقيق املسألة املرويّ 

 األلباب كيف حال االعتقاد يف الفتوى عىل الرجال من غري حترٍّ  يللوا يا أوفتأمّ .. والصواب

 .«عافانا اهلل من ذلك بفضله ،عرض العاجلد البل ملجرّ  ،للدليل الرشعي

                                              
هـ(، أحد الذين نرشوا احلديث يف بالد األندلس 276بن خملد أبو عبد الرمحن القرطبي ) ( هو اإلمام بقي1)

بعد رحلته إىل بالد الرشق استمّرت عرشات السنني، جال فيها الكثري من مدن اإلسالم، قيل: إّنه مل يركب 

ض املضايقات قبل داّبة يف رحلته، بل قىض كّل أسفاره يف طلب احلديث ماشيًا عىل قدميه، وقد تعّرض لبع

 أن ينرش احلديث يف الغرب اإلسالمي.
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كنها أن هذه الصورة السكونّية التي حيكيها لنا الشاطبي عن عرصه يف بالد األندلس، يم

وهو يشيّد املقاصدّية بأنضج  ،عاته وعن السياق الزمني املحيط بهربنا عن مهومه وتطلّ خت

الً: ئقا حقة باملكلف يرّص اصد املتعلّ بل هو يف حديثه عن احليل يف قسم املق صورها حتى زمانه.

هل أة كاملعدومة الوجود يف بالد املغرب، وكذلك كتب الشافعية وغريهم من نفيّ كتب احل»

 نكارًا ملذهب  إالب نفورًا وطومع أّن اعتياد االستدالل ملذهب واحد ربام يكسب ال ،املذاهب

االعتقاد باألئّمة الذين أمجع  يف رث ذلك حزازةً وغري مذهبه، من غري اّطالع عىل مأخذه، في

 .«غراضه..أشارع وفهم الد صواضطالعهم بمقا ،الناس عىل فضلهم وتقّدمهم يف الدين

 وهذا نّص إضايف شارح لوضع الدراسات الدينّية يف بالد املغرب عاّمة واألندلس خاّصة.

بدع بل كانت له مواقف مشهودة من ال ،لكّن الشاطبي مل يكن شخصًا يرفض فينزوي

وواجه الكثري جدًا من املشاكل حتى تعّرض للكثري من املضايقات، إّنه  ،يف زمانه واالنحرافات

يرشح  ،نحراف يف األّمةصه ملواجهة الزيغ وااليرشح لنا يف بدايات كتاب االعتصام الذي خّص 

 ستوى الشخّص هذه املّرة.امللنا األوضاع التي كان يعيشها عىل 

ناء ذلك قد دخلت يف بعض خطط اجلمهور من اخلطابة واإلمامة وكنت يف أث»إّنه يقول: 

لكون  ؛يف مجهور أهل الوقت فلام أردت االستقامة عىل الطريق وجدت نفيس غريباً  ،ونحوها

 ،ة شوائب من املحدثات الزوائدودخلت عىل سننها األصليّ  ،خططهم قد غلبت عليها العوائد

ة بع السنّ د النظر بني أن أتّ فرتدّ  ..فكيف يف زماننا هذا ،مةيف األزمنة املتقدّ  ومل يكن ذلك بدعاً 

السيام إذا  ،من حصول نحو مما حصل ملخالفي العوائد فالبدّ  ،عىل رشط خمالفة ما اعتاد الناس

يف ذلك العبء الثقيل ما فيه من األجر  إال أنّ  ،ة ال سواهاما هم عليه هو السنّ  عى أهلها أنّ ادّ 

فأدخل حتت ترمجة الضالل  ،ة والسلف الصالحىل رشط خمالفة السنّ وبني أن أتبعهم ع ،اجلزيل

اهلالك  فرأيت أنّ  ،من املؤالفني ال من املخالفني  أوافق املعتاد وأعدّ إال أيّن  ،باهلل من ذلك عائذاً 

فأخذت يف ذلك عىل حكم  ،ي من اهلل شيئاً الناس لن يغنوا عنّ  وأنّ  ،ة هو النجاةباع السنّ يف اتّ 

 ،هسهام   العتاب   وق إيلّ وف   ،املالمة وتواترت عيلّ  ،القيامة يلّ فقامت ع ،بعض األمورالتدريج يف 

 لو التمست لتلك وإيّن  ،نزلت منزلة أهل الغباوة واجلهالةا  و ،ونسبت إىل البدعة والضاللة
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 ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى يب مرتقى صعباً  غري أنّ  ،لوجدت املحدثات خمرجاً 

كام يعزى إىل  ،الدعاء ال ينفع وال فائدة فيه سبت إىل القول بأنّ فتارة ن  .. رحباً  جماالً  ق عيلّ وضيّ 

وسيأيت ما  ،مل ألتزم الدعاء هبيئة االجتامع يف أدبار الصالة حالة اإلمامة بسبب أيّن  ،بعض الناس

وتارة نسبت إىل الرفض وبغض  ة وللسلف الصالح والعلامء.يف ذلك من املخالفة للسنّ 

 مل ألتزم ذكر اخللفاء الراشدين منهم يف اخلطبة عىل بسبب أيّن  ،حابة ريض اهلل عنهمالص

اخلصوص إذ مل يكن ذلك شأن من السلف يف خطبهم وال ذكره أحد من العلامء املعتربين يف 

الدعاء للخلفاء يف اخلطبة بدعة  الدين بن عبد السالم عىل أنّ  عزّ  أيضاً  ونّص  ..أجزاء اخلطب

هلم  ية وما أضافوه إال من عدم ذكرالقول بجواز القيام عىل األئمّ  وتارة أضيف إيلّ  .غري حمبوبة

وتارة أمحل عىل التزام احلرج والتنطع يف  ،موذكرهم فيها حمدث مل يكن عليه من تقدّ  ،يف اخلطبة

زم  التزمت يف التكليف والفتيا احلمل عىل مشهور املذهب امللتام محلهم عىل ذلك أيّن وإنّ  ،الدين

يف املذهب  وإن كان شاذاً  ،ونه ويفتون بام يسهل عىل السائل ويوافق هواهوهم يتعدّ  ،ال أتعداه

وتارة نسبت إىل معاداة أولياء اهلل .. ة أهل العلم عىل خالف ذلكوأئمّ  ،امللتزم أو يف غريه

ية اخللق ة املنتصبني بزعمهم هلداوسبب ذلك أين عاديت بعض الفقراء املبتدعني املخالفني للسنّ 

ة ومل يتشبهوا مت للجمهور عىل مجلة من أحوال هؤالء الذين نسبوا أنفسهم إىل الصوفيّ وتكلّ 

باعها وهي اجلامعة التي أمر باتّ  ة واجلامعة بناء منهم عىل أنّ وتارة نسبت إىل خمالفة السنّ  هبم.

اهلل عليه وسلم صىل  اجلامعة ما كان عليه النبّي  ومل يعلموا أنّ  ،ما عليه العموم ،الناجية

يف مجيع ذلك أو  يلّ وكذبوا ع ،وسيأيت بيان ذلك بحول اهلل ،وأصحابه والتابعون هلم بإحسان

 .«حال واحلمد هلل عىل كّل  ،ومهوا

شاطبي مع زمانه ويرشح لنا املخاصامت العنيفة بينه وبني خصومه الهذا النّص يؤّكد معاناة 

هـ( الذي كان 782)التغلبي ب أبو سعيد بن ل  ه برزهم شيخ  رف من أوقد ع   ،الذي واجهوه

تيسري، وهي الاء وت، وكان يعرف بالتساهل يف اإلفمفتي غرناطة وخطيب مسجدها اجلامع

 شاطبي فيها كثريًا.النقطة اختلف معه 

 نّ يمفهمنا أ ،شاطبي ومطالعة كتاب االعتصامالهذا الفضاء الذي نتعّرف من خالله عىل 
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عىل خالف الصورة التي حتاك  ،ي مل يكن يريد التحّرر من الدينه القاصدي للشاطبالتوّج 

هم اليوم لتحصيل ذلك،  ني يف عرصنا احلديث،يّ للمقاصد بل أو يستعني باملقاصد بعض 

 هأنّ  ،املوافقات واالعتصام معاً  :يبدو لنا الشاطبي وهو يصوغ كتايب ،ك متاماً لبالعكس من ذ

 ،سهيلتشوائب والشكالنّيات أكثر من كونه يريد الة إحياء الدين وحتريره من الديريد إعا

الع جهود طيف بالنا ونحن ن ّل ظن تأعات، وهذه نقطة جيب يوجمّرد التيسري أو الفرار من الترش

 وجدناهم إىل اآلن أكثر حرصًا عىل الرشيعة من بعض  من غريهم. نني الذياملقاصديّ 

 وافقات واالعتصاماملالشاطيب بني ـ  ـ  

اطبي يف جمال علوم العربّية والشعر، وكان له سبق يف هذا املضامر، وقد صنّف برز الش

لكّن أهم يف العلوم اإلسالمّية، ترك الشاطبي كتبًا عّدة سلسلة من املصنّفات يف هذا املجال، و

 كتبه عىل اإلطالق كتابان مها:

رسار ريف بأعنوان التع»هلذا الكتاب هو شاطبي الوضعه  واالسم الذي ـ الوافقات، 1

وهو  ،شهرها وأعمقهاأكتبه و وهو أهمّ وافقات عليه، املطالق اسم إلكنّه اعتاد عىل ، «تكليفال

 .الذي طرحه فيه هته يف املقاصد، وسيأيت احلديث عن مرشوعنظريّ  حجر الزاوية يف

ها جلهد نسبي يف فهم بعض بحوثه وربط يبدو الكتاب يف بعض زواياه غامضًا وحيتاج

ّنايات القرن التاسع عرش ًا، ومل جير االهتامم هبذا الكتاب بعد الشاطبي حتى ببعض أحيان

صًا هلذا الكتاب يخ، تلبو بكر بن عاصمأوهو القايض  ،بيطنعم كتب تلميذ الشا .امليالدي

، فيام قام أخوه أبو حييى بن عاصم ـ عىل ما «نيل املنى يف اختصار املوافقات»طلق عليه اسم أ

، الف بيتآشعر ألخيه ـ بنظم كتاب املوافقات عىل شكل شعر تضّمن ستة يقال يف نسبة ال

 «.افقاتونيل املنى من امل» وأسامه:

فظهرت  ،روعاد هذا الكتاب للظه ،مع ّنايات القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين

ية عام م بتونس، تلتها الطبعة الثان1884بعات وحتقيقات، بدأت بالطبعة األوىل عام له عّدة ط

م 1922، تلتها الطبعة الثالثة عام مدينة قازان عاصمة مجهورية التتار )تتارستان( م يف1909

حمّمد حسنني  حسني والشيخ رضحمّمد اخل : الشيختان مهمتان مهابمرص وعّلق عليها شخصيّ 

هـ( 1932)املتوف عام  رابعة بتحقيق الدكتور عبد اهلل درازالبعة خملوف، ، ثم جاءت الط



 

)املتوف  حمي الدين عبد احلميد دبعت يف مرص، ثم تلتها طبعة أخرى يف مرص بتحقيق حممّ وط

أيب عبيدة مشهور بن حسن الباحث املعارص قة بيد سة حمقّ دلساا، لتكون الطبعة م(1972عام 

 آل سلامن.

 وأمّهها: ،صلة هبذا الكتابالعامل ذات قرن العرشين برزت بعض األالكام أّنه مع بداية 

وهو اختصار للموافقات مع نظم، كتبه مصطفى بن حممد فاضل  ،«الرافق عىل الوافق» ـأ 

 بع يف تونس بدايات القرن العرشين.ل ما ط  وّ أ، وقد طبع (م1910بن مامني )

ى بن عمر املختار الشنقيطي يملحّمد حي ،«وافقاتالصار تكالت يف اخشتوضيح ال»ب ـ 

 .(م1912)

 م(.1957سعد العظم )أبراهيم بن طاهر بن إفه ومؤلّ  ،«وافقاتالاختصار »ج ـ 

ستخدم او ،شاطبي بعد املوافقاتالفه لّ أوهو من الكتب املهّمة للغاية، وقد  ـ االعتصام، 2

ف هذا صنّ وي .قه أمحد عبد الشايفوقد حقّ  أين،وهو كتاب يقع يف جز ،فيه منهج املوافقات

غلب الذين كتبوا يف البدعة أومجيع أو  .ةالكتب التي درست البدع ه من أهمّ نّ أالكتاب ب

 همّ حد أفهو يمثل أ ،ستفادوا منهاليه أو أخذوا منه أو رجعوا إوتفاصيل بحوثها العميقة 

 .هتا وتفاصيلهااىل يومنا هذا يف دراسة البدعة وعالقإة سالميّ إلاملصادر ا

 هملت فكرة املقاصد بعد الشاطيب؟ملاذا ُأـ  ـ  

ة بي قّدم نظريّ طذا كان الشاثرية للجدل والنقاش بطبيعتها، فإن األسئلة امليعّد هذا السؤال م

 مهاالً؟إلت فلامذا مل تتواصل الدراسات حوهلا بل أمه ،موّسعة يف املقاصد

 ها هو السبب:ربام يكون اجتامعم  ،هلذه الظاهرةيمكننا طرحها ة ثّمة فرضّيات تفسرييّ 

 ،ة نسبيًّا عن العامل اإلسالمييش يف منطقة تعّد نائالعامل اجلغرايف، فالشاطبي كان يعي أ ـ

فهي يف األطراف، وكان ظهوره يف فرتة غري نشطة جدًا لبالد األندلس، وقد اجتمع ذلك مع 

ه يف املقاصد، ه هذه مرشوع  عدم وجود حركة للشاطبي نفسه خارج األندلس حتى ختدم حركت  

ومل ، ض علامء املغرب وأفريقيا مراسالترغم أّن بعض نصوصه تفيد أّنه كانت بينه وبني بع

تكن األندلس حمّجة لطالب العلوم الدينية من املشارقة يف ذلك الوقت، فهذا كّله عزل نظرّيته 
                                              

 .162، 160: 1( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: املوافقات 1)



  

 وجعلها يف زاوية.

خصومه مل أّن و ةشاطبي مع خصومه، خاّص الاحلرب والعزلة اللتان كان يعيشهام  ب ـ

ا والصالة والقضاء وغري ذلك، ومن املتوّقع يف حالة  يتبل كان هلم نفوذ يف الف ،يكونوا ضعفاء

، وهلذا مل نظرّياتهفكاره ويقّل حجم التلّمذ عىل يديه ويضعف عن نرش أمن هذا النوع أن تنعزل 

 .بيطالشا عددا كبريًا ممّن تلّمذ عىل يدنجد 

من زوال عرصه  بوما أعق ،ندلس يف عرص الشاطبية واألمنية لبالد األاحلالة السياسيّ  ج ـ

ثريًا عىل حجم حضور أّن هلذه األوضاع تإّية، فرييبسالمي متامًا من شبه اجلزيرة اآلاحلكم اإل

 .وتراثها العلمي أفكار تلك البلدان

 يف ائدةسفات التي كانت ريقة املصنّ طوين مرشوعه يف االجتهاد عىل مل يقم الشاطبي بتد د ـ

  مواضع البحوث، فغرّي يقتهرالجتهاد عىل طعاد صياغة مناهج اأصول الفقه اإلسالمي، بل أ

عىل  حالةً إأو  ،ة منها من وجهة نظرهدا لعدم الفائمّ إ ،ةصوليّ وبّدل وترك الكثري من البحوث األ

الب العلوم الدينيّة طغرية لم   ةً ل كتابه مادّ ر األخرى، وهلذا مل يشكّ دتقريرها وبحثها يف املصا

ر يف هذا الكتاب عىل بي رّكز أكثطالشاأّن مي؛ وذلك كي يكون بديالً عن النّص األصويل الرس

ة ة يف احلوارض العلميّ صوليّ فات األصول الفقه من وجهة نظره، وملا كانت املصنّ النواقص يف أ

 فضاء اإلسالمي باحلاجة ملكّمالت.بمثابة الكافية لالجتهاد مل يشعر ال تعدّ 

ّول من كتاب املوافقات، أّن علم أصول إّن الشاطبي يعترب يف املقّدمة الرابعة من القسم األ

الفقه قد غرق يف القضايا التي ال صلة هلا بعملّيات االجتهاد الفقهّي، وأّنه جيب تشذيب علم 

م ده علم خينّ أدًا عىل مؤكّ ممثالً بنظرّية الوضع اللغوي وبدايته، األصول وحذف الزوائد منه، 

ة جيب حذفها، صوليّ باحث األّن الكثري من املأبنفسه، وهلذا يرى  مسرية االجتهاد وليس قائامً 

كان اخلالف فيها ال ذا إة صوليّ األلة أّن املسأبعد من ذلك هناك حني يؤّكد أبي طبل يذهب الشا

يقع يف رصاط تناول ة صوليّ لة األأصل املسأة، حتى لو كان فقهيّ الثرًا عىل البحوث يرتك أ

اخلالف فيها والنقاش لن  نّ أل ؛لةبحث يف هذه املسأاليلزم ترك  هفقهية، فإنّ الة قضايا الفرعيّ ال

ة واقفًا عند صوليّ التناول البحثي للمسائل األ نّ أنتيجة شيئًا، وهو هبذا ال يعترب ال من يغرّي 

لة يف أعة للمستوقّ املالنتائج  طىل حدود ارتباإاه بل يتعدّ  ،لة بالفقهأصل املسأ طابحدود ارت

 فقهّية.النتائج الثري عىل أالت



 

صول الفقه مثل حقيقة الوجوب أة يف ليليّ حبحوث التالولعّله من هذا القبيل الكثري من 

التخيريي ّن حتليل حقيقة الوجوب أذ يعترب إبي نفسه هنا؛ طشاالعطاه أالتخيريي، وهو مثال 

نتيجة مؤثرة يف  ّي أليس له  ،أو غري ذلك ،و مبهمأواضح  ،دو متعدّ ب واحد أه وجونّ أىل إ

موحيًا أّن بعض بحوث أصول الفقه أتت من يضًا، أصول الفقه أينبغي بحثه يف  فال ،االجتهاد

 كّل  نّ أل ؛ةصوليّ أن تصري مسألة أينبغي  ة الثرييّ أتالّن بعض القضايا أبل هو يعترب علم الكالم، 

فهل ندرج علم الكالم  ،خر الديني واملذهبيثري يف بناء املوقف من اآلأقضايا علم الكالم هلا ت

 .صول الفقه؟!أ يف

رغم البنية العربّية القوّية لنّص املوافقات، إال أّن مواضع عديدة منه تبدو غامضة،  هـ ـ

وحتتاج للكثري من اال نس بالكتاب بغية فهمها، وربام يكون هذا األمر قد أعاق وصول بعض 

قيل والقال بل نحن نجد يف هذا الكتاب املناخ اجلديل الذي يطيل يف ال األفكار لآلخرين.

أحيانًا، كام يواجه هذا الكتاب سلسلة االستطرادات التي خاض فيها وهذه العنارص تفرض 

 تراجع الكتاب ماّدة منضبطة وخمترصة.

إّن طبيعة العرص الذي عاش فيه الشاطبي مل يكن عرص الرتحيب باألفكار اجلديدة أو  و ـ

تقليد، ومن الطبيعي يف ظّل عرص من باملشاريع العلمّية الكربى، بل كان عرص االنحطاط وال

مل مشاريع هبذا احلجم ، بل كّلام كان املرشوع أعظم وأكرب كان اإلمهال أقوى هذا النوع أن هت 

 .عًا أكثرومتوقَّ 

 ، عرض وحتليل موَجَزينة املقاصد يف املوافقاتنظرّيـ  ـ  

ة املقاصد، البّد نظريّ  لةً شاطبي يف املوافقات مشكّ الفكار الرئيسة التي طرحها درك األن  لكي 

 لنا من وقفة استعراض وتبيني.

ـ وكأّنه يرشح املسرية التارخيية لتكّون مرشوع  شاطبي بوضوحاليعلن  ،يف مقّدمة الكتاب

ىل مجع املزيد من الشواهد إثم عمد شيئًا فشيئًا  ،فكاره هذهأىل إل ّنه توّص أاملوافقات عنده ـ 

ة، وهو من فراد اجلزئيّ ، وليس عىل األءات الكليّةستقراعىل االوأّنه اعتمد يف ذلك  ،والعواضد
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 ،ء الكيّل ستقراّنه منهج االإالبداية يعلن منهجه الواضح يف طريقة العمل يف هذا الكتاب، 

 أّي تتبّع أو تقرٍّ كيفام كان.وليس بناء القواعد عىل 

تيان بل تالها حماولة اإل ،ء هذه مل تقف عند هذا احلدّ ستقراة االعمليّ  نّ أ  الشاطبّي ويبنّي 

ذات  اّّن أة قال الشاطبي بوهي نصوص نقليّ  ،ئّية هذهستقراة تدعم النتيجة االنقليّ  بنصوص  

زّزت بشواهد من ء ع  ستقراليها االإوصله أّن النتائج التي أىل إن يشري ه يريد أنّ طرف عقيل، وكأ

 النصوص والعقول معًا.

 سام:مخسة أق بي وضع كتابه عىلطشاالويعلن 

، وهو يصفها ةً ة التي يعتربها رضوريّ ات التمهيديّ مموعة من املقدّ وهو جم ل:القسم األوّ 

 ة.علميّ المات باملقدّ 

ته وما يلحقه من خصائص، اميوهو يدور حول احلكم الرشعي نفسه وتقس القسم الثاين:

 ة.ة والتكليفيّ حكام الوضعيّ فيدرس األ

 ت عليها.نيمقاصد الرشيعة التي ب   ثالث:الالقسم 

واختاذ مواقف منها ومساحات  ،ة ومصادر االجتهادة الرشعيّ دلّ حرص األ القسم الرابع:

 ات التعامل معها.ليّ آو ،ياهتاطمع

 االجتهاد والتقليد والتعارض وما يتصل هبذه البحوث من موضوعات. امس:اخلالقسم 

وربام  ،من هذه البحوث عاته يف استغراب القارئتوقّ  ف من املقّدمة هذه موضحاً ينتهي املؤلّ 

، وهو ما يكّرره يف غري لمّ ي والتألوفة، لكنّه يطلب منه الرتوّ أعليه وغري م تكون غريبةً 

 .موضع

ة، فيضع فيه علميّ المات وهو قسم القّد  ،لوّ يرشع الشاطبي بالقسم األ ،مةّد بعد هذه الق

 .ثالثة عرش مقّدمة

 فهم الدين بني الظّن واليقني، أو الستقراءمرجعّية االشاطيب وـ  ـ  

أصول الفقه وقواعد الرشيعة األصليّة، ة بالتأكيد عىل قطعيّ  مة األوىلّد بي القطيفتتح الشا

 ومن العقل قنيء املفيد لليستقراصول الفقه عنده تأيت من االأ نّ أل ا؛ه ال جمال للظّن فيهوأنّ 
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صل تصديق الرشيعة أمكان بناء إللزم  عىل الظنّ  اصول الفقه بنيناهأ نّ أ، ولو يضاً أاملنتج له 

 !بل الشّك  ،عىل الظنّ 

يات بنى عليها الفروع يقينيًة، والكلّ ت  ن أيستهدف الشاطبي هنا جعل القواعد التي يراد 

ة لالجتهاد فالبنية التحتيّ  ن يزيح عنها شبح الظّن، ومن ثمّ أنة، ويريد العاّمة يف الرشيعة متيقّ 

خذ فيها أبي يف هذه القضيّة ويطل الشاويفّص  .و ظنّ أ شّك  من كّل  ةً ن تكون حمميّ أجيب  ،والفقه

 ونفيًا. جواباً 

يف هذه مات البحث دّ مق نّ أة عرب القول بصوليّ ة النتائج األلة قطعيّ حيكمل الشاطبي ر

إىل الوصول  نّ واضح منه؛ أل ة، وهذا استنتاج  ن تكون قطعيّ أصول جيب هي األخرى األ

وسائل  نّ أبي طمات حتتوي خاصية القطع، ويعترب الشادّ مقمن  ن يكونأينبغي  ةالقطعيّ  موراأل

ّن من طرق السمع أا عرب العقل أو العادة أو السمع، ومّ إة ة والكليّ صوليّ ىل النتائج األإل التوّص 

 .ء املفيد لليقنيستقراعتربة هنا التواتر واالامل

لوصول إىل أصول الرشيعة عرب وهبذا صارت هناك أصول للرشيعة يلزم اليقني هبا، وصار ا

 طرق  ينبغي أن تكون متيّقنًة أيضًا.

ة، فيعقد ة للرشيعصوليّ يات والقواعد األة العقل يف استنتاج الكلّ ىل مرجعيّ إوينتبه الشاطبي 

عة يرشالصول أة العقل يف إذ يعترب أّن املراد من مرجعيّ  ؛ثالثة لتفادي هذه الشكلةالمة ّد الق

 ،بل نبحث يف نظر الشارع ،عقل هناالّننا ال نبحث يف أحكام املستقّل؛ ألوالفقه ليس العقل 

قانون املالزمة بني حكم العقل وحكم  عىل بي ال يوافقطوالعقل ليس بشارع، وهبذا يبدو الشا

عن  مفعندما نتكلّ  رشيعة، ومن ثمّ القاًل ملعرفة تالرشع، ويرفض جعل العقل مصدرًا مس

 ة األخرى.دلّ للنصوص واألة مساعدة فهي مرجعيّ  ،ة العقلمرجعيّ 

 نّ إف ،ة والكليات الرشعيّةصوليّ ساس يف بناء القواعد األة هي األالرشعيّ  ةدلّ وإذا كانت األ

فهي  ومن ثمّ  ،مّرًة أخرى، فالنصوص إن مل تكن آحاديةً  ةبي يواجه هنا معضلة الظنيّ طشاال

ة، وهذه زاوية اللغة ليست يقينيّ ًا؛ ألّن ة يف السند والداللة معفهي ليست قطعيّ ًا، ظنّية تلقائيّ 

رص املتواشجة اكبري من العن اللغة تقوم عىل قدر   نّ أألّنه يعترب  ؛مهّمة يف تفكري الشاطبي
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بسيطًا يف  ليس أمراً إلينا نقل معاين املفردات التي تفتح االحتامالت الداللّية، بل واملتداخلة، 

ة وقىض عىل يقينيّ  ،ن حّيد العقل املستقّل أبعد ـ الشاطبي هذه املشكلة  نفسه، ولكي يفّض 

أن ّن اليقني ال يمكن أء مّرة أخرى، فاعترب ستقراعاد والتجأ إىل اال ـ  الرشعياملرجع النّّص 

ن حيصل عىل ، فمن يريد أوليس بالنصوص املفردة وما شابه ذلك ،تئام العنارصالال بحيصل إ

شواهد، الء واجلمع وتعضيد ستقراىل االلجأ إأن يفعليه  ،ة للرشيعةيقني بالقواعد الكليّ 

 «.القطع   فاد التواتر  ، وألجله أفإّن لالجتامع من القّوة ما ليس لالفرتاق»وبحسب تعبريه 

ثبات وجوب إردنا أنا لو نّ أوهو  ،مام حقيقة مهّمة من وجهة نظرهأبي هنا اطيضعنا الش

اليقني بوجوب  نشأيف ذلك عسريًا، إّنام لكان اليقني  ،قامة الصالةإمر بأواحدة ت الصالة بآية  

 شواهدالوواملواقف ئلة للنصوص واألحكام واملعطيات اات املراكمة اهلالصالة من عمليّ 

وىل عىل رشيعة قائم بالدرجة األالاليقني يف عامل فهم  نّ أشاطبي الفهمنا ة، وهبذا ي  التارخييّ 

قيموا أ»صل داللة كلمة أني يقول بأّن جدًا ح لطيف   مثال   ء، وهو يضعنا يفستقراات االعمليّ 

ـ كالقياس وخرب الواحد ـ ذلك، واإلمجاع هذا  مجاع عىلىل اإلعىل الوجوب راجع إ «الصالة

ب من ليس له منشأ جيعله حّجة سوى حضور هذه العنارص يف مواضع كثرية للغاية بحيث يرتكّ 

 يقني.الا هىل بعضإا هضمّ 

 م اعتمدوا طريقة مراجعة النصوص بشكل  لامء أّّن بي عىل مجهور العطمن هنا يأخذ الشا

ىل إ ةً ته تركوها، يف حني يلزم أخذ النصوص منضمّ  مل جيدوا فيها ما يثبت حجيّ فلاّم  ،منفرد

ىل نا إنا عدنّ أب غلبة الظنون يف فهم الرشيعة، ولو ّن هذا األمر هو الذي سبّ أا، وهو يعترب هبعض

بدل حالة الظّن التي ال يمكن  ،اتاق اليقني يف الرشعيّ طألمكننا توسعة ن ،ء هذاستقرامنهج اال

 ء والتجميع.ستقرااخلروج منها دون اال

ة ليست منصوصة يف فإّن هذه املرجعيّ  ة الرضوريات اخلمس؛ومن هذا الباب مرجعيّ 

 .ات املراجعة املوّسعة للرشيعةال عمليّ ، بل ليس هلا منشأ إةو السنّ أالكتاب 

ة الصغرية فاعترب الفروع اجلزئيّ  صول الرشيعة عن فروعها،أبي طشاريقة مّيز الوهبذه الط

، بنى عىل اليقنية والقواعد الكربى املهّمة يف الرشع ت  ن تكون ظنيّة، بينام اخلطوط الكليّ أيمكن 

بل عرب  ،مفردات النصوص عىل حدةاعتامد كّل مفردة من ليه من وهو يقني ال يمكن الوصول إ

 ي هذه.ات التقّري املضنعمليّ 



 

ذ املصلحة املرسلة ليست إ ة الصالح الرسلة؛هبذه الطريقة عينها يقوم الشاطبي بتربير نظريّ 

فبدل رادته، إلم من الرشع عال  ع   القًا من جنس  طد انسوى جعل ترشيع معني يف موضع حمدّ 

 كيّل صل الصل كيّل، وهذا األأشهد له  ،فرعّي  حة املرسلة حكم  لن يشهد للحكم يف مورد املصأ

فضت بالناظر لليقني ببناء أبل هو عبارة عن توليفة متعاضدة من الترشيعات التي  ،اً ليس نّص 

ه ال يمكن تنزيله نّ أ ال يعني صل الكيّل ّن اعتبار األأة يؤّكد وهو هبذه العمليّ  رشيعة عىل ذلك.ال

صل ّن األأالشاطبي  ذ يعتربإصل وزيادة؛ ة فيها ما يف األاجلزئيّ  نّ بحّجة أ ؛ةئيّ زالة اجلعىل احل

أو تضاؤل  عىل نفي التخصيصات يف القواعد الكلّية دن يؤكّ أيّن به يريد أ عاّم، وكالكيّل 

 .احتامهلا

راد تشييد أفالطويف  ويف،طبي ونجم الدين الط بني الشاالفرق الكيّل   معنايتبنّي من هنا، 

م حماولته مساندته بأصل رغرضر، الواحد هو حديث نفي  ة عىل حديث  ة واملصلحيّ املقاصديّ 

و عند دة ال قيمة هلا فيام يببينام هذه العمليّ فكرة قيام الترشيعات عىل املصلحة ونحو ذلك، 

ة متابعة شاملة بي؛ ما مل يكن مضمون حديث نفي الرضر قد تّم استخراجه من عمليّ طالشا

سيط يف مناهج تكوين ىل نتيجة قاطعة هبذا األمر، وهذا فرق ليس بالبإرشيعة للوصول الملوارد 

 ة املقاصد.نظريّ 

 ئي الذي ينادي به، وحياول مقارنته باليقني العقيل الربهاين،ستقراوينتبه الشاطبي لليقني اال

بقيه يف دائرة الضعف أمام ذلك النوع من اليقني، وهلذا عندما يتكّلم عن املقاصد  لكي ال ي 

ل ح العلم ء، ويصستقرابأنواعها الثالثة ويعتربها معلومة باال لب العلم ـ يف مقابل م  نّفها من ص 

املبنّية عىل الظّن، ويف مقابل ما ليس بظّن وال قطع أيضًا ـ يؤّكد أّن الوضعّيات يمكن هلا أن 

تساوق العقلّيات وجتارهيا يف العلم القطعي، والرشيعة من الوضعّيات؛ والسبب يف ذلك هو 

دها، حتى تصري يف العقل جمموعة يف كّليات مّطردة ء التاّم العام الناظم ألشتات أفراستقرااال

عاّمة ثابتة، غري زائلة وال متبدّلة، وحاكمة غري حمكوم عليها، فتحظى بتامم خصائص الكلّيات 

، وكأّنه يريد أن يتحّرر من وهبذا يكّرس الشاطبي االستقراء مرجعًا معرفّيًا حقيقّياً  .العقلّية
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، وهو االستقراء املعنوّي يف جمال اإلنسانّيات، وبني االستقراء ( 3)  الشاطبيِّ
ِ
يمّيز بعض الباحثني بني االستقراء

 



  

يف الدراسات الفلسفيّة العقلية يف الرتاث اإلسالمي لريفع من شأنه  الصورة النمطيّة لالستقراء

ويعيل من قدره، وعرب هذه السبيل فصل الشاطبّي نفسه بعض اليشء عن السياق التارخيي 

للموقف النظري من االستقراء عند كثري من علامء اإلسالم، فابن حزم كان يرى تقّدم املعرفة 

 الغزايل مل يكن يره بتلك املثابة لكنّه اعتمده بوصفه مشهورات الربهانّية عىل االستقراء، فيام

رغم أّنه من الذين اهتّموا قوّية ال بوصفه يقينيات ّنائيّة ولو يف بعض كلامته عىل األقّل، 

وكان البن تيمية موقف  نقدّي يف هذا الصدد من باستحضاره لقسم الدراسات الرشعّية، 

 االستقراء.

يريد جعل النتائج املقاصدّية بمثابة وكأّنه يل الشاطبي مّرًة أخرى  يبدوعىل أّية حال، و

وهو قد عقد املقّدمة األخرية من مقّدمات القسم قواعد غري قابلة للنقض أو التخصيص، 

األّول ليؤّكد أّن أصول الرشيعة جيب أن تكون مّطردة ال ت فيض إىل خلل  أو نقض  أو حرج لو 

ن تكون الناظم أيف تقديري ـ للنتائج املقاصدّية واألصول الكلّية  ـ يريد هإنّ ، استقيم هلا

ّنه أقة هنا وهناك، أو ربام يكون شاعرًا بأّن هذه هي خاصيتها، وزئّية، وال تكون خمرت  للفروع اجل

. إّن ، بل ال تكون أصوالً إال بعد إحراز هذا األمرصيصًا أو ما شابه ذلكخت رتاقًا أوخمل جيد هلا ا

؛ ألّن من سامت أو أشكال نزوع هذا املقاصدياالجتهاد ة عند مهيّ أاألكثر  ضية تظّل هذه الق

االجتهاد الرغبة  يف الضّم والتوحيد وإحداث التناسق والتناغم، يف مقابل مرشوع االجتهاد 

التجزيئي الذي يقوم عىل االعرتاف بالبعثرة يف النتائج الفقهّية، وأّن هذه البعثرة أو تفريق 

ات وتأليف املفرتقات ليست أمرًا غريبًا ينبغي القلق منه، بل هو واقع االجتهاد الذي املؤتلف

ن قهر عليه قهرًا، وسوف نجد حضور هذه الفكرة )الكّلية الثابتة للمقاصد( عند الشاطبي 

 م(.2001أيضًا، وعند آخرين بعده ليس انتهاًء بالعالمة حمّمد مهدي شمس الدين )

                                                                                                                     
األرسطي واحلديث وأمثاهلام يف العلوم التجربّية ونحوها، فالثاين يفيد الظّن بعكس األّول؛ ألّن األّول 

تجربة بتعبري ابن سينا؛ إذ إلنسانّيته يعتمد عىل الوجدان والفطرة، والتجربّيات توصل يعتمد عىل مفهوم ال

ليقينّيات. وخطأ البحوث هنا يكمن يف عدم التمييز بني اإلنسانّيات والتجربّيات، األمر الذي أوقع 

مع االستقراء املعنوي، الوضعّيني يف خلل منهجي، فكأّن هناك عنرصًا ذاتّيًا جتريبّيًا يقينّيًا يف النفس يسري 
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مفهوم غائّية /والعمل يف رؤية الشاطيب للغة الدين وفهمه منظومة العلمـ  ـ  

 العمل

يضاً هبا ويستدّل هلا مفّصالً أ يعرب الشاطبي يف القّدمة اخلامسة احلديث عن الفكرة التي يؤمن

 تقول بأّن كّل ما ال يرتبط بأمر  هي الفكرة التي و وجييب عن الشواهد العارضة هلا، ،ءستقراباال

ومن ثّم كّل ما ال ينتهي إىل عمل، فإّن اخلوض فيه مل يثبت  ،حيرجوا سلوكي جوانحي أو

وهو يتوّسع يف هذه الفكرة ولواحقها يف املقّدمة السابعة، ليؤّكد أّن الغاية هي  .استحسانه رشعاً 

التعّبد والعبودّية العملّية هلل سبحانه، فروح العلم ليست سوى العمل، والعلم بام هو علم  

ذاتيّة، وهذا ال يمنع أن تكون للعلم فوائد تبعّية أخرى، لكنّها ليست املقصودة ليست له قيمة 

 .بالذات

بل هو لتكريس فكرته هذه يف الربط بني العلم والعمل، يعقد املقّدمة الثامنة فيجعل العالقة 

بني العلم والعمل عىل ثالثة مستويات: مستوى طلب العلم وهو مستوى التقليد، ومستوى 

ذهنّيًا، وهو مستوى معرفة الرباهني، ومستوى صريورة العلم صفة ثابتة يف النفس  وعي العلم

وهو مستوى اخلشية، حاشدًا الشواهد والنصوص، وهلذا ال خيشى اهلل من عباده إال العلامء، 

بمعنى أّن املعرفة املفضية للعمل تصبح لدهيم صفة ذاتيّة، دون أن يصبحوا معصومني 

 .بالرضورة

مل يرتك حتى لو بالشاطبي يثور عىل واقع زمنه الذي حتّول فيه العلم إىل قيمة ذاتّية وكأيّن 

فالعلوم الدينيّة وغريها عندما تتنامى يف داخلها دون أن ترتك تأثريًا  تأثريًا عىل واقع احلياة،

ليس سلوكيًا وعمالنّيًا، ال تكون هلا قيمة عند الشاطبي؛ ألّن العلم وسيلة للتغيري والعمل، و

جمّرد قضايا ذهنّية ومعلومات إضافّية، وهذه فكرة يمكن لنا أن نضعها أيضًا يف سياق رؤية 

ّنضوّية للشاطبي، وكأّنه ناظر هبا إىل عرصه وزمانه وما آلت إليه أوضاع العلوم النقليّة 

ـ ، وهو ما دفعه والعقلّية من ترف  فكرّي فيام يسّمى بعرص االنحطاط والرتاجع عند املسلمني

 .كام نقلنا آنفًا وسيأيت ـ لنقد الرتف الفكري يف علم أصول الفقه

مر ىل األإوهو طرائق الوصول  ،سادسة خيوض يف موضوع مهمّ اليف القّدمة الشاطبي  لكنّ 
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ستفاد من النصوص ّن املنهج الصحيح املأوهنا يرّكز الشاطبي عىل  الذي له بعد  عميل،

ّن الوصول أل ؛د والتعريفات بالطريقة املنطقّية الفلسفيّةوالسلف هو االبتعاد عن تفكيك احلدو

فلتصّور األشياء  ف املشتغلني بالفلسفة واملنطقّيات، ومن ثمّ اشياء عسري باعرتإىل حقائق األ

، ال ينبغي الذهاب عميل خارجاً  متهيدًا لتصديقها املفيض مبارشًة أو بشكل غري مبارش ألثر  

فة للكشف عن حقائق األشياء، بل يفّضل الذهاب خلف خلف التفكيكات املنطقيّة اهلاد

 .تعريفات بسيطة سلكتها الرشيعة يف تناول األشياء، ويغلب فيها بيان العنارص التأثريّية لليشء

ويمثل الشاطبي هنا بتعريف امل ل ك، فتارة نعّرفه بأّنه خلق  من خلق اهلل يترّصف يف أمره، 

املاّدة أصاًل.. ال يفّضل الشاطبي التعريف الثاين، بل يميل  وأخرى نعّرفه بأّنه ماهية جمّردة عن

لسلوك سبيل الرشيعة يف التعريفات والبيانات؛ ألّن التعريف الثاين ال يوصل لنتيجة، بينام 

التعريف األّول يقّربنا أكثر من اليشء وجوانبه التأثريّية، وهكذا احلال يف التصديقات، فإّن 

طلق مبارشًة من أمور واضحة، بينام التصديق الفلسفي والدقيق التصديق العريف هو الذي ين

يمكن أن ينبني عىل سلسلة طويلة من األمور املعّقدة، وهبذا ينترص الشاطبي لسلوك السبل غري 

املعّقدة يف اإلثبات والتصّور معًا، ليتوّصل يف النهاية إىل أّن هذا هو منهج النّص الديني يف 

 .عرض األفكار

يبدو يل أّنه يريد أن يبتعد عن  ،قحمها الشاطبي هناأوملاذا  ،داً ّلل هذه الفكرة جيّ ولكي نح

ة تعبري الرشيعة ة ونحن نتعامل مع الرشيعة ونصوصها، فكيفيّ رية والتصديقيّ التدقيقات التصوّ 

ب ثبات العقيل الفلسفي املركّ ات اإلابقة مع كيفيّ طثباهتا لألمور ليست متإة عن األشياء وكيفيّ 

الربهانية، وربام من هنا ال نكاد نجد للشاطبي تعبري  تهد يف لغته وبنيقيسة واملعقّ مات وأن مقدّ م

 نّ ء عنده فإستقراااليف كتبه، بل لو تركنا فكرة  اً ممستخد  بام له من معنى خاّص اله أمثالربهان و

 .غالباً  ة بسيطةة تكاد تكون عرفيّ دواته االستدالليّ أ

وحياول أن يضع  لغة الدين ونصوصه،بأيضاً  متصالً  اً ارب موضوعالشاطبي هنا يقيبدو يل 

متييزًا بني اللغة الدينّية واللغة الفلسفيّة والعلمّية، ويعترب أّن فهم لغة الدين يساعد أكثر يف كيفّية 

استخراج الفكرة التي يريد الدين إيصاهلا، وسوف نرى أّن الشاطبي يف الحق بحوثه كيف 
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ية التحتية حتى لو مل يرش الحقًا إليها، كام يف حديثه عن مفهوم السببّية وغري يستفيد من هذه البن

ذلك. وربام يكون الشاطبي يف هذا املوضوع مستهدفًا أيضًا القول بأّن الرشيعة غري مضطّرة 

دومًا للنطق بموجبات كلّية؛ ألّن هذه هي طريقة الفالسفة، بينام العرف واللغة البسيطة تكتفي 

عدة من بعض الشواهد املتعاضدة غري املعارضة لشواهد أخر، وهذه العملّية تسّهل ـ لفهم القا

 ء يف النصوص واألحكام.ستقرايف تقديري ـ عىل الشاطبي بناء اليقني العريف عىل اال

 الشاطيبموقع العقل وشبكة عالقته بالنقل يف تفكري ـ  ـ  

وهو العالقة بني  ،ليههّم جدًا بالنسبة إة عند موضوع مف الشاطبي يف املقّدمة العارشيتوقّ 

 نيهم عقالنيّ رابني تذهب العتة املعارصة عن املقاصديّ ّن الصورة النمطيّ أالنقل والعقل، فرغم 

 ّن العقل يستبدّ أة الشاطبي ال تعني ة، لكّن عقالنية مقاصديّ يف تناول البحوث الفقهيّ  جّداً 

والتقبيح متامًا، ويرى أّن العقل تابع والنقل ، فهو يرفض التحسني بمعرفة األحكام الرشعّية

متبوع، حتى لو توافقا، ومن ثم فحركة العقل عنده تقع يف حدود ما تسمح له به الرشيعة 

مطلقة، بل يعترب أّنه لو فسحنا املجال للعقل فسوف حيّق له إزالة  والنصوص، وليس حركةً 

 تقديم األجيال السابقة عىل األجيال ـ أبعد من ذلك يف ! بل يذهب ـ يف موضع  آخرالرشيعة

وأمثال ذلك، يف نزعة واضحة يف التبعّية التي ال تسمح  «خري القرون قرين»الالحقة عىل مبدأ 

 .كثريًا بإطالق رساح العقل ليعمل لوحده

 الشاطبي ـ وهو بصدد رّد اإلشكالّيات عىل فكرته هذه ـ يميّز بني العقل والقياس،لكّن 

وهو يف موضع آخر يبدو عليه التلميح إىل أّن ابن يل للتفكري الظاهرّي عن نفسه، دافعًا هتمة امل

فاملعقولّية والتامس املعنى يف القياس ليسا نقضًا ، حزم الظاهري فرقة زائغة أو خمالف للسنّة

الرشعّية التي  ةه باألدلّ ألّن القياس عنده ليس من ترّصفات العقول حمضًا، بل هو موجَّ  ؛لكالمه

صول الفقه بالتفصيل، وهبذا يصّور لنا أبه يف نطاقه كام ثبت يف علم  حركته وتسمححتّدد له 

للعقل يف دائرة  حتريك   والشاطبي أّن املعقولية القياسّية ليست حتريرًا للعقل من النّص، بل ه

توجيهات النّص، وهبذا نكتشف أّن الشاطبي مل يرفض حركة العقل يف الدين، بل هو يرفض 
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 ركة يف القضايا الدينّية.العقيل باحلل الستقاال

والتي  ،وهي مشكلة ختصيص النصوص بالعقل ،أخرى هنا بي واجه مشكلةً طلكّن الشا

النصوص بالعقل وتأّوهلا به، فامذا  فعلم الكالم كثريًا ما ترّصف يف مارسها التفكري الكالمي،

 شاطبي هنا؟اليفعل 

فال يمكن لغري  عن الدليل الرشعي باطل؛ ومن ثمّ  منفصل ّن التخصيص بدليل  أيعترب إّنه 

تني يّ لق بني اآليص الرشيعة أو تضييق النصوص، ولكي جيمع ويوفّ صن تقوم بتخأالرشيعة 

اعترب أّن العقل هنا ال يقيّد النّص، بل يكشف عن كون النّص غري عام )الكالمّية والرشعّية( 

يقرتب منه كثريًا ما يطرحه التفكيكيّون  وهو يشء قد .رشعّية دّلت عىل ذلك ةعرب أدلّ 

اخلراسانّيون اإلماميّة يف القرن العرشين وإىل يومنا هذا، يف سياق فصلهم بني الفلسفة والعرفان 

 والنّص الديني.

 ،هلّيةقدرة اإلالطالق قضّية إيف  شاطبي ال يبدو مقنعًا كثرياً الّن املثال الذي يقّدمه ورغم أ

ىل إّن العقل يقوم بتنبيهنا ـ أو بعض قصده ـ أها ربام يكون قصده منها لكّن الفكرة التي يطرح

ة التخصيص كانت عالقة بني رها بتخصيص النّص، فعمليّ ودلة الرشعّية التي تقوم بداأل

 ة التخصيص هذه.ه الكشف عن عمليّ رالنصوص نفسها، والعقل كان دو

إذ يف مباحث  ّح فهمنا له هنا،، لو صغري أّن الشاطبي يف موضع آخر يبدو مناقضًا لنفسه

العموم واخلصوص يتحّدث عن رضورة تأويل النصوص القرآنية املخالفة للعصمة، نتيجة 

، وهذه طريقة ال تبدو يل هنا متسقة مع ما يقوله يف إمجاع أهل السنّة عىل العصمة عن الكبائر

، أو يكون له يف عن غريهاهذا املوضع، ما مل نقل بأّنه يتحّدث تارة عن الترشيعّيات وأخرى 

فهم منه أحياناً اإلمجاع موقف  .، من نوع إحلاقه بالسنّة كام قد ي 

ًا اكتشافّيًا طة النشاط العقيل يف االجتهاد بوصفه نشايعيد الشاطبي فهم عمليّ  ،وعرب هذا كّله

عىل دور  أو ،و هناكأهنا  رشعية يف نشاط  القائاًم عىل التوّسع يف الفهم اللغوي أو عىل الرخصة 

 ،صلة هبذا النّص الىل العنارص ذات إاه يّ إتنبيهه خالل العقل يف توجيه اإلنسان لفهم النّص من 

 فضل.أعمق وأ بام يفرض فهمه بشكل  
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 الشاطيب وكتاب األحكامـ  ـ  

قسم األّول، ليرشع يف احلديث عن احلكم الرشعي، النها ه التي تضمّ ّدماتينهي الشاكبي مق

 واحد من االثنني. تح بحوث متصلة بكّل فلتكليفي والوضعي، ثم يقوم بمه إىل افيقّس 

ة اخلمسة، فيرشع حكام التكليفيّ ل الشاطبي يف األفيفّص  ،أّما عىل مستوى احلكم التكليفي

لمح ىل إمكان صريورته ذا حكم آخر لو كان ذريعة حلرام أو واجب، وهو ي  إباملباح ويشري فيه 

الشاطبي خيوض حوارًا طويالً حول  وفتحها، لكن املهم هنا أنّ ىل مفهوم سّد الذرائع إهنا 

 ،باحامليات كثرية، من نوع طول احلساب عىل طة فرض املباح، وذلك انطالقًا من معإمكانيّ 

عهم عنها، ملباحات وتورّ اسلف الكثري من الر عادًة، وترك خ  ا  ع املباحات يف سياق أمور وووق

ت، وهو يف هذا كّله يدافع شبه باملحّرك نوعًا نحو ترك املباحاأيا عىل الزهد يف الدن احلّث  نّ كام أ

، وكأّنه خيوض حوارًا مع د القياس والنسبةعن وجود املباح من حيث املبدأ ومن دون جمرّ 

تيارات روحيّة وأخالقّية وصوفية يف موضوع من هذا النوع دون التخيّل عن مقاصدّيته 

 .وذرائعّيته

ات ات والتحسينيّ ة املقاصد والرضوريّ ع بقضيّ موّس  باح بتفصيل  بي موضوع املطشاالويربط 

يف رصاط أحد أنواع  من حيث وقوعه يف رصاطها، ويعيد فهم املباحات الواقعة ،واحلاجيات

. وهو ن خيرج عن هذه الثالثة، وال يقع يف طريقهااجلهات يلزم أباح من متام ّن املأل ؛املقاصد

 .«هال حرج في»د تساوى طرفاه وما كان جمرّ  ص، وبني ماخواأل مّ عينّوع بني املباح باملعنى األ

وبات ، ثم يفّصل يف الواجبات واملندويكمل الشاطبي رحلته يف دراسة املندوب واملكروه

لة حقوق اهلل وحقوق سأيف م ضثًا عن القضاء وغريه، ثم خيومتحدّ  ،ةالوقتية وغري الوقتيّ 

 .ب الكفائي، وعوارض املباح وغري ذلكثم مسألة العفو، ثم الوجواإلنسان، 

نهي الشاطبي القسم املتعّلق باألحكام التكليفّية اخلمسة، لينتقل لألحكام الوضعيّ  ة وهبذا ي 

 ض، فيخوة والبطالن والرخص والعزائم وغري ذلكانعية والصحّ املرشطية والسببّية والمن 

ة امهتا من العقليّ ياكرًا تقسذوط، رشالىل إثم ينتقل  ،سباب بتفصيالت موّسعةيف األ الً أوّ 
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ث عن رشوط الوجوب )الوضع( ورشوط الوجود )التكليف(.. دّ ة والعادية، كام يتحوالرشعيّ 

ا ّّن أف األوىل بفيعرّ  ،ة والبطالن، ثم ينتقل للعزائم والرخصصحّ الىل إىل املوانع، ثم إثم ينتقل 

ثانية هي الترشيعات املنطلقة ال امبين ،ةة عىل املوضوع ويكون هلا سمة الكليّ بّ الترشيعات املنص

ل يف وسع، ثم يفّص أحيانا يكون ، وأ يستدعي االستثناءمن وضع عذري واضطراري معنّي 

ف تارًة والرشيعة أخرى حيث جتعل ه املكلّ نّ أفريى  ،مرجع تشخيص املوضوع يف الرخص

 ةل هويّ ثم حيلّ ال الرخصة كتحريم صوم الوصال، إموضوع ليس له فلسفة  حكاًم كلّيًا يف

وغري ذلك  د رفع التكليف واحلرجو جمرّ أي التخيري ، وهل هيقتهاقباحة التي يف الرخص وحاإل

 .من املوضوعات

 ، مرحلة مقاصد الشارع يف ذات الشريعةالشريعة الشاطيب ولّب نظرّية مقاصدـ  ـ  

احلكم الرشعي  رة  فك والذي تناول فيه بتوّسع   ،ثاين من كتابهالبي القسم طينهي الشا

يف القسم الثالث من الكتاب،  ،ة املقاصدلباب نظريّ  قاهتا ببعضها، ليرشع يف لّب الوأنواعه وع

 ىل قسمني:إفيقّسم املقاصد 

 مقاصد اهلل سبحانه وتعاىل بام هو شارع.

 مقاصد املكّلف

 وهبذا ينقسم القسم الثالث إىل هذين القسمني الكبريين.

لكنّه يمّر عليها  ،ليهّدمة مهّمة جدًا بالنسبة إشارع، ليمّهد بمقلابي بمقاصد طويبدأ الشا

أو إحالة  منه هلا إىل مواضع ا خر، مع أّن مرشوعه يستدعي التوّقف ملّيًا ربام لوضوحها  ،رسيعاً 

حكام للمصالح واملفاسد، ة األتبعيّ مسألة التعليل ووهي  !عندها خاّصة يف وسط أشعري

ء الشامل ستقراىل االإظاهر، ويستند يف وضوحه وقّوته  واضح   ّن هذا األمرأحيث يعترب 

، فالنصوص ليف العاجل واآلج جل مصالح العبادضعت ألّّنا و  أوالذي يؤّكد لنا  ،رشيعةلل

، القاعدة دء لتؤكّ ستقرا، تتعاضد عرب االةل يف الكتاب والسنّ ي، ونصوص التعلةالقرآنية العامّ 

وقد سبق لنا أن توّقفنا مع  .سع نحو تكوين قاعدة كلّيةاي الوبي هنا ينتقل من التقرّ طفالشا
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 .ء عىل الوصول بنا إىل يقني شامل ألطراف الرشيعةستقراقدرة هذا اال

وبدل أن هيتّم الشاطبي ألصل تقرير هذا املبدأ، اشتغل يف موضع  الحق  بنسبة هذا املبدأ إىل 

ي عىل القول بالتخطئة والتصويب معًا، كام جيري نظرّية التصويب، واعترب أّن مبدأ املصالح جير

 .يف مسائل الوفاق واخلالف كذلك

حماولة ختّطي نقد ابن وصورة مقاصد الشريعة ومراتبها عند الشاطيب، ـ  ـ  

 تيمية

والذي  ،شارعالته من التقسيم الثالثي ملقاصد بي يف طرح نظريّ طشااليرشع وعىل أّية حال، 

يف تعريف الرضوري ال وهو يدًا، دوهو يف هذا يتابع من سبقه وال يضيف ج بنى رشيعته عليه،

 .نيا إال بهأّنه ما ال يقوم الدين والدال به، بل يعترب وم احلياة إيقترص عىل ما ال تق

وجودها وأخرى عرب محايتها شييدها وتكريس بي تارًة عرب تطوحفظ الرضوريات عند الشا

ّن أمن قناة املالحظة النقدّية التي طرحها ابن تيمية يف ّن الشاطبي يغمز أمن العدم، وك

ّّنا جاءت لتكريس الوجود تارًة أا جاءت للحيلولة دون العدم، فهو يؤّكد ّّن ات كأالرضوريّ 

 وللحيلولة دون العدم واخللل تارًة أخرى.

 قسام:أربعة أرشيعة إىل التقسيم  خاللة من بي هذه القضيّ طب الشاويقرّ 

صوهلا تسعى حلفظ الدين يف جانب الوجود، فهي تكّرس الوجود أّن أويرى  ـ العبادات، 1

 الديني وتشّيده.

ويمثل هلا يف جانب الوجود، صوهلا ترجع حلفظ النفس والعقل أّن أويرى  ـ العادات، 2

 بتناول املأكوالت والتامس السكن للعيش.

انب الوجود، مثل صوهلا ترجع حلفظ املال والنسل من جأّن أويرى  ـ العامالت، 3

 ة وغري ذلك.حنكالتجارات واأل

ّن اجلامع والناظم هلا هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو أوهو يرى  ـ اجلنايات، 4

ألّّنا حتمي الرضوريات اخلمس املتقّدمة من  ؛طار الثالثة السابقةإف اجلنايات خارج يصنّ 
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عى ملنع زوال الدين والنفس واملال وغري ناية ونحو ذلك يسجانب العدم، ففقه اجلزاء واجل

 ذلك.

ربام لكي يتالف  ،يرة للموضوع بعض اليشءاإّن الشاطبي يرسم خارطة مغ :من هنا قلنا

، بل هو فليس منطلق الرضوريات اخلمسة هو قوانني العقوبات، النقدّية مالحظة ابن تيمية

العقوبات فحسب، بل نستنبطها جممل أبعاد الرشيعة نفسها، ونحن ال نستنبط الرضوريات من 

 من جمموع األبواب األربعة الكربى للرشيعة.

هذا العرض لفكرة الرضورّيات عىل األبواب األربعة يعيد الشاطبي إنتاجه يف احلاجيات 

التي يرى أّن جوهر فلسفتها هو رفع الضيق عن حياة اإلنسان، فأحكام املرض يف باب 

اجيات من املقاصد، وإباحة الصيد والتمّتع بالطيبات العبادات ليست سوى استجابة لقسم احل

هلا يف قسم العادات، واملساقاة واملضاربة يف املعامالت وجعل الدية عىل  ةليس سوى استجاب

عينه يف  مرواأل ال من باب احلاجيات التي تستهدف التخفيف.إعاقلة يف اجلنايات ليس ال

 .التحسينّيات

الغزايل يف املكّمالت التي يعتربها يف كّل مرتبة من األمور  وهبذا يصل الشاطبي لتكرار فكرة

التي لو فقدناها مل ختل هبذه املرتبة، وهو هبذا التعريف يدفع اإلشكال عن أصل فكرة 

املكّمالت، فاملكّمالت عنده جزء من الرضورّيات واحلاجيات والتحسينيّات، وحكمها هو 

س إال من حيث إّنه لو فقدناها فال ينهار بناء حكمها عينه، لكن إطالق املكّمالت عليها لي

 .الرضورّيات واحلاجيات والتحسينّيات

إذ عليها يلزم أن  لكّن فكرة الكّمالت بالطريقة التي عرضها الشاطبي تبدو غري مفهومة،

يكون أصل ترشيع القصاص من الرضوريات، وكّل ما يتصل به ليس منها إال بنحو املكّمل لو 

حتريم املسكر من الرضورّيات لكّن حتريم القليل مما يسكر كثريه من مكّمالت كان، وهكذا 

الرضورّيات، وهبذا يتأّكد ما قلناه سابقًا عند متابعة نظرّية الغزايل من أّن فكرة املكّمالت ليست 

بل إّن الشاطبي ـ كام سنرى ـ يعترب احلاجيات محاية وحصانة  سوى تطبيق لالجتهاد الذرائعي.

 للمرحلة األعىل! ّيات وهكذا، األمر الذي يفرض اعتبار كّل مرحلة دانية بمثابة مكّملللرضور
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ويعيد الشاطبي بيان الوجه يف إثبات هذا التقسيم ومرجعّية الرضورّيات، ليؤّكد أّنه ال 

ء التاّم، فأّي ناظر يف هذه الرشيعة ومتأّمل موسوعي ألطرافها ستقرايوجد دليل هنا غري اال

 .ذا التقسم صحيح، وعليه شواهد ال تعّد وال حتىصيرى أّن ه

 العالقات بني األنواع الثالثة للمقاصدـ  ـ  

يعقد الشاطبي بحثًا مهاًم يف العالقات بني األنواع الثالثة للمقاصد، ويقّرر فيه النتائج 

 اآلتية:

حيوم حول محاها، ّن غريها ، فإات وغريها تابع هلاإّن األصل يف املقاصد هو الرضوريّ  ـ 1

ل ثوحيميها، وهبذا يضع الشاطبي ثالث دوائر متداخلة، وهي الدائرة األصلّية ومت

ات، فال معنى لسائر الدوائر نيّ يحتيط هبا دائرة التحس ،ات، حتيط هبا دائرة احلاجياتيّ الرضور

 دون الدائرة املركزّية.

وري أو زواله يساوي زوال ّن اختالل الرضأصل املتقّدم، وهو ما هو ناتج عكيس لأل ـ 2

 اً زالت البيع فسوف يزول تلقائيّ أّن الرشيعة أة املرتبطة به، فلو كّل األحكام احلاجية والتحسينيّ 

ما ثبوت حكم حاجي يف  لو ثبت بدليل   هشاطبي بأنّ الوهنا يستدرك  ة العوضني.رشط معلوميّ 

لنفسه ومل يعد  ذا صار مطلوباً اجي ه احلنّ أفهذا يعني  ،مورد انعدام حكم الرضوري املتصل به

 س من ال شعر له يف احلّج.أمرار املوسى عىل رإمثل  ،حرصًا بغريهًا تبطرم

ه نّ أل ؛اهلام ال يعني زوال الرضوريوإّن اختالل احلاجي والتحسيني اختالالً تامًا وز ـ 3

 بل العكس هو الصحيح. ،بعًا هلاماليس ت

لكنّه قد يلزم منها  ،مطلق ها زوال الرضوري بوجه  ن مل يلزم منإإّن احلالة السابقة و ـ 4

ي ن يؤدّ أات للخلل يمكن ّن تعّرض احلاجيات والتحسينيّ أاختالله جزئّيًا، ومقصوده من ذلك 

 ًا.جزئيّ واخللل ر إىل صريورة الرضوري يف معرض اخلط

ألجل ًة صبح املحافظة عىل احلاجي والتحسيني الزمتم دّ ونتيجة املعطى املتق ـ 5

 رضوري.ال

نات من اوهبذا يرسم الشاطبي شبكة العالقة بني املقاصد الثالثة، مطّورًا بعض اليشء من بي
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 .سبقه

 عند الشاطيب، ومأزق الكّلية يف املقاصد واملفسدةمفهوم املصلحة ـ  ـ  

ض يف املصلحة أو ّنه ال يوجد يشء متمحّ أيحّلل ف ،بي عند مفهوم املصلحةطف الشايتوقّ 

ه نّ  الفعل أفبالنظر العادي ال نطلق عىل ومن ثمّ  ،ةطنيا تقع األمور خمتل، بل يف هذه الدةاملفسد

ت الرشيعة بني نّ أحة التي فيه عىل املفسدة، ويعترب الشاطبي لال بحسب غلبة املصفيه مصلحة إ

ة الشارع ينظر للمصلحة الغالبة ويلحق املفسدة املغلوبيضًا، ومعنى ذلك أّن أ ساسعىل هذا األ

ب من املصلحة ال عىل املركّ  ،حة فقطلبًا عىل املصفيكون الوجوب مرتتّ  ،بحكم العدم

 فسدة.وامل

هذا يعني أّن تلك املفسدة املضارعة للمصلحة ال تصلح لوحدها ألن يرتتب عليها حكم 

مستقّل، وإال فاملفرتض أن يلحقها حكم مع أّن املفروض أّن حكاًم نقيضًا حِلق  املصلحة 

هلا، وهذا غري معقول، وهلذا يفرتض الشاطبي أّن املصلحة أو املفسدة هنا يفرتض أن  املضارعة

 .تكونا بحيث ال يعقل أن تبني بنفسها حكاًم وموقفًا قانونّياً 

ة تقع يف رصاط حتقيق الكامالت املفضية نيويّ دحة عند الشاطبي سنخ مصلحة لواملص ،هذا

 .نياحمض الدوهواء جل مصالح األال أل ،ملصالح اآلخرة

وإذا ختّطينا هذا اجلانب من دراسة الشاطبي للمصلحة والفسدة، ورصدنا جانبًا آخر يف غاية 

األمهّية، لوجدنا أّن الشاطبي يعيد تقرير مفهوم الكلّية، فام معنى أّن القاصد قواعد كلّية عليها 

ّسقة أو ع الىل قلإي ة ال تؤدّ ّن الترشيعات اجلنائيّ أبي من مثال مهّم وهو طويدخل الشا ؟الدار

رّفه ال يعاين من مشّقة يف السفر، امللك امل نّ خفيف مع أتلالقتل، والقرص يف الصالة مرشوع ل

 قيض!ني الطبل قد يع ،ممثل التيمّ  ،ي هذاطبعضها ال يع نّ أنظافة مع لوالطهارة جعلت ل

ئيّة ستقرافريى أّن الكلّية االئّية وغريها، ستقراجييب الشاطبي هنا بالتفريق بني الكّليات اال

هي قانون أكثرّي، وليست كلّية مطلقة، مثل الكلّيات العقلّية التي ينقضها التخّلف اجلزئي، 
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ويمثل الشاطبي بمثال يعتربه قريبًا جدًا من الرشيعة من حيث كونه من الوضعّيات ال من 

ا وجود بعض االستثناءات العقلّيات، وهو قواعد اللغة العربّية، فهذه القواعد ال خيّل هب

، بل اخلرق كان واخلوارق الناقضة هلا، وهلذا مل يقل أحد بأّّنا جيب التخيّل عنها بوصفها قواعد

 .لقواعد أخرى أثرت يف هذه احلالة

هبذه الطريقة تتضافر جهود الشاطبي مع ما كان الغزايل وغريه قد قالوه من قبل كام نقلنا 

ن القياس مقابل مبدأ تفّرق املؤتلفات، ففهم القانون الكيّل من سابقًا، يف سياق الدفاع ع

القضايا العرفّية خيتلف عنه يف القضايا العقلية، واالستثناء فيها يؤّكد القاعدة يف كثري من 

بطلها، وهذا يعني ـ استنتاجًا ـ أّن الشاطبي لن يتخىّل عن مقصد أو تعليل مأخوذ  األحيان وال ي 

د جميء استثناء أو اثنني، بل يلزم أن يكون هناك خرق  حقيقي واسع لكي ء بمجرّ ستقرامن اال

 هيدم تصّورنا عن القضّية الكليّة.

فقيه ة ئيّ استقراد باقر الصدر ومّ فيلسوف مثل حمة ئيّ استقراوربام من هنا يمكننا التمييز بني 

عرب إثبات ّية، ىل قاعدة كلّية حقيقإء الوصول ستقراصدر يريد باالالف الشاطبي،أصويل مثل 

ىل قاعدة إبل يريد الوصول  ،ىل يشء من هذاإبينام الشاطبي ال يريد الوصول عالقات لزومّية، 

ىل مدلول عام من العمومات من إتصلح مرجعًا ما مل يثبت االستثناء، فكأيّن به يريد التوّصل 

ليه يف لرجوع إأي كثريين ـ من ا يمنع ذلك ـ عىل رالانًا فيتخصيص أحالحيث إّنه لو عرضه 

ته صات عليه يف مرجعيّ فتكون قيمة العام رغم عروض املخّص  ،ثان  ن يطرأ ختصيص إىل أالباقي 

 .حيث ال يوجد خمّصص آخر ةالقانونيّ 

 الشاطيب وسؤال الوسيلة إىل معرفة مقصود الشارع والتحّقق من معنى احلكمـ  ـ  

سألة وسائل معرفة مقصود املوىل ال يتطّرق الشاطبي بوضوح يف بحث مقاصد الشارع مل

ء، غري أّنه يف القسم ستقراسبحانه من وراء احلكم، غري هذه اإلثارات التي تلتقي عىل فكرة اال

الثاين من مباحث نظرّية املقاصد، وهو القسم املخّصص ملقاصد املكّلف، وبمناسبة احلديث 

ه هذا السؤال: كيف نعرف عن سّد الذرائع ثم احليل واملوقف منها، يوّجه الشاطبي لنفس

 مقصود الشارع حتى ندير حركة احليل وفقًا ملراعاة املقصود دون إخالل؟
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 يعترب الشاطبي أّننا أمام ثالثة اجتاهات يف هذا الوضوع، طبقًا للتقسيم العقيل، وهي:

فال يقبلون  االجتاه األّول: وهو االجتاه الذي حيرص معرفة القصود بالبيانات اللغوّية،

ء وال غريه، بل ينظرون يف التعليالت املوجودة يف النصوص لكي ختربنا عن مقصود ستقرااال

الشارع من وراء هذا احلكم أو ذاك. ويبدو من الشاطبي نسبة هذا الرأي ملنكري القياس 

 والظاهرّية.

 قىصأىل إي هو االجتاه الذي يبتعد أ وهو االجتاه الناقض لالجتاه األّول متامًا،االجتاه الثاين: 

 شاطبي ضمن هذا االجتاه طائفتني:الليعرب نحو ما وراءها، ويضع  ،حّد عن الظواهر

الشارع خارج الباطنّية القائلني باإلمام املعصوم، فهؤالء يعتربون مقصد  الطائفة األوىل:

فهم من خالل اللفظ، وهو رسار خلف ذلك ال ت  أبل هي  ،طار اللغة والدالالت اللفظيّة متاماً إ

 قريبًا من الكفر. كالمها ويعترب ه الطائفة،بالغ مع هذ امل بزهد  يتع

تنطلق قياس، والة للمتعّمقني يف نظريّ الشاطبي  اي ينسبهتالي اجلامعة وه ثانية:الالطائفة 

اهر النّص ظجلعل  ،و لإلنسان من وراء احلكمة التي تبدمن رصد املعاين النظريّ  ه الطائفةهذ

فقيمة الداللة الظاهرة إّنام تكون باملعنى النظري ، وليس العكس، ةظريّ ومًا لتلك املعاين النكحم

 ار عرب اعتبامنّ إ، وبالرضورة فهؤالء يعربون الدالالت اللفظّية دون التخيّل عنهاوليس العكس، 

 ّن املعاين النظرّية هي األصل يف تفسري وفهم هذه الدالالت.أ

حيث يقبل الدالالت  ًا بني االجتاهني،ث: وهو ما يعتربه الشاطبي جامعاالجتاه الثال

 .الظاهرية وأّّنا تكون حّجة إىل أن تنكشف لنا العّلة فت ّتبع

مع أّننا كنّا نتوّقع منه هنا  ـ ولكّن الشاطبي يف كشف العلل ال يضيف شيئًا وال يقّدم جديداً 

لقياس يف بل هو حييلنا فجأة إىل مسالك التعليل يف بحث اباخلصوص أن يمّدنا باجلديد ـ 

أصول الفقه، مع أّن اخلطوة األكثر أمهّية هي أن يطّور هنا يف هذه النقطة بالذات، ومسامهته هنا 

 .ء كام تقّدمستقراهي تركيزه الكبري عىل مرجعّية اال

ولو أردت شخصّيًا ذكر مثال افرتايض من عندي هلذا األمر، فسوف أستعري مثاالً كنت  

وتأثريه يف قضّية النسب، فعندما ينفي الزوج الولد عنه  ال اللعان، وهو مثطرحت ه من ق بل
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يذهب الفقهاء إىل أّن املرجع يف حصول النفي هو اللعان، فلو حصل اللعان انتفى الولد، لكن 

ال يف جمال إثبات هتمة الزنا عىل الزوجة، ـ لو أّن الفقيه فهم من قضّية اللعان يف جمال نفي الولد 

  القرآن الكريم مل يرد فيه اللعان إال من حيث حّد الزنا ال من حيث نفي الولدحيث قد يقال بأنّ 

أّّنا جمّرد وسيلة للنفي حيث تنعدم الوسائل األخرى، فالرشع حيث ال وسائل يف تلك األّيام  ـ

عمد بعد فقدان البّينات إىل استخدام األسلوب النفيس عرب احللف واأليامن، فعندما نصل إىل 

لشفرة الوراثية وإمكان الوصول إىل حّد االطمئنان بانتساب الولد ألبيه أو نفيه عرص كشف ا

؟ وهل قضّية اللعان تعبّ ، DNAعنه عرب مثل فحوصات الـ 
ة يّ دفأّي معنى لفقه اللعان حينئذ 

 طريق آخر؟يوجد أّّنا طريق إلثبات الولد أو نفيه حيث ال  وذات أرسار أ

هاًم عفوّيًا عرفّيًا فهو حيّكم هذا الفهم يف الداللة اللفظيّة، روح الفكرة فعندما يفهم الفقيه 

ويغرّي من اإلطالقات والعمومات الشكلّية الظاهرّية، ويعرف أّن اللعان ليست فيه أّي 

 خصوصّية وال مقصدّية، وإّنام املقصد الوصول إىل التحّقق من أمر الولد.

 !، أو مرجعّية اللغة األمّيةفهامارع يف وضع الشريعة لإلمقاصد الشمرحلة ـ  ـ  

ىل مقاصد الرشيعة إت الرشيعة، لينتقل ايات املقاصد املتصلة بذينهي الشاطبي عرضه لكلّ 

شارع القائم يف تفهيمه الًا مع قضّية غرض ّسهنا يبني ج ومن حيث وضعها لإلفهام، وه

رس النصوص لرشيعته لآلخرين، فهذا الغرض الرشعي ينبغي وضعه نصب أعيننا ونحن ند

وهو بناء املرّشع عىل تفهيم رشيعته  ،ّن مفروضًا قبلّيًا يضعه الشاطبي هناأة، بمعنى الدينيّ 

 ىل الرشيعة.واعد هذا التفهيم لنصل إعلينا حتليل هذا البناء وق للخلق، ومن ثمّ 

مام قواعد الشارع ـ مقاصد التفهيم ـ يضعنا أإّن الشاطبي يف هذا النوع الثاين من مقاصد 

ة لكنّه يريد الذهاب هبذه املرجعيّ  ،ويقّر بذلك ،ةة هي اللغة العربيّ ّن املرجعيّ الفهم، إّنه يعرف أ

 .بعيداً 

ا دخلت من ّّن أصيلة أو أة لفاظ القرآن كّلها عربيّ أبعد الشاطبي نفسه عن اجلدل يف كون وي  

 بالنسبة مّ إّنام املهة، يّ لفقيه، بل له صلة كالمبالنسبة لال رضورة له  ّنه بحث  أويرى  ،لغات ا خر

ن من هذه آطرائق العرب يف البيان والتبيني، وأّن علينا العبور لفهم القر ّن القرآن نزل عىلأليه إ

كذا ال يمكن العرب، ّنه كام ال يمكن فهم لسان العجم بلسان أ دالطرائق ال غري، وهلذا هو يؤكّ 



  

 .عي الذي إّنام صنّف رسالته ألجل هذا األمربلسان العجم، مثنيًا عىل جهود الشاف عربفهم لسان ال

رسالة للشافعي مل يؤخذ بعد ذلك هبذا الّن كتاب أفه بعد ذلك من ّس أشاطبي يبدي تالّن أوك

أصول الفقه عىل يد سيس علم أرض من تغّن الأبي يقصد طّن الشاأ.. أي يبدو يل املأخذ

، لكّن الالحقني بعد ذلك العربن مة الفهم اللغوي عىل لساوة بناء منظدعاالشافعي كان إ

 .، ومل يأخذوا مقصد الشافعي فيام قام بهمكان آخر وصول الفقه نحأحرفوا علم 

ّن أللغاية وهو  مهمّ  وتاريخ، لكنّه خيرج بأصلٍ  عرب وثقافةٍ العند  ومع تقريره وجود علومٍ 

ّن طرائق التبيني يف معنى أغاية األمهّية، بوهذا كالم يف  ة يف تفهيمها عىل األمّية،الرشيعة مبنيّ 

رائق العوام من الناس غري املتعّلمني طالنظام اللغوي القرآين واحلديثي فيام خيّص الرشيعة هي 

د ة تؤكّ ثيّ ية وحدص قرآنيّ إىل نصوك لالشاطبي يف ذ دويستن .وال اخلائضني غامر العلم واملعرفة

هذه »م التي من هذا النوع، هلذا يقول: ه كان خياطب هذه األمنّ أو ،ةميّ أة مّ عث ألب   النبّي  نّ أ

حة يف ل، ففقه املص«، فهو أحرى عىل اعتبار املصالحهلها كذلكأّن أل ؛أميّةاملباركة الرشيعة 

 ني.م جيري عىل لغة القوم األميّ املتكلّ  نّ أمقام التفهيم يعطي 

والتي ، وخيتلف معه يف بعض تفاصيلها عالل الفايس ،هذه القاعدة التي يقّررها الشاطبي

وقفًة شاطبي ال، مل يقف هبا «ة الظهور العريفحجيّ »مامي صول الفقه اإلألق عليها علم طي  

بطال الدعاوى التي إة الرشيعة ميّ أ مقتىض قاعدة نّ نتائج مهّمة، فذكر أ بل رّتب عليها ،عابرة

لني علوم األوّ هام يظهرت فيام بعد تنادي بالقول بوجود علوم كثرية يف الكتاب والسنّة، وأّن ف

بي ببساطة كبرية وهلذا يتعامل الشاطوكأّنه يغمز من قناة أمثال الغزايل والعرفاء، واآلخرين، 

ن الكريم هي من نوع آنها القرّن العلوم التي تضمّ أحني يعترب  ،ّسجدًا مع هذا املوضوع وبي  

 .ومستوى علوم العرب يف ذلك الزمان، هذا كّل ما يف األمر

نحو ي يريد أن خيرجنا من البِنية امليتافيزيقّية والغنوصّية والطلسمّية للقرآن، وكأيّن بالشاطب

ألّن تلك البنية تعّقد األمر عليه يف بناء مرشوع تعقييل للرشيعة، وتدخله يف دائرة  جمال رحب؛

حمتمالت غامضة مفتوحة، هلذا خيّيل يل أّنه يريد أن يكشف كّل األوراق وجيعل كّل األمور 

ا نتصّور؛ لنتمّكن من بناء فهم تعّقيل واضح وعقالئي عاّم للرشيعة بعيدًا عن الغموض أبسط مم
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 والتعقيدات.

ّن طرائق العرب يف التبيني ليست أوهي  ،لشاطبي نحو مقولته الهّمة األخرىاوهبذا يعرب بنا 

ّوع ة تنبل ثمّ  ،ساليب صارمة حاّدة للبيانأفليست هناك  ،بل هي متنّوعة ،عىل وزان واحد

 .تبينيالبيان واليف  بى العرب التكّلفك، وهلذا تأسحة يف ذلّس وف  وي  

ها مّ هتّن العرب ال أستهان هبا، وهي خرى ال يم أ ويستخرج الشاطبي من هذا السياق قاعدةً 

ون ألمر املعنى ما مل يكن بل هيتمّ  ،وهلذا ال يقفون عند اللفظ العنى،حاصل لفاظ بل هيّمها األ

أبعد من ذلك حني شكال الشعر ونحوه، بل يذهب الشاطبي أته مطلوبًا كام يف اللفظ يف ذا

صالً، ويمثل لذلك باملعنى الرتكيبي أّن بعض أجزاء املعنى قد ال تكون مهّمة يعترب أ

ورة اإلمجاليّة، وهبذا ة ال يرّض أحيانًا بفهم الصّن غموض بعض األجزاء اللفظيّ إواإلفرادي، ف

ات دبيّ أض عنه يف عر  ّنه عنده م  ، بل كأة ليس مهاّمً جزاء التفصيليّ هم األيقول بأّن الغرق يف ف

 .فراديفًا عىل فهم املعنى اإلذا كان فهم املعنى الرتكيبي متوقّ تكّلف إال إالرشع، فلسنا بحاجة لل

ة الصورة املشهديّ أ سّميه: ز بني الشاطبي هنا مهّمة، فهو يميّ  امثلة التي يطرحهوبعض األ

رق يف فليس مهاّمً الغمثاًل ظي يف النّص، فلو كانت النصوص تتكلم عن اجلنّة فاللوالتفصيل 

ىل هذا ظر يف الصور املشهدّية إألّن العرب ال تن ؛نواعها وقيمتهاتفاصيل األعناب والفواكه وأ

 اجلنّة دار سعادة نّ أوهو  ،ة نفسها والتي تعطي معنى واحداً كيبيّ رتالصورة ال كّله، بل املهّم هو

وكثريًا ما يغفل هذا النظر »ن قائاًل: ووراحة.. وخيتم كالمه يف هذا القان وهناء وخري ولّذة

م عىل هِ بْ ت  سفت   ،بالنسبة للكتاب والسنّة، فتلتمس غرائبه ومعانيه عىل غري الوجه الذي ينبغي

ل، ومشيه عىل رب، فيكون عمله يف غري معم  عس، وتستعجم عىل من مل يفهم مقاصد الامللتمِ 

سور املقدور يف ي، معّقبًا بفصل مهّم حول بناء الرشيعة عىل امل«غري طريق، واهلل الواقي برمحته

 .العقيدة والعمل دون التكّلف والتعقيد، ثم باحلديث عن املعنى األصيل والتبعي

 مرحلة مقاصد الشارع يف التكليف مبقتضى شريعتهـ  ـ  

وهي مرحلة  ،قاصدثالثة من املالية ليبدأه باملرحلة ثانالشاطبي حديثه يف املرحلة الينهي 
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، وهو ما يفرض عىل تهصريورة الرشيعة تكليفًا يوضع يف عهدة املكّلف ويتحّمل مسؤوليّ 

 .لة احلرج وأمثاهلاأة التكليف بغري املقدور ومساطبي أن يبحث قضيّ الش

ّنه ال أو ،ة لإلنسانات الطبعيّ ث الشاطبي يف ثنايا مسائل هذا البحث عن اخلصوصيّ ويتحدّ 

ن تكّلفه الرشيعة بعكسها، فإّن أعقل فإّنه ال ي   ،ةصليّ ف بمواجهتها مثل خلقته وغرائزه األيكلّ 

ة ل قضيّ ل املفهوم وخيوض فيه، وحيلّ ة والعّس وحيلّ قّ شل يف املهذا من غري املقدور، كام يفّص 

يفلسف رغبة الرشيعة كام ّوعة، ة ونفسية وسلوكية متنخالقيّ أفة ويعالج مسائل ة واملتصوّ املشقّ 

اإلنسان  دوهل هي رغبة خوفًا من مترّ  ،ساننة والعسرية عن اإلسقاط التكاليف الشاقّ إيف 

ة يّ ّس والوسطس قاعدة السامحة والي  يضًا، وهو هبذا كّله يكرّ أأو غري ذلك له واملردود السلبي 

 .واالعتدال يف الرشع حسب تعابريه

 الشارع يف جعل املكّلف حتت قانون الشرع مرحلة مقاصدـ  ـ  

ربام يمكن لنا القول بأّن هذه املرحلة املفّصلة جدًا يف كلامت الشاطبي متثل واحدة من 

وفهمه الفلسفي للسياسة واالجتامع  مظاهر حتليله الفلسفي لوجود الرشيعة وغاياهتا يف اخللق،

م ملّفًا موّسعًا من هذا النوع يف مباحث إّن الشاطبي عندما ي قح وتنظيم أمر اخللق وغري ذلك.

أصول الفقه فهو هيدف أن يفهم الفقه والرشيعة يف ضوء غايات وجودها يف حياة اإلنسان، وال 

ينفصل يف فهم النصوص والترشيعات عن فلسفة الوجود الكلّية املدلول عليها يف الكتاب 

 .والسنّة

وبخاّصة هاد ومنهجّية اآلخرين، وهذا اختالف جذري بني منهجّية الشاطبي يف االجت

فمنهجّيته ال ينفصل فيها فهم الغايات عن املذهب الظاهرّي الذي كأّنه يعّرض به هبذا الكالم، 

فهم الرشيعة، بل فهم الغايات الكليّة جزء من فهم الرشيعة وهلذا يضعه يف أصول الفقه، 

ايات واملقاصد يف جعل ووضعه له نحو تعقيل ووعي بالغايات، وكأّنه يريد بحث هذه الغ

اإلنسان خاضعًا لرشيعة إهليّة؛ ألّن هذا الوعي يؤثر يف اجتهاد املجتهد فيلزمه أن يفهمه جيّدًا، 

 وعن قرب وبطريقة واعية مستدّلة.

ويرّبر الشيخ القرضاوي عدم ذكر سائر العلامء ـ غري الشاطبي وأمثاله ـ هلذا الرشط يف 
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يف املعرفة القرآنّية، وكذلك اشرتطوا معرفة القواعد الكلّية،  االجتهاد، بأّّنم اشرتطوا الرسوخ

فدخلت املقاصد عندهم هنا، ومل يفردوها بالذكر، ال أّّنم ال يعتّدون بدخول معرفتها يف رشط 

 .االجتهاد

ّن الغاية من وراء الرشيعة هو رحلته مع هذه املرحلة بتأكيد أالشاطبي يبدأ وعىل أّية حال، 

ن كانوا عبيدًا له باالضطرار، أة اهلوى نحو عبودية اهلل اختيارًا بعد د من عبوديّ إخراج العبا

وكأيّن به ينفصل عن النظرّيات التي اختارها بعض الفالسفة املسلمني كابن سينا 

والسهروردي، حني حتّدثوا عن أّن فلسفة وجود النبّوات والرشائع اإلهليّة هي تنظيم االجتامع 

، بل الفلسفة عنده ذات ب عد عميق رفع الفوىض واالضطراب والظلم عنهالبرشي يف الدين و

 يف الداخل اإلنساين، ومن نتائجه ذلك.

رشيعة جاءت ملصالح الق عندما تتعارض مقوالته بني كون زوجيد الشاطبي نفسه يف مأ

االعرتاف فإّن جعل الرشيعة عىل مصالح العباد معناه  ،ائهمواعهم ألهتبالعباد وبني النهي عن ا

 ،ة صحيحةدب بأّن القاعيبأهوائهم التي منها وعىل رأسها السعي لتحقيق مصاحلهم! إّنه جي

ته حسان نحو ما هو يف غري مصلنهلذا يذهب اهلوى باإل ؛لكّن مسري تعيني املصالح خمتلف

ولو عىل خالف هواه يف التفاصيل  ،ةرشيعة لتحقيق مصاحله الواقعيّ الفجاءت  ،ةالواقعيّ 

 رات.اواملس

مرفوض،  ال الشهوة فهوإقصد منه ّن كّل عمل ال ي  أبي من هذا املبدأ طشاالويستخرج 

باع اهلل ىل اتّ إيرجع فيها  نأسان نّد لإلاملرشوعة يظهر من الشاطبي أّنه البات ذّ لفحتى أعامل امل

ل كبأّن األكتلك التي تقول  ،ة عميقةخالقيّ أ من الوجوه، وهو يبدو هنا نازعًا نزعةً  تعاىل بوجه  

مرار يف تعىل االس ته من تقويامصالح ملا فيهالقدم عليهام اإلنسان رشب والنكاح وغري ذلك ي  الو

ة واإلخالص وتنّوع لة النيّ وض الشاطبي يف مسأطاعة اهلل مثالً، وهنا خيإالعيش وقدرته عىل 

 .غراض الفاعل فيام يفعلأ
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 مر  أاهلوى  دصاحلة لكن بقصالباألمور بعد من ذلك معتربًا أّن القيام أبي طبل يذهب الشا

؛ ألّن الفعل الصالح بقصد اهلوى يفيض إىل مرجعّية اهلوى يف حياة اإلنسان، وهو مرفوض متاماً 

بدي قلقه أكثر عندما يعترب أّن حتكيم اهلوى يف تطبيق  ما يعتربه الشاطبي غري مرّبر، بل ي 

 رياح اهلوى لتالعب باألحكام بمجّرد تغرّي األحكام الرشعّية قد جيعل اإلنسان يومًا ما عرضة ل

 عنده.

ووجود املصالح الشخصّية يف التكاليف ليس ألجل املصالح الشخصّية، بل للمصالح 

األصلّية النوعّية، فغرائز اإلنسان ومصاحله الذاتّية جتعلها الرشيعة يف سياق املصالح النوعية 

حتكم عليها، وهلذا فهي مصالح تابعة وليست  العاّمة، فهي تستفيد منها لكنّها ال تسمح هلا بأن

 أصيلة فاملقصود باألصل املصالح العاّمة فقط.

نقاط رائعة ي لفت الشاطبي النظر إليها يف فلسفة األخالق والنفس اإلنسانّية ويف كّلها وهذه 

ّية التي ، وهو يؤّكد دومًا عىل أّن مرجعيّة املصالح األصلالتعامل مع الرشيعة وفقًا هلذه املعايري

خالص والعبادّية، ولو ل ـ كّل األعامل مطلقًا ـ إىل اإلهي مقاصد الشارع العليا تفيض بالعم

كانت هلذه املصالح مصالح تابعة ترجع لإلنسان يف ملّذاته وحظوظه وأغراضه اخلاّصة؛ وهلذا 

كّله إىل يعترب الشاطبي أّن مالحظة العبد للمقاصد األصلّية للرشيعة يف سلوكه حيّول سلوكه 

وجوب بالكّل، ولو مل يكن الفعل حمكومًا بالوجوب يف اجلزء واخلصوصّية، لكنّه بمالحظة 

 .وقوعه يف سياق حتقيق املقاصد األصلّية يغدو واجباً 

 ويذهب بنا الشاطبي يف حتليله العميق هذا إىل القول بأّن السلوكّيات عىل نوعني:

ميق بحكم طبيعته وبنيته اجلسدّية والنفسية، وهو يف نوع يوجد له يف نفس اإلنسان داع  ع أ ـ

هذه احلال يعترب أّن الرشيعة ال تذهب بالتكاليف نحو الوجوب، بل أحيانًا تذكرها بندب، بل 

 بإباحة مثل النكاح والزواج.

نوع لإلنسان فيه حّظ غري عاجل، بل آجل، وهلذا تكون دواعيه للفعل أقّل، فتتدّخل  ب ـ

 داعيًا لتحقيق الفعل هنا.الرشيعة لت حدث 

 .ثم يفّصل الشاطبي بني الكفائي والعيني وأنواع احلظوظ
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بي بالتفصيل عن موضوع النيابة يف العادات والعبادات، ثم يشري للحديث طويتحّدث الشا

 أشارع مداومة العمل عىل الطاعات فمبدلثّم يؤّكد عىل أّن مقاصد اعن موضوع هبة الثواب، 

 .دأ صحيح مقرّ املداومة هو مب

ثّم ات النبي ومشرتكاته مع األّمة، ة الرشيعة وخصوصيّ ل الشاطبي كثريًا يف عموميّ ويفّص 

 املعايري غري العادية، ثم احلديث عن العوائد بالتفصيل.ولة الكرامات واخلوارق أخيوض يف مس

ّن يثبت أنى يف العادات والعبادات، فبي هذا املرحلة باحلديث عن فقه املعطوخيتم الشا

ين معًا دويستدّل يف املور ،ّّنا غري مفهومة املعنى بخالف العاداتأالعبادات يقع األصل فيها 

، دون أن يرفض ل كثريًا يف العاديات وغري ذلكشارع الذي يعلّ الع لسان ء وبتتبّ ستقراباال

 .الشاطبي أّن الكثري من العباديات مفهومة املعنى أيضاً 

قسم األّول من بحث املقاصد واملخّصص ملقاصد الشارع، لينتقل هبذا ينهي الشاطبي ال

 للقسم الثاين املخّصص ملقاصد املكّلف.

 مقاصد املكّلف، اجلناح الثاني لنظرّية املقاصد عند الشاطيبـ  ـ  

ثًا عن موارد عدم تها ودورها يف العمل، متحدّ شاطبي حديثه عن مبدأ النيّة وأمهيّ الفتتح ي

ف مع قصد ة كاإلكراه، ثم يؤّكد أّن من الرضوري تطابق قصد املكلّ النيّ إمكان حضور 

قع غري مقبول رشعًا بل ممنوع، اىل كونه يف الوإينتهي  مر  ف ألالرشيعة، بمعنى عدم قصد املكلّ 

ق املخالفة ولو مل يقصد ذلك خائضًا ف خمالفة الرشيعة ويف حالة حتقّ ل يف قصد املكلّ وهو يفّص 

ي االنقياد والتجرّ قضايا قريبة من بحث ة اجلاهل وبدعة، وحالة معذوريّ هنا يف قضّية ال

 .وأمثاهلام

ثم يؤّكد عىل التفصيل بني حقوق  ،رشيعة عىل سّد الذرائعاللة بناء أل الشاطبي يف مسويفّص 

فريفضها يف اجلملة ال  ،موقفًا من قضّية احليل ذ، ليتخاهلل التي ال تسقط وحقوق اإلنسان نفسه
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 .ملةباجل

وهو توافق الفعل يف صورته مع  ،يفتح بحثًا مهاًم عىل املستوى املقاصديلكّن الشاطبّي 

سعف موقفه عل احلكم ألجلها، وهو هبذا ي  حة التي ج  ليف روحه خال  من املصغري أّنه  ،الرشيعة

يف بداية اد دسرتّن التحايل يف آخر احلول عىل الزكاة عرب اهلبة واالأ ربالرافض للتحايل، ويعت

شارع للرفق اللهبة التي وضعها ل تفريغ   ، وهوملصلحة الزكاة هو نقض  الثاين، احلول 

خل.. تفريغها من ضموّنا، وهذه هي فلسفة موقفه الرافض من احليل، بواإلحسان وحماربة ال

وكّل حيلة ال توقع يف يشء من  ،خمالفه فهي مرفوضة جفكّل حيلة تفيض لنقض املعنى وإنتا

 .ينابي موقفًا من احليل عرب إحالتها لفكرة املقاصد واملعطخذ الشاس هبا، وهبذا يتّ أب ذلك فال

وهبذا ينتهي الشاطبي من بحث القسم الثالث املخّصص ملقاصد الرشيعة لينتقل للقسم 

 الرابع املخّصص حلرص األدّلة.

 ، املقاربات الكلّيةالشاطيب واألدّلة الشرعّية واحلججـ  ـ  

د يف االجتهاد السنّي، وهي الكتاب والسنّة ئاسد الشاطبي األدّلة الرشعّية وفقًا ملا هو الحيدّ 

ة يف ، ويشتغل بدراستها بشكل مطّول جّدًا، فيدرسها دراسة إمجاليّ )الرأي( واإلمجاع والقياس

لكتاب يتجاهل اإلمجاع والقياس ويرّكز عىل ا خيوض يف كّل واحد  منها بالتفصيلمّلا ثم  ،البداية

، رغم والسنّة، معّلاًل ذلك بأّّنام األصل، وبأّن األصولّيني كفوه مؤونة البحث يف األخريين

 .أّن ثنايا بحوثه تتعّرض لقضايا تتصل باإلمجاع والقياس هنا وهناك بنحو اإلشارة أو ما هو أكثر أحياناً 

تفصييل، ويف الكّليات وهبذا يقّسم الشاطبي البحث  يف األدّلة إىل قسم  كيّل عام وقسم  

 يتحّدث كثريًا عن القضايا املتصلة بمباحث األلفاظ كالعموم والبيان وغري ذلك.

 شبكة العالقة بني الكّلي واجلزئي/العالقة بني املقاصد واألدّلة األربعةـ  ـ  

ربعة، ة األدلّ شاطبي العالقة بني املقاصد واألالحيّدد  ،ة لألدّلةورشوعًا يف الدراسة الكليّ 
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ء، ومن ثّم فكّل األدّلة ستقرارشيعة باالالصول أّن املقاصد الكليّة العاّمة هي أحيث يعترب 

يف  ألّنه ما من جزئّي  ؛ة ال بشكل منفصل عنهاات املقاصديّ فهم يف سياق الكليّ ن ت  أاألربعة البد 

 اإلعراض عن الكيّل  ات املقاصدّية العاّمة، فال يمكنلتلك الكليّ  أو آيل   ال وهو راجع  إالرشيعة 

 كام ال يمكن اإلعراض عن اجلزئي املتضّمن داخل الكلّية. ،يف اجلزئي

ّن الكلّيات أفهو يعترب  وينتبه الشاطبي يف تأّمالته لشبكة العالقة بني الكيّل واجلزئي،

 متفّرعة عن اجلزئيات، فهومعرفة الكيّل عنى ذلك أّن  ،ءستقراعن اال ةجتانكانت ة ملا املقاصديّ 

ء حتّقق ستقراذا ثبت باالإات املقاصدّية، فة نحو تكوين الكليّ ات الفقهيّ يصعد من اجلزئيّ 

 ّن قوام كّل جزئي هو بالكيّل.أات؛ ألّن املفروض  كامنًا يف كّل اجلزئيّ لزم اعتبار الكيّل ات الكليّ 

ذا كانت إّنه أهو ـ  ـ والذي اعتربه بعض  إشكاالً عميقاً عىل الشاطبيولكّن السؤال األبرز 

تغال شفقهي واالالت، فام قيمة الكليّات يف البحث اء اجلزئيّ استقرا جاءت عرب امات إنّ الكليّ 

 باألدّلة الرشعّية؟

يأيت دور النصوص التي  ،القاعدة الكلّية من التقّريتبلور ّنه بعد أىل إّن الشاطبي ينّبه هنا إ

نا تكمن قيمة القاعدة الكليّة يف أّن لدهيا ، وهةللمقاصد الكّلي تظهر هنا وهناك تبدو خمالفةً 

بحيث يؤخذ هبذا اجلزئي يف حال توامله مع  ،القدرة عىل احلكم عىل هذه احلالة بطريقة توفيقيّة

وهو بالفعل قد انتبه هلذا  ،ة التي طرحها الشاطبي، وهنا يف احلقيقة مقتل النظريّ لقاً طالكيّل ال م

ة ساريًة يف زئي مطلوب، وكانت الكليّ جكان اجلزئي بام هو  ذاإاألمر حني وّجه لنفسه إشكاالً: 

ء حتى يؤّكد ستقراّن االأت، واملفروض اء اجلزئيّ استقراال من  إعلم الكلية  اجلزئي، وكانت ال ت  

تكّون  نّ ات، وهذا يعني أة يف كّل اجلزئيّ ت من وجود الكليّ مرحلة التثبّ من ن ينتهي ة البد أالكليّ 

عدم وجود جزئيّات خمالفة هلا، فكيف يفرض وجود جزئي خمالف ثم يراد  القاعدة متفّرع عىل

اجلزئي بام هو جزئي  نّ أمع القول يف الوقت عينه ب ،عرب تطبيق نظرّية املقاصد مواملته مع الكيّل 

احلقيقة يوافقه والعقل ال  يف ّن الرشيعة قد يظهر منها ما ال يوافق الكيل لكنّهأو ،مطلوب

 ه سلسلة من املتناقضات؟!ليست هذأدرك؟! ي  

ات حتتوي عىل املقاصد الكليّة، بأّن مجيع اجلزئيّ  حياول الشاطبي حّل هذه العضلة بالقول
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ة ات املقاصديّ األعىل، لكّن دور الكليّ إىل ة من األسفل فاملقاصد حمكومة حلركة صعوديّ  ومن ثمّ 

 .ّّنا تقوم بتعديلهالّية، فإ ما مع املقاصد الكيكون عندما تتصادم مطلقات أو عمومات جزئيٍّ 

ء ستقراات بااليفرض وجود الكليّ ـ أّنه يف تقديري وحتلييل لكالم الشاطبي ـ ومعنى ذلك 

 يف مجيع موارد اجلزئيّات، لكنّه جيعل العالقة بني سعة احلكم الذي يف اجلزئي والدليل اخلاّص 

رعاية مصالح الفقراء،  ت مقصد  نة املقاصدّية، فمثالً نحن نقول بأّن الزكاة تضمّ وبني الكليّ 

، لكّن إطالق رشوط الزكاة يف األعيان التسعة يوجب أوهذا مؤّكد يف الزكاة من حيث املبد

ات املقاصدّية لفرض بام يناقض مصالح الفقراء، فهنا تتدّخل الكليّ ّيًا اليوم زوال الزكاة عمل

لكي من ق بل  يف حّد نفسه بالزكاة ي الذي مرّ ة املقاصدية ثبتت بالتقرّ ّن الكليّ أرغم  ،تعديل  

ثبت الكلّية، فرحلة الذهاب تأخذ باجلزئي يف أصل وجوده ليتضّمن الكيّل، ولكّن رحلة ي  

العودة تكمن يف ضبط حكم اجلزئي بحاالت وجود الكيّل فيه، وأّي حتّول زمكاين أو غريه يطرأ 

 فيه بالرضورة.فإّن الناظم هو الكلّيات املقاصدّية أو روح احلكم الكامنة 

تمل أن يكون مقصوده أّن اجلزئيّات التي ترتاءى لنا منافيًة ملقصد  رشعّي، البد وأن  أو حي 

تكون تابعًة ملقصد رشعي آخر مقّدم يف حمّله أو عىل املقصد األّول، ومن ثّم تكون العالقة يف 

ىل فقه األولوّيات، احلقيقة بني املقاصد نفسها يف مساحات تداخلها بام يفرض الرجوع فيه إ

وليس إىل نقض أصل املقصد هنا أو هناك، فاملقصد حيافظ عىل كليّته الطبيعّية من حيث عالقته 

 باجلزئيات. وبعبارة ثانية: إّن اجلزئيَّ عندما يعارض مقصدًا فهو يوافق آخر.

سفيل ابق الطيف االنطالق من ال ،شاطبي هنا طريقة حممد باقر الصدر الحقاً الوتشبه طريقة 

م، لكّن احللول التي وضعها الشاطبي مل يطرحها الصدر، ظ  ة والن  للفقه نحو تشكيل فقه النظريّ 

لق يف حتصيل طوالعكس صحيح، متامًا عىل خالف حماولة الشيخ شمس الدين الذي ان

 نّ أن الحظنا أات، وهو األمر الذي سبق كم عىل اجلزئيّ هلا سلطة عليا حت ات من نصوص  الكليّ 

صول سندًا أو داللًة، وأة نيّ ظالنصوص مهام كان حاهلا تبقى  نّ أل ؛لهي مل يكن ليتقبّ الشاطب

 عنده. ةً ن تكون يقينيّ أالرشيعة البد 
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ربام تكون  ،ىل طريقة حّل آخرـ إكام ذكرنا سابقًا ـ  وبعد  بل ملح من ق  ألكّن الشاطبي كان 

ىل إت تؤّدي  هائل من اجلزئّياما متّر بعدد  ة عندئيّ ستقرالة االحالر نّ أللتفعيل هنا، وهي  قابلةً 

يع مجء استقرائّية ستقرااالة كليّ بالقني يد التوّلد اليقني بالنتيجة، فليس من الرضوري لتولّ 

، بحيث تولد الكليّة، وعقب ابمنها يف خمتلف األبو ء الكثري جداً استقرا فيات، بل يكاجلزئيّ 

 .ات املعاكسة حّدًا هتدم اليقني بالكلّيةضافر اجلزئيّ ات ما مل تتعىل اجلزئيّ  ذلك نجعلها حاكمةً 

 استقرامن  اً ئناش شكال اليقني هذا، بل يريد يقيناً أوربام ال يريد الشاطبي شكاًل من 
 
كامل ال  ء

 ناقص.

 مبعنى جديد ىل القطعإبني الظّني والقطعي ورجوع الظّن ـ  ـ  

ة احلكم الرشعي، وال خيوض يف قضيّ ي والقطعي عىل لة الدليل الظنّ أبي مسطيطرح الشا

ن يكون تقول بأّن الظنّي البد أكام ال هتّمه كثريًا الفكرة التي  ،بل يراها واضحة ،ة القطعحجيّ 

بني  ه متداوالً تربيعما قطعي عىل حجّيته، فإّن هذا الىل القطعي بمعنى قيام الدليل ًا إراجع

ّن األدّلة الظنيّة معلومة أوهو  ،مرًا آخرأف حياول الشاطبي أن يضيإّنام ، اً األصوليني ومعروف

قطعي ولو عام  ثبات يشء، لكّن ذلك اليشء مل يكن له ما يوافقه من أمر  إذا قامت عىل إ ،احلجّية

 فهل يكون حّجة أو ال؟

ر بل يفكّ  ،ىل القطعإدليله  وعة الدليل من حيث رجر بحجيّ إّن الشاطبي هنا مل يعد يفكّ 

قطعي أو ال؟  ألصل   ة من حيث كونه موافقاً ن إعامل الدليل الظنّي احلجّ ة الظّن الناتج عبحجيّ 

ّجة دّل عىل حكم خمالف ألمر مقطوع يف الكتاب لزم طرحه، بل أّن خرب الواحد احلفلو فرضنا 

لكان األمر كذلك، وهبذا عىل وفقه، كيّل ليس هناك ولو قاعدة عاّمة أو مؤرش  لو دّل عىل حكم  

بة غري املتسقة مع الفضاء الكيّل ولو مل تعارضه، وهذه نتيجة مهّمة للتفكري تطرح األحكام الغري

 مي معًا.ظ  املقاصدي والن  

ة فقط بقيام الدليل القطعي طمرشوقد ال تكون  يظنّ لة الدليل احجيّ أّن بي اطالشثري هنا ي

ا جيعله منسجاًم واحد منها م وفق كّل  ىلن يكون عة الظنية أدلّ بل يلزم يف ناتج األ ،ةعىل احلجيّ 
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 .و كلّية رشعية أو بتعبري آخر منسجاًم مع املزاج الرشعي العامأة دمع قاع

باب عىل الثارهتا تفتح إ ن مل يظهر منه موقف حاسم يف هذه القضية، لكنّ إإّن الشاطبي و

 .بطريقة خمتلفة رشعالالتعامل مع احلجج الظنيّة يف 

 قة بني الفقه املّكي واملدنيمرجعّية القرآن وقواعد العالـ  ـ  

بي يف ط، جيهد الشاعقل أن ختالف العقول، ودفاعه عن ذلكّن الرشيعة ال ي  أبعد تقريره 

مجاع، ويلحق هبام اإلة القرآن، فيعترب أّن األدّلة منها ما هو نقيل كالكتاب والسنّة تكريس مرجعيّ 

تحسان واملصالح املرسلة، وحيث ومنها ما هو عقيل كالقياس واالستدالل، ويلحق هبام االس

ة العقلّية هبذا دلّ ة النقل ال تثبت األلّ أدون دذ ب؛ إره للقسم األّولباثاين راجع يف اعتالّن القسم إ

 ،ة السنّة راجع إىل الكتابّن دليل حجيّ إهو النقل، وحيث  ةاملعنى، هلذا كان األصل يف األدلّ 

عىل  ىة وأخرحكام اجلزئيّ  تارًة عىل األلذي يدّل يف مجيع األدّلة هو الكتاب الكريم ا فاملرجع

 .ات القانونية األخرىالقواعد واملرجعيّ 

لقًا غري طّن كّل عنوان أخذ يف النصوص القرآنية مأوهي  ،جداً  ةة مهمّ دبي قاعطويقّرر الشا

 مثل العدل ،ّن فهمه وتعيينه بنظر املكّلف، فهذا معناه أضوابطبأو مرشوط د وال مرشوح مقيّ 

دًا أو له اء واملنكر وغري ذلك، بينام ما يؤخذ مقيّ شواإلحسان والعفو والصرب والظلم والفح

ز بني فقه واللطيف أّن الشاطبي يميّ . يف الغالب فهو راجع لنظر املوىل مثل العبادات ،ضوابط

لنوع الثاين عنده من ا ين هو فقه  دمن النوع األّول بينام الفقه امل مّكة واملدينة، فالفقه املّكي هو فقه  

 ًا مكّيًا، وخيوض حماولةً ّن كّل عاّم مدين يرجع ليكون جزئيّ أرب الشاطبي تيف الغالب طبعًا، ويع

، وهلذا قّل النسخ يف فاجلهاد يرجع لألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهكذا ،يف هذا الصدد

ّن مفهوم أيّة، مع توضيحه ئستقراات نسبّيًا، وانعدم يف الكليات االات وكثر يف املدنيّ املكيّ 

 .رملتأّخ امن التخصيص والتقييد والنسخ باالصطالح  عمّ أماء دالنسخ عند الق
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سلمني التي ترصد املقارنات بني الفقه املحماولة تعّد من أوائل املحاوالت يف تاريخ  ذهوه

ة الفقهّية ليست ، والتي أخذ هبا بعض الباحثني اليوم الفرتاض أّن املرجعيّ ينداملّكي والفقه امل

 .سوى نصوص الفقه املّكي، وأّن الفقه املدين هو فقه  تارخيّي زمكاين

، ة عند السلف أو منعدمةقليلة املرجعيّ  التي تعدّ  ةعىل األدلّ  اً ظبي حتفّ طالشاهذا، ويبدي 

 .، وهو تفكري تقليدي عندهعة واملصالح املرسلةدة البشكاليّ وخوضًا يف إ

ويف وضع  ،ويلأوالتل يف التشابه واإلحكام ويفّص  ،ةدلّ وارض األبي يف عوخيوض الشاط

، كام خيوض يف النسخ، ثم يف األوامر والنواهي وما اليقني واملعطيات بحسب النصوص

والتفصيل طالق والتقييد، وأشكال الداللة يف األوامر والنواهي، حول اإلتتضمنّه من مباحث 

وغري ذلك، ثم البحث يف البيان  نفصلة واملتصلةصات املواملخّص باحث العام واخلاّص، ميف 

بات ل، والعالقة بني املندوبات والواجواإلمجال وتفاصيلهام، والعالقة البيانية بني الفعل والقو

 .وغري ذلك صحابةالوبيان  م عن بيان النبّي هات ودالالت الفعل فيها، ويتكلّ وركواملباحات وامل

عىل العادات التي تقوم  ّيةّن الرشيعة مبنأوهي  ،يبطشاالطرحها  فكرةً خّص باإلشارة وأ

وغالبًا ما تعطي  ،بلوغالة املطلقة، فعالمات البلوغ تدّل عىل الكليّ  وليس عىل ،لبةاعىل احلالة الغ

ط الضوء عىل أّن العموم سلّ أ، كام نضوج العقل ال دائاًم، وعىل هذا مسار األحكام الرشعيّة

 .ءستقرامن االأيضًا بل يستفاد وضعًا واستعامالً فقط، لفظ الن ًا مدبي ليس مستفاطشاالعند 

بحيث  ان يكونأّن السلوك والقول جيب أوهي  ،اطبيالشفكرة يطرحها  دكام أتوّقف عن

 ،مات عن املكروهاتواملحرّ  ،عن املندوبات الواجبات   ،ز يف وعي الناس يف مقام التبينيتتميّ 

يف  وهذا جار   ،تبيني والعمل بحيث ختتلط األمور عىل الناسعن املباحات، فال يكون ال والكّل 

ة الشاطبي ا تتصل بحساسيّ ّّن أعتقد بأة نني، وهذه قضيّ ماملؤ ةعامّ عنده بل والعلامء معًا نبياء األ

بسلوك بعض ًا بات وهكذا، معّرضجا واوبات كأّّن دالبدعة، بحيث تظهر املنقضّية من 

 .جباتوى من الوايبدو أق ما ىلإل املندوبات ة الذي حيوّ صوفيّ ال
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 عند الشاطيب وقواعد الفهموحجّية السّنة القرآن ة مرجعّيـ  ـ  

س لكونه يرشع الشاطبي باحلديث عن القرآن الكريم، فيؤّس  ،بعد البحث يف كليّات األدّلة

ّن ألغة وة الاملبّينة له، ويؤّكد عىل مرجعيّ  ةاألصل يف معرفة املقاصد، ويستعان لفهمه بالسنّ 

بي م بلغتهم، لكّن الشاطاز القرآن يف كونه فوق مستوى البرش ويف الوقت عينه يتكلّ جعنرص إع

لغة قائم عىل موضوع المعتربًا أّن نظام  ،س رضورة فهم سياقات النزول القرآينّس رسعان ما يؤ

سة حال بحاجة لدرا نّن فهم القرآ وضوح أالسياق املحيط خارج اللفظ نفسه، هلذا يعلن بكّل 

م والظرف، بل من عمدة وسائل الفهم السياقي عنده معرفة أحوال العرب ب واملتكلّ املخاط  

ّّس يف فمن دون ذلك سوف يقع املإذ  نمط عيشهم؛عرافهم وأعرص التنزيل وعاداهتم و

، وموردًا شواهد وأمثلة عىل قاعدةالالسنّة هبذه ملحقًا ـ الشاطبي ـ ات كبرية يف الفهم، شكاليّ إ

 .ك من الكتاب والسنّةذل

 ،خرىات األة يرفض بعض األدوّن الشاطبي يف تأكيده عىل هذه األدوات التفسرييّ أبيد 

ّن عدم الفلسفة رشط يف معرفة القرآن، ومن أمثل علوم اهليئة والفلسفة، بل يلوح من كالمه 

ن هو طوالباّن الظاهر هو اللفظ أن يف القرآن بغري معنى طهنا يرفض الشاطبي وجود ظاهر وبا

متني جدًا لفهم مراد  ساس  أللغاية ودالالت اللغة  صل مهمّ أاملراد، مؤّكدًا أّن فنون البالغة 

 .ال جيري عىل علوم العربية فليس بيشءللنصوص  تفسري   وباطنه، بل عنده كّل  القرآن

تصل شديد اخلطورة وي رشيعة، وهو أمر  اليتكّلم الشاطبي عن قدرة القرآن عىل استيعاب و

ّن أوكلامته حتتمل احتاملني: إّما شاطبي كثريًا، الويتوّسع فيه ، أو املستقّلة سةاملؤّس  ةبحجّية السنّ 

سيس، بل هي جمّرد تبيني، ومن ثّم فال حجية أّي تة أالقرآن فيه كّل الرشيعة وليس يف السنّ 

سيس فهو ليس سوى بيان تأوما بدا لنا من  ،مبّينة ةّن القرآن شامل والسنّ أللسنّة املؤسسة، وإّما 

هلا  ةات والسنّ ّن القرآن حيوي الكليّ لكّن عباراته تبدو واضحة يف أ .مل نفقهه نحن نملا يف القرآ

ال إسنّة اليف  ّنه ما من تفصيلأ، وكأّنه يعترب حضور، هلذا يرفض األخذ بالقرآن فقط وترك السنّة

قد ال  اناً يحأفهي الرشعّية، خارج األمور و ام هقة بيف الكتاب، عدا القضايا املتعلّ  ويرجع ألصل  
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وقد سبق  .خبارات عن املايض واملستقبلبعض اإل ةً خاّص  ،تكون يف الكتاب وتكون يف السنّة

ات موقف الشاطبي وغريه منها، وذلك يف ستقّلة واحتامليّ املالنبوّية ّن بحثنا يف مسألة السنّة أ

 .، فراجع«حجّية السنّة» نا:كتاب

وخيوض الشاطبي يف بحوث متعّددة يف املوضوع القرآين يمكن للقارئ مراجعتها، هذا، 

 حتى ال نطيل.

ّول أوإطالقاهتا، ويف  ةيرشع بتحليل معنى السنّ وعندما يدخل الشاطبي مسألة السنّة، 

ر السنّة عن الكتاب، وتقّدم الكتاب عىل السنّة، تأّخ يتكّلم عن املوضوعات املهّمة التي يثريها 

شاطبي العىل القرآن، ويستند  ةة السنّ ارًا واسعًا يف األّمة يف موضوع حاكميّ هبذا خيالف تيّ  وهو

قضاء الّن دور السنّة هو التفسري ال أة الكتاب وظنيّة السنّة وغري ذلك من األدّلة، ويرى لقطعيّ 

 فّّس عىل القرآن، فلو رجع شخص ملفّّس ففهم من خالله القرآن فهل نقول هو يعمل بقول امل

وليس  ،التوضيحالسنّة أو نقول هو يعمل بالقرآن؟! هبذه اآللية يبدو الشاطبي يستهدف من 

، وقد بحثنا مل بعض الغموض واالحتامالتتته تظّل حتاحلكم عىل القرآن بالسنّة. لكّن نظريّ 

 .وعّلقنا عىل ذلك، فراجع هذا املوضوع يف حمّله أيضاً 

ة سنّة القول والفعل والتقرير، ثم يؤّكد حجيّ  :الثالثة ةبي يف أنواع السنّ طل الشاويفّص 

، وقد سبق لنا بحث مسألة حجّية الصحابة وأدّلة الشاطبي فيها، ونقدها صحابة باألدّلةال

 .والتعليق عليها يف موضع  آخر، فراجع أيضاً 

 يف الرؤية الشاطبّية والفتوى والتقليد االجتهادحول ـ  ـ  

امس واألخري من كتاب املوافقات باحلديث عن االجتهاد، اخلقسم ال بي يفطيرشع الشا

ث عن فيتحّدث عن املجتهد من جهة االجتهاد وعن الفتوى وعن التقليد، ففي االجتهاد يتحدّ 
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والتحقيق وغري ذلك، وعن مديات أنواعه وطرائق التعامل مع املناط من التخريج والتنقيح 

 ليه.إاجة احل

ويعترب أّن  ،ق ملكة االجتهاد بفهم مقاصد الرشيعةالشاطبي يرشط حتقّ  هنا هو أنّ  والهمّ 

اط عرب املقاصد فليس بستنالعامل الذي ال يفهم مقاصد الرشيعة أو ال يفهم قواعد الفهم واال

فقهاء الف صل وصف االجتهاد، ومن ثمّ أقحم الشاطبي فكرة املقاصد يف ، وهبذا ي  بمجتهد

 تهدين عنده.جبم ليسوا ،وال يفقهون هذا املجالرفون املقاصد عالذين ال ي

ال ما إن يكون الفقيه جمتهدًا فيها، وأمات االجتهاد يلزم دّ ّن كل ّمقألكّن الشاطبي ال يرى 

ماته، وهي عند هناك علوم متثل مكّونات االجتهاد ال مقدّ  لكنال نادرًا، إقّط  قنا من جمتهد  حتقّ 

هبذا خيتلف  ويف اللغة، وه دحيث يرى رضورة االجتهابي مثل علوم العربية بفروعها، طالشا

اجة للغة العربّية يف املجتهد، وهنا تظهر ني يف موقفهم من مستويات احلمع مجهور األصوليّ 

ّن أملحنا سابقًا، بيد أعلوم اللغة كام وحتيّزه ـ باملعنى غري السلبي للكلمة ـ إىل  بّي طة الشاخربويّ 

جيتهد يف  د ذلك بأنبل يقيّ  ،النظرّي  ة البعد  يف علوم العربيّ ص الشاطبي ال يقصد من التخّص 

يعيش هو بل  ،غري تكّلفعىل ليه إخطاب العريب بالنسبة لل فهامً  صبح العربّية  ة بحيث ت  العربيّ 

 .بالسليقة فهمها احلقيقّي 

عامل رضورة إبل يرى  ،تهدين ختيرياً يز األخذ بقول أحد املجوالشاطبي ممّن ال جي  

 يفتاء لكّل واحد بغري ما ي  تف، واإلفيشرتط األعلميّة، رافضًا سياسة تتّبع الرخص ،جيحاتالرت

، ابقاً شاع يف زمانه كام قلنا سيراه قد ذي البه لآلخر بناء عىل تنّوع االجتهادات القائمة، األمر 

 بني وجود خالفوالرخص، حتت شعار  نا إلشاعة اإلباحةّن جمّرد اخلالف ال جيرّ أمعتربًا 

 .باع للشهوات واهلوىاتّ هو املذاهب  ص، وأّن اعتامد رخالعلامء

بالكثري وهو يتكّلم عن هذا املوضوع  ،ّن الشاطبي يعاين من مشكلة كبرية يف زمانهأواضح 

خذ الفقهي نحو األ اطبضلتحّرر من االنلّن حركة قوّية ذهبت من التفصيل، والذي يبدو أ

 .تنّوعةة املفقهيّ البالرخص عند املذاهب 
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ّن االجتهاد يف النصوص حيتاج للعربّية أ ووه ،يفاجؤنا الشاطبي بفكرة مهّمة ،عىل خّط آخر

 بل يتسنّى لكّل شخص   ،لعربّيةللكّن االجتهاد يف املعاين واملقاصد ال حيتاج  ،بال نزاع يف ذلك

صاديق )حتقيق ، بل العلم باملوضوعات واملليه الترشيعات بالرتمجةإمهام كانت لغته ولو نقلت 

تصلة ملمور ا، بل حيتاج ملعرفة األةوال للعلم بالعربيّ  دم باملقاصلاملناط( ال حيتاج ال للع

 فهي أمور عقالئّية عقلية حتّررت من اللغة. ،واهلندسة وغري ذلك طّب كالباملوضوع 

دارهتا عقالنيًا إّن الشاطبي هنا يعترب أّن معرفة املقاصد تسمح للمفّكر املدِرك هلا باحلركة يف إ

عىل أرض الواقع، وأّن عالقة الفقيه بالنصوص ختتلف عن عالقته باملقاصد نفسها برصف 

النظر عن مرحلة استنطاق املقاصد من النصوص، وهبذا تنفصل شخصّية املجتهد يف املجالني، 

ففي حال غرقه يف البحث مع الكتب والنصوص واللغة، ربام يكون منقطعًا عن فهم املقاصد 

يف حركة احلياة أو يف التطبيقات، بينام هو يف مكان وجمال آخر يتحّرك مع املعاين ويعقل املغزى 

فيحّركه يف التعامل مع األمور برصف النظر عن هذا النّص هذه املّرة أو تلك، والفقيه الكامل 

 هو الذي يدرك االثنني معًا.

ة عىل غري لة األنظار املبنيّ أسمثم يف  ،لة االجتهادات الشاّذةأمطّوالً يف مسالشاطبّي وخيوض 

رقة، لكنّه ها الزيغ واتباع اهلوى والف  مبدع وأمثاهلم، ويرى من عالئلهل ااالجتهاد من مسالك أ

 .خراج أهل البدعة من اإلسالميف الوقت عينه يرفض إ

فعال، ويستخرج منها املوقف من قانون سّد الذرائع آالت األة مدبي لقاعطوينّظر الشا

 .الف بني الفقهاءتالخا، ويستأنف بحثًا يف أسباب وغري ذلك لة احليل الرشعّيةمسأو

، مقام النبّي  ّن املفتي يف األّمة قائم  أيرشع ب هفإنّ  ،اءتىل احلديث عن اإلفإوعندما يصل 

ليغ عن النبي يف تب نائب  أّن املفتي مطلقًا عبارة  ،العلامء ورثة األنبياء: ث من نوعمستدالً بأحادي

 الذي ال يذهب ّن املفتي احلقيقي البالغ للذروة هو ذاك الوسطّي أاطبي ش التربويع .األحكام

وال يوّسع ضّيقًا فيذهب هبم  ،ق عىل الناس واسعًا فينّفرهمتفريطًا يف فتاواه، فال يضيّ  وأفراطًا إ
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ن يأخذ باملذهب بي أّن املقّلد عليه أط، بل عىل املقلب اآلخر يرى الشاهمصنحو أهوائهم ورخ

 .ق مقاصد التوّسطالذي حيمل سمة االعتدال يف الفتاوى بام حيقّ 

فالفقيه املقاصدي  ومن ثمّ  ،راجعة لفهمه املقاصدي للرشيعة طبيشاالوهذه الفكرة عند 

 فراط وال تفريط فيها.إال  ،معتدلةطة ردات فقهه يف زمانه متوّس فهو الذي تكون م

بني  اعد اجلمع والتوفيقوببحث التعارض والرتاجيح، وق هبي كتاب  طوخيتم الشا ،هذا

 ، ثم بحث السؤال واجلواب أو قواعد اجلدل.النصوص واألدّلة

كانت هذه خالصة ألبرز النقاط التي أردتم انتقاءها من كتاب الوافقات؛ ألمتّكن من 

اهيم خالهلا من وضع القارئ يف صورة نظرّية القاصد عند الشاطبي من جهة، ويف الف

وهناك الكثري  والتصّورات الذهنّية احلاضنة أو الناظمة أو التفّرعة عىل الفهم القاصدي عنده،

من األبحاث األخرى التي طرحها الشاطبي يف هذا الكتاب، مل نتطّرق هلا؛ خوف اإلطالة، 

 فيمكن مراجعتها.

 الشاطيب، مطالعة إمجالية وتقويم أّوليـ  ـ  

التوّقف عند نقاط حمدودة ة من أبرز ما قّدمه الشاطبي، يمكننا بعد هذا العرض جلمل

 باختصار شديد؛ ألّن دراستنا ليست تارخيّية هنا:

منهجّية شاطبي أّول من أفرد بالتنظري والتقعيد بحث املقاصد بطريقة اليمكن اعتبار  ـ 1

 ننوان، وإهذا العع وحتت قسام من كتابه هلذا املوضوأص قساًم من مخسة ، وخّص متوّسعة

 ستهان هبا.ال ي   وابن القّيم، العّز بن عبدالسالمغريه قبله، خاّصة كانت جهود 

ّن الشاطبي ربام يكون املدماك األّول يف أاعترب بعضهم ـ مثل ابن عاشور ـ  ،وربام ألجل هذا

يف يف نستئناف بالتصطريق تأسيس علم مقاصد الرشيعة، وليس بحث املقاصد، نظرًا هلذا اال

 املجال.هذا 

 ره:ابي وابتكطثّمة وجهتا نظر يف مديات إبداع الشا ـ 2

وترفعه ألعىل ّن الرجل مبدع ومبتكر يف جمال املقاصدّيات، نظر ال ختتلف يف أفوجهة  أ ـ

ما تقّدم عند عرض أفكاره يؤّكد هذا األمر، وهذا ما يذهب إليه املشهور أّن مثل واملستويات، 
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ـ  الدكتور عبد املجيد الرشيف ـ يف إشارة رسيعة شبه داّلة لهم ومن بينه ،حثني اليومابالمن 

 .«ة املقاصد عند اإلمام الشاطبينظريّ »كام يظهر بمراجعة كتابه حول  الدكتور الريسوينو

تاله  ،شاطبيلايف أعامل ة بداعيّ اإلقيمة لكان الشيخ حمّمد رشيد رضا منترصًا بقّوة لوقد 

وضاع يف زمانه، حّدًا ربوا أّن الرجل قام بنهضة قوّية لوال سوء األالطاهر بن عاشور، حيث اعت

إّن القيمة املضافة  فقه لصالح املقاصد الشاطبّية.الصول غ بابن عاشور للدعوة لتجاهل علم أبل

وليس عىل الظّن  ،بي يريد تأسيس دراسات الرشيعة عىل اليقنيطّن الشاتكمن يف أبنظرهم 

 صول الفقه.أ ا به علم  ن  ق  أغر  الذي 

فكار من سبقه، أال جامعًا منّسقًا ومبّوبًا ملجموع نظر أخرى ال ترى فيه إووجهة  ب ـ

بداع إجمال التنسيق والتكامل، وليس يف إىل عثر بة من جمال التفقيمته نقل البحوث املقاصديّ 

 .األفكار، وهذا ما يراه بعض الباحثني مثل سامل يفوت

متامًا كاملعتزلة  ،أحد رموز التعليل الفقهيإال اطبي ليس الشأّن إّن هذا الفريق يرى 

فليست  ستصالح ال أكثر، ومن ثمّ ة االيف نظريّ  ّنه رمز  أحناف وغريهم، أو ة واألواملاتريديّ 

 ضافة كبرية عنده.إهناك 

ويرى الباحث سامل يفوت أّن الشاطبي مل يقم بنقلة ايبستمولوجيّة حقيقّية، بل هو قام 

معتمدًا مسلك األحناف الذي هو  ،الغزايل وابن رشد وابن حزم وغريهمبجمع منجزات 

 ،املعتزلة والشيعة واألشاعرة شبع فضول  أتكّلمني الذي املئي يف مقابل مسلك استقرا لك  مس

 يف الدراسات الرشعّية، هو ما نعرفه اليوم باسم: علماستداليل كالمي  يس نسق  سفدفعهم لتأ

ة كانت س نقلة معرفّية، بل اعتمد مجاع مناهج معرفيّ اطبي مل يؤّس فالش صول الفقه اإلسالمي.أ

ضاءة عىل بعض دون بعض، للخروج باإل ،قائمة، وقام بيشء من التوفيق والتلفيق بينها

 بمنهجه الذي طرحه.
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بداعه منهجًا معرفيًّا يف إالعّلة مقابل اللفظ، وليس يف  بي يف تأكيده عىلطوهبذا فقيمة الشا

 .الدرس الفقهي

كام يرى أخونا العزيز الفاضل الشيخ عيل حّب اهلل أّن الشاطبي مل يقّدم أيَّ جديد يف منظومة 

قام بمعنى أّنه أصول الفقه، وإّنام قّدمه يف فلسفة الفقه، فكان من أجود كتب فلسفة الفقه، 

، طبنشاط توصيفي ألصول الرشيعة قد يرّشد عمل الفقيه، ومل يقم بنشاط تقعيدي يف االستنبا

وهبذا ال يكون قد حّقق أيَّ قطيعة معرفّية مع الرتاث الذي سبقه، عىل عكس ما يقوله حمّمد 

 .عابد اجلابري

وقد اختلفت يف تقويمه اآلراء  هنا بصدد بحث تارخيي تقويمي ألعامل الشاطبي، ولستم 

د أفكاره كان مهندس  نقلة  نوعيّة يف موضوع توجالذي يبدو يل أّن الرجل واألفكار، لكّن 

وبذوره من قبل، فأنا أوافق أّنه مل يقم بنقلة ايبستمولوجّية كانت غريبة عن زمانه متام الغربة، 

راكاًِم ممدوحًا، وهوكان منّسقًا لكنّه  ّن الرجل ز بالنظرّية نحو التقّدم، علاًم أبداع يقفإ ممتازًا وم 

ينا، أكام رأبوابًا جديدة طرق وفكارًا جديدة أأعاد اإلضاءة عىل موضوعات مهّمة، وطرح 

وكّرس املقاصد ـ وهذا مهّم جدًا ـ رؤية منفصلة متامًا عن بحث القياس وليست حبيسًة له. 

شاطبي يف تقديري تكمن يف السني للشاطبي تبدو مبالغًا هبا، وقيمة لكّن توصيفات املتحمّ 

التي والتنظيميّة ة ، ويف الذهنية التقعيديّ مستوى إىل مستوى آخراالنتقال ببحث املقاصد من 

 .سابقاً ه بعض   عنده، ويف بعض اإلضافات التي قّدمها مما عرضنا

 بعد الشاطيب والعودة إىل سجن القياسمخود املقاصدّية 

عىل تراجع مرشوع  ،التي دّوّنا العلامء املسلمون بعد الشاطبي عاملمراجعة األ تؤّكد

ك التعليل، فهذا ما نجده واضحًا عند ، وعودته إىل ميدان البحث يف القياس ومسالاملقاصد

ناسبة ما يتصل امل، حيث تناول يف مبحث هـ( املعارص للشاطبّي 794بدر الدين الزركيش )

 هبذا املوضوع بطريقة تقليدّية جدًا.

هـ(، 972ار )حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل املرصي الشهري بابن النجّ أمثال يت بعده يأ
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يف كتابه املعروف برشح الكوكب املنري، ونالحظ كذلك اإلمام حيث تعّرض كذلك للموضوع 

هـ(، حيث أفرد له كالمًا يف مباحث اإلخالة واملناسبة 1250األصويل حمّمد بن عيل الشوكاين )

 .كذلك

وباملقارنة بني ما قبل الشاطبي وما بعده يتأّكد لنا الدور الذي لعبه الشاطبي يف خدمة هذه 

لم، وأّن الفقهاء بعده مل تصبح طريقة التفكري لدهيم مقاصدّية باملعنى الشامل النظرّية أو هذا الع

 بل ظّلت قياسّية تعليلّية، باملعنى الذي كان سائدًا قبل العّز وابن القّيم والشاطبي.

 ، ملاذا عادت النظرّية للظهور؟!املقاصد يف العصر احلديث

 جةرشين شهدت حتّوالً، يعزى بالدرلكّن ّنايات القرن التاسع عرش وبدايات القرن الع

لقها يف األّمة طة التي أصالحيّ واحلركة اإلم(، 1905اإلمام الشيخ حمّمد عبده )أمثال ىل إاألوىل 

ّناض مرشوع إثر يف الطاهر بن عاشور يف أّن عبده هو الذي أىل حّد يعترب بعضهم إواألزهر، 

 عبده قّرر بحوث املقاصد عىل طالب نّ أووقد كان التقاه قبيل وفاة عبده بقليل، ، املقاصد

ة املنار بقّوة عىل يده ويد الشيخ حمّمد رشيد رضا يف إحياء البحوث األزهر، وسامهت جملّ 

 ،يستخدم مفردة املقاصد يف بحوثهعبده ، وكان أو بذهنّية مقاصدّيةة املقاصديّ واملوضوعات 

 ة واضحة.ة اجتامعيّ عكست تفاسريه للقرآن رؤية مقاصديّ قد و

ف امل املقاصدّية يف العرص احلديث، يلزمنا التوقّ عبرز األصار ألتوقبل أن نتعّرض باخ

ىل الواجهة يف العرص احلديث منذ إة القاصد لاذا عادت نظريّ للجواب عن سؤال مفرتض: 

 حوايل القرن والنصف؟

 ،ّن هناك جمموعة من األسباب سامهت يف ذلكأيبدو  ،حتليل للواقع والرموز ةيف عمليّ 

القرن ومطلع وأمهّية يف القرن التاسع عرش  ّن السؤال األكثر شهرةً أوربام تكون جمتمعًة، وذلك 

العرشين كان: ملاذا ختّلف املسلمون وّنض الغرب؟ هذا السؤال ساهم يف اجلواب عنه العديد 

ت بّن الوضع اإلسالمي يعاين من مشاكل سبّ أسلمني، وكان هناك شعور برين املار املفكّ بمن ك

إىل ما ة وجود خلل ما يف املوروث ساعد عىل الوصول تراجعه، األمر الذي فتح الباب إلمكانيّ 

 نحن فيه.
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وويل اهلل تونيس السلمون منذ رفاعة الطهطاوي وخري الدين ون املوقد رأى النهضويّ 

وحمّمد عبده وشكيب أرسالن وحممد إقبال الالهوري وغريهم، أّن ومجال الدين دهلوي 

يفتقدون الرؤية اهلدفّية التي سامهت يف تطوير الغرب، فالغرب كان يضع اخلطط  املسلمني

كان الغرق يف النصوص بالغًا، وكان  ائج وكان املسلمون يعيشون حلظتهم.ويستهدف النت

التفكري القدري والسكوين عميقًا، هلذا ظهر اجليل األّول الذي دعا إىل إعادة النظر يف كّل 

ريد ة املقاصد بوصفها آلية تفكري، فأ  مر الذي فتح الباب عىل مثل نظريّ وضعنا وطرائقنا، األ

استنهاض الفكر الديني والرشيعة هبدف وضع خّطة للنهوض باألّمة عرب الدين، وخرج املفّكر 

املسلم من إطار التفكري بمالحظة النصوص يف ذاهتا، إىل إطار التفكري بمالحظة النّص يف 

 ضاء مقاصديًا غائّيًا يف العمل يرصد املبادئ والنتائج معًا.الواقع، وهذا كّله سّجل ف

إّن انتقال الفكر الديني من السكونّية إىل احلياة االجتامعيّة والسياسّية، فرض تفكريًا غائيًّا 

نسًا بالغايات واملآالت، وصاروا بحاجة لتحريك وصار الفقهاء واملفّكرون أكثر أ   وهدفّيًا،

  النتائج يف الواقع بدل جعل النصوص مربكًة له.النصوص هبدف الوصول إىل

كام أّن ظهور احلركات السياسّية اإلسالمّية فيام بعد، لعب دورًا كبريًا؛ ألّن الدمج بني الفقه 

والواقع، واختبار الفقه يف الواقع، ال يمكن أن يمّرا دون نتائج يف بِنية التفكري نفسها، وهذا 

فكرًا مثل الفكر اإلمامي مل يتمّكن من الصمود أمام  بالفعل ما حصل، بل سوف نرى أنّ 

التفكري املصلحي واملقاصدي بعد خوضه التجربة االجتامعّية والسياسّية، حتى لو استخدم 

 مفردات ومصطلحات أخرى منسجمة مع سياقه الفكري والعقدي.

نظر إليها بمثابة األمر اآلخر هنا هو أّن التفكري املنظومي يف الرشيعة، وهو تفكري يأيت من ال

مرشوع اجتامعي أو سيايس أو اقتصادي، هبدف إجراء نوع من املواجهة احلضارّية مع اآلخر 

الذي يمثل حضارة اللحظة.. ال يمكنه أن هيرب من العقلّية املقاصدّية؛ ألّنه تفكري يغدو 

مكن مقهورًا عىل وضع هرم للرشيعة وشبكة عالقات بني أحكامها وحتديد أولوّيات، وال ي

للتفكري املنظومي أن يفعل ذلك دون وضع أهداف ونتائج ومسارات ووسائل ومقاصد وغري 

ذلك مما هو الزمة حتمّية للتفكري املنظومي والنظمي، وهذا بالفعل ما حدث، فاملفّّسون 

والفقهاء والعلامء الذين اشتغلوا عىل تقديم اإلسالم منظومات معرفّية وعملّية، وجدوا 

فكري مقاصدي مهام أطلقوا عليه من تسميات، وهذا عنرص مهّم دفع لتقّبل إعادة أنفسهم أمام ت



 

 .إحياء فكرة املقاصد للمساعدة يف الوصول إىل حلول ونتائج

وهبذا يكون الواقع قد فرض عىل الفكر اإلسالمي نبش املوروث إلحياء أّي نظرّية يمكنها 

 ا املسلمون.أن تساهم يف النهوض واخلالص من احلالة التي يعانيه

وعىل أّية حال، سوف أتوّقف قلياًل ورسيعًا عند عدد قليل جدًا من الشخصّيات التي 

 تناولت القضّية املقاصدّية، لإلضاءة الّسيعة عىل املشهد احلديث واملعارص.

 وإحياء املناخ املقاصديم( )مدرسة اإلمام عبده: رشيد رضا ـ  

الشيخ حممد حمّمد عبده واضحًا، وسوف آخذ  مدرسة الشيخكان حضور املقاصد عند 

رة ، ويمكن مراجعة ما كتبته الباحثة اجلزائرّية الدكتوعينًة واضحة يف هذا السياقرشيد رضا 

، حيث توّسعت «الفكر املقاصدي عند حممد رشيد رضا»ت عنوان: منوبة برهاين يف كتاب حت

 يف املوضوع.

قامة، ، املرصي العيش واإلاللبناين املولد ،سبالن احلسينّي  ،يعّد الشيخ حمّمد رشيد رضا

م يف قرية 1865رموز مدرسة الشيخ حمّمد عبده، ولد عام  األصل، أحد أهمّ  والبغدادّي 

عرص الم. يعترب أحد أهم رموز اإلصالح يف 1935، وتويّف بمرص عام القلمون يف شامل لبنان

م، وهي املجلة التي عرف 1898عام احلديث، وقد أّسس جمّلة املنار التي صدر عددها األّول 

 هبا )صاحب املنار(، وكان تأثر باإلمام عبده منذ أن كان عبده يف لبنان.

يفهم املقاصد، كان هو كيف  ،جهنا ونحن ندرس التفكري املقاصدي عند رضايشء يواأّول 

ع مويقّدم تعريفًا متناسبًا  ،بيان مقاصد الدين والرشيعة ىليأيت ع ففي مواضع متكّررة

ة يات املرحلة، فاملقاصد عنده هي العدالة االجتامعيّ ت زمانه وحاجاته الفكرية وحتدّ مقتضيا

الرشيعة ال صد اّن كّل مقأ تربيعهو واملساواة يف احلقوق، ورفع مستوى العلم يف األّمة، و

 يامن واألخالق والعمل الصالح.ة اإلنّية، مع تأكيد عىل مقاصديّ تعارض احلضارة واملد

ّنه يريد استيعاب فكرة املقاصد بطريقة تتمّكن فيها األّمة عرب أفهمنا يد رضا ي  إّن رش

و أ ذا كان هذا النّص إون املسلمون، فيّ والرشيعة من النهوض، وهبذه الطريقة كان يفّكر النهض

رشيعة عند رشيد رضا ال تعارضهام، وهبذا يقوم ال دإّن مقاصفة واحلضارة يّ نذاك يعارض املد

 للرشيعة جيد من غاياهتا النهوض وبناء احلضارات والعلم والعدالة واحلقوق بفهم شمويل



  

 .، وهو ما رأينا سابقًا أّن ابن تيمية مل يكن متحّمسًا كثريًا لهونحو ذلك

املقاصدّيني السابقة يف تأكيده عىل رضورة فهم مقاصد الرشع  ويتابع رشيد رضا أجيال  

بل يذهب أبعد من ذلك عندما يعترب أّن الفقه بمعناه  ،بوصف ذلك أساسًا يف االجتهاد نفسه

ث، بينام معناه يف الصدر األّول إدراك مقاصد املعارص اليوم ـ وهو علم الفروع ـ مصطلح حمد  

، وكأّنه يريد أن يؤّكد عىل أّن الفقه يف ذلك الزمان يعني الوعي بالدين ال معرفة الرشيعة

ملعرفة احلكم، بينام فقيه الصدر األّول هو الذي يفقه احلكم الدين، فالفقيه اليوم جيتهد ليصل 

ّن الصحابة أفقه الناس أبعد معرفته ويدرك مقاصده وجوانبه، ومن هنا يعترب رشيد رضا 

ّّنم ختّطوا يف فهم الدين النصوص أل ؛وعىل رأسهم عمر بن اخلّطاب عنده ،بالدين هبذا املعنى

ّّنم أخذوا ، وهو يريد بذلك أقول بدل امللفوظ فقطة وصاروا يفقهون الدين باملعاحلرفيّ 

نصوص، الومل جيمدوا عىل ظواهر  ،كوا عىل وفقهاروح األحكام واشتغلوا مع هذه الروح وحترّ 

يف فهم  ة رشطالعلم باللغة العربيّ  نّ أليه عندما قال بإشاطبي يشري الينا بق أن رأوهو ما س

 .ال يف فهم املقاصد وحتريكها ،النصوص

تأثر حمّمد رشيد رضا بالغزايل والشاطبي كثريًا، وجتد أفكار نجم الدين الطويف مكاّنا ي

وكذلك يتفاعل مع أفكار الشيخ حمّمد عبده كثريًا، ويعيش من أعامق وجوده أسئلة  عنده،

النهضة، ونجد أصداء األفكار املقاصدّية واملصاحلّية هلؤالء مجيعًا منعكسة يف أعامله وكتاباته، 

ال يقّدم جديدًا بقدر ما يساهم يف تقديري يف إحياء هذا النمط من التفكري استكامالً ملرشوع فهو 

 أستاذه الشيخ عبده.

 ني يف العصر احلديثإمام املقاصدّيم( )الطاهر بن عاشور ـ  

ي جامع جيم(، أحد أبرز خرّ 1973ـ  1879حمّمد الطاهر بن عاشور )التونيس الشيخ 

 .صالح الديني يف العامل اإلسالمي يف القرن العرشينس، وواحد من رموز اإلالزيتونة يف تون

ة التعليم، واعترب الشيخ حمّمد عبده، واهتّم مثله بقضيّ شخصيّات مثل وائل شبابه بأتأثر يف 
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ح واحد وهو ال مفتاإسلمني ليس هلا صالح الفكر الديني واحلال العاّمة عند العرب واملإأّن 

يف وتكّلم صالح التعليم يف جامع الزيتونة، وكتب إب والتعليم، هلذا اهتمّ بية الرتصالح مناهج إ

ومن أركان إصالح ستبداد، ىل جانب رفع االإمعتربًا أّن مفتاح النهضة هو التعليم  ذلك كثريًا،

إّن وقبل ذلك فالتعليم عنده إصالح الكتاب الدريس يف املؤّسسة الدينّية واملعاهد العلمّية، 

 .علوم نفسها رضورة كبرية بنظر ابن عاشورصالح الإ

ىل جانب الفلسفة إعلوم الرشعيّة وعلوم القرآن والسنّة، واهتاممه باله قرف عنه تعلّ ع  

ربعني مؤّلفًا، يف جماالت القرآن أوقد ترك ما يقرب أو يزيد عن بل والطّب كذلك، واملنطق، 

التحرير »رشيعة والفقه، وأبرز كتبه الصد افقه ومقالوالتفسري وعلوم اللغة العربّية وأصول 

مقاصد الرشيعة »ىل جانب كتاب إرائدة يف القرن العرشين، الوهو من التفاسري  ،«والتنوير

الذي طرح فيه عصارة أفكاره حول املقاصد. وكان ولده حممد الفاضل بن حممد  «اإلسالمّية

يف حياة والده،  وقد تويّف  ،ة التونسّية كذلكات العلميّ الطاهر بن عاشور من أبرز الشخصيّ 

 .م1970عام وذلك 

 ابن عاشور، من شكوك أصول الفقه إىل يقني املقاصدّيةـ  ـ  

، تبدأ من «مقاصد الرشيعة اإلسالمّية»نها كتابه تبدأ رؤية ابن عاشور للمقاصد والتي ضمّ 

الختالف يف األّمة، ّن التفكري املقاصدي يقّلل من مستوى اأىل إشارة إاملقّدمة التي يعطينا فيها 

ريس العلوم الرشعّية من أّّنم رغم شديد اتغاله باملقاصد بام رآه يف األّمة ودشوهو يرّبر ا

 ،بل تبقى األمور عندهم مفتوحة ومظنونة ،ىل نتائج حاسمةإال يصلون وتباحثهم اختالفهم 

زاع يف ّناية عىل خالف الدراسات الفلسفّية التي تقوم عىل احلجاج املنطقي الذي حيسم الن

املطاف، فالعلوم الرشعّية عند ابن عاشور تعاين من مشكلة يفرتض هو أّّنا غري موجودة يف 

 .ة حسم النقاشات وارتفاع معّدل اليقنيمكانيّ إح ووالعلوم غري الرشعّية، وهي نسبة الوض

صول ن عاشور عليه حتديد موقف من علم أقها ابلالعريضة التي يط ىتفرض هذه الدعو

ة والبحث الرشعي، م الفاصل يف تقعيد الدراسة الفقهيّ ك  لفقه، فهذا العلم يفرتض أّنه احل  ا

 فلامذا ال يكون هو امللجأ لنا يف هذا املضامر؟
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صول الفقه عانى بنفسه من هذه املشكلة، فال يكاد يصل فيه أّن علم أإّن ابن عاشور يعترب 

صول الفقه ولد بعد علم الفقه أنده أّن علم ومرّبر هذه احلالة ع .ىل نتيجة حاسمةاإلنسان إ

ة متضّمنة يف ذا كانت البحوث الفقهيّ ، وإةني بنفسه عىل البحوث الفقهيّ بقرنني، ومن ثم فقد ب  

صول صول الفقه؛ ألّن األأىل انعكاسها يف إى دّ ا أباب الفروع لكّل هذه املشاكل فإّن ذلك م

 .بني عىل هذه الفروع

خذت أة فقهيّ الوضوع عىل الشكل اآليت: إّن البحوث املور يقرأ ّن ابن عاشأيبدو يل 

عىل هذا املسار،  صول الفقه أشبه باملبنّي ل هي تعاين من مشكالت، فجاء علم أمسارها، يف حا

 ؛صول الفقه حمكومًا ملشكالت الفقه نفسه كان علم أفال يمكنه نقضه، بل عليه تربيره، ومن ثمّ 

ل مشكالت الفقه صول الفقه عىل النهوض بوصفه حاّل علم أ ا ما يعيقدها، وهذيه ولنّ أل

 سالمي.اإل

صول أّن أبعد من ذلك حني يعترب أوال يكتفي ابن عاشور برصد هذه املشكلة، بل يذهب 

وغايته البحث يف  ،بدراسة األحكام الرشعّية عرب أخذها من النصوص اللفظّية الفقه معنيٌّ 

بعد احلدود وابتعد عن أصول الفقه غرق يف الظنّية إىل أ نّ أظ، ال غري، ومن هنا يعترب الفاأل

ّننا بحاجة أات ال يمكن النقاش فيها، ومن هنا يعترب ابن عاشور ىل مرجعيّ إة التي حتيل القطعيّ 

صول الفقه حلذف ما علق به أىل إدة وهو يراها يف العودة املجدّ  ،ة حتّل لنا هذه املشكلةملرجعيّ 

فقه ليكون الصول أصد الرشيعة منه والذهاب به، ثم ترك علم وهتذيبه واستخراج علم مقا

 .فاظ وفهم النصوصليف دراسة األ داةً أ

لدراسة  ةً صول الفقه مادّ أصول الفقه، فاعترب أهبذا فصل ابن عاشور مقاصد الرشيعة عن 

 وهو علم ،ةات قطعيّ ىل مرجعيّ إآخر يوصلنا  لفاظ وفهم النصوص، بينام نحن بحاجة لعلم  األ

ىل يومنا هذا إثار الكثري من اجلدل بعد ابن عاشور وأمقاصد الرشيعة، وهذا هو الطرح الذي 

، وهل مها واحد أو متعّدد؟ وهل مها الفقه وعلم مقاصد الرشيعةأصول يف العالقة بني علم 

 متنافسان أو متعاونان؟

املاضني،  العلامءموروث بحث عنها يف متناثرات الرشيعة جيب الصول علم مقاصد أإّن 
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، ثم انتقلت مع العّز بن عبد من وجهة نظر ابن عاشور واها النسيانطصول تّم إغفاهلا وأوهي 

ويثرينا موقف ابن عاشور من حماولة  .ىل مرحلة جديدة، إشاطبيالثم  ،السالم والقرايف

دًا كّ صارًا له، مؤتن يكون اخه ينفي ألكنّ  ،وضوح بذلك بكّل  حاً ثره مرّص الشاطبي، فهو يقتفي أ

هلذا مل يتمّكن من  ؛ضوع كثرياً وصل املأأّن الشاطبي توّرط يف التطويل واخللط والبعد عن 

 .ىل الغاية املنشودةإالوصول 

أت تتواضع، ّّنا بدألكّن هذه اليقينية عند ابن عاشور رسعان ما نالحظ يف فصول الحقة 

عىل الظنون، تبنى الفروع  بأس فالّن املقاصد قد تكون ظنّية وقد تكون يقينّية، وأذ يعترب إ

ة قطعيّ إىل وهو هبذا ينّوع املقاصد ونحن نطمح لليقينّية لكن إذا مل يتوّفر إال الظنّي فهو جّيد، 

، وهذا ما يعني أّن ابن ة احتامل النتيجةر املعطيات التي ترفع من قوّ وظنّية، وذلك بتبع توفّ 

د، لكنّه عاد وأقّر بأّن سلسلة من املقاصد ظنيّة عاشور أراد حتصيل قواطع األدّلة عرب املقاص

 وليست من القواطع، ومل يرش لنا إىل مساحة القواطع املقاصدّية يف جممل عمليات االستنباط.

بل ما يزال السؤال قائاًم: هل املقاصدّية ترّبر التفاؤل باليقني أو ال؟ وهل جتارب املقاصدّيني 

 مرحلة التطبيق واستنباط األحكام حّققت ذلك أو ال؟وخالفاهتم الفقهيّة فيام بينهم يف 

ة بالعبادات، طاملتصلة باملندوب واملكروه، وخيرج البحوث املرتب ايرتك ابن عاشور القضاي

ن يعيد الكشف عن أو يل أّنه يريد دويرّكز أكثر عىل املقاصد العاّمة ثم مقاصد املعامالت، ويب

هلذا يرّكز كثريًا عىل اجلانب املعاميل من  ؛سالمإلالوجه االجتامعي السيايس العالئقي يف ا

 مرشوع املقاصد.

 ـ عالقة االجتهاد وأنواعه وجماالته باملقاصد الشرعّية عند ابن عاشور ـ  

 قسام:أىل ثالثة بن عاشور كتابه إيقّسم او

هي  ة،ور مدار مقاصد عامّ دالرشيعة ت نّ أوهو  ،صل املوضوعأيدرس  ففي القسم األّول

حكام ة األثبات تبعيّ إل ؛ءستقراة وعىل االصل فيها، ويعتمد يف هذا عىل النصوص الدينيّ األ
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 .سابقونقّدمه الما  هنا عىلي ذكر ّي جديد أملصالح تقف خلفها ومقاصد، وهو ال يضيف 

نيت عىل مقاصد تستهدفها، فإّن اخلطوة التالية التي خيربنا عنها ابن ذا كانت الرشيعة قد ب  إو

الزم يف االجتهاد  ّن معرفة املقاصد رشط  أر هي عالقة االجتهاد باملقاصد، هلذا فهو يعترب عاشو

 ىل مخسة أدوار:إم جهود الفقهاء ليها، ويقّس أّن الفقيه بحاجة إو

 لفاظ ومرادات النصوص يف بنيتها اللغوّية.تغال الداليل وفهم األشـ اال 1

 ألشكال التعارض بني األدّلة. ّمل فيها ووضع حلولأـ رصد املعارضات والت 2

 تعليل.الـ القياس عرب معرفة العّلة بمسالك  3

 ه يقصد مثل املصالح املرسلة.نّ أو دعطاء حكم ال دليل عليه وال قياس فيه، ويبإـ  4

ّّنا مما أواعتربوا  ،اتديّ ا تعبّ ّّن أطلقوا عليها أ حكام  أتعّبدي للرشيعة يف الـ ممارسة الفهم  5

 برشي عن معرفة مالكاته ومقاصده.لايقرص الذهن 

يرى ابن عاشور رضورة معرفة املقاصد للفقيه، ففي النوع  ،وعىل هذه الصعد اخلمسة

لة االستصالح، فكيف يصدر الفقيه أالرابع تبدو الصلة واضحة بني معرفة املقاصد ومس

ات ل مرجعيّ ن تكون لديه معرفة باملقاصد التي متثأقياس، دون  حكمه يف ما ال نّص فيه وال

 حكمه يف هذا املضامر؟!

ة مهيّ أخر عىل آ ، مع كونه يرّكز يف موضع  لة نسبّيًا يف النوع األوّ جقراره برتاجع احلاإورغم 

ثاين من نشاطات االجتهاد حتتاج جدًا ملعرفة الّن النوع لكنّه يثرينا عندما يقول بأ سياقات،لا

 ةضًا لألدلّ ن يمثل معارِ أاصدي يمكن مقاصد الرشيعة، وهو هبذا يؤّسس لكون الوعي املق

ليه عربها، فإّنه يلزمه إل ثم يتوّص  ،ما حكم   ة عىلدلّ رة، فمثالً عندما ينظر الفقيه يف األاملتوفّ 

ة التي قامت، فهذا دلّ ل يف ذهنه معارضًا لألن تشكّ أيمكن  دّن املقاصأل ؛النظر يف املقاصد

ملقاصد  هذا احلكم مناف   نّ أاملقاصد قد يرى م بكذا وكذا، والفقيه عندما يقرأ كالدليل حي

فترشيع جواز رع يف األمر الفالين، وهبذا يتشّكل يف ذهن الفقيه معارض للدليل القائم، االش

ن أنظر الرجل للمرأة شبه عارية ألجل الزواج منها، يمكن ـ وهذا مثال فريض من عندي ـ 

ة يف حفظ حرمات الناس وتكريس السرت يشّكل يف ذهن الفقيه معارضًا آتيًا من مقاصد الرشيع
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ّن إون بّت الفقيه باحلكم قبل حّل هذا التعارض املفرتض. بل دوالعفاف، األمر الذي حيول 

وسوف يأيت  املعارضات لألدّلة تقوى وتضعف تبعًا ملدى قرهبا أو بعدها من املقاصد الرشعّية.

 قضّية وتقويمها.هذا الكتاب البحث املفّصل يف هذه الالفصل األخري من يف 

تقع يف  دقاصامل نّ أل ؛فاألمر فيه واضح ،ي القياس، أفقيهالفات ثالث من ترّص الأّما النوع 

ف ال ي، فكومسارات العلل ك عىل وفق قواعد التعليلرّ حوالفقيه القيايس يت ،طرف العلل

 ؟!رشيعةالىل معرفة مقاصد إيكون بحاجة 

 امّن الفقيه كلّ أمعتربًا  ،دياتيخوض يف التعبّ ديات لويتجاوز ابن عاشور جمال غري التعبّ 

ات عنده ديّ بّ ة املقاصدّية صارت مساحة التعوالذهنيّ  التعليلّيةصار ذا خربة ومراس بالقضايا 

، وهذا ما يربط بني فكرة ابن عاشور وموضوع تأثري املقاصدّية عىل قّل، والعكس صحيحأ

ا سوف نبحثه يف الفصل األخري من هذا الكتاب، مستوى النزعة التعّبدية والتعّقلية يف الدين، مم

 فانتظر.

نشطته، ليؤّكد يف ّناية خمتلف أىل معرفة املقاصد يف إوهبذا يثبت ابن عاشور حاجة الفقيه 

تغال عليها شمعرفتها واال نّ أل ؛ساعوام الن دونن الفقيه أّن حتريك املقاصد شأكالمه عىل 

 .حيتاج للكثري من اخلربة والدّقة

 طرق معرفة املقاصد من الشاطيب إىل ابن عاشورـ  ـ  

ليها، اب هلا وللحاجة إصوير اجلذّ وهذا الت ،ور املقاصدة الكبرية عند ابن عاشور بدهذه الثق

تها، وهلذا املقاصد وحجيّ  ّيةسان متفائاًل فيه ما مل حيسم لنا ابن عاشور يقينناإل ن يظّل أال يمكن 

مة فهو دّ وهو إذ يقّدم لنا يف هذا املوضوع مق ،لة معرفة املقاصدبعد ذلك يف مسأفورًا خيوض 

ة التي دلّ ل احلصول عىل املقاصد عرب األّن ختيّ أيذهلنا هبا للوهلة األوىل، وذلك حني يعترب 

، أللفناها يف البحث الفقهي واألأ عها ال تعطي سوى الظنون والتخمينات مجّّنا بأصويل وهم 

يا ترى وابن عاشور  دين سنحصل عىل معرفة املقاصأاطعّية، فمن وق اقىل وفإالتي ال ترجع 

 صويل والكالمي حتى اآلن؟!يسّد علينا كّل الطرق التي فتحها االجتهاد الفقهي واأل
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 وهي: ،ابن عاشور يف رسد طرائق معرفة القاصد عرشهنا ي

ت العلل أو رشعية والنصوص التي بّينالام كحء األاستقراويقصد به هنا  ء،ستقراـ اال 1

ة، دعلاًل كثرية يف موضوعات وأحكام متعدّ  نااستقرأّننا لو أرفت عللها بوضوح، وذلك التي ع  

نيت عليه للرشيعة ب   ّن هذا األمر مقصد  ني اجلازم أدركنا باليقأ ،ترجع ألمر واحد هاورأينا

ري ملكيل وغشور بالنهي عن بيع املزابنة وبيع اجلزاف بااسلسلة من الترشيعات. ويمثل ابن ع

تعاوض حيمل خماطرة، وكذا  ّي أ املقصد هو عدم وقوع ، حيث نعرف بمالحظتها مجيعًا أنّ كذل

العّلة يف اجلميع  نّ أدركنا أذلك، غري و سومه أو خطبة املسلم أالدخول يف  لو علمنا النهي عن

 خّوة اإلسالمّية، وهكذا.هي احلفاظ عىل األ

ف عنده، بي يمكن التوقّ طعىل جهود الشااستثنائيًّا ًا هنا يبدو ابن عاشور ال يضيف شيئإىل 

 :والثالث والرابع يناآخر وهو الطريق الث لكنّه خيتلف عن الشاطبي يف أمر  

غلبها أن كان إفهو يعتقد بأّن النصوص القرآنية و ـ النصوص القرآنية واضحة الداللة، 2

ص دخله شّك غري معتّد به، شخ رصيح واضح ال يناقش فيه إاللكّن بعضها  ،الداللة ظنّي 

ة هذه لكي يستخرج منها قواعد مقاصدّية مثل وهنا يراهن ابن عاشور عىل النصوص القرآنيّ 

فساد وقاعدة الرباءة )عدم حتميل شخص وزر غريه(، وقاعدة الة التيسري وقاعدة املنع من دقاع

ا ّّن ة التي يمكن اجلزم بأعد املقاصديّ ىل غريها من العديد من القوا، إنفي العداوة بني املؤمنني

 ىل كشف املقاصد الرشعيّة؟!إ واضحة الداللة متفق عليها، فلامذا ال نستخدمها للوصول

هذا ما وافقه فيه ـ عىل ما يبدو ـ مجاعة منهم العالمة شمس الدين كام سنرى، وأطلق عليه 

ن هذه النصوص حني أدّلة الترشيع العليا، وسوف يأيت منّا ـ يف الفصول القادمة ـ احلديث  ع

نفّصل بني ثالثة أنواع من النصوص، وهو ما نسّميه: نصوص األحكام، ونصوص املقاصد 

الكلّية، ونصوص العلل اجلزئّية، ونرشح دور  كّل من هذه األنواع يف االجتهاد الفقهي، 

 فانتظر.

الذي  اتر العنويي وضوح العنى كالتوطرًا يعتالتواترة توااحلديثّية والتارخيّية ـ النصوص  3

 ة واضحة.نتيجة جليّ  طييع

وهذا النوع مل يكن حيتاج من ابن عاشور إىل إفراد  بالذكر، بل كان األصّح منه أن جيعلهام 

ضمن عنوان واحد وهو: النصوص القاطعة يف الصدور والداللة عىل كشف مقصد  معنّي 



 

املراكمة أو الداللة الرتكيبّية، كام سوف  للرشيعة، إّما بداللة مبارشة أو بام سنسّميه الحقًا بداللة

ء واملذاق الرشعي ونصوص املقاصد وغري ذلك، ستقرانتحّدث عنه بالتفصيل يف مباحث اال

 وفق ما أملحنا إليه آنفًا.

صحابة والصدر الويعني هبم سرية  ة اقتناص القاصد،ـ مراجعة طريقة السلف يف كيفيّ  4

نصوص ومقاصدها، وهنا يعطي ابن عاشور سلسلة من ريقتهم يف التعامل مع الطاألّول و

 .فلرتاجع ،األمثلة

 الشخصّية النبوّية، من ثالثّية فهم القرايف إىل اثين عشرّية ابن عاشورـ  ـ  

يطرح ابن عاشور فكرة تنّوع الشخصيّة النبوّية، مستشهدًا بكالم القرايف الذي ذكرناه فيام 

ىل اثنتي عرشة إفيام يصدر من النبّي  ىل تنّوع الدور النبوّي إهب بل يذ ،مىض، لكنّه ال يقف عنده

 وهي:مطّورًا من فكرة مقاصد الرسول، كام أملحنا من قبل،  ،شخصّية

 بن عاشور يقصد منه التبليغ.ا نّ أيبدو ووهذا هو الغالب،  ـ الترشيع، 1

 تهد فيفتي عىل اجتهادهويظهر أن ابن عاشور يقصد منه اجتهاد النبّي، فالنبّي جي ـ اإلفتاء، 2

 .والقواعد عىل املصاديق مطبقًا الكربيات عىل الصغريات

 ومشتقاته.« قىض»و تعبري أحال التقايض هو وسياقه  ـ القضاء، 3

بيقات طفتاء والقضاء تة الترشيع؛ ألّن اإللكّن ابن عاشور يعترب هذه الثالثة راجعة إىل كليّ 

ة، فتي يف احلالة اجلزئيّ ة في  بيق قاعدة كليّ طيف اإلفتاء يقوم بت نبّي الة الترشيع عىل املوارد، فلكليّ 

 جديد. وليس هناك حكم  

ّن خصوصّية مورد القضاء أو الفتوى ال تكون عاّمة، بل هي أوتظهر النتيجة عنده يف 

ة، ومثاله: النهي عن االنتباذ يف الدباء واحلنتم والنقري بمالحظة الكلّية الرشعّية األصليّ 

ة عىل احلالة دذ النبّي طّبق القاعإ عند ابن عاشور فتوى وليس ترشيعًا؛فإّن هذا النهي  واملزفت،

ّسع فيه حتّقق املسكرّية، وهلذا لو حصل االنتباذ عينه يف البالد اخلارجّية التي رأى أّّنا مما ي  

ة صل احلكم ليس حرمأ نّ أل ؛الباردة مل يكن معنى لإلفتاء باحلرمة، بل احللّية هي األصل

 هو حرمة تناول املسكر. صيلبل احلكم األ ،االنتباذ
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دارة احلكوميّة، مثل ما يسنّه يف وهي القوانني التي يصدرها النبّي يف سياق اإل ـ اإلمارة، 4

 احلروب.

ة ليس اهلدف منها الترشيع اإللزامي، بل هي وهي نصوص نبويّ  رشاد،اهلدي واإلـ  5

 .رشاد ألمر خري أو لطريق خريإ

ة بقدر ما حتمل قانونيّ  ل صفةً مالنصوص التي ال حت ابن عاشور يريد بعض   نّ أر والظاه

 ة قائمة به.هو من مكارم األخالق، فليس له صفة ذاتيّ  سلوكّيًا ألمر   توجيهاً 

عن القضاء، وهي نصوص تصدر عن النبي  زه رصاحةً وهو يميّ  ـ الصاحلة بني الناس، 6

هلي، إفقّية، فليس هو بالذي يريد بيان حكم رشعي هبدف حتقيق الصلح والتوصل لصيغة توا

 بل هو يريد حّل املشكلة القائمة بطريق املصاحلة.

رة ومشطلب فبعض املواقف والنصوص النبوّية ليست سوى  ـ اإلشارة عىل الستشري، 7

 .وّجه للنبّي فيشري عليهم بحّل أو برجحان فعلي

ي يف حالتها يتخذ يف أاملشورة والر نّ أل ؛ةيّ ّن ابن عاشور يعترب أّن هذه ليست مواقف كلأوك

 الغالب طابعًا جزئيًا يتبع مالبسات املوضوع اخلاّص.

، وقالت له بفاطمة بنت قيس ملا جاءت النبّي  امثل هليبه املشاورة، وشوهي ت ـ النصيحة، 8

 ،تقههم ال يضع عصاه عن عااجلبا أ نّ أب بو جهم، فقال هلاأمعاوية و :ه قد خطبها رجالننّ بأ

يف عدم التزّوج  اً رشعيّ  اً يفهم ابن عاشور هنا توجيهال ا معاوية فصعلوك ال مال له، حيث مّ أو

 هي. ن ينصحهاأ يريد امبمن ال مال له، وإنّ 

له كثري من النصوص واملواقف التي تنضوي حتت  ّن النبّي أوهو يرى  تكميل النفوس،ـ  9

ال حسن والصورة األكمل، وإما هو األ عىل هذا الباب، فليس اهلدف ترشيعات بل محل جمتمعه

 .ل الناس عليها لوقعوا يف حرجلو مح

نبي: شخصية جلمهور الناس، وشخصيّة لز بني شخصّيتني لن يميّ أّن ابن عاشور يريد وكأ

، ومن ثمّ  فاخللط بني املقامني يوجب  لوضع خاص يراد منه بناء جمتمع أو فرد بمستوى عال 

 ة يف فهم النصوص النبوّية.ع يف احلريووالوق شالتشوّ 

 .يف الروح ويبدو يل شبيها جدًا بام قبله ـ تعليم احلقائق العالية، 10

ال يريد بيان حكم  ،ة مثل التهديدبمعنى أّن النبي يستخدم وسائل تأديبيّ  ـ التأديب، 11



 

اق ب خارجًا، ومثاله التهديد بإحرأدّ سلوب مؤثر دافع لتحقيق التأ امبل استخد ،رشعي منها

يل لدفع وشور سوى التهاد منه عند ابن عيوا صالة العشاء، فإّنه ال يررضبيوت من مل حي

نشاء ترشيعات كليّة حتى نفتي مثاًل بحرق بيوت من ال إرف اآلخر للحضور، وليس طال

 يف صالة العشاء. كون مجاعةً اريش

النبّي والناجتة عن ة التي تصدر من ات اجلبليّ يّ وهو السلوك رشاد،ـ حال التجّرد عن اإل 12

 نّ أعني يعاديًا، كام لو نزل النبّي يف الطريق يف مكان فهذا ال  ته، أو يكون حاالً وشخصيّ  طبعه

يصال رسالة دينّية حتى جيعل هذا املكان حمّجة أو يقال إه يريد نّ أة أو هذا املكان له خصوصيّ 

 .باب النزول فيهباستح

ناول الشخصيّة النبوّية، ويضيف إليها أفكارًا عالوة هبذه األوجه ينّوع ابن عاشور أشكال ت

، وهو بحّق مبدع  يف تصويراته هذه، برصف النظر عن بعض عىل ما طرحه القرايف من قبل

 .التفاصيل

 بني ابن عاشور والسيستانيتنّوع أدوار املعصوم ـ  ـ  

نا ـ وإن مل تطابق حتليالت ابن عاشور هنا، خاّصة يف الشخصّية التاسعة والعارشة، تذّكر

بالتأكيد ـ بام يطرحه السيد عيل احلسيني السيستاين، وربام متابعًا فيه ا ستاذه املريزا مهدي 

 ، من جعل النبّي واألئّمة يتكّلمون يف مقامني:هـ(1365) اإلصفهاين

وهو حتديد احلكم الرشعي للمكّلف بشكل قاطع وناجز، وهو مقام ال جيوز  مقام اإلفتاء،

 استخدام القرائن املنفصلة؛ ألّن ذلك خالف وظيفة هذا املقام.ثالً ـ ـ مفيه 

وهو أشبه باإللقاء عىل املتخّصصني هبدف التثقيف وبيان الرشيعة هلم  ومقام التعليم،

بمستوى أعىل، هلذا يمكن فيه استخدام القرائن املنفصلة، متامًا كام هي حال ا ستاذ  يلقي دروسًا 

ده الحقًا، فال يكون كّل جملس تعبريًا ناجزًا عن متام احليثيّات عديدة ويقوم ببيان قيو

 واملوضوعات املتصلة بالفكرة التي يتكّلم عنها.

وقد رّتب السيستاين عىل هذه الفكرة نتائج يف حتليل أسباب التعارض بني النصوص من 

نده، قّدم جهة، وكيفّية حّل هذا التعارض، فمثاًل لو تعارض نّص تعليمي مع نّص فتوائي ع
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الفتوائي، ولو كان ظهور التعليمي بالعموم، وظهور الفتوائي باإلطالق، وغري ذلك، وتفصيل 

 .ة السيستاين يمكن مراجعتها يف حمّلهانظريّ 

 واألحكام املعّللة، دعوة ابن عاشور لفقه التعليلالتعّبديات ـ  ـ  

حكام عىل ّن األأىل مي يوصل إفقهي والرشعي اإلسالّن رصد الرتاث الابن عاشور أيعترب 

فقه معناه، ونوع ال ي  حمض دي نوع منها واضح التعليل )معلَّل(، ونوع منها تعبّ  :ثالثة أنواع

 .رصد بالتأّمل وخيتلف الفقهاء عادًة يف أمرهاة ت  ثالث له عّلة لكنّها خفيّ 

ف من ه ال يعرنّ أوخيوض ابن عاشور يف جدل نقدي مع املذهب الظاهري الذي يعترب 

لفاظ والنصوص، ويرتك التأّمل يف روح املعنى والقانون االجتهاد سوى العالقة مع األ

ىل عدم قدرة الرشيعة عىل االستمرار إنتائج املذهب الظاهري من ّن أواملالبسات، وهو يرى 

 عنها. ع ليس يف النصوص حديث  ئالكثري من الوقا نّ أل ؛يوم القيامة

ّن من اخلطأ التعامل مع هذا أفيعترب  باب العامالت، وهنا يفتح ابن عاشور ملّف علل

ن نعتربه من القسم الثالث وهو املعّلل أه، بل األفضل ل  ل  ه تعّبدي حمض ال ت فقه عِ نّ  أالباب عىل

دية كي يفّكوا عنه سمة التعبّ  ؛ل والنظر يف التعليل فيهوالذي يدفع الفقهاء للتأمّ  ،ةالعلّ  خفّي 

ة الفقه ئمّ أًا عىل وكان حقّ »ر يرتك لنا ابن عاشور نّصًا مهاًم حيث يقول: ويف هذا املضام ،املحضة

عي ما ادّ  نّ أن يوقنوا بأو ،تالّية يف ترشيع املعامالتعبد ن ال يساعدوا عىل وجود األحكامأ

اها كثريًا من أحكام املعامالت التي تلقّ  نّ إف ،تو دقّ أحكام قد خفيت عللها  هو أامنّ إد فيه التعبّ 

 ،ة يف معامالهتمدية قد عانى املسلمون من جرائها متاعب مجّ حكام التعبّ األ ي  قّ ل  ألئّمة ت  بعض ا

ٍج ﴿، عىل حني يقول تعاىل: وكانت األّمة منها يف كبد ر  يِن ِمنخ ح  مخ يِف الدِّ يخكم ل  ع ل  ع  ا ج  م   ﴾و 

 «..(.78)احلّج: 

ند حدود النظر يف األدّلة هلذا يدعو ابن عاشور الفقهاء لعدم إّناء البحث االستنباطي ع

اللفظّية يف باب املعامالت، وحيثهم عىل التأّمل يف العلل وحماولة النقاش فيها؛ عّل ذلك يوصل 

إىل كشفها وقّوة الظّن هبا، وإذا كان السابقون مل يتوّصلوا إىل علل بعض األحكام، فال يمنع 

نهي ابن عاشور موقفه ذلك الالحقني من إدامة التأّمل للكشف، فهي عملّية ال تنته ي، وهبذا ي 
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 .هنا بنفي التعّبديات املحضة يف أبواب املعامالت واجلنايات وأمثاهلا

نهي ابن عاشور القسم األّول من كتابه لينتقل للثاين.  هبذا ي 

 ابن عاشور واملقاصد العاّمة للشريعةـ  ـ  

ة للرشيعة، فهو هنا يأخذ جممل يدرس ابن عاشور املقاصد العامّ  ين من كتابه،اثاليف القسم 

 ي تّسي كالروح يف خمتلف أطرافها.الت ةويرصد مقاصدها الكليّ  ،الرشيعة بعني االعتبار

ّّنا تارًة تكون حقيقّية أفريى  ،ةيّ عابن عاشور يف رصد الصفة الضابطة للمقاصد الرش عيرش

ا يقابل االعتباري يف الفلسفة وأخرى تكون عرفّية عاّمة، واحلقيقية هنا ال يريد ابن عاشور هبا م

 بل يريد هبا ما له حتّقق برصف النظر عن األعراف والعادات والقوانني، مثل كون العدل نافعاً 

ليمة أّما شواذ سهنا يف احلكم من العقول ال ذا، والبدّ كوه، النفوس ضاراً  واالعتداء عىل

 ًا يف هذه احلال.يتفاخر به ليس معياروالظلم  فمن حيّب  ،العقول فليست معياراً 

تي تراكمت عاّمة الالبات فيقصد منها ابن عاشور املجرّ  ،رفية العاّمةعوأّما القاصد ال

ّن معاقبة أربة اإلنسانّية التي كشفت عن موائمتها ملصالح الناس، مثل قناعات حوهلا بفعل التج

 اجلاين توجب ردعه عن تكرار الفعل.

 ربعة رشوط:أالقاصد ابن عاشور يف هذين النوعني من  طويشرت

 ة عالية الظّن قريبة من اجلزم.و ظنيّ أة ن تكون قطعيّ قصد به أيو ـ الثبوت، 1

 ض عليهم.عر  بحيث يكون هذا املعنى جلّيًا عند الفقهاء عندما ي   ـ الظهور، 2

ن يكون أشور ما يقابل التشكيك، فالبد للمعنى املقصدي اويريد به ابن ع ط،اـ االنضب 3

 نتائجه من خالله. يف حّد حتصل

ن ال تكون النتائج خمتلفة باختالف األمصار واألعراف أبه عنده  دواملرا راد،ـ االطّ  4

 بل هلا سمة عاّمة. ،والقبائل

الت هذه هي أنواع وسامت املقاصد العاّمة للرشيعة عند ابن عاشور، أّما الوهم والتخيّ 

ة عىل ّن مقاصد الرشيعة عنده مبنيّ أل ؛وال يمكن بناء الرشيعة عليها ،فريفضها رفضًا قاطعاً 
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 .صول العقدّيةة وليس فقط يف األيف املقاصد الرشعيّ  الفطرة واخللقة، فالفطرة مرجع  

 ،يرشع ابن عاشور برصد أبرز مقاصد الرشيعة العليا، فريى أّوهلا السامحة واليّسبعد هذا، 

ثبات هذا األمر شد إليق، وحيوهي سهولة املعاملة يف اعتدال، فال هي تساهل وال هي تضي

ىل إصعد ضل يف انتشار اإلسالم عىل بعض الفالرجع ي  كام العديد من الشواهد والنصوص، 

رشيعة عىل النكاية واالنتقام والعقوبة العدم قيام  دصول املقاصأ، وهلذا يرى من سامحته

 .بل عىل الرفق واليّس هبم ،للناس

حفظ نظام األّمة وصالحها بصالح إنساّنا يف عقله  شورالعام يضع ابن عا املقصد الثاينيف 

وعمله وعالقاته باملوجودات، وهذا ما جيعل الرشيعة يف املقابل تواجه الفساد واملفسدين، 

يقرؤه يف هو وهذا الصالح ال يقف عند ابن عاشور عىل صالح العقيدة وصالح العمل، بل 

ة مرجعيّ  ّن أهمّ أة لألّمة، وهبذا يعترب ّنه صالح يف الشؤون االجتامعيأيرى حيث  ،نتائجه

بل  ،سان ليس بصالح الفرد فحسبنصالح اإل نّ أة املصالح ودرء املفاسد، وة هي تبعيّ مقصديّ 

ىل مصالح عاّمة إها ميف املصالح وتعريفها وقّس  ورل ابن عاشبصالح املجموع كذلك، وقد فّص 

تامعي جضة عزيزان يف الوجود االة املححة املحضة واملرّض لومصالح فردية، ورأى أّن املص

ها بي والعّز، بل يرى أّن الترشيعات كلّ طره الشاخالفًا ملا تصوّ  ،ستوى الفرديعىل امل ممكنان

بني مفهوم فاصاًل النقيض فيها مغلوب متالش  غري منظور،  نّ أو ،سداو درء مفأفيها مصالح 

وبني مفهوم املصلحة  ،الئم وغريهية اخلمر، وكذا بني مفهوم املآاملنفعة ومفهوم املصلحة يف 

التحرير  :يهيف كتاب   بعد االجتامعّي الل يف هذه النقاط ذات ّص ، وقد كان ابن عاشور فواملفسدة

 صول النظام االجتامعي يف اإلسالم.أو ،والتنوير

ات ويضع معايري ليست باجلديدة، ويف ع التزاحم واألولويّ ووخيوض ابن عاشور يف موض

ومجيل،  سلوب جيلّ أويوضحها ب ،يات والتحسينياتجات واحلاج الرضوريّ ضوء ذلك يستخر

ما عليه  ة كّل ّن فرضيّ أ، معتربًا ات بشكل مستقّل قحام حفظ العرض ضمن الرضوريّ إ منتقداً 

 .غري صحيحة ات فرضية  عقوبة فهو من الرضوريّ 
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 نّ أيث يعترب ح به، ه خاّص نّ أوكيظهر ات بتعريف خمتلف يّ ف التحسينلكّن ابن عاشور يعرّ 

ات هي التي يكون هبا كامل حال األّمة يف نظامها وهلا هبجتها بني األمم حتى يطمع نيّ يالتحس

 .هلااخامتًا ببحث املصالح املرسلة وأمث، ة واللحوق هبااألمّ  هماج هبذداآلخرون يف االن

ب، وهي ة الرشيعة اإلسالمّية للزمان واملكان واألمم والشعويقّرر ابن عاشور عموميّ 

ة تعترب متفقًا عليها بني مجهور الفقهاء، لكّن هذه الرشيعة نزلت يف العرب، ومن ثّم ـ كام قضيّ 

والشعوب، وهبذه  عرافـ يلزم فهمها فهاًم عللّيًا حتى ال ختتلف باختالف األ هو نفسهيرى 

لعمومات، تقييد املطلقات وختصيص ا رصارهم عىلالفقهاء يف كثرة إ املناسبة ينتقد ابن عاشور

تساع الق بغية تكوين قواعد عاّمة قادرة عىل االطس للحفاظ عىل عنارص اإلمتحمّ وكأّنه 

 .للزمان واملكان واألمم واألعراف

د مباحات، وهلذا ال صاًل يف الرشيعة، بل هي جمرّ أّن عادات الشعوب ليست أومن هنا يقّرر 

ا هالشعوب األخرى عليه، بل هي كلّ مل رشعيًا حت   صالً  شعب آخر أّي أتعترب عادات العرب أو 

لة للتجيّل قاب دقاصمات تقوم عىل بام حتمله من كليّ ه ة الرشيعة عندمباحات، ومن ثّم فعموميّ 

ساس شكال متنّوعة، وعىل هذا األأمم خمتلفة بأوضاع خمتلفة ولدى والتكّيف والظهور يف أ

االت اخلاّصة، بعكس السنّة التي وقليل بنحو احل ،ن بنحو الكليّةآيعترب أّن أغلب ما يف القر

 .كثر فيها احلاالت اخلاّصةت

 هصاًل مقصدّيًا شارحًا موانعأّمة بوصفه األفراد أة يف القانون بني اساوامل أر مبدوبعد أن يقرّ 

بتقرير دور الرشيعة وأّن مقصدها ليس تغيري املجتمع، بل التغيري  ، يرشع ابن عاشوروقيوده

فمقصد الرشيعة  ،بل فيها الكثري من الصالح ،مطلقاً  اً ءجتمعات ليست سوألّن امل ؛والتقرير

تكريس هذا الصالح هنا وهناك وتغيري الفساد هنا وهناك، وأكثر موارد التقرير هي  يضاً أ

، هلذا يويل يف مواضع من بحثه شكال الغلّو الذي يفرض عىل الناس قيوداً أاملباحات يف مواجهة 

 .ساس قيمة الرتخيص فيهاأل الرشيعة عىل ع الرخص وحيلّ اهتاممًا كبريًا بموضو
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بل الحضة، سامء األّن الرشيعة ليست قائمة عىل أيدلف ابن عاشور فيقّرر  ،كله ذلكومن 

ضة لالجتهاد النّص واملناقِ  ة شديدة األمهّية،قاصديّ ، وهي النظرية الوالسّميات عىل العاين

 ث يف سّد الذرائعاحليل الرشعّية ويفّصل فيها، ثم يتحدّ والظاهري معًا، وهلذا يرفض بوضوح 

 .وفتحها

قاعدة االنضباط يف مقابل عدم وضع حدود والعاّمة الرشيعة العليا  دمن مقاصأّن كام يقّرر 

 .رق لذلكطضبط، ذاكرًا عّدة اللألمور وإحالتها للعسف وال

 ،احلرية مقابل الرقية مطلب نّ أفيعترب  ويضع ابن عاشور احلرّية من مقاصد الرشيعة،

ة ة االعتقاد وحريّ ة، كام يؤّكد عىل حريّ سالم بطريقة شبه تارخييّ ية يف اإلوحياول تفسري الرقّ 

دت الرشيعة قيّ  نّ أة حّد التدّخل يف اآلخرين رشط عدم اإلرضار هبم، والتعبري، ويذهب باحلريّ 

ة من االعتداء عىل احلريّ  نّ أح ببعض احلريات ملصالح عاّمة مثل أّي قانون آخر، بل هو يرّص 

 .نواع الظلمأكرب أ

مقاصدي  كأّي هو و يف مقاصد العامالت،ابن عاشور ثالث من الكتاب يبحث القسم الويف 

، وذلك يف مطلع هذا الشارعف ومقاصد لّ ومقاصد املكث عن املقاصد والوسائل يتحدّ 

 .بعد ذلك ل فيه تطبيقاً ثم يفّص  ،البحث

 واملقاصد يف سياق املقارناتم( )لفاسي عالل اـ  

ة سياسيّ نضالّية ة م(، شخصيّ 1974ـ  1910عالل بن عبد الواحد بن عبد السالم الفايس )

ني احلديث، كان ة فاعلة يف املغرب يف القرن العرشين، وهو أحد رموز التفكري الديدبيّ أناشطة و

، ثم ختّرج هو منها وصار معات يف العاملإحدى أقدم اجلا ،نيتذة جامعة القرويّ اسوالده أحد أ

ة وثقافية عّدة تزيد عىل الثالثني، وكان منها كتابه فكريّ  عامالً ، وقد ترك أساتذهتاأبرز أأحد 

يبدو من مقّدمته ـ ربام الذي نرش ـ عىل ما و، «ومكارمهااإلسالمّية مقاصد الرشيعة »الشهري 
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 م.1963عام 

رش رغم أّنه مل ي   ، الفايس أخذ بعض األفكار من ابن عاشورنّ أثّمة اختالف بني املتابعني يف 

أّية حال ة يف هذا املضامر، ولكن عىل ليه إطالقًا، وثّمة تنّوع يف وجهات النظر فيمن له األسبقيّ إ

كام سوف  ،عىل بعض الصعدمتنّوعة سلوب واملرامي واأل ،ّن نمط الكتابني خمتلف متاماً فإ

ختصصّيًة عىل صعيد الدراسات الفقهّية، بينام كتاب الفايس يمثل ، وكتاب ابن عاشور أكثر نرى

 .حماولة فهم مقاصدّية عاّمة ومقارنة يف ظّل الفكر احلديث

مته أّنه حريص عىل االهتامم بموضوع القاصد يف ّد يبدو من الفايس وهو يطّل علينا بمق

ّن العدل أفهو يستهدف إثبات هلذا  سياق القارنة بني القوانني احلديثة والرشيعة اإلسالمّية،

بخالف  ،الذي هو الغاية من وراء الرشائع والقوانني قد تضّمنته الترشيعات اإلسالمّية

وهو من خالل  .ثبت مسألة العدلالقوانني الوضعيّة التي ذهبت إىل عنارص مساعدة كي ت  

ات بحث يف الكليّ الد ، بل يرياجلزئّية ّنه ال يريد البحث يف العللأمدخلّية العدل يبدو واضحًا 

للرشيعة، وهلذا يأخذ عىل الذين اشتغلوا بعد الشاطبي أّّنم مل يزيدوا شيئًا العاّمة املقاصدّية 

مبّينًا أّنه  ،ذكر عليه بل ذهبوا نحو تعليل الرشيعة يف هذا املورد أو ذاك ويف هذا الباب أو ذاكي  

كان يف البداية سلسلة حمارضات ربع سنوات من العمل الذي أعّد كتابه هذا عىل مدى أقد 

 .لقاها عىل طالب احلقوق بجامعة حممد اخلامس يف الرباطأ

هبذا يفصل الفايس ـ كام رشحنا مطلع هذا الكتاب ـ بني االجتهاد التعلييل الذي يشتغل 

كثريًا عىل اجلزئّيات، واالجتهاد املقاصدي الذي يرّكز أكثر عىل الكليات الغائيّة للرشيعة 

 مّية.اإلسال

التي هي  يبدأ الفايس رحلته من خالل تكريس مبدأ التعليل وبناء الرشيعة عىل الغايات

والرشائع من خالل وجود عقد وميثاق  ةاملقاصد بحسب تعريفه، ويفلسف الفايس فكرة النبوّ 

 هلذا ؛بني اهلل واإلنسان منذ اخللق األّول، واإلنسان غري قادر عىل الوفاء هبذا العقد من نفسه

التي يذهب و، فاء هذه ومستلزمات هذا العقد عرب النبّوات والرشائعودراك قواعد الإلزمه 

ه مات بالتعريف الذي قدّ نيّ يات واحلاجيات والتحسىل أّن مقاصدها هي الرضوريّ الفايس إ
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 .من قبل الشاطبي هلا

 ةن قوّ وليس م ،ساننيؤّكد الفايس عىل أّن الرشيعة تنطلق من وجدان اإل ،وبعد توضيحات

و رضورة يف أة أو غريها ليست سوى معني ة القضائيّ طالسل ةّن قوّ أو السلطة الفروضة عليه،

هليّة، وهلذا ة والرساالت اإلصل يف هدف الرشائع السامويّ هي األدون أن تكون  ،بعض األحيان

تقل بحجم اجلرائم، ومن خالل هذه الفكرة ين قياساً  اً قليلة جدّ  سالمكانت العقوبات يف اإل

نساين رض، فبقيام الرشيعة والقيم يف الوجدان اإلالفايس لعرض فكرة خالفة اإلنسان يف األ

ىل حارس للعدالة وضامن إسان عند عالل الفايس نتتحّقق اخلالفة، ومن هنا يتحّول اإل

ّن هذا اإلنسان املصقول بالرشع قد تغرّي من باطنه، وهلذا فهو يعطي احلّق لصاحبه لوجودها؛ أل

السلطة والقضاء باحلّق له )اجلانب القضائي(، مستعينًا  تانب الدياين( حتى لو حكم)اجل

بام ال يرّبر ملن ليس له  ،قضاءالمكانية وقوع خطأ يف نتائج إم عن الذي يتكلّ  باحلديث النبوّي 

والفايس هبذا يستعني ببعض  .من النار قطعةً بذلك فإّنه يأخذ  ؛ن يأخذ ما ليس له بحّق أ احلّق 

ة سالميّ فهوم املساواة بينام القوانني اإلد أّن القوانني الغربية رّكزت عىل مني ليؤكّ باحثني الغربيّ ال

بل  ،ذاتية ولة ال متلك قيمةً  قوانني الدنّ أفهوم العدل واإلنصاف، وهلذا يستنتج مزت عىل ركّ 

جلميع ة القيمة يف الرشيعة ملديات ضامن هذه القوانني لتحقيق العدالة وتعميم احلريّ 

 .املواطنني

وبعد  لكي يذهب يف حماولة لتفسري ظاهرة وجود القانون يف حياة البرش، ،يرتكنا الفايس هنا

ات هي التي ّن النبوّ أىل إل يتوّص  ،اهلمأمثتامع وليل يستشهد له بكلامت بعض علامء االجحت

اة لتجربة األنبياء سوى مضاه تليس ،هلل ةبوالصور البائسة للقانون املنس نّ نرشت القانون، وأ

 .األصل ت هيوليس

ة أعراف صار ينيّ دت من القوانني الدقانونية وتولّ ال وهبذا نشأت من الفكرة الدينية الفكرة  

، ثم نشوء الً هنا يف نشوء القوانني عند البرش وعوامل ذلكوّ طهلا قيمة. إّن الفايس خيوض م

والدين مثل سالم ير القانون يف غري اإلوطثم يرشح وسائل ت ،سالمالقوانني يف األديان غري اإل

 .لة والقانون الطبيعي والترشيعياحل
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ويعترب الفايس أّن الرشائع اإلهلّية جاءت يف وقائع جزئيّة، لكنّها ال تقترص عىل هذه الوقائع، 

وأّن العادات واألعراف ليست مستهدفة بالنفي واإلقصاء يف الدين، بل املهّم هو كون الدين 

 .ها دون العكسمهيمنًا علي

رار صالحها مرض وحفظ نظام التعايش واستومقاصد الرشيعة عند الفايس هي عامرة األ

من يّن به يغمز ة ليس هو كّل يشء، وكأصالح العقيدإأّن إىل  رياً مش ستخالف،االعىل قانون 

الح صإ دة تاركةً يعقالصالح إالتيارات التي بالغت كثريًا يف الرتكيز عىل موضوع قناة بعض 

ة والعالئقّية، فالعدل العام هو املنشود وهو سالمي والبرشي يف بنيتة احلياتيّ االجتامع اإل

 .ثابتاً  وقد تتغرّي وسائله لكنّه يظّل  ،املقصد

و يميل فه غراض الدين،أساساً يف فهم أة الصوفية فايس رفضه النزعة الروحيّ الويظهر من 

 منتقداً  ، غاية عليا للدينامبوصفهة االجتامعّية، والعدال اإلسالم االجتامعيع وىل موضإكثر أ

 قبيل مفهوم التوّسط واالعتدال، ة يف األخالق مناليونانيّ  ماهتمرجعيّ بعض الباحثني يف 

بل املطلوب حتقيق احلّد األعىل من كّل يشء،  ،شياء ليست معيارًا عند الفايسة بني األفالوسطيّ 

أخرى طروحات عنده هي العدل نفسه، كام يرفض أ  ة وهذا هو املفهوم القرآين، بل الوسطيّ 

ثاين اهلجري عقب تعقيدات احلياة المي يف القرن سالّن فكرة العدالة عرفها الفقه اإلأتّدعي 

 نّ أو ،ّن هذا خطأأة، حيث يرى سالميّ بالد اإللشعوب داخل االوشبكات العالقات بني 

ّن أىل إيشري ه املناسبة هبذ، وهو البداية منذموجودًا  التفكري املقاصدي القائم عىل العدل كان

 عندما ينطلق من مقاصد الرشيعة. ح  بل هو ممدو ،ي ليس مذمومًا باملطلقأاجتهاد الر

ومقاصد الرشيعة ليست واإلنصاف العدل  نّ أوهي  ،ة عندهفايس بنتيجة مهمّ الوهبذا خيرج 

 .ال يتجزأ منها ومن صميمها ءبل هي جز ،منفصلة عن الرشيعة

ن يف سياق مقارنات مع فكرة القانو ذه القضّيةرات طرح الفايس هلبرصف النظر عن مربّ و

خارج  دّن الفكرة بالغة األمهيّة لو تأّملناها، فالفايس ال يريد جعل املقاصأال إبيعي، الط

رشيعة هي التي تبني عالقة مع الفيام  ،بحيث تكون عالقتنا نحن مع الرشيعة ،الرشيعة

من  املقاصد جزء   نّ أي احلال التي ربام يكون عليها التفكري الظاهري، بل يعترب املقاصد، كام ه
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وهلذا يمكن لنا  ،مبارش يف اخلطاب الرشعي مع املقاصد فنحن نقع عىل متاّس  ومن ثمّ  ،الرشيعة

مستشهدًا  ،افع عنها الفايسدوهي الفكرة التي  ،ةيف حركّية القوانني اجلزئيّ  جعل املقاصد مؤثرةً 

 ء والصحابة.اات بعض اخللفكيّ بسلو

ن كان ترشيعها إّن الرشيعة وأيعترب  ،وهلذا نراه الحقًا عندما يتكّلم عن السياسة الرشعّية

املسلمني يف ظّل إمامة نني عرب الكنّها منحت املسلمني باالشرتاك لوضع القو ،من اهلل سبحانه

الرتجيح بني االجتهادات بام يراه  القدرة عىلسلمني مام املإنح هدي املقاصد والغايات، كام م  

ة ملزمة لألّمة ما مل حكام السلطانيّ األ مناسبًا لزمنه ما دامت اجتهادات مرشوعة، وهبذا كانت

 .ختالف الرشع احلنيف

نهي مناقشاته ن ي  أوبعد  لة العدل والعقل يف اإلسالم،أويف حتليله الكالمي والفلسفي لس

، يقّرر الفايس النتيجة اآلتية: همة وغريشاعرة واملعتزلة والظاهريّ قاته عىل املاتريدية واألوتعلي

ة ـ فوق الدين، وليس هناك ـ خالفًا للمسيحيّ  سالم ـ خالفًا للمعتزلة ـ عقل  ليس هناك يف اإل

ىل عدم وجود إلينتهي  للدين، مساعد   وعقل   ،للعقل فوق العقل، بل هناك دين مطابق   دين  

 .رضة بني العلم والدينامع

ث عن تهام، فيتحدّ ثًا عن الكتاب والسنّة وحجيّ متحدّ  صول الرشعةأويدخل الفايس يف 

م عن ويتكلّ  ،ة منهانواعًا من املعارِص أة يستعرض وهو يف املدارس التفسرييّ  ،القرآن وتفسريه

راء فة، وحول اآلشارة عند املتصوّ املعتزلة اجلدد يف اهلند وغريها، وعن مدرسة التفسري باإل

سالمي ات التي نفذت يف الفكر اإلرسائيليّ اإل ىل، ثم يعّرج عة الفن القصّصرة يف قضيّ ّخ أملتا

 عبد طروحة عيلىل أ  إهنا أيضًا مشريًا  ،ت جديدةارسائيليّ ات قديمة وإرسائيليّ إىل إفها ويصنّ 

وعن عجاز القرآن وعن النسخ فيه، م عن إيتكلّ  ثمّ  منتقدًا،سالم الرازق يف نفي احلكم يف اإل

ة سنّ القسام ، وأسنّة النبوّيةالسنّة يرشع باحلديث عن قيمة الترمجته لغري العربية، ويف قسم 

ة اخلرب اآلحادي ستقّلة وحجيّ ة السنّة املدًا حجيّ املنقولة من حيث التواتر واآلحاد، مؤكّ 

ته فال يضيف شيئًا عىل صحيح يف غري العقائد، ثم يدرس مقاصد الرسول وجوانب شخصيّ ال

اس واالستدالل واالستصحاب والرشائع يمجاع والق، لينتقل بعد ذلك لإلا طرحه القرايفم
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ينة والعادة والعرف أهل املدومذهب الطويف وعمل  رسلةالسابقة واالستحسان واملصالح امل

غالقها، باديًا منه امليل ي يعتربه رضورة مستمّرة ال جيوز إالذ واالجتهاد ،وسد الذرائع وفتحها

ظريف  ، مشريًا لربط  م مقاصد الرشيعة جزءًا من االجتهاد كام قال الشاطبي من قبلجلعل فه

: مجاع وفكربني فكرة اإل حداثه إمجاع هو يف  لإلمعتربًا أّن الوجه املهمّ  ،دادبستالشورى وااليت 

، وليس يف التطويالت املمّلة التي خاضها ةىل الشورى والديمقراطيّ إستبداد نقلة من اال

 .ة وسياسّيةة اجتامعيّ ويزامن ون، فهو يقرأ اإلمجاع األصوليّ 

سباب اختالف أفايس باحلديث عن الولته يف مصادر الترشيع ومناهجه، يرشع جبعد و

 أكثر من الشاطبي،ل فيه ليه من قبل اإلمام الشاطبي، لكنّه يفّص إشار وضوع أفقهاء، وهو مال

 .مثله وشواهدأذكر فيه يو

من بحوث فقه انبًا ييد املصالح باملقاصد، وهو يعالج هنا جوخيوض الفايس يف تق

عىل اجلزئّية، ويرى من أمثلة ذلك يف العرص  ةفيقّدم املصالح العامّ  ،ات والتزاحماألولويّ 

يرى أّن مفهوم العدل ليس خاّصًا بالنفقة  هألنّ  ؛الزوجات داحلديث توقيف العمل بقانون تعدّ 

بًا هذا كّله ة، ويقّدم دفع املفسدة عىل جلب املصلحة، معقّ شامل لألّمة بام هي أمّ  بل عامّ 

 .باحلديث عن الفرق بني السنّة والبدعة

صول أيبحث يف واخر بحوثه يرى أّن مكارم األخالق هي مقصد مقاصد الرشيعة وأويف 

ويف  ،اض عن اجلاهلنيرعف واإلرمر بالعة التي هي األخذ بالعفو واألقيّ الخالقضايا األ

ة يف ويبدو واضحًا يف نزعته الديمقراطيّ  ،سالمألة منهاج احلكم يف اإلتم كتابه يبحث مسخوا

رض مفهوم ة الدولة وقوانينها ضّد تيار العلمنة، وهو يستحسالميّ الوقت عينه الذي يؤمن بإ

سان نلة حقوق اإل، ليدرس بعدها مسأولةصدًا من مقاصد الدّمة ووحدهتا بوصفه مقاأل

وحّق احلرّية بأشكاهلا التعبريية والعقدية والسياسية، ونفي اإلكراه يف الدين،  احلياة، كحّق 

                                              
 .169ـ  84املصدر نفسه: ( انظر: 1)

 .178ـ  173( انظر: املصدر نفسه: 2)

 .189ـ  181( انظر: املصدر نفسه: 3)

 .205ـ  191( انظر: املصدر نفسه: 4)

 .224ـ  207( انظر: املصدر نفسه: 5)



  

سرتقاق التي يفهمها نوعًا من التوافق التارخيي، ة االوحّق الكرامة الذي يربط البحث فيه بقضيّ 

من والسالم، لغاء الرقية تنتهي متامًا، وحّق األإت قواعد احلروب وتوافق البرش عىل فلو تغرّي 

 .سلم عاملي حقيقي ّي أوداعيًا لالنخراط يف  ،ًا ترشيعات اجلهاد بالدفاعّيةمفّّس 

فابن عاشور يامرس رضبًا من  بني ابن عاشور والفايس، ةارق الدقيقوالفأحد هبذا يتبنّي 

التأصيل االجتهادي وتقديم بناء اجتهادي داخيل، بينام الفايس حياول أن يدرس الرشيعة 

سفي أكثر، تقوم عىل قراءة لإلنسان وجتربته التارخيية وعىل مقارنة مع بمقاربة ذات طابع فل

التجارب القانونّية للبرشّية، وهو إذ جيعل أصل العدل أعىل األصول إىل جانب أصالة 

األخالق، فهو يؤمن بأّن الرشيعة جاءت لإلنسان ونرش العدالة يف حياته الفردية واالجتامعيّة، 

م االجتامعي ـ السيايس يف العرص احلديث، األمر الواضح أيضًا من م من أعالم اإلسالل  فهو ع  

 جتربته النضالّية التارخيّية يف حياته، ومن سائر أعامله الثقافية والفكرّية.

وهبذا مل يقّدم لنا الفايس تأصياًل اجتهادّيًا يف املقاصد بقدر ما أحاطنا بفضاء فلسفي سياقي، 

لنا أن تكتفي به ونحن ننشد بناء معرفة مقاصدّية يمكنها نحتاجه بالتأكيد لكّن من الصعب 

 النهوض بالفقه اإلسالمي احلديث.

 أمنوذجًا(.. اخلادمي)الريسوني و املقاصد يف العصر الراهنـ  

بعد جيل الدعوة املقاصدّية األوىل وجيل التنظري األّول للمقاصد يف العرص احلديث منذ 

ات من ني منذ مطلع الثامنينيّ جيال املقاصديّ أ، ظهرت ىل عالل الفايسإحممد عبده وصوالً 

ىل حال الوفرة، فكتب الكثريون ة من حال الندرة إلت الدراسات املقاصديّ القرن املايض، وحتوّ 

عامهلم، وغالب هذه الكتابات كان إّما عىل أة بسالميّ يف املقاصد الرشعّية وأغنوا املكتبة اإل

قصدي هنا أو هناك، أو منا أو هناك أو تيضء عىل موضوع ه شكل مقاالت متفّرقة تثري فكرةً 

فات وكتب غالبًا ما جامعّية ومصنّ أطاريح مقاصدية هنا أو هناك، وإّما  ةً تدرس شخصيّ 

أو أحدهم، مثل ابن علامء املسلمني  دة املقاصد أو التفكري املقاصدي عنتناولت تاريخ نظريّ 

 .و غريهمأو رشيد رضا أو عالل الفايس أر و ابن عاشوأو الشاطبي القيم أو ابن تيمية أ
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ومن بني األسامء التي عرفت باهتاممها بالكتابة القاصدّية يف العرص الراهن الدكتور الغريب 

الرئيس احلايل لالحتاد العاملي لعلامء  ،م(1953)مولود عام  الريسوينعبد السالم أمحد 

ه ومشاريعه ودروسه يف جمال أصول املسلمني، خلفًا للشيخ يوسف القرضاوي، وأغلب أعامل

الفقه ومقاصد الرشيعة، بل قد أرشف عىل عرشات البحوث والرسائل اجلامعيّة التي تسري يف 

 هذا السياق.

قوي يف موضوع املقاصد يف أوائل تسعينيّات القرن املايض،  ظهر اسم الريسوين بشكل  

، والذي ت رجم الحقًا للفارسّية «بية املقاصد عند اإلمام الشاطنظريّ »خاّصة عندما نرش كتابه 

كتبه  أهمّ من ، ووتتالت بعد ذلك مسامهات الريسوين يف هذا املضامر .واال ردّية واإلنجليزّية

الفكر »، «الذريعة إىل مقاصد الرشيعة»ليه: إصعيد إىل جانب الكتاب املشار العىل هذا 

ة نظريّ »، «قاصد املقاصدم»، «صد الرشيعةاإىل مقخل  مد»، «املقاصدي قواعده وفوائده

، «حمارضات يف مقاصد الرشيعة»، «التقريب والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم اإلسالمّية

 .وغري ذلك من الكتب« ساسّية للرشيعة اإلسالمّيةالكلّيات األ»

املعارصة البارزة يف جمال التنظري والدعوة ملرشوع يعّد الريسوين إحدى الشخصّيات 

لقى الكثري من ، وأ هذا املجال العديد من الكتب واملقاالت والدراساتاملقاصد، وقد كتب يف

ة جديدة يف املقاصد باملعنى احلقيقي مل الريسوين نظريّ ال حيوربام الدروس واملحارضات، 

للكلمة، لكنّه بالتأكيد حيمل رؤية مهّمة للتجربة املقاصدّية وملرشوع املقاصد يف العرص 

 احلديث.

 يف اآليت:ـ كام أراها ـ معامل جتربته  همّ صار أاختيمكنني لعّله و

ة والدينّية ة والجتمعات الفكريّ ـ السعي احلثيث لتذليل العقبات أمام احلوارض العلميّ  1

قريب للمقاصد، توهلذا فهو مهتّم بال يب بمرشوع القاصد بشكل جاّد وعميل،حاإلسالمّية للرت

ة بالتفكري املقاصدي، وهذا ما ظهر واضحًا ة العلميّ ن يربط الساحأيريد  هبمعنى أنّ  فهو تقريبّي 

 .لينابالنسبة إتها مهيّ أفهو يريد إقناع الفضاء العلمي بحاجتنا اليوم للمقاصد و ،بهيف كت

ويف هذا السياق، يرشح الريسوين دائاًم قيمة املقاصد وفوائد التفكري املقاصدي علميًّا 

لتفكري املقاصدي لو مارسناه عىل االجتهاد الرشعي، وعملّيًا، وهو يذكر األمثلة التي يرتكها ا

سواء يف دائرة ما فيه نّص أم يف دائرة ما ال نّص فيه، وحياول أن يكون شارحًا مبّسطًا لألفكار 



  

 املزروعة يف بطون الكتب الرتاثّية اإلسالمّية.

متها ملرشوع هلذا يتحّدث عن املقاصد يف سياق خد إّنه مهتّم باجلوانب اليدانّية للمقاصد،

الدعوة اإلسالميّة، وجتويد نمط إيامن وتدّين الفرد املسلم، وتنظيم السياسة الرشعّية، ومن هنا 

، واملآالت التي نصل إليها من خالل هذا «مقاصد املقاصد»نفهم تركيز الريسوين عىل فكرة 

 املوضوع.

قواعد التفكري »وان س عنفهو يؤّس  ،هنا يف هذه احلقبة جّيدتعليمي  الريسوين مهندس   نّ إ

 ،ليلعمثل قاعدة الت، شكل قواعد ويعيد صّبه فيها قاصدي عىلفيجعل التفكري امل «املقاصدي

ييز بني املقاصد موقاعدة الت ،وقاعدة ترتيب املصالح واملقاصد ،ال تقصيد بدون دليل :وقاعدة

 وجزئيّة. ،وخاّصة ،كلّية عاّمةإىل والوسائل، كام يقوم بتقسيم املقاصد 

كتبه يف هذا  همّ ومن أ ة القاصد،ورصد السار التارخيي لنظريّ  ،ـ التعريف برموز القاصد 2

كرب عدد أن حيشد أوقد حاول الريسوين  ،«ة املقاصد عند اإلمام الشاطبينظريّ »املجال كتاب 

تقوية وضع ممكن من الرموز يف القرون األوىل وما بعدها ليعتربهم رموزًا مقاصدّية، هبدف 

الريسوين  نّ أينا سابقًا كيف أر ثبات عمقه التارخيي االسرتاتيجي، وقدفكري املقاصدي عرب إالت

، األمر الذي عّلقنا عليه سابقًا ببعض نيوىل للمقاصديّ جيال األثاله من األأمجعل الرتمذي و

 .املالحظات النقدّية، فراجع

حلديث عن مقاصد من نوع ا ،ة للدرس القاصديـ السعي لتقديم مقرتحات تطويريّ  3

 ةصد السنّ اومق ،رآن الكريمعن مقاصد الق ه، وبحثالعقائد، وليس فقط مقاصد الرشيعة

 .الرشيفة

ختّطي النصوص  والتي حتاول ،ة العارصة يف القاصدّيةفراطيّ ـ التحذير من النزعة اإل 4

ة الطوفيّ »ـ بـ ي تبعًا للشيخ القرضاوـ يه حكام الرشعيّة، وهو ما يسمّ وإلغاء دورها وجتاهل األ

 .، نسبًة إىل نجم الدين الطويف«اجلديدة

ّنه يرّكز عىل املقاصد املعنوّية يف ، أفراطييف سياقات نقده لبعض التفكري اإل نجد ،من هنا

ال املقاصد املادّية، وعىل سبيل إالرشع يف مقابل التيارات التي باتت اليوم ال ترى يف الرشيعة 

 احلبيب بورقيبةالرئيس التونيس األسبق لة الصوم التي طرحها أاملثال ينتقد الريسوين مس

بل ثّمة أمور أخرى تدخل عىل  ،ةّن العربة ليست فقط باملسائل االقتصاديّ أويرى  ،م(2000)



 

أو  «خسالمينّي الاالنس» :يهميسمّ  نيضًا. وهو هبذا كّله ينتقد كذلك مالرشيعة أ اخلّط هتدفها

 ني.ني احلداثيّ سالميّ اإل

ويرى  ،صلحةلفكرة امل م(2010) د عابد اجلابريحممّ الدكتور ينتقد رؤية  ،ذا السياقويف ه

ة هلا، هادفًا بذلك العودة للمقولة ة املصلحة التي ال هويّ يطرحون نظريّ ـ ومعه غريه ـ ه نّ أ

من مقاصد  اةً ن تكون مغطّ ح جيب أهذه املصال نّ أوالتي ترى  ،صالح املرسلةة يف بحث املالرتاثيّ 

 رشع من قبل.الدة يف هداف قريبة حمدّ يعة أو من أالرش

يف قضايا  عّيةكمحاولته دراسة املقاصد الرش ،بيقاً ه الوجزة يف دراسة القاصد تطتـ حماوال 5

 .والبنوك والعبادات واألدعية األموال

فكار أثنا عنها عند تناول ن حتدّ أالكثري من البحوث التي سبق  نّ أىل إشارة هذا مع اإل

 ،كتقسيم املقاصد ،فال نعيد أو بمرور عابر منه، الريسوين بتوضيح يضاً أذكرها  ،نياصديّ املق

وفقه  ،الذرائع وسدّ  ،واملصلحة املرسلة ،فنيومقاصد املكلّ ، ءستقراواال ،وتعليل الرشيعة

 وغري ذلك. حة ودرء املفسدةاألولوّيات، وجلب املصل

لفكرة الريسوين فقد مال تي تستحّق التوّقف، اإلضافات الفكرّية يف نظرّية القاصد والـ  6

، نظرّيًا وعرب التطبيق واملالحقة امليدانّية باألمثلة فاع عنهاحاول الدعبادات، ولا ليل يفعالت

 ني.ام نجدها يف أعامل املقاصديّ وهذه قضّية قلّ 

مبّسط، شارح، أّنه: عىل حفظه اهلل يمكنني تصنيف الدكتور الريسوين  :بعبارة موجزة

ة ضّد خصومها من جهة وضّد الستغّلني هلا من جهة ثانية، ب، منظّم، مدافع عن القاصديّ قرِّ م

ة والعمق نية العرفيّ أو حافرًا يف البِ  فهو داعية مقاصد أكثر من كونه منّظرًا يف الفكر القاصدي

 .للنظرّية االجتهاديّ 

 أكتفي هبذا القدر من احلديث حول الدكتور الريسوين.

خرى هلا مسامهات معروفة اليوم يف جمال مقاصد صيّة أتقلنا من الريسوين نحو شخوإذا ان

يج من اخلرّ  ،م(1962)مولود عام  اخلادميبن خمتار نور الدين التونيس الرشيعة، وهي الدكتور 

عام  م، ثمّ 2011ة بعد الثورة عام شؤون الدينيّ الوالذي توىّل وزارة جامعة الزيتونة بتونس، 

ًا آخر يف تناول املقاصد. ، سنجدم2103 س   ن ف 

اهتّم اخلادمي بدراسة مقاصد الرشيعة بطريقة ربام تكون أكثر أصولّيًة وفقهّية من 



  

ء ستقرافكرة اال« املقاصد الرشيعة ء ودوره يف معرفةستقرااال»الريسوين، فدرس يف كتابه 

وضوابطه  حجيّته، االجتهاد املقاصدي»كام درس يف كتابه اآلخر ن يشتغل عليها، أوحاول 

فبدا منقساًم إىل « علم املقاصد الرشعّية»، نظرية  املقاصد بتفصيل أكرب، أّما كتابه «وجماالته

 جانب نظري وآخر عميل تطبيقي.

هذا، وتوجد أسامء أخرى عديدة يف العرص احلارض اشتغلت عىل املقاصد، ال أريد اإلطالة 

اهلل دراز، وعبد املتعال الصعيدي، وحمّمد  مثل يوسف القرضاوي، وحمّمد عبدباحلديث عنها، 

اخلرضي، وعيل حسب اهلل، وصبحي املحمصاين، وحمّمد سعد اليويب، وحممد سعيد رمضان 

وحسن حنفي، وطه عبد الرمحن، وحمّمد عابد البوطي، وأبو يعرب املرزوقي، ويوسف العامل، 

وعبد املجيد النجار، ونرص حامد أبوزيد، وجارس عودة، وطه جابر العلواين، اجلابري، 

ووهبة الزحييل ومجال الدين عطّية، ووائل حالق، وحسن الرتايب، وإسامعيل احلسني، 

كتفي هبذا القدر من رصد خمترص لتطّور النظرّية يف فأكّل عىل طريقته ومن زاويته، وغريهم، 

مامي عرب يف التفكري اإلواملناطات والعلل الوسط غري اإلمامي، لننتقل لوضع فكرة املقاصد 

 .املراحل الزمنّية املختلفة

 ساره التارخييممتفّرقة على مشروع املقاصد يف موجزة مالحظات كلمة أخرية يف 

، وستأيت الكثري من األمور ذات ثناء عرضنا التارخيي السابقأرشنا ملجموعة مالحظات أ

 مالحظات جزئية  عىلهنا رسيعاً باإلضاءة س أال ب الصلة، يف الفصول الالحقة بإذن اهلل، لكن

أو موجزة ومتفّرقة لتتميم الفائدة، دون أن نتوّسع أو نفّصل؛ ألّن الكثري من هذه املالحظات 

يتصل بالوجه الفقهي لنظرّية املقاصد دون الوجه األصويل الذي نرّكز عليه أكثر يف هذا 

 .اللكتاب كام قلنا

عرب عن نقص يف النظرّية كام أّن بعض هذه املالحظات يعرّب عن نقد، وبعضها اآلخر ي

 وعرضها، بحيث تتطّلب مزيدًا من احلفر والتنقيب والدراسة.

 ومهّم ما نوّد اإلشارة إليه هو اآليت:

وىل هي ل الرتبة األوجعمع مكّمالت،  ،إّن تقسيم املقاصد إىل ثالث رتب ـ 1

بوصفه  ع انتزاعاً ز، بل انت  بوصفه صيغة حرصّية حد عليه دليالً قم أمل ي   ههذا كلّ  ،الرضوريات



 

وغالبًا من جتربّيات احلياة والعقل  ،ات عاّمةّّنم صاغوا كليّ أينا أوقد ر قراءة من القراءات.

م اعتمدوا عىل الرشيعة ّّن عة ضمن هذه القوالب، وليست احلال أثم وضعوا الرشياإلنساين، 

، عدا بعض املعارصين ة واالستقرائّيةعامهلم العلميّ كس يف ألوضع هذه القوالب، فهذا ما مل ينع

 .الذين حاولوا فعل يشء هنا

بل إّن هذا التقسيم الذي اعتمدوه قائم عىل أساس توصيف انتزاعي رهني لدرجة احلكم 

وقيمته وأمهيّته، فهو ال يفّّس يل احلكم، بل هو يعيد وضع األحكام يف مراتب تبعًا لألمهّية، 

اء لرتب جتمع كّل واحدة منها جمموعة  فهذا ليس بناًء لنسق منظومي فكري بقدر ما هو بن

ترشيعات، وهذا متصل بفقه األولوّيات وإدارته، أكثر من كونه متصاًل ببناء فكري شامل، 

 فاملدخل خمتلف.

ا ّّن د أيضًا أات، وهذا يؤكّ و السدايس للرضوريّ أ عىل التقسيم اخلاميس حد دليالً قم أمل ي   ـ 2

دنا الحقًا وهلذا وجناجزة من قبل، ة قوالب ذهنيّ يف تّم صّبها عبارة عن استقراءات الحقة 

بدؤوا بطرح عناوين جديدة تبعًا  ، بلو السّت وا حرصّية هذه اخلمس أالكثريين انتقد نّ كيف أ

 .ووعيهم العقالين التجريبي لرضورات زماّنم

فهذا ألعىل ات بحّدها ا عّممنا الكليّ كلّية للمقاصد عاّمة  جدًا، وكّلامإّن هذه العناوين ال ـ 3

نفسهم يف عملّية صّب تعبون أ، وهلذا وجدناهم ي  الواضح ر غري قابلة للتوظيفط  د أعلها جمرّ جي

و تلك ضمن القوالب التي ه املفردات أة فهم هذوكيفيّ  ،و ذاك أهذه املفردة حتت هذا الكيّل 

ين من هالمّية إّن الكليات إذا كانت عاّمة للغاية )كلية العدل ـ املصلحة..( فهي تعا وضعوها.

 واستنسابّية، األمر الذي يعّقد نشاط الفقيه.

حيوي داخله مئات العناوين املختلفة الرتبة والدرجة،  «حفظ الدين»إّن عناوين مثل عنوان 

فحفظ التوحيد غري حفظ الصالة، وغري حفظ املستحبات العبادّية، وكّلها دين، وهذا يعني أّننا 

ىل حفظ املال فأّي دين نقصد؟ إّن العناوين العاّمة ماّدة عندما نقول بتقديم حفظ الدين ع

التباسّية كبرية هنا، األمر الذي يستدعي تعريفات دقيقة من جهة، وتقسيامت تضع كل قسم يف 

 سياقه الطبيعي.

فكرة ًا لعديّ ب   اً ذهنيّ  ال تفسرياً إوليست  ،قشناهاان نالت سبق أإّن اخرتاع فكرة املكمّ  ـ 4

ي يف الرشيعة، وقد قلنا بأّن ثّمة التباس يف فهم فكرة املكمالت وموقعها عند النظام الذرائع



  

 حديثنا عن نظرية الغزايل وأمثاله فراجع.

ات، وكذا ريّ وإّن الكثري من احلاجيات عندما طرحوها مل نجد هلا فرقًا عن بعض الرض ـ 5

ها ضمن قّوة واحدة لّ فال تتسق ك ،ةراتب متعّددا ذات مّّن ّيات يالحظ بوضوح أينسبعض التح

 .، وهذا حيتاج ملزيد توضيحدةاريف الطلب واإل

نا لو نّ  مفردة، وهذا يعني أضمن املقاصد حيمل اّدعاء فهم غاية كّل فردات إّن وضع امل ـ 6

حكام للفهم املقصدي، مع أّن تفاصيل األة تركنا العبادات سوف ختضع مجيع التكاليف الرشعيّ 

 رقم املائة لكنّ  ،مقصد، فعقوبة اجللد واضحة املقصد ّي دراجها ضمن أنفهم اة ال ي  غري العباديّ 

 !وهل يلحق بالعبادات؟ ين نضعه؟القًا، فأطلدة غري مفهوم إو الثامنني جأ

 هذه اإلشكالية تواجه بعض أعامل املقاصدّيني، وليس مجيعهم.

ن حفظ النفس؛ ن يكون تعبريًا آخر عأكن مات، فحفظ املال يثّمة تداخل بني الرضوريّ  ـ 7

وحفظ الدين  .إذ بدونه يمكن وقوع اجلوع وتلف النفس ووقوع احلروب والنزاعات واملوت

مر  األويشتدّ  .بحفظ الدين طالدفاع عنها مرتب نّ فس اجلامعة املؤمنة؛ ألنمرتبط كذلك بحفظ 

ى تامعي وندرسه عىل مستون االجنفس واملال والنسل والعرض يف الشأتأّزمًا عندما ندخل ال

 ن ينفتح عىل الفرد وعىلأبل التقسيم اخلاميس للرضوريات حيتمل  .ال عىل مستوى الفرد ،ّمةاأل

موال األّمة قد يستدعي التضحية أحيانًا، فحفظ أيعطي نتائج متعاكسة يف احلالتني  هلكنّ  ة،األمّ 

ألمر إال ة واضحة عن هذا اة املقاصد صورة تفصيليّ باملال الفردي، وهكذا، ومل تضع لنا نظريّ 

ة عندما بدأ احلديث مع اآلمدي عن تعارض املقاصد، لكن رغم ذلك مل نجد صورة تفصيليّ 

 ة الدين عىل النفس أو العكس.ولويّ أد صور عاّمة للتعارض كبل جمرّ  ،واضحة هلذا األمر

إّن بعض املقاصد هو يف نفسه مبهم حيتاج لتعريف، فحفظ املال مثالً هل يراد به حتقيق  ـ 8

ة نظريّ  نّ : إف أو حتقيق الرفاهية؟ إّن مثل هذه املفاهيم يف غاية الرضورة. وبعبارة أخرىالكفا

أّي ، «عادة التعريفاتإّنضة »ـ رف يف الغرب بعدها الفقهي البنائي حتتاج ملا ع  املقاصد يف ب  

 ةكيّ وا التعريفات الكالسيدعاأني غلب املقاصديّ أ نّ ريف مفرداهتا بدّقة، يف حني نجد أعادة تعإ

ِوّية  ، وهذه مشكلة عظيمة.التي تّم بناء النظرية عليها، وغالبًا ما تكون تعريفات أقرب لل غ 

عيانًا خارجيّة كاملال والنفس ات غالبًا ما عرضت بوصفها أريّ وإّن املقاصد والرض ـ 9

ة والنسل وغري ذلك، يف حني غابت املقاصد التي هي عبارة عن قيم عليا معنوّية، مثل احلريّ 



 

بل مثل ، كثري ة وغري ذلكار والتسليم هلل والعقالنيّ رنينة واالستقأوالعدالة واملساواة والطم

مانة العهد واالستخالف واأل»العاّمة هي  األساسّيةالدكتور طه جابر العلواين جعل الكليات 

ومنها ، «والعمران ،التوحيد، والتزكية» املقاصد العليا يف شبكتها مع «واالبتالء ثم التسخري

 .ة والعدالةكاحلريّ  ث سائر الغايات واملقاصدعتنب

عيان إىل قيم هو يف ، لكّن صياغة املقاصد من أدخال بعض هذه يف تلكى لو أمكن إوحت

، وهو ما بدأنا نراه ـ بشكل  ما ـ يف كان ينبغي تنويع الصياغات أو عىل األقّل  ،تقديري مهّم جداً 

 املقاصد. ةالنسخ املعّدلة املعارصة لنظريّ 

سان، فهل مدار نة املقاصد وضوحًا يف موقفها من ثنائية اهلل واإلال تعطي نظريّ  ـ 10

؟ وهل مدارها عىل نيا أو عىل اآلخرةارها عىل الدوهل مد ؟نسان أو عىل اإلاملقاصد عىل اهلل

 رينّخ أولو تناوهلا بعض املت ،ةسئلة شائكة مل تتناوهلا النظريّ احلّق أو التكليف؟ هذه أ

 .، يفتقد عرض األدّلة االجتهادّيةبكالم شاعري عاطفي وخطايب واملعارصين فغالباً 

املدخل  نّ أو واجبات؟ بمعنى أمل نفهم بوضوح هل املقاصد حقوق ويرتّتب عىل ذلك أّننا 

يف توجيه حركة  اً ة فلسفيّ وهذه نقطة مهمّ  ؟و مدخل تكليفي هل هو مدخل حقوقي أاملقاصدّي 

ه يف ن يبحث اهلل عن حقّ أعة عن مصاحلهم وحقوقهم وبني ن يبحث املترّش أ بني الرشيعة، ففرق  

إن صياغة نظرّية يف هوّية املقاصد الرشعّية  اخللق عندما وضع دينه وقصد من وضعه شيئًا ما.

 بني احلّق والتكليف بات رضورّيًا للغاية لفقهاء املقاصد.

واملباحات  مندوبات واملستحباتة للمل نجد وضوحًا يف رسم اخلارطة املقاصديّ  ـ 11

ز عىل ويركّ  ،غفل متامًا مباحث من هذا النوعني ـ مثل ابن عاشور ـ يكاد ي  ، بل بعض املقاصديّ أحياناً 

 .يضاً أوبات واملكروهات حيتوي عىل نظام مقاصدي ذا رتب ملندنظام ا نّ اجب واحلرام، مع أالو

 وهذه مداخلة تواجه بعض املقاصدّيني، وليس مجيعهم.

ما ذكره بعض الباحثني املعارصين مداخلًة نقدّية عىل األعامل املقاصدّية املتأّخرة  ـ 12

 واملعارصة، وهو أّّنا:

فاستغرقت يف دراسة املقاصد عرب شخصّيات أو اجتاهات  البعد التارخيي،تارًة عانت من 
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 عارص.ومسارات ومراحل تارخيّية، وهذه هي معضلة التارخيّية يف الدرس املقاصدي امل

 عرب حتليل املصطلحات واملفاهيم واملقوالت. وأخرى من التجريدّية

وهو تناوهلا منفصلًة عن الفقه وأصول الفقه، يف حني املطلوب أن  من الفصامّية، وثالثة

ت درس املقاصد يف السياق التواشجي مع أصول الفقه؛ كونه يمثل سائر عنارص العّدة املعرفّية 

 االجتهادّية.

عرب مقاربات منهجّية حتاكي املشهد املناهجي والفلسفي  النزعة الفلسفّيةن مورابعة 

 .الغريب

البناء املنظومي ـ  مثل الدكتور حسن حنفيـ رين ينتقد بعض املفكّ ويف هذا السياق، 

مثل صياغات  ،رة هلاة يف الصياغات املتطوّ ة املقاصد ورتبها وتقسيامهتا خاّص املعّقد لنظريّ 

ة نظريّ  نّ أو ،ة وحماكاهتا فقطويرى ذلك حماولة ملواجهة املناهج الغربيّ  ،مة املعرفةمرشوع أسل

 كثر.ة أبطريقة عفويّ  هاوعلينا التعامل معلك، بسط من ذأن تكون برأيه ال تعدو أاملقاصد 

، ىل متييعف أن يفيض إمبالغة بعض املقاصديني يف مبدأ التيسري والتسهيل بحيث يتخوّ  ـ 13

 .الحظه بعض الباحثنيوفقًا ملا 

رغم تطّورات نظرّية املقاصد بام يف ذلك القرن األخري، لكنّنا مل نجد عند املقاصدّيني  ـ 14

فقهًا آخر غري الفقه الذي أنتجته مدارس الفقه السنّي التي آمنت بالقياس واالستصالح 

ية التي حاولت أن واالستحسان وسّد الذرائع وغريها، بمعنى أّن النظرّية املقاصدّية الكل

تصهر يف داخلها كّل هذه العّدة املعرفّية وتتجاوزها وتتخّطاها يف إنتاجّيتها، مل تقّدم لنا فقهًا 

آخر، بقدر ما قّدمت توصيفات جديدة للرشيعة تتسم بطابع كيّل، األمر املحمود يف حّد نفسه، 

دون أن يكون هلا مردود وهذا ما جعل نظرية املقاصد أشبه بإنتاج نظرّيات أصولّية جديدة 

فقهي بحجم قّوهتا يف األصول، وهذه نقطة مهّمة حتتاج لنظر وتأّمل كبريين، خاّصة بالنسبة 

 ألولئك الذي يدعون جلعل علم مقاصد الرشيعة منفصالً ومستقالً عن أصول الفقه.

 .القدر من املالحظات املوجزة؛ ألّننا لسنا بصدد التفصيل يف هذا اجلانب اأكتفي هبذ
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 احملور الثاني

 واملناطياالجتهاد العللي 

 ونظرّية املقاصد عند اإلمامّية





 

 

 

 متهيد

ال أقّل عىل املستوى النظري، خيتلف املشهد يف الوسط السنّي عنه يف الوسط اإلمامي، 

 وذلك من ناحية البيئة احلاضنة للتفكريين: املقاصدي والعليل من جهة أوىل، والسياق التارخيي

 السنّي لوالدة نظرّية املقاصد من جهة ثانية.

ـ مع اعتقادهم بتبعيّة نالحظ أّن مجهور الفقهاء اإلمامّية  فعىل مستوى البيئة احلاضنة،

كانوا يرفضون القياس واالستحسان واملصالح املرسلة وسّد األحكام للمصالح واملفاسد ـ 

صولّية الشيعية تتجه يومًا بعد آخر الذرائع ومدارس الرأي ونحو ذلك، كام كانت احلركة األ

نحو االقتناع باستحالة أو بع ّس معرفة مالكات األحكام الرشعّية وأّن هذه املعرفة تبدو ضّيقًة 

فتاح وهذا ما أفقد االجتهاد اإلمامي إمكانات االن .جدًا يف الفرص التي توّفرها املعطيات لنا

غم أّن السؤال التارخيي يظّل قائاًم: هل ذهب  التفكري املقاصدي والعليل معًا، رالواسع عىل

الشيعة الستحالة معرفة املالكات بالعقل والنظر العقالين العريف، وهلذا رفضوا القول بالقياس 

أو أّن رفضهم القياس جّرهم يومًا بعد آخر لسّد الطريق عليه بالوصول إىل فكرة استحالة 

 ؟!بصورته املتطّورة معرفة العّلة، والتي هي األصل يف باب القياس

، واملعنّي به أّن هذا السؤال تارخييٌّ ومهم للغاية، وربام ال نجد من درسه تارخيّيًا بدّقة وعناية

النصوص األقدم عند الشيعة وأئّمة أهل البيت هل تنفي معرفة املالكات أو تنهى عن القياس؟ 

ك أو تعتربه أمرًا عسريًا، بينام نجد إذ قد يقال بأّننا ال نكاد نجد نصوصًا تنفي إمكان معرفة املال

وليس عىل العّلة بتامم اخلالص الكالم مبارشًة عن القياس وغالبًا ذاك القائم عىل الشبه 

، وسوف نبحث هذا املوضوع بالتفصيل يف الفصل املخّصص لدراسة عوائق مسالكها

 .االجتهاد املقاصدي واملناطي

ة آمنت بحجّية الدليل العقيل واعتقدت بقانون ة عند اإلماميّ صوليّ األّن املدرسة أورغم 

جلهة ضف الكثري لالجتهاد اإلمامي املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع؛ لكّن هذا األمر مل ي  



 

 .ة املقاصدفضاًل عن نظريّ  ،ةة التعليل اإلثباتيّ مثل نظريّ ربطه ب

قاصدي عند السنّة فإّن حلظة انطالق التفكري امل وأّما عىل مستوى السياقات التارخيّية،

جاءت من رحم معاجلة قضايا التعليل يف القياس قبل أن تنتقل الحقًا إىل وضعها املنفصل، 

وهذا يعني أّن التفكري اإلمامي مل يشهد ـ تارخيّيًا ـ مسارًا مشاهبًا هلذا املسار حتى ت فيض به 

 السياقات التارخيّية للذهاب نحو التفكري املقاصدي.

ث عن تفسري سيايس ـ اجتامعي لعدم ظهور القاصدّية والتفكري العليل بل هناك من يتحّد 

ياهتا ومل يواجهوا حتدّ  م عرب التاريخ مل يامرسوا السلطة بشكل رسمي،وهو أّّن عند اإلمامّية، 

خاّصة حتّديات السلطة القضائّية، وهلذا كانت أسئلتهم غري ضاغطة، وكانت حلوهلم ال تواجه 

ّن أوما يؤّكد هذا الزعم  .سنّيالقع، عىل خالف احلال يف الوسط اىل أرض الواختبارًا ميدانيًا ع

الفكر اإلمامي عقب أّول تصدٍّ حقيقي لظاهرة السلطة واإلدارة املجتمعّية يف النصف الثاين من 

بات يتجه نحو املقاصدّية بشكل واضح، ضمن مفهوم املصلحة وسلطة ويّل  ،القرن العرشين

؛ ن شاء اهلل تعاىلإ، وهو ما سنرصده قريبًا وفقه النظم والنظرّيات وّياتاألمر وقواعد األول

 لننظر يف مديات صّحته.

عند أهل السنّة ووفرهتا عند الشيعة لعبا دورًا  اً تارخييولعّل ثّمة من يعترب أّن شّح النصوص 

ا ال نّص فيه يف تكوين السار التارخيي لوالدة القاصد والتعليل والنظريات الساعدة يف باب م

لكثري من الباحثني وربام تكون هذه الفكرة سائدة يف أدبّيات ا عند أهل السنّة دون اإلمامّية،

 الشيعة عمومًا.

وال أعتقد بأّن أهل السنّة يعانون من شّح يف  ؛كنّني أختلف مع وجهة النظر هذهل

عام واخلاّص تارًة النصوص، إّنام القضيّة تكمن يف أّن التفكري اإلمامي استخدم مفهوم ال

ومفهوم األصول العمليّة تارًة أخرى؛ حلّل املشكلة القائمة أمامه، فدخل الكثري مما ال نّص فيه 

ضمن املنصوص تارًة، وعوجلت مشاكل ما ال نّص فيه بآلّيات التفكري املوجودة يف األصول 

ىل االستعانة ، إضافة إأخرى من نوع الرباءة واالستصحاب والتخيري واالحتياط العملّية

 بمفهوم العناوين الثانوّية وغريه، وهذا كالم حيتاج لتفصيل نرتكه الساعة.

ّن االجتهاد اإلمامي مل يعرف التفكري العليل تارًة واملقاصدي تارًة كّله ال يعني إطالقًا أهذا 

ة ة الفقهيّ نية االجتهاد اإلمامي، أّما هل أّن التجربأخرى، فنحن هنا نتكّلم يف اجلانب النظري لبِ 



  

تفكري املقاصدي أو العليل هنا أو هناك ولو سهوًا أو حتت ّية اإلمامّية مل متارس الالتارخي

صد تارخيي موّسع إلثباته خاّصة يف العرص احلديث؟ فهذا أمر آخر وحيتاج لر ،رخ  يات أمسمّ 

هل أو نفيه، خاّصة لناحية التنقيب عن وجود تفكري قيايس عند بعض أصحاب األئّمة من أ

البيت النبوّي، مثل الفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرمحن، بل طاول األمر حتى زرارة بن 

 .، ومجاعة من قم وغريهم، فراجعأعني، ومجيل بن دّراج، وعبد اهلل بن بكري

لتعاطي التفكري اإلمامي مع جّدًا وعىل أّية حال، فام أوّد فعله هنا هو رصد تارخيي موجز 

معًا سلبًا أو إجيابًا، مبتدئًا من انتهاء عرص النّص عند اإلمامّية،  جتهاد العليلواالقضّية املقاصد 

، متجاهالً أصل قضّية قانون تبعّية األحكام أعني النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري

للمصالح واملفاسد؛ ألّن تبعيّة الترشيعات لعللها الثبوتيّة، وكون هذه الترشيعات تلتقي عند 

ج كلّية تستهدفها، متّثل قيم القانون نفسه.. قضّية ال يبدو أّنه يوجد خالف حقيقي حوهلا يف نتائ

 .الفكر اإلمامي

 ، رصد وحتليلعند اإلمامّية« العلل»دّونات األوىل لكتب املأّواًل: 

 أمران: ،يف القرون األوىلهنا يف موضوعنا ـ إمامّيًا ـ إّن أّول ما يواجه الباحث 

والتي تبنّي علل العديد من األحكام  ّي،ة عن أهل البيت النبوص التطبيقّية الرويّ أ ـ النصو

تارًة والعلل العاّمة للرشيعة أو لبعض أبواهبا تارًة أخرى، إذ توجد يف النصوص املروّية إماميًّا 

                                              
؛ وأبو طالب جتليل 830؛ والكاظمي، كشف القناع: 136انظر: املفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامّية:  (1)

: 9؛ وهتذيب األحكام 270: 4؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 449ـ  448التربيزي، رسالة حجية الشهرة: 

، مباحث ؛ والسيستاين253: 4؛ واالستبصار 256: 7؛ والكايف 137: 10، و365ـ  364، 345ـ  344

؛ ومهدي مهريزي، مقاصد الرشيعة يف مدرسة أهل البيت، جمّلة قضايا إسالميّة 287ـ  282احلجج: 

 .231ـ  230: 13معارصة، العدد 

ال بأس أن أشري هنا إىل أّن بعض مراجع الدين الشيعة اإلمامّية املعارصين يرون إغالق باب فقه املقاصد، ( 2)

ن أّنه يقوم عىل معرفة املالكات الواقعيّة للترشيعات، وهذا مسدود لغري اهلل وأّنه مقفل متامًا؛ انطالقًا م

واملعصومني. انظر: املوقع الرسمي للمرجع الديني السّيد حمّمد صادق الروحاين: 

http://www.rohani.ir/ar/idetail/4666/%D8%B1-
%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%81%D9%82%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A--- 



 

الكثري من الروايات التي ترشح علل الصالة والصوم واحلّج وتفاصيل هذه العبادات وغريها، 

دث وعيًا عللّيًا عند بعض أصحاب األئّمة قد ال يصل بالرضورة إىل وه ذا ما يتوّقع أن حي 

مستوى إقحام التعليل يف االجتهاد، لكنّه يصل بالتأكيد إىل مستوى توّفر نصوص عللّية بني 

 أيدي املجتهدين.

ة عن إىل جانب ذلك ثّمة وجهة نظر قليلة األنصار، تعترب أّن العديد من النصوص الوارد

أهل البيت منذ زمن اإلمام عيل بن أيب طالب، متارس بنفسها القياس والتفكري العليل 

وسواء صّدقنا هذه  .االجتهادي، أي أّّنا تستخدم التعليل القيايس الستنباط حكم رشعّي 

فإّن وجود هذه النصوص يمكنه ـ وسوف يأيت بحثها بالتفصيل الحقًا ـ  النصوص أو كّذبناها

خّمن بأّن بعض العلامء يف القرون األوىل ربام يكون قد تأثر هبا أو انفتح عىل قضايا أن جيعلنا ن

القياس والتعليل من خالل اعتبارها مرّبرًا له، وربام تكون بعض مواقف ابن اجلنيد انعكاسًا 

بل لعّل بل واإلسالمي، هلذا النوع من حضور هذه النصوص يف املوروث احلديثي اإلمامي، 

هي التي جعلت اجتهاد بعض فقهاء أصحاب األئّمة خمتلفًا حّد اهتامهم  هذه النصوص

 بالقياس كام أملحنا قبل قليل.

وعليه، فإذا ضممنا موجة النصوص التعليلّية يف كلامت أهل البيت ـ وطبيعة  التعليالت 

ة التي فيها ليس بالتي تكشف عن علل غري متوّقعة للعقل اإلنساين، بل كثري منها علل مألوف

للعقل ومتوّقعة يف تفسريه هلا من نوع أّن اإلمامة نظام للمّلة وغري ذلك ـ إىل احتاملّية تأثريها 

عىل فئة من أصحاهبم يف خلق تفكري عليل يتناسب مع تلك املرحلة، وضممنا هذين األمرين 

ت ب  منهم يف العلل مثل يونس  معًا إىل وجود اهتامات قديمة لبعض األصحاب ـ خاّصة من ك 

بن عبد الرمحن والفضل بن شاذان ـ بالتوّرط يف القياس وأمثاله.. نستطيع بجمع هذه املعطيات 

الثالثة افرتاض أّن فئًة ما من أصحاب األئّمة ممكن أن تكون نشطت عىل خّط التفكري العليل 

 الذي هو التفكري األقرب للتفكري املقاصدي.

جود كتب تدور حول علل الرشائع بمعنى و ب ـ مدّونات العلل يف القرون األوىل،

 واألحكام تنقل نصوص السنّة الرشيفة وهتتم بجمعها. وهذا ما نتوّقف اآلن عنده قلياًل.

وبعضها اآلخر مل يصلنا، وهو قريبًا، إّن مدّونات العلل بعضها وصلنا، وسوف نتكّلم عنه 

 ما نتحّدث عنه اآلن.



  

 وفقًا لصيغتها التي وصلتنا: ، من كتب العللبي أّن هناك نوعنيت  ك  إّن الوارد يف املوروث ال

دون بيان أّي  «العلل» :النوع األّول: ما نسب لبعض العلامء أو الشخصّيات حتت عنوان

 ضافّية، وأهّم هؤالء:معلومة إ

 .العلل كتابهـ(، ذكر له: 350) القمي أمحد بن حممد بن احلسني ـ 1

 .كتاب العلل ، ذكر له:هـ(346) د بن عامر الكويفأمحد بن حممّ  ـ 2

 .كتاب العلل، ذكر من كتبه: بن فضال عيل بن احلسن بن عيل ـ 3

 .كتاب العلل، ذكروا له: بن أيب حاتم القزويني عيل بن أيب سهل حاتم ـ 4

 .كتاب العلل، ذكروا له أيضًا: ابوريسالفضل بن شاذان أبو حممد األزدي الني ـ 5

 .كتاب العلل، ذكروا من كتبه: قيد بن خالد الربمّ حم ـ 6

 .كتاب العللهـ(، ذكروا له: 368) بن عيل د بن أمحد بن داودحممّ  ـ 7

، علل احلديث، وكتاب كتاب العلل الكبري: له النجايش ، ذكرونس بن عبد الرمحني ـ 8

 .، فيام نسب له الطويس: كتاب العللكتاب علل النكاح وحتليل املتعةو

 .كتاب العللذكر الطويس له: عيل بن مهران بن حممد بن أيب نرص السكوين، إسام ـ 9

كتاب بواب كتاب املحاسن: أ، فقد ذكر الطويس أّن من أمحد بن حممد بن خالد الربقي ـ 10

 .العلل

                                              
 .89( انظر: النجايش، الفهرست: 1)

 .75؛ والطويس، الفهرست: 95( انظر: املصدر نفسه: 2)

 .258ـ  257( انظر: النجايش، الفهرست: 3)

 .263( انظر: املصدر نفسه: 4)

 .198هرست: ؛ والطويس، الف307ـ  306( انظر: املصدر نفسه: 5)

 .335( انظر: النجايش، الفهرست: 6)

 .384( انظر: املصدر نفسه: 7)

 .447، 446( انظر: املصدر نفسه: 8)

 .266( انظر: الطويس، الفهرست: 9)

 .47ـ  46( انظر: املصدر نفسه: 10)

 .63ـ  62( انظر: املصدر نفسه: 11)



 

حمّمد بن عيل بن إبراهيم )اهلمداين أو ابن هاشم القمي(، نسب له كتاب العلل أو  ـ 11

 .ياءكتاب علل األش

حتامالت من ، تنفتح فيه االتصلنا مستقّلًة بطريق موثوقفات التي مل هذا النوع من الصنّ 

 :«العلل»ّن كلمة ناحية مبدئّية؛ وذلك أ

نه يف حّق كتب يّّنم استخدموا التعبري عأحتتمل ارتباطها بموضوعنا هنا، خاّصة و أ ـ

 .وصلتنا مثل كتاب العلل للشيخ الصدوق

أن تكون مرتبطة بعلل احلديث، فإّن مصطلح العلل ـ ولو بعض منها ـ ل كام حتتم ب ـ

حتى أّن كتاب العلل يف احلديث املنسوب ألمحد بن حنبل، عندما يضًا، أيف جمال احلديث  شائع  

ورد احلديث عنه ـ ظاهرًا ـ يف فهرست ابن النديم مل يوصف سوى بكلمة كتاب العلل، 

بل لو قارّنا بني الطويس والنجايش يف ترمجة أمحد بن ، مذيوكذلك احلال يف كتاب العلل للرت

حمّمد بن خالد الربقي لوجدنا الطويس ينسب له كتاب العلل هبذا الشكل من التعبري، كام تقّدم 

 .آنفًا، بينام ينسب له النجايش كتاب علل احلديث

ستنري كتابًا م نسب البن املّن ابن النديرتاضّيًا بعلل النحو، وهلذا نجد أبل قد ترتبط اف ج ـ

أّن له  حممد بن عيل بن إسامعيل، كام ذكر عند حديثه عن حتت عنوان: كتاب العلل يف النحو

 .النحو املجموع عىل العللكتاب: 

ـ وله  عبد اهلل احلسني بن حممد بن عبد اهلل النجار أيببل نجد ابن النديم أيضًا يف ترمجة 

 .كتاب العلل يف االستطاعةيذكر له: فات غالبها كالمي ـ مصنّ 

يصعب علينا يف بعض هذه الكتب عىل األقّل، التكّهن بمضموّنا بطريقة موثوقة،  ،من هنا

هلذا يمكن لنا جعلها يف دائرة حمتمالت التصنيف يف علل األحكام والرشائع، لكّن بعضًا منها 
                                              

ـ  312: 15؛ والذريعة 359اإليقاظ من اهلجعة: ؛ واحلّر العاميل، 190: 41، و8: 1بحار األنوار ( انظر: 1)

 .16: 10؛ واألمني، أعيان الشيعة 286ـ  285: 1؛ واجلاليل، فهرس الرتاث 313

 .289، 285( انظر: ابن النديم، الفهرست: 2)

 .76( انظر: النجايش، الفهرست: 3)

 .58( انظر: ابن النديم، الفهرست: 4)

 .66( انظر: املصدر نفسه: 5)

 .229ر: املصدر نفسه: ( انظ6)



  

حثنا من خالل رصد مروّيات ل لشكل من الوثوق بكونه متصاًل بموضوع بيمكن لنا التوّص 

هذا الراوي الذي نسب إليه التدوين يف العلل، مثل ابن شاذان ويونس بن عبد الرمحن، حيث 

قد يقال بإمكان التأّكد من أّن املراد هو علل الرشائع؛ لوجود مروّيات هلام عديدة يف هذا املضامر 

حّق ابن شاذان عرب مراجعة كتاب  ، األمر الذي يبدو واضحًا يفيبدو أّّنا ترجع لكتابيهام هنا

 .العلل للشيخ الصدوق

يعطي قد مما  النوع الثاين: ما نسب لبعض العلامء حتت عنوان علل الرشائع وأمثال ذلك،

، ثورأاحلديثي املنقول واملمنه داللة أكثر وضوحًا عىل التدوين يف جمال الفقه العليل، خاّصة 

 هنا: يوجدوأبرز ما 

 حيث ذكربن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن األحوص األشعري،  أمحد بن إسحاق ـ 1

فيام أطلق عليه  .بأّنه كتاب كبري اه، وقد وصفكتاب علل الصومله: وابن الغضائري  النجايش

واألرجح وقوع السهو أو  .الطويس عنوان كتاب علل الصالة، واصفًا إّياه بالكبري أيضاً 

 التصحيف من أحدمها هنا.

 .كتاب علل الوضوء، ذكر له: اخلراساين بن إسحاق محدان ـ 2

 .علل الفرائض والنوافل، ذكر له: كتاب حممد بن احلسن بن عبد اهلل اجلعفري ـ 3

 .كتاب علل الرشائعذكروا له: اجلعفي،  مفضل بن عمر ـ 4

 .كتاب علل التحريم، ذكروا له: هشام بن احلكم ـ 5

 .كتاب علل النكاح وحتليل املتعةكر له النجايش، كام أملحنا آنفًا: ، ذيونس بن عبد الرمحن ـ 6

القرن الثاين شهد ومن ثم يمكننا القول بأّن قرب ملوضوع بحثنا هنا، هذه العناوين أتبدو 

القرن الثالث والرابع اهلجرّيني انطالقة التدوين العليل مع مثل هشام بن احلكم، ثم شهد 

                                              
 .122؛ وابن الغضائري، الضعفاء: 91( انظر: النجايش، الفهرست: 1)

 .70( انظر: الطويس، الفهرست: 2)

 .139( انظر: النجايش، الفهرست: 3)

 .325ـ  324( انظر: املصدر نفسه: 4)
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والرشائع، لكّن ما وصلنا كلّيًا أو جزئّيًا من هذه التصنيفات يبدو عليه تصنيفًا يف علل األحكام 

أّنه نقل  أحاديث أكثر من كونه اجتهادًا عللّيًا باملعنى احلقيقي للكلمة، من هنا سوف نتوّقف 

قلياًل عند أهّم كتاب واصل ومستقّل تصنيفًا يف علل الرشائع عند اإلمامّية يف القرون اخلمسة 

، بعد ختّطي اجلمع االفرتايض لنصوص ألوىل وهو كتاب علل الرشائع للصدوقاهلجرّية ا

 .العلل ألمثال ابن شاذان وحمّمد بن سنان، من الرتاث احلديثي

 هـ(، وقفة حتليلّية موجزةللشيخ أبي جعفر الصدوق ) «علل الشرائع»

العلل غري كتاب »يف ترمجتهام للصدوق، ذكر كّل من النجايش والطويس معًا، عبارة: 

، كام نسب «علل الرشائع»لكّن النجايش ذكر يف عرض هذا الكتاب كتابًا آخر ساّمه:  ،«مبّوب

فيام عرب ، «علل الوضوء»، وكتاب «كتاب جامع علل احلّج »» :حتت عنوانني له أيضًا كتاب

، وكتاب علل الوضوء، وكتاب علل احلّج  كتاب علل.. »الطويس عن هذه الكتب بقوله: 

األمر الذي يوحي وكأّن كتاب علل الرشائع مغاير لكتاب العلل غري املبّوب  .«لرشايعا

 وللكتابني اآلخرين يف الصوم واحلّج.

ويظهر من الشيخ الصدوق يف كتاب كامل الدين اسم  آخر وأكمل للكتاب حيث يقول: 

. واألمر «ابواألسب حكامعلل الرشائع واأل: يف كتاب وقد أخرجت اخلرب يف ذلك مسنداً »

مر الذي حيتمل أّنه ناظر األ .عينه يكّرره يف كتايب: معاين األخبار، وكتاب من ال حيرضه الفقيه

عىل تقدير التغاير بني الكتابني غري املبّوب لعلل الرشائع الواصل إلينا أو لكتاب  آخر هو العلل 

 حقًا.يف املضمون وعدم كون أحدمها عني الثاين ولو بنحو التبويب ال

، «ختصار علل الرشايعا»ونتيجة ضخامة حجم الكتاب، تّم تدوين خمترصات له أمّهها: 

للشيخ رشف الدين « تلخيص علل الرشايع»هـ(، و 905العاميل ) الكفعمي للشيخ إبراهيم
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 .هـ(10)ق  البحراين حييى

 1907، ضمن ضايابابًا، تناول فيها كاّمً كبريًا من الق 647يف  هذاه الصدوق كتاب لقد عقد

لكّن نسبة األبواب لألحاديث خمتلفة، ففي بعض األبواب يوجد باب مع عنوانه لكن روايات، 

، «عّلة عداوة بني أمّية لبني هاشم»املعنون بـ  178مثل الباب رقم  ،ال يوجد فيه أّي حديث

علل، والذي بينام نجد أبوابًا أخرى فيها عرشات األحاديث، خاّصة الباب األخري يف نوادر ال

 احتوى قرابة ثامنني رواية.

بل  أّول يشٍء يواجه الطالع لكتاب العلل للصدوق أّنه ال خيتّص بعلل األحكام الرشعّية،

يتناول علل قضايا عقائدّية، بل علل بعض األشياء التكوينّية، مثل السبب يف وقوع املّد 

وكذلك يتكّلم عن  طبيب طبيبًا؟ت مثل: ملاذا سّمي الواجلزر، وحتى بعض األسامء واملسّميا

علل بعض الترّصفات واألعامل الصادرة عن النبّي وأهل بيته، وكذلك عن قضايا تارخيّية مثل: 

 ملاذا دفنت السيدة الزهراء ليالً؟

وق حتت دذ جعله الصإ ؛لوجدناه ال ربط له بعلل الرشائع ل باب  وّ أونحن لو الحظنا 

يت السامء سامء والدنيا دنيا واآلخرة آخرة. والعلة التي سمّ ة التي من أجلها العلّ  باب»عنوان: 

والعلة التي من أجلها  ، والدينار ديناراً وحواء حواء، والدرهم درمهاً  آدم آدم يمن أجلها سمّ 

 .«حر :قيل للحامر

هبذا نعرف أّن الكتاب ال يقترص عىل مفهوم علل الرشائع، بل يتعّداه ملفهوم التعليل عاّمة، 

نقطة مهّمة بالنسبة إلينا يف حتليل طبيعة مدّونات العلل، حيث ال يستبعد أن تكون كتب وهذه 

العلل األخرى التي مل تصلنا قد سارت عىل املنوال عينه ما مل تكن خاّصة بقضايا رشعّية مثل 

 ذلك. نحوعلل الصوم أو 

ديد من الواضع لكّن الشيخ الصدوق يتدّخل يف الع ،يبدو الكتاب كّله سلسلة من الروايات

نًا أو و يفّك تعارضًا معيّ أديث  أو يوضح أمرًا يف احلليضيف فكرةً  تقارب اخلمسني موضعًا،

القرآنية واحلديثية والتارخيية  دّلة والشواهدعينة ببعض األم مبهمة أو يسند فكرةً  يرشح كلمةً 

ف قال مؤلّ »أو « ابقال مصنّف هذا الكت»بمثل قوله:  عادةً  كالمه الشخّّص  أفيبد ،والعقلّية
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، غري أّن الصدوق ال يتدّخل أبدًا يف إضافة تعليل عىل ما جاء يف الرواية أو يف «هذا الكتاب

احلديث عن علل أشياء مل ترد يف النصوص احلديثّية، كام أّنه مل هيتّم إطالقًا ـ حتى وهو يف دائرة 

لتعليالت ضمن األحاديث نفسها النصوص الدينّية ـ بالتعليالت القرآنّية، إال إذا جاءت هذه ا

 .أو اضطّر الصدوق لذكرها من باب تأييد يشء ال أكثر

وهبذا نعرف أّن خطوة الصدوق حديثّية حمضة وليست تعليلية حمضة؛ بمعنى أّنه مهتّم 

 .باحلديث التعلييل، وليس مهتاًم بالتعليل فقط ولو من غري طريق احلديث

ئر كتب الشيخ الصدوق لو تركنا كتاب الفقيه إّن قيمة أحاديث هذا الكتاب تساوي سا

الكثرية جدًا يف الوقت الذي  النصوص املسندةاملتون املتنّوعة وفالكتاب حيتوي عىل  جانبًا،

 .يعاين فيه من نصوص مرسلة

ّن أتني يف النكاح يظهر من الشيخ الوحيد البهبهاين يف رسالته حول اجلمع بني الفاطميّ لكن 

فعند حديثه عن كون الرواة  ،عىل العديد من روايات هذا الكتاب وغريهلديه مالحظات كثرية 

يات وليس بالرضورة قبوهلا، ولكي يعطي شواهد عىل ذلك اثني كانوا بصدد مجع الروحدّ وامل

كثرية ال  ذكر أخباراً  أيضاً  "العلل" و[ يف كتابه]»كتب منها كتاب العلل هذا، ثم قال:  ةأخذ عدّ 

 ، ومع ذلك مل يذكر توجيه هلا، بل وربام مل يقل ببعضها أصالً ها قطعاً بظاهر حتىص، غري قائل

روحك  ، فإنّ متكلّ : ×اهلل تعاىل قال آلدم أنّ »: ة اخللقمثل: ما روى يف باب علّ .. أصالً 

أي صور  ـصورهم  خالفت بنيـ: إىل أن قال تعاىل  ـ روحي وطبيعتك من خالف كينونتي

وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم  أعامرهم وأرزاقهموأجسامهم وألواّنم و ـأوالد آدم 

فيه  مثل ما ذكر وروى أيضاً  ه يف غاية اإلشكال.وكلّ  إىل آخر احلديث. .«.السعيد والشقّي 

دي يف قبض أنا فاعله كرتدّ  ءدت يف يشما تردّ »تعاىل:  ن لقولهاحلديث املشكل املشهور املتضمّ 

إدريس  : أنّ "العلل"وروى يف  .«وبرصاً  ه سمعاً ومن أحببته كنت لـ إىل قوله  ـنفس املؤمن 

ض إىل غري ذلك مما ال حيىص كثرة، ومل يتعرّ  األخرى. كان إحدى أذنيه أعظم من ×النبّي 

كتابه ليس كتاب فتواه والعمل، بل  دة منه أنّ أظهر يف مقامات متعدّ  ، بلأصالً  لتوجيه، وال لردّ 

، من أراد وهذه الرسالة ال تفي لذكر الكّل  .لة أذكرها، فالحظ وتأمّ نت علّ تضمّ  رواية كّل 

 .«.."العلل" االطالع فعليه بمالحظة
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ذه وق يتبنّى كّل هدصالاين يف عدم وجود دليل عىل كون هواحلّق مع الشيخ الوحيد البهب

فهمه منها ذ لعّل للصدوق تفسريًا آخر هلذه النصوص غري ما يإ ؛املروّيات، ليس ألجل ما ذكره

ّنه أ لعدم وجود دليل يثبت امال ينايف كونه معتقدًا هبذه األحاديث، وإنّ  األمر الذيالبهبهاين، 

، عىل خالف احلال مع مقّدمة كتاب دة لديهاختار يف كتابه هذا مسلك إيراد النصوص املعتم  

 الفقيه.

وهذا شاهد مؤّيد ولو  الصدوق يف بعض الوارد يتدّخل يف نقده اخلرب الذي يورده، لكنّ 

جزئي أّنه ينقل أخبارًا هي يف احلّد األدنى عنده غري معلومة الكذب أو البطالن، وإال بشكل 

ة باب العلّ »، وهو الباب املخّصص حتت عنوان 125لبنّي، فمثالً يف احلديث الثاين من الباب 

.. ثناحدّ »، قال: «بن أيب طالب أبا تراب أمري املؤمنني عيلّ  ‘ى رسول اهللالتي من أجلها كنّ 

 ،‘رسول اهلل فدخل ،وفاطمة عليهام السالم كالم حبيب بن أيب ثابت قال: كان بني عيلّ عن 

وجاء  ،من جانب فجاءت فاطمة عليها السالم فاضطجعت ،له مثال فأضطجع عليه يلقأو

وأخذ يد فاطمة  ،تهيده فوضعها عىل رّس  ‘فأخذ رسول اهلل ،فأضطجع من جانب ×عيل

يا رسول اهلل دخلت وأنت  :فقيل له ،خرج ثمّ  ،أصلح بينهام فلم يزل حتى ،تهفوضعها عىل رّس 

رشى يف وجهك؟ قال: ما يمنعني وقد أصلحت بني اثنني نرى الب   وخرجت ونحن ،عىل حال

 .«وجه األرض إيلّ  من عىل أحّب 

ف هذا الكتاب: ليس قال حممد بن عيل بن احلسني، مصنّ »هنا عّلق الشيخ الصدوق قائاًل: 

، وفاطمة عليها السالم ×اً عليّ  نّ أل ؛ةوال هو يل بمعتقد يف هذه العلّ  ،عتمدبم هذا اخلرب عندي

 ،نيد الوصيّ سيّ × هألنّ  ؛صالح بينهامإىل اإل ‘ما كان ليقع بينهام كالم حيتاج رسول اهلل

عتمد يف ذلك عىل ما أي لكنّ  يف حسن اخللق، ‘اهلل مقتديان بنبّي  ،دة نساء العاملنيوهي سيّ 

ثنا قال: حدّ  ،أمحد بن حييى بن زكريا ثنا أبو العباسن احلسن القطان قال: حدّ ثني به أمحد بحدّ 

ثنا أبو احلسن العبدي، قال: حدّ  ،هبلول، عن أبيه ثنا متيم بنقال: حدّ  ،بكر بن عبد اهلل بن حبيب

ى رسول مل كنّ  :قال: قلت لعبد اهلل بن عباس ،بن ربعي عن عباية ،عن سليامن بن مهران

ة اهلل عىل أهلها بعده وبه بقاؤها ه صاحب األرض وحجّ ألنّ  :أبا تراب؟ قال ×اً عليّ  ‘اهلل

ما  الكافر ىه إذا كان يوم القيامة ورأيقول: إنّ  ،‘ولقد سمعت رسول اهلل ،سكوّنا ليهإو

يعني  ـ كنت تراباً  يا ليتني :قال ،اهلل تبارك وتعاىل لشيعة عيل من الثواب والزلفى والكرامة أعدّ 



 

 .«(يا ليتني كنت تراباً  وجل: )ويقول الكافر وذلك قول اهلل عزّ  ـ من شيعة عيل

هذا يعني أّن الصدوق إذا شعر بأّن احلديث مناقض للحقيقة التي يعتقد هبا، فإّنه ـ ولو يف 

بعض األحيان ـ يعّلق، بينام عندما يكون احلديث ليس له معارض أو ما ينفيه، فمن املحتمل أّنه 

ن باب أّنه يشتمل عىل تعليل، واملستهدف لديه هو بيان نصوص التعليل، صادق هلذا ينقله م

ة التي من أجلها باب العلّ »واملعنون بعنوان  249وهلذا نجد يف احلديث الذي أورده يف الباب 

عن حممد بن  ،ثنا سعد بن عبد اهللأيب رمحه اهلل قال: حدّ »، يقول: «يكره دخول القرب باحلذاء

 ال تنزل يف ×:لقال: سمعت أبا احلسن األوّ  ،عن عيل بن يقطني ،مريأيب ع عن ابن ،عيسى

ة من نّ س زرارك فذلكأ ّل وح   ،القرب وعليك العاممة وال القلنسوة وال احلذاء وال الطيلسان

ر احلذاء؟ قال: خمافة أن يعث   مل يكره :، قلت؟ قال: ال أرى به بأساً ، قلت: فاخلّف ‘رسول اهلل

أعرف  وال حذاء وال ال جيوز دخول القرب بخّف  :ف هذا الكتاب(صنّ قال م) .م  برجليه فيهدِ 

 .«ةام أوردته ملكان العلّ إال يف هذا اخلرب، وإنّ  الرخصة يف اخلّف 

يف هذا الكتاب، تشبه  لكنّنا ال نجد الصدوق يتدّخل يف بعض املواضع التي تبدو رضورّيةً 

فمثالً يف دًا عىل توضيحه يف مكان آخر، وربام يكون ذلك منه اعتاماملواضع التي تدّخل فيها، 

كنت »، ينقل الصدوق رواية يسندها إىل أيب ذر الغفاري تقول: 130احلديث الثاين من الباب 

فأهديت جلعفر جارية قيمتها أربعة آالف  ،مهاجرين إىل بالد احلبشة أنا وجعفر بن أيب طالب

فدخلت  ،يف منزل فاطمة ×فجعلها عيلّ  ،ختدمه ،×املدينة أهداها لعيلّ  فلام قدمنا ،درهم

 يا أبا احلسن :فقالت ،يف حجر اجلارية ×فنظرت إىل رأس عيلّ  عليها السالم يوماً  فاطمة

املصري  تأذن يل يف :فام الذي تريدين؟ قالت ما فعلت شيئاً  ،دال واهلل يا بنت حممّ  :فقال .فعلتها

 ،وتربقعت بربقعها لببت بجلباهباقد أذنت لك فتج :فقال هلا ،‘رسول اهلل يبإىل منزل أ

 نّ : إويقول لك ،السالم اهلل يقرءك نّ إ ،ديا حممّ  :فقال ،×فهبط جربئيل ‘وأرادت النبّي 

فقال هلا  ،فدخلت فاطمة ،شيئاً  فال تقبل منها يف عيلّ  اً هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليّ 

فقويل له  ،ارجعي إليه :هلا الكعبة، فقال إي ورّب  :قالت ،اً جئت تشكني عليّ  ‘:رسول اهلل
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يا أبا احلسن رغم أنفي لرضاك تقوهلا  :فقالت له× اك، فرجعت إىل عيلض  رِ أنفي لِ  م  غِ ر  

واسوأتاه من رسول ‘ إىل خلييل وحبيبي رسول اهلل شكوتيني ×، فقال هلا عيلثالثاً 

رهم التي فضلت من األربعامئة د نّ أو ،ة لوجه اهللاجلارية حرّ  نّ إ ،يا فاطمة شهد اهللأ  ‘ اهلل

يا  :فقال، فهبط جربئيل ‘س وانتعل وأراد النبّي فقراء أهل املدينة، ثم تلبّ  صدقة عىل عطائي

اجلارية يف رضا  ة بعتقكقد أعطيتك اجلنّ  :قل لعيلّ  :ويقول لك ،اهلل يقرءك السالم نّ إ ،دحممّ 

خرج من أئت برمحتي وش ة مندخل اجلنّ أف ،قت هباوالنار باألربعامئة درهم التي تصدّ  ،فاطمة

 .«ة والناراهلل بني اجلنّ  أنا قسيم ×:النار من شئت بعفوي، فعندها قال عيلّ 

 هذه صورة موجزة جدًا حول الكتاب وبنيته وعمل الصدوق فيه.

 العالقة احملتملة بني مدّونات العلل، واالجتهاد التعليلي ومقاصد الشريعة

، هلذا فنحن نفتقد إىل نصوصه «علل الرشائع»ابه ت ذكر لكتالصدوق مقّدمًة الشيخ مل يضع 

يف رشح األسباب التي دفعته ملثل هذا التصنيف وغاياته من وراء ذلك، متامًا كام نفتقد إىل 

وهذا ما يفرض علينا بعض نصوص غريه يف السبب الذي دفعهم للتدوين يف العلل، 

 ليالت وخلق الفرضيات املمكنة تارخيّيًا.حالت

 :من فرضّية لتفسري األمر، وقد جتتمع أكثر ت المكنة تارخييّاً هنا هي اآليتإّن الفرضّيا

يف أن نفي عنه البعد،  ما طرحه الدكتور أمحد الريسوين، من احتامل قوّي الفرضّية األوىل: 

 .ثبات العللإهـ( يف 320يكون الشيخ الصدوق قد تأثر بام كتبه احلكيم الرتمذي )

رغم أّنه ممكن، خاّصة  ،هامينبع تامل الذي يربط بني عمل شخصّيتنيلكنّني استعبد هذا االح

وأّن الرتمذي زار نيسابور، وكان لفكره حضور فيها، وهي احلارضة العلميّة التي زارها 

الصدوق أيضًا بعد ذلك، لكّن ربط احلدث بني رجلني يبرت الصدوق عن سياقه الشيعي السابق 

ل كام رأينا، فافرتاض أّن املؤثر يف الصدوق كان الرتمذي عليه، والذي توجد فيه كتب يف العل

غري واضح؛ خاّصة جلهة أّن الصدوق مل يقم بأّي عمل يشبه عمل الرتمذي الذي بنى مرشوعه 

عىل التأّمل العقالين والوجداين يف الرشيعة، انطالقًا من نزعته الروحّية والتأمليّة، فيام مل نجد 
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 الصدوق.شيئًا يذكر من ذلك يف أعامل 

من قبله يف مدّوناهتم عىل األقّل بعض أن يكون مرشوع الصدوق ـ و الفرضّية الثانية:

فالسنّة إىل زمن الصدوق كانوا قد نشطوا يف املضاهاة للتفكري العليل السنّي، العللّية ـ نوعًا من 

له من علامء الصدوق والذين من قبكان القياس، وهو عملّية اجتهادية مبنّية عىل التعليل، فربام 

نكرون القياس، فليس ألّّنم  الشيعة بصدد إثبات أّن التعليل موجود عندهم، وأّّنم عندما ي 

ر.  يبطلون تعليل الرشيعة، بل ألّن لدهيم مرّبرات أخ 

والتفكري الشيعي اهلادف ملضاهاة أهل السنّة وإثبات أّن لدينا ما لديكم، ليس جمّرد ادعاء 

عديدة، فقد رّصح غري واحد من علامء اإلماميّة بأّّنم أّلفوا بعض  صلف، بل له شواهد تارخييّة

 كتبهم ليس إال إلثبات أمر  ما ألهل السنّة، كام جرى مع النجايش والطويس وغريمها.

أن يكون اهلدف من التدوين احلديثي يف العلل عندهم، وصوالً إىل  الفرضّية الثالثة:

زعة التعليلّية ـ ولو داخل الفضاء الشيعي ـ لصالح الرغبة يف حمارصة النالصدوق، نوعًا من 

كام هي طريقة الفضل بن شاذان بناء ، جعلها نزعة نصّية، وليست خارجة عن إطار النصوص

بمعنى أّن الثقافة التعليلّية عىل أّن رواية العلل ليست رواية بل هي مصنَّف مستقّل للفضل، 

اء التدوين الشيعي يف العلل أن تصبح هذه النزعة السائدة ال يراد هلا أن تزول، بل يراد من ور

نصّية معتمدة عىل النصوص، وهبذا يتّم جتنيب االجتهاد الشيعي إشكالّية القياسات الظنّية 

لصالح القياس منصوص العّلة، كام يتّم يف الوقت عينه إثبات القياس يف مقابل أهل السنّة لكن 

 .عىل قواعد اإلمامّية يف مرجعية النّص 

، خاّصة بعد القرن الثاين اهلجري الذي غلب فيه قياس الشبه كام يس هذا مستبعداً ول

سكايف وابن أيب عقيل العامين املتهمة بالنزعة القياسّية أو ابن اجلنيد اإل؛ فمدرسة أمثال سيأيت

والتي تعترب عند بعض امتدادًا ملدرسة التعليلّية أو املخارجة بعض اليشء لظواهر النصوص، 

، كام أّنه من املتوّقع أن كانت قائمة يف عرص الصدوق كام سيأيت احلديث عنهذان ويونس، ابن شا

 تكون كتب العلل التي صنّفها متكّلمون من مثل هشام بن احلكم عىل هذا املنوال كذلك.

أن يكون السبب هو شيوع التفكري الكالمي بني املسلمني يف عرص  الفرضّية الرابعة:

لتفكري الكالمي تفكري عليل ويبحث عن املرّبرات العقالنّية لألمور، الصدوق وما قبله، وا

فأراد الصدوق أن يواجه هذا النمط العقالين يف التفكري من خالل النصوص نفسها، كونه 



  

ينتمي إىل املدرسة األكثر نصيّة يف الرتاث اإلمامي، والتي كانت تقف يف مقابل مثل مدرسة 

ها آنذاك مع املرتىض واملفيد، وربام من هنا حاول الصدوق أن الكالم الشيعّية التي بلغت أوج

يستفيد من املصادر العلليّة التي كانت قبله خاّصة كتاب العلل البن شاذان ورواية العلل 

 ملحّمد بن سنان، لكي يوّظفها يف نوع من التفكري التعلييل النّّص هذه املّرة.

التعليل عىل علل الرشائع، بل ربط التعليل  وهذا ما يفّّس أّن الصدوق مل يقترص يف مرشوع

بعلل الوقائع والعقائد واملفاهيم أيضًا والتاريخ، فهذا التوّسع يف التعامل مع التعليل خلارج 

دائرة املنظومة الترشيعّية ربام يفّّسه أّن الصدوق وغريه من علامء الشيعة كانوا بصدد تقديم 

قابل عقالنّية مدرسة املتكّلمني املنطلقة من التأّمل العقيل التفسري العقالين ملدرسة املحّدثني يف م

اخلالص تقريبًا، وهلذا نجد أّن الصدوق قد أكثر يف مصنّفاته من التدوين يف الروايات الكالمّية 

مثل كتاب التوحيد وكامل الدين وغريمها، ومل يقترص عىل املدّونة احلديثية الفقهية كام كانت 

، وهبذا يمكننا تصنيف الصدوق عىل أّنه من ات احلديثية للشيخ الطويساحلال أكثر مع املدّون

أعالم علم الكالم النقيل يف تلك احلقبة، يف مقابل مثل املفيد واملرتىض اللذين مها من أعالم 

 .علم الكالم العقيل

 ال تقفوين احلديثي ال غري، وهذا جمّرد نوع من التفنّن يف التدأن يكون  الفرضّية اخلامسة:

خلفه مرّبرات عميقة أصالً، ويشهد ملعقولية هذه الفرضّية أّن املحدثني بطبعهم لدهيم مثل هذه 

الذي بناه عىل نوع  من التفنّن « اخلصال»امليول، كام أّن الصدوق فعل ذلك من قبل مع كتاب 

 احلديثي )الّرقمي(.

ابع واألخري من وهي تعتمد عىل ما سوف نطرحه يف مباحث الفصل الر الفرضّية السادسة:

هذا الكتاب، حول دور النصوص التعليليّة يف الرتجيح عند التعارض، إذ حيتمل أّن التصنيف 

يف العلل كان لكوّنم يقّدمون عند التعارض النّص املعّلل عىل غريه، انطالقًا من أّن املعّلل من 

يان فكرته، فلهذا يقّدم النصوص حيوي قدرًا من األظهرية واألقوائّية الداللّية واألوضحّية يف ب

 عىل غريه بمالك األقوائّية الداللّية.

فإذا ثبت تارخييًا أّن هذه الفكرة يمكن إرجاعها لزمن الصدوق يف القرن الرابع اهلجري، 

 فهذا االحتامل يصبح معقوالً، وإن مل يكن لدينا أيضًا دليل عليه.

ني بالعنى االجتهادي القاصديّ ّن الشيخ الصدوق ال يمكن حسابه عىل أ يضاً أهبذا نكتشف 



 

ذي عليهم، فاّدعاء بعض الباحثني متامًا كام رفضنا حساب احلكيم الرتم للمدرسة القاصدّية،

، نيّّنام من أبرز املقاصديّ أاقني للتأليف يف مقاصد الرشيعة، وّن الرتمذي والصدوق من السبّ أ

ة والتعليل هنا املنهج قاصديّ صد بامله يوقعنا يف خلط املصطلحات، فنحن نقنّ ليس دقيقًا؛ أل

ة ساس املقاصد أو العلل، ال املنهج الذي يؤمن بتبعيّ أاالجتهادي الذي يستنبط األحكام عىل 

خر جلّيًا هنا من قبل الكاتب خالد ، وهلذا يبدو اخلطأ اآلثبوتاً  حكام للمصالح واملفاسداأل

ّن أ األخبار يعترب فيها الصدوق زهري عندما ينقل عن الصدوق نصوصًا يف مطلع كتاب معاين

بل هو  ،ة باملعنى املصطلح، فهذا ليس مقاصديّ ة وليس جمّرد نقلهفهم احلديث ودرايته مهمّ 

هلذا األمر فقد  جأّما ما هو املنه ،والدعوة الستجالء معانيهانزعة تفسريية لفهم النصوص، 

 .غريمها ن شيئًا آخريكون التفكري املقاصدي وقد يكون التفكري العليل وقد يكو

ال يبدو لنا أّن الصدوق وّظف التعليالت التي طرحها يف هذا الكتاب يف أعامله وعليه، 

االجتهادّية، فحجم هذه التعليالت كبري، واملتوّقع أن ينعكس عىل اجتهاده الفقهّي، األمر 

علل هنا ما الذي ال نراه هبذا الوضوح أو السعة، ممّا يوحي وكأّن الصدوق فهم من نصوص ال

م  صار الحقًا مكّرسًا عند الشيعة من أّّنا ليست علاًل باملعنى احلقيقي للكلمة، وإّنام هي ِحك 

عل أساسًا يف االستنباط الفقهي، هذا  األحكام الرشعّية التي ال تدور األحكام مدارها حتى جت 

نظومة كلّية فضاًل عن أن يكون الصدوق قد فّكر بطريقة مقاصدّية كلّية وعاّمة؛ لرسم م

 للرشيعة تتأثر االجتهادات  اجلزئية هبا، كام رأينا مع الشاطبي.

 لنّصا ةخمارجوتعليل بني ال ..هـ()ق ابن اجلنيد ، «مدرسة القياس الشيعّية»ثانيًا: 

يات جاّدة هلا اّن هناك مدرسة تشّكلت بدمي عىل أيكاد يتفق الباحثون يف تاريخ الفقه اإلما

ة ابن ، وأّن هذه املدرسة تتهم ـ خاّص سكايفجري عىل يد أمثال ابن اجلنيد اإليف القرن الرابع اهل

، وأّن بذور هذه املدرسة ترجع ألكثر اجلنيد ـ بالعمل بالقياس والتفكري باملنطق العليل القيايس

من قرن سابق مع مثل يونس بن عبد الرمحن يف القرن الثاين اهلجري، والفضل بن شاذان يف 

 .القرن الثالث

                                              
 .196( انظر: خالد زهري، تعليل الرشيعة بني السنّة والشيعة: 1)

 .199ـ  198( انظر: املصدر نفسه: 2)



  

هذا التوّجه الذي ظهر  نّ دراسة هل أ نا، بل هيمّ يدال نقصد هنا البحث عن شخصّية ابن اجلن

 يف تلك الفرتة كان ينتمي لتوّجه االجتهاد العليل حّقًا أو االجتهاد القاصدي أو ال؟

طلق عليه اجلنيدي( ا  نيد الكاتب اإلسكايف )وعترب الفقيه أبو عيل حممد بن أمحد بن اجل  ي  

ّنه أة بارزة يف قرون تبلور الفقه النظري واالجتهادي عند اإلمامّية، واملعروف عنه شخصيّ 

وعاش يف  ـ ناحية ببغداد)إسكاف( من وصف اإلسكايف التي هي يلوح سكن بغداد ـ كام 

ّن بغداد شهدت أوالكّل يعلم لد ّنايات القرن الثالث، وربام يكون و  القرن الرابع اهلجري، 

 .يف تلك الفرتة عديدة سنّيًا وشيعيًا ومعتزلّياً تيارات عقالنّية 

 نواجه اآليت:، عندما نرجع للنصوص القديمة التي تتحّدث عن ابن اجلنيدو

 ،أبو عيل الكاتب اإلسكايف حممد بن أمحد بن اجلنيد»: هـ(450) يقول الشيخ النجايش ـ 1

هائاًل من الكتب يف خمتلف  .. )ويذكر له عدداً ف فأكثريف أصحابنا، ثقة، جليل القدر. صنّ  وجه  

)ويبدو  حكام الرشيعةله كتاب هتذيب الشيعة أل ،ومنها:(تقارب اخلمسني كتابًا، املجاالت، 

كتاب  ..،الشيعة كتاب الذخرية ألهل البصرية، كتاب حديث(.. هّية موّسعةه دورة فقنّ أ

ي مسألة يف نحو ألفي حكام العرتة. وكان له نحو ألفكتاب النرصة أل دي،األمحدي للفقه املحمّ 

 لباس عىل أغامركتاب كشف التمويه واإلة الناس، يناس بأئمّ كتاب اإل ،ورقة ومخس مائة

يف أمر  ة العرتةالشيعة يف أمر القياس، كتاب إظهار ما سرته أهل العناد من الرواية عن أئمّ 

يقول  ه كانوسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنّ  وله مسائل كثرية. ..االجتهاد

 .«..بالقياس

                                              
أّن أحدهم وّجه له سؤاالً، فهذا يدّل عىل شهرة الرجل  هنا يف نّص النجايش «مسألة»( إذا قصد من كلمة 1)

 ونفوذ مرجعّيته حتى تتالت عليه األسئلة بالغًة هذا احلّد.

وهنا جيب عيّل إبداء استغرايب الشديد، حيث ن سب يف بعض الكتب  .388ـ  385( النجايش، الفهرست: 2)

كشف التمويه وااللتباس يف إبطال »ة: املتأّخرة.. ن سب للنجايش أّنه ذكر اسم الكتاب هبذه الطريق

ب  له هذه التسمية للكتاب هو السّيد  حسن الصدر يف )تأسيس الشيعة لعلوم ، و!«القياس لعّل أّول من ن س 

يف كتابيه: )أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية:  السبحاين نسب ذلك الشيخ   نممّ (؛ كام و312اإلسالم: 

لعّله وقع اشتباه من السيد حسن الصدر، ثّم بعد ذلك راج ما ذكره (. و85(، و )رسائل ومقاالت: 280

هو نظرًا لشهرة كتابه مؤّخرًا، ومل نعثر عىل مؤرش أو خمطوط يساعد عىل يشء من هذه التسمية، بل كّل 

 القرائن عىل عكس ذلك كام هو واضح، والعلم عند اهلل.



 

 دحممد بن أمحد بن اجلنيد، يكنى أبا عيل، وكان جيّ »: هـ(450) الطويسالشيخ يقول  ـ 2

وله  ل عليها.ومل يعوّ  كت لذلك كتبهه كان يرى القول بالقياس، فرت  نّ أال إالتصنيف حسنه، 

يشتمل  ،داً جملّ  من عرشين حكام الرشيعة ، كبري نحواً كتاب هتذيب الشيعة أل كتب كثرية، منها:

 .«..عىل عدد كتب الفقه عىل طريقة الفقهاء

 ّدعيينيسابور، بالد مع عامل  حنفي من مناقشة مذهبيّة هـ( 413)ري الشيخ املفيد وجي   ـ 3

ويعّلق املفيد بالقول:  ،اجلنيدي دخل نيسابور ليأخذ املال لإلمام املهدي نّ أفيها الطرف اآلخر 

 الرجل الذي ذكرت وصوله إىل نيسابور، ويغلب يف الظنّ  لوال نعلم كيف جرت حا ..»

ذكرت عنه من قبض مال اإلمام، ونحن أعرف به منك حللوله معنا يف البلد ويف  صك فيامخترّ 

مكاتبة اإلمام، وال العلم  دعوى أمره، ومل نسمع عنه قطّ  اجلوار، ووقوفنا عىل كثري من خفّي 

ن قد وصل أهل نيسابور هذا الرجل وأكرموه، وأقاموا ولسنا ننكر أن يكو.. بمكانه من البالد

إليه من ناحية املرشق  القوم له، وما كان يصل بام جيب له من حقوق اإلخوان، وقد عرفنا برّ 

بعد عوده إىل بغداد، ما كان يصون به وجهه عن البذلة ومسألة الناس، وليس يف هذا عيب له 

 ـمشاخيكم  م عىل بعض يف األموال، وصغر أنفسولو قد ذكرنا حيلة بعضك وال عليه فيه عار.

لبعض يف عداوة أولياء اهلل،  يف الطلب ومسألة الناس، وصالت بعضكم ـمع غناهم بالكفاية 

 ا شهادتك بجهل اجلنيدي، فقد أرسفت بام قلت يف معناه وزدت يففأمّ .. ألطلنا به الكالم

 به من الفقه يتحىّل  سديد فيام اإلرساف، ومل يكن كذلك يف النقصان، وإن كان عندنا غري

ا فأمّ  تك، وأقرب منهم إىل الفطنة والذكاء.أمثل من مجهور أئمّ  ـمع ذلك  ـه ومعرفة اآلثار، لكنّ 

ة مل ة، واختياره مذاهب أليب حنيفة وغريه من فقهاء العامّ قوله بالقياس يف األحكام الرشعيّ 

ننكره عليه غاية اإلنكار، ولذلك أمهل  ايأت هبا أثر عن الصادقني )عليهم السالم(، فقد كنّ 

 .«..ف له وال كالمرحوه، ومل يلتفت أحد منهم إىل مصنّ مجاعة من أصحابنا أمره واطّ 

 ولعّل الطويس استعان أيضًا بكالم املفيد يف نسبته إمهال كتب اجلنيدي لألصحاب.

ؤال عن اختالف ، فبعد كشف السنقدي شديد منه آخر موقف   كام يظهر من املفيد يف كتاب  

يف احلديث بني الصدوق وابن اجلنيد، وأّن مروّياهتام احلديثّية كانت خمتلفة، عّلق املفيد يف املسألة 

                                              
 .210ـ  209( الطويس، الفهرست: 1)

 .59ـ  57الصاغانّية:  ( املفيد، املسائل2)



  

ما . االختالف يف ظواهر الروايات املسألة الثامنة:»الثامنة، وننقل املهّم من نّصه حيث جاء: 

فة يف الفقه ورفعت إليه الكتب املصنّ  من العلم، فيمن تندس طرفاً  ـأدام اهلل تعاىل نعامءه  ـقوله 

ة، كام وقع االختالف بني فيها اختالف ظاهر يف املسائل الفقهيّ  ة اهلادية عليهم السالمعن األئمّ 

 ة كتبه من األخبار املسندة عن األئمّ )عليه( يفالشيخ أبو جعفر بن بابويه رمحة اهلل  ما أثبته

ة من املسائل الفقهيّ  بن اجلنيد رمحه اهلل يف كتبه عليهم السالم، وبني ما أثبته الشيخ أبو عيل

والذي رواه أبو جعفر رمحه اهلل فليس جيب العمل ..  اجلواب:.. دة عن األسانيد؟املجرّ 

أخبار آحاد، ها ة عليهم السالم، إذ فيق هبا قول األئمّ من الطرق التي تعلّ  يكن ثابتاً  بجميعه إذا مل

ام روى أبو جعفر رمحه وإنّ  والغلط. ا عمن جيوز عليه السهو، وروايتهوال عمالً  ال توجب علامً 

وأصحاب احلديث ينقلون الغث  العهدة يف ذلك. اهلل ما سمع، ونقل ما حفظ، ومل يضمن

عىل املعلوم، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش، وال فكر فيام  والسمني، وال يقترصون يف النقل

ا فأمّ  ..األصول ا الصحيح من السقيم إال بنظر يففأخبارهم خمتلطة ال يتميز منه يروونه ومتييز،

، واستعمل فيها مذهب الظنّ  فقد حشاها بأحكام عمل فيها عىل كتب أيب عيل بن اجلنيد،

ة عليهم السالم وبني ما قال املنقول عن األئمّ  ، فخلط بني)الرديء( املخالفني يف القياس الرذل

 .«..من اآلخر برأيه، ومل يفرد أحد الصنفني

النقض عىل  »ويظهر نقد املفيد جليًّا كذلك، فيام نسبه النجايش إليه من كتاب حتت عنوان 

ولعّله هو عينه الذي يتكّلم عنه املفيد يف املسائل الّسوّية، حني  .«ابن اجلنيد يف اجتهاد الرأي

اجلنيد مجعها وأجبت عن املسائل التي كان ابن »ينسب له موقفًا خطريًا إمامّيًا فيقول ما نّصه: 

خمتلفة يف  اأّّن  ، وظنّ ة( وجعل األخبار فيها أبواباً )املسائل املرصيّ  مرص، ولقبها ب وكتبها إىل أهل

ه يف ذلك ما ظنّ  وأبطلت  . ة عليهم السالم فيها بالرأيقول األئمّ )إىل( معانيها، ونسب ذلك إال 

لها ، فمن ظفر هبذه األجوبة وتأمّ حيصل فيها اختالف بني مجيع معانيها، حتى مل له، ومجعت  وختيّ 

ن ه خمتلف، وتيقّ أنّ  يف مجيع ما يظنّ  ، سهل عليه معرفة احلّق شافياً  فكراً  ر فيهاوفكّ  ،بإنصاف

وكان املفيد هنا قد ملّح إىل أّنه  .«تنا عليهم السالمة عن أئمّ باألخبار املرويّ  مما خيتّص  ذلك

                                              
 . يشار إىل أّنه ثمة كالم بني بعض العلامء يف صّحة نسبة هذا الكتاب للمفيد.73( املفيد، املسائل الّسوية: 1)

 .402( النجايش، الفهرست: 2)

 .76ـ  75( املسائل الّسوية: 3)



 

 ، نقد فيه ابن اجلنيد.«ت أوائل الشهورمصابيح األنوار يف عالما»خّصص كتابًا باسم 

نه عوأعظم من ذلك ما حكاه املفيد رمحه اهلل »وهذا ما عّلق عليه السيد بحر العلوم قائاًل: 

وقول شنيع، وكيف جيتمع  ءه رأي يسالقول بالرأي، فإنّ  ة عليهم السالم إىلمن نسبة األئمّ 

من  عىل ما هو املعلوم ،اخلطأ عليهم وعدم جتويز ،ذلك مع القول بعصمة األئمة عليهم السالم

قد حكاه املفيد  ،مشهور قوله بالقياس معروف وهذا القول وإن مل يشتهر عنه إال أنّ  ،املذهب

القول بالقياس مما مل ينفرد به ابن اجلنيد  ومن هذا يعلم أنّ  ن يقول بحر العلوم:(أ..)إىل رمحه اهلل

والفضل بن شاذان،  ألعيان كيونس بن عبد الرمحان،من الفضالء ا له فيه سلفاً  علامئنا وأنّ  من

ا إسناد القول وأمّ  يف تلك األزمان. بطالنه من رضوريات املذهب وغريهم فال يمكن عدّ 

 .«مأن يكون كذلك يف العرص املتقدّ  ة عليهم السالم فال يمتنعبالرأي إىل األئمّ 

راء ابن اجلنيد واهتامه بأّن رأيه يف غري موضع رّد آهـ( 436)د املرتىض ويظهر من السيّ  ـ 4

. وغالبًا ما هذا أو ذاك كان عن رضب من الرأي واالجتهاد أو اعتامدًا عىل مروّيات شاّذة

كانت لغة الرشيف املرتىض مع ابن اجلنيد شديدة، ربام نظرًا العتقاد املرتىض بكفر القائل 

أحاديثنا من يقول بالقياس  ويف رواتنا ونقلة»بالقياس حيث يقول يف موضع من رسائله: 

اعتقاد  بن شاذان ويونس ومجاعة معروفني، وال شبهة يف أنّ  ويذهب إليه يف الرشيعة، كالفضل

لكّن املرتىض مع ذلك مل خيرج ابن اجلنيد  .«ال تثبت معه عدالة الرشيعة كفر   ة القياس يفصحّ 

 رصاحًة من التشيّع.

 وقد ذهب إليه أيضاً »: هـ(598) ن إدريس احليّل اب يقول ،وعند حديثه عن فقه الزكاة ـ 5

الرجل جليل القدر، كبري املنزلة،  أبو عيل حممد بن أمحد بن اجلنيد الكاتب اإلسكايف، وهذا

 .«األمحدي للفقه املحمدي خمترص :ف وأكثر، ذكره يف كتابهصنّ 

ّلق بأمر القياس، سامء كتب عديدة له ذكرها النجايش، خاّصة منها ما يتعويس أومل ينقل الط

أّدت به ّن هتمته هذه أأّن الرجل كان برصاحة متهاًم بالقياس، وواملفيد  الطويس ويبدو من نّص 

                                              
 .219، 213: 3( بحر العلوم، الفوائد الرجالّية 1)

 .189: 1؛ ورسائل الرشيف املرتىض 488، 470ر: ( انظر: املرتىض، االنتصا2)

 .311: 3( رسائل الرشيف املرتىض 3)

 .430: 1( ابن إدريس احليل، الّسائر 4)



  

والطويس بنفسه كان أحد األشخاص الذين هجروا كتب اإلسكايف حيث مل ن هتجر كتبه، إىل أ

 اع.يكد يظهر له حضور يف أعامله كّلها إال نادرًا، كام يف مثل رسالته حول الفقّ 

فقه والتاريخ وضخامة مسامهاته يف علوم الكالم واللغة وال ابن اجلنيد ورغم سعة كتب

وأصول الفقه وغريها، ودعوى بعض الباحثني أّنه قد تأثر به بعض  العلامء مثل الرشيف 

ّيًا من كتبه ال وجود له اليوم، وربام يكون هجراّنم له بسبب هتمة القياس قد ألكّن ، الريض

ر الفقه وّ يملك من ثقل يف الرتاث الفقهي وتطىل يومنا هذا بام إعىل غياب حضور الرجل ساعد 

 مامي.اإل

كام يظهر من توصيف كتابه بأّنه يف عرشين جمّلدًا أّن كتاب الفقه هذا مبنيٌّ عىل التفريع، ويف 

الفقهي من العادة كتب اإلمامية مل تكن كذلك وال كانت قائمة عىل التوّسع، وهبذا يكون كتابه 

الشيخ الطويس، وربام يكون حجمه  أوائل الكتب الفقهّية املوّسعة عند اإلمامية سابقًا مبسوط  

 .أكرب من حجم كتاب الطويس نفسه

ثبت التوازي يف النمّو بني علم الفقه  وهبذا فعندما يقول السيد حممد باقر الصدر، وهو ي 

املرتىض والفكر الفقهي  دالسيّ  يف حياة ةف العدّ الشيخ صنّ إّن »وعلم األصول عند الشيعة: 

خالل كتاب املبسوط الذي كتبه الشيخ يف آخر  ر إالومل يتطوّ  ،وقتئذ كان يعيش مستواه البدائي

 ،ةعن كتاب العدّ  اً تارخييّ  راً كتاب املبسوط وإن كان متأّخ  القول أنّ  حياته. ووجه اخلطأ يف هذا

كان قد بدأ  ع والتكامل للفكر الفقهي الذيتوّس لل كتاب املبسوط مل يكن إال جتسيداً  ولكنّ 

 .«وغريمها د املرتىضوالتفريع عىل يد ابن اجلنيد والسيّ  ع والنموّ بالتوّس 

ذلك فهو يقوله بحسب ما وصلنا من كتب، وإال فمن املمكن أن الطويس عندما يقول 

، لكّن الفقه اإلمامي مل يكون كتاب ابن اجلنيد مساويًا أو أوسع أو أقّل بقليل من كتاب املبسوط

ة السنّية، يكن يتقّبل حينها الفقه التفريعي الذي كان قريبًا نوعًا من طريقة التصنيف الفقهيّ 

ومنحه طابعًا استداللّيًا عىل املذاهب  وهبذا يتبنّي دور ابن اجلنيد يف تطوير الفقه اإلمامي،

يستفاد من بعض كلامت السيد املرتىض  املختلفة، كام سنرى قريبًا مع نّص العالمة احليّل، مع ما

بل  املتقّدمة من اعتامد ابن اجلنيد عىل أخبار اآلحاد، وهو أمر  كان أكثر شيوعًا يف الوسط السنّي،

                                              
 .260: 3ابن جنيد، دايره املعارف بزرگ اسالمی  اكتچي،پ( انظر: أمحد 1)

 .62( الصدر، املعامل اجلديدة لألصول: 2)



 

 .يرى السيد السيستاين أّن ابن اجلنيد ساهم يف تطوير أصول الفقه اإلمامي أيضاً 

 حلّلة بعَض االعتبار لهابن اجلنيد بني استبعاد مدرسة بغداد وإعادة مدرسة ا

 والسؤال: هل خِس الشيعة مدرسة اجتهادّية خمتلفة نتيجة اهتام الرجل بالقياس؟

حيث  ،يضاح االشتباه يشء ما هناكتاب إيف هـ( 725) يكون يف كالم العالمة احليل امربـ  6

د السي بخطّ  وجدت  ، حكام الرشيعةهتذيب الشيعة ألمنها:  له كتب ..»: يف ترمجته يقول

وقد  ،د واحدمن هذا الكتاب جملّ  ما صورته: وقع إيلّ  ،السعيد صفي الدين حممد بن معد

حد من هذه أل حته وملحت مضمونه، فلم أر  فتصفّ  له أوراق، وهو كتاب النكاح،ذهب من أوّ 

معنى، وقد استوف فيه الفروع  وال أحسن عبارة وال أدّق  وال أبلغ، أجود منه الطائفة كتاباً 

 ة وطرقماميّ بطرق اإل واستدّل  ،ث عىل ذلكوذكر اخلالف يف املسائل، وحتدّ  ل،واألصو

علم قدره  خمالفيهم. وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصلت معانيه وأديم اإلطالة فيه

أقول أنا: قد . واملوسوي وكتب حممد بن معد وموقعه، وحصل نفع كثري ال حيصل من غريه.

وهو خمترص ، األمحدي يف الفقه املحمدي: م الشأن كتابلشيخ املعظّ فات هذا امن مصنّ  وقع إيلّ 

عىل فضل هذا الرجل وكامله، وبلوغه الغاية القصوى يف  يدّل  د،هذا الكتاب، وهو كتاب جيّ 

 .«الرشيعة خمتلف الشيعة يف أحكام :نظره، وأنا ذكرت خالفه وأقواله يف كتاب الفقه وجودة

ين، اّطلعا عىل ريالرجل انطالقًا من شهادة عاملني كب هذا النّص يكشف عن مستوى كتب

 يدّل كام وهي شهادة ال تطابق طريقة توصيف الشيخ املفيد له كام تقّدم، بعض قليل من كتبه، 

انت له خربة الفقه املقارن كابن اجلنيد كان يامرس االستدالل عىل املذاهب املختلفة، و نّ عىل أ

وإن كان رأي الشيخ احلنفي الذي رّد يضًا، أري اإلمامي صول االجتهاد غأولديه وعي تاّم ب

أّن ابن اجلنيد ما كان يفقه شيئًا يف القياس وفقه أهل السنّة، وأّنه كان خيبط خبط  ،عليه املفيد

 عشواء.

ه املشار وبالفعل فقد اهتّم العالمة احليل بنقل ما خالف فيه ابن اجلنيد من مسائل يف كتاب

                                              
 .11( السيستاين، الرافد يف علم األصول: 1)

 هـ.620( هو أبو جعفر صفي الدين حممد بن معد املوسوي احليّل املتوف عام 2)

 .292ـ  291( احليّل، إيضاح االشتباه: 3)



  

، من إعداد الشيخ عيل بناه «فتاوى ابن اجلنيد»ه الحقًا ضمن كتاب ليه، وهو ما تّم مجعإ

 .هـ(1429) االشتهاردي

ما تركه لنا العالمة ـ غالبًا ـ ة عدا وال نملك تراثًا يرجع البن اجلنيد يف الدراسات الرشعيّ 

عض ورغم ما نقله من كتاب خمترص لكّن ب، حد كتبه املخترصة كام تبنّي ألع عىل  الذي اطّ احليّل 

كام أّن يف أعامل مثل السيد األدّلة كانت أيضًا موجودة يف هذا الكتاب ونقل بعضها احليّل، 

 .املرتىض كالم حول بعض آراء ابن اجلنيد يف مواضع متفّرقة من الفقه

دور يف حضور الرجل يف أعامل العالمة احليّل، هـ( 676)وربام يكون للمحّقق احليل  ـ 7

يف كتاب املعترب كام يظهر من الفصل الرابع من مقّدمات الكتاب ق عليه حيث اعتمد املحقّ 

نا رضوان ؤملا كان فقها: يف السبب املقتيض لالقتصار عىل من ذكرناه من فضالئنا»حيث يقول: 

حرص أقواهلم التساعها وانتشارها،  ر ضبط عددهم ويتعذّ يتعّّس  اهلل عليهم يف الكثرة إىل حدّ 

اجتزأت  ،رينيف أقوال مجاعة من فضالء املتأّخ  ذلك منحرصةفوه، وكانت مع وكثرة ما صنّ 

مه يف نقل األخبار وصحة االختيار وجودة االعتبار، تقدّ  بإيراد كالم من اشتهر فضله، وعرف

ن فيه اجتهادهم، وعرف به اهتاممهم، وعليه ااألفاضل عىل ما ب واقترصت من كتب هؤالء

ب، وحممد بن أيب نرص البزنطي، واحلسني بن اخرتت نقله احلسن بن حمبو ناعتامدهم، فممّ 

بابويه  رين أبو جعفر حممد بنوالفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرمحن، ومن املتأّخ  سعيد،

عيل بن بابويه، وأبو  ، وحممد بن يعقوب الكليني، ومن أصحاب كتب الفتاوى(القمي )رض

 .«..بن حممد بن النعامن دعيل بن اجلنيد، واحلسن بن أيب عقيل العامين، واملفيد حممّ 

هذه النصوص متثل عمدة النصوص التي تكشف لنا بعض العلومات عن ابن اجلنيد حتى 

ومن الواضح أّن آراء الرجل وأفكاره كانت حارضة بشكل أو بآخر يف  القرن الثامن اهلجري،

عل احلملة عليه بفأعامل العلامء الشيعة يف القرنني الرابع واخلامس، لكنّها تراجعت بعد ذلك 

لتعود لتظهر بقّوة أكرب مع خاّصة من مثل املرتىض واملفيد، وبشكل عام من مدرسة بغداد، 

فقد سّددت ، وبشكل أوسع مع علامء احلّلة كاملحّقق وابن إدريس وغريمهاالعالمة احليّل، 

                                              
 .33: 1( املحقق احليّل، املعترب 1)

( طبعًا بعض رموز عرص مدرسة احلّلة مل يتفاعل أيضًا مع ابن اجلنيد بسبب ما قاله عنه الطويس، فكأّن 2)

بة مدرسة بغداد ما تزال متواصلة ولو جزئّيًا، وذلك مثل الفاضل اآليب حيث قال عنه: تأثريات حق

 



 

حوايل قرنني مدرسة بغداد له رضبة قاصمة بينام أعادت االعتبار اجلزئي له مدرسة احلّلة بعد 

ومنذ ذلك احلني ظّلت أعامل ابن اجلنيد حارضة لكن بوصفها جمّرد آراء، أّما من الزمان، 

 منهجه وطرائق استدالله فغالبًا ما طواها النسيان بسبب فقدان كتبه وتراثه.

 العدول عن القياس البن اجلنيد، اصاحب الفصول نسبالفاصل التوين ووامشري أخريًا إىل أّن 

 ،تهقال بحجيّ  هفإنّ  ،إال ابن اجلنيد ،تهأطبق أصحابنا عىل عدم حجيّ »: صاحب الفصول فقد قال

ات من رضوريّ  يف مثل زماننا يعدّ  وبطالنه ،ثم رجع عنه ،مرعىل ما حكي عنه يف أوائل األ

ا أن يريد فإمّ  ،ك العالمة يف بعض املسائل بالقياسمن متّس  وما يرى .لنياملذهب عند املحّص 

عي تنقيح املناط يدّ  لزام أو تبينهم عليه أوعىل من خالفه من أهل اخلالف بطريق اإل الردّ  بذلك

االحتجاج به حقيقة ومن تشنع عليه بذلك فقد  د التقريب ودفع استبعادهعنده أو يقصد به جمرّ 

بعض  ومثله الكالم فيام وقع يف كتب الشهيدين من االحتجاج به يف، به جهل قدره أو جتاهل

 .«املسائل

 .وهذه الدعوى بالعدول مل نفهم مستندها، وهلذا اعترب السيستاين أّنه ال دليل عليها

 قراءات تارخيية تأّملّية يف املنهج االجتهادي البن اجلنيد بني النّص والتعليل و..

ما نريده هنا بعد هذا التمهيد هو: هل ثّمة منهج ولو مغاير للمنهج اإلمامي املشهور يقرتب 

 ن الرابع اهلجري من التفكري العليل أو املقاصدي أو شبهه أو ال؟يف القر

البّد لنا أن نرصد وجهات النظر التي طرحت حول شخصيّة  ،لكي نجيب عن هذا السؤال

ذ منه هذا املوقف؟ ثّمة آراء وفكر ابن اجلنيد، وما هو اليشء الذي كان يعتمده الرجل حتى اخت  

                                                                                                                     
« بالقياس، فرتكت تصانيفه ه كان يقولملا ذكر الشيخ أبو جعفر أنّ  ؛وأخللت بذكر ابن اجلنيد إال نادراً »

 (.40: 1)كشف الرموز 

مع بعضهم، فلمجّرد أّن واحدًا من كبار  وإّنه ملن املؤسف أن يكون هذا هو منهج تعامل الباحثني والعلامء

علامء اإلمامّية انتهج منهجًا غري صحيح يف إحدى أدوات االجتهاد الفقهي، فإّنه يصار إىل هجران كتبه 

كّلها، رغم أّن فيها القياس وغريه من سائر األدّلة والقضايا الفقهّية! مع أّن املناسب هو ذكر أفكاره 

 بنائّيًا.ومناقشة أدّلته مبنائّيًا و

 .236؛ وانظر: التوين، الوافية يف أصول الفقه: 383( الفصول الغروّية: 1)

 .281( انظر: السيستاين، مباحث احلجج: 2)



  

 ول حماكمتها:متعّددة هنا نطّل عىل أبرزها ونحا

 تعليق ونقد ،، حماولة احلائريتوظيف القياس بهدٍف احتجاجيـ  

وهي ما قد يفهم من بعض العلامء، كالشيخ أيب عيل احلائري  ،وجهة النظر األوىلهذه هي 

، وهو أن تكون مالبسات القضّية تارخييًا أّن الرجل كان يبحث عىل والسيد اخلوانساري

يستعرض اآلراء املختلفة وطرائق االستدالل املختلفة عند الشيعة والسنّة  املباين املختلفة، وكان

يف ثنايا بحوثه الفقهّية، ولكونه تطّرق لذكر القياس فإّن الشيعة كانت لدهيم حساسية يف عرض 

القياس يف مدارسهم، فنبذوه نتيجة ذلك، فابن اجلنيد يف احلقيقة مل يكن هيدف سوى إلثبات 

كّل عىل مبناه يف طريقة  ،ستدالل املختلفة؛ ليقنع األطراف املختلفةنتائجه عرب طرق اال

االجتهاد، فكان يأيت بالقياس لصاحله لي ثبت أمرًا للقائل بالقياس دون أن يكون هو معتقدًا 

وهبذا نحمي الرتاث الشيعي من قول خمالف يرى حجّية القياس، ويف  بالقياس بالرضورة.

 عنه. الوقت عينه ننّزه ابن اجلنيد

رة، يستشهد أصحاهبا بنّص مهّم للشيخ الطويس يف كتاب  ولكي تصبح هذه املحاولة مربَّ

ه ملا كان العمل ذي يكشف عن ذلك أنّ وال»العّدة، حيث يقول يف مباحث حجّية خرب الواحد: 

منهم واحد عمل به يف بعض  ، وإذا شذّ يف الرشيعة عندهم، مل يعملوا به أصالً  بالقياس حمظوراً 

ة خلصمه وإن مل يعلم اعتقاده، تركوا قوله وأنكروا عليه سائل، أو استعمله عىل وجه املحاّج امل

 .«..بالقياس وتربؤا من قوله، حتى إّنم يرتكون تصانيف من وصفناه ورواياته ملا كان عامالً 

 وكأّن الطويس يكاد يعني هبذا الكالم ابن  اجلنيد.

والتي قاهلا مثل  توصيفات املتقّدمة حول الكتابكام يساعد عىل وجهة النظر هذه بعض ال

، من أّنه كان يستخدم طرق اإلمامّية وخمالفيهم، وأّنه كان مقارنًا بمعنى حممد بن معد املوسوي

 من املعاين وتفريعيًا.

لكن يبقى أمام هذه املحاولة أن تفّّس لنا الكتابني اللذين صنّفهام ابن اجلنيد يف القياس، هلذا 
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نّف لنقد القياس، وليس للدفاع عنه، ذهبت هذه  املحاولة إىل أّن كتاب التمويه وااللتباس ص 

ليس هناك من مؤرش  ومن ثمّ  ،فام حصل مع الرجل ليس نزوعًا نحو تفكري قيايسوعليه 

سلوب يف طريقة أفضاًل عن مقاصدي عنده، بل هو جمّرد منهج وأو قيايس، لتفكري عليل 

 .التدوين والبحث الفقهي ال غري

، من أّن هذا التفسري يبدو وكأّنه املامقاين وغريهاملحّقق ذكره بام  ليهاعخذ أم ؤية هذه الر

اجتهاد يف مقابل النّص، فإّن األصحاب الذين كانوا عىل معرفة به والشيوخ الذين اّطلعوا عىل 

ل بالقياس وحيشو كتبه من املعارصين له أو القريبني جدًا، قد رّصحوا ـ كام رأينا ـ بأّنه كان يعم

كتبه من الظّن والرأي، فكيف ي عقل أن يكون هؤالء التبس عليهم األمر إىل هذه الدرجة بني 

كونه قد تبنّى القياس وكونه يستخدمه ألجل املحاّجة، خاّصة وأّننا ال نتكّلم عن شخص أو 

 ؟!شخصني، بل عن جمموعة من العلامء والفقهاء

ّن استخدام ابن اجلنيد للقياس أوذلك  ؛ّفقة هبذه الطريقةلكّن هذه الالحظة ال تبدو يل مو

 ن يكون عىل نحوين:أيمكن 

الدليل عىل مباين الطرف اآلخر  ه يذكرنّ أن يصوغ االستخدام بطريقة توضح أ ل:النحو األوّ 

صوله االجتهادّية، بحيث يظهر منه أّنه بنحو اإللزام له، فمثاًل يذكر دليله الروائي الذي وأ

جراء القياس إيلزمه  هه عىل مذهبنّ إف ؛ن نحتّج عىل السنّي بالقياس: ولنا أثم يقول ،خيتاره

 لصاحلنا. يضاً ة أوتكون النتيج

 جدًا. ق املامقاين قريباً شكال املحقّ إوسيكون  ،وهذا النحو سيبدو واضحًا أّنه يف غاية البعد

لفقه وليس يف ا ،سالميساريًا ـ بسبب تصنيفه يف الفقه اإل ن يكون الرجلأ النحو الثاين:

القارئ ال يالحظ هل  نّ إة عىل الفكرة عىل مجيع املباين، بحيث دلّ املذهبي ـ عىل طريقة رسد األ

 ة عىلناته الفقهيّ و بعضها، فلكون خماطبه من خمتلف املذاهب صاغ مدوّ أة دلّ األ يتبنى هو كّل 

ثبت أفكاره عىل خمتلف  ساسأ واألصولّية، ويف هذه احلال سوف  النظرّيات الفقهّيةأّنه يريد أن ي 

ّن ابن اجلنيد خيتار هذه األدّلة يف حني هو يف احلقيقة يّسد أفيظّن  ،يلتبس األمر جدًا عىل القارئ

 ته األخرى.دلّ أ ثبتها هو من قبل عربأه التي ثبت هبا عند اخلصم نتيجت  ة لكي ي  دلّ سائر األ
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يقة التي ذكرها؛ إذ هذا النحو من وهذا النحو ال يمكن للاممقاين اجلواب عنه بالطر

التصنيف مل يكن متعارفًا بني اإلمامّية، بل وال إىل اليوم، فتبنّي ابن اجلنيد هلذا األسلوب من 

يوجب حدوث اختالل يف الرؤية حتى عند مجهور يمكن أن التصنيف الفقهي اإلسالمي العام 

 علامء مذهبه.

ولة، لو كان األمر عىل هذه الشاكلة، ليست أّن هذه املحا ووه بقى هنا مشكلة أخرىتلكن 

سوى عملية افرتاض حمض ال حيمل معه أّي دليل إطالقًا، فام دام ابن اجلنيد يسري عىل هذه 

الطريقة يف التدوين، فكيف عرفنا نحن أّنه سار عليها من باب إفحام اخلصم أو أّنه سار عليها 

املحاولة التربيرّية البن اجلنيد ليست سوى من باب اختياره هذا النوع من األدّلة؟! إّن هذه 

 يساعد عليها. اً معطى تارخييّ  فرضّية إلخراجه من املأزق الشيعي، ومن ثّم فال متلك أّي 

أّن مراجعة بعض ما نقل عن ابن اجلنيد، ربام جيعل هذه املحاولة ضعيفة  ىل ذلكإأضف 

عىل  ف عىل أوالده ومل يفضل بعضاً إذا وق»قال العالمة احليل: فقط، أيضًا، وعىل سبيل املثال 

 وقال ابن اجلنيد: يكون للذكر مثل حظّ  واإلناث فيه عند أكثر علامئنا. يتساوى الذكور ،بعض

لنا: األصل يقتيض التسوية، فال جيوز العدول عنه إال بدليل،  األنثيني، وكذا لو قال: لورثتي.

واجلواب: القياس عندنا  ل عىل املرياث.ابن اجلنيد باحلم احتّج  هلم أو أوىص هلم. كام لو أقرّ 

الفارق؟ مع أنه قال: لو جعل الرجل وقفه  فكيف مع عدمه وثبوت ،باطل مع ثبوت اجلامع

كانت جلميعهم عىل الرؤوس، ال  ،أو جعلها للقربى منه ال يتوارثون× عىل ولد أمري املؤمنني

 .«ذكر عىل أنثى يفضل فيها

من كتاب األمحدي الذي هو خمترص كتاب هتذيب الشيعة، فإّن العالمة احليّل كان ينقل 

ففضاًل عن أن املخترص يتوّقع أن خيتار فيه األدّلة املتبنّاة ال التي تكون لالحتجاج فقط، فإّن 

العالمة احليّل يبدو منه أّن ابن اجلنيد مل يكن لديه أّي دليل آخر غري هذا الدليل، وإال لذكره، 

اجلنيد هذا الدليل فقط يف كتابه، ويرتك الدليل األصل غري القيايس فكيف ي عقل أن يدّون ابن 

 الذي هو خمتاره يف الواقع؟!
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 واقعّية العمل بالقياس، تربير تارخيي )نظرّية حبر العلوم..(، وقفة تأّملـ  

املحاولة األكثر شهرة وتداوالً يف حتليل املشهد التارخيي،  أّّناهذه  وجهة النظر الثانيةتبدو 

لتي طرحها السيد بحر العلوم، ثم تابعه يف ذلك عدد من العلامء من أمثال العالمة املامقاين وا

 د اخلوئي.والسيّ 

ولّب فكرة هذه الرؤية رشحها بشكل جيّل السيد بحر العلوم، وهي ترى أّن الرجل كان 

ألّن  ؛سلبّيًا منهلكّن ذلك ال يستدعي موقفًا أو أّننا ال ننفي قوله بالقياس، يقول فعاًل بالقياس، 

فروع التي الوكانت من قضايا  ،ة التي نراها اليومجلة القياس مل تكن واضحة هبذه الدرمسأ

، بل عبارة السّيد اخلوئي توحي بأّن عرب التاريخدرجييًا خيتلف فيها وقد تبلورت صورهتا ت

 .نةالقول بالقياس يظّل اجتهادًا يعذر عليه صاحبه دون أن يشري إىل تنّوع األزم

 والوجه يف اجلمع بني ذلك وبني ما نراه من اتفاق األصحاب عىل»يقول السّيد بحر العلوم: 

 ؛يف ذلك الوقت محله عىل الشبهة املحتملة :جاللته ومواالته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه

نة وخفاء باختالف األزم ختتلف وضوحاً  املسائل قد نّ إف ؛الرضورة مر فيه إىل حدّ لعدم بلوغ األ

عد العهد وضياع لب   ؛ظاهر عند القدماء قد اعرتاه اخلفاء يف زماننا جيلّ  واألوقات، فكم من أمر  

 وكم من يش ة.األدلّ 
 
ة األدلّ  خفي يف ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح واجلالء باجتامع ء

قياس من هذا أمر ال ولعّل . رمجاع عليه يف الزمان املتأّخ د اإلل، أو جتدّ املنترشة يف الصدر األوّ 

 له فيه سلفاً  علامئنا وأنّ  القول بالقياس مما مل ينفرد به ابن اجلنيد من ومن هذا يعلم أنّ .. القبيل

 فال يمكن عدّ  ،والفضل بن شاذان، وغريهم من الفضالء األعيان كيونس بن عبد الرمحان،

ة عليهم األئمّ  ا إسناد القول بالرأي إىلوأمّ . يف تلك األزمان بطالنه من رضوريات املذهب

ه يف رّس  سي العالمة قدّ م، وقد حكى جدّ أن يكون كذلك يف العرص املتقدّ  فال يمتنع، السالم

يامن بالتصديق احتمل االكتفاء يف اإل هأنّ  ـ:طاب ثراه  ـكتاب االيامن والكفر عن الشهيد الثاين 

ديق بالعصمة عن ة عليهم السالم واالعتقاد بفرض طاعتهم، وإن خال عن التصمامة األئمّ إب

م كانوا يعتقدون أّّن  مرواهتم وشيعتهم، فإّّن  ذلك هو الذي يظهر من جّل  عى أنّ وادّ  اخلطأ.

م عليهم مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم، وأّّن  عليهم السالم علامء أبرار افرتض اهلل طاعتهم،

 من قيام الشبهة التيعىل ما قلناه  ومما يدّل .. بإيامّنم وعدالتهم السالم مع ذلك كانوا حيكمون

إىل اتفاق األصحاب عىل عدم خروجه هبا من  مضافاً  ،هذه املقالة يعذر هبا ابن اجلنيد يف



  

لشيخ كان يف ا هذا أنّ  ،وإطباقهم عىل جاللته وتوثيقهم وترصحيهم بتوثيقه وعدالته املذهب

، وكان عاملاً  اً إماميّ  عزّ وكان امل ،ةالعباسيّ  وزير الطائع من اخللفاء ،الدولة من آل بويه أيام معزّ 

ه قد كان ألزم أهل بغداد بالنوح والبكاء وإقامة املآتم ، حتى أنّ معلناً  أمر الشيعة يف أيامه ظاهراً 

والّسور يوم الغدير واخلروج  يوم عاشوراء يف السكك واألسواق، وبالتهنئة ×احلسني عىل

 رما هو أعظم من ذلك. فكيف يتصوّ  امه إىلمر يف آخر أيّ األ إىل الصحراء لصالة العيد. ثم بلغ

ف يف ويصنّ ، ات من رضوريات املذهباجلنيد يف مثل ذلك الوقت أن ينكر رضوريّ  من ابن

ي من خالفه فيه بذلك حتى يسمّ  يبطل فيه ما هو معلوم عند مجيع الشيعة وال يكتفي ذلك كتاباً 

مه؟ ولوال قيام تبه ويعظّ يسأله ويكا ،مع علمه وفضله (. ومع ذلك فسلطاّنموجهاالً  )أغامراً 

 معزّ  فقد ذكر اليافعي وغريه أنّ  وأيضاً  يف مثله المتنع مثله بحسب العادة. الشبهة والعذر

فيكون بينه وبني وفاة أيب احلسن عيل  ،ست ومخسني وثالث مائة الدولة أمحد بن بويه تويف سنة

رمحه اهلل سنة تسع  يّف ه قد توألنّ  ؛السمري آخر السفراء نحو من سبع وعرشين سنة بن حممد

 من رجال الغيبة الصغرى معارصاً  وعرشين وثالث مائة، وهذا يقتيض أن يكون ابن اجلنيد

، ومل يرد وكيالً  بل ما ذكره النجايش والعالمة من أمر السيف واملال قد يشعر بكونه للسفراء.

 اعرتاض وال طعن.صدر من السفراء عليه  وال قدح، وال سة ذمّ فيه مع ذلك من الناحية املقدّ 

ئل الفروع التي يعذر يف مسا خطأه يف أمر القياس وغريه يف ذلك الوقت كان كاخلطأ فظهر أنّ 

الصواب اعتبار أقوال ابن اجلنيد  علم أنّ ومما ذكرنا ي   ، وال خيرج به عن املذهب.فيها املخطئ

من أمر  إليهما ذهب  حتقيق الوفاق واخلالف، كام عليه معظم األصحاب، وأنّ  ومذاهبه يف

 .«..سقاط كتبه، وال عدم التعويل عليهاإ، ال يقتيض القياس ونحوه

 وعليه، فهدف السيد بحر العلوم هو اجلمع بني ثالث:

 إثبات قول ابن اجلنيد بالقياس

 إثبات معذورّيته

احلفاظ عىل كون القياس من رضوريات املذهب اليوم، بحيث من ينكره خيرج عن إطار 

 ابه ذلك.التشيّع وما ش
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ّفق بحر العلوم يف هذه التوليفة؟  فهل وم

 البّد أن نقول: ،ثارها السيد بحر العلومنتوّقف مع النقاط التي ألكي 

الرضوريات اليوم مل تكن كذلك ممّا يسّمى بنحن نوافق السيد بحر العلوم أّن العديد  أّوالً:

يف قضّية يقول عنها مثل ذلك  ن يكون حمتمالً أّي حّد يمكن أمن قبل وربام العكس، لكنّه إىل 

وتّم  ،فيها ما شاء اهلل من الروايات واألحاديث التي تواصلت نّ أبأمثاله السيد بحر العلوم و

بل بعض نصوص النهي عن القياس ترجع لعرص  ،تداوهلا منذ بدايات القرن الثاين اهلجري

ل البيت ومنهج مدرسة هأن ال يكون اخلالف العظيم بني أالنبّي واإلمام عيّل، فكيف يعقل 

وصارت  ةً القضيّة مل تكن رضوريّ  نّ أحتى يقال ب ،بحجم ابن اجلنيد عىل شخص   ي خافياً أالر

 كذلك؟!

بل هي حمض اجتهاد  ،ا مل تكن وليست اليوم رضورّيةمّ إة القياس ّن قضيّ أريد قوله هو ما ا  

ة اليوم أو هي رضوريّ  وربام خيتلف العلامء يف فهمها وحتليلها، ،هل البيتأونظر يف نصوص 

فضاًل عن أن ختفى عىل مثل الفضل  ،ن ختفى عىل مثل ابن اجلنيدأفال يعقل  ومن ثمّ  ،وباألمس

ة البيت عن قضيّ  هل  أل يونس أن يسأمل يكن من املعقول أبن شاذان ويونس بن عبد الرمحن، 

 !القياس وبينه وبني سائر الشيعة خالف يف هذه القضيّة؟

رفض القياس بمن مبدأ كّل الشيعة متفقون عىل  نّ أن نقول بأة التحليل ليّ إّن األفضل يف عم

ىل اليوم أحياناً هنا وهناك هو يف إ فيهم ابن اجلنيد، لكّن اخلالف الذي وقع وما يزال يقع ربام

لغاء إوبامذا خيتلف مثاًل عن  ،هل البيت، ومعاله وحدودهأتفسري القياس الذي رفضه 

مر القياس بنفسه مل يكن أ نّ إن نقول أو غري ذلك، ال أملناط القطعي و تنقيح اأة اخلصوصيّ 

ة كربى يّدعي الرافضون هلا أّّنا وهو قضيّ ـ واضحًا يف ذلك الزمان، فإّن دعوى عدم وضوحه 

هل البيت أ نّ أبس، نعم لو قلنا بيكاد يكون أمرًا مثريًا لل  ـ قد ورد فيها الكثري من النصوص 

 ،الناقدين للقياس وليس كام يبالغ بعض   ،أو متعارضة القياس قليلةالنهي عن  نصوصهم يف

عىل مسلك أمثال السيد بحر العلوم ومشهور متأّخري اآلن ، لكنّنا نناقش لربام فتح الباب

 .الشيعة

ئهم غري مفهوم يل، ال بويه ووزرآإّن استشهاد بحر العلوم بسلوك بعض زعامء  ثانيًا:

ختالف واحتضاّنم العلامء واال دبالتسامح وتقبل التعدّ  عرب التاريخكانوا معروفني البوهييّون ف



  

د، فليس ، بحيث كانوا يقبلون بالقريب والبعيواملذاهب من خمتلف التيارات واالجتاهات

 اً ثقافيّ  اً كان علميّ ساسهم أبل حرصًا، ساس ديني عقدي أو ذاك لتواصلهم مع هذا العامل أ

شاهدًا أو زيدّية ـ ة ماميّ إوك زعامء سياسّيني ـ ولو كانوا فكيف يصح أن نجعل من سل سياسيًا.

، من البوهييني كانوا من غري اإلماميّةعديد ، علاًم أّن العىل طبيعة موضوع القياس يف تلك الفرتة

ومن املعروف أّن بعض الزيدية يف احلّد األدنى يؤمن بالقياس، بل ينقل مروّيات عن أهل 

وله. وسوف نبحث يف ذلك مفّصاًل يف الفصل املخّصص البيت أنفسهم يف تصحيحه وقب

 لدراسة عوائق االجتهاد املقاصدي واملناطي.

يبدو يل أكثر غرابة؛ ألّن اإلمام  د بحر العلوم بموضوع السفراءإّن استشهاد السيّ  ثالثًا:

شيعيّة املهدي أو سفراءه، لو قلنا بأّّنم كانوا متصّدين إلصالح األوضاع اخلطرية يف الطائفة ال

ئّمة تصّدوا هلا بعرشات، قضايا اخلطرية التي يفرتض أّن األوكان القياس من هذا النوع من ال

بل قيل: بمئات الروايات، لكان معنى ذلك صريورة الشاهد الذي قاله بحر العلوم مؤّكدًا 

ة عقل أّّنم سكتوا عن قضّية خطريلصّحة نظرّية القياس، ومعارضًا ألدّلة بطالنه؛ إذ كيف ي  

هبذا احلجم من عامل  كبري هبذا احلجم، ومل يتصّدوا هلا إطالقًا؟! وإذا قلنا بأّّنم مل يكونوا أساسًا 

ملا كام هو األرجح، ل، مور الشيعة هبذا املعنى للتدّخ أهبذا الصدد، وال ي علم أّّنم يتدّخلون يف 

 .أساساً  كان معنى للمقاربة التي قّدمها السيد بحر العلوم

ه من ابن اجلنيد بمديات معذورّية ابن اجلنيد ئالعلوم مواقف املهدّي وسفرا وربط  بحر

وعدمها ليس عليه شاهد، بل لو كانوا يتصّدون ملثل هذه األمور لكان حجم خطر ابن اجلنيد 

 أكرب من جمّرد قضّية أّنه معذور أو غري معذور.

نيد كان يرى القياس برّمته عىل أّننا لو وافقنا عىل أّن ابن اجل ومن خالل هذه النقاط نستنتج

عند أهل السنّة، فإّن علينا أن نعترب ـ حتى القرن الرابع اهلجري ـ ما هو عليه يف القرون األوىل 

مطلقًا، حتى لو اتفق والرضورة كلّيًا قضّية القياس قضّيًة نظرّية وليست بالغة حّد البداهة 

 ؛«القطعّية» والبداهة غري   يوم؛ ألّن الرضورة  وكانت قطعيًّة بالنسبة إلينا ال عليها املتأّخرون

عن هتويل قضّية أن نتخىّل وذلك بقرينة واقع جتربة ابن اجلنيد ويونس والفضل وغريهم، فإّما 

أو نشّكك يف إمكانية ووجود تيار ولو ضعيف بني الشيعة القياس بوصفه بدهية ورضورة، 

بالقياس معناه أّن نصوص القياس ثّمة بمثل حجم هذه الرموز كان يقول بالقياس؛ إذ قوهلم 



 

نا لنفي القياس، لكن ما يمنعه هو حتويل صورة القياس إىل ل  إشكالّية فيها. وال يمنع ذلك توص  

 حمّرم فكري ومسّلمة إمامّية تتعاىل عن التفكري فيها.

 إّن من املتوّقع جدًا أن يكون هناك اتفاق  إمامي عىل رفض القياس، لكّن اخلالف كان يف

فهمه وتعريفه وحدوده ومساحته، وأّن هناك اجتاهات يف هذا املوضوع، تبعًا لفهمها ملواقف 

 أهل البيت من القياس.

أكثر من تعبري السيد والعالمة املامقاين، السيد اخلوئي مثل وهلذا أستقرب شخصّيًا تعبري 

بني املايض واحلارض، اخلوئي بحر العلوم، فضالً عن تعابري مثل السيد املرتىض، حيث مل يفّصل 

الفًا لرضوري املذهب فيها، فمخالفها اليوم ليس خمبل اعتربها قضّية اجتهادّية ي عذر املخطئ 

، خاّصة وفقًا ملا سيأيت فهذا هو التعبري الدقيق عن صورة املشهد ،رينمجاع املتأّخ بل خمالف إل

طالقًا بني اإلماميّة يف رفضها معنا بالتفصيل الحقًا من أّن هناك عّدة معاين للقياس ال نقاش إ

بمن فيهم ابن اجلنيد عىل األرجح، مثل االعتامد عىل العقل حتى مع وجود النّص، أو االعتامد 

عىل العقل وجتاهل الرجوع والتفتيش يف النصوص ونحو ذلك، فالنزاع يف أنواع أخرى 

ات ال باألمس وال للقياس، وهي أنواع ال يعلم أّن رفضها يصنّف من البدهييات أو الرضوريّ 

 .اليوم

وبرصف النظر عاّم تقّدم، فإّن رأي السّيد بحر العلوم األصل، وهو كون القضّية نظرية 

حتتاج لدراسة آنذاك، وقد اختلفوا فيها، وهم معذورون يف اختالفهم، يظّل معقوالً ومقبوالً 

 جدًا، إذا مل تصّح أّي من املحاوالت السابقة والالحقة، فانتظر.

 (..ومدّرسي طباطبائي السيستانيالشعراني و)حماولة  فهم القياسالختالف يف اـ  

تذهب وجهة النظر هذه يف جذرها إىل أّن ابن اجلنيد كان كسائر اإلماميّة يرفض القياس، 

ّنه يعمل بالقياس استخدم مناهج يف االجتهاد بدت وكألكّن نقطة الفرق بينه وبينهم يف أّنه 

ني، يف حني ال تعترب هذه املناهج اليوم ـ عىل سبيل املثال ـ مناهج قياسّية، بل ىل املتقّدمإبالنسبة 

 ذلك: ج عنهي مقبولة، وينت

 مر القياس.أمجاع الطائفة يف إابن اجلنيد مل خيالف 

 نّ أساس أفضوه عىل رائفة سابقًا يف بعض مناهج االجتهاد، فإمجاع الطابن اجلنيد خالف 



  

 هذه املناهج هي قياس.

األصوليّون وهذا ما تنبّه له  ،ا خالف فيه ابن اجلنيد األصحاب ليس قياسًا يف احلقيقةم نّ إ

 الذين عملوا ـ يف اجلملة ـ هبذه املناهج متابعني يف احلقيقة أمثال ابن اجلنيد. الالحقون

احلسيني عيل كلٌّ من السيدين العارصين: حسني مدّريس طباطبائي وي إىل هذا الرأيذهب 

 .كايف للامزندراينلا أصولالشعراين يف تعليقته عىل رشح  العالمة هكام يلمح ل السيستاين،

فقد ، منهوالشعراين ونرشع بالبيان الذي قّدمه السيستاين أّوالً ثم يتضح كالم الطباطبائي 

أكثر والثاين بشكل  ،أحدمها ذكره بشكل خمترص :هلذا البحث يف موضعنيالسيستاين تعّرض 

 تفصيالً:

حيث اعترب أّن ما سلكه ابن اجلنيد  ا الوضع األول فهو يف كتاب الرافد يف علم األصول،أمّ 

ليس ـ احتامالً ـ إال األخذ بموافق الروح القرآنية والسنتّية، ومل جيزم بذلك بل طرح القضّية 

ة عدّ نسبة العمل بالقياس البن اجلنيد وردت يف  إنّ »السيستاين: فقال السّيد بوصفها احتامالً، 

 عنا الستعامل كلمة القياس،بمقتىض تتبّ  ،هانحتمل أن تكون النسبة يف غري حملّ  ناولكنّ  ،كتب

معظم  بيان ذلك: إنّ  ة.ة للكتاب والسنّ  عنه باملوافقة الروحيّ املراد هبذه الكلمة هو ما نعرّب  فلعّل 

ة نحو: ما وافق سنّ بعرض اخلرب عىل الكتاب وال وا األحاديث اآلمرةرين فّّس ني املتأّخ األصوليّ 

ة، بمعنى أن يعرض اخلرب عىل آية باملوافقة واملخالفة النصيّ ، فذروه كتاب اهلل فخذوه وما خالف

كانت  نة فإن كانت النسبة بينهام هي التباين أو العموم من وجه طرح اخلرب، وإنمعيّ  قرآنية

                                              
 .1، اهلامش رقم: 132: 2انظر: الشعراين، رشح أصول الكايف ( 1)

ري كام لعّله من اآلخر أو ال، أو كان ذلك التقاًء يف التفك )مدريس والسيستاين( ( ال أدري هل أخذ أحد منهام2)

األرجح؟ ألّن الفرتة التي ذكرا فيها هذه اآلراء متقاربة، فإّن السيستاين ألقى بحوثه حول القياس ـ وفقًا 

ر لكتاب مباحث احلجج ـ يف عام  هـ، يف حني 1437هـ، وهذه البحوث نرشت عام 1403ملقّدمة املقرِّ

هـ( بحوايل مخس أو ست سنوات، وهو 1403صدر كتاب املدّريس الطباطبائي بعد هذا التاريخ )أعني: 

 م مرتمجًا إىل الفارسّية، وكان قد ن رش قبل ذلك بسنوات باللغة اإلنجليزّية.1989عام 

هـ، نعم مل يتوّسع 1393إال أّن إثارة العالمة الشعراين تبدو قبلهام، وربام أخذا الفكرة منه؛ ألّنه تويّف عام 

 رمحه اهلل يف رشح الفكرة.

إىل أّن الشيخ عليدوست اقرت ب من هذا الفهم، معتربًا أّن هؤالء كانوا ـ خاّصًة قبل ابن اجلنيد ـ ي شار أيضًا 

 (.309ـ  307مّيالني الصطياد القواعد من املوارد املتفّرقة ومّيالني للمقاصدّية )فقه ومصلحت: 



 

 أّي  ،ةباملوافقة املوافقة الروحيّ  املراد نا نفهم أنّ النسبة هي التساوي أو العموم املطلق أخذ، ولكنّ 

ة، فإذا كان ة املستفادة من الكتاب والسنّ العامّ  ةسالميّ توافق مضمون احلديث مع األصول اإل

مرين املستفادة من الكتاب مر بني األملخالفته قاعدة األ ؛مرفوض ظاهره اجلرب فهو اخلرب مثالً 

احلديث   عنه علامءالذي نطرحه هو الذي يعرّب نة، وهذا املفهوم مقارنته مع آية معيّ  ة بدونوالسنّ 

ة واألهداف العامّ  رون بالنقد الداخيل للخرب، أي مقارنة مضمونه مع األصولاملتأّخ 

إذن فمن  ،«فقسه عىل كتاب اهلل»:  عنه يف النصوص بالقياس، نحوة، وهو املعرّب سالميّ اإل

دة يف قبول احلديث املدرسة املتشدّ  بالقياس هو كونه من املحتمل كون املراد من عمل ابن اجلنيد

ة، يف مقابل ة فيه للكتاب والسنّ الداخيل للحديث واملوافقة الروحيّ  ة النقدالتي تلتزم بنظريّ 

 ة صدور أكثر األحاديث دون مقارنتها مع األصولثني التي تعتقد بقطعيّ املحدّ  مدرسة

رجال السيد بحر  كام يف ،ةماميّ م اإلد ما ذكرناه نسبة العمل بالقياس ألعاظومما يؤيّ  ،ةسالميّ اإل

املقصود  أنّ  مما يشري إىل ،هؤالء األعاظم العمل بالقياس الفقهي ر يف حّق وال يتصوّ  ..العلوم

ق يف ده ما حكاه املحقّ الداخيل، ويؤيّ  ة النقدد يف قبول احلديث بالعمل بنظريّ بالقياس هو التشدّ 

ا املفيد: خرب الواحد القاطع للعذر هو الذي يقرن شيخن ، قال: املسألة السادسة: قالاملعارج

من  أو حاكامً  من عقل   أو شاهداً  إىل العلم، وربام يكون ذلك إمجاعاً  بدليل يفيض بالنظر فيه

 .«قياس

يف هذا النّص يفهم السيستاين من منهج ابن اجلنيد أّنه منهج النقد املضموين القائم عىل 

، فابن اجلنيد عندما كان يواجه نّصًا؛ فإّنه كان يعرضه عىل الكتاب املوافقة واملخالفة الروحّيتني

 ال تركه.خذ به وإذا رآه موافقًا أاملوافقة واملخالفة الروحيّة، فإ بنحو

وذلك أّن تفسري منهج ابن اجلنيد عىل  د السيستاين يبدو يل غري مقنع؛لكّن هذا التحليل للسيّ 

ابن اجلنيد كان يواجه حديثًا أو رواية، وكان يتعامل معها معناه أّن  ،أّنه منهج النقد املضموين

ثبات حديث باملوافقة املضمونّية، فام إهبذه الطريقة، فغاية ما ينتج عن منهجه نقده احلديث أو 

تهم به؟! بمعنى أّن كل ما فعله ابن اجلنيد هو طرح احلديث بدعوى عالقة ذلك بالقياس حتى ي  
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ث بدعوى املوافقة املضمونّية، وعىل كال التقديرين نحن نملك معارضته للقرآن أو أخذه بحدي

جة العرض عىل الكتاب، فهل هذا يتناسب مع كون ابن اجلنيد يحديثًا ما نرفضه أو نأخذ به نت

قد  «الرأي»نعم كلّية كلمة  كام هو املعني بكلمة القياس عادًة. ،يعمل بالقياس حيث ال نّص 

 ونسبته إليه. تتحّمل مثل ذلك، ال كلمة القياس

هلا مدلول عام متبلور يف الثقافة اإلسالمّية الفقهية يف تلك  «القياس»أعني بذلك أّن كّلمة 

واملفروض محل هذه الكلمة عىل ـ أعني باخلصوص القرن الرابع اهلجري وما بعده ـ  الفرتة

ات السنيّة معناها السائد يف أدبّيات املسلمني، واملتكّرر مئات املرات يف الكتب واملصنّف

وغريها، فرصف الكلمة عن معناها السائد يف الثقافة إىل معنى يكاد يكون مستعماًل مّرة أو 

 مرتني فقط، يبدو يف غاية الغرابة ومفتقرًا لدليل.

مفردة القياس  نّ أيف إحدى الروايات ال يعني « فقسه»ّن جمّرد وجود كلمة أىل ذلك إيضاف 

 نّ فهل ألقاعدة تفسري املفردات املصطلحات بام هو السائد،  وفقاً عني مثل هذا املعنى، كانت ت

وأين نظرية ؟! كانت تعني اهتامه بقياس احلديث عىل الكتابنسبتهم القول بالقياس له 

السيستاين هنا من كتايب  ابن اجلنيد اللذين نسبهام إليه النجايش حيث مل تقارهبام حماولت ه؟ فهل 

  القرآن حّقًا؟ وهل ثّمة شواهد؟ث عىلالكتابان موضوعان يف قياس احلدي

، فضالً عن أّنه هبذا املقدار ال يوجد دليل ة السيستاين مبهمة جدًا حتى اآلنتبدو يل نظريّ 

عليها، بل إّن املفيد واملرتىض كثريًا ما رفضا النصوص ملخالفتها للكتاب أو العقل، خاّصة يف 

 كانوا هم املّتِهِمني البن اجلنيد به؟! جمال علم الكالم، فلامذا مل ي تهموا بالقياس، بل

ّن أنا أيملا ر ، وغريهي البن اجلنيد من قبل العالمة احليّل سب من الرأبل لو راجعنا نامذج مما ن  

 مهناك رواية يقوم ابن اجلنيد بقياسها عىل يشء، مثل أنموذج الوقف عىل األوالد الذي تقدّ 

خلالف بني ابن اجلنيد وخصومه يف التشّدد يف أمر ، فليس هنا من رواية أصاًل حتى يكون اآنفاً 

تهم الرجل برتك حديث أهل البيت احلديث ، بل لو كان األمر تشّددًا يف احلديث لناسب أن ي 

ِم ابن  إدريس احليّل  ابن داود احليّل، حيث قال يف من قبل  ،بذلكـ املتشّدد يف احلديث ـ كام اهت 

 .«ية(ه أعرض عن أخبار أهل البيت )بالكلّ لكنّ  ،لتصانيفكثري ا ،يف العلوم متقناً ..»حّقه: 
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هذا مضافًا إىل أّن األخذ بفكرة الوافقة والخالفة الضمونية قد تفتح عىل تشّدد وقد تفتح 

فمن يعتربون العرض املضموين عىل القرآن هو املعيار، نجدهم بني  عىل تساهل يف أمر احلديث؛

عريون باالً للسند كثريًا، فتصوير السيستاين أّن يحيث ال  متشّدد يف أمر احلديث ومتساهل،

األخذ بالعرض املضموين يفيض للتشّدد غري دقيق عىل طول اخلّط التارخيي وعىل احتاملية 

املسألة يف ذاهتا وامكاناهتا الداخلّية، وربام ما يؤّيد التساهل عند ابن اجلنيد أّن الظاهر من 

 خرب الواحد الظنّي، خالفًا للسائد بني اإلمامّية يف ذلك الزمان. املعطيات حوله ميله إىل حجّية

أو أّن تقرير بحثه جاء  ،ومن هنا، أحتمل أنه إّما التبس األمر عىل السيّد السيستاين هنا

 ، أو أّن كال التقريرين حياكي بيانًا خمتلفًا للسيد السيستاين بحيث ربام طّور خمترصًا غري واف 

لنفهم لّب فكرته قبل  ؛ذا يلزمنا النظر يف املوضع الثاين الذي فّصل فيه أكثروهلنظرّيته الحقًا، 

 أن نحكم عليها.

ته باختصار يمكن ولكي نوضح نظريّ  مباحث احلجج،كتاب وأّما الوضع الثاين فهو يف 

ىل قياس اخرتاعي إثم قّسمه  ،يلوّ أ فه بتعريف  بحثه يف رشح معنى القياس، فعرّ  أبد هالقول بأنّ 

انطالقًا من  ؛فيه عىل مورد ليس هناك حكم   حكم   ّنه وضع  أل بياس استكشايف، وعّرف األوّ وق

 ه يناقض مبدأنّ ؛ ألهداف املرّشع، وهذا النوع من القياس مرفوض متاماً أالعلل املستنبطة و

سلوب القياس، وهذا أاملوجود القائم ب شموليّة الرشيعة، وأّما الثاين فهو الكشف عن احلكم

الردع  نّ ألكي يرفض الفكرة التي تقول ب ،عقالئي ه ليس بطريقنّ أق يؤّكد السيستاين عىل الطري

  عن القياس هو ردع  
 
عقالئي يف التعامل مع القوانني، ليرّبر كثرة الروايات الناهية عن  عن بناء

 ال كون القياس عقالئّيًا. ،سببها وجود ظاهرة القياس يف ذلك الزمان نّ أالقياس ب

لسيستاين هذه املرحلة ليعرض الشواهد من الروايات والكتب عىل وجود ظاهرة يتخّطى ا

بل األئّمة وشخصيات من مدرسة قم كذلك، صحاب أالقياس يف العصور األوىل حتى بني 

ل نفسه: كيف اجته أن يسوجود قول بأّن أهل البيت أنفسهم كانوا يعملون بالرأي، ثم حياول أ

تنسب الرأي ألهل  لقناعة من هذا النوعـ نيد ابن اجلة شخصيات من قم وخاّص ـ هؤالء 

 ؟البيت

وهي  ،ث السيستاين عن احتامل أّن بعض الروايات دفعتهم لذلكيتحدّ  ،ويف مقام اجلواب

ه حيث ال يوجد كتاب وال سنّة فإّن اإلمام يرجم، وفهموا نّ أروايات املعضالت، التي تقول ب



  

والسيد السيستاين  .ىل األئّمة أنفسهمإي أًا بنسبة الريضأمن الرجم العمل بالظّن، وهلذا قالوا 

ن ، ثم يستبعد أتها البد من تأويلهاه عىل تقدير صحّ نّ أويعترب  ،داً نت سياف هذه الروايضعّ 

 ه ال يستبعد ذلك يف حّق لكنّ  ،ي ابن اجلنيد يف أهل البيتأساس رأتكون هذه الروايات 

 القميني.

هي روايات تفويض  ،ةمّ أي لألئنسبة الر أمنش نّ أوهو  ،اويطرح السيستاين احتامالً آخر هن

الوالية ، وثبوت حكامإليهم، وكذلك منحهم حّق إصدار بعض األالدين يف البيان والكتامن 

 ة.حكام الوالئيّ صدار األإوهلم، ة الترشيعيّ 

ىل إلنعود  ،يأهل البيت يعملون بالرأ نّ ستاين لسبب ظهور فكرة أد السيولنرتك حتليل السيّ 

مثل ابن  ّدمني،بعض املتق وهي املنشأ يف ظهور فكرة القياس عندصليّة لنا هنا، الفكرة األ

وما هي  ؟ملاذا ذهبوا لذلك لجواب عن سؤال:لوهنا يطرح السيستاين أوجهًا  .اجلنيد

 :وما يطرحه هو؟ لف هذه القّصةخاملالبسات 

ة اخلرب، فربام يكون هؤالء نصوص القياس عىل الكتاب يف باب التعارض أو باب حجيّ  ـ 1

 ة القياس، يف حني هي ال تدّل عىل ذلك.قد فهموا منها حجيّ 

 نّ أمشابه، بمعنى  نتيجة حكم   م كانوا يرون حكامً ّّن أئّمة يف يات عن األاوجود رو ـ 2

ة هبذه ئمّ فهم األ نّ أملحنا سابقًا، وهنا يرى السيستاين أنفسهم القياس كام أبمارسوا ة ئمّ األ

 نّ أل لنا لكن خييّ  ،خذوا بشواهد الكتاب والسنّةأبل  ،وا بالقياسقة خطأ، فهم مل يستدلّ الطري

 طريقتهم قياسّية.

حيتمل  وأمر  .. »من قبيل رواية:  ،ة القياسة عىل حجيّ االعتامد عىل بعض الروايات الدالّ  ـ 3

ة عىل تأويلها، وسنّ ة من كتاب اهلل جممع أهله ملنتحليه بحجّ  نكار، فسبيله استيضاحواإل الشّك 

 .«..فيها، أو قياس تعرف العقول عدله جممع عليها ال اختالف

 ويعترب السيستاين هذه الرواية ضعيفة السند، وداللتها تعني الفطرة املودعة يف اإلنسان،

 القياس املصطلح. دون

ه القياس االخرتاعي ال االستكشايف، وهذ نصوص النهي عن القياس ختّص  نّ أر تصوّ  ـ 4
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 ة بالقياس االخرتاعي كثرية.الروايات املختّص 

 ال مطلقًا. ،ة الثابتةيف مقابل السنّ  القياس املمنوع هو القياس الذي يكون نّ أر تصوّ  ـ 5

يرجع ّدمّية التي أجرينا تعدياًل بسيطًا يف ترتيبها، نهي السيستاين هذه البحوث املقن ي  أوبعد 

بعض العلامء  نّ أة القياس ثابتة، لكّن الذي حصل صل ممنوعيّ أّن أفريى  ،صل املوضوعأإىل 

و كوّنا خارجة عنه، أساليب النظر يف القياس أدراج بعض املناهج وإكان خيتلف مع بعض يف 

والقياس ي ألون بالرمم يعّّن أني من صوليّ ون عن األخباريّ ويستشهد لذلك بام يقوله اإل

 مام مدرستني:واالجتهاد، ومن ثم فنحن أ

عىل املنع عن القياس  الدليل الداّل  نّ أ ربتصوّ  ،األخذ ببعض مناهج االجتهادمدرسة  أ ـ

 ذلك. أمثالخاّص بحال القياس االخرتاعي أو بحال مواجهة السنّة بالقياس و

كّل  نّ ، وهي التي تعترب أثنيوغالبها من املحدّ  ،ع يف النهي عن القياسمدرسة التوّس  ب ـ

 ،خذون النصوص ببساطتها العاليةأفهم ي ،يأمن الر ة يف النصوص هي رضب  ليّ حماولة تأمّ 

صغريات الات عىل يل واملقاربة واملقارنة فيها، وكذلك تطبيق الكربمّ أوال حياولون الت

وكذلك وكذا إلغاء اخلصوصّية،  ي،أمن القياس والر ونه نوعاً صول عىل الفروع يعدّ واأل

قياسًا، بينام ال يراه الطرف اآلخر يعتربه  لقياسارفض املتوّسع يف  نّ إالعمل بالعلل املنصوصة ف

ة فقد ويّ ولكذلك، وال يعّد نفسه عامالً بالقياس لو عمل بمنصوص العّلة، وكذلك قياس األ

ن القياس املمنوع، وكذلك التدقيق مني اريّ بخني فيام عّده بعض اإلصوليّ األه الكثري من قبل ب

 ،لة العرض عىل الكتابأة، وكذلك مسولويّ ة واملرشاديّ ألوان األوامر والنواهي بني اإليف 

احلاكم هو  نّ أ يف املعارج تعني يّل ق احلوقياس النصوص عىل الكتاب والسنّة، وعبارة املحقّ 

ون عنه بالقياس، ومع ذلك يعرّب  ،ي القياس عىل الكتاب والسنّة ال القياس املصطلح، أالقياس

الكريم، ة للكتاب مونيّ ضملخالفتها امل حاديثهم العديد من األردّ  نّ أر شخص يتصوّ  وهلذا قد

يف املعامالت  أمن القياس يف مقابل النّص، وكذلك حتليل الفقهاء حلقيقة املنش هو رضب  

ره الطرف بام قد يتصوّ  ،حكام عىل هذه التحليالت العقلية والعقالنّيةوترتيبهم األ ،والعقود

 يًا.اآلخر قياسًا ورأ

 هناك مدرستني: نّ ألسيستاين د اوهبذا تكون النتيجة عند السيّ 

الكثري من املعايري  نّ وهي تعترب أ امل معايري عقالنّية،عإمدرسة متوّسعة يف التحّفظ عىل 



  

 .، وهذا هو موقف خصوم ابن اجلنيدورأي العقالنية هي قياس

ليه ابن إوهذا ما كان يميل  النصوص،حرفّية ار إطومدرسة تعتمد هذه العايري وخترج عن 

 .اجلنيد

حناف هم عىل النهي عن أصل القياس املعروف بني األال فابن اجلنيد وغريه متفقون كلّ إو

 .صل املوضوعأال يف  ،ي والقياسأمثاهلم، فالنزاع يف مساحة فكرة الرأو

الفقهاء  ىلفقد ذكر أّن ابن اجلنيد حمسوب ع ،أّما السيد الدكتور حسني مدّريس الطباطبائي

مقابل الفقهاء املحّدثني، وهذه املدرسة كانت حتاول العمل بالعقل املتكّلمني من الشيعة يف 

ات من نوع الفضل بن شاذان، وهي هذه احلركة ترجع لشخصيّ  نّ أووتنشيط احلركة العقالنّية، 

ثني الذين كانوا يكتفون بظاهر تتميّز باملنهج التحلييل واالستداليل يف الفقه، يف مقابل املحدّ 

ل كثريًا، من هنا فإّن ما كان يقوم به ابن اجلنيد حتى وقع يف التهمة مّ التأ كون يفالنّص وال يتحرّ 

عرب ضّم بعضها إىل  ،ّنه كان حياول احلصول عىل مفاهيم ومعطيات كليّة من النصوصأهو 

بعض واخلروج بوعي كيّل هلا انطالقًا من مبدأ األشباه والنظائر، كام كان جريئًا يف حماولة كشف 

، يف حني سب قياسًا يف القرون األوىلحي   للحكم، وهذا النوع من التفكري كاناملناط القطعي 

سبات احلكم واملوضوع وتنقيح اة للقبول بمبادئ من نوع منماميّ رون من علامء اإلاجته املتأّخ 

 .بفواصل دقيقة عن القياس اوفصلوه ،املناط

جلنيد عاماًل بالعّلة املنصوصة هذا، وقد طرح الشيخ جعفر السبحاين احتاملّية أن يكون ابن ا

وقد تابع  .اسني من ذلك حينهاة واملناط القطعي، دون الظنّي، وكانوا حّس يّ وولوقياس األ

 .الشيخ مهدي مهريزي وجهة النظره هذه عموماً 

ـ ولو مل يثره السيستاين هبذه  وفقًا هلذا التحليل ينفتح أمامنا باب إثارة احتامل معقول جداً 

ـ يف أن يكون ابن اجلنيد يؤمن أيضًا بسهولة الوصول القطعي )تنقيح املناط القطعي ـ  الطريقة

إلغاء اخلصوصّية ـ ورود النّص بنحو الطريقية..( إىل العديد من علل األحكام الرشعّية أو فهم 
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احلكم بام خيتلف عن املدلول املطابقي لنّصه، أو أّنه يبني يف الكشف عن احلكم الرشعي عىل 

 ؤرشات القرآنّية العاّمة.امل

وهبذا يكون الرجل ومن قبله من التوّقع جدًا أن نضعهم يف سياق اجتهاد عليل مقاصدي 

خاّصة لو اعتمد ـ كام يقول مدريس طباطبائي ـ مبدأ األشباه والنظائر بمعنى حمدود وأّويل، 

ّصة عىل مبنى السيد وخا ئّية عىل الطريقة الشاطبّية،استقرايف عمقه مقاربة ربام يكون الذي 

السيستاين الذي يرى أّن النّص القرآين ليس نّصًا قانونّيًا، بل هو نّص دستوري، فالعرض عليه 

 العللّيةجمّرد عرض  عىل الكلّيات الدستورّية، وهو ما جيعل ابن اجلنيد أقرب للمقاصدّية من 

ب بسيط وحمدود من نثبت وجود تيار إمامي أو شيعي قديم كان يميل لرض، وهبذا القياسّية

التفكري العليل والقاصدي عىل األقّل، ونعّزز ذلك بأّن الرمزين البارزين هنا، ومها الفضل بن 

شاذان ويونس بن عبد الرمحن، قد صنّفا يف العلل كتباً مستقّلة كام تقّدم سابقًا، فمن المكن 

ليل، لنثبت نزعة مقاصدّية الربط بني التصنيف العليل هلام، ومنهجهام االجتهادي القيايس الع

 عللية عندمها بدرجة معّينة.

 سي الطباطبائييف حماولة السيستاني ومدّر تأّملّيةقراءة 

والبّد لنا هنا من وقفات مع امطروحة السيد السيستاين بصيغتها الثانية، متخّطيًا يف وقفايت 

 هذه اجلوانب  اإلضافّية يف الطرح، حيث ال تتصل بموضوعنا مبارشًة:

ن جيد ؛ فمن جهة حاول أن يشء من التهافتإّن ما طرحه السيستاين يعاين مالوقفة األوىل: 

مفرتضًا أّن  ملاذا يذهب بعضهم نحو القياس بمعناه السنّي يف القرون األوىل؟ :جوابًا عن سؤال

أو بأنفسهم  هل البيت القياس  أنصوص القياس عىل القرآن أو وجود روايات استخدم فيها 

ن تكون منطلقًا للقول بالقياس أيمكن  ،اس وغري ذلكية القحجيّ  ة عىلوايات الدالّ بعض الر

لكّن  ..آنذاك.. بل يسعى السيستاين لتفسري ملاذا يمكن أن يكون ظهر قول بإعامل األئّمة الرأي  

بل يف بعض مناهج  ،صل القياسأّن اخلالف مل يكن يف لسيستاين عىل الضّفة األخرى يرى أا

 االجتهاد..

افرتاضيّة للقول معرفّية رات مربّ  والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو أّنه ما دمنا عثرنا عىل

 يبالقياس يف ذلك الزمان رغم أّننا نعتقد بخطأ هذه املرّبرات، فلامذا مل يكن هذا التيار الذ



  

ومن  نتيجة هذه املعطيات؟فعاًل بالقياس  ابن اجلنيد نفسه قد آمنوا نحّلل موقفه هنا أو شخص  

 ؟كام قال بحر العلوم ،هتمة القياس هي هتمة صائبة ويف حمّلها نّ علنا ال نستنتج أفام الذي جي ثمّ 

مل يكشف لنا عن الذي رّكز عىل املرّبر األخالقي البن اجلنيد، بحر العلوم غاية األمر أّن 

ن ييضء حاول أ ، فيام السيستاينليها هؤالءيكون قد استند إ نالتي يمكن أاملعرفّية رات املربّ 

 .راتعىل هذه املربّ 

القول بالقياس بني الشيعة يف القرون  ةِ رات معقوليّ السيستاين طرح مربّ  نّ أ ومالحظتي هإّن 

ن يكونوا متفقني أح رّج والتارخيّية، ة راد تفسري املشهد التارخيي ترك هذه املعقوليّ أثم ملا  ،األوىل

فلامذا صار  رها اآلخرون قياسًا!د التي تصوّ وخمتلفني يف بعض مناهج االجتها ،عىل القياس

 بًا ما دامت مرّبراته معقولة؟!هذا االحتامل مرجوحًا أو مغيَّ 

بأّن كثرة روايات النهي عن القياس املوجودة بني أيدينا اليوم جتعل  ربام جييب السيستاين هنا

املشهد تارخيّيًا احتامل قول شخص  مثل ابن اجلنيد بالقياس مرجوحًا جدًا، فنضطّر لتفسري 

 بذلك.

ألّنه ما دامت تلك املرّبرات قائمة، فإّن القائل بالقياس  ال يبدو يل دقيقًا؛لكّن هذا اجلواب 

آنذاك يمكنه أن يوّفق بني النصوص ليقبل بالقياس يف حاالت دون أخرى، خاّصة وأّن ابن  

وايات الداّلة عىل حجيّة اجلنيد ـ كام يظهر من بعض عناوين كتبه ـ كان يملك جمموعًة من الر

القياس والتي تّم إخفاؤها من وجهة نظره، وهذا يعني أّن الرجل من املمكن أن يكون قد واجه 

جمموعتني كبريتني: مؤّيدة ومعارضة للقياس، األمر الذي سمح له باالجتهاد والنظر، فربام قال 

، بينام ع وجود النّص أو م بعدم حجّية القياس يف عرص النّص نتيجة إمكان الوصول للنّص 

وافتقادنا  احلجّية ثابتة يف عرص فقدان النّص وصاحبه، نتيجة عدم إمكان الوصول للنصوص

رف ، أو ربام فّصل بشكل  آخر، هلا فقال بأّن املنهّي عنه هو قياس الشب ه البدائي البسيط الذي ع 

قرن الثالث والرابع اهلجرّيني، يف القرن الثاين اهلجري، دون قياس العّلة املقّعد الذي تطّور يف ال

فكثرة روايات النهي عن القياس اليوم ال يمكنها أن تكون مرّجحًا لنفي أو استبعاد احتامل أن 

بل األمر عينه يمكن  .، مثل قياس العّلةفعالً  اً قياسام نعتربه نحن اليوم يكون ابن اجلنيد قائاًل ب

 كرة عمل أهل البيت بالرأي.فرضه ـ نظرّيًا عىل األقّل ـ يف تربير ذهابه لف

أّن السيستاين يذهب إىل احتاملّية أّّنم كانوا يرون النهي عن كّله، بل األوضح من ذلك 



 

القياس خاّصًا بالقياس االخرتاعي أو الذي يكون مقابل سنّة ثابتة، فإذا كان هذا هو ما ذهبوا 

ال يتفقون مع األحناف مثاًل يف دائرة إليه فهذا يعني أّّنم يقولون بالقياس فعاًل، غاية األمر أّّنم 

حجّية القياس، بل يرون احلجيّة خاّصة بام إذا مل يعارض القياس سنًّة ثابتة أو مل يكن اخرتاعيًا، 

 وهذا نقض  برصف النظر عن مدى دّقة السيستاين يف تصنيفه القياس إىل اخرتاعي واكتشايف، 

خر كالمه، من أّن ابن اجلنيد ال يقول بالقياس للنتيجة التي يريد السيستاين الوصول إليها يف آ

ا منه القياس، إال إذا كان السيستاين نفسه ال يرى النهي عن القياس ّنيًا عن القياس وبل فهم

وهل جيب أن يكون ابن اجلنيد يطابق يف كّل يشء رأي األحناف حتى يكون  !االكتشايف مثالً 

ين أّن ابن اجلنيد كان يرفض قياسًا ما وهو إذا قصد السيستاو قائاًل بالقياس، وإال فال؟!

ن الشافعي يصبح غري قائل لكان معنى ذلك أمجاع الشيعة، إفهو داخل  اً ذإاعي رتاالخ

 غلب علامء السنّة!أوهكذا  !شكال القياس ويوافق عىل بعضه يرفض بعض أنّ أل ؛بالقياس

ه السيد  هاخمترص  فها، نقل : إّن السّيد السيستاين نفسه ـ وفقًا لرسالة  صنّ الوقفة الثانية ولد 

ن تكون رسالة العلل أـ يرّجح عرب قرائن داخلّية وخارجّية  حمّمد رضا يف كتاب القبسات

ف مستقّل للفضل بل هي مصنَّ  ،رضا ليست روايةالعن اإلمام  التي يروهيا الفضل بن شاذان

، ومل يضاً  يف سندها أث  ح  ه ب  نّ عد ذلك حاجة للبحث يف سندها رغم أنفسه، وهلذا ال جيد ب

 يتوّصل إىل صّحة سندها، ومن ثم فهي ليست بحّجة عنده.

وفقًا للجمع بني ما طرحه هنا وهناك، فإّنه ينبغي أن نقول بأّن حركة الفضل بن شاذان 

كانت حركة تعليل اجتهادي لألحكام، وهذا الفضاء هو الذي جعل هتمة القياس متوّجهة، بام 

بن شاذان قد انتهج ّنج القياس بالبحث عن العلل فعاًل عىل طريقة يرّجح أن يكون الفضل 

أهل السنّة، إذ من البعيد أن تكون تلك التعليالت التي وردت يف رسالة العلل قائمة عىل 

 .، أو يكون متساهاًل يف دعوى التنقيح القطعيفراجعها أو املناط القطعي، اليقني املوضوعي،

ل بن شاذان يف تلك الفرتة يف علل األحكام لغري غرض  ومن البعيد أن يصنّف مثل الفض

 حديثي أو فقهي، إال إذا قيل بأّن ثّمة غرض كالمي من وراء ذلك.

إّن هذه املناهج التي طرحها السيستاين عىل أّنه من املمكن أن يكون ابن  ثالثة:ال الوقفة
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يل معقولة لو أخذنا بعني اخلصوم من فقهاء املحّدثني، تبدو فيها اجلنيد قد عمل هبا وخالفه 

رغم أّننا مل نعثر عىل نّص لفقهاء املحّدثني يف القرون اخلمسة  ـ ثني األقحاحاالعتبار املحدّ 

ثل مل السلبّي  لكن كيف يفّّس لنا السيستاين املوقف  األوىل يتكّلم بطريقة سلبّية عن ابن اجلنيد ـ 

أو قريب منها هذه املناهج عض بغريهم من الرجل؟ أمل تكن ملفيد واملرتىض والطويس وا

بني أعامل الكبري الفرق هو وهم من فقهاء املتكّلمني؟ ما ـ ولو يف جمال املامرسة ـ لدهيم  اً موجود

؟ خاّصة وأّّنام كتبا يف أصول الفقه مصنّفات مستقّلة املرتىض والطويس وبني أعامل ابن اجلنيد

عىل الصغرّيات وغري ذلك يف أعامل أال نلمس إلغاء اخلصوصيّة عرفًا وتطبيق الكربيات 

 ؟، برصف النظر عن والدة هذه املصطلحات يف تلك الفرتة أو الاملرتىض واملفيد والطويس

فيام بعد ـ وهذه املناهج كانت مزدهرة يف زمانه ـ قد الحظ يف وغريه بل إّن العالمة احليل 

ّن ما رآه منه كان شيئًا آخر مواضع متعّددة عىل ابن اجلنيد إشكالّية القياس، مما يكشف عن أ

 أبعد  من جمّرد هذه املناهج.

 عن املفيد شاهدًا عىل مّدعاه، من أّّنم إّن السيستاين جعل النّص الذي نقله املحّقق احليّل 

يطلقون القياس ويريدون به القياس عىل القرآن الكريم )العرض عىل الكتاب(، فإذا كان هذا 

اّدعائه، فهذا يعني أّن املفيد يؤمن بالعرض املضموين عىل  النّص يصلح شاهدًا للسيستاين يف

الكتاب، فلامذا هجم املفيد عىل ابن اجلنيد إذا كانت العالمة الفارقة البن اجلنيد هي يف 

استخدامه منهج العرض املضموين عىل الكتاب والنقد الداخيل كام يقول السيستاين هنا ويف 

وملاذا مل يقل السيستاين بأّن املفيد كان يرى  يستاين متهافتة؟معًا؟ أال تبدو مقاربة الس «الرافد»

 نظرية النقد املضموين لألخبار ومرجعيّة القياس هبذا املعنى؟

ستبعد أن يكون ابن اجلنيد عامالً باملناط القطعي؛ لكّن القضّية يف نسبة التشّدد يف ألست 

ة اليوم متشّددة يف هذه دية الشيعيّ استفادة القطع العريف عند كشف املناط، فالذهنية االجتها

كرب مع أمر صعب موضوعّيًا، بينام الذهنّية السنّية تتعامل ببساطة أّن القطع هنا أوتعترب  ،العملّية

بل يف الفضاء البيئي  ،ة حصول الطمأنينة يف العّلةهذا املوضوع، ومن ثّم فالقضية ليست قضيّ 

نيد حيث كان مياالً بعض اليشء خلرب وابن اجل .ذهة احلصول هاملعريف احلاّف الذي يسّهل عمليّ 

 كذلك، رفة العلليّةعساهاًل يف عملية إنتاج املتن يكون مأه من املمكن نّ أفهذا يعني  ،الواحد

؛ ألّّنم ال يرون معقولّية عادية حلصول القطع يف ه قياسنّ فه خصومه عىل أاألمر الذي يصنّ 



 

بالقياس  ففي احلقيقة هو عامل  ت كثرية عددًا، وكان، احلاالت التي مارس فيها هو القياس

لك التساهل، وليس يف وهو مس ،ه يسلك مسلك أهل السنّة يف كشف العّلةنّ أل ؛عندهم

روايات النهي عن القياس تفصيل بني املناط القطعي وغريه نظرّيًا، فكأّّنا تريد أن تقول بأّن 

 معرفة العّلة هنا أمر  مستحيل نوعًا.

للكتابني اللذين نسبهام النجايش البن  ،تاين وال غريهسد السيمل يتعّرض السيّ  :ةالرابع الوقفة

ة ه يف حجيّ الرجل قد يكون منطلق   نّ أال يوحي الكتابان بأّّنام يف غاية األمهّية، أاجلنيد، مع 

ستحرضها التنا والتي صالروايات التي و ال بعض   ،الروايات التي مل تصلنا القياس بعض  

رات القول بالقياس يف القرون ينا، فلامذا تركها السيستاين يف حتليله ملربّ أكام رالسيستاين 

 ؟!األوىل

؛ قياسالمر أسعف يف ثني بإخفاء الروايات التي ت  الكتاب الثاين واضح يف أّنه يتهم املحدّ إّن 

 وهي املعروفة املتداولة ،خفاء روايات النهي عن القياسإن يكون مقصوده ه من الصعب أنّ أل

خفوها تدّل عىل القياس؟ أّن الرجل يقصد وجود روايات أال يرّجح ذلك أيف كتب احلديث، 

رة؟ ب موجودة متوفّ رض عىل الكتاعت الافهل يقصد بالقياس هنا العرض عىل الكتاب ورواي

و تطبيق الكربيات أحكام الوالئية و األأة واملولوية رشاديّ يات يف الدفاع عن اإلاوهل يريد رو

  عن هذا بالقياس؟ريات؟ وهل يعرّب صغالعىل 

اإلخباري ربام ال يكون دقيقًا أو لعّله قصد ـ صويل بيه السيستاين املوقف بالنزاع األتش إنّ 

 ،ني يف االجتهادصوليّ لت اإلخباري اليوم حول عقائد األأد تقريب الفكرة؛ ألّنك لو سمنه جمرّ 

ّن أأو  ،ق الكركي يؤمن بالقياسأّن املحقّ بـ ف كتابًا يف تراجم العلامء وهو يؤلّ ـ ملا قال لك 

 ،فهذه التعابري غري دقيقة ،مني االسرتابادي يرفض القياسفيام األ ،العالمة احليل يقول بالقياس

توّرط فيه مشتبهًا، فعندما نجد نصوص  صويلّ األ لكنّ  ،نكر القياساجلميع ي   نّ أبل يقول لك ب

ات مثل املرتىض واملفيد ة من شخصيّ اجلنيد خاّص العلامء األوائل ترّصح بنسبة القياس البن 

ة عنده عىل تطبيق التبايس الرجل مل تقف القضيّ  نّ أفهذا يعني  ،نيصوليّ وهم من األ ،والطويس

 عنه يف املسائل الصاغانية كام ينا املفيد يعرّب أساسّية، بل لقد رأوجهة نظر  بل عىل ،للموضوع

يب حنيفة هنا يب حنيفة، فاملوضوع بعد هذه التسمية ألأّنه يرى القياس ومذاهب أب ،نفاً آنقلنا 

 عدًا من جمّرد العرض عىل الكتاب.كثر ب  أ



  

أّنه ملاذا هو  ،طباطبائيالحاً لنظرية السيستاين ومدريس مهية مرجِّ لكن يظّل السؤال األكثر أ

ضل هنا ليس التفسري األفأاس؟ يمتفق عىل الق فكار ابن اجلنيد والكّل أبت مدرسة احلّلة بّح ر

 ئي والسيستاين؟اطباطباليس هو تفسري مدرّ 

أت بل قر ،عامل الرجلأعىل خمتلف ـ كام رأينا ـ لع مدرسة احلّلة مل تطّ  نّ أب عتقدألكنّني 

ما نجد عندما نشهد  وراقًا، وربام لذلك مل تشعر بام شعر به السابقون، بل عادةً خمترصات له وأ

مع  قطيعة ىلدو عبطراف تاأل نّ ، فإًا وغّضاً م حادّ االنقسالفرتة التي يكون فيها ا أنّ  ،اماتسانق

صورة هتدأ ويصبح ال أتبدواألجيال ام والعقود والقرون وعبعضها، يف حني عندما متّر األ

ث تظهر التربيرات، ولعّل هذا ما يًا، بحفان املتنازعان حمّل قبول األجيال الالحقة مبدئيّ رالط

صوصًا وصلتها كتلك التي وصلت ملدرسة بغداد، حصل مع مدرسة احلّلة حيث مل جتد ن

طراب والرصاع قد بّررت عمله ضبل ربام تكون نتيجة هدوء اال ،لتهفرّبرت املوقف وتقبّ 

كام رأينا مع حماولة بحر أو لشبهة يمكن عذره فيها، ه ربام يكون عمله لالحتجاج نّ أو، بالقياس

بعه، بل  احليّل لعالمة عندما بّرر ل ،الفصولمع صاحب شبيه ذلك نا أيقد رالعلوم ومن ت 

 الرّد عىل املخالفني ونقد يريد مّّن أاعترب  ثبالقياس يف بعض املسائل، حي مأخذهوالشهيدين 

ع من تشنّ .. وأّن د التقريبجمرّ  ذلكب ونأو يقصد ،تنقيح املناط ونعيدّ  مأّّن أو  ،لزامبطريق اإل

 .أو جتاهل مبذلك فقد جهل قدره معليه

قياس تشهد بكالم الطويس يف نسبة القول بالسي ناك ، نفسهّن العالمة احليّل كيف أ أينابل ر

ه يعذره فيها لكنّ  ،ال ينفي عنه التهمةقد ه نّ أ، مما يعني البن اجلنيد ليرتك رأيه يف بعض املسائل

عند بحثه حول موضوع طهارة  ل كتبه رغم هذه التهمة جتاهه، هلذا يقول العالمة احليلويتقبّ 

وقال ابن اجلنيد: .. املشهور عندنا طهارة املذي»: ذي ـ والبن اجلنيد رأي  خمالف للسائد فيه ـامل

واجلسد، ولو غسل من مجيعه كان  طهارة اإلنسان غسل منه الثوب ما كان من املذي ناقضاً 

 .موالصحيح ما تقدّ  الناقض ما خرج عقيب شهوة، ال ما كان من اخللقة. وجعل املذيَّ  أحوط.

الشيخ رمحه اهلل ملا  به، فإنّ  اجلنيد غري معتدّ  ة عىل طهارته، وخالف ابناإلمجاع من اإلماميّ  لنا:
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ه كان يقول ألنّ  ؛أصحابنا تركوا خالفه قال: إال أنّ  ،وأثنى عليه ذكره يف كتاب فهرست الرجال

.. وابواجل كالبول. ه خارج من أحد السبيلني فكان نجساً وألنّ .. ابن اجلنيد احتّج .. بالقياس

القياس  عىل أنّ  ،ينايف القياس وعن القياس بالفرق بام افرتق به األصل والفرع وإال احتدا وهو

 .«عندنا باطل

 يوافق عىل نسبة القياس له بل يرّد دليله بأّنه قياس، فرتحيب مدرسة احلّلة فنحن نرى احليّل 

 له بالقياس.وما بعدها بابن اجلنيد، ال يعني أّّنم مل يكونوا يعتقدون بقو

السيستاين والدّريس الطباطبائي والسبحاين الشعراين ووهبذا يبدو يل الطرح الذي قّدمه 

وغريهم ممكنًا، لكنّه يظّل من حيث الشواهد التارخيّية أقّل قدرًا من فرضية قول ابن اجلنيد حّقاً 

مع عذره اء، والتي تقف معها ظواهر نصوص العلامء والرجاليني القدمبالقياس يف اجلملة، 

ولو بمعنى تسهيل اكتشاف املالك أو العّلة وعدم تعقيد األمر يف ذلك بحيث  ووثاقته وجاللته،

 تصبح يد الفقيه مبسوطة يف التعامل مع العلل واألشباه والنظائر.

 املوقف الراجح يف فهم ظاهرة ابن اجلنيد ـ 

جدًا ـ  ّي الشيعة بالفعل ـ يف احتامل قو نيما يبدو يل هو أّن اجتهادًا تعليليًّا قد ظهر ب ،من هنا

القرن الثاين اهلجري، ليتواصل حتى ّنايات القرن الرابع، ليعود فيرتاجع بعد ّنايات منذ 

. وأّن هذا الفهم اعترب ـ يف احتامل  قوّي سوى ينجيل أكثر عندما نبحث يف الفصل الثالث ذلك

ّي قياس  كانوا يرفضون ـ أّن القياس من هذا الكتاب حتديد موقف أهل البيت من القياس، وأ

ب هي املحض الذي كان رائجًا يف القرن الثاين خاّصة النصف األّول  املنفي عنه هو القياس الشَّ

م عليها،أو القياس الذي يكون يف مقابل النصوص  منه، أو القياس الذي ينطلق من  ويقدَّ

ولو الظنّية  ،بالطرق العقالئّيةتشافها أّما القياس القائم عىل العّلة واك ..الزهد بالنّص نفسه

ينبغي علينا األخذ به لكونه  ومن ثمّ  ،فليس مشموالً لنصوص النهي عن القياس ،الغالبة

وهذا ما ينسجم مع ميول ابن اجلنيد املعروفة لألخذ بنوع  من قاعدة حجّية  معتربًا عقالئّيًا.

 .الظنون يف االجتهاد الرشعي، كقوله بحجّية خرب الواحد
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 أّما هل أّن فهمهم هذا صحيح أو ال؟ فهذا أمر آخر.

جامًا مع شهادات علامء كبار؛ ألّنه بالفعل سنّحح نسبة القول بالقياس هلؤالء اوهبذا نص

قياس  رشعي مصطلح، ويف الوقت عينه يمكن أن نختلف معهم يف حجّيته، كام نحافظ بذلك 

ن املبدأ حمفوظًا يف نفي القياس الشبهي عىل مبدأ رفض القياس يف فقه أهل البيت، بحيث يكو

أو نحوه، كام أملحنا وسيأيت تفصيله، وتكون النتيجة انعقاد إمجاع إمامي عىل رفض القياس، 

 غاية األمر أّن حدود القياس املجمع عىل رفضه كانت حمّل خالف، وليست امجاعّية.

 لقضيّة.أجد أّن هذا التفسري الذي نطرحه معقول جدًا ومنسجم مع أطراف ا

أّما التفكري املقاصدي الكيّل للرشيعة، ووضع الرشيعة يف سياق فهم منظومي، فيبدو يل أّنه 

ال نملك شواهد له يف الرتاث الفقهي اإلمامي األّول، فضاًل عن تشاهبه مع الفضاء السنّي 

عة هـ(، يف التقسيم الثالثي للرشي478الذي ظهر بعد قرن من عرص ابن اجلنيد، مع اجلويني )

 إىل رضورّيات وحاجيات وحتسينّيات.

ريد اجلزم بداللة شهادات العلامء عىل قول ابن اجلنيد بالقياس، أّّنم لكنّني هبذا ال أ

والعّلة املنصوصة وأمثال ذلك، فليس لدّي دليل، خاّصة القطعي  يقصدون غري تنقيح املناط

لك الزمان، كام سيأيت عندما بعد وجود شواهد عىل استخدام مفردة القياس هبذا املعنى يف ذ

ريد القول بأّن حرص خمالفة ابن اجلنيد ملشهور ر الثالثة وأمثاهلا قريبًا، بل أنتكّلم عن هذه األمو

 فانتبه جّيدًا.وأّن األرجح هو ما قلناه، الشيعة آنذاك هبذه األمور، ال دليل عليه، 

يف القرن الثامن  ةالسياق التارخيي ملخاضات مواقف مقاصدّياإلمامّية وثالثًا: 

 اهلجري

بعد رحيل ابن اجلنيد ال نكاد نجد ظهورًا ملنهج مقاصدي أو عليل عند اإلمامّية، بل أعامهلم 

مع املفيد واملرتىض والطويس من الذين كانوا يرفضون حتى القياس ـ األصولّية واضحة 

م العملّية كانت يف رفض القياس، لكّن مسريهت ـ منصوص العّلة، ثم العالمة احليل وأمثاله

تواجه أحيانًا ممارسات قياسّية هنا وهناك، ربام كان هلم ختريج هلا من غري باب القياس فيام 

 يعتربون.

مل نعثر خالل الفرتة الفاصلة بني ابن اجلنيد يف القرن الرابع اهلجري والشهيد األّول يف 



 

مي بموضوع املقاصد أو القرن الثامن اهلجري عىل يشء مهم، يمكن أن يربط التفكري اإلما

 ةمفاجئصوصًا لبناء اجتهاد تعلييل، لكنّنا مع الشهيد األّول نواجه نعمومًا الذهنّيات التعليلّية 

 بعض اليشء عن أدبّيات البحث الفقهي اإلمامي وقريبة من أدبيات أهل السنّة. ةً غريب

عة، جيب ة مقاصد الرشيله يف مسأع  بِ الشهيد األّول ومن ت  بدأ باحلديث عن مسامهة أقبل أن و

ي واإلمامي خالل القرون ن نكّون صورًة عن طبيعة املشهد التفاعيل بني االجتهاد السنّ أ

 .الثانيةاهلجرّية مطلع األلفية ويس والعرص اإلخباري طالفاصلة بني الشيخ ال

زادت من نوع  ،اخلالف واملبسوط :إّن كتب الطويس يف الفقه املقارن والفقه التفريعي مثل

ة والزيدية قد شهد نشاطًا عىل يد ماميّ كان الفقه املقارن بني اإلالتفاعل بني السنّة والشيعة، و

لكنّه مل يكن  ،نةة معيّ جالسيد املرتىض، لقد سار الطويس يف كتبه متفاعاًل مع املشهد السنّي بدر

، لقد كان يريد من كتاب املبسوط  متأثرًا به بشكل   ّن أثبت أن ي  ـ كام رشح يف املقّدمة ـ طاغ 

 .ال فقه هلم مّّن أليهم من هة إمقابل التهمة التي كانت موّج  ،الشيعة لدهيم فقه  

ويس بتجربة الفقه التفريعي السنّي فيام يبدو، ليعطي مواقف يف الفروض طاستعان ال دوق

عرب هذا الطريق دخلت األفكار واملقوالت والصور التي يطرحها الفقه السنّي، وربام 

وض واخلالفات السنّية إىل الداخل الشيعي، وهكذا شعر الفكر الشيعي أّنه بات مطالبًا والفر

 :اته ومناهجه بصورة أكرب من خالل متابعته كتايب  ي يف جزئيّ بمتابعة اخلالفات والفكر السنّ 

حفيظة بعض الفقهاء فيام بعد أثار األمر الذي ملرحلة جديدة،  افتح ن، الذيواخلالف املبسوط

 .إدريس احليّل كابن 

هـ( غرّي األوضاع قاطعًا الطريق عىل منتقدي جتربة الشيخ 726إالّ أّن جميء العالمة احليّل )

خاض العالمة إطار الفكر السنّي عىل نطاق  واسع، حيث الطويس رغم مظاهرها املحافظة، 

 .وتعّلم بشكل  متمّيز  العلوم الدينية عند السنّة حتى تلّمذ عىل بعض علامئهم
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إّن الطريق الذي فتحه العالمة احليل وبعض العلامء اآلخرين شهد جتارب أكثر سعًة ظهرت 

ن قل حيث درس الشهيدان عند مجاعة من مشيخة أهل السنّة، ، فقد الشهيدين األّول والثاينمع 

عن األّول يف بعض إجازاته القول بأّنه درس عند أربعني شيخًا من شيوخ أهل السنّة، وكان 

أّما الثاين فقد قرأ عىل تسعة عرش ، خيه شمس الدين حممد بن يوسف القريش الشافعيمن مشا

احلديث مصطلح  مهـ( عل965إىل حّد جلب الشهيد الثاين ) ،شيخًا من مشايخ أهل السنّة

مل يكن معروفًا ـ عىل حالته هذه ـ بني الشيعة من قبل، كام قد يقال: إّن يكاد من أهل السنّة، و

ّول كّون علم القواعد الفقهّية ألّول مّرة يف التاريخ الثقايف الشيعي حتت تأثري االجتاه الشهيد األ

القواعدي الفقهي عند أهل السنّة يف القرنني السابع والثامن اهلجرّيني، ممّا يدّل عىل تنامي 

 التفاعل اإلجيايب بني السنّة والشيعة يف تلك املرحلة.

من املمكن أن يكون للتفّوق الشيعي الذي جاء مع »، أّنه «ةنظرّية السنّ »وقد ذكرنا يف كتاب 

هـ( عرص العالمة دورًا يف خلق إحساس األمان عند الشيعة من 716اجلايتو حمّمد خدابنده )

فتح عالقة ثابتة ومتينة ونقدية مع الطرف اآلخر، كام أّن من املمكن جدًا أن يكون الوضع 

ًا زمان الشهيدين األّول والثاين قد دفع هذين العاملني الشيعي يف بالد جبل عامل والشام عموم

سّيام يف العرص الوطالب مدرستهام للتفاعل مع املحيط السنّي الذي كانوا يعيشون فيه، 

 الصفوي، الذي شهد حربًا مع العثامنيني، وذلك منهم حلفظ أوضاع الشيعة يف بالد الشام.

أساس التفاعل مع املحيط السنّي، فرشح وهكذا ترّكز النشاط الفكري الشيعي أكثر عىل 

عدد كبري من العلامء الشيعة بعض كتب أصول الفقه السنّية ككتاب العضدي، وابن احلاجب، 

، وغريمها أو رشحوا وعّلقوا عىل رشوح وحوايش جاءت عىل مصادر أهل السنّة األصوليّة
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غاية الوصول وإيضاح السبل يف رشح خمترص منتهى السؤول واألمل يف علمي »( للعالمة احليل كتاب 2)

والذي يقع رشحًا ألحد  «رشح غاية الوصول يف األصول»، وله أيضًا «األصول واجلدل البن احلاجب

هـ( حاشية عىل رشح خمترص األصول للعضدي، وللشيخ البهائي 993متون الغزايل، ولألردبييل )

حاشية عىل »هـ( 1064، ولسلطان العلامء )«حاشية عىل رشح العضدي عىل خمترص األصول»هـ( 1031)

 



 

 «لزبدة األصو» ل البهائي يفكام كتبوا حوايش وتعليقات عليها، أو صنّفوا عىل نسقها كام فع

حيث تابع الغزايل وابن احلاجب يف إيراد خمترص  حول مسائل املنطقيات يف بداية كتابه 

خبارّية ئق التي جاءت يف سياق املعركة اإلوتدّلنا بعض النصوص والوثا .األصويل

اهد الدينية كتب أصول الفقه السنّي كان يروج تدريسها يف احلوزات واملع أنّ  األصولّية

الشيعّية أو كان يروج دراسة الشيعة يف معاهد أهل السنة، ومن الطبيعي أن ترتك ظاهرة  كهذه 

أثرًا يف التفاعل املعريف بني السنّة والشيعة، ومن ثم استقاء الشيعة بعض املنهاجيات واملقوالت 

 .«من الطرف السنّي، كام أّن العكس غري بعيد

اعد عىل ظهور مواقف مقاصدّية واضحة نسبيّاً متثلت يف أّول هذا الفضاء ربام يكون س

الذي سنرصد ما طرحه ونقوم  ظهور جاّد هلا مع الشهيد األّول يف القرن الثامن اهلجري،

بتحليله وقراءة مستوى جدّيته وحتليل األسباب التي أّدت إىل عدم استمراره، ليبدو شبه يتيم 

 مّدة قرون الحقة.

 هـ( وظهور مفاجئ ملقوالت مقاصدية وتعليلّية) الشهيد األّولـ  

شري جلملة عابرة استخدمها فخر ي أن أقبل أن أبدأ باحلديث عن الشهيد األّول هيّمن

هـ(، وهو ولد العالمة احليّل، يف كتابه إيضاح الفوائد، حيث قال يف باب 770املحققني احليّل )
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من األصول اخلمسة التي جيب تقريرها  هألنّ ؛ زناأمجع أهل امللل عىل حتريم ال»احلدود ما نّصه: 

 .«..وهو من الكبائر ،رشيعة حلفظ النسب يف كّل 

 ّنه الأىل إمشريًا  ،ّن ولد العالمة احليل يتكّلم هنا عن الرضوريات اخلمسواضحًا أيبدو 

 بقًا.ختلو منها رشيعة، وهي اإلشارة نفسها التي كان الغزايل ومن بعده طرحوها، كام قلنا سا

من أقدم النصوص اإلماميّة الشرية حلضور النتمي لدرسة احلّلة، وهبذا يكون هذا النّص 

ال هيدف منه تأصيل أّي مقاربة فقهّية، وإّنام  فكرة القاصد وأدبّياهتا عند اإلمامّية حضورًا عابرًا،

 احلدود ال هو يف غالب الظّن استقاء للتعبري من أهل السنّة، بوصف ذلك مقّدمة للبحث يف

 أكثر.

تنتقل فكرة القاصد بحضورها البسيط هذا يف مدرسة احلّلة نحو حضور وعىل أّية حال، 

بدايات هـ(، يف 786الشهيد األول حممد بن مّكي العاميل )تحّدث يأوسع يف الدرسة العاملّية، ف

قاعدة حول تعليل أفعال اهلل باألغراض، فيخّصص ال ،كتابه الخّصص للقواعد والفوائد

 وأنّ  غراض،لة باألأفعال اهلل تعاىل معلّ  ملا ثبت يف علم الكالم أنّ »يقول: حيث الرابعة لذلك، 

كونه لغرض يعود إىل  ه يستحيل عوده إليه تعاىل، ثبت، وأنّ الغرض يستحيل كونه قبيحاً 

 أو دفع رضر عنه، وكالمها قد ينسبان إىل فا جلب نفع إىل املكلّ ف، وذلك الغرض إمّ املكلّ 

 فاألحكام الرشعية ال ختلو عن أحد هذه األربعة. وربام اجتمع الدنيا، وقد ينسبان إىل اآلخرة،

 .«..يف احلكم أكثر من غرض واحد

هبذا املدخل يبدو الشهيد متكّلاًم يف فضاء معهود إمامّيًا وعدليًّا، وهو فضاء العدل واحلكمة 

الح واملفاسد الراجعة عىل العباد من جهة ثانية، اإلهلّيني من جهة، وقاعدة تبعيّة األحكام للمص

سلوب الشهيد يف تأليف كتاب كلّيًا عندما نالحظ أ تقسيامً لكّن هذه الطريقة يف تقسيم الرشيعة 

ويذكرنا هذا التقسيم ّّنا جديدة بعض اليشء عىل الفقه الشيعي، أندرك  ،القواعد والفوائد

 .الموأمثاله بالفخر الرازي والعّز بن عبد الس

حكم  كّل »يتحّدث الشهيد األّول عن العبادات والكفارات، فيقول:  ،يف القاعدة اخلامسة
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ى فيها، أو لدفع الرضر فيها، يسمّ  رشعي يكون الغرض األهم منه اآلخرة، إما جللب النفع

وهبذا يربط بني العبادات والكفارات من ناحية وبني البعد األخروي من  .«ة..عبادة أو كفار

 ية ثانية، متهيدًا لربط املعامالت بالدنيا، بام سيفتح له الطريق تدرجيّيًا عىل وعي الترشيعات.ناح

 ، وهي السياق الذي سوف يدخله يف بحث القاصد،يكمل لتوضيح العاملة ،ومن هنا

منه الدنيا، سواء  رشعي يكون الغرض األهمّ  حكم   وكّل »حيث يقول يف القاعدة السادسة: 

الرضر  ى معاملة، سواء كان جلب النفع ودفعفع، أو دفع الرضر، يسمّ الن كان جللب

 من ة حظّ حاّس  ل: هو ما يدرك باحلواس اخلمس، فلكّل فاألوّ  ة.مقصودين باألصالة أو بالتبعيّ 

وهذا يف  ق بالذوق أحكام األطعمة واألرشبة، والصيد، والذبائح.ويتعلّ .. ةاألحكام الرشعيّ 

حفظ املقاصد اخلمس، كام سيأيت إن شاء  املقصود باألصالة فهو جلب النفع، وإما دفع الرضر

وسيلة إىل املدرك باحلواس أو إىل  كّل  والثاين: هو ما تكون املصلحة مقصودة بالتبع، فهو اهلل.

 .«حفظ املقاصد

هذا النمط من التفكيك والبناء جيعل الشهيد األّول يقرتب من طريقة تصنيف الغزايل والعّز 

، فهو هنا يرسم تصّورًا الشاطبي، واألخري معارص له كام هو معروفالقرايف ولسالم وبن عبد ا

عن األحكام غري العبادّية وشبهها، فيبنيها عىل املقاصد والوسائل، وهو املفهوم عينه الذي 

 .كّرره املقاصدّيون منذ أجياهلم األوىل تقريباً 

 ل بوضوح عن فكرة القاصد الرشعيّة،وبدخوله يف القاعدة السابعة، حيّدثنا الشهيد األوّ 

الوسيلة الثانية: .. أحدها أسباب تفيد امللك، وهي الوسائل مخس:»ما نّصه:  حيث يقول

ف يف الوسيلة الثالثة: أسباب تقتيض منع املالك من الترّص .. ط عىل ملك الغريأسباب تسلّ 

النفس، والدين، : يالوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إىل حفظ املقاصد اخلمسة، وه.. ماله

فحفظ ، ات اخلمسإال بحفظها، وهي الرضوريّ  والعقل، والنسب، واملال، التي مل يأت ترشيع  

وحفظ العقل  .وحفظ الدين باجلهاد، وقتل املرتدّ  النفس بالقصاص، أو الدية، أو الدفاع.

هائم، وحفظ النسب بتحريم الزنا، وإتيان الذكران، والب عليها. بتحريم املسكرات واحلدّ 

وحفظ املال بتحريم الغصب، والّسقة، واخليانة، وقطع  عىل ذلك. القذف واحلدّ  وحتريم
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، جللب املصلحة ودفع املفسدة اً الوسيلة اخلامسة: ما كان مقويّ  والتعزير عليها. واحلدّ  الطريق

ة فني، وهو مظنّ املكلّ  اتاالجتامع من رضوريّ  نّ وذلك أل ؛وهو القضاء والدعاوى، والبينات

ابه، مام ونوّ هلا من سائس وهو اإلوالبد  من حاسم لذلك وهو الرشيعة. النزاع، فالبدّ 

 .«وهبذه املقاصد والوسائل تنتظم كتب الفقه ق به.والسياسة بالقضاء وما يتعلّ 

رشيعة عىل طريقة املدرسة لر العام لالنّص كام يبدو لنا واضحًا للغاية يف طرح التصوّ 

ات اخلمس ظهرت بوضوح هنا، بل تربير وجودها، وهو القائم عىل املقاصدّية، والرضوريّ 

، وهذا كّله يؤّكد أّن الشهيد، يطرح ليس اجلنايات والعقوبات، جيّل يف كلامت الشهيد األّول

بنصٍّ عابر، قضّية الرؤية الكّليانّية للرشيعة وتقسيامهتا من منظور املصلحة والرضر والغاية 

 .والوسيلة

د األّول كثريًا، بل نجده يف القاعدة التاسعة وما بعدها يدخل يف موضوع ال يبتعد الشهيو

:  األسباب، وصف ظاهر  كّل  واصطالحاً  ل به إىل آخر.ما يتوّص  السبب لغةً »فيقّدم نّصًا مهاّمً

بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن  ،ثبات حكم رشعيإل فاً الدليل عىل كونه معرّ  منضبط دّل 

ل أن يكون فاألوّ : ا معنوي أو وقتيالسبب إمّ .. جود احلكم بدونهويمتنع و عدمه العدم،

 ه سبب االنتفاعب، كامللك، فإنّ املسبّ  ة احلكمحلكمة باعثة عىل رشعيّ  الوصف مستلزماً 

والثاين أن يكون  ه سبب احلد.ا سبب الضامن. والزنا، فإنّ فإّّن  تالف واملبارشة. واليد،واإل

 .«الصالة كمواقيتلثبوت حكم رشعي،  الوقت مقتضياً 

صول الفقه السنّي و عينه تقريبًا الذي طرحه أّن تعريف الشهيد للسبب هأإّننا نرى هنا 

، والنّص يكاد يكون متطابقًا مع تعريف اآلمدي ،من القياسللمناسبة يف مباحث التعليل 

بل أصويل إمامّي،  وال خيرتق أّي حمّرمقضية قياسّية،  ّي ألكّن الشهيد يف الوقت عينه ال يالمس 

 يقّدم فهاًم عاّمًا للرشيعة وفق منظومات متعارفة مقاصديًا وقياسّيًا.

 يف فضاء معرفة العلل،إماميّاً ات قليلة ىل هذا كّله ما يدخلنا يف مرّ ل إويضيف الشهيد األوّ 

يف  باً وإن كان مناس ،من األسباب ما ال تظهر فيه املناسبة»حيث يقول يف القاعدة احلادية عرشة: 
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 كالدلوك وباقي أوقات الصالة املوجبة للصالة، واحلدث املوجب للوضوء مرنفس األ

واحلكمة .. صبعد الرتبّ  ة يف املسرتابةوالغسل، واالعتداد مع عدم الدخول، واستئناف العدّ 

د ملا فيه من االنقيا ؛الثواب فيه أعظم بأنّ  ذعان واالنقياد، ومن ثم قيلد اإلالظاهرة يف ذلك جمرّ 

املوجبة للغسل، والزنا  ة، كالنجاسةومنها ما تظهر فيه املناسبة، وخيتص باسم العلّ  املحض.

، والكبرية املوجبة املوجب للحدّ  ، والقتل املوجب للقصاص، والقذفاملوجب للحدّ 

 .«للفسق

هذا النّص واضح التشابه مع مباحث القياس والتعليل يف االجتهاد السنّي، وهو هنا يفتح 

 ريق عىل معرفة املناسبة بمعنى عاّم أوسع من قضّية املالك باملصطلح اإلمامي الشيعي.الط

ويغرق الشهيد األّول يف البحث ويتوّسع ليزداد حضور الرتاث السنّي يف أعامله، ففي 

أحدمها ما هو مقصود بالذات، وهو  قات األحكام قسامن:متعلّ »القاعدة الثالثني يقول: 

 والثاين ما هو وسيلة وطريق إىل املصلحة واملفسدة. ملفاسد يف نفسه.ن للمصالح وااملتضمّ 

الفضائل بحسب املقاصد،  وحكم الوسائل يف األحكام اخلمسة حكم املقاصد، وتتفاوت يف

 .«..ام كان أفضل كانت الوسيلة إليه أفضلفكلّ 

مألوفًا جدًا ويتكّرر كثريًا إّننا نشعر ونحن نقرأ مثل هذا النّص، أّننا نقرأ نّصًا مقاصدّيًا سنيًا 

حتى ـ من الواضح يف خمتلف هذه النصوص حضور يف أدبّيات املقاصد عند أهل السنّة، بل 

كام  والقرايف والعّز بن عبد السالم وأمثاهلمواآلمدي للغزايل واجلويني ـ لفظي أو شبه لفظي 

 يظهر باملقارنة.

بعضهم خاّصة مع الشهيد األّول  الميكاد يتطابق ك ،يف القاعدة الواحدة والثالثنيبل 

حيث يقول:  ، بام يعطي وكأّن الشهيد األّول قد اندمج متاماً يف نظرية سّد الذرائع،القرايف

املسلمني، وطرح  ة عىل حتريمه، كحفر اآلبار يف طرقل ما اجتمعت األمّ األوّ  الوسائل أقسام:»

ة عىل عدم منعه، الثاين ما اجتمعت األمّ  ..مجاع، وهو حرام باإله وسيلة إىل رضرهمألنّ  ؛املعاثر

ومع  ..عن قصد فاعله، كغرس العنب وإن أمكن اعتصاره مخراً  إليه بعيداً  لوهو ما كان املتوّس 

قراض الثالث ما اختلف فيه، كالبيع برشط اإل .ذلك لو قصد هذه الغايات كان الفعل حراماً 
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 الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إىل أحد املتعاطينيالرابع ما كانت .. رالعنب عىل اخلاّم  والنظرة، وبيع

اخلامس الوسيلة إىل املعصية حرام .. بالنسبة إىل اآلخر، كدفع املال إىل املحارب ليكّف  حراماً 

 .«..الباطلبالقايض ليحكم  ل إليه، كرشوةكاملتوّس 

ة التعليل نظريّ  ّن الشهيد األّول يكاد يتامهى مع املنجز السنّي يفأ ،الواضح يف هذا كّلهمن 

تفكري قيايس بشكل  ّي يه ألمع حمافظته عىل رفض القياس وعدم تبنّ وسّد الذرائع، واملقاصد 

ما نّصه:  174وهو منتبه إىل أّن هذه األفكار ذات فضاء سنّي حيث يقول يف القاعدة رسمي، 

 يف أنفسها.نة للمصالح واملفاسد مقاصد بالذات، وهي املتضمّ  قات األحكام قسامن:متعلّ  نّ إ»

وتتفاوت يف حكم املقاصد.  ووسائل، وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها يف األحكام اخلمسة

ىل أقبح املقاصد، أقبح إ، أفضل الوسائل، واألفضل ، فالوسيلة إىلالفضائل بحسب املقاصد

.. ة أقسامثم الوسائل عىل ثالث.. املقاصدعىل وقد مدح اهلل تعاىل عىل الوسائل، كام مدح  الوسائل.

القرايف ملا اتفقت األّمة عىل قبوله، وما اتفقت عىل عدم قبوله، وما اختلفوا فيه، ثم  )وذكر تقسيم

 .«الذرائع سدَّ  وّناتبلغ األلف، ويسمّ  ة مسائل كثرية جداً وأحلق به بعض العامّ قال:(.. 

ـ  من علامء الشيعة ، وكالمه ـ ككالم الكثريوما يتصل هبا ما تقّدم كان يف املقاصد الرشعّية

قرايف لثر كثريًا باأّنه تأالذي غالب ظنّي ّول ف، لكّن الشهيد األلّ كموجود بكثرة يف مقاصد امل

خرى يف أخذه فكرة مقاصد الرسول التي كان طرحها ّز بن عبد السالم، يفاجؤنا مّرة أوالع

املسائل والفوائد ويف يف ذيل القاعدة الثانية والستني بعض ، فيعقد هـ( من قبل684القرايف )

 ‘ف النبّي ترّص »آخرها خّصص فائدًة للحديث عن موضوع مقاصد الرسول حيث قال: 

بالقضاء،  تارةً ، وف يف بيت املالباإلمامة، كاجلهاد والترّص  وتارةً ، بالتبليغ، وهو الفتوى تارةً 

ه من العبادة فإنّ ف يف ترّص  وكّل . قرارتداعيني بالبينة أو اليمني أو اإلكفصل اخلصومة بني امل

من أحيا »: ×فمنه قوله، د يف بعض املوارد بني القضاء والتبليغوقد يقع الرتدّ  باب التبليغ.

أغلب،  بالتبليغ ×فهترّص  نّ أل ؛فتاء أوىلمحله عىل اإل ال ريب أنّ «.. ميتة فهي له أرضاً 

 .«..واحلمل عىل الغالب أوىل من النادر
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وقد رأينا باملقارنة أّنه مأخوذ بعينه  يف مقاصد الرسول، هذا النّص لعّله أقدم نّص إمامي

 تقريبًا من القرايف حتى يف األمثلة التي ذكرها.

هبذا نالحظ أّن الشهيد األّول نقل لإلمامّية، وألّول مّرة، مصطلحات وتقسيامت عاّمة 

لكّن  وخاّصة ولدت ونمت وترعرعت يف الفضاء السنّي التعلييل أو الذرائعي أو القاصدي،

السؤال: هل يمكن أن نلمس انعكاسًا هلذا النمط من التفكري يف اجتهاد الشهيد األّول يف كتبه 

وأّن القراءة الكليّة  الفقهّية أو أّن هذه النصوص جاءت ملجّرد املواكبة والبحث التنظريي العامّ 

 ؟هتالتي تقّدمها هذه النصوص للرشيعة قد استهو

األّول الفقهّية ال جيد حضورًا لفكرة املقاصد أو التعليل، لكّن راجع ألعامل الشهيد إّن امل  

وربام يلمس اإلنسان نمطًا من التفكري العفوي يف ون قياسًا، نات من أعامله اعتربها اإلخباريّ عيّ 

ّي حال من األحوال مقاصدّيًا بحيث يدخل فكرة املقاصد يف سب بأاالجتهاد عنده لكن ال حي  

حال  قياسًا بام عليهّية أو يدخل فكرة التعليل يف ذلك بشكل استثنائي استنباط األحكام الرشع

 الطائفة اإلمامّية.

 وإعادة صياغة مقوالت الشهيد األّول يف املقاصد هـ() املقداد السيوريـ  

هو الشخصّية  ،هـ( املعروف بالفاضل املقداد826احليّل )السيوري املقداد بن عبد اهلل 

فكاره وتكّرسها يف لشهيد األّول مبارشًة لتعيد طرح أتي جاءت عقب عرص االثانية البارزة ال

فات الفقهّية، فقد تلّمذ املقداد عىل يد الشهيد األّول، ويف الوقت عينه كان معروفًا يف جمال املصنّ 

النافع يوم احلرش يف رشح »شهرها أمن  ،فات عّدة يف هذا املضامرعلم الكالم، وترك مصنّ 

التي كتبت يف  مامّيةات اإل، كام يصنّف املقداد السيوري بأّنه من الشخصيّ «عرشالباب احلادي 

رب القرن التاسع إىل القرن احلادي املعروف بفقه آيات األحكام، وقد اعت  فقه القرآن الكريم 

عرش اهلجري من الفرتات التي نام فيها تدوين فقه القرآن عند الشيعة اإلمامّية بعد قرنني 

، وقد ترك لنا املقداد السيوري كتابه املعروف همضمورًا كبريًا يف هذا املضامر عندسابقني شهدا 

والذي يصنّف بأّنه الكتاب الثاين تارخيّيًا وشهرة بني الشيعة  «كنز العرفان يف فقه القرآن»باسم 

 .هـ(573بعد كتاب فقه القرآن لقطب الدين الراوندي )
                                              

( انظر حول املسار التارخيي للتدوين يف الفقه القرآين: حيدر حّب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 1)

 



  

اد السيوري عن نظرّية املقاصد ويشء من االجتهاد املوضع األّول الذي حتّدث فيه املقد

، وليس هذا «عىل مذهب اإلماميّة نضد القواعد الفقهّية»املنفتح عىل التعليل، كان كتاب 

الكتاب يف حقيقته سوى كتاب الشهيد األّول املتقّدم الذي قام برتتيبه، حيث قال يف املقّدمة 

يشتمل عىل قواعد وفوائد يف الفقه  قد مجع كتاباً  هرّس س اهلل كان شيخنا الشهيد قدّ »مرّبرًا ذلك: 

هلم يف اقتناص الفروع من  وتدريباً  ،املعقول من املنقول ة استخراجللطلبة بكيفيّ  تأنيساً 

طالب وينتهز فرصة كل راغب، فرصفت عنان  له كّل حيّص  ترتيباً  به غري مرتّ األصول، لكنّ 

 .«..وهتذيبه وتقريبه العزم إىل ترتيبه

ل فال نعيد، لكّن وّ فكار التي نقلناها عن الشهيد األقد تضّمن هذا الكتاب جممل األو

 السؤال هو هل ما تضّمنه هذا الكتاب يعتقد به السيوري بالرضورة؟

تنعًا بكّل ال ينبغي أن نجزم بذلك إذا مل نجد نّصًا له يف هذا األمر، ومن البعيد أن يكون مق

بأكثرّيتها الساحقة، هلذا يبدو يل أّن الذهاب خلف البناء عىل قناعته ستاذه أو األفكار التي قاهلا أ

 .بالتفكري املقاصدي ربام يكون صعبًا بعض اليشء

التنقيح الرائع »لكّن موقف املقداد السيوري يظهر واضحًا يف كتاب  آخر له، وهو كتاب 

باملعنى املذكور يف  حرص العلامء الفقه»، حيث يقول مطلع الكتاب ما نّصه: «ملخترص الرشائع

: الثالث .. روا دليل احلرص بوجوه:وقرّ  أربعة أقسام: عبادات، وعقود، وإيقاعات، وأحكام.

الرشائع جاءت حلفظ املقاصد اخلمسة، وهي الدين والنفس واملال والنسب والعقل، وهي  نّ إ

قصاص، رشيعة، فالدين حيفظ بقسم العبادات، والنفس برشع ال التي جيب تقريرها يف كّل 

والنسب بالنكاح وتوابعه احلدود والتعزيرات، واملال بالعقود وحتريم الغصب والّسقة، 

والتعزير عىل ذلك، وحفظ اجلميع  والعقل بتحريم املسكرات وما يف معناها وثبوت احلدّ 

 .«..بالقضاء والشهادات وتوابعهام

ولو قارّنا هذا الكالم بكالم  يظهر من السيوري هنا أّنه يوافق عىل هذا الكالم ويبني عليه،

الشهيد األّول لرأيناه هو بعينه، قد أخذه منه كام يظهر، ومن ثّم فدور املقداد السيوري هنا 
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يمكن تلخيصه بإعادة عرض ما طرحه الشهيد األّول وتكريس حضور هذا الطرح يف غري 

 مصنَّف فقهّي له.

 اخلجول لفكرة املقاصد هـ( وتتالي الظهوربي مجهور األحسائي )ق أابن ـ  

، أحد الشخصّيات حسائيهور األيب مج  أالشيخ شمس الدين أبو جعفر حممد بن عيل بن 

، ومعرفة تهراء يف شخصيّ املعروفة يف جمال املطالعات الفلسفية والروحّية، وقد اختلفت اآل

 فكره ومنهجه.

وسائل، سوى ما ال يبدو يشء واضح عىل األحسائي يتصل بموقفه من قضّية املقاصد وال

، وما يبدو يل أّن ما طرحه هناك كان «عىل مذهب اإلماميّة األقطاب الفقهّية»طرحه يف كتابه 

وكتاب األقطاب هذا ربام يكون  .متأثرًا كثريًا بام قاله الشهيد األّول يف القواعد والفوائد أيضاً 

 .ليس إال نمطًا خمترصًا للقواعد والفوائد

ستاذه الشيخ عيل منهج وأفكار الشهيد األّول من أ األحسائي أخذ والذي يرتّجح بالنظر أنّ 

، والذي بدوره أخذه من أستاذه الشيخ الفاضل املقداد هـ(10)ق بن هالل اجلزائري 

ىل جبل إسائي سافر أّن األحتارخيّيًا  املذكورو الذي أخذ ذلك من الشهيد مبارشًة. السيوري،

، ذ عىل يد الشيخ عيل بن هالل اجلزائري العراقيوتلمّ  ،هـ877ة شهر كامل عام عامل ملدّ 

منطلقًة من الشهيد  ة يف الوسط اإلماميوهبذا نفهم كيف انترشت هذه النصوص املقاصديّ 

 ىل شخصّيات علمّية عامليّة وعراقّية وأحسائيّة.إّول لتصل األ

ان: نفس ق احلكم مقصدمتعلّ »: من األقطاب الفقهّية يقول األحسائي يف القطب اخلامس

الطريق املفيض إىل أحدمها، وحكمها حكمه يف  املصلحة أو املفسدة يف نفسه، ووسيلة هي

 ومنها ما منع منه إمجاعاً  الفضيلة بحسب تفاوت املقاصد فيها. األحكام اخلمسة، ويتفاوت يف

كبيع ومنها ما اختلف فيه .. كغرس العنب ومنها ما مل يمنع منه إمجاعاً .. كحفر اآلبار يف الطرق

وقد تكون .. متى عدم عدمت الوسيلة ءيش ما هو وسيلة إىل وكّل  ..العنب عىل عامل اخلمر

حلفظ الدين، وحتريم الزنا  الوسيلة حلفظ املقاصد اخلمسة، فالقصاص حلفظ النفس، واجلهاد

                                              
ّيات بعض هذه الشخصيات بحيث حتتاج مزيد تأّمل يف ( ثّمة جمال للكالم يف بعض تفاصيل تواريخ وف1)

 إمكان كون سلسلة التلّمذ كانت هبذه الطريقة.



  

 .«..وحتريم املسكر حلفظ العقل حلفظ النسب، وحتريم الغصب حلفظ املال،

وهل هو منهج  ،ا النّص أن نفهم منهج األحسائي يف االجتهادال نستطيع من خالل هذ

 ،فتحًا فيه عىل املنجز السنّينفالرجل يف الوقت الذي كان م ؟تعلييل أو مقاصدي أو ال

وذلك يف كتابه  ،مامّية نعرف مصدرًا هلا يف املصادر اإلواستحرض الكثري من الروايات التي ال

 بحيث تنّوعت التهم خبارّية والتصّوف والغلوّ كان متهاًم باإل عوايل اللئايل، لكنّه يف الوقت عينه

معرفة توّجهه الفقهي من خالل  ليه بطريقة غريبة حّقًا، ومن ثم ال نتمّكن منالتي وّجهت إ

 .لوحده هذا النّص 

عّلقنا يف آخره وقد كان لنا بحث مفّصل نسبّيًا حول شخصيّة األحسائي ومروّياته، وقد 

 .ات العنيفة القاسية التي وّجهها بعض فضالء العرص ضّده، فراجعبعض االنتقادعىل 

 نهاية أصداء الشهيد األّولهـ( وحممد جواد العاملي )ـ  

عه العه الفقهي وكثرة تتبّ هـ( بسعة اطّ 1226ي عرف السيّد حممد جواد احلسيني العاميل )

يف مفتاح الكرامة » الرائدة الفقهيّةراء واألقوال، وقد جتىّل هذا األمر بوضوح يف موسوعته لآل

 .، وهي مدّونة عىل الطراز اإلمامي املدريس يف الفقه«رشح قواعد العالمة

ظهرت  وال نجد يف هذا الكتاب اجتهادًا مقاصدّيًا باملعنى احلقيقي للكلمة، لكّن نّصاً 

تتداول فكاره يف موضعني من هذا الكتاب يعطي أّن نصوص الشهيد األّول كانت ما تزال أ

 .منها فات الفقهّية، ال أقّل العاملّيةبشكل متواضع يف املصنّ 

 ألّّنم قد قّسموه إىل أقسام أربعة: ؛هذا أحد أقسام القسم الثاين من الفقه..»يقول العاميل: 

 عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. وإن شئت قلت: عبادات وعادات ومعامالت

ل، ث عنه فيه إّما أن يشرتط فيه النّية أو ال، األّول األوّ والوجه يف األّول أّن املبحو وسياسات.

الثالث، أو ال يعترب فيه  إّما أن يعترب فيه إجياب وقبول وهو الثاين أو األّول خاّصة وهو ،والثاين

خرى أو وىل أو األود إّما انتظام أحوال النشأة األويف الثاين أّن املقص يشء منهام وهو الرابع.

وهو ، الثاين فهو األّول أو األّول فإّما أن يتعّلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع فإن كان كليهام،

                                              
 .44ـ  43( األحسائي، األقطاب الفقهّية: 1)

 .644ـ  632: 1( راجع: حّب اهلل، منطق النقد السندي 2)



 

التقديرين حفظ املقاصد  واملطلوب عىل الثاين أو املصالح املالية وهو الثالث أو الثالث فالرابع.

وهي الدين والنفس والعقل والنسب واملال،  ،واألديان نيت عليها الرشائعتي ب  اخلمس ال

برشع القصاص والديات، والعقل بحظر ما يزيله من املسكرات،  العبادات، والنفسفالدين ب

واملواليد، واملال باملعامالت واملداينات، والكّل بالسياسات كاحلدود  والنسب باملناكح

 .«والقضايا والشهادات والتعزيرات

يف القرن الثامن اهلجري ّول إّن القفزة املفاجئة التي قام هبا الشهيد األ هبذا كّله نستنتج اآليت:

ظّلت أصداؤها ت سمع بشكل متواضع وخجول يف بعض املصنّفات اإلماميّة حتى القرن 

، لكّن هذا ال يسمح لنا بأّي حال من األحوال أن نعترب أّن هناك حركة الثالث عرش اهلجري

هذه النصوص  أو تيارات فقهّية مقاصدّية؛ ألّن األعامل الفقهية اإلماميّة، حتى ألصحاب

فضاًل عن غريهم، مل تكن ختتلف عن احلالة االجتهادية العاّمة عند الشيعة، وهي احلالة التي ال 

تعتمد عىل التعليل والقياس واملقاصد، رغم أّن وجود موارد كثرية تطبيقية عرب التاريخ، قد 

ة منذ األيام األوىل، تصنّف بأّّنا توّرط غري مقصود يف القياس أو التعليل أو املقاصد كانت قائم

 دون أن يتّم االعرتاف هبا رسمّيًا بوصفها منهجًا يف االستنباط الرشعي.

ستخدموا جمموعة قواعد هلا روح اة نعم سيأيت يف الفصل الثاين من هذا الكتاب أّن اإلماميّ 

ن ليس نزعة ، لكنّه بالتأكيد إىل اآلمر ليس سلبًا مطلقاً ة، فاألئّية أو تعليليّ استقراة أو مقاصديّ 

 .مقاصدّية منهجية أو تعليلية أو قياسّية

 الذرائعي، جتلّياٌت ما يف الوسط اإلماميالتفكري رابعًا: 

يف مقولة قاصدي الذي رأيناه منذ الشهيد األّول، يتجىّل بشكل آخر بعد ذلك هذا الشهد ال

                                              
 .450: 19، وانظر أيضًا: املصدر نفسه 7: 12( العاميل، مفتاح الكرامة 1)

 لؤلؤة الغالية يف أرسار الشهادة»(: 381: 18در التنبيه إىل أّن اآلغا بزرك الطهراين قد قال يف )الذريعة ( جي2)

 أول لؤلؤة منه ذكر وجوب حفظ املقاصد اخلمس: العقل والدين والنفس ويف ،وغريها، عناوينها )لؤلؤة(

إىل احلج يف  ذاهباً  ي املتوف بكراچيواملال، كتاب جليل مفيد للسيد أيب طالب بن أيب تراب القائن والنسب

د إسامعيل بن السيد عيل مدد للسيّ  ،الرصاط املستقيم»(: 34: 15، وقال أيضًا يف )الذريعة «1293

 .379، ص 21، ثم ذكره مّرة أخرى يف ج «ي()املقاصد اخلمسة( و )الكوكب الدرّ  وله أيضاً  .القائني



  

)محاية احلمى وسّد لعّل أّول من استخدم هذا املصطلح و )سّد األبواب وفتحها/محاية احلمى(،

هو املريزا القمي يف الوسط اإلمامي، وهو مستخدم سابقًا عند أهل السنّة، األبواب( 

وملا كان أغلب أحكام الرشع .. »، بل وجدناه يعرّب بقوله: هـ( يف مواضع من كتبه1232)

ون محاية . إّنه يعترب أّن أغلب األحكام رّشعت بقان«من باب سّد األبواب ومحاية احلمى..

، وجيعلنا نقرتب كثريًا من حماولة ابن قّيم اجلوزية يف اجلهد احلمى! وهذا كالم ليس بالسهل أبداً 

 .ئي الذي بذلهستقرااال

د عيل حتى قال السيّ ، وقد است خدم هذا التعبري  بعد املريزا القمي من قبل بعض العلامء

 .«املنصوص عليها يف الروايات.. ولعّله لقاعدة محاية احلمى.. »هـ(: 1297القزويني )

، وال نريد هنا اإلطالة، «فقه املصلحة»وقد بحثنا يف هذا املوضوع بالتفصيل يف كتابنا 

بام له  ال نملك يف التجربة اإلمامّية ذهنّية االجتهاد الذرائعيفراجع، وقد توّصلنا هناك إىل أّننا 

قواعد ما ال نّص فيه عند أهل السنّة من واإلماميّة ينطلقون يف رفض أغلب  ،من مفهوم خاّص 

لكن ثّمة بدائل يطرحها اإلماميّة يف فقههم قد تسّد  إشكالّية االستنتاجات الظنّية الكامنة فيها،

 .بعض زوايا االجتهاد الذرائعي

 التعليل واخلروج عن النّصاالجتهاد اإلمامي وكسر احلظر املضروب على خامسًا: 

 اآلن أّننا بالدرجة األوىل أمام ثالث ظواهر:اكتشفنا وحتّدثنا إىل 

 ظاهرة التصنيف يف العلل يف القرون األوىل.

 ظاهرة القياس الذي انتهى برحيل ابن اجلنيد.
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ظاهرة النصوص املقاصدّية التي انطلقت منذ عرص الشهيد األّول وانتهت يف القرن الثالث 

 عرش اهلجري، مع غّض النظر طبعًا عن العرص احلديث.

ـ أن تغيب عنّا، وهي ظاهرة  ماميكن ثّمة ظاهرة مهّمة ال ينبغي ـ ونحن نحّلل املشهد اإلل

 عنيت  ، واملؤمن بالتعدية منتمية إىل التفكري التعلييل أو التفكري املتزحزح عن حرفيّة النّص 

ذلك عىل صعيد التدوين ، و(القياسّية)ظاهرة كّس احلظر املرضوب عىل بعض األنشطة 

وال ا ريد هنا التوّسع والتفصيل يف العرض التارخيي؛ ألّن هذا  صول الفقه(.أالتنظريي )

، وإال فأصل املوضوع متشّعب جدًا، بقدر ما ا ريد اإلشارة الّسيعة لبعض العّينات ال أكثر

 .البحث التفصييل االستداليل سوف يأيت يف الفصل الثاين من هذا الكتاب إن شاء اهلل

 ن األوىل )مدرسة بغداد(، ورفض تنقيح املناط والعّلة املنصوصةاإلمامّية يف القروـ  

أّّنا كانت ترفض ما يسّمى  فات اإلمامّية يف القرون اهلجرّية األوىلنّ ظهر الكتب واملصت  

وأّّنا كانت حذرة للغاية من تعدية احلكم عن مورد بالعّلة املنصوصة وكذا تنقيح املناط، 

 .ني مرفوضتانّن هاتني اخلطوتأوتعترب النّص، 

 والطويسهـ( 436)وعىل رأسهم املرتىض  ،ني اإلماميةصوليّ قدماء األنصوص إّن 

ال  ،وهو أعىل مستويات التعليل قّوًة يف باب القياس ،ّن النّص عىل العّلةأد كّ ؤت ،هـ(460)

ويس طال له، ويف هذا يقول السيّد املرتىض ـ ويتابعه يف ذلك متامًا بنّص شبه حريف الشيخ   ةحجيّ 

 زاً من أن يكون جموّ  ومن طعن عىل القياس من هذه اجلهة التي بسطناها، البدّ »ـ ما نّصه: 

من  أيضاً  الذي منع من حصوله. والبدّ  حصل الظنّ و حكام من جهته، لللعبادة به، ومعرفة األ

دنا عليها، ثم تعبّ  بالنّص  ‘ة، أو أمر الرسولعىل العلّ  اهلل تعاىل لو نّص  إنّ  :أن يقول

اهلل  بل الذاهب إىل هذه الطريقة ربام يقول: لو نّص  لقياس، لوجب محل الفروع عىل األصول.با

ة محل ما فيه هذه العلّ  ة املطربة، لوجبا الشدّ ح بأّّن ة يف حتريم اخلمر، ورّص عىل العلّ  تعاىل

وهذا غري  شديد. عىل حتريم كّل  عنده جمرى أن ينّص  د بالقياس، وجيريعليها، وإن مل يتعبّ 

إىل الفعل، أو عن وجه املصلحة فيه، وقد  ام تنبئ عن الدواعية إنّ العلل الرشعيّ  نّ أل ؛صحيح

مع ثبوهتا فيه،  صفة واحدة، وتكون يف أحدمها داعية إىل فعله، دون اآلخر، يشرتك الشيئان يف

إىل غريه يف حال دون حال، وعىل وجه دون  ءاليش وقد يكون مثل املصلحة مفسدة، وقد يدعو



  

ت هذه اجلملة، مل يكن وإذا صحّ .. يف الدواعي معروف قدر، وهذا باب   ، وقدر منه دونوجه

عىل  ة جمرى النّص عىل العلّ  ي والقياس، وجرى النّص التخطّ  ة ما يوجبعىل العلّ  يف النّص 

 ،ية التخطّ عىل العلّ  حد أن يقول: إذا مل يوجب النّص وليس أل يف قرصه عىل موضعه. احلكم

 .«له كان هذا الفعل املعني مصلحة ك أنه يفيدنا ما مل نكن نعلمه لواله، وهو ما، وذلكان عبثاً 

اإلمامي كانت  صول الفقهأأّن مدرسة بغداد التي أمسكت بزمام يف هذا النّص واضح 

بل كانت ترفض اعتبار اعتامد منصوص  ،شكال القياس بام فيه منصوص العّلةترفض خمتلف أ

فحتى لو مل نسّمه قياسًا ما صّح لنا االعتامد عىل  ،تهاد خارج إطار القياسدًا يف االجن  العّلة مست  

النّص التعلييل، فالنّص التعلييل ال قيمة له باملّرة، ال بوصف اعتامده عمالً بالقياس وال بوصف 

 اعتامده عماًل به بنفسه بوصفه نّصًا؛ هلذا املرّبرات التي طرحتها.

لنصوص العلل يف املدّونات الفقهيّة م الغياب التاّم ن نفهأمن خالل هذا املوقف يمكن 

الرتاث األصويل والفقهي قرأنا  لوالشيعّية، ويف توظيفها يف االجتهاد يف تلك الفرتة عىل األقّل، 

ة العّلة ن نفهم أّن احلظر عىل مرجعيّ لينا من القرون األوىل، ويمكننا أإاإلمامي الواصل 

أحد أسبابه كان واحلذر البالغ من خمتلف أشكال التعدية،  ،اطاملنصوصة واحلظر عىل تنقيح املن

 مبارشًة من القياس.ارمها اخلوف من التوّرط يف القياس أو اعتب الرئيسة

 مدرسة احلّلة، وبدايات فتح ثغرة يف مقولَتي: التعليل النّصي وتنقيح املناطـ  

فاحليل  له يف معارج األصول،هـ( يف نّص مهم 676نواجه الحّقق احليّل ) ،بعد هذه الفرتة

من أوائل الذين فتحوا الطريق عىل استخدام مفردة االجتهاد إمامّيًا، وهي املفردة التي كان 

هو يف عرف الفقهاء بذل »يرفضها الفضاء الفكري اإلمامي، وذلك حني قال وهو يعّرفه: 

ة الرشع حكام من أدلّ ة، وهبذا االعتبار يكون استخراج األاجلهد يف استخراج األحكام الرشعيّ 

 ة ليست مستفادة من ظواهر النصوص يف األكثر،ا تبتنى عىل اعتبارات نظريّ ألّّن  ؛اجتهاداً 

 االجتهاد. أو غريه، فيكون القياس عىل هذا التقرير أحد أقسام كان ذلك الدليل قياساً  وسواء

 ،هيامإمر كذلك، لكن فيه قلنا: األ ة من أهل االجتهاد.ماميّ ن قيل: يلزم عىل هذا أن يكون اإلإف
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ا من أهل االجتهاد يف حتصيل االجتهاد، فإذا استثنى القياس كنّ  القياس من مجلة نّ إمن حيث 

 .«ة التي ليس أحدها القياسالنظريّ  حكام بالطرقاأل

خطوة جريئة يف حينه، يدّلنا  يهذا النّص إضافة إىل إقحام الشيعة يف دائرة االجتهاد، وه

هاد يف عرص املحّقق احليل بات ي عترب مقاربات نظرّية غري مستفادة من ظواهر عىل أّن االجت

ويف تقديري فهذا التعبري  بمعنى من املعاين، النصوص، بام يفيد أّن الفقيه يفّكر خارج النّص،

ليس سهالً؛ ألّنه يكشف عن أّن مدرسة احلّلة كانت قد وافقت متامًا عىل طّي صفحة عرص 

 طار حرفية النّص متامًا.الذين ال يفّكرون عادًة خارج إ فقهاء املحّدثني،

يد ذلك بقوله:  ع   ا أن تكون مستفادة من ظواهر النصوصمّ إحكام األ»بل يرّصح احليل ب 

يكون املعتقد فيه ال  عذر، وذلك مااملعلومة عىل القطع، واملصيب فيها واحد، واملخطئ ال ي  

فإنه  ر إىل اجتهاد ونظر، وجيوز اختالفه باختالف املصالح،ا أن تفتقمّ إو  املصالح.[ بتغرّي ]يتغرّي 

 .«ن أخطأ مل يكن مأثوماً إجيب عىل املجتهد استفراغ الوسع فيه، ف

وأثناء بحثه يف القياس يفتح احليّل باب تنقيح الناط وبمناسبته يتحّدث عن العّلة النصوصة 

م فيها هذا هي املّرة األوىل التي يقح  وربام تكون  إلغاء اخلصوصّية،التعدية ووعن روح فكرة 

اجلمع بني األصل والفرع قد يكون »ّونة األصولّية اإلمامّية، وهو هنا يقول: البحث يف املد

إىل  وجه، جاز تعدية احلكم لمت املساواة من كّل ن ع  إى تنقيح املناط. فبعدم الفارق، ويسمّ 

جلواز اختصاص  ؛ذلك عىل ال مع النّص إ جتز التعدية ز، ملن علم االمتياز أو جوّ إاملساوي، و

ة موجودة يف األصل وقد يكون اجلمع بعلّ  عىل التعدية. احلكم بتلك املزية، وعدم ما يدّل 

بام  ـواحلال هذه  ـثبوت احلكم يف الفرع، وال جيوز تعدية احلكم  والفرع، فيغلب عىل الظنّ 

اعتبار ما عدا  عىل سقوط حال يدّل  ة، وكان هناك شاهدالشارع عىل العلّ  ن نّص إف عليه. سندّل 

 .«برهاناً  ة يف ثبوت احلكم، جاز تعدية احلكم، وكان ذلكتلك العلّ 

كام يقّرر حجيّة تنقيح املناط  ،ة منصوص العّلةر حجيّ قرّ يمن الواضح هنا أّن املحّقق احليّل 

خلصوصية ظنًّا، وهبذا لغاء اإ، لكنّه يرفض تنقيح املناط الظنّي وحتامً  القطعي وإلغاء اخلصوصيّة
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يف الوقت عينه الذي يعطي الفقيه قدرة عىل التوّسع خارج  حيافظ عىل مسافة بينه وبني القياس

إطار حرفّية النّص مستخدمًا التشاهبات القوّية بني املوارد تارًة، والعلل املنصوصة التي يمكن 

 .أخرىتارًة ملبارشة وبعنوانه من خالهلا التجسري للعبور إىل ما مل يتكّلم عنه النّص نفسه با

ففي موضع آخر يقول:  ّن الحّقق احليّل ما يزال متحّفظاً ومتأثرًا برتاث مدرسة بغداد،أبيد 

ة، وال علميّ  من حيث هي، كانت النتيجة ة معلومة، ولزوم احلكم هلا معلوماً ن كانت العلّ إف»

 ـمعلومة، لكن لزوم احلكم هلا  كانتة مظنونة، أو ن كانت العلّ إ، ونزاع يف كون مثل ذلك دليالً 

ية، وهل هو دليل يف الرشعيات؟ فيه النتيجة ظنّ  ، كانتمظنوناً  ـعن موضع الوفاق  خارجاً 

ن إثبوت احلكم  ، يوجبة احلكم وتعليقه عليها مطلقاً عىل علّ  املسألة الثانية: النّص  خالف.

 ثمّ  ،بحكم   ءا إذا حكم يف يشع. أمّ القط ، والّسقة توجبة، كقوله: الزنا يوجب احلدّ ثبتت العلّ 

ال إ، مل جيب تعدية احلكم ن مل ينّص إعىل تعديته وجب، و مع ذلك ن نّص إف ،ته فيهعىل علّ  نّص 

يكون  ه حيتمل أنا مسكرة، فإنّ ألّّن  ؛ة، مثاله: إذا قال: اخلمر حرامالقياس حجّ  مع القول بكون

اخلمر، ومع االحتامل ال  سكارإ[ بالً كون معلّ ، وحيتمل أن يسكار مطلقاً ]باإل الً ]التحريم[ معلّ 

 .«يعلم وجوب التعدية

مع مدرسة  نحن هنا أمام حتّول حِذر جدًا يف االجتهاد اإلمامي يف القرن السابع اهلجري

دون أن نلمس وجود هذا املوضوع مّرة أخرى يف الكثري من الكتب األصولية، خاّصة  ،احلّلة

وجعلته أمرًا  عدا جهود العالمة احليّل التي كّرست هذا التحّول، بوصفه مقبوالً أو معرتفًا به

ا، جيد أّن آليّة التفكري احلّلة وجبل عامل وغريمه ت ي:لكّن املتتّبع للكتابات الفقهية ملدرس، واقعاً 

بمنصوص العّلة وتنقيح املناط وإلغاء اخلصوصيّة وغريها كانت موجودة يف التجربة الفقهيّة 

حليّل، بل ثّمة مؤرشات لوجودها حتى يف عرص الشيخ الطويس، بل نحن نجد ما بعد املحّقق ا

بادي زعيم آيثري الدهشة عندما نالحظ أّن إخبارّيًا مثل املحّدث البحراين ينسب إىل االسرت

، أّنه عمل بتنقيح املناط يف غري موضع ،ر الطريقة اإلخبارية احلديثةالفكر اإلخباري ومنظّ 

ولعّل ما ينسبه له  بادي ال يؤمن هبذه الطرق كّلها يف منظومته االجتهادّية.آرغم أّن االسرت

أو عرب أدّلة أخرى مثل بعض أدّلة قاعدة  البحراين يقرؤه االسرتآبادي بغري منظار تنقيح املناط
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 .االشرتاك

يف رسالته يف استنباط األحكام هـ( 940)فصح الحّقق الكركي يم حقبة مدرسة احلّلة، بعد 

حني يقول ـ ضمن حديثه عن دليل العقل، بعد إكامله احلديث  يشء متصل بموضوعنا هنا،عن 

ومنها: تعدية احلكم من املنطوق إىل .. ة العقلا أدلّ وأمّ »عن الكتاب والسنّة واإلمجاع ـ: 

 )منه(. ءمو أصحابنا ال يعملون بيشفمتقدّ ، فيه اخلالف املسكوت الذي هو القياس، وقد وقع

 ر يف األصول.ما تقرّ  ، أو إيامء، عىلة حكم األصل: إما بنّص عىل علّ  عملوا بام نّص  رونواملتأّخ 

ة فيه، املبطالت للعلّ  فالعامل به حيتاج إىل معرفة هذا النوع من القياس، ومعرفة اخلالص عن

ومن ال يعمل به ال حيتاج إىل ذلك،   يف األصول.ص من األسئلة الواردة عليه عىل ما بنّي والتخلّ 

 .«..ودليلنا عىل العمل هبذه األدلة  ما أشاروا إليه يف كتبهم.عىل

إّن أدّلة من نوع قياس األولوّية وتنقيح املناط وغريها صارت بعد القرن العارش سائدة يف 

املامرسة والتنظري، حتى أّن املحّدث البحراين ينسب القول بقياس األولوّية إىل مجهور 

ّن العالمة احليّل ومجع من األصحاب أم حسب تعبريه، كام يبنّي األصولّيني من أصحابنا وغريه

 .ذهبوا حلجية منصوص العّلة

ونّص املحّقق الكركي هذا بات يقّدم لنا املوقف اإلمامي عىل أّنه قضية خمتلف فيها، أي أّن 

سمني بني عد شيئًا مسّلاًم كام ربام كان يف املايض، بل صار عىل رأيني منقي فكرة التعدية ملرفض 

 املتقّدمني واملتأخرين، وهذا ما يؤّكد أّن الصورة العاّمة للمشهد كانت قد حتّولت بمرور الزمن.

 حلول ملعضلة التعليل والتعّدي عن النصوص يف العصر اإلخباريـ  

ـ وهو الرمز األصويل  هـ(1071وبعد الحّقق الكركي بقرن تقريبًا، يظهر الفاضل التوين )

املنطوق ا يسّميه بإىل مّنوض اإلخبارّية ـ فيتعّرض يف كتابه األصويل املشهور،  البارز يف عرص

، فيبحث يف مثل وهو ما مل يوضع له اللفظ، بل يكون مما يلزم ملا وضع له اللفظ، يحغري الرص

الثاين: ما يقرتن »اها القسم األّول، ثم يقول وهو يرشح القسم الثاين: يّ معتربًا إداللة االقتضاء، 

فيلزمه جريان هذا احلكم يف غري هذا املورد،  ة لذلك احلكم،ه علّ فهم منه أنّ ، ي  عىل وجه   حكم  ب
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حني قال له  «أعتق رقبة»: ×يامء، نحو قولهالتنبيه واإل ى بداللةمما اقرتنت به، ويسمّ 

املواقعة،  ة وجوب العتق هيعلّ  فهم منه أنّ ه ي  واقعت أهيل يف شهر رمضان، فإنّ  األعرايب:

 ة خصوص الواقعة، فإنّ ة، وعدم مدخليّ ة إذا علم العليّ وهو حجّ  قت.موضع حتقّ  جب يف كّل في

ة حكم بحجيّ  ق يف املعترب، حيثة عليه، وهذا هو مراد املحقّ االستدالل يف الكتب الفقهيّ  مدار

 .«..تنقيح املناط القطعي

 خالف بني الشيعة ته، والاختلف يف حجيّ »ويف بحث القياس يرشع الفاضل التوين بقوله: 

فهذا النّص واضح يف أّن منصوص العّلة قضّية ، «..عىل العلة ينّص  ته، ما مليف عدم حجيّ 

واختلف أصحابنا يف »صارت اآلن خالفّية، وهلذا ملا استأنف البحث  يف منصوص العّلة قال: 

السيد  فأنكره.. سكارهمت اخلمر إلحرّ  ة، مثل أن يقول:ة القياس املنصوص العلّ حجيّ 

ة مر الفالين علّ األ أن يقال: إذا حصل القطع بأنّ  واحلّق  وقال به العالمة ومجاعة.، املرتىض

 آخر، ال ة يف حمّل ة، وعلم وجود تلك العلّ آخر يف العليّ  ءة يشمن غري مدخليّ  ،حلكم خاّص 

ألصل حينئذ ا نّ أل؛ اآلخر ه حينئذ يلزم القول بذلك احلكم يف هذا املحّل بل بالعلم، فإنّ  بالظنّ 

فيخرج يف احلقيقة عن القياس. وهذا  ة،ما فيه تلك العلّ  عىل حكم كّل  يصري من قبيل النّص 

حصول  إذ ؛ةة القياس املنصوص العلّ بنفي حجيّ  هذا يف احلقيقة قول   ولكنّ  .ق أيضاً خمتار املحقّ 

 .«..مرّ املناط، عىل ما  هذين القطعني مما يكاد ينخرط يف سلك املحاالت، إال يف تنقيح

 الالحظ هنا أمران:و

ائرة القياس، وإدخاله يف دائرة دحماولة واضحة إلخراج القياس منصوص العّلة عن  أ ـ

وال يقع ضمن  ،الداللة يف عامل النّص، ومن ثّم فالعمل بمنصوص العّلة ليس عماًل بالقياس

له ظهور جيعل احلكم  ةبالظهور، فدليل العليّ هو عمل  بل نظام التعدية واخلروج عن النّص، 

 .، وهو ما استقّر عليه الرأي تقريبًا عند اإلماميّة إىل يومنا هذايشمل غري املورد

صار مرّبرًا نظرّيًا واملشكلة  أحذر متواصل من إمكان حتّقق هذين الرشطني، فاملبد ب ـ

ّلة يف الفرع، قينني: وجود العيىل هذين الإل باتت عملّية تطبيقيّة، بحيث يتسنّى للفقيه التوّص 
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 عّلة أخرى يف احلكم غريها. والعلم بعدم تأثري أّي 

فإّن العلم بالعّلة عند التوين له طرق متعّددة، يذكرها الواحدة تلو األخرى،  ،ورغم ذلك

وهي عني تلك املعروفة يف أصول الفقه السنّي باسم مسالك التعليل، والالفت أّنه عندما يذكر 

لو مل  اقرتان بوصف، وهو ما لزم مدلول اللفظ، وضابطه كّل »ل: مسلك اإليامء والتنبيه يقو

 ة بعضه إذا علم عدم مدخليّ ، فإنّ اً وهذا القسم قد يصري قطعيّ .. يكن للتعليل لكان بعيداً 

 .«..ي تنقيح املناط القطعيل بالباقي، سمّ األوصاف، فحذف، وعلّ 

املناط، وهذه كّلها من مسالك  هكذا نجد منصوص العّلة وداللة اإليامء والتنبيه وتنقيح

التعليل عند أهل السنّة، صارت اآلن قواعد يمكن العمل عليها ضمن خترجيات وتكييفات 

 أصولّية، تعود تارًة ملرجعية القطع، وأخرى ملرجعية النصوص وعامل الدالالت.

كّن ال مهيمنة عىل التعامل مع املوضوع، لكانت ما تزالذي يبدو لنا أّن حالة االحتياط 

يضًا أّن االجتهاد اإلمامي صار مضطرًا لفكرة تنقيح أالتخريج النظري قام بالفعل، ويبدو يل 

لغاء إذا احتملنا كّل خصوصّية ومل يمكننا إاملناط هبدف احليلولة دون جتّمد األحكام، فإّنه 

ة مل يمكننا توسع ،ّيات املؤثرة يف احلكمصومل نتمّكن من حرص اخلصوات مطلقًا اخلصوصيّ 

سائل رجالً الل النبّي وكان أّن السائل لو سأاحلكم مطلقًا تقريبًا يف أكثر األحيان، ومعنى ذلك 

ة الذكورة يف اجلواب، مل يعد يمكننا التعدية للنساء، والعكس صحيح، وكذا واحتملنا مدخليّ 

ن ثريًا، مل يمك للزمان تأنّ ، وأبذلك الزمان احلكم خاّص  نّ أواحتملنا  ،ل السائللو سأ

وبعبارة وهكذا لو سأل السائل وكان السائل عربّيًا واحتملنا االختصاص بالعرب.. التعدية.. 

شكالّية إاألحكام وتأبيدها وتوسعتها ومنحها طابعًا كلّيًا صارت  كة اشرتاشكاليّ أخرى: إ

ىل إّر جي القياس يمكن أن نقد نّ إىل أحقيقيّة اليوم بعد املقاربات النقدّية للقياس، فقد التفتوا 

ات وحرص مثل هذه املنغلقات من خالل املبالغة يف منع القدرة عىل نفي بعض اخلصوصيّ 

 القياس هي فكرة التعدية، وقد بدا فمركز العقدة يف ات املؤثرة هبذا أو ذاك،يّ صاخلصو

راد ختريج املوقف عىل قاعدة تنقيح املناط أه يامرس التعدية بالفعل، فنّ أجتهاد الشيعي اال

شكال رجيًا للكثري من أوهلذا بدأت رحلة تنقيح املناط تتعاظم وتقوى لتكّون خت القطعي،

 روح فكرة القياس.املنتمية له يامرس التعدية نّ أرسها الفقيه دون شعور بالتعدية التي يام
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، فهو رافض للقياس، ويف الوقت عينه هـ(1186) نالحظ جتربة الحّدث البحراين ،من هنا

أوسع حضور لتداول  نّ بحيث يمكنني القول بأ ،اط عنده واسعة احلضورنالنجد فكرة تنقيح 

هذه الفكرة بدأ معه، وقد طرح البحراين عني ما طرحه التوين، وكانوا مجيعًا بصدد حتويل 

، أو نحوها ىل كوّنا عمليّة لفظّيةإمن كوّنا عملية قياسّية  ،شاف العّلةتاك وأة التعدية هذه عمليّ 

 ه اقرتن بحكملكنّ  ،تهف عليه صدق املعنى وال صحّ ما ال يتوقّ »ما نّصه:  هلذا يقول البحراين

هذا املورد  ة لذلك احلكم، فيلزم حينئذ جريان احلكم املذكور يف غريه علّ فهم منه أنّ عىل وجه ي  

ة وعدم ته مع علم العليّ حجيّ  والظاهر ..يامءى بداللة التنبيه واإلة، ويسمّ مما اقرتن بتلك العلّ 

ق يف املناط، وإليه أشار املحقّ  خصوص الواقعة يف ذلك. وهذا أحد قسمي تنقيح ةمدخليّ 

 مدار االستدالل يف جّل  فإنّ  ؛كذلك ة تنقيح املناط القطعي، وهوحيث حكم بحجيّ  ،املعترب

 يف ة السائل أو الواقعة مل يثبت حكم كيّل خصوصيّ  ة عىل ذلك، إذ لو لوحظاألحكام الرشعيّ 

 .«دراً ة إال نامسألة رشعيّ 

الفقهية بطريقة حيافظ فيها عىل التعدية من  ستدالالتاين هادفًا ختريج واقع االريبدو البح

القياس، فكانت فكرة تنقيح املناط القطعي قائمة، ورغم يف  هجهة يف الوقت الذي ال يقع في

أّن تنقيح وهلذا يف الصفحة الالحقة اعترب إخبارّيته لكّن هذا النوع من تنقيح املناط مقبول، 

 .املناط الظنّي جيعلنا نقع يف القياس

بدي  مسألةيف والظّن وهبذا تّم التمييز بني القطع  القياس، يف حني كان الفضاء السائد قدياًم ي 

لنا أّّنم كانوا يواجهون مشكلة معرفّية أكثر من مشكلة حجّية، بمعنى أّن اليقني ال يمكن أن 

التوين أيضًا، وهلذا لو الحظنا إشكالّيات أصولّيي مدرسة  حيصل، وهو ما ملسنا إشارته يف كالم

بغداد عىل القياس، لرأينا أّّنم ما كانوا مقتنعني بإمكان حتصيل الثقة بالعلّية أو التعدية حتى يف 

روا بنفس ن يفكّ أ املتأّخرون رادلو أوإال أوضح أشكاهلا مثل منصوص العّلة كام تقّدم آنفًا، 

 نّ أشكال عىل القائلني بالقياس لقالوا هلم: كيف حصل لكم القطع بإليف االسابقة  ةطريقال

 أو الزمان ال خصوصيّة هلام؟ ومن أخربكم بذلك؟! السائل

ذن مسرية التجربة الفقهّية كشفت أّّنا متارس التعدية كّل يوم، وتّم االنتباه جليًّا هلذا األمر إ
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الت لفظيّة تارًة وعرب حجّية القطع تارًة أخرى أصوليًّا هذه املّرة، فا ريد ختريج املوقف عرب دال

، وهبذا محى االجتهاد الشيعي نفسه من بتحويل تنقيح املناط إىل عمليّة يقينّية وليست ظنّية

 .معضلة القياس برأيه

اكتشاف مالك احلكم من عندهم لكّن تنقيح الناط الذي تّم الدفاع عنه إىل اآلن ال يعني 

إذا فصلناه عن منصوص العّلة، فهو يعني استبعاد خصوصّيات حمتملة الصلحة أو الفسدة، بل 

يف مدار احلكم كجنسية السائل وزمانه وعرشات من هذه الوارد، فهو مطابق لفكرة إلغاء 

 عرفًا، وهلذا تّم السعي عند مجهور التأّخرين لفهمه يف سياق أّنه داللة لفظّية عرفّية. اخلصوصّية

أّنه يامرس أحيانًا من حيث ال يشعر عملّية  ،املحّدث البحراين والالفت يف جتربةهذا، 

 نّ إ ..» االنتقال من عدم العلم بخصوصّية  ما إىل نفي هذه اخلصوصّية، فمثالً نجده يقول:

ة خلصوصيّ  إذ ال يعلم هنا مدخل ؛تعدية احلكم يف مثل هذا املقام من قبيل تنقيح املناط القطعي

 .رّصح بأّن عدم العلم باخلصوصّية ال يعني عدمهاا خر ضع اوّنه يف مأ. مع «السؤال

تطّور ! «وجوب التعّدي عن النّص»و  ءاالستقراوالنراقي: مرجعّية البهبهاني ـ  

 ملقاربة اإلمامّيةا

نالحظ سطوع نجم  ،هـ(1205بنهاية العرص الذهبي لإلخبارية يف زمن الوحيد البهبهاين )

الذي فتح النار عىل يقينيّة فالبهبهاين  مع البهبهاين نفسه، ظاهرة التعّدي عن النصوص

اإلخبارّية، وقّرر يف الفائدة األوىل من فوائده احلائرّية أّن الفقه كّله ظني، وأّنه عىل شفا حفرة 

خيّصص أكثر  ..من الشّك، وهذه من معامل خطورة الفقه عنده ورضورة االحتياط فيه واحلذر

وهو يعترب موضوع التعّدي، ويبدو مهتاّمً به يف هذا الكتاب بشكل أخّص، من رسالة وفائدة يف 

ن يف قدرته عىل التمييز بني التعدية اجلائزة والتعدية غري اجلائزة عن داللة مأّن حتّدي الفقيه يك

 .النّص األولّية

لكن »ويف الوقت الذي يعترب التعّدي عن النّص ابتداعًا وهلكة، لكنّه يقول بالنّص احلريف: 
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خره يف كّل نّص يقع التعّدي واملخالفة بال شبهة، بل ال آأّنه من أّول الفقه إىل  ىمع ذلك، تر

ورّشعنا يف دين اهلل  ،ينا عىل اهللرتواف ،جيوز عدم التعّدي، ولو مل نتعّد حلكمنا بغري ما أنزل اهلل

حيرم عدم التعدي جزمًا، .. فظهر ممّا ذكرنا أّنه حيرم التعّدي عن النصوص جزمًا، وإىل غري ذلك

وحيرم خمالفة النصوص جزمًا، وحيرم عدم املخالفة جزمًا، فالبّد للمجتهد من معرفة املقامني 

ومتييزمها، ومعرفة دليل التعّدي حتى يكون جمتهدًا؛ ملا عرفت أّن احلّجة ظّن املجتهد ال غري، 

 .«وأّن املجتهد البّد أن يعلم أّن فتواه حّق حتى ال يدخل النار

بموضوع التعّدي يقع تارخيّيًا يف سياق الرصاع اإلخباري األصويل،  البهبهاين   هذا االهتامم  

ويف سياق تعّبدّية اإلخبارّية بالنصوص واملنع عن إعامل العقل والظّن واإلضافة يف الدين، 

 .فهذا ما يفّّس ملاذا اهتّم البهبهاين هبذه العنارص األساسّية يف عملّية االجتهاد

ومنصوص  ،تنقيح املناطتكييف ليف هذه املواضع املشار إليها، البهبهاين يسعى  ،ومن هنا

شكال عديدة اين إىل أبل يشري البهبه وتعليق الوصف املشعر بالعلّية، ،وقياس األولوّية ،العّلة

إىل يضًا أينا ىل البدن، وتعدّ إمن البول تعّدينا  وبعىل لزوم غسل الث لمن التعدية، فلو دّل الدلي

 .اتسسائر النجا

نا دة لوجنا الزوجة واملعتّدة بالعّدة الرجعيّ استقراء فإّننا لو ستقراىل االإيشري  هبل املفاجئ أنّ 

كان  ،ة بالزنا هباذا دّل الدليل عىل حتريم ذات العّدة الرجعيّ ، فإحكامهامأالرشيعة ساوت بني  نّ أ

ء يف ستقراّن البهبهاين بات يوّظف االأني معنى ذلك حتريم ذات البعل بالزنا هبا، وهذا يع

ة بني حالة نّص عليها الدليل وأخرى ال نّص فيها، وهي خطوة ة توحيد املواقف الفقهيّ عمليّ 

 ومساحته. ة النّص طار حرفيّ إىل حكم خارج إًا يف التوّصل ّدمة اجتهاديّ قمت

ة يشء ليشء، ة عىل عموم بدليّ لدالّ ة ادلّ ي األّن ممّا يمّكننا من التعدّ أيضًا بأويرفدنا البهبهاين 

 نّ أم عن الوضوء يعطي مّ يفعموم بدلّية الت ،ففي الوضوء يقّدم غسل اليمني عىل غسل اليسار

هذه  أمنش نّ أاين عىل فكرة هيضًا.. ويف هذا كّله حيافظ البهبأمسح اليمني يقّدم عىل مسح اليسار 

ة يف الكثري من أشكال رفيّ عداللة الة الوهبذا ظهرت مرجعيّ  ،شكال من الفهم هو العرفاأل

 .القياس بحسب تسميتها السابقة
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يفتح الفائدة الثانية عرشة  ،ّن البهبهاين بعد تقريره هذه املعطيات مجيعاً أوما يلفت نظرنا 

عموم اخلطاب لغري املشافهني به، وهي  ثمّ  ،باحلديث عن عموم اخلطاب لغري الشخص السائل

صول الفقه اإلمامي، أة الظهور يف شكالّيات مباحث حجيّ إة من ة التي صارت واحدقضيّ ال

ىل غريه، فنحن إي عن املشافه ة بمنطق التعدّ البهبهاين مع القضيّ يتعامل ويف سياق هذا البحث 

 .هنا أيضًا أمام ذهنية التعدية إىل خارج النّص يف اخلطابات الشفوية

والفائدة التاسعة يف الفائدة الثالثة عرشة ر البهبهاين يقرّ  نّ إالتعدية فورغم كّل أشكال 

 .ّنه ال جيوز التعّدي عن مدلول النّص أّنك عرفت أوالعرشين 

، وصار الفقه اإلمامي  ال غريشكال التعديات ضمن سياق التفسري النّّص أهبذا دخلت و

لغاء لكي يرشعن التعدية بواسطة نظام الداللة والفهم العريف، فيقول: إ« عرفاً »يضيف كلمة 

كبري يف االجتهاد اإلمامي مجع فيه بني رفض القياس  ، وهذا تطّور  اخلصوصّية عرفًا، وهكذا

 .وبني التعّدي عن ظاهر النّص 

مع أعامل  من قبل ـ استمّر الحقاً والبحراين هذا الذي توّسع به البهبهاين ـ وما قّرره التوين 

هـ(، 1228فر كاشف الغطاء )هـ(، والشيخ جع1209حممد مهدي النراقي )وىل املأمثال 

هـ(، وكان يسري مع تنقيح املناط بيشء 1266، واملحّقق النجفي )هـ(1231واملريزا القمي )

، وأتباع مدرسته هـ(1281صاري )ن، والشيخ األهـ(1250ملراغي )احقق واملمن التحّفظ، 

بعض لتنقيح املناط  سًا أكثر منحيانًا بعض العلامء متحمّ ونجد أ .وغريهم قريباً ت إىل يومنا هذا

بعضهم حيتاط بل فيام نجد فريقًا مقابل تبدو عليه عالئم احلذر واالحتياط، وإلغاء اخلصوصيّة، 

 .هـ(1322مثل رضا اهلمداين ) ،ملناط يف العباداتايف تنقيح  كثرياً 

حيث يؤّكد  هـ( يبدو مهاّمً بعض اليشء بالنسبة لنا هنا،1244لكّن الحقق أمحد النراقي )

ي ال يكون إال ء يف التعّدي، فهو يقول ـ معّلقًا عىل من قال بأّن التعدّ ستقرامرجعيّة اال عىل

ة بالدليل العقيل وال وال يلزم من عدم القطع بالعلّ »بمنصوص العّلة أو باإلمجاع أو بالعقل ـ: 
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الفرق  ة اعتبار مثل ذلكء أو عدم معهوديّ ستقراإذ قد يعلم باال؛ به أصالً  باإلمجاع عدم القطع

 .«ح فيه املناط من ذلك القبيلة، وأكثر ما ينقّ األحكام الرشعيّ  يف

ء وعدم معهودّية الفرق ستقراإّنه يعترب أّن أكثر موارد تنقيح املناط والتعّدي ترجع إىل اال

 بني املوردين واحلالتني، وهو ما كان أشار إليه البهبهاين من قبل كام رأينا.

)منصوص العّلة ـ  للرتحيب هبذه القواعد الثالث رينور التأّخ ورغم هذا كّله ومسري مشه

شكال بدي شكاًل من أيامء والتنبيه ـ تنقيح الناط(، ظّلت بعض الشخصيات إىل اليوم تم اإل

من ا تشعر بصعوبة حتصيل خروج عن النّص ببعض هذه اآلليات، والرفض اليداين، بمعنى أّّن 

ة لّ ة منصوص العة قارب قضيّ ففي بحوثه األصوليّ  ،هـ(1393) ق الشعراينالحقّ أبرز هؤالء 

وليس من زاوية حتليلية منطقية فرضّية كتلك التي شاهدناها مع  ،من زاوية لغوّية هذه املّرة

وكذلك يف موارد العرف، ّن طبيعة التعليل يف لسان أ، فقد اعترب الشعراين الطويس واملرتىض

عىل التعليل بالعّلة الناقصة ال التاّمة، ومن ثّم فال  ة  قائم ،كثرية ملموسة يف النصوص الرشعّية

ة التاّمة يف النصوص التعليلّية، فكيف لنا التعليل كان بالعلّ  نّ أعرفية لغوية عىل  نملك داللةً 

 ارسة قياس منصوص العّلة؟!مم

 ،تكون عّلةً  ليهاإة بانضامم املسكرّية اخلمريّ  نّ داللية متامًا، ليس ألّنه حيتمل أإّن املشكلة هنا 

فادة إسكارها ليس ظاهرًا عرفًا يف إلّن تعبري حتريم اخلمر ماء، بل ألبدت لنا نصوص القدأكام 

ليس يف  خمتلف يبديه لنا الشعراين ظ من نوع  العّلة التاّمة حلرمة اخلمر، وهذا ما يدّل عىل حتفّ 

يامء  فهم العّلة من اإلفهو يعترب ،طبيعّي  يامء والتنبيه بشكل  ، بل يف اإلمنصوص العّلة فحسب

 .والتنبيه غري صحيح

ال يعني ذلك أّن الشعراين ال يقبل بحاالت  معّينة تصنَّف عادًة ضمن تنقيح املناط، بل هو 

حياول جاهدًا أن ـ وهو خيّرج حاالت تنقيح املناط املقبولة عنده يوافق عىل بعضها، لكنّه ـ 

ها اخلاّص أو بداللة اللفظ لبقاعدة االشرتاك ودلي ابل إمّ  والتعدية، ها بغري طريق القياسيفّّس 

 .أو غري ذلك ق من وجود موضوع احلكم خارجاً عرفًا أو بالتحقّ 

                                              
 .195: 16( النراقي، مستند الشيعة 1)

 .188ـ  176( انظر: الشعراين، املدخل إىل عذب املنهل: 2)



 

 التطّورات اإلمامّية يف قواعد التعّدي وإعادة إنتاج املفاهيم، نتائج ومستخَلصاتـ  

 وهبذا يمكننا استنتاج اآليت:

ّية يف التعامل مع قضية اخلروج عن النّص أو التعّدي إّن حتّوالً حقيقيًّا حدث بني اإلمام ـ 1

عن اللفظ، ففيام كانت القرون األوىل تشهد حذرًا شديدًا من ذلك حتى أّّنم رفضوا القياس 

، وهبذا ق احليّل باجتاه اخلروج عن النّص ينا حتّوالً بعد ذلك من عرص املحقّ أمنصوص العّلة، ر

يرجع  ،صويلة يف جمال التنظري األر االجتهادي خاّص وّ ّن الفضل يف هذا التطيمكننا القول بأ

ذا املوضوع اهتاممه هلوتاليًا للوحيد البهبهاين الذي كّرس  ،ملدرسة احلّلة يف الدرجة األوىل

 .وتوّسع فيه يف القرن الثاين والثالث عرش اهلجرّيني

، وكانت اإلمامّية ق احليّل حذرة جداً ة اخلروج عن النّص منذ زمن املحقّ لقد كانت عمليّ  ـ 2

يف الوقت الذي كانت  ،تريد حتقيق هذا اخلروج لرضورات تقتضيها عملية استنباط األحكام

 ت النبوي. وهذا ما يفّّس  عنه يف نصوص أهل البيخشية من التوّرط يف القياس املنهّي يف  هفي

أو  خرى لعدمهللخروج وأ والتنّوع يف ميلهم تارةً  ،دة التي ذكروهاة التقييدات املتعدّ عمليّ 

 .تضييق مساحته

 إّن عمليّة اخلروج عن النّص جتّلت يف ثالثة عنارص رئيسّية: ـ 3

 .لغاء اخلصوصيّة وحمو الفوارقإتنقيح املناط و

 .العّلة املنصوصة

 .اإليامء والتنبيه

بة ام بمثاّّن أيامء والتنبيه عىل املنصوصة واإل ةن يعيد إنتاج العلّ أوقد حاول االجتهاد اإلمامي 

ة لفظّية نصّية وليست خروجًا عن النّص، فيام ظّلت قضّية تنقيح املناط تبدو ة ظهوريّ عمليّ 

ء واإلمجاع وغري ستقراخارجيّة من العقل واال ةدلّ أربام تسعفها  بعض اليشء، ة حتليلّيةعمليّ 

تربوا إلغاء أّّنم اع  النّص بمعنىة أيضًا إىلرين أحالوا هذه العمليّ ذلك، لكّن العديد من املتأّخ 

ة فهم مراد املتكّلم من الفوارق نشاطًا عرفّيًا، فالعرف هو الذي يقوم بذلك وهو يامرس عمليّ 

ّن الفارق بني أمعتربًا  ،ساس اليقنيأتها عىل عاد ختريج حجيّ أكالمه، فيام نجد بعضًا آخر 

 القياس وتنقيح املناط يكمن يف اليقني هذا.

فإّن منهج إحالة القضيّة عىل اليقني هو منهج ذايت ال  والفرق بني املنهجني واضح ومهّم؛



  

يضعنا أمام خطوات حمّددة أو مرجعيّات معيّنة للوصول إىل اليقني، بل يعترب اليقني بنفسه هو 

يلنا عىل الفهم العريف  رف هو منهج موضوعي نسبّيًا، بمعنى أّنه حي  املعيار، بينام منهج الع 

ة ونظام املحاورة البرشي، لكي نتمّكن يف ضوئه من للنصوص والكالم من قبل أهل اللغ

 تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصيّات املفرتضة.

ّن االجتهاد اإلمامي نجح يف حتقيق ثالث خطوات جديدة ختدم أوهبذا كّله يظهر كيف 

فيها رشوطًا، ويف  اً رضاالعملية االجتهادية وحتول دون اجلمود يف التعامل مع النصوص ف

أعاد إنتاج هذه السبل الثالثة التي لطاملا كانت من مسالك التعليل يف القياس عند الوقت عينه 

ن باب القياس مأهل السنّة.. أعاد إنتاجها ضمن منظومات الداللة اللفظّية بحيث أخرجها 

ن يكون لدينا قياس منصوص العّلة صار أ، فبدل هفحمى العملّية االجتهادّية من التوّرط في

فادة كلّية حرمة إوهو بذلك يكون ظاهرًا يف  ميم بداللته عىل التعليل،عىل التعلدينا نّص يدّل 

صارت القضية داللًة التزامّية أو  «قياس األولوّية»، وبدل اسم املسكر دون خصوص اخلمر

 .منطوقًا غري رصيح، أو غري ذلك، عىل اختالف تعابريهم

بعضهم يوحي وكأّنه ما دمنا قد قبلنا  ومن هنا مل يعد إشكال القائلني بالقياس واردًا، فإنّ 

ومن ثّم علينا القبول بالقياس ال القياس، إة املنصوصة فهذا ليس بتنقيح املناط القطعي أو العلّ 

يل تارخيّيًا، لكّن هذا ال صوصحيحًا من حيث طبيعة التدوين األ كان كّله، وهذا الكالم وإن

زمة واحدة؛ فقد قبل بالقياس ّن الفقيه اإلمامي إذا اعتقد هبذه العنارصيعني أ  نّ أل بوصفه ح 

 مامية اليوم ليس دقيقًا.تصوير القياس واختزاله هبذا الذي بات يعتقد به اإل

ة اليقني والظّن يف باب تنقيح املناط تارًة بوصفهام مرجعًا ونقطة الفرق تكمن يف قضيّ 

ي يف الغالب ال س السنّ تنقيح املناط، فالقيا صولّيًا وأخرى بآليات حتصيل القطع يف بابأ

ة الظنون، وهو ما يبدو مرفوضًا حجيّ  بل يرى يف الفروع عادةً  ،يشرتط يف تنقيح املناط القطع  

ة حجية الظّن يضًا يف قضيّ أعند اإلمامّية لو تركنا التيار االنسدادي الذي كانت له مداخالته 

 يظّل  ،ىل اليقنيإـ فيها قرونًا بحسب الفضاء الذي عاش ـ  أّن وصول الفقيه السنّيالقيايس، كام 

 ّن الفقيه اإلماميأل ؛ة واملعارصة أرسع من وصول الفقيه اإلماميبحسب التجربة التارخييّ 

قبات عام حتتاج لتخّطي وإنّ  ،عملية تنقيح املناط ليست سهلةيعترب بحكم حذره الشديد 

جراء تنقيح املناط يف إقبلون بوهلذا جتد إىل اليوم أّن الكثري من الفقهاء ي ،لتحصيل اليقني فيها



 

وليسوا يف احلقيقة كذلك بتقديري، بل األمر  ،ّّنم متناقضونأمورد دون آخر، بام يبدو وك

يف ظّل  ىل اليقنيإلغاء الفوارق بني احلاالت بمستوى يصل إة مكانيّ إإىل مديات الوثوق ب يرجع

 ففي موضع يكون أقرب من موضع. بيئة متحّفظة يف هذا املضامر،

اس سهو إح ،ةلتحّول منذ مدرسة احللّ إّن ما أعتربه أحد األسباب األساسّية يف هذا ا ـ 4

الفهم كي يستجيب لتطّورات الفقه واملرحلة  الفقيه اإلمامي من جهة باحلاجة للتوّسع يف

ة التي حصلت لديه عملّيًا من زاوية التنظري ّورات الفقهيّ وسعيه لتفسري التط املعارصة،

، بحيث ظهر له تدرجيّياً ـ وما يزال ـ مارسه هو كان قد ل لوضع فلسفة ملا عمِ إّنه ي أ ،صويلاأل

احلّل النظري بام فتح الباب عىل تطوير الفت  جراد استخراأبيق، فطه تناقض بني النظرّية والتنّ أ

 يف هذا السياق عند اإلماميّة.

قاصدّية النزعة البيد أّن ل، لكّن هذا كّله، يفتح عىل ذهنيّة تعّدي عن النّص ويشء من التعلي

فإىل اليوم ورغم هيمنة التفكري القائم عىل معايري من نوع تنقيح  طالقًا،إ و هنا حارضةً دال تب

املناط وقياس األولوّية ومنصوص العّلة ونحو ذلك، لكّن العقل اإلمامي مل يتجه بسبب ذلك 

أو التعليل أو قراءات جديدة نحو قضايا من نوع املقاصد أو نحو أنامط جديدة من التعّدي 

جات عرص  ر  كليانّية للرشيعة عىل الطريقة املقاصدّية، باستثناء ما سنتحّدث عنه قريبًا من خم 

 النهضة اإلسالمي احلديث وأعامل مجاعة من املفكرين النهوضّيني وأمثاهلم.

 يف الفكر اإلمامي احلديث، مروٌراالجتهاد املقاصدي واملناطي والعللي سادسًا: 

 سريع

الفكر يف  والعليلالتفكري املقاصدي ملنطلقات التفكري ربام يمكنني القيام بتصنيف عام 

 كاآليت:وذلك بام ال يغيب عنه املشهد اإلمامي، احلديث، اإلسالمي 

قد يكون منطلق الباحث أو الفقيه أو املتكّلم اجلديد أو املفّكر الديني املعارص يف ميله  ـ 1

بمعنى أّنه ّنضوي/تكاميل، قاصدي والعليل، هو إحساسه باحلاجة لتفكري لنمط من التفكري امل

بات يشعر يف العرص احلديث بحاجته ملثل هذا النوع من التناول للقضية الرشعّية، انطالقًا من 

أو يف مقابل املنظومة الغربّية والرشيعة قي لإلسالم طرادته تقديم عرض متكامل حضاري منإ

 .و مهتّم بنوع من املحاكاة لعرض اآلخرين ملنظوماهتم الفكرّية، فهالصاعدةالرشقّية 



  

يريد أن يقّدم اإلسالم بطريقة متناسقة ومنطقيّة ومتواملة م األساس يف هذا اخلّط أّنه واملعل  

 أجزاؤها مع بعضها، فهو يف مرشوعه هذا يستهدف ممارسة تعقيل منظومي للرشيعة.

اخلّط ري السيايس اإلسالمي، فاحلركة اإلسالمّية هي يضًا، هو التفكوقد يكون املنطلق أ ـ 2

تنظيمي، وهلذا فرضت الالذي خاض التجربة السياسيّة وواجه حتّديات الواقع اإلداري و

ات الفقهيّة سوف يوقعه يف درملفالتعامل اجلامد مع ا. لقد شعر بأّن صلحة عنواّنا عليهامل

هض التجربة كلّ فاق إخ ألّن التعامل مع الواقع ها يف بعض األحيان؛ وتصادم مع الواقع، بام جي 

هذه املرونة العالية  رونة عالية، فكيف يمكنه أن حيافظ عىلالسيايس والتنظيمي حيتاج مل

 وامرها ونواهيهاأن يكون خاضعًا للرشيعة يف أ الدائم يف الوقت الذي يريد ب للمتغرّي يويستج

 .لفقه السيايس اإلسالمييف ا الثابتة، وهبذا ولدت فكرة الثابت واملتغرّي 

يف فقه األولوّيات، وهذا  حة هنا فرضت نفسها، وهو ما أّدى لتفكري جادّ لإّن فكرة املص

لق من مبادئ تنط ،وضع خرائط كلّية للرشيعةيف  ّمل  أر التكّ املناخ بطبيعته يفرض عىل املف

بالوسائل حية ضوالت ،، ومن ثّم فاألولوّية للمبادئ واملقاصدهداف ومقاصدوتنتهي بأ

 ة يصبح معقوالً يف ظّل هذا النمط من التفكري.والتفاصيل اجلزئيّ 

فكر ة املقصد عىل الوسيلة قد عّبدت الطريق للولويّ أوهبذا تكون املقاصدّية يف تقديمها 

 .ات الواقع الدائمةب ملتغرّي يسالمي كي يستجالسيايس اإل

 ه شكالن:ول ،التغيريي وقد يكون املنطلق هو التفكري النقدي ـ 3

تفكري نقدي ال يتعارض مع سعة الرشيعة املرسومة مسبقًا يف العقل  الشكل األّول:

كّل ما يف األمر أّنه يريد أن يعيد النظر يف جمموعة إال أحيانًا بشكل بسيط، الكالمي اإلسالمي، 

 قليلة أو كثرية من املفردات الفقهّية وفقًا لرؤية مقاصدّية وتعليلّية.

يف العرص  جتامعي والسيايساال :نيعىل توّسع اإلسالم  الثائر التفكري النقدي  :ثاينالالشكل 

ا، وكثريًا ما يلتقي هذا اخلّط مع همنة الفقه عىل احلياة العاّمة كلّ يهل معارض  هو تفكري  ، واحلديث

 .أو يقرتب منها هنا أو هناك ةة والليرباليّ التيارات العلامنيّ 

يكمن يف أّنه يريد تقليص دور  ،واملنطلقني السابقنيالثاين  بشكلهوالفرق بني هذا املنطلق 

يات واملقاصد لتكوين فقه بحّده األدنى، فيام بقاء الكلّ إلتضحية باملفردات لصالح با قومالفقه في

ًا كان منطلقهام تنزيل ن ال يفرضان شيئًا من هذا النوع بالرضورة، بل تارخييّ االتياريان السابق



 

ئي والواقع زيقائمة بني الفقه التجالغاية ما يف األمر فّك العقدة  ،عىل الواقع عىلالفقه بحّده األ

، فالنتيجة يف املنطلقني السابقني ال تؤثر عىل ة هي مقاصد الرشيعة أو أهدافهان  طِ عرب وصلة ف  

بِنية الرشيعة األصليّة شيئًا، فيام نجدها تؤثر عليها يف املنطلق الثالث، وتظّل تأثريات مثل 

 .نطلق الثاين يف حدود حتريك مفردات الرشيعة عىل أرض الواقع ضمن آلّية خاّصةامل

 وهبذا تبدو نظرّية القاصد ذات هدفني متناقضني اليوم:

الت رشيعة حّيًة يف ظّل موجة التحوّ العند فريق متثل اخلطوة اهلادفة لضامن بقاء ـ فهي أ 

شمول الرشيعة والدفاع عن بقائها بحّدها األعىل  فهي تريد تثبيت ة يف العامل،ة والقانونيّ الفكريّ 

نقاذ الرشيعة من إعىل هذا، وهبذه اخلطوة نقوم باملمكن، عىل خالف يف مستويات احلّد األ

ة املقاصد عند بعضهم هي آخر طلقة يمكن لنا التاليش والذهاب إىل غري رجعة، وكأّن نظريّ 

 يرحم.هنة عليها للبقاء وسط هذا التنازع الذي ال ااملر

ة الرشيعة وسحبها من التداول، وذلك عىل ن  بينام هي عند الفريق اآلخر حماولة لعلم  ب ـ 

ن تكون املقاصد هي املحّرك أفهناك فرق بني  قاصد وأهداف،مىل إالرشيعة  صتقليأساس 

ن تكون هي الرشيعة فقط، ليكون ذلك متهيدًا للنظر يف هذه أن عليها، وبني املهيمِ وللرشيعة 

ة مية البرشية العقالئيّ يتنظالة وة والقيميّ خالقيّ أكثر من اخلطوط األارها ليست تبصد واعاملقا

لصالح املقاصد التي  ـ ةضافيّ إة بام هلا من خصوصيّ ـ والعقالنية العاّمة، وهبذا تنسحب الرشيعة 

 نة مع القانون الوضعي احلديث.اء معيّ قنقطة التثل مت

 بوصفها مسة تفكري فهمي منظومي ُمخارج لالجتهادوالعللّية النزعة املقاصدّية ـ  

تصنيف مكنني ي ،ماميًا يف العرص احلديثباختصار حركة التفكري املقاصدي إ لكي نرصد

 أبدأبليّة الداخلّية، وسوف واملقاصدّية الق   ،عدّية اخلارجّيةالب   ةفني: املقاصديّ نىل صإاحلركة 

ي باملقاصدّية القبلّية الداخلّية ، ثم نثنّ بام هي حالة ًا بنظريا متقّدمة زمانألّّن  ؛قاصدّية البعدّيةبامل

 .بام هي حالة أيضاً  رة زماناً ّّنا متأّخ أل

النزعة التي طالت الكثري من الفقهاء والعلامء تلك ة اخلارجّية ة البعديّ وأعني باملقاصديّ 

م األساس هنا ل  عْ وامل   ،إىل يومنا هذااحلديثة  ةرين والباحثني منذ فجر النهضة اإلسالميّ واملفكّ 

أمر  ة االجتهادّية، بل هو ًا وال سابقًا عىل العمليّ ءّن التفكري املقاصدي والغائي ليس جزهو أ



  

بالطرق  بعد استنباط الفقهاء هلا الحق هيدف لبناء تفكري متوامل وعرض متناسق للرشيعة

تطبيق والواقع هبدف رض الأة التعامل معها عىل تحسني كيفيّ كذلك لو، أو غريها املعهودة

 مها السلبّي مع احلياة.دمحايتها واحلّد من تصا

ة يف كيفيّ  وهذا النوع من املقاصدّية ال يمكن تصنيفه منهجًا يف االجتهاد، بل هو تارًة منهج  

دارة تنزيل الرشيعة عىل إة يف كيفيّ أخرى و ،ةة للرشيعة متناسقة ومنطقيّ تقديم رؤية شموليّ 

 .من جهة ثانية املتغرّي الواقع أرض 

وما الحظته عىل هذا الفريق ـ وربام هو نتيجة طبيعّية ملحتواه الفكري ـ أّنه نادرًا ما يستخدم 

، مثل ة عاّمة، وكثريًا ما يستخدم مفردات بديلة ناشئة من ثقافة فكريّ «مقاصد الرشيعة»مفردة 

املصلحة اإلسالمّية  أهداف الرشيعة أو أغراض الرشيعة أو املؤرشات الترشيعّية العاّمة أو

ر من منظار داخل ـ اجتهادي، بل كان ّنه مل يفكّ أعّزز فرضّية العليا أو غري ذلك، األمر الذي ي

ستخدام مفردات اكان ما يزال حذرًا من أو ربام ة، يفّكر من منظار خمارج للعملية االجتهاديّ 

 .الشيعي اإلمامّي  ءًا عن الفضامنفصلة بيئيّ 

ليست أّّنا رغم  ،لنكتشف هذه الظاهرةّينات؛ بعض العأمّثل بسوف  ،يف هذا املجال

وفتحت  ت الطريق لظهور التيار الثاين املقاصديدعبّ ـ  ييف تقديرـ لكنّها  ،اً جيّ هقاصدّية منم

الباب أمامه وتركت بعض االلتامعات الفكرية االجتهادّية التي بنى عليها الفريق الثاين أو 

 التقى معها.

لعودة قلياًل عند أّول حتّول قائم عىل نوع من التفكري املقاصدي جاء مع رسالة مكاننا ابإربام 

، ثم تلتها أعامل العالمة يف بدايات القرن العرشين نائينيالللمريزا  «تنبيه األّمة وتنزيه املّلة»

ات هؤالء من أمثاهلم، وقد رشحنا نظريّ الكثري والكثري والسيد باقر الصدر الطباطبائي 

أوّد التي  ةعيدها؛ لكّن الفكرة املركزيّ ن أهنا أريد وال أ ،«شمول الرشيعة» نايف كتاب بالتفصيل

ثنائّية ، هو الفريق الذي يرى واملفّكرين من العلامءالكبري هذا الفريق  نّ أ وه ،عليها ةاإلضاء

ة ختضع ملرجعيّ ات يف احلياة بت ال يمكن املساس هبا، فيام املتغرّي اّن الثوأات، وتغرّي املثوابت وال

التي تقوم بسّن القوانني البرشّية هبدف ـ أو غريه ـ ة ويّل األمر هي مرجعيّ  ،ة مساعدةبرشيّ 

 مور عىل قواعد الرشيعة وما ينسجم معها.تنظيم األ

                                              
 .297ـ  269( انظر: شمول الرشيعة: 1)



 

ة قيمة املقصد والغاية واملبدأ واملنطلق ة والدينيّ يّ ات الرشعّن هذا التفكري الذي يعطي الكليّ إ

ينّشط  ..ت فعرّب ئمر أو ما شجالس النيابية أو ويّل األشورى أو املالة ملجالس نيّ قانوالعامل يف األ

أن يسّن القوانني مثالً األمر  يف احلقيقة جمال االشتغال عىل مقاصد الرشيعة، فهو يطلب من ويلّ 

الصدر أمثال حمّمد باقر ها ّمية واملقاصد العاّمة التي كان يسات الرشعيّ ساس الكليّ أعىل 

 ،ة مقاصدّيةاإلسالم تارًة أخرى، فنحن هنا أمام ذهنيّ  تارًة وبأهداف ةة العامّ رشات الرشعيّ باملؤ

 ساسًا فيها.ة تقنني تتخذ املقاصد أمام عمليّ أّننا أبمعنى 

وحسن املدّرس وإىل منذ النائيني ـ ا ال تعترب ّّن أل ؛ةة داخليّ لكّن هذه العملّية مل تصبح قبليّ 

رشعّي  ة التقنني هذه هو حكم  مل تعترب أّن ناتج عمليّ  ـ بائي وغريهموالطباط اخلميني والصدر

رين قد وافق حقيقًة عىل هذا الفريق من العلامء واملفكّ  نّ أحتى نقول ب ،يف الرشيعة اإلسالمّية

من  جزءاً  توليس عندهم، واجبة الطاعة ةألّن هذا الناتج هو قوانني برشيّ  ؛االجتهاد املقاصدي

 صل الرشع.أ

ا ال نجد عند هؤالء العلامء عادًة أّي دور لفكرة الكلّيات والقاصد أو األولوّيات العليا وهلذ

بل املقاصدّية التي وجدناها عندهم تارًة هتدف لبناء  ،إال نادرًا جّداً  يف ممارسة عمليّة استنباطّية

سياسات مثل فقه النظم والنظرّيات عند السيد الصدر، وأخرى لرسم علوّية منظومة فقهّية 

اسرتاتيجّية عىل قانون فقه األولوّيات كام رأينا عند مثل السيد اخلميني، وثالثة لتوجيه نطاق 

 حركة التقنني البرشي كام رأينا مع مثل املريزا النائيني.

 تبل اختلف ،فة عند هؤالء العلامءهذه القاصد مل خيضع عادًة لدراسة مستأن  حتديد كام أّن 

لرشع بوصفه مقصدًا ينبغي اخمالفة عدم  من نوع:دم املريزا النائيني تعابري تعابريهم، ففيام استخ

دة العدالة االجتامعية بكثرة رمفـ صدر الالسيد ـ مثل ًا، استخدم آخرون مّ ؤرشًا عامو أحتقيقه 

فأهداف الرشيعة تكمن يف  ،ليهإبوصفها مؤرشًا للمقصد الذي تستهدف القوانني الوصول 

سالمي من ساسًا كبريًا فيها، ودراسة االقتصاد اإلأ العاّمة متثل العدالة   العدالة، واملؤرشات

اف هدطبيق لالقتصاد قام عىل أساس األهذا الت نّ أخذ بعني االعتبار أن تأة جيب عديّ زاوية ب  

 يضًا.أدالة والع

وهكذا نجد أّن السيّد اخلميني وكثريون معه أخذوا ضمن املقاصد حفظ  النظام اإلسالمي 

ذة أن ومح اية اهلوّية االجتامعوسياسيّة للدين، وعىل مجيع القوانني املتغرّية والقرارات املتَّخ 



  

 تراعي هذا احلكم وتسري نحو هذا املقصد األكثر أمهيّة عىل اإلطالق تقريبًا.

هذا الذي نقوله عن هذا الفريق ال يعني أّننا ال نجد البّتة عندهم حالة هنا أو هناك تمظهر 

كام عىل العرص احلديث للّيًا أو مقاصدّيًا، فهذا أمر  طبيعي، بل قد نجده عند السابقني تفكريًا ع

إّنام نتكّلم عن نصوص أو مواقف كلّية تفرض حتّوالً يف العملّية االجتهادّية أو تقرتحه أو  قلنا،

 متارسه بشكل فاعل أو نحو ذلك.

 الجتهاد الشرعيبوصفها مساِهمًا يف اوالعللّية النزعة املقاصدّية ـ  

يف مقابل الفريق الذي انتهج املقاصدّية فهاًم كلّيًا بعدّيًا نظرّيًا للرشيعة، كان هناك فريق مل 

يبتعد عن هذا السياق كثريًا، لكنّه أضاف إليه حماوالت خمتلفة يف السعة والضيق جلعل التفكري 

 .منهااملقاصدي والعليل ذا دور يف فهم الرشيعة واختاذ موقف استنباطي 

واملناطية هذا الفريق هو الذي يعنينا هنا بشكل أكرب؛ ألّنه عىل صلة بالنظرّية املقاصدّية 

ولكّن هذا  مبارشًة بوصفها جزءًا من العمل االجتهادي لفهم الرشيعة واستنباطها.والعللّية 

ن الفريق ليس ذا لون واحد إطالقًا، بل بني أطيافه ما يشبه التناقضات، فال يصّح ـ ونح

 نتحّدث عنه ـ أن نتعامل مع خمتلف أطيافه بطريقة واحدة.

مشرتكني يف بعض اخلطوط، وخمتلفني يف  إىل تيارينمنقساًم الفريق من هنا يمكن فرض هذا 

 :بعٍض آخر، مها

 املقاصدية سبياًل لتقليص دور الفقه وأحكام الشريعةـ  ـ  

ى للحديث عن املقاصد واألهداف يف سياق التيار األّول هنا هو التيار الذي ـ كام قلنا ـ سع

نوع  من تقليص الرشيعة إليها، وهذا ما رأيناه مع أمثال املهندس مهدي بازركان والدكتور عبد 

الكريم رسوش والشيخ حممد جمتهد شبسرتي، وقد بحثنا نظرّياهتم بالتفصيل يف موضع  آخر 

 .فراجع

النبوّية، كان يفّكر بطريقة مقاصدّية تتصل فبازركان عندما فتح احلديث عن أهداف البعثة 

بالدين كّله كام تتصل بالرشيعة، ولكّن النتيجة التي وصل إليها مل تكن تعني بناء الفقه عىل 
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املقاصد بام حتمل هذه الكلمة من كلّية، بل نوع من اختزال الفقه بدرجة كبرية لي صبح  املقاصد  

، واألمر عينه جتىّل بشكل يف مثل باب العبادات عليهاعينها أو مع إضافة بعض الزوائد القليلة 

أكرب بكثري مع نظرّية الدين بحّده األدنى والدين بحّده األعىل للدكتور رسوش وما طرحه 

كذلك يف موضوع الذايت والعريض من الدين، بل وصل األمر مع شبسرتي إىل كالم واضح 

ات املقاصدّية التي ال تبتعد عن الكليّات للغاية بنهاية عرص الفقه اإلسالمي نحو تكريس الكلي

 العقالنية للبرش يف إدارة االجتامع اإلنساين.

هذه النزعة املقاصدّية تتمّيز بكوّنا ال تقترص عىل مقاصد الرشيعة، بل كثريًا ما توّسع 

 الدائرة املقاصدّية نحو مقاصد الدين وأهداف البعثة وغايات اإلسالم كّله، هلذا مل تكن قراءهتا

ة ة باملعنى املدريس للكلمة، بل كانت ـ كام قلنا ـ فلسفيّ صوليّ أة فقهيّ  ةً هلذا املوضوع اجتهاديّ 

 روحّية مع مالمسة املنهج الفقهي يف بعض القضايا.ة كالميّ 

سان نفسه بعقله الذايت ندارة اإلإبمعنى  ،ه بوضوح نحو العلمنةكام أّن هذه القاصدّية تتج

صد الرشعية مهّمة هنا فألّن بعض اخلطوط الكلّية التي يضعها الدين وإذا كانت املقا حلياته،

قانوين يف تنظيم حياته الوالرشيعة تظّل عالمات فارقة تفرض نفسها يف قيام اإلنسان بدوره 

 عىل خمتلف الصعد.

بمعنى أّّنا ترى يف  وتلتقي هذه النزعة القاصدّية مع أعىل مستويات الفهم التارخيي للدين،

القضايا الفقهية أو غالبها جمّرد تطبيقات تارخييّة عىل زمن مىض وانتهت ظروفه، وأّن خمتلف 

املطلوب منّا اليوم ترك هذا اللباس التارخيي الذي غّطى خلفه املقاصد التي جاء من أجلها، 

نحو الوصول للمقاصد نفسها كي نعيد إنتاجها يف عرصنا بثوب  جديد قائم عىل جهود العقل 

 جهود الوحي والتنزيل. ليس عىلساين وناإل

كام تلتقي هذه النزعة القاصدّية مع أعىل مستوى من تقليص حضور فكرة التعّبديات 

إىل حّد تصبح كّلها تقريبًا ـ لو استثنينا بعض  واألرساريات يف الرشيعة لصالح النزعة التعقيلّية،

، ليكون هلذا االختبار البرشّي هلا العبادّيات، وليس كّلها ـ قابلًة لالختبار العقالين التجريبي

 موقف  يمكنه أن حيكم عليها سلبًا أو إجيابًا.

هذه املقاربة املقاصدّية للدين متثل منهجًا لفهمه وفهم الرشيعة، لكنّه منهج مفاصل للمنهج 

االجتهادي القائم، وهلذا فال تشبه هذه املقاصدّية أّي مدرسة مقاصدّية عرفها املسلمون عرب 



  

خ، بل هي مقاصدّية من نوع  جديد متامًا، وهلذا ال نجد هلذه املقاصدّية حضورًا يف التاري

تفاصيل العملية االجتهادّية، بل هي يف احلقيقة حترض لتقليص وإبعاد العمليّة االجتهادّية 

 السائدة يف فهم الدين والرشيعة.

 منهجًا يف االجتهاد الشرعي وتطويرًاوالعللّية املقاصدّية ـ  ـ  

هذا االجتاه ال يريد تقليص الرشيعة، بل يريد إدخال التفكري املقاصدي يف عملّية فهمها 

 واالستنباط فيها، ولو أردنا رصد أهّم مقوالت هذا التفكري لوجدناها:

رة جلعل احلكم  ـ 1 إمكان اكتشاف املالكات والعل الثبوتية ـ املصالح واملفاسد املربِّ

 .العبادّيةالرشعّي ـ يف املجاالت غري 

فقد راهن هذا الفريق كثريًا عىل أّن هذا الطوق املرضوب إمامّيًا عىل إمكانية معرفة العلل ال 

معنى له يف باب املعامالت، وأّن علينا التفكري بطريقة جديدة يف املوضوع. وهذا ما أّدى 

كري التارخيي للتفكري بطريقة جديدة يف التعّدي عن النّص وحرفّيته من جهة، ويف مالمسة التف

 من جهة ثانية.

حتكيم املقاصد والكليات )أو أدّلة املقاصد والكّليات( بوصفها أساسًا يف تقويم الفتوى  ـ 2

الفقهّية واألدّلة الرشعّية، خاّصًة الظنيّة منها مثل أخبار اآلحاد، فاملقاصد الكلّية التي يمكن أن 

ري ذلك تصبح مسطرة يمكن أن نِزن  هبا نسّميها بروح الرشيعة وذوق الشارع وروح القرآن وغ

 الفتاوى والنصوص سلبًا أو إجيابًا.

ففيام نجد لدى بعضهم إثارة أفكار ذات طابع كيّل  وخيتلف رجاالت هذا التيار فيام بينهم،

مثل السّيدين: الصدر والسيستاين، نجد فريقًا آخر ي قحم الكلّيات هذه يف جمال التطبيق 

ًة ، مثل الشيخني: شمس الدين وااالجتهادي الفقهي أكثر ع  وضيقًا لصانعي، وهو ما خيتلف س 

 بني األفراد، كام سوف نرى إن شاء اهلل تعاىل.

سوف أقوم بعرض أبرز أفكار بعض هذه الشخصيّات بشكل رسيع وخمترص؛ للوقوف عىل 

 عند اإلماميّة يف العرص احلديث والراهن.والعليل صورة مقبولة لفهم احلدث املقاصدي 

 روح القانون، خطوات مقاصدّية وِعللّيةم( وحمّمد جواد مغنّية )ـ  ـ  ـ  

فكار القاصدّية البعثرة والقليلة عنارص هلا صلة بالفضاء البيئي لألضع القارئ يف ألكي 



 

 يمكنني اإلشارة لعّدة عنارص: ،م(1979ـ  1904) للشيخ حمّمد جواد مغنّية

يتميّز الشيخ مغنّية بأّنه شخصية ثائرة وناقد إذ  اإلبداع،العنرص األّول: النقد وهاجس 

اجتامعي رصيح وشّفاف، وهذه من أبرز سامت أعامله التي تركها لنا، فقد ساهم مسامهًة 

يف نقد الفكر الديني السائد وفقًا لعرصه وحميطه، ومل يقترص عىل نقد األوضاع السائدة واضحة 

ني يف القرنني األخريين، كثر املصلحني اإلسالميّ أ.( كام فعل يف زمانه ماديًا )املاركسية، الغرب.

سة علامء الدين أيضًا، بل مل بل مارس نقدًا عنيفًا والذعًا للموروث الديني التقليدي، وملؤّس 

م، سوى 1947، والذي نرش عام «الوضع احلارض يف جبل عامل»فاته كتاب تكن باكورة مؤلّ 

 .تلك الفرتةواالجتامعي جلبل عامل يف للوضع السيايس  ةات نقد واسععمليّ 

ني يف القرن العرشين، ويف ثقة ـ تصنيف الشيخ مغنية أحد الناقدين الدينيّ  وبكّل  ـيمكن 

 وضاع القائمة يف العامل اإلسالمي فكرياً مارس نقدًا رصحيًا لأل «الكاشف»جتربته التفسريية 

لشيعي بغية إصالحه، يف أوضاع كانت ًا.. كام أّدى دوره يف نقد الداخل اوسياسيّ  واجتامعياً 

 «.ةاخلميني والدولة اإلسالميّ »أحيانًا شديدة اإلحراج، كام يالحظ يف كتابه 

كثر من الطابع التأسييس، أة، يمكن القول بتغّلب الطابع النقدي عىل نتاجات مغنيّ  ،من هنا

مكنني تصنيفه عىل أّنه وي ة اهلاّمة.ة والبنيويّ سهامات الفكريّ اإلبعض رغم اشتامل أفكاره عىل 

 أحد شخصيات الهوت التحرير يف الفضاء اإلسالمي.

هباجس التجديد والتفكري املختلف، ويؤمن برضورة اإلبداع أيضًا لقد كان مغنية مسكونًا 

يف جمال الفكر الديني عمومًا، وهذان املناخان: النقد واإلبداع، مها الفضاء املناسب لوالدة 

 .هد رأيناها عندأفكار خمتلفة عن السائ

األمر اآلخر الذي يقع عىل صلة وهذا هو  العنرص الثاين: بساطة الفكرة والتعبري عنها،

سمة سهولة التعبري ووضوح الفكرة، فقد كانت فهو حيمل بأفكار مغنية املقاصدّية يف تقديري، 

يف كّل لديه رغبة عميقة يف االبتعاد عن التعقيد والغموض، والتأكيد عىل ممارسة الوضوح 

الفكر الديني بطريقة واضحة دون  يشء، فهو ال حيّب الغموض واألرسارّيات، وهلذا فهو يقّدم

، وهذا ما أعتقد أّن له صلة ببعض أفكاره اآلتيةأ ؛ ألّنه ال يقرأ ن يدجمه بالتعقيد يف البيان واملبنيَّ

 .الدين قراءة غامضة، بل يرى يف األشياء وضوحًا وبساطة

ة ملغنية كان حضور الواقع يف املنظومة الفكرية العامّ ف قع،اجدل النّص والوالعنرص الثالث: 



  

عن الواقع يف  ة  بعيد تّيار النّص مجاعة  من نقدّيًة  ه مالحظةً تلحضورًا بارزًا، األمر الذي سجّ 

ات الواقع فيام شكاليّ إة من انطلق الشيخ مغنيّ ، فعىل سبيل املثال الفقهي، ةالساحة اإلسالميّ 

لفتوى القائلة بنجاسة أهل الكتاب، قارئًا احلرج الشديد الذي يعيشه املسلمون يف ا خيّص 

ة املسلمة التي تعيش يف الغرب سيام تلك األقليّ الحياهتم مع أتباع الديانات األخرى، 

سالمي العام، ه نحى الشيخ منحى نّص التسامح اإلات الواقع نفس، ومن إشكاليّ املسيحي

 فتاوى ختلق إرباكًا يف الواقع.يقف سّدًا أمام ًا عريضًا ن خطّ لريى يف مساحمة الدي

سان واآلخر، أّما نن يكون للنفع العائد عىل اإلأّن العلم جيب أإىل مغنيّة يذهب الشيخ 

ة التفلسف الذي ال يتعّدى التنظري املحض فال قيمة له عنده؛ فهو رجل عمالين وهذه العمالنيّ 

ّل ترف فكري يف الدراسات الرشعّية فهو مرفوض وكّل انعكست عىل تفكريه الفقهي، فك

ّن جهوده برّمتها هتدف أخر يعترب آلنفع وخري فهو مقبول، وهو يف موضع  بحث فقهي ينجرّ 

ّن اإلنسان عنده هو الغاية والقيمة العظمى عىل أل ؛مقصده هو نفع اإلنسان نّ ، وألنفع اإلنسان

 فكري ومهومًا مشرتكة بينه وبني الشاطبي.وهبذا نجد تقاربًا يف الت .حّد تعبريه

من ناحيتني: ناحية مواقفه التنظريّية العاّمة يف جمال املقاصد والتعليل  ةغنيّ أتعّرض ملوسوف 

والتي  ة يف األبواب الفقهيّة املختلفةبيقيّ طقفه املتفّرقة التاوالتعّدي عن النّص، وناحية مو

 .تعكس توّجهه العام

 يف السياق املقاصدي والتعليلي صولّيةف عاّمة أاألوىل: مواقالناحية 

حني  مامي،وهو يقّرر مفهومًا غريبًا عن الفضاء الكالسيكي اإل ،يبدو الشيخ مغنية واضحاً 

اجلمود عىل وبالتايل فإّن  ..د فيها، ومصلحتها ظاهرة يف الغالباملعامالت ال تعبّ  ألنّ ..»يقول: 

ا يف املعامالت رفنا املصلحة منها، أم مل نعرف، أمّ جيب يف العبادات، سواء أع ة النّص حرفيّ 

 .«واملصلحة املعلومة فينبغي التوفيق القريب بني النّص 

هذا النّص يف غاية األمهّية؛ فهو يعترب أّن غري باب العبادات هو باب مفتوح عىل نوع من 
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ونظرّية التوفيق القريب  القاربة والتوفيق بني النّص والصلحة العملّية العلومة النكشفة لنا.

هذه يف خطورهتا نجد هلا انعكاسات ـ كام سنرى بعض األمثلة ـ يف أعامله الفقهيّة، حيث 

يشتغل عىل رفض بعض النصوص أو تقييدها أو إعادة تفسريها بمقتىض فهمه للمصالح، بل 

ا يف احلقيقة اجتهاد يف هو يكّرر مرارًا أّن عملّياته هذه قد تفهم أّّنا اجتهاد يف مقابل النّص، لكنّه

، كام يشري يف غري موضع  إىل رفض تفسري النّص بشكل مرّكز من وجهة نظره وطبقًا لتعابريه

 .القياس وأّن دين اهلل ي عرف بمصادر الرشيعة، وال ي صاب بالعقول

فيه: يقول  ّبع والامرسة،تعام ثاٍن يظهر منه اعتامده عىل التقّري والتمغنية بموقٍف سعفنا ويم 

يوافق أهداف اإلنسان  ما كّل  ال يشوبه ريب بأنّ  يامناً إع مصادر الرشيعة يؤمن من تتبّ إّن »

، أو كان أو رشطاً  وأغراضه، وال يتعارض مع مبادئ الرشيعة ومقاصدها فهو جائز عقداً 

 ة، وحّل ملعرفة األحكام الرشعيّ  اً كليّ  ة تصلح معياراً ة عامّ غريمها. وهذي قاعدة رشعيّ 

 .«الت يف ضوئهااملعض

فهو هنا ال يريد استخدام أصالة الرباءة، بل يريد استخدام دليل يثبت املوقف الرشعي من 

خالل ثنائيّة: املصلحة اإلنسانّية ـ التوامل مع املقاصد واملبادئ، فكّل قانون أو حالة يكون 

ع يف مقاصده موقف الرشيعة منهام تابعًا هلذا املزدوج عنده، ومن ثّم فنحن نستنطق الرش

 استنطاقًا سلبّيًا، ونستنطق املصلحة اإلنسانّية يف حتّققها استنطاقًا عقالنّيًا إجيابّيًا جتربّيًا.

ففي موقفه  لة احليل الرشعّية،وهو يطرحه يف مسأ ويأيت موقفه الثالث مبلورًا للصورة عنده،

بحث الزكاة ـ عىل سبيل من احليل ما يرشدنا لنمط تفكريه املقاصدي الذرائعي، حيث يضع يف 

قال السيد كاظم يف العروة الوثقى: »، ثم يقول فيه: «والناس اهلل االحتيال عىل»املثال ـ عنوان 

عليه، أو املصاحلة معه  ال جيوز للفقري، وال للحاكم الرشعي أخذ الزكاة من املالك، ثم الردّ 

 هذه حيل يف تفويت حّق  كّل  نّ بيشء يسري، أو قبول يشء منه بأكثر من قيمته، أو نحو ذلك، فإ

 قاً وقال السيد احلكيم يف املستمسك معلّ  الفقراء، وكذا بالنسبة إىل اخلمس واملظامل، ونحومها.

د ه ال إشكال يف األخذ إذا كان الدفع غري مقيّ الظاهر أنّ »ه باحلرف الواحد: عىل هذا بام نّص 

 نّ أومعنى هذا التعليق  «.ةالقواعد األوليّ  ه جار عىلألنّ  ؛، أو بداعي الردّ ، بل كان مطلقاً بالردّ 
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ه إيّل بعد  أعطيك هذا املبلغ من الزكاة برشط أن تردّ ظ رصاحة بأيّن املالك إذا قال للفقري، وتلفّ 

ظ املالك ا إذا مل يتلفّ مّ أوال تسقط الزكاة عن املالك،  أن أدفعه لك، وقبل الفقري، فال يصّح 

ه عليه ساعة قبضه، وأخذه ة أن يرجعه الفقري إليه، ويردّ يّ ام دفع املال للفقري بننّ إبالرشط، و

ه عىل املالك، بحيث مل يبق مع الفقري يشء من الزكاة، أو ة، وهذا الباعث، ثم ردّ الفقري هبذه النيّ 

وهنا تساؤالت كثرية تتزاحم  وتسقط الزكاة. بقي منها بعض اليشء، أّما إذا كان كذلك، فيصّح 

اجلواب قبل اآلخر، وهي هل هذه النية من املالك تتفق مع نية  منها يطلب وتتدافع، وكّل 

القربة التي هي رشط يف الزكاة أو تتناف معها؟ وهل من فرق بحسب الواقع والنتيجة بني أخذ 

وجود الفرق بينهام يف  ة، وبني أخذه بنحو الداعي؟ ولو افرتض نقاشاً اليشء بنحو القيديّ 

ة الناس، أو اخلاصة كالسيد احلكيم ومن إليه، وعىل افرتاض الواقع، فهل يفهم هذا الفرق عامّ 

فهام ة، أو األة العقليّ ة، فهل األحكام الرشعية تنزل عىل الدقّ فهام اخلاّص أه وقف عىل نّ أ

ة، كام هو مذهب الشيعة واملفاسد الواقعيّ  ة؟ ثم إذا كانت األحكام الرشعية تتبع املصالحالعرفيّ 

اقعة الواحدة من التحليل إىل التحريم أو بالعكس ال ليشء بل ت الو، فكيف تغرّي ةاإلماميّ 

: ‘د تغيري هيئة اللفظ فقط ال غري، ثم لو جاز هذا فام معنى قول الرسول وآله األطهارملجرّ 

 يها ملا بقي فقري؟ وهل معنى اجلواز إالَّ أن يزداد الفقري بؤساً لو أنفقت احلقوق عىل مستحقّ 

وباطل وخطأ وصواب،  وثراء؟ ثم هل يف احليل حالل وحرام وحّق  وعناء، ويزداد الغني ماالً 

سبحانه ينظر إىل الواقع واألعامل، ال إىل اهلل  عليها، وإنّ  لفظها يدّل  ألنّ  ؛احليل حرام كّل  نّ أأو 

 .«شكالاأللفاظ واأل

لصالح  إّن اجلملة األخرية تظّل األهم بالنسبة إلينا هنا، وهي إلغاء عنرص التاميزات الشكليّة

املعنونات والوقائع دون األسامء املحضة دائاًم، وهذا هو التفكري املقاصدي الذي يرفض تقديم 

 الوسيلة عىل املقصد، والشكل عىل املعنى، واجلسد عىل الروح.

 : مواقف تطبيقّية فقهّية متنّوعةالناحية الثانية

عند مغنّية يف بعض ّلة والعة ملقولة املقصد واملالك تتجىّل بعض املحاوالت اإلقحاميّ 

 بعض النامذج:هنا ونذكر  ،ةنات من كتبه الفقهيّ العيّ 
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بعد ـ ، يقول «الفقه عىل املذاهب اخلمسة»لدى بحثه حول معامالت الصبّي يف كتابه  ـ 1

بكاملها غري  معاملة الصبّي  نّ إة: ة والشافعيّ وقال اإلماميّ »: ـ عرض مواقف بعض املذاهب

 ، يف احلقري أو يف اليسري، نذراً ، أو إقباضاً لوكالة، أو باألصالة، قبضاً ة، سواء أكانت بارشعيّ 

ة ، فيها دقّ ة عىل ذلك فروعاً ع اإلماميّ وقد فرّ .. كان الصبي، أو غري مميز زاً ، مميّ كانت، أو إقراراً 

جمموعة من القضايا الفقهيّة هنا  ه:.. )وبعد رسدمنها،  يف التذكرةوعمق ذكرها العالمة احليّل 

هذا  إذا علمنا علم اليقني بأنّ  :ا الذي نراه نحن فهوة، أمّ هذا ما قاله اإلماميّ ول مغنّية:(.. يق

ه أن يقرّ  وجب عىل الويلّ  ،ز هو يف مصلحته مائة باملئةاملميّ  ف الذي صدر من الصبّي الترّص 

ة ة الدالّ ة العامّ لّ ا األدأمّ  عىل الطفل. ة إذا كان يف إبطاله رضر  ه، بخاّص بطل  ن ي  أعليه، وال جيوز له 

صة لتلك هذه احلال خمّص  نّ أا منرصفة عن هذه احلال، أو فإّّن  ،ف الصبّي عىل بطالن ترّص 

مقاصد الرشيعة هي املصلحة، ومتى علمنا بوجود  نّ أا عىل يقني من ذلك أنّ  ؛العمومات

وليس هذا  ة.، واألقيسة القطعيّ )األولوّية( ةكمفهوم األوليّ  املصلحة وجب األخذ هبا، متاماً 

إذا  ،كالعلم بالنّص  إذ العلم باملقصد الرشعي متاماً  ؛بالنّص  يف قبال النص، بل هو عمل   اجتهاداً 

هتدهيا   ـمثالً ـ ة لكانت املكافأة كالساعة ة والشافعيّ ولو أخذنا بقول اإلماميّ  مل يكن هو بالذات.

 البالغ فال يملكها، وهذا يتناف ها. وإذا قبضها الطالب غرييف غري حملّ  ،قاملدرسة للطالب املتفوّ 

 .«مع الفطرة، وما عليه العقالء واألديان واملذاهب

احلجر عىل الصبي  قواننياملواقف الكامنة يف إّن مغنيّة هنا ي قحم املقصد املصلحي من وراء 

من فهم النّص من خالل  لكي يقوم بتقييد النصوص أو تغيري مفاداهتا ودالالهتا، وهذا نوع  

 .خيتلف متامًا عن السائد إمامّياً  قه املقصدي وغاياته امليدانيّةسيا

وأحدث »لدى رشوعه يف بحث طهارة أهل الكتاب، وذكره املواقف يف ذلك، يقول:  ـ 2

سحيقة عميقة بينهم  ةً ة للشيعة، حيث أوجد هوّ القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتامعيّ 

ة إذا سافروا إىل بلد مسيحي كالغرب، أو كان ة، بخاّص وبني غريهم، وأوقعهم يف ضيق وشدّ 

ة كالبيت يف هذا العرص الذي أصبحت فيه الكرة األرضيّ  ون كلبنان، وبوجه أخّص فيه مسيحيّ 

وليس من شك أّن القول بالطهارة يتفق مع مقاصد  ة مجعاء.الواحد، تسكنه األرسة البرشيّ 

ألّّنا وفق األصل  ؛ال حيتاج إىل دليلالقائل هبا  نّ أة السهلة السمحة، والرشيعة اإلسالميّ 

                                              
 .633، 631: 2 الفقه عىل املذاهب اخلمسة (1)



  

)إىل أن قال بعد مناقشة  ا القائل بالنجاسة فعليه اإلثباتالرشعي والعقيل والعريف والطبيعي، أمّ 

 ذكر أنّ أوما زلت  وال إمجاع وال عقل. وعليه فال دليل عىل النجاسة من نّص أدّلة النجاسة:(.. 

نجسون  ـ اً أي نظريّ   ـاً أهل الكتاب طاهرون علميّ  نّ إ»ه باحلرف: األستاذ قال يف الدرس ما نّص 

 «.بال علم احلكم بالنجاسة عمل   هذا اعرتاف رصيح بأنّ »: وأين أجبته باحلرف أيضاً «. اً عمليّ 

ثالثة مراجع كبار من أهل  وقد عارصت   يشء. ، وانتهى كّل فضحك األستاذ ورفاق الصّف 

وهو الشيخ حممد رضا آل يس، والثاين يف قم،  ل كان يف النجف األرشف،الفتيا والتقليد، األوّ 

 وهو السيد صدر الدين الصدر، والثالث يف لبنان، وهو السيد حمسن األمني، وقد أفتوا مجيعاً 

يس كان أجرأ  نّ أعىل  من املهّوشني، وا بذلك إىل من يثقون به، ومل يعلنوا خوفاً بالطهارة، وأرّس 

هم خيشون قهاء اليوم واألمس يقولون بالطهارة، ولكنّ من ف كثرياً  اجلميع. وأنا عىل يقني بأنّ 

 .«أن خيشوه أحّق اهلل أهل اجلهل، و

فالحظ كيف أّن اتساق الطهارة مع مقاصد الرشيعة السهلة كان مرّجحًا عند مغنيّة يف 

احلكم بالطهارة، وليس املرّجح فقط هو أصالة الطهارة. وهذا النّص الذي نقلناه يؤّكد ما قلناه 

 ًا حول جرأة مغنّية النقدّية من جهة وتفكريه العمالين من جهة ثانية.سابق

أحكام  نّ إ: ثانياً »يف سياق بحثه عن تصحيح بيوع املضطّر، قال من مجلة األدّلة:  ـ 3

ة ترتكز عىل التوسعة، وعدم احلرج والضيق، ولو قلنا بفساد بيع املضطر الرشيعة اإلسالميّ 

، ويتناف هذا مع مقاصد الرشيعة وحرجاً  ضيقاً  بقاؤه فيام هو أشدّ  الذي أجلأته ظروفه إليه للزم

 .«..السمحة

 إو»ويف سياق إثباته خيار الغبن، يقول:  ـ 4
 
يف ثبوت هذا  فلسنا نشّك  ن شككنا يف يشء

االتفاق مع مقاصد الرشيعة  ق كّل ه يتفّ ، وألنّ )يقصد السّيد اليزدي( دالسيّ  ملا ذكره هذا ؛اخليار

 .«ةته الرشائع الوضعيّ ولذا أقرّ  ؛الغراء، ومبدأ العدالةالسمحة 

 إّنه هنا يقحم مبدأ العدالة وسيلًة يف االستنباط الرشعي وكذلك مقاصد الرشيعة.

وهذا »: ـ ليهتصالح عاملاجلهل ببعد ذكره بعض أدّلة املحّقق النجفي عىل جواز ـ وقال  ـ 5
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 عىل التساهل والتسامح، وتنازل املحّق  لح مبنّي الص ألنّ  ؛إىل مقاصد الرشيعة اجلواب قريب  

فكذلك  ،معلوماً  . فكام ال يشرتط يف اإلسقاط واإلبراء أن يكون احلّق عن بعض ما يستحّق 

 .«جيز مع اجلهل باملتنازع فيه المتنعت أكثر فوائده الصلح لو مل األمر يف الصلح. هذا، إىل أنّ 

بتبع قرهبا من املقاصد الرشعّية العاّمة التي منها  فلنالحظ كيف أّنه يرّجح فتوى عىل ا خرى

 .مقصد السهولة والسامحة

ويف حديثه عن السبق يف غري ما ورد يف النصوص من اخلّف واحلافر وأمثاهلام، كاملسابقة  ـ 6

ام نّ إوالنصل، و ّنه ال اعتبار باحلافر واخلّف : إثان   وبتعبري  »باألسلحة احلديثة وغريها، يقول: 

ا السالح ألّّن  ؛ام ذكر هذه الثالثةنّ إ‘ ار بالسالح املعروف املتداول، والرسول األعظماالعتب

صحيح  ام هو اجتهاد  نّ إا يف قبال النص، ومنّ  املعروف دون غريها يف عرصه. وليس هذا اجتهاداً 

 .«..السمحة الغراء االتفاق مع مقاصد الرشيعة ز يف تفسري النص يتفق كّل ومركّ 

يثبت حرمته بتوليفة من األدّلة النصّية والعقلّية حول االحتكار، وبعد أن  يف بحثه ـ 7

 األهمّ وقاعدة  دفع املفسدة أوىل من جلب املصلحة،مستخدمًا قاعدة ال رضر، وكذلك قاعدة 

لالستعامر واحلروب،  االحتكار سبب تامّ  نّ أثبتت ألتجارب واأليام ، وأّن امقّدم عىل املهم

واختالل ، إزهاق األرواح باملاليني، وإشاعة الرعب واخلوف يف النفوسواستعباد الشعوب، و

لكذب والتزوير، واالفرتاء عىل األبرياء، وإيقاظ الفتن، وبث النعرات ااألمن والنظام، و

مهم بالبالد والعباد، وحتريف ة، وسيطرة السفلة واخلونة، وحتكّ ة، والتفرقة العنرصيّ الطائفيّ 

 الدين، وإظهار اإلسالم واملسلمني بأقبح الصور عن طريق عة، وإدخال البدع يفيالرش

رات نفاق املقدّ إل االحتكار سبب   املستأجرين واالنتهازيني الذين اندسوا بني املعّممني. وأيضاً 

 ..واألقوات عىل آالت اخلراب والدمار، وحرمان املعوزين من أشياء احلياة وأسباهبا

نّية املقصدّية داخل بحث فقهي مدريس بطريقة غري وبعد هذه املقاربات العقالنّية العمال

االحتكار حرام من حيث  أنّ  واحلّق »مألوفة، يقول معّلقًا عىل حرص االحتكار بأمور معدودة: 

د حاجة الناس إىل اليشء املحتكر، ملجرّ إال كالربا، ال ليشء  ة، متاماً هو، كمبدأ عام وقاعدة كليّ 

ا ذكر احلنطة والشعري والتمر م مل تبلغ هذا احلد، أمّ الرضورة، أ سواء أبلغت احلاجة حدّ 
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ة ل عىل الغالب، وشدّ والزبيب والزيت يف بعض روايات أهل البيت عليهم الّسالم فإنه منزّ 

ة لتقييد القاعدة العامة التي ثبتت باألدلّ  احلاجة إىل هذه يف ذلك العرص، وال يصلح ذكرها أبداً 

صوا حتريم االحتكار ونقول نحن للفقهاء الذين خّص .. اً ة املشار إىل طرف منها آنفالقطعيّ 

احتكار النفط والكهرباء غري  باحلنطة والشعري والتمر والزبيب، نقول هلم: يلزمكم عىل هذا أنّ 

رضر اليوم يف احتكار التمر  أّي  ثمّ  .احلياة اليوم تستحيل بدوّنام. م، مع العلم بأنّ حمرّ 

لع عىل هذه الفتوى لركع وسجد، وكتبها بأحرف من اطّ املستعمر لو  نّ أعتقد أوالزبيب؟ و

م عليه احتكار التمر والزبيب، وتبيح له قطر، ما دامت حترّ  نور، وأشاعها وأذاعها يف كّل 

 ة النّص اجلمود عىل حرفيّ  نّ إاحتكار احلديد والفوالذ، والذهب األسود واألصفر. وبالتايل، ف

 .«د املرسلنييعة سيّ يف الدين ورش يف مثل هذه املوارد هو طعن  

ويف حديثه عن رشط الكفاءة يف النكاح من احلرّية والنسب واحلرفة وغري ذلك، قال:  ـ 8

مخ ﴿القرآن:  رشط الكفاءة يف الزواج ال يتالءم مع نّص  نّ إ» مخ ِعنخد  ا هللِ أ تخقاكم كم م  ر  ومع  ،﴾إِن  أ كخ

 .«..حيث ‘ة الرسول، ومع سنّ «عىل عجمي إال بالتقوى ال فضل لعريبّ »مبادئ اإلسالم 

وهبذا فهو يرفض هذا الرشط انطالقًا من عرض الفتوى عىل القرآن عرضًا روحّيًا مضمونّيًا 

 وكذلك من عرضها عىل القيم واملبادئ اإلسالمّية.

 صدر متحّمسًا جتربة الفهم االجتماعي للنص عند مغنّية؟ال كيف قرأ حمّمد باقر

م، 1967عام « رسالة اإلسالم»لصدر يف مقال له نرش يف جمّلة حمّمد باقر االسّيد يبدي 

، فيفتتح مقاله «فقه اإلمام جعفر الصادق»شديد بالشيخ مغنّية وهو يدرس كتابه لإعجابه ا

إسالمي، من مدرسة اإلمام  أكرب الظّن أّّنا أّول مّرة أقرأ فيها لفقيه  »القصري بقوله: 

ة وعمق الفرق بني للنص، يعالج فيها بدقّ  جتامعّي ة لعنرص الفهم االأوسع نظريّ  ،×الصادق

للنص، واملدلول االجتامعي، وحيّدد للمدلول االجتامعي حدوده  ـ اللفظي املدلول اللغوي

كانت هذه املّرة األوىل التي قرأت فيها ذلك عن عنرص الفهم االجتامعي للنّص،  ة..املرشوع

الذي وضعه شيخنا احلّجة  «فقه الصادق»د اخلالد هي حني قرأت بعض أجزاء الكتاب املجدّ 
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عىل يده يف هذا الكتاب املبدع عىل  لذي حصل الفقه اجلعفرّي ، اةالكبري الشيخ حممد جواد مغنيّ 

فقد قرأت يف هذا الكتاب اجلليل التأكيد عىل عنرص  صورة رائعة يف األسلوب والتعبري والبيان.

وبني اجلانب اللفظي اخلالص يف مواضع ب االجتامعي من فهم الدليل والتمييز بينه ناجلا

 .«ه..عديدة من

هل الفكرة املركزّية املشرتكة هنا بني مغنية والصدر هي السؤال الذي يطرحه الصدر نفسه: 

حدوده، إذا أحىص الدالالت  يصل الشخص الذي حياول فهم النّص إىل املعنى النهائي له بكّل 

 ؟ملعطى اللغوي للنّص اللفظّية من وضعيّة وسياقّية، واستوعب ا

تامعي للنّص زائدًا عن الفهم اللغوي املعجمي والسياقي إّن الصدر يدافع عن الفهم االج

تشّكل أساسًا اللفظي؛ ألّنه يعترب أّن احلياة االجتامعّية تكّون خربة مشرتكة وذهنّية موّحدة 

والتقنيني،  ملرتكزات عاّمة وذوق مشرتك يف جماالت عديدة بام فيها املجال الترشيعي

واملرتكزات العاّمة والذوق املشرتك يف املجال الترشيعي والتقنيني هو ما يطلق عليه الفقهاء يف 

 الفقه اسم مناسبات احلكم واملوضوع.

ة ساسًا يف حجيّ ها أراالعتب «مناسبات احلكم واملوضوع»مصطلح فالصدر يريد استخدام 

ي ترشيعي عام يسمح للفقيه بالتعّدي عن الفهم االجتامعي بتحويله عنده إىل نمط ارتكاز

الفهم االجتامعي للنّص معناه فهم النّص عىل ضوء ارتكاز عاّم ، فأو حّد بتضييقه حرفّية النّص 

يشرتك فيه األفراد نتيجة خلربة عاّمة وذوق موّحد، وهو لذلك خيتلف عن الفهم اللفظي 

، وهلذا فهو مرحلة ياقّية للكالمواللغوي للنّص الذي يعني حتديد الدالالت الوضعّية والس

 .تالية عند الصدر تتلو املعرفة اللفظية الكالمّية املعجمّية

وهو التمييز بني  ،دهشنا الصدر يف دفاعه عن حمور الطرح الذي يقّدمه مغنّيةي   ،من هنا

الصدر وطريقة دفاع  .صويل العام عند مغنّيةرشنا إليه يف القسم األدات واملعامالت، مما أالعبا

كزات االجتامعية اخلربوّية عند البرش، تّن العبادات أمور غيبّية غري خاضعة لنظام املرأتقوم عىل 

تبط النّص بمجال حيايت هلذا يصعب فيها ممارسة قانون مناسبات احلكم واملوضوع، بينام لو ار
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ّدد داللته كازي البرشي يصبح فاعاًل متصاًل بالنّص حيتالوعي االجتامعي االر نّ اجتامعي فإ

ة ة الفهم االجتامعي للنّص ترجع حلجيّ ّن حجيّ أوهبذا يؤّكد الصدر عىل منحها معنى خمتلفًا، يو

هذه االرتكازات  نّ ، أو فلنقل بأواالرتكازات قرائن سياقّية ،ىل ارتكازإه حييله نّ أل ؛الظهور

الفهم االجتامعي وهبذا ختتلف عملّية  .والشارع أمضاها ،ة الفهم عند العقالءجزء من عمليّ 

عن عملّية القياس الذي يتعّدى فيه القائس حدود النّص أيضًا؛ ألّن الفهم االجتامعي هو 

 .تفسري للنّص، أّما القياس فليس كذلك

إّن الصدر يرّصح بأّنه يتكّلم عن الفهم االجتامعي للنّص بتحّفظ، ويعترب أّننا لو ختّلينا عن 

ّلة بخصوصيات سابقة؛ ألّن أغلب اجتهاداتنا مرجعها هذا الفهم فسوف تنحرص أغلب األد

إىل أسئلة حمّددة من سائلني حمّددين وظروف سابقة، فالتعّدي قدر  البّد منه لفهم مراد املتكّلم، 

 .ونظرّية الفهم االجتامعي تؤّمن ذلك

ن إّن الصدر يف هذا الكالم حياول تربير سلوك مغنيّة املتعّدي عن النصوص واملتحّرر م

حرفّياهتا، ويسلك لذلك طريق الداللة، بمعنى أّنه حياول تربير املوقف من داخل أنظمة 

االجتهاد الكالسيكّية شيعّيًا بلفت نظرها إىل عنرص ربام يغيب عنها أحيانًا، وهذا العنرص هو 

ة الشيعية سوى منذ ات الفقهيّ دبيّ وضوع، وهو مصطلح مل يستخدم يف األمناسبة احلكم وامل

كام سوف يأيت بحثه بالتفصيل يف الفصل الثاين من هذا  ،القرنني من الزمان ال أكثر حوايل

ن رّصح هبا أوقد سبق  ،ة حارضة قبل ذلكبيقيّ طلكّن مفرداته التالكتاب إن شاء اهلل تعاىل، 

 .هـ(1205) بوضوح الوحيد البهبهاين

 «واملقاصدكشف املالكات واألغراض »و« مناسبات احلكم واملوضوع»مغنّية بني 

ما الفرق بني مغنّية واملشهور إذا كانت املرجعّية واحدة، وهي مناسبات  سؤايل هنا هو:

احلكم واملوضوع والقاعدة التقليدية يف التعّدي عن النّص والتي بدأت بالتطبيق واملامرسة منذ 

 عرص الطويس، بل قبله؟ ملاذا بدا الصدر متحّفظًا إذًا؟!

راد أن يعيد إنتاجها غنّية تبدو غري مألوفة كثريًا؛ فأّن جتربة مأعر بي أعتقد بأّن الصدر شنإنّ 
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« مناسبات احلكم واملوضوع»بواسطة خلع صفة  ،من داخل النظام االجتهادي املدريسنظرّيًا 

نس عابري، فالقضيّة تكمن يف حجم األعليها، أو بواسطة جعلها نظامًا داللّيًا أو غري ذلك من الت

ثال مغنيّة ربام تبدو غريبة عن نظامهم أمقات يتطب نّ املشهور بأ بيقات، وشعوربالتط

لكنّنا  ،بل هي داخله ،ا ليست خارج السياقّّن أفهمهم ن ي  ، فيام يريد الصدر أاالجتهادي

 ليه مغنّية.إل ل ملا توّص بحاجة ملزيد من الوعي االجتامعي للنّص كي نتوّص 

ة من ة قد أكثر يف بحوثه الفقهيّ مغنيّ  دب بالفهم االجتامعي للنّص عنر املعج  دإّن الص

 قحمها يف بعض كتبه األصولّيةأا، بل ثاهلوأم« مناسبات احلكم واملوضوع»استخدام مفردة 

، إذ هي أمثاهلان يستخدم مفردات الفهم االجتامعي وأ ، دليالً عىل اهتاممه هبا، دونكاحللقات

ب الصدر من افإّن حجم اقرت مفردات قد ال تكون مألوفة يف الوسط املدريس، ومع ذلك

 .«اقتصادنا»لو تركنا مثل كتاب  طريقة تفكري مغنية ظّل حمدودًا نسبّياً 

فهذه الفكرة  ة ليست يف مناسبات احلكم والوضوع فقط،ل مغنيّ وّ عتقد بأّن نقطة حتلكنّني أ

وأّن فكرة ليس بإمكاّنا تفسري املوقف كّله، خاّصة  ا بعض الدور يف اجتهاداته، لكنقد يكون هل

أيضًا لو فهمناها بالطريقة املدرسّية، بينام أحيانًا مناسبات احلكم واملوضوع جتري يف العبادات 

 نقطة ارتكاز الصدر كانت عىل التمييز بني العبادات واملعامالت!

ة النظرّية والتطبيقيّ جرأته إّن األمر اآلخر الذي يمثل عالمة فارقة عند مغنّية يف تقديري، هو 

ورضورة واالعتقاد هبا وبمرجعّية املقاصد العاّمة، عم اكتشاف املالكات واملصالح عىل ز

كنّا نجدها حتى قلياًل ما ة وهي عمليّ ، والعليل أي وعيه املقاصدييف غري العبادات،  مراعاهتا

 .، ولعّل الصدر ال يوافقه عليها هلذا مل يرصدها يف مقاله هذاد الصدر نفسهعند السيّ 

الفصل الثاين من هذا الكتاب عند احلديث عن منطلقات حجّية تنقيح  وسوف يأيت يف

املناط وإلغاء اخلصوصّيات، أّن فكرة مناسبات احلكم واملوضوع تتضّمن يف جوهرها مالمسة 

 األغراض يف بعض األحيان، وأّن مغنية قد وّظف هذه الفكرة بدائرة أكرب من سائر الفقهاء هنا.

 ومقاصد الرسول، حتّول شيعي عام يف قراءة الشخصّية النبوّية م()الصدر ـ  ـ  ـ  

إّن الصدر الذي بدا متحّمسًا لنمط من الفهم االجتامعي للنصوص الدينّية مل جيده حارضًا 

ـ إىل جانب تنظريه وتفعيله قانون مناسبات يف أعامل الفقهاء اآلخرين من اإلمامّية، كانت له 



  

مسامهة مهّمة يف موضوع املقاصد تتصل جتهاد املناطي ـ الصلة باال ااحلكم واملوضوع، ذ

أّن النبّي له شخصيّة تبليغّية وأخرى « اقتصادنا»هذه املّرة، فقد أّكد يف ‘ بمقاصد الرسول

قد مأل ذلك  ‘األعظم النبّي  نّ إ»والئّية حكومّية، فقال ـ وهو يتحّدث عن منطقة الفراغ ـ: 

يعة يف املجال االقتصادي، عىل ضوء الظروف التي كان به أهداف الرشالفراغ بام كانت تتطلّ 

حني قام بعملية ملء هذا الفراغ مل يمأله بوصفه نبيًا  ‘هاملجتمع اإلسالمي يعيشها، غري أنّ 

مكان وزمان، ليكون هذا امللء اخلاص من سري النبي  ة، الثابتة يف كّل غًا للرشيعة اإلهليّ مبلّ 

ف من قبل األمر، املكلّ  ة ثابتة، وإنام مأله بوصفه ويلَّ عيّ معربًا عن صيغ ترشي ..لذلك الفراغ

هبا منطقة  ‘نوعية الترشيعات التي مأل النبّي  نّ .. إالرشيعة بملء منطقة الفراغ وفقًا للظرف

بوصفه ويّل األمر، ليست أحكامًا دائمّية بطبيعتها؛ ألّّنا مل تصدر من النبّي الفراغ من املذهب 

ًا للمسلمني. فهي إذن ال تعترب  ووليّ امً ة الثابتة، بل باعتباره حاكالعامّ  حكامغًا لألمبلّ بوصفه 

ة ملء كبري عىل عمليّ  ها تلقي ضوءًا إىل حدّ جزءًا ثابتًا من املذهب االقتصادي يف اإلسالم، ولكنّ 

ة التي  فهم األهداف األساسيّ حني وفقًا للظروف، وتيّّس  الفراغ التي جيب أن متارس يف كّل 

 .«الفراغ دائاًم يف ضوء تلك األهدافاها توّخ 

ومتطّورًا يف صيغة عليا مع ابن  ،يناه سنيًّا مع القرايف يف صيغه األوىلأهذا التمييز الذي ر

د الصدر، بل إّن الصدر يقّدم لنا الحقًا عّينات وأمثلة وح مع السيّ ضبو نيظهر اآل ،عاشور

 ملقاصد الرسول وفقًا هلذا التقسيم الثنائي.

؛ األمر بوصفه ويلّ ، ويفهمه أّنه صدر منه النبي ّنى عن منع فضل املاء والكأليعترب أّن  إّنه

ة، فألزمت الدولة ة واحليوانيّ جمتمع املدينة كان بحاجة شديدة إىل إنامء الثروة الزراعيّ  ألنّ 

 ة واحليوانية.األفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكألهم لآلخرين، تشجيعًا للثروات الزراعيّ 

 وكذلك ّني النبّي عن بيع الثمرة قبل نضجها كان ّنيًا والئّيًا ملصالح تقتضيها املرحلة.

يف عهده لألشرت بتحديد األسعار، كان حكاًم × ويعترب أيضًا أّن توجيهات اإلمام عيلّ 

ة اته يف ملء منطقة الفراغ، وفقًا ملقتضيات العدالة االجتامعيّ هو استعامل لصالحيّ حكومّيًا، و

 ... إىل غري ذلك من النامذجاها اإلسالمي يتبنّ الت
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النصف األّول من العقد السادس من القرن العرشين، هذا التمييز الذي قّدمه الصدر يف 

بل ساد يف  ،حتّول الحقًا يف أدبّيات الفقه السيايس اإلسالمي إىل ما ي شبه احلقيقة القطعّية

السيستاين عيل د السيايس اإلسالمي مثل السيّ  طار الفكرإباحثني من غري الأوساط الفقهاء و

اإلمامي بشكل  شبه باحلقيقة القطعيّة التي تقّبلها الفكر  أمن العلامء، وهو اليوم الكثري وغريه 

تعّرضنا هلا يف  ،ّن اإلمام اخلميني يف نصوص عديدة لهو شبه حاسم، ونحن نجد أحاسم أ

ْينا:   يتكّلم بوضوح عن هذه الشخصيّة يف النبّي ، «شمول الرشيعة»و ،«فقه املصلحة»كتاب 

دارة االجتامع ال معنى جلعل الوالية هلم يف إشخصيّة ال أّنه لوال هذه ترببل يع ،واألئّمة

 .، فراجعالسيايس

إّن احلديث يف مقاصد الرسول تابعه العديد من العلامء، مثل الشيخ املنتظري والشيخ 

 د فضل اهلل وغريهم.شمس الدين والسيّ 

 م( وحماولة إطالق نسخة شيعّية للمقاصدمشس الدين )ـ  ـ   ـ 

م( عىل أّنه من الشخصّيات 2001يمكن اعتبار العالمة الشيخ حمّمد مهدي شمس الدين )

اإلمامّية األكثر وضوحًا يف امليل نحو املقاصدّية. وتظهر مقاصدّية شمس الدين ومطالعته 

، ومقاالته  أكثر من عمل له، كبعض حواراتهالنصوص خارج سياق الكلامت احلرفّية يف

 .، خاّصة يف فقه املرأة والفقه السيايس اإلسالميتطبيقاته الفقهّيةكذلك و

فكار كثرية يف خمتلف فالرجل لديه أ فكار شمس الدين،أخوض هنا يف الكثري من ألن 

ة صل بقراءته لقضيّ تك الشّق املوالتجديد والنقد، كام سأتر تهاد تتسم بطابع التنظريميادين االج

فيه بالتفصيل عنه هناك يف  ملا حتّدثنا ؛هبا يف موضوع منطقة الفراغتبط واملتغرّي وما يرالثابت 

 حتى ال نعيد. ؛«شمول الرشيعة»كتاب 

تصل بفكرة القاصد والتعّدي عن النّص عرب الر شمس الدين وّ أحاول تلخيص تصسوف 

 النقاط اآلتية:

 ، وخلق ثقافة احليل واالحتياطاتّبد أساسًا يف مشكالت الفقهالفردّية والتعأ ـ 

ّن فكرة التعّبد الرشعي هي التي كانت السبب األساس يف أيعترب العالمة شمس الدين 
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اد عىل حرفّية النصوص وعدم قدرة الفقه اإلمامي عىل قراءة النصوص بطريقة جتهمجود اال

ذه احلالة تصاحبت مع حتّول الفقه من فقه متعالية عن ظرفها وحالتها ووضعها اخلاّص، وه

ة، خمتلفًا يف يّ خروّية يف الفقه بدل النزعة الدنيوعىل أثر نزعة أ ىل فقه فردي خاّص،إاجتامعي عام 

ثر ذلك املعايري كّلها، إفانقلبت بازركان، مثال عيل عبد الرازق ومهدي ات أذلك مع نظريّ 

 .لألّمة واجلامعةعن الفقهاء رؤية اخلطابات املوّجهة  توغاب

ا قابلة للتقيّد ّّن أة نفي العّس واحلرج والرضر عىل دلّ فهموا أومن نتائج هذا الغياب أّّنم 

ة كاخلمس والزكاة ة بطبيعتها، مثل اجلهاد والرضائب املاليّ ة واحلرجيّ باألحكام الرضريّ 

ّنه ال ألفهموا  ،ّمةهة لألّّنا ترشيعات موّج لو فهموا هذه الترشيعات عىل أ والعقوبات، مع أّّنم

 سمحة. بل هي سهلة   ،حرج وال رضر فيها

وليس عرب  ،ّن هذا ما يتطّلب النظر يف االجتهاد بمقاربة مقاصدّيةترب شمس الدين أويع

موليّة شال إذا صارت لدى الفقيه رؤية إره ئّية، األمر الذي ال يمكن توفّ يقراءة فردّية جتز

 ، بطريقة االنتقال من جزيرة إىل ثانية،خرىأىل إن مسألة للرشيعة، فهذه الرؤية التي تنتقل م

يرصد املفردات للرشيعة  اً شموليّ  ، وما مل يقّدم الفقيه مقاربة شمولّية وفهامً ليست شمولّيةً 

. وهي ومنتج اليوم فلن يمكنه تقديم اجتهاد خمتلفبوصفها ملتقية لتكوين صورة كاملة، 

 .لشيخ الدكتور عبد اهلادي الفضيلالفكرة التي طرحها أيضًا آخرون مثل ا

جزاء الرشيعة أّن أهو  ،ةشموليّ الرؤية الورة رضوالرّبر الذي يدفع شمس الدين لالعتقاد ب

فام مل  ن تفهم حكاًم بمعزل عن سائر األحكام، ومن ثمّ أمرتابطة وليست منفصلة، فال يمكنك 

ّن فهمك للرشيعة سوف يكون إفتكن متلك وعيًا بدور كّل حكم يف منظومة األحكام األخرى 

له  بنّص هنا أو هناك شخص   ، وكأّنك تفّّس فكر  هتاأوسوف تقوم بتشظيتها وجتز ،منقوصاً 

للغاية لبناء  فوعي الشبطة الرتابطّية والعالئقّية بني النصوص والترشيعات رضوري   !فقط

 وعي اجتهادّي سليم.

لفكرة االجتهاد الن ظ مي الذي  وهبذا يكون شمس الدين من الذين سامهوا يف التنظري

سنتكّلم عن تأثريات االجتهاد املقاصدي واملناطي والعليل فيه، وذلك يف الفصل األخري من 
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 هذا الكتاب إن شاء اهلل سبحانه.

يف هذا السياق، يدرس شمس الدين السبب الذي يقف خلف عدم ذهاب الشيعة نحو 

القرون األوىل؟ وهو لكي يعّبد الطريق أمام  املقاصدّية التي اشتغل عليها أهل السنّة منذ

مقاصدّيته يعترب أّن السبب ليس فكرّيًا، عىل خالف تصّورات الكثريين فيام يبدو، فبِنية التفكري 

االجتهادي اإلمامي ال ترفض بنظره املقاصدّية، وإّنام هو سبب  تارخيي، ويعني به انعزال الفقه 

و يرى أّن عودة الفقه الشيعي إىل السلطة يف إيران متثل بداية الشيعي عن احلياة العاّمة، وهلذا فه

جاّدة حلدوث حتّول نحو املقاصدّية بتنا نلمس تباشريها األوىل، وهبذا يعود شمس الدين إىل 

فكرته املركزّية، وهي قيامة الفقه عىل الفقه الفردي، وأّّنا هي التي تتحّمل مسؤولّية الكثري من 

 يوم.اخللل الذي نعانيه ال

ويستمّر شمس الدين يف حتميل النزعة الفردّية مسؤولّية الكثري من مشاكل االجتهاد اليوم، 

وال يقبل أن يكون أساسها سياسّيًا،  .وذلك عندما يتخذ موقفًا سلبيًّا من فكرة احليل الرشعّية

ملتنّفذين ـ بل يعترب أّن املرّبر التارخيي لظهور هذه الفكرة هو مرّبر مصلحي، بمعنى أّن بعض ا

هم خلفاء ـ كانت لدهيم رغباهتم، فأثروا يف الفقهاء كي يضعوا هلم حلوالً تسّهل عليهم ومن

 قضاياهم.

إّن شمس الدين يعترب أّن فقه احليل الرشعية هو من نتائج الفقه الفردي التجزيئي؛ فالفقيه 

ريات هذا النوع من من الناس، لكنّه ال يقرأ تأثأو عمرو يبحث عن حّل ملشكلة فردّية لزيد 

احللول عىل الرشيعة، وكيف سيصبح حاهلا لو انترشت احليل الرشعيّة، وما هي أغراضها التي 

 سوف تتحّقق، يف كالم شبيه بام نقلناه من قبل عن العالمة مغنّية.

األمر عينه يراه شمس الدين يف مسألة شيوع االحتياطات يف الفتاوى، ذلك أّنه يعترب أّن 

ج الفقه الفردي التجزيئي، فلو كان الفقيه ينظر للمجتمع بوصفه كاًل، ملا حتّدث عن هذا من نتائ

 هذا النوع من االحتياطات ولفّكر يف تأثرياهتا عىل املجتمع واجلامعة عاّمة.

 املالكات واملناطات، دورها يف االجتهاد واالستنباطب ـ 

كانت خفيّة يف بعض األزمنة  ذاإّن مالكات األحكام أوهي  ،يثري شمس الدين فكرًة أخرى

يضاحها، فهو يربط بني املعرفة املرتاكمة والتجارب البرشّية أخذ بكشفها وإ ّور العلومطفإّن ت



  

ر املعرفة وّ طح، وال يسمح ببقاء األمور غامضة رغم تاملالكات واملصال شافللبرش وبني انك

 ك نوع من الغبن وعدم اإلنصاف.لالبرشّية؛ ألّن ذ

الطريق يفتح الواقعّية ربام ال تنكشف لنا، بيد أّنه  آخر بأّن املصالح يف موضع  ورغم إقراره 

التحّفظ اإلمامي عىل العلل املستنبطة بوسائل  نّ ترب أمام توظيف مرشوع استنباط العلل، ويعأ

مرّبر، بل نحن نملك من  ي والقياس غري  أتنباط النصّية وغريها خوفًا من الوقوع يف الرساال

، وهبذا يصل شمس خدام حكمة احلكم وعلله املستنبطة دون حرجتيسمح لنا باس الفسحة ما

الدين إىل قناعة بأّنه يف غري العبادات يمكننا أن نلتمس علاًل، ولو كانت يف دائرة احلكمة ال 

 .املصلحة الواقعّية التاّمة، وأّن هذه العلل هبذا املعنى يمكنها أن تشارك يف عملّية فهم الرشيعة

ا جيعل شمس الدين خمتلفًا مع السائد إمامّيًا، فإّن افرتاضها حكمة معناه أّن احلكم ال هذا م

ساعد للفقيه يف حتريك فهم  يدور مدارها، بينام شمس الدين يريد أن جيعل احلكمة بمثابة م 

 النّص وتقييده أو ختصيصه أو نحو ذلك.

 موضع العطب واخللل يف أصول الفقهج ـ حتديد 

ة التي نحن فيها، فقد نام سؤوليّ املمن  صول الفقه يتحّمل جزءاً أّن علم دين أشمس اليعترب 

ثر أألّنه غرق بالت ؛ة االستنباط الفقهّي عمليّ ي ذكر إىل عمقّيًا لكنّه مل يضف شيئًا  هذا العلم نمّواً 

فالتجديد الذي حصل فيه عىل ومن ثّم لة، آن يكون أل إىل غاية بدل بالفلسفة والكالم، وحتوّ 

مر عينه وليس جتديدًا يف املناهج، واأل ،سلوبام هو جتديد يف اللغة واألنّ در إصالد ال السيّ يد أمث

غالقه وإ عةعند الشي باب االجتهاد فكرة فتح نّ أوهلذا يعترب شمس الدين  ؛حصل يف األزهر

ًا ذا كان مفتوحإّن االجتهاد مكرمة ومهّية بحسب تعبريه؛ أل يعند السنّة غري صحيحة، بل ه

ّن أوالسبب يف ذلك عنده  كذلك،عند الشيعة فبنفس املستوى هو مفتوح عند السنّة، والعكس 

تهدون من هذا ة لدهيا جمسالميّ ة اإلىل اجتهاد مذهبي، وكّل املذاهب الفقهيّ إل االجتهاد حتوّ 

 هنّ أ تربينادي به شمس الدين، حيث يعكان سالمي الذي م يف االجتهاد اإل الكالامالنوع، إنّ 

 مفقود عند اجلميع.

يأخذ شمس الدين معيارًا لتطّور علم من العلوم، وهو اختالف النتائج، فكّل علم يتطّور 

لكنّك لو رصدت علم أصول الفقه فلن  ختتلف نتائجه عاّم سبق أو تضاف إليها نتائج جديدة،



 

حث، وهلذا لو جتد شيئًا من هذا، بل ستجد النتيجة عينها مع قراءة جتريدّية فلسفّية أعمق للب

 قارنت فتاوى السابقني بالالحقني لن جتد كثري تغرّي.

القات طة اإلفقه يف قضيّ الصول أالم عىل ري الفلسفة والكلة تأثأجييل شمس الدين مسو

نطقّية، وهو هبذا يعبّد الطريق من االنعكاس لطريقة التفكري امل هذا نوع   نّ أفيعترب  األزمانّية،

؛ ألّنه يؤمن بأّن السنّة الرشيفة قد جاءت تهاة أكثر السنّة وتدبرييّ تارخييّ نحو مقولته املشهورة يف 

يف الغالب إلدارة أوضاع حمّددة، وال يمكن األخذ بحرفيّاهتا، بل البّد من النظر إىل سياقاهتا 

 .التارخيّية ألخذ الروح الكامنة فيها، وهي الروح املقاصدّية والدستورّية

 عند مشس الدين وأدّلة التشريع العلياالنظرّية املقاصدّية د ـ 

ونتيجة ّنام يقرصها عىل العبادات، إّن شمس الدين ال يفهم التعبّديات يف الفقه العاّم، وإ

ذلك أّن فقه العبادات عنده حيمل منهجًا يف االجتهاد خيتلف عن فقه املعامالت واالجتامع 

ن يستنطق أيف الفقه العام عليه  ّن الفقيهأومعنى هذا عنده واألرسة والسياسة وغري ذلك، 

م ملعرفة املالكات واملصالح والعلل واملناطات النّص  ليبني الفقه غري العبادي عىل ، واحِلك 

 ؟!كرةفهذه الشمس الدين من عني يفامذا  ،ة الترشيعّية العليادلّ املقاصد وأ

 نيت عىل نوعني من النصوص:ّن الرشيعة بم شمس الدين أيرى 

 نصوص أحكام

 وكليّات دستورّية ص مبادئ ترشيعّيةونصو

 ،يفرتض أّن نصوص البادئ الترشيعية سنخ نصوص ال تقبل التقييد وال التخصيصهو و

ة ام التفصيلّية، وهي تقع يف كلّيتها الترشيعيّ كبل هلا قدرة احلكومة واهليمنة عىل نصوص األح

 .القواعد الفقهّيةكلّية فوق 

ّن العدل أسان، وهذا يعني حين اآلمر بالعدل واإلآالقر فمن النصوص املبادئيّة عنده النّص 

تاوى والنصوص والدالالت، وليس العكس، وهذه فال ه  ق  فْ فنحاكم وِ  ،صالً أيمكن أن يكون 

إّن شمس الدين  صانعي.الىل التي آمن هبا الحقًا الشيخ يوسف ة العدالة باحلّد األعهي نظريّ 

ه يف فهم الدين، فإذا كان عدم طالق الرجل للمرأة يف يعترب أّن العدل مبدأ يمكن التعويل علي

حالة معّينة ممّا يصنّف يف الذهن العقالئي الصايف بأّنه ظلم، فإّن مبدأ العدل واإلحسان يمكنه 



  

 تغيري هذا احلكم وتقييده وغري ذلك، وهكذا.

فيق بني توالبـ الدستورّية ليّات عرب هذه النصوص املبادئّية والكيقوم ـ إّن شمس الدين 

واالخرتاقات التي قد  ل فيه من التخصيصاتي يقلّ مِ ظ  ن   قمفردات الرشيعة ليخرج بنس

مبدأ األخّوة آخر، وهو  ءاً وهلذا فهو عندما يطرح مبد، تضعف موقع القاعدة الدستورّية

فهو حمكوم سائر املسلمني، من نوع لعن وسّب  ،نّص خيرق هذا املبدأ ة، يعترب أّن أّي اإلسالميّ 

ّن املبادئ ألمتامًا؛  تفسري هذا النص بطريقة تارخيّية أو ظرفّية أو طرحهأ وينبغي ا املبدهلذ

 .عىل مستوى أصل الرشع غري قابلة للتخصيصالعليا عنده ة رشيعيّ تال

أصل ترشيع العليا التي متثل النفي العّس واحلرج هو من مبادئ  أمبدأّن وهكذا نجد 

 .سهولة والسامحة يف اإلسالمال

لتحقيق االنسجام بني فهو يفعل ذلك أدّلة الترشيع العليا ندما يطرح شمس الدين وع

أجزاء الصورة املنظومّية للرشيعة، فيعترب أّن بناء فقه النظم والنظرّيات وحتقيق الفقه املتناغم 

مطهري اآليت احلديث عنها. ووصف  مرتىض يكون عرب هذه األدّلة، متامهيًا عملّيًا مع فكرة 

دين هذه األدّلة بأّّنا حتمل قدرة اهليمنة والتأثري واحلكومة يف سائر األدّلة الفرعّية، فإذا شمس ال

حصل أّي خلل يف الصورة فإّن هذه األدّلة العليا التي متثل مبادئ وقواعد منهجّية أيضًا، 

 ظومي.بإمكاّنا ردم الصدع وحّل املشكلة.. يؤّكد أّنه يريد االستعانة هبا لبناء فقه شمويل من

وذلك أّن املطّهري  هذه اخلطوة التي قام هبا شمس الدين كانت أبعد مما طرحه الطّهري؛ف

اقترص عىل إثارة الفكرة، لكّن شمس الدين حاول ممارستها والتنظري الفقهي واألصويل هلا، 

 ولو من دون بسط  وتفصيل.

قادرة عىل إنتاج  وهبذا غدت آية العدل واإلحسان وغريها متثل عند شمس الدين قاعدةً 

أحكام أو تعديل أحكام منصوصة، دون فرض مرجعّيات من اخلارج بنظره، بل هي عملّية 

تطبيقّية لآليات نفسها، وهي غري منحرصة عنده بباب دون باب بل تشمل مجيع األبواب ما 

أن نرجع عدا العبادات، بل هو يرى أّنه كّلام التبس علينا أمر  فإّن وظيفتنا املقّررة رشعًا هي 

 لفهمنا وسليقتنا النقيّة السليمة لنرى ما هو مقتىض العدل واإلحسان فيه.

طبعًا ال يقوم شمس الدين برشح القواعد االجتهادّية التي نمّيز من خالهلا نصوص املبادئ 

عن نصوص األحكام، بل يرتكها فيام يبدو خلربة الفقيه وفهمه الشمويل لإلسالم، يف حني تبدو 



 

 بالغة األمهّية بالنسبة إليه. هذه القضيّة

العللّية من خالل أدّلة الترشيع وهبذه الطريقة، يعيد شمس الدين إنتاج النظرّية القاصدّية 

العليا تارًة، والفهم الشمويل لإلسالم أخرى، ومنهج استنباط العلل وفتح جمال فهمها يف غري 

شاطبي، بل الاالستنباط عىل طريقة  ء يفستقرافهو ال يكّلمنا عن منهجية اال العبادات ثالثة،

، وهو ة العليايرّكز عىل قواعد التعّدي عن النّص واستنباط العلل مسندًة بالنصوص الترشيعيّ 

 .ما كان الشاطبي يعتربه مرجعيًّة ظنّية كام تقّدم

 مشس الدين وقلق استغالل املقاصدّيةهـ ـ 

سائد يف بعض جوانبها عىل األقّل، لكّن شمس الدين يف كّل حتليالته التي تبدو مغايرة لل

وهي املناهج التي  ـ يرفض بشّدة اعتامد مناهج الدراسات األلسنيّة واللغوّية احلديثة يف الغرب

ويراها بعيدة عن النّص كان السيد فضل اهلل، كام نعرف، يشري إىل رضورة االنفتاح عليها ـ 

اخلميني يف الفقه السّيد  لك يدعو لطرحالديني اإلسالمي ويرفض استعامهلا متامًا، ويف مقابل ذ

س اجلواهري وينترص له، لكنّه ي طالب بإجراء يشء من التعديل فيه، دون الوقوع فيام ساّمه شم

كام يرفض مرجعّية العقل منفصاًل عن النّص إىل جانب رفضه مرجعيّة  الدين فّخ احلداثة.

االستحسان، يف الوقت الذي يعتقد اإلمجاع، فاصاًل نفسه متامًا عن مدرسة الرأي والقياس و

 صول الفقه اإلمامي.أآخر يف  اسم  ة السنّية هلا وجود بصوليّ  العديد من العناوين األأنّ فيه 

وهبذا نفهم كيف أّن شمس الدين رغم محاسته للتحّول االجتهادّي، وخاّصة نحو القراءة 

بالرشيعة وجتاوزها نحو الشموليّة واملقاصدّية.. يرفض أيضًا استخدام املقاصد لإلطاحة 

 .، وهو ما رأينا شبيهه مع الدكتور الريسوين كام تقّدمحداثة غربّية

كام أّن شمس الدين رغم كّل إثاراته، لكنّه يف بعض املواضع ال يعترب أّن لدينا خلالً منهجّيًا، 

 .«النقص املنهجي»بل يفّضل أن نستخدم عبارة 

حيث يتحّدث  م(،2009يخ حسني عيل النتظري )وأختم كالمي هنا، بإشارة من قبل الش

                                              
؛ وحوار حول مقاصد الرشيعة، ضمن كتاب 129ـ  39( انظر: االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي: 1)

؛ وحوار معه ضمن كتاب: االجتهاد واحلياة، 43ـ  17رشيعة(: جمّلة قضايا إسالمّية معارصة )مقاصد ال

 .25ـ  11حوار عىل الورق: 



  

م( يف أّن بعض 1989يف بحث النحت وصناعة الصور والتامثيل عن رأي اإلمام اخلميني )

روايات هذا املوضوع ناظرة لقضّية الرشك وخوف عبادة األصنام وليست مطلقة، بقرائن مثل 

وبني الفعل، وهنا يقول  عدم التناسب فيها بني نوع اجلزاء عىل صناعة الصور والتامثيل

األحكام التعبدّية املحضة التي ال  وليس هذا القبيل من األحكام الرشعّية من قبيل»املنتظري: 

فال حمالة تكون تابعة ملالكات متناسبة هلا عند ، تعاىلإال اهلل يعلم رّسها ومالكاهتا وعواقبها 

ردة يف أبواب املعامالت : إّن األوامر والنواهي الواوإن شئت قلت   العقل والفطرة.

أيضًا بعد  والسياسات واجلزائّيات من قبيل األحكام اإلرشادّية إىل ما يدركه العقل والفطرة

 .«التنّبه هلا

واملنتظري معروف جدًا يف أعامله الفقهّية بفهمه التارخيي للنصوص، خاّصة نصوص السنّة 

ريًا لفكرة ث، وينترص ك«املوسمّيةاألحكام »األحكام عنوان بعض الرشيفة، حيث يطلق عىل 

 مقاصد الرسول التي طرحها املقاصدّيون.

 م( وعي التاريخ واملالكات ودعوة لتطوير املقاصدّية)فضل اهلل ـ  ـ  ـ  

أحد الفقهاء املعارصين م( 2010ـ  1935)فضل اهلل حمّمد حسني السيد العالمة عترب ي  

يف وِعل يل ن حرفّية النّص بقّوة وامليل نحو تفكري مقاصدي الذين برزت لدهيم فكرة التعّدي ع

 الفقه واألصول، وسوف أضع القارئ يف خالصة موجزة ألبرز أفكاره يف هذا املضامر.

 ـ من الفقه التفّرق نحو صعوبة التعّدي عن النّص  1

ن دراسة غاب عسائل املتفّرقة، ده عىل دراسة املاأّن الفقه بسبب اعتييرى السيد فضل اهلل 

صلتنا كانت يف الغالب وّن النصوص التي أع السبب يف ذلك ـ احتامالً ـ إىل رجِ ت، وي  االكليّ 

وبسبب ذلك تّم تلقي الرشيعة هل بيته، أالنبّي و هت إىلقة وّج سئلة جزئية مبعثرة ومتفرّ أ دجمرّ 

انب بعضها برصف ة بجفّ طي سلسلة من القضايا اجلزئية املصأهذه الشاكلة متامًا، عىل أّّنا عىل 

أو وجود ناظم يربطها أو كوّنا جاءت يف سياق استثنائي أو  ة دستورّيةالنظر عن قواعد كليّ 

، وهي مشكلة  ذلكريوهل هي بعنوان أّويل أو غريه أو غ ،ةضمن بيان املوقف يف حالة طبيعيّ 

                                              
 .546: 2( املنتظري، دراسات يف املكاسب املحّرمة 1)

 .307: 3، و60: 2( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: املنتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة 2)



 

ّن ترب أا يعيراها فضل اهلل بارزة يف نصوص السنّة أكثر منها يف نصوص الكتاب الكريم، من هن

مفتوحة عىل  تها ومالبساهتا تظّل نصوص الكتاب حتظى بوضوح بينام نصوص السنّة جلزئيّ 

تامعي جعو بوضوح لفقه ادىل فقه فردي، بينام فضل اهلل يإاحتامالت أكثر، وهو ما حيّول الفقه 

رج رج حرصها الفقهاء باحلّس واحلفي الع  نقاعدة مثل ّن أعام، معتربًا  ي لفقه  ، أوسيايس

 يضًا.أبينام يفرتض طرحها يف سياق احلرج النوعي العام  ،الشخّّص 

 ـ التعّبد ومعرفة الالكات بني العبادات والعامالت 2

حتّول االجتهاد  ،ة بني الوقائع والنصوص واحلوادثومن خالل هذه الظاهرة التفكيكيّ 

ه نوع نّ أها ختريج املوقف عىل ىل ما يشبه احلالة التي يصعب جدًا معإي فضل اهلل ـ أاإلمامي ـ بر

ة تعدٍّ بسط عمليّ اتسع نطاق االهتام بالقياس عند أ ة للمورد، وهبذاه ال خصوصيّ نّ أأو املثال من 

 مكان معرفة املالكات.إعن النّص، وبات من العسري للغاية احلديث عن 

ّن أامالت، إذ يرى بني العبادات واملع داً مام التمييز جمدّ الطريق أ وهبذا يفتح السيد فضل اهلل

والتوّصليّات ا املعامالت مّ أالعبادات يمكن فرض صعوبة حتصيل املالك الترشيعي فيها، 

 ،ة الواردة يف الكتاب والسنّةليس كذلك، ويستشهد لذلك بالنصوص التعليليّ فيها فاألمر 

فهمها ة العلل هي عينها التي يّن نوعيّ أّن هذه النصوص لو راجعناها تؤّكد لنا أحيث يرى 

وليس ثّمة يشء غريب عن نمط الفهم العليل عند  ،ترشيعاتالقالء والعرف من هذه عال

 جتاه هذه القوانني. ءالقالع

ّن ذهنيّة أ تربيع هس بالبول مّرتني بالقليل، فإنّ تنجّ ويطرح فضل اهلل مثاالً وهو تطهري امل

ريق كامل ال يمكن بإام ينب ،رهطهّ س يّن قطرتني عىل املوضع املتنجّ أالتعّبد هنا جتعل الفقيه يرى 

 ،دّيةبة ليست تعّن هذه القضيّ أ تربّنه يع! ويستغرب فضل اهلل من ذلك؛ ألدون تعّدد ن يطّهرهأ

النجاسة والثانية لتحقيق عني لرفع  وىلبل هي طريق وسبيل لنظافة املوضع، فالغسلة األ

ة ليست ون تعّدد، فالقضيّ دمن بريق كامل عىل املوضع ولو إ ق بصّب يتحقّ  مر  أالنظافة، وهو 

الطهارة  اببوأكثر أحكام أن تكون أمنه شخصّيًا احتامالً يف  سمعت  قد رسارّية بنظره، بل أ

 .والنجاسة مأخوذة طريقّيًا لتحقيق النظافة والنقاء ورفع االستقذار العريف

 ،يعتمد الظنّ  القياس نّ يمنع نفسه عن القياس عرب قوله بأ وفضل اهلل هنا إذ يرفض التعبدّية

 ونحن هنا نعتمد وثوق الفقيه بتنقيح املناط ومناسبات احلكم واملوضوع وغري ذلك.



  

م ـ قبل الشيخ الصانعي وأمثاله ـ فكرة مرجعيّة 1995ويطرح فضل اهلل يف حوار له عام 

ويرى أّن النصوص التي أطلقت العناوين الكلّية تدعونا  قاعدة العدل ونفي الظلم والباطل،

وفقًا لتشخيصنا العريف العقالئي السليم، فالنهي عن أكل املال بالباطل مفهوم عقالئي  إليها

إنساين، ولنا أن نحّدد الباطل يف الواقع لنتّبع الرشيعة فيه، وكذلك مفاهيم املعروف والظلم 

والعدل وغريها، بل أغلب جمال املعامالت هو جمال عقالئي تدّخلت فيه الرشيعة بطريقة 

ط، وتركته للعقالء لتنظيم أمورهم، ويشهد لذلك عنده أّن حديث دعائم اإلسالم حمدودة فق

املعروف يشري لبناء اإلسالم عىل مخس تقع يف العبادات والتوحيد، مما يعني أّن املعامالت هي 

 أمور برشّية ختضع للضوابط العاّمة يف الرشع ال غري.

 هم روح الرشيعةفالقاصد ونحو  االجتهاد اهلنديسمن ـ فضل اهلل  3

من أكثر عرف عن السيد فضل اهلل أّنه يرفض جدًا املنهج العقيل يف االجتهاد، فهو يرى يف ي  

ة هذا مسؤوليّ  نّ أهو الذي حّجم الفقه، وـ بحسب تسميته ـ هلنديس اّن االجتهاد أموضع 

ي تقوم عىل عد عن العرف واللغة العرفية والعربّية العفوّية، التاالجتهاد تقع عىل عاتق الب  

وهو الب عد الذي كان سببه غرقنا يف ايات وبيان األمثلة وغري ذلك، نة والكري املجازيّ بالتعا

 .التفكري بآلّيات فلسفّية بعيدة يف روحها عن أصول الفقه اإلسالمي والقضايا القانونّية

ّن علينا أو ،ربّية نفسها كانت اجتهادًا قّدم يف القرون األوىلعّن قواعد اللغة الأيعترب كام 

القواعد التي قّررها  وعدم اجلمود عىل ،يضاً أارسة هذا االجتهاد يف قواعد فهم النّص اليوم مم

 هي تقنينهم وتقعيدهم ىل، فهي ليست نصوصًا مقّدسة وإّناماة يف القرون األوون والنحبالغيّ ال

 .الناتج عن فهمهم للغة العربّية

بعد أن ذ إ ؛حو فكرة مفهوم معارضة القرآنن ،ويدخل فضل اهلل من خالل هذا الدخل

االجتهاد اهلنديس  نّ أيعترب حيسم أّن القرآن هو األصل يف وضع اخلطوط العاّمة للترشيعات، 

عريف يأخذ النص الذي الالنسب األربع، بينام الفهم  قائمة عىلالتعارض هو الذي جعل قواعد 

يف  دلقرآنية ولروح مفهوم التكريم الوارالعاّمة انية للبًا ث عن األكراد بوصفه معارضيتحدّ 

، وهبذا يطلق فضل مفهوم معارضة املفاهيم وليس معارضة النصوص وفقًا الكتاب الكريم

 لتعابريه.

عىل رضورة وعيه واستنطاقه  دويؤكّ  مفهوم روح الرشيعة، نتج فضل اهلل بحامسةٍ يم  ،ومن هنا



 

فقيه من الكتاب الة يستقيها ترشيعيّ الوالروح  .ة هندسيّةبطريقة عرفّية عقالئّية ال بطريقة فلسفيّ 

 .ال من عقله الذايتّ  ة،والسنّ 

فعىل سبيل املثال يعترب أّن النّص  ويطّبق فضل اهلل فكرة روح الرشيعة يف مواضع عديدة،

الداّل عىل أّن املرأة هلا حّق املقاربة اجلنسيّة من قبل زوجها مّرة واحدة كّل أربعة أشهر، وبطريقة 

تحّقق فيها رغبتها اجلنسّية الكاملة.. يعتربه منافيًا لروح الرشيعة واملقصد الرشعي من وراء ال ت

 الزواج الذي هو التحصني كام دّلت عىل ذلك النصوص العديدة.

بل يف داخله  ويعترب فضل اهلل أّن الفقه اإلمامي ليس بعيدًا عن القاصدّية وروح الرشيعة،

بحث التزاحم وفقه األولويات بأّنه باب التقاء التفكري املقاصدي بعض ما يلتقي معها، مصنّفًا 

بالعقل اإلمامي داعيًا لتطوير البحث املقاصدي يف الفقه اإلمامي، رافضًا التقسيم اخلاميس 

ئّية ومفتوحة عىل اجتهادات وقد استقرااملشهور للرضوريات املقاصدّية، حيث يعترب أّن املسألة 

ئّية استقرارًا عن الرضورّيات خيتلف عاّم تصّوره السابقون؛ ألّن املسألة تفرض احلياة علينا تصوّ 

 وليست نّصًا بعينه.

فيميل  وربام يتنبّه فضل اهلل لشكلة القياس التي تواجهها قضّية القاصد وروح الرشيعة،

ذا ، وسيأيت بحثها بالتفصيل يف الفصل الثالث من هبنحو  ما ـ يف إثارة  سّببت يف حينه لغطاً 

ـ إىل االعتقاد بأّن نصوص النهي عن القياس مرجعها إىل النهي عنه يف حال  الكتاب بعون اهلل

انفتاح باب العلم والعلمي، أّما إذا انسّد هذا الباب فربام يكون الرجوع للقياس معقوالً 

 ومقبوالً.

 ـ بني احليل الرشعيّة ومشكلة االحتياطات 4

والتسامح يف أدّلة السنن  اتمجاع والشهرة واالحتياطظات عديدة عىل اإلبدائه حتفّ إ معو

 ؛بدي فضل اهلل رفضه لفكرة احليل الرشعيّةونحو ذلك من قواعد يعمل الفقهاء هبا كثريًا، يم 

 طار  إى التي تنطلق من الفتاوالعديد من عىل ظًا ر بذهنية شكلّية، وهلذا كان متحفّ ه يراها تفكّ نّ أل

روح  يعترب أنّ  همن نوع عقود التحريم الشكليّة وغري ذلك؛ ألنّ  ،شكيل يف التعامل مع القضايا

 ال عىل جمّرد الشكل اخلارجي للمعاملة. ،العقد تقوم عىل القصد

يعترب فضل اهلل أّن شيوع ثقافة االحتياطات يف الفتاوى مرجعها إىل أّن الفقيه يفّكر بنفسه 

عيّة يف العديد من املواضع، لكنّه حيتاط أكثر مما يفّكر باملجتمع، فهو رغم امتالكه احلّجة الرش



  

ألجل اخلوف أو العتبارات شخصّية تتصل بوضعه الذايت، يف حني ال نجد تفكريًا مسؤوالً 

. وكان فضل اهلل من أشهر ، وإخراجها من حال العّس واحلرجعن حالة الناس وقضاياها

ناق عىل الناس يف حياهتم، الناقدين لفكرة االحتياطات الوجوبّية وأّّنا مسؤولة عن تضييق اخل

بل هو ـ أي فضل اهلل ـ قام بحذف الكثري مما كان يعترب احتياطًا عند جيل  سابق من العلامء، مثل 

السيّد اخلوئي والسيد احلكيم، مما جعل العديد من فتاويه تبدو غريبة وغري مألوفة، ولكنّها يف 

 غري أّّنا مل تصل ملستوى اإلفتاء هبا. احلقيقة كانت قائمة وموجودة وشائعة يف الوسط العلمي،

ة الواسعة قّدمت ّن الصورة االحتياطيّ أبل يعترب  ،القضية تقف هنا نّ يرى فضل اهلل أوال 

رسائل اليف  ة املعروضةحتياطيّ ينا عن هذه الصورة االالدين للعامل بطريقة خمتلفة عاّم لو ختلّ 

ض عن اإلسالم ترجع هلذا النمط من تعاطي  أّن العديد من حاالت اإلعراتربالعملّية، وهو يع

 .أمثاهلافتوى واليا االفقهاء يف قض

فتح باب االجتهاد مفخرة  نّ ، يف اعتقاد األخري بأمن هنا خيتلف فضل اهلل عن شمس الدين

ّّنا مفخرة حقيقّية، فهو يعتقد بأّن الفقهاء يف بحوثهم كثريًا ما أة عند الشيعة، بل هو يرى ومهيّ 

فكار ظون عن حتويل هذه األّّنم يتحفّ أارًا جديدة؛ لكّن مشكلة الفقهاء الشيعة فكأيطرحون 

ون الكتب طيف بـ بوصفها احتامالت ووجهات نظر نظرّية ـ فتظّل مدفونة  ،ىل فتاوىإ

 واملوسوعات الفقهّية، وهبذا يبدو الفقه اإلمامي غري متطّور وال منفتح عىل اجتهادات متعّددة.

ة عنارص التي ختدم عمليّ الًا للكثري من دعوته العلم لكي يكون مفّّس ويشتهر فضل اهلل ب

ة معلومات كي يثري يف املعطيات الفقهيّ احلديث م لمكان فتح املجال للعإاالجتهاد، فريى 

 وغري ذلك.وثبوت اهلالل املوت  ةس وهويّ أمثل قضايا منّي املرأة وسّن الي ،جديدة

 ومواكبة العرص قاصدّيةـ فضل اهلل وهواجس اإلفراط يف ال 5

عترب يالشيخ شمس الدين يف القلق من الوقوع يف فّخ احلداثة، فمع السيد فضل اهلل شرتك ي

ي الذي أكالرمتامًا خذ بروح اإلسالم وجتاوز نصوصه مرفوض، أي الذي يذهب لألّن الرأ

ص لكن مع بل املطلوب األخذ بالنصوالفقه اإلسالمي،  ة وينهي عرص  يأخذ بالقوانني الوضعيّ 

وفاء كنصوص ال ،ره عىل النصوص الكلّيةظة ترّكز بندوهذه القراءة املتجدّ قراءة متجّددة؛ 

بدل الغرق يف النصوص  ،بالعقود ونفي العّس واحلرج وغري ذلك، لتكون األصل احلاكم

فكرة األخذ بالروح بعيدًا عن النصوص أّما اجلزئّية لكي نجعلها تعّطل النصوص الكلّية! 



 

. ومن أشكال التصحيح عنده إعادة قراءة النّص والفقه يف لديه غائمة وغري قابلة للضبط تبدوف

 ظّل فهم منظومي ونظامي، بدل قراءهتام يف ظّل حاالت متفّرقة.

يه االجتهاد ام يسمّ بيًا عن القبول متأبّ يرفض فضل اهلل تغيري اإلسالم تبعًا لتغرّي العرص، و

ن أب منه هو انحرف عن خّط الفكرة الصحيحة فهذا يتطلّ  ذاإّن العرص أويؤّكد التوفيقي، 

 . الفكرة الصحيحة انسجامًا معهن تتغرّي أال  ،يصّحح ذاته

بواب ص يف األطروحة الشيخ املطهري التي تقول بالتخّص ويرّحب السيد فضل اهلل بأ

ت ساماليانًا عن بعضها يف بعض حكون األبواب ختتلف أ ؛ورضورة هذا التخّصص ،الفقهّية

 .كأبواب العبادات واملعامالت ،العاّمة

أكتفي هبذا القدر من النقاط ذات الصلة؛ ألّن شخصيات  مثل السيد فضل اهلل هلا 

 مشاركات واسعة يف عنارص كثرية يف االجتهاد الرشعي والفهم الديني عمومًا، فال نطيل.

 الشريعةوأصول  السيستاني وتبّني خيار الكلّيات الدستورّيةـ  ـ  ـ  

م( يف 1930هـ/1349السيد عيل احلسيني السيستاين )مولود عام اسم ربام يبدو إقحام 

راجع ألعامله جيد حضورًا ، لكّن امل  ضوع املقاصدّية والتفكري خارج النّص غريبًا لدى بعض  وم

ور ة حضواضحًا هلذه الفكرة يف دائرة التنظري هنا وهناك يف احلّد األدنى، وإن مل نالحظ نوعيّ 

األمر الذي حيتاج ملتابعة تفصيلّية يف أعامله الفقهّية للتأّمل ة كثريًا، فقهيّ الفكار يف أعامله هذه األ

 يف نوع حضور هذه األفكار فيها وتأثرياهتا عىل الفتاوى لو كان هناك تأثري.

لفة ة معرفة املعنى املراد من خماتبدأ من قضيّ  ،النقطة املركزية يف هذا التوّجه للسيستاين

 وربام تنتهي بفكرة األحكام الوالئّية وجوهر منطقة الفراغ. ،القرآن وموافقته

)طرح احلديث املخالف  لقضّية أخبار الطرحوالتعارض عند تعّرضه يف مباحث احلجج ف

مع أمثال الصدر وفضل  سيستاين معنى املوافقة واملخالفة للكتاب ـ متوافقاً ال فّّس ي، للكتاب(

                                              
ـ  47ن كتاب جمّلة قضايا إسالمّية معارصة )مقاصد الرشيعة(: ( انظر: حوار حول مقاصد الرشيعة، ضم1)

؛ 199ـ  185، 51ـ  29؛ وحوار معه ـ مع مقال ـ ضمن كتاب: االجتهاد واحلياة، حوار عىل الورق: 62

، 291ـ  105م؛ واالجتهاد بني أرس املايض وآفاق املستقبل: 1995، عام 111املنطلق، العدد:  وجملة

 كتبه الفقهّية. إضافة إىل الكثري من



  

وافقة يف إىل جانب امل، «املوافقة من حيث اهلدف والروح»ّن املراد منها أاهلل وغريمها ـ ب

رة يف الكتاب هداف املقرّ خلرب واقعًا يف سياق االمتداد لألصول واأليكون ا أنبسلوب، األ

و عموم عىل وفق أالق إطة أن يكون ثمّ الشاهد  الكريم، وليس املراد من املوافقة أو وجود

أّن هذا املنهج يف فهم الروايات والترشيع كان يميل إليه بعض القدماء  والسيستاين يعترب اخلرب.

من أمثال يونس بن عبد الرمحن وابن اجلنيد، وهو يقوم عىل النقد املضموين للنصوص، كام 

 حتّدثنا عن وجهة نظره هذه سابقًا.

ء بطبيعتهم ّن العقاليرى أة تارخيّية، فهو ة ضمن مقاربة عقالنيّ يفهم السيستاين هذه القضيّ و

بل ينطلقون من تغيري  ،ةون القوانني اجلزئيّ اجتامعّية فهم ال يغرّي فكرّية ثون ثورات دعندما حي

ىل وضع دستور جديد للبالد، فتكون إليتحّول ذلك يف املجتمع، ة فكار الكليّ الرؤى واأل

قًا أو صول، تصاغ القوانني عىل وفقها الحأجلها بمثابة هداف التي انطلقت الثورة ألاأل

 .قواننيىل إتتحول هي 

د وفلسفة وجود عد الفلسفي لوجود العامل واملبدأ واملعالق من الب  طة تننيّ آإّن األصول القر

يف ـ من وجهة نظر السيستاين ـ ة التي تتمثل ة البرشيّ ات الكليّ قسان، وحتكمها قواعد العالاإلن

ب ى إِن  اهلل   ي  ﴿مثل قوله تعاىل:  ،يات الكريمةبعض اآل رخ ي الخقم
إِيت اِء ذِ اِن و  س  ِحخ اإلخ ِل و  دخ رم بِالخع  أخمم

ون   رم ك  مخ ت ذ  ل كم مخ ل ع  ِعظمكم ِي ي  الخب غخ ِر و  الخمنخك  اِء و  ش  حخ ِن الخف  ى ع  نخه  ي  مبدأ احلكم (، و90)النحل:  ﴾و 

اِت إِ ﴿قوله تعاىل: بالقسط يف  ان  وا األخ م  ده ؤ  مخ أ نخ تم كم رم أخمم تممخ ب نيخ  الن اِس أ نخ إِن  اهلل   ي  مخ ك  ا ح  إِذ  ا و  لِه  ىل  أ هخ

ِميًعا ب ِصرًيا ان  س  مخ بِِه إِن  اهلل   ك  ِعظمكم ِل إِن  اهلل   نِِعام  ي  دخ وا بِالخع  مم كم خ يات آ(، وكذلك 58)النساء:  ﴾حت 

سالم عل اإلجتهذه صول ألايات املساواة والكرامة اإلنسانّية.. فسلسلة آّس واحلرج، ونفي الع  

 تنبثق الترشيعات عنه اليوم بالقانون الطبيعي، وعرب هذا القانون الكيّل يعرّب فطري  مبّينًا لدين  

 اجلزئّية.

كام أّن السيستاين يفّّس حتليل احلرام وحتريم احلالل الوارد يف بعض النصوص بأّن املراد منه 

وضع معامل وهدم معامل سابقة،  فالرشيعة جاءت بسياسةما ناقض األهداف واملبادئ وهدمها، 

 وكّل ما يناقض هذه السياسة البنائّية واهلدمّية فهو حتليل احلرام وحتريم احلالل.

وربطًا بني مفهوم روح الرشيعة وكلّياهتا الدستورّية واألهدافية، وبني نظرّية منطقة الفراغ، 

املبادئ العاّمة واملقاصد مر يف منطقة الفراغ هي حتقيق األ سياسة ويلّ  نّ أيفهم السيستاين 



 

 .الرشيعةرشعّية وروح ال

هل البيت م ترشيعات السنّة النبوية وسنّة أث ،ةويضع السيستاين تفاصيل الترشيعات القرآنيّ 

يات، فليست ار سلسلة حلقات متواصلة تتفّرع بعضها عن بعض وتنطلق من تلك الكلّ يف إط

قوانني تتبع الدستور وليس الرّية العاّمة، فيات الدستوبل هي تفصيل تلك الكلّ  ،يداً دشيئًا ج

قة من كتبه ضع متفرّ اثارته كثريًا يف مو؛ وذلك بإرسولال دمًا عىل مقاصدو، وهو يؤّكد العكس

قوانني يف دائرة ترّشع الة التي ة الوالئيّ واإلمام والشخصيّ  ة للنبّي ة التبليغيّ التمييز بني الشخصيّ 

 .ول الرشيعةالتي ال يراها مناقضًة لشم الفراغ

من أعظم  قاعدة العدل نّ إ» ويف نّص يلفت انتباهنا لقاعدة العدل هنا، يقول السيستاين:

بقوله تعاىل:  ،هلا من الكتاب ويستدّل ، معنونة يف أبوابه كسائر القواعد وإن مل تكن ،قواعد الفقه

اململوك عىل مالكه من العدل أن تكون مؤونة  وال ريب إنّ ، حسان(اهلل يأمر بالعدل واإل )إنّ 

شكال يف أصل القاعدة ه ال ينبغي اإلوالظاهر إنّ  عىل غري مالكه. ومن البغي أن حتمل مؤونته

 وقوله ،الرشيفة كقوله: )وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل( ت عليه اآلياتكام دلّ 

وقد أوضحنا  ،الكيّل  البحث يقع يف أساسه وضابطهأّن إال  ،)وأمرت ألعدل بينكم( تعاىل:

 .«ةبعض القول فيه يف بعض املباحث األصوليّ 

 إىل الصانعي واحلكيمي مقصدّية العدل، من املطّهريـ  ـ  ـ  

نقصد هبذا العنوان االجتاه الذي يعترب أّن من أصول االجتهاد ووظائف املجتهد تقعيد 

هلا، فتتّم مراقبتها من أصل العدل، بوصفه مرجعًا ت عرض عليه االجتهادات لتصحيحها أو إبطا

قبله، وقد رأينا آنفًا هذه الفكرة عند الشيخ حمّمد مهدي شمس الدين وكذلك عند السيّد 

السيستاين، بيد أّن هذه الفكرة شهدت نمّوًا متزايدًا نسبّيًا، ربام بدأ مع الشيخ مرتىض املطّهري، 

 احلكيمي. ستاذ حمّمد رضا أمثال الشيخ يوسف الصانعي واألليصل اليوم إىل

م(، 1979سوف أحيل القارئ فيام يتصل بقاعدة العدل عند الشيخ مرتىض مطّهري )

م(؛ إىل ما بحثناه مفّصاًل يف هذا املوضوع يف كتابنا 1937والشيخ يوسف الصانعي )مولود عام 
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 .حول العالقة مع اآلخر الديني؛ ألّننا تعّرضنا لنظرّيتهام هناك فراجع

أّنه إىل جانب أخذه  وهو ،هنا أمرًا يتصل بالشيخ الصانعي أضيفني أوّد أن لكنّ 

ّن قاعدة آثارًا، فهو يرى أويرّتب عليه  سانّيةنبمبدأ الكرامة اإل أيضاً يعتقد  ،أصل العدالةب

طبيعّية سان حقوقًا نيثبت لإل اً أّوليصاًل ثل أالكرامة املستفادة من العقل والنقل مت

د املواقف ن نفهم الدين وفقًا هلذا املبدأ ونحدّ أفينبغي  يف هذه احلقوق، ومن ثمّ  ومساواةً 

 .ة تبعًا لهالرشعيّ 

ونفي العِس رصاره عىل مبدأ السامحة والسهولة إعي نكام يالحظ التابع الجتهادات الصا

 ،القًا من هذا املبدأط العديد من األحكام انهلذا فهو يغرّي  ،يف الترشيعات اإلسالمّيةواحلرج 

عي ـ فيام نني كام نعلم، وعىل سبيل املثال يستند الصاساسّية عند املقاصديّ بادئ األوهو أحد امل

ن أاه بير نسبة الولد املتبنّى ملن تبنّ ولتجونفي العّس واحلرج يستند ـ لقاعدة اليّس والسامحة 

ىل استنادًا إ ؛ة من النظر واللمس وما شابه ذلكثار املحرميّ آوترتيب  ،ك ولد فالنبأنّ يقال له 

 .نفي العّس واحلرج وغري ذلك

وهو من خالل هذا املفهوم يرفض االحتياطات التي يعترب بعضهم أّن الشيخ األنصاري 

بيل وفاته عىل الشيخ األنصاري يف ساهم فيها، وي نقل عن صاحب اجلواهر أّنه ملّا أحال ق  

 .«سهلة ة سمحةالرشيع فإنّ  ؛ل من احتياطاتكقلّ »التقليد، نظر إىل الشيخ، وقال له: 

 ومعيارّية العدل يف ميدان العمل لضمان سالمة االجتهادأهداف الدين احلكيمي، 

هـ( من 1354ستاذ حمّمد رضا احلكيمي )مولود عام األاملعارص الشيخ يعترب العالمة 

فيلسوف »، ولشّدة اهتاممه بقضيّة العدالة يشتهر بلقب الشخصّيات الفكرية البارزة يف إيران

، وهو يمثل أحد أهم رموز ما ي عرف باملدرسة التفكيكية اخلراسانّية، التي تؤمن «لةالعدا
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برضورة فصل الدين عن العرفان والتصّوف والفلسفة يف عملّية الفهم واملامرسة، بل لعّل هذه 

املذهب أو املدرسة »تسمية ترهتن يف وجودها أو يف تداوهلا له شخصّيًا بعد نرشه كتابًا باسم ال

 .م(1977) كام كان مقّربًا من الدكتور عيل رشيعتي .«كيكّيةالتف

صنّف احلكيمي سلسلة كبرية من الكتب، ولقيت بعض كتبه انتشارًا واسعًا فاق املعّدل 

التي كتبها مع أخويه، « احلياة»سوعته والطبيعي لنرش الكتاب يف إيران، وربام يمكن تصنيف م

 رج إيران قبل عّدة عقود.األكثر شهرة خاـ من بني كتبه ـ بأّّنا 

دبيات غالبًا ما تبدو أّن أدبياته شري إىل أن أأجيب عيّل  ،بدأ باحلديث عن احلكيميأن أقبل 

ويمزج ال عن قراءة شيعّية لإلسالم فحسب، ، مساو  للتشّيع سالم  إث عن ّنه يتحدّ أشيعّية، فك

ه يمتاز عن املطهري والطباطبائي نّ ه أربام يعترب املتابعون لمتامًا بني رؤيته وبني التشّيع، وهلذا 

سالمّية عاّمة، إة ال بلغة بلغة شيعيّ جاء خطابه  نّ أب تيوالصدر والطالقاين وبازركان ورشيع

ة استقائه مصادر ة اإلمامّية يف كيفيّ نية تفكريه تتصل اتصاالً وثيقًا باهلويّ ّن بِ أوسوف نرى كيف 

بل له  ،القاً إطين مغفوالً عنده آالقر النّص  ن يكونأاملعرفة من عمق الرتاث الشيعي، دون 

مثل السيد  ،ةات شيعيّ فات مستقّلة عن شخصيّ حضور مهّم جدًا، وربام من هنا نجد له مصنّ 

مري حامد السيد وهـ(، 1389الطهراين ) رگاآلغا بزوهـ(، 1377)بد احلسني رشف الدين ع

ان هؤالء الثالثة معروفني وقد ك ،واحد منهم كتاباً  ، فقد كتب حول كّل هـ(1306) حسني

 .وتركيزهم عىل اهلوّية الشيعّية يف الوسط السنّي اعهم عن التشيّعفبد

ومنها رسالته الشهورة إىل فيدل  ـ وثة يف كتبه ورسائله وأعاملهثيقيم احلكيمي فكرته هنا الب

ة وأمثاهلا الصالف سالم،ىل حمورّية التوحيد والعدل يف اإلع ـ ياةوكتابه احل، م(2016) كاسرتو

 نليه القرآّن العدل هو املعروف الذي دعا إأل ؛والباقي ليس سوى العدل ،رمز التوحيد

ّدث عن عندما أحتأّنني إّن احلكيمي يرّصح هنا ب .والعمل عديلّ  واإليامن توحيديٌّ الكريم، 

بل  م،الهتّم بفالسفة األخالق ونظرّياهت بحث تنظريياً أوال  ،م بمنظار كالميتكلّ العدل فال أ

فهو ال يبحث عن مفهوم  ، امليداين اليومي تمع أو العدل االجتامعيجعن العدل يف امل مأتكلّ 

نظرّي للعدالة بل يرّكز عىل مفهوم العدالة املعيشّية اليوميّة التي تالمس حياة الفرد يف املجتمع، 

 .ة التوحيد والعدلتقع الكثري من أعامله يف سياق حتقيق ثنائيّ من هنا 

لة العدالة والدعوة للعدل، يف مقابل أع يكمن يف مس احلكيمي أّن االمتياز البارز للتشيّ يعترب



  

 ؛تاّمًا يقع يف سياق حتقيق العدل ورفع الظلم اً يّ سكام يفهم قضّية عاشوراء فهاًم سياحّكام اجلور، 

نة يف معيّ احلسني جاء ليهدم التاميز الطبقي الذي حصل بعد متركز املال بيد طبقة اإلمام ّن أل

ين ذعن املنكر الل دارة اقتصادّية، فاألمر باملعروف والنهيإثر سوء إسالمي عىل تمع اإلاملج

من البسطاء يف الشارع  وو عمرأ ث عنهام احلسني يف خطابه املشهور، ليسا مالحقة زيد  حتدّ 

لسيايس، د ااو هناك فحسب، بل هو تغيري قواعد الظلم االقتصادي والفسأهنا  مر  من أ ملنعهام

عن املنكر  ّن املأمور باملعروف واملنهّي أوهو يفهم من هذا كّله ومن النصوص الدينيّة األخرى 

و دمر الذي يبوليس العكس، األ ، الكبارنيلني واملتموّ هو الطبقة النافذة من احلّكام السياسيّ 

 كام هي الفكرة متاماً مر باملعروف وّني عن املنكر من قبل املجتمع للسلطة، أمنه دعوته حلركة 

ر عاش والتي تتداول يف بعض األوساط من أّن الشعار الكبري للحركة املهدوّية يف آخر الزمان ه

أّنه يمأل العدل بعد انتشار الظلم وليست شعار نرش الدين، طبقًا ملا جاء يف الروايات من 

 لئت ظلاًم وجورًا.ن م  أوعدالً بعد  رض قسطاً األ

 ،والعدالة االقتصادّية ،الة هلا جوانب ثالثة: العدالة السياسّيةويعترب احلكيمي أّن العد

لكّن احلكيمي يعترب أّن ّن حتقيق العدل حيتاج هلذه العنارص الثالثة معًا، أو والعدالة القضائّية،

، وهو يفهم من يومتفّرع عرب التاريخ من الظلم االقتصاد ئي تابع  االظلم السيايس والقض

ون التسامي الروحي دقتصادي حيول لم االظّن الالنبوّي أيت هل البأيات انصوص ورو

فضالً عن أن يكون  ،أّن الدين الذي ال حيمل معه العدالة ليس بدين ىلإلنسان، وهلذا فهو ير

لخن ا ﴿حني قال تعاىل:  ،ةنيّ آقرالمًا، وهبذا نطقت النصوص السإ ز  نخ أ  ن ا بِالخب يِّن اِت و  ل  سم ن ا رم لخ س  دخ أ رخ ل ق 

ع   طِ م  ان  لِي قموم  الن اسم بِالخِقسخ الخِيز  مم الخكِت اب  و  حتقيق  و(، ففلسفة النبّوات ه25)احلديد:  ﴾..هم

 ن يقع يف سياق حتقيق العدل عند احلكيمي.أجيب  القسط والعدل، ومن هنا فاالجتهاد الفقهّي 

تمع جبناء ال ّنه ال يمكن بناء الفرد السليم والصالح من دون، يتصّور احلكيمي أمن هنا

أّّنا هلذا فهو يفهم النصوص التي تربط الفقر بالكفر عىل  دل، وحتقيق العدالة يف األرض،االع

ارتباطًا كاماًل بالعدل القائم عىل العدالة  اننسان يرتبطأّن التوحيد وصالح اإلفهمنا بتريد أن ت  

لذي يرّكز مثاًل عىل حجاب ولوّيات التيار اإلسالمي اأ، هلذا يعرتض احلكيمي عىل االقتصادّية

السعي لتحقيق يمثل الذي  ، وهو النهيقتصاديعىل النهي عن املنكر اال زاملرأة أكثر مما يركّ 

ين كان يقرن كثريًا العبادة هلل سبحانه بالوفاء آالعدل االقتصادي يف املجتمع، فإّن النّص القر



 

 حيد.قتصادي والتوقوي بني العدل اال طبالكيل وامليزان، وهذا رب

ة ن يكون قائاًل باللكيّ أسالم ال يمكن اإل نّ أيفهم احلكيمي نفسه، من منظور العدالة و

ّنه وهي فكرة جديرة بالتأّمل عنده؛ أل تمع،أساس العدل يف الجة التي تبلغ حّدًا يزعزع يّ دالفر

عدل ال ةة هنا تتصل بامللكية الفردّية وربط هذه امللكية بمعياريّ ساسيّ يناقش يف قضّية أ

رض قواعد فاالجتامعي، فامللكية ال متلك قداستها وحرمتها بعيدًا عن قواعد العدل، بل ت

كثر من مّرة للربط بني ما يقول وبني طبيعة ، وهذا ما يدفع احلكيمي يف أالعدل ذاهتا عليها

عملق أصحاب املال واجلاه، فتمركز املال وتكانوا إذ نجد أّّنم  ؛املعارضني لألنبياء عرب التاريخ

ة نوعًا من ّية هو الذي يفيض ملواجهة حركة األنبياء، وهلذا نجد يف النصوص الدينيّ دة الفرامللكيّ 

 يف مقابل مدح الفقراء ومتوّسطي احلال. ،هلم والذمّ  ياءغنالتحقري لأل

ر الثروة معًا، ويرامها متالزمني، تكاث إلغاءالفقر و إلغاءيقيم احلكيمي العدل عىل  ،من هنا

اهلل سبحانه فرض يف أموال  إنّ »×: وقد قال اإلمام عيل ،عنده كاثر هو عّلة الفقربل الت

. «واهلل تعاىل سائلهم عن ذلك ،ع به غنّي إال بام متّ  فام جاع فقري  ، األغنياء أقوات الفقراء

صل أوهو  ،سالمصول العدل يف اإلأحد أعند احلكيمي وبعملّية اإللغاء املزدوجة هذه يتحّقق 

صول ، وهبذا تتالءم أواة، بل هو غاية العدل عنده وهو يطالع املوضوع من زاوية اقتصادّيةاملسا

 ة بني الناس.اها بعضًا وصوالً لتحقيق املساوليؤّكد بعض   ،العدل ونفي الظلم والنهي عن االكتناز

ن أّن التعامل مع الظلم االقتصادي ال يمكن أبعد من ذلك عندما يعترب احلكيمي أويذهب 

بقة الغنّية طاولة عىل رؤوس الطيقلب ال ثوريّ  ن ينبثق من تفكريٍ  أبل البّد  ،ون بالداراةيك

عجبت ملن ال جيد قوت يومه » اإلمام عيل من قوله: نسب إىلمستندًا يف ذلك ملا ي   الفاحشة،

 بان منطقّيًا ثورةً ؛ فالفقر واجلوع يتطلّ «أو كيف ال خيرج شاهرًا سيفه كيف ال يشهر سيفه

ال  غري املالك ملال   ّنه لو اضطرّ أيف فتواهم بفقهاء اء الملبعض قدهنا تفاضة، وهو يستند وان

غري ـ من وجهة نظر احلكيمي يعطي ـ رار ط، فاالضبه وىلأ ليه كان املضطرّ  املالك إيضطرّ 

 عىل منطق امللكيّة.يقّدمان وهذا يعني أّن العدالة ومنطق رفع احلاجة  ،ولوّيةأاملالك 
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وما أخذ »يقول: × مواجهة الفقر، فعيلّ  كيميأبرز وظائف علامء الدين عند احلإّن من 

. فالعامل احلقيقي هو الذي «..ة ظامل وال سغب مظلومكظّ  وا عىلاهلل عىل العلامء أن ال يقارّ 

 نّ أن يقول بأّن احلكيمي يريد ظلومني، وليس غري ذلك، وكأينترص للفقراء واملحتاجني وامل

بل هو الوقوف بجانب املحتاجني والطبقات  ،العلممحل ين ليس هو جمّرد عامل الدعمل 

وى كالم سسالم ليس الة فكّل ما نقوله عن اإل أّنه ما مل تتحّقق العدرباملسحوقة، وهلذا فهو يعت

 يف اهلواء ال أكثر.

عام، نأيت لدراسة مقارنة بينه وبني النمط الفقهي ال ،بعد هذا التوضيح العام لتفكري احلكيمي

 ل جمموعة نقاط:الوذلك من خريها عىل االجتهاد الرشعي، ثّية العدل عنده وتأدلنكتشف مقص

من  قةً ويعترب العدالة متحقّ  ردّية،ة الفامللكيّ  املدريس يكّرس مبدأ اإلسالميإّن الفقه  ـ 1

الفرد والتي هي اخلمس والزكاة مثالً، يف مقابل  ة عىلخالل حتقيق الواجبات االقتصاديّ 

ربا والقامر والّسقة، بينام طريقة تعامل احلكيمي لة من نوع اات االقتصاديّ ماالنتهاء عن املحرّ 

قتصادي هو الذي حيكم ّن املفهوم العام للعدل االأضوع ليست كذلك، فهو يعترب ومع امل

ة فعندما يتناول قضيّ  و يضّيق فيها، ومن ثمّ أع قتصادّية ويوّس ة االومة الفقهيّ ظحركة املن

بل يفهمها يف  ة،يّ دوالفقري، فهو ال يفهمها يف سياق منطق الرضورة الفر طرار بني الغنّي ضاال

ة التي تكشف عنها ظاهرة تامعيّ جفالرضورة اال ، ومن ثمّ ةسياق منطق الرضورة االجتامعيّ 

ة الظاملة متامًا، فال بقيّ طحتى رفع ال غنياء وصوالً موال األأمن  ذختمع تفرض األجالفقر يف امل

اه ملعنى مقصدي بل يتعدّ  ،اة واخلمسكيقف املوضوع عند حدود املعنى الفقهي اخلاص للز

 فردات الفقهّية.ك املوسع حيرّ أ

صل أو ،ة بني األبناءاصل املساوأو ،انسصل اإلحأ :صول من نوعأويستعني احلكيمي هنا ب

ة عند اصل املساوأبوصفها قواعد تساهم يف تكوين الصورة احلقيقّية، و ،سالميّةخّوة اإلاأل

حتى ة بالغًا حّد منع التمييز املايل خذ بعني االعتبار االمتيازات الومهيّ احلكيمي يفرض عدم األ

فهو  ،اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب من التمييز يف العطاء ها فعلخالفًا مليامين، إساس أعىل 

 .سلوك مرفوض وغري مرّبر
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ثروة الام زادت فكلّ  ،ثروةاليمي توازنًا يف توزيع يفرض احلك ،وعرب هذه املجموعة املتكاملة

، سالمّياً إىل وضع متوازن بني الناس فهذا هو املقّرر إعادة حركة املال سعي إلاليلزم  يف مكان  

نفاق، وهبذه املال ويدعو للمزيد من اإلكسب عتدال واالحتياط يف سالم يؤمن باالاإل نّ أل

ة ال يوقفها احلكيمي عند حدود تمع، وهي عمليّ جوب يف امللطالتوازن املايل م نّ أالعملّية نفهم 

 دأ الكرامة اإلنسانّية.بيامن العميق بمه يقّرر اإلنّ أل ؛يراها عاّمة ، بلاجلامعة املسلمة

، يعقد احلكيمي بحثًا يف التمييز بني أحكام الدين وأهداف  وكلّيةيف مقاربة أكثر تنظريّيةً  ـ 2

اسات نظرت لالجتهاد من زاوية أحكام الدين، يف حني يريد هو ّن أغلب الدرأالدين، فيعترب 

 أن ينظر له من زاوية أهداف الدين، لكن ملاذا االجتهاد يف األهداف؟ وما هي رضورته؟

غرّيت وضع  م(1897) فغايناأل/ّن احلركة التي أطلقها مجال الدينحلكيمي يعترب أإّن ا

ن يبقى حيًا يف أراد االجتهاد أذا والنهوض، وإ افة مواجهة االستعامرالعامل اإلسالمي نحو ثق

الفرتة ما قبل مجال الدين فإّنه سوف ينتج جمتمعات تعيش ما قبله، بينام لو غرّي نحو االجتهاد يف 

ًا ن يصنع جمتمعأن له كّن من املمإف ،األهداف وفقًا ملا فرضته األوضاع األخرية بعد مجال الدين

 ومن هذه الناحية يظّل تأثريه عميقًا. ،معات املسلمةتمعارصًا، فاالجتهاد صانع املج

األهداف ليتلو ذلك يف جتهاد االاالجتهاد يبدأ من  نّ أيعترب احلكيمي  ،ساسعىل هذا األ

م عن الفرد ن يتكلّ ، فالبّد له أ«هلّية ـ اجتامعّيةإ»فام دام الدين ظاهرة  االجتهاد يف األحكام،

ة ال يمكن فصلها عن رسالة الدين، من هنا فاالجتهاد ثثالواملجتمع والدولة، فهذه العنارص ال

ة يف ليس هدفًا بل هو وسيلة، وعندما يكون كذلك فهو سبيل للكشف عن التكاليف الدينيّ 

 سياق هذا الثالوث، وهي التكاليف التي تقع يف طريق حتقيق األهداف والغايات.

قتصادي ّن االستغالل االعترب أوذلك عندما ي ويضع احلكيمي االجتهاد يف موقع االختبار،

ذا مل يتمّكن إن يقوم بفضحه، فأة، يلزم عىل االجتهاد دشكاالً متعدّ أاملعارص الذي بات يتخذ 

رج احله فاشاالجتهاد من مواجهة هذه الظاهرة الظاملة فإنّ  د من جمرّ  كيمي االجتهاد  ل، وهبذا خي 

 قادراً ـ ليثبت اجتهاده ـ ن يكون املجتهد أ ىلإالفعل النخبوي القابع يف زوايا احلوزات العلميّة 

ة مّ حللول لألجتاه قضايا العرص وظلامته، وتقديم اـ حسب تعبريه ـ عىل اختاذ مواقف نبوّية 

يقود حركة األّمة؟!  هنّ أو يزعم أد االجتهاد يللخروج من املآزق واألزمات، وإال فكيف ير

 وكيف؟! !فأين ذلك؟



  

صاح عن قدرة الدين كان اجتهادًا حقيقّيًا، هو املؤهل لإلففاالجتهاد لو »يقول احلكيمي: 

ال بتقديم احللول واملشاريع النهوضّية التي إوقيادة املجتمع ال تكون ، «تمععىل صناعة املج

ذا مل إالعدل هو القيمة النهائيّة، واألحكام جاءت لتحقيقه، ف نّ ق العدل؛ أللم وحتقّ ظتلغي ال

اجتهادهم  نّ أهذا يعني  نّ إتهدون قادرة عىل حتقيق العدل، فجا املها لنمقدّ يتكن األحكام التي 

بات خارج الزمان وانتهى مفعوله، وهبذا يضع احلكيمي رشوط االجتهاد وفق االختبار العميل 

التي  هأن تكون أحكامفي لزم الفقيه ة الكامنة يف العدل من جهة ثانية، يّ دوحتقيق املقص ،من جهة

وليس فقط يف سياق عدم معارضتها للعدل، فعدم  ،قامة القسطإاق يف سي يستنبطها واقعةً 

 املعارضة يشء واملسامهة يف العدل يشء آخر.

ّن الفقه بحاجة لتحقيق االجتهاد املقاصدي األهدايف، يلزمنا القول ـ برأي احلكيمي ـ بأ ـ 3

غري صحيح؛ أمر   ية فقط، فاعتبار آيات األحكام مخسامئة آإلعادة النظر يف النصوص الترشيعّية

طنة وغري اوالعدل والقسط والزكاة الب ،ةوز الثرتنايات منع تكاثر املال واكآقحام ن إبل البد م

ليتمّكن االجتهاد عرب ذلك من التوّجه نحو حتقيق مقاصده؛  ؛ذلك ضمن نصوص األحكام

د ىل اجتهاإفيض ي   ،حكام عن نصوص املقاصد والغاياتوكأّنه يقول بأّن برت نصوص األ

 منقوص.

وعي الواقع، فمن دون وعي الواقع يفرض احلكيمي لسالمة العملّية االجتهادّية رشط   ـ 4

النظرة  نّ أاسة عندما يعترب ث احلكيمي عن قضيّة حّس وهنا يتحدّ  ،ق االجتهاد السليملن يتحقّ 

، والتعامل معهم بالكثري من ونشاطهم االقتصادي صحاب املالجتاه أتهدين ة للمجيّ حالسط

ة حلركة ريات العمليّ أثدّية، دون النظر يف التاعامهلم االقتصأمضاء وتصويب إ مح، ومن ثمّ االتس

الفقيه ال يعرف الواقع وال  نّ أخرى، معناه األالفقراء والطبقات  غنياء عىلاملال ونشاط األ

والظلم  ،اجتامعّي  الفقر ظلم   نّ ارض؛ ألنتج فقهًا غريبًا عن الزمان احلهداف، وهو ي  يعرف األ

ذاك الذي ينتج  عترب اجتهاداً ي  ن أمكن ف ي  ي، والترشيع جاء لتحقيق العدل، فكمتاماً  مرفوض

 .نقيض هذه املنظومة؟! والقرآن وضع الظلم مقابل التقوى فال تقوى مع الظلم

فكار من عرب اقتناص األ ،ة شّم الفقاهة عند املجتهدينهبذا يدعو احلكيمي لتقوية حاّس 

ات ، ال عرب اجلمود عىل حرفيّ الذي يعي الواقع والغايات معاً  من االستنباط خالل هذا النمط

العدل »حيث يقول:  ،×يستند احلكيمي ملقولة اإلمام عيل ،خالل هذا كّله، ومن النصوص



 

 افه،دحكام الدين من دون حياة أهأّنه ال حياة ألّّنا تدّل عىل أ، فريى «حكامحياة األ

 ا الدين.هكرب مشكلة يواجهأون األهداف هي عنده حكام من دواالهتامم باأل

ن يعرض أعىل الفقيه ّن أيذهب احلكيمي إىل  ،ر عن االجتهادهلذا التصوّ  طبيعّية كنتيجة  و

 .ذف وما وافقه يؤخذ بهفام عارض العدل حي   ،يقّدم عىل املهم همّ األ نّ أل ؛فتاويه عىل العدل

الوضعيّة كام قلنا، بل يؤخذ من الكتاب ال يؤخذ العدل عند احلكيمي من املدارس  ـ 5

والسنّة، وهذا ما دفع احلكيمي للبحث يف النصوص عن تعريف العدل، فاكتشفه يف نّصني 

 دفعاه لتدوين مقالة مستقّلة يف هذا الصدد.× مهّمني لإلمام الصادق

ل الناس يستغنون إذا عد إنّ »قال:  ،×ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهلليف خرب فقد ورد 

وكذلك ورد يف خرب محاد  .«رج األرض بركتها بإذن اهلل تعاىلوخت   ،السامء رزقها وتنزل ،بينهم

من  اهلل مل يرتك شيئاً  إنّ ».. قال:  ،×عن العبد الصالح بن عيسى، عن بعض أصحابنا،

 ،ة والفقراء واملساكنية والعامّ اخلاّص  ،هحقّ  حّق  ذي صنوف األموال إال وقد قسمه وأعطى كّل 

العدل أحىل من  لو عدل يف الناس الستغنوا، ثم قال: إنّ  صنف من صنوف الناس، فقال: وكّل 

 .«..سن العدلحي   وال يعدل إال من ،العسل

عجيب من قبل عموم  بشكل  للتجاهل هذا التعريف قد تعّرض  نّ يعترب احلكيمي أ

ثوا عن العدالة م إذا حتدّ حتى أّّن  ،^، حتى طواه النسيانأهل البيتاملسلمني، والسّيام أتباع 

رون بالبحث والتنقيب، ال نجدهم يشريون إىل قون واملنظّ أو كتبوا حوهلا، أو إذا تناوهلا املحقّ 

ة عىل عمق املظلوميّ  بعيد. وهذا إن دّل عىل يشء، فإنام يدّل  وال منمن قريب ال هذا التعريف 

 كيمي.من وجهة نظر احل ة األطهارالكبرية التي تعّرض هلا األئمّ 

أو جتريدي،  ليس بنظرّي  ،مي تكمن يف كونه عملّيًا معاشّياً يريف عند احلكعوقيمة هذا الت

 .و فلسفي غامضأد نسان وليس بمعقّ إ ّي وهو بسيط واضح يفهمه أ
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تب احلكيمي ومقاالته، وأمّهها: جامعه ( 4) ما أوضحته أعاله هو عصارة أخذهتا من أكثر من موضع من ك 

وانظر له  ؛ كتاب احلياة؛عاشورا مظلوميّتي مضاعف ؛منهاى فقر ؛كالم جاودانه ؛قيام جاودانه ؛سازي قرآين

 



  

وأّّنا تضع الفقه كّله يف  هبذا نكتشف أّن بِنية تفكري احلكيمي هي بنية مقاصدّية أهدافّية،

ساوة القائمة عنده عىل معيار اقتصادي، وال أدري هل أّن محاسة سياق مقولة العدل وامل

احلكيمي للجانب االقتصادي جاءت نتيجة سياق معريف ذايت يف الكتاب والسنّة أو أّنه كان 

كبري عىل حركة هذه املفاهيم  لليسار االشرتاكي يف النصف الثاين من القرن العرشين تأثري  

 ؟تفكري عيل رشيعتي الثوريعنده، خاّصة مع كونه قريبًا من 

التأمت معها ثورّية  ،ة رشيعتي السياسّية واالجتامعّيةّن ثوريّ : إقولولعّل بإمكاين أن أ

 احلكيمي االقتصادّية.

 صول فقه منفتح مقاصديًاأحممد تقي املدّرسي والعبور من األرسطّية حنو ـ  ـ  ـ  

من الشخصيات الفقهّية البارزة يف  م(1945يعّد السيد حمّمد تقي املدّريس )مولود عام 

، وقد كانت له أعامل فقهّية وبحثّية عديدة، سياق التيار احلركي اإلسالمي يف العقود األخرية

 كام له أنشطته السياسّية واالجتامعّية املشهودة.

 ،فلديه مسامهات عّدة يف جماالت خمتلفة ،ريد هنا البحث عن دراسة شاملة لفكرهولست أ

ة املقاصد والتفكري ة متثل عالقة فكره الفقهي بنظريّ ديد فقط اإلضاءة عىل نقطة حمدّ رأبقدر ما 

 العليل.

رصة التي انتقدت بشّدة املنطق ة املعابرز الشخصّيات الشيعيّ أيعترب املدّريس واحدًا من 

ال وكان يناقش فيها بالتفصيل لتتاح له إومل تكن هناك فرصة أو مناسبة  ،رسطيالتفكري األو

ىل تأثره باملدرسة ًا أيضًا إوربام يكون موقفه السلبي هذا راجع .طيرساقف املنطق األمو

يس عّدة وقد صنّف املدرّ  .يس من رجاالهتاالتفكيكّية التي كان والده السيد حممد كاظم املدرّ 

سالمي الفكر اإل» ، و«وله ومناهجهصأ ،سالمياملنطق اإل»ث عن هذا األمر مثل: كتب تتحدّ 

 وغري ذلك. ،«مبادئ احلكمة» ، و«سالمّي العرفان اإل» ، و«ةريّ اضمواجهة ح

 والدراسات التارخيّية، يس االهتامم البالغ بالقرآن الكريماملدرّ السّيد اعتمد  ،عىل خّط آخر
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 وصدر له تفسري كبري للكتاب العزيزكيف وهو يعترب التاريخ رضورة لفهم الرشيعة أيضًا، 

 دات.هائاًل من الكتب واملجلّ  دداً صدر عأ، كام «نآمن هدى القر»

رسطي هو يس يعترب أّن العقل األاملدرّ  نّ أعليها هنا هي  ءيضن ا  أريد ة التي ا  الفكرة املركزيّ 

يس لديه مساجالت طويلة ة، فاملدرّ ة الفلسفّية القطعيّ املسؤول عن تفكرينا الفقهي بطريقة العليّ 

مفهوم اليقني الذي غرق فيه االجتهاد  نّ أ رسطي يف تعريف اليقني، وهو يعتربمع الفكر األ

سالمّية، وهو املسؤول عن كّل هذا التشّدد يف مامي هو مفهوم يوناين غريب عن البيئة اإلاإل

ة بناء وعينا الديني دعاإّن املطلوب اليوم ذلك، وأ ثبات مالكات األحكام والعلل وغريإة عمليّ 

ن حيتاج أعقالئي عام، دون  قني بفهم  يسالمي الذي يفهم العلم والسس املنطق اإلأ عىل

 .رسطيإىل درجات اليقني األللوصول 

 ،حكام وممارسة القياس الصحيحيس أّن مسائل من نوع كشف علل األيعترب املدرّ  ،من هنا

ن جتد هلا أة نحو التفاصيل الرشعّية وغري ذلك يمكن حكاميّ ات األواالنطالق من الكليّ 

رسطي هذه، وربطناها ا عّدلنا من طريقة تفكرينا املنطقي األذإحضورًا يف وعينا االجتهادي 

ة والوجدانّية، فاملنهج القرآين عنده هو منهج دالئيل وجداين يعطيك بنظام الدالئل الفكريّ 

ًا وليس منهجًا قياسيّ  ،لق نحو حتصيل االطمئنان الوجداين بهطلكي تن ،شواهد عىل اليشءال

 رسطّية.عىل الطريقة األ

 ال يدرس عالقة الذات يس أّنه تفكري  رسطي عند املدرّ اط ضعف التفكري األإّن من نق

 عن نوازع داً يتعامل مع التفكري جمرّ بل  ،عالقة السلوك بالتفكريال و ،ة بنظام التفكرينسانيّ اإل

 .هلذا كان منهجًا غري واقعّي  ؛اناإلنس

 اهج االجتهاد:يثري نوعني من منيس هي أّنه خرى التي يطرحها الدرّ النقطة االم 

 هذا املنهج مما ينطلق من املحكامت ودراسة تربوهو يع ،صول نحو الفروعمنهج البدء باأل

صول نحو الفروع واحلاالت املتنّوعة، فمثاًل نأخذ أصل العدل ثم التوّسع يف األ ،النصوص

جوب هلها واحلكم بالعدل ووأىل إمانات مثل رّد األ ،فنضع سلسلة من الترشيعات منبثقة عنه

س ناالذنه وعدم بخس ه بدون إموالأف يف رّص تعدم الو ار باآلخررضالصدق وعدم اإل

بالنظر يف متّددها  أبدأثم  ،صولهنا آخذ األأنا ثم وغري ذلك، فاإل شياءها وعدم التعاون عىلأ

، فاملتشابه واملحكم موجود يف ىل املحكامتإالفروع، وهذا نوع من رّد املتشاهبات  نحو



  

عيّة أيضًا وليس فقط يف النصوص الكالميّة، ويبدو أّن املراد هو أّن املتشابه ال النصوص الرش

يعرّب عن ذاته، بل يبدو وكأّنه قائم بنفسه لكنه يف احلقيقة يشبه غريه يف أّنه جتلٍّ للمحكم، ال 

 غري، واألصل فيه هو املحكم.

كي  ،صول انبثقت منهاأىل إثم رّدها  ،ثم مجعها ،منهج دراسة الفروع وحتصيل التشابه بينها

فيام  ،ةً يس أكثر واقعيّ صول، وهذا املنهج يعتربه املدرّ  من خالل تلك األداً نقوم بفهمها جمدّ 

 كثر متانة.أل وّ املنهج األ

شبه بالنصوص أا ّّن أصول عىل يات واأليس النصوص الدينية املتصلة بالكلّ ويفهم املدرّ 

الفطري، وهلذا فهو يرفض تشويه هذا العقل  التي ختاطب ضامئر البرش ووجداّنم وعقلهم

نور الوحي مع نور الوجدان  دمجرسطيّة، بل يطالب بة األالصايف الفطري باملامحكات الفلسفيّ 

 بعيدًا عن مساجالت الباحثني وتعقيدهم لألمور. ،العفوي العام للبرش

من رّد املتشاهبات  والبدّ  ،والفروع متشاهبات ،صول حمكامتاأل نّ أيس يعترب املدرّ  ،ناهمن 

 الديني وواضحات العقول. ا متفق عليها بني النّص ّّن إحكامها أووجه  ،ىل املحكامتإ

 ،صول املحكامتق يف األن يكون فهم الرشيعة عرب التعمّ أيس املدرّ السّيد يقرتح وعليه، 

هذه بدل كّل  ،فضلأ كي نفهمها بشكل   ؛صولىل األظر يف الفروع وإتقان إرجاعها إومن ثم الن

 .امنعيشه نذيلالبعثرة والغموض ال

مثال ابن قيم أيس تشبه كثريًا الطريقة التي اعتمدها هذه الطريقة التي يستخدمها املدرّ 

ه نّ أوسع، فيعترب أمها يف سياق ديس يستخة يف سياق تثبيته االجتهاد الذرائعي، لكّن املدرّ اجلوزيّ 

ام ر حوهلا متثل املتشاهبات، وهكذا كلّ ودتأخرى و ،يف كّل جمال ثّمة نقاط متثل املحكامت

وهذه العملّية تارة نعتمدها بشكل عريف عندما نفهم نا املشهد عينه، أيسعت الدائرة رتا

 نّ أيس درك املدرّ شف لنا مصاديق هذه املحكامت، وقد أخرى نرجع للرشع ليك، وأاملحكامت

حمكم من املحكامت، هلذا  ّي أيف مدار من حيث كونه بعض املصاديق ربام خيفى علينا موقعه 

 .عىل مثل حمكم العدل والقسطأن يرتفع هبا نحو حمكم فوقاين أفهو حياول 

ة برّد الفروع القانونيّ  التفكري القانوين احلديث، ا موجودة يفّّن أيس ة يعترب الدرّ هذه العمليّ 

عثرة من جهة وهلذا نحن نالحظ نوعًا من الب ؛صول، بينام هي مفقودة يف الدرس الفقهيىل األإ

ي رّد وحتقيق أيه فكرة التنسيب، واخلوف من القياس من جهة ثانية، ومن هنا يطالب بام يسمّ 



 

 و غري ذلك.أو عرب شّم الفقاهة أشارات التي يف النصوص صول عرب اإلىل األإنسبة الفروع 

ىل إلفروع سلوب رّد اأّن عملية التعّلم عىل أوهي  ،ىل نقطة مهّمة جداً إيس هنا لفت املدرّ وي  

حيتاج للغوص طويالً يف نصوص  ،صول لوعي الرشيعة عىل شكل جمموعات متناسقةاأل

هل أ نّ أهنا هلا الكتشفنا كيف ففي كلامت أهل البيت مئات املوارد التي لو تنبّ  ،الكتاب والسنّة

يربطون بينه بوصفه فرعًا ما  مون عن موضوع  و يتكلّ أوى االبيت كانوا عندما يصدرون الفت

 .ليهإصل الراجع ني األوب

الفقهاء وقفوا عند حتليل  نّ إف ،و قاعدة احلرجأ رجيس مثاالً وهو مفهوم احلويرضب املدرّ 

كثر من مخسامئة رواية ذكرت فيها كلمة أه عثر عىل نّ أيس بالنّص القرآين فقط، بينام يّدعي املدرّ 

هل يفهم طريقة تعامل أ أن هذه الروايات الستطاع ىّص الباحث لو تق نّ أرب تاحلرج، وهو يع

نا نّ أليه، وهذا يعني إة تنزيلهم له ورّد فروعه وعمليّ  ،صل الذي هو قاعدة احلرجالبيت مع األ

وير وعينا االجتهادي أكثر، طن من تكّ كي نتم ؛ةبحاجة ماّسة جّدًا للتدّرب عىل هذه العمليّ 

علم يف الفقه هو األعرف األ وهذا هو ـ من وجهة نظره ـ ما كان يتفاخر به بعض الفقهاء من أنّ 

عرفيّة هي التي جتعل من هذا الفقيه قادرًا أّن هذه األيس ـ املدرّ  أعنيشباه والنظائر، معتربًا ـ باأل

 بني القواعد واملصاديق. وأ ،صول والفروعأكثر من غريه عىل وعي شبكة العالقة بني األ

ه يعتمد هذه الطريقة نّ أة ة الفقهيّ يّ يس واضحاً جدًا يف كّل نشاطاته البحثرّ دالالسّيد يبدو 

 ،صل األوهو يعتمد يف البداية دراسة النّص الذي يبنّي  قّري وليس ّنج القياس،تال جوينتهج ّن

ة التي تشتمل عىل الكلمة التي اشتملها نّص األصل احلديثيّ  ثمّ  ،ةالنصوص القرآنيّ  جيمع كّل  ثمّ 

ّن نصوص أيس يعترب الرّد هذه، بل املدرّ  ةثم حماولة استخراج عمليّ أو مضموّنا، املحكم 

ومصاديق العدل قها فيام يدركه هو من مفاهيم ن يطبّ أاين دنسان بوعيه الوجاألصل يمكن لإل

 عىل اخلري والرّب وغري ذلك.والظلم والتعاون 

بل جتري بني الكتاب  ،الكتاب والسنّةعند حدود العالقة بني ة ال تقف هذه العمليّ 

م ك  ئع وحِ ايس علل الرشرّ دوهي التي تكشف عند املًا، سنّة والسنّة أيضلاوبني  ،والكتاب

 وال يكتفى هنا بمجّرد العلل املنصوصة. ،حكام التي عليها البناء يف التعامل مع الترشيعاتاأل

الفتاوى  نّ فهو يرى أ ات،يس بفقه التغرّي صول ورّد الفروع اليها خيرج الدرّ ة فهم األبعمليّ 

صول ن تعتمد عىل هذه األأجيب  ،ات احلادثة اليومات واملتغرّي دّ املستجدر يف التي تص



  

من النصوص التي تعلن بأّن علينا ذكر األصول، فيام عليكم لفكرة اجًا تمستناملحكامت، 

 .التفريع

 والنزعة املقاصدّية التحريرّية حمّمد حسن األمنيـ  ـ  ـ  

د املفّكرين املعروفني حأم( 1946مولود عام )يعترب العالمة السّيد حمّمد حسن األمني 

ىل مدرسة ال تؤمن إطالقًا بالتفسري احلريف إشيعّيًا يف العامل العريب، وهو يف بنية تفكريه ينتمي 

 قاصدّية الشيعّية املعارصة.ات املللنصوص، وهو من أهّم الشخصيّ 

ّنه ما مل نفصل بني أيعترب ة الرشيعة والفقه، فيدخل األمني إىل قضّية فهم الرشيعة من ثنائيّ 

ال بشكل بسيط، ويقصد إخصائص الرشيعة وخصائص الفقه فلن يتطّور الفقه اإلسالمي 

د عملّية فهم للرشيعة ختضع الفقه فهو جمرّ  اأمّ  ،عةية هو الرشقدسيّ  ك هالةً لميما  بذلك أنّ 

راّد عىل اهلل بطريقة تغلق الراّد عىل الفقيه هو كال نّ ملعريف البرشي، ومن ثّم فالقول بأ اللمتغرّي 

لفقه اإلسالمي، بل يعترب األمني جمال احلوار بني الفقيه وغريه هو بنفسه أحد عوامل ضمور ا

ثرياته حيتاج ملسامهة أنواع متعّددة من الفقهاء لوحدهم، بل هو لتشّعب تأ ّن الفقه ليس شأنأ

 االختصاص كّل من موقعه.

بالفقهاء، ومقولة االختصاص هذه   جعله خمتصاً ويرجع األمني سبب عجز الفقه اليوم إىل

ة، وهو نسانيّ حة الفقه من العلوم اإله مل يشارك فيه كّل ما له صلة بمسانّ أل ؛رّضت بالفقه عندهأ

ة وفلسفية يه إىل عزل الفقه والفقهاء وذهاب اإلنسان املعارص نحو مدارس فكريّ أما أّدى بر

ا، فعزل الفقهاء وازدادت نسبة النشاط الذهني املحض ة أخرى للتعامل مع احلياة عربهنسانيّ إو

 نفسهم كثريًا وقضاياهم.أرون بيف عملهم، بل صاروا يفكّ 

صالح املنظومة االجتهادّية ال إىل نتيجة يقّررها عرب القول بأّن إل يريد األمني هنا أن يتوّص 

 تنتج سوى هذا نظمة الهذه األ نّ أل ؛نظمة الفقه القائمة اليومأن يكون من خالل أيمكن 

 ل منفصل.الفقه، فالبّد من حتوّ 

                                              
الصلة ببحثنا، يمكن مراجعة كتبه،  لالّطالع عىل تصّورات السيد املدّريس يف هذه املوضوعات ذات( 1)

وفقه االستنباط دراسات يف مبادئ علم  ؛يه: الترشيع اإلسالمي مناهجه ومقاصدهكتاب  وأخّص بالذكر 

 األصول.



 

وهبذا يتوّصل األمني إىل هذه النتيجة، وهي أّن فقه األولوّيات والفقه املقاصدي ال يمكن 

هلام أن يتحّققا يف هذه األّمة إال عرب حتّول فكري شامل يكون حتّول الفقه انعكاسًا له ال أكثر، 

ن ـ شكالً من أشكال الصناعة واحلرفة ال غري، إّنه يقول: وإال فسيظّل الفقه ـ كام هو عليه اآل

 .«ال أمل بل ال جدوى من فقه جديد لبنية قديمة»

الشموليّة انعزال الفقه عن احلياة العاّمة هو سبب فقدانه القراءة  نّ أمني ، يعترب األمن هنا

لت نحو التي حتوّ سالمي بل بنية االجتامع اإل ،ل ذلك الفقهاء وحدهموالقاصدّية، وال يتحمّ 

عقب خالف  أّنه بدأيرى األمني فيه  وهو أمر   رّضت بالناس والفقهاء معًا،أاالستبداد هي التي 

ة احلّرة وانتهى ادرفيها عرص اإلعيّل ومعاوية، فاللحظة التي أمسك فيها معاوية بالسلطة انتهى 

يفهم وهبذا  ىل يومنا هذا.كّله إ ركة العاّمة يف بناء املجتمع، وهو ما ترك أثره عىل الفقهزمن املشا

ة يف العرص العبايس عدا علم السياسة، نسانيّ ة واإلاألمني السبب يف ازدهار كّل العلوم الطبيعيّ 

ة وقبلها وهو ما كانت السلطة العباسيّ  ،أّن هذا العلم لو ازدهر لقىض عىل االستبدادوذلك 

ثر كثريًا عىل الفقه أيف حياة املسلمني ضمور علم السياسة  نّ إ .ة ترفضه رفضًا قاطعاً مويّ األ

قة سالمي العام، وكأّن الفقيه بات يتحّرك يف منطاإل وعزله؛ وقتل حضور الفقه يف االجتامع

يمكنه فام مل يقرتب من العصب احليوي فلن  ،بل بيد السلطان ،ليس بيديه يوّي عصبها احل

 اوردي فقهاء  ملة كاالسلطانيّ  تقديم مرشوع اجتامعي كامل، واألمني يرى يف فقهاء األحكام

ة من وجهة نظر السلطان نفسه حكام السلطانيّ م كتبوا األّّن أل ؛بني لآلمال عىل بعض الصعدخميّ 

لكنّه لو كتب من  ،به ويفتخر عتزّ ّن منجزهم ي  أبوضعه، ورغم  ه وال يرّض م مصاحلوبام خيد

 .مشهدًا آخراليوم ينا أانّية لكنّا رطسلـ زاوية خارج 

 فقه املقاصدي السلطاني إىل الفقه املقاصدي اإلهليمن ال

 ذا صّح التعبري،إوهبذا يطرح األمني فكرة الفقه القاصدي السلطاين والفقه القاصدي اإلهلي 

انّية، هتدف لتحقيق مقاصد طفالفقيه السلطاين بدت عليه عالئم املقاصدّية؛ لكنّها مقاصدّية سل

عند  حتريرّي  ي هو فقه  هلبينام الفقه اإل ة،مّ يادي يف األاألالسلطان وبقائه، وزيادة حجم تكبيل 

 كثر من صعيد.أومنحه حرّيته عىل  غالل،نسان من األ الرشيعة جاءت لتحرير اإلنّ أل ؛األمني

ة صريورة ثبات وجوب طاعة احلاكم، لكنّه غاب عن كيفيّ إاين يف طفاض الفقه السلألقد 



  

ىل إر اإلنسان وعدم وصوله له ألجل ذلك بام حيفظ حترّ وما الذي جيب علينا فع احلاكم حاكاًم،

مر هي أويل األّن طاعة أ منيساس للرشيعة، وهلذا يعترب األأوهو مقصد  ،نوع من العبودّية

لة عن صهلم منف تمع، وليست طاعةً جمر تنفيذها يف املاألأولو  طاعة القوانني التي يتوىّل 

مر نوعًا من سلطة القانون نفسه، وليست متعالية عنه ن جيعل سلطة ويّل األأالقوانني، فهو يريد 

 ري مقابل فقه الطاعة.مقاصدي سيايس حترّ  أو منفصلة، وعليه فاملطلوب فقه  

ثريًا الوضع السيايس ـ االجتامعي بمنظومة العلوم كات التي تربط  األمني من الشخصيّ تربعيم 

ريقته يف تناول األحداث حتى املعرفّية هنا فطفيام يشبه آلّيات عمل علم اجتامع املعرفة،  ة،الدينيّ 

ة بمنجزاهتا الفكرية والعلمّية، وهلذا تقوم عىل ذلك، وهو دائاًم يربط النظام السيايس يف األمّ 

 .«ّن الفقه نشاط معريف ال يتّم خارج الزمانإ»يقول: 

لطة ثالثّية: ّن البنية احلالية العقيمة هي بنية خاضعة لسأاألمني عىل خطٍّ آخر، يرى السّيد 

هي غري قادرة عىل التفكري خارج سياق ما قّرره الفقهاء من و مجاع والشهرة واالحتياط،اإل

 تربوضاع هتمهم هم وليس بالرضورة هتّمنا، من هنا فهو يعأروه ملصالح وم قرّ ّّن أقبل، رغم 

مجاع والشهرة ختلف العصور، ولو قرأنا ظواهر اإلقاصد الرشيعة أن تستجيب ملممن 

ومن ثّم فهي  ،نارصبة واالستجابة لقضايا عكعجز الفقه عن املوانا نراها اليوم ت  نّ إف طالحتياوا

غراض ّن املنهج الثالثي هذا يوجب نقض أمناقضة من وجهة نظره ملقاصد الرشع، بمعنى أ

ن يكونوا د السيد األمني منع املسلمني من أإّن تقديس الرتاث عن الرشيعة يف االجتامع البرشي.

 ني.تقبليّ مس

بل من زاوية  ،لة االحتياط ال من زاوية مقاصدّية فحسبأبل حياول األمني أن يقرأ مس

ل نفسه عن خوف ألق يف احتياطاته من الورع، لكنّه مل يسطالفقيه ين نّ أ، فهو يقول بأيضاً  يامنّيةإ

هو سبيل اته وتسّببت بمشاكل يف األّمة؟ إّن ترك االحتياطات طاخرتاق الورع لو كثرت احتيا

 لة االحتياط تّم فهمه بشكل خاطئ هنا.أفحتى املفهوم التقوي ملس الورع، ومن ثمّ 

حيث يرى  بمقاربة مجيلة وهو حيّلل الربط بني القاصدّية واالحتياط؛نظرنا لفت األمني ويم 

ّن األحكام الفقهيّة املنتجة للعّس ط يرى أتياحأّن الفقيه املقاصدي عندما يتعامل مع اال

 تربئ ذّمته؛ فالقضية هنا معكوسة؛ اّّن أال  ،ني هي التي تدخل يف ذّمة الفقيهج االجتامعيّ واحلر

كرب مقاصد أالسامحة والسهولة ونفي العّس واحلرج من  نّ أيعترب  الفقيه املقاصدي هو فقيه   نّ أل



 

ل أثرياهتا بشكالرشيعة يف اخللق، فلو كانت احتياطاته تفيض لعكس هذا املقصد، عندما نرى ت

، هذه املعاناة بسبب السلطة املقّدسة للفقيه من الذين يعانون ويسكتون الناس منكشف عىل

اطات يي نقض هذه االحتأ ،مقتىض االحتياط القاصدي هو رفع العِس واحلرج نّ فهذا يعني أ

 ق عىل الناس واسعًا.والذي يضيّ  ،الفتوائية املنتجة هلذا النمط العسري من احلياة

أصاب وإذا  ،جر  أ أذا أخطللمجتهد إ»هنا قاعدة  مني وهو يستحرضاألويعجبني السيد 

ة هليّ ة اإلسباغ الرشعيّ إيكون معناها منحرصًا ب نأفهو يفّّسها بطريقة خمتلفة، فبدل  ،«جرانأ

صابة إن نفهمها بمعنى حترير الفقيه من عقدة اخلطأ يف أعىل عمل الفقيه ولو أخطأ، يلزم 

غري  مر  أقدة ىل ع  إل هذا القلق صّحي، لكّن حتوّ  مر   أي فقهّي أ اختيار رقلق الفقيه يف الواقع، إنّ 

 طالقًا.إصّحي 

كّل حيلة تناقض مقاصد الرشيعة  نّ أفيعترب  ف األمني عند موضوع احليل الرشعّية،ويتوقّ 

أّن احليل الرشعية ربام تومهنا وهو أّنه يرى  ،فهي مرفوضة، ويقّدم مقاربة ال ختلو من لطافة هنا

جياد توفيق بينها وبني الرشيعة عرب احليل، بينام هو يف إجل الفقيه حياول مواكبة احلياة أل نّ أ

بمواجهة احلياة  الفقيه مطالب  ام فياحلقيقة هيرب من الواقع عرب هذه االلتفافات الشكلّية عليه، 

 .فقط الوسائل امللتوّية للتعامل معها هبدف وضع حلول آنّية قوليس باختال

سّبب  اً التعامل مع الفقيه بوصفه متخّصص نّ أفهو يعترب  األمني فكرة رسالّية الفقيه،ويطرح 

خلاًل مهاّمً يف الفقه، فالفقيه ليس جمّرد متخّصص يقّدم بحوثه، بل حيمل معه شأنًا رسالّيًا، 

رج اإلنسان من فكار خت  أه مطالب بتقديم نّ ألب هوّية الفقيه دخال الرسالّية يف ص  إومعنى 

ة املعارصة، وتقّدم له رؤية يمكنها حتقيق العدل يف ل الرشائع السابقة والرشائع الوضعيّ أغال

م نتيجة فهمي للنّص كعطيبحث يف النصوص وا  أنا : أاملجتمع، أّما أن ينكفئ الفقيه ليقول

يب عن مهّمة الفقه رفهذا غ ،وكأّنه حمّلل أديب للنصوص الشعرّية والنثرّية ،وانتهى كّل يشء

، وكأيّن بالسيد األمني يريد أن يفهم رسالّية الفقيه من خالل النزاع الذي عرف يف قهاءوالف

 .العرص احلديث حول هوّية املثّقف من أّنه رسايّل ملتزم أو ال

ّنايات العرص  نّ ـ أة نيّ يسالمي عىل الدراسات الديف سياق تأثري االجتامع اإلـ مني األيعترب 

هل احلديث، وهذا أشاعرة وكبرية ضّد العقل، يف حركة األ العبايس األّول شهدت حتّوالت

مي فرض عىل العقل تراجعًا، ومن ثّم مل نعد اليوم سالمن عىل العقل اإلل الذي هيالتحوّ 



  

 نا نرتكب جناية.نّ ألني كثريًا وكصبحنا مكبّ أقادرين عىل التفكري عرب العقل بحرّية، و

إىل الدين يف ة والعودة سالميّ ى بالصحوة اإلمّ سمني ما ي  األويف الوقت الذي يصنّف السيّد 

 ،حساس بالضعفا عودة خيبات وإّّن أ عندهة الصحوة مشكلإال أّن  ،مهاّمً  اً مرالعرص احلديث أ

 نا مقبلون عىل مشاكل كثرية.نّ إف ،وما مل تكن هذه العودة عودة وعي ،فةطوعودة عا

األمور لنا  اهلل ترك الكثري من نّ أوكبري يف الرشيعة  ساس  أالعدل  ةّن مقصديّ أاألمني يرى 

هذه األمور قضايا السلطة برّمتها، دارهتا عرب مقصدّية العدل، ومن برشّيًا لنقوم نحن بإ

 .وم عىل احلضور احلقيقي يف العاملواملقاصد عنده هي مفتاح قدرة الفقه الي

ه ذكوريًا والرشيعة غري ألّنه يعترب الفق الفقه الذكوري؛ هومًا أمثلة مما يعتربدمني ويقّدم األ

ّية دث عن مقصّنه يتحدّ . إة الفقه آتية من طبيعة احلياة يف القرون األوىلذكورّية، ويرى ذكوريّ 

ة كثري منها مناقض أقة باملرالترشيعات املتعلّ  نّ القات بني الرجل واملرأة فيعترب أالعدل يف الع

مكان إات حلارضها وال ملستقبلها، وبضامن ّي أة ال متلك ة يف حياهتا الزوجيّ أللعدالة، فاملر

رسة وبناء ا شاركت معه حقيقّيًا يف بناء األّّن ، مع أضامن ّي أحلظة دون  ّي أالرجل طالقها يف 

 نّ أ تربه يعنّ أل ؛مني عن مقاسمة الثروة بني الرجل واملرأةيدافع األمن هنا  .ته املالّية كذلكقوّ 

للرجل، وليس منفصاًل عنه، ومن اليّة ين القدرة املة تكومن عمليّ  ة يف البيت هو جزء  عمل املرأ

حكام عىل وفق ج أنتاإىل طبيعة احلياة اليوم ليشارك يف إن ينظر أثم فالفقه املقاصدي جيب 

 .املقاصد الرشعّية

 عليدوست وحماولة تنظريّية ملشروع املقاصد واملصلحةـ  ـ  ـ  

بحثًا حول مقاصد الرشيعة ضمن م( 1961)مولود عام عقد الشيخ أبوالقاسم عليدوست 

ة املصلحة املرسلة، عّرج عىل موضوع بحثه عن نظريّ  فعندمرشوعه يف دراسة الفقه واملصلحة، 

ملقاصد  مي وفقاً لها العمقاصد الرشيعة؛ ألّن واحدة من أسس تربير املصالح املرسلة هو خترجي

الشيعة يف التعامل مع القواعد الرشيعة، وعقب طرحه سلسلة من النامذج من كتابات السنّة و

وبوصفها قواعد الحقة عىل االجتهاد،  ،املقاصدّية عىل نحوين: بوصفها قواعد اجتهادّية

                                              
هذه األفكار طرحها األمني يف مواضع عديدة من حواراته وحمارضاته، فانظر ـ عىل سبيل املثال ـ: مقاصد ( 1)

 .172ـ  143ة معارصة(: الرشيعة )كتاب قضايا إسالميّ 



 

مكان  بحث املقاصد ما يزال باإلنّ أاعتقد عليدوست ب ..ا هنا قواعد توصيفّيةهسميّ ا   ودعوين

اهل الفكر الشيعي ّن جتأوهو أرض خصبة للرصد والتأّمل، وهو يرى  ،عّس دراسته بشكل مو

 غري. الة سباب تارخييّ  عىل أله قائم  

وهو  حكام،إىل نصوص مقاصد ونصوص أة عليدوست النصوص الدينيّ الشيخ يقّسم 

ة دلّ أطلق عىل نصوص املقاصد أن الحظناه عند الشيخ شمس الدين الذي أتقسيم سبق 

دوست هي النصوص ونصوص املقاصد عند علي .، ولعّل عليدوست أخذه منهالترشيع العليا

حكام هي التي بينام نصوص األ ،هداف واملسارات الكلّية الغايات واألغراض واألالتي تبنّي 

  التفاصيل وتوضح الطريق وخطوات العمل.تبنّي 

وهو ما  ،حكامد ونصوص األويسعى عليدوست لوضع معيار للتمييز بني نصوص القاص

نباً ناقصًا يف مرشوعه، إّن عليدوست سعى لسّد قلنا سابقًا بأّن شمس الدين مل يقم به فظّل جا

 هذا النقص عرب طرح عّدة معايري:

 ،يدصاو مقأ حكاميٌّ أ هذا املضمون   نّ أن يعرف أمكانه إفالعقل ب ،العقل العيار األّول:

بينام  ،افة واضحة رصحية يف خطواهتاة شفّ حكاميّ النصوص األ نّ أعرب قرائن من نوع وذلك 

ها واضحة ة الصالة نصوص  تعطي مفاهيم عاّمة وكلّية ونحو ذلك، فكيفيّ النصوص املقاصدية 

ة توضيحه بطريقة تفصيليّ  العدل هنا مل يتمّ  نّ أل ؛مقاصدي مر بالعدل فهو نّص ا األمّ ، أةحكاميّ أ

 وليس أمرًا حسّيًا. منكشفة

هذه النصوص  ام قادران عىل متييزّّن ، فإالبناءات العقالئية والوعي العقالين العيار الثاين:

 ناً وليس مبيّ  ،دياصنّص مق هنّ أمر بالتقوى يدركون عن بعضها، فالعقالء عندما يسمعون األ

 حكامي.أ ه نّص نّ أيفهمون  ،مر بالصالةرشعي، بينام عندما يسمعون األ حلكم  

ولعّل التمييز هنا بني املعيار األّول والثاين يقصد منه أّن العقالء بام هم عرف عام يفهمون 

 ، بينام العقل يظّل يامرس التحليل والتأّمل يف وعيه لألمور.ذلك

من التعليل  فعندما يكون هناك نوع   ،ةنيّ آمراجعة الروايات والنصوص القر العيار الثالث:

ليقوم إرسال الرسل ما بعد التعليل هو مقصد وليس حكاًم، مثل  نّ أنفهم  ،واتهأدام دواستخ

 الناس بالقسط.

شّك يف بعض ري ال متنع من وجود اليعااملهذه  نّ أوست بدعليالشيخ  مع هذا كّله، يقرّ 



  

 .يةؤوعدم وضوح يف الر ،حياناأل

ارات أو املناهج التيّ انطالقًا من هذا الفهم العام ألنواع النصوص، يقوم عليدوست بتقسيم 

 ىل مخسة:ـ إيعة شمن السنّة وال أعمّ ـ ة بني املسلمني الفقهيّ 

ال من قريب  ،وهو املنهج الذي ال يعري باالً  ،الصاخلاألحكامي نهج النيص الالنهج األّول: 

 ت وما وراء النّص.ياللمقاصد والغا ،وال من بعيد

وهو التيار الذي يعتمد ـ مثل  التاميل للمقاصدّية،األحكامي النيّص النهج الثاين: النهج 

، لكنّه يف أثناء هذه العمليّة يقوم ربها مرجعاً تل ـ عىل النصوص األحكامّية، ويعالتيار األوّ 

إطار املنصوص ىل ترشيعات خارج إهبدف الوصول  ؛خدام النصوص املقاصدّيةتحيانًا باسأ

 فهمنا املنصوص يف بعض املوارد.ىل ترشيعات ت  تارًة أو إ

، فهام نهجردبييل يميالن هلذا املق األدريس احليّل واملحقّ إوست أّن الشيخ ابن دويعترب علي

ان دملكنّهام يف مجلة من املوارد يستخ ،كسائر الفقهاء املدرسّيني ان يف االجتهاد النصوص  ديعتم

من فهم بعض  أو لنوع   ،حيث ال يوجد نص خاّص  ىل حكم  إالقواعد املقاصدّية للوصول 

 النصوص اخلاّصة.

الف خراج الزكاة من مال اليتيم خيإلة أ يف مسدريس احليّل وعىل سبيل املثال، فإّن ابن إ

من خالل عّدة أدّلة أحدها االستناد لق طويناستحباب إخراجها، الفقهاء الذين اشتهر بينهم 

ا﴿يقول:  إىل نّص مقاصدي عليل قرآين يِهمخ هِب  كِّ ز  تم مخ و  هم رم ًة تمط هِّ ق  د  مخ ص 
اهِلِ و  ذخ ِمنخ أ مخ التوبة: ) ﴾خم

له منه،  ة تطهرياً له، فتكون الصدق والطفل ال ذنب»حيث يرّصح ابن إدريس: (، 103

 .«عنه واملجنون ال جرم له، فتكون التزكية كفارة له

وهذا التيار يعترب أّن األصل يف  القاصدي القّر بالنصوص األحكامّية،النهج  النهج الثالث:

بل يعترب املقاصد  ،املحور، لكنّه ال يرفض النصوص األحكامّية وفه ،االجتهاد هو املقاصد

 كمة عليها.ة هلا وحامفّّس 

                                              
هذه معايري نسبّية يف تقديري، وقد انتبه عليدوست لذلك، خاّصة املعيار الثالث؛ ألّن النصوص التعليليّة ( 1)

خمتلفة، وطبيعة العّلة من حيث السعة ونوعية املفهوم الذي تقّدمه تلعب دورًا يف استنطاق العقل اجلمعي 

  بناًء عىل التمييز بني املقصد واحلكم.والفهم العام كون ذلك مقصدًا أو حكامً 

 .430: 1الّسائر ( 2)



 

ّنه مل جيد أحدًا من أويضع عليدوست هنا نجم الدين الطويف ضمن هذا التيار، معرتفًا ب

 ىل ذلك.إاإلمامّية يميل 

وال يعري هلا  الذي ال يرجع للنصوص األحكامّيةاخلالص القاصدي النهج الرابع: النهج 

 ،ن يدور حول املقاصدأض رتفي  االجتهاد  نّ أساس وهي األ ّن املقاصدأذكر، فهو يعترب باالً ي  

 غي عدم البناء عليها بوصف ذلك قاعدة.با النصوص األحكامّية فينمّ أ

 والسيّد حمّمد البجنوردي. رتيشبسالد جمتهد من حممّ  ي لكّل أوينسب عليدوست هذا الر

وست وهل هو تقسيم صحيح أو ال، دوبرصف النظر عن موقفنا من تقسيم الشيخ علي

ّن عليدوست أال إار أو ذاك، تيّ ي نسب هلا ما نسب تندرج ضمن هذا الوهل الشخصّيات الت

طرحه  نّ إبل  ،فكاره عىل دليله، معتربًا أّنه ال يقيم أنقدبعد ذكر املنهج الرابع بفورًا هنا يرشع 

 .ال يبدو واضحًا ومفهوماً 

 ةعيّ جالذي يؤمن بمروهو  النهج اخلامس: النهج النيص األحكامي الؤمن بالقاصدّية،

 نّ أىل إليها، فهو يميل إ اهبلكنّه يعتقد برضورة النظر يف املقاصد واالنت ،امي ال غريكالنّص األح

 ؛ةبخالف النصوص املقاصديّ  ،دةا واضحة وحمدّ ّّن أل ؛حكامّيةالرشيعة تؤخذ من النصوص األ

 وغري واضحة يف التفاصيل واملسارات. ةعناوينها عامّ  نّ إف

 ه منهجه املختار، ثم يرشع يف توضيحه.فامس بوصاخلعليدوست املنهج ويطرح 

لكّن الفقيه الذي يملك وعيًا  ،االجتهاد صل يفاأل وهاألحكامّية ّن النصوص أإّنه يعترب 

ة عىل مستوى الدالل ةحكاميّ ن يستعني هبا يف فهم النصوص األأة يستطيع بالنصوص املقاصديّ 

 مثلة ومنها:األذكر بعض يضًا. ولكي يوضح مراده يأن وعىل مستوى املضمو

ة متعارضة جتيز ومتنع، وقد عداء الدين ثّمة جمموعات روائيّ يف روايات بيع السالح أل

اخلميني يقّدم هنا فهاًم خمتلفًا  ًا الختالف الروايات، لكّن السّيداختلف الفقهاء يف املسألة تبع

ملصلحة  تابع   بل ،ضبوطاً م هذا األمر من شؤون احلكومة والدولة وليس أمراً  نّ إ»حني يقول: 

وال املرشك والكافر  موضوع حكم لدى العقل اليوم ومقتضيات الوقت، فال اهلدنة مطلقاً 

ه، والظاهر عدم يف غري حملّ  ة يف مثل املقامك باألصول والقواعد الظاهريّ كذلك، والتمّس 

الف ذلك، أي لبعضها يقتيض خ طالق  إفرض  زائد مما ذكرناه من األخبار، بل لو ءاستفادة يش

ال مناص  ،ع أو نحو ذلكسالم أو التشيّ وهدم أركان اإل يقتيض جواز البيع فيام خيف الفساد



  

عىل عدم اجلواز فيام خياف يف تركه عليهام كذلك البد من  عن تقييده أو طرحه، أو دّل 

 .«تقييده

نتاج عيد إأو يد فيقيّ  ،ةحكاميّ جل فهم نصوص أة ألمقصديّ  ميني هنا يستعني بفكرة  اخلف

 و غري ذلك. أو والئياً أ اً رشعيّ  ه يعطي شيئاً نّ أو ،فهم هوية النّص 

لة احليل أة للعديد من الفقهاء من مسوست املواقف الفقهيّ هذا السياق يضع عليدويف 

إجراء و عمومها نحو أطالقها إة التي تعطي هذه احليل الرشعية بدلّ عادوا فهم األأالربوّية، فهم 

وسم ّن قوله تعاىل: )إ»ساس املقاصد، فالسيد اخلميني يقول: تعديل هلا عىل أ ؤم مخ رم ل كم بختممخ ف  إِنخ تم و 

ال   ون  و  مخ ال  ت ظخلِمم الِكم و  ون   أ مخ  يف نظر الشارع ( ظاهر يف أّن أخذ الزيادة عن رأس املال ظلم  تمظخل مم

العنوان مع  تفع بتبديلأّن الظلم ال ير يف اجلعل إن مل نقل بالعّلية، وظاهر   األقدس، وحكمة  

 .«بقاء األخذ عىل حاله

إذا خلصنا لتوضيح فكرة عليدوست، جاء الوقت لذكر البنيات التحتيّة التي تقوم عليها 

 تية:اآلسس هذه عىل األّيته د نظريشيّ الفكرة، إّنه 

فالعرف عندما يسمع كالم  ،ةإّن مقاصد الشارع جزء من نظام القرائن الدالليّ  الً:أوّ 

ة واحلالية، ومن مجلة هذه كذلك يفهم القرائن اللفظيّ  ،طالقفهو كام يفهم العموم واإل ص  شخ

ل هذا املتكلم يبني عليها يف كالمه، وهبذا تتحوّ  نّ ئن املقاصد والغايات التي ي عرف بأالقرا

  الظهورات لصاحلها.ّس الداللة وتكىل قرائن تغرّي إاملقاصد 

الشيخ يقوم هبا عليدوست ثّمة من طرحها من قبل، فالدكتور ويف احلقيقة هذه الحاولة التي 

ـ وهو فقيه لغوي معروف ـ كان حتّدث عن طريقتني يف دراسة  م(2013) عبد اهلادي الفضيل

النّص، ومها: الطريقة البنيوّية التي تعتمد املعايري اللفظية املحضة، والطريقة البيئّية التي تعتمد 

ضع الفضيل ضمن الطريقة البيئّية التي يميل إليها فكرة  مقاصد نظام القرائن والسياقات، وي

 .املتكّلم وغاياته يف منظوماته الترشيعّية، ويعتربها دائاًم قرينة عىل فهم مراده من كالمه

                                              
 .153: 1اخلميني، املكاسب املحّرمة ( 1)

 .553: 2اخلميني، كتاب البيع ( 2)

( انظر: حوار مع الفضيل حول مقاصد الرشيعة، ضمن كتاب جمّلة قضايا إسالمّية معارصة )مقاصد 3)

 .222، 217الرشيعة(: 



 

شكيل برهان عقيل قيايس مكان تإىل كثريًا إإّن حضور القضايا املقاصدّية يفيض  :اً ثاني

 أمكن طرح النّص  ان كان عىل تصادم مع الداللة النصّية، ومن ثمّ ذا تّم هذا الربهومنطقي، وإ

 لفته للعقل.املخ

وست انطالقًا من قناعاته بسعة نشاط العقل العميل يف جمال دوهذا الدليل يقّدمه علي

العقل لديه هذه القدرة،  نّ أفهو يعترب  ، وفق ما أثبته يف كتابه حول العقل والفقه،نباطتاالس

وتطبيقها عىل املعنون  ،ة كالعدل والظلمة والقيميّ خالقيّ ذ العناوين األخأ فيمكنه ومن ثمّ 

. وليس ساسهأعىل  و طرح النّص ، أعمومه و أطالق النّص إثم وضعها يف مقابل  ،اخلارجي

ًا عند العلامء حيث يقول الشيخ األنصاري: ه مقبول نظريّ نّ ، بل هو يرى أريب عندهغهذا بال

فال جيوز  ،ام حصل القطع من دليل عقيلّ ه كلّ أنّ  ـ ألكثر أهل النظر وفاقاً  ـر الذي يقتضيه النظ»

 .«طرحه من تأويله إن مل يمكن ، وإن وجد ما ظاهره املعارضة فالبدّ نقيلّ  أن يعارضه دليل  

 ةة دليل عىل صّح مقاإل ال يرى عليدوست رضورةً لألصول التحتّية، يد وبعد هذا التشيّ 

شهد هلا ببعض الروايات ترها يكفي للتصديق هبا عنده، لكنّه رغم ذلك يسصوّ ت نّ إبل  ،نظرّيته

صادرة منهم منهجًا مقاصديًا من هذا الموا لتربير بعض الفتاوى دهل البيت الذين استخأعن 

اهلل  إنّ »قال:  ،×عيل بن يقطني، عن أيب احلسن املايض النوع، فعىل سبيل املثال جاء يف خرب

 .«فام كان عاقبته عاقبة اخلمر فهو مخر ،مها لعاقبتهاه حرّ ولكنّ  ،اخلمر السمهام مل حيرّ  وجّل  عزّ 

ته عن دخل عليدوست نفسه يف السياق القاصدي، حماوالً متييز نظريّ هبذه الطريقة يم 

وىل ال ة األوىل والرابعة، فاألته متتاز عن النظريّ نظريّ  نّ أومن الواضح  النظريات األربع السابقة،

ة بينام نظريّ  ،صالً أحكام والرابعة ال تستحرض نصوص األ ،صالً أنصوص املقاصد تستحرض 

                                              
 ة هذه الفكرة بالتفصيل يف موضعني:لقد قمنا بدراس( 1)

 .170ـ  119أ ـ حتت عنوان قاعدة العدل يف االجتهاد الرشعي، وذلك يف كتابنا: قواعد فقه العالقة مع اآلخر الديني: 

 .231ـ  222ب ـ حتت عنوان املصلحة املرسلة وتكييفها يف ضوء أحكام العقل العميل، وذلك يف كتابنا: فقه املصلحة: 

صانعي، وال أدري الوست ثّمة من طرحها أيضًا من أمثال الشيخ يوسف لفكرة التي يطرحها عليداهذه  (2)

 رباة العقل هبذا املعنى متقزمان طرحهام لفكرة مرجعيّ  نّ ؟ ألوست قبله أو بعدهيخ عليدهل طرحها الش

 جدًا فيام يبدو يل، وهو العقد األخري من القرن العرشين.

 .57: 1ل األنصاري، فرائد األصو( 3)

 .412: 6الكايف ( 4)



  

 .وست تستحرضمها معاً عليد

 ة الثانية والثالثة؟ته وبني النظريّ ما الفرق بني نظريّ  :لكّن عليدوست ربام يواجه السؤال اآليت

مل توضح حدود ثانية الة النظريّ  نّ أعرب القول ب ،وست متييز نفسه عنهامدحاول الشيخ علي

ز نظرّيته عن ّن هذه املالحظة ال متيّ أقواعد تطبيقها واستخدامها، ورغم  لومل جت   ،املقاصد

ىل وجود فارق جوهري بني تلك إال  ،ىل استكامل رشح النظرّيةإمرجعها  نّ أل ؛تهمنظريّ 

ة ىل نظريّ إتني رجاع النظريّ ه من املمكن إنّ أه يعيد القول بنّ أمع  ا،زها عنهته، لكنّه يميّ ونظريّ 

 واحدة ال غري.

النظرية هذه  نّ أوست بالقول بديكتفي علي ته اخلاّصةة الثالثة ونظريّ ويف متييزه بني النظريّ 

قاصدّية وست ال يوافق عىل كون النصوص املدقاصدّية، ولكّن عليتعتمد عىل النصوص امل

ته جعل النصوص وست يرفض يف نظريّ دعلي نّ . إتنباط منهاسنصوصًا ترشيعّية يمكن اال

ويف طكاعرتاف نجم الدين ال ة تعرتف هبا، متاماً ساسًا يف االجتهاد، بينام تلك النظريّ اصدية أقامل

 عىل. مقاصديًا أاً رضر بوصفها نّص نفي البقاعدة 

م املقاصد عىل النّص ا تقدّ ّّن إف ،امً ًا قطعيًا مسلّ ذا واجهت نّص إثالثة الة ّن النظريّ أيعترب  هنّ إ

ه عرب العقل ح النّص القطعي أو تقوم بطرته تفّّس نظريّ  نّ إ .ته ليست كذلكنام نظريّ بي ،القطعي

 ثاين طريق عقيل خالص.الل عريف فهمي، فيام وّ قاصدّية، والطريق األال عرب النصوص امل

ة وست واضح يف انتامئه ملدرسة مقاصد الرسول وتنويع الشخصيّ  عليدنّ أىل أخريًا إشري وا  

 .ضحنا ذلك مراراً وأكام  ،ةالنبويّ 

هذه هي فكرة عليدوست، رغم أّنني ال أعتقد بأّّنا ختتلف عن املنهج الثاين، فحتى النظرّية 

الثالثة ال تؤمن بتقديم املقاصد عىل النّص القطعي، وقد بحثنا هذا املوضوع بالتفصيل عندما 

ال يقّدم املصلحة عىل النّص درسنا يف كتابنا فقه املصلحة عن نظرّية الطويف، وأثبتنا أّن الطويف 

؛ القطعي ، كام أّن تغيري عليدوست شكل  االستدالل من النّّص إىل العقيل ال حيدث شيئًا مهاّمً

يف احلقيقة اعتامد عىل نّص ال رضر الذي هو معطى عقيّل  وفإّن العملّية التي يقوم هبا الطويف ه

ويف طريقة ختريج املقاصد، ال يف روح  أيضًا عند عليدوست، فالفارق يف الشكل ال يف اجلوهر
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 العملّية نفسها إال بمقدار بسيط.

والذي هو يف الغالب،  ـ علاًم أّنني مل أعرف ملاذا ال يقبل عليدوست أن نأخذ العام املقصدي

ثم نطّبقه بوعينا العقيل والعريف عىل عىل قواعد عليدوست، مدرك  من مدركات العقل العميل ـ 

، وهو قد قبل بذلك يف العقل باستخدامه يف تفسري النصوص وتعديلها مصاديقه، ثم نقوم

وقد كان بإمكانه أن يعترب ؟ فاستبعاده النّص املقصدي حيتاج بنفسه إىل ختريج علمي، العميل

نصوص املقاصد عبارة عن إرشاد وتقرير ألحكام العقل العميل، وأّن الرشيعة جاءت لتحقيق 

بل الغريب أّنه ذكر ذلك يف صاحلة يف السلوك اإلنساين. هذه األحكام التي متثل غايات 

 .، فراجعبالتفصيلوغريه مواضع ا خر من كتبه كام بحثناه يف فقه املصلحة 

إّنني ال أعرف الفرق الكبري ـ لو استبعدنا قانون  املالزمة بني العقل  وبكلمة موجزة:

ني ما طرحه عليدوست وما هو والرشع والذي يطرحه عليدوست تبعًا ألصوليّي اإلماميّة ـ ب

منهج اجلمع بني الكلّيات /منهج اجلمع بني املقاصد والنصوص»مطروح يف الوسط السنّي من 

الذي يعتربونه انعكاسًا ملنهج اجلمع بني أهل الرأي وأهل احلديث يف القرون  «واجلزئيّات

ون منهم اخلطيب البغدادي وتابعه فيه كثرياألوىل، والذي ربام يكون الشافعي أّول من افتتحه، 

فلو راجعنا كتابات أهل السنّة يف موضوع اجلمع بني النصوص ، «الفقيه واملتفّقه»يف كتابه 

 واملقاصد، لرأينا الفكرة عينها أو قريبة جدًا منها.

 والتعّدي عن النّص، انتقال من فقه اخلالف حنو التأصيل بني القياس وكشف املالك

مامي حيتاط جدًا يف موضوع كشف املالك، خاّصة لو فهمنا من ّن الفضاء اإلأمن الواضح 

حة واملفسدة الواقعّيتني اللتني بني احلكم عليهام يف التقدير لي املصأاملالك املعنى الثبويت، 

فيبدو األمر فيه  ،ثباتاً واملوضوع الذي يدور احلكم مداره إاإلهلي، أّما املالك بمعنى املناط 

حركة ال  قرون عىل ضعةة وتنقيح املناط باتت تساعد منذ بغاء اخلصوصيّ لإواعد قلكّن  ،عسرياً 

                                              
يطرح أنصار اجلمع بني النصوص واملقاصد يف الوسط السنّي عّدة مناهج خيتلفون عنها، وهي: املنهج ( 1)

ج العقيل الذي يرجع للعقل ويقّدمه عىل النّص، الظاهري الذي يعتمد النصوص األحكامّية فقط، واملنه

واملنهج املقاصدي الذي يعتمد مقاصد الرشيعة فقط، ويسّميهم الدكتور يوسف القرضاوي باملعطِّلة اجلدد. 

ولو الحظنا هذه لرأينا أّن ما طرحه الشيخ عليدوست من تقسيم لالجتاهات، له جذور يف األدبيات السنّية، 

 يث.خاّصة يف العرص احلد



  

 س هبا هنا.بأ

من احلديث عن  ،نات منهمون الذين رسدنا بعض العيّ رون واملقاصديّ وقد أكثر املتأّخ 

ة موا طروحات حتليليّ دّ تهم مل يقغلبيّ ألكّن  ،مكانات اكتشافهرة فّك احلصار عن املالك وإرضو

متهيدًا لرتك الفقيه يقوم  ،بل اكتفوا بكّس احلاجز النفيس ،ة الوصول للمالكيّ صولّية يف كيفأ

 بذلك بحسب جتربته الفقهية املتحّررة من قلق القياس وأمثاله.

 بدأت تفتح باب احلديثاملتفّرقة من كتب ومقاالت، امل العلمّية القليلة عبعض األ نّ أال إ

، من حتى اليوم نيصوليّ مذكورة يف كتب األا تبدو كليّاهت عن طرق كشف املالك، وهي طرق  

 ،والتعليالت املنصوصة ،الرصيح والظاهر والنّص  ،وتنقيح املناط ،لغاء اخلصوصّيةإنوع 

ملحنا يف سياق العرض التارخيي أمما  ..ءستقراواال ،العقلدليل و ،ومناسبات احلكم واملوضوع

درجيي، وقد حاول أمثال الشيخ قرون بشكل تعة ضبشارات بعض العلامء له منذ إلالسابق 

 .حةلاملصووست عرضه يف عمله حول الفقه يدعل

سهبوا كثريًا يف تناول أمن الذين م( 1954)مولود عام ويبدو أّن السيد حمّمد عيل أيازي 

مقاصد »واسمه يمكن ملراجعة كتابه املخّصص ملوضوع املالكات و قضّية كشف الالك،

ىل طبيعة إن يرشد القارئ أ، «راسة  يف سبل اكتشاف املالكاتداألحكام الرشعيّة وغايتها، 

القياس نحو االنفتاح عىل من عقدة  رالتحرّ يف  ًا لناحية التفكري اجلادّ التحّول الذي حصل شيعيّ 

 .، دون خرق املسّلامت اإلمامّية يف موضوع القياس والظنّ ة كشف املالك بوسائل منضبطةقضيّ 

بحثوا بكتب  مستقّلة موضوع  طرق كشف املالك ومقاصد  ومن املعروف أّن أهل السنّة

غيم حتت عنوان:  شف عن مقاصد كطرق ال»الرشيعة، ليس آخرها كتاب الدكتور نعيم ج 

 .، بينام نحن ال نجد بحوثًا مستقّلة إمامّيًا يف هذا اإلطار«الشارع

أيازي ـ أّن  يبدو واضحًا يف وسط تيار منفتح عىل قضية الالكات اليوم ـ ومنهم السيد

ألّن القياس يتضّمن حماولة كشف العّلة ـ بمعنى من معاين  موضوع القياس هو العقبة الكربى؛

العّلة ـ يف كثري من األحيان، ومن ثّم فالباحث الشيعي جيد نفسه يف منطقة ملغومة وهو يتناول 

داّلة  ه عّينةً ـ لو أخذت  يازي أقضّية املالكات خوفًا من الوقوع يف فّخ القياس، وهذا ما يفّّس أّن 
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وهو الفصل الرابع من كتابه، طرق اكتشاف املالكات،  :خّصص فصالً كبريًا حتت عنوانهنا ـ 

عقد دراسة حوله، صلة كبرية بموضوع القياس، فة ذات ّن هذه القضيّ أوقد أدرك منذ البداية 

ة العلل الواقعيّ  م عىل كشفئعرص األئّمة هو القياس القا ّن القياس الذي كان يفأوضح أو

ردنا أنا لو نّ أنا عىل بحيث يمكن رّد النصوص من خالله، ومن ثّم فهو حيثّ  ،حكام عرب العقللأل

ل يف الظاهرة يف القرون األوىل عرص األئّمة، ومن فعلينا التأمّ  ،تعيني موقف من القياس اليوم

النصوص  ل دالالِت العقو الواضح أّن اعتامد العقل يف كشف املالكات بحيث تواجه نتائج  

ن يكون ثّمة من أتامل يف حد السيستاين طرحه كاالسيّ  نّ أينا سابقًا ا كنّا رأ، وهذا ممرفوض

 والقياس حال وجود نّص  د خارج النّص ة القياس بني القياس املعتم  قال بالتفصيل يف حجيّ 

ىل  عصوص القياس الذي جاء النّص كان خلهل البيت أالرفض يف لسان  نّ أو ،عىل عكسه

 ه.نتائج عكس

حاولوا التعّدي عن  نة هبذا املدخل مهاّمً جّدًا، فالعلامء السابقون الذيبدو يل طرح القضيّ ي

كان من املنطقي أّنه بحثًا يف القياس، مع  أكثرهم صآنفًا، مل خيّص إليها رشنا أعرب عناوين  النّص 

د املوقف الذي اختذه لكي نحدّ  ؛تارخييّةسياقّية ـ بمقاربة  ةخاّص  ،ن ندرس القياس نفسهأأكثر 

 .اًم صحيحاً هلفهم النصوص ف أهل البيت منه، فيكون ذلك مقّدمةً 

ـ نظرّيًا وفرضّيًا ـ ولكي أوضح فكريت أكثر يمكنني القول بأّن دراسة القياس ال متنع يف ذاهتا 

 بدليل إالعن الظواهر احلرفّية للنصوص فهو مرفوض،  كّل تعدٍّ  ن التوّصل للنتيجة اآلتية:م

كان معنى النهي  ولو قلنا ذلكمن الرشيعة نفسها مرّصح به، مثل دليل التعّدي الزماين مثاًل، 

ّن وسائل عرفّية يف الفهم باتت مرفوضة متامًا رشعًا، وليس هناك مانع أن تأيت أعن القياس 

ن أ، بل البّد نظامها اللغوي ليس نظامًا متطابقًا مع النظام اللغوي العام نّ أرشيعة ثم تعلن ال

لغاء اخلصوصيّة عرفًا وغري ذلك مرفوض عندي إلة أتتعاملوا معي بنظامي اخلاّص، ومس

بموجب نصوص النهي عن القياس، فيكون دليل النهي عن القياس نوعًا من الردع عن 

ة الظهور هو ، وليس دليل حجيّ وفهم النصوص ة يف باب الظهوراتشكال من السري العقالئيّ أ
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م دليل الردع عىل ة الظهور تفرض تقدّ ىل دليل حجيّ إنسبة دليل القياس  نّ أل ؛امً املحّكم دائ

 ني.وفقًا لقواعد األصوليّ  ،مقتىض دليل السرية العقالئية التي ترّبر االعتامد عىل الظهورات

ّن مناسبات احلكم واملوضوع لغي اخلصوصّية أو أرف ي  عال نّ أجمّرد قولك ب نّ أهذا يعني 

ذ لعّل نصوص القياس إك متّكنت من التحّرر من عقدة القياس؛ نّ أك.. ال يعني عرفًا تعطي ذل

 .ولو كانت عرفّيةً  شكال يف الفهمترفض هذه األ

ساسًا مهاّمً جدًا هنا، فام مل نعرف ما اليشء أة القياس متثل صل قضيّ أّن دراسة أيؤّكد كّله هذا 

لتعدية بحّجة الظهور العريف، فتأّمل ن نعتمد وسائل اأفال يمكن  ،هل البيتأالذي ّنى عنه 

 دًا.جيّ 

صول بني الذاهب يمثل جزءًا من علم أ من كونه بحثاً  خرج القياس  وهبذا أمريد هنا أن أ

من  جزءاً حاجة داخلّية ومامية الفقه القارن واخلاليف، إىل أن يصبح بحث القياس عند اإل

 فهم النصوص قبل أن تكون قد بحيث ال يمكنك أن تشتغل عىل ،منظومة االجتهاد النيّص 

حّددت موقفك من معنى القياس وحدوده، وما هو املنهّي عنه بالضبط. ومع كامل األسف 

فإّن الدراسات اإلمامّية أمهلت بحث القياس خالل القرون األخرية إمهاال نسبيًا رغم تقّدمها 

يوم ال جتد دراسة يف موضوعات يمكن أن تكون عرضة للتهمة بالقياس كام قلنا، بل تكاد ال

حديثّية شيعيّة إمامية واحدة جتمع كّل نصوص النبّي وأهل بيته وصحابته من مصادر السنّة 

والشيعة، بل حتى من الشيعة فقط، لتدرس مضموّنا وأسانيدها وجمموعاهتا ومعارضاهتا، 

 وتفهم حدود املنهّي عنه فيه.

ألة كشف املالكات الثبوتيّة واإلثباتية ما أردته هبذه املداخلة النظرّية هو أن أؤّكد أّن مس

مثل خطوة  نّ لة عنها، ومن هنا أعتقد بأقضّية مالزمة لدراسة موضوع القياس، وليست منفص

قة كانت موفّ  ،ة معايري االكتشافقبل اخلوض يف قضيّ  ،ازي يف دراسة القياسيّ أد السيّ خطوة 

ن كان قد ساهم يف تنقيحها ، وإمعايري االكتشاف التي طرحها معروفة غالباً  جدًا، رغم أنّ 

 وتوسعتها.

ة عن مجاليّ إ كي نأخذ صورةً  مامّية،نات اإلكتفي هبذا القدار من الرصد لبعض العيّ أ

موضوعات  وإال فإّن هناك العديد من الباحثني األفاضل الذين اشتغلوا عىل، الوضوع

عيل حّب اهلل، يدري، وكامل احلمن أمثال بشكل مبارش أو غري مبارش، ، املصلحة واملقاصد



 

وعبد وحييى حمّمد، وعبد اهلادي الفضيل،  ،ومهدي مهريزي ،ومالك وهبي ،حسن جابرو

 ، وحمّمد عيل التسخريي، وأمحد املبّلغي، وغريهم.اجلبار الرفاعي

 وقفات سريعةنتائج ومقرتحات واإلمامية والنزعة املقاصدّية احلديثة، 

حظات القائمة عىل مراقبة مسرية البحث القاصدي إذا أردنا رسيعاً أن نشري لبعض الال

 فيمكن ذكر اآليت: اإلمامّية، احلديث عند الشيعة

متامًا كام هي  ،ار يف الشيعةتيّ أكيدة يف التوّجه نحو املقاصدّية عند  لقد الحظنا رغبةً  أّوالً:

، بل ظّل حمدودًا ًا كان بحجم سعته سنّياً ّن التيار شيعيّ أاحلال عند السنّة، لكنّنا مل نالحظ 

 وحمارصًا بمجموعة من اخلطوط الفكرّية التي يصعب ختّطيها بسهولة.

لكّن التيار الشيعي رغم الفرتة القصرية التي ّنض فيها وتناول قضّية املقاصد والتفكري 

 العليل واملنظومي، غري أّنه قّدم أفكارًا وإثارات مهّمة جدًا يف هذا السياق.

أعامهلم تارخييًا ـ بحسب فرتة  يمكن تصنيف ،هنا أينا هلم أعامالً أغلب الذين ر ثانيًا:

 ني:تىل مرحلإنجازها ـ إ

واسط القرن العرشين باجتاه ّناياته، أما بني تقريبًا لة الفاصلة حوهي املر الرحلة األوىل:

واملطهري واألمني واملنتظري مثال مغنية والصدر واخلميني وشمس الدين أعامل أأعني 

هؤالء مل فمقوالهتم هذه جاء إنتاجها غالبًا يف هذه الفرتة. ووفضل اهلل والسيستاين، ي واحلكيم

بل وجدنا ، مستوعباً  ، وال تنظريًا أصولّيًا حقيقّياً وال تقعيداً  ،نجد عندهم توّسعًا يف البحوث

 .للغاية ومفاتيح رضورّيةجّدًا مهّمة متفّرقة  ةفكريّ ثارات إ

وهنا بدأنا نجد حماولة يف التفكري التنظريي املستقّل  ،حقةالحلة الوهي املر حلة الثانية:الر

ضوع بتوّسع أكرب، كام نجد يف أعامل الشيخ ور يف املن تفكّ نخب شيعّية حتاول اليوم أعرب  ،أكثر

يس والشيخ يازي والسيد حممد تقي املدرّ أعليدوست والشيخ عيل حّب اهلل والسيد حممد عيل 

كثر يف هذا املوضوع، دون ـ حتليلّيًا وتنظريّيًا ـ أه النخب للذهاب الصانعي، بحيث تسعى هذ

يخ ال عند مثل الشإ ،ة عىل جتربتهم الفقهّيةن نتمّكن من رصد تأثريات هذه األفكار التنظرييّ أ

ة العدالة ديّ صملق صيله النظرّي أكرب لتأة استجابت بنسبة جتربته الفقهيّ  نّ أينا الصانعي الذي رأ

 امحة وغري ذلك.ّس والسوالي  



  

فكّل حتّول فكري يبدأ ببذور متفّرقة  ؛يف تقديري اً وهاتان الرحلتان متثالن وضعًا طبيعيّ 

بحيث يبدو ما كان  ،ر للتنظري هلاور هذه البذاميتلوها جيل جديد يقوم باستث ،تطرح هنا وهناك

 ثاين.الل يغريبًا يف اجليل األّول أكثر معقولّية عند اجل

وأوسع عمق أاملوضوع بطريقة  ايف هذاجلاّد ل مّ أمامي التواصل التفكري اإلين أونحن نأمل 

 ، برصف النظر عن النتائج.فاق فيهآلفتح  ،ةكاديميّ أكثر أو

الحظنا أّن الشخصيات التي طرحت أفكارًا هنا تفاوتت فيام بينها يف تأثري جتربتها عىل  ثالثًا:

ثري رؤيته املقاصدّية عىل أال نجد شيئًا واضحًا عىل ت التجربة الفقهيّة، فمثل السيد السيستاين ربام

ل لنتائج يف كثر كي نتوّص أع بّ تمر حيتاج لتفقهه بمقدار خيتلف عن التيارات غري املقاصدّية، واأل

نجد األمر خمتلفًا  ،خ شمس الدينيصانعي والشالهذا السياق، بينام عىل مستوى مثل الشيخ 

 متامًا.

مالوا للنزعة املقاصدّية شيعيًا مل نجد لدهيم متييزًا بني قواعد املصلحة إّن أكثر الذين  رابعًا:

حة بمفهومها األخالقي اإليامين، فكثريًا ما كانت املصلحة لبمفهومها النفعي الوضعي واملص

وحتى يف تشخيص مصاديق العدل  باعتبارها قضية دينّية، املعيار وبمعناها الوضعي اليوم ه

، اً غربيّ حتى حة قد خضع ملناقشات لموجودًا، بينام هذا املفهوم للمص والظلم كان هذا األمر

بمعنى أّننا بحاجة لرقابة أخالقّية عىل مفهوم املصلحة النفعي، فاملصلحة ليست مفهومًا مادّيًا 

مطلبّيًا يطلب فيه اإلنسان شيئًا لذاته دائاًم، بل قد يكون مفهومًا معنوّيًا جمتمعّيًا يضّحي فيه 

 لصالح غريه أو هلل سبحانه حتقيقًا ملقاصد روحّية سامية. اإلنسان

إّن العديد من الباحثني املقاصدّيني الشيعة ـ إذا صّحت التسمية ـ ملّحوا هلذا األمر، خاّصة 

وكأّّنا ال تنّقح املقاصد يف خارج غالبًا مثل السيد حمّمد تقي املدّريس، لكّن التطبيقات بدت 

حتى ال يصل االجتهاد  ،مر الذي يتطّلب جهدًا يف هذا السياقحة الذايت، األلمفهوم املص

 لة تربير الواقع حتت عنوان املصلحة.حىل مرإاإلسالمي 

عىل نطاق واسع  ة مل ترّحب بعد  ماميّ سة الدينية اإلّن املؤّس أمن الواضح  خامسًا:

 بقواعد   عن النّص ة التعّدي ت قضيّ ا ختطّ ّّن أ، رغم تعلييلة واالجتهاد البالطروحات املقاصديّ 

هذا الفريق من الفقهاء  نّ أمن نوع مناسبات احلكم واملوضوع وغري ذلك، وهذا يعني 

مامه طريق طويل إلثبات حضور ذاته يف املحافل العلمّية بوصفه وجهة نظر أوالباحثني ما يزال 



 

 .قائمة بالفعل ومطروحة

ّية تتعامل بقلق مع هذا النوع من التيارات الرسميّة يف احلوزات العلم نّ أبل غالبًا ما نجد 

، انسياقًا وراء تصّورات خاّصة غري ذلكوتتهمه بالسطحّية والتعّجل وقّلة العمق قد الفهم و

 .فرضتها تركيبة علم أصول الفقه اإلمامي ملفهوم الدّقة والتعّمق واألعلمّية

ّّنا أد هلا حضورًا، ولو ثارّية عاّمة مل جتإقة ويبدو يل أّن هذه األبحاث ملا طرقت بطريقة متفرّ 

ل هذه القواعد صا ناقشت جدّيًا أّّن أأو  ،ا عىل قواعد االجتهاد اإلماميمّ إ قاربت املوضوع

 قة لربام اختلف األمر.عمّ م ةبمناقشات علميّ 

بالفعل  ة بدأت هتتمّ سات احلوزويّ ومن األمور احلسنة التي تبرّش باخلري أّن بعض املؤّس 

ة األصولية التي وضعت داخلها عنوان بعض الكتب التعليميّ بموضوع املقاصد، فصدرت 

الذي صدر عن جلنة الفقه املعارص يف مركز « الفائق يف األصول»مثل كتاب  ،ةاملقاصد الرشعيّ 

إدارة احلوزات العلمّية يف مدينة قم اإليرانّية، كام انعقدت سلسلة من الندوات يف بعض 

نارص مكارم الشرياوي، بحيث د عيت هلا شخصيات احلوزات التابعة للمرجع الديني الشيخ 

خمتلفة التوّجهات واملواقف إزاء قضّية املقاصد، مثل الشيخ املبّلغي والشيخ القائيني والشيخ 

عليدوست وغريهم، لتدور هذه اللقاءات حول موضوعة املقاصد.. وهذا حتّول مهّم يدفع 

وية اجتهادّية أكثر عمقًا، وربام يشّكل طالب العلوم الدينية للتفكري هبذه املوضوعات من زا

 بداية لدخول هذه املوضوعات إىل الفضاء األساس يف احلوزات العلمّية.

واحلّل األهّم يف نظري هو أن يصبح موضوع مقاصد الرشيعة وكّل ما له دور وتأثري يف 

لرسميّة يف ي عن النّص ضمن الدراسات اوالتعلييل وقواعد التخطّ والناطي االجتهاد النظومي 

وما  ،صول الفقه اليومأفنحن عىل سبيل املثال ال نجد هذا الباب يف  صول الفقه اإلمامي،أعلم 

ي عن النص ة وبعض قواعد التعدّ لغاء اخلصوصيّ إنجده من قضايا ذات صلة كتنقيح املناط و

بحث القياس ، فضاًل عن ةولويّ ة املنصوصة وقياس األومناسبات احلكم واملوضوع والعلّ 

من هذا وغريها.. ما نجده ء ستقراواالي واالستحسان وسّد الذرائع واملصالح املرسلة أوالر

حيانًا قليلة أض له التعرّ  ويتمّ  ،حضوره باهت يقع حتت سلطة موضوعات أخرى نّ إفكّله، 

 .هناك ملناسبة  ما وأشارة ضمنّية هنا إب وأبطريق عابر 

، ضمن منهجية داً ن تصبح حارضة بقّوة جمدّ أفرتض كّل هذه املوضوعات ي   نّ أوهذا يعني 



  

مع اإلشارة لوجود بعض  .تستوعبها وتدرسها بتأّن واهتامم بحيث تكون مقصودة يف نفسها

األعامل القليلة التي حتاول ـ مشكورًة ـ مؤّخرًا إقحام هذه املوضوعات يف كتب درسّية أو شبه 

 .درسّية مقرتحة

صول الفقه ألبحوث، من نوع اخلوف من التشّبه بسباب وراء غياب هذه اأ ةأعرف أّن ثمّ 

صول الفقه اإلمامي، والقلق من أدًا إىل ذر من استحضار مقوالته وقضاياه جمدّ ، واحلالسنّي

بل  ،نا بحاجة ملناهج جديدةسنا لنّ أالتوّرط يف الظنّية أو السطحية يف قراءة النصوص، وافرتاض 

يكون كامنًا يف العقل الباطن عند املجتهد  نهذا كّله يمكن أما عندنا يكفي وغري ذلك، 

، لكنّني أعتقد أّننا لو أقنعنا املجتهد اإلمامي بأّن قضاياه هو تبدو غري منّقحة املعارص اإلمامي

بأّن بحث مناسبات احلكم فسوف يتحّمس أكثر لتناول هذه املوضوعات، فمثالً لو قلنا له 

وكذا وروح الرشيعة، وكذا مذاق الشارع،  حث مبهم جدًا، وكذا تنقيح املناط،واملوضوع ب

ء ستقراالعرض املضموين عىل الكتاب، وكذا معايري قواعد التزاحم تطبيقًا، وكذا استخدام اال

سون منه، وكذا ونه وأخرى يتحّس دميستخ فتارةً  ،من قبل الفقهاء بطريقة مبعثرة وغري منضبطة

اإلمامي ليعمل عىل تكوين نظرية عاّمة االجتهاد  أقنعنالغاء اخلصوصّية، وغري ذلك .. فلو إ

ة ًا لدراسة قضيّ فسيجد نفسه مضطرّ  ،ضمن عنوان واحد ،هذه البحوثإنتاج جممل تعيد 

 ، وسنعيد فهم األمور بطريقة مستوعبة يف هذه احلال.هل البيت منهاأالقياس وحدودها ومراد 

ولو بصورة إمجاليّة لقد أردت  من هذا البحث التارخيي أن ندرس جتارب املاضني ونعرف 

املنجز حتى اآلن؛ لنتعّلم أين وصلوا؟ وما هي نقاط قّوهتم وضعفهم؟ وأين أخفقوا؟ وما هي 

نتج نظرّياهتم هنا أو هناك؟ وماذا أنتجت من نتاج طّيب    كذلك؟ النواقص؟ وملاذا مل ت 

نمط من التفكري ة تتداوهلا، وهي تعرب نحو ة الشيعيّ ت الذهنيّ ة أفكارًا بدأّن ثمّ أهبذا نكتشف 

ّي مدى استطاع أن ال ينقلب عىل قواعد االجتهاد اإلمامي، لكن إىل أاملقاصدي الذي حياول 

م تنظري اجتهادي حقيقي مرّكز يف هذه القضّية؟ وما هي نتائج اجتهاداته عىل يهذا الفريق تقد

من حمّرمات ه املواقف الفقهّية؟ وهل متّكن من التخّلص من خماطر القياس وغريوعامل الفتاوى 

وهل سنصل ملرحلة تتّم فيها إعادة النظر يف جريمة التعّدي عن النّص أو ال؟  االجتهاد اإلمامّي 

ومقولة القياس عرب إعادة تفسري القياس املنهّي عنه من قبل أهل البيت، وحرصه بنوع خاّص 

تمل مثل إعامل العقل يف معرفة املالكات الواقعّية رغم وجود نّص مواجه لنتيجة  العقل، كام حي 



 

وهل نسبته لبعض املتقّدمني، بل ذهب إليه بعض املعارصين مثل السيد حمّمد عيل أيازي؟ 

اف سلطة النّص عإضجتنّب و ،محاية االجتهاد من الذوبان عىلهذا النمط االجتهادي سيقدر 

دينية سة الوكيف؟ وهل ستستجيب املؤّس  ؟ أو ال؟ وهل الواقع له دور يف هذا التحّولحقاً ال

 وكيف؟ ؟وملاذا ؟ة ملثل هذه األفكار أو الالرسميّ 

 .نتظر هذا النمط من التفكريـ تومثلها كثري كّلها ـ سئلة أ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل الثانيا

 االجتهاد املقاصدي واملناطي والِعَللي

 أركانه، منطلقاته ومرّبرات حجّيته





 

 

 

 

 

 متهيد

تارًة ومعرفة عرفة الغايات واألغراض عىل مواملناطي يقوم جوهر التفكري املقاصدي 

أو  املدارات التي يتحّرك الترشيع تبعًا هلا أو متأثرًا هبا، ويف ضوئها نجد الفقيه املقاصدي

األمر الذي  ،يتحّرك مع النص بطريقة غري حرفّية فيتخّطى الوسائل لصالح املقاصداملناطي 

أو أّن  حتقيق املقاصد والعللإلطالقات شاملة خارج إطار  كام فاقدةً حجيعل نصوص األ

 .األحكام نفسها سوف حتمل سعًة خارج إطار حرفّية نصوصها

هذا يعني أّننا لو حّللنا التفكري الغائي أو املقاصدي أو املآيل، فسوف نجد أّن جوهره قائم 

 ، وهذا يعني أّن االجتهاد املقاصدي بات ملزمًا باالنطالقوالتقعيد الفقهي فقهيتعليل العىل ال

 حجر الزاوية. هام، بوصفنحو بناء منظومته االجتهادّيةوالتقعيد ة التعليل من نظريّ 

وهبذا نجد أنفسنا وسط نظرّية التعليل الفقهي واألصويل، لنوّجه ألنفسنا سؤاالً: هل يمكن 

ث بحيـ أو الوجه احلقيقي للحكم غري املوارد اجلزئّية ـ )املالكّية أو املناطّية( معرفة عّلة احلكم 

 وئها عىل تقدير عدمها؟ضنعرب من خالهلا إىل غري ما دّل النّص عليه أو نجّمد حركة النّص يف 

 ، واملناطي املدارياملقاصدي الغائي ين:يف االجتهادوالتقعيد التعليل  مناهج

دف الوصول إىل يمكن تصّور سلوكها هبأو فلنقل: أركان وقواعد، مسالك ومناهج  ةثمّ 

املهّمة ناهج والسبل موعة ـ ومداره ومقصده، وسوف نرّكز عىل املأو جم ـ واحداً غاية احلكم 

 ها عىل طريقتنا:مواألساسّية التي سوف نقّس 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملور األّول

 االستقرائياملنهج 

 الجتهاد املناطي واملقاصدي والعلليودوره يف ا





 

 

 

 

 متهيد

سالمي من قف الرتاث اإلعند املسلمني يف مو ثّمة خالف يف تاريخ الفلسفة والعلوم

ء ما مل يبلغ حّد ستقراء، ففيام تعطينا نصوص  شكاًل من أشكال التزهيد يف االستقرااال

ء بشكل واضح يف ستقراء التاّم، نجد أّن العلوم الرشعّية والتارخيّية اعتمدت االستقرااال

 ة تربير احلجيّة املنطقّية فيه.منجزاهتا، برصف النظر عن كيفيّ 

هب للتاريخ واحلديث والقرآن نجد فكرة التواتر حارضة، وهي واضحة يف كوّنا فعندما نذ

 ء الذي يراكم املعطيات األّولية ليوّلد منها اليقني.ستقراتعتمد عىل اال

قبله ومن هـ( 505)مثل الغزايل  ،ء حارضًا يف كتابات املجتهدين املسلمنيستقراونجد اال

ء يف ستقرايف الفصل األّول ـ أّن غري واحد اعتمد اال عده، بل حتى عند الشيعة رأينا ـ كاموب

بجهوده املضنية يف التوفيق واجلمع بني العلوم املنطقية  معروف   والغزايل   .االجتهاد الفقهي

انية والعلوم الرشعية اإلسالمّية، حتى أّنه جعل القسم األّول من كتابه األصويل الشهري ناليو

ًا بالبحث املنطقي اخلالص، األمر الذي تابعه عليه غري واحد خاّص  «تصفى يف أصول الفقهسامل»

، وهو «زبدة األصول»يف كتابه هـ( 1031أو  1030)من بينهم الشيخ البهائي اإلمامي 

تبت عليه الحقًا العديد من الرشوح واحلوايش  .الكتاب الذي ك 

 تقول بأّن الرتاث ولو تركنا الغزايل الذي قارب الطريقة االستنباطية أيضًا؛ لوجدنا رؤيةً 

قيايس األرسطي، غري أّن القرون ئي مغاير للمنهج الاستقرااإلسالمي كان تأسيسًا ملنهج 

الالحقة ـ خاّصة عند الشيعة ـ دفعت ملزيد من تكريس العقل القيايس وتراجع نسبي للعقل 

 ئي.ستقرااال

ء يف األحكام، حيث راستقثّمة نّص داّل للسيد حمّمد باقر الصدر، وهو يتكّلم عن االلكّن 

ا فنجد أّّن  ةمن األحكام الرشعيّ  كبرياً  ئي أن ندرس عدداً ستقرامن ألوان الدليل اال»يقول: 



  

ولنذكر  سالمي عن طريقها.اإل عامة يف الترشيع واحد، فنكتشف قاعدةً  يف اجتاه   تشرتك مجيعاً 

اين يف كتابيه احلدائق البحر عىل سبيل املثال هلذا الدليل حماولة ذكرها الفقيه الشيخ يوسف

ء، وتلك القاعدة العامة هي ستقراطريق اال تستهدف إثبات قاعدة عامة عن ،ةوالدرر النجفيّ 

جاهل إذا ارتكب خطأ نتيجة جلهله باحلكم  كّل  أي إنّ  ة اجلاهل،القاعدة القائلة بمعذوريّ 

 هذه القاعدة بحاالت الفقيه البحراين عىل عىل ذلك اخلطأ تبعة. وقد استدّل  بالرشعي فال ترتتّ 

ء تلك استقراطريق  اجلاهل باحلكم معذور فيها، واستكشف عن أنّ  كثرية يف الفقه ثبت رشعاً 

 احلاالت. يف مجيع ة اجلاهل رشعاً القائلة بمعذوريّ  احلاالت القاعدة  

د ذكره احلاالت ع)وب ءه واستنتاجهاستقراوتلك احلاالت التي أقام عليها الفقيه البحراين 

 حالة من هذه احلاالت قرينة إثبات ناقصة بالنسبة إىل القاعدة فكّل سة، قال الصدر:( وهي مخ

يقوى يف نفس  ع تلك القرائنيف مجيع احلاالت. وبتجمّ  ة اجلاهل رشعاً ة القائلة بمعذوريّ العامّ 

 .«الفقيه احتامل القاعدة العامة ووثوقه هبا

ومثال »حيث يقول:  هذه الّرة، «دنااقتصا»ويطرح الصدر مثاالً آخر من وحي جتربته يف 

العمل يف  عىل القاعدة القائلة: إنّ  سالميا حني نريد أن نعرف اشتامل االقتصاد اإلآخر: وهو أنّ 

العمل فيها  نستعرض حاالت عديدة من العمل ثبت أنّ  ة، قدة أساس للملكيّ الثروات الطبيعيّ 

 أنّ  ة، إذ نرى مثالً ة القاعدة العامّ ء تلك احلاالت صحّ استقرافنستنتج من  ة،أساس للملكيّ 

والعمل يف حيازة  ته،والعمل يف إحياء املعدن ينتج ملكيّ  تها،نتج ملكيّ العمل يف إحياء األرض ي  

ء هذه احلاالت عىل استقراب فنستدّل  ته،ته، والعمل يف اصطياد الطائر ينتج ملكيّ نتج ملكيّ املاء ي  

 .«ةللملكيّ  ة أساس  العمل يف الثروات الطبيعيّ  نّ وهي أ سالمي،قاعدة عامة يف االقتصاد اإل

ء يف إطار االجتهاد اإلمامي حني ستقراويعيد الصدر الوقف النمطي من حجيّة هذا اال

أي  ،اً فإذا كان قطعيّ  منه وغريه، ص يف التمييز بني القطعّي ء يتلخّ ستقراوموقفنا من اال» يقول:

ة ته من حجيّ حجيّ  ويستمدّ  اً قطعيّ  يصبح دليالً  هنّ أل ؛ةفهو حجّ  ،ى إىل القطع باحلكم الرشعيأدّ 

 نا عرفنا سابقاً ألنّ  ؛ة االحتامل النامجة عنهة فيه مهام كانت قوّ حجيّ  فال اً القطع، وإذا مل يكن قطعيّ 

ة بحجيّ  ته، والشارع مل حيكمة ما مل حيكم الشارع بحجيّ دليل غري قطعي ليس حجّ  كّل  أنّ 



  

 .«العلمي إىل ء الذي ال يؤدّ ستقرااال

 يف الرتاث الشرعي النقلي الستقراءانزاعان حول 

 سالمي مها:ء يف الرتاث اإلستقراات حول االني غّطا حديث علامء الرشعيّ ساسيّ خالفني ألكّن 

وهو خالف برز فيه بعض علامء األحناف، إذ اعتربوا أّن  ء،ستقراة االاستقالليّ ـ  1

سيس ، وبعبارة أخرى: لسنا بحاجة لتأالفقهي ة القياسء ليس سوى تطبيق لعمليّ ستقرااال

دّلة االجتهادّية األخرى وعىل سائر األ ء، بل تكفيناستقراه االنمط استداليل جديد خمتلف اسم  

ع بعض املفردات ملا ء ليس سوى االنتقال من تتبّ ستقرارأسها القياس والعرف والعادة؛ ألّن اال

 .، وهكذايشاهبها يف جمموعتها

 ذلك العديد من العلامء بمن فيهم العامل اإلمامي السيد باقر الصدر، إذ مّيز وقد خالفهم يف

وقد سبقه إليه غري  ء والقياس الفقهي، وهو متييز يف غاية األمهّية من شخص مثله،ستقرابني اال

وقد تؤخذ خطوة واحدة من »: «ءستقراالقياس خطوة من اال» قائاًل حتت عنوانواحد، 

واحدة من احلاالت التي  كام إذا اكتفينا بحالة  ، تفى هبا يف االستداللء ويكستقراخطوات اال

يف سائر  عىل كون اجلاهل معذوراً  وجعلنا منها دليالً  ،ءهاستقرا أقام صاحب احلدائق عليها

الذين يكتفون يف  ةقياس عند أيب حنيفة وغريه من فقهاء السنّ بالى هذا مّ األخرى. ويس احلاالت

نفس النوع عىل موضوع واحد مشابه  من ملوضوع بثبوت حكم   حكم   االستدالل عىل ثبوت

ء حاالت كثرية. فبينام كان استقراموضوعات مشاهبة عديدة و عفون أنفسهم بتتبّ له، وال يكلّ 

 فنا بمالحظة حاالت كثرية يعذر فيها اجلاهل لكي نصل إىل القاعدة العامةيكلّ  ءستقرااال

حالة واحدة واختاذها  فنا القياس احلنفي إال بمالحظةيكلّ جاهل معذور، ال  كّل  القائلة: إنّ 

 ةً ء ليس حجّ ستقراوما دام اال األخرى. من نفس النوع لسائر احلاالت عىل إثبات حكم   دليالً 

ه خطوة من ألنّ  ؛ةفمن الطبيعي أن ال يكون القياس حجّ  ما مل حيصل منه القطع باحلكم الرشعي

 .«تعن سائر اخلطوا صلتء ف  ستقرااال

وبرصف النظر عن مدى دّقة الصدر يف توصيف تطبيقات القياس الذي ساّمه باحلنفي، إال 
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ء، يمثل خطوًة متقّدمة؛ ألّن سلب احلجّية عن ستقراأّن نفس قبوله بالتمييز بني القياس واال

ء قياسًا، رغم كوّنام ظنًّا غري معترب، ستقراء عند الصدر لن يعني بالرضورة كون االستقرااال

ء عنده ـ لو ثبت ـ لن يناقض أدّلة  النهي عن القياس عند ستقراومن ثّم فدليل حجّية اال

 اإلمامّية، وهو موضوع مهّم جدًا.

يرى أّن القياس الفقهي تعبري عن م( 1980)كان الدكتور عيل سامي النشار عىل خّط مواٍز، 

، وهو هبذا ئياستقرا تّبعيفاعترب القياس عائدًا لتفكري ت ،ئّية وليس العكساستقرانزعة 

 ء، مكّرسًا نفي استقاللّية القياس، والفريِق ستقرايناقض كاًل من الفريق النايف الستقالليّة اال

 املعتقد بالتاميز املاهوي بينهام ـ إذا صّح التعبري ـ مثل السيد الصدر.

نزاع ابن حزم من حيث إفادته العلم أو الظّن غري احلّجة، وهنا يظهر  ءستقراحجّية االـ  2

 األندليس مع سائر األصوليّني.

 إىل تاّم وناقص االستقراءالرتاث الشرعي وتنويع 

ء متابعاً التقسيم النطقي اليوناين، فقّسمه ستقراوقد تعامل الرتاث الرشعي اإلسالمي مع اال

ه احلديث الذي رّكز اهتاممعىل عكس مقاربات الفكر الفلسفي ء تاّم وآخر ناقص، استقراإىل 

ء التاّم ستقراكانت الصورة الكالسيكّية السائدة أّن االقد و ء الناقص دون التاّم،ستقراعىل اال

ء الناقص ال يفيده، وهي الصورة التي سنرى أّن االجتهاد الرشعي يف ستقرايفيد اليقني بينام اال

بمعنى  ،ء الناقصستقرامدارس الفقه اإلسالمي كان يرفضها من حيث قبوله بعلمّية االبعض 

ء مع ستقرا، فلم يتصادم الفكر األصويل يف حجّية االال بمعنى منطقي وفلسفي ،صويل للكلمةأ

لالحتجاج يتخّطى املعيار املنطقي إضايف الفكر املنطقي والفلسفي، بل حاول اختالق معيار 

 .الصارم، مبتدعًا فكرة العلم العادي أو فكرة غلبة الظّن احلّجة

صولية فأثبتوها ة األواحلجيّ  ،ء الناقصستقرايف اال ة املنطقيّة فنفوهاوهبذا ميّزوا بني احلجيّ 

ات، ل، وصلح للقطعيّ رجع إىل النظم األوّ  اً تامّ  ء إن كانستقرااال نّ إ»فيه، وهلذا يقول الغزايل: 

 عىل الظن أنّ  ب  ل  غ   مهام وجد األكثر عىل نمط   هألنّ  ؛اتمل يصلح إال للفقهيّ  اً وإن مل يكن تامّ 
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 .«ر كذلكاآلخ

ءات عند املناطقة الصورّيني، وال يف ستقراة هذه االال نريد أن ندخل هنا يف بحث حول هويّ 

ء الكامل منتجًا يف املعرفة ستقرااملالحظات التي أخذها بعضهم عليهم يف اعتبارهم اال

نعرف  أن نريد امء الناقص فهاًم وحتلياًل ونقدًا أو تأييدًا، إنّ ستقراوالعلوم، وال يف موقفهم من اال

وما هي القيمة املضافة التي  ءين يمكن له أن يسري معنا يف االجتهاد الرشعي؟ستقراأّي من اال

 ء يف جمال االجتهاد عمومًا؟ستقرايمكن أن يقّدمها لنا اال

 التاّم يف الدرس الشرعي، سؤال الواقعّية واإلمكانات االستقراء

كشف  يفقدرته بعملية منطقّية ـ برصف النظر عن  ء الكامل مفيدًا لليقنيستقراكان االإذا 

حلجيّة اليقني والقطع، لكّن السؤال الذي  ؛فبالتأكيد هو حّجةالعلل والتالزمات الرضورّية ـ 

ء كامل يف الدراسات استقران نتحّدث عن وجود أهل يمكننا يمثل حتّديًا أمامه هنا هو أّنه 

 وما قيمته؟ الرشعّية أو ال؟

وذلك أّن  ء لو توّفر يف الدراسات الرشعّية،ستقراحلديث عن قيمة هذا االولنرشع باأ ـ 

متابعًا يف ذلك، حسب الظاهر، مسلك مجاعة من  بعض العلامء ـ مثل الشيخ جعفر السبحاين

ء ال قيمة له، فهو يقول: ستقراـ يذهب إىل أّن مثل هذا اال أصولّيي السنّة مثل الرشبيني

ألّنه ال يفيد إالّ الظّن ومل يدّل دليل عىل حّجية مثله، وأّما  ؛به ء الناقص ال حيتّج ستقرااال»

ء، فال تبقى ستقراألّن املستقرئ يصل إىل النتيجة يف ضمن اال ؛ء الكامل فال يعّد دليالً ستقرااال

ة ة تفصيليّ ء الكامل علوم جزئيّ ستقراوبعبارة أ خرى: اال عى.حاجة لالستدالل به عىل املدّ 

ب  يف قال ء دون أن يكون هناك جمهول ي ستدل به عىل ستقراب قضية كلّية عند االنتهاء من االت ص 

 .«املعلوم

 منبعض الدارس احلديثة، طرحه تنسمعه ترديده فيام السبحاين الرشبيني وهذا الذي يقوله 

نتج شيئًا جديدًا يتخّطى ستقراأّن احلديث عن اال ء التام نوع من تضييع الوقت؛ ألّنه ال ي 
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املقّدمات، وهي قضّية ظّلت حمّل جدل، حيث اعترب حمّمد باقر الصدر ـ عىل سبيل املثال ـ أّن 

ء الكامل منطقّي، لكنّه ال يكشف العلل والتالزمات الرضورّية التي نحتاجها يف ستقرااال

 املعرفة العلمّية، وسبب منطقيّته عنده أّنه مرّكب من قياس صغراه أّن املفردات املستقرأة هي

كّل املفردات، وكرباه أّن كّل واحدة من هذه املفردات حمكومة بحكم  واحد، مثل التمّدد يف 

 .احلديد باحلرارة

ء التاّم يف الرشعّيات، بل ستقراإبطال يقينّية اال انالسبحاين ال يريدالرشبيني وويبدو يل أّن 

جانب بعضها إىل قاعدة كليّة  ء من جزئّيات مصطّفة إىلستقراحتويل ناتج االالقول بأّن  انيريد

ء التاّم أن خيدمني ستقراهو أمر  صوري وشكيل، ومن ثّم فليست هناك إضافة نوعّية يمكن لال

 فيها زائدًا عن املعطيات اجلزئّية التتبّعّية.

ء الستنباط العلل الرشعيّة يغايره يف جمال ستقراالتأّمل يف باب االما يبدو يل هو أّن إال أّن 

ألّن القاعدة الكلّية ليست سوى عني األفراد املستقرأة، بينام التعليل مغاير هلا  لكلّية؛القواعد ا

، وكّل حالة كانت تشّكل قرينة نا عرشين حالةاستقرأ ناضافة جديدة، فمثاًل لو فرضنا أنّ إو

أة ألّن كّل فرد من األفراد املستقر الرشيعة هيّمها حفظ أموال الطفل؛ نّ أثبات ناقصة لفرضّية إ

ء التاّم مفيدًا لفكرة ستقرانحتمل كونه راجعًا لعّلة حفظ أموال الطفل، ففي هذه سيكون اال

ء التاّم اكتشاف حكم ستقراجديدة ينتفع هبا الذي يفّكر بذهنّية فقه النظرّية؛ فنحن ال نريد باال

احلاصل ل ء التام رضبًا من حتصيستقراخارج نطاق األفراد املستقرأة حتى يصبح اال يف حالة  

ء تاّم، بل نريد التوّصل لعّلة رشعّية قد يرتك ستقرااال نّ أل ؛ةضافيّ بعد فرض عدم وجود حالة إ

يف الطالق د د  ء موارد عِ استقراالتوّصل إليها تأثريًا يف األفراد املستقرأة نفسها، فلو قلنا بأّن 

عدم وجود عّدة عىل جل قضّية احلمل، مثل مالحظة ا ألّّن ة احتامل أالرشيعة كّلها يعطي قوّ 

دد؛ فلو فرض انعدام احتامل اليائس أو الصغرية، ففي هذه احلال نتوّصل لعليّة احلمل جلعل العِ 

ء يعطي ستقرافالتعليل باالمل أوجب ذلك تقييدًا يف األفراد املستقرأة بحال احتامل احلمل، احل

 ر التكوينّية.ء التاّم يف األموستقرااألفراد املستقرأة معنى جديدًا، وليس كاال
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ء التاّم يف اكتشاف العلل مغاير بحسب طبيعته له يف استخراج ستقراوهبذا نكتشف أّن اال

 تقعيد ليس له مضمون أو أفراد إال عني األفراد املستقرأة بفهمنا األّول هلا.

يف الرشعّيات حتى لو مل تكن قائمة يف األمور  ء التامّ ستقراوهبذا يمكننا فرض فوائد لال

 ة والطبيعّية:يبيّ التجر

صياغة التقعيد واخلروج من فوىض اجلزئّيات، وهذا أمر  يفيد الباحثني يف جمال فقه  أّوالً:

، فاملسألة «حتقيق االقتصاد يف التفكري»النظم والنظرّيات، وهو ما عرّب عنه بعض الباحثني بـ 

متامًا كام حتّدثوا يف  ،ليست صياغّيًة فحسب، بل هي تلعب دورًا يف تنظيم التفكري وجتويده

أصول الفقه عن دور بعض األحكام الوضعيّة يف تنظيم القوانني التكليفيّة وفرزها عىل 

 .جمموعات

القدرة عىل اكتشاف العلل بحيث يؤثر ذلك يف إعادة فهم اجلزئّيات نفسها بطريقة  ثانيًا:

 جديدة.

ء تاّم يف الرشعيّات استقراحتصيل  فاحلّق أنّ  ،ءستقرافيام يتعّلق بواقعّية هذا اال اب ـ وأمّ 

ري لينا، والتي ال ندلة إا نتعامل مع الرشيعة الواصنألنّ  وندر؛شّذ يغدو مستحيالً عمالً إال ما 

ما قد خفيت عنّا، األمر  إذ تظّل هناك احتامالت يف كون مفردة   كوّنا وصلتنا ناقصًة أو كاملة؛

 ي الذي قمنا به.الذي يؤثر يف قدرتنا عىل اجلزم بتاممية التقرّ 

نقول: نحن  وقد حياول اإلنسان أن يعيد قواعد االشتغال هنا بتغيري التعبري فبدل أن

نا نستقرئ متام األفراد يف الرشيعة نّ أنستقرئ متام أفراد الكيّل يف الرشيعة الواقعّية، يمكن القول ب

لينا ال اهرّيًا بالنسبة إظ الواصلة لنا، ثم ننسب النتيجة للرشيعة الواصلة، وتكون النتيجة حكامً 

ا ء التاّم ليس بالرضورة مطابقًا للرشيعة الواقعّية؛ ألّّن ستقراحكاًم واقعّيًا، فاليقني اآليت من اال

سباب تارخيّية؛ بل هو يقني مطابق للرشيعة الواصلة؛ باألصل قد ال تكون منكشفة لنا بتاممها أل

 تية.. فهل هذا ممكن ومعقول؟ل عندي يقني بالقاعدة اآليتشكّ ًا فنقول: ظاهريّ 

هذا النمط ممكن  عىل التوّجه الذي يعتقد بأّن رشيعتي هو ما وصلني ولست معنّيًا من 
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األّول برشيعة غريي وما صدر يف لوح الواقع، ومن ثم فليس هناك حكم واقعي وآخر 

جتاه ظاهري، بل هناك أحكام واقعّية للجميع تبعًا ملا وصلهم. وهذا تفكري  منسجم مع ا

 بنيته التحتّية.روحه والتصويب يف 

ـ مثل ابن السبكي وابن النّجار احلنبيل ّن بعض األصولّيني أىل شري أخريًا إ، والبّد يل أن أهذا

وذلك عرب القول بأّن  ء التاّم مغاير للتعريف النطقي السائد له،ستقراحاول تقديم تعريف لالـ 

 .يها والتنازع حوهلاف البحث ة التي يتمّ دات عدا املفرء مجيع املفرداستقراء التام هو ستقرااال

ء الناقص، ولسنا هنا أمام رصاع ستقراإال أّن هذا التعريف ال خيتلف عن تعريف اال

 تسميات.

 التعليلياملناطي والناقص ودوره يف االجتهاد املقاصدي و الستقراءا

؛ ألّن التجربة الفقهيّة لبحث يف الناقصء التاّم بقدر أمهّية استقراال يبدو مهاّمً البحث يف اال

يتوّفر فيها الناقص دون التاّم أو أكثر بكثري منه، ونحن نلمس تعابري كثرية عند األصوليّني 

ئي من نوع فكرة إحلاق الفرد ستقراوالفقهاء يف جتارهبم االجتهادّية تصّب يف صالح التفكري اال

ليست إال تعبريًا آخر عن  «ألعم األغلبا»بل اعترب الزركيش أّن كلمة باألعم الغالب، 

ة ب  ل  احلقيقة ينزع االجتهاد الرشعي لتكريس قواعد غ  ففي ، ء يف كلامت الفقهاءستقرااال

ئيّة استقراالت الغالبة، وهي ذهنّية ايلة باحللالت القاحلاق النوادر واحلنه من خالهلا إيمك

 بامتياز.

ّونة األصولّية وتابعه أقحمه الغزايل يف املد حيثه،  فيفاً ل  ء الناقص ظّل خمت  ستقرالكّن اال
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 .تلف فيهاخضمن األدّلة املوغريه ّن أدرجه الرازي أآخرون، إىل 

ء هو يف حتديد عدد الفردات التي يفرتض تقّرهيا ستقراالنقطة األوىل التي تواجه هذا اال

ستخدم أحيانًا ت، ففيام ي  فنحن نالحظ اختالفًا يف تعابري علامء الرشعّيا للتوّصل إىل نتيجة،

 تعبري األكثرّية، نجد كالمًا حول نفي هذه الرضورة.

ل، رجع إىل النظم األوّ  اً تامّ  ء إن كانستقرااال نّ إ»نالحظ الغزايل يقول:  ،وعىل سبيل املثال

 عىل نمط   األكثرمهام وجد  هألنّ ؛ اتمل يصلح إال للفقهيّ  اً ات، وإن مل يكن تامّ وصلح للقطعيّ 

 ،«األكثر». فنحن نالحظ هنا كيف استخدم الغزايل تعبري «اآلخر كذلك أنّ  ىل الظنّ غلب ع

ء املظنون هو إثبات احلكم يف ستقرااال»بينام لو الحظنا مثل تعبري الفخر الرازي حني يقول: 

 .«األكثر»يتجنّب تعبري  ه، ألدركنا أنّ «اته لثبوته يف بعض جزئيّ كيّل 

منتبهًا أكثر هلذه القضيّة حيث يطالب بحذف هـ( 992الشافعي ) ويبدو ابن قاسم العبادي

والفقهّية ؛ ألّن اإلرصار عليها يوجب خروج أكثر االستخدامات الرشعّية «األكثر»كلمة 

 .ء؛ ألّّنا ال تشتمل عىل عنرص األكثرّيةستقرالال

ء ستقراـ: اال ء ـ وفقًا لتسمية الدكتور اخلادميستقراوهبذا يظهر لدينا شكالن من اال

 ء البعيض.ستقرااألكثري األغلبي، واال

ء وإنتاجه ال يرهن ستقرافإّن التفكري النطقي العتقد بحجّية اال ،وبرصف النظر عن كلامهتم

إىل جانب العوامل الكيفيّة يف  نفسه لفهوم األكثرّية بقدر ما يرهنها لفهوم الكثرة والرتاكم

املطلقة  الطبيعّية مجيعًا يغدو من شبه املستحيل حتقيق األكثرّية ففي العلوم ؛العطيات التوّفرة

؛ ألّننا مهام تقّرينا األفراد فلن يمكننا اخلروج بقانون علمي؛ ألّن مجيع األفراد املستقرأة احلقيقيّة

التاريخ واملستقبل؛ وهبذا ندرك أّن احلارض وال متثل سوى واحدًا يف املائة من جمموع األفراد يف 

ء الناقص يف باب العلوم واملعارف ستقرام األكثرّية هنا يمكن أن يشّكل هدمًا ملرجعّية االمفهو
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 كّلها تقريبًا.

الصدفة ال »بل إّن هذه املشكلة كانت واحدة من األسئلة العميقة التي تطرح يف مقابل مبدأ 

ريد األكثرّية املطلقة ن أ  ا؟ فإ، عىل أساس أّنه ما املراد من األكثرّية هن«تكون دائمّيًة وال أكثرّية

مقارنًة بتامم األفراد فمن املستحيل الوصول إليها عماًل، وإن أريد األكثرّية النسبّية فينبغي 

 حتديدها.

ء الناقص لليقني؛ ألّن ستقراالبد من فهم عمليّة إنتاج اال ،ولكي نتخّطى مشكلة األكثرّية

أمر يتبع النظرّية املنطقية والفلسفية التي  ميكانيزما اإلنتاج هذه هي األساس يف املوضوع، وهو

يؤمن هبا الباحث، لكن برصف النظر عن اليقني الفلسفي هنا وبالعودة لليقني العادي العقالئي 

ء من ستقراالذي هيّم االجتهاد  الرشعي، ينبغي اإلرصار عىل أّن اليقني العادي ال ينطلق يف اال

رًا وفورًا بمفهوم األقلّية املعاكسة؛ ألّّنا ت بطل التقعيد ـ مفهوم األكثرّية أبدًا، نعم هو يتأثر قه

عىل كالم للشاطبي وغريه تقّدم وسوف يأيت إن شاء اهلل ـ أّما الشواهد املوافقة فهل يلزم إحراز 

 األكثرّية فيها؟ هذا غري موجود إطالقًا يف احلياة العقالئيّة.

 الناقص يف الدراسات الشرعّية االستقراءاملنطلقات التربيرّية حلجّية أّواًل: 

تربيرًا عي، ء الناقص يف الدرس الرشستقراينبغي لنا التوّقف عند تربير اال ،بعد هذا التمهيد

م( 1994فضاًل عن مثل كارل بوبر )ىل التربير املنطقي الفلسفي، إرشعّيًا وعقالئّيًا ولو مل يصل 

 من الذين كانوا يعتربون االستقراء خرافة أو وهم..

 هلذا التربير هو اآليت:املمكنة ّم الروافد وأه

 االستقرائيالبناء العقالئي على الفهم ـ  

أّن العقالء بطبيعتهم ـ  ـ الذي ت لمح إليه بعض كلامت املحّقق املراغييّدعي هذا الدليل 

يث بح ،اآلخرين عرب تتبّع جزئّيات املواقف لدهيم داملقاصدّية عنالقواعدّية وات يفهمون الكليّ 

، أو نوع من الظّن القوّي نانئيرتاكم األمر عندهم ليحصل هلم نوع من العلم العادي واالطم
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 .الذي يبنون عليه ويرتبون عليه آثاراً 

 تقوم عىل:نجدها  ،هذه العمليةبتحليل و

 أ ـ تتبّع مواقف متعّددة يف مناسبات متعّددة.

 ب ـ اشرتاك هذه الواقف يف الصفة.

 لحيطة.ج ـ تنّوع الظروف ا

 د ـ عدم وجود حاالت معاكسة معتّد هبا.

 ّن زيدًا يقصد من أعامله إظهار نفسه أمام الناس؟ذنا مثاالً وقلنا: كيف أعرف أفلو أخ

أتتّبع سلوكياته احلسنة فأجده كثريًا ما يبدهيا بني الناس، بينام عندما يكون لوحده أو مع 

ات الصاحلة، فنستكشف  يبدي هذه السلوكيّ نالحظه الفنحن رفقته خارج إطار احلياة العاّمة 

 أّنه يامرس هذه األفعال بغاية إظهار نفسه أمام الناس.

 مثال آخر: كيف أعرف أّن زيدًا صادق يف كالمه؟

الواقع، ومل أجد  طابق  قد أراجع منقوالته فأجد أّن عددًا معتدًا به منها مما راجعته  :اجلواب

وعىل هذا املنوال  تتبّع كّل منقوالته.أصدقه، مع أّنني مل له منقوالت ختالف الواقع، فأحكم ب

 اكتشاف عدالته ونحوها.

 هذا النوع من الطعام أو ال يفّضله؟ ّن زيدًا ال حيّب كيف أعرف أ :ثالثمثال 

رض هذا الطعام عليه رفضه، فأفهم أّنه ال  ألتقي به يف مناسبات متعّددة وكثرية، وكّلام ع 

 يفّضله.حيّب هذا الطعام أو ال 

 ةمفّكر أو منظومة فكريّ  يضًا؛ فعندما ندرس أيَّ املعيار نحن نقوم بفهم األفكار أ عىل هذا

فنحن نقوم بفهمها يف ضوء حتليل عنارصها ومفرداهتا للتوّصل ملا مل يتّم الترصيح به،  ،نةمعيّ 

يّة، ومن املتوّقع أن ة تقوم عىل هذا النوع من املراكمة املعرفة واالطمئنانيّ فحياة العقالء الوثوقيّ 

يامرسوا شيئًا من هذا القبيل مع الرشيعة والدين، ومل يرد ّني  من الرشيعة عن أمر من هذا 

القبيل وعن رفض هذا النوع من العلوم أو اعتبارها زائفة، مع أّّنا لو كانت تعتربها زائفًة 

 نفسه يف فهمه وتفسريه.نظرًا لكوّنا تشّكل هتديدًا للرشيعة والدين  ؛للزمها التنبيه بقّوة

ين تكمن املشكلة يف فهم معيارّية التعب النوعي يف باب السفر والقرص واإلفطار من أف



  

: لو الحظنا الرشيعة يف باب السفر لوجدنا مثالً  خالل مراكمة العنارص الفقهية املتوّفرة، فنقول

إقامة عرشة أّيام أو يف هذه الفرضّية، مثل اإلمتام عند  ا تتعاضد يف تأكيدهجمموعة عنارص كلّ 

فهم منه أّن القرص ذ ي  إاإلمتام يف سفر املعصية؛ كذلك و .راحةلن، مما هو بطبيعته يدفع لالوط

مراجعة مفردات الترشيعات  ةوتسهيل فال يكون ملن يعّص اهلل تعاىل، فنفهم من عمليّ  ترخيص  

 .ة للفرضّيات األخرى، بحيث ترتاجع القيم االحتامليّ يف باب السفر أّن العربة هو التعب

 الشكلة التي تواجه هذا النمط من حتصيل الوثوق أمران:

ألّن الفقيه يعترب أّن  ؛وقصور العقل عن حتصيل متام الفرضّيات فرتاض غموض العللأ ـ ا

معرفة أغراض الشارع تبارك وتعاىل تبقى عصيًّة عىل الفهم البرشي ما دامت االحتامالت 

تفوق قدراتنا الذهنّية، األمر الذي يوحي للفقيه وكأّنه يامرس فعاًل  مفتوحة يف مقاصد للشارع

صبيانّيًا عندما يطبّق عملّية التقّري هذه عىل املواقف اإلهلّية وكأّنه يتعامل مع سلوك إنسان  

 عادي!

رأى  اب الفقهمعنى أّن الفقيه عندما راجع أبوب ،أو عدم االتساق كثرة التخصيصاتـ  ب

ري فيه عملية كثرة التخصيصات ، األمر الذي جيعله حيتمل التخصيص يف النطاق الذي جي 

 ع  ِس التقّري هذه، وبازدياد منهج التخصيص يف الرشيعة و  
بقدرة التتبّع  الفقيه الوثوق   يفقد   هِ تِ

 اجلزئي عىل حتصيل تقعيد.

 إمكان التغّلب عليهام، وذلك:مديات سنحاول رصد هاتني اإلشكاليّتني؛ لنرى 

إّن احتامل وجود فرضيّات أخرى غائبة عن ذهننا يظّل قائاًم يف مجيع الدراسات  :أّوالً 

ئّية عىل مستوى مجيع العلوم؛ بل هذه يف احلقيقة واحدة من أهّم املعضالت العلمية ستقرااال

طر حمصورة لفكرّية يف خلق الفرضّيات، وهي أ  طره ائّية، ألّن الباحث حمكوم ألستقراواال

ئيّة كّلها، برصف النظر عن املنطق ستقراإلشكال هو إشكال عىل النظرّية االبالطبع، فهذا ا

 ئية صحيحة بوصف ذلك أصاًل موضوعًا.ستقرااألرسطي، ونحن نفرض هنا أّن البنية اال

فلو قمنا بتجربة رصدنا فيها عالقة ألف بباء، ورأينا اجتامع باء مع ألف يف مجيع املوارد 

وعني وغريها فيها، استنتجنا أّن العّلة هي ألف؛ لكن ال أحد يف وعدم اجتامعها مع جيم وتاء 

العامل يمكنه أن ينفي وجود عّلة مل ختطر عىل بالنا، وهي تأثري كوكب يبعد عنّا ماليني السنني 



  

 الضوئيّة مثاًل عىل باء.

وعليه، فالعقالء عندما يتعاملون مع اليقني اآليت من املراكامت ال يالحظون هذه األمور، 

بل يبنون عىل الفرضيات املمكنة املنكشفة هلم، وعليه فوجود فلسفة للترشيع مل نفهمها ومل 

ختطر عىل بالنا وإن كان ممكنًا، لكنّه مما ال يتعامل معه العقالء، إال إذا جاء الرشع نفسه وّنى 

نبحثها عن التعامل معه هبذه الطريقة، وهذا ما يرجع ملوانع نظرّية املقاصد والتقعيد والتي س

الحقًا، إذ نحن اآلن نبحث يف أصل األدّلة يف ذاهتا برصف النظر عن املوانع اآلتية من نوع 

وأّن الرشيعة مبنّية عىل عدم االتساق،  ،وأّن دين اهلل ال يصاب بالعقول ،النهي عن القياس

 وغري ذلك.

حتامل وجود ألّن ا وإذا مل يكن األمر كذلك فال يمكن فرض تواتر يف القرآن أو السنّة؛

مصالح خمتلفة ملئات الرواة الذين نقلوا النّص فتطابقت مصاحلهم يف النّص املخت لق، هو 

احتامل قائم، فلعّل اهلل ـ ونحن ال نعرف أرسار فعله، كام ال نعرف أرسار ترشيعه ـ خلق فيهم 

 مثل هذا ألجل ابتالء العباد أو غري ذلك!

أّّنا ختصيصات إّنام يرّض بيقينّية النتيجة باملعنى  إّن تفسري النصوص املعاكسة عىلثانيًا: 

املنطقي والفلسفي للكلمة؛ أّما هنا فنحن ال نريد الوصول إىل أكثر من قاعدة قابلة 

 ئيّة؟ستقراللتخصيص، فام الفرق بني األخذ بالعمومات اللفظّية واألخذ بالعمومات اال

ئي، فإّن املفروض ستقراعميم االفإذا كانت التخصيصات الكثرية توجب هدم الوثوق بالت

عقالئّيًا أّّنا توجب اّندام الوثوق بإرادة املوىل جّدًا للتعميم اللفظي؛ لكثرة ما رأيناه هيدم 

خذ بعموم اللفظ وإطالقه ليس ّية يف العموم ـ مما ينتج أّن األعموماته جّدًا ـ أعني اإلرادة اجلد

 من ظهور اللفظ يف العموم حّجًة بالبناء سوى تقعيد أّويل. وإذا كان الظّن القوي اآليت

ء هو كذلك بالبناء ستقرافإّن هذا الظّن القوي اآليت من االرغم التخصيصات، العقالئي 

العقالئي، حيث املفروض أّننا نرجع للبناء العقالئي يف فهم التعميم وحتقيق تفسري النّص هنا، 

 ألسباهبم اخلاّصة ال ملرّبر عقالئي ذايت.انًا أحيونّدعي أّن الفقهاء تركوا هذا البناء العقالئي 

ء هنا هو اخلروج بقاعدة مرجعيّة تقول: املوىل يرى كذا ستقراوبعبارة ثانية: اهلدف من اال

، فكّل املعطيات اجلزئّية تتعاضد إلثبات القاعدة وكذا مع انفتاح باب التخصيص لو ثبت



  

ا لو ثبتت، وما مل تثبت فإّن املعطيات عندي، دون أن يمنع ذلك فرضّية التخصيص التي آخذ هب

 .تفرض عيّل األخذ بالتعميم

 ةيقوم يف احلقيقة عىل جمّرد املداخلة النقضيّة عىل مرجعيّ  هألنّ  ّن هذا اجلواب غري مقنع؛أإال 

ّن العمومات اللفظيّة مل يعد يمكن ، وهم هلم أجوبتهم هناك، ولنفرض أالعمومات اللفظيّة

 ئي؟ستقراصات، فام هو املرّبر لألخذ بالتعميم االة كثرة املخصِّ اليّ األخذ هبا نتيجة إشك

اق بني املفردات تسة تكشف عن حالة عدم االتجربة الفقهيّ  نّ أإّن املشكلة املركزية هي يف 

د الحظه صل، وقريًا ما حي كثمر  أوهذا  ،هبةاحكام غري متشاهبة تلحقها أشتشياء املفاأل ،ةالرشعيّ 

فرتض التعميم ولو أن أندليس، فكيف يل م األني ليس آخرهم ابن حزماملسل د القياس بنينّقا

ال تقوم ترشيعاته عىل التناسق املعهود  عربة متكّلم أو مرّش يف ظّل جت ةبنحو القاعدة املرجعيّ 

 ؟أساساً  ءستقراالوثوق أو الظّن القوي من هذا االعندنا؟ وكيف يمكن حتصيل 

ات لكثرة الكاثرة من املفردات مثل استنتاج الكليّ يمكن تعّقل ذلك يف حاالت ا ،نعم

 أّما غري ذلك فيبدو األمر صعبًا. ،الرضورية املقاصدّية

وكالمنا هذا مبنيٌّ عىل واقع التجربة الفقهّية القائمة، أّما لو قال شخص بأّن ظواهر عدم 

صار باب التعميامت االتساق يف الرشيعة أنا ال أوافق عليها؛ ألّن عندي منهجًا آخر يف الفهم، ل

 ئية هنا واردًا.ستقرااال

ءات ستقراال يبعد أّن العقالء يف حياهتم يرّتبون آثارًا عىل إجراء اال وبناًء عىل ما تقّدم

الناقصة من خالل تتّبع بعض املوارد، ومعرفة مرادات كليّة للمتكّلم من خالل مواقفه من 

تقرأة جيب أن يظّل معتّدًا به، بحيث يرفع احتامل وقائع جزئّية، غاية األمر أّن عدد األفراد املس

ء، كام ومن الرضوري جدًا أن ال تكون هناك شواهد معاكسة ستقراالكلّية املأخوذة من اال

ال يتسنّى يف الدراسات الرشعّية إال يف جمال قد وهذا األمر  ئّية.ستقراقادرة عىل هدم العملّية اال

فطبيعة هذا االستدالل هنا ال وما يشبه حالتها، قاصدّية، الكلّيات العاّمة مثل الرضورّيات امل

 ئي يف الرشعّيات.ستقراتسمح بوالدة واسعة للمنهج اال

وهبذا يمكننا تربير تكوين املقاصد العاّمة والكليات الدستورّية الشاملة يف الرشيعة أو يف 

ي، وهذا ما ي رشعن مساحة واسعة جدًا منها، عرب االستقراء، وذلك من خالل البناء العقالئ



  

ويقّوي مقوالت املقاصدّيني االستقرائّيني كالشاطبي، رغم أّّنم مل يطرحوا دلياًل من هذا 

ولعّل إىل هذا أيضًا ترجع كلامت أمثال البهبهاين والنراقي التي سبق أن أرشنا إليها يف  النوع.

 اعتامد االستقراء يف االستنباطات الرشعّية.

 ظّيةفالناقص على أصول الدالالت الل راءاالستقة تشييد حجّيـ  

معرفة مرادات  هذا الوجه هو يف احلقيقة مكّمل أو معّمق وحمّلل لنمط السرية العقالئيّة يف

ة الفعل العقالئي يعطي أّن العقالء يف احلقيقة يذهبون نحو ل يف هويّ ّن التأمّ املتكّلمني، وذلك أ

ة باثبم ةوارد اجلزئية نتيجة أخذهم الكلّية أو العلّ أو علّيته أو كلّيته متخّطني امل نكتة احلكم

تزامي حمتمل للنّص اجلزئي، وبرتاكم النصوص يف املوارد اجلزئّية حيصل تراكم يف قّوة لمدلول ا

 ةداللة املدلول االلتزامي هذا، فيصبح الرتاكم مساعدًا عىل جعل املدلول االلتزامي يف قوّ 

 الظهور عرفًا.

أمكننا افرتاض أّن النّص مشعر بالداللة  «املدلول اإللتزامي»عن كلمة  وإذا أردنا التخيّل 

عىل الكلّية من خالل داللته عىل الفرد أو متضمن  لذلك، وبرتاكم النصوص يف املوارد 

 واألفراد يرتفع هذا اإلشعار إىل حّد الظهور العريف.

قبل أن يعري أحد كتايب آخر قال: ال أ فإذا قال شخص: ال تعريوا سياريت لزيد، ويف موضع  

ل بِ ق   ومل نجده يف مورد   ،لبكر وهكذا ساعتيرىض أن تعريوا ألعمرو، ويف موضع ثالث قال: ال 

ابقي داالً عىل النهي عن إعارة ذلك طرة، فبرتاكم النصوص يصبح كّل نص يف مدلوله املاباإلع

ة غراضه، وال خصوصيّ ل داالً عىل النهي عن إعارة مطلق أاملحتم  اآلخر اجلزئي، وبمدلوله 

املحتملة الداللة  ةوال هلذا الغرض أو ذاك، وعندما تتزايد النصوص تبدأ قوّ  ،لزيد وال لعمرو

عارة مطلق إهو النهي عن ظهورّيًا، تتعاظم حتى يفهم العرف من املجموع مدلوالً هذه 

 .بوصف ذلك قاعدة ال متنع من االستثناء نسانإغراضه ملطلق أ

هو الفرق بني املطلق ومصداقه،  ء هنا وقاعدة إلغاء اخلصوصّية عرفاً ستقراإّن الفرق بني اال

ّم من عأـ والتي سوف يأيت احلديث عنها مفّصاًل فيام بعد بحول اهلل ـ فقاعدة إلغاء اخلصوصّية 

بينام لغاء اخلصوصّية ولو من مورد واحد  ونّص واحد، عدمه، فالعرف قد يفهم إد املوارد وتعدّ 



  

هنا يساعد قاعدة إلغاء اخلصوصّية يف أن تتكّون من جمموع  تركيبي نتيجة عدم ء ستقرااال

ء من ستقراقدرهتا عىل التكّون من مفردة  واحدة يف هذا املورد اخلاّص أو ذاك، وهبذا يكون اال

 أدوات قاعدة إلغاء اخلصوصّية عرفًا عند عجز القاعدة عن اجلريان دون تراكم املوارد.

عىل والية األب عىل نكاح البكر، ونصوص  بورود نصوص تدّل  قفويمكن تشبيه الو

أخرى عىل واليته عىل الترّصف يف عقاراهتا التي متلكها، ونصوص أخرى تدّل عىل واليته عىل 

حكام قبضها للهبة واملبيع وغري ذلك.. فإّن كّل أب رتتّ تالقبض عن البكر، فلو قبض عنها 

شعارّية بوالية األب عىل البكر مطلقًا وال إداللة  واحدة من هذه املجموعات النصّية هلا

فكأّن املتكلم يكّلمني بإشارة داللّية ضعيفة عن هذه القاعدة يف كّل خصوصّية هلذه املوارد، 

ّية هنا تقوى هذه الداللة حّد حتّوهلا إىل ظهور عريف وبرتاكم املجموعات النّص مورد  جزئي، 

املدلول الذي هذا ة الظهور العريف يف ىل حجيّ إالناقص  ءستقراة االيفهمه العرف، فرتجع حجيّ 

 هو احلكم ومداره أو كلّية احلكم التي تتخّطى املوارد اجلزئّية.

ء إىل الدليل األّول الذي سقناه سابقًا، وقد يرجع ستقراوربام يرجع موقف الشاطبي من اال

 هذا الكتاب.هلذا الدليل هنا، فراجع ما تقّدم بحثه عنه يف الفصل األّول من 

هو أّن اللغة املنطقّية  ،ضوع هنا بعد التأّملوولعّل اخلاصية التي تكشف لنا زوايا هذا ال

والفلسفّية تعترب أّن التعريف باحلّد التام هو األكمل وأّن التعريف بالرسم الناقص والتعريف 

القضّية الكليّة هلا باألمثلة واملوارد هو يشء رديء جدًا ويمثل أدون أنواع التعاريف، كام أّن 

صيغتها اخلاّصة يف املنطق بحيث ال يمكن التخيّل عنها، بينام لو نظرنا يف اللغة العرفّية العفوّية 

لوجدنا يف كثري من األحيان أّن املتكّلم قد يبنّي فكرته من خالل نامذج وأمثلة أكثر مما يبّينها من 

خصوصّية فيها بقدر ما تعرّب عن قناعة  خالل تقعيدات كلّية، ومن ثم فالنامذج ال تعرّب عن

ورصد أشكال التعبري األديب يف اللغة العربّية يساعد عىل هذا  .املتكّلم هبا عن القاعدة الكلّية

ي تساعدنا عىل خلق احتامل إرادته القاعدة  الكلّية  من املثال؛ لتوّفر تاألمر. وهذه الظاهرة هي ال

 كيبّية التي حتّدثنا عنها.لنا بذلك أرضّية تكوين الداللة الرت

 تعزيز موقفنا االستداللي بالتجربة الفقهّية وإشارات العلماء

، فلو تتبّعنا وجدنا أّن بعض الفقهاء مارس شيئًا من هذا القبيل ،ةوبمراجعة التجربة الفقهيّ 



  

ما يضمن بصحيحه »، من مثل قاعدة «القاعدة املتصّيدة» :موارد استخدام الفقهاء لعبارة

، فسوف نجد أّن مرجع خروجهم هبذه القاعدة ليس سوى تتّبع املوارد «بفاسدهيضمن 

ربام يكون يف ـ ولو مل يكن بنحو العموم اللفظي يف عدم لبّيته ـ  عام ة للخروج بفهم كيّل داملتعدّ 

 مًا هذه الطريقة.تقديري مستخدِ 

هارة والنجاسة ولنالحظ بعض األمثلة، ففي معرض حديثه عن أّن قانون النزح يف باب الط

قال الشيخ النجفي معنّي،  املاء لو مل يأت يف النزح تقدير   يلزم نزح كّل  هعام وكيّل، وأنّ 

 ه سئلء ما ورد من الشارع يف مقادير النزح حتى ما اتفق أنّ استقرا نّ إ»ما نّصه: هـ( 1266)

نجاسة هلا  كّل  أنّ  يفيد   ،، بل غري النجاسة كاغتسال اجلنبراً عن نجاسة إال وذكر هلا مقدّ  يوماً 

دي الوجوب التعبّ  ر، لكن منه ما وصل ومنه ما مل يصل إلينا، فاالحتياط حينئذ بناء عىلمقدّ 

 ودعوى أنّ  .االستحبايب اجلميع، أو بناء عىل االستحباب إذا أريد اليقني بامتثال األمر نزح  

ا نمنع يدفعها إنّ  ،علم ممنوعةوإفادته ال ،لكونه قياساً  ؛ة فيهء إن مل يفد العلم فال حجّ ستقرااال

ة، بل كثري من الستفادته من األدلّ ؛ ة مثلهإذ الظاهر حجيّ  ؛لته عىل التقدير األوّ عدم حجيّ 

 .«..ة مبناها عىل ذلكالقواعد الرشعيّ 

نيت عىل هذه الطريقة، وهي تتبّع ة ب  هذا الكالم يعطي أّن الكثري من القواعد الفقهيّ 

 عىل اجلزئيّات. ةلكيّل نتيجة تأصيل داليل لغوي يف النصوص الدالّ اجلزئّيات للحصول عىل ا

الوجه فيام أفاده »معّلقًا عىل كالم  للشيخ األنصاري:  هـ(،1319)ويقول الريزا اآلشتياين 

لظن لعدم رجوعه إىل ا ؛والنّاقص غري مفيد جزماً  ،غري حاصل كام هو ظاهر ء التامّ ستقرااال أنّ 

نعم لو حصل من جمموع ما ورد يف الباب بانضامم  ..ءستقراسليم االاللَّفظي عىل تقدير ت

دخل يف الظّن  ،باحلكم بعضها مع بعض من جهة تراكم االحتامالت املستندة إىل اللفظ الظن  

 .«..لكنّه حمّل تأّمل عند شيخنا األستاذ العالمة ،اللفظي

الفهم الداليل ء يف ستقراف االة توظيعىل إمكانيّ  تياين يفتح نافذةً شفالحظ كيف أّن اآل

 الستخراج تقعيد معنّي والتحّرر من املوارد اجلزئّية.
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ء ـ: ستقراحني يقول ـ وهو يتحّدث عن اال هـ( نّصاً مهامً 1250ويقّدم لنا الحّقق الراغي )

األسباب يف ة الشارع إذا خاطب بأدلّ  ه داخل يف ظنون األلفاظ، بمعنى أنّ ولنا أن نقول: إنّ »

، فيكون أيضاً  الشّك  باملراد يف حمّل  د، فذلك يفيد الظنّ مقام وعرفنا منه إرادة التعدّ ألف 

اإلرادة من اللفظ، ونظري ذلك يف  ة يف اإلحلاق، بل هي قرينة عىلالغلبة حجّ  كالقرينة، ال أنّ 

 .«العرف كثري

ء ستقراالوأّما بالنسبة إىل ا»حيث يقول:  هـ(1298ولنالحظ كلامت الحّقق القزويني )

فألّن مالحظة ثبوت احلكم يف مورد الغالب بدليله من آية كتابّية أو رواية ، حيثام أفاد الظنّ 

توجب الظّن بكون هذا احلكم الثابت من  ،نبوّية أو إماميّة مع عدم وجود فرد خمالف يف احلكم

جنسًا، ويلزم منه الظّن فيه صنفًا أو نوعًا أو  لوازم الكيّل اجلامع لألفراد الغالبة والفرد املشكوك

بثبوته للفرد املشكوك فيه لكونه ملزومًا للكيّل فيكون ملزومًا لالزمه املذكور، وهذا الظّن كام 

وهو ال خيلو من كونه كتابًا أو سنّة  ،ترى مستند يف حصوله إىل دليل احلكم يف األفراد الغالبة

 .«ولو ظنّية

مساعدة يف التوضيح حني  مجيلة هـ( فكرةً 1342ويقّدم لنا السّيد عبد احلسني الالري )

ء الناقص وإن أفاد الظّن بالكلّية، ستقراة بمجّرد هذا االيّ تدالل عىل الكلفال يتّم االس»يقول: 

نبط من جمموع مداليل إال أن يقال بعموم حجّية الظّن املستفاد من ظواهر األلفاظ ولو است  

بة منضّمة بعضها إىل بعض، كداللة الت ية من استفادة الكلّ  نبيه واإلشارة، سّيام بمالحظة أنّ مركَّ

ية اعتبار االستصحاب من موارد نصوصه زئّية ليس بأقرص من استفادة كلّ تلك املوارد اجل

ء موارده اجلزئّية استقراية تنّجس القليل بمجّرد املالقاة من ، وال من استفادة كلّ اجلزئّية

 .«ن فيه أقوى بمالحظة بعض املعاضدات اخلاّصة بهاملنصوصة، إن مل يكن االستفادة فيام نح

هذا النّص حييلنا عىل حاالت كثرية يف الفقه اإلسالمي استنبط الفقهاء منها حكاًم كلّيًا 

ولكّن النصوص كانت جزئيّة، فلو راجعنا أحكام النجاسات لوجدنا الكثري من املوارد ليست 

لغاء إرج بعضها ضمن قاعدة دنوارد وإن انحو الكلّية، وهذه امل سوى جتاهل للخصوصيات
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ء، ستقراها اآلخر يندرج ضمن قاعدة اال، لكّن بعض  ءستقرابرصف النظر عن اال اخلصوصّية

لغاء  من أشكال فهم العرف إء بالطريقة التي نقوهلا هنا هو شكل  ستقرابيق االطبل ت

 .كام قلنا ة اجلزئّياتماخلصوصّية نتيجة مراك

األولوّية بقسميها، وتنقيح .. »: هـ(1228) ما قاله كاشف الغطاء ومن مهّم النصوص هنا

وكذا ما ينقدح يف ذهن املجتهد من تتبّع  املناط، ومنصوص العلَّة ال ينبغي التأّمل يف اعتبارها.

ة باالنبعاث عن الذوق السليم واإلدراك املستقيم بحيث يكون مفهومًا له من جمموع  األدلَّ

ة فإّن ذلك من  ،  ،ذوقاً  فإّن للعقل عىل نحو احلّس  ،مجلة املنصوصاألدلَّ وملسًا، وسمعًا، وشاّمً

فاعتبار املناطيق، واملفاهيم والتعريضات، والتلوحيات،  ون طقًا، من حيث ال يصل إىل احلواس.

والرموز، واإلشارات، والتنبيهات، ونحوها مع عدم ضعف الظّن من مقولة واحدة، إذ ليس 

 .«التفاهم املعترب عرفاً  مدار احلجّية إال عىل

يف مقاربته  م(2010) ء مال السيد حمّمد حسني فضل اهللستقراويبدو أّنه هلذا النوع من اال

موضوع نفي الشخصّية املستقّلة لكّل نّص عىل حدة، ورضورة األخذ برتكيب النصوص معًا 

 .لتكوين قواعد

توليف، فليس الء وستقراالرتكيبّية البنية عىل االوإذا مل تتّم الوافقة عىل هذه القاربة اللغوّية 

ء يمكن هلا يف بعض األحيان أن متنع عن ستقراة اآلتية بربكة االّن هذه النتيجة الرتكيبيّ أأقّل من 

فال نّدعي  ،الكلّية الدلولةاجلزئّية لغري حال وجود النكتة  ةعموم يف األدلّ  د إطالق أواانعق

اد قئية الرتكيبية موجبًة لفقدان الوثوق بانعستقراهذه النتائج اال وجود قرينة متصلة، بل تكون

 .بي حمتملية سياق تركجإطالق أو عموم نتي

غري أّن الشّك هنا يف وجود القرينة املنفصلة اآلتية من  إال إذا قيل بأّن انعقاد اإلطالق قد تّم،

 تركيب األدّلة.

 لقائمة، حدود طاقة االستقراءجمال التطبيق أكرب بكثري من التجربة الفقهّية ا

بمن فيهم فقهاء شيعة متحّفظون عىل استخدام القياس والظّن ـ مارسوا ـ ّن الفقهاء أورغم 
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مع  يف الكثري من الوارد،فقهاء اإلماميّة تركوا استخدامه  ء يف ميادين الفقه، لكنّ ستقراهذا اال

، فام هو السبب يف بعض املوارد اً يّ هفقفيها خدم كان يمكن استخدامه بالطريقة التي است   هأنّ 

بيقاته التي لو طء عندهم وإيرادهم عىل بعض تستقراالذي يمنع عن توسعة استخدام هذا اال

 عرضناها عليهم اليوم لرفضوها؟

ّنني أعتقد بأّن السبب هو كون النتيجة أوذلك  جيب ممارسة حتليل للمنطلقات والزوايا،

ىل إالفتاوى السابقة التي مل تلتفت بعض وف ختالف مشهور ئّية يف تطبيقها اجلديد سستقرااال

 .دوات االستظهار اللغويأفه من صء بوستقراة تطبيق هذا االمكانيّ إ

فوبيا »ء الذي من هذا النوع هو ستقراّن سبب تراجع استخدام االأىل بل لعّلني أميل جدًا إ

وكان  له، هل البيت النبويّ أرضة بعد معايف أّيامه األوىل التي واجهها الفكر الشيعي  «القياس

األمر  ،يات عىل النصوصة ارتباك وحذر من التعدّ وف من القياس سببًا يف خلق ذهنيّ هذا اخل

يف  نيد كام رأيناني، حتى رفضوا بشّدة مسلك ابن اجلنسقًا من الفتاوى عند املتقّدم دالذي ولّ 

 .حتليل السيد السيستاين للموقف تارخيّياً 

مشكلة الرتاث اإلمامي مع هذا النوع من الفهم العريف هي مشكلة وجود ّن أوهذا يعني 

ونحن نخّمن أّنه لوال هذا املانع لكانوا منذ البداية قد ساروا بطريقة شبيهة بالطريقة  ،املانع

اق احلذر من القياس ربام فعل ذلك. طة عند الكثري من علامء املسلمني، فتوسعة نئيّ ستقرااال

وسوف  ،سهاأء بعيدًا عن املوانع التي يقف القياس عىل رستقراة االحجيّ  ةلّ دأ يف نوبحثنا اآل

 نبحث ذلك الحقًا.

د بل خصوصّية الور»إّن اخلوف من لوثة القياس كان سبباً يف رفع مستوى احتاملّيات 

ء ستقراوهذا األمر عّطل أدوات  تفسريية عّدة منها اال يف الذهن الفقهي اإلمامي، «الوارد

مساعدًا لغوّيًا، فالفقيه تعّود ـ بعد فوبيا القياس ـ أن يقول: لعّله توجد خصوصّية هنا بوصفه 

ال نعرفها، فال يمكن التعدية ملوارد أخرى. إّن هذه اجلملة نّدعي ـ أو نحتمل عىل األقّل ـ أّنا 

ائع ناجتة عن طب تناجتة يف العديد من املوارد ال مجيعها، عن ذهنية القلق من القياس، وليس

 األشياء برصف النظر عن دليل املنع من القياس.

دث إ والنتيجة: ّن مراكمة البيانات الرشعّية يف الكتاب والسنّة واملتصلة بأمر واحد كيّل حت 



  

وهذا أمر  تابع   ،عرفاً  ور اللفظي يف إلغاء اخلصوصّيةداللًة تركيبّية ترتفع ملستوى الظه

تلك، تبعًا لطبيعة املعطيات يف املوضوع أمامه ولكثرة الستظهارات الفقيه يف هذه املسألة أو 

 الشواهد املتعاضدة.

ودعوتنا إىل الثقة امليدانية باملنهج االستقرائي هذا، والذي حيمل مرّبراته الرشعّية واملنطقيّة 

 والعقالئيّة حتى عند نفاة القياس كام رأينا، ومن ثم فاّدعاؤنا الكبري هو أّن التجربة الفقهّية عند

ر نظرّيًا عندهم ـ يف إنتاج جتارب فقهّية، فانتبه  نفاة القياس كانت أقّل من طاقة االستقراء ـ املربَّ

 جّيدًا وتأّمل بدّقة.

 الشرعي االستقراءـ مرجعّية الظّن يف حجّية  

هذا األساس من األسس املهّمة التي جعلت العديد من علامء املسلمني يميلون ملرجعيّة 

الجتهادات الرشعّية، وقد نّبه له الغزايل وكثري ممّن أتى بعده كام رأينا يف الفصل ء يف استقرااال

 ء عىل مدرسة اليقني.ستقراكان يفّضل دائاًم حساب االالذي الشاطبي يف مقابل مثل األّول، 

وخالصة الفكرة أّن القاعدة يف باب الفروع والرشعّيات هي حجّية الظّن إال ما خرج 

 ء الناقص يفيد الظّن حتاًم خاّصة مع وفرة الشواهد املتعاضدة.ستقرابدليل، واال

 تقوم عىل ركنني:للموضوع، هذه القاربة األكثر شيوعاً يف تناول أصول الفقه السنّي 

 ء الناقص للظّن، وهو ما كان يبدو وكأّنه واضح عند كثريين.ستقراإفادة اال الركن األّول:

التحّفظ عىل إفادة  امبدا عليهواملحّقق احليّل، فقد الرازي  الفخرمثل غري أّن املفاجئة تأيت من 

 ؛وهذا النوع ال يفيد اليقني»ء الناقص: ستقرامتحّدثًا عن االالرازي ء للظّن، فقد قال ستقرااال

أن  وال يمتنع عقالً  ،الواجبات يف هذا احلكم بخالف سائر ه حيتمل أن يكون الوتر واجباً ألنّ 

؟ أم ال وهل يفيد الظنّ . حلكم النوع اآلخر من ذلك اجلنس الفاً خم يكون بعض أنواع اجلنس

وجب احلكم بكونه  الظنّ  ثم بتقدير حصول ،هذا القدر ال يفيد إال بدليل منفصل األظهر أنّ 

 .«..ةحجّ 

ء بمراجعة بعض اجلزئّيات ستقراهل حتّفظ الرازي هنا عن إفادة الظّن راجع إىل تفسريه اال
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ال يريد أن يوافق عىل إفادة مطلق مراجعة لبعض اجلزئّيات املحدودة وليس األكثر، بحيث 

ءات الناقصة كام هو األرجح؛ إذ لو مل يقصد ستقراإلفادة الظّن، أو أّنه كان يقصد مطلق اال

 ءات الناقصة نفسها.ستقراذلك كان من الرضوري جدًا له أن يميّز يف موقفه بني مراتب اال

 أنّ  ن قيل: مع كثرة الصور يغلب الظنّ إف»ء بحثًا: ستقرارد لالوقال املحّقق احليل الذي أف

الباقي مماثل  نّ أه يغلب عىل الظن ]م أنّ قلنا: ال نسلّ  واجب. بالظنّ  الباقي مماثل ملا وجد والعمل

بني ما رأيت وما مل تره، وال بني ما علمته من ذلك وما مل تعلمه، ولو  قتعلّ  إذ ال ؛ملا وجد[

احلكم فيام  مارة ال عربة به، وليس وجودأالظن احلاصل من غري  ، لكنّ حصول الظنّ  مناسلّ 

ال إقد خيطئ فال يعمل به  الظنّ  مارة لوجوده يف الباقي، سلمناه، لكنأ رأيته من أجزاء اجلملة

 .«عليه مع وجود داللة تدّل 

نتيجة تعاضد ء الناقص يف الرشعّيات يمكنه كثريًا أن يفيد الظّن ستقراأّن اال لكّن الصحيح

االحتامليّة لتبلغ مستوى الظّن، أّما بضعة  ةفكّلام زاد عدد الشواهد ارتفعت القوّ  الشواهد،

 أو ثالثة فمن الصعب معه حتصيل الظّن. انشواهد قليلة جدًا أو شاهد

مشكلة تكّون الظّن هنا تتأّثر تلقائّيًا بنوع رؤيتنا هو أّن لكّن األمر الذي يمثل حجر الزاوية 

وكنّا  ،الترشيعات غري متسقة االتساق يف الترشيعات، فكّلام غلب عىل نظرنا أنّ  ةهرلظا

خصومًا للقياس، وكانت رؤيتنا للرشيعة قليلة التقعيد كثرية الفروض اجلزئّية، فيمكن 

عة؛ ألّن هذه الغلبة يالظّن يغدو من الصعب تكّونه نتيجة غلبة الالاتساق يف الرش نّ أاالعرتاف ب

لرتاكم القّوة االحتاملّية يف الشواهد املستقرأة، وهذه نقطة شديدة  عكسّيًا مواجهًا امالً تقف ع

 .األمهّية

 هذا األمر يتبع جهتني:ف

الذي تقّل يف اجتهاداته القواعد  فالفقيه أ ـ حجم حضور القواعد الفقهّية يف االجتهاد،

يف أطراف باب واحد، من الطبيعي الفقهّية التي تعرّب عن كلّيات سارية يف األبواب املختلفة أو 

أن تكون صورة الرشيعة عنده عبارة عن جمموعة مبعثرة من املسائل غري املتسقة واملصابة كثريًا 
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باالخرتاقات وعدم التشابه، بينام إذا الحظ الفقيه يف جتربته الفقهّية أّن التقعيدات والكليّات 

  موضع  آخر تصبح أكرب.كثرية فإّن إمكانات والدة الظّن بكلّية إضافّية يف

بمعنى أّن الفقيه  ،الذي يطرأ عىل الكيّل يف الرشيعةوالالتشابه ب ـ نسبة وحجم التخصيص 

إذا الحظ يف التجربة الفقهّية أّن طبيعة القواعد الفقهّية والكليات الرشعّية املخرتقة 

املستقرأ إىل احلالة عنده احتامل الظّن بشمول احلكم من  ي  وِ ق   ،باالستثناءات واسعة الشمول

التي يريد تّسية احلكم هلا، فلو كانت التجربة تعطي أّن االستثناءات يف الكلّيات هي عادة 

بنسبة الواحد يف املائة، كان حصول الظّن بتّسية احلكم حلاالت يراد معرفة احلكم فيها أقوى 

مساحة الكيّل والقاعدة؛  األربعني باملائة من ممّا لو كانت طبيعة االستثناءات كبرية تصل حلدّ 

ألّن وضع يدنا عىل حالة مشاهبة يراد تّسية احلكم هلا جيعل احتامل كوّنا مستثناة هو أربعني 

باملائة، األمر الذي وإن حّصل ظنًّا لكنّه ظّن ليس بالقوي، ولعّل حجية الظّن يقترص فيها عىل 

 الظنون القوّية.

تؤثر يف أصل والدة  (لفقهّية يف االجتهادحجم حضور القواعد اإّن اخلصوصّية األوىل )

نسبة وحجم التخصيص الذي يطرأ عىل الكيّل يف )الظّن بالقاعدة، بينام اخلصوصّية الثانية 

 ء عىل هذا الفرد أو ذاك.ستقراتؤثر يف قّوة الظّن بانطباق القاعدة املستنبطة باال (الرشيعة

ففي  ء،ستقرااق القانوين يف الرشيعة وبني االهذا كّله يعني أّننا أمام عالقة جدلّية بني االتس

ء خللق تناسق بني املفردات ضمن افرتاض وجود كيّلٍّ واحد ستقراالوقت الذي نستعني فيه باال

ء حمتاجًا مسبقًا لعدم والدة قناعة بكون الرشيعة مبنية عىل ستقراسار  فيها، يغدو توظيفنا لال

املقل بني؛ ألّن العقل املقاصدي والكلّياين يذهب عدم التناسق، وهذه معضلة كبرية جدًا عىل 

حاالت خاّصة أو موارد تارخيّية أو نتيجة طرّو وتواشج  «االستثناءات واخلروقات»العتبار 

عناوين أولية وثانوية، وليست خرقًا للقاعدة يف أصل الرشع، فيام العقل غري الكلّياين يميل 

الرشعي القانوين، وهو ما يضعنا أمام مشكلة ألخذ االستثناءات بوصفها أصيلة يف الوجود 

 حتديد نقطة البداية يف تفسري ظواهر االستثناءات واخلروقات والالتشابه بني الترشيعات.

؛ لتوّلد لدينا بالتفسري السائد هلا فلو أخذنا نقطة البداية ـ شيعّيًا ـ نصوص النهي عن القياس

بني املتشاهبات، وعىل تفريق املؤتلفات وتأليف  معطى أّولّيًا يف قيام الرشيعة عىل الالتناسق



  

املفرتقات، وفقًا لبعض تفاسري نصوص النهي عن القياس، بينام لو أخذنا نظرّية العالمة شمس 

الدين ـ مثاالً ـ لكانت أدّلة الترشيع العليا كفيلة بتقليل نسبة اخلروقات يف القواعد، وإعادة 

حاجة حلجر زاوية هنا ننطلق منه، هو الذي يذّلل لنا تفسريها تارخيّيًا أو شبه ذلك، فنحن ب

ء الناقص أو ال. وهذا ما ستقراقفًا يف والدة الظّن نوعًا يف االالعقبتني املشار إليهام لنعطي مو

 يفّّس أّن والدة الظّن يف القياس مرتبطة بنوعّية قراءة الفقيه للرشيعة.

وهل مثل ذلك » :ءستقراعن اال ني قالح ـق احليّل ـ عىل سبيل الثال فلنالحظ موقف الحقّ 

حكام خمتلفة، فال يلزم من اختصاصها األ موارد نّ أل ؛ةه ليس بحجّ أنّ  حكام؟ احلّق ة يف األحجّ 

. فإّن احليّل اعترب أّن موارد األحكام خمتلفة؛ فكأّنه انطلق «ببعض األعيان ، وجودها يف الباقي

ّن طبيعة الترشيعات غري قائمة عىل االتساق، ليعطي من رؤيته للتجربة الفقهيّة الكاشفة عن أ

 ء عىل التعميم والتقعيد.ستقراحكمه يف قدرة اال

كيف وخصوم  ء لقدرة إنتاج الظّن مكابرة؛ستقراغري أّن اإلنصاف أّن دعوى فقدان اال

ق القياس يقّرون بكونه يصلح كثريًا إلفادة الظّن، وهلذا بحثوا يف كيفيّة إخراجه من حجية مطل

 الظّن عىل اإلنسداد، وسيأيت.

إذ ال دليل عىل حجّية هذا الظّن، ء الناقص، ستقراحجّية الظّن املستفاد من اال الركن الثاين:

، فإذا رجع إىل الظّن الداليل القائم عىل املراكمة املفضية واملفروض النهي عن اّتباع الظنّ 

الثاين، تّم، بعد فرض قيام دليل عىل حجّية  لظهور عريف بإلغاء اخلصوصيّة كام قّررنا يف الدليل

 الظهور العريف الظنّي، وإال أشكل األمر حتى اآلن.

 ة مطلق الظّنحجّي سساعلى أاالستقراء وتربير اإلمامّية نسدادّية املدرسة اال

رغم ذهاب اإلمامّية لفكرة أصالة عدم حجّية الظّن إال ما خرج بالدليل، غري أّن تيارًا قوّيًا 

ه القرون األخرية ـ خاّصة القرن الثالث عرش اهلجري ـ آمن بحجيّة مطلق الظّن بام يشبه عرفت

نسدادي الذي اعتقد بانسداد باب العلم وليّي أهل السنّة، وهو التيار االما ذهب إليه مجهور أص
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 والعلمي يف عرصنا، فنرجع إىل مطلق الظنون اآلتية من أّي سبب  كان.

وقد قال صاحب مفاتيح  ئي،ستقراالظّن االمطلق غي القول بحجّية وفقًا هلذه الدرسة ينب

ه مما مل يقم دليل ألنّ  ؛ءستقراة االة الظن حجيّ قد يستفاد من القائلني بأصالة حجيّ »األصول: 

بناء عىل املختار .. »مرّصحًا بالقول:  «املناهل»بل قد اختار هو ذلك يف ، «تهعىل عدم حجيّ 

ناه يف ة كام بيّ واألصل فيه احلجيّ  ،فادته الظنّ إل ؛ةحكام الرشعيّ  نفس األيف ءستقراة االمن حجيّ 

 .«املفاتيح

مسلك االنسداد بابًا واسعًا لوالدة نظرّية املقاصد الرشعّية عىل أصول  غدوسيوعليه، 

 زئي متميّ استقراار تيّ  والدة  يف االجتاه االنسدادي ءات الظنّية، لكنّنا مع ذلك مل نشهد ستقرااال

ء يف ستقرااستخدم االـ أحد رموز االنسداديني ـ ي القمعن سائر املدارس، رغم أّن املريزا 

ء شيعيًّا شهد نشاطًا يف القرون األخرية ستقراأّن حتريك عجلة االمع إقرارنا ب، موارد حمدودة

 .كام سوف نرى، وهو ما حيتاج لتحليل تارخيي يف األسباب واملرّبرات

أّن االنسدادّيني وغريهم حتّدثوا عن إخراج القياس تكمن يف ساسّية هنا غري أّن الشكلة األ

بسبب  ؛أو الظّن القيايس عن احلكم باحلجّية عىل االنسداد، وكانت هذه القضّية من العضالت

 .نسداد عقيلٌّ ة الظّن يف باب االأّن احلكم بحجيّ 

 فهم نتيجتها: يف اجتاهنينسداد شهدت والدة ة االتوضيح الشكلة أّن نظريّ و

الشارع  نّ و أّّنا تكشف لنا أسداد هنة دليل االجالذي آمن بأّن نتي هاجتهو اال األّول: جتاهاال

 شف.كنسداد، وهذا ما يسّمى بمسلك الكم بوجوب العمل بالظّن يف حال االح

نسداد كشف عن ّن دليل االخروج الظّن القيايس؛ حيث نقول بأ وبناًء عليه، يمكن فهم

للعلم بسلب  ؛وقد خرج منه الظّن القيايس يف حال االنسداد، ة مطلق الظنّ رع بحجيّ حكم الشا

: وة النهي عن القياس هلّ أدسداد مع نة عنه، فتكون النتيجة من تركيب دليل االالشارع احلجيّ 

 ال الظّن القيايس.إة الظّن يف حال االنسداد  الرشيعة حكمت بحجيّ نّ إ

نتج لنا حكاًم عقلّيًا عملّيًا بقبح ترك العمل سداد ي  نأّن دليل اال وهو اجتاه يرى االجتاه الثاين:
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عرف بمسلك احلكومة، وتكون ظّن أيضًا، وهذا ما ي  لوقبح حكم الشارع برتك العمل با بالظنّ 

 نسداد. يف حال االنتيجته حكاًم عقلّيًا بوجوب العمل بالظنّ 

إذ  عمل بالظّن القيايس؟!وهنا تنشأ مشكلة كبرية، وهي كيف يمكن بعد ذلك ترك ال

حلكم العقل غري القابل ـ يف عرص االنسداد ـ ضًة ة النهي عن العمل بالقياس معارِ دلّ أستكون 

! وهو ما دفعهم لتقديم عالجات هلذه املشكلة حتميهم ـ يف الفضاء الشيعي ـ من للتخصيص

 التوّرط يف تربير منهج القياس.

ء شكالً ستقراربنا االتفإذا اع ء،ستقراالقياس باال عالقة هذا الوضوع ببحثنا ترجع لعالقة

، كان معنى ذلك أّن الظّن اآليت من كام نقلناه سابقًا عن بعض األحناف من أشكال القياس

ومن ثّم مل يعد يمكن  ء هو ظّن قيايس باملعنى الفقهي للمصطلح ال املعنى املنطقي،ستقرااال

تقريبًا ى عىل مسالك االنسدادّيني؛ ألّن اجلميع ء عىل أسس الظّن حتستقرافتح باب حجّية اال

 متفق  عىل عدم السامح لدليل االنسداد بإنتاج حجّية الظّن القيايس.

ئي هنا عىل مسالك ستقراة الظّن االيمكنه أن يقبل بحجيّ ـ عىل األقّل ـ لكّن فريقاً واحدًا 

قال بحرص املنع عن القياس  وهو الفريق الذي ذكر الشيخ األنصاري أّنه مال أو االنسدادّيني،

، إذ عىل هذا الرأي سوف يصبح النهي عن القياس ّنيًا بحال االنفتاح دون حال االنسداد

عنه يف حال االنفتاح فقط، بينام دليل االنسداد يعطي حكم  العقل ـ أو كشفه عن حكم الرشع ـ 

ف وال هتافت؛ الختال بحجّية الظّن بام فيه القيايس يف حال االنسداد خاّصة، فال تعارض

 ء حّجًة.ستقراالفضائني متامًا، ويف الوقت عينه عاد اال

وإذا مل نوافق عىل تغيري قراءتنا لطبيعة أدلّة النهي عن القياس، فإّن الدخل اآلخر للحّل هو 

كام رأينا سابقًا مع السيد الصدر والدكتور النّشار، وهو ما  ء والقياس،ستقراالتمييز بني اال

حيث  ،هـ(1242أّنه كان متداوالً قبل هذه املّدة، حسبام يساعدنا نّص الطباطبائي )نالحظ 

عىل عدم جواز العمل  ما دّل  :ومنها»: ـ ءستقراة االجيّ الرافضني حلوهو يّسد أدّلة ـ يقول 

 ؛للمنع من األمرين ؛وفيه نظر ،ا بعمومه ولو بفحواهعىل منع العمل به إمّ  ه يدّل فإنّ  ؛بالقياس
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فغري معلوم اندراج  ا لغةً وأمّ  ،بل مها متباينان اصطالحاً )قياس(، ء ستقرااال م أنّ ال نسلّ  األنّ 

ة عىل حرمة القياس تنرصف إىل إطالقات األخبار الدالّ  مناه ولكنّ سلّ  ،ء حتت القياسستقرااال

 .«رفتدبّ  ،املصطلح عليه

وذلك عندما  ،القادم الفصلء إىل ستقراسوف نرتك معاجلة النسبة بني القياس واال ،بدورنا

ء يف أغلب موارده ال ستقراندرس هوّية القياس واملنع عنه؛ إذ هناك سوف نكتشف أّن اال

 .املنهّي عنه يندرج أساسًا حتت مفهوم القياس الفقهي

 االستقراءـ مرجعّية القياس الفقهي يف حجّية  

 قصد هبذا الدليل إحدى صيغتني:ن

من ه انتقال ألنّ  ؛ء ليس إال شكاًل من أشكال القياس الفقهياستقراال إنّ  الصيغة األوىل:

 فيكون مشموالً لدليل حجّية القياس. ،حاالت إىل حاالت أخرى

ته من ء لوجدنا القياس أقّل يف دوره وقوّ ستقراإّننا لو قارّنا بني القياس واال الصيغة الثانية:

ء نقوم باالنتقال ستقراأخرى بينام يف االء، فنحن بالقياس نقوم باالنتقال من حالة  إىل ستقرااال

ئي أكرب من طاقة الدليل القيايس، ستقرااقة الدليل االطعرب جمموعة حاالت، فقّوة الكشف و

 ء باألولوّية.ستقراة االفنقول بحجيّ 

ولو أردنا استخدام نظرّية الدكتور الريسوين يف التقريب والتغليب لقلنا بأّنه حيث ال يمكن 

ء، فإذا كانت ستقرانرجع إىل احلالة املعرفّية املمكنة األقرب لليقني، وهي االحتصيل اليقني 

ء يف ستقراالرشيعة قد سمحت لنا باالقرتاب من القياس التمثييل، والذي هو أقّل من اال

 ء.ستقراالتقريب والتغليب، فهذا داّل عىل سامحها لنا من ق بل باال

القياس ومتوافق مع مشهور مسالك أهل السنّة، عىل حجيّة ـ غتيه يبصقائم  ـ الدليل  هذا

ولكنّه ال معنى له عند نّقاد القياس كابن حزم واإلمامّية، لكن برصف النظر عن هذه القضيّة 

 ت هنا:اثّمة إشكاليّ 

ء شكاًل من أشكال القياس فيكون مشموالً لدليل ستقراإّن اعتبار اال األوىل: ةاإلشكاليّ 
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ء ستقراتقال من اجلزئي للجزئي من دون توّسط الكيّل، بينام االحجّيته خطأ، ألّن القياس ان

انتقال من اجلزئي للكيّل، فهوّية االثنني غري صحيحة، وهبذا ال تسلم الصيغة األوىل من صيغ 

 اإلستدالل.

ّن القياس ال يتّم فيه العبور وذلك أ يمكن النقاش فيها؛قد طريقة هبذه الاإلشكالّية لكّن هذه 

 لو حّللناها فليست سوى عنرص أكثر كلّيةً  لجزئي من دون حلقة وسطى، إذ العّلةمن اجلزئي ل

ويمكننا االنتقال ألّي جزئي يشرتك يف العّلة مع  ،نا جلزئي  آخرلمن اجلزئي األّول والذي به انتق

 األّول. اجلزئّي 

النتقال منها الً هبدف اء والقياس يكمن يف عدد األفراد املنظورة أوّ ستقراالفرق بني اال ،نعم

فرة يف أفراد )األصل(، بينام األمر ليس فراد أخرىإىل أ ؛ فالتجربة القياسّية ال حترص نفسها بالو 

 ء، فهل يشّكل هذا فرقًا أو ال؟ستقراكذلك يف اال

لكن يمكن تقديم مداخلة هنا، وهو ما سيأيت بحثه بالتفصيل يف املحور املخّصص للتعليل 

القياس تارًة ت فهم يف سياق كوّنا كربى كلّية، وأخرى ت فهم يف سياق النّّص، من أّن العّلة يف 

راد بمجّرد ذلك ـ وبربكة أدّلة حجّية القياس ـ تّسية  كوّنا عّلًة لثبوت احلكم يف األصل، وي 

احلكم للفرع بعد وجود العّلة فيه؛ إلثبات هذه العّلة احلكم  يف األصل، ال لكون العّلة يف نفسها 

 هذا التقدير ال يمكن مناقشة اإلشكالية األوىل هنا بام ناقشناها به، فانتبه وانتظر كلّيًة، فعىل

 فسيأيت بالتفصيل بحث نظرّية التعليل النّّص.

ء ستقراـ بدل إتعاب النفس يف رصد النسبة بني هوّية القياس واالالرجع يف الوقف من هنا ف

 :؛ ألّّنا الرجع يف احلجيّةنع عنه من جهٍة أخرىهو أدلّة حجّية القياس من جهة وأدّلة الذاهتام ـ 

ألّن  ؛ء والقياسستقرافلو أخذنا دليل حجّية القياس فيمكن دعوى إلغاء الفرق بني اال أ ـ

فادته الظّن وغري ذلك تكاد تكون متساوية النسبة إىل إاألدّلة من آية االعتبار وأغلب طبيعة 

 ء؟!ستقراحجّية القياس بعينه دليالً حلجيّة اال ء، فلامذا ال يكون دليلستقراالقياس واال

ولو أردنا توضيح  ء ليس سوى مراكمة أقيسة متعّددة،ستقرابل لو تأّملنا قليالً لقلنا بأّن اال

األمر فسنفرض أّن األفراد املستقرأة هي ألف وباء وجيم، وأّن سائر أفراد الكيّل املراد الوصول 

ء يف احلقيقة هو مراكمة أقيسة؛ ألّننا ننتقل من ستقرا، فاالء هي دال وعني وهاءستقراإليه باال



  

ألف لكّل من دال وعني وهاء، وننتقل من باء كذلك ومن جيم أيضًا، وبرتاكم هذه األقيسة 

ء املفيد للظّن األقوى من الظّن اآليت من عملية قياسّية واحدة، فلامذا ال نعترب ستقرايتكّون اال

 يكون مشموالً لدليل حجّية القياس؟!ء مراكمة قياسّية فستقرااال

 ةدلّ أأّما لو الحظنا أدّلة املنع عن القياس بخصوصه عند أهل البيت النبوي ـ غري  ب ـ

 النهي عن الظّن بوصفها تقعيدًا جاء يف الكتاب والسنّة ـ فمن الصعب احلصول عىل إطالق  

من خالل ـ القياس آنذاك كانت  ل حالة وفرة األفراد املستقرأة؛ ألّن السائد يف قضيّةمفيها يش

آخر، وال يبدو  االنتقال من مفردة أو مفردتني جلزئيٍّ إشكالّية يف الروايات ـ طرح األمثلة التي ت  

، بل ئيّة ذات الوفرة يف املواردستقرامن أدّلة النهي عن القياس شموهلا حلالة إعامل الطرق اال

 ء.ستقرابعض روايات أهل البيت تفيد إعامهلم اال

ففيام أدّلة احلجيّة هلا قدرة الشمول  وهبذا يظهر فرق  عىل مستوى أدّلة احلجيّة وعدم احلجّية،

ء والقياس معًا، فإّن أدّلة سلب احلجّية اخلاّصة يصعب معها الوثوق بنظرها ستقرالال

 عند دراسة موضوع القياس إن شاء اهلل تعاىل.ما يفيد هنا ءات يف الرشيعة، وسيأيت ستقرالال

ء والقياس الفقهي التمثييل، وهو أّن القياس ستقراإّن هناك فرقًا بني اال :شكالّية الثانيةاإل

، بل هو انتقال من حكم بالرضورة ء ليس كذلكستقرايكون االنتقال فيه عرب العّلة، بينام اال

سيطة ءات البستقرافاال األفراد املستقرأة للكيّل بمجّرد مراكمة االحتامالت دون توّسط العّلة؛

تذهب لرصد احليوانات لتجدها حتّرك فّكها األسفل عند املضغ، فنحصل عىل نتيجة كلّية، 

وهي أّن كّل حيوان حيّرك فّكه السفيل، برصف النظر عن طبيعة املثال وانتقاضه بالتمساح، 

 فهذه العملّية هي عملّية بسيطة ال عالقة هلا بالتعليل، بينام القياس قائم عىل التعليل.

ألّنه  ء عىل أساس القياس الفقهي؛ستقراة مطلق االاإلشكال جّيد، لكنّه ال يبطل حجيّ هذا 

ءات يف الفقه تكون ستقراءات، وإال فالكثري من االستقرايسّلط الضوء عىل نوع من أنواع اال

عرب جامع وعّلة، فغاية ما يمكن القول هو أّن دليل حجّية القياس يشمل بعض أنواع 

 ّية، وهذا ال بأس به.ءات الفقهستقرااال

هبذا يظهر أّن كال اإلشكالنّي هنا يوّجهان للصيغة األوىل من الصيغتني املتقّدمتني، ومها مل 

 يتاّم إال جزئّيًا كام رأينا، أّما الصيغة الثانية فال يرد عليها أّي من اإلشكالني السابقني.



  

قوم عىل مقّدمة مطوّية مهّمة جدًا، إّن االستناد إىل دليل األولوّية هنا ي :اإلشكالّية الثالثة

أّن حجّية القياس إّنام ثبتت له من باب كونه كاشفًا تقريبيًّا عن الواقع، ال من باب  آخر،  ووه

متامًا كحجّية خرب الواحد التي ثبتت له من باب كاشفّيته الناقصة عن الواقع، إذ هبذه الطريقة 

 يمكن الذهاب نحو األولوّية.

مراجعة طبيعة أدّلة احلجّية وعدم احلجّية يف القياس أّنه منظور له هبذه ولسنا نرتاب من 

املالحظة، لكّن السؤال: هل ثبوت احلجّية لدليل  ظنّي معنّي بمالك الطريقّية والكاشفّية يمكنه 

ثبت  احلجّية  لسائر األدّلة الظنّية التي تفوقه يف قّوة الكشف ولو مل تكن من نوعه  باألولوّية أن ي 

 و ال؟أ

من املمكن للشارع أن يكون  هأنّ تكمن هنا يف ّن املشكلة مول بدهيي، غري أّن الشيقال بأقد 

ـ أقوى يف إحساس  وذاتيّاً  الحظ األمارات الظنيّة، ورأى أّن بعضها وإن كان ـ إنسانّياً 

ها للواقع، وأّن البرش تومّهوا كثرة مطابقت، عىل طول اخلطّ  الكاشفّية؛ لكنّه أقّل مطابقًة للواقع

أقوى من  ،لينا كاشفًا قوّيًا عن الواقعإبالنسبة ائّية فتوالشهرة الفعىل سبيل املثال يمكن أن تكون 

ة الشهرة؛ والسبب يف ة اخلرب دون حجيّ ة خرب آحادي ظنّي منفرد، لكّن املوىل ينظر حلجيّ كاشفيّ 

ن كانت من قياسًا باخلرب، وإ نسبة املطابقة للواقعواقعًا ذلك أّنه يرى أّن الشهرات تقّل فيها 

؛ ألّن قّوة الكشف ال تساوي فق نفس اإلنسان أقوى يف الكاشفّيةحيث حضورها الذايت يف أ

مطابقة الواقع، وهبذا ال يمكننا االنتقال من حجّية دليل ظنّي ألّي دليل ظنّي آخر، ولو كان 

 أقوى منه يف الكاشفّية بالنسبة إلينا.

املوضوعي يف األدّلة املعتمدة  ة األمر إىل البعد الذايت والبعدوهذا الفرق يرجع يف ّناي

، بل معقولّيًا يمكن تصور الردع عن بعض طرق حتصيل اليقني برصف ساننعرفّيًا عند اإلم

 النظر عن مسألة استحالة سلب احلجيّة عن القطع.

انتهاء  آخر هنا يرجع للسلوك اإلنساين؛ وهو أّن الرشيعة قد تريدإضايف وثّمة عنرص 

؛ لكنّها قبلت بوصف ذلك مصلحة عليا له اإلنسان عن اعتامد الظنون والتخمينامت يف حياته

ا ال تريد كن تصّور أّّن مبوصفه القدر املوجب لرفع الرضورة، وهبذا ياضطرارًا، ببعض الظنون 

ًا له آثار بوصفه فعالً إنسانيّ  ألّّنا باألصل لدهيا مشكلة مع سلوكّية اتباع الظنّ  ؛مطلق الظنون



  

 سلبّية تربوّية.

ءات ستقراوهبذا يظهر أّن الصيغة األوىل من صيغ االستدالل هنا يمكن القبول هبا يف اال

املبنّية عىل التعليل ال غري، أّما الصيغة الثانية فغري صحيحة. وهذا كّله بناًء عىل القول بحجّية 

 القياس الفقهي.

 تقراءاالسـ السرية اإلسالمّية على استخدام  

ء يف تقديري انعكاسًا للسرية العقالئّية، ستقراتعترب السرية اإلسالمّية عىل استخدام اال

وغريها يعملون والقضائّية ة سانّية والتارخييّ نفالعقالء وإىل اليوم يف خمتلف العلوم اإل

 نفسهم يفقحموا أوصوالً لتحصيل العلم العادي دون أن ي   ،ء واملراكامت الظنّيةستقراباال

ء ستقراحيث ال رضورة تفرض ذلك، حتى أّن الطويف اعترب اال االحتامالت الضئيلة للغاية

 .أحد األدّلة الرشعّية مطلع  رسالته يف املصلحة

 ة:دوهذا األمر عرفه التاريخ اإلسالمي وما يزال إىل يومنا هذا، وذلك عىل صعد متعّد 

عات ءات والتتبّ ستقراغريهم عىل االاعتمد علامء املسلمني من الفقهاء و ففي اللغةأ ـ 

 ىل قناعات لغوّية، وهذا تراثهم واضح يف هذا الصدد.إللوصول 

 وثالثها:»هـ( ـ وهو يبحث يف طرق معرفة احلقيقة واملجاز ـ: 1248يقول اإلصفهاين )

ة ة والقواعد الكليّ النوعيّ  كام يف استنباط األوضاع ،ع موارد االستعامالتوهو تتبّ  ،ءستقرااال

تلك  ونصب املفعول ونحوها، فإنّ  روه من رفع الفاعلات، وما قرّ ة كأوضاع املشتقّ الوضعيّ 

معرفتها منحرص يف ذلك يف  املوارد، والطريق إىل عام تستنبط من تتبّ األوضاع والقواعد إنّ 

نوه من ة وما بيّ روه من قواعد العربيّ علامء األدب يف معرفة ما قرّ  وعليه جرت طريقة، الغالب

 بمالحظة موارد ة فيمكن استفادهتا من ذلك أيضاً ا األوضاع الشخصيّ وأمّ  ة.وضاع الكليّ األ

وا به يف احتجّ  ونحو ذلك، كام اً ات ما وضع له لو كان كليّ إطالقات اللفظ وإطالقه عىل جزئيّ 

كام يف احلكم برفع الفاعل ونصب ـ للقطع  ء إن كان مفيداً ستقرااال ثمّ  ة.إثبات احلقائق الرشعيّ 

 يف مباحث ة الظنّ عىل حجيّ  ملا دّل  ؛فكذلك أيضاً  للظنّ  فال كالم، وإن كان مفيداً ـ  املفعول

                                              
 .105رسالة يف رعاية املصلحة )ضمن كتاب مصادر الترشيع فيام ال نّص فيه خلالف(: انظر: الطويف، ( 1)



  

 .«األلفاظ وإطباق أهل األدب عليه من غري نكري كام ينادي به مالحظة كلامهتم

هي األخرى مهّمة جدًا، وذلك أّن الفقهاء  إّن التفاته إىل مسألة احلقيقة الرشعّية تظّل 

ّن أ، ورغم ء عادًة يف الكتاب والسنّةستقراون احلقيقة الرشعّية واملترّشعيّة باالوغريهم يثبت

وتابعها بعض العلامء املعارصين كشف عن كثرة الوقوع يف أخطاء يف إثبات احلقيقة املترّشعية، 

ّل هي األهّم واألساس، ويف هذا يشري ء تظستقراغري أّن مرجعّية اال، يف منطلقاهتا وأسباهبا

ع من تتبّ  ء فإنّ ستقرااال»صفهاين يف موضع  آخر لطرق معرفة احلقيقة الرشعّية فيذكر منها: اإل

يف املعاين اجلديدة كالصالة والزكاة والصوم  موارد استعامالت كثري من األلفاظ املستعملة

وجد استعامل الشارع هلا يف تلك املعاين عىل نحو استعامل ، واحلج والوضوء والغسل ونحوها

ه يفهم واحلاصل أنّ  من مالحظة استعامالهتا بالبناء فيها عىل النقل. حيصل الظنّ  قائق، بحيثاحل

أوضاع اللغة ونحوها من مالحظة  ذلك من مالحظة استعامالت الشارع عىل نحو ما يفهم

عنه بالرتديد بالقرائن، وذلك طريقة جارية يف  استعامالت العرب وأرباب االصطالح، ويعرّب 

 .«..املعرفة باللغات بل هو الغالب يف ،فهم األوضاع

، يقّرون نيوالبالغيّ  نيوالرصفيّ  نينحويّ لوا نياملعجميّ من واملثري هنا أّن علامء اللغة 

فعدم جواز ويذكرون للكثري جدًا من القواعد اللغوّية استثناءات يف لغة العرب وغريها، 

ورغم ذلك مل يوجب ذلك هدم قدرة  اء بالنكرة قاعدة هلا استثناءات عديدة، وهكذا،داالبت

 ءات عىل حتصيل يقني عقالئي بالقواعد.ستقرااال

وأّما »هـ(: 1205يقول الوحيد البهبهاين ) ويف مقارنته مرجعيّة اللغة بمرجعيّة العرف،

العام أو االصطالح، ال  والعرف   .فلكون األصل يف الوضع هو اللغة ؛تقديم اللغة عىل العرف

 .«ء، أو نّص الواضع، ونحومهاستقرا، وهو االليليقّدمان إالَّ بد

هم املختلفة ء يف تراثهم بمذاهبستقراجتد حضورًا كبريًا لال د الفقهيّةويف القواعب ـ 
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 ة.دة تتبّع أبواب خاّصة متعدّ جىل قواعد عاّمة نتيللوصول إ

عمل ء إلثبات قاعدة محل ستقراوعىل سبيل الثال فقط، يستند صاحب الرياض إىل اال

ة يف حكم العلم فات املسلم الصحّ كون األصل يف ترّص  إنّ »حيث يقول:  السلم عىل الصّحة،

 .«ءستقراع وشهادة االبحكم التتبّ  بذلك

يقول املراغي وهو  ،وقد استدّل غري واحد من العلامء إلثبات قاعدة اإلشرتاك يف األحكام

 بني دنا أغلب التكاليف واألحكام مشرتكةً ا وجنّ إء، فستقراالسادس: اال»يّسد أدّلة القاعدة: 

فينبغي  يف االشرتاك والعدم ة، ومل نجد الفرق إال يف مقامات نادرة، فإذا شّك فني كافّ املكلّ 

. ونحن نعرف أّن املراغي أحد الذين أشاروا ملرجعّية عمل األصحاب يف «اإلحلاق بالغالب

ملا  ؛تهوإن قلنا بحجيّ ..»ء ـ: ستقرااالء، حني قال ـ وهو بصدد الدفاع عن ستقراحجّية اال

 .«املوارد، فال بحث عرفناه من طريقة أصحابنا من اإلحلاق يف أمثال هذه

، عىل رد الشّك يف الرافع ال غرياستصحاب يف مووشّيد الحّقق األنصاري قاعدة اال

جهة  كوك منا تتبعنا موارد الشك يف بقاء احلكم السابق املشنّ إ»فقال:  ،ء وغريهستقرااال

فيه بالبقاء، إال مع أمارة  إال وحكم الشارع ل الفقه إىل آخره مورداً الرافع، فلم نجد من أوّ 

 .«..ء يكاد يفيد القطعستقراهذا اال واإلنصاف أنّ .. باخلالف توجب الظنّ 

ما  كّل  وقاعدة ،، وقاعدة كّل ذي عمل مؤمتن  عىل عملهالفراغ قاعدة  ما تقّدم  ومثل

 ، وغري ذلك.وقاعدة معذورّية اجلاهل ،ضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما يتصل هباي  

ا وأمّ » بل ثّمة نّص مهّم للمراغي هنا ـ وهو يتحّدث عن قاعدة عدم تداخل األسباب ـ:
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تأسيس القواعد  ألنّ  ؛ممن عرف طريقة فقهائنا ال ينبغي صدوره ة، فهو أيضاً إنكار احلجيّ 

ع عىل تتبّ  مبنيٌّ  غالباً  ـ اهلل تعاىل عليك يف العناوين اآلتية إن شاء كام يمرّ ، تهماملتداولة عىل ألسن

حتى  فقيهاً  رجل   بل ال يعدّ  منها إىل غريها.ي املقامات اخلاصة التي قام هبا الدليل والتّّس 

رد املذهب، ويالحظ ما مل يرد فيه دليل أو و لع عىل نوعع أبوابه، ويطّ الفقه ويتتبّ  يعرف مظانّ 

 خر، حتى يكون عىل بصرية من أمره.الرشع يف مواقع ا   دليل ضعيف، مع ما عرفه من طريق

ة التي اخلاّص ة وال يكفي يف الفقاهة تأسيس مسائل األصول، والغور يف البحث عن األدلّ 

والطرح واحلقيقة واملجاز  مسألة مسألة من تعارض وترجيح، والكالم يف الردّ  وردت يف كّل 

رائحة  معرفة الدليل واملدلول وشمّ  حدّ  ل من بلغ إىليناله أوّ  ءهذا يش ال، فإنّ وتعارض األحو

 .«ملكة االجتهاد يف اجلملة

ع بّ تء والتستقراال يعتمد اال سالمّي إ تعثر عىل عمل حديثي لعامل   ال تكاد ويف احلديثج ـ 

واللل والنحل اريخ تالواألمر عينه يف علوم الرجال واجلرح والتعديل وىل قناعات، إللوصول 

فهم حيشدون القرائن والشواهد املتعاضدة لريتفع  سباب النزول وتفسري القرآن وغري ذلك،أو

 عندهم، وليس هناك من نظام للقياس املنطقي باملعنى احلريف للكلمة. ةاالحتامليّ  ةهبا مستوى القوّ 

 لة قليلة جدًا:وأّما عىل صعيد الفقه اإلسالمي، فاملوارد كثرية، وا شري ألمث د ـ

والنفساء » يقول الطباطبائي صاحب الرياض، وهو يبحث احتاد أحكام احلائض والنفساء:

مجاع واإل ،مللصحيح املتقدّ ؛ ويستحّب  هاكاحلائض فيام حيرم عليها وجيب ويكره يف حقّ 

 ء باحتاد حكمهام يفستقراوالتذكرة عن أهل العلم، مع شهادة اال املحكي يف املعترب واملنتهى

 .«..إال ما شذّ  األغلب

وتقديم الرجل » هـ(، وهو يبحث عن أحكام التخيّل وآدابه:1231ويقول الريزا القمي )

اليّسى عند الدخول، عكس اخلروج، عكس املكان الرشيف، وتكفي الشهرة يف ذلك، مع أّن 

 .«ليسارء يورث الظّن القوي بل القطع باحرتام اليمني، سياّم يف اليد، بخالف استقرااال
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ل، يقول فصل األوّ السلفناه يف أالشاطبي مما  ها طرحممع قارب جدًا ويف نّص بالغ األمهّية يت

ها هذه مجلة ما وقفت عليه من أخبار املسألة، وهذه األخبار كلّ » هـ(:1186ث البحراين )الحّد 

إال أن ء، ل يشالداللة واضحة املقالة عىل النهي عن اإلجارة بأكثر مما يستأجره يف ك متفقة

ذكر هذه  فإنّ ، ، وإذا ضممت بعضها إىل بعض ظهر لك العموم يف احلكميعمل فيه شيئاً 

فرد فرد من هذه األفراد  كّل  أنّ  بمعنى ،األشياء املخصوصة يف األخبار إنام هو من قبيل التمثيل

وم كام والعم .مما استؤجر عليه أجيب فيه بذلك املذكورة، سئل عن حكمه يف اإلجارة بأكثر

ة املبتنية عىل عىل نحو القواعد النحويّ  اتع األفراد واجلزئيّ كذا بتتبّ  حيصل باألداة الوضوعة له،

 .«..أقوال العرب عتتبّ 

من حاالت قد يتّم فيها استخدام فكرة مزاج الشارع أو مذاق الشارع، وليس  إىل غري ذلك

 .ه بإذن اهلل، وسيأيت بحثئّية واسعةاستقرااحلقيقة سوى عملّية  يف

وكذلك علامء الفقه والتاريخ واحلديث  ،نيمني املسلمراجعة لرتاث األصوليّ أّي إّن 

ات كانوا ّن علامء النقليّ أتؤّكد لنا  ،ةة واملنطقيّ والرجال والتفسري ومقارنتها بالكتب الفلسفيّ 

ون مستوى ويرفع ئي الرتاكمي، وكانوا يستخرجون كليات  ستقراون يف بحر من التفكري االشيعي

ال يمكن من خالل هذا التأّكد أّن هذه السرية الراجعة يف أاليقني بحشد الشواهد والقرائن، 

 ها جياًل بعد جيل؟!ؤمضاإى اة أو متلقّ ىل البناءات العقالئيّة يف التفكري ممضاة أو متلقّ إا ههروج

ول بأّّنا قامت ئي، بل نقستقراة مطلق الظّن االلسنا نقول بأّن هذه السرية قامت عىل حجيّ 

وسمحت لنا بإنتاج وثوق عقالئي معتمد يمثل علاًم  ،عة مفرداتوء يف جممستقراعامل االعىل إ

ريقة طقنا النا نرتكب جناية لو طبّ نّ أحساسًا وكإفلامذا إذا دخلنا إىل ساحة الفقه نجد  ،عادياً 

؟! ءستقراة االبحيث نشعر وكأّن ذهننا والدة فرضيات كثرية مقلقة تريد هدم وثوقيّ  عينها

 ن نجرهيا يف الدرس الرشعي؟!أد ة بمجرّ صيّ ة خترّ ختمينيّ  ةً وملاذا تصبح هذه الطريقة ظنيّ 

 االجتهاد اإلمامي بني الغياب النظرّي النسيب لالستقراء، واملمارسة العملّية له

 إّننا نالحظ أّن االجتهاد اإلمامي عرف هذه الطريقة دومًا، لكّن أصول الفقه اإلمامي يف

تسّبب يف تراجع الطريقة ي يف أصول الفقه ـ ـ وقريب منه النهج الكالمي السنّ القرون األخرية 
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ءات عن الدراسات اللغوّية ستقرافغابت اال ئّية لصالح الطريقة القياسّية النطقّية،ستقرااال

اهيم وحّل مكاّنا التحليل الفلسفي الذي يقّعد انطالقًا من التحليل والتفكيك الذايت للمف

ء موارد استخدام العرب والكتاب والسنّة لصيغة ستقراوالقضايا اللغوّية، فبدل أن نذهب ال

األمر، لنستنتج طريقة التعبري والبيان فيها، ومنهج اللغة القرآنية واحلديثّية يف توظيف هذه 

الصيغة، جلسنا نحّلل الصيغة بشكل تنظريي لنستخرج منها الوجوب عرب الوضع، أو 

ومقّدمات احلكمة ومثل فكرة أّن شّدة اليشء من جنسه بخالف ضعفه، أو بالعقل  اإلطالق

احلاكم بالوجوب عند الطلب مع عدم الرتخيص وما شابه ذلك، مع إقرار اجلميع بأّن املتكّلم 

الرشعي استخدم صيغة األمر ربام يف أكثر املّرات من دون إرادة الوجوب، حمتّجني بأّن األمر 

 نة، وغالبًا ما كانت هذه القرينة منفصلة!كان بسبب القري

ء يف الفقه خالل القرون األخرية، لكنّه غاب عن األصول، ستقراومع أّننا نجد تطبيق اال

وربام شخصّيات قليلة أعادت له االعتبار يف فهم بعض القضايا األصوليّة مثل السيد باقر 

ئي وقواعده ستقراوفق التفكري اال الصدر يف حتليله اإلمجاع والشهرة والتواتر ونحو ذلك عىل

ئيّة استقراالسيستاين يف دراسته لقواعد التعارض وفقًا لرؤية عيل السيّد  هيف إنتاج املعرفة، ومثل

ئيًّة من استقرا، ومن هنا يمكننا القول بأّن اإلخبارّيني الشيعة كانوا أكثر تتبعّية تارخيّية

 .األصولّيني املتأّخرين

رى أّن الرشيعة ال ترتك يراجع الفقيه عرشات املوارد يف الفقه وي سأعطي مثاالً: عندما

ًا عىل حثًا كليّ برصف النظر عن أّنه يرى ، مؤمنة ارات حترير رقبةال وجتعل من الكفّ مناسبًة إ

ّن الرشيعة من مقاصدها العاّمة حترير الرقاب املؤمنة لرقاب، ملاذا ال يمكنه أن يقول: إحترير ا

نشّك يف يف مورد  هنا أو هناك، فنحن أّي نص نجده عىل عكس هذا املقصد  عىل األقّل، وأنّ 

 ؟!أو نحمله عىل معنى موردي خاّص  صدوره أو يضعف الوثوق به

)ولو  مثال آخر: ملاذا عندما يأيت نّص ليمنع عن تلّقي الركبان بحيث نفهم بالذهن العريف

لرفع  لوب هو عدم احتكار السوقات أّن املطاريّ من األرس ِق لِ غري الق   اعتربناه احتامالً معتّدًا به(

ن يكون ذلك حمتماًل، ثم أة بني الناس، ويكفي بل رواج الطعام والبضائع الرضوريّ  ،األسعار

ـ أو إحدى نكاته يضًا أّن النكتة فيه أحيتمل  املبيع، وهوقبض نجد نصوصًا تنهى عن البيع قبل 



  

ئعني واملشرتين يف مقابل عدم رواجها يف السوق، ثم تناقل السلعة بني البا وهـ بالفهم العريف 

، ملاذا ال نقوم بمراكمة هذا النوع من النصوص بعض األطعمةنجد نصوصًا تنهى عن احتكار 

 من مقاصد الرشيعة الكلّية رواج البضائع الرضورّية بني الناس نّ ألنقّوي احتامل واالحتامالت 

ة فقه االحتكار ونصوصه لصالح كلّية نتحّرر من حرفيّ ، فق بأسعار معقولةاسوبام يؤّمنها يف األ

، ومن ثّم حيصل لنا شّك يف بعض إطالقات النصوص مبدأ لزوم رواج البضائع الرضورّية

 املوردّية لغري حال حتقيق هذا املقصد.

بعض األمثلة  ناء يف الرتاث الفقهي واألصويل، ذكرستقراولكي نكتشف حضور اال

ئ أّن القضّية ليست جمّرد اّدعاء، بل هم مارسوها بوجداّنم العفوي يف ليعرف القاراملتقّدمة؛ 

الكثري من املواضع، دون أن نجد هلا تنظريًا أصولّيًا عندهم بام يبدو وكأّّنم يرفضون مرجعّية 

 .ء يف االجتهاد، ويكتفون بإحالته للقطع وحجّيته بكلمة  عاّمةستقرااال

عىل القطع ال ينفع، بل البّد من الدخول يف امليكانيزمات  وقد قلنا سابقًا بأّن جمّرد اإلحالة

ووضع معايري تقريبّية ولو بمعنى من املعاين، وإال فلامذا ما اعتاد الفقه عىل استخدام االستقراء 

فيه يفيد القطع ألجيال الفقهاء الالحقني، بينام ما مل يعتادوا عليه ـ مما حيمل نفس املقّومات 

ـ ال يفيد القطع؟! إّن األمر يبدو نسبيًا وذاتيًا وتربويًا أكثر من كونه ممنهجًا وربام أقّل أحيانًا 

 بشكل علمي.

يف الفقه واألصول أّن املوضوع شبه غائب  ةالتارخيي لكتب اإلماميّ  عوالذي الحظته يف التتبّ 

هاين بقّوة مع عرص الوحيد البهبجمّددًا ء يف الفقه يظهر ستقرايف األصول، لكّن استخدام اال

وظهور فكرة مذاق الشارع يف القرون األخرية ـ مما سوف يأيت بحثه ـ  .هـ(، وإىل اليوم1205)

يؤّكد النزوع نحو املنهجّية االستقرائية يف االجتهاد الرشعي، وهي املنهجيّة التي توّسع فيها 

 األحناف ـ فقهًا وأصوالً ـ عرب التاريخ.

رت فريضة ينبغي ألصول الفقه والدراسات ء صاستقرايؤّكد أّن مسألة االكّله وهذا 

الرشعّية أن تتناوهلا؛ لفهم عنارصها ومقّوماهتا وموانعها، وحتديد مرّبرات حصول الوثوق من 

 .خالهلا، وعدم تركها للتناول العفوي

ويظهر يل أّن السيد اخلوئي ربام يكون أحد كبار علامء اإلمامّية الذين هدموا مرجعّية 



  

ًء إال وينقضه يف الصغرى استقرافال يكاد يواجه  مسرية تناميها يف االجتهاد، ء وأوقفواستقرااال

رب، ءات غري التاّمة ال حجّية فيها وال تفيد سوى الظّن غري املعتستقراوالكربى، ويعترب أّن اال

فراجع كتبه فهي واضحة يف ذلك، رغم أّنه يستند يف بعض املوارد لفكرة مذاق الشارع كام يف 

 .، وهي فكرة سوف يأيت أّّنا ترجع يف روحها لالستقراءاتد املرأةمنعه تقلي

ّدعى أّّنا متلقاة عن صاحب هذه هي حصيلة االستدالل بالسرية اإلسالمّية التي قّد ي  

 نحو ذلك.الرشع أو 

 الستقراءوقفات تأّملّية نقدّية يف اعتماد السرية مرّبرًا ل

 قائم؛ وذلك:بذلنا جهدنا يف تقويته، الذي ّن جمال الناقشة يف هذا الدليل أإال 

إّن هذه السرية ليست ظاهرة خمتلفة عن حياة العقالء بمن فيهم أبناء الديانات  أّوالً:

املختلفة يف تعاملهم مع أمورهم، ومن ثّم فهي ليست سوى انعكاس أو جتلٍّ للبناءات 

ردنا تطبيق قواعد أ واألعراف والطرائق العقالئيّة يف هذا املوضوع، وهذا يعني أّننا لو

االستدالل بالسرية املترّشعيّة عليها والقائمة عىل جانب كشف هذه السرية عن موقف املعصوم 

، فسيصبح األمر عسريًا؛ ألّن السرية املترّشعية قائمة عىل رضورة نفي منه من خالل تلّقيهم هلا

ة هنا فروض أّن هذه السريوامل ،ةعاملنطلقات األخرى التي ترّبر ظهور السرية يف حياة املترّش 

ومعروفة يف وجودها يف حياة البرش عاّمة،  ،القًا من اجلانب العقالئي العامّ واضحة التربير انط

ة املترّشعيّة هنا، فهذه ليست إال السرية العقالئيّة يف ظهورها بالسري لفال جتري قواعد االستدال

 .وتقّوهيا اإلسالمي فرتجع لألدّلة السابقة

ـ إن مل نقل مجيعها ـ ها الساحقة ت  مها هذا الدليل غالبيّ  هذه الشواهد التي قدّ إنّ  ثانيًا:

سرية المستخرجة من التجربة الفقهيّة بعد عرص النّص، وليس بأيدينا شواهد قوّية عىل قيام 

عىل إعامل )بمعنى غالبّية أصحاب النبّي وأهل البيت، وليس فريقًا أو تيارًا حمدودًا( ترّشعية امل

 ء يف الرشيعة يف غري جمال اإلثبات التارخيي املتصل باحلديث والرجال والتواتر ونحو ذلك.ستقرااال

ئي ال يعني ستقراالنشاط االالسرية املترّشعيّة دليل لبّي، وكشفها عن رشعيّة إّن  ثالثًا:

ات ء إذا كان حّجة يف الرشعيّ ستقراات يف الرشيعة، وذلك أّن االءستقراتصحيح كّل أنواع اال



  

فال يعني ذلك حتّرره من رشوطه وقيوده، ومن أهّم األسس التي يقوم عليها هو حتديد القيمة 

 :ثالث تاالحتاملّية للمفردة املستقرأة، فهناك فرق بني حاال

ثبت هبا القاعدة الكلّية، كام يف مثال القواعد الفقهيّة ة لكي ا  دأن أستقرئ موارد متعدّ  أ ـ

 . من تطبيقات الفقهوالقواعد اللغوّية والكثري

ءات يف احلديث ستقرامثل االجزئّية أن أستقرئ موارد إلثبات واقعة خارجيّة  ب ـ

 والرجال والتاريخ ونحو ذلك.

فيه هي ـ املالكية أو املناطّية ـ كّل مورد  منها أحتمل أّن العّلة  ،ةدمتعدّ  أن أستقرئ موارد ج ـ

 ىل بعضها، وهذا هو الذي نطلبه يف املقاصدإمورد قوم بضّم االحتامالت يف كّل أثم  ،كذا وكذا

ء عىل اإلنتاج أضعف بكثري من ستقراوالتعليالت عادًة، ففي مثل هذه احلال تكون قدرة اال

غريها؛ ألّن كّل مفردة مستقرأة قّوة احتامل العّلة املفرتضة هلا ضعيفة يف نفسها، فنحتاج ملراكمة 

 ة؛ لكي تردم أو جترب هذا الضعف يف املفردات.أكرب أو لعنارص كيفّية نوعّية إضافيّ 

ءات ليس بكاشف عن نزعة ستقراوهذا يعني أّن قيام السرية ـ اإلمامّية ـ عىل إجراء اال

عن نزعة تقعيدّية ـ من حيث طبيعة األمثلة والعيّنات ـ تعليلّية أو مقاصدّية، بل هو كاشف 

صوم عىل هذا املقدار. والتفكيك معقول كلّية؛ فنقترص يف الداللة والكاشفّية عن موقف املع

ء يف رشعه يف غري جمال التعليل وكشف ستقراجدًا؛ إذ يكون الشارع قد سمح بإعامل قواعد اال

، أو فلنقل: كأّنه مل يقبل واملناطات عرب هذه الطرق العلل وزعم معرفة املالكات واألغراض

نتجة؛ ألّنه يعلم أّن التعستقرابأن تكون اال ليالت من البداية باطلة، وما ب ني عىل ءات هنا م 

 باطل فهو باطل.

حمتاج يف بناًء عىل أّنه ء لليقني العادي )االطمئنان( ستقراوهذا الكالم مبنيٌّ عىل إنتاج اال

حجّيته إلنشاء الشارع أو إمضائه، وال كالم لنا يف القطع الذي حتّدثوا عن استحالة سلب 

 احلجّية عنه.

الدليل ال يمكنه أن ي سعفنا يف نظرّية التعليل وال يف نظرّية املقاصد، هذا  وهبذا نالحظ أنّ 

لكنّه يصلح مؤّيدًا يف جمال اخلروج عن النّص نحو التعميم، أو فلنقل: يف جمال إلغاء 

 اخلصوصّيات وانتهاج سبيل فهم املوارد بوصفها أمثلة ال غري.



  

ّية تصاب باجلروح العاطفّية كثريًا، إّن قيمة هذا الدليل هي قيمة نفسّية يف جمتمعات إيامن

ء ولو بحسب التجربة العملّية، ال بحسب التنظري، ستقرافعندما يالحظون أّن تراثهم يتقّبل اال

 وأقرب لتقبّله ولو يف اجلملة. فسيكونون أقّل قاطعّيًة يف رفضه

 واملناطاتيف التعميمات ومعرفة املقاصد  االستقراء دوريف موقٌف خمتار ثانيًا: 

 ء يمكن أن ينفعنا يف:ستقرامن خالل األدلّة اخلمسة السابقة يتضح لنا أّن اال

 والتقعيدي يالتعميماالجتهاد يف االستقراء ـ دور  

 عرب اخلروج من املفردات لتحصيل قاعدة. جمال التعميم والتقعيد،ّوالً: أ

 :املسلمني ـ أّنهء ـ وفقًا ملالحظتنا لتجربة فقهاء ستقرالكّن مشكلة هذا النوع من اال

حيتاج لقدر  معتّد به من املوارد اجلزئيّة املستقرأة، وال يكفي جمّرد اإلتيان بموردين أو  أ ـ

ء يف ستقراثالثة أو أربعة لتحصيل االطمئنان بالنتيجة الكلّية، وهذا ما ينتج قيمة هذا اال

كثرية عىل امتداد أبواب القضايا الكليّة العاّمة يف الرشيعة والتي يمكنها أن حتظى بمصاديق 

 الفقه اإلسالمي، من نوع املقاصد الرضورّية ونحو ذلك.

تنفع لو ا ريد منها اخلروج بقواعد يف أبواب وجماالت  املوارد املحدودة يمكنها أن نعم،

 .ستقرأة إىل جمموع مصاديق القاعدة كبريةً حمدودة بحيث تكون نسبة املوارد امل

ء أّّنا تنطلق من حاالت حمدودة جدًا ستقراطبيقات االوهبذا نالحظ عىل الكثري من ت

لتأسيس قواعد واسعة وكلّية، وكثريًا ما تكون املوارد منت جًة من خالل القاعدة املفرتضة 

من نوع بعض قضايا فقه املرأة؛ فإّن بعض الفقهاء يستنتج املنع عن تقليد املرأة من نفسها، 

ا أمور املسلمني وغري ذلك، يف حني نحن نالحظ أّن خالل املنع عن شهادهتا وقضائها وواليته

 املنع عن قضائها وواليتها مرجعه أحيانًا للدليل نفسه، ال ألدّلة  منفصلة!

كام يلزم مالحظة موارد نقض القاعدة، فكّلام زادت موارد النقض واخلرق، صارت  ب ـ

ة كون أّي حالة جديدة ء عىل التعميم أضعف؛ ألّن موارد النقض ترفع احتامليّ ستقراقدرة اال

من موارد النقض أيضًا، األمر الذي جيعل حصول اليقني العقالئي بالنتيجة صعبًا وخيفض قّوة 

 ء إىل مستوى الظّن غري احلّجة.ستقراناتج اال



  

ء جمّرد تتّبع املوارد املنسجمة مع تكوين قاعدة، بل ستقراوهبذا ال يكفي يف إجراء عمليّة اال

روقات القائمة؛ ألّّنا يف غاية األمهّية، وعىل سبيل املثال نذكر ما عّلق به البّد من مراجعة اخل

ء يف تأصيل قاعدة محل عمل املسلم عىل ستقراهـ( عىل استخدام اال1244املحّقق النراقي )

 خبار عنحكام الواردة يف األء األاستقراا فاملراد منه إمّ ، ءستقراا االوأمّ »الصّحة، حيث قال: 

 نّ أل ؛يف املقام منها ال يفيد ء  ويش .طهار عليهم السالم، أو يف كلامت العلامء األبرارة األاألئمّ 

ة يعارضه خالفه يف موارد خاّص  ام يفيد لو مل، فإنّ منا كونه مفيداً ق، وناقصه لو سلّ ه مل يتحقّ تامّ 

 .«أخرى أزيد مما يوافقه

ء مل يكن مستوعبًا يف ستقراتخدم االوإّنام أشري هلذه النقطة؛ ألّنني أجد أّن الكثري ممّن اس

ئه دون أن يكون مستوعبًا يف طرحه بحيث استقراتتّبعه، واكتفى برصد مجلة من شواهد تقوية 

 ينظر يف املوانع واملعوقات، ويدرس املوضوع بطريقة دقيقة.

يد رعندما أ التقعيد ـمطلق ـ وإن كان هذا املثال مرتبطًا بالتعليالت ال ب الوعىل سبيل املث

شواهد عّدة، لكن يف املقابل ه يلزمني حشد بط عّدة الطالق باحلمل، فإنّ ء أن أرستقراباال

ع هبا؟ تّ تواجهني معطيات عكسّية، من نوع: ما هو تفسري متايز عّدة املطلقة الدائم عن عّدة املتم

ما هو الفرق ان؟ وما هو تفسري أّن عّدة املطلّقة احلّرة ثالثة أطهار بينام عّدة املطّلقة األمة طهر

لو كانت العّدة لتمييز احلمل وعدم اختالط  بني العّدة واسترباء األمة بحيضة واحدة؟

األنساب فام معنى عّدة املرأة احلامل وأّّنا حتى تضع محلها؟ وما تفسري أّن مبدأ عّدة الطالق 

و كان ما معنى العّدة لومن حني وقوع الطالق وليس من حني آخر مقاربة بني الزوجني؟ 

الزوج مسافرًا مل ير  زوجته منذ سنني؟! إىل غري ذلك من املوارد التي ينبغي تذليلها قبل اخلروج 

ء، ومن ثم عىل ستقرابنتائج، فإذا أمكن إرجاع مستنداهتا إىل حتليل الفقهاء القائم عىل عدم اال

ة الصفر، لكن التعامل بحرفّية مع إطالقات األدّلة، فسوف نلغي تلك األحكام بالعودة لنقط

 لو كانت منصوصة أشكل األمر.

ء ستقراأّن الفقيه يف جتربته الفقهّية التي تستخدم اال ووتبقى هنا نقطة يف غاية األمهيّة، وه

                                              
 .232عوائد األّيام: ( 1)



  

والتعميامت، إذا الحظ كثرة بيان الرشيعة للكليات والقواعد من خالل اجلزئيات واألمثلة 

ّي مورد يواجهه يف الفقه، وجيعل ة يف أعنده احتامل إلغاء اخلصوصيّ واملوارد فسوف يرتفع 

ذهنه العريف منفتحًا عىل هذا األمر أكثر ممّا لو مل يواجه شيئًا من هذا القبيل، وإذا حرضت فكرة 

إلغاء اخلصوصّية عرفًا زاد احتامل تشّكل دالالت تركيبية يف النصوص كام رشحنا يف الدليل 

 ء.ستقراالثاين عىل حجّية اال

بمعنى أّن  ء أحيانًا خارج سياق الامرسة والتجربة؛ستقراى للحديث عن االمن هنا، ال معن

ء واملراكامت يف سياق إنتاج القواعد والكليات ستقراعىل الفقهاء واملتفّقهة أن جيّربوا ممارسة اال

واألحكام العاّمة، بأّن يتدّربوا عىل أخذ كتاب فقهي أو باب فقهي معني ثم ينظروا يف 

ة التي حتكم هذا الكتاب أو هذا املحور الفقهي، مثل قضّية األرسة أو قضايا املؤرشات العامّ 

ءات الستخراج مؤرشات كلّية ستقرااملرأة أو مسألة الطهارات والنظافات، فيجّربوا إعامل اال

حتى لو مل تنفع يف االجتهاد فهي تنفع يف السياسة )استنباط املؤرشات العاّمة يف الترشيع( 

 األولوّيات كثريًا.الرشعّية وفقه 

ألّن افتقادنا للتجربة  ء ودوره قبل خوض جتربته؛ستقراوعليه، فال يصّح لنا احلكم عىل اال

سيحّول الفكرة إىل موضوع نظري مرتبط باليقني والقطع ارتباطًا نظرّيًا، بينام لو خضنا التجربة 

الرشعّية أو تكشف  ء يف الدراساتستقرافسوف نرى هل تعطي النتائج حمفزًا عىل تفعيل اال

 عن عقم هذا املنهج؟

العلميّة الدينّية، بل  ء تكاد تكون شبه معدومة يف بعض األوساطستقراوأزعم أّن مهارة اال

كثريون ينظرون لظاهرة التتبّع عىل أّّنا جمّرد جتميع، وليست عمقًا؛ ألّن ذهنّيتهم قائمة عىل 

جتهاد االستقرائي )التقعيد السفيل(، فانتبه االجتهاد القيايس )التقعيد العلوي(، وليس عىل اال

 .وتدّبر

 ، مع شواهد وأمثلةيف االجتهاد التعليلي واملقاصدي االستقراء ـ دور 

وهنا يبدو األمر أكثر  ،وكذا الناطاتجمال التعليل واكتشاف الغايات والقاصد، ثانيًا: 

                                              
رجى االنتباه هلا مثل: نالحظ يف أدبّيات املقاصدّيني واالستقرائّيني تعابري كثرية مرادفة ـ ولو أحيانًا ـ ي( 1)

العموم املعنوي، االستقراء املعنوي، الدليل الرشعي الكيّل، قياس املعاين، القياس الكيّل أو املوّسع أو 

 



  

ء منتج هنا سوى يف بعض تقرااس؛ إذ من العسري حتصيل يف جمال التعليل املالكي صعوبةً 

املالكّية، نعم العّلة  فرضيّة العّلة ا غري ذلك فنحن أمام مشكلة قّوة، أمّ ةالعامّ قاصد والغايات امل

 املناطّية تبدو هنا أوفر حّظًا، كام صار واضحًا.

لكن مع ذلك، ثّمة نافذة يمكن للفهم العريف لألمور أن يدخل من خالهلا نحو هذا 

ما سبق أن أملحنا إليه عند حديثنا عن حتليل السيد الصدر للفهم االجتامعي وهو  الوضوع،

للنّص عند الشيخ حمّمد جواد مغنّية، إذ حاول الصدر تربير الفرق بني العبادات واملعامالت يف 

مسألة مناسبات احلكم واملوضوع بأّن العرف ال يملك خربة العبادات حتى يتكّلم يف 

ا يف املعامالت، وقد رأينا أيضًا كيف أّن الطويف ميّز بني العبادات مناسباهتا، بينام يملكه

 واملقّدرات الرشعّية وبني غريمها يف موضوع عالقة النّص باملصلحة..

يف الرشيعة وعن حدودها القياس العقل وة املنع عن هنا يمكن لنا ـ برصف النظر عن نظريّ 

العرف يتلّقى الترشيعات الدينّية يف غري املجاالت واملراد منها ـ أن نّدعي بالتحليل العقالئي أّن 

رات الرشعية كالكفارات ونحوها، كالكثري من جماالت العبادات واملقدّ  ،املبهمة بطبعها عنده

، بل خمارجة للنّص  تأويليّة وهذا الفهم ليس عملّيةً ما مل يظهر مانع خاّص، يتلّقاها فامهًا نكتتها، 

، هي التي ساّمها قائمة عىل السياق االجتامعي ملوضوع النّص  هي عملية تفسريّية استظهارّية

 واملوضوع مثالً.العلامء بمناسبات احلكم 

فإّن العرف يفهم القضيّة  ة العوضني يف العقود والعامالتفعندما تشرتط الرشيعة معلوميّ 

ني؛ مل  فرص التنازع بني املتعاخسارة أحد الطرفني ومن بوصفها إرادًة من الشارع للحّد من 

 ني عىل األقّل يف غبن  يفسح املجال لوقوع أحد املتعامل   ألّن جمهولّية العوضني أو أحدمها أمر  

بطبعه، فليس يف رشط معلومّية العوضني يشء خلف املنع من  ىل تنازع  إورضر، األمر الذي جيّر 

ّننا نبحث يف الفهم ، يف الفهم العقالئي العريف. وجمّرد وجود احتامل ال يرّض هنا؛ ألاخلسارة هلام

 االستظهاري السياقواجتامعي ال يف القطع والعلم.

ونحوها ـ بمناسبات احلكم واملوضوع ـ بل هو  ،وهبذا نعلم أّن هذا الرشط ليس تعبّدياً 
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الطرف اآلخر به عىل متام  ل  بِ ت حالة املعّوض، وق  زي، فلو حرص املتعامالن احتاملّيااحرتا رشط  

من شخص  ، فلو اشرتيت  علم به بالدّقة، فهذا جيعل املعاملة صحيحةً حاالته املحتملة دون 

 هذا السمك يرتاوح بني كيلوجرام نّ علمي بأمع بامئة ألف لرية لبنانّية مثالً، سمكًا يف اآلجام 

فإّن هذا كاف  يف ووّثقنا هذا التوافق، رامات، وتوافقنا عىل هذا املبلغ، واحد وعرشة كيلوج

ة العوضني هتدف حلامية طريف املعاملة من الغبن واخلسارة ّن معلوميّ تصحيح املعاملة؛ أل

يف احلكم ليس تعبّديًا  نّ إواخلروج خايل الوفاض من املعاملة، فلو كان راضيًا بذلك يف مثالنا، ف

، فإذا تراكمت املعطيات يف األبواب املختلفة املتصلة بموضوع بطل املعاملة، حتى ن  حّقه

 ن حتصيل قناعة هبذا املوضوع.معلومية العوضني أمك

ال يفهم يف جماالت  فإّن العرف ولنأخذ مثاالً آخر، وهو اشرتاط الشهود يف الطالق؛

العالقات اإلنسانّية رشط حضور الشهود سوى جلعل القضّية ثابتة قضائّيًا وجمتمعّيًا؛ فال تقع 

موضوع الء تارخيًا طويالً يف الذي يملك عرب جتربة العقـ حماًل للتنازع الحقًا، وال يفهم العرف 

، ما مل يقم دليل خاّص من لب ذايتـ أّن نفس حضور الشاهدين هو مطالشهود والشهادات 

قًا بغري طريقة الشهود ؛ بل يرى نكتته يف التوثيق ال غري، ومن هنا فلو تّم الطالق موثَّ النصوص

وهبذا ال معنى  ة تكفي.الف شخص غري عادل، فإّن العمليّ آالعدول، كام لو طّلق أمام عرشة 

ساس أّن أعىل  ،قول ببطالن الطالق عىل تقدير اكتشاف عدم عدالة الشهود حني الطالقلل

امعّيًا فال معنى تجالق قد تّم تثبيته قضائيًا واذا الطقعّية، فهنا لو كان هاالرشط هو العدالة الو

 حينه.واقعًا والً دالنه بانكشاف عدم كون الشهود عللقول ببط

الحقة موارد الرشيعة يف باب الشهادات وخمتلف حاالت أخذ الشهود، يمكن لنا أن وبم

نفهم أّن الشهادة يف الرشيعة عنرص إلثبات احلدث قضائّيًا وجمتمعّيًا، وليست عنرصًا ذاتيًا يف 

. ووجود االحتامالت األخرى ال يرّض هبذا االنسباق صّحة األفعال والعقود والسلوكّيات

 .، وإال ألرّض حتى يف الدالالت اللفظّية نفسهاالفهمي العريف

فإّن العرف العقالئي يفهم من القضّية حفظ كرامة  الّيت؛مواراة األمر كذلك يف مفهوم 

املّيت وعدم حلوق رضر بالناس، ال خصوصّية املواراة يف األرض، فلو وضع فوق األرض 

ر أحد به كفى. وجمّرد أّن هذا بحيث يتحّقق عنوان كرامته وحرمته إىل جانب عنوان عدم ترّض 



  

األمر هو املتعارف بني املسلمني ومل يتعارف غريه ال يعني أّن له خصوصّية يف الرشيعة، بل 

الرشيعة جرت عليه ملكان تعارفه بني شعوب منطقة الرشق األوسط، وحتقيقه الغاية. ووجود 

لنكتة العرفية يف الفهم باطلة؛ أّن هذه اًا أحكام للدفن وكيفّية النزول وغري ذلك ال يعني أيض

ألّن خمتلف القضايا يمكن تصّورها يف املواراة فوق األرض، بل يمكن فرض هذه املستحبات 

 خاصة باملواراة يف األرض، ال أّّنا كاشفة عن عدم رشعّية املواراة فوقها.

يع ال وهبذا نّدعي أّن مساحة ليست قليلة من عملّية فرض العّلة واملقصد من وراء الترش

لقى إليه هذا  تعرّب عن عملية تأويليّة استنتاجّية، بقدر ما تعرّب عن فهم  تلقائي للعرف عندما ي 

احلكم نتيجة خربته احلياتّية يف موضوعه ـ دون أن نامرس عىل هذا العرف إرهابًا أو ختويفًا، 

لّية ال بحسب فنحن نبحث املوضوع بحسب طبيعته األوخالقني فيه وسواسًا قهرّيًا غري عادي، 

املوانع كام قلنا مرارًا ـ من حيث إّن الرشيعة مل تأت بتأسيس  جديد يف هذا األمر، بل واكبت 

 التجارب العقالئيّة يف هذا املجال أو ذاك.

ع ء بتتبّ ستقرايف قوله بأّنه يرفض ممارسة اال من هنا، نالحظ عىل مثل الشيخ عليدوست

يفرض عليها استخدام لغة القواعد العاّمة ال ّيتها تها وكلعة وعامليّ يّن خلود الرشأل ؛تااجلزئيّ 

 .للشارع استخدام لغة كلّية..ورًا سن ميإذا مل يكإال ت التي حتمل القواعد العاّمة، الغة اجلزئيّ 

ل وضع القوانني اليوم ولغة القانون والتقعيد وهو حيمّ  ،إّن هذا الكالم غري دقيق يف تقديري

دينّية، إذ النصوص الدينية بطبيعتها حتاكي لغة الشارع يف النصوص ال لمي عىلالفلسفي والع

خدم صياغات تن تس، وإال لو كانت تريد أءستقراوهذا ثابت باال ،املامرسات األكثر عرفّية

 ة،هبذه الطريقة التي توحي بالبعثرواحلديث  نّكب القرآالعرص ملا ر   ننيقانونّية بمثل قوا

ال  ةهلي بطريقة كليّ جلمعت النصوص القرآنية بالوحي اإلو ،ولوضع كّل باب يف مكانه

، ولرأينا ، ولتّم فصل العقائد والفقه ووضع كّل واحدة منها يف باب وأبواببمعاجلات موردّية

 .قرآنّية مرّتبة عىل األبواب والفصول ومنّظمة عىل األنساق القانونّية «رسالة عمليّة»أمامنا 

اللغة العربيّة أّن من األخري حه ت والسيد السيستاين فيام يطرأبعد ما بني الشيخ عليدوسوما 
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ة هي بنية قائمة عىل سالميّ ومن ثم فبنية اللغة الدينية اإل ،غزيرة بالرتاكيب القانونّية ليست لغةً 

ألغى وست يدّن الشيخ علأولو  .فصاحهم عن مرادهمإة ناسب تعابري العرب يف كيفيّ ات ت  دبيّ أ

لربام ما بقي له  رد،ي عن املوات ومناسبات احلكم واملوضوع والتعدّ لغاء اخلصوصيّ إقواعد 

 ات الكثري.من الكليّ 

 ، احلّد األدنى للقيمة واالعتبارلشواهد التعليلقّويًا معضدًا االستقراء بوصفه 

قرائن ء يظّل ينفع، ولو إىل جانب ستقرالنا أن نّدعي بأّن االمكن ولو ختّطينا هذه القضّية، ي

كام لو وردت  ،قد ال تكون هلا يف حّد نفسها قدرة التعليل أيضًا، لكّن التعاضد يفيد جداً  إضافّية

حتريم وجوب السرت وّن العّلة يف توحي أعيفة أو صحيحة اإلسناد ضآيات قرآنّية أو روايات 

، من احلصانة األخالقّية يف املجتمعإىل جانب ومحايتها  النظر لألجنبّية هو حرمتها ومكانتها

بِيبِِهن  ﴿ل قوله تعاىل: مث ال  يخِهن  ِمنخ ج  ل  ننِي  ع  دخ ِمننِي  يم اِء الخمؤخ نِس  ن اتِك  و  ب  اِجك  و  و  لخ أِل زخ ا الن بِيه قم هيه 
ا أ  ي 

ِحياًم  وًرا ر  فم ان  اهلل م غ  ك  يخن  و  ذ  ؤخ فخن  ف ال  يم ر  عخ ن ى أ نخ يم لِك  أ دخ (، فإّن التعليل بعدم 59)األحزاب:  ﴾ذ 

، عن ذية يوحي بأّن مالك احلكم وعّلته هو محايتها من عدوان اآلخرين، ومثل خرب السكويناأل

 نظر إىل شعورهنّ ة أن ي  ال حرمة لنساء أهل الذمّ »: ‘قال: قال رسول اهلل، ×أيب عبد اهلل

 .«وأيدهينّ 

غري أوىل  ئّيًا من نوع عدم وجوب السرت عىل الرجال مناستقرافلو ضممنا هلذا احلكم تتّبعًا 

اإلربة وعىل الصغري الذي ال قدرة له عىل مقاربة النساء، كام رّصح النّص القرآين يف 

وا ..﴿ستثناءات، قال تعاىل: اال رم خ ي ظخه  ِل ال ِذين  مل  ِو الطِّفخ
اِل أ  ج  ِة ِمن  الرِّ ب  رخ ِ ِ أمويِل اإلخ ريخ أ ِو الت ابِِعني  غ 

اءِ  اِت النِّس  ر  وخ ىل  ع  (، فإّن تعبري غري أويل اإلربة وتعبري عدم الظهور عىل 31 )النور: ﴾..ع 

ّن عّلة احلكم هو محاية املرأة من العدوان عليها وهتك خصوصّيتها من أب ي انِش عورات النساء ي  

النساء  من وجوب السرت حالة   نليها بنظرة غريزّية، وكذا استثناء القرآإقبل األجانب بالنظر 

اًحا ﴿هبّن عادًة، قال تعاىل: رغب القواعد اللوايت ال ي   ون  نِك  جم رخ يِت ال  ي  اِء الال  اِعدم ِمن  النِّس  و  الخق  و 

ن   ريخ  هل م ن  خ  ِففخ ت عخ سخ نخ ي 
أ  اٍت بِِزين ٍة و  ج  ِّ ت رب  ريخ  مم من  غ  عخن  ثِي اهب  نخ ي ض 

ن اح  أ  يخِهن  جم ل  يخس  ع  ل  ِميع  ف  اهلل م س  و 
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لِيم    (.60)النور:  ﴾ع 

لك احلال يف الروايات التي ترّخص يف النظر لعورة الكافر، كام يف خرب ابن أيب عمري، وكذ

النظر إىل عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إىل »قال:  ،×عن أيب عبد اهللعن غري واحد، 

أيضًا وق دالص هوهو ما روا، من خالل التعبري باحلامر بل فيها إشعار بالتعليل، «عورة احلامر

ا فأمّ ، ام ]أ[ كره النظر إىل عورة املسلمإنّ » ه قال:أنّ  ×وروي عن الصادقيث قال: مرساًل ح

 .«النظر إىل عورة من ليس بمسلم مثل النظر إىل عورة احلامر

 اتإّن الفقيه املستقرئ ملجموعة أحكام السرت والنظر، والذي يضّم إليها بعض ألسنة اآلي

ىل بعضه ربام يمكنه أن يضّم ذلك كّله إن غري ظهور، والروايات املشرية لنكتة التعليل ولو م

شّك يف إطالقات وجوب السرت والنظر لغري احلاالت النوعّية والشخصّية التي  هلكي حيصل ل

ق النشاط الغريزي غري حتقّ  وأ من جهة  برؤية جسدها غري املستور ة توجب هتك حرمة املرأ

 .خالقي من جهة ثانيةاأل

يس هو سرت هذه األعضاء أو عدم النظر إىل هذه األعضاء بوصفه هو وهذا يعني أّن احلكم ل

موضوع احلكم ومتعّلقه، بل احلكم هو وجوب التمنّع عن كّل مورد يوجب هتكًا للحرمة أو 

إثارًة مضاعفة للغريزة االجتامعّية نوعًا، ومن هنا إذا حتّولت أعراف املجتمعات فمن املمكن 

جب أّيًا من هذين األمرين، كام أّن نوع اللباس الساتر لكشف بعض مواضع اجلسد أن ال يو

املثري يف شكله أو تصميمه أو كونه ضّيقًا، ولو مل يصدق عليه عنوان الزينة، سوف يكون حمّرمًا 

مبارشًة ولو مل يكن مشموالً بنفسه ألدّلة السرت واحلجاب، وهكذا سيصبح النظر إىل الصورة 

ين املعيارين: )حرمة املرأة والرجل، العنرص الغريزي اإلثاري الثابتة أو املتحّركة خاضعًا هلذ

ّن دليل االرتكاز بني الصورة وذي الصورة، وقلنا بأ النوعي(، ومن هنا قلنا بعدم الفرق

فهم املترّشعة  ى، ليس سواملترّشعي عىل عدم الفرق والذي استدّل به مثل السيد اخلوئي
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 .لنكتة احلكم التي قلناهاالعفوي 

ثلة ولو طرحناها بصيغة أولّية، وهو أّن املراجع مولنأخذ مثاالً آخر، وهتّمني هنا األ

 ،بواب العالقة بني الرجل واملرأةأل ملختلف للنصوص القرآنية واحلديثّية واجلامع هلا واملحلّ 

يرى بوضوح أّن من أبرز مقاصد الزواج وغايته يف الرشيعة حتقيق التحصني األخالقي 

، وإذا  إفراغ رغبتهام اجلنسيّة داخل مؤّسسة األرسة، بل حتقيقه للمجتمع عاّمةني عربللزوج

مع حتليل االرتكاز العقالئي  ،صّحت هذه النتيجة من مراكمة تعليالت ولو ضعيفة األسانيد

نيس هو ّق الزوجة اجليف باب الزجيات، فإّن الفقيه قد يتحّفظ عىل احلكم بكون حوالعريف 

شهر، أو مّرة كّل سنة أو مّرة يف ال ولو للحظة ـ مّرًة كّل أربعة أجمّرد اإلدخاملقاربة ـ بمعنى 

هذا احلكم ال ينسجم مع النتيجة  إنّ  .عىل اختالف أقوال فقهاء املسلمني يف ذلك ،العمر

ىل جانب حتليل إئّية اآلتية من سلسلة تعليالت مبعثرة إىل جانب مراكمة األحكام ستقرااال

، غايته أّن العرف أحيانًا ال أخالقيلعريف ملوضوع الزواج والذي هو حتصني قالئي واعالفهم ال

القًا من كونه يشعر بأّن اجلانب الغريزي هو طان ؛التحصني له عالقة باملرأة نّ أىل إيلتفت 

  املوقف.الطاغي يف الرجل دوّنا، وإال لو نّبهناه لتغرّي 

جمال كشف العلل واملناطات واملقاصد ء مستقاًل يف ستقرايمكن أن يكون نشاط اال ،من هنا

يمكن  ـ قد ال تكون كافية ولكنّها يف قّوتهـ ء عىل رفد شواهد ستقراعملّية عسرية، لكّن قدرة اال

 .ئي يف النطاق الفقهيستقرالتنشيط التفكري اال ، األمر الذي يرّبر لنا الدعوةالتعويل عليها

 يف االجتهاد التفسريي االستقراءـ دور  

ء هبدف فهم معاين الكلامت واجلمل يف النصوص ستقراهبذا الدور استخدام اال أعني

 :نوجزها وذلك يمكن أن يكون عىل أنحاءالقرآنيّة واحلديثّية، 

 ، وتأثرياته الَفهمّيةـ استقراء الغلبة يف التداول العربي ـ  

دف فهم النّص العرب لفردةٍ أو تركيٍب ما هب عامالتء استاستقراالنحو األّول: اعتامد 
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 .الديني اإلسالمي عىل وفق أغلب استعامالت هذه الكلمة

ء هنا فهم املعاين اللغوّية واستنطاق اللغة العربّية، فهذا عمل ستقرافليس هدفنا من اال

ء، بل مرادنا أن ننظر يف الكلمة أو ستقرااللغوّيني الذين قلنا سابقًا بأّن عملهم قائم عىل اال

ء نسب استقراد أكثر من استخدام لغوّي هلام يف لغة العرب، لكنّنا نقوم بالرتكيب لنالحظ وجو

االستعامالت العربّية، لنجد أّن الغالب يف لغة العرب استخدام هذه الكلمة يف هذا املعنى أو 

هذا الرتكيب يف هذا املعنى، وأّن العكس موجود لكنّه يمثل حالة قليلة أو نادرة، فنحمل النّص 

ة يساعدنا عىل ب  ل  غ   ء  استقرا، وهو حيث ال يوجد شاهد عىل العكس عنى الغالبيالديني عىل امل

 فهم املراد.

ان وما يرتديه عىل جسده، كام تستعمل يف لغة العرب بمعنى لباس اإلنس« ثياب»مثاًل كلمة 

هذا ما نحصل عليه مثاًل من املراجعة اللغوّية ، «القلب»بمعنى ـ كام قيل ـ تستعمل 

ء ملوارد استعامل العرب هلذه املفردة نجد أّن نسبة استعامهلم هلا بمعنى ستقراة، لكنّنا باالاملعجميّ 

فعندما نواجه قوله ، وأّنه من النادر استخدامها يف القلب، مثالً  يف املائة 99الثياب تساوي 

رخ ﴿تعاىل:  ط هِّ ثِي اب ك  ف  الغالبي املستنتج  يصبح من املنطقي تفسري الكلمة باملعنى (،4)املدثر:  ﴾و 

، ء، وأّما احلمل عىل املعنى اآلخر فهو حيتاج إىل شاهد سياقي أو لفظي من النّص ستقرامن اال

 وإن كان قد عثرنا عىل شعر عريّب يقول:

 مثيابه * ليس الكريم عىل القنا بمحرّ  فشككت بالرمح األصمّ 

لب يف قلبه، فالكريم ه برحمي الّص وفقًا لتفسري الثياب هنا بالقلب، فيكون املعنى: أّنني طعنت

رغم أّن بعضهم اعترب هذا من الكناية ال من كون الكلمة هلا هذا  ليس بفوق أن تناله الرماح.

 .املعنى بالعربّية، فكنّى عن القلب بالثياب؛ ألّن الثياب تشتمل عىل القلب والنفس

األغلب األشهر من  هلل إىله معاين كالم االواجب أن يوّج »هـ(: 310يقول اإلمام الطربي )

ة خرب أو له من حجّ  وجوهها املعروفة عند العرب ما مل يكن بخالف ذلك ما جيب التسليم
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 .«عقل

 ء هلا حالتان:ستقراوهذه الطريقة يف توظيف اال

أن تكون الغلبة بحيث يصبح إرادة معنى القلب من كلمة الثياب موجبًا الستعامل  أ ـ

 ج لقرينة.الكلمة فيه جمازًا حيتا

لكنّه يوجب حصول أن تكون الغلبة بحيث ال يبلغ األمر حّد املجاز بالرضورة،  ب ـ

 االنرصاف يف ذهن السامعني نحو املعنى الغالبي؛ لكثرة رواج استخدام الكلمة فيه.

ء مبنيٌّ عىل مصادرة تقول بأّن صاحب الرشع يتكّلم عىل ستقراهذا النحو من توظيف اال

وهي مصادرة البّد من إثباهتا؛ ألّن املعاين الغالبة إذا مل  لبة يف االستعامل العريب،وفق املعاين الغا

ا حيتاج لدليل، وهذا الدليل ليس إال افرتاض أّن يكن غريها جمازًا فإّن ترجيحها عىل غريه

ء ثم يقول: بأّن استقرا؛ ألّنه يف احلقيقة يقوم بإجراء ىل ذهنه املعنى الغالبيالعرف ينرصف إ

تامل استخدام املتكّلم للمعنى غري الغالبي يساوي نسبة استخدام الكلمة يف هذا املعنى إىل اح

تظهار سنسبة استخدامه يف املعنى الغالبي فريى أّن النسبة قليلة فيحصل له وثوق، يكّون له ا

، ومن ثّم فعدم نصب قرينة له يوجب رصف ذهنه إليه، فإذا مل يكن املعنى الغالبي من النّص 

 .خلطئه يف بيانهتكّلم مريدًا هلذا املعنى كان عدم بيانه للقرينة موجبًا امل

القرآين ـ يستخدم  درة، وهي أّن النص الديني ـ خاّصةمصادرة داخل هذه املصا ةكام أّن ثمّ 

ـ أو القرآين املّكي عىل األقّل ـ الغالب يف لغة العرب، أّما لو قال شخص  بأّن النّص القرآين 

، ولزمنا املزيد من لب يف لغة قريش وأهل مّكة، لربام تعّقد األمر بعض اليشءيستخدم الغا

الفحص والتقّري لرفع احتامل وجود معنى غالب للكلمة عند قريش، وليس كذلك عند سائر 

 .قبائل العرب

ض دراسة الغلبة يف عرص صدور النصوص أو نزوهلا، رتىل ذلك أّن هذا الكالم يفإأضف 

األمر  لكنّ  ،يف معنى بشكل غالبي ة يف العرص اجلاهيل كانت تستخدم كلمةً ربيّ فلو أّن اللغة الع

حتّول يف العرص اإلسالمي بعد الفتوحات، فإّن الالزم عند دراسة نصوص التابعني أو أئّمة 
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أهل البيت النبوي الالحقني كاإلمامني الباقر والصادق، أن ندرس أيضًا غلبة االستعامل يف 

، وال أقّل من أن نتتبّع فرضيّة حصول حتّول يف الغلبة الحقًا عند ر لناعرصهم حسبام يتوفّ 

 .الناطقني واملستعملني للغة العربّية عاّمة

وهبذا يالحظ عىل بعض أشكال التفسري القرآين ـ خاّصة يف الوسط الصويف والعرفاين، 

أّّنا متيل إىل النبش يف ـ  ، وبعض األوساط التأويليّة احلداثيّة املعارصةوبعض األوساط املذهبّية

فيميل باملعنى  ،يريدها املفّّس  ستعمل فيه الكلمة يتناسب مع غاية  ت  ما اللغة الستخراج معنى 

حةذلكنحو   .، دون تقديم شواهد مرجِّ

 النّص الديين نفسه، وتأثرياته التحّولّيةاستقراء الغلبة يف ـ  ـ  

وهذه طريقة شائعة يف تفسري القرآن  ،انفسهالنصوص الدينّية النحو الثاين: الغلبة يف 

بعد ـ الكريم، وحاصلها أّننا لكي نفهم مراد القرآن أو احلديث من مفردة  أو تركيب، يلزمنا 

ء ثانية يف استخدام هذه املفردة أو الرتكيب استقراأن نقوم بعملّية ـ االنتهاء من مراجعة اللغة 

ت وضعت فيها النصوص  هذه الكلمة  بحيث يف النّص القرآين أو احلديثي، فهل ثّمة سياقا

حتّولت هذه الكلمة يف استخدامها الغالبي إىل معنى معنّي، سواء كان ذلك عىل سبيل النقل أو 

كان ذلك ترجيحًا للمعنى قليل الغلبة يف االستعامل العريب ليصبح غالبّيًا يف الكتاب والسنّة، 

 أو ال؟ لوتقليل استعامل املعنى الغالبي ليصبح هو القلي

من أنواع البيان  ومما أشار إليه الشيخ رمحه اهلل أنّ »: هـ(1393يقول العالمة الشنقيطي )

مة بقوله تعاىل: االستدالل عىل أحد املعاين بكونه هو الغالب يف القرآن، ومثل له يف املقدّ 

يِل أل﴿ سم رم اخ و  ن  لِب ن  أ  ة والبيان، الغلبة باحلجّ  :املراد هبذه الغلبة ، فقد قال بعض العلامء بأنّ ﴾غخ

والغالب يف القرآن استعامل الغلبة بالسيف والسنان، وذلك دليل واضح عىل دخول تلك 

 .«.. به القرآن القرآنخري ما يبنّي  ألنّ  ؛الغلبة يف اآلية

هذا النحو يمكن تفّهمه يف احلديث الرشيف؛ نظرًا لوفرة النصوص احلديثيّة بني املسلمني 

الف، وقد نحصل عىل وفرة يف االستعامل تبنّي لنا املوقف، لكّن األمر يف فهي بعرشات اآل

                                              
 .15: 8أضواء البيان ( 1)



  

القرآن الكريم حيتاج لتفصيل، وذلك أّننا ال نقصد هنا فهم املعنى اللغوي للكلمة من خالل 

توظيف القرآن هلا، بل املفروض أّن املعنى اللغوي واضح، وأّننا نريد معرفة: هل خلق القرآن 

 املعنى اللغوي أو ضيّقها أو حّوهلا جذرّيًا أو ال؟داللة إضافّية عىل 

وحيث إّن النّص القرآين حمدود يف حجمه قياسًا بالنصوص احلديثّية، فنحن أمام مشكلة 

 ء أن يوصلنا لقناعات؟ستقراعنرص الوفرة والكثرة العددية يف االستعامالت، بحيث يتسنّى لال

ربعة، أخدمت إال يف موردين أو ثالثة أو ففي الكثري من األحيان ال تكون الكلمة قد است

ًء استقراويبني العديد من املفّّسين املوقف عىل أساس الغلبة، يف حني أّن هذا املقدار ال يوّلد 

؛ ألّن هذا املقدار ال يدّل بالرضورة عىل أّنه يريد هذا يفهمنا فكرة املتكّلم أو جييل املوقف لنا

 .املعنى دوماً 

ء والضّم واجلمع يف ختّطي أسلوب الرتاكيب القياسّية التي راستقوتنفعنا طريقة اال

يستعملها بعضهم يف فهم النصوص الدينيّة، بحيث ينتقي تعبريًا يف موضعني لريّكب منهام 

داللًة، دون نظر لنفس التعبري يف استخداماته املتعّددة يف القرآن أو السنّة، مثل كلمة الكتاب 

 واألرض يف القرآن الكريم.

الواردة يف الروايات، والتي فهم منها بعض الفقهاء الكراهة  «اللعن»هذا النوع تعابري  ومن

 .دون احلرمة، انطالقًا من كثرة استخدامها يف غري موارد التحريم الثابتة عرب التتّبع والتقّري

ء عن معنى كلمة أو تركيب، بل قد نبحث عن طبيعة ستقراويف بعض األحيان ال نبحث باال

وأّنه بصدد توضيح أمر كيّل أو جزئّي، وبصدد اختصار  تكّلم وأسلوبه يف التعبري عن مواقفه،ال

حديثه وعدم رغبته يف الكالم أو بصدد التفصيل، وأّنه يستخدم التلويح والتعريض أو ال، 

وهذا كثريًا ما نالحظه يف احلديث، بحيث بكثرة التتّبع يعرف اإلنسان مزاج النبّي وأهل بيته 

 صحابة يف التعبري عن مواقفهم.وال

 قّصة طريفة يف متايز املنهج بني النائيين وأبي احلسن اإلصفهاني

املرجع الديني املعارص السيد موسى الشبريي الزنجاين ـ يف  هايذكرويعجبني هنا نقل قّصة 
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ّن هـ( ـ أ1355هـ( واملريزا النائيني )1365سياق املقارنة بني السيد أبو احلسن اإلصفهاين )

، ويوافقه السيد الزنجاين يف ذلك، كام ينقل عن «اإلمام مذاِق  فهم  »االجتهاد عند األّول هو 

هـ( ـ أحد مراجع النجف البارزين سابقًا، ومن 1394السيد حممود الشاهرودي الكبري )

عد، بينام تالمذة املريزا النائيني ـ أّنه كان يرى أّن املريزا النائيني متقّدم عىل اإلصفهاين يف القوا

 .اإلصفهاين متقّدم عليه يف فهم الروايات

هذه القّصة توصل رسالتنا، وهي أّن التعامل مع النصوص الدينّية ال يكون إال برحلة 

طويلة جتعل اإلنسان مندجمًا مع املتكّلم يف آالف من نصوصه، بحيث يفهم عليه طريقته، 

ة من استنتاج مزاجه التعبريي ومفرداته وكلامته ئيّة التتّبعيّ ستقراويتمّكن عرب هذه العملّية اال

، بل جيري يف دراسة أّي وهذا أمر ليس خاّصًا بالنصوص الدينّية .وطرائق بيانه وغري ذلك

 شخصّية شعرية أو أدبّية أو فكرّية أو سياسّية أو غري ذلك.

نقر  سلوب مراجعته عىل طريقةن وختمه، بدل أولعّل هذه واحدة من نتائج قراءة القرآ

ال من خالل مراجعة هذه اآلية أو تلك إ ن، فبعض الناس ال يعرف القرآأو الدجاج الغراب

 أو ذاك، وهو يقوم بالبحث والتقّّص، متامًا كمراجعة هذا النّص هنا أو هناك يف كتاب هذا العاملِ 

والتجزءة، هو ال عرب االقتطاع  ،ماجداالنثنائّية: االستيعاب وامل العلمّية عرب عبينام مطالعة األ

ويوصل رسالته لك، فقراءة القرآن دومًا ختتلف عن مراجعة باحث آلية  فهمك املتكّلم  الذي ي  

يف خلق وعي املذاق العام واملزاج العام املساعد يف فهم املرادات، وهذا كّله ليس  ،هنا أو هناك

 ء ومراجعة شاملة.استقراسوى عمليّات 

ـ دائاًم أو غالبًا ـ عليها  ،يف جمال مراجعة الكتاب والسنّةة وهبذا نعرف أّن الدراسات الرشعيّ 

 القيام بخطوتني:

 يف كّل نصٍّ نّص عىل حدة ملعرفة مديات دالالته الفردّية. اخلطوة األوىل: البحث التجزيئي

هبدف تكوين  ،ولو الضعيفة ،للنصوص ذات الداللة اخلطوة الثانية: البحث الجموعي

ن واألسانيد واملصادر، والتي يمكن أملشرتك بني جمموع الدالالت املراكامت وأخذ القدر ا
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 توصل ليقني عقالئي.

 يف التعامل مع تعارض النصوص االستقراءـ دور  

ء دوره الفاعل يف عمليات التعامل مع النصوص املتعارضة؛ وذلك أّن ستقرايلعب اال

بنى عليها التعارض هو أّنه قائم بني احلّجة واحلّجة، فالبّد من فرض  القاعدة الرئيسة التي ي 

طريف املعارضة حّجة، ثم الرشوع بتقديم حلول هلذا التعارض عرب التوفيق واملصاحلة تارًة 

 وعرب الرتجيح تارًة أخرى.

 توجد طريقتان يف التعامل مع قضّية التعارض:

 حذف الروايات الضعيفة من حيث الصدور، ثم حتويل أطراف املعارضة األوىل:الطريقة 

إىل نصوص أو جمموعات، ثم قياس نسبة كّل نص إىل البقّية، ويف هذا الفضاء تولد أيضًا 

 نظرّيات من نوع انقالب النسبة.

أن تؤخذ الروايات والقرائن ولو الضعيفة، وجتمع كّلها ضمن جمموعة  الطريقة الثانية:

 الوثوق. قياس نسبة ولو الضعيفة يف الطرف اآلخر، ثمّ  ةلتكون يف مقابلها األدلّ 

الفرق بني الطريقتني قائم عىل النظرّية التي تعطي األدّلة حجّيتها يف االستنباط، فكّلام كان 

ء كان معنى ذلك أّن نظرّيات حجّية اإلمجاع والشهرة ستقرااالجتهاد قائاًم عىل نظرّية اال

، وهذا يعني كّلها قائمة عىل الوثوق العقالئي االطمئناينبل والكثري من الدالالت واألخبار 

ا مع هعات كلّ ومل يعد يمكن فصل الروايات الصحيحة عن غريها، بل تؤخذ املجم هأنّ 

واحدة من  اةكون وثاقة الرومن ناحية ة للرواية املعتربة السند ضافيّ ة  احتاملّية إاالحتفاظ بقوّ 

 االحتاملّية.مضاعفة القّوة رص اعن

وترك كّل ما عارضها لو كان ضعيف وهبذا فإّن طريقة أخذ الرواية الصحيحة السند، 

ئي الذي ستقراالف قواعد العمل اال.. ختاإلسناد، ولو بلغ مخس أو سبع أو عرشة روايات

 ي فرتض سلفًا قيام االجتهاد عىل نظرّية الوثوق العقالئّية.

ء، وبعضها اآلخر ستقراوهبذا يتبنّي أّن بعض النظرّيات األصولية تقّربنا من تنشيط اال

بعدنا  من النظرّيات التي تقتل  ،فمثل نظرّية حجّية خرب الواحد الثقة بمالك الوثاقة حمضاً  عنه،يم



  

ئي يف التعامل مع الرتاث النقيل احلديثي، وهي بعينها تقتل روح النشاط ستقراروح النشاط اال

 فتتعامل مع كّل الرتاث الرجايل عىل أنه قائم عىل ثقة أو ثقتنيئي يف علم الرجال، ستقرااال

تعّبد بكالمهام ، مثل الطويس والنجايش، يف حني يفرتض حماكمة معطيات هذين جليل ني ي 

، ال من خالل بناء الدين كّله ئيّة تعضد قوهلام أو تضعفهاستقراني من خالل عملّيات م  ل  الع  

أو إخبارمها عن املشهد التارخيي يف تقوم  ملئات الرواةأو ثالثة تقريبًا عىل تقويم شخصني 

 !الرواة هؤالء

ًا مع د اخلوئي هي بنية ال تتصادق كثريوهلذا قلنا سابقاً بأّن بنية االجتهاد عند مثل السيّ 

 .ئي الواسع، عىل خالف بنية االجتهاد عند مثل السيد الربوجرديستقراالنشاط اال

 االستقراء مرجعّيةنتيجة البحث يف 

ء ستقراجتهاد الرشعي، أّن االالء من حيث دوره يف استقراالذي توّصلنا إليه يف دراسة اال

هذا  لكّل  ّن التنّكر له تنّكر  ّية، وأة يف جمال العلوم النقلاتنا البحثيّ عمليّ الكثري جدًا من ساس هو أ

يكّون قواعد أو تعليالت أو فهومًا يف  ء يمكنه أنستقراام رأينا أّن االاإلرث الذي وصلنا، ك

ة ة وكيفيّ سعفته عنارص نوعيّ دية مهّمة أو أني عىل مراكامت عدالدراسات الرشعّية لو ب  

 مساعدة.

 ؛ء يف دراسة الفقهستقراإّن ما نعتقده أّنه من الرضوري للفقه اإلسالمي أن يعيد تفعيل اال

بحيث  ،أو يف الفقه كّلهحمّدد الكلّية يف جمال فقهي  ة احلصول عىل املؤرشات الترشيعّيةملحاول

 الذي يبتغيه الباحث يف االجتهاد الرشعي. إىل اليقني العقالئي كم موصلةً اترت

بل  ،أو أمرًا خاطفاً  ة ليس نزهةً ء يف العلوم النقليّ ستقرالكّن حتصيل اليقني من خالل اال

ستقرأة بمثابة يه يف جعل األفراد املقحيتاج للكثري من احلشد، ونقطة القّوة فيه عندما ينجح الف

، وهذه اللغوي العام ة يفهمها العرفة جمموعيّ حيصل من تركيبها دالل ةة جزئيّ شواهد دالليّ 

 ة وتفسريية عرفّية، دون تأويل مزعج.ملقاربة لغويّ بدورها ة حتتاج العمليّ 

إّن جوهر املوضوع وعمقه الفلسفي يكمن يف تاريخ تعاطي املسلمني مع العقل القيايس 

ألرسطي يف القرون األرسطي، فثّمة وجهة نظر تعترب أّن املسلمني مل يتفاعلوا مع القياس ا



  

ئي يف استقرااخلمسة اهلجرّية األوىل، باستثناء فريق صغري منهم، وكانوا أقرب لتأسيس منطق 

دراساهتم الدينّية قبل أن تبدأ األمور بالتحّول عقب مصاحلة الغزايل ونصري الدين والفخر 

سفة اليونان املشائّية، الرازي بني التيار الالهويت الديني والتيار العقيل الفلسفي القائم عىل فل

وليس عىل فلسفتهم الرواقّية، فيام اختذ املتصوفة والعرفاء مسلك الفلسفة اإلرشاقّية والنزعة 

 األفالطونّية.

ال يعني ذلك أّن املسلمني أداروا ظهرهم متامًا للعقل اليوناين املشائي، بل تعاملوا معه بثقة 

ئي عرف جتربة طويلة ميدانية ستقراأّن املنهج اال وقّوة ونقد ومراجعة، واألمر األكثر إثارة هو

، رغم أّن بدايات ة منذ ما قبل امليالدانيّ ن، مل يكن عرفها مع تاريخ الفلسفة اليومع املسلمني

 .ئي ترقى إىل سقراط وربام قبلهستقراالتفكري اال

عمليّة ودينّية، ة يف من زاويعرا هي أّن املسلمني تعاملوا مع املوضوع املنالقضّية املهمة ه

 اليقني العادي املتوّلد نّ أثبات ء، بل إستقرات هيّمه هنا ليس البعد الفلسفي لالوعامِل  الرشعّيا

هو  ـ عن عامل موضوعيأم نفيس كام يقول ديفيد هيوم  سواء نتج عن عامل   ـ ءستقراباال

، ءستقراة االل عىل حجيّ األوّ كام قلنا يف الدليل  ،ظاهرة تقبل الرشيعة بالتعامل معها وفقًا لذلك

ثبات وجوده وصفاته يف القرآن عرب نظام مالحقة الظواهر الكونّية، عن إ بل اهلل تعاىل حتّدث

العديد  ولذلك يعتربها ،ئّية وليست قياسّيةاستقراوهي براهني  ،فيام يعرف بمثل برهان النظم

 .حمضةبرهانّية  ةً وليست عقليّ  ني عقالئّيةً من الفالسفة العقليّ 

إّن العلم عند العقالء ويف الرشيعة هو مفهوم أبسط من العلم بمدلوله الفلسفي الصارم، 

م يبنون يف إحراز أّّن  يالتأمل يف بناء العقالء وإن كان يعط»وهلذا يقول العالمة الطباطبائي: 

كنة واحلكم يف مجيع املوارد املم هم لبنائهم عىل تّسية احلدّ لكنّ  ،الواقع عىل اإلحراز العلمي

إذ فرض االقتصار  ؛به يعتدّ  إذا مل يظهر نقيضه ظهوراً  اً علميّ  يرون اإلدراك الغري العلمي إدراكاً 

عىل فرض وجوده يوجب اختالل نظام  يف باب العمل عىل العلم املانع من النقيض حقيقةً 

به مثل  اً عتدّ م ة باعتبار غري العلم مما ال يظهر نقيضه ظهوراً ة ماّس فاحلاجة األوليّ  ،العمل أساساً 

ة الوثوق بإحراز الواقع سواء كان بالعلم احلقيقي لو اعتبار حجيّ  :وبعبارة أخرى .ةالعلم حجّ 
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فحاجة اإلنسان إىل العمل بالظهور  ،االطمئناين والوثوق ق يف مقام العمل أو بالظنّ كان له حتقّ 

م يرون عىل أّّن ، قيقييف عرض احلاجة إىل العمل بالعلم احل اللفظي أو اخلرب املوثوق به مثالً 

 .«..حجج جمعولة يف عرض القطع ال يف طوله ا مجيعاً ومن هنا يظهر أّّن  .مجيع ذلك علامً 

هبذا كّله نعرف خطأ من انتقد الشاطبي بأّن االستقراء ال موضوع له يف الرشعّيات؛ ألّنه 

ا يف فهم دور االستقراء ، وقد رأينا ـ عرب رشح مرّبراتنيتضّمن قياس الرشعيات عىل املادّيات

يف الرشعّيات ـ أّن العملية سّببت وقوع بعضهم يف خطأ عندما تصّور أّننا نريد باالستقراء النوع 

الربهاين من اليقني والقطع، يف حني نريد بشكل أكرب اليقني العقالئي الذي هو العمدة يف 

ته عىل أساس اليقني الربهاين تعاملنا مع الرشيعة ونصوصها، فلم يبِن اهلل عالقة الناس برشيع

 دومًا، بل غالب األمور تشري الّتباع طريق اليقني العقالئي.

                                              
 .186ـ  185الطباطبائي، حاشية الكفاية: ( 1)

. ونسّجل 508ـ  504فقهّية: نظر: حممود فاعور، املقاصد عند اإلمام الشاطبي، دراسة أصولية ا( 2)

مالحظتنا هذه برصف النظر عن أّن الشاطبي هل قصد اليقني الربهاين من استقراءاته أو ال؟ وهو استنتاج 

غري منطقي قام به بالتأكيد؛ إذ اليقني الربهاين ـ باملعنى األخّص ـ بكلّية النتيجة نادر التحّقق يف االستقراءات 

 القائمة يف جمال الرشعّيات.





 

 

 

 

 

 االجتهاد املذاقي أو مذاق الشارع ومزاج الشريعة

 جتّليات النشاط االستقرائي يف عمليات االستنباط

 متهيد

ط هبا يف الوسط بتريامل الفقهّية أو ما ات بدأت بالظهور يف األعجمموعة من املصطلح ةثمّ 

عدا اإلمامي يف العقود األخرية، وهي ال ترقى بالتأكيد ألكثر من قرن من الزمان مىض، 

هـ(، ربام 1322هـ(، ثم اآلغا رضا اهلمداين )1266إشارات يف كلامت املحّقق النجفي )

 يمكننا تصنيفها عىل أّّنا بدايات ظهور هذا اللون من املصطلحات يف األعامل الفقهيّة.

الذاق الرشعي، مذاق ن هذه الصطلحات تعابري من نوع: مذاق الشارع، مذاق الرشع، وم

روح الرشيعة، مزاج الرشيعة، مذاق قواعد الرشيعة، مذاق اإلسالم، مذاق الرشيعة، الفقه، 

التي لعّل منها  وغري ذلك من التعابري ، روح اإلسالم،مزاج القرآن، روح القرآن، الروح العاّمة

 .وأمثاله «شّم الفقاهة»ري أيضاً تعب

ولعّل قائاًل يذهب إىل أّن ما يشبه هذه التعابري قد نجده يف كلامت بعض القدماء بلغة  

أخرى، مثل: أصول املذهب، أصول الرشيعة، ونحو ذلك، ولعّل الشخصيّة األكثر ظهورًا 

هـ( الذي 598) هو الشيخ ابن إدريس احليّل ـ أصول املذهب.. ـ واستعامالً هنا هلذا املصطلح 

به، دون أن يوضح مراده هبذا املصطلح يف أّي « الّسائر احلاوي لتحرير الفتاوي»طفح كتابه 

موضع  من كتبه، لكّن التتّبع يفيض إىل ترجيح أّن ابن إدريس احليّل اعتمد عىل فكرة أصول 

ف األحكام املذهب بوصفها بديالً أساسّيًا عن فكرة حجّية خرب الواحد؛ ليقوم عربها باكتشا

 الرشعّية يف املوارد التفصيليّة.

ثّمة احتامل أّن ابن إدريس ـ ومن استخدم هذا املصطلح قبله وبعده ـ يقصد، فيام يقصد، 



  

سسًا ساريًة يف حة يف املذهب املتلّقاة بوصفها أالقضايا املسّلمة الواض: «أصول املذهب»من 

يعة وروح املذهب، بمعنى أّن هذا أطراف الرشيعة، ولعّل فهمه يقرتب من فكرة روح الرش

املذهب يف فقهه له أصول يقوم عليها، وأّن هذه األصول قد ال تكون مدّونة أو منصوصة، بل 

هي روح تّسي فيه ي علم حاهلا من مالمسة خمتلف أطراف هذا املذهب، وأّّنا متفق عليها بني 

 .مجيع أبنائه

ول القديم ـ خاّصة عند مثل ابن إدريس ـ ال يمكنني اجلزم بكون أصول املذهب يف التدا

تعني شيئًا يستوعب أو يوازي مفهوم روح الرشيعة ومذاق الرشع اليوم، لكنّني ال أستبعد أن 

تكون الفكرة متداخلة مع هذه هنا، ولو بقدر  ما، عرب مالحظة التطبيقات واملوارد املختلفة هلم 

 يف استعامل مثل هذه املفردات، والعلم عند اهلل.

وعىل أّية حال، سوف نحاول يف البداية اكتشاف الفكرة الكامنة يف أذهان املوظِّفني هلذه 

سسها وبناءاهتا، لننظر يف تطبيقاهتم هلا، ثم نعمد لتحليل أاملصطلحات، عرب حتليل كلامهتم و

 تعاىل.إن شاء اهلل ودور العقليّة االستقرائيّة فيها، هوّيتها وحجّيتها ومرجعّيتها االعتبارّية، 

 ، رصد تارخيي«مذاق الشرع وروح الشريعة..»أّواًل: فكرة 

نكاد ال نجد مثل هذا التعبري يف األعامل الفقهيّة واألصوليّة عند أهل السنّة، بعيدًا عن 

تعابري روح الرشيعة واملقاصد وأمثاهلا، عدا مجلة واحدة عرضّية قاهلا الغّزايل يف خامتة كتاب 

 .املنخول حول مذاق الرشع

من هنا، فلعّل أّول استخدام لتعبري املذاق يف فضاء هذا السياق الذي نحن فيه، نالحظه 

هـ(، فقد حتّدث يف بعض 1228بخجل شديد عند السيد حمّمد جواد احلسيني العاميل )

هـ(، ليستخدم 1253، ثم جاء الشيخ عيل كاشف الغطاء )«مذاق األصحاب»األحيان عن 
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 .375ـ  351رائد مدرسة النقد يف الفقه اإلسالمي: 

 .618( انظر: املنخول: 2)

 .38: 2( انظر: مفتاح الكرامة 3)



  

 .له عن غريههذا التعبري ناقاًل 

 هـ( بوصفه نقطة انطالق ذهنّية املذاق، شواهد تطبيقّيةاحملّقق النجفي )

وهلذا ينبغي اإلقرار غري أّن حضور هذه الكلامت القليلة اخلجولة ال تعطي حضور الفكرة، 

فقد  هـ(،1266بدع هذا الصطلح ومنّشطه يف الفقه كان الشيخ حمّمد حسن النجفي )بأّن مم 

، ولنرصد بعض العّينات لنحاول فهم الفكرة «جواهر الكالم»ه كثريًا يف كتابه الشهري استخدم

 يف حلظة انطالقتها من خالل توظيفه للمصطلح.

ل يف يكاد يقطع املتأمّ »ففي بحثه عن طهارة املاء القليل بإمتامه كّرًا يقول ناقدًا هذه الفكرة: 

وضعه اإلناء الذي يتوضأ منه عىل يمني . ويف حديثه عن استحباب «الرشع بعدمه مذاق

يستفاد مطلوبيته ورجحانه من ممارسته مذاق الرشع ..»املتوضئ أو أّنه أدب من اآلداب قال: 

رضورة كوّنا من ». ويف بحثه عن أمارات التذكية قال: «باخلصوص وإن مل يرد به دليل

 .«عصمة عليهم السالمأهل ال مذاق واحد كام ال خيفى عىل من رزقه اهلل معرفة لسان

وقد استخدم أحيانًا فكرة املذاق لنفي رأي فقهي معنّي، فلدى بحثه عن إحلاق بيت الفّقاع 

اختياره الطهارة طرحه كغريه  كان الواجب عليه بعد..»ببيت اخلمر يف كراهة الصالة فيه قال: 

غاية البعد عن مذاق الذي هو يف  من نصوص النجاسة، ال التزام البطالن مع القول بالطهارة

والحظنا له موارد عديدة يرفض فيها فتوى معينة حمتملة؛ لكوّنا ختالف  .«قواعد الرشيعة

 .مذاق الرشع أو الفقه

لكن قد »ويف بحث الدراهم املغشوشة يف الزكاة ولزوم متييزها ملعرفة النصاب يقول: 

مذاق  لوجوب يف مثله منم بخالف الثاين، رضورة معلومية ال مسلّ يناقش بأن األوّ 
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 .«..الرشع

طالق النصوص إاألخذ ب»ويف باب احلّج نالحظه يوّظف كلمة مذاق الفقه حيث يقول: 

 عد التزاميقتيض إثبات أحكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه وب   املزبورة

كان هذا التفسري . وهذا ما نالحظه بقّوة وهو يفرض تفسريًا لرواية  ولو «األصحاب هبا

 امً بل ال يبعد أن يكون العمل بالرواية عىل هذا الوجه هتجّ »خالف  ظاهرها معّلالً ذلك بقوله: 

عن مذاق الفقه، فال حميص عن تنزيلها عىل ما ذكرنا، بل هو الظاهر منها  وخروجاً  عىل الرشع،

 .«..لالتأمّ  عند

خاص ال تقتيض ثبوته يف املقام بعد وحصوله يف العارية بدليل »وقال يف بحث اإلجارة: 

وإال القتىض جواز اشرتاط ضامن الوديعة ونحوها من األمانات التي يمكن  حرمة القياس،

 .«ة خالفه من مذاق الرشعمعلوميّ  دعوى

يقول النجفي يف بحث اشرتاط التوارث بني  ،يعّد من النصوص املهّمة هنا ويف نصٍّ 

عن أن  ملن رزقه اهلل معرفة مذاق الرشع أن حيتمل ذلك، فضالً  ال ينبغي..»الزوجني يف املتعة: 

 ه بمنزلة اهلبة، بخالف عقدة عقد املتعة باملوت، وأنّ بعد معلوميّ  وخصوصاً  يكون فتوى،

 .«..ةوهبت املدّ  الدوام، فال زوجية حينئذ بينهام كي يقتيض التوارث، بل يكون باملوت كمن

ر مرصفه الصدقة به عنه كغريه من املال املتعذّ ..» ويف بحث مال من ال وارث له قال:

لوا يف لوا ما حتمّ حتمّ  ة حاجة شيعته الذين قدوشدّ  ×إىل استغنائه مضافاً  إىل صاحبه. وصوله

واستيالء اجلائرين عليه، بل كان ذلك من  جنبه، وإىل ما يف حفظه له من التعريض بتلفه

ه يف البحر ونحو ذلك مما ال يقبله مذاق قّ باب اخلمس من طرح ح اخلرافات، نحو ما قيل يف

 .«..فقه  
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 شيوع االجتهاد املذاقي بعد احملّقق النجفي، عّينات مثرية

رسى بعد ذلك يف كلامت العديد من الفقهاء، وسأذكر  ،النجفيالشيخ هذا الذي تداوله 

 :القليلة فقط بعض العينات

قد أمهل » قول الشيخ حسني احليّل:ـ يف بحثه حول تقديم الضيف لضيفه ما هو نجس، ي 1

مه صاحب املنزل وقد قدّ  ،، أو املاء نجساً صورة ما إذا كان الطعام ـه س رّس قدّ ـ ف املصنّ 

احلكم فيها يف غاية  نّ أمع  ،ة من عدم جواز التقديم يف هذه الصورةه يرى املفروغيّ لضيفه، وكأنّ 

ام التزمنا بذلك نّ إم يف مسألة اخلمر اإلشكال، إذ ال دليل عىل حرمة تقديم اليشء النجس. نع

فوقوعه يف  ـ أم جاهالً  سواء كان عاملاً  ـأحد  أّي )من( ه يكره وجوده نّ ألعلمنا من مذاق الشارع 

ه ف عىل علمه بأنّ ام يتوقّ ا يف غريه فال دليل عىل حرمته، إذ اإلثم إنّ وأمّ  ،اخلارج مرغوب عنه

 .« تكون إعانة عىل اإلثمومع اجلهل به فهو غري آثم، فإعانته ال ،نجس

استند فيه اخلوئي ملذاق الشارع حيث  ،ومن الالفت أّن ما اعتربه الشيخ احليّل ال دليل عليه

احلرام الواقعي حكم بحرمته  له يفًء لقاإس من املسلم قد يوجب ملا كان بيع الدهن املتنجّ »قال: 

 .«لقاء الغري يف احلرام الواقعّي إة الشارع حرم ه يستفاد من مذاقفإنّ  ؛سةيف الرشيعة املقدّ 

ا الوجه يف عدم وأمّ » ـ ما ذكره الشيخ فضل اهلل النوري يف بحث قاعدة ضامن اليد: 2

رفع اليد عن  كتسليط املالك يستلزم عرفاً  تسليط الرشع فألنّ  ؛ةالضامن يف االستيامنات الرشعيّ 

املسألة يف كامل الغموض واإلشكال،  ل، فإنّ ر وتأمّ فتدبّ  ته عند تلفه غري املستند إىل قابضه،ماليّ 

مذاق الرشع يقيض  إال أنّ  ،استيامن الشارع كاستيامن املالك عىل أنّ   مل أجد ما يدّل فإيّن 

 .«بذلك

اختصاص  ويستحّب »حيث قال:  ،ـ ما ذكره الحقق العراقي يف بحث زكاة الفطرة 3

من  ألّن هذا األخري أهمّ  ؛القرابة عىل الفقيه شكال يف تقديم ذيإعىل  ..القرابة هبا، ثم اجلريان
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 .«ثم اجلريان ،اجلميع، حسبام يستفاد من مذاق الرشع املقّدس، ثم القريب

 ةحول موارد استثنيت من األدلّ » ـ ما ذكره السيد اخلميني يف مباحث له متصلة بالتقية: 4

مثل هدم  ،ةة يف غاية األمهيّ عمات والواجبات التي يف نظر الشارع واملترّش منها بعض املحرّ 

عىل اإلسالم والقرآن  الكعبة واملشاهد املرشفة بنحو يمحو األثر وال يرجى عوده، ومثل الردّ 

القول بحكومة  نّ إمات، فوالتفسري بام يفسد املذهب ويطابق اإلحلاد وغريها من عظائم املحرّ 

احلرج واالضطرار واإلكراه  ق عنواند حتقّ تها بمجرّ نفي احلرج أو الرضر وغريمها عىل أدلّ 

ن عرض عىل مسلم ختريب إوالرضر والتقية بعيد عن مذاق الرشع غايته، فهل ترى من نفسك 

أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتني منه جيوز  أو احلبس شهراً  ‘بيت اهلل احلرام وقرب رسول اهلل

 .«؟!..بدليل احلرج والرضر كاً له ذلك متّس 

ال شبهة يف حرمة تصوير » وير والنحت يقول السيد اخلميني:ويف موضع آخر حول التص

مة وغريها، وال بني من غري فرق بني املجّس  األصنام للعبادة هبا لوال بقاء آثار السلف الفاجر

صور الروحانيني وغريها، وال احليوان وغريه، فلو عمل  االجياد التسبيبي واملبارشي، وال بني

كان  ،ةدهم أو صورة شجرة كذائيّ ة التي كانت مورد تعبّ مّه املتو صورة بعض أرباب األنواع

ه ال وذلك ملا نعلم من مذاق الشارع األقدس أنّ ؛ هاؤها واقتناؤبقاإجيوز  وال مطلقاً  حراماً 

 بقاء آثارمها والفخر هبا كام ترى من بعض آثار الكفر والرشك للتعظيم أو حلّب  يرىض ببقاء

 .«.النريان. آلثار القديمة املربوطة باملجوس وعبدةبقاء اإأوالد الفرس من احلرص عىل 

حيث قال:  ،ستدالل عىل رشط الذكورة يف مرجع التقليدـ ما ذكره السيد اخلوئي يف اال 5

ا قد استفدنا ألنّ  وذلك ؛ة، وال يسوغ تقليد املرأة بوجهد يعترب فيه الرجوليّ املقلّ  والصحيح أنّ »

ي األمور والتسرت، وتصدّ  بام هي التحجّ وبة من النساء إنّ الوظيفة املرغ من مذاق الشارع أنّ 

                                              
 .55: 3تعّلمني ( رشح تبرصة امل1)

لالفت للنظر أّن السيد اخلميني أراد تأكيد قوله عرب حماولة ا. و12؛ والرسائل العرشة: 177: 2( الرسائل 2)

إحالة القارئ إىل وجدانه الديني؛ ألّن القضّية تتخذ طابعًا وجدانّيًا نفسّيًا عميقًا ناجتًا عن أنس بالقضّية 

 من قضّية معّينة ال يوجد دليل ملفوظ أو حمّدد عليها.الدينّية، مما يوّلد شعورًا باليقني 

 .176: 1( املكاسب املحّرمة 3)



  

 ـبحسب العادة  ـ فتاءي لإلالتصدّ  أنّ  ة. دون التدخل فيام ينايف تلك األمور. ومن الظاهرالبيتيّ 

، وال يرىض الشارع لمسلمنيلام مقتىض الرئاسة ألّّن  جعل للنفس يف معرض الرجوع والسؤال

، كيف ومل يرض بإمامتها للرجال يف صالة اجلامعة فام أبداً  لذلك بجعل املرأة نفسها معرضاً 

 ومديرة لشؤون املجتمع ومتصدية للزعامة الكربى للمسلمني. ظنك بكوّنا قائمة بأمورهم

ة السرية العقالئيّ  طالق، ويردع عند اإلعة يقيّ وهبذا األمر املرتكز القطعي يف أذهان املترّش 

 .«كان أو امرأة رجالً  ،مطلقاً  اجلارية عىل رجوع اجلاهل إىل العامل

إلثبات رضورة عدم وجود منقصة دينّية أو دنيوّية يف أيضًا وقد استند اخلوئي هلذا الدليل 

 .املرجع من نوع طهارة املولد وهكذا

ّي ما ال يرىض الشارع بوقوعه أو عدم وقوعه عىل أ»نكتشف أّن فكرة  قد بل هبذا وأمثاله

رين، قد ترجع بعض مصاديقها للمذاق الرشعي ّخ ألامت املتيف ك رتوهي فكرة تكرّ  ،«حال

 .، فراجع وتأّمل يتضح لك هذايضاً أ

ـ ما ذكره الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء يف تعليقته عىل العروة يف باب الستحّقني  6

الني وأهل السؤال ككثري من البطّ »بعدم جواز إعطائها لبعض الناس  حيث قالللزكاة، 

دوا عىل هم تعوّ ولكنّ  ،الصنائع واحلرف الالئقة بحاهلم ممن هلم قدرة عىل كثري من وأشباههم

 شأنه إال للعجزة ومن ال يساعدهم كسبهم عها اهلل جّل بالصدقات التي ما رّش  شالبطالة والتعيّ 

نفقته من احلرفة  عىل نفقاهتم ونفقة عياهلم ولطلبة العلم الذين ال مؤنة هلم، والقادر عىل كسب

ولعياله، فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال  يف احلقيقة وغري حمتاج إال إذا كان كسبه ال يفي له غني

لصاحب اجلواهر. ودعوى  املشهور هو األقوى خالفاً  أولئك البطالني من الزكاة كام نسب إىل

 ،طالةللب اً لأليدي العاملة وتروجي يف إعطائهم تعطيالً  بل لعّل  ،مثلهم ممنوعة السرية عىل إعطاء

 .«مات ملن يعرف ذوق الشارع احلكيم وحكمة األحكاممن أعظم املحرّ  هولعلّ 

نَّ إ»حيث قال:  ،يف بحث االنسداد طتياحفض االر ـ ما ذكره السيد حمّمد باقر الصدر يف 7

                                              
 .226( التنقيح )االجتهاد والتقليد(: 1)

 .346، 240ـ  239: املصدر نفسه (2)

 . اهلامش.100: 4( العروة الوثقى 3)



  

املستفاد من ذوق الشارع وطريقته يف التبليغ واالهتامم بتنظيم حياة اإلنسان بمختلف شؤوّنا 

 .«..ة االحتياطنَّه ال يرىض بمرجعيّ أوجماالهتا 

واملراد بالقياس »يقول:  ،د باقر الصدر نفسه عندما يرشح لنا مفهوم القياس الرفوضوالسيّ 

ل واحلدس وبالتأمّ  ،للحكم مناطاً  أن نحّص احلاالت والصفات التي من املحتمل أن تكون

 م احلكم إىل كّل ها هو املناط، فيعمّ من واحداً  أنّ  واالستناد إىل ذوق الرشيعة يغلب عىل الظنّ 

عىل استنباط حديس للمناط،  ه مبنيٌّ ألنّ  ؛دائامً  يٌّ والقياس ظنّ .. املناط حالة يوجد فيها ذلك

 .«ته، احتاج التعويل عليه إىل دليل عىل حجيّ ياً احلكم العقيل ظنّ  ام كانوكلّ 

ا هي ذوق الرشيعة؛ ألّن مالئمة يبدو من السيد الصدر هنا أّنه يفهم فكرة املالئمة عىل أّّن 

الوصف للرشع ولو يف جنس  بعيد، هو األساس يف احلدس باملناط يف مسلك املناسبة، وسوف 

نرى الحقًا بالتحليل هل ثّمة تداخل بني املالئمة بوصفها مبدأ قياسّيًا وبني فكرة ذوق الرشيعة 

ي الصدر نفهم أّن ذوق الرشيعة قد يكو ن ظنّيًا فياسّيًا وقد يبلغ مرحلة أو ال؟ وهل بضّم كالم 

 اليقني فيتحّرر من إشكالّية الظّن والقياس معًا؟

حيث تعّرض جلملة أمثلة هنا، منها أّنه لو فرض ـ ويبدو  ـ ما ذكره الشيخ باقر اإليرواين، 8

 أّن األمر عند كثريين قريب من ذلك ـ أّنه ال يوجد دليل من آية أو رواية عىل حتريم إخراج املنّي 

النظر للصور اجلنسّية، دون املرأة املحّرمة، لكنّنا نعرف من مذاق الشارع احلرمة وأّنه مجّرد ب

 .يريد إفراغ الرغبة اجلنسية بالطرق السليمة املعهودة لديه من الزواج وملك اليمني

ة هذه العّينات الستخدام كلمة الذاق وما يرتبط هبا، نجد إىل جانبها عّينات الستخدام فكر

لكن بشكل أقّل بكثري. ومن التعابري التي قاربت املفاهيم مع  روح الرشيعة أو روح القرآن،

بعضها كان تعبري السيد عادل العلوي ـ يف بحثه املمزوج بأفكار السيّد املرعيش النجفي ـ يف 

بحث تقليد الفاسق وأمثال ذلك، حيث وّظف دليل السيد اخلوئي نفسه لكن بعبارته التي قال 

من روح الرشيعة، وما  والذي يقتضيه االعتبار كام هو املختار، أّنه يفهم بحسن سليقة  »ها: في
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وراء الفقه، باعتبار املرتكز عند املترّشعة، املستفاد من لسان الرشع املقّدس، يف نصوصه 

سق، فا ة العظمى رجل  ة واملرجعيّ ة، هو عدم رضاه بأن يتصّدى للزعامة الدينيّ ة والروائيّ القرآنيّ 

 .«..سقطه عن أنظار املؤمننية ت  ن به منقصة دينية أو دنيويّ وم  

ال خيفى أّن معرفة »ويرشح لنا كيفّية حتصيل روح الرشيعة ومذاق الرشع ورشوطه، فيقول: 

مذاق الشارع أو روح الرشيعة أو ما وراء الفقه أو فلسفة األحكام وغري ذلك، ممّا يقال يف هذا 

سامية ودرجة  ة، إّنام يكون ملن بلغ من العلم والتقوى مرتبةً صد اإلسالميّ كقوهلم باملقا ،الباب

ة من مصادرها الثابتة يف الكتاب والسنّة، فكّل يّدعي عالية، برجوعه إىل النصوص الرشعيّ 

الوصل بليىل، ولكن ال تقّر بذاكا، كام نشاهد من بعض املتجّددين يتحّدثون باسم اإلسالم 

 .«ة املقّدسة، وهم ال زالوا يف هوامش ألف باء اإلسالموروح اإلسالم والرشيع

وقد كان الدكتور الدواليبي قد حتّدث عن طرق االجتهاد عند أهل السنّة، فجعلها ثالثة: 

النصوص، والقياس القائم عىل األشباه والنظائر، والرأي فيام ال نّص فيه معتمدًا عىل روح 

 .الرشيعة

فقد رفض التعصيب يف  رشيعة يف كتبه، الشيخ جعفر السبحاين،وممن استخدم تعبري روح ال

، وكذلك ناقش بعض اإلرث مستدالً فيام استدّل بأّنه تأباه روح الرشيعة ذاكرًا شواهد لذلك

الفتاوى يف فقه أحكام احلّج والنكاح والعقود والزكاة انطالقًا من كوّنا ختالف الرشيعة السهلة 

 .السمحة وروح الرشيعة

ه يف تفسري القرآن الكريم واضعًا يف أسسه  روح »وقد رشح السيد حمّمد باقر احلكيم منهج 

الكريم والتفاصيل املوجودة فيه، وقرينة  يف فهم القرآن القرآن الكريم العامة التي متثل أصالً 

                                              
 .421: 1( القول الرشيد يف االجتهاد والتقليد 1)

 .427: 1 املصدر نفسه (2)

 .55( املدخل إىل علم أصول الفقه: 3)

 .293( انظر: االعتصام بالكتاب والسنّة: 4)

؛ 81اسات موجزة يف فقه اخليارات والرشوط: ؛ ودر440: 2( انظر: احلّج يف الرشيعة اإلسالميّة الغراء 5)

؛ ونظام 63: 22، و33: 21؛ وسلسلة املسائل الفقهّية 192: 2والزكاة يف الرشيعة اإلسالمّية الغراء 

 .115: 1؛ ونظام النكاح يف الرشيعة اإلسالمّية الغراء 148اإلرث يف الرشيعة اإلسالمّية الغراء: 



  

 .«الكريم أو ذاك يف القرآن عىل فهم هذا النّص 

، أحياناً « ذوق العقالء وروح الرشيعة» كام قد استخدم السيد مصطفى اخلميني تعبري

ويظهر من الشيخ حممد سند البحراين أّنه يفهم روح الرشيعة عىل أّنه بعينه فلسفة األحكام وفقه 

 .املقاصد

فغالبًا ما ط رح يف سياق بحث  أّما تعبري روح القرآن أو الزاج القرآين العام ونحو ذلك،

د حتّدثنا عنه أكثر من مّرة، فال نطيل، وممّن طرحه السيد التعارض بني احلديث والكتاب، وق

 باقر الصدر والسيد حمّمد حسني فضل اهلل والسيد عيل السيستاين وآخرون.

يشار إىل أّن العالمة فضل اهلل كان من الذين اهتّموا كثريًا بمسألة روح الرشيعة وأمثال ذلك 

 .العاّمة نارشًا هذه الفكرة يف املحافل واألوساط الدينيّة

 ، حتليل املفهوم وتبيني األدوار«الروح واملذاق»ثانيًا: فكرة 

بعد هذه اجلولة التمهيدّية يف نصوصهم واهلادفة ألن نعيش الفضاء العام، نأيت اآلن لبعض 

 العملّيات التحليلّية:

ط، والتي نقلنا بعضها فقومن جاء بعده، إذا حّللنا الكثري من كلامت الشيخ النجفي أّوالً: 

 يف اآليت: «الذوق../الذاق»يستخدم كلمة  منجد أّّن 

فنجد النجفي وغريه يقول يف بعض  أ ـ البنى والقبلّيات السبقة التي يعتقد هبا شخص ما،

األحيان: وهذا منسجم مع مذاق العاّمة )أهل السنّة(، أو هو جار  عىل مذاق أهل الكتاب، أو 

ذاق املشهور، أو هو عىل مذاق املصنّف، أو هو عىل هو عىل مذاق القوم، أو هذا قائم عىل م

مذاق األصولّيني، أو هو عىل مذاق اإلخبارّيني، أو هو عىل مذاق العرفاء واملتصّوفة، أو هو 

ه يف كتبهم.  عىل مذاق األشاعرة، وغري ذلك ممّا وجدنا بالفعل تداول 

هبا طرف  ما، ثّم أنت تقول:  وهذا التعبري يشبه تعبري: مباين القوم، فكأّن ثّمة أصول يعتقد
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 إّن هذه النتائج تنسجم مع األصول التي أنت متيل إليها ال مع تلك التي أنا أعتقد هبا.

غري أّّنا ليست ـ أو شبه الواضحة ـ ة الواضحة يف ذهن الفقيه ب ـ جمموعة من األمور اليقينيّ 

ًة أيٌّ من املصادر االجتهادّية فال تعطيها مبارش مدلولة لنوع معنّي من األدّلة أو لنّص خاّص،

 املعروفة عندهم كالكتاب والسنّة واإلمجاع والعقل، وال األصول العملّية بعينها.

وهذا ما يبدو أّنه املعنى الذي يستخدمه صاحب اجلواهر وم ن جاء ب عده، فالفقيه يالحظ 

الوقت عينه ال يملك أمرًا فيكون لديه وضوح وقاطعّية يف نسبته للرشع أو نفيه عنه، لكنّه يف 

دليالً مبارشًا من نصٍّ أو عقل أو إمجاع، فيقوم برتمجة هذا الوضوح ـ الذي سنتكّلم عن مناشئ 

ظهوره يف عقل الفقيه ـ عرب نحت مصطلح مذاق الرشع أو الفقه أو مذاق الشارع أو روح 

جود دليل عىل الرشيعة أو نحو ذلك. وهلذا رأينا كيف أّّنم يرّصحون يف بعض املواضع بعدم و

 هذا احلكم باخلصوص غري الروح واملذاق.

فمذاق الرشع يقني  خفي يظهر يف نفس الفقيه نتيجة تراكامت أو عملّيات ذهنّية ضمنيّة 

عميقة، وعلينا اكتشاف هذه العمليّات لتحديد موقف موضوعي منها؛ إذ هل ثّمة مرّبر للفقيه 

 يف أن حيصل له يقني من هذا النوع أو ال؟

 ة دون استعجال األخذ باألصول العملّيةللويجتهاد املذاقي واحلاال

وعرب هذه الطريقة تصبح فكرة مذاق الرشيعة أو روح الرشع بمثابة عائق أمام عمليّات 

فالفقيه عليه أن ال يستعجل يف إجراء  االستعجال واهلرولة نحو إجراء األصول العملّية،

ل رصيح ومبارش، بل ثّمة أدّلة تبدو خمتفيًة، لكنّه يمكن األصول العمليّة كّلام مل يلح أمامه دلي

 الكشف عنها بواسطة عملّية حفر خاّص.

وهذا ما جيعلنا نقف أمام نّص إمامي بالغ اخلطورة من حيث حتّرره من رضورة وجود دليل 

مبارش عىل حكم معنّي لإلفتاء به، وهو ما قد يمكن اعتباره استحسانًا واجتهادًا بالرأي يف 

ه ال يليق بالفقيه ال خيفى عليك أنّ »حيث يقول:  ض األوساط، وهو نّص املحّقق النجفي،بع

بخصوصه من  ءيش ءيش الدليل عىل كّل  باملامرس لطريقة الرشع العارف للسانه أن يتطلّ 

عىل تعظيم شعائر اهلل،  عىل مجيع ذلك بام دّل  ة ونحوها، بل يكتفي باالستداللرواية خاّص 

ب رواية عىل عدم جواز ه يليق به أن يتطلّ أحد، أترى أنّ  كّل  رشع املعلومة لدىوبظاهر طريقة ال



  

 .«؟!كتاب اهلل من ءاالستنجاء بيش

، «طريقة الرشع»إّن النجفي هنا يكتفي لإلفتاء بام يعلم من طريقة الرشع، وأعتقد بأّن تعبري 

 هو ـ ولو أحيانًا ـ الوجه اآلخر لفكرة مذاق الرشيعة.

مذاق الرشع فكرة األصول القانونّية العاّمة التي متثل أسسًا عميقة ناجتة عن  تشبه قضّية

 األعراف واألصول األخالقّية التي تبنى القوانني عليها.

يبدو من تتّبع كلامت هؤالء الفقهاء أّن فكرة مذاق الرشع وروح الرشيعة تتخذ عّدة  ثانيًا:

 أبرز هذه املجاالت هي:أدوار أو يمكن أن ي ستفاد منها يف غري جمال، و

 استنباط أو نفي حكم شرعي مستقّلالدور األّول: 

وقد رأينا هذا واضحًا من خالل العديد من األمثلة املتقّدمة وغريها، فالفقيه يقوم باستنباط 

حكم رشعي مستقل وجديد، ويكون احلكم املذكور مستدالً عليه بمذاق الرشع أو الشارع أو 

 ون هناك عليه دليل بخصوصه.روح الرشيعة، دون أن يك

 وقد رأينا كيف أّّنم يف مواضع متعّددة ينفون حكاًم رشعّيًا مستدّلني بمذاق الرشيعة، فراجع.

ومن باب املثال ما ذكره السيد السبزواري من أّن العمدة يف الدليل عىل اشرتاط طهارة 

وليس من دليل آخر  مواضع الوضوء ليس إال مذاق الشارع وارتكازات الفقهاء واملترّشعة،

 .غري هذا

ومن الوارد التطبيقّية هنا عدم حرص الوقف بخيار حمّدد، بل فرض إمكان خيارين وفتح 

ومن أمثلته ما ذكره السيد حمّمد سعيد احلكيم من أّنه لو مل يتمّكن املكّلف  وظيفتني للمكّلفني،

يتمّكن من معرفة األعلم منهم،  من إحراز وحدة الفتاوى بني الفقهاء مشكوكي األعلمّية، ومل

مع قطعه بوجود أعلم بينهم أو احتامله ذلك، فقد يقال بلزوم االحتياط، لكّن السيد احلكيم 

يرّجح فتح جمال إضايف للمكّلف غري االحتياط وهو التخيري بينهم، رغم عدم إحراز تساوهيم، 

 مقتىض القواعد يف التقليد من البناء عىل أنّ  ..العمدة يف وجه تعميم التخيري للمقام»فيقول: 
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 االختالف مستلزم لكثرة موارد االحتياط بسبب ظهور آراء املجتهدين وكثرة التساقط مع

بل  النظام. ، وهو مستلزم للحرج، بل اختاللأو إثباتاً  ح ثبوتاً ق املرّج اختالفهم وعدم حتقّ 

مذاق الشارع األقدس  عن فني، وهو بعيد  الزمه قصور ترشيع التقليد عن الوفاء بحاجة املكلّ 

ن من ذلك ما وإن كان املتيقّ ، بالتخيري يف التسهيل عليهم والرفق هبم، بنحو يقطع معه باكتفائه

 .«به إذا لزم من االحتياط العّس بمقدار معتدّ 

فكرة مذاق الشارع دخلت هنا عىل اخلّط كي تقوم بفتح ثغرة يف النظام احلديدي الصارم 

 ة، معتمدًة عىل معلومّية التسهيل يف ذوق الرشيعة.للقواعد االجتهاديّ 

فمقتىض  ومن األمثلة البّينة هو إمكان إصدار أحكام غيابيّة توجب احلّد مثل حّد الِسقة،

القواعد أّن القايض إذا قامت لديه األدّلة لزم إصدار احلكم غيابّيًا ولو كان احلكم جزائّيًا، 

يمكن دفعه بأّن و»يزي يتوّقف يف القضّية ويقول معّلقًا: التربجواد ويكون نافذًا، لكّن الشيخ 

الدليل عىل اعتبار احلضور هو أّن للشخص أن يبطل احلّجة التي هي مستند ثبوت موجب 

، وبام أّن املعلوم من مذاق الرشع أّن بناء احلدود عىل التخفيف واملامنعة عن ثبوت موجبه احلدّ 

، الروايات الواردة يف ثبوت الزنا باإلقرار بأربع مراتكام يظهر ذلك من ، مهام كان سبيل هلا

يف إجراء احلّد عىل الغائب الذي مل حيرض  اد أو يوّكل شخصاً فال جيوز للحاكم أن يأذن احلدّ 

جملس ثبوت احلّد، مع احتامله أّن عنده ما يوجب بطالن احلّجة املزبورة. وال مانع عن تفكيك 

 .«ن الثبوت تعّبدياً ثبوت التغريم عن ثبوت احلد إذا كا

فالتربيزي يوّظف نصوص باب اإلقرار بالزنا يف بحث الّسقة دون أن يشعر بمشكلة 

القياس؛ ألّنه عنده توظيف  استشهادي للكشف عن مذاق الرشع، وهو خيرج بنتيجة تفّك 

يستعني ببحث الرتابط بني ثبوت اجلرم عقابّيًا )احلّد(، وثبوته تغريميًّا )رّد املال املّسوق(، فهو 

 من خارج الّسقة الستنتاج نتيجة تفكيكّية داخل بحث الّسقة، بتوّسط فكرة مذاق الرشع.

 جملال غري منصوصقائم بالفعل تعدية حكم شرعي  الدور الثاني:

بمعنى أّن ثمة حكم رشعي واضح وثابت وحمّدد يف دائرة، لكنّنا ال نعرف هل هذا احلكم 
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ند ملذاق الرشيعة وروحها بغية اكتشاف أّن احلكم ال خيتّص يّسي لدوائر أخرى أو ال؟ فنست

 بالدائرة األوىل بل يّسي لغريها.

ومن أمثلة ذلك، ما ذكره املحّقق اهلمداين يف بحث حكم التعامل مع امليّت الذي تّم العثور 

من املعلوم لدهيم أّن الشارع ال »عىل بعض أجزائه، فبمناسبة احلديث عن هذا املوضوع قال: 

هيتّم بالصالة عىل من مل يوجب احرتامه بالدفن والكفن والغسل، كام يفصح عن ذلك 

ّن إولعمري  استدالهلم هلذا األحكام باألخبار اآلتية التي مل يشتمل أكثرها إالَّ عىل ذكر الصالة.

كّل من تتّبع يف أحكام األموات،  هذه الدعوى منهم غري بعيدة عن الصواب، ولعلَّه يعرتف هبا

 .«..ستأنس بمذاق الرشعوا

ر إىل  ك  ومن أمثلة ذلك توسعة الشيخ اإليرواين حكم إخراج املنّي من حالة اللعب بالذَّ

 النظر يف صورة املرأة، كام تقّدم عرب فكرة مذاق الشارع.

 موضوع احلكم الشرعي عرب مذاق الشريعة وروحهاالدور الثالث: تنقيح وتعيني 

 هذا الدور إىل الدور األّول. يمكن بوجه  من الوجوه إرجاع

لو »احلكيم معّلقًا عىل فتوى العروة الوثقى التي تقول: حمسن ومن أمثلته ما ذكره السّيد 

 من الزنا فاألحوط حلوق احلكم من حرمة اجلمع بينهام يف كانت األختان كلتامها أو إحدامها

 عليه عندهم من نفي النسب وإن كان خالف املتسامل»قال احلكيم بأّن هذا احلكم: . «..النكاح

حرمة النكاح والوطء  األقدس أنّ  املستفاد من بعض الروايات، ومن مذاق الرشع لكنّ .. بالزنا

 .«..تابعة للنسب العريف

فاحلكيم هنا وّظف فكرة املذاق إلثبات موضوع األحكام الرشعّية التي تدور حول 

بيّة، فهو يستثقل نفي النسبّية هنا، وال دليل النسب، يف الوقت الذي يقّر بأّن األدّلة تنفي ال نَّس 

عنده سوى املذاق الذي جيعل النسبّية هنا باخلصوص عرفّيًة ال رشعّية. وهو أمر  يفرتض أن 

 يّّسيه احلكيم ملثل زواج الزاين من ابنته بالزنا وغري ذلك.
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نا والزاين، غاية ما يف أّما السيد اخلوئّي، فحيث إّنه يقول بانحفاظ عالقة النسب بني ولد الز

األمر هو قطع التوارث، لذا نجده هنا يؤّكد فكرة النسبّية مستخدمًا املذاق أيضًا، حيث يقول: 

 ضعيفة تنفي النسب عن املولود بالزنا، بل املذكور فيها نفي اإلرث مل ترد حتى وال رواية»

اين، بل مقتىض ما يفهم من الز ومن هنا فال يبقى دليل يقتيض نفي املولود بالزنا عن ..ةخاّص 

 .«..النسب موكول إىل العرف ة أنّ مذاق الشارع وظاهر بعض األدلّ 

 تقييد دالالت النصوص أو ممارسة ترجيح بني الدالالتالدور الرابع: 

داللًة عىل أخرى، يف اآلية ـ  بني داللتني حمتملتنيـ فقد رأينا كيف أّن بعض الفقهاء يرّجح 

 ملذاق الرشع، بل قد تكون بعض الروايات ظاهرًة يف معنى، لكّن الفقيه ـ كام أو الرواية استناداً 

رأينا ـ حيملها عىل خالف املعنى الظاهر بطريقة تفرضها قواعد االنسجام مع مذاق الرشع 

 وروح الرشيعة.

 هو خربوومن هذا الباب ما فعله السيد اخلميني لدى حتليله إحدى روايات االحتكار، 

عن الرجل حيتكر الطعام، ويرتّبص به، هل يصلح  قال: سألته ،×ن أيب عبد اهللاحللبّي، ع»

ال يسع  إن كان الطعام كثريًا يسع الناس فال بأس به، وإن كان الطعام قليالً »فقال:  ذلك؟

: ×إذ من املعلوم أّن قوله، «الناس، فإّنه يكره أن حيتكر الطعام، ويرتك الناس ليس هلم طعام

به جوازه، واملفهوم منه عدمه عند عدم الرشط،  يراد« هل يصلح؟»جواب  يف« ال بأس به»

مضافًا إىل أّنه من البعيد جّدًا من مذاق الرشع، أن  املفهوم. بيان   «يكره: »×فيكون قوله

 .«املوجب لرتك الناس ليس هلم طعام، جائزًا مرجوحاً  يكون االحتكار

ض املوارد، حيث يرفضون إطالق دليل قائم؛ ومن هذا الباب أيضًا ما رأيناه منهم يف بع

ألّن األخذ بإطالقه أو عمومه يفرض نتائج بعيدة عن املذاق، وهذا ما جيعل هذه الفكرة تلتقي 

 مع فكرة احلذر من تأسيس فقه جديد.
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أيضًا من السيد اخلميني يف منعه األخذ بإطالقات حكومة نفي فيام تقّدم وهذا ما ملسناه 

ضطرار والتقّية وغري ذلك عىل أدّلة األحكام األوليّة بشكل كامل، بل البّد الرضر واحلرج واال

 ف من خالل مذاق الشارع.من فرض تقييد يعود ملعيار األمهّية املستكش  

ومن أمثلته أّن نصوص إقامة احلّد عىل الزاين والزانية تأمر بإجراء احلّد عليهام ومها يرتديان 

الزنا، أو رضورة التجريد، لكّن هذا األمر رفضه املشهور يف املرأة، ما تّم العثور عليهام فيه حال 

وأّما املرأة فمستند قول الصدوق أّن خرب طلحة مطلق شامل »يقول الشيخ املؤمن القمي: 

لم للرجل واملرأة، ودليل املشهور هو انرصاف دليل وجوب التجريد عن املرأة الزانية، مع ما ع  

ولذلك أيضًا اعترب فيها اجللوس حال إجراء  ،ظه عىل سرت املرأةمن مذاق الرشع من شّدة حتفّ 

 .«اجللد عليها

هذا الكالم يعني تقيد إطالقات النصوص بالرجل، ولعّل ذاك االنرصاف الذي فهمه 

اآلخرون مل يكن سوى دخول فكرة روح الرشيعة ومزاجها العام يف الوعيهم بحيث دفعهم 

لفظ وسياقه اللغوي يف حّد نفسه قد ال يكون حامالً ذلك لتصّور االنرصاف، وإال فال

 النرصاف  من هذا النوع.

بل هذا يفتح فكرنا عىل فكرة أكثر سعًة، وهو أّنه ربام كانت كثري من دعاوى االنرصاف يف 

كلامت العلامء مرجعها الروحي هو مذاق الرشيعة واالرتكازات التي تلّقوها بفعل جوالّنم يف 

 عام.النصوص ومزاجها ال

ف انرصيف تراثهم حول اال ةئيّ استقراّن هذه الفكرة تتطّلب دراسة موّسعة الطبيعي أومن 

 لتحليل هذا األمر.

 اعتبار املذاق مبثابة رادع عن السري العقالئّية الدور اخلامس:

فقد الحظنا أّن السيد اخلوئي يستند ملذاق الرشيعة يف قضايا املرأة لكي يقوم بإثبات الردع 

رية العقالئيّة اجلارية عىل رجوع اجلاهل إىل العامل مطلقًا، بال تقييد بجنس خاّص، عن الس

 فاملذاق الرشعّي يصلح رادعًا عن السري العقالئّية وهادمًا لسعة عملها ونطاق اشتغاهلا.
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ومن املعلوم لدهيم أّن عمليّة الردع عن السري العقالئيّة حتتاج للكثري من اجلهد والرتكيز وال 

ها أن متّر عرب جمّرد رواية أو روايتني، وهذا يعني أّن املذاق الرشعي سنخ دليل  يملك ـ عند يمكن

 اخلوئي مثالً ـ من القّوة ما يمّكنه من الوقوف بوجه االرتكازات والسري العقالئّية القائمة.

 شرعيال وقفاملذاق يف التزاحم املالكي الكاشف عن املتوظيف الدور السادس: 

يف بحثه حول بيع أو كيف أّن السيد اخلميني يوّظف املذاق هبذه الطريقة، وذلك فقد رأينا 

والقول بلزوم حفظ القرآن وسائر املقّدسات »يقول:  تسليم املصحف الرشيف لغري املسلم،

من لزوم تبليغ اإلسالم، وبسط أحكامه، ؛ مذاق الشارع األقدس عن الوصول إليهم، خالف

تلك  واحتامل مّس الكتاب أحيانًا ال يزاحم .كان بأّية وسيلة ممكنةالناس مع اإلم ولزوم هداية

املشتملة  مكاتيبه الرشيفةـ عىل ما يف التواريخ  ـ‘ وهلذا أرسل رسول اهلل، املصلحة الغالبة

وذلك ألمّهية ؛ مّسهم إّياها عىل آية كريمة من القرآن إىل السالطني املعارصين له، مع احتامل

 .«يغ الرشيعةإبالغ اإلسالم وتبل

فعنرص أمهيّة تبليغ اإلسالم جعله يفهم احلكم الرشعي من خالل عملية مقارنة مالكّية بني 

 األمرين.

ومن هذا الباب إشارة املحّقق العراقي يف بحث اجتامع األمر والنهي لفكرة أّن مفسدة 

ة بفرد  الغصب أهّم ولو من جهة كونه من حقوق الناس، األمر الذي يفرض ختصيص الصال

. وكذلك إشارته آخر غري هذا الفرد املزاحم؛ لتجنّب الغصب، في خترص اجلامع فيها هبذا

 السابقة لتقديم الفقيه يف الزكاة عىل القرابة واجلريان، فراجع.

من املحّرمات  إّن بعضاً »حيث يقول:  بل يبدو نّص آخر للشيخ األراكي شديد األمهّية هنا،

بل هي باقية  ،ّّنا ال تدور مدار احلرجأعندنا، وعلم من مذاق الرشع يكون مناطاهتا معلومة 

عىل التحريم ولو بلغ الرتك من احلرج ما بلغ. وهذا نظري رشب اخلمر والزنا واللواط وأمثاهلا 

 من هذا الدين بجوازها عند وجود احلرج برتكها. ففي هذا القسم البدّ  ممّا ال يلتزم أحد له حظّ 
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فاملالك مهّم جدًا بحيث ال تقبل مثل هذا  .«..ص يف أدلَّة نفي احلرجمن التزام التخصي

 اخلضوع ألدّلة نفي احلرج.

ومن هذا املنطلق نجد أّن السيد السبزواري يرى أّنه لو دار أمر املكّلف حال التخيّل بني 

بأّنه ي علم  عدم السرت واستقبال القبلة، لزمه ترجيح السرت ولو لزم منه استقبال القبلة، مستدالً 

 .من مذاق الرشع أمّهية السرت عىل غريه

وقد حتّدثنا يف موضع آخر باختصار عن اكتشاف األولوّيات عرب املقاصد واملآالت، 

 .فراجع

 توظيف مذاق الشرع يف حّل التعارضات بني النصوصالدور السابع: 

من أمثلة ذلك ما قّدمه هذه من األدوات التي الحظنا وجودها قلياًل عند بعض الفقهاء، و

السيد السبزواري حلّل مشكلة تعارض أخبار نجاسة وطهارة اخلمر، حيث رّجح أخبار 

الواقعي مع ما هو اهلل ّّنا يف مقام بيان حكم إ»النجاسة بكوّنا موافقة ملذاق الرشع، قال: 

 .«..ب عن اخلمراملأنوس من مذاق الرشع من اهتاممه بالتجنّ 

صلة بمقولة الرتجيح باملقاصد، والتي سنأيت عىل بحثها يف الفصل األخري وهذه الفكرة هلا 

من هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل؛ فكأّن السبزواري رّجح جمموعة عىل أخرى من الروايات 

نتيجة حالة مقصدّية عاّمة للرشيعة معلومة من مذاقها، وهي مقصد التجنّب التاّم عن اخلمر، 

 النجاسة أقرب إليه من فكرة الطهارة.وهذا املقصد تبدو فكرة 

 ثالثًا: معابر الكشف عن مذاق الشرع وروح الشريعة

نريد هنا أن ندرس بتأّمل ما هي األدوات أو الطرق أو املنطلقات التي عرب الفقهاء من 

 مثل اليقني أو الظّن القوي مثالً بتحصيل 
 
خالهلا أو يمكنهم أن يعربوا للوصول إىل اّدعاء يشء
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 الرشع وروح الرشيعة؟ وهو ما سيؤثر جدًا عىل حجيّة مسلك املذاق هنا.مذاق 

يلزمنا مّرة أخرى تكثيف النظر يف التجربة الفقهّية القائمة حتى اليوم؛ لرصد وحتليل هذه 

 األدوات، والتي يمكن إجيازها باآليت:

 واستنباط املذاق الشرعي االستقرائي ـ املنهج 

الرشعي وروح الرشيعة هو املنهج االستقرائي، إذ من  من أبرز أدوات حتصيل املذاق

الواضح أّن مسألة املذاق هي مسألة جتربّية تراكمّية تتوالد يف نفس الفقيه بفعل خربات سنني 

نس  هبا ومعرفة بأطرافها، بحيث مع النصوص واألحكام، فيحصل له أ   طويلة من العيش

مًا كأّي دراسة لفكر شخص  أو عامل أو يتمّكن عرب ذلك من ملس بعض ما بني سطورها، متا

فيلسوف، فنحن نقوم بدراسة نصوصه وبعد رحلة طويلة معه نتمّكن من الكشف عن بِنيات 

فكرّية عنده، ولو مل يكن مرّصحًا هبا يف كتبه، لكّن عملّية الرتكيب العفوي الرتاكمي ألفكاره 

 توّلد يف نفوسنا شيئًا من هذا القبيل.

وأمثال ذلك، فإّن « ..مذاق وذوق وروح » استخدام كلامت من نوع: ولعّل هذا ما يفّّس 

اختيار الفقهاء ملثل هذه التعابري كاشف واضح عن أّن ما ملسوه ليس دلياًل حمّددًا، بل أمر  يتّم 

 الشعور به بطريقة روحّية وذوقّية، لكّن هذا الشعور بنفسه ليس ذوقّيًا مزاجّيًا بالنسبة إليهم.

د عىل ظهور املنهج االستقرائي جلّيًا يف العديد من استنتاجاهتم، مثل قيام بل ثّمة شواه

السّيد اخلوئي ـ كام رأينا سابقًا ـ بإجراء استقراء للموقف من املرأة لريى من خالله أّن الرشيعة 

رسة واألوالد وغري ذلك، يف بل االهتامم باأل تريد من املرأة مالزمة البيت وعدم االختالط

ْتها من اجلهاد وصالة اجلمعة وغريمها، فهذا التقّري من اخلوئي أوصله مقابل نص وص أْعف 

لفكرة كلّية عرب مالحظة أطراف النصوص واألحكام، ليستنتج املذاق ـ بحسب رأيه ـ وي فتي 

 عىل أساسه بمنعها من تويّل منصب اإلفتاء ونحوه.

فهو ينطلق لسرت املرأة حال  وهكذا عندما نالحظ مثال الشيخ املؤمن القمي اآلنف الذكر،

إقامة حّد الزنا عليها من مذاق الرشع يف سرت املرأة، فهذا املذاق جاء عرب مالمسة مواقف 

عديدة ونصوص كثرية مرتاكمة يف مواضع خمتلفة، وّلدت عند الفقيه يقينًا استقرائّيًا مرتاكاًم 



  

 دفعه ملثل هذا اإلفتاء.

القّواد هو حلق شعره والتشهري به واإلطافة به يف  ولنالحظ موقفًا شبيهًا، وهو أّن حكم

 البلد كذلك، ثّم نفيه، فهل نفعل ذلك باملرأة أو ال؟

، حيث يقول: گهنا يرى السيد الگلباي ا عدم جريان احللق والشهرة والنفي وأمّ »اين العدم 

 بالغ يف سرتهنّ مذاق الشارع يف أمر النساء، واهتاممه ال ه ملا هو معلوم منفلعلّ  ،بالنسبة إليها

يف  واإلطافة هبنّ  رأسهن وإبرازهنّ  جزّ  فإنّ  ؛وعورة النساء عّي  وأنّ ، زهنّ وعدم تربّ  وعفافهنّ 

 .«..آخر ينايف هذا املقصد السامي إىل بلد   إخراجهنّ  وكذا ،البلد

هذا التحليل للمنطلقات االستقرائيّة لفكرة املذاق يفتح أمامنا بابًا واسعًا يف رصد سوابق 

كرة املذاق يف تعابري أخرى راجت وما تزال بني الفقهاء بمن فيهم املعارضون للقياس، وهي ف

 عّدد تعابري أمّهها:

 أو الشارع أ ـ عادة الرشع

هـ(، فقد استخدمه هو والفاضل اآليب 676هذا التعبري نجده منذ زمن املحّقق احليّل )

 . لعرصنا احلارضوالعالمة احليّل، وابن فهد احليّل وغريهم كثري، وصوالً 

مستدالً برشط األربعة  قول العالمة احليّل ـ ونذكره جمّرد مثال ـ ومن النصوص الالفتة هنا 

عادة الرشع يف باب الشهادات اعتبار املرأتني  إنّ »: نساء فيام ختتّص به النساء إال ما خرج بدليل

 لع عليه الرجال باميثبت ما ال يطّ بشهادة رجلني، ف ام يثبت غالباً احلقوق إنّ  أكثر بالرجل، وإنّ 

 .«بباقي احلقوق يساوي الرجلني اعتباراً 

 ب ـ ديدن الشارع أو الرشع

هذا التعبري نالحظ استخدامه أيضًا يف كلامت غري واحد من الفقهاء، بل رأينا له حضورًا يف 
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فكرة االستقراء، البحوث األصولّية أيضًا، لكنّه غالبًا متداول يف القرون األخرية، وهو ييش ب

 وما اعتاد الشارع عليه.

إّن األصل يف املضمونات القيمة إال ما خرج »وعىل سبيل املثال، يقول املحّقق الالري: 

ألّن القيمة أقرب إىل الضبط واالنضباط من املثل، وهي التي توازي وتقابل مالّية  ؛بالدليل

عل املدار يف أحكامه عىل األضبط العني ومالّية كّل وصف من أوصافها، ومن ديدن الشارع ج

 .«..ع اخلبريفاألضبط، كام هو واضح عىل املتتبّ 

ويف بحثه حول مبدأ ترجيح احلرمة عىل الوجوب يقول الشيخ حمّمد طاهر آل الشيخ رايض 

ديدن الشارع فيام إذا  نّ أا استقرينا موارد اجتامع الوجوب واحلرمة فرأينا نّ إ»هـ(: 1400)

عىل  ء قد دّل ستقرافاال.. ح جانب احلرمة عىل جانب الوجوباحلرمة يرّج اجتمع الوجوب و

 .«..لغاء جانب الوجوب إذا اجتمع مع احلرمةإديدن الشارع عىل  أنّ 

، مما يؤّكد الفهم وقد مجع الشيخ السيفي املازندراين بني ديدن الشارع ومذاقه القطعي

 املتداخل للمفردتني.

 ج ـ دأب الرشع أو الشارع

هذه املفردة أيضا نجد هلا حضورًا ـ ولو حمدودًا ـ يف القرون األخرية، ومن بعض عباراهتم 

 يلوح ارتباطها باالستقراء أيضًا.

م الركوع مقوّ  عىل أنّ  ال دليل رشعاً ..»وعىل سبيل املثال، يقول السيد مصطفى اخلميني: 

من  رشع إال بحسب اآلثار، فإنّ ال للامهية أو زيادته هادم للامهية بالرضورة، بل ليس هو دأب

فالحظ ربطه بني الدأب واجلولة االستقرائّية يف أخبار  .«..غمر يف أخبار كتاب الصالة

 كتاب الصالة التي يشري إليها.

هـ(، استدّل عىل مبدأ الغلبة يف قيامة الترشيعات 970وقد كان ابن نجيم املرصي احلنفي )
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 .«..الرشع بناء احلكم عىل الغلبة من دأب ألنّ .. »ومنظومتها، بقوله: 

 أو طريقة الشارع د ـ طريق الرشع

له معنيان: أحدمها ما يقابل طريق العقل، وثانيهام ما يرتبط باملنهج « طريق الرشع»مصطلح 

 االستقرائي القريب من فكرة املذاق، وهو مستخدم عند السنّة والشيعة معًا.

كره املريزا حبيب اهلل الرشتي يف بحث مستثنيات وعىل سبيل املثال فقط، نشري إىل ما ذ

ّما اشرتاط أو»الغيبة، وأّنه هل يلزم لتجويز غيبة الفاسق جتاهره بفسقه أو ال؟ حيث قال: 

عن املأنوس من طريق الرشع من سلب  فهو بعيد   ،من اطَّالع النّاس ةالتجاهر وعدم املباال

 .«..االحرتام عن الفاسق

 تتقارب مع مفردات مذاق الرشع وروح الرشيعة، لتلتقي كّلها مع فكرة هذه الفردات مجيعاً 

ء بوضوح، لكّن هذه مجيعًا هتزم جزئيّاً فكرة قيام الرشيعة عىل عدم االتساق )تفريق ستقرااال

فإذا كانت الرشيعة مبنّية عىل عدم االّتساق، وعىل هذا األساس  الؤتلفات وتأليف الفرتقات(،

، فكيف أمكن يقول املريزا النائينينتج للحقيقة يف الرشعيّات، كام كان القياس غري م

نتجها، ما دام ال يرجع لعامٍّ أو مطلق؟! إذا كانت الرشيعة مرّتبًة بطريقة تفاجؤنا  لالستقراء أن ي 

فيها بام ال نتوّقع، ومتّزق مبدأ التشابه والتقارب، فكيف يمكن ملذاق الرشع وروح الرشيعة، 

الكوكبة من املصطلحات واملفردات، أن تفعل ذلك؟! هذه أسئلة مهّمة توّجه  ومعهام هذه

لدليل احلجّية لو كان طريق الوصول ملذاق الرشع هو االستقراء هنا، وسيأيت املزيد إن شاء اهلل، 

وربط ذلك بالظهور الرتكيبي للنصوص أو ال.

 ـ استنتاج املذاق من خالل األولوّية 

الفقيه حياول أن يعرف مذاق الشارع من خالل موقفه من القضايا يعني هذا الطريق أّن 

الصغرية نسبّيًا، فيقوم باستخدام األولوّية؛ الكتشاف أّن مذاقه يف القضايا الكبرية املسانخة 
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 يقوم عىل ذلك أيضًا.

ولعّل من أمثلة ذلك ما فعله السّيد اخلوئي يف بحث بعض رشوط املرجع، فقد أشار يف 

 بام هي التحجّ الوظيفة املرغوبة من النساء إنّ  قد استفدنا من مذاق الشارع أنّ » رشط الذكورة:

، كيف ومل يرض بإمامتها أبداً  لذلك وال يرىض الشارع بجعل املرأة نفسها معرضاً  ..والتسرت

ية ومديرة لشؤون املجتمع ومتصدّ  ك بكوّنا قائمة بأمورهمللرجال يف صالة اجلامعة فام ظنّ 

 .«..ى للمسلمنيللزعامة الكرب

فلعّله يمكن القول بأّن األولوّية هنا فرضت اكتشاف مزاج الرشيعة يف تصّدي املرأة 

للشؤون العاّمة، فنحن من خالل بعض املواقف اجلزئيّة الصغرية نسبّيًا نكتشف مزاج الرشيعة 

رض سلسلة يف األمور العاّمة الكبرية املسانخة، وال نكتشف حكاًم واحدًا، بل مزاجًا قد يف

 أحكام، من نوع توّليها القضاء واإلمارة واإلفتاء وقيادة اجلند واملسؤولّيات العاّمة وغري ذلك.

ومن أمثلة ذلك أيضًا ما طرحه السّيد اخلوئي يف تعّذر بعض خصال كفارة اجلمع ملن أفطر 

ه جيب فإنّ  ،امكام يف هذه األيّ  ،ر العتقمثل ما لو تعذّ .. »يف شهر رمضان عىل حمّرم، حيث قال: 

ة، االرتباطيّ  التكليف باجلمع مساوق لفرض طعام، وربام يورد عليه بأنّ واإل عليه الصيام

ولو للعجز عن بعض أجزائه، إذ العجز ، ومقتىض القاعدة يف مثله سقوطه بالعجز عن املجموع

 ،امليسور إال أن تثبت قاعدة ،تيان بالباقيفال دليل عىل وجوب اإل، بعن اجلزء عجز عن املركّ 

 ا ال نحتمل من مذاق الرشع سقوط الكفارةبأنّ  الً ويندفع أوّ  شكال أو منع.إ حمّل  أيضاً  هاولكنّ 

لثبوت  ؛فطار عىل احلاللاإل فطار عىل احلرام أهون منكيف والزمه أن يكون اإل ،يف املقام

ه ذا لعلّ ل، وهمن األوّ  البعض فيكون هو أسوء حاالً  الكفارة يف الثاين وإن حصل العجز عن

 .«مقطوع العدم

 ـ استنتاج املذاق وروح الشريعة من خالل نفي اللوازم 

ذكر بعض الباحثني هذا الطريق الستنتاج املذاق، ويمكن لو صّح أن يرجع ـ بتقديري ـ 
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ألحد الطريقني املتقّدمني أو لكليهام، وهو متامه  مع فكرة احلذر من تأسيس فقه  جديد، حيث 

ستكشاف املذاق من خالل إحساسه بأّنه لو مل يكن هذا هو املذاق العام فسوف يقوم الفقيه با

شافًا عن طريق النفي لتحقيق كتلزم نتائج متعّددة ي علم من الرشيعة بطالّنا، فيكون است

 اإلثبات.

ومن أمثلة ذلك، ما رأيناه عند السيد حمسن احلكيم معّلقًا عىل فتوى السيد اليزدي التي 

يف  إذا بلغ خالصهام النصاب. ولو شّك  الزكاة بالدراهم والدنانري املغشوشةتعّلق ت»يقول فيها: 

التصفية ونحوها لالختبار  طريق للعلم بذلك ولو للرضر مل جتب. ويف وجوب بلوغه، وال

هنا يقول احلكيم يف مسألة اإلشكال «. ةعدمه ال خيلو عن قوّ  وإن كان ،إشكال، أحوطه ذلك

 ومن أنّ  ينشأ مما ذكرنا من األصول يف صورة عدم إمكان االختبار.»عىل وجوب االختبار: 

كراهة حصوهلا، بنحو  علم من مذاق الشارعالبناء عليه يوجب املخالفة الكثرية، بحيث ي  

 .«يستكشف منه إجياب االحتياط

وهذه الفكرة يبدو أّن احلكيم أخذها من املحّقق النجفي يف البحث نفسه، لكّن النجفيَّ 

ل تّسيتها لرشوط الوجوب التي يشّك يف حتّققها، وليس خلصوص هذه املسألة فحسب، حاو

حيث يميل ـ عىل ما يبدو من ظاهر عبارته ـ إىل رضورة تبنّي حتّقق رشط وجوب احلّج أو النذر 

أو غري ذلك عند الشّك يف ذلك، مستشهدًا بأّنه إذا مل يكن يلزم املكّلف ذلك فهذا يوجب 

 .الواجبات بحسب تعبريهإسقاط كثري من 

ما طرحه السّيد اخلميني يف مسألة خيار الغبن، وأّن اخليار يثبت لو كان  مثال آخر لذلك

إذا كان التفاوت يسريًا، »التفاوت يف القيمة فاحشًا وبّينًا، ال مطلق التفاوت فيها، حيث يقول: 

أحد  مثل ذلك، وكان غبنالتغابن به يف نوع املعامالت، وتقع غالبًا مع االختالف ب يقع

إذا وقعت املعاملة  املتعاملني بمثله متعارفًا بحسب نوع املعامالت، فال خيار، وإّنام اخليار فيام

بّينًا، وإال لزم وقوع مجيع  بأن يكون التفاوت فاحشًا، والغبن ،عىل خالف سنّة السوق

 .«مذاق الرشع والفقهوعىل  خيارّيًا، وهو باطل عند العقالء ـإال نادرًا  ـاملعامالت 
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غري أّن الصحيح أّن هذه األمثلة التي ذ كرت استنتج فيها حكم  رشعي من نفي لوازم كان 

نفيها عرب املذاق، ال أّنه تّم استنتاج املذاق عرب نفي اللوازم، فهذا السبيل رغم كونه صحيحًا 

 نظرّيًا غري أّن األمثلة التي قّدمت له غري متطابقة مع فكرته.

 بعًا: مسلك املذاق والروح، مقارنات مع مداخل اجتهادّية أخرىرا

أهدف هنا ملحاولة حتديد شبكة العالقة ودرجة النسبة بني مسلك املذاق وروح الرشيعة ـ 

وفق ما فهمناه منه إىل اآلن ـ مع بعض العناوين املرجعيّة االجتهادّية يف الدراسات الرشعّية؛ 

 أكثر، وسأجعل ذلك ضمن اآليت:هبدف توضيح الفكرة واستجالئها 

 كّل من االجتهادين: املقاصدي واملناطيـ بني الذوق الشرعّي و 

من الواضح ملن تتّبع موارد استخدام الفقهاء لفكرة الذوق الرشعي وروح الرشيعة أّن ثّمة 

 تقاربًا بينهام، فهو تقارب يف املنهج نتيجة دخول فكرة االستقراء عىل اخلّط، وهي فكرة ذات

صلة باملقاصدّية واالجتهاد الِعل يل معًا، كام أّننا الحظنا أّن الفقهاء يتحّركون يف إطار معرفة 

 املالكات واملصالح والغايات يف بعض تطبيقات فكرة املذاق كام صار واضحًا.

يكمن يف عدم وجود  لكّن الفارق اجلوهري عىل الستوى التارخيي بني القاصد والذاق،

تقف خلف فكرة املذاق وروح الرشيعة، بقدر ما توجد جتربة للفقيه مبثوثة يف  نظرّية مدّونة

عرشات املواضع يف الكتب الفقهيّة، خاّصة عند املتأّخرين من الفقهاء، بيام نظرّية املقاصد 

ظهرت من رحم علم أصول الفقه منذ القرن اخلامس اهلجري، وهذا ما أخضعها للنقد 

ملسار بشكل أكرب بكثري من فكرة املذاق التي يعاين الباحث  وهو والتنظري والتحديد وتعيني ا

 يقوم بالتامس معاملها، وإىل اليوم ال يوجد تنظري فقهي أصويّل هلا.

ساعدين هنا مقولة ذكرها املحّقق اهلمداين، وهو يتكّلم عن زخرفة املساجد وتزيينها وت  

ب، فيذكر بعض أدّلة الفقهاء يف املسألة، ومنه ه  ا أّن ذلك إرساف، وأّنه مل يكن عىل عهد بالذَّ

ق غرض الغالب تعلّ  نّ أرضورة  ،وفيهام ما ال خيفى»النبّي فيكون بدعة، فيقول اهلمداين: 

وعدم حرمة البدعة  .رسافهبا كتعظيم الشعائر ونحوه مما ال يصدق معه اسم اإل عقالئّي 

اعتامد مثل  ولكنّ  ،‘بّي ثة بعد النعىل مجيع األشياء املستحد   بمعناها اللغوي الصادق



  

 عن كون احلكم من ؤفى قصورها عىل من دوّنم بمراتب ينبخية التي ال هذه األدلّ عىل ف املصنّ 

ن أا الستنباطه من مذاق الرشع يف بناء املساجد املطلوب فيها مّ إ ،عنه عندهم حيث هو مفروغاً 

 ،لن الصدر األوّ الرشيعة م ة احلكم لدهيم يفأو ملعروفيّ  ×كعريش موسى يكون عريشاً 

 .«..للموازين حفظاً  ؛ة يف مقام االستداللثوا بمثل هذه األدلّ هم تشبّ ولكنّ 

، «االستدالل حفظًا للموازين»وفكرة  «املذاق»فاملقابلة التي وضعها اهلمداين بني فكرة 

الرشعي، تيش بأّن املذاق ال يعرّب عن آلّية استداللّية ونظرّية برهانية حمّددة يف باب االجتهاد 

بقدر ما يعرّب عن جتربة تعطي الوضوح، وهذا عىل خالف نظرّية املقاصد التي تّدعي بأّّنا نظرّية 

ة يف جماهلا. د   متكاملة معتم 

وأوصيك بأن »وربام لذلك حيّذر الشيخ باقر اإليرواين من اعتامد مصطلح املذاق فيقول: 

به؛ ألّننا إذا تداولناه فقد يوّلد لنا ما ال  حتاول أن ال تتداول هذا املصطلح مهام أمكن وال تستعن

مد عقباه  .«حي 

 ،نا التاميز الاهويّ غري أّن هذا التاميز هو متايز تارخيي تدويني ليس مهاّمً كثريًا بقدر ما هيمّ 

فنظرّية املذاق وإن التقت مع املقاصد يف التامِس الغايات، غري أّّنا أقرب الكتشاف القواعد 

الكتشاف املقاصد والغايات الرشعيّة، فام تزال فكرة املذاق تستعمل أدواهتا الكلّية منها 

نتج حكاًم أو أحكامًا رشعيًّة مفرتضة،  للحصول عىل قانون كيّل رشعي يمكن أن يواجه أو ي 

بينام نحن يف نظرّية املقاصد نالحظ أّن الفقيه ينظر يف الغايات العاّمة، فالتفكري الغائي ـ مثل 

املقاصدّية اخلمس ـ يربط الترشيعات به ارتباط السبيل بنهايته وغايته، وارتباط الرضوريات 

 الفعل بالنتيجة املرادة من ورائه، وهي عملّية ال نالحظها يف فكرة املذاق إال أحيانًا.

وبتعبري دقيق: املذاق حماولة روحّية الكتشاف قواعد أو كليّات رشعّية سارية وحاكمة، من 

األولوّيات أو معرفة املقاصد أو غري ذلك، بينام املقاصد حماولة لفهم غايات  خالل التتبّع أو

الترشيعات العاّمة واخلاّصة، هبدف إعادة إنتاج فهم هلا يف ضوء غاياهتا ومآالهتا. وهذا فارق 

 جوهرّي عميق يفرض تداخالً ومتايزًا يف الوقت عينه.
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 ة بفكرة القاصد، لكنّها ليست عينها،ريد أن أنفي كون فكرة الذاق ذات صلة جزئيّ وال أ

وعىل رأي الشيخ باقر اإليرواين فإّن تعبري نقض الغرض يمكن أن يكون مماهيًا لتعبري مذاق 

الرشع، وعىل هذا األساس ينقل أّن السيد اخلوئي كان ال يرىض بأن يأخذ اهلاشمي سهم بني 

لغرض من وراء ترشيع سهم بني هاشم من اخلمس، لكي يعطيه لغري بني هاشم، حمتّجًا بأّن ا

هاشم هو سّد حاجاهتم فلو فعل اهلاشميّون ذلك وأعطوا غري اهلاشمي مما ليس هو من شأّنم، 

، فهذه الفكرة غرضّية مقاصدّية لزم نقض غرض الرشيعة من وراء ترشيع هذا السهم

ض هنا مع فكرة مالكّية، ويف الوقت عينه تعتمد مذاق الرشع، بناًء عىل وحدة فكرة نقض الغر

 مذاق الرشع.

وهبذا نكتشف التداخل القوي بني املقاصد العاّمة واملسلك املذاقي بام قد يوحي بأّن 

متأّخري فقهاء اإلمامّية بدؤوا يقرتبون من تفكري  من هذا النوع ولو بشكل  خفيف جدًا، غري 

عىل أّنه اجتهاد مقاصدي بام أّّنام ليسا أمرًا واحدًا عىل طول اخلّط، فال حيسب التفكري املذاقي 

للكلمة من معنى. نعم تقرتب فكرة املذاق كثريًا جدًا من مرشوع االجتهاد املناطي، وت عترب 

 واحدة من طرق فّعالية هذا النوع من االجتهادات، كام صار واضحًا.

 ـ بني مذاق الشريعة واالرتكاز املتشّرعي 

ّدث عن فكرة رشوط املرجع، استخدم تعبري رأينا سابقًا كيف أّن السيد اخلوئي عندما حت

مذاق الرشع منضاّمً لتعبري االرتكاز والبناء املترّشعي، وهنا سؤال: ما الفرق بني االرتكاز 

 والبناء املترّشعي وبني فكرة املذاق؟
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ه أن يدفع املال  لكّل طالب العلوم الدينّية، ولو من غري بني هاشم، بني هاشم، واحلّجة يف ذلك أّن من شأنِ 

 أدري أال يلزم فله أخذ مبلغ سهم بني هاشم ورصفه عىل الطالب ولو كان أغلبهم من غري بني هاشم! وال

من ذلك نقض الغرض من وراء ترشيع سهم بني هاشم؟! بل لعّله هنا أوضح يف نقض الغرض، إذ يمكن 

للمرجع الديني ـ أكثر من غريه من آحاد بني هاشم ـ أن يرصف مبالغ هائلة من سهم بني هاشم عىل 

ت بني هاشم، لو صّح  رفع حاجاعموم املنتسبني وطالب احلوزات الدينّية، وهذا ما يوجب نقصًا حاّدًا يف

 من سهام اخلمس بعنوان سهم بني هاشم. أّن هناك سهامً 



  

يمكن أن يقال بأّن االرتكازات املترّشعيّة ليست سوى وعيهم العفوي الرتاكمي املمتّد 

ة وروحها ومذاقها، وإال كيف نفّّس هذا االرتكاز بغري طريق فهمهم لروح زمانًا بالرشيع

 الرشيعة؟

ربام يقال بأّن فكرة املذاق هي فكرة اجتهادّية يقوم هبا الفقيه بينام االرتكازات هي حالة 

 عاّمة يشعر هبا مجيع املتدّينني بالرشع، ويقال أيضًا بأّن االرتكاز حيتاج إلثبات اتصاله باملعصوم،

 .فيام املذاق ال عالقة له هبذه الفكرة، وهبذا تتغاير فكرة االرتكاز املترّشعي عن فكرة املذاق

لكّن هذه التاميزات ـ عىل صّحتها ـ ال تلغي أّن فكرة االرتكاز املترّشعي تتداخل مع فكرة 

ل املذاق؛ وذلك أّن بعض االرتكازات قد تعرّب عن وعي املترّشعة ملذاق الرشيعة من خال

معايشتهم ملواردها اجلزئيّة املتعّددة، فيحصل هلم املذاق الرشعي القطعي ويتحّول إىل ارتكاز 

عام، فيتلّقاه الفقيه بوصفه ارتكازًا مع أّنه يف أصله مذاق  قطعي عند املترّشعة، وهذا أمر ينفع يف 

رة املذاق، غاية األمر حتليل السرية املترّشعية نفسها يف بعض مواردها، فهي تتوّلد عرب آلّيات فك

أّّنا حتمل حالة موضوعّية عاّمة، فيام فكرة املذاق تبدو شخصّيًة، وقد خيتلف فقيهان يف تعيني 

 املذاق الرشعّي هنا أو هناك.

وهبذا نفهم أّن فكرة املذاق تتداخل مع فكرة االرتكاز ال بالنسبة للفقيه املستنبِط اليوم، بل 

از نفسه يف املايض املتصل بعرص النّص، ومصّب نظر الفقيه اليوم بالنسبة ملرّبرات نشوء االرتك

هو االرتكاز بعينه، لكّن هذا يمكنه أن يدفع الفقيه لتحليل مناشئ االرتكازات وربام يتمّكن 

من نقدها وختطئة األجيال السابقة فيام توّلد عندها من ارتكاز مبنّي عىل اشتباه  عام وقع يف تلك 

 مهّم جّدًا يف هذا املضامر.العصور، وهذا باب  

وعليه، ال يمكن االستدالل حلجّية املذاق الرشعّي بعني أدّلة حجّية السرية أو االرتكازات 

 العقالئّية واملترّشعّية.

 ـ بني املذاق الشرعي ونظرّية االستحسان يف أصول الفقه السّني 

السنيّة كاألحناف، وقد  يعّد االستحسان أحد مناهج االجتهاد عند بعض املذاهب الفقهّية
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من استحسن »رفضته مذاهب أخرى كاإلمامّية والشافعّية، حتى نقل عن الشافعي أّنه قال بأّن 

ع َّ  .«فقد رش 

وقد ذكرت تعريفات عّدة له ختتلف يف حتديد هوّيته وحقيقته ومعامله، تربطه تارًة بالقياس 

 وأخرى باملصلحة وغري ذلك.

الغزايل يف الستصفى حيث قال: غري واحد، مثل ما ذكره لكّن واحدًا من تعريفاته هو 

ينقدح يف نفس الجتهد ال تساعده العبارة عنه،  التأويل الثاين لالستحسان قوهلم الراد به دليل  »

 .«عىل إبرازه وإظهاره وال يقدر

 هذا التعريف قريب جدًا من االنطباق عىل فكرة الذاق، بحيث يمكنه أن يستوعبها،

املذاق يف العادة ـ كام رأينا ـ ال يقّدم فيه الفقيه شواهد أو معطيات ملموسة مرّصحًا  فمسلك

كيف أّن فيام تقّدم هبا؛ ألّنه يف الغالب يعتمد عىل املراكمة اخلربوّية االستقرائّية، وهلذا الحظنا 

 و الفقهي.بعض الفقهاء عندما أراد أن يبنّي املذاق أحال القضيّة إىل سؤال الوجدان الديني أ

وربام يكون أّول من انتبه هلذا األمر ـ يف ارتباط هذا املعنى لالستحسان باملذاق الرشعي ـ 

ه من مثل هذا النوع من االستحسان ال يمكن عدّ »هو السيد حمّمد تقي احلكيم، حيث قال: 

 يف م األهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له، حتىرضة لتحكّ لكونه ع  ؛ مصادر الترشيع

أصحابه  عي بعض  يدّ  اللهم إال أن .ه ال دليل عليهأنفس املستحسنني، كام هو الفرض، عىل أنّ 

القائلني )بالذوق الفقهي(، تلتقي هذا النوع  ، وربام كانت وجهة نظرحصول القطع منه أحياناً 

دهيم عي القطع به من الفقهاء ومقلّ ته مقصورة عىل مدّ حجيّ  من االستحسان، إال أنّ 

 .«ةخاّص 

بناًء عىل ذلك، هل يمكن اعتبار القائلني بمسلك املذاق مؤمنني بنظرّية االستحسان بأحد 

 معانيها ال بتامم معانيها أو ال؟ وهل يمكن املوافقة عىل املذاق بعد هذا؟

يظهر من الغّزايل انتقاده الالذع هلذا املعنى لالستحسان، وهو انتقاد شاع مضمونه واشتهر 

ما ال يقدر عىل  نّ أل ؛وهذا هوس»سط الشافعي بشكل أكرب، فهو يقول: عرب القرون يف الو
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حه ة الرشيعة لتصحّ من ظهوره ليعترب بأدلّ  حتقيق، والبدّ  ه وهم وخيال أوالتعبري عنه ال يدري أنّ 

أبرضورة العقل أو نظره  ؟!يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه ا احلكم بام الفه، أمّ ة أو تزيّ األدلّ 

 .«..من ذلك ءلدعوى يش واتر أو آحاد، وال وجهمت أو بسمع  

يبدو الشافعّية ـ وعىل رأسهم الغزايل ـ قلقني من االستنسابّية والذاتية يف العملّية 

االجتهادّية، فام يقع يف نفس املجتهد ال قيمة له إن مل يمكنه أن يعيد إنتاجه بطريقة موضوعّية 

قويمها، وهذا بعينه ما كانت األحناف تراه يف بحث قابلة للعرض يف املحافل العلمّية ليتّم ت

 ستأيت اإلشارة إليه.املناسبة من مسالك التعليل، كام 

مضمون وما يقّرب أكثر بني فكرة الذاق وهذا التعريف لالستحسان، هو رّد القرطبي عىل 

ائن ما حيصل يف النفس من جمموع قرحيث اعترب ـ كام ينقل الزركيش ـ أّن  كالم الغّزايل،

. وهذا الكالم معناه أّن الواقع يف ال يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له أو ظنّ  األقوال من علم  

النفس من تراكم القرائن ال يطابقه نصٌّ أو عبارة، وهذا بعينه ما نجده يف مسلك املذاق، فإّن 

بري، لكنّها يف الوقت النتيجة التي تتوّلد يف نفس الفقيه ليس هناك آية أو رواية تطابقها يف التع

ة للفقيه بوضوح  أو بظنّ  ك  ْدر   .معتّد به عينه م 

من جممل ما تقّدم، يمكننا القول بأّن فكرة الذاق يمكنها أن تندرج حتت أحد تعاريف 

غاية األمر أّن هذا التعريف لالستحسان قد يكون أعّم عند الفقيه السنّي من  االستحسان،

أو ذاق الرشعي عند القائلني به ربام تقترص عىل حال القطع بمفاده الظّن والعلم، فيام حجّية امل

 .إذا مل خيضع لقوانني الظّن الداليل الظنّ مطلق دون االطمئنان 

وهذا كالم صحيح يف طرف اإلثبات دون النفي، بمعنى أّن الفقهاء الذين اعتمدوا مسلك 

لسائدة والتتّبع التارخيي، ال يقبلون املذاق، وغالبيّتهم العظمى من اإلمامّية وفقًا للتعابري ا

حجّية املذاق الرشعي املظنون؛ إذ ال دليل عندهم عىل حجّيته، وهلذا رأينا أّن تعبري املذاق وما 

يتصل به يرتبط يف العادة عندهم بالعلم واملعلومّية واليقني والقطع وما شابه هذا السياق 

 التعبريي أو الفضاء الداليل.
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ـ نظرّيًا يف احلّد األدنى ـ من أخذ املذاق املظنون أداًة يف النفي يف اجلملة، لكّن هذا ال يمنع 

بمعنى أّن ظّن الفقيه من تراكم قرائن احتاملّية بكون مذاق الرشع عىل كذا وكذا أو عىل نفي كذا 

وكذا، يمكنه أن هيدم يف نفسه انعقاد إطالق بعض األدّلة للشمول حلال الظّن املشار إليه أو عىل 

مة بالظّن، فإذا صار هناك  األقّل يمنع عن حجّية الداللة اإلطالقّية؛ ألّن حجيّة الظهور متقوِّ

ظّن عىل خالفها مل يعد الظهور ـ لو بقي ظهورًا ظنّيًا حيمل مرادًا جّدّيًا ّنائّيًا ـ حّجة، فلو قام 

 نتيجة اّنيار الظّن الظّن املذاقي عىل خالف إطالق  أو عموم مثالً، أمكن للفقيه التخيّل عنهام

هبام، مما يفقدمها االندراج حتت دليل حجّية الظهور، وهبذا يكون املذاق الظنّي مؤثرًا سلبًا يف 

نتج حكاًم عىل وفقه ما دام مل يصل ملرتبة اليقني.  األدّلة دون أن يقدر عىل أن ي 

فسيأيت احلديث عنها أّما إشكالّية الغّزايل ومن تبعه يف موضوع اخللط بني احلقيقة والوهم، 

 عند الكالم عن حجّية املذاق وروح الرشيعة فانتظر.

 ابن تيميةعند مثل  «اإلهلام»بني مرجعّية املذاق عند اإلمامّية، وحجّية 

وأشري أخريًا لفكرة اإلهلام التي رأيناها يف بعض كلامت علامء أهل السنّة، مثل احللواين وابن 

ا علمنا ذلك من احللواين: وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنّ قال »فقد قال ابن تيمية:  تيمية،

كام أهلم أبو بكر  ،وهذا غري ممتنع ،، وهو اإلهلام من قبل اهلل لعباده بحظر ذلكرشعّي  طريق  

 .«.وعمر.

ففي اجلملة متى »وبعد نقله عن الشيخ عبد القادر أّنه يرى اإلهلام والذوق، قال ابن تيمية: 

أحد األمرين أحّب إىل اهلل ورسوله كان هذا ترجييحًا بدليل  رشعي،  حصل ما يظّن معه أنّ 

والذين أنكروا اإلهلام طريقًا عىل اإلطالق أخطؤوا كام أخطأ الذين جعلوه طريقًا رشعّيًا عىل 

هلم حينئذ  الظاهرة فلم ير  فيها ترجيحًا وأ  اإلطالق، لكن إذا اجتهد السالك يف األدّلة الرشعّية 

سن قصده وعامرته بالتقوى، فإهلام مثل هذا دليل يف حّقه، قد يكون رجحان أحد ا لفعلني مع ح 

أقوى من كثري من األقيسة الضعيفة واألحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة واالستصحابات 

 .«الضعيفة التي حيتّج هبا كثري من اخلائضني يف املذهب واخلالف وأصول الفقه
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حسان هبذا العنى، حيث يقول مناقشًا الغزايل يف إشكاله وهلذا ينترص ابن تيمية لالست

وليس املقصود هنا بيان أّن هذا وحده دليل  عىل األحكام الرشعّية، لكن إّن مثل هذا » التقّدم:

يكون ترجيحًا لطالب احلّق إذا تكافأت عنده األدّلة السمعيّة الظاهرة، فالرتجيح هبا خري  من 

 .«اقضني، فإّن التسوية بينهام باطلة قطعاً التسوية بني األمرين املتن

ويبدو يل ابن تيمية وغريه ينترصون هنا لإلهلام الناتج عن اندماج روح الفقيه املؤمن بالدين 

والرشيعة، فيكون قريبًا من فكرة املذاق لكن بوجه آخر، غري أّّنم حيرصون ذلك بحال انعدام 

يح يرشطون أحيانًا كون املورد مما أ ب كام نجدهم األدّلة، أو عند عدم إمكان الرتجيح بينها،

 العمل به من غري علم، وأن يكون ذلك لنفسه ال لغريه.

ذاق لو كانت غري مقبولة عند ولكّن فكرة اإلهلام هذه أشّد خطورة يف تقديري من فكرة امل

طباع عن ألّنه يعترب بام حيدث يف قلب الفقيه الصالح من رؤية ال بام حيصل لديه من ان أحد؛

موقف الرشع من خالل معطيات الرشع نفسه. ونحن ال نوافق عىل حجيّة اإلهلام يف االجتهاد 

 الرشعي هبذا املعنى للفكرة، والبحث يف ذلك حيتاج ملناسبة أخرى.

 خامسًا: حجّية مذاق الشرع وروح الشريعة

وّقف عند موضوع بعد جممل التوضيحات التي ذكرناها ملوضوع املسألة هنا، البّد لنا أن نت

 احلجّية، فهل ثّمة دليل عىل حجّية مذاق الرشع أو ال؟

الفكرة املركزّية هنا تكمن يف العادة عندهم يف ثنائّية اليقني والظّن، فإذا كان املذاق قطعيًا 

 فهو حّجة؛ حلجّية القطع، وإال فهو غري حّجة؛ لعدم وجود دليل عىل حجّية املذاق الظنّي.

 التعليق عليه من ناحيتني:هذا الكالم يمكن 

إّنه ال ينسجم مع نظرّية االنسداد التي تقبل بالظنون مطلقًا عدا الظّن  الناحية األوىل:

القيايس، وهذا يعني أّن املذاق الظنّي حّجة عىل االنسداد، ما مل يقم أحد بتحليل بِنية املذاق 

كال إعامل املذاق الرشعي يتّم الرشعي بطريقة ت عيده إىل نمط  قيايس، وقد رأينا أّن بعض أش

فيها تعدية حكم من مورد إىل مورد آخر غري منصوص، فقد يقال هنا بأّن هذا الظّن املذاقي هو 
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 بعينه ظنٌّ قيايس فال يكون مشموالً لدليل االنسداد.

كام أّن الظّن املذاقي يمكنه أن ينفع يف باب التزاحم االمتثايل، بناء عىل القول برتجيح حمتمل 

، فإّن املذاق يمكنه أن حيّقق ألمهّية ـ وكذا قّوة احتامل األمهّية ـ عىل غريه، كام بحثناه يف حمّلها

 مصداقًا ملحتمل األمهيّة يف أحد الطرفني املتزامحني، وهذا واضح.

إّن هذه الطريقة من احلكم عىل اآللّيات االجتهادّية ـ القائمة بالفعل أو  الناحية الثانية:

 نظرّي  املقرتحة
 
ـ وإن كانت صحيحة من حيث النتيجة، لكنّها ال تنفعنا يف تأسيس بناء

استداليل يف االجتهاد الرشعّي، فأّي شخص يمكنه أن جيعل رفيف الطيور من أدّلة االجتهاد، 

 ثم يقول بأّنه حّجة عىل تقدير إفادته القطع وإال فال!

تهادّية هو الكشف عن هوّيتها البنيوّية إّن املهم يف دراسة اآللّيات واملناهج والطرق االج

املوضوعّية يف كوّنا تنتج يقينًا أو ال؟ ال إصدار أحكام تعليقّية حمضة ال تالمس جوهر القضيّة، 

وهلذا كان الغّزايل دقيقًا عندما أخذ عىل االستحسان أّنه غري قادر عىل متييز نفسه وأّنه حقيقة أو 

ض  عىل ذهن الفقيه، دون أ ر  ن يعّلق الغّزايل املوقف عىل إفادة الظّن بناء عىل كربى وهم  ع 

حجية الظّن يف الفروع.. فاليقني أو الظّن معيار الفتوى األصولّية املعلَّقة، لكنّهام ليسا معيار 

 الرؤية الفلسفّية ملوضوع هذه الفتوى.

 بدو األسئلة األكثر أمهّية هنا هي:تبناء عليه، 

ستداللّية مغايرة لسائر مرجعّيات االستدالل الرشعي مثل هل مذاق الرشع مرجعّية ا ـ 1

 الكتاب والسنّة والعقل واإلمجاع والقياس وغري ذلك حسب اختالف املذاهب الفقهّية أو ال؟

إذا كان املذاق الرشعي راجعًا لواحدة من هذه، فالبّد من حتديد كيفّية رجوعه وما هو  ـ 2

احدة أو آلية بعينها أو نحو ذلك؟ وأّما إذا مل يكن راجعًا الذي يميّز بينه وبني الرجوع لرواية و

مرجعّيات املصادر االجتهادّية لسائر األدّلة املتقّدمة فكيف يمكن فهمه وتوضيحه بمعزل عن 

 خرى؟األ

هل املذاق الرشعي مصدر اجتهادي أو هو نمط من آليّات التعامل واالستنباط والفهم  ـ 3
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ة كالكتاب والسنّة؟ وهذا هو عني السؤال الذي ملسناه يف أصول للمصادر االجتهادّية األصليّ 

 الفقه السنّي حول مثل االستحسان.

ما هو الذي يضمن موضوعّية املعرفة اآلتية من املذاق الرشعي؟ وكيف يمكن التمييز  ـ 4

بينها وبني اليقني الذايت؟ كيف يمكن لنا أن نحمي االجتهاد من املزاجية واالستنسابّية 

صيّة؟ هذا القلق الذي أشار له سابقًا بعض نّقاد االستحسان، وأبداه مؤّخرًا بعض الشخ

 .القلقني من فكرة روح الرشيعة ومذاقها كالشيخ اإليرواين والشيخ عليدوست

د آلّية استداللّية يف الفقه ألكثر من قرنني، دون أن يقوم علم أصول هل جيوز أن ت   ـ 5 عتم 

استها وتفكيكها وحتديد بِنيتها واختاذ موقف  منها؟ أليس يف ذلك خوف الفقه وما يرتبط به بدر

نفسها أمرًا واقعًا فيام بعد دون  تّّسب مناهج اجتهادّية غري مدروسة إىل الفقه، بحيث تفرض

ة للمجهر النقدّي والتأّميل مسبقًا؟! ع  ْض   أن تكون خم 

تضمني اإلجابات عنها مجيعًا إن هذه األسئلة هي التي هتّمنا، وهلذا سوف نحاول يف عرضنا 

 شاء اهلل تعاىل.

بداية جيب علينا التأكيد عىل ما يتضّمنه االستفهام االستنكاري الذي عرضناه يف السؤال 

اخلامس املتقّدم، فمن غري املعقول نفوذ فكرة  ما ـ أو ممارسة ـ يف عرشات املوراد الفقهّية خالل 

ثون يف علم أصول الفقه وكذلك يف علم فلسفة الفقه، مّدة قرنني تقريبًا دون أن يقوم الباح

بالنظر فيها فلسفّيًا وتنظريّيًا، وتركها للمامرسة العفوّية، بل هذا اإلشكال يّسي أيضًا إىل 

أدبّيات مىض عليها مئات السنني، مثل عادة الرشع وطريقة الشارع وديدن الفقه وغري ذلك من 

 التعابري التي أسلفناها سابقًا.

األمر يستدعي بالفعل النظر املعّمق يف هذه اآلليات العفوّية التي مارسها الفقهاء، إّن 

ومدى جدوائّيتها ودّقتها املعرفية والعلمّية، ولسنا نقصد هنا نقدها بل حتليلها وتفكيك بنيتها 

؛ فإّن هذا الفهم يساعد تارًة عىل فهم التجربة الفقهّية ال تارخييّة مقّدمًة لفهمها بشكل  دقيق وواع 

 وأخرى عىل تقوية هذه الفكرة أو اكتشاف هشاشتها، فاألمر خيتلف ويتخّلف.
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ومشكلتنا عادًة تظهر أّننا عندما يقوم فريق بمامرسة ثورة نقدّية عىل فريق آخر يف سياق 

خصومة معرفّية، فإّننا نفّتش يف جممل تفاصيل آليات عمله لتوجيه سهام النقد إليها، األمر 

وعي عن مثل هذه العمليات الذهنيّة اخلفّية، متامًا كام فعل اإلخبارّيون النّقادون الذي يكشف ب

مع األصوليّني الذين سبقوهم، خاّصة منذ عرص العالمة احليّل وصوالً إىل زمن صاحب ي املعامل 

 هـ(.11ـ  8واملدارك )ق 

اصمة حاّدة، قد املطلوب هو الكشف الواعي عن هذه العملّيات الذهنيّة بعيدًا عن سياق خم

 تربك اإلنصاف والرؤية الواضحة أحيانًا.

تربير مسلك الذاق موضوعيّاً عرب فهم ووبتجاوز السؤال اخلامس التقّدم، يمكن طرح 

 اآليت:

 ـ ختريج احلجّية على أساس الداللة الرتكيبّية، بياٌن وشروط 

للنصوص والتي حتّدثنا عنها يف  إّن مسلك املذاق قائم عىل فكرة الداللة املجموعّية الرتكيبّية

، فالفقيه يقوم بجمع نصوص متعّددة من أبواب خمتلفة، تلتقي عىل اآلنفالبحث االستقرائي 

معطى كيّل واحد، غاية األمر أّن هذا املعطى يشّكل قاعدة ال جمّرد مسألة، فيفهم من جمموع 

لعينات بوصفها جمّرد تطبيقات عنده الدالالت الرتكيبّية فهاًم عرفيًّا أّن املرّشع ذكر كّل هذه ا

 .للقاعدة الكامنة خلفها

وهبذا نفهم ميكانيزما املذاق الرشعي من جهة ونعرف أّنه عملّية تفسريّية هرمنوطيقّية، 

وليس مصدرًا يف مقابل الكتاب والسنّة، كام نعرف أّن والدة املعرفة فيه موضوعيّة رهينة 

كّم والنوع، وأّنه قائم عىل كّل من الفهم العريف والعمل بعنارص الداللة الرتكيبيّة من حيث ال

وهبذا يكون املذاق وروح الرشيعة عبارة عن فهم تركيبي لسلسلة  االستقرائي الرتاكمي معًا.

 قرائن وإشارات جمتمعة.

وعىل سبيل املثال، نالحظ أّن الشيخ األنصاري عندما أراد االستدالل عىل حرمة التشبيب 

املحرتمة األجنبيّة اعتمد عىل توليفة نصوص تعطي مذاقًا، ولو مل يعرّب هو نفسه  باملرأة املؤمنة

والباطل،  من عمومات حرمة اللهو يءعليه بام سيج ويمكن أن يستدّل »باملذاق هنا، فقال: 



  

عىل حرمة ما  وفحوى ما دّل  العدالة. عىل حرمة الفحشاء، ومنافاته للعفاف املأخوذ يف وما دّل 

عىل املنع عن  ما دّل  ة بالنسبة إىل غري احلليلة، مثل:الشهويّ  ةهتييج القوّ  ـ عيداً ولو ب ـيوجب 

وكراهة  ثالثهام الشيطان. ألنّ  ؛ةواملنع عن اخللوة باألجنبيّ  ه سهم من سهام إبليس.ألنّ  ؛النظر

 ألّننّ  ؛ةوبرجحان التسرت عن نساء أهل الذمّ ، جلوس الرجل يف مكان املرأة حتى يربد املكان

والنهي يف الكتاب العزيز ، املميز الذي يصف ما يرى والتسرت عن الصبّي ، ألزواجهنّ  صفني

ليعلم ما خيفني  قلبه مرض، وعن أن يرضبن بأرجلهنّ  عن أن خيضعن بالقول فيطمع الذي يف

نة ذكر املرأة املعيّ  علم منها حرمةمات واملكروهات التي ي  إىل غري ذلك من املحرّ ، من زينتهن

التي مل يرض الشارع بتعريضها للنكاح  ذات البعل ج الشهوة عليها، خصوصاً ة بام هييّ املحرتم

 .«فيك راغب   بقول: رّب 

 ًا فكرة الذاق حتتاج إىل:إال أّن هذه اآللّية التي ترّبر موضوعيّ 

ْرض ـ عدد ليس هّينًا من الشواهد من حيث الكّم، ومن ثّم فتكوين املذاق من  أ ـ مجع ـ وع 

، إال مع «االستقراء والرتكيب الداليل املجموعي»أو شاهدين يعّد عملّية منافية لتوليفة شاهد 

 .خصوصّية موردّية

ني،  وهبذا يظهر أّن استنتاج املذاق من احلالة النفسّية خارج سياق التتبّع والتقّري الواضح 

رفوض متامًا؛ ألّن فضاًل عن كونه خارج سياق نصوص كليّة مقصدّية أو قانونّية مبارشة، أمر  م

هذا النوع من املذاق ال يمكن متييزه عن املزاج املترّشعي الذي قد يولد بعد عرص النّص، 

ويمكن أن يكون حصل بفعل عوامل تارخييّة وأعراف يف الوسط الديني كّونته ليصل إىل نفس 

 .الفقيه وروحه

ألّن االنطباع مفهوم خمتلف عن  وهنا يبدو قلق القلقني مرّبرًا منذ ما قبل الغزايل وإىل اليوم؛

فاالنتزاع عملّية ذهنيّة عقليّة نشطة يمكن تفسريها ورشحها، بينام االنطباعات  مفهوم االنتزاع؛

غري القابلة للتفسري والرشح ال يوجد ما يضمن كوّنا منطلقة من الرشع نفسه حتى بالنسبة 

 ـ أن يرّبرها لنفسه قبل أن لصاحبها، فكيف بالنسبة لآلخرين؟! فعىل صاحبها ـ موضوعّياً 
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 يرّبرها لآلخرين.

كون هذا العدد حيمل مضمونًا يرفع من مستوى احتاملّية الداللة عىل القاعدة،  ب ـ

فاملضامني تقرتب وتتباعد عن مفاد القاعدة الروحيّة املساّمة باملذاق، فكراهة جلوس الرجل يف 

ذاق املوجب لتحريم التشبيب من لزوم أو مكان املرأة حتى يربد أبعد نسبيًا يف استنتاج امل

رجحان التسرّت عن نساء أهل الذّمة، بعّلة أّّنّن يصف ذلك ألزواجهّن، فاملضمون يقرتب 

 ويبتعد، وهو ما يؤثر عىل عمليّة تكوين الداللة الرتكيبّية الظهورّية للمجموع.

لقاعدة عدم وجود نصوص أو دالالت عكسيّة يمكنها أن ت ضعف من التوّصل ل ج ـ

الروحيّة املعرّب عنها باملذاق. ومن هذا القبيل عدم وجود معطيات عقليّة أو ارتكازات عقالئّية 

 أو مترّشعّية تتقاطع مع املذاق املراد استنتاجه يف أبواب خمتلفة.

 عيبان أساسّيان يف تطبيق اخلوئي مسلك املذاق على شروط املرجع

يمكن أخذ استخدام السيد  لثاين والثالث هنا،وعىل سبيل الثال الذي نذكره للرشطني ا

اخلوئي للمذاق إلثبات رشط الذكورة يف مرجع التقليد، وذلك أّن هذا االستخدام يعاين من 

 عيب ني:

إّن املوارد اجلزئية التي تشّكل عملّية التقّري والتتبّع يف األحكام والنصوص  العيب األّول:

أن نستنتج منها مزاجًا له نتائج إلزامّية، وهو احليلولة  ال تعطي يف غالبها إلزامًا، فكيف نريد

دون تويّل املرأة املرجعّية واإلفتاء وسقوط حجيّة فتواها. فبقاؤها يف البيت وعدم االختالط 

واالهتامم بالرتبية وغري ذلك كّله ال يرى اخلوئي نفسه اإللزام فيه، فكيف يمكن هلذه العنارص 

اإللزاميّة أن توّلد حكاًم بل أحكامًا إلزامّية حتظر عىل املرأة التصّدي  املزاجّية )مزاج الرشع( غري

 للشأن العام؟! هذا يعني أّن املعطيات بعيدة نسبّيًا عن النتيجة.

إّنه لو ثبت هذا املزاج العام رشعًا للزم أخذ نتائجه عىل طول اخلّط، بحيث  العيب الثاين:

ًا؛ ألّن هذا النشاط خالف مذاق الشارع يف كوّنا جتلس متنع املرأة من أّي نشاط يمثل شأنًا عامّ 

يف البيت وال ختتلط، وهبذا يصبح العمل السيايس واالجتامعي والصحايف واالقتصادي 

واإلعالمي العام للمرأة مرفوضًا يف الرشيعة، وهذا ما قد يّدعى قيام السرية العقالئيّة 



  

للحروب مع النبّي، وتصّدهيّن لألمور العاّمة  واملترّشعية عليه يف اجلملة دون نكري، كذهاهبنّ 

دون استنكار األئّمة يف العرصين األموي والعبايس، بل حتى خروج عائشة زوج النبّي عىل 

مل يشهد استنكارًا من باب تصّدهيا العام، إال من زاوية كوّنا زوج النبّي، ال من زاوية × عيلّ 

 كوّنا امرأة.

ي قبل اّدعاء مزاج الرشيعة عليه إصالح هذين العيبني، وإال وهذا ـ وغريه ـ يعني أّن اخلوئ

لِزمة هبذا احلجم.  فال دليل عىل وجود مزاج رشعي قانوين عاّم تنتج عنه نتائج م 

وكمثال آخر فكرة عدم جتريد املرأة الزانية املحدودة، فإّن اهتامم الرشيعة بسرت املرأة جسدها 

؛ ألّن من أساسّيات بحث السرت والنظر أيضًا هو ال يعطي سرتها بالكامل حال إجراء احلدّ 

حرمة املرأة املستفادة من عّدة شواهد يف باب السرت والنظر، وعليه فكيف است نتج أّن الرشيعة 

تريد سرت هذه املرأة من زاوية مذاقها يف السرت، وال تريد هتك حرمتها بكشفها أمام الناس ـ 

قاب املعنوي هلا، كام هي احلال يف عّدة عقوبات معنوّية ولو نسبّيًا ـ فيكون ذلك نوعًا من الع

نة يف قوانني احلدود يف الرشيعة، من نوع التشهري وغري ذلك؟! وعليه فالتخيّل عن إطالق  متضمَّ

 الروايات الداّلة عىل التجريد يف املرأة ـ لو تّم وجود إطالق ـ لن يعود واضحًا.

 ة النصوص املعتمدة يف الداللة الرتكيبيّة.التحّقق من القّوة الصدورّية ملجموع د ـ

أن ال يكون إنتاج القاعدة املستفادة من املذاق يؤّدي للوازم يعلم أّن الرشيعة ال  هـ ـ

 تريدها، فريبك استنتاج القاعدة.

 ـ ختريج احلجّية ـ ولو من خالل األولوّية ـ على أساس االستقراء األحكامي 

أيضًا عىل العمل االستقرائي يف األحكام نفسها بعيدًا عن إّن فكرة املذاق يمكن أن تقوم 

الدالالت، فلو رصفنا النظر عن دالالت النصوص، أو دّلت أدّلة غري لفظّية عىل سلسلة من 

األحكام يف مواضع خمتلفة تلتقي مع مسار ونسق واحد يف الروح واملضمون، فإّن االستقراء 

بالقاعدة األوسع املعرّب عنها باملذاق، وفقًا ملا بحثناه سابقًا يمكنه أن يوّلد عندنا يقينًا عقالئّيًا 

 حول حجيّة االستقراء يف االجتهاد الرشعي.

وهنا يكون مسلك املذاق عبارة عن حماولة عقالنّية الستنتاج قانون عاّم سار  يف األبواب 



  

عي الرشوط التي قلناها املختلفة ذات الصلة، وليس نشاطًا هرمنوطيقّيًا تأويلّيًا، غايته أّنه يستد

آنفًا، بل يكاد يكون االستننتاج هنا أشّد وأصعب، وبحاجة للكثري من املعطيات اجلزئّية املتفّرقة 

كام بّينا يف بحث االستقراء؛ ألّنه كان يكفي يف الدالالت الرتكيبّية الظن  الظهوري العريف، أّما 

 دم حجّية الظّن االستقرائي املحض.هنا فالبد من اليقني العقالئي يف احلّد األدنى؛ لع

ّن فهم املذاق يف سياق فكرة األولوّية هو تعبري آخر أيضًا عن نشاط استقرائي منضّم كام أ

لفكرة األولوّية، فإّن الفقيه باستقراء مواقف الرشع يف موارد متعّددة ذات أمهّية دانية، يقوم 

أمهيًّة من هذه املوارد، وهو ما يوّلد لديه باعتامد األولوّية الكتشاف موقفه يف الفضاء األشّد 

 مذاقًا عاّمًا للرشع.

 ـ ختريج احلجّية على أساس مرجعّية الظّن 

وقد يستدّل حلجيّة املذاق بأّنه يفيد الظّن املوازي يف قّوته للظّن اآليت من أخبار اآلحاد 

 ونحوها، فيمكن القول بحجيّته ولو مظنونًا.

بأّن هذه الطريقة غري دقيقة يف اكتشاف نظام احلجج يف الرشيعة،  ولكنّنا يف غري موضع قلنا

بل هي تكاد تفتح الباب عىل حجّية مطلق الظّن حتى عىل االنفتاح فضاًل عن االنسداد، وقد 

 رشحنا هذا األمر غري مّرة، فال نعيد.

ظنّي أو فاملذاق ليس سوى منهج تفسريي ـ  عن األسئلة السابقة، ونستنتج مما تقّدم اجلواب  

يقيني ـ للمصادر النصّية تارًة، ومنهج عقالين ـ يقيني ـ استقرائي مستقّل عن التفسري والتأويل 

تارًة أخرى، فليس هو يف عرض مصادر االجتهاد، بل يندرج حتت الكتاب والسنّة تارًة، وحتت 

تقرائي منهج العمل االس وكلّية العقل النظري تارًة أخرى. وآلّيته موضوعّية حمّددة، وه

 الرتاكمي، واالستظهار العريف االنضاممي.

 مع موقٍف معارض لفكرة املذاق الشرعي وروح الشريعةتقوميّية وقفة 

من هنا يمكن أن نتوّقف قلياًل يف ّناية هذا البحث عند ما طرحه الشيخ عليدوست، من أّن 

ستنباط، وهالمي، وجيب علينا استبعاده من االوشخّص مسلك املذاق هذا مبهم وغامض 

واستبداله باألدّلة التي تقف خلفه مثل قياس األولوّية وحكم العقل والنصوص املبّينة 



  

للمقاصد والسري العقالئّية واملترّشعّية ونحو ذلك، فال يوجد مرّبر لفصله عن سائر األدّلة 

ذكروها واملصادر االجتهادّية من الكتاب والسنّة واإلمجاع والعقل، بل إّن مجيع املوارد التي 

للمذاق يوجد إىل جانبه أدّلة أخرى من النوع الذي قلناه، وسبب دخول فكرة املذاق وأمثاهلا 

بينهم إّنام هو غياب فكرة مرجعّية العقل والنصوص املبّينة للمقاصد والعلل والدالالت 

 .املجموعيّة

  فهو بنفسه عرّب الإهنا ليس سوى من عدم قوننة فكرة املذاق، و دفإّن قلق الناقويف تقديري 

عن قانوّنا من خالل البدائل التي حتّدث عنها، واملفروض أن ال تكون عندنا مشكلة يف 

ء ستقرامها: االأساسّيتني، املصطلحات أو حساسية منها، فام دام املذاق يقوم عىل آلّيتني 

يقبله الناقد ذي واملفهوم عقالنّيًا، والظهور املجموعي االنضاممي ال ،الرتاكمي املفيد لليقني

ام املرفوض فيها هو حتريرها من نّ املذاق مقبولة وال داعي لنقدها، إفكرة  نّ هنا، فهذا يعني أ

كيفّية حصول قناعة لديه بوجود  يرّبر وأن يرشحها أن وهبا الفقيه د ن يستدّل أتربيرها، بمعنى 

 مذاق رشعي من هذا النوع أو ذاك.

لقاعدة مستقّلة اسمها املذاق خارج سياق والنقطة الصحيحة هنا هي أّنه ال وجود 

القاعدتني املشار إليهام، فاملطلوب من علم أصول الفقه التنظري لثنائيّة: االستقراء يف االجتهاد 

الرشعي، وحجّية الدالالت الرتكيبية املجموعّية يف فهم النصوص، فإذا أثبت هذين األمرين، 

 ع هو أحد جتّليات هذين املنهجني.كان بإمكانه أن يقول بأّن استنتاج مذاق الرش

من احلديث عن هالمية املذاق، إذ ذلك يعني ـ بعد الناقد، فاده من هنا يبقى التعليق عىل ما أ

التوضيح الذي أسلفناه ـ أّنه سوف يكون حديثًا عن هالميّة الفهم املجموعي واالستقراء، مع 

اضته هنا بالعقل، مع ما نعرفه عن منهجه يف أّن الناقد يقبل باألّول منهام عىل األقل، بل إّن استع

صات اخلارجيّة، ال يعفي من هالمّيته يحّجية العقل وأّنه ليس املستقالت الكلّية، بل التشخ

أيضًا، فكّل شخص بإمكانه أن يّدعي أّن عقله حيكم بكذا وكذا. وقد دافع هو عن اإلشكال 

ّجل عليه يف هالميّة الدليل العقيل ـ بمفهوم ه له ـ وإمكانّية سوء االستفادة منه، واعترب الذي س 
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 .32ـ  23: 22فقهي به مذاق رشيعت در بوته نقد، جمّلة حقوق اسالمي، العدد 



  

طروحة الشيخ د سبق لنا أن ناقشنا بعض جوانب أ  ، وقأّن ذلك ليس مرّبرًا للتخيّل عنه

 .، فال نعيد وال نطيل، فراجعيف حجّية العقل وما يرتبط هباوالشيخ الصانعي عليدوست 

وح الرشيعة وذوق الرشع وأمثاهلا ال إّنني أعتقد بأّن استحضار مفردات من نوع ر وختامًا،

مانع منه، بل هو سائد يف الدراسات القانونّية ويف التفاسري القضائّية، غاية األمر أّن املطلوب 

من صاحب االّدعاء أن يرّبر ادعاءه هذا تربيرًا عقالنّيًا قاباًل للمحاكمة، وفق الطريقة التي 

بدي العنارص املرتاكمة التي قلناها اعتمد عليها، وخيرج احلالة من الالوعي إىل ، بحيث ي 

، وهبذا خترج املذاقّية من احلالة الشخصّية إىل احلالة النوعّية، وينكشف لآلخرين صّحة الوعي

الكلية التي يراد إثباهتا من قبل من حصل لديه املذاق، أو ينكشف ملن لديه املذاق أّن مذاقه مل 

 .منطقي أو مفردتني لقاعدة كلّية دون مرّبر يكن سوى جمّرد وهم زائف، وقفز من مفردة

 نتيجة وكلمة ختام يف االستقراء

مما أسلفناه يف مبحث مذاق الرشيعة، اكتشفنا أّن املنهج االستقرائي قد جتىّل يف هذا املسلك 

جتّليًا واضحًا بّينًا، وأّن هذا ما يفرض علينا جمّددًا االهتامم بحضور االستقراء ومفاهيم املراكمة 

  النشاط االجتهادي حضورًا واعيًا.يف

إّن االستقراء وتنشيطه يف االجتهاد الرشعي يساعد االجتهادات املقاصدّية العامة 

واخلاّصة، واالجتهادات املناطّية كذلك، كام خيدم االجتهاد التعلييل كام رأينا، ومن اجلدير فتح 

ساحة من الساحات األصوليّة،  باب االهتامم باالستقراء يف أصول الفقه بدل إمهاله يف غري

 خاّصة عند بعض املذاهب اإلسالمّية.
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 احملور الثاني

 التعليل النّصي )العّلة املنصوصة(

 االجتهاد املقاصدي واملناطي والعللييف  الديينالنّص أو دور 





 

 

 

 

 يف حتديد مفهوم التعليل النّصي، واستيعابه عددًا من مسالك التعليل متهيد

األسس التي يتّم اللجوء إليها الكتشاف العلل والكليّات،  عترب النّص الديني أحد أهمّ ي  

كان هيدف ـ كام رأينا يف الفصل األّول ـ  هباعتبار أنّ  ؛رغم أّن الشاطبي مل يتحّمس له كثرياً 

 ق اليقني يف الصدور والداللة معًا.والنّص الواحد قد ال حيقّ  وصول إىل اليقني،ال

وأخرى عىل مستوى القاصد  ،النّص هنا تارًة تكون عىل مستوى التقعيد والتعميمومرجعّية 

 :التعليلالناطات وو

ات االجتهاد اإلسالمي بمدارسه املتعّددة أسهب كثريًا يف استنطاق التقعيدات والكليّ ف أ ـ

اّص ت، وهو ما فّصلوه يف مباحث العام واخلواحلاالت الطارئة عىل هذه الكلّيامن النصوص، 

وكانت هلم يف ذلك مسامهات وغري ذلك،  األدّلة واختالفهاتعارض اب بوأو ،واملطلق واملقّيد

 .جداً  كبرية

دّلة غنيه عن التامس أليها ت  سالمي أّنه يبحث عن كليّات يرجع إوكان باديًا عىل االجتهاد اإل

ا صوهل  أرفت اإلطالق التي ع   شيّد نظرّيةأحيانًا كثرية  جزئيّة عند كّل حادثة، ومّلا مل جيد العموم  

 ّدمات احلكمة.قصول الفقه اإلمامي بقرينة احلكمة أو مأيف الفرتة األخرية يف 

ـ املالكّية واملناطّية، العاّمة  لكّن االجتهاد اإلسالمي كان موقفه خمتلفًا من التعليالت ب ـ

كّل املعطيات تسمح بوالدة ، فنظرّيًا كان التعليل عرب النّص مقبوالً من حيث املبدأ، وواخلاّصة

، لكّن عقبات عّدة حالت دون تنشيط واملناطات التعليل النّّص واكتشاف املقاصد والغايات

 هذا التعليل كام سوف نرى يف البحوث اآلتية.

وعىل سبيل املثال، وقع نقاش يف العّلة واحلكمة، جعل النصوص التعليلّية حتتمل كوّنا يف 

م ال يف  مقام بيان العلل، وفقًا لدالالت هذا الثنائي )العّلة ـ احلكمة( يف أصول مقام بيان احِلك 

الفقه. واحلكمة ليست بالتي يدور احلكم مدارها. كام أّن مشكلة التمييز بني العلل بمعنى 



  

 املصالح، والعلل بمعنى املدارات الترشيعيّة، سامهت يف تعقيد املوقف كام سنرى أيضًا.

ن تدّل نصوص الكتاب والسنّة بنفسها عىل عّلة احلكم، إّما بنحو أ ونعني بالتعليل النيّص 

العّلة املاِلكيّة )املصلحة واملفسدة املرّبرتني جلعل احلكم(، أو بنحو العّلة املناطّية )الصفة أو 

املدار الذي يدور احلكم حوله وتبعًا له، مثل صفة اإلسكار(، سواء كانتا ـ املالكية واملناطيّة ـ 

 ة، كام يف املقاصد الرشعية العاّمة، أو خاّصة كام يف هذا املورد اجلزئي هنا أو هناك.عّلًة عامّ 

كام أّن التعليل النيّص الذي نعنيه هنا يستوعب كّل داللة ظاهرة من الكالم تكون حّجة 

ومعتربة، سواء اندرجت ضمن النّص الرصيح أو الظهور أو ضمن اإليامء والتنبيه واإلشارة 

غري ذلك، ما دامت تمفهم يف العرف اللغوي العام تعلياًل للحكم الرشعي أو وواالقتضاء 

لجموعة من األحكام أو لجموعة األحكام. وهبذا يكون بحثنا هنا شاماًل لعّدة مسالك من 

 مسالك التعليل العروفة عند أصوليّي أهل السنّة.

 كماحلظاهر مداخل تكوين الفقه اإلسالمي رؤيته للتعليل وما وراء 

البد لنا من جولة حول املصطلحات األساسّية التي كّونت تصّور االجتهاد اإلسالمي هلذا 

وال هيّمنا هنا جمّرد حتليل املصطلحات، فلسنا بصدد تدوين قاموس أو املوضوع وأطرافه، 

لفبائّية، بل هدفنا من خالل هذا التحليل والتفكيك اكتشاف املنظومة أمعجم أو موسوعة 

لدقيقة التي شّكلت طريقة تعامل الفقه اإلسالمي مع نصوص التعليل وأمثاهلا؛ ألّن اهلندسّية ا

هذه املصطلحات يف تقديري هي نتاج رحلة الفقه واألصول مع منظومة ما وراء النّص ومقولة 

العلل، فهي ليست مصطلحات ت نحت وتستخدم إليصال فكرة، بل هي مكّونات القراءة 

؛ هلذا سندرس نظرّية التعليل النّّص عرب هذه املداخل التي لعليلالفقهّية السائدة للرتاث ا

 .تشّكل معامل الرؤية

 )االجتهاد املالكي( كم والتشريعكمة احُلاحلكمة أو ِحأّواًل: 

من التعابري الشائعة يف النصوص « ِحكمة الترشيع/كمة احلكمحِ »يعترب هذا املصطلح 

ظهر تعبري قريب جدًا منه متناسب مع الفضاء  الفقهّية واألصولّية، لكن يف العرص احلديث

، حيث ظهر تيار قوّي يف «فلسفة الترشيع»أو « فلسفة احلكم»الثقايف العرصي، وهو تعبري 



  

الساحة اإلسالمّية كان هدفه ممارسة تعقيل للترشيعات يف سياق حواره امل ْجِهد مع احلداثة 

ين، ومرجعّية العقل يف التفسري والفهم ومقوالهتا، والتي يقف عىل رأسها مبدأ الفهم العقال

فلسفة »بأّن التعبري الشائع خارج اإلطار املدريس الفقهي هو تعبري ، هلذا يمكن القول والتربير

 «.حكمة احلكم»بينام التعبري املدريس الشائع هو « أو الترشيع احلكم

املدريس  ورغم محاسة الفكر اإلسالمي احلديث للتعقيل وكشف احلكم، غري أّن الفقه

اإلمامي كان تعاطيه خمتلفًا، وعىل سبيل املثال، نالحظ كالم الشهيد الثاين يف رسائله، حيث 

ثة؟»يقول:  ر  ْبى هذا الولد دون غريه من الو  ة احل كم مِل  حي  وهو غري  ،والسؤال  فيه عن ِحكم 

ة  معقولة ؛الزم   علَّلة بعلَّ  لزم  التسلسلوألّنه لو عّلل كّل  ،ألّن أكثر األحكام غري م 
 
 .« يشء

إّنه نّص متحّفظ جدًا، يبدو عليه أّنه يريد أن يعترب أّن التعليل قضّية لن تنتهي وستبقى 

، وهذا ما غالباً  تتسلسل، وأّن نتائجها غري معلومة وال مضمونة، وأّن الرشيعة فوق التعقيل

، بأقىص حّد ممكن عقيليقف عىل النقيض من التوّجه األخري للفكر اإلسالمي الباحث عن الت

وإن كنت أعتقد بأّن أكثر الذين مارسوا التعقيل الرشعي يف العرص احلديث إّنام مارسوه من 

أو تكوين الوعي الرشعي، بل تكوين الوعي يقف  باب اجلدل، ال من باب إنتاج الفهم الفقهي

 خارج منظومة التعقيل وهو سابق  عليها.

بحيث « عّلة الترشيع»ل نادر جدًا استخدام كلمة ونالحظ يف كلامت بعض الفقهاء وبشك

هذا مضافًا إىل قّوة احتامل كون ..»هـ(: 1298املحّقق القزويني )مثل قول  يراد هبا احلكمة،

 ـ وهي عّلة الترشيع ـيكون من مقولة احلكمة  املقصود عىل االحتامل الثاين تعليل احلكم بام

 .«دون العّلة احلقيقّية

تي هي احلكمة يف ظهوره يف بيان عّلة الترشيع ال..»رتىض احلائري ما نّصه: لشيخ ماويقول 

 .«تي يدور مدارها احلكمال العّلة ال ،احلكم

، بل املتداول هو التمييز بني حكمة الترشيع وعّلة إمامّياً  ّن هذا ليس هو املتداولأإال 
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تمييز بني عّلة الكام سيأيت ، اىلع تبمعناها احلقيقي اآليت إن شاء اهلل ةالترشيع، بحيث تكون العلّ 

 .ع وعّلة احلكميالترش

 موارد استخدام مفهوم احلكمة و.. بني املاضي واحلاضردالالت ـ  

 :يتاآل لنايظهر ، «حكمة احلكم»لصطلح وبمراجعة موارد استخدامهم 

لعالقة بني حكمة احلكم خاصية مرتبطة بالبعد الثبويت للترشيع، وهو البعد املتصل باإّن  أ ـ

ع ومبادئه، وليست عىل صلة بالبعد اإلثبايت، وهو البعد املتصل بالعالقة بني  الترشيع واملرشِّ

 .الترشيع والفقيه، وهذا ما يظهر من أطراف وحتليل كلامت الكثري من العلامء

ه املتصل بالفعل صدر حكم  ع ي  جيعل املرشِّ أو غريه فاحلكمة هي صفة أو أثر يف الفعل 

فهي عىل صلة باملرّشع يف انطالقه نحو ترشيع احلكم، وليست عىل صلة بالفقيه لكي  بسببها،

 .سعًة وضيقاً  من اكتشاف احلكم وجودًا وعدماً  امن خالهل نيتمكّ 

م عاطلة عن العمل يف االجتهاد عند الكثريوهبذا اعتم  ، وغري قادرة عىل تقديم ينربت احِلك 

ومن هنا يقول السيّد حمّمد تقي احلكيم يف  تنباط.أّي معطيات نافعة للفقيه يف رحلة االس

هي املصلحة املقصودة »تعريف احلكمة ـ متابعًا ما طرحه الدكتور عبد الوهاب خالف ـ: 

والفارق بينها ، قصد إليه الشارع من جلب نفع ودفع رضر أي ما، للشارع من ترشيع احلكم

القيد، ولذا مل جيعلها  كمة مل يؤخذ فيها ذلكة أخذ فيها قيد االنضباط، واحلالعلّ  ة أنّ العلّ  وبني

 .«ة والسبببخالف العلّ  ،وعدماً  وجوداً  در احلكم معهامارة عىل حكمه، ومل ي  أالشارع 

يف سياق احلوار اإلسالمي ـ احلداثي يف القرنني التاسع عرش أكثر ما نالحظه  ب ـ

يمكن لنا أن نعتربها بمثابة  والعرشين، بل وإىل اليوم، وهو أّن احلكمة ليست سوى معطيات

ع، وهبذا مرّبر معقول للحكم، دون أن نعرف حتى أّن هلا أّي دور يف صناعة احلكم عند املرشِّ 

برصف النظر عن ونفسّيًا، الً فكرّيًا تربيرًا عقالنّيًا لنا يف تقّبل احلكم تقبّ إال تكون احلكمة ليست 

، فكأّن العالقة بيننا وبني احلكم إنتاجه للحكمع نفسه يف مقام كوننا ننسب هذه احلكمة للمرشِّ 
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ع هلذا احلكم يف مبادئه  .ونحن نقّدم قراءتنا له، ولسنا أساسًا يف مقام اكتشاف قراءة املرشِّ

فإّن اخلاصية السابقة تكشف عن  والفرق بني هذه اخلاصية والتي سبقتها واضح جدًا؛

تكشف عن العالقة بني احلكمة والتربير  ع، بينام هذه اخلاصيةالعالقة بني احلكمة واملرشِّ 

 .والنسبة إليه ع ومنطلقاتهلترشيع من خالهلا برصف النظر عن املرشِّ لساين نالعقالين اإل

ّن ّن أحد أسباب هذا التمييز ـ عىل مستوى الفضاء الشيعي عىل األقّل ـ هو أمن املحتمل أو

ة احلاكية عن املصالح واملفاسد عليليّ  غالبًا ما كانوا ينظرون للنصوص التنيالفقهاء املدرسيّ 

ن يربطوا بني احلكمة ومنطلقات الترشيع؛ أبعيون بيان احلكمة، ومن الطبيعي يف هذه احلال 

هذا األمر أو ذاك، فالنّص  أّن هذا احلكم كان ألجلاملفروض أّن النّص نفسه خيربنا عن  ألنّ 

ر  ك  غالبًا ما كانت احلِ هو الذي ربط احلكمة باملرّشع، بينام يف العرص احلديث  ة جات برشيّ م خم 

ّنه أو ،عصعب نسبتها للمرشِّ النساين حمض، ومن ثّم يغدو من إة عىل حتليل مستقّلة مبنيّ إقناعّية 

 أخذ هذا األمر أو ذاك بعني االعتبار حلظة الترشيع.

ي كمة احلكم أّن تتصف بصفة اجلامعّية، أي ليس من الرضوري أن تغطّ ال يلزم يف حِ  ج ـ

دائاًم، وهذا معناه أّن احلكم يمكن أن يكون موجودًا، فيام  امتام مصاديق احلكم، بحيث تالزمه

عدم لزوم االّطراد يف ». وقد يعرّب يف بعض الكلامت عن هذه الفكرة بـ احلكمة غري موجودة

بل يمكن أن تكون احلكمة موجودة أيضًا وال وجود للحكم؛ ألّّنا ليست  .«حكمة احلكم

، املحّقق الدامادأمثال حه ر  ، عىل تفصيل ط  عّلة ناقصة ال تنهض لوحدها بإثبات املعلول سوى

 .وسيأيت

، إىل حّد أّن بعض العلامء يبدو منه أّن يف الوسط اإلمامي هذه الفكرة تبدو شائعة جداً 

ما يظهر من وهو  أفراد احلكم، ع وال يف غالباحلكمة ليس من الرضوري أن تكون ال يف مجي

قاله بوضوح الشيخ نارص مكارم الشريازي يف ثنايا بحثه حول قاعدة ، بل حّقق العراقيامل

ممنوع بعدم الدليل عىل لزوم  ..اً غالبيّ  مراً أاحلكمة ال بد أن تكون  القول بأنّ ..»نفي الرضر: 
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ية عدم كوّنا بل ال يبعد كفا ،اً ن مل يكن غالبيّ إكوّنا كثري الوقوع، و يبل يكف ،اً غالبيّ  مراً أكوّنا 

ه يورث اجلنون أو الربص أو أمثال ذلك، نّ أمن املناهي  ه قد ورد يف غري مورد  نّ أال ترى أ، نادراً 

ويبدو من العالمة فضل اهلل احلديث عينه،  .«بل وال غالبية، ةً هذه اللوازم ليست دائميّ  مع أنّ 

 .مستخدمًا تعبري العّلة أيضاً 

 تعطي أكثر من كوّنا أحد العنارص التي تساعد عىل إنشاء وهذا يعني أّن فكرة احلكمة ال

املوىل للحكم، سواء كانت عنرصًا غالبّيًا أم ال، وهبذا نفّّس كالمهم يف أّن احلكمة هي عّلة 

ناقصة، وهو التعبري الذي يربط بني مفهوم احلكمة ومفهوم العّلة، دون أن يسمح للحكمة بأن 

جتهاد، والتي وافق حتى الفقه اإلمامي عىل إمكان االعتامد تلعب دور العّلة املنصوصة يف اال

 .من حيث املبدأ ويف اجلملة عليها

)ومتام املوضوع( نالحظ أّن السيد اخلوئي يمّيز بني العّلة التاّمة  ،وعىل سبيل املثال

 ،انتشار رائحته خارج القرب ام هي عدماحلكمة يف األمر بدفن امليت إنّ  إنّ »واحلكمة، فيقول: 

 غري جائز. وهو أمر   ،للحكمة الداعية إىل األمر به فالنقل املستلزم النتشار رائحته مناف  

الكالم يف تلك احلكمة هل  أنّ  احلكمة يف األمر بالدفن وإن كانت تلك، إال واجلواب عنه: إنّ 

حكمة من احلكم النوعية التي تدعو إىل جعل  اة لوجوب الدفن أو أّّن ة تامّ هي علّ 

 .«الوجوب؟!

وكالمه وإن كان يوحي بأّن احلكمة قد تكون عّلًة تاّمة، لكّن حتليل مراده يعطي أّنه يقصد 

 أّن الباعث عىل الترشيع هل هو عّلة تاّمة أو حكمة؟

 وباعثاً  عني ما كان داعياً أحكمة احلكم ..»كام نالحظ الشيخ نارص مكارم الشريازي يقول: 

ومن  ،ات أو العلل الناقصةغريها فيكون كاملعدّ  ن كان هناك بواعث أخرإو ،عىل ترشيعه
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ة، بل قد يتجاوز عنها إىل غريها، وقد ال احلكم يف هذه املوارد ال يدور مدار العلّ  نّ أالواضح 

وال  ،حكام من علل الترشيعة األولذا ال جيوز االستناد إىل ما ورد يف أدلّ  ؛يشمل مجيع مواردها

 .«وال مانعاً  فال يكون جامعاً  ة،يعامل معها معاملة املنصوص العلّ 

 بوصفها من أدوات حتديد املناط )التجسري بني املالك واملناط( «ةمكاحل»ـ  

ستخدم ط، قد ي  اهذه اخلصائص كّلها، والتي تعيق توظيف هذا املفهوم يف االستنبورغم 

 .بعًا ملا تقّدمتعبري حكمة احلكم يف سياق تفسري احلكم نفسه، وهذا ما يبدو غريبًا بعض اليشء ت

، رغم أّنه يف بعض املواضع يسري عىل منوال املشهور يف هـ(1322) ق اهلمداينفاملحقّ 

ّن ظهور حكمة احلكم إ»يقول: ، لكنّه التمييز بني العّلة واحلكمة يف املفهوم والوظيفة

رمها ومناسبة احلكم وموضوعه جيعلهام يف مورد املعارضة بمنزلة النّص والظاهر، ويعطي ظهو

بيان ذلك: أّنه ال خيفى عىل الناظر يف أخبار الباب أّن حكمة احلكم  فيام ذهب إليه املشهور.

إطالق كّل من الفقرتني من هذه  ولكنّ  ..بالتباعد صيانة ماء البئر عن االختالط بامء البالوعة

اجلهة بعد ظهور حكمة احلكم ووضوح اختالف املصاديق من حيث رساية النجس وعدمها 

 .«هون جّداً مو

ويف موضع  آخر فهم اهلمداين احلكم بالكراهة يف تغسيل امليت باملاء احلاّر؛ انطالقًا من أّن 

. وقد وجدناه يستخدم حكمة احلكم هي احرتامه، جاعاًل ذلك مرّجحًا للكراهة عىل احلرمة

ة حكام ولو من دون طريقة العلّ ل الستنباط بعض األمصطلح حكمة احلكم يف التوّص 

 .املنصوصة

ق اهلمداين أّنه يوظف حكمة احلكم بمثابة قرينة من مراجعة نصوص املحقّ يل والذي يبدو 

ّن إ»مثل قوله:  بذلك يف بعض املواضع حبل هو رّص  ،لغاء اخلصوصّيةعىل إعرفّية أحيانًا 
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 .«وضوح حكمة احلكم لدى العرف ممّا يوجب إلغاء هذه اخلصوصّية

يد اليزدي يستخدم أحياناً مفردة حكمة احلكم عىل طريقة الحّقق وقد الحظت أّن الس

بل يطرح اليزدي فكرًة مهّمة، وهي أّن حكمة احلكم قد تكون أساسًا يف حصول  .اهلمداين

وهو  ،بمالحظة حكمة احلكم االنرصاف ىمكان دعوإ»االنرصاف من الدليل، إّنه يقول: 

 .«تكون منشأ لالنرصاف كام ال خيفىاحلكمة قد  نّ إف ؛رضر الصرب عىل املعيب

 .اهلمداين واليزدي الشيخ  فاضل اللنكراين ومثل  

إّن هذا التوظيف لفكرة احلكمة يبدو منفصاًل عن النسق النمطي يف التعامل معها، فهؤالء 

الفقهاء ال يريدون استخدام احلكمة يف التعليل باملعنى املدريس، بل يريدون جعل فهم العرف 

مة بمثابة قرينة تفسريية يعتمدها العرف يف فهم مراد املتكّلم. وهبذا نجد أنفسنا أمام للحك

حتاول أن تقّرهبا من سياق نظرّية الداللة القائمة عىل  «حكمة احلكم»يف فكرة إضافّية جتربة 

 حجّية الظهور العريف.

ع، لرأينا أّن حجر ولكنّنا لو تأّملنا جّيدًا يف جتربة هؤالء العلامء ونصوصهم يف املوضو

الزاوية هو اعتبارهم الفهم العريف ملرّبرات احلكم ذا قيمة وحجّية؛ ألّن طبيعة احلكم يملك 

ربًة فيها مسبقة، أو تقع ضمن جمال فهمه التعلييل الواضح، فيكون من الطبيعي له أن  العرف خ 

رّبرات احلكم كونه غري يفهم املرّبرات. وإذا مل يكن يمكن لنا القبول بدعوى العرف معرفت ه بم

لقي  مطلع عىل الغيب، فلعّل اهلل له مرّبر آخر إضايف.. لكّن بإمكاننا القول بأّن املتكّلم عندما ي 

هذه اخلطابات التي ينرصف ذهن العرف فيها إىل هذه املرّبرات بحيث يفهم العرف احلكم  

بِد قرينًة عىل إرا دته غري ما يتوّقع فهم العرف له، فهذا ونوعّيته من خالهلا، هذا املتكّلم إذا مل ي 

 يعني أّنه موافق عىل الفهم العريّف هذا، األمر الذي يكشف عن صّحة التفسري العريف لكالمه.

رغم أّّنم مل يقوموا بتربيرها نظرّيًا مكتفني  وهبذا تبدو حماولة اهلمداين ومن تبعه قابلة للفهم،
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، وهي هبذا تقّر بأّن التربيرات العرفّية ملنطلقات احلكم بالتعامل معها وكأّّنا جمّرد داللة لفظّية

يمكنها إذا كانت واضحة ورسيعة اخلطور يف ذهن العرف أن تؤثر يف طريقة فهمه للحكم 

، وهذا ما سيصبح لدى القارئ واضحًا عندما نبحث بالتفصيل ـ إن شاء اهلل ـ يف املحور نفسه

 .ريف والعقالئي، فانتظرالثالث من هذا الفصل، توليفة  التعليل الع

ع ينهى فيه عن التعامل حتى  لكّن هذه اخلطوة حتتاج للتحّرر مسبقًا من أّي موقف من املرشِّ

هبذا املستوى مع ترشيعاته، معتربًا ذلك بمثابة ختّرص وحمق للدين، وهو ما يلزمنا فهمه عند 

ألّن املرّشع إذا كان يبدي  دراسة مسألة القياس ودور العقل يف فهم الدين، إن شاء اهلل تعاىل؛

حساسية عالية جتاه التعامل مع رشيعته ولو هبذا املستوى فهذا ما يعني ّنيًا عن تفسري نصوصه 

الفهم العريف يف تفسري النصوص  ةهبذه الطريقة، ويكون يف احلقيقة ّنيًا جزئّيًا عن اعتامد مرجعيّ 

 ولو من خالل ما ينسبق للذهن العام من مرّبراهتا.

ىل جانب تعبري مناسبات كمة إتوقفني هنا تعبري نقلناه عن اهلمداين يضع فيه تعبري احلويس

إذ قد يعترب اهلمداين أّن طريقته يف التعامل مع موضوع حكمة احلكم ليست  احلكم والوضوع،

سوى نمط مطابق أو مشابه لفكرة مناسبات احلكم واملوضوع، أو لفكرة تنقيح املناط القطعي، 

ام يوقعان الفقيه يف القياس أو ا عىل هذين املعيارين يف فهم النصوص ومل يعتربوا أّّن وقد وافقو

ّن استخدام مفهوم حكمة أثاله يرون مالتخّرص عىل اهلل بالعقل املحض، ولعّل اهلمداين وأ

احلكم ليس سوى قيام العرف بتنقيح املناط قطعيًّا بعيدًا عن وسواس الفرضيات واالحتامالت 

 . مرّبر احلكمالقائمة يف

انطالقًا مما حيمله  ؛لكنّه كان من األفضل للهمداين هنا أن يتحّفظ عن التعبري بحكمة احلكم

هذا التعبري من معنى يف الوسط العلمي والفقهي، وهكذا لو كان مراده مناسبات احلكم 

ميكانيزما سبات احلكم واملوضوع أو إلغاء اخلصوصّية لو حّللنا اواملوضوع، فإّن الكثري من من

ناطات، فعندما تأيت امللعلل ولمقاربة  اسنجد أّّنا حتمل يف طياهت ،تعامل العرف من خالهلا

مناسبات احلكم ـ بإلغاء اخلصوصّية أو بالرواية وتقول: اغسل يدك من البول، ثم يفهم الفقيه 

الفقيه فهم  نّ البول ال خصوص اليد، فهذا يعني أ أّن املراد تطهري البدن كّله منـ واملوضوع 

عرفًا أّن املتكّلم ال يريد خصوص اليد، وهذا تدّخل يف مناطات األحكام فلعّل لليد خصوصّية 



  

 !يف هذا احلكمواملدار العّلة جزء تلعب دور 

كأيّن باهلمداين وأمثاله يريدون القول بأّن أفكارًا من نوع مناسبات احلكم واملوضوع وإلغاء 

فهي حماولة من العرف حتكيم فهمه للمناط من خالل معرفته اخلصوصّية لو حّللناها جّيدًا 

تمل أّن هناك عنارص أخرى انطلق احلكم منها؟ أال  بحكمة احلكم، ولو أّننا سألنا العرف: أال حي 

حيتمل أّن اهلل اعترب اليد عنرصًا مؤثرًا يف كيفّية التطهري من البول، كوّنا حتتوي تكوينًا عىل 

؟ فهو ال ينفي ذهنيًّا كون رفع االستقذار ليس سوى حكمة احلكم، فيخصائص معّينة مؤثرة

وفرضّيًا، وهلذا فهو يتعامل يف احلقيقة مع حكمة احلكم، لكنّه يعترب أّن احتاملّيات وجود 

 .عنارص أخرى للعّلة ليست ذات قيمة يف تفسري النّص 

تكون معتمدة يف وهبذا يتبنّي أّن إلغاء اخلصوصّية ومناسبات احلكم واملوضوع يمكن أن 

عمقها وضمن مساحة من تطبيقاهتا عىل حكمة احلكم، بتحويل احلكمة إىل كاشف عن مدار 

 .سعًة وضيقاً  احلكم وفهم مراد املتكّلم من احلكم نفسه وجودًا وعدماً 

 هذا، وسوف يأيت بحث إلغاء اخلصوصّية ومناسبات احلكم واملوضوع قريبًا.

 ، عرض وتعليقالتعميم والتخصيصاحلكمة بني  يفالتمييز واحملّقق الداماد ـ  

أّنه يرّكز  هـ(1388يظهر من مراجعة مجلة من كتب وأبحاث السيّد املحّقق حمّمد الداماد )

أّن احلكمة ال يمكن البناء يستوحى منه ، وواحلكمة أوسع من املالكقد يكون ّن احلكم عىل أ

 .يص بخالف العّلةعليها يف وجود احلكم وعدمه أو يف التعميم أو التخص

غري أّنه بحسب تقرير الشيخ حممد الؤمن لباحث الحقق الداماد يف الصالة، يقّدم الداماد 

وهو التفصيل بني عدم وجود احلكمة  مقولًة إضافّية مهّمة يف التعامل مع حكمة احلكم،

ولو ووجود موضوع احلكم بحسب دليله فاحلكم قائم، وبني وجود احلكمة فاحلكم موجود 

صة. مة غري خمصِّ وتظهر املوافقة عىل ذلك  كان املوضوع غري موجود، وهبذا تكون احلكمة معمِّ

 .من السيد حمسن اخلرازي أيضاً 
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فإّّنا بعموم احلكمة تدّل عىل حرمة »يقول الداماد يف حديثه عن مسألة النظر لألجنبيّة: 

عن شهوة. وهي وإن وردت يف إذا كان يف معرض الفساد، وهو ما إذا كان  النظر مطلقاً 

إذ مقتىض  ؛األجانب إالَّ أّنه يتعّدى عنها إىل املحارم بحكم عموم احلكمة. وال ينافيه أّّنا حكمة

كوّنا حكمة جواز أن يوجد احلكم وهي غري موجودة، وأّما إذا وجدت فال إشكال يف وجود 

 .«ال الثانية يف اجلهة األوىل فافرتاقهام ـكام يف العلَّة  ـاحلكم ولو يف غري موضوع الدليل 

هذا يعني أّن احلكمة عنده والتي يميّزها دومًا عن العّلة، تلتقي مع العّلة يف تعميم احلكم 

خلارج دائرة النّص املرتبط بموضوعه، لكنّها غري قادرة عىل ختصيصه، بل يبقى احلكم أوسع 

يف ذلك، مما يظهر من بحوثه من دائرة احلكم يؤخذ بإطالقه أو عمومه. ومرّبره الرئيس 

املتفّرقة، هو أّن املالك قد يكون أوسع من االعتبار، وهذا أمر عقالئي جدًا من وجهة نظره، 

ويمثل له يف غري موضع ـ مما أرشنا له يف اهلامش آنفًا ـ باحلكمة من وراء ترشيع العّدة، وهو 

نتفت احلكمة؛ ألّن اختالط عدم اختالط األنساب، فإّن احلكم املرتبط باملرأة عام ولو ا

 األنساب حكمة وليس عّلًة عنده، إذ لو كان عّلًة لدار احلكم مدارها وجودًا وعدمًا.

هذه الحاولة تبدو أيضًا غري مألوفة يف الفضاء االجتهادي، وقد انتقدها السيد موسى 

عدم وجود حكم تعميم باحلكمة قائمة عىل الإذ اعترب أّن فكرة الداماد يف  الشبريي الزنجاين،

ال فلو وجد حكم من هذا النوع فإّنه يمكنه أن إ، واملذكورآخر عند الشارع يمنع عن التعميم 

 .يوقف احلكمة عن إنتاج التعميم

 :افرتاضّيني حتتمل احتاملنيالوجزة ومداخلة الزنجاين 

م ثبوت حكم عىل إّنه يوافق عىل التعميم باحلكمة، غري أّنه يقيّده بحالة عد االحتامل األّول:

 عكس هذا التعميم. وهذا يف احلقيقة مؤّيد لكالم الداماد غاية األمر أّنه يضّيق من مساحته.

إّنه يرفض التعميم باحلكمة مطلقًا؛ إذ ال سبيل لنا إىل معرفة عدم وجود  االحتامل الثاين:

فروض أّن التعميم حكم  يقف يف مقابل التعميم، فكيف لنا أن نجزم بالتعميم يف هذه احلال وامل

 عدم وجود حكم عىل خالفه؟!عىل واقع متوّقف 

                                              
 .382، 380، وانظر: املصدر نفسه: 368ـ  367كتاب الصالة )تقرير املؤمن(:  (1)

 .32: 1انظر: الزنجاين، كتاب النكاح  (2)



  

 قراءة نقدّية يف حماولة الداماد، ويف نقد الزجناني لهـ  

 ال الداماد وال الزنجاين،بوضوح ويف تقديري، فإّن الوضوع مل يقاربه من حيث منطلقاته 

ن ثّم اعترب هذا التحليل  العقالئي وذلك أّن املتوّقع أّن الداماد قام بتحليل األمر عقالئّيًا، وم

بمثابة أساس لفهم العرف للنصوص ودالالهتا، فالعقالء حيث إّن اإلطالق يف االعتبار 

القانوين ساري املفعول عندهم وال تقّيده املصلحة أو احلكمة الكامنة خلف الترشيع واالعتبار 

كمة التي تقف خلفه، لكنّهم هذا، هلذا فهم ال يقّيدون إطالق اخلطاب املبنّي للترشيع باحل

يقومون بالتعميم انطالقًا من أّّنم يعتربون أّن املرّشع ملا رّشع هذا احلكم هنا هلذه احلكمة، فمن 

الطبيعي واملنطقي أّنه يرّشع متام األحكام التي توجد فيها هذه احلكمة؛ وكأّّنم يرون أّن حكم 

ن فهمهم فريون احلكمة تعبريًا داالً عن أحكام األمثال فيام جيوز وما ال جيوز واحد، فهم يوّسعو

 املوىل يف غري مورد اخلطاب الذي وردت فيه احلكمة.

وذلك أّن احلكمة التي يتحّدث  ،وتطويرنا وهنا تأيت مالحظة السيد الزنجاين لكن بصياغتنا

ملالك، وهنا ، فالبّد من فرضها ذات صلة بااإلثباتّية عنها املحّقق الداماد مّلا مل تكن هي العّلة

نسأل الداماد: هل يستظهر من األدّلة واملناسبات أّن )أ( هي املالك التاّم جلعل الترشيع من قبل 

 أو ال؟يف املوضوع )ب( املرّشع 

وهو غري شائع إمامّيًا، عليها،  «احلكمة»مة وصّح إطالق كل فإذا فهمنا أّّنا الالك التاّم،

آخر؟ أال حيتمل أّن هذا املالك  عل حكم مماثل يف مورد  فكيف عرفنا أّن هذا املالك باعث عىل ج

بدي متاميّته من حيث املقتيض والرشط وعدم املانع يف خصوص هذا املورد، وأّن املرّشع يواجه  ي 

مانعًا يف املوارد األخرى حيول دون قيامه بترشيع حكم مماثل فيها، فكيف انتقلنا من فاعلّية 

 فاعلّيته يف إنتاجه هناك؟ املالك هنا يف إنتاج احلكم إىل

ات التشابه يف نقض نظريّ  ويف احلقيقة هذا هو اإلشكال النمطي عند اإلمامّية عىل األقّل 

 وهو الذي يفرتض أن يريده الزنجاين.والتامثل مثل القياس وغريه، 

 يف الداللة عىل الترشيع يف ّن النّص املبنّي للحكمة ظاهر  يّدعي أ وليس أمام الداماد إال أن

عة يف هذا ات الّس يلظهور الدليل يف هذه احلال ومد وارد هذه احلكمة، فتكون املرجعّيةكّل م

، ويف هذه احلال يلزمه أن يربط املنع عن ختصيص احلكمة للحكم بالظهور اللغوي؛ الظهور



  

ألّن بعض موارد احلكمة يمكن أن يفهم العرف من بياّنا أّن هلا القدرة عىل ختصيص احلكم 

 .الق القول بالتعميم دون التخصيص غري واضحهبا؛ فإط

بل لو صّح أّن هذا منطلقه للزم صريورة ظاهر الدليل بيان العّلة التي يدور احلكم مدارها، 

ـ يعترب أّن األصل يف التعليل هو ما ال يكون  وسيأيت أّن بعض العلامء ـ مثل املحّقق العراقي

 بنحو احلكمة.

 ناقصة،مالكّية ثبوتّية بام هلا من معنى مدريس، جيعلها جمّرد عّلة  وأّما إذا أخذنا حكمة احلكم

فإّن التعميم يصبح صعبًا جّدًا؛ إذ االنتقال باحلكم إىل خارج نطاقه الوارد يف اخلطاب، عرب عّلة 

ناقصة مل تقم بنفسها بإنتاج احلكم يف مورد اخلطاب نفسه، لنثبت بذلك إنتاجها للحكم يف 

 اخلطاب.. هذا األمر يبدو غري منطقي إطالقًا، وال يظهر أّن العرف يقبله أيضًا.مورد مل ي ذكر يف 

وهبذا نفهم ملاذا رّكز الفقهاء عىل عدم كون احلكمة بالتي يمكن جعلها بمثابة كربى كلّية 

يقول ، بخالف العّلة، بام ينتج عدم انحصار احلكم بمورد احلكمةملقاة من الشارع، 

ة ال العلّ  نّ أهو  ،ة احلكم وبني ما هو حكمتهط يف الفرق بني ما هو علّ والضاب»: بجنورديال

 بحيث تكون هي ،ةلقاؤها إىل الطرف بصورة كربى كليّ إال فيام إذا كان من املمكن إ تكون

 ال ترشب :ن يقولأ فيصّح  ،«ه مسكرال ترشب اخلمر ألنّ »×: كقوله ،موضوع احلكم

 بثالثة ن تعتدّ أقة املدخولة جيب عىل املطلّ »: ×قولها فيام إذا ال يمكن ذلك كوأمّ  املسكر.

كام  ،فيه رادفهو من قبيل حكمة احلكم وال اطّ ، «لعدم تداخل املياه واختالط األنساب ؛أقراء

 .«ن تعتدّ أا عقيمة وال حتبل فمع ذلك جيب عليها ه لو علمنا أّّن أنّ 

ئّية تؤّكد ستقراربة الفقهّية االبل اإلشارة التي يقّدمها الشيخ األنصاري عىل مستوى التج

م الترشيع كثرية االختالل ذات خارصة رخوة ال يمكنها أن تؤثر يف ضبط أّّنم الحظوا أّن حِ  ك 

احلكم لصاحلها وجودًا وعدمًا، إّنه يقول يف مسألة منجزات املريض وعدم زيادة الوصية عىل 

فهو وإن كان  ،الورثة يف حّق  النظر  املقتيض حلرص الوصية  أما ما يف املختلف، من أنّ »الثلث: 
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ويف غريها من أحكام الفقه، يوجب  املسألة، ع يف أحكامالتتبّ  إال أنّ ، ربام يستفاد من األخبار

، وإال لكان ما يتلفه وعدماً  ة يدور معها احلكم وجوداً ال علّ  اجلزم بكوّنا حكمة يف احلكم،

لزوم اختالل احلكمة املقتضية حلرص  وأما ما ذكر من من الثلث. مرضه حمسوباً  املريض يف

 .«ىصفنظائره يف الفقه أكثر من أن حت   ة يف الثلث،الوصيّ 

ال يقّدمها املرّشع قد وهبذا نكتشف أّن احِلكمة ـ بمعنى العّلة املالكية التاّمة أو الناقصة ـ 

هلم معيارًا  تسهياًل عليهم وضبطًا ألحكامه، بل يقّدموذلك  ؛معيارًا يف حكمهأحيانًا  للناس

ويف هذا يقول الشهيد  ضمن لوصول الناس لتحقيق املالك التاّم أو الناقص،أأقرب للضبط و

ة عن احل كِم يف بعض ختلّ »الثاين:  ح يف احِلكمّيةِ ف احِلكم  ألّنا قد علمنا من  ؛املوارد ال يقد 

، جيعل له ضابطاً  ة  كاًم بِحكم  نيط  ح  ة الشارع أّنه إذا أراد أْن ي  ع  إليه تسهياًل عىل  ِحكم  ي رج 

ة يف ب عض أفراد ذلك الضابط كم، وإْن ختلَّفِت احِلكم  كام ناط القرص  ،املكلَّفني وحتقيقًا للح 

ة يف احل كم مع ختلّ  ،مّلا كانت مظنّة املشّقة غالباً  بالسفر إىل املسافة فها عنه وجودًا وهي احِلكم 

صل  امل د حت  شّقة  يف سفر  نصف املساف ة وأقّل لبعض املكلَّفني عىل وعدمًا يف كثري  من املوارد، ف ق 

صل  املشّقة يف السفر إىل أضعاف كثرية  مضاعفًة لتلك املسافِة  بعض الوجوه، وقد ال حت 

املضبوطِة رشعًا لبعض املكلَّفني عىل بعض الوجوه، إال أّن الغالب مل ّا كان حصول املشّقة فيها 

 كالم للشاطبي عىل صلة هبذا الكالم هنا.وسيأيت  .«نِيط  احل كم هبا

ألّن املوضوع ليس  غري دقيق؛ «احلكم الانع»يبدو تعبري السيد الزنجاين بكلمة  ذا كّله،من ه

موضوع حكم  يف مورد  آخر يمنعه عن فاعلّية احلكمة فيه، بل موضوع حكمة  أخرى متنع؛ ألّن 

رتبة املصالح واملفاسد، وال يمكن حلكم  رشعي املالكات الناقصة والتاّمة تتنافس فيام بينها يف 

 أو اعتبار قانوين أن يقف يف وجه املالك، بل مالكه هو الذي ينافس املالكات األخرى.

 أليست مفاَرقة؟ كيف ميكن نفي التخصيص عن احلكمة مع اعتبارها عّلة ناقصة؟!ـ  

عّلة ناقصة للحكم، لكنّه  تبنّي حتى اآلن أّن الرتاث االجتهادي يتعامل مع احلكمة بوصفها

يف الوقت عينه يعتربها غري قادرة عىل ختصيص احلكم هبا، فقد يوجد احلكم وال توجد إطالقًا، 
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فكيف يمكن ذهنّيًا تصّور العلّية الناقصة مع وجود احلكم من دوّنا؛ فإّن جزء العّلة إذا انعدم 

 انعدمت العّلة وفقًا ملقاربة فلسفّية؟!

 ا هلام سابقًا، وسيأيت تفصيل  يتصل بثانيهام:ثّمة جوابان ألحن

إّن قاعدة انعدام العّلة مع وجود احلكم، ال تتحّقق فقط يف احلكمة، بل حتى  اجلواب األّول:

يف العلل الثبوتّية التاّمة، والسبب يف ذلك أّن دائرة احلكم قد تكون أوسع من دائرة املالك، كام 

 العقالئي.تقّدم، وهذا أمر متعارف يف التقنني 

 وهذا اجلواب العهود بني التأّخرين من العلامء ال يصلح حلّل الشكلة بل هو بيان هلا،

ويصلح توجيه  السؤال الذي يف املشكلة إليه، لكن بالتحليل يكشف لنا عن أّن فكرة العلية هنا 

ينعدم احلكم تعبري  ملتبس؛ فال توجد عالقة حقيقّية بني العّلة واحلكم الذي هو املعلول، حتى 

 بانعدام العّلة؛ وهذا من اخللط بني الشؤون احلقيقّية والشؤون االعتبارّية.

ولو أردنا حتليل املوقف عىل املستوى احلقيقي، يمكن القول بأّن العّلة هنا حيث كانت 

كذلك فهي ليست عّلًة إجيادّية للحكم، بل بالعكس فإّن الفعل الناتج عن حمّركيّة احلكم هو 

ّقق العلل الثبوتّية الناقصة والكاملة يف الواقع اخلارجي، وليس العكس، بل هو عّلة الذي حي

غائّية تقف خلف جعل احلكم نفسه، وهذا أحد أشكال التمييز التي سيأيت طرحها بني عّلة 

 الترشيع وعّلة احلكم.

رة الذهنيّة وينتج عن قولنا هذا أّن ما نسّميه بالعّلة الناقصة أو الكاملة هنا ليس سوى الصو

التي يقصد جاعل القانون حتّققها يف اخلارج، فتدفعه لوضع القانون هبدف حتقيقها، فعّلة احلكم 

اإلجيادّية ليست سوى إرادة جاعل احلكم، وهذه اإلرادة تتبع ـ غائيًّا ـ ما يراه من رضورة 

ملالك، دون لضامن حتقيق املالك الذي رآه، ومن ثّم فيجعل احلكم بدائرة أوسع من دائرة ا

وجود أّي إشكال فلسفي هنا؛ ألّن جعل احلكم يف املساحة األوسع ليس إال عن مصلحة ضامن 

حتّقق املالك األصل، فاملساحة األوسع هلا مالكها أيضًا، غايته أّن مالكها طريقيٌّ إيصايل وليس 

حكام ألجلها ال ذاتيًا يف نفسه، وقد رشحنا يف مباحث فقه املصلحة أّن املالكات التي جتعل األ

جيب أن تكون يف ذات األفعال أّوالً وآخرًا، بل قد تكون مالكات طريقّية لتحقيق أغراض 

 .كامنة يف أفعال أخرى
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 وهبذا ينتج عدم وجود أّي إشكالّية يف فكرة نفي التخصيص باحلكمة.

حصار، فهناك وهو يقوم عىل أّن فكرة العّلة الناقصة ال ترتابط مع فكرة االن اجلواب الثاين:

 مقولتني هنا: العّلة االنحصارّية والعّلة غري االنحصارّية، ومن ثّم فالعّلة الناقصة هلا حالتان:

ومن الطبيعي هنا أن يزول احلكم بزوال العّلة  أ ـ العّلة الناقصة احلرصّية للعّلة التاّمة،

اميز بني احلكم وعّلته يف الناقصة؛ ألّنه يوجب زوال العّلة التاّمة، برصف النظر عن موضوع الت

 املساحة.

بمعنى أّن العّلة التاّمة تتكّون من أجزاء يف  ب ـ العّلة الناقصة غري احلرصّية للعّلة التاّمة،

 جزء  آخر يف حالة  ثانية، وهنا ال موجب لزوال 
 
حالة، وقد تتبادل األجزاء فيحّل مكان جزء

الناتج عن زواهلا تلمؤه عّلة ناقصة أخرى يف مكان العّلة التاّمة بزوال العّلة الناقصة، فالفراغ 

 آخر وحالة أخرى، بل قد تتبادل العلل التاّمة بحيث تكون غري انحصارّية وتنتج حكاًم واحدًا.

بحيث قد يصلح إشكاالً عىل مثل املحّقق  أيت ـ إمكانًا ـ يف التعميم؛شكلة عينها قد تال

يف )أ( أن تنتج لوحدها حكاًم مستقاًل يف )ب(؟!  الداماد، فكيف يمكن للعّلة التي هي ناقصة

وهو بحث سوف نشري إليه الحقًا من أّن غايًة واحدة قد جتعل املوىل يصدر إلزامًا قانونّيًا يف 

 حالة  وال يصدره يف حالة  أخرى إال إذا انضّم إليها غاية أخرى.

فيام تصل باحلكمة ال  مامياإل هبذا يتبنّي أّن مقولة العلّية الناقصة التي يتداوهلا االجتهاد

 تنايف فكرة عدم قدرة احلكمة يف ذاهتا عىل التخصيص أو التعميم.

 بني حكمة احلكم واللغة التعليلّية، وحدة مسار أو اختالفهـ  

يطرح بعض الباحثني املعارصين إشكالّية عاّمة يرى  يف سياق استكامل نظرّية املحّقق الداماد

 .وا قضّية العّلة واحلكمة وقعوا فيهاّن العديد من الذي طرحأ

ولّب لباب فكرته التي يكّررها يف غري موضع أّن هناك فرقًا جوهرّيًا بني احلكمة والتعليل، 

فالشكل السائد لتناول قضيّة احلكمة يف الدراسات األصولية والفقهّية هو أن ندرس 

عّلة، ونمّيز بني أو  لتعليل حكمةهل هذا ا هلنقول بأنّ  ،التعليالت الواردة يف النصوص الدينّية



  

بينام عندما  ،ثم بعد ذلك عندما نكتشف أّنه عّلة نقوم بالتعميم والتخصيص ،احلكمة والعّلة

م وال نخّصص كام هي نظرية ص كام هو املشهور أو نعمّ ّص ه حكمة ال نعّمم وال نخنكتشف أنّ 

 بل يزيد األمر تشّوشًا.، كّله غري صحيح من وجهة النظر هذهإّن هذا املسار  الداماد.

بمعنى أّن  وينطلق الباحث فيام ينطلق هنا من أّن فكرة احلكمة ال عالقة هلا بفكرة التعليل؛

احلكمة يمكن أن تبنيَّ بصيغة تعليلية يف النّص، ويمكن أن تبنّي بصيغ أخرى، فمثاًل: قد يقول 

ليلّية، بينام قد يقول يف مكان املتكّلم: العّدة واجبة حتى ال ختتلط األنساب، فالصيغة هنا تع

آخر: العّدة واجبة، وأحكامها كذا وكذا، وهي متنع من اختالط األنساب، فهذه اللغة ليست 

 .تعليلّية

وهو أّن احلكمة قد ال تكون من خالل دليل  لفظي، بل قد تأيت من  ،بل أكثر من ذلك

مة فإّن علينا أن نبحث يف أّن ارتكاز أو نحوه، وهذا كّله يعني أّننا عندما ندرس قضيّة احلك

ال أن نحكم عىل التعميم والتخصيص من  ؟احلكمة بام هي حكمة هل تعّمم وختّصص أو ال

خالل شكل التعليل الوارد يف النّص؛ فهذا خلط بني التعليل اللفظي واحلكمة، فقد يساعد 

 .التعليل يف يشء بام هو داللة لفظّية ال بام هو حامل للحكمة

بمعنى أّنه  كرة صحيحة يف ذاهتا؛ لكنّها تقارب الوضوع بعيدًا عن عامل التجربة،وهذه الف

من غري الصحيح أن أبحث قضّية احلكمة بطريقة جتريدّية متعالية دائاًم، دون أن أعيش جتربة 

احلكمة يف النصوص الدينيّة، فإذا اكتشفنا أّن احلكمة يف النصوص الدينيّة قد م زجت كثريًا 

نتج للتعميم أو التخصيص، وأمكن تصّور ذلك وفقًا ملا يقوله الباحث املوّقر، فهذا بتعليل  م  

معناه أّن املوىل سبحانه قّدم احلكمة بلغة التعليل، وهذا يف حّد نفسه يفتح عىل احتاملّيات يف 

فهم فلسفة احلكمة ودورها؛ فكيف يمكن أن تكون احلكمة يف ذاهتا غري معّممة وال خمّصصة 

 قّدمها النّص بلغة التعليل املوجب الستظهار التعميم أو التخصيص؟!بينام ي

وإذا قلنا بأّن لغة التعليل بنفسها توجب نفي استظهار احلكمة من النّص، فهذا معناه أّن 

                                              
 .192انظر: حسنعيل أكربيان، در آمدى بر فلسفه احكام:  (1)



  

احلكمة ال تأيت يف النصوص بلغة  تعليلّية، ومن ثّم فال داعي للفصل الذهني الدقيق بني احلكمة 

 واللغة التعليليّة.

هذه املرحلة نحن نوافق عىل الفصل، بمعنى أّن من املطلوب يف البداية حتليل فكرة  يف

ضع هلا، وهو العلّية الناقصة، ونرى أّن احلكمة  احلكمة بحسب التعريف االفرتايض الذي و 

هبذا املفهوم هل تنتج يف ذاهتا التعميم  والتخصيص أو ال؟ ومن ثّم يف املرحلة الالحقة نذهب 

اإلثبايت وحتليل لغة النصوص يف التعليالت وبِنية هذه اللغة وقوامها، لكّن الفصل  نحو اجلانب

حتى النهاية بني احلكمة يف مقام البحث التحلييل الذايت واحلكمة يف مقام وجودها يف التداول 

 النّّص غري دقيق.

 ، النسبة والعالقة«مقاصد الشريعة»و « حكمة احلكم»مفهوم ـ  

 ي: احلكمة والقاصد أو ال؟ وما هي النسبة بينهام؟قة بني مفهوم  هل يمكن بناء عال

تارًة يكون حتليلّيًا ذهنّيًا افرتاضيًّا، وأخرى نرصد من خالله  سؤالالاجلواب عن هذا 

 التجربة التارخيّية.

ا ابعة لنوع تعريفنا للمصطلحني، فإذا عّرفنا املقاصد بأّّن ت ةفاملسأل عىل الصعيد التحلييل، اأمّ 

 ّن احلكمة هي جزء العّلة يف احلكمأات، واعتربنا ألغراض الكلّية للرشيعة مثل الرضوريّ ا

راض الكلّية للرشيعة هي العلل غألّن األ د واحلكم متباينة مفهومًا؛، فهذا يعني أّن املقاصاملفرد

 .م يف سياق حتقيق املقاصد العاّمةك  نعم تقع احلِ ة التاّمة ال الناقصة، الثبوتيّ 

د أو جمموعة الترشيعات ا غايات املرّشع من وراء الترشيع املفر  لو عّرفنا املقاصد بأّّن  وهكذا

 وهكذا تبعًا لتعريفاتنا. ا،هيف باب أو جمموعة الترشيعات كلّ 

ألعامل املقاصدّية والنصوص املتعّرضة لالحظه املراجع فالذي ي   عىل الصعيد التارخيي، وأّما

العاّمة  ةكان معنى املقاصد هو الغايات الكليّ زمنّيًا دنا للوراء ام عملقاصد الرشيعة، أّنه كلّ 

، واسعة من الرشع،  للرشيعة أو ملساحة   كثر أم مرتبطة ك  وهبذا تكون احلِ أي هي جنس عال 

أو بكّل الرشيعة، وهذا ما  ةقاصد عىل صلة بالرتكيبات املجموعيّ بينام امل ،بمفردات األحكام

 ي والرازي واآلمدي وأمثاهلم.ينايل واجلونالحظه مع الغز



  

إال أّننا يف الفرتة األخرية نالحظ تداول مصطلح املقاصد أو مقصد الشارع يف دوائر أضيق 

بمفهومها  بكثري، لكن مع ذلك ال يبدو من استخدام مفردة املقاصد أّن املراد منها احلكمة

 أو املدار أو نحو ذلك.ة التامّ ، بل غالبًا يستخدمها أصحاهبا ويقصدون منها العّلة اإلمامي

م غري صحيح؛ بل مها مفهومان خمتلفان عن  ،ويف تقديري فإّن الدمج بني املقاصد واحِلك 

م قراءات للنصوص والترشيعات يمكن أن تقع يف رصاط وعي املقاصد  بعضهام، نعم احِلك 

 الرشعّية التي يفرتض بناء االجتهاد أو بعضه عليها.

مزاج »و « روح الرشيعة»و « شارعالرشع أو المذاق »وع واألمر عينه مع مفاهيم من ن

 أو غري ذلك.« الشارع أو الرشيعة

ايا نيف ث ةقولة احلكمملاالجتهاد اإلمامي مثل إّن تعّرض  وهبذا نخرج بالنتيجة اآلتية:

فضالً عن  ،املقاصد ةة والفقهّية ال يعني أّن هذا االجتهاد قرأ أو درس قضيّ صوليّ البحوث األ

اف هبا، فتحميل الرتاث قراءات مسقطة رتالعهتدف ل ليها أو وضع هلا بذوراً ن قد مال إيكو أن

 صحيح. غري  

 ، شرح ومقارنةيف التداول االجتهادي السّني« احلكمة»مفهوم ـ  

الذي يالحظ بمراجعة يدرس االجتهاد السنّي مسألة احلكمة يف مباحث القياس وغريها، و

 تعريفاهتم اممدة ترجع إليههني أساسّيني عاحلكمة هو وجود توجة فهمه ملقولة تراثه يف كيفيّ 

 وتفاسريهم لألمر:

حة أو املفسدة أو لأو هي املصلحة أو زيادة املص ،احلكمة هي الباعث عىل الترشيع ـ 1

 .يعتمد القياس عليها ال عّلةً  ثمرةً عند بعضهم تقليل املفسدة، وهبذا اعتربت احلكمة 

مناسب لو نظر إليه الناظر خيال له أّن احلكم رّشع ألجله، أو هو احلكمة هي أمر   ـ 2

التعاريف فيام  ه، أو ما ألجله صار الوصف عّلة، رغم اختالف هذالوصف الذي خيال أّنه عّلة

 بينها.
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لرأينا أّنه حكمة توجب جعل اإلسكار يف اخلمر ـ  وعىل سبيل املثال إذا أخذنا ذهاب العقل

 هو العّلة التي هبا يمكننا القيام بالقياس.املعرّب عنه بالوصف ـ 

التعريف األّول ثبويت يرتبط بالعالقة بني املرّشع  هو أنّ  الفرق بني التعريف األّول والثاين

يعطي الفقيه أداًة اجتهادّية يف استنباط ألّنه  معًا؛ إثبايتّ ثبويت ثاين الوترشيعه، بينام التعريف 

 حكام خاّصًة عرب القياس.األ

 ةّنه يساوي بني احلكمة واملالك التاّم أو العلّ أّن التعريف األّول يبدو عليه أ ر اآلخر هنااألم

كمة، ومّلا حتّدث عن التاّمة الغرضيّة الثبوتّية للمرّشع، وهلذا اعترب الشاطبي أّن العّلة هي احلِ 

القرص  ة، وهلذا فعلّ قًا عليها تعبريه بنفسهطلِ للحكمة بل م  عريف العّلة تعاطى معها وفقًا هلذا الت

قيم السفر أ ّقة، لكن حيث ال تنضبط املشّقة بضابطشليست هي السفر بل هي املمثالً عنده 

 .«السبب»، فيام أطلق عليه الشاطبي اسم مكاّنا كونه ظنّة املشّقة

، يف واقعه كمة احلكم هي العّلة التي يقوم احلكم عليهابي نحو جعل حِ طوهبذا يذهب الشا

، فيعترب أّن أو ما يسّميه هو بالسبب عن املوضوع ةيربط العّلة باحلكمة ويفّكك العلّ  وهو هبذا

موضوع احلكم متفّرع عىل العّلة التي هي املوضوع احلقيقي، والذي يلزمنا أن ال ننساه يف زمحة 

 بينام نجد علامء آخرين يعتربون أّن احلكمة هي عّلة العّلة. عه.وربط احلكم بموض

ّن هناك فرقًا بني احلكمة بمفهومها يف الرتاث االجتهادي اإلمامي واحلكمة أ نكتشفوهبذا 

 وذلك:رغم التقارب، ، بام هلا من تداول يف الرتاث السنّي

، بينام املوضوع ة استنباطّيةّي عمليّ أاحلكمة أساسًا يف يعتربون ال  ةاإلماميّ مشهور  أّوالً:

 ي حتى يف القياس نفسه.قاش يف أصول الفقه السنّ مطروح عىل طاولة الن

ة الثبوتية التاّمة إال نادرًا يف بعض مل يتداول الفقه اإلمامّي احلكمة بوصفها العلّ  ًا:نيثا

مة يف الرتاث السنّي بقّوة، يف لالكلامت التي حتتمل ذلك، بينام وجدنا حضور هذا التفسري للك

عىل العكس ممّا هو عند  ،عند السنّة الثبوتّية الناقصة ةمفهوم العلّ ـ بحدٍّ ي ذكر ـ حني مل نجد 

 .ةاإلماميّ 
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 إمكانات التعليل باحلكمة يف فضاء االجتهاد السّنيـ  

، جيب أن نطالع املشهد إزاء يف االجتهاد السنّي« احلكمة»بعد أن اتضح لدينا مفهوم 

رشوط التعامل مع احلكمة يف عملّية االجتهاد، ولكي أوضح هذا األمر البّد أن نفهم آلّية ال

 التي يقوم القياس عليها يف الفقه السنّي.

إّن القياس ينبني عىل ثالثة أركان: األصل، والفرع، والعّلة، وينتج عنها احلكم  يف الفرع. 

وقد اعترب االجتهاد السنّي أّن لكّل واحد من هذه األركان رشوطًا البّد له أن حيصل عليها كي 

 تتّم عمليّة القياس.

، مرّكزين يف األصل والعّلة ن املوضوع نشري لبعض هذه الرشوطولكي نأخذ فكرًة ع

 بشكل أكرب عىل ما هو متفق عليه أو شبه متفق عليه بينهم.

فإّن الرشط األساس فيه هو أن يكون حكاًم رشعّيًا عملّيًا ثابتًا للشارع  فإذا أخذنا األصل،

عملّية فال معنى إلجراء غري منسوخ، فإذا كان األصل غري خمتّص بالرشيعة أو باألمور ال

القياس فيه، وإذا كان األصل غري ثابت بدليل  حّجة فال يمكن بناء القياس عىل ما ليس بثابت، 

 وإذا كان منسوخًا فال يعقل ترتيب نتائج إحلاقّية عىل أصل مل يعد له وجود.

 عقول  أن يكون األصل م ووه لكن ثّمة خصوصّية مهّمة جدًا يضيفها االجتهاد السنّي هنا،

ومعنى املعقوليّة هو أن يكون احلكم قاباًل للتعّقل  .املعنى، وهذا ما يعتربونه مهاّمً للغاية

والتفسري، فالعبادات والكفارات واملقادير خارجة بحسب مراجعتها عن جمال تعّقلها، هلذا 

 .نحيد بالقياس عنها

أّن املعقولّية هذه عرفّية  هنا أّن الكثري من العاملني بالقياس يعتربون ةوالفكرة املحوريّ 

ّن الذهاب هبا نحو املبالغات االفرتاضّية أمر يقع عىل خالف سرية املسلمني أوبسيطة، و

األوائل، وهلذا نجد أّن الصحابة والتابعني كانوا يتعاملون مع العلل واملعنى يف احلكم بيّس 

ّن عىل املسلمني أاضات، ووسهولة، ومل يكن لدهيم هذا النظام املعّقد من االحتامالت واالفرت

، دون أن يعني ذلك ّيتهان يواصلوا هذه املسرية يف التعامل مع األحكام من حيث معقولأ

 .التسامح والتساهل يف يشء

فعندما حتّرم الرشيعة رشب اخلمر، وترشح بعض الغايات التي هي العداوات والصّد عن 



  

صّية اإلسكار يف اخلمر ال غري، فال يفهم ذكر اهلل، فإّن الذهن العفوي السليم ي ّسع لفهم خصو

إطالقًا أّن الوصف العيّل يف اخلمر هو لّذة طعمها أو لوّنا بل هو إسكارها، حتى لو مل يأِت 

 .إّن اخلمر حّرمت إلسكارها :نّص تعلييل من نوع

كّم صل للفرع، فنحن أمام  من األوهي الصفة التي متثل اجلامع/املعرب   إذا أخذنا العّلة، اوأمّ 

ها: أن ال تعارض مهّ لكن من أالنقاش الطويل بينهم،  هائل من الرشوط، وكثري منها وقع حملَّ 

 .منضبطة نّصًا من النصوص يف مكان  ما، وأن تكون ظاهرة ةهذه العلّ 

قابلة للتجربة واملتابعة احلسيّة  اّّن أفإّن الظهور يعني  فكرة ظهور العّلة، دنتوّقف قليالً عن

يمكن  هألنّ  ؛حتريم اخلمر، فهذه العّلة ظاهرة جلّية ةا اعتربنا اإلسكار هو علّ لموسة، فإذامل

ق ذا اعتربنا الرضا بالعقد عّلًة، فإّن هذه العّلة غري ظاهرة وال يمكن التحقّ إ االتحّقق منها، وأمّ 

 .هو العّلة وليست ذاهتاـ مثل العقد نفسه ـ ّن الكاشف عنها ، فالبّد من افرتاض أاحليّس منها

 ذا قلنا بأّن عّلة القرص هو السفرفإ كبرية يف القياس، مكانةً  ةأخذ فكرة االنضباط يف العلّ تو

نتقل هبا للفرع هي العّلة التي ي   نّ مثاًل، فإّن هذا األمر منضبط، بينام لو قلنا بأ ملسافة حمّددة

جسام فراد واأللف باختالف األزمان واألحوال واألذ ختتإغري منضبطة؛  ه العّلةاملشّقة، فهذ

ال اختّل إوغري ذلك، وحيث إّننا نريد بالعّلة نقل حكم األصل بنفسه للفرع لزم الضبط و

 املوقف.

 التي اختلفوا كام سنرى يف إمكان االعتامد عليها، يف ظّل هذه الصورة تأيت فكرة احلكمة،

ّن العّلة هي صفة أة، فقد رأينا وأّول يشء يظهر هو التمييز بني العّلة يف باب القياس واحلكم

ظاهرة منضبطة نعرب من خالهلا للفرع لنعطيه حكم األصل، بينام احلكمة ال متثل صفة يقوم 

جلها، أو هي املصلحة التي صل ألهي املصلحة التي جيعل احلكم يف األإّنام احلكم عليها، و

حي الشيعي يف األصل معيارًا للحوق احلكم له، وهبذا اختلف التداول االصطال علت العّلة  ج  

 عن السنّي هلذه الكلامت كام رأينا سابقًا.

جيب أن ندرك أّن  ولكي نفهم الوقف من توظيف احلكمة يف االجتهاد السنّي والتعليل هبا،

كة لنا، وهو ما يسّمى  الفقه السنّي يقّر بوضوح بأّن احلكمة تارًة تكون خفّية غري مدر 

خفاء احلكمة يف العبادات خفاء قصدون من كة، وهم ال يبالتعبدّيات، وأخرى تكون مدر  



  

مر اهلل وذكره واخلضوع له وغري أغراض الكلّية العاّمة، فإّن الغرض من الصالة هو امتثال األ

الت الصالة طات ورشوط ومب يقصدون الدخول للتفاصيل؛ فكيفيّ امذلك وهذا واضح، إنّ 

 رب من اهلل سبحانه.كمة القا ترجع حلِ ها كلّ ّّن ألو قلنا بحتى ها خفّية، م  ك  حِ 

لكّن  كم  اخلفّية، فهو يعتني باحلكم اجللّية الظاهرة،عندما يستبعد االجتهاد السنّي احلِ 

م جلّية ظاهرة لنا؟  السؤال: كيف يمكن أن تكون احِلك 

هنا يبدو االجتهاد السنّي شديد العفوّية يف التعامل مع األمور، فهو يفهم اجلالء هنا عىل 

احلكمة التي تنسبق إىل ذهن السامع بمجّرد سامعه للحكم هي حكمة  جليّة، الشكل اآليت: إّن 

وهو  القايض بني اثنني ال يقيض»واملثال املشهور الذي يطرح هنا هو احلديث النبوّي القائل: 

ّن الغضب يوجب التشّوش والتّّسع يف أ. فإّن اليشء الذي ينسبق للذهن هو «غضبان

كام يف احلديث نا النهي عن الصالة حال مدافعة األخبثني، إصدار احلكم، وهكذا لو سمع

ىل ذهنه أّن الغاية إّسع فإّن اإلنسان ي  ، «من األخبثني وأنت جتد شيئاً  ال تصّل »اآلخر:  النبوّي 

نسان حلضور القلب والرتكيز  لإلمن وراء ذلك واملصلحة هو أن تكون الظروف مؤاتيةً 

 .بيت اخلالءىل إب للصالة وعدم االستعجال هبا للذها

 ؛نجد تفاوتاً  ،جالء احلكم يف جمموع الرشيعةمستويات وعندما يقارب االجتهاد السنّي 

رة، نجد ها ظاهم  ك  غلب الترشيعات حِ أّن أو ،ديات قليلة جداً بّ عّن التأففيام نرى علامء يعتربون 

 قّل محاسة من ذلك.مواقف أ

إذ املرجعّية يف قيمة هذا  خلفاء يف العّلة،والظهور واخلفاء يف احلكمة عىل نسق الظهور وا

الظهور تعود ـ فيام تعود ـ لنمط تعاطي املسلمني األوائل مع القضايا بعيدًا عن تعقيدات العلامء 

الالحقة، فلو سمع صحايّب أو تابعّي النهي  عن مدافعة األخبثني، فهو يتعامل بوضوح مع 

والسنّة التي كانوا يبنون عليها يف عفوّية تعاملهم  القضّية، وال يوجد منع  نبوّي من هذه السرية

م.  مع العلل واحِلك 

الء صورة الوقف السنّي من ، نأيت اآلن الستج، والتحليل الذي قمنا بهبعد هذا التوضيح
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ساسًا يف عملّيات استنباطّية واجتهادّية، : اعتامدها أاعتامد احلكمة يف التعليل، وبعبارة أخرى

 الثة مواقف كربى:ويبدو هنا وجود ث

 التعليل باحلكمة مطلقًا، منطلقات وحتّفظاتاملنع عن اجتاه ـ  ـ  

م يف التعليل واالجتهاد، ك  وهو املوقف الذي يمنع مطلقًا من اعتامد احلِ  الوقف األّول:

 .)املالك( ال احلكمة)املناط( معتربًا أّن املعيار يف االجتهاد هو العّلة 

بل قد نسبه اآلمدي ا الرأي هو رأي أغلب املدارس السنّّية، وثّمة ما يوحي بأّن هذ

 .لألكثر

وينطلق هؤالء يف العادة من أّن ربط احلكم باحلكمة يساوي فّكه عن العّلة التي متثل 

السفر، بالعنوان الذي يتحّرك احلكم عىل وفقه، فالقرص ـ وهو احل كم ـ مرتبط يف الرشيعة 

ه باملشّقة للزم حتّقق اإلمتام يف السفر حيث ال مشّقة، وهذا فكٌّ فالعّلة هي السفر، فلو ربطنا

 لالتصال بني احلكم وعّلته!

وكأّّنم بذلك يعيدون تكرار الفكرة التي نقلناها سابقًا عن االجتهاد اإلمامي الذي يعترب 

ون أّن احلكمة، وهي علل ناقصة، ال تتبعها األحكام، بل تتبع األحكام  موضوعاهتا التي قد تك

موجودة حال عدم وجود العلل الناقصة، بل حتى التاّمة اعتامدًا عىل سعة دائرة االعتبار 

 القانوين قياسًا باملالك.

األحكام  عىل أنّ  ء الرشيعة يدّل استقرا نّ إ»وهلذا يقول الرازي يف صدد رشح كالمهم: 

 لبيع والنكاح واهلبةة كاا لو فرضنا حصول األوصاف اجلليّ ألنّ  ؛مك  باحلِ  لة باألوصاف المعلّ 

ولو فرضنا حصول املصالح دون هذه ، إليهاـ أي األحكام ـ عارية عن املصالح الستندت 

. «مك  عىل امتناع التعليل باحلِ  ظاهراً  وذلك يدّل  ،املالئمة هلا األوصاف مل تثبت هبا األحكام

 ليس منعدمًا.كم ء هذه، مثبتًا أّن الرجوع للحِ ستقراوإن خالفهم الرازي يف دعوى اال
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فمنظومة  ويرتّجح يف النظر ـ بل يستشّم ـ أّن االجتهاد السنّي خاف عىل القياس نفسه هنا؛

القياس قائمة عىل مرجعّية الوصف والعّلة، فلو أقحمنا احلكمة التي ال تطابق يف وجودها 

علل يف الملرجعّية وعدمها وجود  العّلة وعدمها، لكان معنى ذلك أّننا سّددنا رضبة قاصمة 

، وهلذا نجد يف صورته التارخيّية املوروثة  بنيان القياس نفسهزّ ما يمكنه أن هي القياس، وهو

يبدو واضحًا عندما يقول بأّن التعليل باحلكمة وهو ربط احلكم  «تنقيح الفصول»رايف يف الق  

ّن القياس ؛ ألمجاع القائسنيوهو خالف إىل حتييد ارتباطه بالعّلة أو الوصف، إي هبا، يؤدّ 

 قائم عىل فكرة الربط بالوصف العيّل بني األصل والفرع.

م الترشيع يمكنه أن يغرّي صورة الرشيعة كّلها،  لقد شعر هذا الفريق بأّن الذهاب مع ِحك 

فمثاًل لو قلنا ـ وهذا مثال القرايف نفسه يف املوضع اآلنف الذكر ـ بأّن احلكمة من حّد الزاين هو 

، لزم إجراء حّد الزاين عىل الذي يقوم بخلط األطفال الصغار بحيث ال عدم اختالط األنساب

يعرف اآلباء واألّمهات أبناءهم، فيدّلس عليهم فيهم، ومن غري املعقول احلكم بحّده نتيجة 

 وجود احلكمة!

فقد اعترب أّن عدم تداول  لكّن الفخر الرازي حاول هنا مقاربة الوضوع بطريقة أخرى،

ليس سوى بسبب وضوح الوصف والعّلة وعدم وجود فرص لوضوح مرجعيّة احلكمة 

 عىل التعليل بالوصف من التعليل باحلكمة وإن كان راجحاً »، إّنه يقول: باملستوى عينه احلكمة

وهو سهولة  ،آخر فالتعليل بالوصف راجح عىل التعليل باحلكمة من وجه   ،الوجه الذي ذكرت

 من وجه   واحد منهام راجحاً  كان كّل  فلام ،كمة احلِ الع عىلّس االطّ الع عىل الوصف وع  االطّ 

 .«االستواء آخر حصل من وجه   مرجوحاً 

ويف تقديري، فإّن حصول حتّول جزئي يف ممارسة عملّية االجتهاد القيايس عرب إقحام 

كام أّن حصول حتّول يف رؤيتنا للرشيعة ال يصلح التعليل باحلكمة، ليس بإشكال يف احلقيقة، 

ـ سعًة وضيقًا وجودًا وعدمًا ـ بل املهّم هو معرفة أّن املرّشع هل بنى ترشيعه  كذلك، إشكاالً 

سواء فقط، فإذا مل يكن يف النصوص يشء ينفع هنا، وكنّا نحن واحلكمة  ؟عىل احلكمة أو ال
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مل يكن ّن املرّشع ة الناقصة، كيف لنا أن نعرف أالثبوتيّ  ةة التاّمة أم العلّ كانت متثل العلة الثبوتيّ 

ّنه ال يرىض من املكّلفني أمرّصًا عىل توسعة دائرة الطلب تأمينًا لتحّقق مالكاته الرشعّية و

ّنه أوكيف نعرف  و هناك؟أهنا  ةوجود احلكم بتضييق الترشيع حتى حلالة العلم الفردي بعدم

بق أن رّشع احلكم املامثل يف حال وجود احلكمة يف موضوع آخر؟ وهنا تأيت املالحظات التي س

 ق الداماد.نظرّية املحقّ التي قّدمناها عىل ذكرناها يف املداخلة 

، فإذا مل يكن يمكن الذي يفرتض بناء املوقف األّول عليه يبقى هذا السؤال هو األساس

حتظى  ّن النصوص التي بنت األحكام عىل موضوعاهتا تظّل أالتوّصل إىل جواب له، فهذا يعني 

م ك  وليست حِ  ،هي النصوصاحلقيقّية  ةّن املرجعيّ أ آخر عن وهو تعبري ،باإلطالق والعموم

 .اتالترشيع

 اجتاه إمكان التعليل باحلكمة مطلقًا، مرّبرات ومناقشاتـ  ـ  

وهو الذي يرى إمكان األخذ بحكمة الترشيع يف االجتهاد والتعليالت، وأّن  الوقف الثاين:

، ولعّل الكثري من املالكية يرون  .هذا أيضًا، وهذا هو خمتار الفخر الرازي الظّن هنا كاف 

من أّن احلكمة إذا كانت هي أساس الوصف الرازي ـ مثل ـ كام هو رصيح لق هؤالء وينط

والظّن باحلكمة يف األصل يوجب الظّن  ا،يف القياس، فكيف ال تتمّكن من لعب دورمهعّلة وال

  .هبا يف الفرع

 :يفبرصف النظر عن أدّلة الرأي األّول ـ ـ تبدو الشاكل أمام هذا الرأي لكن 

مستوى وعينا الدقيق باحلكمة وانطباقها بعينها يف الفرع متامًا كانطباقها يف األصل،  الً:أوّ 

 .وهو ما يبدو من الرازي اإلقرار به

ونحن ال نتمّكن من التأّكد من وجود احلكمة يف الفرع باملستوى عينه الذي يف األصل، 

ا غري قادرين عىل التعامل مع احلكمة بوصفها معيارًا منضبطًا، وهلذا نحن نلجأ وهذا ما جيعلن
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يف القياس إىل الوصف )العّلة( بوصفه مظنّة حتّقق احلكمة، فنتابع الوصف وال نتابع احلكمة؛ 

ألّن الوصف ظاهر منضبط بينام احلكمة ليست كذلك، فمثاًل السفر مظنّة املشّقة، فنتحّرك مع 

 املظنّة، وال نتحّرك مع املشّقة نفسها وجودًا وعدمًا. السفر بوصفه

 هذه اإلشكالّية صحيحة، غري أّن أنصار القول الثالث هنا مل يقبلوا بإطالق الكالم فيها،

بمعنى أّّنم رفضوا أن نقول بشكل ّنائي ومطلق: كّل حكمة فمعرفتها عسرية أو أّن معرفة 

ر غري مقدور؛ ألّّنم اعتربوا أّن بعض  احلكم ظاهر  نسبة حتّققها يف الفرع ومديات التحّقق أم

 منضبط وسيأيت.

بل عىل  ،كمّن الرشيعة مل تشيّد األحكام عىل احلِ أء النصوص الدينّية يعطي استقراإّن  ثانيًا:

م الشارع بجعل احلكم عىل حكمته أو عّلته الثبوتّية، بل جعله األوصاف واملوضوعات،  فلم يق 

نوانه، بل هذه هي سياسة التقنني العقالئي واملدين عاّمة، فلو كانت عىل موضوعه ووصفه وع

هناك مصلحة  ما يف إلزام املتعاقدين بالوفاء بالعقود؛ فإّن الرشيعة كانت تصدر حكم الوجوب 

والذي  بالوفاء عىل عنوان العقد، ومل تكن ت صدره عىل عنوان حتّقق عنرص األمن يف املعامالت

لوفاء بالعقود مثاًل؛ ألّنه لو مل يكن الوفاء بالعقود واجبًا لزم ختّلف بعض هو املصلحة من وراء ا

دث مشاكل اجتامعّية ستقرااملتعاقدين، وهذا يرّض باألمن واال ر االقتصادي وبالتنمية، بل حي 

واقتصادّية، فلم يصدر املوىل احلكم بالوفاء عىل عنوان األمن والتنمية ومل يربط احلكم به، بل 

وان العقد يف اخلارج، وهذا كاشف عن أّن سياسة الرشيعة هي سياسة بناء األحكام ربطه بعن

عىل املوضوعات والعناوين واألوصاف، لكوّنا يف نسبة عالية حمّققة للحكمة، ومل تكن 

 م.ك  سياسته بناء األحكام عىل العلل الثبوتّية واحلِ 

ورشوطها، ال عىل إحالتها  ابناء الشارع عىل ربط األحكام بموضوعاهت وبعبارة ثانية:

 مها.ك  للناس يربطوّنا هم بمصاحلها وحِ 

أّن الشارع ربط أكثر األحكام بموضوعاهتا وأوصافها  ووه وقفة مهّمة هنا، ةلكن ثمّ 

 فعل املرّشع ذلك؟ الدائرة عليها، لكّن الكالم هو يف املقاربة التارخييّة هلذا املوضوع؛ فلامذا

م إّن بإمكان املنارصين ملرجعيّ  م يف التعليل أن يفّّسوا هذا املوقف بأّن طبيعة احِلك  ة احِلك 



  

حيلت ذاك، فلو أ   غري واضحة يف كثري من األحيان من حيث حتّققها اخلارجي يف هذا املورد أو

للمكّلفني للزم من تشخيصهم هلا الفوىض، فلو قالت الرشيعة: أنا أحّرم التدخني؛ وكانت 

حالت املرجعّية  للمكّلفني عىل عنوان الرضر، للزم أن كّل احلكمة هي إرضاره بالبدن، وأ

شخص يتصّور أّنه ال يترّضر بالتدخني، فريتكبه فيقع الرضر الذي حّذرت منه الرشيعة، 

م نفسها خلطر ك  فاملرّشع يرفض إحالة احلِ  م والعلل الثبوتيّة للناس؛ ألّن يف ذلك تعريضًا للِحك 

 عدم التحّقق.

املعرفة البرشّية بحيث صارت قدرة اإلنسان عىل حتديد حتّقق احلكمة  لكن ماذا لو تطّورت

وعدمه عالية للغاية، ومل تكن شخصّية أو نسبيّة أو ظنّية أو غري منضبطة، فهل يمكن فرض أّن 

من املمكن جدًا أن يكون السبب يف وضع بعض القضّية هنا هي أّنه املرّشع يرفض مرجعّيتها؟ 

مها هو عدم الوثوق بوعي األحكام عىل أوصافها وم وضوعاهتا دون مدارّية مصاحلها وِحك 

اإلنسان سابقًا بقدرته عىل التشخيص، أّما لو تغرّيت احلال فلعّل الرشيعة ترىض، ومن ثّم 

 .ء تظّل هنا ناقصةستقرافمرجعّية اال

ة أو إّن هذا ما يفرض التمييز بني مستويني من مستويات انكشاف املصلحة أو العّلة الثبوتيّ 

احِلكمة، بعد الفراغ عن التأّكد ـ بدليل  معترب ـ أّن )أ( هي العّلة الثبوتّية لترشيع )ب(، وهذان 

 املستويان مها:

مستوى الظّن أو اليقني الشخّص املختلف من شخص آلخر، ويف هذا املستوى ال نقبل  أ ـ

شخص آلخر يمكن  بمرجعّية احلكمة؛ ألّن الظّن ليس بحّجة واليقني الشخّّص املختلف من

 أن ال يكون املوىل بانيًا عليه؛ ألّن عنرص االختالف فيه يمكنه أن يعّرض مصالح املوىل للخطر.

مستوى اليقني العاّم الواضح الذي ال خالف فيه، وهنا ملاذا ال نقبل بمرجعّية احلكمة  ب ـ

 مه؟!بعد انكشاف حتّققها اخلارجي أو عدمه بنفس مستوى انكشاف حتّقق الوصف وعد

فبتطّور العلم انكشف بشكل ّنائي موضوع نسبة الولد لوالده وموضوع محل املرأة أو عدم 

محلها مثالً، عرب الفحوصات اجلينّية أو الطبّية، فلامذا بدل العّدة ال ن لزم قانونّيًا بإجراء فحوص 

 إذا شّكك شخص إال للمرأة التي تتزّوج بعد طالقها بمّدة أقّل من مّدة العّدة املقّررة رشعًا؟!

 بيقينّية النتائج الطبّية مثاًل وأّنه من املمكن أن ينكشف خطؤها الحقًا.



  

والبّد يل يف النهاية من اإلشارة إىل أّن الرشيعة استخدمت التعليل باحلكمة ـ برصف النظر 

 لنيمثامن الكتاب وثالثة أمثلة وأذكر فقط  عن كوّنا عّلة تاّمة أو ال ـ يف العديد من الواضع،

 من السنّة، رغم وجود نقاشات تفصيلية فقهّية وتفسريّية يف بعضها:

ة  ﴿الً حتريم اخلمر وامليّس: قوله تعاىل معلّ  ـ 1 او  د  مم الخع  يخن كم وقِع  ب  يخط انم أ نخ يم ِريدم الش  ام  يم إِن 

ِر اهلل ِ و   نخ ِذكخ مخ ع  كم د  ي صم الخ يخِِسِ و  ِر و  مخ اء  يِف اخلخ  الخب غخض  ون  و  نخت هم تممخ مم نخ لخ أ  ه  ِة ف  ال  ِن الص  )املائدة:  ﴾ع 

91.) 

ًدى ﴿أحكام الرتخيص يف الصوم، قال تعاىل:  ـ 2 آ نم هم رخ نخِزل  فِيِه الخقم ان  ال ِذي أم ض  م  رم ر  هخ ش 

هم  مخ ي صم لخ ر  ف  هخ مم الش  ِهد  ِمنخكم نخ ش  م  اِن ف  ق  رخ الخفم ى و  د  يِّن اٍت ِمن  اهلخم ب  ىل   لِلن اِس و  ِريًضا أ وخ ع  ان  م  نخ ك  م  و 

ِملموا الخِعد   لِتمكخ مم الخعمِسخ  و  ِريدم بِكم ال  يم مم الخيمِسخ  و  ِريدم اهلل م بِكم ر  يم اٍم أمخ  ي  ة  ِمنخ أ  ِعد  ٍر ف  ف  وا اهلل   س  م ربِّ لِتمك  ة  و 

ون   رم كم مخ ت شخ ل كم ل ع  مخ و  اكم د  ا ه  ىل  م   كم بمصلحة التيسري.(. فعّلل احل185)البقرة:  ﴾ع 

يخِهن  ِمنخ ﴿قوله تعاىل:  ـ 3 ل  ننِي  ع  دخ ِمننِي  يم اِء الخمؤخ نِس  ن اتِك  و  ب  اِجك  و  و  لخ أِل زخ ا الن بِيه قم هيه 
ا أ  ي 

ِحياًم  وًرا ر  فم ان  اهلل م غ  ك  يخن  و  ذ  ؤخ ال  يم فخن  ف  ر  عخ ن ى أ نخ يم لِك  أ دخ بِيبِِهن  ذ  ال   .(59)األحزاب:  ﴾ج 

 ،ج امرأةً أن يتزوّ  املغرية بن شعبة أراد ، أنّ وبكر بن عبد اهلل املزين أنس بن مالك خرب ـ 4

 يجعل املعيار هفالنبّي  .«م بينكامه أحرى أن يؤد  فإنّ  ؛اذهب فانظر إليها»‘: فقال له النبّي 

ظر واحلّث عليه، دفعنا هذا املعيار ليس فقط لتجويز النياملوافقة واملالئمة بني الزوجني، وربام 

 بل للمالقاة والتعارف قبل الزواج أيضًا.

املروّي بطرق الشيعة والسنّة يف مناسبات متعّددة وبصيغ متعّددة متقاربة حول  النبوّي  ـ 5

لو أعلمتموين أمره »شخص أوىص بام جعل وصّيته تؤذي أوالده الصغار وورثته ونحو ذلك: 

بناء عىل كون التعليل  .«فون الناسيتكفّ  صغاراً  يةً يرتك صب ؛ما تركتكم تدفنوه مع املسلمني

 هنا باحلكمة ال بالعّلة.
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 جتاه التوّسط بني املنع والقبول، مرجعّية احلكمة الظاهرة املنضبطةـ ا ـ  

م بني ك  بقني، وهو يرى التفصيل يف احلِ اسالني فوسط بني املوق وهو موقف   الوقف الثالث:

 فيقبل بتعليلها يف احلالة األوىل دون الثانية. الظاهرة املنضبطة وغريها،

وقد بّرر اآلمدي موقفه بالقول:  ومجاعة، وقد ذهب إىل هذا الرأي رصحيًا الحّقق اآلمدي

إذا اقرتن  احلكم ا أمجعنا عىل أنّ نّ فأل ؛ا إذا كانت احلكمة ظاهرة منضبطة غري مضطربةأمّ »

التعليل به، وإن مل  ه يصّح أنّ  ،بطة بنفسهامنضبط مشتمل عىل حكمة غري منض ظاهر   بوصف  

ة. فإذا كانت احلكمة، اخلفيّ  يكن هو املقصود من رشع احلكم، بل ما اشتمل عليه من احلكمة

كانت أوىل بالتعليل  ،يف الظهور واالنضباط للوصف وهي املقصود من رشع احلكم، مساويةً 

 .«هبا

ن وهذا التساوي يمكن أ ،ف واحلكمةفكرة اآلمدي قائمة عىل تساوي الوضوح بني الوص

ال يكون يف زمان بينام يكون يف زمان آخر تبعًا ملستوى املعرفة اإلنسانّية، فإذا كانت احلكمة ـ 

عدم اختالط األنساب، فإّن تطّور  والعّدة هالتاّمة ـ من وراء ترشيع حتريم  ةبمعنى العّلة الثبوتيّ 

نهي هذا القلق، ويستطيع تأ كيد النسب بدّقة أو تأكيد وجود احلمل أو عدمه بدّقة العلم اليوم ي 

 ؟!هنا بمثابة املنضبطة الواضحة الظاهرة يف جمال حتّققها اخلارجي ةفلامذا ال تكون العلّ  عالية،

ارتداعه واملجتمع عن هذه الفاحشة،  ووإذا كانت احلكمة التاّمة من وراء ترشيع جلد الزاين ه

و جمتمع معنّي ـ أّن استخدام أسلوب اجللد ال حيّقق هذه النتيجة ورأينا ـ ولو يف مّدة حمّددة أ

بحسب اإلحصاءات الدقيقة، وعىل العكس ثّمة طرق عقوبة أخرى حتّقق النتيجة بدرجة عالية 

توازي الدرجة التي كان اجللد حيّققها يف العرص النبوّي مثالً، فلامذا ال تكون احلكمة منضبطًة 

ة إحصائّية دقيقة، فيحصل حتّول يف صورة احلكم دون فرض عنوان هنا وحمّددة بطريقة علميّ 

 ثانوي أو حكم والئي أصاًل؟!

نحن ال نّدعي أّن فرص حتّقق هذا األمر كثرية جدًا، بل حتى لو كانت قليلة فهذا ال يسمح 

 باستبعاد هذه اآللية االستنباطيّة التي تدير عملّية فهم األحكام والتعامل معها.
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 وقف الراجح، مرجعّية احلكمة التاّمة املتيّقنة الظاهرة املنضبطة يف التخصيصاملـ  ـ  

 وهبذا يبدو يل أّن األصّح ـ نظرّيًا ـ هو القول الثالث، ويفرتض أن يكون قائاًم عىل:

الك الذي من أجله وضع ة ومتام املثبوت كون احلكمة املعّينة هي متام العّلة الثبوتيّ  ـ 1

 وهذا أمر ليس بسيطًا.ت جزء العّلة الثبوتّية، وليسكم الرشعي، احل

بمعايري  اً منضبطو ،قهقه وعدم حتقّ يف حتقّ  واضحاً التاّمة كمة ّن هذا املالك أو احلِ أثبوت  ـ 2

 .ةالوضوح بمستوى وضوح الوصف أو العلّ بام جيعل قابلة للضبط العاّم، 

شة  كلّية مثل هذا الرشط الذي طبعًا سيأيت منّا الحقًا عند احلديث عن موضوع العّلة، مناق

 نطرحه هنا بوصفه رشطًا مبدئيًّا يف اجلملة.

 .ةعدم وجود دليل خاّص يف هذا املورد أو ذاك يشّكل عائقًا عن إجراء هذه العمليّ  ـ 3

ممكن، دون ّن استخدام هذه العملّية يف جمال تقييد إطالقات النصوص األحكامّية إ ـ 4

كمة لغري مورد النّص؛ وذلك ملا قلناه سابقًا من أّن حكام باحلِ استخدامها يف جمال تعميم األ

لوجود مانع هناك أو  ؛آخر ال يرّشع احلكم نفسه املرّشع ربام لو حتّققت احلكمة التاّمة يف موضع  

أو ألّن رشيعته غري شاملة فلم يصدر حكاًم هناك أساسًا عائق عن الترشيع ونحن ال ندركه، 

بينام التقييد وإّنام يستفاد منه مؤرش عام ال حكاًم عامًا، م شمول الرشيعة، تبعًا لنظرّيتنا يف عد

؛ وهذا برصف النظر عن كون ظاهر التعليل يف نصوص التعليل نتيجة ما قلناه يبقى ممكناً 

 .باحلكمة هو إفادة التعميم احل ْكِمي

لرقعة املالك،  والذي يفسح املجال للتخصيص هو أّن اتساع رقعة االعتبار القانوين نسبةً 

ليس سوى لضامن حتقيق املوىل ألغراضه، وقد قلنا بأّنه يف موارد الظهور واالنضباط النوعينّي 

 تغدو األغراض متحّققًة، فال معقوليّة لتوسعة دائرة االعتبار يف هذه احلال عقالئّيًا.

 ترادي أتاالجتهاد السنّي الإحدى مدارس وهبذا تكون نتيجتنا عىل العكس متامًا من 

م التاّمة دون الناقصة، وهي العلل الناقصة  التعميم باحلكمة. وهذا الكالم جيري يف احِلك 

الثبوتّية املعرّب عنها يف األدبيّات االجتهادّية اإلمامّية باحلكمة بقول  مطلق، فهي ال تعّمم وال 

 ختّصص.



  

 )االجتهاد املناطي( العّلة أو عّلة احلكم الشرعيثانيًا: 

ح العّلة أو عّلة احلكم والترشيع من املصطلحات الشائعة للغاية يف األعامل يعترب مصطل

 وبالتحليل نالحظ أّن هذا التعبري يمكن أن ي ستخدم بمعنيني أّولّيني: الفقهّية للمسلمني،

وهو املالك واملصلحة اللذين جعل احلكم ألجلهام، وهنا يمكن أن  العنى الثبويت للعّلة:

، فتساوي معنى احلكمة يف الكثري من التداول اإلمامي، ويمكن أن تكون تكون العّلة ناقصةً 

تاّمة، فتساوي معنى احلكمة يف التداول السنّي وعند غري واحد من علامء اإلماميّة، كام رأينا 

 سابقًا.

مناط احلكم ومداره، بمعنى الصفة أو اخلاصية املهّم لنا هنا، وهو وهو  العنى اإلثبايت للعّلة:

يدور احلكم مدارها، فالعّلة يف القرص هو السفر، والعّلة يف العّدة هو الطالق، والعّلة يف التي 

 التيّمم هو فقدان املاء.

يساوي إىل حّد كبري مفهوم مناط اإلثباتّية ويمكن القول بصورة أّولّية بأّن مفهوم العّلة 

 «موضوع احلكم»احلكم أو مدار احلكم، وكذلك يمكن أن يكون قريبًا جدًا من مفهوم 

 باصطالح علامء أصول الفقه اإلمامي.

وبناًء عليه، فإذا وافق شخص  عىل التعليل باحلكمة )العّلة الثبوتّية(، فهذا معناه أّنه نقل 

 وهلذا عرّب عنه بالتعليل باحلكمة يف أدبّيات االجتهاد السنّي، العّلة الثبوتّية لتصبح عّلًة إثباتيّة،

ه أّن العّلة الثبوتيّة عنده ليس لدهيا قدرة تغيري احلكم وجودًا وعدمًا وإذا رفض ذلك كان معنا

 سعًة وضيقًا.

، مع تفاصيل سوف تأيت، فيام «وختّصص مة تعمّ لّ الع»واملعروف بني علامء املسلمني أّن 

 تاّمًة أم ناقصة. توجدنا نقاشًا بينهم يف احلكمة وقدرهتا عىل التعميم والتخصيص سواء كان

كّلم يف العّلة، فنحن يف احلقيقة نامرس تفسريًا للحكم، وال نبحث عن تربيره، وعندما نت

فإّن الكالم يف التربير واملنطلق والباعث، وليس يف تفسري احلكم،  بخالف البحث يف احلكمة،

ء ما مل نعّلل باحلكمة فنحّوهلا إىل عّلة، فعندما أقول بأّن العّلة يف تطهري اليد من البول مّرتني باملا

القليل، ليس خصوصيّة اليد بل مطلق البدن، فهذا تفسري  للحكم، وليس بحثًا عن مبادئه 



  

، برصف النظر عن فكرة سنطرحها الحقًا وأرشنا هلا، من الترشيعّية يف مقام اجلعل والترشيع

 .قبل من وجود عالقة  أحيانًا بني األمرين

لتي تتصل هبا يف االجتهاد اإلسالمي وعرب هذه العمليّة نعرف أّن فكرة العّلة والنظومة ا

من خالل األخذ بالعّلة  يف احلقيقة سعي  لتخطّى حرفّية النّص العربِّ عن احلكم، و، هعاّمةً 

ع وتضّيق أو لتنقلنا إىل موضوع  ومدار خمتلف عن املدار املوجود يف حرفّيات النّص نفسه،  لتوسِّ

 فصلة.ولو عرب نصٍّ آخر كام يف العّلة املنصوصة املن

يكون التعليل يف احلقيقة هو العنوان اجلامع لكّل األدوات التي تسمح لنا يمكن أن وهبذا 

ومن هنا نعتقد بأّن مقوالت من نوع قياس  بالتعّدي عن احلرفّية املطلقة يف التعامل مع النّص،

ذ بنحو خاملنصوصة ومناسبات احلكم واملوضوع وإلغاء اخلصوصّية عرفًا واأل ةاألولوّية والعلّ 

ل ة واملثالّية وغريها العديد من العناوين هي بالتحليل تلتقي أو تتامهى مع مفهوم التعلييقيّ رالط

املبنّي داللة احلرفّية يف النّص عها تقوم بنقلنا من ال؛ ألّّنا بأمجباملعنى الواسع الذي قلناه اآلن

 عرب نّص أو فهم  احلقيقي ر اإىل داللة أخرى تكشف لنا املد ،والتي تعّرفنا مدار احلكمللحكم، 

  ذلك من وسائل اإلثبات التعلييل أو التعميمي.ريعريف أو حتليل عقالين أو غ

ـ برصف النظر عن النهجّية االستقرائيّة يف هذا الكتاب   التعليلقّسمنا بحث   ،من هنا

 قسمني: إىلالتقّدمة ـ 

يعتمد النصوص  نفسها يف وهو الذي ندرسه يف هذا املحور حاليًا، و التعليل النيّص،

 اكتشاف املدارات احلقيقّية.

وهو الذي سندرسه يف املحور القادم من هذا الفصل  ،عقالئي والعقالينالتعليل العريف وال

اجلوهري  بإذن اهلل، ويعتمد طرائق عرفّية وعقالئّية يف كيفّية الكشف عن املدار احلقيقي واملناط

  النّص املبنّي للحكم نفِسه.للحكم، ولو مل يكن مذكورًا بعينه يف

 ة بني املعنى الفلسفي احلقيقي واملعنى األصولي االعتباريّلمفهوم الع

يف تفصيل تعريف العّلة من حيث حتّقق مفهوم العلّية الفلسفي فيها ريد هنا الدخول أ ال

كتابنا وعدمه، وذلك أّن لدينا أكثر من اجتاه هنا، وقد أرشنا هلذا املوضوع يف غري موضع  من 



  

 ، لكن من باب التوضيح ال أكثر نذكر أّنه توجد ثالثة اجتاهات عمدة:«فقه املصلحة»املتواضع 

وهو االجتاه الذي يرى ترابطًا علّيًا إجيادّيًا حقيقّيًا بني العّلة واحلكم، بحيث  االجتاه األّول:

، وهذا هو املنسوب للمعتزلة  .يقال بأّنه لوال العّلة ملا كان هناك حكم 

ولعّل املعتزلة انطلقوا يف هذه الفكرة من احلسن والقبح الذاتّيني يف األفعال، وأّن الترشيع 

 نشئًا ليشء.وليس م   ني،الذاتيّ والقبح ليس سوى كاشف عن احلسن 

 هذا االجتاه يمكن حتليله عىل مستويني:

عل احل الستوى الثبويت: كم بمالحظتها، بمعنى أن يراد بالعّلة املصلحة الواقعّية التي ج 

وهنا ال معنى لفرض العّلة عّلًة تاّمًة إجيادّية، بل هي معلولة احلكم كام قلنا سابقًا، غايته أّّنا عّلة 

واحلسن والقبح الذاتيني ال يكونان عّلًة إجيادّية للحكم، حتى  غائّية للموىل يف إصداره احلكم.

ألفعال؛ فال ي عقل أن تكون الصفة لو كانت الرشيعة جمّرد كاشف عن الصفة الواقعّية يف ا

 الواقعّية لألفعال عّلة  وجود احلكم الرشعي الداعي لتحقيق األفعال كي تتحّقق الصفة.

ونعني به أّن العّلة ـ بمعنى موضوع احلكم ومداره ـ ال وجود للحكم من  ثبايت:ستوى اإلال

 دوّنا، فمع عدم السفر ال وجود حلكم القرص.

 أوىل ـ ال يمثل عليًّة مستقّلة حقيقّية تكوينّية بني العّلة وهذا الكالم صحيح، 
لكنّه ـ من جهة 

واحلكم؛ ألّن هذا الرتابط بني العّلة واحلكم ناشئ عن اجلعل القانوين االعتباري للموىل، ومن 

دونه ال يوجد ترابط أصاًل، كام أّنه ـ من جهة  ثانية ـ ال يمثل علّيًة ملرحلة اجلعل الرشعي، بل 

 علّية ملرحلة املجعول والفعلّية ال أكثر. هي

ما هو منسوب  لبعض األشاعرة، من أّن العّلة يف حّد ذاهتا ال طاقة هلا عىل  االجتاه الثاين:

اإلجياد لتكون عّلة، إّنام العلّية أتت من اجلعل القانوين الرشعي، وهبذا نحن نالحظ أّن العليّة 

ّلة واحلكم؛ لكنّها ليست تكوينّيًة ذاتّية، وإّنام هي حقيقة موضوعّية خارجيّة قائمة بني الع

 .معلولة لالعتبارات الرشعّية
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ألّن االعتبارات القانونّية ال تستطيع تغيري  لة الثبوت؛حوهذا الكالم ليس له معنى يف مر

 الوقائع التكوينّية، فاعتبار املوىل تطهري البدن واجبًا للصالة ليس هو الذي حيّقق املصلحة يف

التطهري ويوِجد عالقة تكوينّية بني التطهري واملصلحة أو بني وجوب التطهري واملصلحة، بحيث 

تكون املصلحة عّلة التطهري ب عد  االعتبار القانوين دون ما قبله، فاالعتبارات ليس هلا تأثري 

 تكويني هبذا املعنى.

ة تقوم بارات الرشعيّ االعت نّ أي ليس سوى أوهلذا يرتّجح يف نظري أن يكون روح هذا الر

 اعتباري، ، وهو ارتباط  يف مرحلة الفعلّية والجعولّية اإلثباتيّة واحلكم بإجياد ارتباط بني العّلة

فتكون العليّة هنا يف عامل االعتبار نفسه، فنقول: السفر عّلة لوجوب القرص، واملعنى أّن السفر 

، والسبب يف حتّقق الفعلية هو أّن إذا حتّقق صار احلكم بوجوب القرص فعلّيًا عىل املكّلف

بينهام، فليس هناك يشء تكويني مستقّل، بل هي قواعد ارتباط  ط  ب  الشارع يف اعتباره القانوين ر  

 داخل االعتبارات أو متفّرعة عىل االعتبارات نفسها.

 ، واختاره العديد من كبار علامءوهو االجتاه املنسجم مع التفكري األشعري االجتاه الثالث:

حقيقًة مطلقًا،  ةصول الفقه السنّي األشاعرة، وهو يرى أّن ما نسّميه نحن بالعّلة ليس بعلّ أ

شارة عىل وجود احلكم يف احلالة التي هو فيها، فمثالً د عالمة وإ هو جمرّ اموالتسمية ملتبسة، إنّ 

عل ال قبل اجل ،ترابط عيّل  السفر عّلة للقرص، فليس بني السفر والقرص أّي  :عندما نقول

عىل حكمه بوجوب القرص،  الترشيعي وال بعده، كّل ما يف األمر أّن املوىل نصب السفر عالمةً 

 فقال لنا: إذا حصل السفر فهذه عالمة تعرفون من خالهلا أّن حكمي هو القرص عليكم.

ات مناط احلكم، الرشعيّ  ة يفا نعني بالعلّ اعلم أنّ »هـ(: 505الغزايل ) أبو حامدوهلذا يقول 

، ويرشح بعد عّدة صفحات «ا أضاف الرشع احلكم إليه وناطه به ونصبه عالمة عليهأي م

ال يستقيم  :قوهلم»فيقول ـ دافعًا التناقض بني التفكري الكالمي األشعري ونظرّية القياس ـ: 

ليست كذلك، فكيف يستقيم  الرشع ، والعلة ما توجب احلكم لذاهتا، وعلل  ةقياس إال بعلّ 

ة احلكم قلنا: ال معنى لعلّ  !للتحليل؟ة ة للتحريم جيوز أن يكون علّ صب علّ ما ن   التعليل مع أنّ 
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ويقول:  ،كر عالمة لتحريم اخلمرالرشع الس   إال عالمة منصوبة عىل احلكم، وجيوز أن ينصب

 .«..مسكر اتبعوا هذه العالمة واجتنبوا كّل 

لكالم يف العلّية الفلسفيّة اإلجيادية وهبذا نكتشف أّننا عندما نتحّدث عن العلّية فال معنى ل

احلقيقيّة، إناّم هي ارتباطات داخل املنظومة االعتبارّية القانونّية ال أكثر وال أقّل، وهذا ما 

يفرض علينا مبدئّيًا أن ال نتعامل مع املوضوع بذهنيّة القضايا املحض حقيقّية غافلني عن طبيعة 

 املاّدة التي نتناوهلا.

فلدى عرضه يف مباحث  ،أنقله بطوله ألمهّيته اخلميني هنا لسيّدغاية األمهّية لوثّمة كالم يف 

فقه البيع املحاذير العقلّية يف اجتامع خيار املجلس مع خيار احليوان، وأّن صاحب احليوان ال 

ّن توّهم تلك املحذورات العقلّية، ناشئ من إ»ي عقل أن يثبت له أيضًا خيار املجلس، قال: 

واألسباب  مور االعتبارّية بالتكوين، وقياس األحكام باألعراض املقولّية،يع واألالترش قياس

عارض  خارجّي  وجود   إذ ليس لألحكام ؛الرشعّية باألسباب التكوينيّة، مع أّنه قياس باطل

اعتبارّية ناشئة عن مصالح ومفاسد،  مور  أبل هي  عىل املوضوعات عروض األعراض عليها.

باعتبار املصلحتني، واختالف اجلهتني، فال ضّدية  ؛نياحلكمني الوضعيّ  فيمكن ويصّح اعتبار

كاألسباب العقلّية  وليست األسباب الرشعّية .متاثل بينها، نحو ما بني األعراض اخلارجّية وال

هنا معّرفات ملوضوعات  األسباب ها التكوينّية، حتّى يمتنع اجتامعها عىل مسّبب واحد، بل

وجياب عن حمذور اجتامع السببني عىل مسّبب ـ إىل أن يقول ـ:  والنكاتم ك  األحكام، أو للحِ 

دات، بل بأّن األسباب الرشعّية ليست كالعقلّية مؤّثرات وموجِ  ـ اخليار لو قيل بوحدة ـواحد 

للموضوعات، أو  فاألسباب والتعليالت الرشعّية معّرفات  .. معّرفات كاملعّرفات املنطقيّة هي

  مؤّثرات وعلل واقعّية، حتّى يمتنع اجتامعها عىل مسبّب ومعلولللجعل، ال حكم ونكات

عّلة لثبوت احلكم  أي املسكر، ال ؛معّرف للموضوع« ألّنه مسكر ؛اخلمر حرام»فقوله:  واحد.

احلكم عىل املوضوع هبذه  عّلة لثبوت حكم، بحيث يرتّتبيشء لعدم تعّقل كون ؛ للخمر

نشأ من اجلاعل، قيّةالعّلة، من دون حصول املبادئ التصدي  والتصّورية للحكم، الذي هو م 

قع االعتبار، فالسببّية واملسّببية والعّلية  وبعد اجلعل أيضًا اعتبار ال واقعّية له يف غري ص 
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نعم، األحكام جمعولة باجلعل الرشعي، ومعلولة ملبادئه املقّررة،  األحكام، باطلة. واملعلولّية يف

معّرفات  وراء ذلك، فقوهلم يف جواب اإلشكال: إّن العلل الرشعّيةيعقل أن تكون هلا عّلة  وال

موضوعات  رضورة أنّ  ؛وأّما قضيّة عّلية املوضوع للحكم ، فهي غري سديدة. صحيح متقن.

ختّلل اجلعل بني العّلة  األحكام لو كانت علاًل هلا، ملا ختّلفت املعلوالت عنها، وملا عقل

وأّما  املوضوعات قبل الشارع، وهو كام ترى. ب األحكام عىلواملعلول، فالبّد عليها من ترتّ 

عىل  ـبحسب اجلعل الرشعي  ـ ألّن األحكام مرتّتبة ؛بعد اجلعل فليست املوضوعات علاًل هلا

عليه أو حتّقق به العنوان الذي له حكم، فال  عناوين كّلية أو مطلقة، فإذا حتّقق الفرد، انطبق

بل ، وموجدًا له، وال يعقل جتّدد حكم عند حتّقق املوضوع يعقل أن يكون املوضوع مؤّثراً 

موضوع للحكم، ال عّلة  احلكم ثابت بجعل واحد، عىل عنوان منطبق عىل اخلارج، فاملوضوع

 .«له، وهو ظاهر

 وهبذا نكتشف أّن مثل السيد اخلميني قد تابع أمثال الغزايل يف فهمه لقضّية العلل الرشعّية.

 ّسع يف اكتشاف موضوع احلكم وشروطهبني التعليل والتو

أعني هبذا العنوان أّن العديد من األصولّيني والفقهاء ـ خاّصة من علامء أهل السنّة ـ ربطوا 

مباحث التعليل بمباحث الرشوط ومطلق ما له دور يف موضوع احلكم، وهبذا كثر هذا النوع 

ك التنبيه واإليامء من مسالك من قضايا التعليل عندهم، خاّصة عندما كانوا يبحثون يف مسل

 التعليل يف القياس.

ام  ِمئ ة  وهذا األمر صحيح  يف نفسه؛ ألّن قوله تعاىل: ) اِحٍد ِمنخهم ل  و  وا كم لِدم اجخ ايِن ف  الز  انِي ةم و  الز 

ةٍ  د  لخ (، يدّل عىل أخذ وصف الزنا يف موضوع حكم اجللد، وكذلك مجيع اجلمل 2( )النور: ..ج 

ها، فإّّنا تدّل عىل أخذ الرشوط يف املوضوع، وهبذا ينفتح باب األمثلة التعليلّية الرشطّية وغري

 إىل ما ال ّناية؛ ألّن مجيع قيود احلكم ورشوطه سوف تكون داخلًة يف سياق التعليل هبذا املعنى.

 إذلكنّنا تركنا هذا النوع من التعليالت لوضوح أمره ـ يف اجلملة ـ يف كون احلكم مرتبطًا به؛ 

احلكم بأمر، بل جعل نوع احلكم يدور مدار هذا شخص الذي هيّمنا من التعليل ليس ربط 
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فوجوب الصالة عند دلوك الشمس ال شّك يف إفادته ربط احلكم  ،وعدماً األمر وجودًا 

بالدلوك، لكّن املهّم لنا يف االجتهاد التعلييل املنتمي للتفكري املقاصدي الغريض وكذلك 

باملعنى املتعّدي عن حرفيات النصوص، هو نفي نوع الوجوب وسنخه عند االجتهاد املناطي 

انتفاء الدلوك من جهة، وإثبات الوجوب تبعًا للدلوك يف غري ما دّل عليه لفظ احلكم من جهة 

 ثانية.

 قاربتني للتعليل:مهذا يعني أّن هناك 

 اكتشاف ما ربط شخص احلكم به. مقاربة

وجودًا وعدمًا به، بحيث يسمح لنا التعليل  بالتوّسع يف  اكتشاف ما ربط نوع احلكم مقاربة

 احلكم أو التضييق تبعًا له، نتيجة صريورة العّلة هي املدار احلقيقي للحكم.

ويف احلقيقة، فنحن أمام موضوعّية العّلة بوصفها عّلة تاّمة إّما إلثبات نوع احلكم يف غري 

العّلة أو نحو ذلك ال هيّم املجتهد التعلييل  مورد النّص أو لنفي نوعه كذلك، وإال فمطلق جزء

اإليامءات »بتلك املثابة، وقد نّبه الزركيش هلذا األمر بعد ذكره مسلك اإليامء والتنبيه بقوله: 

ة تامة أو جزء علة أو ه علّ ا أنّ وأمّ  ،لغهع اعترب اليشء الفالين ومل ي  املرّش  عىل أنّ  بأنواعها تدّل 

 .«..بقرينة وقد يدّل  ،عىل اعتباره عليه الداّل  ذلك ال يدل فكّل  ،ةرشط علّ 

لسنا نريد هتميش مطلق أنواع العلل أو أجزائها، بل هيّمنا أكثر يف االجتهاد التعلييل اكتشاف 

املدارّية التاّمة القادرة عىل تغيري احلكم خارج إطار الداللة املبارشة للنّص املبنّي للحكم نفسه. 

 االجتهاد التعلييل هو قانون نقل موضوع احلكم ممّا عّلق به احلكم يف وبتعبري آخر: ما هيّمنا يف

النص املبنّي للحكم، إىل العّلة التي تقف خلف هذا احلكم، بحيث تصبح العّلة هو موضوع 

 احلكم، عىل حّد تعبري املحّقق النائيني كام سيأيت.

 دور التعليل يف االجتهاد الشرعي بني التعميم والتخصيص و..

أن عرضنا بعض املقّدمات التوضيحيّة الرضورّية، يلزمنا اآلن أن نخوض يف لّب لباب  بعد

 موضوع التعليل النّّص أو العّلة املنصوصة. وجوهر البحث يدور حول عّدة أمور، أمّهها:
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 ـ دور التعليل يف التخصيص أو مفهوم اجلملة التعليليّة. 1

 ـ دور التعليل يف التعميم. 2

  التعليل النّّص ونظرّية القياس.ـ العالقة بني 3

 ـ أدوات التعليل. 4

 ـ قرائن نفي العّلة املدارّية. 5

 ـ تأسيس األصل يف حاالت الشّك يف العّلة أو احلكمة. 6

 ـ دور التعليل يف تكوين الظهورات خارج ثنائي: التعميم والتخصيص. 7

 وغري ذلك من البحوث املهّمة.

 ج نظرّية مفهوم اجلملة التعليلّية )سياق التخصيص(التعليل وإنتااملبحث األّول: 

 ما معنى قدرة العّلة عىل التخصيص؟ وما هي أشكال هذه العملّية؟

لكي نوضح القضّية البّد لنا من اجلواب عن السؤال اآليت: عندما نقول بأّن العّلة ختّصص، 

 فام هو املفعول الذي وقع عليه التخصيص؟

 ثّمة فرضّيتان هنا:

 احلكم. أ ـ شخص

 ب ـ نوع أو سنخ احلكم.

هذا البحث بعينه تناوله علامء أصول الفقه يف مباحث املفاهيم خاّصة يف مقّدماهتا عند 

بت تناول مفهوم اجلملة الرشطيّة، فقالوا بأّن املنتفي باملفهوم هل هو شخص احلكم الثا

ن املفهوم هو نفي وجوب فإذا قلنا: إذا سافرت فقرّص، هل يكو باملنطوق أو نوع احلكم مطلقًا؟

القرص عند عدم السفر والثابت ـ هذا الوجوب ـ يف هذا الدليل بعينه، أو أّن املفهوم هو نفي 

كيّل وجوب  بالقرص يف حال عدم السفر؟ فعىل التقدير األّول نحن أشبه ما نكون مع قاعدة 

يوجد وجوب للقرص مطلقًا احرتازّية القيود، أّما عىل التقدير الثاين فنحن نملك دليالً هو: ال 

عند عدم السفر، فلو دّل دليل  من رواية أخرى عىل وجوب القرص يف حال اخلوف، كان 

 منطوق ذلك الدليل معارضًا ملفهوم الدليل األّول، بينام ال معارضة عىل التقدير األّول.



  

ضًا يف قوله: هذا الشهد نالحظه يف مسألة العّلة، فعندما يربط حتريم أكل الرّمان بكونه حام

 فإّنه حامض، فهنا حالتان مفرتضتان: ؛ال تأكل الرّمان

أن يكون احلكم املرتبط بالتعليل هو شخص احلكم الثابت بالدليل، وهذا  احلالة األوىل:

معناه أّن احلكم اخلاّص املنشأ هبذا الدليل وأمثاله، وهو عبارة عن حرمة أكل الرّمان بعّلة 

موضة يف بعض أفراد الرّمان، بحيث يسقط حتريم أكل الرمان اآليت احلموضة، ينتفي بانتفاء احل

من حيثّية احلموضة التي فيه، فال يعارض حتريم أكل الرمان من حيث كونه أمحر اللون، كام لو 

جاء دليل آخر وقال: ال تأكل الرّمان فإّنه أمحر اللون، فإّن الرمان األمحر غري احلامض مل يثبت 

يت من الدليل األّول لكن يثبت فيه حتريم آخر آت  من الدليل الثاين وال فيه حتريم األكل اآل

تعارض؛ ألّن التعليل يف الدليل األّول يربط حتريم أكل الرمان احلامض باحلموضة، ال أّن كيّل 

 التحريم مرتبط هبا.

يل الداّل أن يكون احلكم املرتبط بالتعليل هو نوع احلكم، وهذا معناه أّن الدل احلالة الثانية:

عىل حتريم أكل الرمان بعّلة احلموضة، ينفي وجود أّي حتريم منصّب عىل أكل الرمان حيث ال 

 محوضة، فالدليل الداّل عىل حتريم أكل الرمان بعّلة اللون يعارض مفهوم التعليل املوجود هنا.

هذان نوعان من ختصيص احلكم بالعّلة، ففي األّول جيري ختصيص شخص احلكم، 

معنى النص: حيرم أكل الرمان احلامض، بتحويل التعليل إىل صفة مع نفي مفهوم فيصبح 

الوصف، بينام يف الثاين جيري ختصيص نوع احلكم، فيصبح املعنى حرمة أكل الرّمان احلامض 

 وحلّية أكل كّل رمان مطلقًا ليس بحامض، وهبذا يتحّول التعليل إىل مفهوم حقيقي مؤثر

 .«مفهوم»باملصطلح األصويل لكلمة 

حتى يكون التعليل عملّية منتجة ومؤثرة يف االستنباط الرشعي وقادرة عىل إحداث حتّول، 

فإّن الذي هيّمنا أكثر هو تأثري العّلة يف نوع احلكم وكّلّيه، وإن كان للتأثري يف شخص احلكم دور  

نكر.  أيضًا ال ي 

مفهوم »ق عليه عنوان: يف علم أصول الفقه ضمن مباحث الفاهيم، نطلينفتح باب  وبه 

 ة الرشطّية أو الوصفّية أو غريها.، متامًا كمفهوم اجلمل«اجلملة التعليلّية



  

 ، املشاكل والتحّفظاتاملشهد اإلمامي يف مفهوم التعليل )التخصيص بالعّلة(ـ  

مفهوم العّلة أو مفهوم »يف مباحثهم الفقهّية تعبري اإلمامّية استخدم الكثري من فقهاء 

يف أدبّياهتم الفقهّية، خاّصة خالل القرون الثالثة األخرية وفقًا لتتّبعنا، مرّصحني  «التعليل

 انالسيد عيل الطباطبائي يوافقالوحيد البهبهاين وبقبوله تارًة ورفضه تارًة أخرى، فمثاًل رأينا 

عىل مفهوم التعليل، بينام وجدنا أمثال السيد حمسن احلكيم والسيد حمّمد باقر الصدر ال 

 يوافقون عليه.

يف سياق دراسٍة أصوليّة هو الشيخ ـ إماميّاً ـ ولعّل من أوائل من أثار بحث مفهوم العّلة 

هـ( 1248وقد رأينا بعده الشيخ حمّمد تقي اإلصفهاين ) ،هـ(1228جعفر كاشف الغطاء )

د ما يقرب من عرشين لونًا  يفرد للعّلة بحثًا يف املفاهيم، من املفاهيم، وهو يتمّيز بكونه رس  

وأكثره غدا مهجورًا اليوم يف الدراسات األصوليّة، ربام ألّن املوقف منه صار أوضح نتيجة 

 اليوم يف علم األصول اإلمامي. املوقف من املفاهيم الستّة األكثر شهرةً 

يتنّوع املشهد يف التعامل مع مفهوم العّلة أو مفهوم التعليل، ففيام نالحظ يف البحث الفقهي 

ري من اإلشارات لصالح مفهوم العّلة، برصف النظر عن النقاش القديم يف القياس الكث

منصوص العّلة، نجد أّن الفضاء األصويل عمومًا ال يرّحب بمفهوم التعليل، والنقطة املركزّية 

 التي تبدو عائقًا بالنسبة إليهم تكمن يف:

ملقاربة املفهومّية للجمل عند إّن التعليل ال يمكنه أن يفيد االنحصار الذي هو أساس ا أ ـ

 الكثري من األصولّيني.

نا ال نملك هنا إنّ إّن كون )أ( عّلة لـ )ب(، ال ينايف أن تكون )ج( عّلًة لـ )ب( أيضًا، بل  ب ـ

ف للحكم الرشعي ال املعرِّ  انتفاء  ِعلاًل حقيقّية باملفهوم العقيل للعّلة، بل هي معّرفات. و

يلزم من عدم معرفة احلكم معرفة عدمه، فال يلزم من حيث ال  اقع،يف الواحلكم  يستلزم انتفاء

 .انتفاء معلوهلا ةة الرشعيّ انتفاء العلّ 

هو أّن املرّبر األّول لغوّي استظهاري داليل، يعتمد عىل أّن  والفرق بني الرّبر األّول والثاين
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ثبت الفهم العريف ال خيرج بحرص العّلة بام ذ كر يف النّص حتى يدور احل كم مدارها عدمًا، بام ي 

املفهوم، بينام يف املرّبر الثاين تبدو القضّية حتليليّة ذهنّية يف اإلمكانات الواقعّية لنفي احلكم بنوعه 

فه من أمام ناظرنا، فالنفي يغدو بال مرّبر عقالين.  عند زوال معرِّ

لعالمة احليّل يبدو هـ( يعّلق عىل كالم  ل1281من هنا، نجد أّن الشيخ مرتىض األنصاري )

يرد عليه منع الظهور يف االنحصار يف الوصف الظاهر يف »منه القبول بمفهوم التعليل فيقول: 

 ، وهذا استناد  للمرّبر األّول.«ةالعليّ 

، وقد بصفة كلّية العملّية نفسها نجدها عند السيد حمّمد باقر الصدر يف رفضه مفهوم  التعليل

مقتىض »وينطلق الصدر يف ذلك من أّن  ،بل السّيد حمسن احلكيمسبقه الترصيحم بذلك من ق

ة، وليس مقتضاه ل إىل سائر موارد العلّ املورد وإرساء احلكم املعلّ  ةالتعليل إلغاء خصوصيّ 

التعليل  دّل  ،عامل هألنّ  ؛أكرم زيداً  :ة بحيث ينتفي بانتفائها. فإذا قلنال بالعلّ احلكم املعلّ  حرص

مالك  التعليل عىل أنّ  ال يدّل  كرام إىل سائر العلامء، ولكنبوجوب اإلعىل إرساء احلكم 

 أو كبري السنّ  إكرام غري العامل ولو كان عادالً  بالعلم، بحيث ال جيب كرام منحرص  وجوب اإل

لنفي احلكم عند  طالقهإك بالتعليل وإن كان ليس له مفهوم بحيث يتمّس  والتحقيق أنّ . .مثالً 

ريتها يف يف موارد وجودها ومؤثّ  ةة العلّ عىل مدخليّ  ه يدّل ولكنّ  ،وصة مطلقاً ة املنصانتفاء العلّ 

 .«شكالإاحلكم بال 

يف موضع  آخر من يعود الصدر مّرة ثانية ـ مع إشارة للجزئي متضّمنة ـ وبنفيه املفهوم الكيّل 

السّيد اخلوئي يف  ستاذهنحو السالبة اجلزئّية عىل مسلك أبإلثبات املفهوم اجلزئي بحوثه الفقهيّة 

يف اجلملة،  عن مفهوم الرشط وإن كان ثابتاً  مفهوم التعليل خيتلف نّ إ»فيقول:  مفهوم الوصف،

 ؛الرشط يقتيض االنتفاء املطلق للجزاء يف مجيع حاالت فقدان الرشط مفهوم وبيان ذلك: أنّ 

انتفاء سنخ احلكم  ة يف الرشط سنخ احلكم ال شخصه، ومقتىض التعليقق عىل الرشطيّ املعلّ  ألنّ 
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حكم اجلزاء يف بعض حاالت فقدان  فرد من طبيعّي  لف ثبوت أّي بانتفاء الرشط، وهو خ  

ه ال يقتيض بمفهومه انتفاء احلكم له مفهوم يف اجلملة، غري أنّ  ا التعليل فهو وإن كانمّ أالرشط. و

االنتفاء هبذا  ألنّ  ؛ذلكة يقتيض ة، كام كان التعليق يف الرشطيّ سائر موارد فقدان العلّ  ل يفاملعلّ 

د التعليل، بخالف من جمرّ  ة ال تستفاد، واالنحصاريّ ةة االنحصاريّ النحو من شؤون العليّ 

ة لوجود علّ  نافياً  ة  بعلّ  فال يكون تعليل حكم   ه يستفاد منه االنحصار،التعليق عىل الرشط فإنّ 

ارد فقدان العلة، أي عىل نفي ل يف مجيع موعدم ثبوت احلكم املعلّ  التعليل عىل أخرى. نعم يدّل 

يف بعض  كراميالئم مع وجوب اإل ،ه عاملألنّ  ؛أكرم زيداً  :ل. فقولناة للحكم املعلّ الكليّ  املوجبة

يف مجيع حاالت عدم  ليس ثابتاً  كراموجوب اإل عىل أنّ  ه يدّل ، ولكنّ حاالت عدم العلم أيضاً 

ة بنفسها تكون ة للتعليل عن اللغويّ نة العرفيّ فالصيا، عرفاً  العلم، وإال لكان التعليل بالعلم لغواً 

 ةاملقدار. وهكذا يكون للتعليل داللتان: إحدامها: الداللة عىل دخل العلّ  عىل املفهوم هبذا دليالً 

يف سنخ احلكم  ة عدماً ، واألخرى الداللة عىل دخل العلّ ليف شخص احلكم املعلّ  وجوداً 

 .«فيها ل ثابتاً ال يكون سنخ احلكم املعلّ  عىل األقّل  ةبعض صور انتفاء العلّ  ل، بمعنى أنّ املعلّ 

ـ وهو من األصوليّني الذين وجدناهم  هـ(1398ويتجاهل السيد مصطفى اخلميني )

يفردون عنوان مفهوم التعليل يف مباحث املفاهيم من أصول الفقه ـ املشكلة  الثانية السالفة 

رص، فريى أّن البحث يف مفهوم التعليل أسهل اإلشارة اليها لريّكز النشاط عىل الظهور يف احل

من البحث يف مفهوم الرشط؛ ألّن العلّية التاّمة االنحصارّية حتتاج عنارصها الثالثة كّلها 

للبحث يف مفهوم الرشط، فضاًل عن غريه، بينام العليّة التاّمة ثابتة يف التعليل بسهولة، وليس 

هي مقّدمات احلكمة التي البّد من بحث  هناك سوى احلديث عن االنحصار. ومرجعّيت ه

 إمكانات جرياّنا، ولديه مداخالت كليّة يف موضوع االنحصارّية جتعله يتحّفظ.

اإلسكار، خيالف كون  ووي شكل اخلميني عىل نفسه بأّن جعل احلكم منصّبًا عىل العّلة، وه

ر لغوًا، ولكنّه جييب بأّن احلكم منصبًّا عىل اخلمر يف لسان األدّلة، فيكون صّب احلكم عىل اخلم

املتعّلقات واملوضوعات ليس من الرضوري أن تكون هي احلاملة للمصالح واملفاسد بعنواّنا، 
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فاملصلحة ال يلزم أن تكون يف نفس املتعّلق، بل املهم أن يكون جعل احلكم عىل املتعّلق فيه 

 مصلحة ولو يف مكان  آخر.

فريى أّن روحهام ترجع إليه،  ف لفهوم التعليل،وهبذا يمرجع اخلميني مفهوم الرشط والوص

يرجع مفهوم  من البحث عنها، وإليه مفهوم التعليل من املفاهيم التي البدّ  نّ إ»وهلذا يقول: 

كام يرى الدكتور عبد الكريم النملة أّن دليل حجّية  .«كام ال خيفى اً الوصف والرشط لبّ 

 .وصف، والروح واحدةمفهوم التعليل هو عني دليل حجّية مفهوم ال

هذا كّله يف املشهد األصويّل، أّما املشهد الفقهي فنحن نجد مواضع يستنبطن فيها الفقهاء 

مفهومًا من مجلة  تعليلّية. وأكتفي هنا بمثال واحد، وهو ما قاله السيد الگلپايگاين يف مباحث 

عىل  هو الذي أقرّ  امفإنّ »: مفهوم التعليل يف خرب حسني بن خالد اآليت ذكره أيضاً »احلدود: 

بل قامت عليه  ،من مل يقرّ  مفهومه: إن فإنّ  ؛ه قد أقرّ ألنّ  ؛ه خيىل سبيله إذا فرّ يعني أنّ  ،«نفسه

دون أن « مفهوم التعليل»لكن أحيانًا نجد عندهم استخدام كلمة  .«..رده ي  فإنّ  ،نةالبيّ 

فاد الت «املفهوم»يقصدوا  نتجه، فانتبه.باملعنى املصطلح، بل يقصدون م   عليل وما ي 

 ، قراءة نقدّيةحمّمد تقي الرازي وحماولة ختّطي مشكالت التخصيص بالعّلةـ  

مشكلة أّن العلل إمكان تعّدد العّلة، ، مشكلة احلرصعدم ظهور كل )مشكلة ااملشذه أمام ه

فات لرازي ا(، حاول فريق آخر تقديم مقاربة تتخّطامها، وهذا ما نجده عند حمّمد تقي معرِّ

 .هـ(1248) اإلصفهاين

 خالصة املحاولة الدفاعّية لإلصفهاين عىل:تقوم 

انتفاء  نّ إ»فقد أجاب عنها اإلصفهاين بالقول:  أّما مشكلة نفي العلّية وإثبات العّرفّية،أ ـ 

نفيه باألصل، فيمكن تقييد  وهو املعرفة باحلكم، فيصّح ، ة التعريف يقتيض انتفاء معلوهلاعلّ 

ة املفروضة ال يمكن ف يف العلّ ة، إذ بعد فرض انحصار املعرّ العلّ  اإلطالق بمفهوم العموم أو
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ة يقتيض إناطة تعليق احلكم عىل العلّ  نّ . إاملقصود. يف غري موردها، وبذلك يتمّ  املعرفة باحلكم

ف ذلك عىل ة، فال يتوقّ عىل نحو العلل العقليّ  ،ما كانت كائنةً  ،وعدماً  احلكم بحصوهلا وجوداً 

 .«فيكون كسائر القيود املأخوذة يف احلكم ة،وّنا علّ ك

 يتخطّى اإلصفهاين معضلة العلّية عرب طريقتني:

استخدام مفهوم نفي احلكم عرب األصل العدمي عند انتفاء العّلة، إذ ما  الطريقة األوىل:

 دامت منتفية فنحن ال نعرف بوجود حكم، فننفيه باألصل.

 فانتظر.هذا بالنقد، ه وسوف نعّلق قريبًا عىل كالم

استبدال مفهوم العلّية بمفهوم اإلناطة والربط املستنت جني من مفهوم  الطريقة الثانية:

التعليق، وهبذا ال نكون بحاجة ملفهوم العلّية العقيل، بل يكفي مفهوم تعليق )أ( عىل )ب(، 

ن أتفّرعاته يمكنهام فيفهم منه املتلّقي كون وجود )أ( وعدمها مرتبط ني بـ )ب(، فالتعليق وم

وهذا يعني أّن املوىل  كام العّلية يف الفضاء احلقيقي. ،يلعبا دور العلّية يف فضاء االعتبارات أيضاً 

ف( ، رغم أّنه يعلن عرب عملّية التعليق أّنه يرفع احلكم يف كّل موضع ال تكون فيه العّلة )املعرِّ

 ليس بني العّلة واحلكم أّي ترابط  حقيقّي.

. وغالب الظّن أّن فكرة التوّقف التي طرحها هذا ممتاز وال يرد عليه أّي إشكالوكالمه 

 السيد حمّمد باقر الصدر يف مفهوم اجلملة الرشطّية ال تعني غري هذا املعنى.أمثال 

 هي: ،مشكلة إمكان تعّدد العّلة، فيقارهبا اإلصفهاين عرب أربع مداخالت امّ ب ـ أ

 أخرى، أو ال، ةته املذكورة إما أن يستند إىل علّ علول بعد انتفاء علّ امل نّ إ» الداخلة األوىل:

وإن كان الثاين لزم وجود  أحد األمرين. ة حينئذ  إذ العلّ  ؛ةل مل يكن ما فرضناه علّ فإن كان األوّ 

 «.ةاملعلول بدون العلّ 

هم أن ألّن املثريين لفكرة إمكان وجود عّلة أخرى ال هيمّ  لكّن هذه الداخلة غري صحيحة؛

، فهم «أحد األمرين»عنوان  ويف احلقيقة ه ةا عّلة أو أّن العلّ كورة يف النّص بأّّن ذتصف العّلة امل

 لتموه عّلًة ليس بعّلة حقيقّية ّنائّيةِخ والذي قيقة يريدون القول بأّن املذكور يف النّص يف احل
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، فهذا «أحد األمرين»عنوان  وّية هاحلقيق ةلعّلة ال أكثر، والعلّ ا، بل هو جتلٍّ من جتّليات بعنواّنا

؛ ألّّنم يريدون إلغاء انتفاء املعلول عند انتفاء العّلة بل هو تقرير ملرادهم ،ليس إشكاالً عليهم

املذكورة يف النّص، وقد حتّقق هلم ذلك، فبإمكاّنم القول بأّن هذا املذكور يف النّص ليس بعّلة، 

 يرّضهم ذلك شيئًا هبذا املقدار. وال

 لو قالوا بأّن ظاهر النّص هو العليّة تّم األمر.نعم 

كام  ة وإناطته هبانفس التعليل ظاهر يف تعليق احلكم عىل وجود العلّ  نّ إ» الداخلة الثانية:

اخلمر حرام  لظاهر اللفظ، فإذا قيل: اً التزاميّ  عىل انتفائه بانتفائها، فيكون مدلوالً  ذكر، فيدّل 

، فلو فرض ثبوت حرام   ه قال: املسكريم باإلسكار، فكأنّ عىل إناطة التحر دّل  ،إلسكارها

 ل، فمع الشك فيه يتعنّي احلكم املعلّ  آخر غري لكان ذلك حكامً  ،التحريم لغري املسكر واقعاً 

 «.الرجوع إىل األصل

استعانة بالفضاء الداليل حلّل مشكلة افرتاض التعّدد  وهذه الداخلة ليست يف احلقيقة سوى

 «األصل»بعينها دعوى ظهور التعليل يف احلرص، وسيأيت تعليق عىل استخدامه يف العّلة، وهي 

، بل مطلع كالمه يوحي بأّنه يريد االستناد للظهور اللفظي يف احلرص بينام ّناية هنا أكثر من مّرة

كالمه توحي بأّنه يستند لألصل العدمي بعد زوال شخص احلكم، ال إثبات أّن نوع احلكم قد 

 .فظ يف احلرص، فالحظ جّيداً زال بظهور الل

يمكن  إذ ال ؛يف االنحصار ة املفروضة ظاهر   بالعلّ تعليل احلكم الكيّل  نّ إ» الداخلة الثالثة:

ة جمموع وإال لكانت العلّ  تني يف التأثري،تني مستقلّ استناد األمر الواحد باالعتبار الواحد إىل علّ 

لظهوره يف  ؛األمرين خمالف ملدلول اللفظ من ة، وكّل واحد منهام عىل البدليّ  األمرين، أو كّل 

 «.ة وتعيينهااستقالل العلّ 

ـ عىل بعض التقادير أّن املداخلة السابقة تعتمد  إّن نقطة اختالف هذه الداخلة عن سابقتها،

الظهور يف احلرص، بينام هذه املداخلة تعتمد الظهور يف االستقالل والتعيني، فالعّلة ألّّنا ـ 

يف أّّنا مستقّلة عن غريها، فينتفي احتامل كوّنا جزء العّلة، وألّّنا ظاهرة يف التعيني ظاهرة بيانًا 

، وكأّن هذه ينتفي احتامل كوّنا عّلة عىل البدل، وهبذا نخرج باحلرص بطريقة غري مبارشة



  

 .املداخلة هي حماولة حتليل ملنطلقات فهم الظهور االنحصارّي يف اللفظ

 ،«والوا»و  «أو»ليها فكرة الفهوم باإلطالق مقابل التقييد ب إرجع التي تهذه الداخلة  لكنّ 

ثبت أّن بناء العرف العام أو اخلاّص تعتمد عىل أن ن  والتي اختارها الحقًا مجع  من األصولّيني، 

عند تبيني العلل قائم عىل عدم ذكر جزء العّلة أو العّلة عىل البدل، فلو فرضنا أّن العرف ـ 

وكانت مصلحته من بال قرينة، ّي سبب آخر ـ اعتاد عىل تبيني إحدى العلل، لالختصار أو أل

ذلك اإلشارة للتعميم من خالل التعليل دون أن يقصد التخصيص به، كفى ذلك لتربير سلب 

املفهوم عن اجلملة التعليلّية، فعلينا أن ن ثبت أّن عادة العرف أو الشارع قائمة عىل ذلك قبل 

 هذا النوع. اخلروج باستنتاجات من

فيام  ديه ال جي  غري أنّ  ،يف املقام ة األخرى، وهو كاف  األصل انتفاء العلّ  نّ إ» الداخلة الرابعة:

احلكم  ة، وكذا لو كانإذا كان هناك عموم أو إطالق يقيض بثبوت احلكم يف غري مورد العلّ 

 «.ة، كام ال خيفىملقتىض بعض األصول أو القواعد الرشعيّ  املفروض موافقاً 

لقد اعتمد اإلصفهاين يف هذا البحث عىل فكرة األصل العدمي يف ثالثة مواضع كام رأينا، 

رة مفهوم اجلملة التعليلية، ؛ فاألصل العدمي ال يساوي فكفناقض نفسه لكنّه هنا غمز يف قيمته

اجلمل والرتاكيب هلا مفهوم! إّن نفي  ال فكّل إ، و«القيود ةقاعدة احرتازيّ »ينسجم مع  ألّنه

حيث ال خص احلكم بانتفاء القيد يساوي الشّك يف وجود نوع احلكم حال عدم القيد، ش

من نفيه، فأّي قيمة هلذا البحث هنا عىل ـ صل العدمي جراء األـ بإاألمر الذي يمّكننا دليل، 

 مستوى املفاهيم؟!

ة مثل يليّ لتعلاجلملة امن رجع مبارشًة للوجدان والفهم العريف يف استنتاج مفهوم  ةوثمّ  ،هذا

 .يفي املازندراينأكرب السالشيخ عيل 

 ، دراسة نقدّيةتخصيصدور العّلة يف الالشبريي الزجناني يف السّيد نظرّية ـ  

ىل قاعدة عالسيد موسى الشبريي الزنجاين ـ بعد موافقته املرجع الديني املعارص يذهب 
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تاّمة منحرصة  ةً تكون علّ  احلكم يلزم أنتكون خمّصصًة لنوع ّن العّلة حتى أالتعميم بالعّلة ـ إىل 

، ويوضح فكرته يقبل أّن العّلة يمكنها ختصيص شخص احلكم دون نوعهوهو لنوع احلكم، 

 عىل الشكل اآليت:

 ختصيص العّلة لشخص احلكمـ  ـ  

ه ألّن الّرمان يف اخلارج ليس كلّ  ،ينطلق السيد الزنجاين هنا من التناسب بني التعليل واملعلَّل

 أربعة احتامالت: حامضًا، فكيف نفهم تعليل حتريم الرّمان باحلموضة؟! هنا يطرح

أنواع الرّمان؛ لكّن املوىل ذكر  ان ثابتًا يف كّل يكون احلكم بعدم أكل الرمّ  نأ حتامل األّول:اال

ان احلامض، وبتعبري ثبويت: احلكم ثابت يف الرمّ  ة احلكم يف بعض أفراد الرّمان، وهوفقط علّ 

 لكّن العّلة ليست سوى عّلة للحكم يف بعض األفراد. ،ّل األفرادك

وينتج عن هذا االحتامل تلقائيًّا ـ ولو مل ي رش إليه الزنجاين ـ أّن سائر أفراد الرّمان البّد من 

فرض عّلة حتريمّية ثانية فيها، غاية األمر مل تقم عملّية البيان التعلييل باإلضاءة عليها، كام أّنه 

صًة حتى لشخص احلكم؛ ألّن احلكم ثابت  يف بناء ع ىل هذا االحتامل األّول ال تكون العّلة خمصِّ

نّصه املبنيِّ له لكّل أفراد الرّمان، وملا كانت العّلة هي عّلة للتحريم يف بعض األفراد مل تكن 

 خمّصصًة للحكم العام الشخّص فضاًل عن النوعي.

ثباتًا؛ ألّن إ ضعيف  ـ  ةالثبوتيّ لّيته رغم معقوـ  ّن هذا االحتامل  أالسيد الزنجاين يعترب 

فراد أ احلكم يف مجيع ةهو أّن العّلة متثل علّ  ،هابل رصحي   ،نفسها ةالتعليليّ  ةظاهر العمليّ 

 ن املحّرم األكل.االرمّ 

الترّصف يف العّلة، ومعنى ذلك أّن العّلة هي احلموضة، ولكّن احلموضة  االحتامل الثاين:

ض األفراد لكوّنا الحظها يف بعسان ال ي  نن، غاية األمر أّن اإلافراد الرمّ أيع موجودة يف مج
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عموم مع ينسجم هو ما و ،انفراد الرمّ أاحلكم يف متام  ةهي علّ  ةخفيفة جدًا، وهبذا تكون العلّ 

 التحريم ونفي ختصيص شخص احلكم رغم وجود العّلة.

ا م سكرة، فإّنه وإن كان الفّقاع ال يبلغ نوعًا فلو قال املوىل: ال ترشب السوائل املخّمرة؛ ألّّن 

ختصيص شخص احلكم، إلخراج درجة اإلسكار الظاهرة؛ لكنّنا ال نستطيع بالتعليل أعاله 

وهلذا نجد أّن بعض وإن كانت بدرجة خفيفة، املسكرّية موجودة يف متام األفراد، الفّقاع؛ ألّن 

املسكرّية ال  مناط لناس، ممّا يكشف عن أنّ الروايات نّصت عىل أّن الفّقاع مخر  استصغره ا

 .سكر يف احلقيقةم   هوجب نفي التحريم عن الفّقاع؛ ألنّ ي

لكّن تربيره لرفض هذا االحتامل يستحّق التوقف  أيضًا، يرفض الزنجاين هذا االحتامل

وم التعليل؛ فقد نق ةعنده، فهو من جهة يعترب أّن وضوح العّلة عند العرف ليس رشطًا يف عمليّ 

 ةبتعليل حكم  ما دون أن يكون هذا التعليل واضحًا عند العرف، لكنّه يف الوقت عينه ثمّ 

عقل عدم فال ي   ان احلامض،ومنها مثال الرمّ  ،ووضوحاً  تعليالت يملك العرف فيها ارتكازاً 

 ختصيصه لشخص احلكم باحلموضة.

أّن العلل التي ت لقى  وذلك أّن معناه ؛هذا اجلواب من الزنجاين يدعونا للتأّمل قليالً 

للمترّشعة وعموم الناس جيب التمييز بينها، فتارًة يملكون عنها خلفّية ووضوحًا بحيث 

يعتربون أّن اكتشافها عملّية عفوية من قبلهم وليست عملّية غامضة، وأخرى ال يكون األمر 

باجلهاز اهلضمي، فإّن كذلك، فلو قال املوىل: ال تأكل الرّمان؛ ألّن فيه ماّدًة مايكروبّية ترّض 

العرف القديم عىل األقّل يبدو عاجزًا عن التمييز بني الرّمان املايكرويب وغريه، هلذا ال يفهم 

ختصيص شخص احلكم هنا، بل يفهم العموم؛ بعكس ما لو جاء النهي عن أكل الرّمان 

 حلموضته، فإّن القضّية منكشفة له بطبيعتها.

حال غموض العّلة عند العرف، لكن يفرتض بالتحليل  ال أعرف موقف السيد الزنجاين يف

أن نبقى نحتمل أّن العّلة ليست موجودة يف متام األفراد وأّن املتكّلم مل يقصد تربير احلكم العام 

بل قصد ختصيص احلكم شخصًا بالعّلة، لكن ملا كانت العّلة غري منكشفة لنا صار  ة،بالعلّ 

موجودة يف متام  ةالحتامل كون العلّ  ؛طااب االحتييلزمنا احلكم بحرمة كّل الرمان من ب

موجودة يف بعض األفراد  ةويكون التعليل تعلياًل لعموم احلكم، واحتامل أّن العلّ  ،األفراد



  

يل لال لد ،ليل موجبًا لتخصيص شخص احلكم، فنحن يف احلقيقة نعّمم احتياطاً عويكون الت

 عدم ترّجحهام. العّلة هنا وعىل التعميم بعد انفتاح احتاميل  

فلو تطّورت مداركنا البرشّية واستطعنا  ،تناامن حساب ةسقط العلّ مقتىض هذا األمر أن ال ن  

ورأينا ة الضاّرة باجلهاز اهلضمي، التعامل مع هذه العّلة، واكتشفنا بالفعل تلك املاّدة املايكروبيّ 

يص لزمنا هنا القبول بتخصض مثاًل، يمن احلااوهو الرمّ  ،نأّّنا موجودة يف بعض أنواع الرّما

حلظة صدور  عند العرف ةلة وضوح العلّ مسألة ليست العّلة لشخص احلكم؛ ألّن املسأ

موجودة يف متام مكان التثبّت منها من حيث كوّنا إلة وضوح العّلة وأ، بل هي مساخلطاب

 األفراد وعدمه.

 تشفناها.لعّل املعلِّل يقصد ماّدًة مايكروبّية أخرى غري التي اك قد تقول:

إّن هذا االحتامل هو مثل احتامل أّن املعلِّل يقصد محوضًة أخرى موجودة،  واجلواب:

والعرف مل يفهمها، فلاّم كان السيد الزنجاين ال يقبل بمثل هذه االحتامالت يف باب احلموضة 

فراد ي فيض يلزمه األمر هنا، وال أقّل من أّن اكتشاف اإلنسان لتلك املاّدة املايكروبّية يف بعض األ

لعدم قدرته عىل الوثوق بوجود إطالق يف النّص املبنيِّ للحكم، خاّصة لو كان التعليل قرينًة 

 متصلة.

وهو ترّصف يف العّلة أيضًا، بمعنى أّن العّلة تكون عّلًة يف أكثر األفراد،  االحتامل الثالث:

تقال من رضورة كون احلكم أوسع وهلذا جيعل احلكم عىل متام األفراد، متامًا مثل املرّبرات التي 

 من مساحة مالكه يف الترشيعات الدينية والعقالئّية؛ لضامن عدم تعّرض املالكات للخطر.

صة لشخص احلكم فضاًل عن نوعه؛ ألّن  وبناًء عىل هذا االحتامل، ال تكون العّلة خمصِّ

 املفروض أّّنا عّلة للحكم العام.

من منطلق مقاربة إثباتيّة دالليّة؛ حيث يرى أّن تفسري لكن الزنجاين ال يقبل هبذا االحتامل 

 العّلة هنا بأّّنا لعموم احلكم نتيجة وجودها يف أغلب األفراد، هو خالف الظاهر من التعليل.

ي بني احلكمة أالثبوتّية واإلثباتّية،  ةونحن نالحظ أّن السيد الزنجاين دمج هنا بني العلّ 

يمكن تعّقله يف املالكات واملصالح  كم نسبًة لدائرة العّلة أمر  التاّمة والعّلة، فسعة دائرة احل

يف العلل اإلثباتّية، وهي املناطات، فال يتعّقل يشء من هذا األمر إال يف حالة فرض  ا، أمّ ةالثبوتيّ 



  

شى املوىل خ، في)بل األمر كذلك يف املالكات، كام أسلفنا سابقًا( طهاعدم ظهور املناط وانضب

عرفته واضح جيّل يمكن م ذا كان التعليل بأمر  فإيجة عدم انضباط املناط اإلثبايت، عىل مالكاته نت

إذ سيكون  ؛ل مثالً(، فال معنى لتوسعة دائرة االعتبار القانوينكاألوضبطه قبل التوّرط فيه )

 .وإال فاألمر معقول جداً لغوًا، 

، ثّم الذهاب نحو الداللة وهبذا كان يفرتض بالزنجاين مقاربة املوضوع بطريقة ثبوتّية أّوالً 

اإلثباتّية، فيقول: إّن العّلة إذا كانت ظاهرة منضبطة ال معنى جلعل احلكم عىل الكّل نتيجة 

وجودها يف األكثر، حيث ال نحصل عىل مرّبر عقالين لذلك، وإال فهو معقول جدًا يف نفسه، 

 وعىل التقدير الثاين نرجع لظاهر داللة الدليل يف التعليل.

الترّصف يف املعلَّل، بمعنى أّن العّلة تقوم بالتأثري عىل احلكم املعلَّل هبا،  امل الرابع:االحت

املتعارفة احلموضة من  ، ويبدو أّنه يريد بذلك االنرصاف إىل األفراداألفرادأغلب فترصفه إىل 

 صًا بالعّلة بخصوص األفراد ذات احلموضة املتعارفة، فوجودالرّمان، فيصبح احلكم خمصَّ 

 التعليل جيعل احلكم يف قّوة قولنا: ال تأكل الرّمان احلامض.

 وهذا هو األظهر عرفًا عند السيد الزنجاين، وبه يستنتج ختصيص العّلة لشخص احلكم.

 مقاربة السيد الزنجاين كّلها فهي تقوم عىل: ناللو حلّ 

 مان ـ احلموضة(.إدراكنا احلاسم بعدم التناسب بني مساحة العّلة ومساحة املعّلل )الر أ ـ

 مناط احلكم وليست مرّبر وجوده. وكون العّلة ه ب ـ

 ونقطة الضعف الركزّية يف حتليله أّنه مل يتوّقف ملّيًا عند أمرين:

 قياس نسبة األفراد التي حتمل العّلة عىل جمموع األفراد. ـ 1

 قياس حجم الوضوح واالنضباط يف العّلة. ـ 2

وتكمن أمهيّته يف أّن نسبة األفراد التي حتمل الصفة  ة إثباتّية،أّما األمر األّول، فهو خصوصيّ 

العّلّية )احلموضة( لو كان قلياًل، يغدو تركيب التعليل عرب إطالق حكم عاّم ثم تعليله بام 

يوجب ختصيصه بالقليل جدًا، خالف طرائق التبيني العقالئيّة، بال فرق بني كون التعليل قرينة 

أوضح بكثري، فال يصّح أن أقول: ال تركب يغدو األمر االنفصال  متصلة أو منفصلة، ويف

متثل واحدًا  هلا ثالث عجالتالسّيارات؛ ألّن هلا ثالث عجالت، فإّنه إذا كانت السيارات التي 



  

 ةإذ لو قصد التعميم يف العلّ يف املائة من جمموع السّيارات، فإّن طريقة التبيني هذه ركيكة جدًا؛ 

ل العرف مثل هذا ن املتن ضعيفًا خمالفًا للواقع، ولو قصد التخصيص مل يتقبّ لكّل السيارات كا

 الرتكيب.

دخول يف لوهذا يعني أّن نسبة العّلة للحكم من حيث قياس السعة أمر بالغ األمهيّة، ل

 مرحلة ختصيص شخص احلكم نفسه.

 أّنه يقبل به.لكّن السيد الزنجاين حتّدث عن هذا األمر يف ختصيص العّلة لنوع احلكم، فك

ذا كانت غري ظاهرة أو غري وهو أّن العّلة إ األمر الثاين، فهو خصوصّية ثبوتّية، اوأمّ 

ة العموم يف احلكم أكرب من قوّ  ةمنضبطة، مل يكن يمكن ختصيص شخص احلكم هبا؛ ألّن قوّ 

أمكن األخذ  وأّما لو كانت ظاهرة منضبطة،بقًا لبناءات العقالء يف التقنني، العّلة يف التقييد، ط

هبا، وسيفهم املتلّقي أّن احلكم مرتبط  هبا ودائر مدارها إذا مل يكن يف اخلطاب أي  مشكلة إثباتّية 

 كام قلنا.

وهبذا ندرك أّن ختصيص شخص احلكم بالعّلة مرشوط بظهورها وضبطها، وهو الرشط 

 الذي رّكز عليه أصول الفقه السنّي كثريًا.

 )مفهوم القضّية التعليلّية( احلكمختصيص العّلة لنوع ـ  ـ  

 يرفض الزنجاين ختصيص العّلة لنوع احلكم، ويبنّي ذلك عرب مقّدمتني:

إّن التعليل ال معنى له إذا كانت نسبة األفراد الداخلة حتت العّلة أقّل ونادرة  القّدمة األوىل:

 قياسًا بنسبة األفراد التي حتت احلكم.

يوجب رصف احلكم املعلَّل نحو األفراد الغالبة، والتي حتتوي  إّن التعليل القّدمة الثانية:

الصفة )العّلة(، فكّل ما يريده املرّشع هنا ليس سوى النهي عن أكل الرمان احلامض الذي هو 

أغلب أفراد الرّمان، وهذا ليس له مفهوم حتى ننفي به وجود حكم منصّب عىل الرّمان احللو 

 التعليل ليس ظاهرًا يف االنحصار.بمالك آخر أو بعنوان آخر؛ ألّن 

ل الذي يقّدمه الزنجاين يواجه أكثر من تقريب عىل ختصيص نوع احلكم بالعّلة، الدليهذا 

 ، وأهّم هذه التقريبات هو:خاّصة عىل مستوى مسألة االنحصار



  

 ويتكّون من مقّدمتني: التقريب األّول:

ها الوحيد إّن التعليل يفيد ـ بحسب داللته ـ أّن األفراد ا أ ـ لتي حتتوي عىل العّلة حتريم 

 ناشئ من هذه العّلة، فالعّلة ظاهرة يف االنحصار يف أفرادها، وال عّلة أخرى غريها.

إّنه لو كان هناك حكم  صادر غري هذا احلكم لكان منصّبًا عىل العنوان املشرتك بني  ب ـ

هذا معناه أّن احلكم يف أفراد العّلة األفراد التي حتتوي العّلة وتلك التي ال وجود للعّلة فيها، و

صار له علتان: إحدامها احلموضة، وثانيهام تلك العّلة التي كانت سبب  احلكم يف العنوان 

األعّم من احلامض وغريه، وهذا خالف ظاهر حرصّية العّلة يف احلموضة، واملستفاد من دليل 

 التعليل باحلموضة، كام تقّرر يف املقّدمة األوىل.

 ّن النصوص التعليلية تفيد نفي نوع احلكم عند انتفاء العّلة.نكتشف أوهبذا 

 شكل عليه بإشكالني:أبل  ،مل يوافق الزنجاين عىل هذا التقريب

إّن التعليل غري ظاهر يف حرصّية العّلة، بل املتكّلم يمكن أن يبنّي عّلًة يف  اإلشكال األّول:

هذا كثري، وسببه تارًة االختصار أو الوضوح هذا املوضع، ويف موضع آخر يبني عّلًة أخرى، و

 أو نكتة أخرى ذات خصوصّية.

ن يكون بيانًا أّن الفقيه يعترب أّن بيان املرّشع للعّلة يمكن أقيقة إىل اإلشكال مرّده يف احلهذا 

 .جلزء الفكرة املرتبطة باملوضوع، والحقًا سوف نبحث بالتفصيل عن هذه القضّية

لنقطة وهي: إّن منطلق الزنجاين هنا إذا كان اإلمكان الذايت فهو  لكن هتّمني اإلشارة هنا

قابل  للمناقشة؛ ألّن اإلمكان الذايت يف كون املتكّلم بصدد بيان جزء العّلة أو إحدى العلل، ال 

نحصار، متامًا كاإلمكان الذايت يف كون العام ال ي راد منه في أّن العرف يفهم من التعليل االين

، ومع ذلك يفهم العرف الشمول جّدًا  ص منفصل مل نعثر عليه بعد  جلميع أفراده، بل هناك خمصِّ

 .العموم حتى ينكشف لنا أّن املتكّلم مل يقم بإرادة هذا العموم إرادًة جدّيًة يف متام األفراد

ء فهذا أمر  آخر، بمعنى أّننا نفرتض أّننا ستقراوأّما إذا كان منطلقه هو التجربة واال

ر عّلًة لكن ئنا استقراب ملوارد التعليل يف النصوص الدينّية، الحظنا أّن الكثري جدًا منها يذك 

ء ستقرابقرينة منفصلة يتبنّي لنا أّنه مل يكن بصدد ذكر متام العلل أو متام أجزاء العّلة، فهذا اال

أّن  خيربنا أّن الشارع ال يعتمد يف بيانه للعلل عىل الّسعة واالستيعاب واحلرص، حتى لو ف رض



  

العرف يعتمد ذلك ويفهم يف حواراته العاّمة احلرص نتيجة غلبة تبيينه العلّية االنحصارّية يف 

 بياناته.

وهبذا نكتشف أّن واحدًة من أهّم مداخل فهم احلرصّية يف باب تبيني العلل يف النصوص 

واإلثباتّية،  ء ومعرفة مزاج الرشيعة يف تبيينها لعلل األحكام الثبوتّيةستقراالدينّية هو اال

 وسوف نعود هلذه النقطة بالغة األمهّية قريبًا بإذن اهلل.

ظاهرة يف احلرصّية، مع ذلك ال يمكننا فهم انتفاء  ةلو تّم القبول بكون العلّ  ثاين:الاإلشكال 

مكن أن تكون للكيّل ـ مفهوم للجملة التعليلّية؛ والسبب يف ذلك أّنه من امل ننوع احلكم وتكوّ 

األوىل محوضته، وهذه العّلة موجودة يف سبعني  ةن ـ عّلتان لتحريم متام أفراده: العلّ مثل الرّما

موجودة يف الثالثني يف املائة املتبقية  ةالثانية لونه األصفر، وهذه العلّ  ةيف املائة من أفراده، والعلّ 

؛ فيثبت حامض هألنّ  ؛نن للموىل أن يقول: ال تأكل الرّمامن الرمان غري احلامض، فهنا يمك

بالنهي عن أكل صدر حكاًم عامًا فراد التي متثل السبعني يف املائة، ثم ي   عىل األالتحريم اخلاّص 

هلا عّلتان بام ينايف احلرصّية، بل ألّن الثالثني يف املائة  ّن حرمة الرّمان احلامضالرمان كّله، ال أل

بعنوان آخر، والنصوص ال مانع من الرّمان، وهو ما يشّكل أفراد غري احلامض حمّرمة بمالك أو 

بمالكات متعّددة عرضّية يشمل كّل واحد منها مساحة من  تبنّي حتريم عنوان عام كيّل، لكنأن 

 مصاديق العام الذي تّم حتريمه، فتتوّزع متام املصاديق عىل املالكات املتعّددة.

ّرمت إلسكارها، فل و كان النّص يدّل عىل ويقّدم الزنجاين مثاالً واقعّيًا، وهو أّن اخلمر ح 

نفي حرمة غري املسكر؛ لكان النهي عن تناول قليل املسكر الذي ال ي سكر معارضًا للدليل 

الذي دّل عىل حتريم اخلمر بعنوان اإلسكار، مع أّن حتريم اخلمر بعنوان اإلسكار له مالك، 

 وحتريم قليل املسكر له مالك  آخر.

دقيقة؛ ال ألّن إشكال الزنجاين غري صحيح، بل ألّن هذه الطريقة يف العاجلة تبدو يل غري 

فقد ق ّدمت فكرة االنحصار  طريقة فهم االنحصار عنده وعند صاحب الدليل هنا غري دقيقة؛

بصيغة أّن الرمان احلامض ال توجد عّلة لتحريمه غري محوضته، مع أّن فكرة االنحصار تطرح 

محوضته، فتفسري االنحصار هو من حال بمعنى أّن ظاهر التعليل هو حرص حتريم الرمان ب

أساسه يف الدليل واإلشكال معًا غري دقيق، فعندما يقول املتكّلم: ال تركب السّيارات؛ ألّّنا 

بأربع عجالت، فإّن دعوى فهم احلرصّية يف التعليل ليس حرصّية حتريم السيارات ذات 



  

سّيارات كّلها بمالك العجالت األربع بمالك العجالت األربع، بل حرص حتريم ركوب ال

العجالت األربع، وهذا يعني عرفًا أّن السيارات ذات الثالث عجالت ال حرمة فيها وال 

مالك، فالتعليل ناف  لوجود مالك آخر ـ بالعنوان األّويل ـ يف السّيارات كّلها غري رباعّية 

 عجالت.ال

الرّمان احلامض، ثم نؤمن وهذا هو معيار احلرصّية يف باب املفاهيم، فعندما نقول: ال تأكل 

بوجود مفهوم للجملة الوصفّية، فهذا معناه أّن كّل الرّمان ال حتريم يف أكله مطلقًا حال عدم 

محوضته، ال أّن الرّمان احلامض حرام بمالك واحد وهو احلموضة، فهذا ليس هو متام مكّونات 

 مفهوم احلرصّية، بل هو جزؤها.

غة التقريب األّول كاآليت: إّن التعليل ظاهر  يف احلرصّية؛ وبمجمل ما قلناه ينبغي إعادة صيا

فوجود حتريم آخر ألّي فرد من أفراد الرّمان خالف  ظاهر التعليل، فيكون نوع التحريم منفّيًا 

 بالتعليل.

فإّن حتريم اخلمر بعّلة  يف الثال الذي قّدمه الزنجاين هنا،أيضًا وال بأس بمداخلة خمترصة 

ريان: اإلسكار الفعيل، وقدرة اإلسكار، فإذا فّّسنا اإلسكار باملعنى الفعيل، لزم اإلسكار له تفس

أن يكون دليل حتريم اخلمر إلسكارها موجبًا لفهم حتريم اخلمر يف حال حتّقق السكر الفعيل 

ال يقول به أحد يف يكاد خاّصة، وهذا يعني أّن رشب اخلمر مطلقًا كثريًا أو قلياًل ليس بحرام، و

يف احلّد األدنى، أّما لو فهمنا قدرة اإلسكار، أّي إّّنا حمّرمة التناول عليكم ملا فيها من  اخلمر

ال فرق فيه بني أن يرشب  قدرة اإلسكار )وهو وجود نسبة كحولية معيّنة(، فهذا التعليل

القليل؛ ألّن املرشوب هو سائل  فيه قدرة اإلسكار، فيصدق أّنني أرشب  وأالكثري   اإلنسان  

ئاًل فيه قدرة اإلسكار ولو مل ي سكر فعاًل، وهبذا يكون تعليل التحريم باإلسكار شامالً سا

بل يكون للقليل والكثري، فال يكون هناك حتريم  لرشب القليل بمالك  آخر غري مالك اإلسكار، 

معنى ما أسكر كثريه فقليله حرام هو أّن ما أسكر كثريه فهو م سكر، وكّل مسكر حرام، فرشب 

ر اإلنسان عملّيًا برشبه، الق  فتأّمل جّيدًا.ليل منه رشب  للمسكر ولو مل يْسك 

ة يف اجلملة ال باجلملة، عىل مسلك ة التعليليّ وهو إثبات املفهوم يف القضيّ  التقريب الثاين:

، وقد مال إليه ق بل اخلوئي د اخلوئي يف باب املفاهيم، وهو مسلك السالبة اجلزئيّةمثل السيّ 



  

، وطبقًا لذلك ال معنى الشتهار نسبة هذا الرأي وجردي ونسبه للمتقّدمنيالسيد  الرب

 للخوئي، وكأّنه هو مؤّسسه.

روح هذا املسلك ـ طبقًا لتوصيف الربوجردي ملنهج املتقّدمني ـ قائمة عىل نفي اللغوّية، 

ة، إىل باب تفسري وهذا ما يسحب العملية املفهومّية من باب الدالالت اللفظّية بام فيها اإللتزاميّ 

السلوكيّات واألفعال العقالئيّة، فنحن ال نأخذ من الرشط أو الوصف داللًة عىل املفهوم، بل 

نأخذ من صدور الرشط أو الوصف بام هو فعل  صادر  من عاقل، داللًة عىل املفهوم؛ إذا لو مل 

ينتج عن ذلك نفي يكن للجملة مفهوم  لزمت اللغوّية يف بيانه للقيد أو الوصف أو العّلة، و

احلكم يف بعض مصاديق العام الكيّل، فال يعارض ثبوت احلكم يف بعض املصاديق غري 

 املذكورة يف اجلملة ذات املفهوم، بل ما يعارضه صدور نّص باحلكم يف العام بتامم مصاديقه.

حموضة وبتطبيق هذه العملّية عىل اجلملة التعليلّية يمكن القول: بأّن ذكر املوىل التعليل ب

الرّمان يصبح لغوًا غري عقالئّي إذا كان كّل الرمان حمّرم األكل، فالبّد من فرض بعض الرّمان 

يف ، وقد رأينا سابقًا كغري حمّرم، وهذا )البعض( ليس هو متام األفراد غري احلامضة، بل بعضها

 الصدر وافق عىل هذا املفهوم يف موضع من كتبه الفقهّية. أّن السيد

يف ـ وكانت النقطة املركزّية  ثريون عىل هذه الحاولة، بمن فيهم السيد الزنجاين،مل يوافق ك

العثور عىل مرّبر عقالين لذكر القيد، فأخذوا يطرحون حاالت يوجد فيها مرّبر  وهـ لييل حت

 .مفهوم عىل اإلطالق ّي أعقالين يف ذكر القيد ولو مل يكن هناك 

ان عىل غريها، نى غلبة األفراد احلامضة من الرمّ رات حالة الغلبة، بمعمن املربّ ذكروا و

ّلة البد من العإّن رجعها أمثال السيد الزنجاين إىل حالة االحتياج لذكر القيد، وحيث والتي ي  

ال مفهوم أّنه ل )الرّمان( كام قلنا من قبل، فهذا يعني فراد موضوع املعلَّ فرض كوّنا غالبة يف أ

 للتعليل مطلقًا.

صيله، لكّن الفكرة املركزّية صحيحة يف سياق اوض يف بحث املفاهيم بتفال نريد هنا اخل
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عقالين لذكر التعليل يصبح  ، وهو أّنه حيث نتمّكن من تقديم تربير  عن اللغوّية اجلواب

وحيث ال نتمّكن ـ برصف النظر عن مقولة ظهور التعليل يف املفهوم ـ  التعليل فاقدًا للمفهوم

 مفهومّية. التعليل حامالً لداللة   من ذلك البّد لنا من فرض

ففي بعض  يف تقديري، حصل خلط  هنا بني اجلملة التعليلّية واجلملة الوصفّية،لكن 

األحيان يمكن للمتكّلم أن يسّلط الضوء أكثر عىل حالة من حاالت املوضوع، فريّكز كثريًا عىل 

، وهيد ف من ذلك بيان مكانة العامل إكرام املؤمن العامل، رغم أّن إكرام مطلق املؤمن مطلوب 

أو ألّن الناس أخذت هتني العلامء والتذكري أكثر بوجوب إكرامه من بني من جيب إكرامهم، 

لكّن اجلملة التعليلّية ليست بمعنى النهي عن أكل وصار ذلك ظاهرًة عندهم لسبب أو آلخر، 

ّمان نفسه، وتريد أن الرمان احلامض فقط، بل حتمل عملّية ارتباط تربيري للنهي عن أكل الر

تؤّكد عىل أّن كونه رّمانًا ليس قضّيًة يف املوضوع، فهي جتّرنا نحو العنرص الذي يدور احلكم 

مداره، ومن ثّم فالعثور عىل تربير للتعليل يغدو أصعب من العثور عىل تربير للتوصيف، 

 تأكل الرمان ونحن بالوجدان العفوي نالحظ فرقًا بني حالة: ال تأكل الرمان احلامض، وال

ألّنه حامض؛ إذ الثانية ت فهمني ملاذا صدر النهي عن أكل الرّمان احلامض، بينام األوىل ال 

األمر  ،شعرًا بالعلّيةما مل يكن الوصف م   ،ت فهمني ملاذا صدر النهي عن أكل الرمان احلامض

 ملبحث التعليل.يدنا مّرًة أخرى الذي يع

جاين يمكنها أن ترّبر اجلملة الوصفّية يف الرمان احلامض، إّن الغلبة التي يتكّلم عنها الزن

لكنّها غري قادرة عىل تربير التعليل الذي يدّل عىل ربط التحريم باحلموضة، ويرسل يل إشارات 

 .، بل كالمه خالف الظاهرإضافّية يف هذا املوضوع

 مرتبط   ،ةليليّ يبدو يل أّن بناء اجلملة الفهوميّة )التخصيص( يف القضايا التع ،من هنا

 بعنرصين:

الفهم العريف والعقالئي العام للجمل التعليلّية يف نظام اللغة والتحاور  العنرص األّول:

 العام، سواء أتى من الداللة اللفظّية أم من تفسري صدور التعليل من املتكّلم.

هل تعطي أّن ئّية للنصوص التعليلّية يف الكتاب والسنّة، وستقراالدراسة اال ثاين:الالعنرص 

الشارع يعتمد طريقًة خاّصة به يف التعليل، سواء هي إفادة املفهوم للجملة التعليليّة أم 



  

 العكس؟

 شاء اهلل تعاىل. نهذا ما سنبحثه الحقًا إ

 وهبذا يتبنّي لنا أيضًا أّن طريقة مقاربة السيد الزنجاين للموضوع تواجه بعض اإلشكاليّات.

 ملفهوم العّلة تناول أصول الفقه السّنيـ  

، وكثريًا ما كان ذلك يف باب ة منذ قديم األّيامول مفهوم العلّ ل الفقه السنّي تنايبدو أّن أصو

 نفسه. املفاهيم

التمييز بني مفهوم العّلة ومفهوم الوصف يف اهلوّية،  ووالصورة العاّمة التي طرحت هناك ه

مفهوم الوصف، بمعنى أّن طريقة مع االعتقاد بأّن مباحث مفهوم العّلة هي بعينها مباحث 

 نّ ه عن مفهوم الصفة أ، وفرق  ةة هو تعليق احلكم بالعلّ العلّ تناول املوضوعات واحدة، فمفهوم 

، وخمتلف التخرجيات إلثبات مفهوم العّلة ةً وقد ال تكون علّ  ،كاإلسكار ةً الصفة قد تكون علّ 

 .كام يرّصح الغزايل وغريههي بعينها خترجيات مفهوم الوصف، والنقاش فيها هو النقاش 

 ال تعّمم وال ختّصص، ةنكر مفهوم العّلة إىل حّد أّنه يرى أّن العلّ بل نحن نالحظ أّن الغزايل يم 

بيان االرتباط بني الشيئني، ال لسلب احلكم عند انتفاء  ديف النصوص ملجرّ  ذكر العلل   ت  اموإنّ 

ميم والتخصيص معًا ال يمكن استنتاجهام من ، فالتعةوجود العلّ  وال إلثبات احلكم عند ،العّلة

 ذكر العّلة.

تنتج بطالن القياس، هلذا أّّنا وقد انتبه الغزايل ملشكلة العجز عن التعميم بالعلل يف 

بل  ،بسبب داللة التعليل عىل التعميم والتّسية ارك فورًا بالقول بأّن التعدية والتعميم ليسداست

لقياس ال غري، وهبذا فصل الغزايل بني القياس وبني التعليل بسبب ورود الدليل عىل التعبّد با

 .اللفظي يف ذاته

مل يفّصل أصول الفقه السنّي كثريًا يف موضوع مفهوم العّلة، بل كثريًا ما طرح الوضوع 
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عىل أساس أّن أحد أدّلة إثبات مفهوم الوصف  بشكل عابر يف سياق أدّلة حجيّة مفهوم الصفة،

لعّلة متساويان، فحيث للعّلة مفهوم  كذا للصفة، األمر الذي نوقش من قبل هو أّن الوصف وا

غري واحد، وهلذا عّلق الرازي اإلصفهاين عىل االستدالل ملفهوم الوصف بمفهوم التعليل 

املعلول  رضورة انتفاء ؛ه قياس يف اللغة، ومع ذلك فالفرق بينهام ظاهرويدفعه أنّ »بالقول: 

إىل ورود املنع  مضافاً  إذ ال دليل عىل حصول االنتفاء بانتفائه، ؛لوصفته، بخالف ابانتفاء علّ 

م ني بكون رفع املقدّ من املنطقيّ  أحد   ة أخرى، ولذا مل يقلة علّ قد خيلف العلّ  عىل الثاين أيضاً 

 .«برفع التايل قاضياً 

قليلة  وكالمه األخري يناقض رأيه يف مفهوم التعليل كام أسلفنا، والذي ذكره بعد صفحات

 من بحث مفهوم الوصف!

 مفهوم اجلملة التعليلّيةمنطلقات ـ  

ة، عىل املشهد اإلسالمي يف تناوله قضّية اجلملة التعليليّ التحليلية والنقدّية بعد هذه اجلولة 

وذلك عىل  ،ةيمكن أن نعيد صياغة أهّم املنطلقات للقول بوجود مفهوم للجملة التعليليّ 

 الشكل اآليت:

 طلق الوضع اللغويمنـ  ـ  

ّددة، موضوعة يف اللغة إلفادة ة بصيغها املتعّدعى أّن هيئة اجلملة التعليليّ ونعني به أن ي  

 ّلم نصبهام.كنتفاء، فاستخدامها يف غري ذلك حيتاج لقرينة وشاهد ينبغي للمتعند اال نتفاءاال

لكّن الكثريين هذا النطلق استخدمه بعض األصولّيني يف بحث مفهوم اجلملة الرشطّية، 

يعتمد عىل ثنائيّة هـ(، 1329الشيخ اخلراساين )ّن أوعىل سبيل املثال نالحظ  عارضوه،

بأّن الوجدان العريف ال يرى يف يعّلق هنا ء يف نقده هلذه املحاولة، حيث ستقراالوجدان واال

حساس بالتجّوز استخدام اجلملة الرشطّية يف غري مورد املفهوم )العّلة التاّمة االنحصارّية( أي إ
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أو عناية املجاز، كام أّن تتّبع موارد استخدام العرف للجمل الرشطّية ال ي عطي أّّنم يستندون يف 

املحاججات واملخاصامت عىل مفهوم اجلملة الرشطّية، وهلذا لو اّدعى شخص بأّن كالمي ليس 

 .له مفهوم، لقبلوه دون مطالبته بنصب قرينة

دنا للجملة التعليلّية فهل هيئة: حّرمت اخلمر  وبعيدًا عن تركيبة اجلملة الرشطّية، ولو ع 

 إلسكارها؛ أو وجب القرص عىل املكّلف بسبب السفر، داّلة بالوضع عىل املفهوم أو ال؟

 جّيدًا إىل حالتني: أن ننتبههنا يلزم 

 أ ـ تعليل إصدار الوىل للحكم.

 ب ـ تعليل احلكم نفسه.

إصدار احلكم من قبل املوىل، بل يف إناطة احلكم وارتباطاته، إّننا ال نبحث هنا يف تعليل 

فهناك فرق بني أن نقول: حّرمت اخلمر عليكم ألّّنا توجب وقوع العداوات بني الناس، أو 

أوجبت عليكم الصالة؛ ألّن فيها االنتهاء عن الفحشاء، وبني أن نقول: حّرمت اخلمر ملا فيها 

ن النجاسة بسبب الصالة؛ وذلك أّنه يف النوع األّول من الكحول، وأوجبت  تطهري البدن م

تكون العّلة عّلًة لفعل املرّشع ـ أّي للعمليّة الترشيعّية ـ فهي عّلة غائّية له، بينام يف احلالة الثانية 

 ليست الكحول عّلة ترشيعه التحريم، بل هي مصّب ترشيعه.

للزم أن تفيد يف  ،عة إلفادة املفهوموضة لو كانت موالتعليليّ  ةوهنا قد يقول قائل بأّن القضيّ 

ال أحد يفهم منها ذلك فيهام ومل يقل به أحد، األمر الذي يكشف عن أّن  أّنهاملوضعني معًا، مع 

 آخر. ة، بل من أمر  ة للجملة التعليليّ من نفس اهليئة الرتكيبيّ  ة املفهوم مل تأِت خصوصيّ 

ء والتتّبع لنفي إفادة املفهوم لذات ستقراوهذه املناقشة تكمن يف احلقيقة يف االستعانة باال

النصوص التعليليّة التي نّصت عىل العلل الثبوتيّة، دون الكثري من اهليئة التعليلّية عرب استنطاق 

إحساس بالتجّوز يف كلامت املوىل كلّيًا، بل اإلنسان العريف يف مقام تربيره لسلوكه وأعامله 

نفسه ملزمًا ببيان متام العلل واخلصوصّيات التي دفعته يستخدم اجلمل التعليليّة دون أن جيد 

 للفعل، بل يكتفي ـ دون نصب قرينة خاّصة ـ ببيان عمدهتا وأمّهها.
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 املنطلق الظهوري العريف املتعالي عن التربيرـ  ـ  

ساس ، بام فيها أة الفهم العريفودون حاجة لتحليل أسس عمليّ  ـ انأعني هبذا املنطلق أنّ 

نرجع للعرف مبارشًة، لنرى هل يفهم من التعليل أّن احلكم منتف  عند انتفاء  ـ غويالوضع الل

خصوصّيات طارئة يف هذا املتكّلم أو ذاك من حيث عادهتام أّي  عن اً العّلة أو ال؟ بعيد

 .فادة املفهومة أو دون إبخصوصهام ذكر العلل الناقص

يان املتكّلم للعّلة ـ بام فيها العلل ّدعى أّن العرف والوجدان اللغوي يشهدان بأّن بقد ي  

الثبوتّية فضاًل عن العلل اإلثباتّية ـ يفهم منه أّن املعلول ال وجود له عند عدم هذه العّلة، 

، يفهم العرف أّن السبب الوحيد هنا «مرّض بالصّحة هألنّ  ؛اول هذا الطعامال تتن»فعندما تقول: 

 .ك سبب آخر، أو أن يكون هذا جزء السببهو املوضوع الصّحي، وهم ينفون أن يكون هنا

قول القائل:  نّ ال إشكال ف أ»حيث قال:  ،ويظهر املوافقة عىل هذا من الشيخ األنصاري

ظهر  عىل ما هو األبناءً  ،حامض يدّل عىل ثبوت التحريم لكّل  ،«ّنه حامضال تأكل الرّمان أل»

كل غري احلامض يفيد انتفاء احلرمة عن أ يف أّنه هلالكالم  لكنّ  ة املنصوصة.العلّ يف  يمن التعدّ 

و يفّصل بني مورد التعليل وهو الرمان، فيحكم بعدم حرمة غري حامضه  أو ال يفيده أمطلقاً 

ّما داللته عىل عدم حتريم غري احلامض من الرمان فلفهم أ .خري أقواها األوجوه   وبني غريه.

ريد مطلق الرمان كان تعليل حتريمه و أأّنه لالعرف، وهلذا يبنى عىل كون العّلة خمّصصة، مع 

 .«..ء بغري عّلةلليش باحلموضة تعليالً 

 :ثالثة أمورإىل نشري ـ بدايًة ـ جيب أن الذي نطرحه، ولكي نرّشح هذا االّدعاء 

: أكرم ذا قال شخص  خلربّية، فإمل ائّية واجلبني اجلملة اإلنشاأحيانًا ثّمة فرق  األمر األّول:

كرام العامل ه لعّله يأمرين بإفهذه مجلة إنشائّية، ربام يكون هناك جمال للقول بأنّ  العامل العادل،

رتام  له، فنحن هنا نتعامل مع املفهوم ـ غري املنطوق ـ تعامالً زيد احمطلقًا ورّكز عىل العادل مل

عامل كرام الإال فهو مل خيربنا سوى عن رضورة إحتليلّيًا وفقًا لقيام جمموعة من الفرضّيات، و
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 العادل.

نبؤنا بنفسها عن مضموّنا، وال تفسح لنا املجال للتحليل فكثريًا ما تيف اجلمل اخلربّية،  اأمّ 

أكرم زيدًا »فرقًا بني: فسنجد خارج املنطوق، فمثالً لو راجعنا وجداننا اللغوي والعريف 

 «.ألّنه عادلت  ثابزيد  ألّنه عادل، أو إّن وجوب إكرام زيد كرام إأوجبت  عليك »و  «العادل

إّن اجلمل التعليليّة مجل  خربّية عند العرف، فهي عندما تقول بأّنني أوجبت عليكم كذا 

املعيار واملدار يف احلكم، ما مل  ووكذا ألجل كذا وكذا، فهي ظاهرة يف أّن العلل املذكورة ه

ال حيتاج لنصب قرينة ينصب املتكّلم قرينة عىل أّنه ليس يف مقام بيان العّلة كاملًة أو حرصًا، ف

 عىل أّنه يف مقام بيان العّلة التاّمة االنحصارّية، بل العكس هو الصحيح.

دما يف علم املنطق، فعن «القضّية»يف اللغة والعرف، و «اجلملة»وعي فكرة  األمر الثاين:

يدرس املناطقة القضايا وأنواعها، فهم ال يالحظون اجلانب اللغوي، بل يأخذون العنارص 

إذا دخل األستاذ إىل الصّف كان سعيد  ما »ذا قالت القضّية: اطاهتا الواقعّية، فإمونّية وارتباملض

اتفاقّية وليست لزوميّة، انطالقًا من فهمهم لطبيعة  ة، فهم يقولون بأّن هذه القضيّ «يزال خارجه

  الرتكيبة اللغوّية هلذه وذات كون سعيد خارج الصف، مع أنّ ذات دخول األستاذ للصّف 

ذا إ» ، و«إذا أرشقت الشمس جاء النهار»اجلملة هي بعينها موجودة يف القضّية الثانية وهي: 

 ةة الثانية عنوان القضيّ ، رغم أّّنم أطلقوا عىل القضيّ «المست الورقة اجلاّفة النار احرتقت

 اللزومّية.

ل املقّدم أو هنا نالحظ أّن العقل املنطقي يتحّدث يف مقارباته عن أّنه إذا بطل التايل بط

العكس، وهذه الذهنّية ال تتّم يف مطلق اجلمل االرتباطّية، بل يف خصوص نوع من القضايا، 

 وإال فالقضايا االتفاقّية ال يلزم من بطالن مقّدمها بطالن تاليها، وال العكس، كام هو واضح.

واستخداماهتا « جلملةا»هذا التنّوع الذي انتبه له الناطقة يف القضايا يمثل أساسًا مهاّمً لفهم 

فنحن ننفي أن تكون اهليئة الرشطّية داّلة عىل املفهوم مثاًل؛ لكثرة وجود اجلمل  يف اللغة،

 الرشطّية التي ال مفهوم هلا، ويف الوقت عينه ال قرينة لفظّية يف املقام، وهذا ما يمّكننا من القول:

ألّن الكثري منها مسوق بنحو القضّية إّن الكثري من اجلمل االرتباطّية ال تدّل عىل االنتفاء؛ 



  

ة التي تربط بني العّلة ـ ومنها اجلمل التعليليّ  ةاالتفاقّية مثاًل، وهبذا تفقد اجلملة االرتباطيّ 

 ّيًا.عطاء قاعدة كلّية؛ ألّن الكثري من املصاديق تغدو خارقة هلا عملإواملعلول ـ قدرهتا عىل 

حن نستقرئ العرف وغريه، هو أّن معرفتنا املسبقة الذي قد يغيب عن ذهننا أحيانًا وناليشء 

بالعالقة الواقعّية الرتابطّية بني الرشط واجلزاء أو بني العّلة واملعلول، مها اللذان يمنعان عن 

ربتنا املسبقة  انعقاد مفهوم يف اجلملة، ومن ثّم فقرينة عدم املفهوم قد تكون أحيانًا يف نفس خ 

ملة، وهذا بنفسه كاف  يف إحداث القرينّية ملنع انعقاد املفهوم، ومن بنوعّية العالقة بني طريف اجل

هنا فالسؤال املركزّي جيب أن يكون يف كيفّية تعامل العرف مع اجلملة حيث ال يدري بطبيعة 

 الرتابط املوضوعي القائم، فهل يفهم املفهوم أو ال؟

مكانات الواقعّية يف عالقة أطراف التمييز بني عامل الدالالت اللفظّية وعامل اإل األمر الثالث:

القضّية ببعضها، برصف النظر عن القضية بام هي مجلة ملفوظة منطوقة من قائلها، فعندما 

ندرس الفهم العريف للجملة التعليلّية، لن يكون من املفيد طرح اإلمكانات الواقعّية يف عالقة 

تمل أّن هناك عّلة أخرى ب ديلة، وحيتمل أّن املذكور هو جزء العّلة املعلول بالعّلة، كأن نقول: حي 

ونحو ذلك؛ ألّن اإلمكانات الواقعّية غري املنكشفة لنا غري مهّمة هنا ـ إذ نحن ال نبحث يف ذات 

العالقة بني العّلة واملعلول يف لوح الواقع وبرصف النظر عن اجلملة امللفوظة ـ بقدر ما املهّم 

كايتها عن نوعّية العالقة بني العّلة واملعلول، فواقع هو أّن العرف ماذا يفهم من اجلملة يف ح

 يشء آخر.اللغوّية العالقة بصفته ارتباطًا موضوعّيًا يشء وواقع الداللة 

ة أّن احلكم إّن العرف ينسبق إىل ذهنه من اجلملة التعليليّ  بناء عىل ما تقّدم، يمكن القول:

إىل كّل األحكام  ملة التعليلّية هلا نظر  ، وذلك أّن اجلمدار هذه العّلة وجودًا وعدماً  دائر  

املنصوصة املتعّلقة باملعلول الوارد فيها، فهي باحلكومة تضّيق مجيع اإلطالقات، فلو جاءت 

حتريم اخلمر هو  ةعلّ  نّ أرواية خترب عن  تلقًا، وجاءطجمموعة روايات تعلن حتريم اخلمر م

علن أّن لت   ،طة بتحريم اخلمرف النصوص املرتب ملختلابة ناظر  ثاملسكرّية، كان النص التعلييل بم

، ولو جاء نّص عام يقول: كّل رشاب لونه أمحر فهو حرام، مدار املسكرّية التحريم دائر  

واملفروض أّن اخلمر مثاًل لوّنا أمحر، فإّن العرف يرى تنافيًا بني احلكمني؛ إذ سيقول: إّن اخلمر 

ّنا حمّرمة بكّل مصاديقها بعنوان كوّنا سائالً لو كانت حّرمت إلسكارها، مل يكن معنى لكو



  

 .، فالعرف يفهم من حتريم اخلمر إلسكارها أّّنا لو مل تكن مسكرًا ملا كانت حراماً أمحر

ن ؟! وذلك أّنه من املمكن أإّن العّلة ال تضيّق حتى شخص احلكم، فكيف بنوعه قد تقول:

ريم املطلق للخمر كان لكونه مسكرًا، التح نّ إأضيق من احلكم، فيصبح املعنى:  ةتكون العلّ 

 فلكونه مسكرًا يف اجلملة حرم تناوله باجلملة.

يّة فهو غري مفهوم يف املناطات تولكّن هذا الكالم لو كان معقوالً يف املالكات والعلل الثبو

نعقاد إّن احتامل قرينية العّلة املذكورة متنع عن ابل  ،الظاهر عرفاً والعلل اإلثباتّية؛ إذ هو خالف 

 إطالق يف اخلطاب نفسه بام ال يسمح بوالدة حكم مطلق شخّص.

ّدعى أّن العرف يفهم من التعليل ـ حيث ال قرينة صارفة، ومنها قرينة فهمه املسبق وهبذا ي  

ألطراف القضيّة وطبيعة العالقة الواقعّية بينها ـ كون احلكم دائرًا مدار هذه العّلة وجودًا 

ىل نجاسة اخلمر نجاسًة ذاتّية، ودّل دليل  ثان  عىل حرمة تناول النجس وعدمًا، فلو دّل دليل ع

بنظر العرف جلملة: حّرمت اخلمر إلسكارها؛ إذ التحريم يف اخلمر ليس ًا ذاتًا، كان معاِرض

 إلسكارها، بل إلسكارها تارًة ولنجاستها تارًة أخرى.

بمعنى أّن  مفهوم التعليل،يبطالن  ال «تداخل العناوين»و  «العناوين الثانوّية»كّل من: نعم، 

بعض مصاديق اخلمر لو كانت حمّرمًة بسبب تنّجسها بعني النجاسة كالبول، مع القول بالطهارة 

الذاتّية للخمر، وقلنا بحرمة تناول املتنّجسات، فإّن حرمة تناول هذه اخلمر ال يرّض بالتعليل؛ 

، فتداخل   بام هي متنّجس، وهذا واضحألّن التعليل انصّب عىل حتريم اخلمر بام هي مخر، ال

 .أمر  خمتلف عن خرق مفهوم التعليلذات الرتب املختلفة العناوين 

 ، تعليق وإضافةاملنطلق الظهوري القائم على فكرة اإلطالقـ  ـ  

ة أّّنا ّن العرف اللغوي يفهم من اجلملة التعليليّ أيتفق هذا املنطلق مع املنطلق السابق يف 

ر يف هذا الظهور ليكتشف ناطة احلكم بالعّلة، فلو انتفت انتفى، ظاهرة يف إ لكنّه حياول أن حيف 

، رصحية يف ربط التحريم «حّرمت اخلمر إلسكارها»منطلقاتِه، وذلك عرب اّدعاء أّن مجلة: 

 باإلسكار، غاية األمر أّن اإلسكار:

، فإطالقه الربط بني العّلة للزم للمتكّلم أن يبنّي اجلزء الثاين أ ـ لو كان جزء العّلة فقط،

إذ ال يصّح فرض اإلسكار عّلًة حال عدم واملعلول وعدم ذكره اجلزء الثاين للعّلة، يكون نافيًا، 



  

، فعدم ذكره القيد وإطالق التعليل كاشف عن وجوده  وجود اجلزء الثاين، فعلّيته مقيّدة بحال

اخلمر إلسكارها ولوّنا، فاإلطالق وإال لزمه التقييد بحرف الواو، بأن يقول: حّرمت نفيه، 

 املقابل للتقييد الواوي ينفي كون اإلسكار جزء العّلة.

، بأن «أو»ويوجد عّلة أو علل أخرى، للزم التقييد بحرف  من العلل، جمّرد عّلةٍ ب ـ لو كان 

، فسكوته عن ذكر هذا القيد اإلضايف ناف  له «حّرمت اخلمر إلسكارها أو للوّنا»يقول: 

 ق.باإلطال

وهبذين اإلطالقني ن ثبت أّن اإلسكار عّلة وحيدة تاّمة، وهذا هو حتليل الظهور العريف 

 املّدعى.

هذه املحاولة تفرتض ـ حكاًم ـ أّن املتكّلم يف مقام بيان كّل ما له عالقة بالتحريم الثابت عىل 

للعّلة أو العّلة اخلمر من زاوية منطلقاته ومداراته من جهة، كام تعترب أّن بيان اجلزء اآلخر 

البديلة هو بمثابة تقييد إلطالق االرتباط بني التحريم واإلسكار، فلو كان اإلسكار جزء العّلة 

فقط لكان معنى ذلك أّن حتريم اخلمر مل يكن إلسكارها عىل طول اخلّط، فلزم تقييد فاعلّية 

ء الثاين لو مل يوجد فال اإلسكار للتحريم بحالة وجود اجلزء اآلخر للعّلة، والدليل هو أّن اجلز

حتريم للخمر رغم وجود اإلسكار، فجزء العّلة نوع تقييد يف عالقة التحريم بالعّلة، وكذا لو 

كان اإلسكار إحدى العلل، فإّن هذا معناه أّنه من املمكن أّن اخلمر حرام ولو مل تكن م سكِرة، 

بل  خلمر مل حتّرم إلسكارها مطلقًا،وهذا ما يستدعي تقييدًا يف عملّية ربط اخلمر باإلسكار؛ إذ ا

، بل لو كان اإلسكار عّلًة عىل طول اخلّط للزم عند اجتامعه بالعّلة حّرمت إلسكارها ولغريه

 األخرى أن ي بطل علّيتها، والعكس صحيح، وإال صار املجموع هو العّلة، ال اإلسكار.

 :ه ببعض الوقفاتدالتوّقف عنلكّن هذا الكالم يمكن 

 ،عند العرف أوضح بكثرييبدو معقوالً ولتقييد الواوي لقابل املاإلطالق إّن  :وىلالوقفة األ

وذلك أّن تعليل التحريم باإلسكار خالف احلقيقة؛ ألّن اإلسكار مل حترم اخلمر ألجله، بل 

حّرمت ليشء مرّكب منه ومن غريه، فيمكن لنا فرض أّن جزئّية العّلة بمثابة نفي للعّلة إثباتًا؛ 

هر التحريم لإلسكار كون اإلسكار عّلة، واحلال أّن اإلسكار ليس بعّلة، والدليل أّنه لو ألّن ظا

وجد ال يوجد التحريم، إّنام املرّكب منه ومن غريه هو العّلة، فقد ال يفهم العرف تصحيح 

الربط التعلييل بجزء العّلة إال بتوضيح إضايف، بخالف الربط التعلييل بإحدى العلل فهو يراه 



  

 ًا يف نفسه غري أّنه مل يقّدم مطلبًا إضافّيًا يتصل بوجود عّلة أخرى.تامّ 

وبعبارًة أخرى: إّن جزئية العّلة تنايف عرفًا جعل اإلسكار عّلة التحريم، ما مل يقّدم توضيحًا، 

بينام العّلة البديلة وجودها ال ينايف الربط العيّل بني اإلسكار والتحريم، فعالقة جزء العّلة 

الثاين ختتلف عن عالقة العلل املستقّلة ببعضها، فاإلسكار عّلة للتحريم، وال ينافيه كون باجلزء 

ه ال يفيد التحريم إال  غريه عّلة أيضًا، لكنّه ال يصّح أن نقول بأّنه عّلة للتحريم فيام وجود 

 بانضامم جزء آخر إليه.

ثبات أّن املتكّلم يف مقام بيان متام ما هو إ املشكلة املركزّية يف هذه املقاربة،لعّل  الوقفة الثانية:

فإذا مل يثبت ذلك مل ينعقد يشء من هذه وانعقاد إطالق مقامي مثالً، له دور يف حتقيق التحريم، 

اإلطالقات، فلو قيل بأّنه يف مقام بيان أّن اإلسكار له يف اجلملة دور التأثري يف التحريم، مل ينفعنا 

رين ملفهوم اجلملة التعليليّة البّد أن يكون ذلك، وهو أّن هذه اإلطالق هنا شيئًا. ومّدعى املنك

هو أّن  «حّرمت إلسكارها»اجلملة ال تفيد سوى أّن اإلسكار له دور العلّية، وأّن معنى 

، وهذا ال يتأثر بكون دوره هو جزء العّلة أو إحدى اإلسكار له دور  ما يف التحريم ال غري

 .العلل

أّن املتكّلم يف مقام  الستناد لفكرة اإلطالق هنا، إال إذا أثبتنامن هنا، يصعب يف تقديري ا

ة هي بنفسها تكون يف اجلملة التعليليّ أّن بيان كّل ما له دور يف وجود احلكم بنحو التفصيل، و

لسبب ال ذلك ليس إة عىل خالف قام بيان كّل ما له دور يف املنطلقات، وأّن وجود مجل تعليليّ م

بصدد احلديث عن اإلسكار ودوره يف األحكام الرشعّية، ملتكّلم يكون خارجي من نوع أّن ا

املبالغة يف أمهيّة دور بصدد  ملّ كأّن املت وليس بصدد احلديث عن حتريم اخلمر ومنطلقاته، أو

 .غريه يشء آخر ال دور ألّي  هاإلسكار يف حتريم اخلمر، وأّنه كأنّ 

لة التعبري باجلموهو بصدد ـ  للمتكّلم : هل الظهور احلايلبالغ األمهّية هنا يأيت سؤال

 تكوين احلكم أو ال؟مرّبرات ما له عالقة بكّل يف مقام بيان  ههو أنّ ـ ة التعليليّ 

إّننا نّدعى أّن األمر كذلك عرفًا، وأّن املتكّلم يستخدم التورية لو مل يكن األمر  واجلواب:

ره يف احلضور عن اللقاء بأّنه كذلك، وهلذا جتد العرف يؤاخذون الشخص لو عّلل سبب تأّخ 

كان هناك ازدحام يف السري، بعد علمهم بأّنه تأّخر أيضًا بسبب انشغاله برتتيب هندامه قبل 

اخلروج من البيت، وهكذا لو قال: أنا أتأّخر يف الوصول ملواعيدي؛ ألّنني أتأّخر يف االستيقاظ؛ 



  

بسبب سلوكه الطرق املزدمحة وعدم اختياره  فإّّنم يلومونه ويكّذبونه إذا عرفوا أّنه يتأّخر أيضاً 

 الطرق اخلالية من االزدحام رغم ي ّسها وسهولتها له.. وهكذا.

ر مطلقًا،  فالعرف يف التربيرات والتعليالت يفهم أّن املتكّلم بصدد بيان ما له عالقة باملربَّ

د يكون املقام اخلاّص مقام غاية األمر أّّنم قد يتساحمون يف العلل النادرة أو امللحقة بالعدم، أو ق

بيان دور عّلة بعينها، فيكون املتكلم يف مقام بيان دور العّلة يف األحكام ال منطلقات األحكام 

كر يف الترشيعات اإلسالمّية،  نفسها، فهذان مقامان خمتلفان عرفًا، فتارًة أنت تريد بيان دور الس 

لطالق حال السكر مثاًل وهكذا، وأخرى فتذكر أّنه عّلة لتحريم اخلمر، وعّلة لعدم صّحة ا

تكون بصدد بيان عّلة حتريم املسكر فتذكر اإلسكار، فيفهم العرف أّن حتريم املسكر ليس سوى 

 لإلسكار.

 : ، كاستظهار املفهوم مبارشًة من «أو»و  «الواو»وهبذا نستنتج أّن فهم اإلطالق املقابل حلريف 

ق كالم املتكّلم الذي ذكر التعليل ضمنه، فإذا مل يكن ثّمة اجلملة التعليلّية، مرتبطان بفهمنا لسيا

سياق خاّص، فإّن العرف يفهم أّن هذه العّلة هي التي سبّبت احلكم، فعدمها يعني عدم احلكم 

 مطلقًا.

 )احلّل الوسطي( ة والتخصيص املتحّرر من فكرة املفهوماجلملة التعليلّيـ  

ـ بمجموع أن يتحّرر من فكرة املفهوم هنا  ناطييمكن للباحث يف االجتهاد التعلييل وامل

يف باب التعليل؛ ألّنه ليس هو املقصد النهائي له، ويستبدله بفكرة أخرى تقوم عىل عنارصها ـ 

 العنارص اآلتية:

التي تطلق احلكم املعّلل، فلو جاءتنا اخلطابات إّن اجلمل التعليلية هلا نوع نظر لكّل  أ ـ

، قلنا بأّن «ت اخلمر إلسكارهامحرّ »مر، ثم جاءنا نّص يقول: عرشات النصوص حتّرم اخل

العرف يفهم من النّص التعلييل النظر جلميع النصوص املتصلة بتحريم اخلمر، ما دامت ال ترّبر 

هي  «ت اخلمر إلسكارهامحرّ »و  «اخلمر حرام»هذا التحريم بام هو غري اإلسكار، فالنسبة بني 

 ات حتريم اخلمر بحيثّية اإلسكار.مإطالقات وعمو نسبة حكومة ونظر، توجب تفسري

آخر، عدنا إىل األصل العدمي، وقلنا مناطًا ثبت أّن لتحريم اخلمر ي   ذا مل يأتنا دليل  إإّنه  ب ـ

 املذكور.املناط آخر غري مناط األصل عدم وجود 



  

وبضّم هذا األصل العدمي إىل حكومة اخلطاب التعلييل، نستنتج أّن مجيع النصوص 

ة حكاًم بحال إسكاره، وال أقّل من فقدان الوثوق داخلطابات املتصلة بتحريم اخلمر، مقيّ و

 .لغري حال اإلسكار بانعقاد الشمول يف العمومات واملطلقات

ولكّن تقييد النصوص واخلطابات بالدليل احلاكم ال يساوي وجود دليل عىل أّن احلكم 

ا أّن النصوص الواصلة مل يعد يفهم العرف منها سعًة الواقعي مقيّد هبذا املناط، كّل ما يف أيدين

 وشموالً لغري مورد العّلة املذكورة يف النّص التعلييل.

، أبطلنا مفعول األصل العدمي؛ آخرذايّت أّويل  ناط  عىل التحريم بمآخر  دليل   دّل إذا  ج ـ

لسائر  لتعليلني نظر  لقيام الدليل عىل نفيه يف مورد املالك الذايّت اآلخر، وتشّكل من تركيب ا

 .حدى العّلتني، وننفي غريمها باألصلخلمر حيث يكون هناك إأدّلة حتريم ا

ا لو دّلت عىل ة عىل املفهوم وما نقوله هنا؛ فإّّن وهذا هو الفرق بني داللة اجلملة التعليليّ 

رضة، كّل املفهوم لوقعت املعارضة بني التعليل األّول والثاين، بينام نحن ال نفرض هنا أّي معا

 وذلك بالورود. ،ما فرضناه سقوط األصل العدمي يف دائرة ما أثبته التعليل الثاين

هلا حيثّية نظر  تعليلّية ةينتج عن هذه التوليفة أّننا يف كّل مورد حصلنا فيه عىل قضيّ  د ـ

املنع ، وهناك فرق بني جديد ال بدليل  فإّّنا متنع عن توسعة احلكم إ، للخطابات الكلّية العاّمة

عن التوسعة، وبني إثبات عدم السعة بالتعليل، فالتعليل دوره هنا دور العائق عن التعميم ال 

 دور املثبت للتخصيص النايف لوجود احلكم خارج دائرة اخلاّص.

ولكّن هذا ليس جمّرد تقييد شخص احلكم، بل هو تقييد ملجمل نصوص التحريم 

هّمة وسطّية يمكن الوصول إليها بربكة اللغة وإعجازها عن السعة والشمول، وهذه نتيجة م

 التعليلّية.

 التمييز بني أنواع البيانات التعليلّيةـ  

ـ ينبغي فيها  ةوبعد فرض أّنه ال مفهوم للجملة التعليليّ هذه املحاولة التي ذكرناها أخريًا ـ 

رشح القضيّة من النظر يف أشكال التعبري التعلييل، وذلك أّن لدينا أكثر من شكل للتعليل، وأ

 :أنموذجنيخالل 

حّرم اهلل كذا مثل:  ما يكون تعلياًل حلكم سبق صدوره ويراد تبيني عّلته،األّول: األنموذج 



  

 وكذا ألجل كذا وكذا، أو إّن كذا وكذا تّم حتريمه لكذا وكذا.

 ،×أيب إبراهيمأو كام يف اخلرب عن عيل بن يقطني عن كقولنا: حّرمت اخلمر إلسكارها، 

  ل  ع  فام ف   ،مها لعاقبتهاولكن حرّ  ،م اخلمر السمهاحيرّ  اهلل تبارك وتعاىل مل إنّ » :قال
اخلمر  ل  عْ فِ

 .«فهو مخر  

أو كقولنا: جعل القرص واإلفطار ملكان التعب والنصب ووعثاء السفر، كام جاء يف 

ب ااهلل  إِنّ ..»قال:  هأنّ × صحيحة عبد اهلل بن سنان عن اإلمام جعفر الصادق اىل  ق ْد ت  ع  ك  وت  ر 

افِِر يِف اإِلْفط اِر والتَّْقِصريِ  س  ص  لِْلم  خَّ ِْفيفاً  ؛ر  مْح ًة وخت  ْعِث  ؛ر  ِب وو  ِب والنَّص   ْوِضِع التَّع 
ملِ

رِ  ف   .«..السَّ

 يف النّص ّلته ًا وبيان عققائمة عىل اإلخبار عن ثبوت التحريم مسبإّن روح هذه األمثلة 

 .كم السفر واخلمر معلوم مسبقًا قبل صدور هذين النّصني؛ للقطع بأّن حالتعلييل

، أو ال يمعلم إنشاؤه تّم إنشاؤه يف النّص التعلييل نفسه ما يكون تعلياًل حلكمٍ الثاين: األنموذج 

وهذا ل كذا وكذا، ججل كذا وكذا، ال تفعل كذا وكذا ألمثل: حيرم عليكم كذا وكذا أل ،قبل ه

 .حامضمثل: ال تأكل الرّمان ألّنه 

ـ بعد التنازل عن قضّية مفهوم اجلملة التعليلية ـ إّن األنموذج الثاين ال يفهم منه العرف 

ذ ليس يف هذا ة إضافّية، إن، إال بقرينة وخصوصيّ االنظر لسائر األدّلة التي تنهى عن أكل الرمّ 

في ن، من هنا ينتارمّ الخرى صدرت يف النهي عن أكل نظر لنصوص أّي أالبيان التعلييل 

والعمومات الناهية  طالقاتولكنّه ال يقوى عىل معارضة اإل، وضةشخص احلكم بانتفاء احلم

ارضة عّلة  أخرى ت ذكر يف نّص آخر؛ ألّن املتكّلم ن مطلقًا بال تقييد، فضاًل عن مععن أكل الرّما

ن، ما مل ليس يف مقام النظر وال البيان ملجمل الترشيعات والنصوص املتعّلقة بتحريم أكل الرّما

 نعثر عىل قرينة أو خصوصيّة سياقّية معّينة.

كّل ما يمكننا إثباته هبذا النّص التعلييل هو أّن من مرّبرات حتريم أكل الرّمان محوضته، فلو 

يات قدرة اجلملة التعليلّية عىل  وجدت تّم التحريم د  ـ برصف النظر عاّم سوف يأيت حول م 
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 ينتفي التحريم نوعًا. لكن لو انتفت الالتعميم بالعّلة ـ 

وهنا نحن بحاجة ـ لتحقيق االنتفاء عند االنتفاء ـ إىل العودة لفكرة مفهوم اجلملة التعليلّية، 

حيث يلزم ، اً مل نعثر عىل مرّبر عقالين إلقحام صفة احلموضة مع كون كّل الرّمان حرامكام لو 

لو، وإن كان معقوالً؛ لكنّه أخرى لتحريم الرمان احل ةإذ فرض علّ  القول باملفهوم اجلزئي؛

يفهمه ن بحموضته اة؛ ألّن تعليل حتريم أكل الرمّ خالف فهم العرف من تركيب اجلملة التعليليّ 

العرف  ـ املدرك  أّن الرّمان ليس كّله بحامض ـ إشارًة لعدم حرمة كّل الرّمان، وإال صار 

. نعم  ليس تقييد حتريم الرّمان، مثاًل اء التعليل لو قلنا بأّن الغاية من ورالتعليل مومهًا وغري بياينٍّ

فال وكان العرف قاباًل لفهم مثل هذا األمر، بل تعميم التحريم للحامض من غري الرّمان، 

 معنى للمفهوم حتى اجلزئي.

وهبذا نكتشف أّن التعليل ليس له حالة واحدة، خالفًا لطريقة تناول األكثر وربام اجلميع له، 

تلف اجلمل التي حتّدثوا عن مفهومها، هلا أشكال بيانّية متعّددة، بل يف اعتقادي: إّن خم

واحدة ذات لون  وسياقات حاّفة متنّوعة، ينبغي النظر فيها بدل تقعيد األمور بطريقة كلّية

 .واحد

من هنا نالحظ كيف أّن طبيعة املثال الذي استخدمه األصويل  كان يرتك أثرًا أحيانًا عىل 

سيد الشبريي الزنجاين كان يستخدم مثال الرّمان، بينام األكثر كانوا بحثه يف املقام، فال

يستخدمون مثال اخلمر، ويف احلقيقة فكلٌّ من املثالني ينتمي إىل فضاء داليل خمتلف، وكان 

، ففي بعض البيانات يمكن ينبغي عدم اخلروج بقاعدة عاّمة حتت ضغط املثالني املشار إليهام

املفهوم بال حاجة لفرض نظرّية املفهوم، ويف بعضها اآلخر عىل اخلروج بنتائج قريبة من 

 .العكس

 يف العلل واحِلَكم نظرّية املريزا النائيين يف التعميم والتخصيصاملبحث الثاني: 

درسنا يف املبحث األّول ما يرتبط بمفهوم اجلملة التعليلّية وممارسة التخصيص من خالل 

 مل يتّم الكالم يف سائر مؤثرات وجوانب بحث دور التعليل؛ إذ التعليل، لكّن هذا مل ينتِه به، كام

 هناك جانب التعميم كذلك.

من هنا سن كمل يف املبحث الثاين هذا، دراسة مسألة التخصيص والتعميم معًا، عرب دراسة 



  

 نظرّية مهّمة للغاية، هي نظرّية املريزا النائيني.

 ـ نظرّية املريزا النائيين، عرض وتوضيح 

حو ذلك يف أكثر من املريزا النائيني موضوع العّلة من حيث التعميم والتخصيص ون درس

الصالة يف أسها ما طرحه يف رسالته املشهورة يف رعىل لكن أمّهها وأوسعها وو ،كتبهموضع من 

ـ بسبب صعوبته وتعّقده ـ توضيحه  نيحيث حتّدث عن تصّور متكامل يمكن، املشكوكاللباس 

 :عرب مرحلتني

 البحث الثبوتّيـ   ـ 

 ونبحث هنا يف حتليل املوضوع وإمكاناته وصوره وحاالته، وذلك عىل الشكل اآليت:

 )حكمة الترشيع( أّوالً: طرائق ترشيع احلكم وجهاته

يرى املريزا النائيني أّن املرّشع عندما يالحظ جهة احلكم واملنطلق الذي يدفعه لترشيعه فهو 

 :لتنيأمام حا

أن تكون اجلهة الترشيعّية نوعّية ويف الوقت نفسه غري مّطردة، واملراد بذلك  احلالة األوىل:

أّن الطبع األّويل للنوع حيتوي ويشتمل عىل تلك اجلهة، لوال بعض االستثناءات املسبَّبة عن 

 من طبيعة النوع ـ 
 
موانع أو تداخالت أو غري ذلك، فأغلب أفراد هذا النوع حتتوي ـ باقتضاء

ترشيع وجهته، وهنا يقوم املرّشع بصّب احلكم عىل النوع نفسه بصورة مّطردة عىل منطلق ال

وكلّية، وذلك مثل حتريم النبيذ، فإّن اجلهة ـ وهي اإلسكار ـ متضّمنة يف النوع نفسه والطبيعة 

 نفسها، ومتحّققة يف أغلب األفراد.

وال يمّيز بني احلاالت يف هذه احلال يأيت حكم املرّشع مّطردًا، ومنصّبًا عىل النوع كّله، 

 القليلة التي ال تطرد فيها جهة الترشيع ومنطلقه.

بل ة من النوع، ئأن تكون جهة الترشيع غري مّطردة ويف الوقت نفسه غري ناش احلالة الثانية:

 عادًة، فاجلهة الترشيعّية غري منضبطة يف امبثوثة يف األفراد الكثرية بشكل ال يمكن متييزه

يّزة أيضًا، فهنا يصّب املرّشع احلكم مّطردًا يف متام األفراد رغم عدم وجود وغري متماألفراد 

 اجلهة الترشيعّية فيها كّلها، وليس ذلك إال لتحقيق غاياته ومراده.



  

ويمثل النائيني للحالة الثانية بمثال يتضّمن تارًة فكرة االحتياط وأخرى فكرة مالك العّدة 

حتقيق الغاية  دائرة اإللزام هبدف عيف االحتياط نوّس  الذي هو عدم تداخل األنساب، فإّننا

 متّيز وال انضباط.يوجد وجهة الترشيع؛ ألّنه ال 

يف هاتني احلالتني يوضح النائيني أّن اجلهة غري املّطردة تصلح لترشيع حكم مّطرد. ومناط 

دم إمكان التوّصل اّطراد احلكم يف احلالة األوىل هو اجلهة النوعيّة، فيام مناطه يف الثانية هو ع

 جلهة الترشيع إال باالّطراد.

وخيرج النائيني هنا بالقول بأّنه إذا كان النوع املشتمل عىل جهة الترشيع منضبطًا متميّزًا، 

وكانت اجلهة موجودة يف متام أفراد النوع أو أغلبها )بمالحظة نوعيّة النوع(، فهنا يلزم أن 

 معنى جلعله منصبًّا عىل دائرة أوسع بعد عدم وجود يكون احلكم منصّبًا عىل النوع نفسه، وال

 تشّوش يف الرؤية.

 .احلكم، ونتيجته فيها هو أّّنا ال تعّمم وال ختّصص حكمة  أكثر إىل هنا يبدو النائيني يالحظ 

 ثانيًا: العّلة وأنواعها

 :تنيبمقاربة مفهوم العّلة، ويعترب أّننا أمام صوريقوم النائيني بعد بضع صفحات 

أن يكون العنوان الوارد يف الدليل هو موضوع احلكم يف نفس األمر،  صورة األوىل:ال

والعّلة املنصوصة ليست سوى اجلهة التي اقتضت ثبوت احلكم عىل موضوعه بعنوانه، وهذا ما 

يعرّب عنه النائيني بكون العّلة عىل نحو الواسطة يف الثبوت، وهو تعبري آخر عن الفكرة التي 

الكات يشء وموضوعات األحكام يشء آخر؛ وهلذا ال تعترب الصالة واجبًا غريّيًا؛ تقول بأّن امل

 واجب نفيس. وألّّنا رّشعت ألجل االنتهاء عن الفحشاء واملنكر، بل ه

يف  ةذ يف التعليل نفسه، فالعلّ ويكون موضوع احلكم هو العنوان املأخ نأ الصورة الثانية:

ألجل كون  ؛ احلكم عىل املورد املذكور يف النّص موضوع احلكم، ولذلك انصّب  احلقيقة هو

م منطبقة عىل املورد املذكور يف الدليل، فالعنوان ليس موضوع كالعّلة التي هي موضوع احل

، ةيف العنوان صار العنوان حمكومًا بحكم العلّ  ةاحلكم، بل موضوعه هو العّلة، ولوجود العلّ 

وفائدة التعليل هي اإلشارة لكون  .سطة يف العروضبنحو الوا ةبالعلّ  وهذا ما يسّميه النائيني

 موضوع احلكم هو العّلة ال العنوان.

فعندما نقول: حّرمت اخلمر إلسكارها، ونفهم من ذلك أّن اإلسكار هو واسطة يف 



  

العروض، فهذا معناه أّن احلكم هو حرمة املسكر، وأّن اخلمر انصّب عليها احلكم يف ظاهر 

 قًا من مصاديق املسكر ال غري.الدليل ألجل كوّنا مصدا

ة التي يعترب النائيني أّن القاعد ،يف العّلة ة والعروضّيةالثبوتيّ مفهوم الواسطة من خالل متييز 

فهو ثانية، وهي العّلة العروضّية، الالصورة عىل ال إص ال تنطبق تعّمم وختّص  ةّن العلّ تقول بأ

ألّن احلكم يف احلقيقة انصّب عىل ة، التعليليّ  فيها يقبل التعميم كام يقبل بوضوح بمفهوم اجلملة

ه وجودًا وعدمًا؛ ألّن العّلة  العّلة، فيدور مدارها وجودًا وعدمًا، متامًا كام يتبع احلكم  موضوع 

 غدت هي املوضوع احلقيقي.

ألّن الواسطة هناك حافظت عىل كون املوضوع موضوعًا،  ؛األوىلصورة وهذا بخالف ال

هو حمّقق هذه العّلة  ه، وكأنّ عّيته، بل املوضوع له عالقة بجعل العّلة عّلةً رجه عن موضوومل خت  

معًا، وهبذا ال يمكن أن نعّمم احلكم لكّل حاالت وجود العّلة إال بدليل  أو املعلول أو االثنني

إضايف )بطالن التعميم بالعّلة الثبوتّية(، كام ال يمكن سلب احلكم عن املوضوع حال انتفاء 

طلقًا، بل علينا لكي نحّقق االنتفاء عند االنتفاء أن ن ثبت أّن احلكم منصّب عىل م العّلة

موضوعه املقّيد بوجود العّلة فيه، وإال لو كان احلكم منصبًّا عىل موضوعه؛ لوجود العّلة يف 

د نوعه فقط )أغلب االفراد(، أو لكون العّلة غري متميّزة بام يلزم بتوسيع دائرة املحّركّية.. مل يع

يمكن التخصيص عند فقدان العّلة يف املوضوع، متامًا كام قلنا يف احلكمة، وحيث إّنه ال نكاد 

نعثر عىل عّلة متثل قيدًا يف املعلول فال يمكن حتقيق االنتفاء عند االنتفاء )بطالن التخصيص 

 بالعّلة الثبوتّية(.

 ثالثًا: نتائج البحث الثبويت

 وهبذا نكون أمام النتائج اآلتية:

 حكمة احلكم، ال ختّصص وال تعّمم. ـ 1

)العّلة بوصفها حيثّية  العّلة بنحو الواسطة الثبوتيّة، والتي تكون قيدًا يف املوضوع ـ 2

 . وهذه تثبت التخصيص وال تثبت التعميم.تقييدّية(

 )العّلة بوصفها حيثيّة العّلة بنحو الواسطة الثبوتّية، والتي ال تكون قيدًا يف املوضوع ـ 3

 . وهذه ال تثبت التخصيص وال التعميم.تعليلّية(

 العّلة بنحو الواسطة العروضّية. وهذه تثبت التعميم والتخصيص معًا. ـ 4



  

 البحث اإلثباتيـ  ـ  

هل يفيد الواسطة  ةينطلق املريزا النائيني يف معاجلة املوضوع اإلثبايت من أّن ظاهر األدلّ 

 العروضّية أو الثبوتّية؟

بمعنى أّن ريزا أّن األصل يف األدّلة أّن العّلة فيها ثبوتيّة، وليست عروضّية إثباتيّة، يعترب امل

ن هذا الظهور عنده هو:  مقتىض ظاهر األدّلة هو ذلك؛ ومكوِّ

ظهور الدليل يف كون العنوان املأخوذ يف موضوعه هو املوضوع النفس األمري بعنوانه  أ ـ

 ال عرب عنوان آخر.

زا هنا يفرتض أّنه يتكّلم عن أصالة املوضوعّية يف العناوين املأخوذة يف وبتحليل كالم املري

 ة النصوص، وأّن الطريقّية خالف األصل يف باب الدالالت والظهورات.ن  ِس ألْ 

ظهور التعليل يف أّن العلل هي اجلهات املقتضية للحكم، ال موضوع احلكم، أي هي  ب ـ

 ّيًة ال عروضّية.بمثابة املالكات الترشيعّية، فتكون ثبوت

 روج عنه إذا حتّقق اجتامع رشطني:هذا األصل الذي يقّرره الريزا ال يامنع معه من اخل

أن تكون العّلة عنوانًا صاحلًا ألن يكون يف قّوة الكربى الكلّية الشاملة  الرشط األّول:

 للمورد ولغريه بجامع واحد.

فاسد؛ ألّّنا ليست جهات يصلح وهبذا الرشط أخرج النائيني املالكات واملصالح وامل

 أخذها عنوانًا جامعًا يف الكربى الكلّية، لعدم متّيزها وضبطها يف العادة.

أن ال يصّح التعليل هبا إال إذا كانت كذلك، بمعنى توّقف صّحة التعليل عىل  الرشط الثاين:

 كوّنا عنوانًا صاحلًا ألن يكون يف موقع كربى كليّة.

أمكن اخلروج عن مقتىض األصل وإال فال، ومن الواضح أّن  إذا اجتمع هذان الرشطان

القطع بعدم خصوصيّة املورد، وهو عودة مثل اجتامعهام ليس أمرًا بسيطًا؛ إذ ال يتحّقق إال عرب 

 .لتنقيح املناط القطعي الذي يعتربه النائيني مفاصاًل وخمارجًا لفكرة العّلة املنصوصة

ليل وقدرته عىل ومنّظمة ملا طرحه النائيني يف باب التع كانت هذه خالصة مرّتبة ومكّثفة

                                              
؛ وقد قّرر 499ـ  498: 1؛ وأجود التقريرات 33ـ  17انظر: النائيني، رسالة الصالة يف املشكوك:  (1)

 .298ـ  291: 5النظرّية أيضًا الشيخ حسني احليّل، فانظر له: أصول الفقه 



  

ـ نسبّيًا التعميم والتخصيص، وهبذا يتبنّي لنا أّن النائيني يمكن أن نحسبه عىل املدرسة املتشّددة 

، فهو يعترب أّن تطبيق هذا النوع من االجتهاد تهاد التعلييل واملناطييف االعرتاف بمنهج االجـ 

  من خالل فكرة العّلة املنصوصة.قليل التحّقق نسبّياً 

 وقفات تأّمل ونقاش مع نظرّية النائيينـ  

يبدو يل أّن ثّمة مالحظات يمكنني تسجيلها عىل تصّور املريزا النائيني، وأرّكز هنا عىل 

 أمّهها:

 اخللل املنهجي يف تنويع جهة التشريع بني اآلتي من الطبع، وغري املنضبطـ  ـ  

ئيني يف تعميم الترشيع نسبًة ملركز املالك ذكر مرّبرين: كون جهة الترشيع عندما حتّدث النا

 آتية من الطبع النوعي، وعدم انضباط اجلهة يف األفراد.

ن تكون ل إّما أألّن املرّبر األوّ  يف الرّبر الثاين، لكّن الرّبر األّول غري دقيق؛اآلن ولسنا نناقش 

كان ـ قاباًل للضبط والتميّز أو ال، فإذا مل يكن قاباًل  جهة الترشيع ومالكه ومناطه ـ أّي يشء

مستقّلة، وإذا  ثانية وال داعي لفرضها حالةً المصداق للحالة  دلذلك صارت احلالة األوىل جمرّ 

كان قاباًل ـ كام هو ظاهر كالم املريزا ـ فال موجب جلعل مصّب االعتبار أوسع من مصّب 

نطقّيًا وعقالئّيًا، فلو فرض أّن اإلسكار ناشئ عن طبع املالك واحلكمة؛ إذ ال يعترب ذلك م

النبيذ، ومتحّقق يف أغلب األفراد، وفرض أّن العرف قادر عىل ضبط ومتييز األفراد املسكرة عن 

 .فراد النبيذ؟!أغريها من النبيذ، فأّي مرّبر عقالين لتوسعة دائرة احلكم لكّل 

 التمّيز، بني املعقولّية والضرورةتوسعة دائرة احملّركّية حال عدم ـ  ـ  

 إذا أخذنا فرضّية عدم التمّيز، فهنا احتامالن يف مقصود املريزا:

أن يكون مراده أّنه يف هذه الصورة يمكن للموىل ـ أحيانًا ـ جعل احلكم  االحتامل األّول:

سع.. لتحّقق غرضه ضمن الدائرة األو ؛ ضامناً عىل دائرة أوسع من دائرة وجود جهة الترشيع

                                              
، بعد تدويني هلذه املالحظة، رأيت أّن السيد الزنجاين سّجل مضموّنا أيضًا، فانظر له: كتاب اخلمس (1)
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 فهذا ال نناقش فيه، بل نعتربه يف غاية املنطقيّة والعقالئيّة.

أن يكون مراده أّنه يف هذه الصورة البّد من فرض أّن املوىل جيعل دائاًم  االحتامل الثاين:

احلكم عىل دائرة أوسع من دائرة وجود جهة الترشيع؛ ضامنًا لتحّقق غرضه ضمن الدائرة 

إطالقه؛ ألّن توسعة دائرة اإللزام خلارج نطاق األفراد املشتملة  األوسع.. فهذا غري دقيق عىل

عىل جهة الترشيع يمكن أن يصطدم أحيانًا بمالك الرخصة أو ما ي عرف بمالك التسهيل، فلو 

ين، فمن  فرض أّن إلزام الناس بدائرة أوسع ي فيض لوقوعهم يف احلرج أو الضيق الشديد 

 .ك اإللزاماملمكن ملالك التسهيل أن يواجه مال

بل قد نّدعي أّن بناء القواعد الرشعّية املوجودة بني أيدينا اليوم قائم  عىل عكس هذه 

الذهنّية، وأقرب لرتجيح مصلحة التسهيل، ففي الكثري من املواضع ال يوّسع املوىل دائرة 

ة املحّركّية رغم حتّقق املوضوع، خذ مثاالً قواعد من نوع: قاعدة الفراغ والتجاوز، أصال

الطهارة، أصالة الرباءة، قاعدة سوق املسلمني، قاعدة محل عمل املسلم عىل الصّحة، قاعدة 

نفي احلرج، قاعدة ال تعاد، قاعدة ال شّك لكثري الشّك، قاعدة عدم الفحص يف الشبهات 

املوضوعّية وغريها، فهذه القواعد ختربنا أّن الرشيعة ال تفّكر دائاًم بذهنّية توسعة نطاق 

 .من جهة واحدة مات لضامن حتّقق املطلوباإللزا

تكون مصداقًا حلكم  نرض أّن أحد أطراف دائرة هذا العلم اإلمجايل يمكن أوكذا لو ف  

آخر منافس ومناقض عىل  توسعة دائرة املحركّية مع دخول حكم   تصادمرشعي آخر، فهنا ت

املاّدة )أ(، وهي غري قابلة  ، ومثاله: أن تكون هناك مفسدة يف أكل التفاح الذي حيتوي عىلاخلطّ 

أكل التفاح كّله قد يصطدم بخسارة مصلحة كامنة يف أكل التفاح عدم للتميّز، فإّن اإللزام ب

 الذي حيتوي عىل املاّدة )ب(، وهي غري متمّيزة كذلك.

 تمّيز غري دقيق،وهبذا نعرف أّن إطالق القول بلزوم توسعة دائرة الحّركّية يف حال عدم ال

تصّور أّن املالكات وجهات الترشيع ولو مل تكن متميّزة بسهولة، لكنها متمّيزة يف  وبه يمكن

اجلملة، فقد يصّب الشارع احلكم بمالحظتها فيقول: كّل مورد علمتم فيه بأّنه يفيض لتحّقق 

قد خيّس يف بعض احلاالت حيث يتوّرط  ّن املوىلهذا املالك فاتركوه أو فافعلوه. وهنا صحيح أ

ّلفني يف خالف الواقع، لكنّه يرى أّن هذه اخلسارة قابلة للتحّمل نسبًة خلسارة مالك بعض املك

 ًا هنا أو هناك.وريّ قد يعتربه رضأو غريه مما التسهيل 



  

 اخلطأ يف تعميم املوقف يف مقام الثبوت، دون متييز حاالت الضبط وعدمهاـ  ـ  

عن البحث اإلثبايت ـ أّن احلكمة ال تعّمم استنتج النائيني من كالمه يف جهة الترشيع ـ بعيدًا 

وال ختّصص، ويبدو منه أّن هذه النتيجة قائمة عىل مستوى الثبوت برصف النظر عن اإلثبات، 

 فكيف استنتج من البحث الثبويت عدم تأثري احلكمة يف التعميم والتخصيص؟

ع املشتمل عىل جهة واجلواب: إّن النائيني افرتض أّن املوىل يف مقام الثبوت يرى أّن النو

الترشيع إذا كان متمّيزًا ومنضبطًا وأّن اجلهة موجودة يف متام أفراد النوع أو أغلبها، فسيكون 

احلكم عىل النوع نفسه ال عىل دائرة أوسع، وإال كان احلكم يف الدائرة األوسع إلزامّيًا وال يدور 

 مدار احلكمة؛ لفرض عدم التمّيز.

أّن احلكم يف احلالتني اللتني أشار هلام النائيني )اجلهة النوعّية ـ عدم  وبتعبري آخر: إّننا الحظنا

ص، ويف غري  نتج أّن احلكمة ال ختصِّ التميّز( مل يتبع احِلكمة، بل كان أوسع منها، وهذا ما ي 

هاتني احلالتني يلزم أن يكون احلكم مطابقًا للنوع املساوي للحكمة، فال معنى لفرض أّن 

 احلكمة تعّمم.

 ّن احلكمة تعّمم وختّصص؟أطة؛ إذ ما معنى بل حيتوي عىل مغال   ،كالم غري دقيقهذا الكّن ل

نا يف مقام الثبوت ـ معنى أّن احلكمة  نفرتض إمكان جعل أّننا هو وختّصص تعّمم ـ وكالم 

فلو كان لدينا سائل وكانت بعض مصاديقه ينتج عنها  ،هامع فرض متيّز هااحلكم دائرًا مدار

فراد السائل، وتوّسع احلكمة تضيّق احلكم إىل حّصة من أكانت قابلة للتميّز، فإّن مفاسد، و

احلكم إىل حّصة من أفراد سائل آخر فيها هذه اخلاصية. فليس معنى التعميم والتخصيص يف 

 ال رجع الكالم ملقام اإلثبات.إسوى هذا، ويف مقام الثبوت احلكمة 

فاملوىل يقول: ال ترشب اخلمر؛ ألّّنا تورث فلو أردنا صياغة املوقف بحسب التعبري 

قاباًل للتميّز يف أفراد اخلمر الغائّية( املالكّية )العّلة العداوات واخلصومات، ويكون هذا املالك 

من حيث النوع والكّم، فاحلكمة هنا ختّصص؛ ألّّنا تضيّق دائرة احلكم نحو بعض األفراد 

أنواع أخرى من املسكرات ـ غري اخلمر العنبي ـ فيها  ا تشمل تناولّّن ؛ ألاملتمّيزة، وهي تعّمم

 هذه اخلاصية. وال أدري هل يقول املؤمنون بالتعميم والتخصيص باحلكمة غري هذا؟!

ها إّن معنى التعميم والتخصيص باحلكمة قائم عىل فرض أّن احلكمة   نقابالوما حيّقق 

هذه احلكمة، مع فرض متيّزه خارجًا،  والضبط، فيكون اخلطاب منصّبًا عىل كّل ما حيّققللتميّز 



  

أّما املوارد التي يكون فيها احلكم أوسع من احلكمة فلو تأّملنا فيها جّيدًا فسوف نكتشف أّّنا 

ضبط احلكمة والتثّبت من وجودها إال عرب توسعة احلكم ًا من احلاالت التي ال يمكن نوع

ال ال تّسي يف حالة التعميم ه من طرف احلكمة، علاًم أّن هذه احلصوعدم القبول بتخصي

 باحلكمة.

 وهبذا نستنتج أّن املريزا النائيني كان عليه التمييز بني حاالت انضباط ومتيّز احلكمة

، التعميم والتخصيص، وحاالت عدم الضبط والتمّيز فال يمكنها ذلك يمكن، فوحمّققها

ن تبعّية احلكم لعّلته ؛ فهو تعبري آخر عوالتعميم والتخصيص يف مقام الثبوت ليس إال هذا

 الغائّية وجودًا وعدمًا.

وأّما قرص النائيني احلديث عن الضبط والتميّز يف العّلة دون احلكمة، فهو غري دقيق، 

 فاملالك واحد يف االثنني معًا، والضبط والتمّيز وعدمه متصّوران فيهام معًا.

 النائيين نظرّيةعن حتقيق نتائج  ّيةعجز مقولة الواسطة الثبوتـ  ـ  

 :وهنا ،قّسم املريزا النائيني العّلة إىل واسطة يف الثبوت وواسطة يف العروض

، فال معنى أي مالك احلكم ،إذا كانت هذه العّلة الثبوتيّة هي عينها حكمة احلكم ـ 1

، وقد قلنا بأّن لعّلة املفروض فصله عن باب جهات الترشيع ومالكاتهلوضعها هنا يف باب ا

ـ يمكن أن تكون مرجعًا يف فرض متيّزها وعّلته الغائّية تّية ـ بمعنى مالك احلكم العّلة الثبو

 عدم  عند عدم عّلته الغائّية.حينها وضبطها؛ واملعلول 

 ـ أو عارضة عليه ـ وضوعة الثبوت هي صفة موجودة يف املذا قصد النائيني أّن واسطإو ـ 2

صفة هي املوضوع، بل وجودها يف هبا صار موضوعًا للحكم، فهذا يتطّلب عدم كون ال

وهنا نسأل: هل ثّمة خصوصّية أخرى جعلت املوضوع موضوعًا أو املوضوع جعله موضوعًا، 

 ض أو ال؟آخر مفرت   ال؟ وهل هذه الصفة موجودة يف موضوع  

هو موضوع احلكم  فإذا مل تكن هناك خصوصّية أخرى جعلته موضوعًا، فلامذا صار أ ـ

 وليس تلك الصفة؟

 دور  ـ التي هي الواسطة يف الثبوت ـ ولتلك الصفة  ذا كان لعنوان املوضوع دور  إو ب ـ

صار املوضوع عبارة عن العنوان احلامل لتلك الصفة املوجبة جلعله موضوعًا، وهنا ال  ،ضاً يأ



  

معنى للتعميم، لكّن التخصيص معقول؛ ألّن زوال هذه الصفة يفرض زوال املوضوع يف 

 احلقيقة.

عىل سؤال أبعد من ذلك وهو: ما معنى أّن الصفة أو اخلاصية الفالنية تلعب  وهذا ما يفتح

دورًا يف ثبوت احلكم عىل املوضوع؟ فهل تثبته وتزول وتذهب هي بعيدًا؟ كيف هي ميكانيزما 

م ال يف باب العلل ، هذا األمر..؟! إّن هذا ال ي عقل فرضه إال يف بعض حاالت املالكات واحِلك 

إىل أّن وجودها واستمرارها هلام دور يف بقاء املوضوع موضوعًا، فلو زالت وإال فمرجع ذلك 

، إال إذا قيل بأّّنا واسطة يف الصفة هذه زالت موضوعّية املوضوع، بزوال عّلة موضوعّيته

 الثبوت حدوثًا ال بقاء!

من هنا ال أكاد أتعّقل فكرة الواسطة يف الثبوت هنا دون أن يكون لوجودها وعدم وجودها 

تأثري يف ثبوت احلكم من خالل تأثريها يف ثبوت املوضوع، إال يف افرتاض أّن املراد هبذه العّلة 

، أو يعترب أّن العّلة الثبوتيّة غري قابلة للتميّز هو املالك، ال املناط واملدار، فريجع الكالم ملا تقّدم

ودها وعدمه متهيدًا فيضع املوىل احلكم عىل كيّل املوضوع القابل للتميّز الشامل حلال وج

 .إلحراز حتّقق االمتثال يف حال وجودها

النائيني هنا إال أن يتكّلم عن التفصيل يف عّلة الثبوت، بني العّلة الثبوتيّة  وليس أمام الريزا

 احلرصّية، وغريها، وهنا:

وضوع لزمه األخذ بام قلنا، وهو انعدام موضوعيّة امل إذا كانت العّلة الثبوتّية تاّمة منحرصة،

 بانعدام عّلة هذه املوضوعّية.

وكان هناك بديل  وعّلة ثبوتيّة أخرى، ففي هذه احلال يلزمه ـ ثبوتًا  إذا مل تكن منحرصة، وأّما

ـ التفصيل بني حالة حتّقق الواسطة البديلة عند زوال الواسطة الثبوتّية األوىل وعدمه، فعىل 

ىل موجبًة يف زواهلا للتخصيص، بينام عىل التقدير تقدير التحّقق ال تكون الواسطة الثبوتّية األو

 الثاين يفرتض القول بالتخصيص.

أّن متييز النائيني يف الواسطة الثبوتيّة  وإضافّية، وه نكتشف من املالحظة املتقّدمة مالحظةً و

، إال بني التي ا خذت بنحو احليثّية التقييدّية، وتلك التي أخذت بنحو احليثّية التعليليّة غري  دقيق

ولو جتعل من املمكن وجود عّلة أخرى للحكم يف املوضوع،  يثيّة التعليليةإذا فرض أّن احل



  

، وعليه كان يلزمه التفصيل املتقّدمة اإلشارة دّيةيبخالف التقيكانت خصوصّية ذات املوضوع، 

 .إليه آنفاً 

 لتخصيصنقد مناقشة الزجناني للنائيين يف حصر اإلشكالّية بالتعميم دون اـ  ـ  

ما ذكره السيد الشبريي الزنجاين، وحاصله أّن الواسطة يف الثبوت وإن من املالحظات هنا 

مل يكن يمكنها التخصيص، غري أّّنا قادرة عىل التعميم؛ لفرض خاصية العلّية التاّمة فيها، 

حيثام فاملفروض أّّنا عّلة تاّمة لثبوت احلكم يف املوضوع، وهذا يعني أّّنا سوف ت ثبت احلكم 

 .حّلت

وكأّن الزنجاين ألغى خاصية املوضوع هنا، ليعيد صياغة القضّية عىل الشكل اآليت: إّن 

 املوضوع هو كّل ما كانت هذه الواسطة الثبوتيّة متحّققة فيه وجارية يف مورده.

الغائيّة حيث  ةق اإلصفهاين يف بحث العلّ املحقّ شبيهها  وهذه اإلشكالية عينها كان أثار

 .الغائّية ةأّن املفروض أّن احلكم يّسي يف كّل مورد تتحّقق فيه العلّ  اعترب

فإذا  يف التعميم،ـ لو صّحت يف نفسها ـ ولكنّني مل أفهم لاذا حرص الزنجاين اإلشكاليّة 

كانت هذه العّلة هي العّلة التاّمة، وكان وجودها قادرًا عىل إنتاج احلكم يف موضوع  آخر، 

 منح أّي عنوان آخر صفة املوضوع، فلامذا ال يكون انعدامها يف املوضوع وبتعبري أدّق: عىل

األّول موجبًا لسقوط احلكم تبعًا لسقوط الواسطة التي أعطت املوضوع صفة املوضوعيّة، 

، أو عىل فنكتشف من انعدام الواسطة الثبوتّية انعدام موضوعّية املوضوع، ومن ثم انتفاء احلكم

كم عىل تقدير فرضيّة تعّدد العّلة الثبوتيّة بحاجة ـ إثباتًا ـ لدليل  جديد غري األقّل يكون إبقاء احل

وهذا كّله عىل تقدير مثل ضبط العّلة ومتّيزها كام هو  .اإلطالق، مثل استصحاب بقاء احلكم

 مفروضنا.

 نقد حصر النائيين الواسطة املنتجة بالواسطة العروضّية )نقد الزجناني(ـ  ـ  

الزنجاين أيضًا، أّن اشرتاط املريزا النائيني ـ حتى يتّم تشكيل قياس من الواسطة  ذكر السّيد

                                              
 .17انظر: الزنجاين، كتاب اخلمس، الدرس رقم:  (1)

 .656: 1انظر: اإلصفهاين، ّناية الدراية  (2)



  

غري صحيح؛ وذلك أّن الرشط يف الواسطة يف  ،ـ أن تكون واسطًة يف العروض ال الثبوت

 القياس أن تكون واسطًة يف اإلثبات ال العروض، والواسطة يف اإلثبات هلا حاالت منطقّيًا:

وذلك يف مثل الرباهني اللمّية، ومثاله:   اإلثبات واسطًة يف الثبوت أيضًا،أ ـ أن تكون واسطةم 

الذي هو الواسطة  «آكل للسمّ »زيد  آكل  للسّم، وكّل آكل  للسّم يموت، فزيد  يموت. فعنوان 

 يف اإلثبات هو يف واقع األمر واسطة  يف ثبوت املوت لزيد.

كام يف الرباهني اإلنّية، ومثاله: العامل  ،اإلثبات واسطًة يف العروض ب ـ أن تكون واسطةم 

متغرّي، وكّل متغرّي حادث، فالعامل حادث. فإّن احلدوث طرأ أّوالً وبالذات عىل املتغرّي، وحيث 

فلذلك عرض عنوان احلدوث عىل العامل )العامل(، إّن عنوان املتغرّي متحّد مع ذي الواسطة 

 بتوّسط عنوان املتغرّي.

ويمثل له  ال يف الثبوت وال يف العروض، ،ةً ثبات واسطاسطة يف اإلج ـ أن ال تكون الو

 خملوقاته وبديع صنعه.عرب الباري تعاىل وجود إلثبات إليها د نالزنجاين بالرباهني التي يست

وهنا يكون املعروض الواقعي  لواسطة الثبوت، اإلثبات مالزمةً  ن تكون واسطةم أد ـ 

 عينه، ومثال ذلك: لحكم هو املالزم للحّد األوسط، الل

 زيد مبتىل بالتقيّؤ بسبب أكله للسمّ 

 هبذا النوع من التقّيؤ فهو سيموت من يبتيل وكّل 

 سيموت زيد  

ل السّم هو الواسطة يف كألكل السّم، وأ مالزمةً )واسطة اإلثبات( هنا تعترب حالة التقيّؤ 

 ثبوت املوت لزيد.

 ومثاله: روض،لواسطة الع هـ ـ أن تكون واسطة اإلثبات مالزمةً 

 .يف داخل القطار يرى األشياء التي يف اخلارج يف حال احلركة زيد  

 .قطار األشياء التي يف اخلارج يف حال احلركة فهو يف حال احلركةالمن يرى من داخل  وكّل 

 زيد يف حال احلركة.

القطار لكون اإلنسان يف  ه يف حال احلركة مالزمة  نّ عىل أهنا املشاهدة ملا يف خارج القطار 

يف عروض احلركة لزيد ثانيًا  ةطوالكون يف القطار الذي هو يف حال احلركة هو الواس .املتحّرك



  

 وبالعرض.

 ،حدود الواسطة يف العروض عندوهبذا نستنتج أّن تكوين القياس املفيد للنتيجة ال يقف 

النائيني من واسطة العروض، فحرص املريزا  عمّ ، والتي هي أبل حيتاج للواسطة يف اإلثبات

 .ة العروضّية غري دقيقطالواسطة املنتجة يف القياس بالواس

 نقد اعتماد النائيين على أصالة املوضوعّية يف العناوينـ  ـ  

املريزا النائيني من ظهور الدليل يف كون العنوان قد  ّن ما اّدعاهأ هو املالحظة األخرى هنا

ن آخر، أي أصالة املوضوعّية يف العناوين، قد سبق لنا ا خذ بوصفه املوضوع بعنوانه ال عرب عنوا

 مناقشته يف مباحث حجّية السنّة.

ة، ال لوجود قانون عقالئي اسمه ام حيمل العرف  الكالم  عىل املوضوعيّ إنّ »وقد قلنا هناك: 

ة، فلعدم االلتفات إىل هذا االحتامل أو ة، بل لعدم وجود احتامل حقيقي يف الطريقيّ املوضوعيّ 

 طمئنان العريف بعدمه ال نجد العرف يقف عنده.اال

وبعبارة  أخرى: اليشء املؤّكد هو أّن العرف والعقالء يبنون عىل املوضوعية يف صورة الشك 

ا يف صورة وجود ما يفيد شّكًا حقيقيًا االفرتايض املحض، أي ذاك االحتامل املنطقي البحت، أمّ 

ر ضئيل، فهل توجد عند العقالء قاعدة عقالئية متساوي النسبة إىل الطرفني، أو متفاضل بقد

 والتباس حقيقي؟ ة، يرجعون إليها رغم وجود شّك اسمها: أصالة املوضوعيّ 

وبعبارة ثالثة: إّن األصول العقالئية يف باب املحاورات ليست أصوالً تعبّدية، فالعقالء ال 

، ومعنى لامء أصول الفقهيعرفون يف حياهتم مثل ذلك، كام أقّر هبذا األمر غري  واحد  من ع

ذلك أّن قاعدًة مثل قاعدة املوضوعية يفرتض أّنم يعتمدون عليها من باب كشفها النوعي عن 

ثبت الطريقية لكنّها  مراد املتكّلم ومقصوده من كالمه، ففي حالة حصول شواهد عكسية ال ت 

لسان العرف والشارع أيضًا، ملاذا ة يف سيام مع كثرة استخدام الطريقيّ الجتعلها احتامالً معتّدًا به، 

ة؟ وما هي داللة الكشف املوجودة يف هذه القاعدة حتى يركنوا يعتمد العقالء عىل املوضوعيّ 
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ة ليست حكاًم صدر يف كتاب أو سنّة، بل هي شأن عقالئي، فعندما إليها؟! إّن قاعدة املوضوعيّ 

عدة حقًا أم يرون النّص جمماًل يأخذون عند العقالء، هل يطّبقون هذه القا ـجدًا  ـيرتّدد األمر 

منه القدر املتيّقن حينئذ  عىل أساس عدم وجود كشف داليل يف غريه حتى يندرج ضمن دائرة 

وقد ال يكون، ففي كثرية ة أحيانًا حجّية الظهور؟ وقد يكون القدر املتيقن مطابقًا للموضوعيّ 

هذا القدر  ة بحسب النتيجة، إال أنّ وعيّ مثل الرؤية واليقني يكون القدر املتيّقن لصالح املوض

ًا لصالح حتريم الشطرنج يف خصوص صورة قامرّيتها، ال املتيقن يف الشطرنج يكون وسطيّ 

 حتريم مطلق آالت القامر وال مطلق الشطرنج.

واليشء الذي يوجب استغراب الذهن املترّشعي والفقهائي اليوم من هذا الكالم وعدم 

التعّبدي أو القواعدي ـ إن صّح التعبري ـ ملبدأ املوضوعية من جهة، وقّلة  ألفته له، كثرة التطبيق

بل ندرة حصول شك حقيقي عىل خالف املوضوعية من جهة أخرى، أما لو حصل هذا 

وبنينا عىل عقالئية هذه القاعدة، فال يشء يؤّكد عمل العقالء هبا، ويكفينا هنا عدم  ..الشك

الداللة حينئذ  مع الشك يف إحراز عملهم سيكون مرجعه الشك يف  إحراز عملهم، وذلك أنّ 

ن يف البناءات العقالئية من إىل الشك يف صغرى حجّية الظهور من جهة، وقانون القدر املتيقّ 

 .«جهة  أخرى، باعتبار السرية دلياًل لبيًا ال إطالق فيه

النائيني، يفرتض جعل وفقًا هلذا الكالم، وبرصف النظر عن اجلانب الثاين من كالم املريزا 

التعليل إّما بمثابة قرينة عىل إرادة الطريقّية من العنوان املأخوذ يف املوضوع، أو عىل األقّل 

خذ بذاته ال بنحو الطريقّية، وهو شّك حقيقي يف كون العنوان قد أ  ـ أحيانًا كثرية ـ يوجب الشّك 

 تصال يغدو األمر شديد الوضوح.فاعل، له مرّبره من قرينة  متصلة أو منفصلة، ويف مورد اال

 تزييف التقعيد يف متييز العلل بني املالكّية واملناطّيةـ  ـ  

ضوع وّن اّدعاء النائيني أّن التعليل ظاهر يف اجلهات املقتضية للحكم ـ املالكات ـ ال يف مإ

وّنا بنحو عّلة ألّن نسبة العّلة ـ عرفًا ومنطقّيًا ـ للمعلَّل أعّم من كاحلكم يبدو يل غريبًا؛ 

. والعرف رضوريٌّ ، فأنت تقول: ارشب املاء كّل يوم فإّن رشب السوائل العّلة الغائّية/اجلعل

يفهم أّن التعليل يريد بيان املوضوع احلقيقي الذي هو رشب السوائل، ومثل هذا املثال ال يكاد 
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ثم يصبّون احلكم يعّد وال حيىص يف حياة العرف والعقالء، حيث يرّكزون عىل مورد  ومصداق 

عليه بوصفه مصداقًا لكّلّية  أعىل منه يبّينوّنا يف التعليل، فمن الغريب دعوى أّن التعليالت 

، بل نحن نّدعي أّن أو رشوط ومالبسات ظاهرة يف املالكات فقط، وغريها حيتاج لقرينة

ل العربة بنظر الفقيه التعليل كثري يف املوردين معًا، ومن ثّم فليس هناك قاعدة متثل مرجعًا هنا، ب

يف النصوص ليفهم منها ظهورها يف أّي نوع من التعليل. ويف كثري من األحيان يظهر بوضوح 

 من طبيعة العّلة أّّنا بنحو املالك أو بنحو املوضوع الكيّل األصيل العام.

فّضل فكان ي ويبدو يل أّن النائيني خلط هنا بني التقعيد وبني بيان القرائن وموارد اجلريان،

منه أن يقول: إّن قرينة كونه يف مقام بيان العّلة العروضية كذا وكذا، بينام قرينة كونه يف مقام 

بيان العّلة الثبوتّية كذا وكذا، أّما صياغته املوقف عىل أّن األصل يف الظهور كذا وكذا فهو 

 موهم  جدًا، إذ ال يوجد أصل  هنا.

هي أّن الذهنّية اللغوّية عند فيها الفائدة، و ال بأس هنا بالتعّرض لقضّية مهّمة لعّل و

صولّيني ـ ونظرنا هلم اآلن ـ تنزع نحو عملية التأصيل، بمعنى أّنه هيّمهم أن يتأّكدوا بأّنه ما األ

ليهم يصلح لتكوين مرجعيّة حيث ال ؟ ألّن تقعيد األصل بالنسبة إهو األصل وما هو االستثناء

كلّية  وا للفقيه أداةً مليهم ليقدّ لّية يف غاية الرضورة بالنسبة إعموهذه ال .يات موردّيةطر معتتوفّ 

 يمكنه العمل عليها يف خمتلف الظروف واألحوال.

ون عند صوليّ حيث يميل األ وإىل جانب ذهنّية التأصيل، توجد ذهنّية التقعيد احلارص،

ها ضبط مجيع يمكن ،و ذات شقوق واحدة مفردة أةً ن يستخرجوا قضيّ ة اللغوّية أدراسة القضيّ 

 .احلاالت اللغوية يف موضوع البحث

لكّن ذهنّية التأصيل هذه تارًة تكون غري صحيحة يف نفسها، وأخرى تكون صياغتها غري 

بنى برشّيًا بل ت   ،ةّن اللغة غري اعتباطيّ نرفض تعقيل اللغة، بل نحن نؤمن بأال بمعنى أّننا دقيقة، 

ن نحرصه أو غوي ليس بالرضورة أتفسري النّص اللمقام  نّ أال إ، وحماسبات سسعىل عوامل وا  

 نّ ندما ال تتوّفر احلالة الثانية فإصل، فعصل وأخرى تعرّب عن خالف األز بني حالة  متثل األنميّ 

 املعنى يذهب لصالح احلالة األوىل.

 كاملشرتك اللفظي الذي والبديل الذي نفرتضه هنا هو ترك القضية للتجربة امليدانّية، متاماً 



  

صل هناك معنى هو األ نّ أال  ،نةيمعنى من معانيه حيتاج لقر فكّل  ،ه ال يمكن تأصيلهنّ لوا بأقا

صل، حثنا مل يكن من الرضوري تقعيد األ، ففي مورد بة هي التي حتتاج ملؤونة زائدةوالبقيّ 

ل صل  هنا، بالواسطة الثبوتّية ال العروضّية؛ ألّنه ال يوجد أ صل يف التعليل هو األنّ أبمعنى 

 ةة العلّ وكيف يفهم طبيعة التعليل من خالل نوعيّ  ،ها للعرفحالت  إيفرتض من البداية القضّية 

ة واخلارجّية، فالبحث دائاًم اقيّ ية والسداخليّ ومن خالل املالبسات احلافة ال ،لونسبتها للمعلَّ 

 يف املوضوع ال يبدو يل صحيحًا. صل  أوبالرضورة عن 

، فقد نأخذ بعني االعتبار حالتني، فهنا ليس من ن غري دقيقةكام أّن صياغة التأصيل قد تكو

الرضوري دائاًم أن تكون إحدى احلالتني هي األصل والثانية هي االستثناء، بل أحيانًا يكون 

واحلالة الثانية وتكون يف مورد كذا وكذا، وىل عندنا حالتان احلالة األ الصحيح أن نقول:

حدى ياقات لريّجح إن ينظر يف القرائن والسارئ أوتكون يف مورد كذا وكذا، وعىل الق

 احلالتني.

لست معارضا  لذهنّية التأصيل والتقعيد اللغوي، بل أميل جلعل احلاالت متنّوعًة، وأّننا 

 .دائامً  لسنا مضطّرين أن نجّر أنفسنا جّرًا للخروج بقاعدة

 كلّية من التعليلنقٌد لغوّي وعريف ملعايري النائيين يف استنطاق الكربى الـ  ـ  

 ةه بنحو العلّ نّ أّن األصل يف التعليل أليها النائيني مهّمة، وهي ة التي توّصل إكانت النتيج

ن تكون بمثابة ة تصلح أال يف حالة كون العلّ إة دون العروضّية، فال ينتج التعليل شيئًا الثبوتيّ 

 .كربى كلّية، ويكون التعليل متوّقفًا يف فهمه عىل كوّنا كذلك

 ف املقتيض لتلك الداللة هو كون العّلةوضابط ما ذكر من الصالحية والتوقّ »ال النائيني: ق

ألن حيمل بنفس عنوانه عىل  واحد، قابالً  عىل املورد وغريه بجامع   منطبقاً  اً كّليّ  املنصوصة عنواناً 

 أيضاً ـ طلب كان أو بصيغة ال خربّياً ـ كّل منهام باحلمل الشائع الصناعي، ويكون احلكم املعّلل 

أو  «اخلمر حرام ألّنه مسكر»كام يف مثل  ،منهام ختّصص باملورد أصالً  ءوال يكون ليش، كذلك

الورود عىل و ونحو ذلك، فمن كوّنام عنوانني قابلني للحمل أ «ال ترشب النبيذ ألّنه مسكر»

عّلية العّلة ستكشف عدم دخله ال يف ي   ،منهام به ءواحد وعدم ختّصص يش املورد وغريه بجامع  



  

وال يف معلوهلا، وخترج هي عن باب الواسطة يف الثبوت بذلك. ولكون اجلملة املعّللة بمنزلة 

ويدّل هو حينئذ عىل ، النتيجة وما عّللت به بمنزلة الصغرى فلوال كّلية الكربى مل يصّح التعليل

ة  ) :تلك الكّلية بذلك، حذو داللة قوله سبحانه ي  رخ ئ ِل الخق  سخ أّن املسؤول هو أهلها ونحو ( عىل و 

للكربى الكّلية وبمعونة  وباجلملة فمن صالحّية العّلة املنصوصة ألن تكون موضوعاً  ذلك.

إطالقها وإطالق ما عّلل هبا خترج هي عن باب الواسطة يف الثبوت، ويتحّصل موضوع 

ل هبا عىل تلك وكّلّيتها من توّقف صّحة التعلي ،الكربى من أحد اإلطالقني وحمموهلا من اآلخر

إذ مع عدم  دم أساس الكربى الكّلية من أصله؛ولو انتفى أحد هذه األمور اّن الكّلية.

كام إذا كانت من جهات املصالح أو املفاسد  ـ هلا بنفس عنواّنا صالحّيتها ألن تكون موضوعاً 

، ويكون كانت من الوسائط الثبوتّية ال حمالة ـ التي هي مناط موضوعّية املوضوعات ألحكامها

التعليل هبا بمعزل عن الداللة عىل كوّنا كذلك يف غري مورده كام قد عرفت، وكذا لو انتفى 

بإسكار   ـمثالً  ـ اإلطالقني وقّيدت هي أو ما عّلل هبا بمورده، كام لو عّللت حرمة النبيذ أحد

و ذلك ممّا ال كان احلكم املعّلل استثناء ملعنّي، ونح نفسه ال بانطباق عنوان املسكر عليه، أو

يّطرد بنفس مدلوله يف غري املورد إاّل بتجريده عاّم يوجب التخّصص به، إذ مقتىض  يمكن أن

التقّيد املذكور هو دخل خصوصّية املورد إّما يف عّلية العّلة أو يف معلوهلا، فينتفي موضوع 

من باب  ويتعنّي كون العّلة املنصوصة ،الكربى يف إحدى الصورتني وحمموهلا يف األخرى

ي عن املورد إاّل بدعوى القطع بعدم دخل ة عىل كّل تقدير، وال سبيل إىل التعدّ الوسائط الثبوتيّ 

من األمرين، فيخرج عن باب منصوص العّلة ويرجع إىل تنقيح املناط  ءالتخّصص به يف يش

 .«ونحوه

ائيني، حيث يرى أّن ة التعامل مع التعليل عند النولنفّكك هذا النّص الذي يقّدم عصارة آليّ 

 ة اآلتية:يمكن حتقيقهام عرب العمليّ  ،فالصالحية والتوقّ : يعنرص  

ظت حسكار لو لوعنرص الكلّية، وذلك أّن اإلنكتشف عنرص الصالحية من خالل  ـ 1

مل الشائع عىل املورد  لالنطباق واحلقابل   ه كيلٌّ نّ ألوجدنا  ،ولغريه ـ وهو اخلمر ـ نسبته للمورد
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 ونقول: النبيذ مسكر. .ول: اخلمر مسكر  فنق ،وغريه

والنبيذ  .قابلة لالنطباق عىل املورد وغريه، فنقول: اخلمر حرام ،وهو احلرمة ،لاملعلَّ  نّ أكام 

 حرام.

من خالل هذه العملية يستكشف النائيني أّن املورد ـ وهو اخلمر ـ ال عالقة له ال بعلّية العّلة 

 يف ألّنه لو كان واسطةً   اإلسكار ليس واسطة يف الثبوت؛أنّ وال باحلكم املعّلل، وهبذا نعرف 

سكار املوجبة لثبوت فيكون اخلمر فيه خاصية اإل ،ن ينشأ من اخلمر نفسهالثبوت للزم أ

بعنوان كونه مخرًا فمعنى الواسطة يف الثبوت هنا هو أّن اخلمر الذي يقع التحريم عليه، 

 بام هو مخر تثبت احلكم  عليه ، وهي اإلسكار،ية  خاصـ بام هو مخر ـ موضوعًا للحكم تكون فيه 

وليس هو منشأ اخلاصية  ،العّلة ةاخلمر هنا مل تكن له عالقة بعليّ  نّ إ، وحيث ال بام هو مسكر

 .يف املقام ة الثبوتطالتي هي اإلسكار هنا، مل يعد يمكن فرض واس

ّرر من عنوان اخلمرّية، وهذا إّن عنرص الكلّية املأخوذ من العّلة واملعّلل سمح للنائيني بالتح

ما فتح له املجال للتحّرر من واسطة الثبوت التي أخذ فيها أّن املوضوع هو اخلمر بعنوانه، فيام 

 الكلّية ت لغي هذا األمر.

جيعل مفهوم الواسطة يف الثبوت يولد مقّيدًا بكون العنوان  هذا الكالم من النائيني هنالكّن 

كام يبدو من لغي التعميم، يس فكرة الواسطة يف الثبوت بالتي ت  اخلاّص هو متام املوضوع، فل

بل التعميم صار ملغّيًا وهلذا نشأت فكرة الواسطة يف الثبوت، فطريقة تعامل كالم املريزا، 

؛ ألّنه يضع القاعدة عىل الواسطة يف الثبوت يف حني أّن مفهومه للواسطة النائيني غري دقيقة هنا

 .عدم والدة القاعدةيف الثبوت يوجب مسبقًا 

ومن هنا ال يعود معنى لتصّور التعميم بالعّلة الثبوتيّة عنده؛ خالفًا ملحاولة الزنجاين النقدّية 

املتقّدمة؛ ألّن الزنجاين أخذ العلة الثبوتّية لوحدها ليجعل منها معيارًا، يف حني يبدو أّن النائيني 

ة الثبوتيّة عنده عن املوضوع وحتّررها منه ال يمكنه أن يتصّور هذه احلال؛ ألّن انفصال العلّ 

سة ألخذ عنوان  معناه أّّنا ليست عّلة ثبوتّية، ألّن العّلة الثبوتية عنده وليدة املوضوع ومكرِّ

املوضوع بام هو هو موضوعًا للحكم، فكأّن النائيني والزنجاين خيوضان معركًة لفظّية 

 مصطلحّية هنا.

ة اإلطالق، وذلك بأّن نقول بأن احلكم ـ نظريّ النائيني ب إضافة لعنرص الكلّية، يستعني ـ 2



  

رمة ثبتت نتيجة اإلسكار بال أّي إّن احل، مطلق   ّلل باإلسكار، واإلسكار  رمة ـ قد ع  وهو احل

 .مطلق اإلسكار وه ةفالعلّ ه آت  من اخلمر، نّ قييد اإلسكار بأت

ة اخلمر  املقّيدة بيشء مثل مخريّ لق، بمعنى أّن احلرمة غريطمـ وهو احلرمة ـ ّن املعلول أكام 

 .خذت هناخرى أ  هي األ

. ولو الحظنا مسكر  حرام كربى كليّة وهي: كّل  والدة   ،الكلّية واإلطالق :وينتج عن فكريت  

حتريم اخلمر فسوف نجد توّقف حرمته بعد هذا الذي قلناه عىل صّحة هذه الكربى الكليّة، فلو 

  تعليل حتريم اخلمر بكيّلّ اإلسكار.مل تكن هذه الكربى موجودة فال يصّح 

الواسطة يف العروض؛ ألّن نثبت وهبذا يكون عنرصا: الصالحية والتوّقف، قد حتّققا هنا ف

احلكم قد انصّب يف احلقيقة عىل عنوان املسكر، وهو املوضوع، وحلق اخلمر لكونه من مصاديق 

 نا.املوضوع، وهذا هو مفهوم الواسطة يف العروض عند النائيني ه

والسؤال: هذا التصوير الذي قّدمه النائيني هنا يدفعنا لعرفة أين إذًا ال يكون التعليل منتجاً 

 لكربى كلّية؟

ـ مثاالً، وهو تعليل حرمة يف رسالة الصالة يف املشكوك ذكر النائيني هنا ـ من مجلة ما ذكر 

، املغاير «ت اخلمر إلسكارهاحّرم»تعبري: ذكر يف أجود التقريرات والنبيذ بكون النبيذ مسكرًا، 

ومراده التفريق بني حتريم النبيذ النطباق عنوان  .«ركا مست اخلمر ألّّن محرّ »عنده لتعبري: 

املسكر عليه، وحتريم النبيذ ألّنه بنفسه مسكر، ففي احلالة الثانية ال تولد القضّية الكلّية؛ ألّن 

وهلذا قال النائيني هنا بأّنه ينبغي لكي  .اإلسكار رهني  خلصوصيّة النبيذ، بخالف احلالة األوىل

 للعّلة املنصوصة.وهي عملّية مغايرة عنده نوّسع الدائرة أن ننّقح املناط 

فبعد كّل  هذه النتيجة العمالنية التي خرج هبا النائيني قد تبدو غري مألوفة للذهن العريف،

 التمييز بني تعبري: حّرمت اخلمر هذه املقّدمة الطويلة الثبوتّية والتحليلّية التي أنتجها، تمّ 

ّرمت اخلمر ألّّنا مسكر، وهذا ما أثار حفيظة السيد اخلوئي الذي سّجل  إلسكارها؛ وح 

ام هو عىل نّ إهذا االحتامل  نّ أال خيفى »مالحظة هنا يف هامش أجود التقريرات، قال فيها: 

ة املذكورة العلّ  ومن أنّ  ،هتحكم مدار علّ  كّل  خالف ما هو املرتكز يف أذهان العرف من دوران

ة قيامها باملوضوع املذكور يف خصوصيّ  مع قطع النظر عن ،ة للحكميف الكالم هي بنفسها علّ 

م اخلمر اهلل مل حيرّ  نّ إ :×من قوله املستفاد أهل العرف يف أنّ  ه ال يشّك نّ أرضورة  ؛ةالقضيّ 



  

سكار باخلمر يف لقيام اإل دخل   من دون ،مسكر ام هي حرمة كّل نّ إ ،مه إلسكارهام حرّ نّ إسمه وإل

من  ة املورد يف احلكم مانعاً دخل خصوصيّ  ه لو كان احتاملهذا مع أنّ  .احلكم باحلرمة أصالً 

جلرى ذلك فيام إذا كان تعليل  ،املذكورة فيهه تانعقاد ظهور الكالم يف دوران احلكم مدار علّ 

أن يكون يف صدق املسكر عىل  اً املحتمل فيه أيض إذ من ؛عن رشب اخلمر بكونه مسكراً  يالنه

 .ة موجودة يف غريهوال تكون هذه اخلصوصيّ ، تقتيض حرمته ة  خصوص اخلمر خصوصيّ 

 ،ه مسكرألنّ  ؛ال ترشب اخلمر :ةمن قضيّ  ما يستفاد عند أهل العرف وباجلملة ال نشك يف أنّ 

األوىل ثبوت  املستفاد من فإن كان ،إلسكاره ؛ال ترشب اخلمر :ةبعينه هو املستفاد من قضيّ 

ن مل يكن املستفاد من إو، كان املستفاد من الثانية هو ذلكـ كام هو الظاهر ـ مسكر  احلرمة لكّل 

وعليه  .األوىل أيضاً  ةمسكر من القضيّ  مل يستفد عمومه لكّل  ،مسكر الثانية عموم احلكم لكّل 

يف الكالم من  ذكورةس رسه من التفصيل وجعل العالمة املفاده شيخنا األستاذ قدّ أفال وجه ملا 

 .«خرقبيل الواسطة يف العروض يف أحد القسمني ومن قبيل الواسطة يف الثبوت يف القسم اآل

وذلك أّن  ؛اً حتليل النائيني صحيحيف الوقت نفسه يبدو ومالحظة السيّد اخلوئي يف حمّلها و

يف التحليل الذهني بني يا عند املناطقة، وهناك فرق ابمنظار حتليل القض ةينظر للقضيّ  النائيني

إّن  وقولنا: )أ( هي )ب( التصافها بام هي )أ( بصفة )ج(. ،)أ( هي )ب( ألّّنا مصداق لـ )ج(

 .ورتنيصن يفصل بني الأالتحليل الذهني يمكنه 

                                              
؛ ووافقه غريه، مثل تلميذه الغريفي، فانظر له: قواعد 1، اهلامش رقم: 499: 1اخلوئي، أجود التقريرات  (1)

؛ ومقياس الرواية: 45ـ  43: 8، و215ـ  213: 1 ؛ والسيفي املازندراين، بدايع البحوث246حلديث: ا

ويظهر من السيد حمسن اخلرازي املوافقة عىل التعميم والتخصيص عرفًا يف العّلة املنصوصة  .198ـ  192

 .535ـ  534: 3فانظر له: عمدة األصول 

أّّنم يفهمون احلكم منصّبًا عىل املوضوع )يف القضّية املعلَّلة( دون والغريب أّن السيد اخلميني ينسب للعرف 

العّلة، مع حمافظته عىل عموم تأثري العّلة حيث توجد، فال حيصل انقالب يف موضوع احلكم، بل حيصل تأثري 

ـ  127: 2عام للعّلة حيث توجد يف صّب احلكم عىل موضوعات متعّددة وجدت فيها العّلة )كتاب الطهارة 

ثبت اخلميني احلرمة للفّقاع ألّنه 128 (، وهذا غريب  عن العرف، فإذا قلنا: اخلمر حرام ألّّنا مسكر، ي 

مسكر، لكّن احلرمة تثبت للفّقاع بعّلة اإلسكار، فال نستطيع نفي عنوانّية الفّقاع يف التحريم. وهذا غريب 

عنوان املسكرّية بدون وجود خصوصّية فيه بنظري؛ ألّن العرف ال يفهم من ذكر الفّقاع سوى كونه جتلّيًا ل

 بعنوانه، فراجع وجدانك اللغوي والعريف وانظر ماذا تفهم.



  

العرف ال يالحظ مثل هذه  بًا جدًا عندما يقول بأنّ ويف الوقت عينه يبدو اخلوئي مصيلكن 

بل  ،وال كل ّهذه التحليالت ،ة يف العروضالثبوت وال الواسط يف ةاألمور كّلها، ال الواسط

 يتعامل مع اجلمل التعليلية تعاماًل واحدًا ما مل تقم حالة خاّصة معيّنة.

ة تقول: ال تعليليّ  ينا مجلةً أ، فنحن لو رجعنا للمالكات نفسها وروئي صحيحاخلوكالم 

زة، فإّن العرف يفهم ميّ ر العّلة منضبطة متا توقع يف العداوات، وأمكن تصوّ ّّن أل ؛ترشب اخلمر

 ال ترشب اخلمر لكوّنا مسكرًة. :وال يرى فرقًا بينه وبني ،دوران احلكم مدار العّلة

 ؟!«مغالطة املدخل»هل توّرط النائيين يف ـ  ـ  

ه لها عىل حماولة النائيني كّلها، وهي ما أسميّ التي نسّج النهجيّة ة ساسيّ الالحظة األ ه هيوهذ

قرب أفالباب الذي دخل منه النائيني كان من األساس خاطئًا، وكان  ،«الدخلغالطة م»ـ ب

لتحليل العلل يف احلقائق والتكوينيات منه يف اللغة والدالالت والرشعّيات، رغم أّنه حتى يف 

ن ذكرناها، فاملدخل الثبويت الذي وجله النائيني هو ائه كانت هناك مالحظات عليه سبق أفض

بعد فهمه عن املعطى العريف العفوي الذي أليها، وإل ة التي توّص طه يف النتائج الدالليّ ذي ورّ ال

 شكال التعليالت هذه إال نادرًا وخلصوصيات طارئة.أال يمّيز بني 

وهلذا قد يدخل اإلنسان من باب وتكون خطواته بعد الدخول صحيحة، وليس اخلطأ عنده 

نقطة مهّمة يلزم النظر إليها يف التحليل اللغوي يف سوى اختياره الباب اخلاطئ، وهذه 

 الدراسات األصولّية.

عيل بن يقطني، عن أيب احلسن بل الحظ ـ وهذه جمّرد عينة متثل منّبهًا وجدانّيًا ـ خرب 

فام كان  ،مها لعاقبتهاه حرّ ولكنّ  ،م اخلمر السمهامل حيرّ  وجّل  اهلل عزّ  إنّ »قال:  ،×املايض

. فهذه الرواية ختضع يف تركيبها ملا اعتربه النائيني ال مفهوم له «ر فهو مخرعاقبته عاقبة اخلم

وال تعميم فيه، وفقًا لألمثلة التي قاهلا، مع أّن اإلمام بنفسه مارس التعميم التعلييل هنا يف نفس 

هافت الرتكيب، فال اإلمام عىل تقدير نسبة اللفظ إليه وال الراوي ـ وهو إنسان  عريف ـ شعرا بالت

 يف الرتكيب أو أّن التعليل ال يسمح بوالدة التعميم.

                                              
 .412: 6الكايف ( 1)



  

وهبذا كّله نستخلص أّن نظرّية املريزا النائيني يف التعليل النّّص والعّلة املنصوصة تعاين من 

 مشاكل عميقة، وال تصلح أساسًا يف التعامل مع التعليالت الواردة يف النصوص الدينيّة.

 تعليلالالتعميم والتخصيص بالزجناني يف نظرّية الشبريي بحث الثالث: امل

استعرضنا يف املبحث األّول يف جمال التعليل ما يتصل بالتخصيص ومفهوم اجلملة 

التعليلّية، ثم درسنا يف املبحث الثاين نظرّيًة مهّمة ترتبط برشح قضّية التعميم والتخصيص معًا 

دف هنا يف هذا املبحث الثالث لدراسة يف اجلملة التعليليّة، وهي نظرّية املريزا النائيني، وّن

نظرّية أخرى عىل وزان النظرّية املريزائّية؛ لنفّككها ونرشحها، ثم ننظر يف مديات صّحتها، وفقًا 

 ملا توّصلنا إليه. هذه النظرية هي نظرّية السيد الزنجاين.

 ـ نظرّية الزجناني، عرٌض وتوضيح وتفكيك 

لكنّه يدمج رًا خاّصًا يف قضيّة العّلة واحلكمة، تصوّ الزنجاين  ييطرح السيد موسى الشبري

فيه بني مباحث احلكمة والعّلة، بحيث تقع بعض موارده قريبة من احلكمة واملالك وبعضها 

اآلخر متصل بالعّلة، وقد يشعر الباحث أّن املعايري التي قاهلا غالبًا ما تقبل االنطباق عىل العّلة 

 بحسب املوارد.معًا واحلكمة 

 كنني عرض تصّوره خمترصًا عىل الشكل اآليت:ميىل أّية حال، وع

 البحث الثبوتي أو جهات التشريع ومالكاتهـ  ـ  

 هي: ،ر جهات الترشيع ومالكاته عىل أنحاء أربعيمكن تصوّ 

لبي للقضّية املعلِّلة قاباًل إللقائه للمخاطب، ومعنى ذلك سأن يكون املعطى اإلجيايب وال ـ 1

أّي  ،احلكم يف يد املكّلف ال يلزم منه ال يف طرف اإلجياب وال يف طرف السلب أّن وضع مالك

 املنضبط منه ال يبايل حمذور؛ ألّن املخاطب قادر عىل ضبطه يف الطرفني معًا أو أّن املقدار غري

 مره.املوىل بأ

وغريها ضة مفراد احلاضبط األ نّ ض، فهنا إذا قلنا بأه حامنّ أل ؛انل الرمّ كومثال ذلك: ال تأ

ة ض حرام، وكذلك القضيّ مة له وهي: كّل رمان حاجيابيّ ة اإللقاء القضيّ إللعرف، يمكن  ميسور  



  

 .السلبية وهي: كّل رمان غري حامض فليس بحرام

مة وخمّصصة معًا.  ويف هذه احلال يلزم نظرّيًا أّن تكون العّلة معمِّ

ضه عىل املخاطب دون املفاد السلبي، لعر ة قابالً ليكون املفاد اإلجيايب للقضّية املعلّ  نأ ـ 2

املوىل يف عقد السلب يقوم  نّ أ وهذا ما ينتج عدم إمكان التخصيص يف القضّية، وسبب ذلك

وا من يكون ة، فلو كان احلكم: فتشاته الثانويّ بتوسعة احلكم نتيجة عدم التمّيز حفاظًا عىل مالك

كم يف طرف اإلجياب ممكن عرضه عىل يف الشارع يف هذا الوقت ملنع عبور السارقني، فإّن احل

عدم  نّ أل ؛ا يف طرف السلب فال يمكن عرضهمّ خاطب وهو: وجوب تفتيش السارقني، أامل

قع نتيجة عدم وضوح القضيّة اغري السارقني يوجب التوّرط يف خمالفة الوب تفتيش وجو

 هدافه.ق أللمخاطب، فيجعل املوىل حكام عامًا لضامن حتقّ 

صًا.وهنا املالك معّمم   ولكنّه ليس خمصِّ

وهنا لتقديمه للمخاطب دون اإلجيايب،  لة قابالً ة املعلّ لبي من القضيّ سّن يكون املفاد الأ ـ 3

م طالب ّّن أل ؛ن يدخلواللداخلني إىل هذا املدرسة أ اسمحوا :اًم؛ فلو قالال يكون احلكم معمّ 

 طعدم متّيزه واحتامل اختال، بسبب دينيطالب علم  يم لكّل معلوم دينّية، فهنا ال يمكن التع

زّي الًا يمثل كونه مرتد ،بل يفرض املوىل ختصيصاً  ،غري الطالب بالطالب، هلذا ال يمكن التعميم

 .الديني

ألّنه إذا نتج عن حالة عدم  ؛وعليه فهنا ال يمكن التعميم، لكنّه ال يمكن التخصيص أيضاً 

الزّي اخلاّص، صار احلكم عبارة عن: التعميم صريورة احلكم هو السامح بإدخال من هو مرتد  

إدخال املرتدي للزّي، وهنا ال معنى للتخصيص؛ ألّن التخصيص إّنام يكون يف حالة كون 

املالك موجودًا يف بعض األفراد، فيقوم بتخصيص احلكم تبعًا هلا، واملفروض هنا أّن كّل 

يف يمكن للمالك هنا أن املرتدين للزّي ـ وهو املالك الثانوي ـ هم طالب علوم دينّية، فك

 خيّصص بطالب العلوم الدينيّة؟!

ة غري قابل لعرضه عىل املكّلف، لة املعلّ ن يكون املفاد اإلجيايب والسلبي معًا من القضيّ أ ـ 4

ال  ذخفهنا ال يمكن األشّقة، جل التعب واملسافر ألومثاله احلكم بوجوب صالة القرص عىل امل

غري املسافر يقرّص واملسافر ال يقرّص، ما دام  نّ ذ يلزم منه أإ اب؛جيبطرف السلب وال بطرف اإل

، وليس هلام ضابط واحد، وخيتلفان هنا وهناك ادفرالتعب واملشّقة قد يتداخالن يف حياة األ



  

 وهبذا ال يكون هذا التعليل موجبًا للتعميم وال للتخصيص.

 البحث اإلثباتيـ  ـ  

 :خصيصتالتعميم وال ، ضمن حالت ياإلثبايت الزنجاين معاجلة املوضوعجعل 

تى ة حة التعليليّ ن تتحّقق يف القضيّ زنجاين ثالثة رشوط البد أفقد ذكر ال ،أ ـ أّما يف التعميم

 ي:مكان التعميم هبا، وهيكون باإل

 ،، إّنههنّ دواته، مثل : ألمسوقة مساق التعليل عرب استخدام أن تكون اجلملة أ ل:األوّ  طالرش

 .ونحو ذلك ..فإّنه

 ويمكنه ضبطه ومتييز مصاديقه. ،فكلّ ون التعليل قاباًل للعرض عىل املن يكأ الرشط الثاين:

، ومعنى ذلك أن تكون املالبسات ن يكون للحكم واملوضوع معًا إطالقأ الرشط الثالث:

السياقّية مما يساعد عىل ذلك وإال فال قيمة للتعليل؛ ألّنه لن يكون سوى ملجّرد بيان جزء العّلة، 

ومثاله أن يسأل زيد  عن شخص  هل يمكنني االقتداء به يف اجلامعة؟ في جاب: نعم؛ ألّنه عادل، 

فال يمكن هنا احلديث عن إطالق؛ لنفي دور رشط الذكورة يف إمام اجلامعة أو طهارة املولد أو 

ن غري ذلك؛ إذ ال يوجد سياق  يساعد عىل تكّون إطالق من هذا النوع؛ ألّنه ال يريد سوى بيا

 .خاصية متثل جزء العّلة كان هلا دور ـ بحسب املناسبات السياقّية ـ يف تكميل اجلواب

 .«ال ترشب اخلمر؛ ألّنه مسكر»من هنا فاملثال الذي جيمع الرشوط الثالثة هو: 

فالعربة بحالة وجود املالك يف أغلب أفراد املوضوع، وإال لو وجد  ب ـ وأّما يف التخصيص،

عنى للتخصيص، وهنا يطرح السيد الزنجاين مسألة ختصيص شخص احلكم يف متامها فال م

ونوع احلكم، وهو بحث مفهوم القضيّة التعليليّة الذي تعّرضنا له سابقًا، ورشحنا نظرّية 

 الزنجاين فيه أيضًا فال نعيد.

 س بعرضهام:زنجاين لديه تقسيامن للعّلة ال بأّن السيد الأىل أخريًا إامشري 

فبعض العلل  ىل دائميّة ومؤقتة )موسميّة بحسب تعبريه(،ل: تقسيم العّلة إاألوّ التقسيم 

دائم، لكّن بعضها اآلخر مؤّقت مثل: ارشب الربتقال حتى ال تصاب باملرض الفالين، فهذا 
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اِجك  خاّص بفصل الشتاء مثالً ويف جوٍّ من الربد، ومنه قوله تعاىل: ) و  لخ أِل زخ ا الن بِيه قم هيه 
ا أ  ي 

يخن  و   ذ  ؤخ فخن  ف ال  يم ر  عخ ن ى أ نخ يم لِك  أ دخ بِيبِِهن  ذ  ال  يخِهن  ِمنخ ج  ل  ننِي  ع  دخ ِمننِي  يم اِء الخمؤخ نِس  ن اتِك  و  ( ..ب 

(، فهو يعترب أّن هذا التعليل مؤّقت، وهلذا فاحلكم عنده يزول بزوال هذا 59)األحزاب: 

 التعليل املؤقت.

ففي احلالة األوىل يتّم التعليل بأمر   عقالئّية،عّلة دّية وتعبّ  ةىل علّ إ ةالتقسيم الثاين: تقسيم العلّ 

هو يف األصل تعّبدي، مثل تعليل وجوب يشء بكون اهلل أمر به يف القرآن، بينام يف احلالة الثانية 

فإّن التعليل يكون بأمور عقالئّية وعرفية ومرتكزات بّينة للناس، برصف النظر عن اجلهات 

 .لدينّيةالتعبدّية وا

وهذا التقسيم األخري كان طرحه السيد حميي الدين الغريفي وتبعه غريه، وساّمه التعليل 

، إذ قد يكون التعليل راجعًا لكربى رشعّية وأخرى ألمر اإلرشادي والتعليل التعّبدي

عقالئي أو عريف أو جتريبي طبيعي، وقد يكون مرتكزًا مثل ما قيل يف التعليل بكربى 

وقد ذكر أّن من فوائد التعليل غري التعّبدي محل  صحاب يف بعض روايات االستصحاب.االست

األمر  ، بمعنى أنّ األصل يف التعليل أن يكون عرفياً  أنّ ، واحلكم عىل اإلرشادّية دون املولوّية

 ل به ثابت لدى العرف إما ببنائهم أو بترشيع املرّشع، أي يكون ترشيعه ثابتًا ومعلومًا يفاملعلّ 

 .ظاهر تعليل احلكم بيان اجلهة ألنّ  ؛اخلارج قبل التعليل به

)رّد نظرّية الزجناني  قولة الشهرية يف شرط الضبط يف العّلة واحلكمةاملنقد ـ  

 واملشهور(

النقطة املركزّية التي تقوم عليها نظرّية السيد الزنجاين يف مرحلة الثبوت هي مسألة الضبط 

، وهي املسألة التي نّظر هلا يف احلقيقة مكان اإللقاء للمخاطبالتي متثل عنوان إ والتميّز

وتارخييًا أصول الفقه السنّي يف مباحث العّلة يف القياس، ويف ضوئها أخذ الزنجاين الضبط  

 والتميّز رشطًا من رشوط التعميم يف العّلة يف مرحلة اإلثبات.

بقًا، من أّن عدم انضباط العّلة أو ما أملحنا له سا ووه والبد لنا من وقفة مهّمة جدًا هنا،
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احلكمة من األسباب التي يتوّقع معها عقالئّيًا توّسع املوىل يف دائرة احلكم قياسًا بدائرة املالك، 

لكّن السؤال املركزي هو ملاذا نفرض عىل الداللة اإلثباتّية للتعليل رشطًا من هذا النوع؟ وهو 

املالك للمنع عن األخذ بالتعليل فيهام سنّيًا وشيعيًّا الرشط الذي دفع بكثريين يف باب احلكمة و

 كام رأينا.

قلنا سابقًا ـ يف سياق مناقشة نظرّية املريزا النائيني ـ أّن عدم انضباط املالك أو العّلة مما 

يسمح بتغرّي نسبة العّلة واحلكمة مع احلكم، لكنّه ال دليل يلزم دومًا بذلك، فلو جاءتنا مجلة 

: إّن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر أو إّن الصالة رّشعت لذكر اهلل تعاىل، فلامذا تعليلّية مثل

ال يفهم العرف أّنه إذا صار اإلنسان منتهيًا عن الفحشاء واملنكر بدرجة أكرب من أكثر املصّلني 

 يف العامل، وكان ذاكرًا هلل تعاىل دومًا، ملاذا ال يكون التعليل شاماًل له؟

يف باب  هذه النتيجة تصادم مرتكزات االجتهاد الفقهّي  نّ أحلقيقة سوى ليس هنا يف ا

ة هبذا ة تعليليّ م يقولون بذلك، ولعّل لدهيم ذهنيّ سب لبعض قدامى املتصّوفة أّّن ، وقد ن  الصالة

هي التي دفعتهم العتبار الظواهر الطقوسّية العبادّية جمّرد طرق للحصول عىل مقام  املستوى

، فلعّل اهلل والقرب، فلاّم حصلوا عليه قرؤوا كّل هذه النصوص بقراءة تعليلّيةالتقوى واإليامن 

وحالة اليقني  .ن نتيّقن من وجودهغاية األمر برشط أ ،ولو مل يكن منضبطاً حال التعليل لنا أ

، ولعّل لديه مصالح تقع خلف سبّيتهاّنه يرفض نأهذه ولو كانت نسبيّة، فمن غري املعلوم 

.. فلامذا هنا مل نقبل بجعل النّص نتيجة اخلطأ يف التطبيق كات هنا وهناكخسارة بعض املال

انكشاف املالكات كّلها وحركة تزامحها  نّ أتنا عليه، رغم بل فرضنا نحن مرجعيّ عًا، مرج

 !هلا خافية عنّا؟ وختطيط املوىل

فهم  نّ أن أعترب ريد أا نأخذ هبا، بل أ  نريد أن أقول بأّن كل التعليالت كيفام كانت فإنّ لست أ  

بل هو  ،يف عقولنادقيق التعميم والتخصيص من التعليل ليس راجعًا لتحليل عقيل مالكي 

سنخ تعليل يؤخذ به بمناسبات احلكم واملوضوع  هنّ أراجع لطبيعة فهم العرف لنوعّية التعليل و

 .كلّية ةة وليست حتليليّ رفيّ ة ع  أو ال، فالقضيّ 

 ،ي السنّة والشيعةصوليّ سّلط الضوء عليها هنا، بينام أأ ريد أن أ  التي ة زيّ كهذه هي النقطة املر

حتلييل ذايت،  ثبويتّ  ساس  تخصيص عىل أة التعميم والأخذوا مرجعيّ  ،نجاينزومنهم السيد ال



  

دارة املالكات أّن املوىل قد تكون له خّطة يف إ داً فنّزلوا اهلل منزلة حتليلهم، رغم أّّنم يدركون جيّ 

م يف اجلملة يوافقون ّّن العقالئي العادي، والعقالء كام رأينا رغم أفوق الطور  واملصالح بطور  

مكانات خرقهم هلذا الكالم كبرية مشهور األصوليّني املسلمني، لكّن إعىل كالم الزنجاين و

 إذا أدركوا أّن ثّمة اعتبارات أعىل، أو أّن ثّمة مصالح مزامِح ة كام رشحنا من قبل. وكثرية

اإلسالمي يعيش يومّيًا يف سياق املعايري النسبّية، فهو يقول بأّن القضايا تتغرّي إّن الفقه 

وتتحّول تبعًا لتغرّي األعراف والعادات والشعوب، وأّن الكثري من األمور تتبع حالة الفرد، مثل 

حتّقق احلرج، فرّب أمر  يمثل لزيد حالة حرج لكنّه ليس كذلك لعمرو، ومع ذلك يرجعون 

الة الفرد يف عرشات املوارد، فلامذا عندما يصل األمر إىل باب صالة املسافر نجد األمور حل

أصوليّي الشيعة والسنّة يقولون بأّنه ال يمكن جعل املعيار هو املشّقة والتعب؛ ألّّنام خيتلفان 

باختالف األشخاص؟! فليكن كذلك، وليكن زيد  إذا تعب من هذا السفر يقرّص بينام عمرو 

 ه يتّم؛ ألّنه بحسب تكوينه وظروفه وعاداته مل يتعب أبدًا.. فأين املشكلة يف ذلك؟الذي بجانب

وحتى لو جعل التعب النوعي هو املعيار واختلف الناس فيه، فلامذا ال يكون اليقني بتحّقق 

 ؟، ويكون األصل هو العدم عند الشّك التعب النوعي معيارًا، ويكون التعليل دائرًا مداره

صالح املوىل يف مساحة فإّن بعض أنواع العّلة غري املنضبطة هذه يمكن أن وإذا ترّضرت م

يساعد عىل محاية مصالح املوىل من جهة ثانية، فجعل املعيار هو املسافة قد يؤّدي يف أزمنة 

إىل خسارة مالك ـ مثل زماننا اليوم ـ يزول فيها التعب النوعي من خالل هذه املسافة الحقة 

 صالة القرص فيها هو املفّوت للمصالح وليس العكس.ف !أغلب األسفار التامم يف الصالة يف

، بل عىل إطالقه هذا كّله يعني أّن رشط الضبط والتمّيز يف احلكمة والعّلة ليس صحيحاً 

البّد من إجراء تعديل  فيه، بحيث يرتفع إىل حّد قيام دليل عىل عدم إمكان األخذ بمعيارّية 

و هناك، إّما الستلزامها حمذورًا خاّصًا يف املورد أو لكون األخذ هبا العّلة غري املنضبطة هنا أ

غري ة أو لفظّية خاّصة يف املورد أو لوجود قرينة سياقيّ ينايف دلياًل آخر أو إمجاعًا وتساملًا حّجة أو 

عدم انضباط العّلة أو احلكمة مع كون تركيبة اجلملة التعليليّة ظاهرة يف  ذلك، وإال فمجّرد  

 غري  صحيح. ،ّية العّلةحمور

ودعوى عدم الظهور إال يف حال االنضباط ممنوعة، فال العرف يقبل بذلك وال العقالء 



  

 .، واملّدعي مطالب بالدليلبنحو القاعدة الكلّية

نعم، هذا املسلك يف باب التعليل يمكنه أن يغرّي العديد من نتائج االجتهاد الرشعّي، األمر 

لة األوىل، لكّن هذا ليس معيارًا يف الصّحة واخلطأ كام قلنا مرارًا، بعد الذي قد يثري دهشتنا للوه

 معيار احلقيقة. وأن مل تكن اإلمجاعات والصور النمطّية يف الفقه اإلسالمي ه

وهبذا جيب إسقاط الرشط الثاين من الرشوط الثالثة التي وضعها السّيد الزنجاين، ووضع 

قرينة خارجّية أو داخلية متنع يف املورد عن أخذ العّلة  رشط آخر مكانه وهو: أن ال يكون هناك

 مدارًا.

 املبحث الرابع: التعليل النّصي )العّلة املنصوصة( ونظرّية القياس الشرعي

العلامء منذ قرون وإىل اليوم، تتصل بعض تداوهلا مهّمة  ةً شكاليّ بحث إندرس يف هذا امل

القياس الرشعي، فهذا البحث مهّم للغاية عند ة  ونظريّ نّّص الط بني التعليل ابمديات االرتب

 ح.كام هو واض ،حوج هلذا البحث هناقياس واملؤمنني به معًا، غاية األمر أّن نفاة القياس أنفاة ال

 .والعناوين ة التعليل النّّص عرب جمموعة من الزواياوسوف ندرس هذه الزاوية من قضيّ 

 ياس أو منط مفاصل له؟العّلة املنصوصة نوٌع من القالتعميم بهل ـ  

كانت قضّية التعميم عرب العّلة املنصوصة مثار حتليل بني بعض علامء املسلمني منذ قديم 

هـ(، 460والشيخ الطويس )هـ( 436السيد املرتىض )بعض قدماء اإلمامّية مثل األّيام، وكان 

يف سياق نقد  عن هذا املوضوع واأبرز املعارضني للتعميم بالعّلة املنصوصة، وقد حتّدثمن 

من هذا الكتاب عن أّن الكتب  (التارخيي)وقد حتّدثنا يف الفصل األّول ة القياس، نظريّ 

واملصنّفات اإلمامّية يف القرون اهلجرّية األوىل تظهر أّّنا كانت ترفض ما يسّمى بالعّلة 

نّص، املنصوصة وكذا تنقيح املناط، وأّّنا كانت حذرة للغاية من تعدية احلكم عن مورد ال

 وتعترب أّن هاتني اخلطوتني مرفوضتان.

 والسؤال هنا: ما هي التحّفظات التي دفعتهم للتمنّع عن القبول بالعّلة النصوصة؟

يف البداية أن نعلم أّن حجّية العّلة املنصوصة ضمن قبل أن نخوض يف هذا املوضوع، يلزمنا 



  

عارضني للقياس، ففي الوقت الذي سياق القياس أخذت موقفني عرب التاريخ بني املؤّيدين وامل

أنصار القياس العّلة املنصوصة ضمن دائرة النشاط القيايس، وهبذا يكون الكثري من يضع 

يف  «القياس منصوص العّلة»وهلذا يسّمونه النّص وأمثاله من مسالك التعليل يف القياس، 

بعض القائلني به ـ حتى بل ـ الرافضني للقياس بعض رأينا أّن ، «القياس مستنبط العّلة»مقابل 

رجوا العّلة املنصوصة من القياس ليدخلوها يف دائرة الظهورات اللفظّية  .حاولوا أن خي 

فاالنتقال من األصل إىل ، ولعّل من أقدم من ن سب إليه يشء  من ذلك هو النّظام املعتزيل

ه، وهو يدّلنا عىل احلكم يف الفرع ليس بواسطة عمليّة قياسّية، بل هو جمّرد وجود ظهور عام نّتبع

 .الفرع

قيمة إخراج العّلة املنصوصة عن بحث القياس عالية بالنسبة لرافيض القياس، خاّصة 

املنصوصة يف األشكال القياسّية يعني أّن النصوص  ةاإلمامّية منهم؛ وذلك أّن إدراج العلّ 

 مل وأة عن منصوص العّلة، ناهيـ وفق التفسري السائد هلا ـ أصبحت الناهية عن العمل بالقياس 

، وأّن القياس منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض، وهو ما يستدعي شاملة له ةتعد مطلق

أّنه ما  حتلياًل للنصوص للكشف عن النوع املرفوض من القياس، حيث قد يّدعي شخص  

ه أّن فهذا معنا ،يف كّل أنواع القياس ةنصوص النهي عن القياس غري مطلقة وال عامّ  تدام

عنه بدليل  ه من أنواع األقيسة، ويبقى الباقي غري منهّي رفض   ةدلّ ثبت األعلينا األخذ بمقدار ما ت  

 .مشكوك احلجّية عدم حجيّة الةحتى لو كان مشموالً ألصالنهي عن القياس، 

طالقّية وشمولية نصوص ة املنصوصة عن القياس حيافظ عىل إوهذا يعني أّن إخراج العلّ 

 ل محاية من نفوذ التفكري القيايس.اإلماميّة، ويشكّ القياس عند 

 حتليل معّمق هلوّية القياس والعّلة املنصوصةـ  

ة منصوص جوهر النزاع هنا؟ ولاذا تبدو الصورة غري واضحة يف هويّ  وما هوعىل أّية حال: 

 العّلة مقارنًة بالقياس؟

 السبب يف تقديري هو شكل استخدام العّلة النصوصة؛ وذلك:
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إذا قرأنا منصوص العّلة عىل أّن عندي حكاًم يف )أ(، وتّم تعليل هذا احلكم يف النّص بـ  ـ 1

 )ب(، فإّن حكم )ج( يكون عرب عمليّة قياسّية عىل النحو اآليت:

 إّن عّلة احلكم يف )أ( هي )ب(

 إّن )ب( موجودة يف )ج(

 إذن، )ج( حمكوم بنفس حكم )أ(

جع العّلة املنصوصة إىل عملّية قياسّية، توحي بأصالة )أ( هذه الطريقة يف تركيب الكالم ت ر

 وفرعّية )ج(، ووساطة العّلة التي هي )ب(، فعنارص العملية القياسّية مكتملة.

 أّما إذا قرأنا العّلة املنصوصة بشكل خمتلف وهو: ـ 2

 دّلني عىل حرمة كّل مسكر)وهو التعليل يف النص التعلييل( إّن النّص 

 و )ج( مسكر

 ذن، )ج( بداللة النّص العاّم )نص التعليل( حرامإ

هذه العملّية تنتمي للقياس الربهاين املنطقي، وليس للقياس الرشعي، فليس عندي انتقال 

من أصل إىل فرع، بل من عاّم إىل مصداق من مصاديقه، متامًا كام يف أّي قاعدة عاّمة موجودة يف 

 الرشع.

، وليس بتعبري «برهان»ة التعدية بالعّلة املنصوصة بتعبري من هنا عرّب املحقق احليّل عن عملي

اعتبار  عىل سقوط ة، وكان هناك شاهد حال يدّل الشارع عىل العلّ  ن نّص إف»قياس حيث قال: 

 .«برهاناً  ة يف ثبوت احلكم، جاز تعدية احلكم، وكان ذلكما عدا تلك العلّ 

 مركزّيًا يف قضيّة القياس، فنحن لو لق لنا سؤاالً خيلكّن هذا التحويل يف صياغة الوقف 

راجعنا خمتلف عملّيات التعدية يف القياس الرشعي، لوجدناها برّمتها يمكن صياغتها 

وهذا يعني أّن املشكلة يف القياس عند الناهني عنه ليست يف فكرة  بالطريقتني السالفتني،

القياس عند املانع له البّد التعدية أو إرساء حكم األصل إىل الفرع عرب جامع، بل روح مشكلة 

أن تكون يف نفس عملّية اكتشاف اجلامع الوسيط بني األصل والفرع ال غري، وإال فام هو الفرق 
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وهذا  يف العملّية القياسية بني منصوص العّلة ومنّقح العّلة وسائر مسالك التعليل يف القياس؟!

ية، بل يف عملّية كشف اجلامع الوسيط يؤّكد أّن العنرص الظنّي يف القياس، ليس يف عمليّة التّس

 وآلّياته.

وهذا كّله يفرض علينا اعتبار العّلة املنصوصة قياسًا هبذا املعنى، ألّّنا اكتشاف حلكم يف 

األصل بعّلة جامعة بينه وبني الفرع ووضع حكم األصل عىل الفرع عرب هذه العّلة. ولو مل يكن 

 ننهى عنه! هذا قياسًا فال يوجد قياس رشعي أصاًل حتى

إّن صورة القياس الرشعي موجودة يف منصوص العّلة ويف  وهبذا نخرج بالنتيجة اآلتية:

غريه بشكل متطابق، ولو حّولنا منصوص العّلة إىل ما خيرجه عن صيغة قياس تعدية من 

 األصل للفرع أمكن تغيري كّل أنواع األقيسة الرشعيّة بام خيرجها عن ذلك، وهذا ما يؤّكد لنا أنّ 

النهي عن القياس ليس ّنيًا عن الصورة الرتكيبّية االستداللّية، بل هو ّني عن القياس يراد به 

 النهي عن الظّن يف اكتشاف العّلة واجلامع ال غري.

وينتج عن ذلك أّن حتويل منصوص العّلة إىل باب الدالالت اللفظّية، ال يغرّي من إمكانيّة 

ـ عادًة ـ ة وأّن منصوص العّلة جاء النّص التعلييل فيه ، خاّص خلق صورة تركيبّية قياسّية له

 .مرتبطًا ببيان حكم األصل

بني استخراج كربى كلّية من النص التعلييل، بالتمييز ش أن يناق  لكّن هذا الكالم كّله يمكن 

، وذلك أّن استخراج وهو ما ت لمح إليه كلامت اآلمدي وبني استخراج عّلة احلكم يف األصل،

الكلّية ـ بمعنى داللة التعليل عليها ـ هو استظهار لغوّي يفّّس اجلملة بالكربى الكلّية،  الكربى

بينام اكتشاف عّلة األصل ليس سوى أّن عّلة حتريم اخلمر هو اإلسكار، وال يساوي اكتشاف  

العّلة اكتشاف  كربى كلّية، هلذا فنحن بحاجة إىل دليل  يسمح لنا بتّسية حكم األصل، الذي 

 تجته العّلة، يف الفرع دون ثبوت وجود كربى كلّية، بل بمعونة دليل حجّية القياس عمومًا.أن

نتج أّن حجيّة القياس ال تستبطن أيَّ اكتشاف لكربى كلّية، وهبذا يصبح اكتشاف  وهذا ما ي 

ربى الكلّية مغايرًا متامًا لفكرة القياس، وخترج فكرة العّلة املنصوصة عن القياس لو ف هم منها ك
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 كلّية.

هبذه الطريقة تقع الفاصلة التاّمة بني القياس وبني كّل حماولة لفظيّة أو غري لفظّية، تتوّصل 

بتحويل عّلة األصل إىل قاعدة كلّية ثابتة قبل الرشوع يف العملّية القياسّية  إىل إنتاج كربى كلّية،

األصل وإرادة تّسية  واستنتاج حكم الفرع، وينحرص النشاط القيايس بدائرة اكتشاف عّلة

 حكم األصل عربها من خالل نظرّية اجتهادّية ت سّمى بالقياس.

ـ بالتفسري السائد هلذا النهي ـ  عن القياس وهبذا يكون ّني مثل أئّمة أهل البيت النبوّي 

ليس جمّرد ّني عن االستخراج الظنّي للعّلة يف األصل، بل هو أيضًا ّني  عن تّسية العّلة يف 

  غريها دون ثبوت مسب ق معترب رشعًا لكربى كلّية.األصل إىل

 : ، فإّن «العّلة املنصوصة بعنواّنا»و  «القياس منصوص العّلة»وهذا ما يميّز بني فكريت 

القياس منصوص العّلة هو عملّية قياسّية بامتياز يتوّسطها كشف عّلة احلكم يف األصل دون 

نفسه، بينام العلة املنصوصة بوصفها ذات  ثبوت كربى كلّية خارج إطار االجتهاد القيايس

حجّية آتية من مثل اللغة والعرف أو غري ذلك ليست عمليّة قياسّية )القياس الرشعي(، بل 

 عملّية استظهارّية، يتلوها تنزيل الكربى عىل اجلزئي اجلديد، وهو النبيذ يف املثال املشهور.

 إذن، نحن أمام صورتني متاميزتني للقضّية:

 عّلة يف أعىل املثلث القيايس.صورة ال

وصورة الكربى الكلّية أو موضوعّية العّلة لوحدها للحكم )= الكربى الكلّية = العلة 

 العروضّية بحسب تعبري املريزا النائيني(.

وهلذا نجد الكثري من اخللط يف كلامت الباحثني واألصولّيني يف تأييد أو نقد القياس 

لط بني فكرة العّلة وفكرة الكربى )موضوعيّة العلّية = كوّنا منصوص العّلة بل وغريه، عرب اخل

املوضوع لتام للحكم(، ففيام يرفض نفاة القياس يف احلقيقة أن يكون اكتشاف العّلة معرّبًا عن 

حتصيل كربى كلّية، نجد أّن منارصي القياس يسعون يف كثري من األحيان ـ يف مثل باب 

قديم األدّلة بشكل يتخّطى جمّرد كشف العّلة يف األصل، إىل منصوص العّلة عىل األقّل ـ إىل ت

 نوع من تكوين كربى كلّية كام سنرى بعد قليل.



  

 بعض مدارس أصول الفقه السّنيمقاربة نقد حاجة التعليل للقياس الشرعي، ـ  

فمدخله املنصوصة عىل طريقته،  ةقضّية العلّ ـ  ـ ومثله اآلمدي وغريه فخر الرازييقرأ ال

لموضوع هو أّن ذكر التعليل يف ألسنة النصوص هل هو إعالن عن تعّبدنا بالقياس الذي ل

وهل هو من أدّلة حجيّة القياس هبا )القياس منصوص العّلة( يمكن تكوينه عرب التعليل أو ال؟ 

يفتح البحث بعملّية ترابطّية بني التعليل والقياس، عرب حتليل فلسفة ورود  لرازيفاأو ال؟ 

 ةيف البداية يعرض لنا مشهد املوقف من العلّ التعليليّة يف الكتاب والسنّة، وهو النصوص 

 هي:أربعة ، فتصبح غريهابعض اآلراء، ويضيف إليها فيذكر  املنصوصة

وبعض )جعفر بن مبرش وجعفر بن حرب( وأيب إسحاق اإلسفراييني  يناجلعفررأي  ـ 1

 بالقياس هبا. تعّبداً ليس عىل العّلة  النّص ، وهو أّن وأكثر أصحاب الشافعي أهل الظاهر

وأمحد بن حنبل والقاشاين والنهرواين وأيب بكر إسحاق النّظام والفقهاء  يبرأي أ ـ 2

، أو فقل: النّص عليها يكفي يف التعبّد بالقياس هبا، وهو أّن ةوبعض الظاهريّ الرازي والكرخي 

 .اال حاجة لدليل عىل التعبّد بالقياس هبا غري النّص عليه

 وما ينقله الرازي واحليّل هنا عن النّظام يقع عىل عكس ما ينقله الغزايل عنه، كام قلنا آنفًا،

فراجع، لكن اآلمدي ينقل عن النظام عدم احلاجة للتعّبد بالقياس من خالل العّلة املنصوصة 

 بل هي حّجة دونه.

ء بالعّلة املنصوصة وهذا يعني أّن هناك تصّورين منسوبني لبعض العلامء: تصّور االكتفا

دون حاجة لفكرة القياس، وتصّور االكتفاء هبا بوصفها كافية يف تربير القياس فيها دون حاجة 

 لكلّية القياس عاّمة.

اجلّبائي، وهو وجوب القياس بالعّلة دون أن يتحّدث عن مسألة ورود  هاشم أيبرأي  ـ 3

ألة تأخذ رشعّيتها من ذاهتا، ال من ورود التعّبد بالقياس هبا، فكأّنه يعترب القياس بالعّلة مس

 التعّبد هبا.

ولعّلني أحّلل مفاد كالمه بأّن النّص يعطيني العّلة، وأّن عملّية االنتقال من مفاد النّص 

                                              
؛ وّناية 120ـ  117: 5الرازي والعالمة احليّل وغريمها يف: املحصول ( راجع جممل ما سننقله عن الفخر 1)

 .303: 2؛ والزركيش، البحر املحيط 61ـ  55: 4؛ واإلحكام 607ـ  603: 3الوصول إىل علم األصول 



  

التعلييل الوارد ضمن احلديث عن حكم )أ(، إىل النتيجة الفقهّية يف )ب( ال حيتاج سوى لعملية 

 .عي ضمنًا اإلقرار بأّن النّص قام بإنتاج كربى كلّية، وهذا ما يستدقياس منطقي ال غري

املعتزيل، وهو القول بالتفصيل، واملتداول يف كتابات علامء أصول الفقه  البرصيرأي  ـ 4

، وهو أّنه إذا   عليها تعّبداً  يف التحريم، كان النّص  كانت العّلة املنصوصة عّلةً نقله عن بعض 

 ا.بالقياس هب عليها تعّبداً  ، مل يكن النّص هاب الفعل أو ندبيف إجي بالقياس هبا؛ وإن كانت عّلةً 

األّول وهو اإلنكار، بينام رأينا بني األقوال األربعة القول  الفخر الرازي من وقد رّجح 

، وهذا ما يبدو غريبًا، فعامل إمامي قول النّظاموهو  ،الثاينالعالمة احليّل الحقًا يرّجح القول 

ياس بالعّلة املنصوصة بنفس جميء التعليل النّّص، بينام ينكر ذلك فقيه  يرى ورود التعبّد بالق

من أمثال عىل ذكر آراء علامء اإلمامّية  تيامل يأالرازي وبعده احليّل  أنّ والالفت  شافعّي أشعري!

 !املرتىض والطويس

يلوح  لكّن هذا االستغراب رسعان ما يتالشى؛ فالرازي يريد يف ّناية املطاف أن يثبت ـ كام

من حتليل كالمه ـ أّن نظرية منصوص العّلة ال يمكنها أن تولد سوى من خالل قاعدة كليّة 

تقيض بحجّية الظّن القيايس )الرشعي( أو بحجية مطلق الظّن يف الفروع، ومن ثّم فال يمكن 

ـ  إنتاج حجّية قياس منصوص العّلة بشكل  منفصل عن حجيّة القياس عاّمة، بينام العالمة احليّل 

ومعه مجهور اإلماميّة املتأّخرين ـ عندما يوافق عىل القياس منصوص العّلة فهو يثبته دون أن 

جيد نفسه مضطرًا لنظرّية القياس العاّمة، فاخلالف ـ يف وجه  من وجوهه ـ هو يف قدرة 

 منصوص العّلة عىل التحّرر من نظرّية القياس العاّمة.

منه أّنه يرى ما ذهب إليه الحقًا الرازي، حيث  وهذا عىل عكس الشيخ الطويس الذي يبدو

يف عني وتعليله له  احلكم   ×وقد أحلق قوم هبذا الباب إثباته»يقول يف مباحث التخصيص: 

 ،«إّّنا من الطَّوافني عليكم والطَّوافات»يف اهلّرة:  ×بعلَّة يقتيض التعّدي إىل غريه، نحو قوله

العموم فهو يف حكمه يف أّن ذلك احلكم متعلَّق بكّل ما وقالوا: هذا وإن مل يمكن أن يّدعى فيه 

وهذا إّنام يمكن أن يعتربه  فيه تلك العلَّة حّتى يصري بمنزلة تعليق احلكم باسم يشمل مجيعه.

عىل أّن فيمن  .من قال بالقياس، فأّما عىل مذهبنا يف نفي القياس فال يمكن اعتبار ذلك أصالً 

لو نّص عىل العلَّة يف يشء بعينه مل جيب  ‘ال: إّن النبّي وق ،قال بالقياس من منع من ذلك

إحلاق غريه به إالَّ بعد إثبات التعّبد بالقياس، فأّما قبل العبادة فال يصّح ذلك فيه، ولذلك لو 



  

 .«مل جيب أن حيكم بتحريم كّل حلو إالَّ بعد العبادة بالقياس« لوألّنه ح   ؛ركَّ الس   حّرمت  »قال: 

زي منطلقات التحّمسني العتبار التعليل النيّص تعّبدًا بالقياس منصوص العّلة، ذكر الراقد ل

لسلكه النّظامي، وهذه النطلقات التي سأدمج فيها كالم  وهو ما اعتربه الحقاً العالمة احليّل أدّلةً 

 :، هيوغريه احليّل كالم الرازي ب

اشف عنها، فإذا نّص عىل العّلة األحكام الرشعية تابعة للمصالح اخلفّية والرشع كإّن  أ ـ

 عرفنا أّّنا الباعثة واملوجبة لذلك احلكم، فأين وجدت العّلة وجب وجود املعلول.

كّل مسكر، إذا مل يكن  مت  حرّ  :ل منزلة، ينزّ اخلمر لكونه مسكراً  قوله: حّرمت  إّن  ب ـ

 يف العّلة. يّةة مدخلللخصوصيّ 

 .الحقاً  التي حتّدث عنها الحقًا املريزا النائيني هذه الدليل يذّكرنا بفكرة الكربى الكلّية

، يقتيض إضافة احلرمة إىل اإلسكار، وهو يدّل اخلمر لكونه مسكراً  حّرمت  إّن قوله:  ج ـ

 عىل أّن العلة هي اإلسكار، فوجب أن يرتّتب احلكم عليه أينام وجد.

مطلق اإلسكار، أو  وّلة ه، فإّما أن تكون العاخلمر لكونه مسكراً  إذا قال: حّرمت  إّنه  د ـ

اإلسكار املختّص باخلمر. فإن كان األّول لزم وجود التحريم أين وجد، إذ يلزم من وجود 

ألّنه قدر  ؛وإن كان الثاين مل تكن العّلة هي نفس كونه مسكراً  العّلة التاّمة وجود معلوهلا.

نواع عن بعض، تي هبا يمتاز بعض األ؛ لتغاير اخلصوصيات المشرتك بني اخلمر و غريه

 ة أثر العّلّية.وهو القدر املشرتك، فال يكون للخصوصيّ  واحلكم إّنام أضيف إىل كونه مسكراً 

عند احتامل خصوصّية اخلمر هنا، وهو  الرازيأمثال يتوّقف  ،يف مقابل هذا التأييد للتعليل

 مّهها:ـ وبعضها ضعيف نرتكه ـ أ ما حاول النترصون للتعليل ختّطيه عرب عّدة مداخالت

يسقط هذا القيد عن درجة االعتبار، فإّن إّننا نتخّطى اإلمكان نحو العرف، حيث نراه  أّوالً:

األب لو قال البنه: ال تأكل هذه احلشيشة ألّّنا سّم، يقتيض منعه عن أكل كّل حشيشة تكون 

 .، فيكون يف الرشع كذلكساّمً 

دون أن جييب ه احليّل أيضًا عرتاض  وينقل ا يعرتض عىل هذا الكالمـ وغريه ـ الرازي لكّن 
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رف حاله  بالقرينة، وهي شفقة األب عليه، وحاصله أّن املثال الذي ذكر هنا ـ احلشيشة ـ قد ع 

فلوال القرينة هذه مل نفهم هذا األمر، فال يمكن استنتاج قاعدة من هذا ، املانعة من تناول املرّض 

 املثال.

وسمعنا مجلة: ال  ،ى لو مل نعرف القائل واملقول لهفإّننا حت غري دقيق؛عرتاض هذا االلكّن 

،  نفهم أنّ وف ا سّم، فستأكل هذه احلشيشة ألّّن  حشيشًة أخرى يشملها املوقف نتيجة كوّنا ساّمً

بل حتى لو خرجنا عن عنوان السّم الذي ربام يعطي إحياًء باإلشفاق واحلرص عىل املقول له، 

خماط به ـ: ال ترشب هذا الكوب من العصري ألّنه حامض، وجعلنا املثال ـ دون أن نعرف قائل ه و

فسوف نفهم أّن املجيء بكوب آخر من العصري فيه نفس اخلاصية سوف يوجب حلوق احلكم، 

 واّدعاء غري ذلك مكابرة إنصافًا.

ألّن عّلة  بسقوط القيد؛ األمر ليس كذلك عرفًا، إال أّن الظّن قاض   أنّ  لو سّلمنا ثانيًا:

أو بذاك، بل  هبذا املحّل  أن تكون منشأ احلكمة، وال مفسدة يف كون اإلسكار قائامً احلكم وجب 

عن الرضر  فقط، فإذا غلب عىل ظنّنا ذلك، وجب احلكم به احرتازاً  منشأ املفسدة كونه مسكراً 

 املظنون.

وسبقه  الفخر الرازيوهو لّب لباب رسالة هذا الكالم كان من التوّقع أن يثري نقدًا هنا؛ 

دليل حجّية القياس، املبنّي عىل دليل حجيّة الظّن، فإذا كانت وذلك أّنه بعينه  ،ليها الغزايلإ

، وهذا يعني بالنسبة للرازي أّن هذه املقاربة صحيحة يف العّلة املنصوصة، فكّل قياس حّجة

وره أّن التعليل التعليل النّّص ال يمكنه أن ينتج شيئًا إذا مل نؤمن بنظرّية القياس، وهو ما ينتج بد

 لوحده ال يعطيني مرشوعيّة القياس فيه أو وجوبه.

كام أّن هذا الكالم يفرتض أن يعني بالنسبة للعالمة احليّل مشكلًة عظيمة ينبغي ختّطيها، فإذا 

كان الدفاع عن التعليل النّّص هبذه الطريقة صحيحًا ـ حيث ال يرّد عليه احليّل، برصف النظر 

فهذا اعرتاف ضمني بكلّية مرشوعّية القياس نفسه، وهو أمر  غري معقول  عن فكرته القادمة ـ

 !بالنسبة للحيّل 
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ألّن هذا الكالم مبتن  عىل حجيّة القياس وعىل  الرازي؛مثل ويف تقديري فإّن احلّق هنا مع 

 عليل النّّص.تحجية الظّن يف الفروع قاعدًة، وليس مبنّيًا عىل هوية ال

قال الرشع:  اء هذا القيد غري ظاهر، لكّن دليلكم إّنام يتمّشى فيام إذاسّلمنا أّن إلغ ثالثًا:

 ؛ أّما لو قال: عّلة حرمة اخلمر هي اإلسكار، انتفى ذلك االحتامل.حّرمت اخلمر لكونه مسكراً 

يف هذه الصورة يستلزم اإلسكار  هبأنّ ّر فيق يعود مّرًة ثانية لناقشة هذا الكالم،الرازي ولكّن 

ألّن العلم بأّن اإلسكار من حيث هو إسكار يقتيض  ؛بقياس وجد، لكنّه ليس اماحلرمة أين

احلرمة يوجب العمل بثبوت هذا احلكم يف كّل حماّله. ومل يكن العلم بحكم بعض تلك املحال 

أوىل من العكس، فال  ، وآخر أصالً فرعاً  ، فلم يكن جعل بعض   آخرعن العلم ببعض   متأّخراً 

، فحينئذ يكون العلم حّرمت اخلمر لكونه مسكراً  لو قال: يكون قياساً  ، بليكون هذا قياساً 

 .للحكم به يف النبيذ بثبوت هذا احلكم يف اخلمر أصالً 

صل للفرع ليست سوى ال من األناه سابقًا من أّن عملّية االنتققلبام كالم وقد يناقش هذا ال

العّلة شاملة لغري مورد األصل فال ىل مرحلة اعتبار هذه ، فإذا مل نصل إبتوّسط اكتشاف العّلة

التاّمة عرب مجلة: حرمت اخلمر لكوّنا مسكرًا أو  ةافنا العلّ تشمعنى للقياس، فال قيمة لكيفيّة اك

فكرة األصل والفرع هنا يمكن تطبيقها، فاألصل حتريم اخلمر هو اإلسكار، ألّن  ةعرب مجلة: علّ 

يم فيه كشفًا شامالً لغريه، وهذا كاف  وال هو اخلمر، والنّص التعلييل يكشف عن عّلة التحر

 حيتاج األمر لتعقيد  والتفاف.

بعد أن أمكن تصّور نظرّية القياس  يمكنه أن يعدّل هذه الداخلة،الحقاً غري أّن ما قلناه 

حّرمت اخلمر »بمعزل عن مفهوم الكربى الكلّية. وتعديل هذه املداخلة يكون كاآليت: إّن مجلة 

، ال فرق بينهام أصاًل؛ ألّن اإلسكار يف «عّلة حتريم اخلمر اإلسكار»ومجلة  ،«لكوّنا مسكراً 

احلالتني معًا وقع عّلًة لتحريم اخلمر، فإذا مل يكن باإلمكان ممارسة تعميم يف التعليل يف اجلملة 

 األوىل فإّن الثانية مثلها.

ي عطي أّي قيمة مضافة  وهي أّن التعليل ال هبذا خيرج الرازي هبذه النتيجة،وعىل أّية حال، 

إذا مل يكن دليل حجّية القياس العاّم قائاًم مسبقًا، والالفت للنظر أّن احليّل ينقل هذه املالحظات 

النقدّية للرازي ـ دون أن يسّميه هنا ـ وال يعّلق عليها أو يناقشها، مع أّنه يف بداية بحثه رّصح 



  

 باالنتصار للتعليل موافقًا النّظام.

فإّن التعليل النّّص يمكنه أن يساعد عىل التعميم بال  ا أّن نتيجة الرازي غري دقيقة؛لكنّنا رأين

بنى عليه ـ عىل حجيّة الظّن قاعدًة يف الفروع.  حاجة لنظرّية القياس العاّمة املبنّية ـ فيام ت 

 وتعليق العالمة احلّلي ومقولة النزاع اللفظي يف العّلة املنصوصة، نقدـ  

يف التعليل النّّص ليس إال نزاعًا النزاع احليّل إىل دعوى يطلقها هنا تعترب أّن يذهب العالمة 

فيحتمل أن « حّرمت اخلمر لكونه مسكراً »ألّن قوله:  انع إّنام منع من التعدي؛ألّن امل» ًا؛لفظيّ 

 باخلمر فال يعّم، و أن يكون يف تقدير التعليل بمطلق يكون يف تقدير التعليل باإلسكار املختّص 

باخلمر غري عام، وأّن التعليل  اإلسكار فيعّم، واملثبت يسّلم أّن التعليل باإلسكار املختّص 

حّرمت اخلمر لكونه »النزاع وقع يف أّن قوله:  ،نعم باملطلق يعّم. فظهر أّّنم مّتفقون عىل ذلك.

نزاعهم ذي وقع سكار أو ال؟ و هذا غري البحث الّن عّلة التحريم اإلهل هو بمنزلة أ« مسكراً 

بإسكار اخلمر مل يكن  خمتّصاً « حّرمت اخلمر لكونه مسكراً »فيه، فنحن نقول: إن كان قوله: 

تي نّص الشارع عليها إسكار اخلمر وتكون قارصة، فال يثبت اإلسكار عّلة، بل العّلة المطلق 

حريم عّلة الت»ة يف قوّ « حّرمت اخلمر لكونه مسكراً » احلكم يف غري املنصوص؛ وإن كان قوله:

بمنزلة « حّرمت اخلمر إلسكاره»وجب التعميم، فيجب أن جيعل البحث هل قوله:  «اإلسكار

أو ال؟ ال أّن النّص عىل العّلة هل يقتيض ثبوت احلكم يف مجيع  «لتحريم اإلسكارا عّلة»

 .«فإّن ذلك مّتفق عليه ،مواردها

 وقد يناقش هذا الكالم:

مل يوافق عىل ما قاله العالمة حيث ـ صاحب املعامل ـ  الشيخ حسن العاميلبام قاله  الً:أوّ 

سنذكرها قريبًا احليّل، بل أخذ عليه أّنه فيام يبدو مل يّطلع عىل مداخلة السيد املرتىض هنا، والتي 

، حيث اعترب أّن مداخلة املرتىض تؤّكد أّن النزاع ليس لفظّيًا بل حقيقّي؛ ألّنه يعترب أّن العّلة جداً 

 . أو مصلحة، وقد يكون الداعي مؤثرًا يف موضع دون آخرليست سوى داع  
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ومنطلق انتقاد الشيخ حسن أّنه فهم من املرتىض أّنه بصدد اإلقرار بكون العّلة تاّمة، وأّنه لو 

قال: عّلة التحريم يف اخلمر اإلسكار، فإّن هذه العّلة قد ال تؤثر يف موضع  آخر غري اخلمر، تبعًا 

، فال فرق عند املرتىض بني أن تكون العّلة هي لل والدواعي واملصالحلتنّوع تأثريات الع

مسكرّية اخلمر وأن تكون اإلسكار نفسه؛ إذ حتى يف احلال الثانية يمكن أن يكون اإلسكار عّلًة 

 .، ما دمنا أرجعنا العلل للدواعي واملصالح واجلهاتللحرمة يف موضع  دون آخر

أّن م غري صحيح ـ يالحظ عليه هنا ـ سواء كان صحيحًا أغري أّن هذا الفهم لكالم الرتىض 

هنا دونه هناك، معناه أّن هذه العّلة ليست تاّمة، بل ثّمة عنارص  م  إنتاج الداعي واجلهة حلك

حاّفة هبا، من نوع وجود مانع أو انعدام رشط، وإال فلو فرض أّّنا تاّمة يف اخلمر بال أّي 

لف  ومفارقة،  خصوصّية فيه، وعدم كوّنا تاّمة يف النبيذ بال أّي خصوصّية يف النبيذ، فهذا خ 

وكأيّن باملرتىض تصّور العّلة عبارة عن املقتيض، ال عبارة عن العّلة التاّمة، مع أّن البحث يف 

 العّلة املنصوصة هو حول اّدعاء أّن املفهوم من التعليل هو العلّية التاّمة واملدارّية.

عّلة حتريم اخلمر »احليّل؛ ألّن فرضه هو فهم العلّية التاّمة من وهبذا ال يأيت اإلشكال عىل 

، نعم للشيخ حسن ـ لو أراد ـ أن ي شكل عليه يف فهمه هذا من هذه اجلملة، وهذا «اإلسكار

بحث آخر، رغم أّن الشيخ حسن يوافق عىل التعدية إذا كان هناك شاهد حال عىل عدم 

ق عليها إذا مل يكن هناك شاهد حال عىل اخلصوصيّة، خصوصّية املورد، مع أّن األصّح أن يواف

 وفقًا ملا قلناه سابقًا.

فإّن هذا اللون من اخلالف الفكري ليس ؛ إّن تصوير النزاع بأّنه لفظي غري صحيح ثانيًا:

املنصوصة جيب  ةصغروّي، وهذا صحيح؛ فإّن البحث يف العلّ أّنه  ينبغي توصيفه باملفظّيًا، وإنّ 

، وأّن هذه اإلفادة افادة التعليل للعّلة بام يمّكننا من التعميم والتخصيص هبإار أن يكون يف مقد

 ،ة مرهتنًا لفكرة القياسقضيّ الاحليّل يعالج  نّ أ مستندة لفهم العرف أو نحو ذلك، لكن يبدو

 ر  وإال فال، فتصوَّ  ،التعدية تحصلمتّت ذا إـ بنحو الكربى الكلّية ـ أّن العّلة والكّل متفق عىل 

خالف حقيقي قائم عىل نوعية فهمنا  همع أنّ  ،أّن اخلالف يف التعليل النّّص هو خالف لفظي

 للتعليل سواء كنّا نقول بالقياس أم ال.

ومحل  كالمه عىل أّن مراده من النزاع اللفظي هو نزاع باب الظهورات والدالالت اللفظّية 

، ولكنّه بعيد.  حمتمل 



  

مكن تصوير النزاع احلقيقي ة النصوصة والقياس يييز بني العلّ بل عىل ما قلناه سابقاً يف التم

فإّن القائل بالعّلة املنصوصة إّما أن يقول بإنتاج التعليل لكربى كلّية أو بشكل أكثر شمولّية، 

يقول بإنتاجه الكشف عن العّلة يف األصل، فإذا قال باألّول لزم توافق اجلميع عىل صّحة 

فإن كان مؤمنًا بالقياس لزمه التّسية من خالله وإال مل يمكنه فعل  التّسية، وإذا قال بالثاين

إفادة العّلة أو إفادة الكربى، وهلا  ذلك، فمسألة العّلة املنصوصة هلا جانب داليل يتجىّل يف

جانب ناتج عن هذا اجلانب الداليل، وهو أّنه لو مل نستفد الكربى لزم بناء املوقف عىل قاعدة 

 جيابًا، فالقضّية ترجع لنزاع حقيقي جدًا.القياس سلبًا أو إ

 ، قراءة نقدّيةنظرّية البصري املعتزلي يف التفصيل يف العّلة املنصوصةـ  

عّلة ينقل علامء أصول الفقه اإلسالمي عن البرصي املعتزيل أّنه يفّصل يف التعليل النّّص بني 

 فال يكون كذلك.، لبة الطبالقياس هبا؛ وعلّ  عليها تعّبداً  النّص فيكون التحريم، 

من األصويل تربير  البرصي هلذا التفصيل الذي يبدو أّنه انفرد به، وهو أّن  ويعرض الرتاث  

وجب أن يرتك أكل كّل رمانة حامضة، أّما من أكل رّمانة  ،ترك أكل رّمانة حلموضتها

 ال جيب عليه أن يأكل كّل رّمانة حامضة.فحلموضتها 

 عليه: ضو اعرتم 

الحتامل أن يكون الداعي إىل الرتك  ا نمنع عن لزوم ترك كّل الرّمانات احلامضة؛إّنن أّوالً:

ال مطلق محوضة الرّمان، ومحوضة هذه الرّمانة غري حاصلة يف سائر  ،محوضة هذه الرّمانة

 .الرّمانات

إذ جعل عّلة اجتناب  وهذا الكالم منهم غريب جدًا، عندما نقارنه بطبيعة تقريب الفكرة؛

لرّمانة كوّنا حامضة، يقتيض ـ بفهم العرف والعقالء ـ اجتناب غريها ما دام السبب هذه ا

ريّف يف هذه احلال.  موجودًا، وإال كان التعليل غري  ع 

انة ل رمّ أك  ، وما ذكره من أّن من الفعل والرتكالتعليل النّّص بني فرق يف إّنه  ثانيًا:

حيح لكن لو حّللناه فهذا يعني أّنه مل يأكلها ، صحلموضتها ال جيب أن يأكل كّل رّمانة حامضة
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ره هبا، وهذه قيام الشهوة وخالء املعدة عن الرّمان، وعلمه بعدم ترّض حلموضتها، بل أكلها مع 

 .القيود مل توجد يف أكل الرّمانة الثانية

ّن أك ؛ وذليلزمهم االنتباه لقضية مهّمة هنا أيضاً لكن يف تقديري فإّن البرصي والناقشني له 

لتفصيل يف القياس وال لتفصيل يف التنصيص العيّل، بل هو راجع فقط املوضوع ال يرجع 

 نّ ، ففي النهي يريد الناهي إعدام متام أفراد الطبيعة، فإذا استنتجنا أأحياناً  هيلطبيعة األمر والن

يريد متام  ال هفظ ـ أنّ لفهمنا ـ برصف النظر عن القياس أو داللة ال ،النهي هي كذا وكذا ةعلّ 

تحريم نفهم رضورة حصص وجود هذه الطبيعة املختزنة يف العّلة، هلذا فنحن يف تعليل ال

مطلوب يكون قد فراد العّلة ولو يف غري األصل، بينام يف األمر الوجويب والنديب، التعّدي لتامم أ

ما، فهنا  يق عّلة  يريد حتق هألنّ  ؛الطبيعة ورصف الوجود، هلذا فقد يعّلل األمر بيشء اآلمر حتقيق  

ة ق العلّ لتحقّ  قد نواجه يف بعض املوارد أّنه تتحّقق العّلة فال يلزم من كون الفرع موجبًا اقتضاءً 

 ،، فلعّله يريد رصف وجودهابجميع حصصها وحتّققاهتا دائامً  ةه يريد هذه العلّ نّ أن نثبت أ

يف التعليل خاصّية إضافية  ، فام مل يكنل وهو األصلقد حتّقق يف الفرد األوّ املفروض أّنه و

 فال يمكننا التعميم. ،تفهمنا إرادة الشمول ومتام حصص العّلة يف متام املوارد

واألمثلة التي أوردها ترجع للسلوك والعمل، بينام  وعليه، فنظرّية البرصي غري دقيقة،

 يلزمه أن يورد ما يتصل بالنصوص التعليليّة اللفظّية.

 ، نقد وتعليقالعّلة املنصوصةطلقات التحليلّية لرفض واملنقدماء اإلمامّية ـ  

إّن خطوة تغيري مسار العّلة املنصوصة من القياس إىل الدالالت اللفظّية أمر  جاء الحقًا، 

وإال فالسابقون من رافيض القياس عند اإلماميّة كانوا يرفضون العّلة املنصوصة، وينطلقون يف 

صفة  وقد يشرتك الشيئان يفن الدواعي أو املصالح، ختربنا عة العلل الرشعيّ ذلك من أّن 

مع ثبوهتا فيه، وقد يكون مثل املصلحة  واحدة، وتكون يف أحدمها داعية إىل فعله، دون اآلخر،

 إىل غريه يف حال دون حال، وعىل وجه دون وجه، وقدر منه دون ءاليش مفسدة، وقد يدعو

 ريهم... عىل حّد تعبيف الدواعي معروف قدر، وهذا باب  
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بمعنى  الشكلة الركزّية يف حجّية منصوص العّلة هو التحليل الثبويت اإلمكاين للعلل،

املصالح والدواعي، وهي هبذا جتعل نصوص التعليل غري منتجة يف االجتهاد، وهلذا وّجه 

هؤالء إىل أنفسهم إشكاالً: لو كان األمر كام تقولون فلامذا وردت نصوص التعليل يف الكتاب 

عل احلكم عليه هبذه املصلحةوالسنّ   .ة؟! وأجابوا بأّن ورودها لكي تعّرفنا أّن هذا الفعل ج 

عرب هذه الطريقة متّت تنحية منصوص العّلة ولو مل يسّم قياسًا، وارتاح منه رافضو القياس 

 إىل األبد.

شكاليّة إال أّنه يالحظ هنا ـ برصف النظر عن كون العّلة النصوصة قياساً أو ال ـ أّن اإل

بل  الثارة مل تذهب نحو الدالالت اللفظيّة لرتى هل يفهم العرف من التعليل التعميم أو ال؟

اكتفت بالتحليل الثبويت القايض بأّن صفًة ما قد تكون مؤثرة يف مورد دون آخر، والتحليل 

لتعليل الثبويت صحيح، غري أّن الذي هيّمنا هو التحليل اإلثبايت يف أّن اللغة هل تفهم من ا

 التخصيص والتعميم أو ال؟

وقد قلنا سابقًا أّن التعليل له ظهور ـ يف اجلملة عىل األقّل ـ يف كربى كلّية، فعندما يقول 

إال أن ء، فسده يشال ي   ماء البئر واسع  »: حممد بن إسامعيل بن بزيعيف خرب × اإلمام الرضا

، فإّن العرف «ةله مادّ  نّ أل؛ طعمهفينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب  ، رحيه أو طعمهيتغرّي 

يفهمون ـ كام فهم العديد من الفقهاء بالفعل ـ أّن احلكم املذكور يف البئر راجع ملا له ماّدة، ال 

للبئر بوصفه له ماّدة، فإّن التفسري الثاين حتلييل غري عريف عادًة، وقد رشحنا مقاربات البيان 

رات، فإّنه لو صاحب العريف فيام مىض، وهلذا لو قلت لولدك:  ال تصاحب زيدًا؛ فإّنه مدمن خمدِّ

ّتهم  «زيد املدمن»عمروًا املتصف بالصفة عينها، بحّجة أّن والده ّناه عن  فقط، فإّنه ي الم وي 

ه  إلغاء   م  بالتحايل. وليس ذلك ألّنه أجرى سابقًا إلغاء اخلصوصّية عن زيد، بل الذي أ فه 

 واله ملا ألغاها، فتأّمل جّيدًا.اخلصوصّية هو التعليل نفسه، فل

حيث يشهد ـ ة املتبادر من العلّ  نّ إ»وهلذا ناقش صاحب املعامل كالم  السيد املرتىض بالقول: 
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 .«ق احلكم هبا، ال بيان الداعي أو وجه املصلحةتعلّ ـ ة منها اخلصوصيّ  احلال بانسالخ

ربات الداللّية، كام فعل الالحقون، ال من التحّرر من املقاربات الثبوتّية التحليلية، نحو املقا

 .املنصوصة ةالعلّ مرجعيّة قدامى ناقدي بعض يعود هناك معنى إلثارة التساؤالت التي قّدمها 

 العالمة الشعراني واملنطلقات اللغوية يف رفض العّلة املنصوصة، تعليقات نقدّيةـ  

، مثل العالمة أيضاً  اإلثبايت لكّن بعض التأّخرين من العلامء أثار الشكلة عىل الستوى

الذي قارب قضّية منصوص العّلة من زاوية لغوّية ال حتليلية منطقية  هـ(،1393الشعراين )

فرضّية كتلك التي شاهدناها مع الطويس واملرتىض، حيث اعترب أّن طبيعة التعليل يف لسان 

ىل التعليل بالعّلة العرف، وكذلك يف موارد كثرية ملموسة يف النصوص الرشعّية، قائمة  ع

الناقصة ال التاّمة، ومن ثّم فال نملك داللًة عرفية لغوية عىل أّن التعليل كان بالعّلة التاّمة يف 

 .النصوص التعليلّية، فكيف لنا ممارسة قياس منصوص العّلة؟!

 ء يف موضوع التعليل؛ لكنّنا نخالف الشعراين يف دعواه أنّ ستقراهنا عود  إىل مرجعيّة اال

العرف والرشيعة بنيا تعليالهتام عىل العلل الناقصة، بل الذي نراه أّّنم يبنون تعليالهتم عىل 

 العلل التاّمة، وأّن ما يرتاءى عكس ذلك فهو:

وقوع بعض النصوص يف سياق بيان فوائد أو مضاّر، مصالح أو مفاسد، مرتّقبة من وراء  أ ـ

حّدث عنه هنا، فمثاًل قد تأيت روايات وتقول: إّن األحكام الرشعّية، وهذا غري التعليل الذي نت

اخلمر مرّض بالبدن، أو تقول: إّن الصالة تنري الوجه، فهذا اللسان ليس لسانًا تعليلّيًا، بل هو 

لسان الكشف عن بعض الفوائد والنتائج واملضاّر من اليشء، وهذا بخالف لسان: صّل؛ ألّن 

وكثري ممّا يسّمى بنصوص التعليل ليس تعليالً يف  الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر مثالً.

 احلقيقة بنظر العرف واللغة، بل هو نوع من التربير أو الرتغيب أو الرتهيب ال أكثر.

إّن احلديث عن ظهور اجلملة التعليلية يف التعميم والتخصيص ال يعني عدم وجود  ب ـ

لة سياقّية أو لبيّة أو لفظية أو قرينة معارض يمكنه أن يغرّي الداللة أو حجيّتها، من قرينة متص
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منفصلة، متامًا مثل أّي قاعدة لغوّية هلا استثناءات، إّنام املهم أن ال تكون هذه االستثناءات ـ عىل 

مستوى القرينة املنفصلة ـ بالتي متثل بمجموعها حالة كثرية معتّد هبا توجب حدوث شّك يف 

 القاعدة.

بني قراءتنا للتعليل النّص من خالل نتائج اجتهادنا املبنية عىل  إّنه جيب علينا التمييز هنا ج ـ

عدم حجيّة التعليل، وبني مرجعّية التعليل نفسه؛ إذ ال يصّح حماكمة التعليل عرب صورة الفقه 

التي نملكها وتكون قائمة عىل استبعاد التعليل من البداية، فهذه مغالطة؛ ألّن استبعاد التعليل 

لو فرضت نفسها عىل التعليل ألبدته غري متكامل، بينام لو أخذنا التعليالت  يعطي نتائج فقهّية

 لربام عّدلنا من النتائج الفقهّية نفسها بحيث مل تعد متثل خرقًا لكلّية التعليل ومتامّيته.

 أدوات التعليل وطرائقهاملبحث اخلامس: 

اعلم أنه »يًا، يقول الزركيش: يقّسم االجتهاد السنّي مسالك التعليل تقسياًم ثالثيًا، أو رباع

من دليل يشهد له يف  بل البدّ  ،د وجود اجلامع يف األصل والفرعال يكتفى يف القياس بمجرّ 

 ،ومنهم من أضاف إليه دليل العقل .واستنباط إمجاع ونّص  :ة ثالثة أنواعواألدلّ  .االعتبار

 .«مع فقطواملشهور طريقة الس .ص وجهاً وجعله القايض عبد الوهاب يف امللخّ 

 التمييز  النّّص، صول الفقه السنّي عند احلديث عن مسالك التعليل يف دراسات أاملعتمد و

تنبيه، ونحن سوف نتخّطى هذا التمييز لنحاول تلّمس أدوات البني النّص وداللة اإليامء و

 .بمقاربة أكثر شمولّية التعليل

بل اللغة والعرف  ،ة واحدةة التعليليّ ال يعني أّن الدالل «العلل املنصوصة»إّن التعليل يف 

من حيث فادة التعليل، ومن املمكن ـ وكالمنا طرائق متنّوعة يف إة وددوات متعدّ أينفتحان عىل 

خر، وأن تكون بعض التعليالت ذات أقوى يف الوضوح من آ هنا ـ أن يكون تعليل   أبدامل

 وسع من غريها.ة أفادات دالليّ إ

التعليل غري  :شكلني أساسّيني مهاتصّوره عىل أأن  نيلنيّص يمكنوعىل أّية حال، فالتعليل ا

 والتعليل اللفوظ، وذلك عىل الشكل اآليت: ،اللفوظ
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 )إمجاع، سرية، فعل..( فوظلاملغري ـ التعليل  

للشارع غري أّنه وصلنا بطريقة غري ملفوظة، ة صدوره وأعني به التعليل الذي يمكن نسب

مثل اإلمجاع والشهرة والسرية العقالئّية واملترّشعّية، يف املوارد التي وهذا ما يكون عادًة عرب 

يثبت فيها بالتحليل التارخيي أّن منشأ هذا اإلمجاع أو السرية هو الشارع نفسه فيام صدر منه ومل 

 يصلنا، دون احتامليّة وجود أّي منشأ آخر.

، لكّن الصحيح لتعليلوقد حتّدث أصول الفقه السنّي عن اإلمجاع بوصفه أحد مسالك ا

التعميم لكل أداة تارخيّية ال توصلنا لنّص مبارش ملفوظ لكنّها تؤّكد وجوده حاملًة مضمونه 

 لنا.

ر عىل الصغري هو نقص جْ فلو علمنا باإلمجاع أو السرية املترّشعّية أو العقالئّية أّن عّلة احل  

عتّد به أن هيدر أمواله دون وعي عقله االجتامعي وخربته املالية بحيث يتوّقع معه بشكل م

 ودراية، ففي هذه احلال يمكننا تعميم احلكم بالعّلة لكّل من يتصف هبذه الصفة ولو كان كبرياً 

 .نسانًا استثنائّيًا يف وعيه هذاالتخصيص هبا يف حالة كون الصغري إكالسفيه، ويمكننا 

 يالت والنكاح والطالق هاإلشهاد يف املعام وهكذا لو ثبت باإلمجاع أو نحوه أّن عّلة

احليلولة دون وقوع املنازعات وذهاب احلقوق، فإّنه يمكننا التعميم لكّل وسيلة حتّقق ذلك ولو 

 كانت غري اإلشهاد، والتخصيص بإسقاط رشط اإلشهاد لو انعدمت العّلة لسبب  أو آلخر.

 فوظة تعاين بقّوة من أزمات عّدة أبرزها:لغري أّن هذه الوسائل غري ال

إثبات حتّقق اإلمجاع أو الشهرة أو السرية املترّشعّية أو العقالئّية، فإّن هذا األمر ليس  أ ـ

سهاًل، وقد كشفت الدراسات التارخيّية أّن الكثري ممّا كان يتصّور إمجاعًا أو شهرًة مل يكن 

ًا  مترّشعّية مل كذلك، وأّن هذه الشهرة ولدت بالتدريج الحقًا، وأّن الكثري مما كان يتصّور ِسري 

يثبت وجوده الكاشف عن موقف الرشيعة وصاحب الرشع، وأّّنا سري مترّشعية ولدت 

بالتدريج بفعل عوامل تارخيّية الحقة، وهبذا تكون املشكلة األوىل يف إثبات صغرى هذه 

 العناوين وأمثاهلا.
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ًا ما ن سب بل نحن نّدعي أّن إثبات البناءات والسري العقالئّية ليس أمرًا سهالً، فكثري

للعقالء أمور نسبًة خاطئة كلّيًا أو جزئّيًا؛ ألّن اكتشاف السرية العقالئّية غالبًا ما يكون بطريقة 

شخصّية وعفوّية برجوع الفقيه إىل وجدانه وعرفه اخلاّص، فيام األمر قد يكون ملتبسًا أحيانًا يف 

يف فهمه ووعي حدوده  أصل وجود عرف عقالئي تارًة، ويف اإلقرار بوجوده لكن مع اخلطأ

وتعريفه تارًة أخرى، وعىل سبيل املثال كثريًا ما نجد خالفًا يف أّن العقالء يعملون بخرب 

الواحد، من باب عنوانه اخلاّص أو من باب إفادته الوثوق، فالفقهاء واألصوليّون يقعون يف 

، وليس األمر هبذه ني يف بعض األحيان يف كيفيّة إدراك البناء العقالئّي حرية وحتليل واسع  

 البساطة والسهولة.

العقالئية  ة اكتشاف وحتليل البناءات والسريلتحرير عمليّ وما نزال، ا مرارًا ن  وخ ع  وهلذا د  

صلة هبذا الم ذات لورشاك العإة العاّمة من التجربة الشخصّية والحلّية نحو عراف البرشيّ واأل

 زادت امإذ كلّ  ،واإلحصاء وجيا والتاريخنثروبولع، مثل علوم النفس واالجتامع واألالوضو

عراف أكثر من وعي قضايا األعراف القديمة واحلديثة متّكنا واألالشعوب العنا عىل دائرة اطّ 

 العاّمة. ةالعقالئيّ 

ة ة تعليليّ حرص تفسري اإلمجاع والسرية بصدور نّص تعلييل أو جمموعة معطيات نصيّ  ب ـ

انطلق قد مجاعهم هذا يكون إفإذا كان من املحتمل أن  هي التي دفعت النعقاد اإلمجاع، وإال

فلن واختلفنا معهم يف كيفّية فهمها، ، بالفعل مثالً  يديناأموجودة بني  من حتليلهم لنصوص  

، ومن هذا النوع لو كانت بناء عىل عدم حجّية اإلمجاع املدركي أو حمتمل املدركّية ًة،يكون حجّ 

 .ّلة املستنبطة من قبلهم وتوافقوا عليهاالعّلة املتوافق عليها من نوع الع

مقدار داللة اإلمجاع  نّ أن يتّم التأّكد من مديات داللة هذا اإلمجاع أو السرية، بمعنى أ ج ـ

، وعليه فمن در املتيّقنلبّية يقترص فيها عىل الق ةدلّ ؛ هلذا فهي أونحوه غالبًا ما يكون غري واضح

جيعل التعليل غري واضح يف إفادته الكربى الكلّية ، وهذا ما فيها طالقات  الصعب األخذ بإ

 .)موضوعّية العّلة(

نْتِج   وعليه، فالذي يبدو يل أّنه ليس من امليسور احلصول عىل تعليل   غري ملفوظ عرب مثل م 

اإلمجاع والسرية العقالئّية واملترّشعّية، وأّن مساحة هذه التعليالت تظّل حمدودة، لكنّها نافعة، 



  

 عيد كوّنا قرينة عاضدة لغريها.خاّصة عىل ص

ة مهّمة بناء عىل قانون الالزمة بني حكم العقل ّن علينا أن ننتبه هنا إىل أداة تعليليّ أغري 

وذلك أّنه يف املوارد التي يكون الدليل الرشعي فيها هو حكم العقل العميل مع  وحكم الرشع،

هذه ويعي مداره ومناطه وحدوده، ويف  حكمه ةرك علّ قانون املالزمة، فإّن العقل يدالبناء عىل 

حالة يوجد فيها مدار احلكم  ذا قبلنا بقانون املالزمة يلزمنا التعّدي عن املورد لكّل احلال إ

 .العقيل

لكّن هذا يف حقيقة األمر ليس سوى تطبيق حكم العقل يف مورد العّلة، وليس عمليّة 

 ه.جديدة إضافّية عىل حكم العقل نفسه ووعيه ملا حيكم ب

صول الفقه السنّي إىل جعل اإلمجاع أقوى يف التعليل أوهبذا كّله نجد أّن ذهاب بعض علامء 

اإلمجاع هنا أّن بعد املشاكل التي تقّدمت، فال وجه ملا قاله الزركيش من  ،غري واضٍح  ،من النّص 

ّن هذه ؛ فإق إليه احتامل النسخه ال يتطرّ ألنّ  ؛م يف الرتبة عىل الظواهر من النصوصمقدّ 

اخلصوصّية ولو صّحت لكّن بنية اإلمجاع وطريقة التوّصل إليه وإثباته وإثبات األحكام به، 

 .، وفقًا لقناعاتنا يف نمط حجيّة اإلمجاع وطريقة فهمهتظّل مشكلة كبرية أمام العمل بمرجعّيته هنا

ل  جدًا من وإىل جانب هذا اللون من التعليل غري اللفوظ، ثّمة نوع آخر منه أشار له قلي

األصولّيني من أهل السنّة، وهو اعتامد مسلك التعليل عرب الفعل النبوّي األعّم من السلوك 

وقد أقّر بعض األصولّيني بأّن هذا املسلك يف التعليل قد تّم إمهاله من قبل أغلب  والتقرير،

عرف أّن السهو . ومثاله أن يقع السهو من النبّي، فيقوم بعد ذلك بسجديت السهو، فنالعلامء

 عّلة هلام، وهكذا.

فيام نفهمه من االجتهاد  ،ستفادة من التعليل الفعيل والسلوكي نادرة للغايةاحلّق أّن االلكّن 

ألّن غاية ما يفيد هو وجوب سجود السهو عند حصول هذا املوجب له أو ذاك، وهذا  التعلييل؛

أو رشط وجوبه، بينام الذي ليس سوى بيان فعيل للحكم، والسهو ليس سوى موضوع احلكم 

نريده نحن بالتعليل ليس مطلق اكتشاف ارتباط احلكم بيشء، وإّنام اكتشاف دوران احلكم ـ 
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وجودًا وعدمًا ـ مدار هذا اليشء، بحيث نوّسع احلكم  املنكشف لنا ونضّيقه تبعًا لتلك العّلة 

مطلق ربط شخص احلكم وذلك اليشء، فهذا هو منظورنا نحن من االجتهادات التعليلّية، ال 

برشطه، إذ هذا متحّقق يف اجلمل الوصفّية واللقبّية حتى لو مل نقل بأّن هلا مفهومًا باملعنى 

 األصويل للكلمة.

 ـ التعليل امللفوظ 

كّل يشء  «التعبري»، وأقصد بـ وأعني بالتعليل امللفوظ كّل داللة تنتمي لعامل اللغة والتعبري

طيني إشارة للعّلة، ولو كان فِْعاًل أو سلوكًا مثالً، ويمكن تقسيم يصدر من الكتاب والسنّة يع

التعليل امللفوظ ـ من حيث القّوة التعبريّية ـ إىل ثالث مراتب هي: التعليل الرصيح، والتعليل 

 .الظهورّي، والتعليل اإلشعاري

 نات:ذكر بعض األمثلة والعيّ تصنيف ذلك عىل الشكل اآليت، مع ويمكن لنا 

 التعليل امللفوظ اإلمسي ـ ـ  

 ،اءجرّ  ،لأْج ، مثل: (االستخدام اإلسمي) استخدام كلامت بعينها داّلة عىل التعليلوهو 

أو السبب  ،احلكم هو كذا وكذا لعّلة كذا وكذا، وغري ذلك، مثل أن يقول: مقتيض ،سبب ،ةعلّ 

 يف ذلك هو كذا وكذا.

 قلت: ألّي  ، قال:×اهللعبد أيب ن ذكره، عن حلسني بن الوليد، عمّ ومثال ذلك مرسل ا

شاذان، عن  الفضل بنوخرب  .«عاً ه نزل مربّ ألنّ  ؛ة البيتلعلّ »ع القرب؟ قال: ة يربّ علّ 

 نّ أل ؛الطهارة مما أصابه من نضح امليت ةام أمر من يغسل امليت بالغسل لعلّ إنّ »قال:  ،×الرضا

 لك.، وغري ذ«آفته ت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثرامليّ 

 ـ التعليل امللفوظ احلريف ـ  

بمعناه وهو تارًة يقوم عىل احلرف  )االستخدام احلريف(، استخدام حروف التعليلوهو 

أخرى عىل احلرف باملعنى األصويل كالرتاكيب وسم والفعل، اللغوي األصيل مقابل اإل
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 :ئات اجلمليّةيواهل

 ، عّينات وأمثلةاحلرف البنائيـ  ـ  ـ  

 مثل: ر بعض العّينات له،ويمكن ذك

: جعل قرص الصالة يف السفر للتعب ووعث يف الرواية املتقّدمة سابقاً  نحو قوله الالم:ـ  1

اهلل  إنّ »قال:  ،×بن يقطني، عن أيب إبراهيم عيلّ ومثل خرب  السفر، أو قوله: لعّلكم تتقون.

  ل  ع  ف  فام  ،مها لعاقبتهاولكن حرّ  ،م اخلمر السمهاحيرّ  تبارك وتعاىل مل
 .«فهو مخر اخلمرِ  ل  عْ فِ

ب ى ﴿كقوله تعاىل:  كي:ـ  2 رخ لِِذي الخقم وِل و  سم لِلر  ِه و  لِل  ى ف  ر  ِل الخقم ولِِه ِمنخ أ هخ سم ىل  ر  اء  اهلل م ع  ف 
ا أ  م 

نِي اِء ِمنخ  ول ًة ب نيخ  األخ غخ ون  دم كم يخ ال  ي  بِيِل ك  ِن الس  ابخ اكنِِي و  الخ س  ى و  الخي ت ام  مخ و   (.7)احلرش:  ﴾..كم

فينسى أن يغسله  عن الرجل يرى بثوبه الدم ×قال: سألت أبا عبد اهلل ،سامعةوكخرب 

فهذا  .«..لنسيانه ثوبه، عقوبةً  إذا كان يف ءباليش كي هيتمّ  ؛يعيد صالته»؟ قال: حتى يصيّل 

نجاسة شامالً للمعذور أخذنا بمدارّية تعليله مل يعد احلكم بإعادة الصالة عىل النايس لل واخلرب ل

نتج تغيريًا يف  من نوع املصاب بمرض الزهايمر أو املصاب بمرض النسيان الشديد، وهو ما ي 

 الفتوى السائدة إىل اليوم.

عن  ،×ه سأل أبا عبد اهللأنّ  ،يعقوب بن ساملاالثنني، ما جاء يف خرب ومن الرتكيب بني 

 يف الليل أن ينبغي للرجل إذا صىّل »: قالف ؟الرجل يقوم من آخر الليل فريفع صوته بالقرآن

 .«كاملتحرّ  كلكي يقوم القائم ويتحرّ  ؛هسمع أهل  ي  

ه، مل يعد هذا احلكم برفع الصوت فلو فهمنا من التعليل أن يتحّركوا نحو الصالة مثل  

بالقرآن شاماًل حلال سكن اإلنسان لوحده، بل وغري شامل حلال سقوط وجوب الصالة عن 

 ا حائضًا مثالً وهكذا.زوجته لكوّن

ام جعلت اجلامعة واالجتامع إىل إنّ »قال: ، ×، عن أيب عبد اهللابن أيب يعفوروكذلك خرب 
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ولوال ذلك  ،ع، ومن حيفظ مواقيت الصالة ممن يضيّ صيّل ي    ممن العرف من يصيّل الصالة لكي ي  

  صالة له بنييف مجاعة فال من مل يصّل  نّ أل ؛يشهد عىل أحد بالصالح أن مل يمكن أحداً 

يف املسجد مع املسلمني إال من  قال: فال صالة ملن مل يصّل  ،‘رسول اهلل نّ أل ؛املسلمني

 .«ةعلّ 

ة من العدّ »قال:  ،عن أحدمها عليهام السالم د بن مسلم،مّ مثل صحيحة حموهو  من:ـ  3

مل واختالط األنساب، نى املنّي، فرتبط العّدة بخوف احلعىل تفسري املاء هنا بمع ، بناءً «املاء

سل أّما لو فّّسنا املاء هنا بمعنى الغ  وهو ما يرتك أثرًا عىل مثل العّدة يف مورد من ال رحم هلا، 

 ، فراجع.مثالً  فرتبط العّدة بالدخول

 ، وهلا موارد:«إنّ »خاّصة مع  ،الفاءـ  4

وذلك مثل قوله  ة،بحيث يكون احلكم تفريعًا عىل العلّ  ،من مواردها وقوع العّلة قبلهاأ ـ ف

ت ى ﴿تعاىل:  ن  ح  بموهم ر  قخ ال  ت  اء  يِف الخ ِحيِض و  ت ِزلموا النِّس  اعخ ًذى ف 
و  أ  ِن الخ ِحيِض قملخ هم أ لمون ك  ع  سخ ي  و 

ن   رخ طخهم (، فإّن األذى لو فّّس ـ كام ذهب إليه بعض املفّّسين ـ بأّنه بمعنى 222)البقرة:  ﴾..ي 

، أو جعل ةملا فيه من املشقّ  ؛وعليهنّ  أذى هلنّ أو بمعنى أّنه دم، نى الالقذارة والنجاسة، أو بمع

، فيكون األخذ السؤال عن املقاربة حال احليض ال عن احليض نفسه فأجيب بأّّنا أذى

بالتعليل موجبًا لتعميم احلكم لكّل مقاربة للمرأة يف حال نزول دم منها فيشمل النفاس بل 

تكون عند املرأة فيها مشّقة وأذى عليها أو عىل الزوج لطارئ  حتى االستحاضة، ولكّل حالة

 صّحي طرأ يف الفرج ونحوه.

د  ﴿وكقوله سبحانه:  ام  ب عخ ر  ِجد  احلخ  بموا الخ سخ ر  قخ ال  ي  س  ف  ون  ن ج  كم ِ ام  الخمرشخ نموا إِن  ا ال ِذين  آ م  هيه 
ا أ  ي 

ا ذ  اِمِهمخ ه  الفاء عىل كوّنم نجس، يفرض تعميم احلكم لكّل (، فإّن التفريع ب28)التوبة:  ﴾..ع 

ما ثبت يف الرشيعة أّنه نجس، برصف النظر عن تفسري كلمة النجس هنا، فلو قيل بأّّنا بمعنى 

النجاسة املادية الفقهيّة املعروفة لزم تعميم احلكم لكّل من حيكم بنجاسته ولو كان غري مرشك، 
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القارص مثاًل عىل مثل رأي الشيخ يوسف  ولو قيل بوجود مرشك غري نجس ـ مثل املرشك

 الصانعي يف الكافر القارص واملقرّص ـ لزم القول بجواز دخوله املسجد احلرام.

وقد أخربين أبو عيل أمحد ، كام يف خرب احلمريي قال: ..العّلة بعدهاب ـ ومن مواردها وقوع 

ذ، وقول من أقبل؟ ن آخمن أعامل أو عمّ  قال: سألته وقلت:، ×بن إسحاق، عن أيب احلسن

ي يقول، فاسمع ي فعنّ ي وما قال لك عنّ ي يؤدّ فعنّ  يى إليك عنّ فام أدّ  ؛العمري ثقتي»فقال له: 

. فإّنه عّلل وجوب السمع والطاعة بالوثاقة واألمانة، وهبذا «..ه الثقة املأمونله وأطع، فإنّ 

 حلديث.التعليل بكربى كلّية استفاد الكثريون حجّية خرب الثقة من هذا ا

 أنّ  ـعليهم السالم  ـآبائه  د، عن أبيه، عنعن جعفر بن حممّ  سعدة بن زياد،خرب موكذلك 

 .«ه الرشك باهللفإنّ  ؛فاتقوا اهلل يف الرياء. ».: فقال ؟سئل: فيام النجاة غداً ، ‘رسول اهلل

 إذا آوى أحدكم إىل»: ‘قال: قال النبّي ، د، عن أبيهعن جعفر بن حممّ  السكوين،خرب و

 .«..ه ال يدري ما حدث عليهفإنّ  ؛بطرف إزاره فراشه فليمسحه

ناء إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإل» :قال ‘النبّي  نّ أ ،أيب هريرةوخرب 

. فإّنه يمكن التعميم لكّل حالة يكون فيها «ال يدرى أين باتت يده هفإنّ  ؛حتى يغسلها ثالثاً 

ة أو قذارة ولو يف غري حال النوم، وعدم الشمول ملورد اليقني بعدم احتامل تعّرض اليد لنجاس

 التعّرض ولو حال النوم، كام لو كان مقيَّد اليدين حاله.

يختمن  ﴿قوله تعاىل:  ومن استخدامات الفاء،ج ـ  ق  اِء إِِن ات  ٍد ِمن  النِّس  أ ح  تمن  ك  اء  الن بِيِّ ل سخ ا نِس  ي 

ن  بِالخق   عخ خض  وًفاف ال  خت  رم عخ اًل م  وخ لخن  ق  قم ض  و  ر  بِِه م  لخ ع  ال ِذي يِف ق  ي طخم  ِل ف  (؛ فهذه 32)األحزاب:  ﴾وخ

 اآلية يمكن النظر تعليلّيًا فيها من جهتني:

وتقوم عىل ربط احلكم يف اخلضوع بالقول بام بعده )العّلة الحقة(، فإّن حتريم  اجلهة األوىل:

رًا من حالة طمع من يف قلبه مرض، وهبذا يمكن التعميم اخلضوع بالقول ليس بعنوانه، بل حتذّ 
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لكّل حالة ت قدم املرأة عليها يكون فيها ـ بحسب النوع والطبيعة ـ استدراج ملن يف قلبه مرض، 

كحركات البدن وتقاسيم الوجه وغري ذلك، بل يمكن ختصيص احلكم بحرمة اخلضوع بالقول 

، كام لو تّم أمام اخلصيان والصغار، وربام أمام يف حال عدم وجود احتامليّة عقالئّية للطمع

 بعض املثلّيني الذين ال مطمع هلم يف النساء أصاًل.

وهي تقوم عىل ربط احلكم يف اخلضوع بالقول عىل ما قبله )العّلة سابقة(، وهو  اجلهة الثانية:

نساء هو الذي احلديث عن كون نساء النبّي استثناء من سائر النساء، فإّن عدم كوّنّن كسائر ال

فرض هذه الترشيعات، فال يكون يف اآلية داللة عىل جريان احلكم يف غريهّن، إال بدليل 

 منفصل.

ِهمخ ﴿كقوله تعاىل:  الباء:ـ  5 دِّ بِص  مخ و  يِّب اٍت أمِحل تخ هل م يخِهمخ ط  ل  ن ا ع  مخ ر  وا ح  ادم ٍم ِمن  ال ِذين  ه  بِظملخ ف 

ثرًِيا بِيِل اهلل ِ ك  نخ س  ن ا كمل  ِذي ﴿ومثله قوله تعاىل: ؛ (160لنساء: )ا ﴾ع  مخ ر  وا ح  ادم ىل  ال ِذين  ه  ع  و 

ا أ وخ  اي  و  ا أ ِو احلخ  مهم  ورم هم ل تخ ظم ا مح   ام  إاِل  م  هم وم  حم يخِهمخ شم ل  ن ا ع  مخ ر  ن ِم ح  الخغ  ِر و  ِمن  الخب ق  ٍر و  فم ت ل ط   ظم ا اخخ م 

يِ  مخ بِب غخ ن اهم يخ ز  لِك  ج  ظخٍم ذ  ون  بِع  اِدقم ا ل ص  إِن   .(146)األنعام:  ﴾ِهمخ و 

ِدير  ﴿قوله تعاىل:  ومن ذلك أيضاً  ِهمخ ل ق  ِ ىل  ن رصخ إِن  اهلل   ع  وا و  لِمم ممخ ظم لمون  بِأ ّن  ات  ق  ِذين  يم أمِذن  لِل 

ن ا ا به ولموا ر  قم قٍّ إاِل  أ نخ ي  ِ ح  اِرِهمخ بِغ ريخ وا ِمنخ ِدي  ِرجم فإّن اآلية (، 40ـ  39)احلّج:  ﴾..هلل مال ِذين  أمخخ

تربط ترشيع اجلهاد بمظلومّية املجاهدين وسبق العدوان عليهم من قبل، وهو ما يقف يف 

 مقابل فكرة اجلهاد االبتدائي.

باِم  ﴿وقوله عّز من قائل:  ىل  ب عخٍض و  مخ ع  هم ل  اهلل م ب عخض  اِء باِم  ف ض  ىل  النِّس  ون  ع  امم و  الم ق  ج  وا  الرِّ قم ف  أ نخ

مخ 
اهِلِ و  فقد رأينا كيف أّن التعليل يف هذه اآلية أحدث ثورًة يف بحث  (.34)النساء:  ﴾..ِمنخ أ مخ

قضايا املرأة خالل قرن ونصف تقريبًا منذ زمن حممد عبده وقاسم أمني وإىل اليوم، فيام مل حيظ  

 هذا التعليل بأّي أمهّية ت ذكر يف املايض.

ت ى ال  ﴿بعض األحيان لبيان التعليل، مثل قوله تعاىل: حيث تأيت يف  حتى:ـ  6 مخ ح  اتِلموهم ق  و 

ينم هللِ ِ ون  الدِّ ي كم ون  فِتخن ة  و  ـ بناًء عىل إفادهتا التعليل يف اآلية دون إذ املعنى  ،(193)البقرة:  ﴾..ت كم

، فتكون يف قّوة ترشيعهأّن وجوب القتال معّلل بعدم وقوع الفتنة، فهي املرّبر لبيان الغاية ـ جمّرد 

 .قوله: قاتلوهم لكيال تكون فتنة



  

م  اهلل ِ ثمم  ﴿: سبحانه قولهوكذلك  ال  ع  ك  م  ت ى ي سخ هم ح  أ ِجرخ ك  ف  ار  ت ج  كنِي  اسخ ِ د  ِمن  الخمرشخ إِنخ أ ح  و 

ون   ل مم عخ م  ال  ي  وخ ممخ ق  لِك  بِأ ّن  ن هم ذ  أخم  هم م  لِغخ بخ بيان بقّوة وحتتمل  ،بيان الغايةإذ حتتمل (؛ 6)التوبة:  ﴾أ 

، فيكون عقد االستيجار خاّصًا بحال حتّقق ظروف استامعه كالم اهلل ورجاء إيامنه، فلو العّلة

كان الرتحيب به يف بالد املسلمني حيّقق عكس هذه النتيجة فإّن اآلية ال تكون جارية هنا، فلزم 

 .يف هذه اآلية هبذا املناط واملدار ـ ـ بام له من معنى خاّص تقييد عقد االستيامن واإلجارة 

وهي من أدوات التعليل املعروفة، وترجع لرتكيب )الالم( مع )أّن(، ومثاهلا خرب  ّن:ـ أل 7

ال بأس بالنظر إىل رؤوس أهل هتامة »يقول:  ،×عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«.ن.م إذا ّنوا ال ينتهوألّّن  ؛والعلوج عراب وأهل السوادواأل

فإّن هذا التعليل يمكنه أن يعطينا قاعدًة كلّية يف الرتخيص يف النظر لكّل من ال تنتهي إذا 

يت، وقد أخذ هبذه القاعدة بالفعل العديد  من الفقهاء.  ّن 

خوته أترك أبويه و تقول يف رجل   قال: قال يل زرارة: ما عيل بن سعيد،وما ورد يف خرب 

ه السدس، فقال: إنام أولئك خوة فألمّ إبقي، فإن كان له  ب ماه السدس ولألمّ ه؟ قلت: ألمّ أل

 م الثلثخوة من األم، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا اإلخوة من األب واألواإل اإلخوة لألب

 ؛مخوة من األب واألواإل خوة من األبام صار هلا السدس وحجبها اإلوأعطوها السدس، وإنّ 

 .«..من أجل ذلك منتقصت األر نصيبه وااألب ينفق عليهم فوفّ  نّ أل

فهذه الرواية املوقوفة عىل زرارة تعطي إحياًء بربط اإلرث بقضايا متصلة بالنفقة والوضعيّة 

املالية للورثة، وهي الفكرة التي يثريها الكثري من الباحثني املسلمني يف القرن األخري يف سياق 

 الدفاع عن بعض قضايا اإلرث يف اإلسالم.

 مت  قد حرّ » يل ولسليامن بن خالد: ×قال: قال أبو عبد اهلل ،عامرخرب أيضاً ومن أمثلتها 

أن تؤخذا، فيقال:  فأخاف ،كام تكثران الدخول عيلَّ ألنّ  ؛بيل ما دمتام باملدينةعليكام املتعة من قِ 

 .«هؤالء أصحاب جعفر

                                              
 .206: 20( تفصيل وسائل الشيعة 1)

 .117: 26 صدر نفسهامل (2)

 . وربام يمكن طرح تفسريين حمتملني يف الرواية:467: 5لكايف ( ا3)

 



  

8 : هِ ﴿فإّّنا تأيت بمعنى التعليل، وذلك مثل قوله تعاىل:  ـ أنخ ت شخ اسخ ِن ِمنخ و  يخ ِهيد  وا ش  دم

ا د  اِء أ نخ ت ِضل  إِحخ د  ه  ن  ِمن  الشه وخ ض  اِن مِم نخ ت رخ ت  أ  ر  امخ ل  و  جم ر  ِ ف  ل نيخ جم ون ا ر  خ ي كم إِنخ مل  مخ ف  الِكم ر  ِرج  كِّ تمذ  ا ف  مهم 

ى ر  مخخ ا األخ امهم  د  (، فجعل النسيان والضاللة عّلًة جلعل حكم التمييز يف 281)البقرة:  ﴾..إِحخ

 لشهادة بني الرجل واملرأة.ا

 )إذن( ونحوها.إىل غري ذلك من احلروف مثل 

 ، مناذج وأمثلةاحلرف املعنوي اهليئويـ  ـ  ـ  

فهناك تراكيب قد تساعدها هذه احلروف يف  ،مةوبرصف النظر عن نوعيّة احلروف املستخد  

 :أدوات بيان العّلة عند العرف توليد التعليل واملناطّية، فمن

عرب عمليّة  ،من أدوات احلرص بنوعٍ خاّصة لو كان  ،ثّم بيان الراد من ورائه ،ذكر احلكمـ  1

 ولذلك أمثلة منها: ،توضيحّية للمالكات

س  ﴿قوله تعاىل: الثال األّول:  مم ِرجخ ال  األخ زخ ابم و  األخ نخص  الخ يخِِسم و  رم و  مخ نموا إِن ام  اخلخ  ا ال ِذين  آ م  هيه 
ا أ  ي 

ة  ِمنخ ع   او  د  مم الخع  يخن كم وقِع  ب  يخط انم أ نخ يم ِريدم الش  ام  يم ون  إِن  لِحم فخ مخ تم ل كم ت نِبموهم ل ع  اجخ يخط اِن ف  ِل الش  اء  م  الخب غخض  و 

ون   نخت هم تممخ مم نخ لخ أ  ه   ف 
ةِ ال  ِن الص  ع  ِر اهلل ِ و  نخ ِذكخ مخ ع  كم د  ي صم الخ يخِِسِ و  ِر و  مخ  (.91ـ  90ة: )املائد ﴾يِف اخلخ 

 
 
من خالل  بنحو احلرص ،ثم تعقيبه بغاية الشيطان من وراء هذا اليشء ،فإّن حتريمه ليشء

؛ وهلذا قلنا يف مباحث فقه ّن الترشيع جاء ألجل ذلكأو ،فادة التعليل باملالك، ظاهر يف إ«امإنّ »

كر خاّصة، بأّن هذه اآلية إذا مل تفد حرمة كّل مسكر، فهي تفيد ح األطعمة واألرشبة رمة الس 

كر، دون  ال ذات اخلمر وال املسكرات؛ ألّن التعليل احلارص فيها واضح يف رصد تأثريات الس 

 .رشب املسكر بام هو رشب، ودون املسكر بام هو سائل مرشوب

                                                                                                                     
 إّن اإلمام يتخّوف أن يؤخذ الرجالن باملتعة فيكون ذلك تعيريًا لإلمام الصادق وأصحابه. التفسري األّول:

ملتعة، إّن رأي الصادق يف املتعة معروف  وال تعيري، كّل ما يف األمر أّنه كان خياف أن يؤخذا با التفسري الثاين:

فينكشف أّّنام من أصحاب جعفر؛ ألّن جعفر هو الوحيد القائل بالرتخيص يف املتعة، فيتأّذيان مها، بينام 

 عىل التفسري األّول تكون األذية راجعة لإلمام نفسه عىل املستوى املعنوي واالجتامعي.

 ولكّل من االحتاملني مرّجحاته.

 .103ـ  100، 31ـ  29: 1انظر: حّب اهلل، فقه األطعمة واألرشبة ( 1)



  

اِء الخم ﴿قوله تعاىل:  الثال الثاين: نِس  ن اتِك  و  ب  اِجك  و  و  لخ أِل زخ ا الن بِيه قم هيه 
ا أ  يخِهن  ي  ل  ننِي  ع  دخ ِمننِي  يم ؤخ

يخن   ذ  ؤخ ال  يم فخن  ف  ر  عخ ن ى أ نخ يم لِك  أ دخ بِيبِِهن  ذ  ال   (.59األحزاب: ) ﴾..ِمنخ ج 

، وهلذا قلنا يف بحوثنا حول فإّن العّلة يف اآلية مرتبطة بحامية املرأة من األذّية والعدوان عليها

السرت والنظر يف الرشيعة اإلسالمّية هي ومدارات حكم فقه املصافحة، أّن إحدى حيثّيات 

 .حيثّية حرمة املرأة وسالمتها واحرتامها

اًء باِم  ﴿قوله تعاىل:  ، وهومنه هلعلّ ما  الثال الثالث: ز  مام  ج  ِدهي  يخ
وا أ  ط عم اقخ ةم ف  اِرق  الس  اِرقم و  الس  و 

كِيم   ِزيز  ح  اهلل م ع  ااًل ِمن  اهلل ِ و  ك  ب ا ن  س   (.38ئدة: )املا ﴾ك 

 رصيننظاهر يف أّن هذين العـ وقد وقعا مفعوالً ألجله ـ فإّن تعبريه باجلزاء والنكال 

ثم  ،ه لو قطعت اليدنّ أوهذا يعني ومها بمثابة الغاية والغرض، يف قطع اليد، صساسّيني يف توأ

قع عىل ي)نكال(  عذاب   ّي ومل يكن يف القطع وال يف الوصل أ ةة جراحيّ صلت والتأمت بعمليّ و  

، فالبّد من فرض النكال إّما عرب عملّية القطع نفسها أو فهنا ينتفي التعليل والنكتة ،السارق

 .كون اليد مقطوعة

مخ ِمن  ﴿قوله تعاىل:  الثال الرابع: ا ط اب  ل كم وا م  انخكِحم ى ف  قخِسطموا يِف الخي ت ام  تممخ أ ال  تم إِنخ ِخفخ و 

رم  ث  و  ثمال  ثخن ى و  اِء م  ن ى أ ال  النِّس  لِك  أ دخ مخ ذ  نمكم ام  يخ
تخ أ  ل ك  ا م  ًة أ وخ م  اِحد  و  ِدلموا ف  عخ تممخ أ ال  ت  إِنخ ِخفخ اع  ف  ب 

ولموا عم  (.3)النساء:  ﴾ت 

عت أقرب من أن رّش  أي هذه الطريقة عىل ما ،العول هو امليل»يقول العالمة الطباطبائي: 

وهو  ،العول بمعنى الثقل إنّ : وربام قيل ،هنّ يف حقوق ال متيلوا عن العدل وال تتعدوا عليهنّ 

أساس  ن حكمة الترشيع داللة عىل أنّ ويف ذكر هذه اجلملة التي تتضمّ  ومعنى. بعيد لفظاً 

 .«جحاف يف احلقوقالعول واإل يأحكام النكاح عىل القسط ونف الترشيع يف

 اجلور، فيام زادذلك(: إشارة إىل العقد عىل الواحدة، مع اخلوف من )»وقال الطربيس: 

 .«..وقتادة واحلسن، عليها. )أدنى أال تعولوا(: أي أقرب أن ال متيلوا وجتوروا عن ابن عباس،

                                              
 .445ـ  435: 5( راجع: حّب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 1)

 .169: 4( امليزان 2)

 .15: 3( جممع البيان 3)



  

 ـ فهذا التبيني للتعليل يرفع جدًا من احتامالت تقييد جواز التزويج بالثانية باألمن من الظلم

ظر وإفادة الرتخيص ال غري ـ هو يف مقام توّهم احل «فانكحوا ما طاب..»لو قلنا بأّن األمر يف 

خالفًا ملا يبدو من مشهور الفقهاء الذين اعتربوا ذلك ـ أي العدل بني الزوجات ـ بمثابة حكم 

 تكليفي بعد الزواج، وليس رشطًا يف أصل اإلقدام عليه.

الفقه اإلسالمي مل يرض  هبذا الفهم، وقالوا بأّن هذا حكم تكليفي آخر، بمعنى أّنه جيب و

وبالرغم من أّن هذا هو »سان أن يعدل، يقول السيد حممد الصدر رصحيًا ما نّصه: عىل اإلن

ةً ﴿ظاهر قوله تعاىل:  واِحد  ِدلموا ف  عخ تممخ أ ال  ت  إِنخ ِخفخ وظاهر القرآن حّجة، إال أّنه غري حمتمل  ﴾ف 

الظاهر حّجة، فقهّيًا، ومل ي فت به أحد عىل اإلطالق. فإذا انتفى هذا احلكم فقهّيًا قطعًا مل يكن 

بل البد من تأويل الظاهر بام ال يتناف واحلكم القطعي. وما هو املوجود من احلكم فقهّيًا هو أّن 

لإلنسان أن يتزّوج من دون حساب خوف التفريط بالعدالة، فإن تّم له الزواج وجبت عليه 

اه من أّن هذه العدالة بني زوجاته املتعّددات بالشكل املسطور يف الفقه. وهذا معنى ما قلن

 .«العدالة عبارة عن وجوب رشعي، ال عن رشط فقهي يف صّحة النكاح

فهو يقّر بأّن ظاهر القرآن الكريم إفادة رشط عدم اخلوف، أو فلنقل مانعّية اخلوف من عدم 

العدل عن الزواج الثاين، لكنّه يستند إىل التسامل الفقهي عىل املرشوعية ولو مع اخلوف. 

مون من اآلية الكريمة أّّنا تريد التأكيد عىل رضورة العدل، ال رشطّية عدم خوف فالفقهاء يفه

 اجلور.

وقد الحظت  أّن بعض املعارصين حكم بكراهة الزواج الثاين عند اخلوف من عدم العدل 

 . وال أفهم فكرة الكراهة هنا!بشكل معتّد به عرفًا، مستندًا لآلية الكريمة

اضحة رصحية يف أّنه يف حال اخلوف العقالئي من عدم العدل األرجح أّن اآلية و لكنّ 

بحيث كانت مرّبرات هذا اخلوف موجودة، فهي جتعل من حّق الرجل امرأًة واحدًة فقط، 

وليس كّل زواج  ثان فيه هذا اخلوف السيام يف املجتمعات السابقة التي كان الزواج الثاين فيها 

زواج األول بال زيادة ت ذكر، وهذه مداخلة وال أبّت عاديًا جدًا، ولو كانت فيه مشاكل فكال

 اآلن يف املوضوع فهو بحاجة لكالم كثري.

                                              
 .163: 6ما وراء الفقه ( 1)

 .358: 6سن اجلواهري، بحوث يف الفقه املعارص ( انظر: ح2)



  

وقد ذكر السيد اخلوئي أّن األوىل بل األحوط ملن ليس لديه قدرة االنفاق عىل زوجتني  ،هذا

. أن يقترص عىل واحدة، ولو قدر عىل االنفاق عىل اثنتني فقط فال يتزوج الثالثة بنفس الطريقة

ولعّل احتياطه هذا راجع إىل ما قلناه يف فهم اآلية الكريمة، مع تفسريه العدل بخصوص العدل 

 .يف النفقات، ال العدل العام بني الزوجات بمجاالته املختلفة التي يفهمها العرف

ة  ﴿قوله تعاىل:  الثال اخلامس: ال  ِم الص 
أ قِ ا أموِحي  إِل يخك  ِمن  الخكِت اِب و  ى اتخلم م  نخه  ة  ت  ال   إِن  الص 

رِ  الخمنخك  اِء و  ش  حخ ِن الخف   (. وهذا واضح.45)العنكبوت:  ﴾ع 

 ،كلّية عقيب بيان احلكم، فريجع احلكم يف الورد إىل الكربى)قاعدة( أن يضع كربى ـ  2

 .بل حكمه يدور مدار الكربى التي انطبقت عليه ،الورد ليس له حكم مستقّل بنفسه نّ أعلم فيم 

 ، ونعطي بعض األمثلة:له أكثر من شكلما ذا وه

يف بعض األحيان تكون الكربى من الكربيات التي تعترب من دوائر مالكات األحكام  أّوالً:

مم ..﴿ومستواها مثل قاعدة التيسري، فعندما يقول سبحانه وتعاىل يف الصوم:  ِهد  ِمنخكم نخ ش  م  ف 

ِريًض  ان  م  نخ ك  م  هم و  مخ ي صم لخ ر  ف  هخ ِريدم الش  ال  يم مم الخيمِسخ  و  ِريدم اهلل م بِكم ر  يم اٍم أمخ  ي  ة  ِمنخ أ  ِعد  ٍر ف  ف  ىل  س  ا أ وخ ع 

ون   رم كم مخ ت شخ ل كم ل ع  مخ و  اكم د  ا ه  ىل  م  وا اهلل   ع  م ربِّ لِتمك  ة  و  ِملموا الخِعد  لِتمكخ مم الخعمِسخ  و  (، 185)البقرة:  ﴾بِكم

 ،واملرض سفرواملرض ليس عنوانّية السفر يف ترشيع اإلفطار يف النعرف أّن نكتة املالك والعّلة 

هي املشّقة  ّن نكتة الرتخيصأّس عىل اإلنسان، وهذا ما يعّزز فرضّية لع  ات ام من جتلّيابل كوّن

 ريد الصوم.يف السفر واملرض لو أ

فيكون ، أو عقالئّياً  ،خرى تكون الكربى بنفسها حكاًم رشعّياً األاألحيان يف بعض  ثانيًا:

، ويدور املورد فقط بل هو حكم الكربى ،التعليل هبا كاشفًا عن أّن املورد ليس حكاًم جديداً 

 ومن أمثلته:وهذا كثري، ، ال مداره مدارها

قلت له: الرجل ينام وهو عىل وضوء أتوجب اخلفقة  :قال ،اإلستصحابخرب زرارة يف أ ـ 

فإذا نامت  ،ذنتنام العني وال ينام القلب واألد ق ،يا زرارة» :الوضوء؟ فقال واخلفقتان عليه

قال:  ؟ومل يعلم به ءك إىل جنبه يشن حرّ إف :، قلت«فقد وجب الوضوء ،والقلب ذنالعني واأل
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 ه عىل يقني من وضوئه، والوإال فإنّ  ،بنّي  من ذلك أمر  يئ حتى جي ،ه قد نامنّ أيستيقن  حتى ،ال»

 .«آخر ني  ولكن ينقضه بيق ،بالشك ينقض اليقني أبداً 

وطبعًا هذا برصف النظر  .فإّن ذكره القاعدة بعد املورد يفهم منه أّنه ال خصوصيّة للمورد

عن املناقشات املوّسعة يف بحث االستصحاب عند األصولّيني، وما فهموه من هذه الرواية، 

 فراجع.

ون ة يتمّ ل مكّ أه إنّ : ×قال: قلت أليب عبد اهلل ،معاوية بن عامرخرب أيضًا ولعّل منه ب ـ 

 .«ال يتمّ  ،منه، ال أشد   سفر   وأّي  ـأو وحيهم  ـويلهم »بعرفات، فقال:  الصالة

فإّن بيانه االستنكاري واضح يف إفادة نكتة  مدارّية، وهي عبارة عن الشّدة يف السفر، وهو ما 

م عىل املشّقة أمام يعّزز فرضّية مناطّية املشّقة يف باب السفر، حيث قام اإلمام بنفسه برتتيب احلك

 السائل مقّدمًا له آلّية الفهم يف القضّية.

التي عليها )الكربى( بل قد نجد بعض األجوبة يف الروايات ليست سوى بيانًا للعّلة ج ـ 

بعدما  قال قلت له: الرجل يشّك  ،بكري بن أعني والذي رواه الدار، من نوع خرب قاعدة الفراغ،

 .«منه حني يشّك  أذكرهو حني يتوضأ »قال:  .أيتوّض 

فهذا اجلواب الذي أّسس لقاعدة الفراغ يف الفقه اإلسالمي يصلح بثقافة التعليل أن يتخذ 

م احلالة التي  قاعدًة ربام تكون أوسع، وهي قياس نسبة استذكار اإلنسان يف حالتني، بحيث تقدَّ

 غ من الفعل ّنائّيًا.يكون فيها أقرب لالستذكار من غريها، فال يكون األمر خاّصًا بالفرا

حفص بن البخرتي، عن أيب عبد ومن أمثلة ذلك أيضًا، ما ورد يف غري رواية مثل خرب 

، وخرب «ما غلب اهلل عليه فاهلل أوىل بالعذر»عليه قال:  قال: سمعته يقول يف املغمى ،×اهلل

ما غلب  كّل »عن املريض ال يقدر عىل الصالة، قال: فقال:  ×أبا عبد اهلل قال: سألت ،زممرا

 .«فاهلل أوىل بالعذر اهلل عليه
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 بل ترجع لصفة. ،ذكر احلكم ثم تبيني نكتة تربيرّية له ال ترجع للمالك ثالثًا:

 فقال: ،عن املتعة× أبا احلسن موسى قال: سألت ،بن يقطني عيلّ لعّل من أمثلته خرب و

، دون وجود الفاء، «قد»ة . فإّنه عىل نسخ«..أغناك اهلل عنها)فقد( قد  ،وما أنت وذاك»

 تصلح تكون مثاالً ملا نريد، برصف النظر عن دالالت ذيل هذه الرواية نفسها.

، وهو أّن هذه األمثلة أو احلاالت أو احلروف  أكتفي هبذا املقدار، والبّد من التنبيه عىل أمر 

بعض األحيان واألسامء التي بّينّاها ليست رصحيًة دائاًم أو ظاهرة بالرضورة كذلك، بل يف 

ختتلف األحوال والنتائج؛ هلذا ينبغي للناظر يف التعليل أن ي الحظ متام حيثّيات اجلملة 

 وحروفها البنائية واملعنوّية؛ ليستظهر التعليل واملدارّية.

كام يلزمني التنبيه إىل وجود سياقات وظهورات كثرية غري هذه، لكنّها موردّية تتبع 

بالكالم، وليس هدفنا االستقصاء؛ فإّن هذا عمل ميداين تطبيقي،  املالبسات والقرائن احلاّفة

كيفّية مالمسة التعليالت ووعيها يف العملّية االجتهادّية، وعدم ترك لفق تح أإّنام نريد ف

 نصوص التعليل جانبًا، وكأّّنا غري موجودة.

 املدارّية ةنفي العّلومؤشرات قرائن املبحث السادس: 

فادة التعليل، البّد لنا من الكشف عن سبب عدم ظهور إاملدارية يف ّن قلنا بأصالة أبعد 

 ها عىل نوعني:ركالتعليل يف املدارّية أحيانًا، وسنذ

 النوع األّول: القرائن السلبّية النافية

 يكون لفهم الدارّية نتائج سلبّية معلومة النفي، وذلك مثل:أن ونعني هبا 

 النفي معلومة ة نتائَجاستلزام املدارّيـ  

معلوم النفي يف ـ أو أكثر ـ أن يلزم من مدارية العّلة االلتزام بحكم رشعي القرينة األوىل: 

 .الرشيعة

، جاء: ×ومثاله مسألة عّلة ترشيع الدفن، ففي خرب الفضل بن شاذان يف العلل عن الرضا
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 ، رحيهتغرّي منظره و فإن قال: فلم أمر بدفنه؟ قيل: لئال يظهر الناس عىل فساد جسده وقبح»..

عن األولياء  وليكون مستوراً ، حياء برحيه وبام يدخل عليه من اآلفة والفسادى به األوال يتأذّ 

 .«..ه وال حيزن صديقهفال يشمت عدوّ  ،واألعداء

هذه الرواية تعترب مستندًا يف تعليلها لتحريم نقل املوتى حتى إىل املشاهد املرّشفة؛ ألّن عّلة 

 .كالتحريم موجودة هنا

لكّن السّيد اخلوئي رفض اعتبار التعليل هنا عّلًة مدارّية، مستندًا للوازم الباطلة، حيث قال: 

بعدم وجوب الدفن فيام  وإال لزم االلتزام ،ة التامة لوجوب الدفنم كوّنا العلّ ال ينبغي توهّ »

بل يف  ،زماننا هذا كام يف ـ ال يطرأ عليه النتن والفساد ت يف اخلارج عىل نحوبقاء امليّ إإذا أمكن 

وكذا فيام ـ حيث كانوا حيفظون امليت بالدواء من غري أن يفسد أو ينتن  ؛أيضاً  مةاألزمنة املتقدّ 

الدفن واجب يف كلتا  امليت بدفنه مع أنّ  إذا كانت األرض عىل وجه ال متنع عىل انتشار رائحة

جعل  ة داعية إىلنوعيّ  حكمة   عدم انتشار الرائحة نا عىل أنّ وهذا يدلّ  الصورتني من غري نكري.

ت وتغري أم مل تنترش ومل رائحة امليّ  د بام إذا انترشت يقيّ مله مطلق حيث وبام أنّ  ،وجوب الدفن

 .«الدفن يف كلتا الصورتني من االلتزام بوجوب فالبدّ  ،يتغري

فمنهج السيّد اخلوئي صحيح يف مقاربة املوضوع؛ وإن أمكن النقاش معه يف الصورتني 

لتني اعتربمها من اللوازم الفاسدة، إذ قد يقول القائل بأّن دليل ذلك ليس سوى اإلمجاع؛ وإال ال

وتغرّي فهمنا فلو رجعنا إىل الروايات وأخذنا نكتة التعليل هنا لفهمنا جواز الصورتني أيضًا، 

 وهذا نقاش صغروي.إلطالقات النصوص تبعًا للمنطق التعلييل، 

 ةالتعليل بقرينة لبيّ  منة ن نوع رفع اليد عن أصل استظهار املداريّ وهذا املورد يف احلقيقة م

، وإال فلو كانت بدليل منفصل لزم ختصيص عموم التعليل متصلة مركوزة يف الذهن املترّشعي

 .دون هدم مدارّية العّلة، وسيأيت بحث التخصيص إن شاء اهلل تعاىل

 ـ قيامة صالحّية التعليل على عدم املدارّية 

أن تكون صالحية التعليل ومنطقّيته مبنّية عىل كونه حكمة وليس عّلًة ينة الثانية: القر
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 ومدارًا؛ إذ لو كانت عّلًة ومدارًا فهي ال تنتج احلكم املعّلل هبا.

ب يف رواية نفي الرضر، بنفس قاعدة ال رضر، د  نْ ة بن ج  ر  م  س   ِق ذْ ومثال ذلك تعليل قلع ع  

 .«ه ال رضر وال رضارفإنّ  ؛ذهب فاقلعها وارم هبا إليها»لألنصاري:  ‘حيث قال النبّي 

لو قارّنا بني احلكم املعّلل وهو قلع الشجرة، والتعليل وهو نفي الرضر، فقد قيل بأّنه ال 

يوجد تناسب؛ إذ نفي الرضر يكون بإلزام سمرة باالستئذان ال بقلع الشجرة، ولعّله هلذا قال 

ني ليسا معنيني مستقلّ  ـ أو الكربى والتطبيق ـل به حلكم املعلّ التعليل وا نّ إ»السيد السيستاين: 

من دون أن يتجاوز  الكالم حتى ينفصل مصريمها الداليل، ويقترص إمجال أحدمها عىل نفسه يف

ألحدمها معنى  خر، فال يتمّ مالبسات اآل منهام من خر، بل مها معنيان مرتابطان يعترب كّل إىل اآل

لعموم  مع الثاين. ولذا يكون عموم العلة وخصوصها موجباً  منسجامً  أو حتديد إذا مل يكن ذلك

التعليل عىل وجه،  ل به ال ينسجم مع تفسريوخصوصه، وعىل هذا فإذا كان احلكم املعلّ  احلكم

فيه يف نفسه لوال تطبيقه يف  كان ظاهراً  ه ينتهي إىل عدم ظهور التعليل يف ذلك املعنى، وإنفإنّ 

ة من املصالح واملفاسد املتغرّي  بلحاظ جمعوالً  ذا فرضنا احلكم يف املورد حكامً ففي املقام إ املورد.

ه يوجب فإنّ  ،ال من باب احلكم الكيل اإلهلي ةباب الوالية يف األمور العامة أو الوالية العامّ 

 وقاعدة وال يمكن أن يستفاد منه حكم كيّل  ،هذه األحكام كون التعليل حكمة أو علة ملثل

 .«ة..عامّ 

وبرصف النظر عن خصوصّية املثال أيضًا، وأّن السيد السيستاين كان دقيقًا يف عدم إمكانّية 

فهم املدارية هنا ـ حيث قد يقال بأّنه مل يكن هناك سبيل يف تلك الواقعة لفرض االستئذان عىل 

 سمرة، فيكون القلع الوسيلة الوحيدة لرفع الرضر ـ لكّن منهج البحث صحيح وتاّم.

ة التعليل حتى لو محلناه عىل بيان ّن هذا املثال وأمثاله يمكنه أن يربك عمليّ إ ل:قد يقا

ن طقّيًا فال فرق فيه بني أذا قلنا بأّن التعليل إذا مل يكن منكمة والعّلة الناقصة، وذلك فيام إاحل

 مدارّيًة أو ناقصة بنحو احلكمة؛ وهبذا ال يكون التحّول نحو فكرة احلكمة حالً  ةتكون العلّ 

نّص  ملامرسة نقد متني عىل الاً التعليل موجب ةمنطقيّ عدم كون يبل  ،ملشكلة التعليل يف النّص 
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نفسه؛ ألّن الرضر ما دام ال يمثل أّي دور يف قلع العذق فام معنى وضعه يف سياق التعليل ولو 

 الناقص أصاًل؟!

يمثل العّلة التاّمة؛ وكأّن  هو أّن الرضر له دور يف عملّية القلع، غري أّن دوره ال اجلواب لكنّ 

السيستاين يريد أن يقول بأّن احلكم الوالئي الذي أصدره احلاكم هنا ليس بعيدًا عن قضّية 

الرضر؛ فخلف املوقف يوجد الرضر، ولوال أصل ترّضر األنصاري من سلوك سمرة بسبب 

ار احلكم رغم عذقه يف أرضه مل يكن للحكم من مرّبر، لكّن الرضر لوحده ليس كافيًا يف إصد

أّنه يلعب دورًا ما، وهبذا نقول: إّن ترّضر األنصاري دفع احلاكم ـ إىل جانب عنارص أخرى ـ 

مرّبرًا كافيًا لوحده إلصدار احلكم الوالئي بالقلع، ولوال العنارص األخرى مل يكن الرضر 

 إلنشاء احلكم الوالئي.

فهم عىل لنظر عن موافقتنا نقول ذلك لتفسري كلّية املورد الذي نتكّلم عنه برصف ا

 السيستاين من التعليل هنا.

 ـ العّلة، بني معيار الضبط ومبدأ إمكان التحّقق 

املأخوذ يف بحث العلل يف االجتهاد « االنضباط»أن تكون العّلة فاقدة ملعيار القرينة الثالثة: 

ا لديه، فيكون السنّي، بل والشيعي، وهو ما يعني عدم إمكان إلقائها للمكّلف لعدم وضوحه

 ذلك قرينة متصلة عىل إرادة بيان احلكمة دون العّلة املدارّية.

ملرأة عىل االعّدة وجوب هو تعليل ـ كام الحظناه يف ثنايا كلامهتم سابقًا ـ هنا املعروف واملثال 

، فلو أخذناه مل يكن يمكن فرضه عّلة مدارّية؛ ألّن هذا اختالط األنسابأو تعليل حتريم الزنا ب

لقى هذه العّلة عىل املكّلفني ليجعلوا احلكم يدور مدارها، ففي كّل مورد لفرض يلزم منه أن ت  ا

يقع فيه اختالط األنساب تكون العّدة واجبة ويف غري ذلك ال تكون واجبة مثاًل، واملفروض 

الط لعدم معرفتهم بواقع محل املرأة من طليقها حتى يقولوا بتحّقق اخت ؛أّّنا غري معلومة لدهيم

 قعًا وتداخلها.ااألنساب و

ه ليس عىل إطالقه، وال دليل عىل وقلنا بأنّ  ،اطبتعّرضنا لرشط االنض سبق لنا أنوقد 

يرون يف بعض املوارد أّن التباس العّلة من حيث  نعم ال نامنع أّن العرف والعقالء .أبداً قّيته طالإ



  

ستبعادهم جعل املرّشع احلكم دائرًا ؛ الّيتهااالنطباق قد يدفعهم لرفع اليد عن الظهور يف مدار

 .، لكّن هذا أمر موردي وليس قانوناً مدارها

بالطريقة التي فهموا فيها  طاليس احلديث عن عدم االنضب من هنا، لعّل األفضل

مبدأ الوضوح و»وهو عنوان  بل الذهاب نحو عنوان آخر أكثر رضورًة من الضبط، االنضباط،

يف بعض  الط األنساب يمكن التحّقق من عدم وقوع االختالطففي مثال اخت ،«إمكان التحّقق

قرهبا منذ أكثر من سنة، عىل األقّل  األحيان ، كام لو كان الزوج املطّلق مسافرًا ومل ير  زوجته أو ي 

ال يوجب اختالط النسب حتاًم،  ،شخص آخر بعد الطالق مبارشةً من  هافإّن طالقه هلا وزواج

التعليل بعّلة غري قابلة للتحّقق منها، مثل التعليالت التي تكون بينام يف بعض املوارد يكون 

ست ْقب يل ذات طابع ا خروي أو ميتافيزيقي  غري قابلة للتثبّت العريف والعقالئي منها من دون أو م 

حكاًم بأّنه جعل ألجل تعّلل ، مثل أن نفرض بعض التعليالت التي مثالً  هلي عرب نبّي إوحي 

فالين يوجب اليال، أو ألّن الفعل ان بعد أجسنو ألجل صفاء قلوب نسل اإلأتنّور قرب امليّت، 

 وهكذا. ،ختفيف نزع الروح جزئّيًا عنه

 دبل يرى األمر جمرّ  ة،العلّ  ة  ن ال يفهم العرف من التعليل مداريّ أففي مثل هذه املوارد يمكن 

ف فهم العرف فائدة أو حكمة ال غري، ويكون ذلك بمثابة قرينة متصلة توجب رصلبيان 

 للمدارية من التعليل.

وهبذا كّله نبطل املقولة املشهورة من إخراج املالكات التي تقع علالً يف النصوص عن دائرة 

 العّلة املدارّية بحّجة عدم انضباطها، وقد سبق احلديث عن ذلك أيضًا، فراجع.

 النوع الثاني: القرائن اإلجيابّية النافية

 ةالتعليل مل يكن بصدد بيان العلّ أّن ظّية أو الضمونّية عىل ن اللفونعني هبا أن تقوم القرائ

 آخر. الدارّية، بل بصدد بيان أمرٍ 

والفرق بني هذه الطريقة وما سبق هو أّننا فيام سبق اعتربنا القرينة عنرصًا سلبّيًا، فنحن من 

 يقّدم لنا ترجيح احلكمة العنرص السلبي استفدنا القرينيّة، بينام هنا نحن نعتمد عىل عنرص  إجيايب

 عىل العّلة.



  

هذه الطريقة يمكننا أن نقّسمها إىل نوعني من القرائن، هي: القرائن املضمونّية والقرائن 

 اللفظّية الشكليّة.

 املضمونّيةاإلجيابّية القرائن ـ  

بعض االنتباه ملضمون التعليل ولنوع العّلة كي ترّجح عدم املدارية عليها، ونذكر  ونعني هبا

 العّينات:

 ـ صدق العّلة يف أغلب املوارد دون مجيعها، تعليق وحتّفظ ـ  

 ال يف مجيع الوارد. ،كون العّلة صادقًة يف أغلب موارد موضوع احلكمت نالعّينة األوىل: أ

املقصود بذلك أّنه لو حكم املوىل بحرمة أكل حلم الفيل، ثم عّلل بأّنه ضخم اجلّثة مثاًل، 

سبة الِفي لة ضخمة اجلّثة ملجموع الفيلة هي نسبة التسعة والتسعني يف املائة، فهذا وعلمنا أّن ن

قرينة عىل أّن التعليل مل يكن إلفادة مدارّية العّلة، وأّن كّل حيوان ضخم اجلثة فهو حرام، فيام 

 الفيل غري ضخم اجلّثة يكون حالالً.

 بوتًا عندهم، كام تقّدم.سس متييز العّلة عن احلكمة ثوهذا األساس يعترب أحد أ  

وللمنع عن كونه »يقول املريزا النائيني رافضًا اعتبار األذكرّية عّلًة مدارّيًة يف قاعدة الفراغ: 

ف حني املكلّ  الغالب كون نّ أل ؛للحكم جمال، بل ال يبعد أن يكون لبيان حكمة الترشيع ةعلّ 

مثله ال يستفاد منه الكربى  العمل أذكر من حني الشك، فالتعليل ورد مورد الغالب، ويف

 .«داً ل جيّ ة، فتأمّ الكليّ 

، مثل قيد النائيني تعامل مع الوضوع كتعاملهم مع القيود الحمولة عىل الغالبلعّل و

الكينونة يف احلجر بالنسبة للربيبة، فريفضون أخذها قيدًا ويعتربوّنا ملجّرد بيان احلالة الغالبة، 

النصوص الداّلة عىل اشرتاط الذكورة يف القضاء ونحوه، يف  «الرجل»وهكذا إطالق كلمة 

التقييد، وهذا احلمل ينتج عنه عدم مدارّية القيد وال دون حيث حيملها بعضهم عىل الغلبة 

خصوصّيته يف احلكم، فكأّن املريزا النائيني أخذ القضيّة هنا عىل هذا الشكل، فاعترب التعليل 
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غالبة، فال يكون قيدًا يف احلكم املعّلل بل جمّرد بيان وتوضيح ملا باألذكرّية تعليالً لبيان احلالة ال

 .ممّا له نوع دور يف احلكم يصل ملستوى احلكمة ال غري هو الغالب

إذ لو لزم ذلك مل يعد هناك معنى لتخصيص  لكّن هذا الكالم غري دقيق إطالقًا يف تقديري،

مع انتفاء العّلة، مع أّن النائيني التعليل؛ إذ التخصيص ليس إال فرض وجود موضوع احلكم 

 يقبل به يف مورد حجّية التعليل عنده، كام رأينا من قبل؛ ملوافقته عىل مفهوم اجلملة التعليلّية.

وبرصف النظر عن هذه النقطة التي ال متثل إشكاالً ذاتيًا يف نفسها، ال نجد تربيرًا عرفّيًا هلذا 

، ال عىل املدارية والقيدّية، بالتعليلّية ـ عىل بيان الغالاألمر، فإّن محل القيود ـ ومنها القيود 

، يمكن «..ىل رجل منكمإانظروا »بـ: يف الرواية حيتاج لقرينة سياقّية أو لفظيّة، فمثالً التعبري 

نتيجة عدم كون املرأة الفقيهة ظاهرة قائمة  ،بنكتة الغلبةفيه ن يفهم استخدام الرجل أللعرف 

 هنا بال قصد   «الرجل»نادرة للغاية، فيستخدم العرف كلمة  بل هي ،يف ذلك الزمان

 ،فام مل تقم قرينة عىل ذلك ،مر ليس عىل طول اخلطّ فهم منه التقييد، لكّن األللخصوصّية، فال ي  

غلب موارد املوضوع الذي د كوّنا سارية يف أة العّلة ملجرّ ال معنى لرفع اليد عن خصوصيّ 

 عليه احلكم يف البداية. انصّب 

هذا كّله يعني أّن علينا تغيري شكل هذه العّينة، فبدل أن نقول بقرينيّة الغلبة عىل رفع اليد 

عن مدارّية العّلة، نلتزم برفع اليد عن مدارّية العّلة عىل تقدير فهم العرف للقيد التعلييل بأّنه 

 اج ملرّبر وقرينة.، وهذا بنفسه حيتأو دورها يف احلكم دورًا ناقصاً  ملجّرد بيان احلالة الغالبة

مخ ﴿وهلذا نحن نقول يف املثال املشهور لدهيم هنا، وهو قوله تعاىل:  اتمكم ه  مخ أمم  يخكم ل  تخ ع  م  رِّ حم

مخ  ن اتمكم ب  خ  ..و  إِنخ مل  تممخ هِبِن  ف  لخ يِت د خ  مم الال  ائِكم مخ ِمنخ نِس  وِركم جم يِت يِف حم مم الال  بمكم
ائِ ب  ر  مخ و  ائِكم اتم نِس  ه  أمم  و 

مخ  يخكم ل  ن اح  ع  تممخ هِبِن  ف ال  جم لخ ونموا د خ  (، بأّنه ظاهر يف القيدّية غري حممول عىل 23)النساء:  ﴾..ت كم

الغلبة، واحتامليّة القيدّية فيه معقولة للغاية؛ فرفع اليد عن الظهور التقييدي ليس إال لقيام 

 األدّلة املنفصلة لو متّت، وإال فال موجب له.

نستثني من كّل ما قلناه هنا حالًة واحدة، وهي أن يكون التعليل للحكم نعم يمكننا أن 

كأن يقول: ال ترشبوا الدم، فإّنكم لو  نًا مفهوم الغلبة،بالغالب، بحيث يكون التعليل متضمِّ 

منكم؛ فهذا التعليل ليس ظاهرًا يف املدارّية؛ بل  رشبتموه انترش مرض كذا وكذا بني كثري  



  

ألجل وقوع الكثري منهم يف  ؛نا أّن املرّشع يمنع عن مطلق رشب الدمبالعكس يفهم العرف ه

، فال يمكن لشخص أن يرفع اليد عن إطالق احلكم باحلرمة بحّجة أّنه حصل الرضر لو رشبوه

فيها احليثّية االجتامعّية، وليس احليثيّة  حظله علم بأّنه هو لن يترّضر؛ ألّن طبيعة احلكم لو

ذ مدارّيًة بمالحظة احليثّية ّلة مدارّيًة بمالحظة احليثّية الفردّية، نعم تؤخالفردّية، فال تؤخذ الع

د أو تامعّية، فلو ابتكرنا دواًء بحيث لو رشبه اجلميع قبل رشب الدم لن يترّضر منهم أحاالج

 ، ارتفع احلكم هنا، فتأّمل جّيدًا.يصبح الرضر قليالً جداً 

 (..النّص )خطاب الفرد ـ األّمة ارتباط االجتهاد التعليلي بنوع اخلطاب يف

مر يفتح أنظارنا عىل فكرة مهّمة جّدًا، وهي اتصال نظرّية االجتهاد التعلييل بنظرّية األهذا 

ن يؤخذ أفإذا كان النّص يالحظ األّمة واجلامعة، فإّن التعليل جيب  اخلطاب يف النصوص،

ة فهم لنوعيّ  بل هو راجع   ،التعليلة بمالحظتها، ال بمالحظة الفرد، وهذا ليس تقييدًا يف نظريّ 

ا بام هي أّمة، فلو قال: ليهيرجع إلألّمة، والتعليل مرتبط بأمر  ألّن اخلطاب خطاب   ؛اخلطاب

ّنه حيّقق العّزة، فال يمكن القول بسقوط وجوب اجلهاد لو سالميّة؛ ألعداء األّمة اإلجاهدوا أ

 .كون ذليلةبينام األّمة ت ،كان الفرد يبقى عىل عّزته من دونه

 ـ التعليل باملصاحل والفوائد، نقد وتفنيد ـ  

 ّن العّلة ليست مدارًا.أالعّينة الثانية: أن يكون التعليل بالصالح والفوائد، فيكون قرينًة عىل 

ّن التعليل لو ألامء إىل ع، فقد ذهب بعض الكرة هلا صلة وثيقة بالتعليل باملالكاتهذه الف

مل  ،باحلكم الرشعي ملنافع والفوائد الراجعة للمكّلف من وراء االلتزامكان راجعًا لبيان بعض ا

ة صيغًة بل هو بيان حكمة ال غري، حتى لو كانت الصيغة اللفظيّ  ،يكن هذا التعليل مدارّياً 

 تعليلّية.

عن وتعليقًا عىل الرواية التعليلية املروّية  ،لدى بحثه حول شهادة أهل امللل األخرىف

ال جتوز إال عىل أهل »قال: فقال:  ؟ةعن شهادة أهل امللّ  ×لت أبا عبد اهللسأ قال: ،سامعة



  

 ..«أحد ه ال يصلح ذهاب حّق ألنّ  ؛ةجتد غريهم جازت شهادهتم عىل الوصيّ  فإن مل ،تهمملّ 

 هو التعليل بصفة   ،يالتعليل املوجب للتعدّ  إنّ »يقول السيد كاظم احلائري: لدى بحثه هنا 

 ،تلك الصفة هي املوضوع الستظهار العرف أنّ  ؛إليه ىحلكم واملتعدّ ا مشرتكة بني موضوع

حامض،  ى إىل كّل حيث نتعدّ ، «ه حامضألنّ  ؛انال تأكل الرمّ »: منه، كام يف مثل ىوليس املتعدّ 

 مسكر، ال التعليل بحكمة ليست ى إىل كّل حيث نتعدّ ، «ه مسكرألنّ  ؛ال ترشب اخلمر» أو

أوجب  اهلل : إنّ من نتائج العمل باحلكم، كأن يقال مثالً  للموضوع، بل كانت نتيجةً  وصفاً 

ترفيه عىل الفقراء  عطاء فيه ى إىل كّل تعدّ ، في  ءا ترفيه عىل الفقراء بفضل مال األغنياالزكاة ألّّن 

ما يؤثر  بذلك وجوب كّل  ، فيثبت«واصوموا حتى تصحّ »: بفضل مال األغنياء، أو يقال مثالً 

أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى  )ما أفاء اهلل عىل رسوله منة البدن، أو يقال: يف صحّ 

ع فيقال: متى ما جتمّ ، بني األغنياء منكم( يكون دولةً  واليتامى واملساكني وابن السبيل كي ال

توزيعه وتفتيته، كي ال يكون دولة بني األغنياء، ونحو ذلك، فالتعليل  جيب كثري لدى أحد   مال  

بذاك املالك،  املوىل مل هيتمّ  ذاك املالك أينام وجد رسى احلكم، إذ نحتمل أنّ  أنّ  ما ال يعني بمالك  

بالصفة  ى يف مورد التعليلل، ولو ملانع يف غري مورد احلكم، وإنام نتعدّ بمقدار احلكم املعلَّ  إال

املوضوع، ال ما  آخر، وذلك الستظهار العرف كوّنا هيء املشرتكة بني موضوع احلكم ويش

أوصاف ونحو ذلك املوضوع، التعليل بفائدة  وفرق كبري بني التعليل بوصف من .فة.فيه الص

ي دون الثاين. نعم، قد تقتيض املناسبة يوجب التعدّ  ل هو الذيمن فوائد احلكم، واألوّ 

ال ترشب اخلمر كي ال »: ولو ذكر بصيغة املالك، من قبيل ،موضوعاً  ءيش واالرتكاز عدّ 

ال ترشب اخلمر »بمناسبات احلكم واملوضوع واالرتكاز معنى  منهالعرف يفهم  فإنّ ، «تسكر

 .««..ه مسكرألنّ 

وذلك أّن األمثلة التي أوردها السيد  غري أّن هذه القرينة النافية غري دقيقة يف تقديري،

احلائري ليس التخيّل فيها عن مدارّية العلّية بسبب كون العّلة مالكًا أو بيانًا لفائدة، بل بسبب 

ود ارتكاز متصل باستحالة كوّنا مدارًا يسمح لنا بالتعّدي الوجويب؛ للجزم بعدم وجوب وج

إخراج أّي مال لرتفيه الفقراء مثاًل )لو ثبت ذلك(، فرتجع إىل القرائن السلبّية خاّصة القرينة 
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 األوىل املتقّدمة.

ليل باحلكمة ويشهد لذلك أّن السيد احلائري عندما الحظ مثال اخلمر وافق عىل أّن التع

واملالك والفوائد يصلح للمدارّية، لكنّه أرجع األمر إىل االرتكازات واملناسبات بني احلكم 

واملوضوع، ويف احلقيقة ال توجد ارتكازات هنا وال مناسبات، كّل ما يف األمر لو حّللناه 

م أصالة املدارّية لوجدنا أّن العوامل السلبية النافية للمدارّية ارتفعت هنا، هلذا عاد العرف لفه

 يف التعليل بال حمذور، وإال فام الفرق بني اجلملتني هنا؟! وأّي مناسبات يتّم الكالم عنها؟!

من هنا، ال نوافق عىل أّن اجلملة التعليليّة لو كانت العّلة فيها من نوع املصالح واملفاسد 

ذلك بوضوح؛ غاية األمر واملالكات ونحو ذلك ال تكون ظاهرًة يف املدارّية، بل هي ظاهرة يف 

أّن القرائن هي التي توجب الرفع، ال عني املالكّية واملصلحّية والفائدّية هي التي توجب الرفع، 

 فقد حصل خلط  بني األمرين.

علاًم أّن حديث السّيد احلائري عن الصفة املشرتكة ليس بعيدًا عن املالك؛ إذ يمكن للعرف 

يف التعليل إىل صفة مشرتكة، فنقول: وجبت الزكاة ملصلحة بسهولة أن حيّول الفائدة املبّينة 

حتسني أحوال الفقراء، والتحسني صفة مشرتكة بني الزكاة وغريها، فهل لدينا نّص ديني عىل 

يف الذايت منها  صفات هذهأنواع التعريف الصفة املشرتكة؟ وهل يمّيز العرف هنا بني 

 ؟!والنتائجّي 

، فاألفضل ةالعلّ  ةي بصدد التعليق عليها واستبعد منها مداريّ الرواية التي كان احلائر اوأمّ 

ها ممارسة نقد متني عليها؛ ألّن التعليل بقبول الشهادة بالوصية بعدم ضياع حّق أحد ليف حتلي

تها يف حياة العقالء ترجع غلب الشهادات؛ إذ الشهادات يف غالبيّ أموجود يف  هأقّل ما فيه أنّ 

وهو أّنه لو صّح التعليل للزم بطالن احلكم األّول  ،ل نقد هناللحقوق، فيمكن للعرف تسجي

فإّما نرفع اليد عن الرواية لعدم منطقّيتها، أو إذا أرّصينا يكون ذلك قرينة ، عليلالوارد قبل الت

 عدم التعليل بالعّلة املدارّية؛ لعدم منطقّية التعليل كام بّيناه يف القرائن السلبّية النافية.

يف اجلمل التعليلية ذات العّلة املالكيّة واملصلحّية، ال يف الروايات التي  وكالمنا كّله

تتمّحض لبيان فوائد بعض الترشيعات، دون وجود صيغ تعليلّية فيها، فانتبه، فقد أملحنا لذلك 

 من قبل.



  

 ة عند العقالءاملدارّيسلوبة عقالئّية أو عرفية م كون التعليل بعلٍلـ  ـ  

 ا عندهم ليست مدارًا.علم أّّن ة أو عرفية يم يكون التعليل بعلل عقالئيّ  أن الثالثة:العّينة 

 غائب عن حياة العرف وأخرى بأمر  حارض، أعني هبذه العّينة أّن التعليل تارًة يكون بأمر  

غائب عن حياة العرف بمعنى أّنه مل يسبق هلم أن جعلوا مواقفهم  ذا كان التعليل بأمر  فإ

مبنيًّا عليه، ففي هذه احلال يبقى التعليل يف ـ بام فيها احلكم املعلَّل ـ هتم اوترشيعاهتم وسلوكيّ 

 ة، أّما لو كان احلكم سنخ حكم معهود بني العقالء وكانت العلّ ةالعلّ  ةظهوره قائاًم عىل مداريّ 

ة ة والتجربيّ بخربهتم العرفيّ ـ ورها يف إنشاء هذا احلكم، لكنّهم يدركون د معروفة لدهيم يف

كثريًا ما ارها، ففي هذه احلال دأّن هذه العّلة يف حياهتم ال يدور احلكم مـ املرتاكمة  ةقالئيّ والع

سياقّية ية ة قرينة لبّ بمر بمثامهم لألدخلون تقويه حياكي وعيهم وي  نّ أون التعليل عىل يتلقّ 

 العّلة. ةة يتخّلون من خالهلا عن مداريّ ارتكازيّ 

ونقلناه عن مثل  عنه،ع ملا سبق يف الفصل األّول وحتّدثنا وروح هذه الفكرة التي نقوهلا ترج

ىل كلّية إرجعها ن ي  ـ أة جواد مغنيّ  دوهو حيّلل كلامت الشيخ حممّ ـ الذي حاول  ،السيد الصدر

ات ال ليات، فالتعبديّ ات والتوّص يّ دبّ ، وهبذا ميّز الصدر بني التع«مناسبات احلكم واملوضوع»

قحموا وعيهم املسبق يف فهمها م وعي خربوي فيها حتى ي  هيلد هلذا ال يوجد ،يعرفها العرف

دركون وأمثاهلا فلدهيم خربة هبا، هلذا ي   ةة واالجتامعيّ ة والسياسيّ مور املعامليّ ا األمّ أمن املتكّلم، 

وجيعلون وعيهم هذا بمثابة قرينة سياقّية صامتة، وهو ما  ،مسبق عن وعي   منصوص املتكلّ 

 .، وسيأيت بحثه تفصياًل عاّم قريب إن شاء اهللواملوضوعى بمناسبة احلكم يسمّ 

هذه الفكرة تقع حتت كليّة قدرة العقل البرشي التجريبي احليايت عىل فهم األغراض التي 

الصايف الكلبايكاين لطف اهلل الشيخ املرجع الديني املعارص يقوم احلكم عليها، وهلذا نجد أمثال 

قة بام بني العبد ة املتعلّ قسم منها األحكام العباديّ  قسمني:ة عىل األحكام الرشعيّ  إنّ »يقول: 

لع عىل ما فيها من احلكم بالتفصيل إال دية رصفة ال يطّ فهذه أحكام تعبّ .. وبني اهلل تعاىل

والقسم الثاين: األحكام . الع عىل ذلكممن أكرمه اهلل تعاىل باالطّ  ،من الناس األوحدّي 

املجتمع، وروابط األفراد بعضها مع بعض  سة املدن، وإدارةاملرشوعة لنظم أمور الدنيا، وسيا

بمالحظة األحكام وموضوعاهتا واملناسبة بينهام،  يف األموال وغريها، ففي مثل هذه األحكام

يف  قه وما يرتبط به، ويكون هلذا الفهم دخل  وما حيقّ  يفهم العرف يف اجلملة غرض الشارع،



  

خلصوص وغريمها، وتكون هذه املناسبات التي يفهمها العموم وا استظهار مراده من كالمه من

 .«من كالمه مة عىل ما أراده املتكلّ ة الدالّ احلالية أو املقاليّ  العرف من القرائن

ة كذلك، تبطل ختصيص احلكم بالعلّ  وقد خاّصة، بطل التعميم يف التعليلهذه العّينة قد تم 

عن فكرة  نةهنا هو متييز هذه العيّ  هريد، لكن ما أ  املوقف واحلكم ةتبعًا لنوعيّ  وقد تبطلهام معًا،

عدم قدرة اإلنسان عىل قدرة أو إمكان التحّقق التي حتدثت  عنها آنفًا، فإمكان التحّقق يعني 

ون أمرًا إذ ذلك سيك ارها؛ع قد أدار احلكم مدوجودًا وعدمًا حتى يكون املرشِّ  ةت من العلّ بّ التث

 .قها وعدمهعدم وعي املتلّقي هلذه العّلة يف حتقّ وهو يدرك  ،رّشعمن امل عبثّياً 

بل نعني أّن العّلة مفهومة للعرف والعقالء وقابلة للتثبّت  ،عن ذلك مال نتكلّ نحن بينام هنا 

كة للعقالء بحكم خربهتم، هلذا يفهمون من ر  يعة احلكم وعّلته من األمور املدمنها، غري أّن طب

 نه عىل العّلة.التعليل أحيانًا احلكمة وأخرى يبقو

بعض مرىض التنّفس يف احلّي  ذّية  فنكم هلم يوجب أألّن عدم د ؛مثاًل لو قال: ادفنوا املوتى

، وعىل األقّل يف طرف العدم ارّيةا غري مدالذي تسكنون فيه. إّن العرف هنا يفّّس العّلة بأّّن 

 فكرة الدفن ال ترتبط دًا أنّ يّ جة عقالئّيًا، ويدركون رب  ألّن طبيعة املوضوع خمت   ؛والتخصيص

يف القضّية،  اً فرعيّ  حكمة وعامالً  إالت، بل هذا ليس ي بعض مرىض التنّفس بامليّ تأذّ  دبمجرّ 

قاعدة مناسبات العّلة »ة مناسبات احلكم واملوضوع، أو فقل: دمن هنا يامرسون قاع

 ، فيجعلون ذلك قرينة احلكمة يف التعليل دون املدارّية.«واملعلول

 ن التعليل تعلياًل لسعة احلكم، دون أصلهـ كو ـ  

 العّينة الرابعة: أن يكون التعليل تعليالً إلطالقيّة احلكم وعمومه، ال تعلياًل ألصل احلكم.

م عىل اإلنسان تناوهلا ـ ولو بمقدار بسيط  رمت اخلمر مطلقًا وحر  ومثاله ما لو سأله: ملاذا ح 

ة إجياهبا ترك ذكر اهلل، ففي هذه احلال يكون ـ مهام كانت الظروف واألحوال؟ فأجابه: لعلّ 

بل ظهور التعليل ال ينايف اإلطالق؛ ألّنه ظهور اإلطالق يف احلكم أقوى من ظهور التعليل، 

 تعليل لإلطالق نفسه.
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للحكم  اجلواب جاء تعليالً  أنّ ة اإلطالق بدليل معترب، ومعلوميّ لكّن هذا حيتاج إلثبات 

 ال للحكم نفسه. ،املطلق

 ألنتقل إىل القرائن اإلجيابّية اللفظيّة. ،ي هبذا املقدار من عّينات القرائن املضمونّيةأكتف

 اللفظّيةاإلجيابّية القرائن ـ  

 ويمكنني هنا ذكر عّينتني:

 يف التعليل، نقد مقاربة النائيين والسيستاني «الالم»ـ استخدام حرف  ـ  

 ليليف التع« الالم»العّينة األوىل: استخدام حرف 

عند احلديث عن نظرّية املريزا النائيني، وهو يعطي املوضوع  ذاسبق لنا التعّرض هللقد 

: الفاء والالم، بحيث يكون حرف الالم يف مثل  ونحوها قرينة عىل « ألنّ »التمييز بني مثل حريف 

عدم املدارّية، وعىل أّنه بصدد بيان الداعي، وهو الواسطة يف الثبوت، دون الواسطة يف 

 عروض بخالف حرف الفاء.ال

ام نّ إموضوع احلرمة فيها  يف أنّ  ا ظاهرةفإّّن  ،ه مسكرال ترشب اخلمر فإنّ .. »يقول النائيني: 

ام هو نّ إفيها  موضوع احلرمة ا ظاهرة يف أنّ فإّّن  ،ال ترشب اخلمر إلسكاره ..هو عنوان املسكر

 .«..سكارهاإام هو نّ إالداعي إىل جعل احلرمة عليها  نّ أ غاية األمر ،نفس اخلمر

وقد سبق لنا أن بحثنا يف نظرّية املريزا النائيني، وناقشناها بمناقشات متعّددة، فال نعيد، 

: الفاء والالم،  وهناك قلنا بأّن العرف ال يميّز بني مثل هذه التعابري لو كان يقصد النائيني حريف 

لالً مدارّية يف اجلملة، فاّدعاء حتييد كام بّينا أّن الغاية واملصلحة واملالك يمكنها أن تكون ع

 املدارّية بمجّرد كون التعليل بالداعي غري واضح.

يف اختياره الوضوع ـ عىل مستوى بعض تقريراته ـ لكّن السيد السيستاين كان واضحًا 

 اً ثارويعترب أّن له آ ،«سناد االعتباري والجازياإل»أيضًا، حيث يفرد يف بحوثه عنوانًا يسّميه: 

 معًا.ة ة واالعتباريّ ة والعقليّ ة عىل صعيد العلوم األدبيّ ة مهمّ لميّ ع
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 بعض نتائجها، بنّي يوبعد أن يرشح مفهوم الواسطة يف الثبوت والعروض واإلثبات، و

 صاحب الدار ما ذكره الفقهاء من أنّ  ،ة للبحثمن الثمرات الفقهيّ »فيقول: عن الثمرة،  ميتكلّ 

الصداقة واسطة يف  من هذا الكالم أنّ  فاملفهوم عرفاً  ،ك صديقيدخل الدار فإنّ أ :لو قال لرجل  

 ،وبالذات الً عنوان الصديق أوّ  ب عىلمرتتّ ـ وهو جواز الدخول ـ احلكم  العروض، أي أنّ 

ه ليس احلكم عليه، فلو علم املخاطب بأنّ  ه للمخاطب باعتبار انطباق موضوعام يتوّج نّ إو

 ال أنّ إ ،موضوع احلكم هو عنوان الصديق نّ أل ؛دخولال فال جيوز له ،لصاحب الدار بصديق  

ب حتى جيوز له الدخول عىل وليس موضوع احلكم هو املخاط   ،يف التطبيق صاحب الدار أخطأ

الصداقة واسطة  من ذلك أنّ  فاملفهوم عرفاً ، ك صديقيألنّ  ؛دخل الدارأ   :ولو قال له .حال كّل 

ام نّ إو ،ال عنوان الصديق ،باملخاط   ل هو ذاتموضوع احلكم بجواز الدخو يف الثبوت، أي أنّ 

جيوز له  ،ب بعدم كونه صديقاً حتى مع علم املخاط   ذن بالدخول، فهناالصداقة من دواعي اإل

 .«للحكم باجلواز الدخول ما دام هو املوضوع

 ح األمر ممّا تقّدم، وذلك:وهذا الكالم يمكنني التعليق عليه باختصار؛ لوض

م يرجع لفرض أّن الالم تدّل عىل الداعي للجعل فيام الفاء تدّل هنا عىل إّن هذا الكال أ ـ

الكربى الكلّية أو مدارّية العّلة، ومن ثّم فهذا النزاع اللفظي ليس سوى صغرى ملوضوع 

التعليل بالداعي واحلكمة املالكّية، وقد تقّدم الكالم فيه، وقلنا سابقًا بأّنه ليست كّل حاالت 

 ال يصّح فيها عند العرف فهم املدارّية. التعليل بالداعي

وض رعاليف  اقةدة الصي واسطيّ أتني للقضّيتني، ّن الصورتني الذهنيّ ليس من شّك يف أ ب ـ

 صحيحتان يف نفسهام. ،والثبوت

، رغم إقرارنا غري دقيق عىل طول اخلطّ عاء متييز العرف بني اجلمل هبذه الطريقة ادّ  لكنّ  ـ ج

لقينا هاتني أة، وإال فلو ضافيّ إنات، لكّن ذلك يكون بقرينة مثل هذه العيّ  العرف توجد لديه نّ بأ

التمييز بني األوىل ة ـ بعيدًا عن السياقات احلافّ ولوحدمها ـ تني للعرف اآلن لن يفهم منهام اجلمل  

 .والثانية
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، بل من هنا، ال نجد فرقًا ـ يف موضوعنا ـ بني الفاء والالم أساسًا، وال بني الداعي وغريه

ة أو مضمونّية عكسيّة كام رأينا، وهلذا ال العرف يفهم املدارّية من اجلميع، ما مل تقم قرائن سياقيّ 

، و «حّرمت اخلمر لكوّنا مسكراً »و  «حّرمت  اخلمر ألّّنا مسكر»فرقًا بني:  يرى العرف

 «.ا مسكرحّرمت اخلمر فإّّن »

دائرًا مداره، بل كالمنا يف خصوص وال يعني ذلك أن مطلق اكتشافنا للداعي جيعل احلكم 

تبيني املتكّلم عرب اجلملة التعليلّية ال غري، وإال فاكتشاف أّن الداعي هو كذا وكذا، أو أّن املالك 

 حة مها كذا وكذا، ال يفرض تقييد إطالق اخلطاب املنصّب عىل املوضوع، وهذا واضح.لواملص

 نة املتصلةالقري ةيف قّو واقعةلة اظّيفالقرينة اللـ  ـ  

 التي تقع يف قّوة القرينة التصلةالعّينة الثانية: قيام القرينة اللفظّية 

من الواضح أّن القرائن اللفظيّة املنفصلة ال توجب سقوط ظهور اللفظ يف مدارّية العّلة، بل 

ص غايته أّّنا تضّيق دائرة املدارّية، وهو ما سيأيت احلديث عنه قريبًا عند التعّرض لبحث ختصي

 العّلة، فليس هذا هو مرادنا هنا، إّنام املقصود ما يشابه هاتني احلالتني:

أن تقوم قرائن منفصلة تفيد أّن املتكّلم مل يكن يقصد املدارّية يف اخلطاب  احلالة األوىل:

 التعلييل، مثل أن ي صدر توضيحًا لتعليله، أو ما شابه ذلك.

عطيات والقرائن قد جيد العرف أّن الذهاب مع ومن الواضح هنا أّنه بعملّية اجلمع بني امل

 استظهار املدارّية يف التعليل غري منطقي فيتخىّل عنه. وهذا واضح.

أن يكون اللفظ ظاهرًا عند قارئه يف مدارّية العّلة، وحمتِمالً بدرجة ضعيفة أن  احلالة الثانية:

ه احلكمة، فهل يمكن اعتبار يكون يف مقام بيان احلكمة ال غري، لكّن مشهور العلامء فهموا من

فهمهم بمثابة قرينة صادرة ت سقط ظهور املدارّية وتقّوي ظهور احلكمة، جابرًة الضعف الداليّل 

 فيه أو ال؟

وهذه العملّية بعينها يمكن تصّورها بشكل معكوس، وهو فيام لو كانت املعطيات ترفع 

ة ولو بشكل  ضعيف، فيكون فهم الفقهاء احتامل عدم املدارّية يف اللفظ، مع بقاء احتامل املداريّ 

 .جابرًا لضعف داللة املدارّية فريفعه حلّد الظهور



  

، سعيد احلسني بنويف هذا يقول الشيخ األنصاري، معّلقًا عىل رواية الربقي بطريقه إىل 

ال  من الصلوات اخلمس، نيس صالةً  عن رجل   ×ئل أبو عبد اهللقال: س  الذي رفع احلديث، 

كان قد  ثالثة، وأربعة، وركعتني، فإن كانت الظهر والعشاء، يصيّل »هي؟ قال:  تهاأيّ  ييدر

 .«، وإن كان املغرب والغداة، فقد صىّل صىّل 

وذيل رواية الربقي وإن كان يظهر منه مناط احلكم، إالَّ أّن »يقول الشيخ األنصاري هنا: 

 الحتامل كونه تقريباً  ؛قصورداللته عىل التعليل حّتى يتعّدى ألجله عن مورده ال خيلو عن 

حلكم الشارع باالكتفاء بالثالث عىل كّل تقدير،  أو بياناً  اً حقيقيّ  للحكم يف هذا املورد ال تعليالً 

وإن مل يكن كالشهرة بني القدماء جابرة  ،ولعّل الشهرة بني املتأّخرين جيرب قصور الداللة

 .«للسند

ووهنها  ،رب الداللة بعمل األصحاب: جيت  هذا البحث يف احلقيقة من تطبيقات قاعد

، وقلنا بأّن املراجعة لكلامت املشهور واملتقّدمني من ، وقد بحثنا عنهام يف حمّلهبإعراضهم

الفقهاء وغريهم، إذا أوجبت حقيقًة ارتقاء االستظهار أو ضعفه يف نفس القارئ، فمن الواضح 

اللغوي عنده بعد املراجعة، وإال فال معنى  أّنه يلزمه تغيري النتائج، تبعًا لتغرّي االستظهار

 إلسقاط حجّية الظهور أو إثباهتا يف مورد  ليس موضوعًا هلا.

احلقيقة تقدياًم لوعي الفرد اللغوي عىل وعي اجلامعة يف هو ليس والتاميز بني الفرد واجلامعة 

عي الفرد مرّده إىل اللغوّية، حتى يشكل بأّن ذلك خالف كون الظهور أمرًا عرفّيًا عاّمًا، بل و

اقتناعه بأّن العرف لو التفت إىل ما التفت إليه هو من القرائن والسياقات لفهموا من الكالم 

بل دعوى أّن الشهرة بني الفقهاء تعني كون أهل العرف يفهمون ذلك أّول  .عني ما فهمه هو

نظرّية  مات مطوّيةدّ قميعتمدون الكالم؛ إذ كثريًا ما ي عمل الفقهاء التحليل ومقارنة النصوص و

، فاملشهور ليس كالمهم جابرًا إلشعار قد خيتلف القارئ للنص معهم فيها، كام فيام نحن فيه

 .، إال بخصوصّية إضافّيةلظهورها لو كانت العلّية وال موهناً 
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، ومناطّيتها نكتفي هبذا املقدار من القرائن النافية لظهور اجلملة التعليلية يف مدارّية العّلة

د رأينا أّن بعضها نافع وبعضها اآلخر حمّل نظر، لكنّها مهّمة بالنسبة إلينا؛ لتمييز احلاالت وق

 والنطاقات.

 ، وقفة تفكيكّيةالتعليل واملعارض املنفصل/ختصيص التعليلالنوع الثالث: 

ه بدالالت منافي ة ظهور اجلملة التعليلّية يف مدارية العّلة وموضوعّيتها التاّمة يمكن أن يواج 

منفصلة، متامًا كأّي داللة يف أّي دليل يمكن أن ختضع ملواجهة من دليل منفصل، كالعام الذي 

ص املنفصل، واملطلق الذي يواجهه املقيِّد املنفصل وهكذا.  يواجهه املخصِّ

ه بمعطيات منفصلة تأيت عقب تكّون  وليس التعليل بدعًا من هذه الدالالت، فإّنه قد يواج 

 هذه احلال ال يكون ذلك كاشفًا عن عدم كون اجلملة التعليلّية ذات ظهور داللته وظهوره، ويف

يف مدارّية العّلة، بل غايته أّن هذا الظهور جيب أن يتّم تقييده عرب عملّية توفيق بني الدليلني 

 املتعارضني حيث يمكن ذلك.

الباحث بأّن  وقد تكون العالقة يف بعض األحيان من نوع العالقة غري التقييدّية، بل يشعر

وهنا جيب تقديم تفسريات أو ترجيحات حيث  دليل التعليل يصادم الدليل اآلخر وبالعكس،

منها يف مطاوي البحوث السابقة من  يمكن، ومثال ذلك بعض النصوص التي ذكرنا مجلةً 

خالل عرضها بوصفها أمثلة، والتي تدّل عىل نوع من مدارّية فكرة املشّقة يف حكم اإلفطار 

 يف السفر، فالسفر الذي يعّد يف نوعه شاقًا عىل نوع الناس يكون موجبًا للقرص والقرص

 واإلفطار وفقًا لبعض التعليالت.

 ةفلو كانت املشقّ  ،سافةدم األدّلة الداّلة عىل تعيني القرص واإلفطار باملهذه النتيجة تصالكّن 

ي يوّلد نوعًا من التنايف بني جمموعة معيارًا ومدارًا ملا كان معنى لربط احلكم باملسافة، األمر الذ

سافة، وعىل الفقيه أن حياول تقديم تفسري لألمر، فمثالً ة وجمموعة نصوص املالنصوص التعليليّ 

نصوص املسافة نوع من النصوص التوجيهّية الثانوّية التي تساعد املكّلفني عىل  ربام يرى أنّ 

لزمان، ومن ثّم تكون نصوصًا غري أصيلة، معيار غالب يف حتديد السفر الشاّق نوعًا يف ذلك ا

بل هي جمّرد بيان ملعيار غالبي يعنّي املشّقة يف  ،بمعنى أّّنا ليست هي األصل يف أحكام السفر



  

األسفار يف تلك األزمنة، وهذا يعني أّنه يف حال حتّول األمور ووسائل السفر جيب فرض تغيري 

 ألصيل، وهو العّلة.يف هذا املعيار الغالبي عرب استخدام املدار ا

بن حييى  عبد اهللوربام يشهد لذلك عند الفقيه ـ ونحن نطرح جمّرد أمثلة تقريبيّة ـ خرب 

 ريد أربعة  يف ب   ريد  ب  »فقال: ، يقول يف التقصري يف الصالة ،×قال: سمعت أبا عبد اهلل ،الكاهيل

ابة اء أو الدّ و  فْ ىل البغلة السَّ يوضع ع التقصري مل نّ إأيب كان يقول:  نّ إ»ثم قال:  ،«وعرشون ميالً 

فاملراد بالسفواء والناجية هي الّسيعة، وهذا متييز يف  .«ارط  ري القِ ام وضع عىل س  وإنّ  ،ةي  اجِ النَّ 

معيارّية املسافة بني نوعني من وسائل النقل: الّسيعة املتمثلة بالسفواء والناجية، وغريها 

 التي تعتمد اإلبل.املتمثلة بسري القطار، وهو سري القوافل 

فهذا اخلرب يساعد عىل أّن معيارّية املسافة ليست أصيلة، بل ثّمة معيار آخر وهو إّما الزمان، 

 أو املشّقة النوعّية، وقد يكون الزمان معيارًا للمشّقة أيضًا.

رضه من احلديث اوبرصف النظر عن املثال، فلو كان النّص التعلييل قرآنيًا وكان ما يع

 م هنا أخذ معارضة الكتاب بعني االعتبار حيث ال يمكن اجلمع والتوفيق.الرشيف، لز

إّن وجود معارضة للتعليل يف النصوص ليس موجبًا لتخّلينا عن مرجعيّة  وخالصة الكالم:

كأّي معارضة جزئّية تقع بني النصوص، فكام  وبل هوليس هو من قرائن نفي املدارّية، التعليل، 

باقي بعد التخصيص، كذا احلال هنا، نعم إذا كانت التخصيصات كثرية يبقى العموم حّجًة يف ال

تعترب من التخصيص املستهجن عرفًا أو كانت بحيث توجب الشّك يف ظهور التعليل يف 

 املدارّية لزم أخذ هذا األمر بعني االعتبار، وترتيب النتائج عليه.

 ت صدور النصوص يف فهم التعليلاحتمالّيادور 

التعليل قد يكون مالصقًا للدليل الوحيد  أنّ  وبالنسبة للتعليل، وه ةغاية األمهيّ نقطة يف  ةثمّ 

ًا أو منفصاًل من دعىل إثبات احلكم الرشعي، وأخرى يكون دليل إثبات احلكم الرشعي متعدّ 

 األّول عن دليل التعليل، فهنا حالتان ينبغي التمييز بينهام:

 إثبات احلكم الرشعي هو بعينه الدليل الشتمل أن يكون الدليل الوحيد عىلاحلالة األوىل: 
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 عىل التعليل.

واألمر  هنا واضح  جيّل، وجتري فيه كّل البحوث املتقّدمة وقواعد التعميم والتخصيص، ما 

 دام هذا الدليل حّجة ومعتربًا، وإال فال يمكن به ال إثبات احلكم الرشعي يف نفسه وال العليّة.

لدليل عىل احلكم الرشعي ثابتًا برصف النظر عن دليل التعليل، كام احلالة الثانية: أن يكون ا

 هي احلالة الغالبة عىل األرجح.

هنا تارة يكون الدليل حّجًة ومعتربًا، فال إشكال أيضًا، وأخرى يكون غري معترب يف نفسه، 

سلك كام لو كان روايًة آحادية منفردة ضعيفة السند، أو صحيحة السند لكن تّم البناء عىل م

 االطمئنان الصدوري ومل تكن تكفي لتحصيله.

 ه:ضة اخلرب اآلحادي الظنّي وأخرى نرفهنا تارًة نبني عىل حجيّ 

فإذا بنينا عىل حّجية اخلرب اآلحادي الظنّي، مثل خرب الثقة أو العدل، وكانت الرواية  أ ـ

حجّية دليله،  ضعيفة من حيث السند، فال يمكن ترتيب أّي أثر عىل هذا التعليل؛ لفرض عدم

 فيؤخذ بالعمومات واملطلقات يف سائر األدّلة املثبِت ة للحكم نفسه.

حجّية خصوص اخلرب املوثوق االطمئناين ـ كام هو الصحيح ـ فهنا  وأّما إذا بنينا عىل ب ـ

ضعيفة السند ولو كانت ، يلزمنا مالحظة وجود الرواية اآلحادّية التي ال اطمئنان بصدورها

؛ ألّن االطمئناينَّ يأخذ جمموع النصوص معًا ويالحظ يف حتصيل و كان صحيحةفضاًل عاّم ل

اليقني ما تلتقي عليه هذه النصوص، إذ االطمئنان الصدوري عنده ال ينحرص بوضع يده عىل 

رواية بعينها ليطمئّن بصدورها، وإّنام جيري أيضًا يف وضع يده عىل قاسم مشرتك بني روايات 

ثّم فعليه هنا أن ينظر ـ بعد ضّم نّص التعليل أو نصوص التعليل ـ: ما ليطمئّن بصدوره، ومن 

 هو القدر املتيّقن من جمموع معطيات النصوص يف الباب؟

فإذا ظّل حمافظًا عىل قدر  متيّقن خارج إطار التعليل، فبها، وإال لزمه اعتبار التعليل بمثابة 

نتج عملّيًا قدرة التعليل عىل التخصيص عنرص  مؤثر يف تكوين القدر املتيّقن لديه، وهذا ما  ي 

، دون أن وتضييق احلكم به، دون التعميم وإثبات احلكم بمجّرده يف غري ما دّل عليه الدليل

ز هبذه  يعني ذلك ثبوت مفهوم اجلملة التعليلّية، بل كّل ما يف األمر تضّيق شخص احلكم املرب 

 .النصوص



  

 ت التعليل بني املدارّية وعدمهااملبحث السابع: األصل املرجعي يف ُمفادا

 نبحث هنا يف أّنه ما هو األصل الذي نرجع إليه يف قضيّة احلكمة والعّلة؟

 ني:هذا البحث ينقسم بدوره إىل شقّ 

يس األصل األماري االستظهاري، بمعنى ما هو األصل يف الفهم اللغوي ستأ الشّق األّول:

هل األصل عند  ة التاّمة أو احلكمة ونحو ذلك؟ة واملناطيّ هل هو املداريّ  ؟والعريف للتعليل

العرف فهم املناطّية من التعليالت إال ما خرج بالدليل أو العكس؟ متامًا كام نقول: األصل يف 

 الفهم العريف ألدوات العموم هو الشمول مثاًل إال بقرينة صارفة.

ة واحلكمّية، املداريّ تظهاري(، عند الشك يف ستأسيس األصل األّويل )غري اال الشّق الثاين:

ترجيح واالستظهارات العرفّية، وأ غلق باب ة ت أبواب الدالالت اللفظيّ لو انسدّ  هبمعنى أنّ 

 فام هو املوقف؟ ،التعليل وعدمهااملناطّية من فهم 

 ونبحث هذين املوضوعني تباعًا.

 مرجعّية الفهم العريف يف التعليل/حتقيق األصل األّولي االستظهاريـ  

 مورد فهم العرف ة هو فهم العرف، ففي كّل امليزان يف احلكمة والعلّ »لسّيد اخلوئي: يقول ا

 .«ة، وإال فهو حكمةمن الكالم دوران احلكم مدار التعليل فهو علّ 

هذا النّص صحيح متامًا، وهو يرجع مبارشًة للفهم العريف يف متييز العّلة املدارّية عن غريها 

ليّني الشيعة يف املجال املالكي باحلكمة، وهذا يعني أّن العرف مما يسّميه العديد من األصو

بقراءته للنّص ومالبساته ومضمونه وقرائنه املجتمعة املتوالفة يمكنه أن يفهم التعليل املداري 

 من غريه.

لكّن البحث األصويل ال يكتفي يف الكثري من األحيان برصد املرجعّية العرفّية، بل حياول أن 

نًا أو يكتشف قانوّنا دون أن يرتك األمر لعفوّية املراجعة التطبيقيّة يف النصوص يضع هلا قانو

 والفقه، من هنا طرح بعض األصولّيني هنا بحثًا مهاّمً وهو أّن األصل يف التعليل ما هو؟

إذا كان املرجع يف العّلة املدارّية هو العرف، ويف الوقت عينه يرى العرف أّن هناك بعض 
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تأيت دون بيان العّلة املدارّية، فام هو املرجع األّويل أو األصل األّويل عندما نواجه التعليالت قد 

تعلياًل؟ هل العّلة املدارّية هو األصل واخلروج عنها حيتاج لدليل أو أّن العّلة املدارّية حتتاج 

، فيام األصل لصالح العّلة غري املدارّية )احلكمة  لعوامل مساعدة حتى يستظهرها العرف 

 ونحوها(؟

حيث  ذهب الحّقق العراقي إىل أّن األصل يف التعليل ـ من حيث الظهور ـ هو الدارّية،

ما  نّ : إض ملقام التصديق، فنقولالتعرّ ال بأس بذكر الفارق بني احلكمة والعّلة قبل »يقول: 

ء ثبوت احلكم أو نفيه عن موضوعه بال واسطة أو مع الواسطة املساوية لذلك اليش يقتيض

أو  ا ما يقتيض ثبوتهمّ أ. ووسقوطاً  ثبوتاً  هواحلكم دائر مدار ،ثباتاً إو ة للحكم نفياً فهي علّ 

الثبوت أو  سقوطه بواسطة تأثريه فيام يقتيض ذلك سواء صدق عنوان ذي الواسطة عىل مورد

شخص  يف حّق  قاً للثبوت بالواسطة متحقّ  وسواء كان ذلك املقتيض ،السقوط أو مل يصدق

فإذا صار الرضر  ،يف احلكمة رادفراد فهو حكمة، وهلذا قيل بعدم اعتبار االطّ ثر األواحد أو أك

فهو  ،احلكم عن اجلميع يتقتيض نف يف مصلحة فراد مؤثراً الشخّص عىل الواحد أو أكثر األ

ه ال يعترب يف نّ أة، ومن هذا ظهر فهو علّ  يف النفي عن مورده وإذا صار بنفسه مؤثراً  ،حكمة

شخص  للثبوت أو السقوط يف حّق  ربام يكون املقتيض هفراد النوع فإنّ أها يف أكثر قاحلكمة حتقّ 

حكام معدود من م األك  فراد، نعم أغلب حِ مجيع األ الثبوت يف حّق  يف مصلحة تقتيض مؤثراً 

 نّ أة وظهر  معنى احلكمة والعلّ فإذا تبنّي  ،الغلبة ال توجب احلرص كام ال خيفى ل لكناألوّ 

احلكم بالثبوت أو االنتفاء دائر  نّ إف ،فيد يف األوىل دون ما ينشأ من الثانيةغري م راداالطّ 

 أو ة الذكورة فيها رصحياً هو كون العلّ  ظاهر التعليل يف اخلطاب مطلقاً  نّ أفليعلم ، مدارها

 .«..ة لذلك احلكم يف اخلطاب بال واسطةعلّ  شعاراً إ

كّل مورد شّك يف أّنه  يف»حلائري، فقال: وقد تابع املحّقق  العراقي هنا الشيخ  مرتىض ا

ألّن ظاهر أداة التعليل أّن ما هو العّلة نفس  م عىل الثاين؛البّد أن حيمل الكال ،حكمة أو عّلة

العنوان الوارد يف حيّز أداة التعليل، وهو العّلة املنصوصة االصطالحّية. وكون العّلة ما هو أعّم 
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 .«..بقرينة واضحةإال الظاهر ال يصار إليه  منه وهو نوعّية ذلك أو إمكانه خالف

 .ومثلهام غريمها كالشيخ املنتظري

، بينام نجد أّن املريزا النائيني  هذه النصوص تعطي أّن التعليل يوّلد بظهوره األّويل املدارّية 

 ،كالرضر واحلرج ونحومها ق احلكم عىل عنوانلّ لو ع  »خيتلف هنا مع هذا الرأي، حيث يقول: 

مداره، وبذلك يكون ال رضر أو ال حرج  للحكم، ويدور احلكم كون ذلك العنوان موضوعاً ي

ق احلكم لّ ا لو ع  وأمّ  .اً شخصيّ  حمالة يكون الرضر أو احلرج املنفّي  ة األحكام، والعىل أدلّ  حاكامً 

رد يطّ  للترشيع، وال ةً فال حمالة يكونان علّ  ل هبامآخر غري عنوان الرضر واحلرج وعلّ  عىل عنوان  

 .«..اً وال ينعكس، فيكون نوعيّ 

فإّن العراقي يعترب التعليل موجبًا جلعل احلكم دائرًا مدار  الفرق بني االجتاهني واضح؛

العّلة، بينام يعترب النائيني التعليق هو الذي يوجب الدوران، وليس كّل تعليل يفرض قهرًا 

ه يف كيفيّة اكتشاف التعليق، أي يف كيفيّة تعليق  احلكم بالعّلة، وهبذا يعود النائيني لنظرّيت

اكتشاف كون العّلة موضوعًا تاّمًا للحكم يدور احلكم مدارها، كام حتّدثنا سابقًا حول نظرّية 

 النائيني.

، ال أّنه يريد ترك مفهوم التعليق والتشبّث  ما أفهمه هو أّن العراقي يفهم من التعليِل التعليق 

ئيني يعترب أّن التعليل لوحده ال يعطي التعليق، فليس النزاع يف احلقيقة بمفهوم التعليل، بينام النا

سوى يف أّن التعليل هل يفيد عند العرف كون احلكم منصّبًا يف احلقيقة عىل العّلة )كام يف مفهوم 

 الكربى الكلّية النائينّية( أو ال؟

يفهم أّولّيًا من التعليل والذي يبدو يل ـ وفقًا ملجموع ما تقّدم بحثه وسيأيت ـ أّن العرف 

، وأّن سبب عدم اقتناعنا هبذا االرتباط وذهابنا نحو مفهوم احلكمة وأمثاهلا ارتباط احلكم بالعّلة

 نطيل. هو مالحظة عّينات خمالفة، ووجود قرائن حاّفة، ال أّن أصل املوضوع كذلك، فال

                                              
 .538: 1م ( احلائري، مباين األحكام يف أصول رشائع اإلسال1)

م(، نقالً عن: 2005هـ. ش )1384ـ  10ـ  15، بتاريخ 4954( انظر: املنتظري، جواب استفتاء، رقم: 2)

 .511عليدوست، فقه ومصلحت: 

 .363: 2( النائيني، منية الطالب 3)



  

 احلكمةالعّلة ويف ألّولي يف حاالت الشّك تأسيس األصل اـ  

يظهر عىل أكثر من يل يف حاالت الشّك هنا يمكن أن حث عن مقتضيات األصل األوّ الب

 خّط:

 ّية أمٍر ما مع اليقني بنفي العلّية املدارّية عنهِمْكالشّك يف ِحـ  ـ  

 هذا النوع من الشكوك هنا يمكن تصّوره عىل أكثر من شكل:

م يدور مدارها، لكنّنا نشّك يف كونه أن نحرز أّن أمرًا ما ليس عّلًة هلذا احلك الشكل األّول:

حكمًة أو عّلًة ناقصة أو ال؟ وال يكون مدلوالً لدليل لفظي متصل ببيان أصل احلكم أو ما هو 

 يف قّوة املتصل.

يف مثل هذه احلال، مقتىض األصل عدم كونه كذلك، بمعنى أّنه ال يمكننا التعامل معه عىل 

عىل ذلك، فإذا مل يرجع هذا الشّك إىل التأثري عىل داللة أّنه كذلك؛ إذ ال نملك دلياًل معتربًا 

األدّلة اللفظّية من حيث تغيري صغرى الظهور عندنا فال قيمة له يف العمليّة االجتهادّية. نعم 

ر.  يمكن ذكره بوصفه احتامالً يف سياقات ا خ 

يف دليل   وهو عني الشكل األّول، لكن تكون هذه احلكمة املشكوكة مذكورةثاين: الالشكل 

 لفظي متصل ببيان احلكم نفسه، ونحن نشّك يف أّّنا ذ كرت بيانًا حلكمة احلكم أو ال؟

ة حل ْكمه؛ ألّن ذلك حيتاج إىل دليل  ويف هذه احلال، ال يمكننا نسبتها إىل الشارع بام هي ِحْكم 

ة املحتملة  قد يفيض إىل معترب، واملفروض أّن الدليل غري ظاهر يف ذلك، لكّن وجود هذه احِلكم 

تأثري عىل مقدار داللة الدليل يف احلكم نفسه، وذلك فيام لو قلنا بأّن العلل الناقصة يمكنها تقييد 

؛ إذ يكون ذكر حمتمل احِلْكِمّية يف دليل  متصل بمثابة شّك يف بحيث يرتفع عند انعدامها احلكم

، ومعه يؤخذ بالق عة احلكم املبنيَّ در املتيّقن من داللة الدليل، وهو غري القرينة املتصلة املقّيدة لس 

 موارد انتفاء ما هو حمتمل احلكمّية.

ـ إىل التعميم باحلكمة دون  ، وفقًا ملا أسلفناهأّما لو قلنا ـ كام ذهب املحّقق الداماد

التخصيص هبا، ففي مثل هذه احلال ال يمكن التعميم؛ ألّن احلكمة غري ثابتة حتى ت عّمم 

، فتكون عموميّ   ة احلكم مشكوكًة، واألصل العدم.احلكم 

أن ننسب للموىل سبحانه هنا قضّية هنا، ال يصّح لوبرصف النظر عن الشكلني التقّدمني ل



  

ِمّيًا، إذ ذلك تقّول عىل اهلل وتألٍّ عليه، ارتباط حكمه باألمر وقول بغري  الفالين ولو ارتباطًا ِحكخ

والسنّة حتى لو مل يصدق عليه عنوان  علم يف حّقه سبحانه، وهو منهيٌّ عنه بنّص الكتاب

يخِهمخ ِميث اقم ..﴿الكذب، ومل يكن يف مقام بيان احلكم الرشعي نفسه، قال تعاىل:  ل  ذخ ع  خ  ؤخ خ يم مل 
أ 

ق   ىل  اهلل ِ إاِل  احلخ  ولموا ع  قم هيه ا الن اسم ﴿(، وقال سبحانه: 169)األعراف:  ﴾..الخكِت اِب أ نخ ال  ي 
ا أ  ي 

لموا مِم   رم كم أخمم ام  ي  بنِي  إِن  وٌّ مم دم مخ ع  يخط اِن إِن هم ل كم اِت الش  طمو  وا خم ت بِعم ال  ت  يًِّبا و  اًل ط  ال  ِض ح  مخ ا يِف األخ رخ كم

ون   ل مم عخ ا ال  ت  ىل  اهلل ِ م  ولموا ع  قم أ نخ ت  اِء و  ش  حخ الخف  وِء و  (، وقال عّز وجّل: 169ـ  168)البقرة:  ﴾بِالسه

لخ إِن  ﴿ م  قم ثخ ِ اإلخ ا ب ط ن  و  م  ا و  ر  ِمنخه  ه  ا ظ  اِحش  م  و  يبِّ  الخف  م  ر  ر  ون  .. ام  ح  ل مم عخ ا ال  ت  ىل  اهلل ِ م  ولموا ع  قم أ نخ ت   ﴾و 

 (.33)األعراف: 

 فام يتعارف أحيانًا من أّن بعض الدعاة واخلطباء والباحثني وغريهم، ،وعىل هذا األساس

ا بام يفهم منه أّن هذا احلكم رّشعه اهلل لذلك ولو بنحو احلكمة، كمه بأمر  مي سندون هلل ربط ح  

 ، فلي نتبه لذلك جّيدًا.مرشوع إطالقاً  وغري   حرام  ـ معترب  إذا مل يكن عليه دليل  ـ فهو 

 دوران األمر بني العّلة واحلكمةـ  ـ  

ة أو حكمة، فهل من يقصد هنا أّننا نحرز أّن املذكور يف التعليل اللفظي أو غريه، هو إّما علّ 

 أصل نرجع إليه هنا لو استقّر الشّك ومل حتسم املعطيات  واألمارات والظهورات املوقف  أو ال؟

 :أكثر من موقفيمكن هنا تصّور 

 ـ اجتاه تأصيل محل التعليل على احلكمة، قراءة نقدّية ـ  ـ  

وليس العّلة  ،بيان احلكمةوران هنا هو محل التعليل عىل إّن األصل عند الد الوقف األّول:

 .، ومن ثم ترتيب آثار احلكمة يف املوردارهاحلكم مدالتي يدور ا

زرارة وحممد  من إرث العقار، وتعليقًا عىل خرب أةفلدى بحثه يف التعليل الوارد يف منع املر

اء البن مولكن يقوَّ  ور شيئاً ال ترث النساء من عقار الد  »قال:  ،×بن مسلم، عن أيب عبد اهلل

أهل  عىل دن  ِس فْ في   النساء   ن  ْج ام ذاك لئال يتزوّ وإنّ »، قال: «اه  ع  ب  ا أو ر  ه  ن  م  عطى ث  وت   وب  والط  

 ..«هماملواريث مواريث  
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بعدم  ا التعليل الوارد يف بعض تلك األخباروأمّ »صاحب رسالة نخبة األفكار: يقول 

ستفاد منه كونه حكمة غاية ما ي   ..ففيه، الخ «جنلئال يتزوّ »×: رضار بالورثة، بقولهاإل

يقتيض إرثها من أعياّنا، بحيث جترب الزوجة عىل  له كي ةً لترشيع احلكم املزبور، ال كونه علّ 

يف ذلك بعد تصادم  من الشّك  وال أقّل ، الرضا بالعني مع إعطاء الوارث نصيبها منها

حكمة أو  ءيف كون اليش مورد شّك  فيحكم عليه باحلكمة، كام هو الشأن يف كّل  ،االحتاملني

 .«..ةعلّ 

ة يف عدم يكفي عدم إحراز العليّ  ،ةه حكمة أو علّ يف أنّ  مع الشّك »ري: االسبزوقول السيد وي

 .«ترتب آثارها

والظاهر أّن السبب يف اختيار هذا الرأي هو اعتبار العليّة التاّمة حتتوي عىل إضافات، وأّن 

والعلية التاّمة حتتاج  أيضًا، فكأّن احلكمّية قدر متيّقن يف الب ني،احِلكمية موجودة يف التعليل التاّم 

فعند الشّك نأخذ فيكون املورد من صغريات األقّل واألكثر، لدليل إضايف ومؤونة زائدة، 

بالقدر املتيّقن. وأصالة عدم العلّية التاّمة ال تنافيها أصالة عدم احلكمّية؛ ألّن عدم احلكمّية حمرز 

، حيث املراد ، إذ هو قاسم مشرتك بني الفرضنيما نفّّس احلكمة بجزء العّلةعند البطالن

 .باحلكمة هنا هو العّلة الناقصة ال برشط من حيث الزيادة

 بعدم صّحته عىل إطالقه، وذلك أّنه: ناقش هذا الوقف كّلهيمكننا أن نلكن 

، هو يف قّوتهأو ما متصل  لفظّي  إذا كان املشكوك كونه ِحكمة أو عّلة غري وارد  يف دليل   أ ـ

عًا أو واردًا  يف دليل لفظي منفصل عن دليل بيان احلكم نفسه، فهذا الكالم يمكن بل كان منتز 

 تعّقله واختيار هذا املوقف هنا؛ للسبب املتقّدم أعاله.

ففي هذه احلال يعود املتصل،  ةمتصل أو ما هو يف قوّ  لفظّي  أّما لو كان مذكورًا يف دليل   ب ـ

املتصل املوجود، وهذا من شؤون الشّك يف ة قرينيّ شّك يف العليّة واحِلكِمّية إىل الشّك يف ال

القرينة املتصلة، وهو يوجب أخذ القدر املتيّقن من داللة الدليل الذي اّتصل به، وينتج عن 
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ذلك أّن احلكم لن يعود عاّمًا عىل موضوعه؛ الحتامل ختّصصه بمورد وجود العّلة، لكّن هذه 

نتج التعميم؛ لعدم إحراز مدارّيتهاا  ..لعّلة لن ت 

فآية قوامة الرجال عىل النساء، لو شككنا بأّن ذيلها تعليل  باملدار أو باحلكمة، فهذا الشّك 

يؤثر يف إطالقّية القوامة لغري حال النفقة مثاًل، لعدم إحراز انعقاد إطالق يف دليل القوامة يف 

 مثل هذه احلال.

 وقف األّول غري صحيح، بل البّد من التفصيل.وعليه، فهذا امل

 ـ اجتاه تأصيل محل التعليل على املناطّية دون احلكمّية، وجوه ومداخالت ـ  ـ  

إّن األصل عند الدوران هو احلمل عىل العليّة التاّمة للحكم، وليس عىل  الوقف الثاين:

 احلكمة. وقد ذهب إىل هذا الرأي بعض العلامء كام سنرى.

، أمّهها:وا  لستند يف ذلك وجوه 

ّن الفرق بني العلَّة إ»هـ(، حيث قال: 1312ما ذهب اليه املحّقق الرشتي ) الوجه األّول:

والعلَّة علَّة لنفس احلكم  ،واحلكمة هو أن احلكمة علَّة لترشيع احلكم ونفس احلكم فيها مطلق

واحلكم  .ت العلَّة وجد املعلولبمعنى أّنه متى وجد ،ومن ثّم يتبعها ،املدلول عليه بالكالم

فمتى  ،والترشيع عنوان ثانوي مستفاد منه بمعونة املقام ،يل مذكور يف رصيح الكالمعنوان أوّ 

ورد خطاب معلَّل ودار األمر بني كون التعليل لنفس احلكم أو للترشيع ومل يكن هناك قرينة 

الظاهر من القيود  ورة أنّ رض ؛وجب احلمل عىل كونه علَّة للحكم ،عىل تعيني أحد األمرين

أّيا من املفاعيل أو غري ذلك من سائر  أو مفعوالً  يزاً يأو مت كانت أو حاالً  املأخوذة يف الكالم علَّةً 

فلو كان  ،وليس هو إال نفس احلكم ،ذي هو مركوز يف الكالمتقييد العنوان األويل ال ،القيود

وجب عليه  ،أعني الترشيع ،من الكالم ذي هو خارجغرض املتكّلم تقييد العنوان الثانوي ال

 ةً ن العّلة علّ إذ بناء عىل كو ؛ذي اّدعيناههور الوهذا هو منشأ الظّ  ،نصب قرينة عىل ذلك

قة بنفس رضورة كوّنا متعلّ  ؛ال يلزم تقدير يف الكالم وال ارتكاب حذف يف املقام ،للحكم

 عت  قة برّش م من جعلها متعلّ إذ ال جر ؛بخالف ما لو جعلناها علَّة للترّشيع ،ذلك الفعل

 أنّ  ،غسل اجلمعة مستحّب لكذا فيكون تقدير قوله مثالً  ،ممّا يستفاد من قرائن املقام ،ونحوه



  

عند قيام إال فال يصار إليه  ؛واألصل عدم التقدير ،ال استحبابه ،لذلك)أّنني رّشعته( رشعّيته 

 م علَّة للترّشيع دون احلكم وحيث ملالقرينة يف اخلارج من إمجاع ونحوه عىل كون مدخول الالَّ 

 .«..قة بام هو مذكور يف الكالميكن هناك قرينة وجب جعلها متعلّ 

وخالصة فكرته أّن التعليل باحلكمة تعليل  للترشيع واجلعل القانوين والسلوك املولوي يف 

و احلكم ال وضع احلكم، بينام التعليل بالعّلة هو تعليل  للحكم نفسه، واملذكور يف الكالم ه

 الترشيع واجلعل، فيكون احلمل عىل العليّة التاّمة غري حمتاج لتقدير كلمة: رّشعت  وأمثاهلا.

وهبذا يتبنّي أّن روح دليل الحّقق الرشتي قائمة عىل معياٍر لغوي ظهوري داليل، وهو أصالة 

وهلذا يبدو منه ع للحكمة، مع إقراره بأّن التعليل باملالكات عقب الترشيع يرج عدم التقدير،

التفصيل يف التعليالت بني العّلة التي تقع أثناء بيان احلكم، وتلك التي تقع تربيرًا  ،ومن غريه

لترشيع احلكم بعد بيانه مسبقًا، مثل روايات العلل التي يسأل السائل فيها عن عّلة جعل احلكم 

اهر يف العّلة الثبوتية ـ وهي احلكمة الفالين، فيجيبه النبّي أو غريه بأّن العّلة كذا وكذا، فهذا ظ

 وعّلة اجلعل والترشيع هنا ـ ال العّلة املدارّية.

هذا الوجه هو يف حقيقته نوع  من تكوين الظهور عرب سلسلة مقاربات، بحيث ينتج عنه 

والدة الظهور املداري للعّلة، وهو شكل من أشكال تقعيد األصل األّويل الظهوري، رغم أّنه 

 .ه شكل من أشكال حّل املوقف عند دوران األمر بني احلكمة والعّلةساقه عىل أنّ 

ما ال يمكن  كّل  نّ إ»حيث يقول:  ويظهر من الريزا النائيني يف موضٍع سلوك طريٍق مشابه،

زه بني مورد حصوله وعدم حصوله، لعدم متيّ ؛ لقى إليهلفعل املكلف وي   عل عنواناً ن جي  أ

 عنه الذي قد يعرّب  ن يكون موضوعاً أفهذا ال يمكن  شاء،عن الفح يكاختالط املياه والنه

وما  رد وال منعكس.له، فهذا غري مطّ  للجعل ومالكاً  ةً يكون علّ  نأة للمجعول، بل جيب بالعلّ 

بني حصوله وعدم حصوله،  فمكان متييز املكلّ إل؛ سكار اخلمرإف، كلقى إىل املكلّ ن ي  أأمكن 

رد وال ينعكس، والترشيع، فهو ال يطّ  للجعل ةً خذ فيه علّ أ  ن إفهذا يالحظ فيه لسان الدليل، ف

 ؟كذا، ومل صار ماء االستنجاء ال بأس به ععل أو مل رّش أتدري مل ج   ـ:عليهم السالم  ـ كقوهلم
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 عىل حدة، اً هلا كتاب ـه قدّ ـ ف الصدوق القضايا التي صنّ  املاء أكثر من القذر، وأمثال هذه نّ أل

ه مسكر، فهذا اخلمر حرام ألنّ  ×:ة للمجعول، كقولهخذ فيه علّ أ   نإوسامه علل الرشايع. و

 .«ةى عن مورد معلوهلا إىل املشارك معه يف هذه العلّ تعدّ التي ي   ةهو العلّ 

 وقفات نقدّية مع جوانب من طروحات الرشيت والنائيين

بعض عىل  لنا هنا بعض الداخالتيف اجلملة، لكن  ة الرشتيورغم موافقتنا عىل أصل فكر

 :وكالم الريزا جوانب كالمه

التمييز بني ذكر العّلة عند بيان احلكم وذكرها وغريه شتي رإّنه لو قصد ال الداخلة األوىل:

 ،القه؛ ألّن بعض صيغ بيان احلكمالعلل، فإّن كالمه ال يصح عىل إطبعد بيانه مثل روايات 

ي بوضوح، وذلك مثل: أهّيا يعيمكن معها ارتباط التعليل باجلعل الترش ،األوىل ةولو للمرّ 

ـ للفعل بحسب الظهور ـ ّن اهلل حّرم عليكم اخلمر إلسكارها، فإّن التعليل هنا راجع الناس إ

وليس للحكم املعرّب عنه باحلرمة، فيكون ظاهرًا يف ربط التعليل  ،«مرَّ ح  »ـ هلي املعرّب عنه باإل

 العنوان األّويل.ه مدلوالً بفبالترشيع بال تقدير، ال ربطه باحلكم بوص

للتمييز بني صورة التعليالت املرتبطة ـ ومن ب عده ـ إّن الذي دفع الرشتي  الداخلة الثانية:

والعلل التي يكون السائل فيها سائاًل عن سبب اجلعل، هو تصّوره أّن الثاين يرجع فيه  ،باحلكم

 .دائامً  السؤال عن سبب اجلعل، يف حني أّن القضّية ليست كذلك

ة اإلطالق يف احلكم معلوميّ  يل األمر وتوضيحه أّن من قرائن عدم املدارّية يف العّلة هوحتلي

ل عن أفنأيت نس  عىل كّل حال،احلكم مطلق   نّ أ من اخلارج، ففي هذه احلال ندرك ةً معلوميّ 

هنا هي عّلة احلكم املطلق، وعندما  ة، فالعلّ ةسبب جعل احلكم املطلق، فيأيت اجلواب ببيان العلّ 

من دائرة االعتبار. وهذا  ضيق   املالك كان أنّ أكون من شؤون املصالح واملالكات ندرك ت

 الكالم كّله صحيح.

، فنحن بعد ورود التعليليف احلكم، خاّصة ة اإلطالق لكّن السؤال يقع حول معلوميّ 

ّن أب جيبهل اإلمام عن سبب حتريمه، في  أن يعرف السائل حتريم اخلمر، فيسأنسأل: ما الفرق بني 
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بل السؤال كنت أتصّور أّن ق  ف   مر حرام إلسكارها؟خاصية اإلسكار، وبني أن يقول: اخلفيه 

ن يرتك اجلواب تأثريًا عىل فهمي للحكم بشكل كم مطلق لكن بعد السؤال هل يمكن أاحل

ت للمّيت من تفتّ  احرتام   هوجوب الدفن، فيجيبه بأنّ  ةجديد أو ال؟ وعندما يسأله عن علّ 

ال تضيف هذه املعلومة اجلديدة للسائل فهاًم أم الناس ومحاية للناس من األذّية، ماأجسده 

بل بشكل معتّد به  ،وليس بشكل نادر اتفاقي ،جديدًا عىل تقدير انعدام هاتني اخلاصيتني متاماً 

 نتيجة تطّور الزمان؟

باحلكمة باملصطلح  ة التعليل املالكي ـ التعليلمن مرجعيّ ، يف تقديري ،هنا تنشأ دائامً  ةالقضيّ 

السنّي ـ وأّن التعليل املالكي ليست فيه خصائص املدارّية، مع أّن العرف ال يفّرق بني التعليل 

ويف حاالت  ،املالكي والتعليل املناطي، فريامها واحدًا، إال يف بعض حاالت عدم االنضباط

 .حاسم رغم التعليل، ويف حاالت قيام الدليل عىل إطالقّية احلكم بشكل عدم إمكان التحّقق

ضاف هلذا كّله أّن إحراز أّن السائل كانت إطالقّية احلكم عنده ثابتة، ويأيت اآلن ويسأل ي  

عن احلكم املطلق، غري متوّفر؛ فلعّله يسأل عن عّلة أصل هذا الترشيع برصف النظر عن 

 .فهمه حركة هذا احلكم وجودًا وعدماً امتداداته، فيبنّي املجيب له العّلة بام ي  

مكان إساس أة عىل لّ املريزا النائيني يف مقام الثبوت بني احلكمة والع زلقد ميّ  الداخلة الثالثة:

هذا الكالم عىل  ةالتمييز، وأعطى لذلك مثاالً وهو اختالط املياه، وقد قلنا سابقًا بعدم صحّ 

ق مكان التحقّ إ هوأّن الصحيح استبداله بمبدأ إمكان التحّقق، واملفروض يف مورد امليا ،القهإط

 يف اجلملة، فإطالق كالمه غري صحيح.

ّن اإلسكار حاله حال غريه من نوع أمع  ،اعترب اإلسكار مما يمكن متييزه هوالغريب أنّ 

ا مسكرة أو ال، كذلك توجد ّّن أالسائلة و ةاختالط املياه، فكام توجد موارد يمكن فيها متييز املادّ 

 ، تلك األزمنة السالفة عىل األقّل، والتمييز حمتاج لتجربةموارد كثرية ال يمكن فيها التمييز يف

وقد بحث العلامء يف فقه األطعمة واألرشبة كثريًا عن مواّد  .غري معقول مر  ا أّّن املفروض أو

يف ـ قدياًم ـ تها ودرجة املسكرّية، وليس من السهل سكريّ وقع نقاش يف م   ،ع وغريهااوأنبذة وفقّ 

صبح لت  كيميائّيًا ا قد تفاعلت ّّن طويل اكتشاف أال يمّر عليها وقت  نبذة التييد من األالعد

ير رشب الكثري منها، فاإلسكار ال فرق بينه وبني غريه يف وجود مساحة دعىل تق سكرةً م  



  

نعم قد ختتلف نسبة عدم التمييز ال  .ياهكاختالط امل متاماً  ،خرى غري واضحةأواضحة فيه و

 املبدأ.

نى دوران األمر بني العّلة واحلكمة ليس إال أّن ظهور احلكم يف إّن مع الوجه الثاين:

اإلطالق يواجه ظهور التعليل يف العلّية التاّمة االنحصارّية، فلو كان اإلطالق غري موجود ـ 

ظهورًا ـ يف احلكم لدّل التعليل عىل العلّية، فنحن يف احلقيقة يدور أمرنا بني ظهور اإلطالق 

قّدم ظهور التعليل؛ ألّنه أقوى وبمثابة القرينة عىل ظهور احلكم وظهور التعليل، وهنا ي

 ومساحته.

فال إشكال يف »ولعّل هذا ما قصده املحّقق العراقي حني قال يف مباحثه يف قاعدة ال رضر: 

 أّن الظاهر من االستناد هو العلّية بأحد وجهيها، إالَّ أن يثبت كونه حكمة بقرينة خارجيّة.

بل الظاهر تقييده بمقتىض ظهور االستناد يف  ،علول ال يكفي، وليس منهاد إطالق املوجمرّ 

ولذا يقولون بتبعّية حدود املعلول حلدود العلَّة يف العمل  ،كام هو ديدن األصحاب ،العلّية

ة عىل إطالق املعلول، ، وليس ذلك إالَّ ألقوائّية ظهور االستناد يف العّليّ وتقييداً  بالظهور إطالقاً 

إالَّ أن تقوم  بل املتبع ما ذكرنا. ،خذ بإطالق املعلول، وليس كذلكأ  احلكمة، و مل عىلوإالَّ حل

قرينة خارجّية توجب قوة اإلطالق، وكّل ذلك ألقوائّية ظهور االستناد يف كونه بال واسطة، 

 .«فافهم

ثل وهذا الوجه هو يف احلقيقة حماولة لتقعيد األصل الظهوري وتفسريه وتربيره، متامًا م

ق حقّ ة واحلكمة. وكالم املصيغ بصياغة دوران األمر بني العلّ حتى لو ق الرشتي، حماولة املحقّ 

 العراقي يف تقديري صحيح تاّم، وقد بّينا ذلك من قبل.

لكّن مورد كالمنا هنا ال ينحرص بذلك؛ فقد يقع اإلنسان يف الشّك بني العلية واحلكمّية، 

ر، كام لو كان التعليل بأمر  مصلحي خ  ، بل لعنارص أ  اإلطالق يف الدليل ليس نتيجة وجود

مالكي ويشّك القارئ بأّنه جاء لبيان مدار احلكم أو ملجّرد بيان مصلحة وفائدة من فوائد هذا 

فبحثنا يف الشّك نستهدف منه الوصول إىل تقعيد خارج إطار اختيار ظهور التعليل يف احلكم، 

 أمارّيًا، وليس من شؤون تأسيس األصل، فلي لتفت جيدًا. العلّية أو احلكمّية، وإال صار بحثاً 

                                              
 .211قاعدة ال رضر وال رضار )بتقرير اخللخايل(: ( العراقي، 1)



  

حيث قال يف تعليقته  اإلصفهاين،وال بّد يل أن امشري هنا ختامًا إىل ما طرحه حسن الصايف 

إن كان بني العلَّة واحلكمة فرق كام قيل، فهذا »: هعىل تقرير مباحث السيد اخلوئي ما نّص 

يف لسان الدليل غاية، فهو  صحيح، فإذا كان يشء   اجلواب صحيح، ولكّن الفرق بينهام غري

عند  علَّة، سواء كانت موجودة أم ال. نعم، عرّبوا عن العلَّة فيام إذا انتفت وكان احلكم موجوداً 

حمض يف موارد خاّصة للفرار  باحلكمة، وهذا اصطالح   ـكام يف مورد العّدة ونظائرها  ـالكّل 

فالفرق بينهام رصف اصطالح، وال ضابطة يف تشخيص العلَّة  عن لزوم حتّقق املعلول بال علَّة،

احلكمة إالَّ دوران احلكم مدارها عند الكّل، وعدمه، فإذا أخذ يشء علَّة غائيّة، فاحلكم  عن

، وفيام نحن فيه البّد وأن ال جيب اإلظهار عىل من انحرص اخلرب عنده، النفيّس يدور مداره دائامً 

طريقي جعل  ابتدائّي  عن املالك، بل حكم   ناشئاً  نفسّياً  ة ليس حكامً واحلكم يف موارد عدم العلَّ 

 .«عىل املالكات الواقعّية حتّفظاً 

لكّن هذا الكالم هو يف حقيقته إجهاض  لكّل نظرّيات التعليل؛ ألّنه وإن أقّر بالعلّية يف متام 

، يبقى احلكم فيها موجودًا حتى املوارد، غري أّن ما ي سّمى بموارد احلكمة التي اعتربها من العّلة

مع انتفاء احلكمة؛ ألّنه ميّز بني احلكم النفيس واحلكم الطريقي، فنتيجة كالمه بطالن املدارّية 

 متامًا، وليس إثباهتا، كام قد ي تصّور من مطلع كالمه.

 رّية.وقد سبق مناقشة هذه الفكرة؛ ألّّنا يف حقيقتها نفي للمدارّية، وقد سبق لنا إثبات املدا

 ـ اجتاه التوّقف واالعتقاد باإلمجال، نقد وإبطال ـ  ـ  

غري  القول باإلمجال والتوّقف، وهو ما يلوح مما نسبه بعض العلامء لبعض   الوقف الثالث:

عدم إمكان األخذ  و، حيث قيل بأّن النتيجة هثارة االحتامل ال غري، وربام كان من باب إمعنّي 

 .فنعمل وكأّن التعليل غري موجود أساساً  باحلكمة وال بالعّلة،

 وهذا الكالم:

برصف النظر عن كونه يف واقعه قبوالً باحلكمة عند الشّك، ولو عىل مستوى بعض الصعد 
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والنتائج التي منها عدم تبعّية احلكم ملا هو مذكور يف التعليل عىل غري املسلك الذي يقبل 

 التخصيص أو التعميم عىل حدة يف احلكمة..

ّنه ال يقارب املوضوع بطريقة صحيحة من زاوية احتاملّية قرينيّة املوجود، كام قلنا سابقًا، فإ

 فهذا املوقف غري صحيح.

يف صورة الدوران بني العّلة واحلكمة، أو بتعبري أدّق بني املدارّية وعدمها،  ونتيجة البحث

ة، يكون األصل عدم العلّية، لكّن هو ما قلناه سابقًا من أّنه بعد استبعاد املرجعّيات االستظهاريّ 

املتصلة يف تقييد  ةن املتصلة أو ما هو يف قوّ ع عن األخذ بتأثريات وجود القرائال يمن ذلك

 طالق احلكم دون تعميمه.إ

 مرجعّية التعليل ونظرّية الوالية التشريعّية

ها مرجعيّات بعد كّل هذا الذي قّدمناه دفاعًا عن نظرّية التعليل، ورضورة أخذ العلل بوصف

 لفهم األحكام وحتريكها، جيب عيلَّ أن أتوّقف قليالً هنا عند موضوع يبدو يل يف غاية األمهّية.

إّن قيمة االجتهاد التعلييل تكمن يف أّنه يتكيّف مع تغرّيات األزمنة، فيتخىّل عن صورة 

 تنّوعها.احلكم نحو مداره، ويمكنه بذلك أن يستوعب احلاالت املتنّوعة بشكل منسجم مع 

إّن قيمة هذا االجتهاد يف أّنه ال يقرأ نصوص األحكام لوحدها، بل يعترب أّن نصوص العلل 

جزء من النصوص البيانّية لفهم األحكام، ت لقى إىل املكّلفني ليكونوا عىل وعي باحلكم 

ـ عىل مستوى صياغته احل كميّة ـ ومساحته بشكل أكثر دّقة، فإذا وجدوا انتهاء عرص احلكم 

 فإّّنم لن ي عدموا استمرارّية عرص العّلة واملدار.

هذا يعني أّن بعض أنواع العلل عىل األقّل، ويكفي فيها العلل الثبوتيّة، قد حتتاج يف سياق  

جمتمعي، إىل هيئة ناظمة، ففي العامل اليوم توجد قوانني للدول ال يقبل املقنّنون فيها اعتامد آحاد 

اطات، لكنّهم يف الوقت عينه يسمحون، بل يمّكنون السلك األفراد عىل املالكات واملن

القضائي، أن يعتمد أحيانًا عىل املالكات، املعرّب عنها بروح القانون؛ لكي ي لغي تأثري قانون  أو 

 يوّسع منه.

هذا يعني أّن القوانني العاّمة ت صاغ عىل شكل نصوص مطلقة؛ لكّن تعليالهتا أو روح 



  

القضائّية كي السلطة املفعول، بل توكل للمجالس الدستورّية و القانون، ال تصبح باطلة

ّنه ليس لديه غاية وراء إطالق احلكم إال احلفاظ عليه، فعندما أيعرف  املقنّنفقها؛ ألّن تتحّرك وِ 

ومالكه مع بقاء روح القانون  ،ة تسمح برفع اليد عن احلكمتكون هناك صيغة منضطبة قانونيّ 

، بل يرونه يف كثري من األحيان رضورة؛ عقالئي جّداً  عون ذلك، وهذا أمر  م ال يامنفإّّن وغايته، 

ًا لنقيضه من  نْتِج  وإال صار القانون عامالً مساعدًا عىل نحر روحه وإبطال غايته الوجودّية وم 

 .، ومعلنًا بداية ّنايتهداخله

ة ـ بام فيها بعينها يف سياق الترشيعات اإلهلّية، فالنصوص التعليليّ نفهمها هذه الفكرة 

التعليالت الغائّية واملالكيّة ـ ال يمكن فصلها عن نصوص األحكام وبيانات الرشيعة نفسها، 

ويشّكل املجموع رؤية موّحدة للرشيعة يف بل هي ناظرة إليها ومفّّسة لروح القانون فيها، 

بًا عىل تشكيل فتح لنا بايأن كنه األمر الذي يمجانبيها املالكي الثبويت والترشيعي الصياغي، 

 مان واملكان.هيئة هلا سلطة إدارة روح القانون بحسب الز

إدارهتم الترشيعات وفقًا  يلست أستبعد أن يكون من أهّم أدوار النبّي وأهل البيت ه

للمناطات واملدارات، وليس وفقًا للصياغات البيانية للقانون، أي إّّنم كانوا يعملون أيضًا 

تكون بعض التخصيصات والتقييدات ليست إال انعكاسًا هلذه  وفقًا لروح القانون، وربام

القضّية، بل هذا قد يلغي بعض أشكال التعارض بني الروايات، ويفّّس الكثري من الظواهر 

املنقولة إلينا، ويكون هو املراد بالوالية الترشيعية الثابتة هلم وبتفويض الدين هلم هبذا املعنى، 

ويقومون بصياغة القوانني تبعًا ملتطّلبات الروح وعالقات فهم جيتهدون يف روح القانون 

رًا باألحكام الوالئّية، والتي ، وهذا ما ينتج ما ساّمه الفقه اإلمامي مؤّخ أرواح القوانني ببعضها

 هي انعكاس ـ يف بعض جوانبها ـ لروح القانون يف عالقتها بمتغرّيات الواقع.

)حيتاج حتديدها لبحث   يف األّمةما عليا  ة لسلطة  ويف عرص ما بعد النّص، تنتقل هذه القضيّ 

، لتقوم بصياغة القوانني تبعًا للمدارات، وليس هذا ترشيعًا يف عرض الترشيع اإلهلي، يف حمّله(

بل هو صياغة ملقتضيات روح القانون ومدارات الترشيع اإلهلي، وهو ما حيفظ استمرارّية 

 غة أفضل.الرشيعة، وتكّيفها مع الزمان واملكان بصي

م(، وهو من أبرز 1985ويز )پركرة تلتقي مع ما طرحه غالم أمحد ولعّل هذه الف



  

الوي ر  كْ ج  عبد اهلل رويز مع پاختلف شخصّيات الفكر الديني يف شبه القاّرة اهلندّية، فقد 

يف تعّرض القرآن للتفاصيل، فذهب إىل اشتامل القرآن عىل الضوابط والقواعد م( 1914)

لعدم حجّيتها، ي رجع يف عنده التفاصيل فحيث ال يمكن أخذها من السنّة النبوية  العاّمة، أّما

وهو مركز السلطة العليا يف الدولة  «أو مركز النظام مركز املّلة»رويز پأمرها إىل من يسّميهم 

 .سة عىل القرآن، يملك صالحيات عاليةاملؤسَّ 

أقارهبا، فالفقهاء اليوم يقومون بترشيع ريد أن رويز، بقدر ما أ  پلست أريد التامهي مع مقولة 

األحكام وفقًا للمدارات والعلل والغايات واملقاصد، فيام توّفر هلم منها، ومل يناقض حكاًم 

منصوصًا حاكاًم عليها، وال يقفون عند حدود النصوص التي تبنّي األحكام صياغّيًا، بل 

ره ومداره، ويكون هلم ـ أو يذهبون للتعليالت بوصفها نصوصًا تكشف روح القانون وجوه

 هلم ولغريهم ـ صالحّية ضبط حركة املدارات يف األّمة وعىل مستوى االجتامع.

 التعليل اإلرشادي/طاق التعميم والتخصيصدوره خارج نوالتعليل املبحث الثامن: 

ًة كّل ما تقّدم سابقًا كان حديثًا عن العّلة يف سياق قدرهتا عىل جعل احلكم دائرًا مدارها سع

، لكّن العّلة ـ أو التعليل النّّص ـ هلا دور آخر أسايّس )الكربى الكلّية( وضيقًا وجودًا وعدماً 

نتج حكاًم آخر  أيضًا خارج هذا السياق، وهو دور حتويل الداللة يف الدليل نحو نوع آخر، بام ي 

 .أو يفقده طاقة إنتاج حكم منه

لف عن الظهور الذي تلسان احلكم، خيومعنى ذلك أّن التعليل يفرض ظهورًا جديدًا يف 

 د لو مل يكن التعليل موجودًا.ولكان سي

وسوف أقوم يف البداية بعرض املشهد املوجود يف  ،وهذه العملّية تتجىّل يف أكثر من شكل

 اآليت:ذلك كوالرتاث اإلسالمي، ثم نتوّقف عنده، 

 ـ التعليل وحتّول الداللة من الوجوب إىل االستحباب 

ماّدة األمر وصيغته ظاهرين يف الوجوب، لكّن ذكر ا األمر أّن القاعدة األولّية كون يقصد هبذ

 االستحباب. التعليل عقب بيان احلكم بصيغة األمر مثاًل يوجب رصف الداللة من الوجوب إىل

أمري ولتقريب الفكرة نعطي هذا املثال، وهو اخلرب الذي نقله أمثال الشيخ الصدوق عن 

 ،وقوهو يف السَّ  ،عبد املطلب لدمن و   عىل رجل   ‘دخل رسول اهلل»قال: أّنه × املؤمنني



  

 ،إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه املالئكة كمفإنّ  ؛هوه إىل القبلةفقال: وّج  ،ه لغري القبلةجِّ وقد و  

 .«قبضحتى ي   وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك وأقبل اهلل عزّ 

وهو ما فهمه بعض العلامء، لكّن فريقًا لوجوب، مقتىض الظهور األّويل يف هذه الرواية هو ا

هنا ستحباب، وعىل رأس هؤالء قال بأّن ذكر التعليل قرينة عىل محل األمر عىل االآخر منهم 

التعليل يف  ألنّ  ؛ما استدللنا به عىل الوجوب ضعيف اعلم أنّ »كان املحّقق احليّل، حيث قال: 

ويلوح من املحّقق السبزواري والفاضل اهلندي  .«ة عىل الفضيلةكالقرينة الدالّ  الرواية

بل قال الشيخ  .ق احليّل يف مقاربته هذهموافقة املحقّ والسيد حمسن احلكيم وآخرين 

؛ لظهور األّول يف االستحباب بقرينة التعليل كام لكّن األّولني قارصان داللةً »األنصاري: 

 .«سليم اإلنصاف ممّن له ذوق   إشعاره باالستحباب خالف ومنع   .رّصح به يف املعترب

ق احليل هنا حماولة املحقّ والنراقي والنجفي البحراين واحد  من العلامء ك رفض غري  وقد 

وانتقد السيد الكلبايكاين هذا الرأي انطالقًا من أّن الكثري من الواجبات  .ها ضعيفةوواعترب

ّلل وجوهبا، فكيف يكون التعليل قرينة االستحباب؟!  .قد ع 

هذا الشهد يوضح لنا أصل القضّية وأّن ثّمة من يتصّور أّن التعليل يمكنه أن حيّول الداللة 

 الوجوبية إىل استحبابّية، غري أّنه ثّمة طرحني هنا قّدما تصّورًا أكثر بسطًا وحتليلّيًة، ومها:

الت املشتملة إّن هذا النحو من التعلي»حيث قال: ،اهلمداينما ذكره املحّقق  الطرح األّول:

عىل ذكر فائدة العمل إّنام تصلح قرينة لالستحباب فيام إذا كانت الفائدة املذكورة عائدة إىل 

ورّسه أّن تعليل ؛ فيشكل ذلك ـكام فيام نحن فيه  ـنفس املكلَّف، وأّما إذا كانت عائدة إىل غريه 

 يف كونه إرشادّياً  جيعله ظاهراً  ، بلالطلب بفائدة عائدة إىل املكلَّف يوهن ظهوره يف كونه مولوّياً 

إذا كانت الفائدة املعلَّل هبا دنيوّية حمضة،  ، ولذا ربام يتأّمل يف داللته عىل االستحباب أيضاً حمضاً 
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وأّما يف مثل املقام فإّنام يفهم االستحباب من  ،«، فإّنه يكثر اللحماً بَّ ادخل احلاّمم غِ »كام لو قال : 

، كام لو بّينه بجملة خربّية، نظري ما لو قال: اهللعند  وحمبوباً  اجحاً معلوميّة كون املرشد إليه ر

فإّنه ال يفهم منه إالَّ « أّذن وأقم قبل صالتك، فإّن من أّذن وأقام صىلَّ خلفه صّفان من املالئكة»

فهم فكام ي   ،«ة خلفه صّفان من املالئكمن صىلَّ بأذان وإقامة يصيّل »ما يفهم من قوله: 

ن الثاين مع عدم اشتامله عىل الطلب، كذلك يفهم من األّول، فيكون األمر االستحباب م

وأّما إذا كانت الفائدة  بالفعل نظري أمر الطبيب لإلرشاد إىل ما هو األصلح بحال املكلَّف.

وحينئذ  ده، كام ال خيفى وجهه.، بل يؤكّ عائدة إىل غريه، فال يوهن ظهوره يف كونه مولوّياً 

 رضا املوىل برتك املأمور به. جواز املخالفة ما مل يستظهر من الدليليشكل ترخيص العقل 

عن استشامم رائحة  ى، ال نتحاشنعم .ودعوى استفادته من هذا اخلطاب ممنوعة جّداً 

بل استشعاره من هذا السنخ من األخبار املعلَّلة بنزول املالئكة أو الرمحة أو وفور  ،االستحباب

ذلك يف ترخيص العقل ترك امتثال األمر الصادر من املوىل ال األجر ونحوها، لكن ال يكفي 

يف امتثال املأمور به، فإّن  يف مثل املقام الذي يكون بيان الفائدة لطفاً  عىل جهة اإلرشاد خصوصاً 

قدم عىل تفويت هذه الفائدة العظمى عىل املّيت هبذا العمل اليسري يف هذا املضيق ال ي   أحداً 

 .«أهله وأقاربه خصوصاً 

تعود لفكرة اإلرشادّية واملولوّية؛ فإّن اهلمداين فهم من األمر املعّلل بام روح هذا الطرح لعل 

يرجع للمكّلف نفسه أّنه إرشاديٌّ مثل أمر الطبيب للمريض، وهلذا لو كان لغريه فإّن هذا 

يد الظهور ال يكون واضحًا، فنبقى عىل داللة املولوّية. وهذا ما ربام وافقه عليه الس

اخلوانساري، غري أّنه خالفه فيه من حيث الصغرى حيث اعترب أّن الفائدة الراجعة عىل أقرباء 

 .اإلنسان وإخوته يف الدين هي فائدة راجعة عليه نفسه يف احلقيقة

ام إنّ  ءتعليل احلكم بيش نّ إ»ما قّدمه السّيد حمّمد صادق الروحاين، حيث قال:  الطرح الثاين:

رة عن ة التي تكون متأّخ له بام يرتتب عليه من املثوبة األخرويّ أن يعلّ ـ  1 :يكون عىل نحوين

فإن كان التعليل عىل  اجلعل. ل  ل  له بام يرتتب عليه من املصالح التي تكون عِ أن يعلّ  ـ 2 اجلعل.
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ترتب الثواب عىل الفعل فقط من  فإنّ  ل، فهو يوجب ظهور األمر يف االستحباب،النحو األوّ 

العقاب، والتعليل به أوىل من  عىل تركها أيضاً  با يف الواجبات فيرتتّ حبات، وأمّ املست خواّص 

لرصف ظهور األمر  ا إذا كان عىل النحو الثاين فهو ال يصلح قرينةً وأمّ  ب الثواب.التعليل برتتّ 

 بترتتّ  ه يف الواجبات أيضاً الشرتاك ذلك بني الواجبات واملستحبات، فإنّ  ؛الوجوب يف

 .«.ب عليه املفسدة.الفعل، وال يكون تركها مما يرتتّ املصالح عىل 

لكنّه ذهب  وقد كان السيد حميي الدين الغريفي قد وافق عىل التعليل اإلرشادي وتأثرياته،

هبا لتكون خارج سياق الداللة عىل احلكم الرشعي مطلقًا بام فيه االستحباب والكراهة، حيث 

الغالب يف تعليالت ـ عنده ـ عادي دنيوي، وهو  ألمر  إرشادًا قد يكون عليل ذهب إىل أّن الت

يصلح لرفع ظهور ، وأّن هذا التعليل األوامر والنواهي الواردة يف أبواب األطعمة واألرشبة

، فال يستفاد منها االستحباب والكراهة فضالً عن الوجوب ةاألوامر والنواهي يف املولويّ 

 االرشاد إىل ترتب ذلك األثر النافع أو الضارّ  أن غرض املوىل هو؛ والسبب عنده هو والتحريم

 يشمله عموم  كان احلكم بأمر عادي لكن ، وقد وافق الغريفي عىل أّنه لو عّلل عىل فعل املكلف

 .اً رجه التعليل عن كونه مولويّ فال خي   ،أو إطالق حكم مولوّي 

 ـ التعليل وحتّول الداللة من التحريم إىل الكراهة 

 إبراهيم ذي رأيناه يف الداللة الوجوبية هنا أيضًا، وسنأخذ مثاالً، وهو روايةيظهر املشهد ال

وقد وضعت  ،عائشة عىل ‘دخل رسول اهلل :قال ،×عن أيب احلسن ،بن عبد احلميد

ال »فقال:  ،وجسدي أغسل رأيس :قالت «ما هذا؟ اء  رْي  يا مح   »فقال:  ،ا يف الشمسه  ت  م  ق  مْ ق  

 .«ص  ه يورث الرب   فإنّ  ؛تعودي

بعد ـ واجلمع بني األحاديث »هذه الرواية قارهبا العالمة احليّل هذه املّرة، حيث قال: 

النّهي عىل الّتنزيه والكراهة، ويدّل عليه العلَّة التي أومأ إليها صىلَّ اهللَّ عليه وآله  محل   ـتسليمها 

ة عىل املصلحة العائدة إىل املنافع الّدنيوّية املوافقة عىل هذا التحليل يف اجلملة  وتظهر .«الّدالَّ
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 .من غري واحد من الفقهاء هنا

وقد ذهب بعض الباحثني الفضالء املعارصين إىل القول بأّن ذكر التعليل يمكن أن يرصف 

 الداللة نحو االستحباب أو الكراهة لو حتّققت الرشوط اآلتية:

 ـ أن يكون التعليل بأمر ثبويت مالكي. 1

 ا املالك دنيوّيًا.ـ أن يكون هذ 2

 ـ أن يكون املالك راجعًا للمكّلف نفسه. 3

 ـ أن يكون األمر والنهي ظاهرين يف اإلرشادّية. 4

 ـ أن يكون استفادة احلرمة والوجوب ال بالوضع وال بالعقل، بل باإلطالق. 5

يف هذه احلال يكون التعليل موجبًا لرفع اليد عن الوجوب واحلرمة نحو الكراهة 

باب، أّما يف غري ذلك فالقضية حتتاج ملزيد حشد وقرائن، بل حتى يف هذه احلال ثّمة واالستح

 .استثناءات

 تصّورات املطروحةقراءة نقدّية يف ال

ة ودور التعليل يف تغيري مسار هو عصارة تصّوراهتم للقضيّ هذا الشهد الذي عرضناه هنا 

ومن خالهلا نخرج بتصّورنا الذي  ،خالتالدالالت اللفظّية، ولنا هنا بعض التعليقات والدا

 نرّجحه:

 أ ـ اخللط بني اإلرشادّية والتحّول الداللي حنو االستحباب والكراهة

الذي قّدمه غري واحد  هنا، من حتويل اخلطاب من املولوّية إىل الطرح إّن  الداخلة األوىل:

لكراهة دون احلرمة، وا ،اإلرشادّية استطراقًا جلعل املدلول هو االستحباب دون الوجوب

يواجه مشكلًة مركزّية هنا، وهي تتضّمن خالفًا مبنائّيًا جذرّيًا، فإذا كان التعليل يفيد ظهور 
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ستحباب مرتّتبًا عىل املولوّية؟ ؟ أليس اإلاألمر يف اإلرشادّية، فلامذا نفهم منه اإلستحباب أصالً 

رشادّية عرب التعليل سوف يفرض إّن نتيجة مسلك حتويل األمر والنهي من املولوّية إىل اإل

هنا بني اإلرشادّية هؤالء  التخيّل عن داللة اخلطاب عىل حكم  رشعي أصالً، فكيف مجع

 واالستحباب والكراهة؟!

وقد تنّبه املحّقق اهلمداين هلذا األمر، وكأّنه قبل به، وبأّن الدليل ال يدّل بعد ذلك عىل 

 .سابقاً  ، فراجع كالمه الذي نقلناهاالستحباب، فيام لو كانت الفائدة دنيوّيةً 

ـ االعتقاد بأّن اكتشاف  ليس من خمرج هنا سوى ـ كام ذكر بعض الباحثني املعارصين

حكم املوىل ليس رهينًا بخطاب  مولوّي، بل يكفي فيه معرفة إرادة املوىل ومالكه، ويف احلقيقة 

لكّن هذه القضّية توقعنا يف مشكلة فهذا األمر متحّقق هنا، فيكون احلكم املولوّي متحّققًا. 

نتج وجوبًا أيضًا، فام هو امللزم دعويصة، وهي أّن اخلطاب هنا يمكن أن يتحّول إىل إرشا ّي ي 

لفرض محله عىل االستحباب؟ ما مل نسمح لعقولنا بالتأّمل يف املالك الكتشاف أّنه بأّي مستوى 

 هو؟ وهل هو بمستوى القّوة التي حتمل وجوبًا أو ال؟!

بل إّن حتّقق احلكم املولوي بمجّرد معرفة املالكات املنظورة للموىل، ولو مل يقم بإنشاء جعل  

 .ترشيعي قانوين حيتاج لدليل، وقد عّلقنا عىل ذلك يف مباحث شمول الرشيعة

 ب ـ بطالن التمييز بني التعليل باألمر الدنيوي والتعليل باألمر األخروي

دنيوّي فهو شاهد  يظهر من بعضهم من أّن التعليل إذا كان بأمر  إّن ما  الداخلة الثانية:

إطالقه؛ وذلك أّن أخروي، غري صحيح عىل  بخالف ما لو كان بأمر   والكراهة، االستحباب

، والتعليل إن مل يؤّكده الوجوبظهور عن التخيّل نيوي قد ال يرقى ملستوى التعليل الد

 :فرضيَّني نيي مثال  ط، وسأعإن مل ي ضعفها الوجوباألخروي قد ال يرقى ملستوى الداللة عىل 

يف مقتبل  ذهب بالكبدي   ه، فإّن الغسل باحلارّ غسل يدك باملاء ال تأن يقول:  الثال األّول:

 .العمر
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ّن مستوى الرضر اآليت ؛ ألالتحريمفيه مما ينسجم مع  ةبيعة العلّ طهذا املثال دنيوي، لكّن 

تناب، فال يفهم العرف هنا ـ برصف جلزام باالدة اإلإراآب عن ّنه غري أساخن ندرك المن املاء 

، بل بالعكس قد يتعّزز النهي يف احلرمةسقط ظهور التعليل ي   نّ أالنظر عن أّي خاصية أخرى ـ 

، ويكون لزاماخلارج كونه بدرجة اإلالتعليل املعلوم من  ةجة قوّ ينترمة عنده استظهار احل

بحكم كربى إلزامّية، ويكون بيانه استطراقًا إلفادة حتّقق  املتكّلم بصدد بيان صغرى حمكومة

 .الكربى يف الصغرى

: ساعد أصدقاءك، فإّن من ساعد أصدقاءه رزقه اهلل يف اجلنّة رؤية أن يقول الثال الثاين:

 ‘.النبّي 

خروية ـ داللًة عىل الوجوب، بل قد يقال بأّنه ل قد ال يعطي ـ رغم أّن الثمرة أ  هذا املثا

 االستحباب. ذكر رؤية النبي ملن هو مفروغ عن كونه يف اجلنّة فيكون قرينة  حيث 

، فقد تكون األوىل شديدة بام مها كذلك فام الفرق بني املصلحة الدنيوّية واألخروّيةوعليه، 

 والثانية خفيفة، والعكس صحيح؛ فإطالق الكالم غري دقيق.

خروي هذه، وما نقله العالمة وي واأل  نيني حماولة التمييز املطلق بني الدوما أبعد ما ب

ه س اهلل رّس قدّ ـ قال الوالد العالمة »حيث قال: ، ليلاملجليس عن والده يف رواية التظ

خروّي يف الظاهر، مع أّن التعليل بأمر أ .«: ربام يفهم من التعليل كراهة التظليلـ الرشيف

 ، وسيأيت مزيد توضيح.ّلهوإن كان يف استظهار والد العالمة نظر  ذكرناه يف حم

 ج ـ تأثريات ظاهرة تعليل الواجبات واحملّرمات

خروّية تارًة واملحّرمات بأمور  ألقد ورد تعليل العديد من الواجبات  الداخلة الثالثة:
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لمح له ، وهذا ما رأيناه ت  أو غرابة ذلك بوجود مشكلة يف الداللةنا عرشودنيوّية أخرى، ومل ي  

خلخلًة يف ظهور ما يفرض  مر  أالتعليل ب دجمرّ  نّ ألكلبايكاين، فكيف يقال بد اكلامت السيّ 

واردة يف . وال نشعر بأّي فرق بني التعليالت اللوحده لزام يف الدليل لو كان ظاهرًا يف اإللزاماإل

و ال، فالوجدان اللغوي  ألزاميٌّ إل احلكم املعلّ  نّ أوتلك الواردة دون معرفة  مسبقة ب ات  لزاميّ إ

احلالتني: صّل الظهر فهي تيّّس لك جتارتك، وصّل صالة الليل فإّّنا ترفع   يرى فرقًا بنيال

 عنك الفقر.

لكّن هذا الكالم ربام يناق ش بأّن القائل بالتحّول الداليل هنا يفهم من نصوص تعليل 

تضّمنة اإللزاميّات بيان احلّث والرتغيب عىل فعل الواجب، أو يقول: ال ظهور هلذه األدّلة امل

للتعليل يف الوجوب، بل الوجوب معلوم  من مكان  آخر، فاملّدعى أّن التعليل بنفسه قرينة 

ن  استحباب فيام لو مل تزامحه قرينة أو دليل آخر يثبت الوجوب من خارج الدليل املتضمِّ

 للتعليل.

ثبت كون احلكم املعلَّل هو االستطويرًا ووبتعبري أكثر  تحباب، حتى دّقة: إّن التعليل ال ي 

يكون تعليل الواجبات منافيًا لوجوهبا الثابت، بل هو ي سقط ظهور احلكم املعّلل يف الوجوب 

فإذا ال االستحباب بحّده، االستحباب من ذلك، روح إىل كيّل الطلب، ونحن نقوم باستنتاج 

انّية علمنا بالوجوب من دليل خارجي أدركنا أّن اخلطاب التعلييل يفيد جامع الطلب بال إمك

 الستنتاج االستحباب منه بحّده.

 فانتظر. ،آخر هلذه املداخلة نعم سيأيت يف املداخالت القادمة وجه  

 ـ نقد حماولة الروحاني يف احتياج التعليل اإللزامي لبيان العقاب و.. ()د ـ هـ

ثوبة خروي يتضّمن املالروحاين من أّن التعليل بأمر  أإّن ما طرحه السّيد  الداخلة الرابعة:

يناسب االستحباب؛ إذ لو كان األمر وجوبّيًا لكان األنسب بيان العقاب عىل تقدير املخالفة، 

غري  دقيق، وذلك أّن وجود خاصية العقاب يف اإللزاميّات ال يفرض ـ بحسب التوجيهات 

الباعثة عىل الفعل أو الرتك ـ ختصيص احلّث والدفع بعملّية الرتهيب، بل عمليّة الرتغيب 

ما  نّ يف مواضع  فيام يرّهب يف أخرى، مع أن معقولًة جدًا؛ وهلذا نجد القرآن الكريم يرّغب تكو



  

 .تالزاميّ من نوع اإلستخدم له الرتهيب والرتغيب هو ي  

ذ إ ؛ال نعرف متام الروايات الواردة يف هذا املوضوعويتأّكد هذا األمر عندما نلتفت إىل أّننا 

ان آخر، بل إّن األمر يف حياة العقالء كذلك، فإّنه يف كثري من ب يف مكان ورّهب يف مكام رغّ ربّ 

أطفاله،  معت، كام يفعل اإلنسان الزاميّ إمون الرتغيب وهم بصدد احلث عىل داألحيان يستخ

 .يف طرف الواجبات ةخاّص 

 خروّية قرينة االستحباب، غري واضح.ثوبة األوعليه، فافرتاض أّن التعليل بامل

فإّن ما ذكره الروحاين يف طرف التعليل  ،عىل املقلب اآلخروهي تقع  الداخلة اخلامسة:

ات وغريها، فال يكون قرينة االستحباب، وهو ما قد ميّ اإللزامشرتك بني  هبمصالح اجلعل، وأنّ 

 .يضًا حمّل مناقشة مرّكزةأهو  ..التعليل يف التحّول الداليل هنا فهم من كّل من رفض مرجعيّةي  

من حيث الدنيوّية أو األخروّية، يف حني أّن نوعية  ةللتعليل ونوعّية العلّ وذلك أّّنم نظروا 

بسيط   هنا؛ إذ لو عّلل بأمر  كثر أمهّيًة هو األ نتجه يظّل ة ما ت  من حيث ارتكاز أو معلوميّ  ةالعلّ 

ن يشّكل عائقًا أمام ًا، فإّن نفس مستوى العّلة يمكن أعلم من الرشيعة عدم كونه واجبي  

الساخن فإّنه  ءكروه مع األسف، فمثالً لو قال: ال تتوضأ باملاذمل يما إللزام، وهذا استظهار ا

 فهم منه االستحباب.اجتك يف اليوم، فإّن هذا التعليل ي  حة عن يّ ضافإ جيعلك تنام ساعةً 

من اخلارج أو عرب االرتكازات ومناسبات ـ وتكييف ذلك أّن العّلة نفسها إذا كنّا نعلم 

نتج ـ عرفًا ن ي  ّن التعليل بغري الالزم ال يمكن أأّّنا يف نفسها غري الزمة، فإـ ها األمور وروابط

 وعقالئّيًا ـ لزومًا، األمر الذي جيعل العرف يفهم أّن الطلب هنا ليس لزومّيًا.

عند املوىل، بال فرق هذا يعني أّن أّي انطباع مسبق لنا عن العّلة نفسها يف مديات رضورهتا 

روّيًة أو دنيوّية، يؤثر كثريًا يف تعديل الداللة األّولية املوجودة يف احلكم املعّلل لوال خبني كوّنا أ  

 التعليل.

 ومن املداخلة الرابعة واخلامسة ندرك عدم صّحة الطرح الذي قّدمه السيد الروحاين.

 و ـ تقويم ربط التحّول الداللي بالتعليل، بقيام داللة اإللزام على نظرّية اإلطالق

ليه بعض الفضالء املعارصين من أّن التحّول الداليل الناتج إّن ما ذهب إ :سادسةداخلة الال



  

ال الوضع  ،ة اإلطالقعىل نظريّ ن  تمبعن التعليل قائم عىل فكرة أّن ظهور األمر يف الوجوب 

 خرى؛ وذلك:صحيح  من جهة  دون أالعقل، وال حكم 

ا هنا إثبات أّن صيغة األمر يف احلكم املعّلل فإّنام هو عندما يكون هدفن كونه صحيحًا، أّما

وجود التعليل، فهي تعاين من قصور  ذايت أو عجز  ليس لدهيا قدرة إفادة الوجوب بعد

اقتضائي إذا صّح التعبري، وهنا نقول: إّن الطلب متحّقق فيها، فالعقل حيكم بالوجوب، 

خر، أّما عىل اإلطالق فهو واملفروض أّّنا موضوعة للوجوب فتدّل عليه بال حاجة ليشء آ

حيتاج ملقّدمات احلكمة، ومنها أّن املتكّلم مل يقيّد. وهذا غري  حمرز هنا بعد وجود التعليل، فيصّح 

نتج االستحباب عىل نظرّية اإلطالق دون الوضع أو العقل.  أن نقول: إّن التعليل ي 

ثبات وجود ذايت، بل نريد إد حتقيق القصور الما ال نريد هو عنامفإنّ  وأّما كونه غري صحيح،

لوجود قرينة التعليل،  ؛املانع، وذلك أّن القائل بالوضع يمكنه رفع اليد عن املعنى احلقيقي

من ذلك؟ بل حتى القائل بمسلك حكم العقل  ّي مانع  أ، وعنده فالتعليل بنفسه قرينة املجازّية

عقل ينعدم موضوع حكمه لو الرتخيص من املوىل، وال هنا يمكنه أن يقول: إّن التعليل شاهد  

 جاء ترخيص من املوىل بعد الطلب.

، فالتعليل قرينة نتخىّل من خالهلا عن «قرينة»وهلذا وجدنا تعابري الفقهاء تستعني بكلمة 

 الظهور الوضعي أو نحو ذلك.

العتنا للموضوع هي التي جتعل املسالك الثالثة يف استنباط يتبنّي أّن نوعية مطوهبذا 

، وامر والنواهي ذات تأثري أو ال، فالكالم ليس صحيحًا عىل إطالقهحريم من األالوجوب والت

 .وال باطاًل كذلك

 ز ـ نقد مقاربة اهلمداني املوضوع مبن تعود عليه املصلحة )املكّلف وغريه(

بِعه بني املصلحة العائدة عىل املكّلف نفسه إّن متييز املحقّ  الداخلة السابعة: ق اهلمداين ومن ت 

نتج شيئًا من خالف ما يقولوال ، ولعّله هو عائدة عىل غريه، يمكن إعادة فهمه بطريقة خمتلفة ت 

 منظور السيد اخلوانساري كام نقلنا سابقًا.

التي يتكّلم عنها اهلمداين هي األنا الفردّية، وهلذا دفعته لتصّور اإلرشادّية  «أنا»وذلك أّن الـ 

اجلامعّية يمكن تصّور اإلرشادّية فيها كذلك، فالطبيب  أخرى، وهي األنا« أنا»هنا، فيام توجد 



  

لوالد الطفل املريض برضورة أن يتناول الدواء  الفالين؛ ألّن فيه  عندما يوّجه وصفته الطّبية

وإحساسه بكون مصالح األرسة  الشفاء، فإّن األنا هنا تتسع باتساع مسؤوليّة األب عن األرسة

ًا لألب هنا رغم أّنه ليس هو الذي يرجع عليه الشفاء ، فيكون األمر إرشاديّ هي مصالح له

 مبارشًة.

وهكذا عندما يوّجه خرباء الصّحة وصفتهم الصحّية لوزارة الصّحة، فيقولون هلا: إّن 

تداول هذا املنت ج الفالين ي لحق الرضر بالكثري من املواطنني خالل السنوات اخلمس القادمة، 

جهة  معّللني بمصالح أو مفاسد متصلة باآلخرين  فهم يوّجهون خطاهبم اإلرشادي نحو

)املواطنون( املعنّية هذه اجلهة هبم، ويف الوقت عينه يفهم العرف اإلرشادّية هنا. فاإلرشادّية ال 

رسّية واألنا العشائرّية واألنا ا اجلامعّية املتمثلة باألنا األختتّص باألنا الفردّية، بل قد تتّسع لألن

 ة والقروّية وغري ذلك.املحلّية واملدنيّ 

فإّن ذلك يساعده يف النزع، يمكن تصّور  ،لةبوهذا يعني أّنه عندما يقول: وّجه املحترض للق

له،  «أنا»هو  تفسيشعر بأّن امليّ  ،اإلرشادّية هنا انطالقًا من أّن املكّلف لو كان هو ابن املّيت

خماطبتي بتكليف ملصلحة راجعة  وهكذا إذا أثبت شخص  أّن كل ّمؤمن هو أنا مجاعّية يل، فإنّ 

، قد تكون إرشادّيًة أيضًا، فهذا كّله حيتاج لتكوين رؤية مسبقة، وليس تقديم مسبقات  ملؤمن 

ط ة عىل تصّوراتنا القائمة نوعًا عىل التفكري الفردي يف الرشيعة والفقه. ْسق   فرضّية عفوّية م 

 التصّور املختار لتأثري التعليل يف التحّول الداللي

 :جمتمعةً  ّن ما يبدو يل األقرب يف مطالعة هذا املوضوع هو النظر إليه عرب هذه املداخلإ

 املدخل األّول: تأسيس األصل يف املولوّية واإلرشادّية

 وذلك أّننا:

ّية، فهذا إذا كنّا نبني عىل أّن األصل يف اخلطابات الصادرة يف الكتاب والسنّة، هي املولوأ ـ 

ه خروج عن سياق املولوّية نحو نّ أن ننظر يف مديات فهم العرف له عىل أ يعني أّن التعليل جيب

، ال إىل االستحباب، املفضية لتغيري املوقف كّله من احلكم الرشعي إىل خارجه ةاإلرشاديّ 

فاألصل هو املولوّية واخلروج عن ذلك حيتاج لدليل، فام مل يكن مستوى ظهور التعليل يف 



  

 صل هو املولوّية.اإلرشادّية قوّيًا فإّن األ

نعم، قد ال يكون التعليل ظاهرًا يف اإلرشادّية؛ لكنّه يوجب الريب الشديد من ظهور 

هنا أشبه بقاعدة حتتّية حاسمة يرجع إليها حتى  «أصل املولوّية»اخلطاب يف املولوّية، فإذا فهمنا 

استنباط حكم رشعي حال الشّك احلقيقي، رجعنا للمولوّية، وإال أمجل األمر، ومل يعد يمكننا 

 من النّص.

وأّما إذا كنّا نبني عىل أصالة اإلرشادّية يف اخلطابات الصادرة يف الكتاب والسنّة ما مل  ب ـ

حمّمد جمتهد الشبسرتي، فهذا املعارص يقم دليل عىل املولوّية، كام هو املعروف من مسلك املفّكر 

منع عن استنباط حكم رشعي من هذه يعني أّن جميء التعليل هنا سوف يكّرس اإلرشادّية، وي

خروّيًا ولوّية، كام لو كان تعلياًل أالنصوص أصاًل، ما مل يكن التعليل سنخ تعليل يتناسب مع امل

بمنظومة تكوينيّة تلقائّية كام وليس بأّن الثواب والعقاب يف اآلخرة بقرار  قضائي إهلّي، وقلنا 

هنا سوف يكون كاشفًا عن أّن املتكّلم يتكّلم  ذهب إليه بعض الفالسفة، فإّن التعليل األخروي

بام هو حاكم ومقنّن؛ ألّنه ي عقب تقنيناتِه بثواب  وعقاب، يكونان ملن يتخّلف عن قوانينه أو 

 يوافقها ويمتثلها.

وأّما إذا قلنا بأّنه ال يوجد يف اخلطابات الصادرة يف الكتاب والسنّة أصل  اسمه: املولوّية  ج ـ

بل القضّية تتبع القرائن والشواهد وما يفهمه العرف والعقالء من هذا اخلطاب  أو اإلرشادّية،

أو ذاك، فإّن أصل اجلملة التعليلّية هنا ال مولوّية واضحًة فيه، فمجيء التعليل، خاّصة بمثل 

 األمور الدنيوّية، يوجب تكريس صعوبة استظهار املولوّية هنا.

التعليل،  نب احلكم منحرصًا باخلطاب الذي تضمّ وهذه التقادير الثالثة مرتبطة بكون خطا

معترب، ثّم جاء التعليل، ومل هيدم التعليل قناعتنا  احلكم بدليل   ةأّما لو علمنا من اخلارج بمولويّ 

بل يكون التعليل كاشفًا  ة،املولويّ تخيّل عن للاحلكم، فهنا ال موجب  ةتية من اخلارج بمولويّ اآل

 للحكم املولوي. ةتيّ الثبو ةعن املالك والعلّ 

 ل؟أو معاكس لفهم املولوّية يف احلكم املعلَّ املدخل الثاني: هل التعليل بنفسه عائٌق

يف املدخل األّول كنّا نبحث عن األصل يف اخلطاب املبنيِّ للحكم وأّنه املولوّية واإلرشادّية، 



  

اب احلكم يف املولوّية وتأثري ذلك عىل شبكة العالقة مع التعليل، أّما هنا فإّننا نفرض ظهور خط

برصف النظر عن التعليل، فهل وجود التعليل بنفسه ـ أي بام هو تعليل ـ يعيق استظهار 

 املولوّية الذي كان متحّققًا لواله، أو يشّكل عنرصًا معارضًا له؟

أعتقد بأّن التعليل بام هو تعليل، ال يمثل ـ ال عرفًا وال عقالئّيًا ـ أّي عائق أو مانع أو 

ض لظهور احلكم يف املولوّية لو كان يف نفسه ظاهرًا فيها، إّما ألصالة املولوّية أو لسبب  معار

وذلك أّن نسبة التعليل للحكم املولوي واإلرشادي واحدة؛ فكام لألحكام اإلرشادّية آخر، 

 علاًل كذا للمولوّية، فذكر العّلة ال يعني اإلرشادّية وال ينحرص هبا.

انضّم لسياق ـ خاّصة احلايل واملقامي ـ باعث عىل الشّك يمكنه هدم نعم، جميء التعليل لو 

ظهور اخلطاب يف املولوّية، وذلك كام لو كان النبّي بصدد احلديث عن أمور صحّية وطبّية 

ويسألونه مما عّلمه اهلل يف ذلك، وكان يذكر خواّص النباتات واألعشاب، فإّن هذا السياق 

هم املولوّية لو صدر خطاب  بصيغة األمر أو النهي، معّلالً بنتائج واملقام قد يشّكل مانعًا عن ف

مادّية مثالً، وهذا يف احلقيقة راجع  لوجود عنرص أسقط أصالة املولوّية أو أعاق والدة السياق 

املولوي، ال للتعليل نفسه حمضًا، وهلذا نحن نفهم اإلرشادّية من كالم الطبيب لعنرص  خارجي، 

ّية مولوّية له نسبًة للمريض، فهو ال يملك سلطة قانونّية أصاًل، وهلذا وهو عدم وجود موقع

اته الطبّية. ف  ص   نفهم اإلرشادّية من و 

من هنا يمكننا مقاربة ما طرحه الغريفي مما أسلفناه سابقًا، وهو أّن روايات األطعمة 

لذلك إال أّن واألرشبة وخواّص النباتات واألشياء، حتمل عىل اإلرشادّية، إذ ليس من سبب 

هذه املوضوعات يمكنها أن تشّكل سياقًا حالّيًا ومقاميًّا للمتكّلم جتعلنا نشّك يف أّنه يف مقام 

بيان حكم رشعي؛ ألّنه أشبه بمن يتقّمص شخصّية الطبيب أو املعالج أو اخلبري باملواد 

عل مرجعًا والنباتات واألعشاب، فإذا مل تكن فكرة أصالة املولوّية عندنا حاسمة بحيث جت  

مطلقًا إال أن يقوم دليل  معترب عىل اخلروج عنها، كانت روايات الطّب والعالج وأمثاهلا غري 

زًة لفرض اإلرشادّية.  واضحة يف السياق املولوّي، فتكون تعليالهتا معزِّ

من هذا كّله، يظهر لنا أّن تعامل بعض الفقهاء مع نصوص التعليل بمصالح راجعة عىل 

، جعلهم يشعرون أّن سمة املولوّية غري موجودة فيها؛ ويبدو يل أّن هذا األمر سببه املكّلف نفسه



  

سلطًة قانونّية أبوّية عليا جاّفة تفرض إلزاماهتا وال ترّبر قوانينها وال ختوض  «املوىل»تصّورهم 

د عالقًة ثنائّية حوارّية مع عبيدها، وربام ساعدهم عىل ذلك منطق التسليم واخلضوع هلل املؤكّ 

عليه يف اإلسالم، يف حني أّن صورة املوىل اذا كانت صورة األب واألّم احلنونني، فمن الطبيعي 

أن ي لزم  العباد بأمور  ويكشف هلم عن مصلحتهم فيها، ولو كانت مصالح راجعة عىل الفرد 

، «موىل املوايل»نفسه يف أمر  حيايّت هنا أو هناك، فتصّور املوىل سلطانًا قانونّيًا فقط وفقًا لنظرّية 

جعلنا نتعامل معه باستغراب دخوله بلغة  عاطفّية أو توجيهّية أو تربوّية، وهو يقوم ببيان رشيعته، 

وهذه واحدة من مشاكل انفصال الفقه عن األخالق عىل بعض الصعد وليس كّلها، فإذا وجدوا 

تبنّت لغة الفقه يف الزمن تعبريًا يتناسب مع لغة األخالقيّني فصلوه عن الرشيعة، وكأّن الرشيعة 

الالحق، وهو الفقه املصاغ عىل شكل قوانني حاسمة حمّددة واضحة بعيدًة عن الرتبية والتوجيه 

 طيل يف هذا املجال فله موضعه.فيس والعاطفي يف املتلّقي. وال أريد أن أوالتأثري الن

 اق املولويضمن السي موقف الشريعة منهانوعّية العّلة والتعليل و: الثالثاملدخل 

 :هذا املدخل هنا هو أّننامن  يودمقص

بحيث توّصلنا إىل مولوّية اخلطاب إّما من خالل ، واإلرشادّية ةولويّ إذا ختّطينا قضّية امل أ ـ

 أصالة املولوّية أو من خالل السياق واملقام واحلال.

عد توّفر معطيات بيف يشء، املولوي وأدركنا أّن التعليل بام هو تعليل ال يغرّي الظهور  ب ـ

 وجوده.

إذا أدركنا هذين األمرين نكون قد عربنا من اإلرشادّية إىل املولوّية، للنظر يف دور التعليل 

 والعّلة يف عملّية التحّول الداليل من اإللزام إىل غريه.

 هنفسها، لكن ال من زاوية دنيوّيتها وأخروّيتها، فقد ناقشنا يف هذ ةأن ننظر يف العلّ  نالزمهنا ي

ة تارًة عيهوّية العّلة ودرجة معلوماتنا السبقة عنها يف الرشالتعليل تارًة، وزاوية من ، بل زاويةال

 أخرى، وذلك:

فهو ـ كام تقّدم يف زاوية اإلرشادّية واملولوّية ـ ال يمثل أّي قرينة عىل  التعليل نفسه، أّما أّوالً:

ظهور اإللزامي؛ ألّن التعليل بام هو تعليل عدم اإللزام، كام ال يشّكل أّي إعاقة دون تبلور ال



  

متساوي النسبة إىل اإللزاميّات وغريها؛ إذ ارتباط اإللزامّيات وغريها بمنطق التعليل هو 

، فكشف هذا املنطق عرب الدالالت اللفظيّة واخلطابات ال ي فرتض أن يوجد ـ  ارتباط  متساو 

نتج  يف ّن  اية املطاف عدم  اإللزام.قاعدًة ـ أيَّ تعديل داليل يف اخلطاب ي 

مر عندما نالحظ أّن اإللزامّيات وغريها جرى تعليلها يف النصوص بعلل هذا األويتأّكد 

متنّوعة دنيوّية وأخروّية، فال تناقض بني مبدأ التعليل ونوعّية احلكم إطالقًا، ال يف منطقيّة 

 اليشء وال عند العرف والعقالء والرشيعة.

فهي التي متثل ـ يف تقديري ـ حجر  الزاوية هنا، وذلك أّننا أمام ثالث  ،ةلعلّ ا ةثانيًا: وأّما هويّ 

 حاالت:

 ةأّن العلّ ـ  ، لفظي أو غري لفظيمتصل أو منفصل بدليل  أن يثبت لدينا ـ  احلالة األوىل:

التعليل حياول أن يضع احلالة التي أتى ّن أ هذا يعنيوة يف الرشيعة، زوميّ ة لسنخ علّ املذكورة 

 لزومّية عاّمة، فهو مرشد  للعملّية هذه أيضًا، في نتج احل
حكاًم كم  املعلَّل فيها، ضمن  قاعدة 

مّية، فيتشّكل وفكأّنه يأمر بيشء ثم يضع اليشء ضمن كربى لزة الرتكيب هذه، بعمليّ ًا رشعيّ 

 .، فالتعليل يؤّكد اإللزاممن هذه العنارص ظهور  طبيعيٌّ يف اللزوم

ي عىل عكس احلالة األوىل، حيث يثبت لدينا ـ بدليل  متصل  أو منفصل، وه احلالة الثانية:

لفظي أو غري لفظي ـ أّن العّلة املذكورة نوع عّلة  غري لزومّية يف الرشيعة، وهذا يعني أّن التعليل 

 غري لزوميّة، يريد أن يقول لنا ـ ضمنًا ـ بأّن احلكم هنا 
بوضعه حالة احلكم املعلَّل ضمن قاعدة 

لزومي أيضًا، فيكون ذلك قرينة االستحباب، أو موجبًا الرتباك العرف يف فهم الوجوب  غري  

 .هنا أو احلرمة، وعدم والدة ظهور موثوق يف اإللزام

أّننا نفتقد ألّي معطى مسبق أو  وهي عىل عكس احلالتني املتقّدمتني معًا، أي احلالة الثالثة:

يّة العّلة عندها، وموقفها منها من حيث انطباع موثوق حول موقف الرشيعة من درجة أمه

اللزوم وعدمه، ويف هذه احلال ال يمكن لنوعيّة العّلة أن تؤثر عىل الظهورات األولّية 

 سلبّي ال ي عطي أيَّ ترجيح؛ بل هنا يكون 
للخطابات يف جانب احلكم املعلَّل؛ ألّّنا ذات موقف 

مر والنهي يف اإللزام سوف يساعدنا عىل األمر عىل العكس من ذلك متامًا، وهو أّن ظهور األ

 فهم رضورة هذه العّلة بعد االعتقاد بمدارّيتها، كام رّجحناه سابقًا.



  

 بني النصوص التعليلّية ونصوص املقاصد العاّمة للشريعةاملبحث التاسع: 

هو يف العلل والنصوص التعليلّية، مستخدمني  «التعليل النّّص »جممل ما بحثناه حتت عنوان 

 ال يساوي فكرة م التعليل اللغوي املبارش وغري املبارش للكشف عنها، غري أّن التعليل النّّص نظا

املقاصد العاّمة للرشيعة، وهذا موضوع مهّم جدًا جيب علينا أن ن وضحه قبل اخلروج من فكرة 

بنا ، وقد بحثناه مفّصاًل يف كتاالتعليل النّّص، وإن كانت له صلة بغري التعليل النّّص أيضاً 

 .«قواعد فقه العالقة مع اآلخر الديني»

مقصودي بالنصوص املقاصدّية العاّمة تلك النصوص الكلّية الداعية للعدل واخلري 

والتقوى والصالح واإلصالح والقسط واملصلحة، أو النافية والناهية عن الظلم والفساد 

لتي وردت الدعوة هلا أو والرضر واإلفساد والرّش والفسق.. وغري ذلك من العناوين الكثرية ا

 النهي عنها ـ ترصحيًا أو تلوحيًا، بشكل  أو بآخر ـ يف النصوص الدينّية.

أّن النصوص العللّية تصلح  وة هإّن الفرق بني هذه النصوص وبني النصوص التعليليّ 

، ومن ثم تسمح لنا بتكّون هبا لأوسع من داللة احلكم املعلَّ  ةمرجعًا لتكوين مدارات رشعيّ 

كور يف احلكم املعّلل، وهذا ما يغرّي روح القانون وجوهره من ذرشعي أوسع نطاقًا من امل حكم

وأكثر تضييقًا من جهة  ،الصياغات األحكامّية التطبيقيّة إىل صياغة أكثر سعًة وشموليّة من جهة

حرام،  قول: اخلمرأبدل أن مثاًل ثانية بحسب داللة مفهوم اجلملة التعليلّية املوافق واملخالف، ف

الشطرنج حال كوّنا آلة حرام، بّت أقول:  الشطرنجقول: أبّت أقول: املسكر حرام، وبدل أن 

 حرام، وهكذا.قامر 

نظمة ألًا وفقوجوهره احلكم الرشعي اكتشاف بنية فنحن يف االجتهاد التعلييل نعيد 

وثة يف الكتاب والسنّة أّن النصوص التعليلّية املبثـ ظّن أفيام ـ التعليل، ومن الواضح لنا مجيعًا 

فقهي معني أو بمجال فقهي  وهي باملئات يف احلّد األدنى، غالبًا ما تتصل بتعليالت ترتبط بباب  

يغرّي فهمنا الفقهي ملوضوع اخلمر املسكر، نحو حتريم كّل مسكر مثاًل، أو  معنّي، مثل تعليل  

املشّقة النوعيّة مثالً، وهبذا نكتشف  ةيغرّي فهمنا الفقهي من معيارّية املسافة يف القرص إىل معياريّ 

فقهيّة وداخل الأّن ّنضة الفقه التعلييل سوف ترتك تأثريات متنّوعة وكبرية داخل األبواب 



  

وغري األساسّية، وهو ما سوف يكّون بمجموعه اخلروج  ةجمموعة من املسائل الفقهّية األساسيّ 

 ة.عمتنوّ ضايا ة من قالرشعيّ  بتّصورات جديدة عن خارطة املسائل الفقهية واملواقف

عن النصوص ىّل لكّن االجتهاد التعلييل، ال يغرّي الفقه كّله وال يقّدم فقهًا جديدًا كلّيًا يتخ

 النصوص األحكامّية نحو نصوص العلل فقط؛ ألّن العلل ليست موجودة يف كّل  ةاألحكاميّ 

قاصدّية العاّمة، ومعها وهو النصوص امل ،ينا نوع آخر من النصوصعادًة، ومن هنا يظهر لد

 عاّمة كالتي تقّدمت. ةري مقاصديّ النصوص التعليلّية التي تعّلل بمعاي

مر بالعدل واإلحسان، تواجه سؤاالً مركزّيًا: النصوص املقاصدّية العاّمة من نوع األهذه 

ن حتكم عىل نصوص األحكام أ؟ وكيف؟ وهل يمكنها ةهل يمكنها إنشاء أحكام رشعيّ 

 ؟ وكيف؟األخرى أو ال

 ساسّية:أاجتاهات عّدة يمكن هنا تصّور 

ا، العاّمة إّن النصوص املقاصدّية  االجتاه األّول: ه  لدهيا القدرة عىل إنشاء أحكام عليا وْفق 

نشأة بالنصوص األحكامّية إذا عارضتها، ويكون  ويف الوقت عينها لدهيا قدرة إبطال أحكام م 

ارض من األحكام املنشأة أو املنصوصة هو اإلنسان يف املرجع يف الكشف عن املناسب هلا واملع

 عقله وجتربته ووعيه العريف والعقالئّي العام.

املرجع الديني املعارص الشيخ أمثال يعّد مال إليه الكثري من املقاصدّيني السنّة، وهذا االجتاه 

الشيخ حمّمد  ه، وقد كان طرح بدايات هذا التفكري قبل  يوسف الصانعي اليوم من أبرز منارصيه

فيه، اإلثبات فكانت كلامته متأرجحة  اأمّ  ،، حيث قبل باإلبطالم(2001) مهدي شمس الدين

 .فراجعوناقشناه، ، خرى أيف بحوث   هذا الطرح لنا البحث يف بعض زواياّص فوقد 

 نعم، املقاصد العاّمة والكليّات يمكنها أحيانًا املساعدة عىل تعميم احلكم عرب عملّية إعادة

 تفسري لدليل احلكم نفسه، ال أّّنا تقوم بإنشاء حكم، وسيأيت ذلك.

بل قد تصلح بعض روايات النهي عن الرأي ـ والتي ستأيت الحقًا ـ للنهي عن مثل هذا 

االستنباط الترشيعي لألحكام اجلزئّية من جمّرد كليات عاّمة منهجّية مثل األمر بالعدل، فإّن 
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كثريًا ما كانوا يسلكون هذا املسلك، ويعتمدون عىل املؤرشات أصحاب الرأي يف القرن الثاين 

العاّمة فقط الستنباط األحكام الرشعّية، وسيأيت بحث الرأي والقياس بالتفصيل يف الفصل 

 الثالث من هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل.

إبطال إّن النصوص املقاصدّية العاّمة ليس لدهيا قدرة إنشاء أحكام وال  االجتاه الثاين:

أو تفسري ي الرشيعة، أو أشبه بمجّرد شعار عام يغطّ ، دستورّية عاّمةمعامل أحكام، بل هي جمّرد 

 .فلسفي لبنية الرشيعة وغاياهتا، وأّّنا رشيعة عادلة، فقط ال غري

يضًا، وهو يقع عىل السيد أمحد املددي أمثل عن شفوّيًا ـ عىل األقّل ـ نقل هذا االجتاه ي  

والكثري من املامرسات االجتهادية عند نفاة القياس تقوم عىل  من االجتاه األّول.النقيض متامًا 

 ذلك.

، ولكنّها ال تقدر عىل إّن النصوص املقاصدّية العاّمة يمكنها إنشاء أحكام االجتاه الثالث:

 بطال أحكام منصوصة.إ

 هيدي.الشيخ حمّمد تقي الشكرصين، ان بعض العلامء املعربام يلوح موهذا االجتاه 

العاّمة ال يمكنها إبطال أحكام  ةّن النصوص املقاصديّ وهو ما نختاره من أ االجتاه الرابع:

بل يمكنها ذلك من خالل ة العرف والعقالء يف تعيني املصاديق، منصوصة من خالل مرجعيّ 

عىل موضوعات متكثّرة  كاماً كام أّّنا ال تؤّسس أح .مرجعيّة النصوص الدينّية نفسها فقط

نسب هذه األحكام املتوّلدة من املقصد العام للرشيعة بعنواّنا وتصبح جزءًا بحيث ت  ، هابعين

ة متثل ة يف تأسيس اإلنسان ألحكام قانونيّ مهّمة للغاي تشّكل قاعدةً أّّنا غري من نظام الرشيعة، 

 ةمن النصوص املقاصديّ ّيتها جمعوالً برشّيًا وتكون هذه األحكام البرشّية قد حصلت عىل رشع

، كام أّّنا العاّمة، فهي تدعو ملتعّلقاهتا لكنّها ال تعنّي هذه املتعّلقات وال تعطيها صيغًا قانونّية

 .تساعد عىل تفسري بعض األحكام اجلزئّية، كام سيأيت يف الفصل الرابع من هذا الكتاب

 .، ويعّد من نتائجهكنا يف عدم شمول الرشيعةلوهذا االجتاه ينسجم مع مس

يف  ةالنصوص املقاصديّ  ةبوالقاسم عليدوست أّنه يوافق عىل مرجعيّ لشيخ أمن اويبدو 

سان، فمفهوم نبرشط أن يفّّسها الشارع وال يفّّسها اإلالتقّدم عىل النصوص األحكامّية، 

رع، وكذلك إحراز انطباق املفهوم املقاصدي العام باليقني اشلالعدل جيب تفسريه من قبل ا



  

 .الظنّ ضاًل عن فوليس باالطمئنان القاطع، 

عندما درسنا قاعدة العدل يف االجتهاد وقد بحثنا بالتفصيل هذا املوضوع يف حمّله، 

اجعالرشعي،  كام سوف يأيت ـ يف الفصل األخري من هذا  ، حتى ال نطيل أو نكّرر.فلري 

بًا، وحّل الكتاب ـ البحث  التفصييل حول عالقة املقاصد بتقويم األدّلة اجلزئّية سلبًا أو إجيا

 التعارضات بينها وغري ذلك، فانتظر.

ال ت شبه النصوص التعليلّية التي نستنبط منها  وبناء عليه، فإّن النصوص املقاصدّية العليا

املدارات الرشعّية ونغرّي الصورة األوليّة احلاصلة لدينا عن احلكم تبعًا هلا، من هنا فلسنا 

 معارضني للمقاصدّية إطالقًا. مقاصدّيني باملعنى اإلفراطي للكلمة، وال

ئي هذا وقد سبق احلديث عن وسائل تعيني النّص املقاصدي عرب العقل والفهم العقال

، وذلك يف الفصل طرحه عليدوست عند احلديث عاّم ، دوات التعبري النصّيةوعرب بعض أ

 فراجع. ،ل من هذا الكتابوّ األ

 علل الشرائعجديدة يف إسالمّية موسوعة اقرتاح تدوين خامتة يف 

وأختم كالمي يف التعليل النّّص بمقرتح أرجو أن يلقى آذانًا صاغية، وهو أّن كتبًا سابقة قد 

ّونت يف علل الرشائع، وقد تكّلمنا يف الفصل األّول عن هذا املوضوع، وكان من أبرزها إىل د  

، وذكرنا عنه فيام مىضكّلمنا هـ(، وقد ت381للشيخ الصدوق ) «علل الرشائع»اليوم كتاب 

، خاّصة وأّن الكثري جدًا من روايات العلل ال وجود هلا يف هذا بعض عنارص قّوته وضعفه

 .الكتاب

هلذا  عمل منذ قرون عىل التوّسع يف التدوين العليل النّّص؛ومع األسف يبدو أّنه مل يتّم ال

 "املهمل"اآلخر ل اجلزء ـ للكشف احلقيقي عن هذه الثروة التعليليّة النصّية التي تشكّ  قرتحأ

 جديدة. «علل الرشائع»من وعينا للترشيعات، كام فّصلناه ـ االشتغال عىل تدوين موسوعة 
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 وهي تقوم عىل:

مجع كّل ما يتوّقع أو يرتّقب داللته ـ رصاحة أو ظهورًا أو إشعارًا أو احتامالً ـ عىل بيان  ـ 1

، بل حتى نصوص الفوائد إلثباتّية املناطّيةعّلة احلكم األعم من العلل الثبوتيّة املالكّية، والعلل ا

 .واملضار ولو بغري صيغة التعليل

اعتامد مساحة واسعة يف الرصد، وهي القرآن الكريم والسنّة الرشيفة، وأقرتح أن  ـ 2

تستوعب أيضًا النصوص التعليلّية التي طرحها أصحاب النبّي وأصحاب األئّمة أيضًا؛ ملا فيها 

 ليها، وقد تصلح مرشوعًا مستقاًل.إليالت العلامء فيام بعد ال حاجة من دور مساعد، نعم تع

اعتبار السنّة الرشيفة إسالمّيًة، بمعنى اعتامد مجيع الكتب احلديثّية للمسلمني  ـ 3

 بمذاهبهم، من الشيعة بطوائفهم، والسنّة كذلك، واإلباضّية، وهكذا.

توضع بني يدي الفقهاء والباحثني يف جمال ماّدًة مهّمة وّفر أعتقد بأّن هذا العمل يمكنه أن ي

الدراسات الرشعّية، عساها ختدم حركة االجتهاد اإلسالمي إن شاء اهلل تعاىل، واهلل من وراء 

 القصد.
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