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 متهيد

درسنا فيام سبق دور ركنني أساسّيني يف عملّية اكتشاف املدارات احلقيقّية للنصوص 

ء، والنّص التعلييل، أّما اآلن فسوف ندرس نمطًا آخر ستقراوكذلك العلل والغايات، ومها: اال

ن حرفّية النّص الكتشاف مداراته احلقيقيّة من األدوات التيى متّهد الطريق لنوٍع من التعّدي ع

أو غاياته املنشودة، وهي جمموعة من األدوات الَفهمّية والتفسريّية والتأّملّية معًا، واهلادفة 

 للتحّرر من حرفّيات النصوص لتقديم فهم أفضل هلا.

ف العّلة وعىل سبيل املثال، قاعدة تنقيح املناط، وهي من أهّم قواعد االجتهاد اهلادف اكتشا

األعّم من العّلة املناطّية واملالكّية. وكذلك احلال يف قاعدة إلغاء اخلصوصيّة عرفًا، برصف 

، وكذا قاعدة مناسبات وانفصاهلا أو اّّتادها معها النظر عن مديات صلتها بالقاعدة األوىل

لرشعي(، ، وورود النّص بنحو الطريقية )الطريقية واملوضوعّية يف البيان ااحلكم واملوضوع

والفهم البيئي واالجتامعي للنّص، ودور السياقات الزمكانّية يف فهم النّص، وغري واالعتبار، 

 ذلك.

سوف يكون بحثنا يف مجلة من األدوات االجتهادّية الفهميّة؛ لننظر يف قدرهتا عىل  ،من هنا

جعل ذلك ضمن تقديم نمط من تفسري النّص الديني العميل ـ يف احلّد األدنى ـ أو ال، وسوف ن

 .، ومنه تعاىل نستمّد العونحماور متعّددة





 

 
 

() 

 تنقيح املناط

 وإلغاء اخلصوصّيات ونفي الفوارق

 مقّدمة

نادرًا أو منعدمًا عدا بعض  ةفراد قاعدة تنقيح املناط بالبحث والتصنيف عند اإلماميّ إيبدو 

وضوع له حضور مرّكز يف خري، بينام نجد هذا املرة خالل نصف القرن األالكتابات املتأّخ 

القياس تقريبًا؛ والسبب يف ذلك أّن تنقيح املناط يمثل أحد  ةاالجتهاد السنّي منذ بداية نظريّ 

ن يتعامل االجتهاد ، هلذا كان من الطبيعي أالقياسحث واكتشافها يف ب ةأدوات ومسالك العلّ 

ا املصطلح بعينه، عىل ما هذا، ولعّل أّول من طرح هذ السنّي معه بيشء من التنظري األصويل.

 هـ(.428هو املتداول، هو ابن شهاب العكربي احلنبيل )

وقد رأينا يف الفصل األّول من هذا الكتاب كيف شهد مفهوم تنقيح املناط غيابًا وحضورًا 

 فال نعيد. ،تخذ منه هنا وهناكيف االجتهاد اإلمامي بتبع احلساسيات التي كانت ت  

 منظوٍر لغوّي منتنقيح املناط  متهيد يف

ًاملناطً،بدايةً  ًتنقيح ًمعنى ًفام ًللكلمة، ًلغوي ًحتليل ًممارسة ًنشأتًهذهًً؟يلزمنا ًأين ومن

ًالكلمة؟

 واحدة، أمّهها: رجاعها إىل روٍح يمكن إ ،يف اللغة العربّية يأيت بعّدة معانٍ  ـًالتنقيح1ً

ًالتهذيبًوالتشذيب، ًـ يبه وجعله فتنقيح اليشء بمعنى رفع العيوب عنه وهتذيبه وتشذ أ

أو غري النافعة، ومن هذا الباب تقول العرب: تنقيح  ةأفضل وأحسن بإلغاء الزوائد الضارّ 

الشعر، بمعنى تنظيفه وتشذيبه وهتذيبه، ومنه أيضًا تنقيح اجلذع بمعنى تشذيبه، وتنقيح العود 



  

 باملعنى عينه.

 .ىل لّبهوخلع جلده للوصول إ بًـًتعريةًاليشء

ًاليش ًاستخراجًمّخ ًولّبه،جًـ  حتنقّ وه. تنقيح العظم استخراج مّ هلذا تقول العرب:  ء

 هبذا املعنى.وانتقحته  العظمَ 

، ح الكالمنقّ تعابري من نوع:  طلق العرب  ت   ،التنقيح يف رفع الزوائد ةوألجل دور عمليّ 

، نالت منهبمعنى حته السنون ونقّ ، بجمرّ أّي ح ورجل منقّ بمعنى هّذبه وأحسن أوصافه، 

 . شحم الناقة ذهب بعض الذهابح وتنقّ 

ربام يكون هو  ،بل هي تطبيقات ملعنى واحد كام أملحنا، ة للكلمةدوليست هذه معاٍن متعدّ 

عىل  يدّل  صحيح   النون والقاف واحلاء أصل  »: هبقولهـ( 395)كشف عنه ابن فارس ما 

 .«عن يشء تنحيتك شيئاً 

ًاملناط،2ً اليشء أي وصله وتعليقه  ةناطإ، واملراد به «َناطَ »وهو من النَّوط، واملايض  ـ

عرق غليظ يتعّلق به القلب، ولصلة النّوط باالتصال والتعّلق ومنه نياط القلب وهو بغريه، 

 .فتقول: ناط فالن عنّي، أي تباعد« عن»يستخدم بمعنى النقيض عرب إضافته بـ 

ج ما يتعّلق به احلكم يف وهبذا نفهم املعنى اللغوي للكلمة، وهو: نوع من كشف واستخرا

 احلقيقة عرب عمليّة تعرية وتشذيب للوصول إىل اللّب والروح.

وهيًًاملراحل،سلسلةًمنًًلبعدًهذاًالتوضيحًاللغويًسوفًنبحثًيفًتنقيحًاملناطًمنًخال

ًكاآليت:

 وشبكة العالقات التعريف واملفهوم، تنقيح املناطاملرحلة األوىل: 

، من خالل ّتليل املنهج/د الروح احلقيقّية هلذه القاعدةنحاول يف هذه املرحلة أن نرص

                                              
؛ والنهاية يف غريب احلديث 983؛ وأساس البالغة: 467: 5؛ ومعجم مقاييس اللغة 413: 1( انظر: الصحاح 1)

 .239: 4؛ وتاج العروس 254: 1؛ والقاموس املحيط 625ـ  624: 2لعرب ؛ ولسان ا103: 5واألثر 

 .467: 5( معجم مقاييس اللغة 2)

؛ ولسان 141: 5؛ والنهاية يف غريب احلديث واألثر 1156: 3؛ والصحاح 456ـ  455: 7( انظر: العني 3)

 .418: 7العرب 



   

الكلامت واملواقف، ثم تفكيك املفاهيم، ورصد شبكة القواعد املتداخلة هنا، ثم حماولة 

؛ ألّن هذا كّله أمر  رضوري جدًا يف استخراج الروح التوّصل إىل رؤية خاّصة يف هذا املجال

 .ف فهم كيفيّة ممارسته والتعامل معه، ومديات االعرتاف بهاحلقيقّية هلذا املنهج اهلرمنوطيقي، هبد

 نات تعريفّية لتنقيح املناط )الغزالي و.. أمنوذجًا(التحليل األّولي لعّيـ  

ًاملشارًإاالنتقالًمنًاملعنىًاللغويًبدايةًأوّدً ال وهنا  ،األّويلًملعنىًاالصطالحيإىلًاليهًآنفا 

مع تأّمالت ملجال االجتهادي يف النصوص ال غري، نجد سوى تطبيق املفهوم اللغوي عىل ا

 من هنا نجد بعض التعريفات، ومنها عىل سبيل املثال:جاّدة، 

ً ًـ ًالغزايلأ ًتعريفًاإلمام حيث يقول ـ بعد تأكيد أن تنقيح املناط يقّر به أكثر منكري ،

أوصاف ال  مثاله: أن يضيف الشارع احلكم إىل سبب وينوطه به وتقرتن به»القياس أنفسهم ـ: 

مثاله: إجياب  مدخل هلا يف اإلضافة، فيجب حذفها عن درجة االعتبار حتى يتسع احلكم،

 ،آخر اً أعرابيّ  ا نلحق بهالعتق عىل األعرايب حيث أفطر يف رمضان بالوقاع مع أهله، فإنّ 

 التكليف يعمّ  أنّ  مجاع عىلأو باإل ،حكمي عىل الواحد حكمي عىل اجلامعة: ×بقوله

ال وقاع  ٍف مكلّ  قاعمناط احلكم و   ا نعلم أنّ ألنّ  ؛والعجمي به ا نلحق الرتكّي لكنّ شخاص، واأل

رمضان ال حرمة ذلك  هتك حرمة ا نعلم أنّ أعرايب، ونلحق به من أفطر يف رمضان آخر، ألنّ 

ا ألنّ  ؛ارةأوجبنا عليه الكفّ  آخر من ذلك الرمضان، ولو وطئ أمته الرمضان، بل نلحق به يوماً 

يف  ه أشدّ ألنّ  ؛به الزنا بل يلحق ،ون املوطوءة منكوحة ال مدخل له يف هذا احلكمك نعلم أنّ 

احلكم بحذف ما علم بعادة  عىل تنقيح مناط يهذه إحلاقات معلومة تنب هتك احلرمة، إال أنّ 

التأثري، وقد يكون حذف بعض  ه ال مدخل له يفالرشع يف موارده ومصادره يف أحكامه أنّ 

 .«..نقدح اخلالف فيهفي األوصاف مظنوناً 

ًتكشفًلناًكلامتًالغزايلًعنًعّدةًأمور:

مقبولة نوعًا من قبل منكري القياس وموافقيه، لكن مع  ةإّن تنقيح املناط يبدو قضيّ  أّوال :

كانوا يرفضونه، وهذا ما يثري تساؤالً حول كيفّية  ذلك يظهر منه أّن بعض منكري القياس

                                              
 .50س القياس: ؛ وأسا430؛ وانظر له أيضًا: شفاء الغليل: 282( املستصفى: 1)



  

مثلة التي ذكرها الغزايل لو كان هناك من ينكرها لكان معنى ذلك استنباطهم أحكامًا كلّية! فاأل

انتهاء عرص النّص وبقاء بعض النصوص القليلة التي ّتمل لغًة كلّية، فيام نصوص األسئلة 

 واألجوبة التي متثل غالبيّة نصوص احلديث الرشيف سوف تنتهي عملّيًا!

ّية ألنصار استبعاد تنقيح املناط، ضمن القراءة النقدخاّصًة هذا ما سوف نحاول اكتشافه 

 وما هي البدائل املعقولة لدهيم عملّيًا أو افرتاضّيًا.

 إّن قبول الكثري من منكري القياس بتنقيح املناط حيتمل أمرين: ا :نيثا

ًـ أن يعتربوه خارجًا موضوعًا عن القياس، بمعنى أّن عملية تنقيح املناط هي عملّية  أ

 عن القياس.منفصلة يف ذاهتا متامًا 

أن يوافقوا عىل كونه قياسًا، لكنّهم يعتربون هذا النوع من القياس مقبوالً؛ لدليٍل  بًـ

 .خاّص مثالً 

، وهي مهّمة جدًا يف فهم ـ وسوف يأيت البحث يف النسبة بني القياس وتنقيح املناط

 .والتعامل مع ـ نصوص أهل البيت النبوّي الرافضة للقياس

تنقيح املناط؛ ألّنه  ةنظريّ  أساس يف ء هو مرجع  ستقراالغزايل أّن اال يبدو من تعريف ثالثا :

تملة هو ما نعرفه من عادة الشارع يف عدم أخذ حات امليّ صجعل مرجعنا يف استبعاد هذه اخلصو

ة أو غري ذلك، وهذا يعني أّن نظريّ  ار يف احلكم كأعرابّية األعرايبّ هذه العنارص بعني االعتب

ة تنقيح املناط، وسوف نرى الحقًا يف ثنايا فرض نفسها يف تكوين نظريّ دت لتاء عستقرااال

ء أو ال؟ وباألساس ما هي ستقراعىل االـ فيام تقوم ـ ة تنقيح املناط البحوث هل تقوم نظريّ 

 اإلسالمي؟ جتهادة تنقيح املناط يف االميكانيزما عمليّ 

خرى تكون ظنّيًة، ومن الواضح يف كالم إّن تنقيح املناط تارًة تكون عملّية يقينّية، وأ :رابعاً 

الغزايل وغريه، أّن تنقيح املناط القطعي هو الذي حيظى بقبول واسع بني أنصار الفرقاء 

املختلفني هنا، بينام تنقيح املناط الظنّي هو الذي يكون ماّدة التنازع كام هو واضح من هناية 

 .عبارة الغزايل أعاله

رى الحقًا بعون اهلل أّن اإلماميّة قد اختذت موقفها من تنقيح وقد رأينا يف الفصل األّول وسن



   

 املناط تبعًا لقّوته االحتاملية من حيث اليقني والظّن.

وإذا رجع تنقيح املناط إىل إلغاء اخلصوصّية عرفًا، أال يعني ذلك عوده إىل نظرّية الظهور 

رصت حجّية تنقيح العريف الذي يمكنه أن يفتح الباب عىل حجّية الظهور الظنّي؟ فل امذا ح 

 هذا ما علينا اكتشافه. املناط باليقيني مع أّن الظّن الظهوري حّجة حتى عند مثل اإلمامّية؟!

تنقيح املناط هي عملية سلبّية، وهو ما  ةعمليّ  نّ أيكشف لنا تعريف الغزايل عن  :مساً خا

ة تنقيح املناط مليّ يتناسب مع املعنى اللغوي للكلمة من حيث التشذيب واحلذف، فنحن يف ع

ما يبقى يكون هو املناط احلقيقي، وهذا ما يفرض وات وإلغائها، نقوم بحذف خصوصيّ 

بل من خالل احلفر، كام لو هبذه الطريقة، ة تنقيح املناط ال من خالل احلذف حول عمليّ  تساؤالً 

 .يت أّن ثمة من ربط تنقيح املناط بكشف املالكأوسي ،كان التنقيح بكشف املالكات

، حول وجود تباعاً  وباحلفر أكثر يف كلامت الغزايل، تبدأ ت ثار أسئلة سوف ن خضعها للتحليل

فرق بني قاعدة تنقيح املناط وقاعدة إلغاء اخلصوصيّة؛ ألّن الفكرة هنا أّن القاعدتني ليستا 

 سوى قاعدة واحدة ال أكثر، وهو ما يبدو من خالل عمليّة التوضيح الغزالّية هنا؛ ألّنه يف

 احلقيقة قام بإلغاء خصوصيّة األعرابّية وغريها.

ً ًمن ًالرازي،هنا، ًتعبريًالفخر ًوجه اجلمع بني األصل  علم أنّ ا»حيث قال:  ينكشفًلنا

، «..باستخراج اجلامع وتارةً ، يه تنقيح املناطيسمّ  والغزايلّ ، يكون بإلغاء الفارق والفرع تارةً 

 يق بني تنقيح املناط وخترجيه وّتقيقه.وللتفر ،وسيأيت مزيد توضيح هلذه القضّية

عىل  النّص  هو النظر واالجتهاد يف تعيني ما دّل »حيث يقول:  تعريفًاملحّققًاآلمدي،بًـً

)وذكر  بحذف ما ال مدخل له يف االعتبار مما اقرتن به من األوصاف ،من غري تعيني ة،كونه علّ 

)ويقصد  لالقياس، فهو دون األوّ  نكريبه أكثر م وهذا النوع، وإن أقرّ شبيه كالم الغزايل(.. 

 .«ّتقيق املناط(..

قيح املناط يف مباحث القياس يكشفان لنا سبب دخول فكرة تن ،هذان التعريفان وأمثاهلام

                                              
 .20: 5( املحصول 1)

 .303: 3( اإلحكام 2)

؛ واملرداوي، التحبري 20ـ  19: 5؛ والشاطبي، املوافقات 237: 3( انظر: الطويف، رشح مترص الروضة 3)

 



  

ات ام تسنّى للفقيه السنّي حذف اخلصوصيّ ليست عبثيّة، وذلك أّنه كلّ  ةقضيّ الهل السنّة، فعند أ

 ،احلكم ومناطه احلقيقي، وهبذه الطريقة ينتقل للخطوة الالحقة ةاستطاع اكتشاف علّ  ،املحتملة

، وهو هبذه الطريقة يستند لتنقيح املناط جري احلكم فيهوهي وجود هذه العّلة يف الفرع، في  

 .هبدف ّتقيق التوّسع املنشود يف العمليّة القياسّية

 والتفاصل، التواشج ثالثّية تنقيح املناط وختريج املناط وحتقيق املناطـ  

ليس ألجل فهم املصطلحات فحسب، لينا، إتبدو هذه املصطلحات الثالثة مهّمة بالنسبة 

وقد تّم بل ألهّنا تعرّب عن ثالث عملّيات يامرسها الفقيه منفصلًة عن بعضها يف اهلوّية واملسار، 

كشف عن ونحن ما زلنا نامرس ال ،كثر من موضع، ولكي نستجيل تنقيح املناطأالتمييز بينها يف 

ين رين بوصفهام معرِب ني اآلَخ علينا تقديم تعريف واضح للمصطلحَ  ،تعريفه وّتليل مفهومه

 عن نشاطني من نشاطات الفقيه أيضًا.

 ،بني األصل والفرع اجلمعَ  واعلم أنّ »سأرشع من عبارة الرازي يف املحصول، حيث يقول: 

 هنا البدّ  وها ،باستخراج اجلامع وتارةً ، طيه تنقيح املناوالغزايل يسمّ ، يكون بإلغاء الفارق تارةً 

والغزايل  ،ثم من بيان وجود ذلك املعنى يف الفرع ،بكذا ل  معلّ  يف األصل احلكمَ  من بيان أنّ 

 .«والثاين ّتقيق املناط ،ختريج املناط َل األوّ ي يسمّ 

ت نعتربها خصوصيّاجتهادّية تسمح لنا بإلغاء يبدو التمييز هنا قائاًم عىل قاعدة أّن كّل آليّة ا

لو وصلنا  احلكم مدارها، فهي تنقيح املناط، أّماال يدور وهي يف احلقيقة  ة،زائفة وومهيّ 

لغاء اخلصوصّية، فهذا ختريج املناط، ولو قمنا بعد ذلك بإثبات بعيدًا عن إالكتشاف العّلة 

 كان ذلك ّتقيق املناط. ،جديد )الفرع( ملكتشفة يف فردٍ ا ةوجود هذه العلّ 

لكنّها تبدو متحدة مع  ،قيقهة عن ختريج املناط وّتيّ صلغاء اخلصوالعملية تتميّز قاعدة إذه هب

تنقيح املناط، ومن هنا يكون التعبريان دقيقني من الناحية اللغوّية، فالتنقيح حذف الزوائد، فيام 

 ستخراج العّلة واكتشافها.االتخريج هو 

                                                                                                                     
 .3333: 7رشح التحرير 

 .20: 5( املحصول 1)



   

فهو النظر واالجتهاد  ،ا ختريج املناطوأمّ »ول: لكّن اآلمدي يعطينا توضيحًا أكثر عندما يق

وذلك كاالجتهاد يف إثبات ، تهمجاع عليه دون عليّ أو اإل النّص  ة احلكم الذي دّل علّ  يف إثبات

ة لوجوب وكون القتل العمد العدوان علّ  لتحريم رشب اخلمر، ةً ة املطربة علّ كون الشدّ 

ما  قاس عليه كّل ونحوه، حتى ي   يف الربّ  ة ربا الفضلم علّ اوكون الطع د،القصاص يف املحدّ 

 لني، ولذلك أنكره أهل الظاهر والشيعةته، وهذا يف الرتبة دون النوعني األوّ علّ  ساواه يف

 .«نيوطائفة من املعتزلة البغداديّ 

ة ليست موجودة يف تنقيح يّ لة التحلية الذاتية االجتهاديّ هبذه النصوص نكتشف أّن العمليّ 

وأّن القلق من القياس ينبغي أن جيعلنا نقلق ة، بل هي موجودة يف ختريج املناط، املناط بالرضور

كثر فيام بعد، وهلذا يقول الزركيش رى بوضوح أ، كام سوف نهاملناط أكثر من تنقيح جريمن خت

وهي من الطرق ، املناسبةبة يف إثبات العليّ : اخلامس»وهو يرشح مسالك التعليل القيايس: 

ى استخراجها ويسمّ  ،اإلخالة وباملصلحة وباالستدالل وبرعاية املقاصدب عنها ويعرّب  ،املعقولة

غموضه  وهي عمدة كتاب القياس وغمرته وحمّل  ه إبداء مناط احلكم.ألنّ  ؛ختريج املناط

 .«..د إبداء املناسبةة بمجرّ وهو تعيني العلّ  ،ووضوحه

ة يف ختريج املناط، وأّن العملّية تبدو يمكننا أكثر تصّور الظنّية واليقينيّ  ه،من خالل هذا كلّ 

 ةىل النّص وما يلحق به كاإلمجاع، فهذا علّ إكتشاف عيار يف االكتشاف، فإذا أرجعت االفاقدة مل

منصوصة، وأّما لو أرجعته ملجّرد املناسبة، فهذا ما يقع يف الغالب استنسابّيًا ونسبّيًا يف الوقت 

ن يتخذوا موقفًا النسبة لرافيض القياس أأكثر ب عاملتوقّ  عينه، ويبدو فاقدًا ملعيار منضبط، ومن

زون بني سلبّيًا من ختريج املناط، يف حني وجدناهم أحيانًا يبدون موقفهم من تنقيح املناط ويميّ 

أّن تنقيح املناط إذا رغم ويتجاهلون ختريج املناط متامًا ربام لوضوح قياسّيته، ، فيه اليقني والظنّ 

 صوصيّة أمكن فهمه أكثر.لغاء اخلتقارب مع إ

تيمية أّن تنقيح املناط منفصل عن موضوع القياس، بينام أيضًا ملاذا اعترب ابن وهبذا نفهم 
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شارات إة القياس الرشعي، وهو ما تعضده ىل نظريّ ملناط هو الذي حيتاج يف تربيره إختريج ا

 .الشريازي من اإلمامّية دللمجدّ 

وهو يتحّدث عن ـ لتي قام هبا املريزا النائيني حيث قال وهبذا نفهم كذلك عملّية الربط ا

لعدم ما  ؛عىل األخذ هبا ومل يردع عنها ر العقالءَ الشارع قرّ »: ـ الطرق العقالئيّة يف اإلثبات

ة ويعتمدون عليه يف ه من الطرق العقالئيّ مع أنّ  ،كام ردع عن القياس، الردع عنها يقتيض

استخراج  عىل ي  القياس مبن ة، ألنّ رع ردع عنه يف األمور الدينيّ الشا ة، إال أنّ الدنيويّ  مقاصدهم

 ألنّ ؛ ة قليل اخلطأاخلارجيّ  املناط، وذلك ال خيلو عن إعامل نظر واجتهاد، وهو يف املوضوعات

ة املتشابه ّتت جامع واحد وكانت مناطاهتا بأيدي العقالء، فإعامل النظر غالب األمور اخلارجيّ 

مناطاهتا ليست مما  نّ إف؛ ةبمقاصدهم، وهذا بخالف األحكام الرشعيّ  وختريج املناط ال يرّض 

القياس كثري  مبنى الرشع عىل تفريق املجتمعات ومجع املتفرقات، فكان ألنّ ؛ األفهام تناهلا

 .«..ات ولذلك هنى الشارع من إعاملهاخلطأ يف الرشعيّ 

راج املناط، فيام يبدو تنقيح إّن هذه النصوص تتعاضد لتأكيد الرتابط بني القياس واستخ

املناط منفصالً عن ذلك، وهو ما قد يفّّس أّن رفضهم للقياس كفاهم مؤونة رفض ختريج 

 املناط، بينام مل يكفهم مؤونة تنقيح املناط، فاحتاجوا فيها إىل تفكيك الظّن عن اليقني.

ذف العلل الومهّية، حتى إّن تنقيح املناط يبدو لنا هنا حماولة جاّدة ألخذ العّلة املنصوصة بح

دوات التعليل؛ وذلك أّن جوهر تنقيح املناط هو حذف الزوائد، لو مل يكن هناك استخدام أل

ين يف اخلطاب وليس استنباط العّلة اجتهادًا، وهذا يعني أّن الفقيه يرى العّلة واملناط مذكورَ 

ا ذات هّن ر الفقيه ألتي قد يتصوّ ة اني بسلسلة من العنارص الومهيّ غاية األمر أهّنام حماطَ  ،الرشعي

ساسًا يف النّص، ة املشار إليها أصلة باملدار واملناط، فهو عمليًّا يقوم باحلذف للكشف عن العلّ 

شاف لعّلية تفهذا اك ،اخلمرّية ةفعندما يقول: ال ترشب اخلمر املسكر، ونحذف خصوصيّ 

ذا جامعت زوجتك يف دما نقول: إ من األشكال، وعنساسًا بشكلٍ أة املذكورة يف النّص املسكريّ 

ة نحو مطلق من ّتّل له كاألمة، فهذا شهر رمضان لزمتك الكفارة، ونحذف خصوصّية الزوجيّ 
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وهي من ّتّل له، فإّن أيضًا، مذكورة يف النّص أخرى  ةٍ نحو خصوصيّ  ةٍ خلصوصيّ  حذف  

 ةالعلّ رية ألخذ بعملّية تع، فنحن يف تنقيح املناط نقوم «ّتّل له»ة تتضّمن عنوان الزوجيّ 

 .نفسهالنّص نكشفة بامل

نسب العّلة بامتياز، وال ت   ةة ذاتيّ عمليّ  هبينام األمر يبدو متلفًا متامًا يف ختريج املناط، إنّ 

، فهو يقوم باكتشاف العّلة ةدللدليل، بل ملقاربة الفقيه الذاتية من خالل ربطه بني عنارص متعدّ 

 .فدوره إجيايب  وليس سلبّياً  يف احلقيقة ال بنفي العلل املوهومة،

تنقيح املناط ليس من أّن قل عن اإلصفهاين يف رشح املحصول وهبذا نكتشف الدّقة فيام ن  

، وهلذا ال يصنّف تنقيح املناط عىل أّنه من طرق بخالف ختريج املناط ،ية بعينهعىل العلّ  داالً 

 ، وليس مراده إال ما تقّدم.بل هو من طرق إحلاق املسكوت عنه باملنطوق إثبات العّلة،

ألّنه عملّية تبدو يل متّفقًا عليها  وإذاًاتضحًختريجًاملناطًوتنقيحهًصارًحتقيقًاملناطًأوضح؛

بني علامء اإلسالم؛ إذ ال تتضّمن سوى انطباق عنوان عىل مصاديقه، والتفتيش يف وجود هذا 

الفّقاع وهكذا، والنزاع هنا نزاع  العنوان يف األفراد، مثل صدق عنوان املسكرّية عىل النبيذ أو

 ميداين خارجي، وليس نزاعًا يف روحه وجوهره يف ممارسة االجتهاد يف النّص.

ا ق احلكم ومناطه، فالنظر واالجتهاد فيه إمّ ة متعلّ وملا كانت العلّ »ويوضح اآلمدي فيقول: 

ة يف آحاد معرفة وجود العلّ ا ّتقيق املناط فهو النظر يف أمّ  املناط أو تنقيحه أو خترجيه، يف ّتقيق

 .«أو إمجاع أو استنباط يف نفسها، وسواء كانت معروفة بنّص  الصور، بعد معرفتها

ة تنقيح املناط بمفهومها املدريس يف االجتهاد نظريّ  نكتشف أّن توصيَف ّمته ممّا تقّدم بر

األّول من هذا ىل االجتهاد اإلمامي كام رأينا يف الفصل قدمت من هناك إالسنّي، وهي است  

املستنبطة مقابل العّلة املنصوصة، كام فعله بعض علامء  ةا من نوع العلّ ها بأهّن توصيفَ  ..الكتاب

ّن ختريج املناط أقرب للعّلة املستنبطة من تنقيح أ؛ ألّن املفرتض ، حيتاج لتحليلاإلمامّية

 .املناط
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ًط:مًتفسريينًملكانيزماًتنقيحًاملناييمكنًتقدً،لكنًمعًذلك

مستبقيًا  ،أن يقوم الفقيه باستخدام مناهج الفهم اللغوي والعريف حلذف العلل الومهّية ـ1ً

 بذلك عىل العّلة احلقيقّية.

العّلة املنصوصة، بمعنى من االقرتاب من ويف هذا التفسري يكون تنقيح املناط رضبًا من 

ألّن  أو ال؛ وخيّصصاملعاين، برصف النظر عن كون هذا النوع من العّلة املنصوصة يعّمم 

من النّص نفسه، احلقيقية هو فهم عريف  ةففهم العلّ  ،ة التعرية كانت لغوّيةاملفروض أّن عمليّ 

هو حماولة  ،«عرفاً ّية لغاء اخلصوصإ»ّي تفسري لتنقيح املناط عرب قاعدة أوهبذا نعرف أّن 

 واملناط من خالل النّص نفسه. ةن العلّ القرتاب مل

 تلك القواعد الباستخدام قواعد مارجة للنّص لتحقيق التعرية، ولو أن يقوم الفقيه ـ2ً

ثال التعرية، وعىل سبيل املثال، تعرية األعرابّية يف مممارسة التي حيملها ذهنه مسبقًا ملا أمكنه 

اشرتاك األحكام بني  ون تفهم من دون مصادرة قبلّية نظرّية، وهاألعرايب املتقّدم، ال يمكن أ

عىل  ‘حكمه نّ أقاعدة االشرتاك مثل  ةدلّ أالقيامة، أو من خالل بعض  الناس إىل يوم

الواحد هو حكمه عىل اجلامعة، فإّننا من دون هذه القاعدة املسبقة ال يمكننا التخيّل عن صفة 

 .األعرابّية

، أمكن ّتويل  كانت القواعد املسبقة هذه بمثابة ارتكازات بّينة للعرفامكلّ  هوهذا يعني أنّ 

ملناط إىل فهم استظهارّي للعّلة، وليس استنباطّيًا، بينام لو كانت تلك املصادرة القبلّية تنقيح ا

من نتائج اجتهادّية نظرّية، لصار استخراج العّلة هنا استنباطًا، وليس عرب قواعد آتيًة 

 النصوص.

 معضلة تواجه التفكيك املفهومي بني تنقيح املناط وخترجيه

يمكن تسجيل  ،من خالل ّتليل كلامهتم ومواقفهمحتى هذه الصورة التي قّدمناها 

مالحظة بنيوّية عليها، وهي أّن متام عمليّات تنقيح املناط وختريج املناط يمكن إرجاعها إىل 

ل ات يمكن فهمها من خالمجيع هذه العمليّ  ، وذلك أنّ معيار حقيقّي واحد وميكانيزما واحدة

مالحظة صفة ذات ة ليس سوى عمليّ  ريج املناطت؛ ألّن ختنظام التعرية وإلغاء اخلصوصّيا



   

ما فيه ارتبطت هبذه  ن نالحظ مصلحة يف الفعل وال تكون هناك صفة  مصلحة، فال يمكن أ

هو يف حقيقته  دبموضوع معنّي وعنوان حمدّ  سدة، وهذا يعني أّن أّي نّص يرتبطاملصلحة أو املف

حة عنرصًا لمثل الوصف ذو الصلة باملصوالتي ي ،ة هلذا العنوانبالصيغة التفكيكيّ  طبتسوف ير

ات التي ة ختريج املناط نكون يف احلقيقة قد عّرينا سائر الصفات واخلصوصيّ فيها، وبعمليّ 

 منها، وهذا هو بعينه تنقيح املناط. العنوان   َب كَّ رَ تَ 

دنا ممارسة ختريج املناط ر، وأ«اخلمر حرام»: سأرشح ذلك من خالل مثال: لو أخذنا تعبري

كرنا أّن ّتريم اخلمر جاء من خالل كونه مسكرًا؛ ألّن السكر هو كام فعلوا هم متامًا، لذ فيه،

الصفة التي يتوّقع أن تكون ذات صلة باملالكات واملصالح واملفاسد، وهي هنا ذهاب العقل 

ووقوع العداوات بني الناس، وهذا يعني أّن مجلة: اخلمر حرام، يمكن ممارسة تفكيك فيها 

يالن الس َتي:ج من العنب حرام، فنقوم بحذف خصوصيّ سائل املسكر املستخرَ لتصبح: ال

املناط هو املسكر، ة وىل كون املوضوع والعلّ ـ نصل إوعرب عملية تنقيح املناط ـ وهبذا  ،والعنبّية

السنّي  حتى يميّز بينهام االجتهاد   ،الناط وختريج املناط يف مثل هذه احلامل حفأّي فرٍق بني تنقي

 الغزايل تقريبًا؟!منذ 

ًسوى:التيًنطرحهاًهنا،ًليسًمنًحّلًأمامًهذهًاملشكلةً

« اخلمر»يف كلمة َعبة افرتاض أّن الصفة ذات الصلة باملصلحة واملقصد ليست مستو أّوال :

من مثالً قليلة  ، وهذا يكون عندما تكون اخلمر املسكرة متثل نسبةً بمفهومها اللغوي والعريف

 سكار يف تعريف اخلمرـ إضافة قيد اإللغًة وعرفًا ـ ث ال يمكن اخلمر يف اخلارج، بحي

 .ليها آنفاً إاملشار ة حتى تتّم العمليّ  وتفكيكه،

العّلة غري مرتبطة بصفة يف اخلمر، بل هي عني املصالح واملفاسد، أو العّلة أن تكون  ثانيا :

 كام مّر يف بحث التعليل باحلكمة. ال يقبلونه يف العادة،ـ لو تعّقلناه ـ املالكّية الثبوتّية، وهذا 

أن نعترب أّن جوهر عملّية تنقيح املناط ليس كشف العّلة أساسًا، وال متييزها عن العلل  ثالثا :

غي خصوصّية العنبّية لفوارق بحذف علل ومهّية، فعندما أ لالومهّية، بل هو جمّرد إلغاء ا

ة اإلسكار، بل ما أزال جاهالً بالعّلة، كّل والسيالن يف اخلمر، فإّنني ال أكتشف يف احلقيقة عليّ 

ما يف األمر أّنني بعد حذف اخلصوصّيتني املوهومتني، أصبح بإمكاين تّسية احلكم للنبيذ 



  

املسكر، ال ألّن اإلسكار هو العّلة بتنقيح املناط، بل ألّنه مل يعد هناك فرق بني اخلمر والنبيذ، 

إصبعه عىل املناط وحيّدده ويّدعيه، ثم يدير احلكم  وهذا بخالف ختريج املناط فإّن الفقيه يضع

 مداره.

صولّيني، فراجع ء واألهذا الفهم لتنقيح املناط يمكن مشاهدته يف كلامت بعض العلام

 .لغاء الفارق نوعًا من تنقيح املناطإوانظر ما قاله الشنقيطي يف جعل  مة،كلامت الغزايل املتقدّ 

ًنفس ًيف ًختضع ًاملحاولة ًهذه ًلتأّمللكّن ًاملعقولّيةًها ًحيث ة توحيد عمليّ  نّ أوذلك  ،من

صار فاألصل والفرع ال يمكن تعّقلها من دون افرتاض عنوان تبلور بعد حذف اخلصوصّيات 

ة ة العنبيّ حذف خصوصيّ أقول بأّن ن كان األصل من مصاديقه، فعندما أله بعد  اً الفرع مصداق

 ذا معناه أّنني بّت أفهم التحريم منصّبًا عىل صفةٍ هفبني النبيذ واخلمر،  فرَق يلغي ال والسيالن

عقل أن أقوم بالتعميم، وهذه مشرتكة بني اخلمر والنبيذ، ومن دون إثبات الصفة املشرتكة ال ي  

الصفة املشرتكة ال يمكن وعيها من دون وعي متام الصفات ذات الصلة، فعندما أحذف متام 

لغاء الفارق ة إعمليّ  نّ للصفة املشرتكة، وإال فإ عن وعييفهذا تعبري آخر  ،صلةالالصفات ذات 

بني األصل والفرع لن تكون منطقيّة وال توصل لنتيجة ما دام يبقى احتامل وجود فوارق 

فصحيح  أّن الصفة املشرتكة ال أعلم بكوهنا العّلة التاّمة، لكنّني بتُّ أتعامل معها ـ  وصفات.

 ٍف.عملّيًا ـ بوصفها العّلة التاّمة، وهذا كا

 وسوف يأيت املزيد من ترشيح مفهوم تنقيح املناط بام جييل صورته هنائّيًا، فانتظر.

 النسبة واملوقع والعالقةمسالك التعليل، وتنقيح املناط ـ  

اختلف األصوليّون يف موقع التعّرض لبحث تنقيح املناط، ففيام بحثه بعضهم ضمن 

 مسالك العّلة، أّما بعض  ثالث فبحثه بعد مسالك العّلة، تعّرض بعض  آخر له قبل الرشوع يف

االنتهاء من عرض مسالك العّلة، وهذا ما يعني ـ كام يرى بعض الباحثني املعارصين ـ أّن هناك 

 اختالفًا جوهرّيًا بني العلامء يف حقيقة تنقيح املناط ودوره.

ً:حًاملناطيطرحًهؤالءًالباحثونًتصّورا ًيقيضًبوجودًاجتاهنيًحقيقينّيًيفًحقيقةًتنقي
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عّلة إىل  ه هو حذف ما يتصّور أنّ امفتنقيح املناط عند مجاعة ليس اكتشافًا للعّلة عربه، وإنّ  أًـ

وهبذا نفّّس ملاذا بحثه بعضهم ل من خالل أحد مسالك التعليل، ب  املكتشفة من قَ  ةجانب العلّ 

ذلك بعناوين من  نونقبل مسالك التعليل أو بعدها يف علم أصول الفقه، وأحيانًا كانوا يعنو

، فإّن إقحام كلمة االجتهاد «االجتهاد يف مناط احلكم أنواع»أو « أنواع االجتهاد يف العّلة»نوع 

موجودة يف دليل بعينه ال أّنه يتّم اكتشافها، فهي  ،يتّم التحليل فيها والنظر ةهنا يدّل عىل أّن العلّ 

 .وغري ذلك.ه ء والتنبيامكالنص أو اإلي

الغزايل واآلمدي وابن قدامة املقديس والطويف والشاطبي واملرداوي من هذا وي عترب أمثال 

 .سابقاً هم ينا بعض نصوص، وقد رأالفريق من العلامء

ة تنقيح املناط من فرض وجود نّص أو ما هو يف قّوته ينيط البّد يف عمليّ  ،ووفقًا هلذا املسلك

وملا كانت هذه العلة »الزركيش: احلكم بصفات أو عنوان، حتى تبدأ عملّية التنقيح؛ قال 

 ة، فعمليّ «بوه هبذا اللقبلقّ  ،زهاحمتاجة إىل ما يميّ  ،ها ختتلط بغريهاولكنّ  ،عليها منصوصاً 

تنقيح املناط تأيت عقب قيام دليل عىل ربط احلكم بيشء، وال يمكنها أن تقوم هي بنفسها بربط 

 ،واضح ورصيح بشكلٍ  ة العلّ ق يعنّي احلكم بيشء دون دليل مسبق، نعم لو كان الدليل املسب

 مل يعد يمكن فتح باب تنقيح املناط. ،ها دون احتامالت مفتوحةدوحيدّ 

، وهذا الفريق وضعه ة تستهدف الكشف عن العّلةبينام هو عند مجاعة أخرى عمليّ  بًـ

 ضمن مسالك التعليل.

رشيعة احلنفي وهذا ما يظهر من الفخر الرازي والقرايف والزركيش والبيضاوي وصدر ال

 وغريهم.

وذلك أّن  ؛فهم تنقيح املناطيف ة طريقتهم ة ّتليل هذا االجتاه خاضعة لنوعيّ وتبدو عمليّ 

ليها، لصالح تعيني هرة يف النّص أو املومى إهؤالء يعتربونه نوعًا من حذف العّلة البدوّية الظا

فقيه حلذف بعضها ناطة احلكم بالنص بمجموعة أوصاف فيعمد الإمنها، أو هو  معنى أعمّ 

، أو هو عملية إلغاء الفارق بني األصل والفرع يف القياس، فيصبح احلكم وتثبيت بعض آخر

 .واحدًا فيهام
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من الواضح عىل املسلك الثاين وذلك أّنه  يفًعمليّةًحتليلّيةًهلذينًاملسلكني،هناًلنقفًقليال ًو

ة التنقيح هنا تتّم ة التنقيح هذه، فعمليّ أّن هؤالء يعتربون أّن اكتشاف العّلة يتقّوم بعملي هنا

 قراءهتا من زاويتني:

 تريد إبطال علّية ما ليس بعّلة، وهبذا فهي ال تثبت العّلة. زاويةًإبطالّيةًخالصة،

اإلبطال هذه ال يمكن أن يتّم كشف العّلة من  ةألّن عمليّ  وزاويةًإثباتّيةًتستندًإىلًاإلبطال؛

غريه من العلل الزائفة املوهومة، ليس  ةيّ وحيتاج فقط إلبطال علّ  ةلّ دوهنا، وما كان يتصّور أّنه ع

بطال مل يكن من املمكن اعتباره عّلة يدور ة اإلبعّلة يف احلقيقة، بل هو جزء العّلة، ولوال عمليّ 

 رها.ااحلكم مد

ًتنقيحًاملناطًالًيكشفًيفوهبذا نوقع نوعًا من املصاحلة بني االجتاهني هنا، عرب القول بأّن 

وهذه نكتة  دقيقة أعتقد أّن  ونه،الًيكونًمنًدـًغريًاملنصوصةًـًةً،ًلكّنًكشفًالعلًّنفسهًالعّلةً 

ين معًا ءكّل فريق نظر إىل جزء من هذه احلقيقة، فكان مصيبًا، فيام كان املطلوب هو مجع اجلز

 )أرجو التأّمل جّيدًا(.

ـ برصف النظر عن املداخلة التي  وهبذاًيظهرًفارقًجوهريًبنيًتنقيحًاملناطًوختريجًاملناط

 قلناها سابقًا ـ وهو أهّنام يسامهان معًا يف اكتشاف العّلة، لكّن اكتشاف العّلة له طريقتان:

وهو ما حيصل يف ختريج املناط، إذ ليس هناك إال االجتهاد والعقل  حادّيةًاملسار،الطريقةًأً 

ّلة احلقيقيّة وهو كذلك ينفي العّلة ، فهو بنفسه يثبت العلكي حيّلل املوقف ويستنبط العّلة

 .الزائفة، فرحلة الذهاب والعودة يستبّد هبا العقل

ًثنائيًّ ًاملسار،الطريقة وهو ما حيصل يف تنقيح املناط، إذ ّتتاج هذه العملّية حتى يتّم هبا  ة

توى اكتشاف العّلة إىل خطوتني: داللة دليل العّلة مثل النّص، وعملّية التعرية اهلادفة رفع مس

الوصف املنصوص أو املدلول عليه، من العلّية الناقصة املوهومة إىل العليّة التاّمة املنشودة التي 

 تكون هي املستهدفة بعملية كشف العّلة وترتّتب عليها النتائج واآلثار.

وهبذا يمكن اعتبار تنقيح املناط شكالً ناقصًا من أشكال كشف العّلة؛ ألّن عملّية اإلبطال 

دى أشكال اإلثبات، وهلذا يفتح هذا املوضوع الطريق عىل العالقة بني تنقيح املناط متثل إح

ومنهج السرب والتقسيم، وهو ما سنحاول التعّرض له استكامالً هلذه النقاط التعريفّية يف تفكيك 



   

 مفهوم تنقيح املناط.

 ؟، احتاٌد أو تداخل أو قطيعةرب والتقسيمتنقيح املناط ومسلك السَّـ  

من املسالك ـ أو القياس الرشطي املنفصل باصطالح املناطقة ـ  السرب والتقسيم يعدّ 

تداول العلل املحتملة أو األوصاف شاف العّلة، ويقصد به تاملعروفة عند األصوليّني يف اك

املحتملة يف عليّتها، ثم القيام بعملّية حذف لبعض هذه األوصاف ونفي احتامل علّيتها؛ لكي 

 ة ما هو العّلة يف احلقيقة.يثبت يف النهاي

فمثاًل لو قال: اخلمر حرام، فنحن هنا مثالً نجد أّن ثمة أوصاف متعّددة تصلح للعلّية: 

أّنه العنبّية، اإلسكار، السيالن، اللون، اسم اخلمر، فنقوم بالرشوع بحذف بعض ما يتّوهم 

ن حيّرم ملجّرد  يمكن أ، حيث نرى أّن اهلل الهامسم، نتيجة مقاربة نقدّ عّلة، فنحذف صفة اإل

 اإلسكار. وفيتعنّي جعل العّلة ه ،اإلسم مثاًل، وهكذا حتى ال يبقى لدينا سوى صفة اإلسكار

وصاف املحتمل وهبذا نفهم مرّبر هذه التسمية، وذلك أّننا نقوم يف املرحلة األوىل بتقسيم األ

إذ ر يف قدرهتا عىل متثل دور العّلة، لننظوفرزها، ثم نقوم باختبارها يف املرحلة الثانية،  كوهنا عّلة

رب يف اللغة يعني االختبار والتجربة والدخول لك   َبار،  ه  ن  السَّ س 
اليشء، ومنه تقول العرب: امل 

 وهي األداة التي حيّددون هبا عمق اجلراحات.

ًربًوالتقسيمًأنًنشهدًنوعنيًمنه:ومنًالطبيعيًيفًمسلكًالّسً

ًاملنحرص، ًوالتقسيم ة حارصة تدور بني النفي ي يقوم عىل قسمة عقليّ وهو الذ السرب

 واإلثبات، وميزته حرصه متام االحتامالت.

 بل عىل ما بدا لنا من العلل. ،وهو الذي ال يقوم عىل النفي واإلثبات ربًوالتقسيمًاملنترش،الّسً

ًالتصّورًعنًمسلكًالّسً ًالفرقًبنيًمنًخاللًهذا ًما ربًوالتقسيمًيظهرًسؤالًأساسًهنا:

ًوالتقسيمًوتنقيحًاملناط؟ًربالّسً

 يبدو أّن هناك أكثر من وجهة نظر يف اإلجابة عن هذا السؤال، وهي:

ًالنظرًاألوىل: ، نصاري من األصولّينيي تبدو من ابن العّطار وزكريا األالتوهي  وجهة
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ترى أّن الفرق بني االثنني يرجع ليشء شبيه بالفرق بني ختريج املناط وتنقيح املناط، وهي 

ك أّن األوصاف املحتملة إذا كانت موجودة يف النّص وقمنا بحذف بعضها لصالح وذل

تكريس واحدة منها مثاًل، فهذه العملّية هي تنقيح املناط، بينام إذا مل تكن هذه األوصاف ـ 

حمتملة العلّية ـ مذكورًة يف النّص، وإّنام قام الفقيه باالجتهاد فيها، ثّم أجرى عمليّة التقسيم 

ملحتمالت، ليستخدم فيها السرب واإلبطال، ففي هذه احلال نحن أمام مسلك الّسرب وفرز ا

 والتقسيم.

ًيقرتبًالّسً ًالطريقة ًاملناطًوهبذه ًختريج ًمن ًـ ًفيه سة ًاملامر  ًالعملّية ًنمط ًيف ًـ ًوالتقسيم رب

ّص والعنرص اجلوهري هنا هو دائاًم دور النّص، فالن بتعريفهمًله،ًفيامًيبتعدًعنًتنقيحًاملناط.

إذا كان له دور يف تقديم العّلة والصفة ابتعدنا عن ختريج املناط والّسرب والتقسيم واقرتبنا من 

تنقيح املناط، أّما إذا مل يكن للنّص من دور صار امللعب خاليًا ملسالك من نوع ختريج املناط 

 والّسرب والتقسيم ورصنا يف حقل العّلة املستنبطة.

ًالثانية: ًالنظر بكي، ونقله الشوكاين أيضاً ما يبد وجهة ، وهو أّن و اختياره من ابن السُّ

طريقة السرب والتقسيم تستهدف كشف العّلة وتعيينها، بينام طريقة تنقيح املناط ال هيّمها كشف 

لحقان ببعضهام نتيجة إلغاء الفوارق بينهام.  العّلة، وإّنام الكشف عن أّن األصل والفرع م 

نت ج لنا رؤية مهّمة يف نظرية تنقيح املناط، أملحنا هلا سابقًا، وهي أّن هذا التحليل للموقف ي 

الفقيه يف تنقيح املناط ال يريد معرفة العّلة، بل هو حيذف األوصاف املوجبة للتمييز بني األصل 

هام واحدًا حتى لو مل يتفق أن عرفنا  والفرع، بحيث يسلم له أّنه ال فرق بينهام، فيكون حكم 

فالتنقيح  إلغاء  األوصاف التي متنح األصل خصوصّيًة، فنلغي اخلصوصّية لكي  العّلة نفسها،

كمه.  ينكشف لنا أّن األصل ال حيمل صفًة توجب متيّزه يف احلكم، فنجعل الفرَع بح 

 .، وسيأيت املزيدلغاء الفارق والذي تقّدم فيام مىضوهذا هو تعريف تنقيح املناط بإ

حيث إّنه بعد بيانه أّن تنقيح املناط تارة من الفخر الرازي،  ما هو واضح وجهةًالنظرًالثالثة:

، حاول صياغته بطريقتني رفض الثانية منهام يكون باستخراج اجلامع وأخرى بعدم الفارق
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ا وذلك املؤثر إمّ  ،له من مؤثر هذا احلكم البدّ »: ووافق عىل األوىل، وعندما صاغ األوىل قال

 ألنّ  ؛والثاين باطل  ، متاز به األصل عن الفرعاأو القدر الذي بني األصل والفرع  القدر املشرتك

فهذا . احلكم فيلزم من حصوله يف الفرع ثبوت ،ةاملشرتك هو العلّ  فثبت أنّ ، الفارق ملغى

 ية وهله من علّ  األصل البدّ  ا قلنا حكمألنّ  ؛ة بطريق السربه استخراج العلّ إال أنّ  ،دطريق جيّ 

وجهة االشرتاك حاصلة يف ، ل األوّ والثاين باطل فتعنّي ، االمتيازا جهة االشرتاك أو جهة إمّ 

فهذا هو طريقة السرب ، ق احلكم يف الفرعفيلزم ّتقّ ، ة احلكم حاصلة يف الفرعالفرع فعلّ 

 .«والتقسيم من غري تفاوت أصالً 

ًولناًهناًبعضًالتعليقات:

ًا يف ممارسة االستدالل ومتهيداته، السرب والتقسيم ليست إال أسلوبًا منطقيّ  ةإّن عمليّ  أّوال :

شبه ، فهذا أالرشعي ث القياسًا منفردًا يف بحخاّص  الً مو عأ اً فال ينبغي عّدها منهجًا استنباطيّ 

دّلة التعليل القياس يف املنطق الصوري هو من أ أّن الشكل األّول من أشكالبيشء بمن يقول 

يف البحث الفقهي واألصويل!  اّص ه اخلبحيث يأخذ نمطه اخلاص واجتاهأو من أدّلة الفقه، 

 وقع فيه االجتهاد السنّي يف تقديري.تنظيمي وفنّي فهذا خطأ 

فإّن السرب والتقسيم ليس مسلكًا منفصالً عن سائر املسالك، بل قد يندّك يف وبناء عليه، 

 بعضها، فإّن ختريج املناط قد يكون بمسلك املناسبة وقد يكون بمسلك السرب والتقسيم، فال

 يصّح جعل ختريج املناط مغايرًا ملسلك السرب والتقسيم، بل هو متواشج أو متداخل معه.

رب والتقسيم وتنقيح املناط بأّن العملية فيهام واحدة غري أّن العّلة إّن التمييز بني الّس  ا :نيثا

هو متييز  كام تقول وجهة النظر األوىل،رب والتقسيم، مذكورة يف النّص يف تنقيح املناط دون الّس 

النظر يف العلل، وهذا ما يفتح عىل تأّمل يف كيفّية متييز هذه القواعد  ال يقّوم حركةَ  اعتباري  

واملسالك عن بعضها؛ فإّن التمييز تارًة يكون بعنرٍص حقيقي جيوهر العملّية الذهنّية، ويفصلها 

يش اعتباري ال غري، عن سائر العمليّات الذهنيّة التي يقوم هبا الفقيه، وأخرى بعنرٍص هام

فكون النّص مشاركًا يف اإلشارة للعّلة ليس عنرصًا موجبًا المتياز السرب والتقسيم عن تنقيح 

املناط؛ ألّن العملية الذهنيّة واحدة، حيث سيقوم الفقيه بوضع كّل ما حيتمل أّن له دورًا يف 
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قوم بابتكار قواعد متعّددة العّلة، ومنه ما ورد يف النّص، فينّقح املناط ويرتك واحدة. فهل ن

 والتمييز بينها من خالل عنارص هامشّية ال جتوهر هذه القواعد؟!

تنقيح املناط عىل أّنه عملّية لغوية ظهورّية  «جوهرة»ال جمال للفرار عن هذه املالحظة إال بـ 

نيزما لكنّهام لفظّية، فيام السرب والتقسيم عملّية ّتليلية عقلية استنتاجّية، ولو تشاهبا يف امليكا

 ينتميان لفضائني متلفني، وهو ما سيأيت احلديث عنه الحقًا.

ن أمكن تصّور عدم القدرة عىل اكتشاف العّلة فيه لنا سابقًا بأّن إلغاء الفوارق وإق ثالثا :

بتحقيق  ة، وهذا بنفسه كفيل  فَ ص  وَ  اهرًا ـ عىل عنوانٍ ظواقعًا، لكّن هنايته هو وضع احلكم ـ 

حقيقًة، فعندما أحذف املدارّية شف العّلة ولو مل يكن األمر من باب كشف العّلة كعمالنّية 

فهذا يعني أّنني أقوم بجمع األصل إىل الفرع، وهذا اجلمع ال  ،الفوارق بني األصل والفرع

ن جامع  ن يكون خاليًا من عنوانٍ عقل أي   لعنبّية والسيالن ا فبينهام، فعندما أحذمستبطن متضمَّ

بل لعدم ثبوت عدم علّيتها وعجز  ،مكتشفة ةال لكوهنا علّ  ،بقي عىل املسكرّيةر، وأ  واسم اخلم

كرّية، وهبذه تنقيح املناط عن حذفها، فهذا يعني أّن احلكم صار منصّبًا عملّيًا عىل عنوان املس

ذا النبيذ واخلمر ال فرق بينهام، وإال فال يمكننا اّدعاء يشء من ذلك، وه نّ الطريقة نحن قلنا بأ

 مر اكتشافًا نظرّيًا. يكن األمل كاٍف يف اكتشاف العّلة عملّيًا ولو

وعندما نقول بأّنه اكتشاف عميل للعّلة وليس اكتشافًا نظرّيًا حقيقّيًا، فال نقصد أّن العنوان 

الذي توّصلنا إليه عملّيًا عرب إلغاء الفارق هو العنوان النهائي الذي يدور احلكم كّله مداره، بل 

ه ال نّ العنبّية وقلت بأ نا أّنه عنوان يتبعه احلكم بمالحظة زاويته، فإذا ألغيت  خصوصيّةمقصود

ة املدارّية يف حرمة اخلمر، والتي هي املسكريّ  ةفرق بني العنب والزبيب، فهذا ليس كشفًا للعلّ 

م من الزبيب عجديد، يصلح للتعميم، وهو عنوان األ لعنوانٍ  قعه كشف  امثاًل، لكنّه يف و

كون قد وضعت يدي عملّيًا عىل صفة جديدة يرتتب احلكم عليها أالعنب، فمن هذه الزاوية و

وهي  ،جديدة ةٍ ىل تعامل جديد مع علّ إّن الغاء الفارق يفيض أحتى اآلن، وهذا هو قصدي من 

 لغي الفارق بينهام.ذين أ  لم من الطرفني العالعنوان األ

يف تنقيح املناط بمالك إلغاء  "العّلة"وهو أّن  ،داً رضوري ج عىل أمرٍ  يلزمني هنا التنبيه  لكن 

عملّيًا نقيب إىل اعتبارها تبعد البحث وال الفقيه  توّصل ليست سوى تلك الصفة التي يالفارق 



   

نتيجته فهم األمر ، بحيث يوجد احلكم وينعدم تبعًا هلا، لكّن هذا من زاويتها موضوع احلكم

متام نتائج التعليل التي لفعلّية، وليس ّتقيق سعة شخص احلكم وضيقه من حيث املعنى وا

 مفهوم املخالفةيقف عىل رأسها دوران نوع احلكم وجودًا وعدمًا مدارها، بحيث ينتج عنها 

 مثاًل.

وهذا معناه أّن إلغاء الفارق بعجزه عن ّتديد العّلة ال يسمح يل بنفسه بإثبات مفهوم 

ه العّلة، وهذا بعكس التعليل عرب مسلك العّلة املخالفة، بحيث ينفي نوع احلكم عند انتفاء هذ

املنصوصة كام قلنا سابقًا والتعليل عرب السرب والتقسيم املنحرص وأمثال ذلك، فإّننا يف تلك 

الوحيدة التي ال يمكن وجود مؤثر يف املوضوع غريها، فيتضّمن  ةن نصل للعلّ ك يمكننا أاملسال

ألّن عدم نفيه يقع عىل النقيض من عنرص احلرص يف  ال عدمها؛حاحلكم يف  نوع   ها نفَي اكتشاف  

 .ة، وعىل خالف ظهور اجلملة التعليليّ السرب والتقسيم

بمالكًإلغاءًالفارقًوهبذاًينكشفًفارقًجوهريًبنيًمفهومًاجلملةًالتعليلّيةًوتنقيحًاملناطً

نفسه ينفي نوع احلكم ب هّن له مفهومًا فهذا يعني أنّ تعليل النّّص املبارش إذا قلنا بأفإّن ال فحسب،

ّن تنقيح املناط وذلك أ ؛مفهومًا من هذا النوعدائاًم يف غري حالته، بينام يف تنقيح املناط ال نملك 

غايته أّن الفقيه يتوّصل إىل أّن نكتة ّتريم اخلمر الذي ف، إذا اعتمد حذف بعض الصفات فقط

ريم اآليت من دليل ّتريم رشب دّل الدليل عىل ّتريمه، هي املسكرّية، وهذا يعني سقوط التح

اخلمر عن الشمول لغري اخلمر املسكر، لكنّه ال يمنع عن وجود دليل آخر حيّرم اخلمر غري 

يساعد بمالك إلغاء الفارق من حيث سّد الذرائع مثاًل. وهبذا نعرف أّن تنقيح املناط  املسكر

 يها السلبياملدارّية بجانبَ  ةي العلّ فينفع القائلني بالقياس مثاًل، لكنّه ال يساو ،عىل تّسية احلكم

 معًا. جيايبّ واإل

دون  ،ن تصّوره متتجًا لعدم الفارقكبل يمكنني أن أضيف هنا بأّن السرب والتقسيم يم

ـ حيث يقوم ّيته تعيني العّلة، وذلك يف مثل السرب والتقسيم املنترش ـ برصف النظر عن حج

م مل يتأّكد من أّن غري ما أحصاه من فرضّيات وما دا بحذف مجلة من احتامالت العّلة الفقيه

العّلة ليس هو العّلة احلقيقّية، فهذا يعني أّن الصفة التي بقيت مل يتمّكن من نفي عّلّيتها ال أّنه 

 متّكن بالرضورة من إثبات علّيتها، فيمكن تصّور السرب والتقسيم هبذا النحو أيضًا.



  

ً ًالس  ًأّن ًالتيًنخرجًهبا ًاستدالليًّربًوالتوالنتيجة ًآلّية ًتتداخلًمعًمنًاملًةقسيمًهو ًأن توّقع

كّليا ًللسربًًتًيفًمسالكًالتعليلًوأمثاهلا،ًومنًثّمًفتنقيحًاملناطًليسًمفهوما ًمغايراً سائرًاآللّيا

،ًواالنتامءًاالجتهاديًالتحلييلًوالتقسيم ،ًإالًإذاًنظرناًللقاعدتنيًمنًزاويةًاالنتامءًاللغويًتارة 

ًأخرىاملخارجًلفهمًال ً.لغةًعرفا ًتارة 

 الفارق نفيو بني تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيةـ  

رب والتقسيم بعد ّتديد شبكة عالقته مع الّس ـ أيضًا يف سياق فهم تنقيح املناط نواجه 

لغاء اخلصوصّية متلفة عن كرة إلغاء اخلصوصّية وإلغاء الفارق، فهل قاعدة إوختريج املناط ـ ف

 ؟اط أو القاعدة تنقيح املن

شبه منعدم يف  «إلغاء اخلصوصّية»قبل أن نرشع باحلديث، يلزمني التأكيد عىل أّن مصطلح 

 شيعي، بينام نجد يف الرتاث السنّي تعبريًا آخر وهو الرتاث السنّي، وغالب حضوره إمامي  

الفارق  لغاءيف البداية ترشيح كّل من مفهوم إ ، من هنا يلزمنا«نفي الفارق»أو  «إلغاء الفارق»

، لننتقل بعد ذلك ملقارنة تنقيح املناط هبذين ةعند اإلماميّ  ةيّ صعند أهل السنّة وإلغاء اخلصو

 ا النسبة بني هذين املفهومني بعينهام.نشفتاك دن نكون قأاملفهومني معًا، بعد 

 إلغاء الفارق يف االجتهاد السّني، املفهوم والنسبة واألقسامـ  ـ  

نّي فكرة إلغاء الفارق عىل الشكل اآليت: إّن الفارق القائم بني األصل يفهم أصول الفقه الس

 والفرع ال مدخل له يف التأثري، وينتج عن ذلك اشرتاك األصل والفرع يف احلكم.

ومثال ذلك: أن يدّل الدليل عىل حكٍم يف بيع العبد، فيتّم إلغاء الفارق بني العبد واألمة، 

 ة.بيع األمَ ل يل شامالً لالذي ورد يف الد، فيجعل احلكم «فارق اجلنس»وهو 

ًارتباطهً ًالسنّيًمنًزاوية ًالفقه ًيفًأصول ًحتليله ًنفيًالفارقًتّم ًاملبّسطًلفكرة ًاملفهوم هذا

ًبالقياس،ًفحصلًانقسامًيفًالرأيًهناًإىلًفريقني:

ً ًالقياس،الفريق ًمن ًالفارقًرضبا  ًنفي ًاعترب ًالذي ًالفريق ًوهو ويظهر ذلك من  األّول:

حيث يعرّبون عنه بالقياس تسميات التي يطلقوهنا عليه يف بعض املصنّفات األصولّية، خالل ال

 .واخلفّي  يستخدمون فيه تعبري: القياس اجليلّ ووبالقياس مع نفي الفارق،  يف معنى األصل،



   

، وهو يقوم بعرض تقسيامت القياس، يقول يف آخر التقسيم اآلمديوعىل سبيل املثال نجد 

يف  ح به يف القياس، كام يف إحلاق األمة بالعبدإن كان الوصف اجلامع مل يرّص  اوأمّ ..»الرابع: 

يف معنى  ى القياسسمّ بواسطة نفي الفارق بينهام، في   ،تقويم نصيب الرشيك عىل املعتق

 .«األصل

إّن قياس اخلمر املنبوذة عىل اخلمر املعصورة من القياس يف معنى األصل  »ويقول ابن تيمية: 

 .«بانتفاء الفارق، وهو من القياس اجليّل الذي ال ي سرتاب يف صّحته.. املسّمى

تنقيح »فيقول: عينه، من اإلمامّية يستخدم التعبري هـ( 1209)النراقي حمّمد مهدي ونجد 

 .«..القياس يف معنى األصل فهو ،ة أو بدوهنالغاء الفارق بعلّ إ ن يبنّي أاملناط 

وهو املعروف  القيايسًمتاما ،ًللذيًأبعدًنفيًالفارقًعنًاحلقالفريقًالثاين:ًوهوًالفريقًا

 لغاء الفارق عنوان االستدالل، ويفّرقونه عن القياس.إبني األحناف، حيث يطلقون عىل 

ًاملوقفًحنيًيقول: ًالغزايلًهذا طريقان متباينان:  حلاق املسكوت عنه باملنطوقإل» ويقّرر

مة، ثم وهذه مقدّ ، فيقول: ال فارق إال كذا ،أثرهض إال للفارق وسقوط أحدمها: أن ال يتعرّ 

ه ال فرق وهو أنّ  مة أخرى، فيلزم منه نتيجةيقول: وال مدخل هلذا الفارق يف التأثري، وهذه مقدّ 

ه ال ألنّ ؛ األمة من العبد ام حيسن إذا ظهر التقارب بني الفرع واألصل، كقربيف احلكم، وهذا إنّ 

ض للجامع الثاين: أن يتعرّ  ما فيه من االجتامع. الطريقض للجامع لكثرة حيتاج إىل التعرّ 

فيقول: العلة  ،اجلامع يف احلكم ظهر تأثريَ ويقصد نحوه، وال يلتفت إىل الفوارق وإن كثرت، وي  

ى احلكم، وهذا هو الذي يسمّ  يف األصل كذا، وهي موجودة يف الفرع، فيجب االجتامع يف

صد به اجلمع بني شيئني، القياس ما ق   نّ أل ؛خالف   ه قياساً ل ففي تسميتا األوّ باالتفاق. أمّ  قياساً 

ل، فلم يكن عىل الثاين ال بالقصد األوّ  وذلك قصد فيه نفي الفرق، فحصل االجتامع بالقصد

ض للفارق ونفيه الذي هو التعرّ  لل والطريق األوّ صورة املقايسة باإلضافة إىل القصد األوّ 
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 ل،ه معلّ وينتظم حيث عرف أنّ  لنتظم يف حكم ال يعلّ ة احلكم، بل يينتظم حيث مل تعرف علّ 

ه ة الربا أنّ  عندنا علّ أن يتعنّي   العلة ، فإنا نقول : الزبيب يف معنى التمر يف الربا قبللكن مل تتعنّي 

ص بعد ولكن مل تتلخّ  ،أيضاً  ة وتعنّي الطعم أو الكيل أو القوت، وينتظم حيث ظهر أصل العلّ 

 .«.وده وحدوده.ر بعد قيأوصافه ومل تتحرّ 

 لفتة نظر إىل تضّمن النشاط الفهمي العريف العام جلانبني: ملفوظي ومعقولي

ًبنيًهذينًاالجتاهني ّتديد ساسه يمكن فإّن املعيار الذي عىل أ ،ويفًسياقًإجراءًحماكمة

املوقف هو يف أّن عملّية إلغاء الفارق هل هي عملّية لغوّية بحيث يكون الناتج عنها مدلوالً 

للفظ، أو أّن اللفظ ال يدّل هنا عىل يشء وإّنام قمنا بمامرسة خطوة تنتمي ملجال املعقول ال 

املنصوص؟ فإذا قلنا بأّن عملنا ينتمي ملجال املنصوص فليس هنا قياس؛ ألّن رحلة القياس 

 تبدأ بعد فقدان داللة اللفظ، وإال صار هناك جمال للحديث عن قياس.

، بل هي خطوة يامرسها بالرضورة و )ب(، ليس بذاته خطوة لفظّية إّن إلغاء الفارق بني )أ(

العرف أحيانًا من منطلق عقالين ال من منطلق داللة لفظيّة مبارشة، فمعرفة العرف بطبيعة 

ترشيعات املرّشع هي التي تدفعه للقيام بعملّية إلغاء الفارق، ال أّن اللفظ يفيد ذلك من حيث 

ماًجيعلناًننفتحًعىلًقضّيةًأكثرًعمقا ،ًوهيًهلًكّلًفهمًعريفًهوًوهذاًاللغة والفهم اللغوي، 

 ؟لفظيًفهمًلغويًّ

هذا السؤال يعّد يف تقديري من أهّم األسئلة التي تواجه الفكر اللغوي يف أصول الفقه، 

عندهم جيعلهم يشعرون بأهّنم مل يعودوا  «العريف»خاّصًة منه الرافض للقياس؛ فإّن إضافة كلمة 

خارج إطار الداللة اللغوّية، وهو موضوع ليس بمحسوم؛ ألّن القائل بالقياس  ينتمون إىل

وأمثاله من العملّيات الذهنّية املعقولة، يمكنه أن يّدعي أيضًا بأّن جزءًا من نشاطات العقل 

العريف يف فهم مرادات املتكّلمني يكمن يف عمليّات معقولة غري جمّرد تلّقي الفكرة من النّص؛ 

من فهم  جانب  هنا املراد مع التأكيد أّن  بنفسه يقوم عىل قياس وتفكري قيايس، ففهم النّص 

النّص يرجع ملستوى ثاٍن من مستويات استنطاقه، وليس ملستوى أّول يكون املرجع فيه هو 
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 رشة.االدالالت اللفظيّة املب

ّية فهم ، فإّن مدلول الكلمة هو إعتاق الذكر، وعمل«اعتق عبدك»وبناء عليه، فإذا قلت: 

العرف أّن مراد املتكّلم عدم خصوصّية الذكر بل مطلق العتق ولو لألمة، ليست ناشئة من 

، بل هي بنفسها عمليّة عرفّية يقوم هبا العرف يف جانب املعقول بوصفها بناء ملفوظاً  اللغة

ي الفارق هبدف احلفر يف مراد املتكّلم خارج إطار الداللة احلرفّية املبارشة، فلامذا ال يكون نف

منتميًا لقسم املعقول من فهم اللغة، وتكون حجّية الفهم العريف شاملًة للنشاط اللغوي 

 واملعقويل لعند العرف معًا؟

يه الفهم العريف ليس عملّية لغوّية بسيطة قيمة هذا التحليل أّنه يكشف لنا عن أّن ما نسمّ 

اللغوي، ففهم النّص يف لغته غري دومًا، بل هو أيضًا عملّيات معقولة تنتمي ملجال التحليل 

 تسمح بدخول عنارص معقولة. «املراد»فهم النّص يف مراد املتكّلم؛ ألّن فكرة 

إذا متّت املوافقة عىل هذا التحليل؛ فإّنه من املمكن جدًا أن نقول بأّن نفي الفارق هي عملّية 

رسه العرف عمومًا، خاّصًة يف تنتمي ملجال املعقول دون امللفوظ، غاية األمر أّن هذا املعقول يام

 نوع القياس اجليّل منه، كام سيأيت.

ًالنشاطًاملعقويلًدونً ًمنًنوع ًـ ًولوًيفًبعضًتطبيقاهتا ًالفارقًـ ًإلغاء ًجعلًعملّية لكّن

ًالنشاطًاملعقويلًهوًقياس؛ ًهذا ًأّن ًالًيعنيًبالرضورة ًعليه، إذ  اللفظي،ًحيثًالنّصًالًيدّل

زعان يف هوّية النشاط املعقويل هذا بني القياس واالستدالل، وهنا الفريقان املتنازعان هنا يتنا

ألّن القضّية سوف تتبع نوع تعريفك ، يصبح هذا النزاع عند إمام احلرمني اجلويني لفظّياً 

للقياس؛ فإذا فهمت منه مطلق تّسية احلكم بأّي طريق كان من غري الداللة اللفظّية املبارشة 

، وأّما إذا عّرفَت القياس بأّنه نشاط يبدأ بعد أن ينتهي العرف اللغوي قياس بالتأكيدهنا فهذا 

العام من تفسريه العفوّي ولو املبنّي منه عىل املعقول، فهذا معناه أّن إلغاء الفارق ـ ال أقّل 

 ببعض أنواعه مثل اجليّل ـ ليس بقياس.

اء اخلصوصيّة وتنقيح بدورنا سوف نؤّجل البّت يف هذه القضّية بعد االنتهاء من رشح إلغ
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 املناط، لنفرد بحثًا حول الفرق بني هذه الثالثة وبني القياس، فانتظر.

 التقسيم الرباعي ملبدأ نفي الفارق

الرباعي لنفي الفارق هنا هو العالمة الشنقيطي  لعّل من أفضل من صاغ التقسيم

 ، وسوف أحاول تلخيص توضيحه عىل الشكل اآليت:هـ(1393)

يكون عىل أساس اليقني وأخرى  نفي الفارق تارةً  ةاملسكوت باملنطوق يف عمليّ إحلاق إّن 

تارًة نجد املسكوت أوىل من املنطوق وأخرى ني ساس الظّن، ويف كّل واحدة من احلالتعىل أ

 ة تظهر أقسام أربعة هي:نجده مساويًا له، وعرب هذه العمليّ 

ًاألّول: ملنطوق قطعّيًا، ويكون احلكم يف أن يكون نفي الفارق بني املسكوت وا القسم

للوالدين، فإّن الرضب « أّف »املسكوت أوىل به يف املنطوق، ويمثلون له بالنّص عىل هني قول 

الفارق بينه وبني التأفيف، يف الوقت الذي يكون حلوق احلكم  مالذي هو املسكوت نقطع بعد

 للرضب أوىل.

لكّن احلكم يف املسكوت  ،اً املنطوق قطعيّ أن يكون نفي الفارق بني املسكوت و القسمًالثاين:

ظلاًم، اليتامى مساٍو له يف املنطوق وليس بأوىل، ويمثلون له بالنّص القرآين الناهي عن أكل مال 

باألكل ليس مطلق  فاملسكوت هنا هو إتالف أموال اليتامى بغري األكل ـ بناء عىل أّن املراد

قطع بعدم الفارق بينه وبني اإلتالف باألكل، ق ي  ستهالك ـ فإّن اإلتالف باإلحرااإلتالف واال

 واحلكم يف املسكوت مساٍو له يف املنطوق.

أن يكون نفي الفارق بني املسكوت واملنطوق ظنّيًا، بمعنى أّن الفقيه ال جيزم  القسمًالثالث:

أوىل منه بقي عىل احتامل الفارق قائاًم، لكّن احلكم يف املسكوت بعدم الفارق، بل يظنّه ظنًّا، وي  

عن التضحية بالشاة العوراء، فإّن العمياء أوىل، لكّن  ن له بنهي النبّي ويف املنطوق، ويمثل

لكوهنا تكون هزيلة بسبب أهّنا ال ترى جيّدًا، الحتامل أّنه هنى عن العوراء  ؛اً اق ليس قطعيّ حلاإل

 هتامم بحاهلا.ف ألجل االلَ وهذا بخالف العمياء فإهّنم يف العادة خيّصصون هلا أفضل العَ 

ًالر أن يكون نفي الفارق بني املنطوق واملسكوت مظنونًا، ويكون احلكم يف  بع:االقسم
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املسكوت مساويًا له يف املنطوق، ويمثلون له ببعض األحكام التي تتعّلق بأمور هلا صلة بالعبد 

 الذكر، حيث األنثى مساوية له يف احلكم، لكّن التفريق مظنون.

ًحظ:اليمًالرباعيًنمنًخاللًهذاًالتقس

قني، وال ت الظّن واليعىل فرضّيالغاء الفارق وع إيف موضمنفتح  ي إّن االجتهاد السنّ  أّوال :

القياس يمكنه ـ مبدئّيًا ـ أن  ةذا كان نفي الفارق قياسًا فإّن دليل حجيّ يقف عند حدود اليقني، فإ

 يساعد عىل إجراء قاعدة نفي الفارق ولو عىل معيار الظّن.

ة التفسري ذا لو جعلنا نفي الفارق عائدًا إىل نوع من التفسري العريف للكالم، فإّن حجيّ وهك

بل تشمل الظّن  ،بحال اليقنيـ بمن فيهم اإلمامّية  ،عىل مشهور العلامءـ  العريف ال ختتّص 

ن العريف يف تفسري النصوص يمكن أظّن الّن نفي الفارق القائم عىل أ)الظهور(، وهذا يعني 

 ذا قيمة هنا.يكون 

ثالث الّول واس األولوّية، وذلك عرب القسم األتداخالً بني نفي الفارق وقي ةإّن ثمّ  ثانيا :

عىل فكرة نفي الفارق، ـ ولو يف اجلملة ـ فًا مني، وهذا يعني أّن قياس األولوّية بات متوقّ املتقدّ 

لبداية، فميكانيزما حجّية فأنت ال يمكنك االنتقال من التأفيف للرضب إذا مل تلغ  الفارق يف ا

ويمكن فهمها  .ت للمنصوصواألولوّية تكمن يف خطوتني: إلغاء الفارق، وقياس نسبة املسك

لكّن التقسيم الرباعي ، ثم من خالل ذلك نفي الفارق ،ةبالعكس، وهو اكتشاف األولويّ 

يعترب أّن الشاة  ؛ ألّنه)اكتشاف األولوّية ثم نفي الفارق( نيةاالث ةاآلنف الذكر يلغي الفرضيّ 

 العمياء أوىل من العوراء، غري أّن نفي الفارق غري متحّقق هنا.

 من فام هيّمني هو أّن مفهوم األولوّية يقوم عىل رضٍب  ،وبرصف النظر عن هذا التفصيل

أو فحوى )أو معقول( ة هل هي قياس أّن هذه العمليّ مر أّن التنازع يقع يف نفي الفارق، غاية األ

 رين جوهرّيني:ة اللغوّية؟ وهنا يكمن الفرق بني تصوّ لتنتمي للدال اخلطاب بحيث

 أو بمعنى عام للمعقول؛ ألّن اللفمي للقياس تلة تنأّن املسأتصّور 
ٍ
 .من ذلك ظ ال يدّل عىل يشء

 العرف يفهم من فحوى اخلطاب ذلك. ألنّ  ؛لة تنتمي لعامل الداللةر أّن املسأوتصوّ 

ّن العرف كيف يقوم أهو يف  ،نًحيسمًالنزاعًيفًتقديريأمكنهًيهناًوًةوالتحليلًاألكثرًأمهيًّ

ن يفهم ذلك بطريقة غري اعتباطّية،  وأبمامرسة الفهم عرب فحوى اخلطاب؟ إّن العرف البدّ 



  

املندّكة ـ العرف يعتمد نظرّية نفي الفارق  نّ سق سوى القول بألغوي متّ  وليس لدينا من ّتليلٍ 

شارع يف الربته القانونية والعقالئّية أو يف خربته من نمط عمل خاآلتية من مع فكرة األولوّية 

ه نّ أى فهم الكالم، وسمّ ثناء ما ي  ليالً معقوالً أوهذا يعني أّن العرف يامرس ّت ـ مواضع أخر

يعتمد قواعد معقولة يف التفسري قيقة وهو يف احلمتكّلم، للجموع امليسرب ما وراء النّص فينسب 

 ملفوظة. توليس

عيد مّرًة أخرى التأكيد عىل أّن نسبة أمٍر للفهم العريف ال يعني أّن العرف اقتنص ذلك هبذا أ  

من عملّيات تفسريّية من اللفظ نفسه، بل إّنه قام بعمليّة مزدوجة من امللفوظ واملعقول، كي 

قواعد هي  ..يتوّصل للفهم، وهو ما جيّرنا إىل القول بأّن القياس أو نفي الفارق أو نحو ذلك

مكنها أن تكون عنارص يقوم الفهم العريف عليها، ومن ثّم فيجب التمييز يف أشكال القياس ي

بني األقيسة التي يعتمدها العرف والعقالء يف فهم النصوص مثل هذه املوارد، بحيث تعّد 

 جزءًا من العملّيات الفهميّة، وغريها، متامًا كالتمييز بني القياس اليقيني والظنّي من جهة ثانية،

 وهذه نقطة يف غاية األمهيّة وربام ال يلتفت إليها كثريون.

 ه وصلته بنفي الفارقإلغاء اخلصوصّية يف االجتهاد اإلمامي، مفهومـ  ـ  

كان إلغاء اخلصوصيّة شيعّيًا، وهي الفكرة التي يسمح من  ،إىل جانب نفي الفارق سنّياً 

ن يف طرف املتعّلق أو يف طرف املوضوع خالهلا الفقيه اإلمامي بالتعّدي عن حرفيّة النّص إ

 د احلكم.وسائر قيو

هي فكرة  ،ةلغاء اخلصوصيّ أّن فكرة إرصار واضح عىل من االجتهاد اإلمامي إويظهر 

، وهلذا يقول تنتمي ملجال الفهم العريف للكالم، وليست ملجال االستنتاج الذهني املعقويلّ 

 املوضوع فإن كان العرف جيد أنّ  ،ةء اخلصوصيّ ا ما اشتهر من إلغاأمّ »السيد مصطفى اخلميني: 

كثري من  ويف ،«إسامعيل يشهد أن ال إله إال اهلل»: ةة، كام يف قّص املذكور مثال يف القضيّ 

ة املتعارف بني اخلصوصيّ  املوضوعات املزبورة يف األخبار فهو، وإال فربام يقع اخللط بني إلغاء

من القياس بعد تغيري العنوان  ويكون ذلك أصحابنا، والقياس املشهور عند املخالفني،

 .«..واالسم
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ومن هنا أيضًا نجد املريزا النائيني يرفض يف موضٍع إلغاء اخلصوصّية انطالقًا من أّنه ال 

ة حتى بالنسبة إىل إلغاء اخلصوصيّ  إنّ »يساعد عليه العرف، حيث يقول يف مباحث الصالة: 

إلغاء  إنّ ». ونجد السيد روح اهلل اخلميني يقول: «ذلك مما ال يساعد عليه الفهم العريف

 .«عرفاً  ة  صوصيّ خ   ام هو فيام ال ّتتملة إنّ اخلصوصيّ 

طيل أكثر يف إلغاء اخلصوصّية، فسيأيت ما يتصل به، لكن املهّم بالنسبة يل يف هذه ال أريد أن أ  

 املرحلة هو ّتديد النسبة بني إلغاء اخلصوصّية ونفي الفارق.

ًرًالسنّيًوالشيعيًيفًهذاًاملوضوعًيؤّكدًلناًاآليت:رنةًالتصوًّإّنًمقا

ال يوجد فرق جوهري عميق بني إلغاء اخلصوصيّة ونفي الفارق، فالعمليّتان يقصد  أّوال :

منهام نفي خصوصيٍّة أو امتياز أو فارٍق ما يمكن أن يشّكل فصالً بني املوردين )األصل 

رق وإلغاء هذه اخلصوصّية، متهيدًا لتوحيد احلكم يف والفرع(، فيقوم الفقيه بنفي هذا الفا

 املوردين معًا.

إّن تغاير املصطلح بني الفضائني الشيعي والسنّي، ربام يكشف لنا عن دّقة تقف خلف  ثانيا :

التعبريين، فالفقيه السنّي يريد جعل األصل والفرع واحدًا؛ هلذا فهو يستخدم مفهوم نفي 

 ةصل ال خصوصيّ األ بينام الفقيه الشيعي هيّمه أنّ خر )الفرع(، الذي يوحي بطرٍف آالفارق، 

، األمر وسعو من ثّم سوف يلحق احلكم بدائرة أفيه، فيصّب نظره عىل نفي اخلصوصّية، وه

نتج تلقائيًّا بياَن حكم الفرع  .الذي ي 

يف ـ صول الشيعي جيعل األ ،ي والشيعيالسنّ  :نيصولَ اللغوي التداويل بني األوالفضاء 

ًا بثنائيّة: )األصل ـ الفرع(، وهذا الربط ، ألهّنا تربطه ذهنيّ «نفي الفارق»يفّر من كلمة ـ تقديري 

لغاء إ»بها دائاًم، بينام تعبري ن يتجنّ أاس منها ويريد وهو حّس  ،ة القياسيضعه يف سياق نظريّ 

نّي هذا اليشء يقّل فيه اختزان مفهوم الفرق بني شيئني، ويرّكز عىل مفهوم عدم تع «اخلصوصّية

 .، متهيدًا للتعميم بمعنى نزول احلكم عىل عنوان عامخاّصة

تعامل العقل السنّي مع فكرة نفي الفارق تعامالً تكمن يف ة ّن نقطة التغاير املركزيّ إ ثالثا :
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بينام يتعامل معها العقل الشيعي تعامالً لغوّيًا، هلذا يربطها بالقياس أو باالستدالل، معقولّيًا، 

« لغاء اخلصوصّيةإ»بعد كلمة « عرفاً »ا يربطها بالظهور وبالفهم العريف، فإضافة كلمة وهلذ

 مبارشًة، ليس صدفًة، بل هو الذي جيوهر العملّية نفسها عند الشيعة.

ألّن  انيزما الفهم العريف اهلرمنوطيقي؛تكمن يف ّتليل ميك ةفإّن القضيّ  ،ويف ّتلييل املتواضع

حيملها قارئ النّص عن جتربة املتكّلم أو عن طبيعة املوضوع الذي جيري  ات الذهنّية التياخللفيّ 

ل هنا عىل خّط الفهم، وليس الداللة الكالم فيه من حيث خربة السامع به، هي التي تدخ  

بل هو يامرسها،  ،ة التفسرييف عمليّ  املبارشة، فالفهم العريف ال ينفي اجلانب املعقويلّ  ةغويّ لال

 ،ال تنفي صّحة التحليل السنّيّحته ّن صأصحيح متامًا، غري  ةالشيعي للقضيّ ليل فالتح ومن هنا

 أو بتعبري أدّق: التعاطي السنّي مع املوضوع.

لغاء اخلصوصّية يمثل ـ فيام يمثل ـ أن نقول بأّن نفي الفارق أو إوالصيغة األفضل هنا 

ة، وليس نَ ة مستبطَ ولة استدالليّ معق ةساس اللغوي يقوم عىل عمليّ ، غري أّن هذا األأساسًا لغوّياً 

لغي فيه ن ن  المًا واحدًا يمكن أك نّ د أنا نجنّ ة للكالم، وهلذا فإرتكيبة اللغويّ العىل طبيعة 

، ممّا يكشف عن أّن األلفاظ ليست هي احلََكم مكن ذلكاملفردات ملا أ تولو تغرّي  ،ةاخلصوصيّ 

 .دومًا هنا

 اط وقاعدَتي: النفي واإللغاءالقواسم والفوارق بني تنقيح املنـ  ـ  

وض يف ّتليل الفرق صار باإلمكان اخلمن خالل العرض املتقّدم لقاعديت النفي واإللغاء، 

 ،يف الوسط السنّي خاّصةً  ،ملناط وقاعديت اإللغاء والنفي، وقد ظهرت هنا اجتاهاتبني تنقيح ا

 وأمّهها:

ناط هو بعينه إلغاء الفارق الذي هو بعينه وهو االجتاه الذي يعترب أّن تنقيح امل االجتاهًاألّول:

 واحدة. هذه التسميات الثالث ليست إال لقاعدةٍ  أنّ لغاء اخلصوصّية، وإ

ق احليّل ، وعىل رأسهم املحقّ أيضاً  هذه الفكرة تظهر بوضوح يف تعابري بعض علامء اإلمامّية

، «..قيح املناطى تناجلمع بني األصل والفرع قد يكون بعدم الفارق، ويسمّ »حيث يقول: 
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امليقات، الذي  ة هلذام بنوا عىل عدم ظهور اخلصوصيّ وكأهّن  ..»واملحّدث البحراين حيث يقول: 

 .«هو عبارة عن تنقيح املناط

 ريقتني:طىل إنطوق ملحلاق املسكوت باإسنّيًا فنجد تقسيم  اأمّ 

 طريقة اكتشاف اجلامع والتّسية عربه.

 .لغاء الفارق ونفيهإطريقة 

 الثانية هي تنقيح املناط.الطريقة و

حلاق املسكوت باملنطوق، ويكون تعريفه هو النظر إوهبذا يكون تنقيح املناط من طرق 

عرب  ةلغاء اخلصوصيّ إواالجتهاد يف نفي الفارق بني األصل والفرع أو هو النظر للتوّصل إىل 

 عريف لغوي عام. منهاٍج 

 العمل بنوع االجتهاد املعروف باإلحلاق بنفي ا إمجاع العلامء عىلنّ بيّ »يقول الشنقيطي: 

 .«معنى األصل، وهو تنقيح املناط يه الشافعي القياس يفالفارق الذي يسمّ 

وقد ن سب هذا القول إىل كّل من الرازي والبيضاوي والقرايف وصفي الدين اهلندي 

 .واإلسنوي والشوكاين

ناط ونفي الفارق وإلغاء اخلصوصّية، ويمكنني وهو الذي يمّيز بني تنقيح امل االجتاهًالثاين:

 رشح هذا االجتاه يف وجَهيه الشيعي والسنّي:

فنجد تعبري السيّد الربوجردي بارزًا فيه، وهو من النصوص القليلة هنا  أّماًالوجهًاإلمامي،

 غاءلإ»بـ  مفهوم املوافقة عند القدماء هو الذي يعرِب عنه املتأّخرون»يف مضموهنا، حيث يقول: 

 .«املداليل العرفّية ، واألّول منوهو غري تنقيح املناط؛ فإّن الثاين أمر  عقيلّ ، «اخلصوصّية

هذا الكالم حييل تنقيح املناط إىل نشاط عقيل، وخيرجه متامًا عن النشاط العريف 

االستظهاري، وهبذا ال تكون حجّية تنقيح املناط عىل أساس مرجعّية الظهور، بل عىل أساس 
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 .وحجيّة القطع قنيالي

الذي ميّزوا بني  ةي إىل الكثري من علامء اإلماميّ ننسب هذا الرأ ن يف هذه احلال أنومن املمك

عقل إال يف سياق فهم تنقيح املناط القطعي وتنقيح املناط غري القطعي، فإّن هذا التمييز ال ي  

ون به لو كان مرجعه العرف تنقيح املناط خارج إطار عامل الفهم اللغوي العام، وإال فهم سيقبل

 م عىل قواعد الظّن الظهوري.اليف فهمه للك

ه نّ أاملناط عىل  ن يكونوا فهموا تنقيَح ة من املمكن أهذه الفكرة تعني أّن بعض علامء اإلماميّ 

، الكالم هيامرسها العرف حال فهم ةنشاط عقيل ذهني اجتهادي تأّميل، وليس خطوة عفويّ 

 ريج املناط وليس مع تنقيح املناط بام للكلمة من معنى لغوي أو عريف.وكأّننا هنا نتعامل مع خت

وقد كانت عبارة الشيخ أبو طالب جتليل التربيزي أكثر جالًء هنا، وهو من تالمذة السيّد 

وهو استنباط ، تنقيح املناط»الربوجردي، حيث قال التربيزي يف رسالته حول الشهرة ما نّصه: 

، ستكشف وجود املعلولة املستنبطة، في  ى بالعلّ سمّ لعقل، وقد ي  من ا ة احلكم املنصوصعلّ 

ة، . وقد خيفى فرقه مع إلغاء اخلصوصيّ من غري النّص  ةٍ من ّتصيل علّ  ،عني احلكم الرشعيأ

 .«وتنقيح املناط بعضها مع بعض، وقد اتضح الفرق بينهام ممّا ذكرنا

الرشط وإن كان  إنّ » يقول: ويذهب اإلمام اخلميني لفكرة مشاهبة يف نصٍّ الفت حني

 أنّ ، : املؤمنون عند رشوطهماملتفاهم العريف من النبوّي  ة، إال أنّ حقيقة يف الرشوط الضمنيّ 

ة يف كون القرار يف ضمن لعدم احتامل خصوصيّ  ؛الوفاء هو القول والقرار املدار يف وجوب

 ك بالظهور العريفتمّس بل هو من ال ء،وهذا ليس من القياس أو تنقيح املناط يف يش العقد،

أو اغسل  ،لعموم احلكم للمرأة أيضاً  ،بني الثالث واألربع شّك  ك برجلٍ للكالم، نظري التمّس 

بعني  إىل غري زرارة أيضاً  لعموم احلكم بالنسبة ـ لزرارة ماطباً  ـثوبك من أبوال ما ال يؤكل 

، فهو قد َقب َل بنفي «ارةاملأمور زر وكون رجالً  ة لكون الشاكّ البيان، أي ال حيتمل خصوصيّ 

اخلصوصّية، لكنّه مل يوافق عىل تنقيح املناط، بل يبدو منه إبعاد تنقيح املناط عن عامل الظهورات 

 العرفّية.
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وهبذا نحن أمام تفسريين لتنقيح املناط: تفسري يامهي بينه وبني إلغاء اخلصوصّية عرفًا، 

يميّز بينهام متامًا، في عطي إلغاَء اخلصوصية هوّيًة وآخر ، من تعابري العديد من العلامءلوح وي

عرفّية، فيام ي عطي تنقيح املناط هوّيًة عقلّية، وهذا التمييز يؤّكد أّن تنقيح املناط أمر  ليس من 

 العام.اللغوي أنشطة الفهم العريف 

ح وثّمة من يرى أّن تنقيح املناط يكون يف التعليل؛ ألّنه حيذف األوصاف األخرى لصال

إثبات عليّة وصف بعينه، بينام إلغاء اخلصوصّية يكون يف موضوع احلكم حيث ينفي خصوصّية 

العنوان املأخوذ يف األصل، بينام يف تنقيح املناط تكون يف األصل عناوين عّدة ي راد حذف 

 .بعضها

ًاًوأّما ن احلذف مرّكبة م ةاملناط هو عمليّ  تنقيَح فنجد لديه قراءة تقول بأّن  ي،سنًّلالوجه

حادية املسار وتقترص عىل احلذف فقط، وهذا ما يفّّس جعل أة لغاء الفارق عمليّ إوالتعيني، بينام 

املناط من مسالك العّلة يف حال إخراجهم نفي الفارق عنها، فإّن هذا  بعض األصوليّني تنقيَح 

 ال يف سياق املغايرة.كن فهمه إال يم

بني األصل  مبإلغاء الفارق املتوهّ ـ فقط وفقط ـ قوم وتوضيح املغايرة أّننا يف نفي الفارق ن

والفرع، لكنّنا ال نقوم بتعيني العّلة أو املدار، بينام يف تنقيح املناط نقوم بعني ما نقوم به يف نفي 

يف ذلك أّن تنقيح املناط يكون يف املوارد التي  والسبب .ل الطريق لتعيني العّلةما نكنالفارق لكنّ 

ات غاية األمر هندف بتنقيح املناط حذف اخلصوصيّ  ،قد دّل عىل العّلة يكون النّص فيها

نها ذكرها النّص، فيام األمر ليس كذلك يف نفي يبع املوهومة هبدف تأكيد علّية خصوصّيةٍ 

 الفارق.

 .ي إىل كّل من الغزايل والربوي وابن السبكي والزركيش وابن العطارسب هذا الرأوقد ن  
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ًا ًتنقيحًاملناطًولكنًيبدوًيلًأّن ًيفًميكانيزما ًجوهرّيا  ًالطريقةًالًيوّفرًلناًمائزا  لتفريقًهبذه

ة ّن تنقيح املناط يقوم بعمليّ أألّن هذا الفريق بنفسه يقّر بأّن العّلة جاء هبا النّص، و ونفيًالفارق؛

ارق الباقية، وقد قلنا سابقًا بأّن أّي عملّية حلذف الفو ةحذف العلل املوهومة لتأكيد العلّ 

ّن املدار اجلديد ليس هو املدار من العّلة، غاية األمر أ جديد، وهو معنى تتضّمن استنتاجًا ملدارٍ 

لغي الفارق بني ت احلذف، فعندما أ  لّيابل هو املدار من الزاوية التي متّت فيها عم ،مجيع الزوايا

بدل  ،وهو البدن ،ة التطهري، فهذا استنتاج لعنوان جديد يف التطهرياليد والرجل يف كيفيّ 

 .وهو اليد الوارد يف النّص أو غريه، العنوان األّويل

ة نفي الفارق ال ختلو من توّسم اجلامع بنحو اإلمجال، وهو ما ايل بأّن عمليّ وهلذا قال الغزّ 

فهم ممّن جعل نفي الفارق ضمن مسالك التعليل. .يلوح من القرايف أيضاً   وهذا ما ي 

أّنه يف بمعنى من املعاين، أو  اط إّما يقوم دومًا بعملّية استنتاج لعّلةّن تنقيح املنيعني أهذا 

  ، وبتعاون النّص والتنقيح يتّم الكشف عن العّلة.ات العّلةبثإب مورد النص يقوم النّص 

ًالثالث: وهو الذي يامهي وياميز معًا بني التنقيح ونفي الفارق وإلغاء اخلصوصّية،  االجتاه

تنقيح املناط له طرق وهي: إلغاء الفارق، واالجتهاد يف احلذف والتعيني،  وذلك عرب القول بأنّ 

فعنوان تنقيح املناط هو عنوان واسع يشمل جمّرد عملّية إلغاء الفارق يف بعض األحيان، كام 

 يشمل يف أحيان أخرى احلذف والتعيني معًا، كام لو دّل النّص عىل العّلة، وفق ما أسلفناه.

لباحثني أّن إطالق تنقيح املناط عىل نفي الفارق وبالعكس إّنام هو من من هنا، يرى بعض ا

باب أّن نفي الفارق هو أحد شكيَل تنقيح املناط، ناسبًا هذا الرأي الثالث لكّل من الطويف، 

 .وعبد اهلل الشنقيطي، وحممد األمني الشنقيطي

يدرج نفي الفارق ضمن  وال بأس بذكر موقٍف البن تيمية هنا، ربام يبدو غري مألوف وهو

وأّما ختريج املناط وهو القياس املحض، »ختريج املناط ويفصله عن تنقيح املناط، حيث يقول: 

وهو أن ينّص عىل حكم يف أمور قد يظّن أّنه خيتص احلكم هبا فيستدّل عىل أّن غريها مثلها إّما 

لشارع عّلق احلكم به يف النتفاء الفارق أو لالشرتاك يف الوصف الذي قام الدليل عىل أّن ا
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 .«األصل، فهذا هو القياس الذي تقّر به مجاهري العلامء وينكره نفاة القياس

ًالشخيصًيمكننيًبيانهًكاآليت:ًوحتلييلً.عنًاملواقفًالقائمةًهذهًصورةً 

ًإّنًالبحثًيفًهذاًالنوعًمنًاملوضوعاتًلهًمرجعّيتان:

نحت مصطلحات هلا، وهذا ما يفرض علينا ثم  ،النظر يف أمور ووه ـًمرجعّيةًاملصطلح،1ً

معنى من املعاين الفالين اعتمد هذا املصطلح بأّي  البحث التارخيي للنظر يف أّن األصويلّ 

 وهكذا.

؛ فليس بحثنا تارخيّيًا هنا، كام ال هيّمني وضع ة حالّياً ا هذه الزاوية املرجعيّ نوال هتمّ 

 ره يف هذا املضامر.يريد ويقّدم تصوّ ن ينحت املصطلح الذي حات، فلكّل إنسان أاصطال

وأعني هبا أّن نحت مصطلح ليس عمليّة عبثّية، بل تقوم عىل  املنطقّي،التربيرًـًمرجعيّة2ًً

ال صار نحت املصطلحات بنفسه عامالً مشّوشًا إرضورة تفرض متييز مفهوم عن آخر، و

 ومعيقًا لنمّو املعرفة.

يف املسّمى حقيقيّة بالنسبة يل هو هل يوجد فوارق  ةً معنى هذا الكالم أّن األمر األكثر أمهيّ 

جعله قساًم  مناٍط أو ال أو أالفارق تنقيَح  سّمي نفَي وضعت املصطلحات له أو ال؟ فأن أ   الذي

وهل تكشف عن  ،يات هذه العناوينهو مسمّ  مهّمة، بل األهمّ  ةمنه أو مغايرًا له ليس قضيّ 

ال تستدعي زمحًة يف ابتكار  ةاالختالفات الشكليّ ات ذهنيّة متلفة حقيقًة أو ال؟ وعمليّ 

مكاننا تسمية نفي الفارق يف باب العبادات بتنقيح الّّس، ونفي الفارق يف إاملصطلحات، وإال فب

 ويف باب القضاء واملحاكامت بكشف العّلة وهكذا! ،باب املعامالت بتنقيح النكتة العقالئّية

ًتنقيحًامل ًتقّدمًيبدوًيلًأّن ًملا لغاءًاخلصوصّيةًونفيًالفارقًعىلًتقدير،ًإناطًهوًبعينهًوفقا 

ًوهوًمغايرًلهًعىلًتقديرًآخر:

ة الذهنية التي تتبلور فيمكننا صياغة املوقف كاآليت: إّن العمليّ ً،أّماًأّنهًعنيًهاتنيًالقاعدتني

تنقيح  وات حمتملة للحصول عىل ناتج من وراء هذا احلذف، هشكل حذف خصوصيّ  عىل

 اء اخلصوصّية ونفي الفارق.لغإاملناط و

ً:ةوهذهًالعمليًّ
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تارة تكون مع وجود نّص يشري خلصوصيات بعضها يمكن نفيه دون بعض، وأخرى ال  أًـ

 يكون هناك نّص بل يكون دليل آخر.

 .وأخرى ال ينتج عنها ذلك تفصياًل أو إمجاالً، وتارًة ينتج عن هذه العمليّة كشف العّلة بًـ

ًـ د احلذف هذه، وأخرى يرى اعتام ةاعتامد العرف يف عمليّ  يرى األصويل تارةً و ج

متامًا عن نشاط  ةة نفسها، ما مل تكن ميكانيزما نشاط العرف متلفت أخرى يف العمليّ مرجعيّا

يضًا يف  أبل هو نشاط معقويلّ  ،نشاط العرف ال خيتلف نّ أىل إملحنا سابقًا آخر مفرتض، وقد أ

 العادة.

ه العملّية نافعًة يف باب القياس وأخرى ال تكون نافعًة فيه، بحيث وتارًة تكون نتيجة هذ دًـ

ال توضع ضمن مسالك التعليل، وهذا ليس جتوهرًا يف العملّية نفسها، بل هو اختالف نسبة 

 ناجتها إىل نظرّيٍة أخرى مثل القياس، نتيجة حاجات تفرضها العملّية القياسّية.

قاعدة واحدة، ويمكن فرض أشكال هلا تبعًا وبناء عليه، فالقواعد الثالث ليست سوى 

 لنسبتها ألمور أخرى، ال تبعًا لذاهتا وهوّيتها احلقيقّية.

ًيفًحالتني:ني،ًفذلكًيكونًّنًتنقيحًاملناطًمغايرًللقاعدتأوأّماً

ًاألوىل: فيام لو عّرفناه بأّنه االستنباط املبارش للعّلة من طريق العقل املخارج  ووه احلالة

صداء يف أردي كام قلنا، وتوجد له جته، وهو الذي يبدو من مثل السيد الربوللنّص ودالال

ـ كام قلنا ـ سعفه د ت  قستعامل عند اإلمامّية ولو شفوّيًا بحيث يتبادر للذهن، وات االدبيّ بعض أ

 فكرة التمييز بني تنقيح املناط القطعي والظنّي.

ة ونفي الفارق، فإّن اإللغاء يقوم يّ لغاء اخلصوصإة يف جوهرها متلفة عن هنا تبدو العمليّ 

وليس عىل إثبات العّلة، يف حني تنقيح املناط بمفهومه هذا هو ت حمتملة، احذف فرضيّ عىل 

 عبارة عن استنباط العّلة، فيوجد فارقان جذريان بني التنقيح والقاعدتني:

 ني هو العرف.إّن املرجع يف التنقيح هو العقل، بينام املرجع يف القاعدت الفارقًاألّول:

إّن العّلة الناجتة عن التنقيح هي عّلة مستنبطة، فيام العّلة الناجتة عن القاعدتني  الفارقًالثاين:

 هي عّلة منصوصة أو يف قّوة املنصوصة.

 قيقًة يف القواعد الثالث.حزها وهذان الفارقان جيوهران العملّية بام يميّ 



   

ًبنيأغريً ًالتعليقًعىلًالتمييز ًقدًسبقًلنا ًينفعًهناّنه ًبام وذلك أّن  ،ًتنقيحًاملناطًوخترجيه،

عملّية إلغاء الفارق أو نفي اخلصوصّية يمكن أن يكون املرجع فيهام العقل وقد يكون العرف، 

ة عرب العقل، ة إللغاء الفارق عرب العرف وال يراها بنفي اخلصوصيّ لكّن األصويّل يرى احلجيّ 

أيضًا ة معقولة العرف يامرس اإللغاء عرب عمليّ  بنا أنّ ، بعد أن قرّ وهذا ال يعني وجود عملّيتني

ة، ومن ثم فالتمييز يف احلجّية بني تطبيقني من تطبيقات اإللغاء والنفي ليس يعني وليس ملفوظ

نتج أّن التنقيح والقاعدتني ليسا سوى أمر واحد  وجود عملّيتني ذهنّيتني متلفتني، وهذا ما ي 

ذهنّية عىل العقل والعرف معًا، فنقول: املرجع يف احلذف واإللغاء أيضًا، بعد انفتاح العملّية ال

إن كان العقل اخلالص وال وجود للعرف، فالعملّية ت سّمى تنقيح املناط، وإال فهي بنفسها 

 تسّمى إلغاء اخلصوصّية ونفي الفارق.

ذهنّية أيضًا؛ أضف لذلك أّن تسمية الناتج بالعّلة املستنبطة أو املنصوصة ال جيوهر العملّية ال

 بل ينّوعها وخيلق هلا حاالت وأشكاالً، تبعًا لدرجة وجود النّص إىل جانب العملّية الذهنّية.

نعم لو كان املراد هو أّن العقل حيصل عىل العّلة من غري طريق احلذف واإللغاء، بل مبارشة 

ني؛ لكنّه يف تقديري هو عرب مقارنة احلكم بالعّلة، فهذا يميّز متامًا بني تنقيح املناط والقاعدت

 ختريج املناط املبارش، وليس تنقيحه، والتسمية  تكشف ذلك أيضًا.

احلذف يف تنقيح املناط شاملًة حلذف صفة خاّصة وكذلك  ةفيام لو جعلنا عمليّ  احلالةًالثانية:

ّن ة متامًا عن تنقيح املناط؛ أللغاء اخلصوصيّ إحلذف صفة مشرتكة، فإّن هذا يميّز نفي الفارق و

القاعدتني تتجوهران يف متركز نظرمها عىل ما به االمتياز، وهلذا جاء تعبري الفارق تارًة وتعبري 

احلكم، بينام تنقيح املناط  ةاخلصوصّية أخرى، وتكون نتيجتهام التعميم والسعة يف شموليّ 

وف ن عملية احلذف هبدف نفي ما حيتمل املناطية، لكنّه ال يتقيّد بحالة كون املحذيتضمّ 

ل والفرع، فيكّرس التاميز ، بل قد يكون املحذوف عنرصًا مشرتكًا بني األصاً خصوصّية أو فارق

 .ةرشعيّ  ةقياسيّ  ةجراء التّسية أو ممارسة عمليّ وحيول دون إ

 ةة يف العلّ عت متوقّ فرضّيا مام ثالثاء بإكرام زيد املؤمن، ثم وقعنا أفلو فرضنا أّن النّص ج

لغاء إسان، فإّن نفي زيدّية زيد هو نزيد، وصفة اإليامن، وصفة اإل ةاملدارّية، وهي: زيديّ 

لنفي صفة ـ من غري طريق الظهور املبارش للقيد يف النّص ـ للخصوصّية، بينام لو توّصل الفقيه 

ة أو اإليامن، فنفي صفة عاّمة خصيص بصفة الزيديّ ا املدار هنا، فإّن هذا ينتج التاإلنسان عىل أهّن 



  

واحدة، لكّن ناجتها  ةة، يصدق عليه متامًا تعريف تنقيح املناط، والعمليّ يالعلّ  ةبوصفها حمتمل

 .ثرياته متلفةأوت

وذلك أّن صفة اإلنسانّية ال يتّم نفيها يف احلقيقة، فهي موجودة  غريًأّنًهذاًالتمييزًحمّلًنظر؛

واإليامن، هلذا ال  يف صفة اإليامن وصفة الزيدّية، غاية األمر أّننا نرفض إلغاء صفة الزيدّية

تصبح صفة اإلنسانّية عّلًة حرصّية، بل تتحّول جلزء العّلة املندّك ضمن صفة املؤمن أو عنوان 

 ، وهو وإن كان فارقًا، لكنّه بسيط.«زيد»

ًكّلًيسمح لنا بتقديم هذا كّله،  ًلتنقيحًاملناطًوهو: ًًتعريفًجامع ًإلغاء )خارجًـًعملّية

كونًهلاًدورًيفًالعّلة،ًسواءًكانًذلكًعربًالعقلًأوًالعرف،ًبامًأوًسمةًيتوّقعًأنًيلصفةًنيّص(ً

،ًفيسمحًمنًزاويته)املدار(ًًةنًيكونًهوًالعلًّأيمكنًً،ةًعنوانًأكثرًسعةً مرجعيًّعملّيا ًجًعنهًنتً يً 

كمًباستيعابًأفرادًجديدة  .للح 

التفصيل يف  وهبذا التعريف تكون القواعد الثالث واحدًة، غاية األمر أّن تنقيح املناط يمكن

 حجّيته بني حاالته، كام قلنا.

 مواقف ومداخالت هل تنقيح املناط قياس أو ال؟ـ  

من خالل البحوث املتقّدمة يظهر وجود جتاذب يف موضوعة الرتابط والصلة بني تنقيح 

املناط والقياس، وكان ذلك واضحًا مشهودًا لنا، من خالل مقارنات متداخلة بني عناوين 

نا لو أردنا تركيز النظر عىل الصلة بني تنقيح املناط ـ ومعه نفي الفارق وإلغاء متعّددة، لكنّ 

 :، مهانظر هناي وجهتاخلصوصّية ـ وبني القياس الرشعي، فسنالحظ وجود 

ً ًالنظر ًوتوجهة ًتنقيحًاملناطًليسًبقياس،األوىل: ويظهر هذا الرأي من األحناف  رىًأّن

قوا بينه وبني وفرّ  ،وأجروه يف الكفارات ،االستداللة ه احلنفيّ وساّم »حيث يقول الزركيش: 

واالستدالل ما يكون  ،القياس ما أحلق فيه بذكر اجلامع الذي ال يفيد إال غلبة الظنّ  القياس بأنّ 

زوا ات يف النسخ وجوّ حتى أجروه جمرى القطعيّ  ،اإلحلاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع

 .وهذا ما يفهم من الشاطبي كذلك .«سخه بخرب الواحدزوا نومل جيوّ  الزيادة عىل النّص 
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كثر منكري القياس يوافقون عىل تنقيح أ نّ أالمه يف نقلنا كايل الذي سبق أن زويظهر من الغ

ال فكيف قبل بتنقيح املناط من يرفض إو ،املناطتنقيح أّن القياس متلف عن يظهر منه املناط، 

 القياس ويتشّدد فيه؟!

شخص  كان املقصود بالتنقيح تعليل احلكم يف حّق  كيش عن ابن رحال أّنه إذاوينقل الزر

 ألنّ  ؛وال يكون إثبات احلكم بطريق القياس ،ةفاألمر كام قال احلنفيّ  ،عام  جَ كام يف حديث امل  

حكمي عىل الواحد » ‘:بل تكون التعدية بقوله ،األشخاص ستعمل يف حّق القياس ال ي  

بل هو من قبيل  ،فليس كام قالوا ،يف واقعة كان املقصود تعليالً وإن  ؛«حكمي عىل اجلامعة

ى من احلكم ال يتعدّ  والفرق أنّ  ،«ن يقيض القايض وهو غضباال»‘: كام يف قوله ،القياس

 .ى من شخص إىل شخص بغري القياسويتعدّ  ،واقعة إىل واقعة بغري القياس

عترب ابن تيمية أّن تنقيح املناط منفصل عن وهبذا نفهم أيضًا ما قلناه سابقًا من أّنه ملاذا ا

موضوع القياس، بينام ختريج املناط هو الذي حيتاج يف تربيره إىل نظرّية القياس الرشعي، وهو 

 .والشاطبي من املالكيّة ما تعضده إشارات للمجّدد الشريازي من اإلمامّية

تنبط العّلة وهذه القواعد ويبدو من الشيخ نارص مكارم الشريازي التمييز بني القياس مس

، كام إذا إن قلت: فام معنى تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّية يف املسائل الفقهيّة»هنا، حيث قال: 

إن سافرت بني مّكة و املدينة ثامنية فراسخ فقرّص، ونحن نعلم بأّنه ال خصوصّية ملّكة  قيل مثاًل:

سائر األمكنة إذا ّتّقق مقدار ثامنية تهام ونحكم بوجوب القرص يف واملدينة، ونلغي خصوصيّ 

املستنبط العّلة  قلت: يكون النظر يف القياس فراسخ، فام الفرق بني هذا وقياس مستنبط العّلة؟

إىل عّلة احلكم، بينام هو يف تنقيح املناط يكون إىل موضوع احلكم، والفرق بني املوضوع والعّلة 

مجيع ما له دخل يف تنّجز التكليف وفعليّته حيث إّن املوضوع هو عنوان مشتمل عىل  ؛واضح

كعنوان املستطيع يف وجوب احلّج، وأّما العّلة فإهّنا داخلة يف سلسلة املبادئ واألغراض، مضافًا 

إىل تعيني دائرة املنطوق وتوسعتها وال ربط له  إىل أّن إلغاء اخلصوصيّة وتنقيح املناط طريق  

الثابت يف  وأثبتنا احلكمَ  ،لغاء أو التنقيح آخر باإلإىل موردٍ  باملفهوم، فإذا تعّدينا من مورد دليلٍ 
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 .«عّد داللة الدليل حينئٍذ من قبيل املنطوق ال املفهومت  ، آخر مورد ذلك الدليل ملوردٍ 

 من باب.. مع احتامل أن يكون اإلحلاق»وثّمة إشارة يف كالم صاحب الرياض حيث يقول: 

 ه، وهي مجلة ّتتمل التغاير مع القياس وّتتمل أنّ «خلفّي تنقيح املناط القطعي ال القياس ا

 املقبول. يفهم تنقيح املناط رضبًا من القياس اجليلّ 

ً ًبنيًاالثننيًمنًخاللًًةثنيًاإلماميًّمنًبعضًالباحويظهر املعارصينًاإلرصارًعىلًالتمييز

ًوهي:ًماًذكرهًالشريازي،يفًاجلملةً،ًيتابعًيفًبعضهاًتوليفةًأمور

من املوضوع واملصلحة  عمّ نام يف القياس هي األاملوضوع، بي والعّلة يف تنقيح املناط ه إنّ  أًـ

 )احلكمة(.

ركان: األصل والفرع والعّلة واحلكم، بينام ال وجود هلذه أربعة وجد أيف القياس ت بًـ

 األركان يف تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّية.

ة هو مناسبات احلكم واملوضوع، بينام األمر وصيّ لغاء اخلصإّن املنهج يف تنقيح املناط وإ جًـ

 يضًا.اس يتعّدى املناسبة ملناهج أخرى أيف القي

يضًا أصالة الظهور، بينام يف القياس توجد طرق أخرى أ ية يف التنقيح هساس احلجيّ إّن أ دًـ

 إىل جانب الظهور.

ًـ نهجًا تفسرييًا فهميًّا ة ميّ وصلغاء اخلصتنقيح املناط وإعىل ما تقّدم يمكن عّد  بناءً  هـ

 للنصوص، بينام األمر يف القياس ليس كذلك.

ًـ عملّية توحيد  يالقياس يّّسي احلكم من موضوع إىل آخر، بينام يف القاعدتني ه و

املوضوع وليس التّسية مع احلفاظ عىل تعّدد املوضوع، هلذا كان القياس مصدرًا ترشيعّيًا 

 .مستقاًل بخالف تنقيح املناط

، ويظهر واضحًا من بعضهمدو يل من ثنايا طريقة تعامل بعض اإلمامّية مع املوضوع ويب

أهّنم يعتربون القياس ظنّيًا، فيام تنقيح املناط قطعّي، ويريدون التمييز بينهام عىل هذا األساس، 
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ولو كان قطع تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصية قطعًا عرفّيًا، رغم أّن بعض األصولينّي ـ مثل 

 املحّقق احليل كام رأينا ـ يقّسمون تنقيح املناط نفسه إىل قطعّي وظنّي.

ًثانيةالوجهةًالنظرً الفريق الذي وهو ما يمكن مالحظته من ً،:ًوترىًأّنًتنقيحًاملناطًقياس 

وضع تنقيح املناط ضمن مسالك التعليل؛ ألّنه يستهدف به كشف العّلة، وّتّدثنا عنه سابقًا، 

 القرايف والزركيش والبيضاوي وصدر الرشيعة احلنفي وغريهم.مثل الفخر الرازي و

كشف العّلة هبدف االنتقال عربها ملورد غري  مفكّل من ينظر لتنقيح املناط عىل أّنه يستخد

 مذكور يف النّص يف ب عده امللفوظ، فهو يرى تنقيح املناط قياسًا.

ناط املتضّمن ملعرفة العّلة، حيث ويالحظ من املريزا القمي استخدامه تعبري القياس منّقح امل

تعليق احلكم عىل  وقد تعرف من ..عرف بالتنصيص عليها بلفظ داّل ة قد ت  ة العلّ عليّ »يقول: 

وقد تعرف من اقرتان اخلطاب بام لوال  ،املوارد ة يف بعضة التعليليّ شعاره باحليثيّ الوصف إل

ة والشواهد عرف بالقرائن احلاليّ ت   وقد ..وقد تعرف من الفعل ..به اقرتانه ة الستبعدكونه علّ 

وكيف كان  ،ح املناطى القياس حينئذ بالقياس املنقّ ويسمّ  ،ة البالغة درجة اليقنياالستنباطيّ 

 .«ة التامة للحكم ولو بظاهر معترب كام يف املنصوص وجبعلم بالعلّ  فمتى

ًاليزدي، ًالسيد ًمنًكالم ًـ ًاإلشعار ًبنحو ًيلوحًـ بعضهم هبام  أحلق»قول: يحيث  بلًقد

بدعوى  لعدم الدليل عليه خصوصا يف الولد إال القياس عىل اليمني، ؛مشكل ، وهوالولد أيضاً 

 .«..تنقيح املناط، وهو ممنوع

ًالر ًانترصًهلذا ًمن ًأوضح ًاخلوئي،أومن ًالسيد  عىل تفصيل يف رشح موقفه سنعرضه  ي

لعدم علمنا  وذلك ؛ل هو هو بعينهب ،بالقياسء تنقيح املناط أشبه يش نّ إ»فهو يقول: الحقًا، 

ن أإال »، ويقول: «ال نقول به املناط قياس   وتنقيح»، ويقول: «بمناطات األحكام ومالكاهتا

بالقياس  عىل جواز العمل اً لكونه مبنيّ  ؛ه واضح البطالنولكنّ  ..ك هبا من جهة تنقيح املناطمتّس 
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 .«واالستحسان، ونحن ال نقول به

 عملية املقارنة واملقاربة هذه بني تنقيح املناط والقياس ختضع لنوَعني من إنّ  والتحقيق:

 القراءة أيضًا:

وهذا يعني أّن علينا أن ننظر يف تعريف القياس عند هذا العامل أو ذاك أو  القراءةًاملصطلحّية،

نكتشف هذا الفريق أو ذاك، أو يف تعريفه عندنا، ثم نقوم بمقارنته مع تعريف تنقيح املناط، ل

 الوحدة أو التعّدد أو التواشج.

وهذا سياق  قد خيتلف من موضٍع آلخر تبعًا الختالف التعريفات، وال هيّمنا حاليًا، لكنّه 

مهّم بالنسبة إلينا الحقًا؛ إذ عندما ندرس موقف أهل البيت النبوّي من القياس، البّد أن نأخذ 

عندما نّددوا به؟ وما هو القياس الذي كان بعني االعتبار ما هو القياس الذي كان يف أذهاهنم 

رائجًا والحظوه يف نقدهم الشديد املروّي عنهم؟ وما هي العنارص السلبّية يف القياس 

 بتصّورهم لننظر هل تشمل ـ يف روحها ـ تنقيَح املناط أو ال؟

نموذجه املتيّقن، بأ  نقارن بني القياس  نوهنا يلزمنا أ القراءةًالذاتّيةًاملاهويةًللعملّيةًالذهنّية،

 وبني تنقيح املناط؛ لنرى هل مها عملّية واحدة أو متعّددة؟

األنموذج املتيّقن للقياس هو أن ينظر الفقيه يف حكٍم دّل عليه نّص مثاًل، ثم حياول اقتناص 

العّلة التي يدور احلكم مدارها مما مل يذكر يف النّص، ثم يقوم بتّسية حكم العّلة إىل الفرع، 

 لقياس.فيحصل ا

ه ت، فاحلكم بالنهي عن القضاء حال الغضب، علّ «ال يقيض القايض وهو غضبان»ومثاله: 

ال اإلنسان حموجودة يف  ةائيّة، وهذه العلّ ة القضاخلطأ يف العمليّ ماطرة التوتر وعدم الرتكيز و

يق م له قياسًا، فالغضب ذ كر من باب أّنه أحد مصاداملحصور بالبول أو الغائط، فنعطي احلك

 هذه العّلة )عدم الرتكيز املفيض لزيادة توّقع اخلطأ( ال بعنوانه اخلاّص وبحّده املتعنّي.

 دّلة التمييز بني القياس وتنقيح املناط، عرض ومناقشةأ

ًوماًهوًالفارق؟ً؟أخرىًةعمليًًّةلنذهبًنحوًحتليلًماهيةًتنقيحًاملناط،ًفهلًثمًًّناآل
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اط ليس سوى عمليّة قياسّية يف روحها وجوهرها؛ يمكن لإلنسان أن يّدعي بأّن تنقيح املن

طّهر يدك من وقوع البول عليها »إذ ال فرق بني مثال القايض الغضبان، واملثال االفرتايض: 

، فنحن هنا نقوم بحذف خصوصّية اليد، لنقول بأهّنا ذكرت بوصفها جمّرد «مّرتني باملاء القليل

ن املنصّب عليه احلكم يف احلقيقة هو مصداق من مصاديق أعضاء البدن، فيكون العنوا

ل  لو وقع عليها بول، نتيجة صريورة احلكم منصّبًا عىل «البدن» ، فنقوم بتّسية احلكم للِرج 

 البدن الذي هو العّلة يف احلقيقة.

اته من خالل التأّمل يف منطلقات قيف معو نن ننظر اآلأهذا االفرتاض الذي نّدعيه، جيب 

أمام ّتليلنا  عراقيلقياس والتنقيح، إذ مقوالت هذا الفريق سوف تضع الفريق الفاصل بني ال

 وذلك: ،هذا

ظنّية، وهو ما الحظناه فيام نقله  ةقطعّية فيام القياس عمليّ  ةإّن تنقيح املناط هو عمليّ  أّوال :

 الزركيش عن األحناف.

ًويمكنًأنًنالحظًهنا:

 من اإلمامّية يميّزون بني تنقيح املناط إّن هذا التصوير للموقف غري متفق عليه، فالكثري أًـ

 القطعّي والظنّي، وهذا يعني أّن ثّمة تصّورات حول كون القطعّية والظنيّة من مقّومات التنقيح

، بل حتى القياس األمر فيه كذلك؛ إذ سبق أن بحثنا يف أّن العّلة املنصوصة ثّمة من أو ال

اليقني يف الداللة والرصاحة يف التعبري عن أقحمها يف القياس، رغم أهّنا قد تكون بمستوى 

الكربى والعّلة، فليس هناك يشء متفق عليه حول إقحام قيد الظنّية يف القياس وإىل األبد، وقيد 

 اليقني يف التنقيح وإىل األبد. وهذه مداخلة ليست أساسّية لنا هنا.

)التنقيح والقياس(؛  تنيليس بمقّوم يوجب الفرق بني هوّيتي العمليّ إّن هذا العنرص  بًـ

ألّن القطع والظّن ال جيوهران العملّية التي نقوم هبا، بل مها مستويان من مستويات انكشاف 

رة، فهذا مثل الداللة اللفظّية فّ تبعًا للمالبسات واملعطيات املتوالعنارص يف العمليّة نفسها، 

ل القرينة القطعّية والقرينة الظنّية، الرصحية والداللة اللفظّية الظنّية الظهورّية، أو مث ةاليقينيّ 

 مها خيتلفان يف قّوة الكشف عن املدلول ال غري. إذ ، بل صنفان،فليسا نوعني من الداللة

يف  حاالت وتطبيقات،له  ـ وهو العنوان الكيّل العام هناـ يمكن القول بأّن القياس  ،من هنا

 اجلميع واحدة، وهي حماولة اكتشاف ة يفبعضها ينتج الظّن، والعمليّ يف بعضها ينتج اليقني و



  

العّلة غري املذكورة يف النّص ـ عىل األقّل ـ هبدف صّب احلكم عليها، متهيدًا لتنزيله عىل الفرع 

 ومعرفة حكم الفرع من خالل ذلك.

إّن أكثر منكري القياس وافقوا عىل تنقيح املناط، كام قال الغزايل، وهذا دليل عىل أّن  ثانيا :

 اط مغاير للقياس.تنقيح املن

بام قلناه سابقًا من أّن هذه املوافقة ّتتمل أهّنم فهموا اخلروج التخّصّص املوضوعي  وجياب

بمعنى انفصال ماهّية تنقيح املناط عن ماهّية القياس حقيقًة، وّتتمل أهّنم فهموا تنقيح املناط 

ًا من النظام اللغوي العام ولو قياسًا، لكنّه من نوع القياس املقبول؛ نظرًا لعرفّيته ـ وكونه جزء

من غري اجلانب امللفوظ ـ أو ليقينّيته، فال شاهد يف ذلك عىل املغايرة، علاًم أّن هذا أقصاه وقوع 

 خطأ منهم يف عمليّة ّتليل هوّية العملّية القياسية والتنقيحّية، وفهمهم ليس حّجًة علينا.

ى املالكات واملصالح، بينام النظر يف تنقيح إّن النظر يف القياس إىل عّلة احلكم بمعن ثالثا :

املناط ملوضوع احلكم، فاالختالف ماهوي بينهام وحقيقي، وهو ما ذكره الشيخ نارص مكارم 

 .كام تقّدمويلوح ممّا نقلناه أيضًا عن السيد اخلوئي، ، الشريازي

فليس لنا معه  س،ريد منه ابتكار تفسري خاّص للقياإّن هذا التصوير للقياس إذا أ   واجلواب:

ريد فهم القياس بام له من وجود تارخيي هبذا املعنى فهذا غري صحيح إطالقًا؛ ألّن كالم، أّما لو أ  

متلف األقيسة تستهدف موضوع احلكم أو متعّلقه، وهذا واضح من خالل النظر يف مسالك 

لكنّها ال تعطي التعليل يف أصول الفقه السنّي؛ فالعّلة املنصوصة ذكرت من مسالك التعليل، و

املالك، بل تعطي يف أكثر األحيان املداَر واملناط، فاإلسكار ليس هو املالك يف حرمة اخلمر، بل 

هو املناط، بينام املالك هو عدم وقوع العداوات بني الناس وعدم ترك ذكر اهلل والصالة كام 

د هذا األمر، وكذلك ّتّدث القرآن عن ذلك، بل تعريف املريزا النائيني للعّلة املنصوصة يؤكّ 

 .احلال يف سائر املسالك

بل حتى أكثر املسالك قربًا من املالكات، وهو مسلك املناسبة واملالئمة، والذي يربط بني 

حتى هذا املسلك ال  ..فيجعل احلكم عىل الصفة ،املصلحة املتوّقعة من الفعل وبني صفة فيه

ري بوفرق ك ،ناط والعّلة ولو عرب املصلحةبل يستهدف معرفة امل ،حةلفيه املص يستهدف القياس  



   

ة القياس يف الرتاث فق نظريّ شيخ الشريازي يبدو يل غريبًا عن أ  بني االثنني، فتفسري ال

 مي.سالاإل

رفضوا  ةهل السنّ أّن مشهور علامء أما رسدناه سابقًا بالتفصيل من  ،بل يؤّكد ما نقول

بل  ،حة واملفسدةلة املصاريّ دإجراء القياس عىل مم ال يقبلون بد أهّن التعليل باحلكمة، وهذا يؤكّ 

 .املّطرد ة الوصف املنضبط الثابتم مداريّ همّ هت

ويكفي أن يقوم الباحث بالنظر يف مئات األمثلة التي يطرحها االجتهاد السنّي بوصفها 

تعرّب قياسًا يف جتارهبم الفقهّية لريى أّن املوضوع ليس قائاًم عىل املصلحة، بل عىل الصفة التي 

 عن املوضوع أو ما يدور احلكم مداره بتعبري أعّم.

نعم أحد أساليبهم يف الكشف عن الصفة هو النظر يف املالكات عرب مسلك املناسبة، ال أّن 

 القياس يقوم عىل العبور عن طريق العّلة املالكيّة.

توسعة  ما تقّدم طرحه من قبل الشيخ الشريازي، من أّن تنقيح املناط من شؤون رابعا :

 املنطوق، وال عالقه له باملفهوم، وكأّنه يريد أن يقول بأّن القياس ال عالقة له باملنطوق.

تبدو يل يف غاية جلعله داللة منطوقّية، إّن خلع صفة املفهوم عن تنقيح املناط  واجلواب:

ناط ال الغرابة وعدم الوضوح، ولعّل للشيخ الشريازي نظرّية خاّصة به هنا، وذلك أّن تنقيح امل

 ةال صارت كّل املفاهيم ليست سوى منطوق عرب عمليّ ًا، وإجيعل التوسعة مدلوالً منطوقيّ 

ة للعرف، فمثاًل قياس األولوّية املدرج يف مفهوم املوافقة، ليس سوى إلغاء توسعة تفسرييّ 

 الوالدين. رضَب  ـ خصوصّية التأفيف ليعّم احلكم  ـ وليس املنطوق  

ال يغرّي من واقع  التعبري بأّن املنطوق هو الذي يدّل عىل املفهوم، وتغيري الشيخ الشريازي

األمر شيئًا؛ ألّن اجلميع متفق  عىل أّن داللة املفهوم تأيت يف طول داللة املنطوق، فله دور  يف 

 إنتاجها.

نعم هناك حالة واحدة يمكن فرض الداللة فيها منطوقّية، وهي ما لو كان تعبري التأفيف يف 

غة يستخدم ملطلق األذية، مثل حاالت األمثال الشعبّية والكنايات ونحو ذلك، فهنا أصل الل

ضع له أو است عمل فورًا يف ذلك، مثل: زيد   يكون غري امللفوظ منطوقًا مبارشًا؛ ألّن الرتكيب و 



  

كثري الرّماد، ويف هذه احلال يمكن أن يكون امللفوظ يف الكالم غري مراد بنفسه، فقد ال يكون 

 د رماد أصالً، كام لو كان يطبخ األطعمة التي يقّدمها لضيوفه بالكهرباء.لزي

قياس »والغريب أّن الشيخ نارص مكارم الشريازي يستخدم يف كتابه األصويل عينه تعبري 

ويعتربه خارجًا عن أدّلة النهي عن القياس؛ ألّنه قطعّي وليس ظنّيًا، مرّصحًا بأّن  «األولوّية

قياسًا فكيف يمكن أن نفهم مقاربة الشيخ  األولوّية ت؛ فإذا كاناألولوّية حكم عقيل

 وملاذا مل يكن قياس األولوية من املنطوق؟! الشريازي هنا بجعله تنقيح املناط من املنطوق؟!

ء األولوّية فهو أن يلحق يش وأّما قياس»واألغرب أّن الشيخ بنفسه يف موضع ثالث قال: 

طعّية، وهو أيضًا خارج عن حمّل البحث، وداخل يف مباحث بحكم األصل باألولوّية الق

 ،ألّن الداّل يف كال الفردين هو اللفظ ؛القطع، مضافًا إىل أّنه فيه أيضًا ال يتصّور أصل وال فرع

 .«اآلخر بالداللة االلتزامّية أحدمها باألدّلة املطابقّية ويف غاية األمر أّنه يف

اًم عقلّيًا قطعيًا ومّرة أخرى داللة التزامّية؟! وكيف كان فكيف كانت األولوية مّرًة حك

 قياس األولوية داللة التزامّية، يف حني تنقيح املناط داللة منطوقّية ال عالقة هلا باملفهوم؟!

ما طرحه بعض الباحثني ـ كام تقّدم ـ من التمييز بني القياس وتنقيح املناط عرب  خامسا :

وعمومها يف القياس للموضوع واملالك واملصلحة، أو حرص حرص عّلة التنقيح باملوضوع 

املنهج يف التنقيح بمناسبات احلكم واملوضوع يف حني يتعّدى املنهج يف القياس ذلك، أو أن 

أساس احلجّية يف القياس الظهور وغريه، فيام أساسها يف التنقيح خصوص الظهور، وهبذا 

 ّية.خيتلف القياس عن تنقيح املناط وإلغاء اخلصوص

إّن صياغة الباحث هلذه الفروق ليست دقيقة أبدًا، فهذه كّلها لو سّلمنا هبا ال  واجلواب:

تصلح لتمييز القياس عن التنقيح؛ بل يمكنها أن تنسجم مع كون التنقيح أحد وسائل القياس، 

افرتض هو نفسه فيها أّن القياس الباحث  ألّن العالمات الثالث التي طرحها أو أنواعه؛ 

 عمّ أة فيه وعبها، فهذا يبقي احتامل كون التنقيح مندرجًا ضمن القياس، فالقياس تكون العلّ يست
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ع فهذا ال يلغي كوهنا قياسًا واملوض وع واملالك، فإذا كانت العّلة يف التنقيح هومن املوض

 .، إال إذا قال بأّن كّل قياس فعّلت ه أوسع، وإثباته يف غاية الصعوبةوهكذا

 جعله القياس يف حجيّته شاماًل ألساس الظهور وغريه، ينايف اعتبارهم أضف إىل ذلك أنّ 

 القياس عقب فقدان الدليل، فكف يتّم اجلمع بني األمرين؟!

ين بني االثنني، بأّن متييز كّل من الشيخ مكارم الشريازي وبعض الباحثني املعارص سادسا :

 كاشف عن التغاير احلقيقي. ربعة أركان، وال وجود هلا يف التنقيح، وهذايف القياس أ

إّن األركان األربعة يمكن تصّورها يف التنقيح وإلغاء اخلصوصّية أيضًا؛ وذلك  واجلواب:

، فاألصل هو األعرايب، والفرع هو غري األعرايب، والعّلة «األعرابّية»أّن امللفوظ يف الكالم هو 

الغسل أو الكّفارة مثالً، هي اإلنسانّية بعد إلغاء خصوصّية األعرايب، واحلكم هو وجوب 

، وهو «فرعال»وهو األعرايب، إىل  ،«األصل»الغسل والكفارة من  «حكم»فنحن قمنا بتّسية 

التي نّقحناها بإلغاء اخلصوصّية فاكتشفنا أهّنا اإلنسانّية.. فام  «العّلة»غري األعرايب، بواسطة 

 الفرق بني القياس والتنقيح؟!

ً ال من شخص آلخر، وليس مثل القياس انتقال من واقعة إّن تنقيح املناط انتقسابعا :

حكمي عىل ‘: ألخرى، واالنتقال األفرادي استدالل  صغراه احلكم امللفوظ، وكرباه قوله

 الواحد حكمي عىل اجلامعة؛ فيكون تنقيح املناط قياسًا منطقّيًا وليس قياسًا رشعّيًا.

كربى قياس منطقي، ثابتة بدليل  كّل تعميم يقوم عىل ضّم قاعدة كلّية متثل واجلواب:

منفصل معترب، إىل احلكم املوجود يف النّص اخلاّص، فهذا ليس بقياس، بل ليس بتنقيح مناط 

أصاًل، وإّنام هو اعتامد نظام القرائن املنفصلة اللفظّية، وضّم النصوص إىل بعضها، كأّي داللة 

منفصل ثابت بنفسه ومثبت للتعميم أخرى، وهبذا فالتعميامت األفرادّية إذا انطلقت من دليل 

فهذا خارج سياقات هذه البحوث كّلها، فال يصّح ألحد النقد عىل تنقيح املناط بمثل هذه 

لغي خصوصّية األعرايب يف هذه نقيح املناط يف يشء؛ ألّنني ال أ  األمور التي هي ليست من ت

رايب خاّصة، وال ت لَغى احلال، بل أعترب احلديث الوارد يف األعرايب داالً عىل حكم األع

ثبت أّن احلكَم الذي حلق األعرايب يلحقني بقاعدة االشرتاك، ة هنا، غاية األمر أّنني أ  اخلصوصيّ 



  

كمي  بقاعدة منفصلة ال بإلغاء اخلصوصّية.  فهنا تعميم  ح 

وإذا مل تقبل معي هبذا التحليل، فيمكنني أن أقول بأّن عجزنا عن تّسية احلكم من واقعة إىل 

خرى من دون نظرّية القياس ال يثبت أّن نظرية القياس خاّصة باالنتقال من واقعة ألخرى أ

دون األفراد؛ بمعنى أّن القياس يمكن أن تكون له أشكال متعّددة، ويف بعضها يستند إىل 

معطيات جتعله منتجًا ولو من دون دليل حجّيته، فدليل حجّية القياس يعطي احلجّية لألقيسة 

جد معطيات عىل حجّيتها يف مواردها، ال أّن حاجتي لدليل حجّية القياس يف مورٍد التي ال تو

تعني أّن القياس منحرص  هبذا املورد يف ذاته وهوّيته، وهبذا يمكن القول بأّن جتريد خصوصّية 

األعرابّية هو تنقيح مناط قيايس، غاية األمر أّن مستنده ليس دليل حجيّة القياس، بل دليل 

شرتاك، فتكون قاعدة االشرتاك من الوسائل التي يستخدمها الفقيه لنفي قاعدة اال

اخلصوصّيات، وهي أيضًا من الوسائل التي يستخدمها الفقيه لقياس غري األعرايب عىل 

 األعرايب.

إّن القياس يّّسي احلكم من موضوع إىل موضوع آخر، بينام التنقيح يوّحد املوضوع ثامنا :ً

 ني ملوضوع واحد.فيصبح املوردان مصداق

وهذا الفارق سوف يتبنّي موقفنا منه من خالل ما سنطرحه يف التصّور املختار إن شاء اهلل 

 تعاىل.

 للقياس املناط تنقيح نسبة يف املختار التصّور

بعد هذه اجلولة التي رأينا فيها وجود انقسام يف النسبة بني القياس وتنقيح املناط مرجعه يف 

 تقديري إىل أمرين:

ًاألّول:ا ليها، فهل هو ينتمي إة تنقيح املناط واجلهة التي عدم االتفاق عىل فهم هويّ  ألمر

وهل هو ظنّي  واملوضوعات؟ عملّية استنطاق للمالكات أو هو عملّية استكشاف للمناطات

 وهل هو لفظي ظهوري أو هو خارج سياق الفهم العريف للكالم؟ ؟أو قطعّي 

ًالثاين:األ ّتديد هوّية القياس وعالمته الفارقة برصف النظر عن  عدم االتفاق عىل مر

حجّيته أو عدمها؛ فتارًة نجد من جيوهر القياَس بمستوى االنكشاف من الظّن واليقني، 

وأخرى نجد من يرى هوّيته قائمة عىل كشف املالكات أو عىل كشف العلل بوصف الثانية 



   

يفهمه يف سياق التّسية عرب كربى معّرفات أو مدارات، ال مصالح وحكاًم، وثالثة نجد من 

كلّية أو التّسية عرب دليل حجّية القياس؛ ألّن كشف العّلة ال يثبت غري علّية العّلة للحكم يف 

 األصل دون سواه.

وهبذا نكون أمام أزمة حقيقّية يف املصطلحات التي تقف خلفها صور ذهنيّة متلفة لكّل من 

سة نسبة القياس لتنقيح املناط وبالعكس إال يف ضوء القياس وتنقيح املناط، فال يمكننا درا

كون حاصل رضب الصور الثالث يف القياس مع الصور يوسالصور الذهنّية املتعّددة لدينا، 

 فنحن أمام تفاسري حمتملة. ،ث يف تنقيح املناطالالث

ً:ولكيًنقترصًعىلًتصّورنا،ًنقول

هلا دورًا يف احلكم، بام ينتج  نّ أر صوّ لغاء صفات يتإّن تنقيح املناط هو أىل إحيث توّصلنا 

ات ه حماولة لكشف املالكنّ ري تنقيح املناط بأقائيًّا يف مصّب احلكم، فال معنى لتفسلتوّسعًا ت

وإن كان قد يستطرق منها لكشف املناطات أحيانًا بوصفها سبيالً ليه بعض، الواقعّية كام ذهب إ

، وال صوصيات قد يكون قطعيًا وقد يكون ظنّياً لغاء اخلألّن إ ةالقطعيّ بوال حلرصه ال غري، 

؛ ألّن اآللّية يمكن أن يعتمدها العرف يف اجلانب املعقويل بل هو أعّم من ذلك ،بالفهم العريف

من فهم النّص، ويمكن لبعض مصاديقها أن ال تكون معتمدة عند العرف، فنحن ال نبحث يف 

 النظر عن حجّيتها وعدمها. تنقيح املناط احلّجة، بل يف العملّية نفسها برصف

ذا كان اكتشايف للعّلة يف القياس لقياس، فإل تناقراء طريقةتكمن القضّية حينئٍذ يف وعليه، 

نتيجة ّتقيق  ،صّب احلكم عىل العّلة، ثم جعل هذا األمر معربًا جلعل احلكم عىل الفرع معناه

ّية، بينام لو قلنا بأّن القائس عندما قياس ةعمليّ قد يكون املناط فيه، فهذا يعني أّن تنقيح املناط 

وإّنام ما زال احلكم  ،ف العّلة يف األصل، فهو ال يرى أّن احلكم جرى صّبه عىل العّلةشيكت

ىل الفرع القياس نقوم بتّسية هذا احلكم إًا عىل األصل نتيجة العّلة، ونحن بدليل حجّية منصبّ 

 املناط القياَس  تنقيح  سوف يغاير ه احلال في مثل هذفة تالقي األصل والفرع يف العّلة، جنتي

 بالتأكيد.

من أّن نقطة اخلالف يف القياس  ،املنصوصة ةوهذا الكالم يرجع ملا قلناه سابقًا يف بحث العلّ 

طة اخلالف قة هذا االكتشاف وعدمها أو أّن نة اكتشاف العّلة من حيث حجيّ هل هي يف كيفيّ 



  

ّن العّلة هذه سوف أال يعني ـ يقيني  و كان بطريٍق ولـ من حيث إّن اكتشاف عّلة األصل  هفي

وتنتجه  الحتامل أّن عّلًة ما يلحقها احلكم يف موردٍ  ؛تنتج حكاًم يف الفرع مطابقًا حلكم األصل

 املورد الثاين ال نعرفها مثاًل، وهلذا آخر ال يلحقها نتيجة وجود موانع يف ولكنّه يف موردٍ فيه، 

 لقياس للقيام بذلك، ومن دوهنا ال يتسنّى لنا هذا األمر.نحن نحتاج إىل كربى حجّية ا

فإّن مرجع التنازع بني القائسني  إذاًاعتربناًأّنًنقطةًاخلالفًتكمنًيفًكيفّيةًاكتشافًالعّلة،

وغريهم سيكون يف الظّن واليقني، وهبذا نفّّس ما قاله الزركيش عن األحناف من أّن القياس 

الظنّي ـ ولو بالظّن مقّومة هلوّية القياس، وهنا سيكون تنقيح املناط يكون ظنّيًا دائاًم، فالظنيّة 

حماولة الكتشاف املناط والعّلة ـ ولو اكتشافًا إمجالّيًا  هألنّ  ؛جزءًا من القياسالظهوري العريف ـ 

ألّن بينام تنقيح املناط القطعي سيكون خارج دائرة القياس؛  بغري سبيل اليقني،توّسمّيًا ـ 

 .الطريق الظنّي الكتشاف العّلة القياس هو

إذ بعض األقيسة  فتكونًالنسبةًبنيًالقياسًوتنقيحًاملناطًهيًالعمومًواخلصوصًمنًوجه؛

تنقيح  )التنقيح الظنّي(، وبعضها ليس بتنقيح )اكتشاف العّلة ظنّيًا بغري طريق التنقيح، كتخريج 

ياس )التنقيح الظنّي(، وبعضه ليس املناط أو املناسبة أو اإليامء والتنبيه(، وبعض التنقيح ق

 بقياس )تنقيح املناط القطعي(.

قاعدة تنقيح املناط وهو مثل القياس إال أّن العّلة »وهبذا نفهم ما قاله الوحيد البهبهاين: 

املستنبطة فيه يقينّية.. والتنقيح ال حيصل إال بدليٍل يقيني رشعّي، فينحرص دليله يف اإلمجاع 

يذكر فقهاؤنا يف كتبهم االستداللّية اسم )تنقيح املناط غالبًا/باملّرة(؛ ألّن والعقل، ومن هذا ال 

احلجّية يف احلقيقة هي تنقيح املناط بعنوان اليقني، وهو منحرص  فيام ذكر. وإّنام قلنا بعنوان 

اليقني؛ ألّن الظنّي إن كان بغري النّص فهو بعينه القياس احلرام، وإن كان النّص فهو القياس 

 .«نصوص العّلة..امل

                                              
. ويبدو من كالم البهبهاين أّن تنقيح املناط ال يمكن أن يكون بإلغاء 148ـ  147( الفوائد احلائرّية: 1)

و كان معتقدًا البهبهاينُّ بوحدة إلغاء اخلصوصية وتنقيح اخلصوصّية عرفًا ما مل يبلغ األمر حّد اليقني، ل

املناط، وهو أمر مشكوك، وإال ملا صّح منه حرص تنقيح املناط بالعقل والنّص، بل لزمه إرشاك العرف ما مل 

 يقل بأّن فهم العرف من النّص عرب إلغاء اخلصوصّية يؤول ملرجعّية النّص.



   

ًًاأمًّ ًاعتربنا ًاخلالفًتكمنًيفًإنتاجيًّأإذا ًنقطة ًالعلًّّن ًاملكتً ًةة ّن هذا أو ،يفًالفرعًةًحلكمً فً ش 

 صل خاّصة، فهنا يظهر فرق  األ لعلة هي عّلةألّن ا غري كربى القياس؛ األمر ال دليل عليه

أو كان ظنّيًا، يعطي أّن احلكم  جوهري بني القياس والتنقيح؛ ألّن تنقيح املناط إذا كان قطعّياً 

 األصل ة القياس؛ فلم ينصّب احلكم عىليل حجيّ لانصّب عىل املناط، فالتعدية ال ّتتاج لد

نفسها، وتنزيل العّلة عىل الفرع هو تنزيل تلقائي طبيعي،  ةنتيجة العّلة، بل انصّب عىل العلّ 

ظنّيًا خاّصة ـ ال أتوّصل  معّيًا أيضًا أبات واحدًا، بينام يف القياس ـ سواء تصّورناه قط فاملوضوع

إىل صريورة العّلة مصّبًا للحكم )الكربى الكلّية بحسب تعبري النائيني(، بل إىل صريورهتا 

منطلقًا أو عالمًة أو أمارة عىل احلكم يف األصل، فيأيت القياس لكي يوّسع احلكم للفرع بجامع 

تى يكون تنزيل احلكم من العّلة/اجلامع عىل العّلة ال لكي يوّسع احلكم من األصل للعّلة ح

 الفرع مستغنيًا عن دليل حجّية القياس.

من هنا يكون التمييز اآلخر الذي ذكره بعضهم وهو أّن تنقيح املناط منهج  تفسريي  فهمي 

للنصوص، بينام القياس ليس كذلك؛ إذ هو منهج معقويل يوصل بنفسه حلكم رشعي ويثبته 

تابعًا هلذا التجاذب يف دور القياس ومركز التنازع .. يكون هذا التمييز سهبعيدًا عن النّص نف

 .فيه، فيصّح عىل تقدير دون آخر

ًعىلًمبنىًآخر،ًوفقا ًًوالنتيجة:ًإّنًتنقيحًاملناط يتداخلًمعًالقياسًعىلًمبنى،ًويغايرهًمتاما 

ًوصّية.دًبينهًوبنيًنفيًالفارقًوإلغاءًاخلصلتفسريناًلتنقيحًاملناطًالذيًيوح ً

 ة تنقيح املناط وشبكة عالقتهخرجات مباحث فهم هوّيُمـ  

ًالذيًتوصلناًإليهًممّاًتقّدمًهوًاآليت:

إّن تنقيح املناط عملّية ذهنّية يف فهم عالقة احلكم بمداره )ما يتبعه احلكم وجودًا  أّوال :

تمل أّنه ذا دور يف املدار، هبدف بلورة اوعدمًا(،  ملدار عمليًّا ولو من زاوية تقوم عىل إلغاء ما حي 

 .ثابتًا بدليل نّّص مبارشء لغامعّينة، وال يكون هذا اإل

 إّن هذه العمليّة الذهنّية يمكن أن تنتج اليقني تارًة، والظّن ثانية، واالحتامل ثالثة. ثانيا :

ممارسة غري وقد يامرسها الفرد إّن هذه العملّية قد يامرسها العرف يف فهمه ملراد املتكّلم  ثالثا :



  

 مأخوذة عرفًا.

إّن الفرق بني تنقيح املناط وختريج املناط يكمن بالدّقة يف أّن ختريج املناط يوصل  رابعا :

للكشف التفصييل عن العّلة، وقد يستخدم يف ذلك أسلوب تنقيح املناط يف جزء من عملّية 

االستعانة بقواعد  االكتشاف، لكّن تنقيح املناط ال يملك قدرة كشف العّلة بالتفصيل دون

ريج املناط نحن نقول: اإلسكار هو العّلة التاّمة، ختأخرى مثل السرب والتقسيم احلارص، ففي 

بينام يف تنقيح املناط نقول: العنبية والسيالن واللون واالسم ليس بعّلة، مما يلزمنا عمليًّا 

ّم إلغاءها بالتنقيح، فمن التي مل يتاملتبقية يف الدليل، وبالتعامل مع اإلسكار بوصفه الصفة 

النظرية ال يكون األمر  ةلكن من حيث الدقّ  ،ة يكون هناك تقارب كبريحيث النتيجة العمليّ 

 كذلك.

إّن تنقيح املناط ال يمكن تصنيفه ضمن مسالك التعليل إذا كان اهلدف منها كشف  خامسا :

ال يكشف العّلة، بل حيرص  هألنّ  احلارص؛ العّلة متامًا، ما مل يعتضد بمثل قاعدة السرب والتقسيم

ناقص للعّلة أو  ه كشف  نّ ، وهلذا عرّبنا عنه سابقًا بأدائرة الفرضّيات بنفي بعض العلل املوهومة

 .هلا كشف إمجايل توّسمي

رب والتقسيم وبني تنقيح املناط ختتلف بتبع نوعية السرب والتقسيم، إّن النسبة بني السَّ  سادسا :

التقسيم احلارص وبني تنقيح املناط كام هو واضح، لكّن السرب والتقسيم فال اّتاد بني السرب و

 املنترش يمكنه فرض تنقيح املناط نمطًا من أنامطه.

 قاعدٍة واحدة. وإلغاء اخلصوصيّة ونفي الفارق ثالثة عناوين لروح  إّن تنقيح املناط  سابعا :

ختتلف بتبع جوهر القياس، فلو أخذنا  إّن النسبة بني قاعدة القياس وقاعدة تنقيح املناط ثامنا :

عنرص الظنيّة يف جوهره، صارت النسبة هي العموم واخلصوص من وجه، بينام لو أخذنا عنرص 

 التّسية بالقياس ال بتنزيل الكربى عىل الصغرى، صار القياس شيئًا مغايرًا متامًا لتنقيح املناط.

ًديمًتصّورًمفهوميًحوله.نكتفيًهبذاًالقدرًمنًعمليةًحتليلًتنقيحًاملناطًوتق

 املرحلة الثانية: حجّية تنقيح املناط، األصول والبنيات التحتّية

من الواضح أّن تنقيح املناط عبارة عن عمليّة مطلوبة ـ نظرّيًا ـ يف حّد ذاهتا؛ ألهّنا عبارة عن 

ه؛ تصفية املناط مما علق به بحيث لو مل تتّم هذه التصفية لشّوشت ذلك احلكم ونطاق حركت



   

وال شّك أّن معنى تنقيح املناط واجب عىل كّل جمتهد حنفّي »وهلذا قال ابن اهلامم احلنفي: 

ن َع احلكم يف موضع وجود العّلة  .«وغريه، وإال م 

املناط، تشري إليه عبارات بعض تنقيح ويظهر وجود انقسام يف الرأي حول حجيّة 

لقياس يوافقون عىل نكرين لون بأّن أغلب املاألصوليني الذين نقلنا كلامهتم سابقًا، حيث يقول

 تنقيح املناط، وهذا معناه أّن بعض املنكرين للقياس يرفضون تنقيح املناط أيضًا.

 هل عارض اخلوئي تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّية؟!

ًلتنقيحًاملناطهـ(1413ً)اخلوئيًأبوًالقاسمًبدوًالسيدًيربامًو ًرافضا  ًملوقفًًهنا ومشّكال 

املناط يف حرمة الرشوة  نّ إ»يف أكثر من مناسبة، فقد قال:  يهّتّفظه عل يبدحيث ي  ؛ًّياً صادمًنسب

فتكون  إىل احلكم بالباطل، وهو موجود يف اهلدية أيضاً  للقايض هو رصفه عن احلكم باحلّق 

 غني من احلّق ال ي   والظنّ  بذلك، غاية ما حيصل من تنقيح املناط هو الظنّ  وفيه أنّ  مة.حمرّ 

 .«شيئاً 

ه قياس ال بأنّ  ويردّ . ف أيضاً به غري املصنّ  واستدّل  ،تنقيح املناط»ويف مناسبٍة أخرى قال: 

 .«..نقول به

املناط يف كون  بدعوى أنّ  ،ن متسك هبا من جهة تنقيح املناطأإال »وقال يف موضع ثالث: 

موجود يف صورة كون  اطاملبيع عىل البايع يف زمان اخليار إنام هو تزلزل العقد، وهذا املن تلف

لكونه  ؛ه واضح البطالنولكنّ  ،عىل املشرتي التالف هو الثمن يف زمان خيار البايع فيكون تلفه

فال يمكن تعدية  ،بالقياس واالستحسان، ونحن ال نقول به عىل جواز العمل اً مبنيّ 

 .«..احلكم

املناطًالقطعيًمنًجهة،ًًولكّنًهذاًاملوقفًمنًاخلوئيًالًيمكنًفهمهًعىلًأّنهًخيالفًتنقيح

                                              
 .43: 4يسري التحرير ( التحرير يف أصول الفقه مع رشحه ت1)

 .427: 1( مصباح الفقاهة 2)
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ةًـًإذًمنًالواضحًأّنًنظره م   للجانبًالظنّيًمنًالعملّية،ًـًخاّصةًبمالحظةًنوعًالتعابريًاملستخد 

؛ لعدم دليٍل عىل الظّن باملناط ال اعتبار به»كام هو تعبري السيد حمسن احلكيم حيث يقول:  متاماً 

 .«اعتباره

 ..»ضٍع آخر عىل تنقيح املناط القطعي، حيث قال: ويشهد ملا نقول أّن اخلوئي وافق يف مو

هذا املناط  وقطع املرافعة، ومن البدهيي أنّ  املناط يف النهي عن بيع الغرر إنام هو رفع النزاع

دعوى ثبوت  إنّ »بل يف بحثه يف اخليارات قال:  ،«..ةاملعامالت املعاوضيّ  موجود يف مطلق

ة تنقيح ل فال شبهة يف صحّ ا األوّ وأخرى يف املثمن، أمّ  يف الثمن خيار الرؤية للبايع قد يكون

فإذا ثبت احلكم  سواء، نسبة البيع إىل البايع واملشرتي وإىل الثمن واملثمن عىل حدّ  ألنّ ؛ املناط

عىل ثبوت  ة له فيام دّل عدم ذكر خصوصيّ  مع بالنسبة إىل املثمن خلصوص املشرتي يف موردٍ 

ال  ..»ويف فقه الصالة قال:  .«..البايع أيضاً  احلكم يعمّ  أنّ  فنجزم من ذلك ،ذلك احلكم له

 لعدم احتامل )عدم ترك الصالة بحال(؛ يف عدم اختصاص املستحاضة باحلكم املذكور شّك 

عن املورد يكون مفادها  ةلغاء اخلصوصيّ إفني من هذه اجلهة، فبعد الفرق بينها وبني سائر املكلّ 

)ال ترتك الصالة العبارة الدائرة عىل ألسنة الفقهاء  الظاهر أنّ و .فنييشمل مجيع املكلّ  اً عامّ 

 .«دة من هذه الصحيحةمتصيَّ بحال( 

ّن اخلوئي يبدو واضحًا من رفضه هنا أّن لديه حساسية مع املناط بمعنى املالك؛ بأ قدًيقالو

 املفسدةألّن اخلصوصّية املشرتكة التي ّتّدث عنها ترتبط بعنرص مالكي له صلة باملصلحة و

يكون رفضه لتنقيح املناط منطلقًا من النوع  نأىل احلكم بالباطل(، ومن املمكن )الرصف إ

فني الفارق عرب فهم املالك الباعث عىل ىل التنقيح عرب دعوى انكشاف املالك، في  إالذي يعرب 

 ترشيع احلكم.

بل هو  ،بالقياس ءتنقيح املناط أشبه يش نّ إ»ويشهد هلذا الكالم قوله يف مباحث الطهارة: 

                                              
 .108: 2( حقائق األصول 1)

 .82: 2( مصباح الفقاهة 2)

 .547: 4 املصدر نفسه( 3)
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 .«..لعدم علمنا بمناطات األحكام ومالكاهتا وذلك ؛هو بعينه

ًالكالمً بيع وذلك أّن مثال  ؛عفيًالسيدًاخلوئيًمنًالنقدًواملالحظةالًيً لوًصّح،ًلكّنًهذا

من الواضح فيه أّن العبور نحو تنقيح املناط كان من خالل  نفسه آنفاً خلوئي نقلناه عن االذي الغرر 

 مالكّية مشاهبة، وهي عدم وقوع التنازع نتيجة البيع الغرري، فأّي فرق بني هذه وتلك؟! دعوى

ألّنه إذا كان  غريًمفهوم؛أسلوبًاخلوئيًيفًاستخدامًالتعابريًواملصطلحاتًمنًهناًيبدوًيلً

منطلقه كشف املالكات فإّن بعض نصوصه متارس تنقيح املناط بمالحظة املالك كام يف بيع 

منه إطالق القول برفض تنقيح املناط واعتباره  ّح كان مراده الظّن واليقني، فال يصا الغرر، وإذ

لقه املحّقق احليّل من طقياسًا أو غري ذلك، بل كان عليه أن يكون أكثر دّقًة، وي شابه يف كالمه ما أ

 قبل وسار عليه كثريون بعده.

ًالسي ًلكنّناًبغريًإًدًاخلوئيًفهمًتنقيحًاملناطوقدًكانًخيطرًيفًالذهنًأّن لغاءًاخلصوصّية،

ًيتعاملً إلغاء  نّ إ»فيقول يف مباحث احلّج:  ،ًأيضاً بتحّفظً ًةلغاءًاخلصوصيًّمعًموضوعًإنجده

وهي غري موجودة، بل ذلك قياس ال نقول  ،ةة أو خارجيّ ة حيتاج إىل قرينة داخليّ اخلصوصيّ 

 !، رغم أّنه عمل به يف مواضع أخرى كام رأينا قبل قليل«..به

إال ..»وئي للمصطلحات حني يقول يف مباحث اخلمس: األمر التباسًا يف تناول اخلويزداد 

ق لدى العجز عن التصدّ  ة بحسب الفهم العريف، وااللتزام بأنّ لغاء اخلصوصيّ إمن  ه البدّ أنّ 

فإّنه هنا ي قحم العرف يف إلغاء اخلصوصيّة، وال  .«..يصال للامل إليهإ معرفة املالك نحو  

ري هل يقصد جعل إلغاء اخلصوصّية من باب الفهم الظهوري؟ فهنا صار يكفي الظّن أد

 !الظهوري ومل نعد بحاجة لليقني يف تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّية

من هنا يبدو السيد اخلوئي ال يامنع تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّية، غاية األمر أّن القدر 

وهبذا ال يمكننا التأّكد من اعتبار اخلوئي ، لعريف الظهوري()وا املؤّكد لديه هو اجلانب اليقيني

 معارضًا لنظرّية تنقيح املناط وما يتصل هبا معارضًة شاملة.
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 منطلقات احلجّية يف تنقيح املناط

، فام هو املستند وتنقيح املناطالفارق  عملّية نفي ةدليل حجيّ الرئيس هنا يكمن يف السؤال 

، خاّصًة مع كون هذه نقوم بإلغائها يف عملّية تنقيح املناطات التي لغاء اخلصوصيّ يف إ

 ؟نفسه اخلصوصّيات مذكورة يف النّص 

ً:ونظرّيًهلذاًاألمرًمنًالناحيةًاملبدئيّة،ًوهًساسً وجودًأكثرًمنًأيبدوً

 (مدرسة االنسداد/لنفي اخلصوصية )التناول السّني االحتمالّية ةـ منطلق القّو 

 وذلك: عىلًمرجعّيةًالقّوةًاالحتاملّية،األساسًاألّول:ًاالعتامدً

ًـ اليقني، فإذا حصل للفقيه قطع  ويقني بنفي هذه اخلصوصّية أو تلك أمكنه النفي، بل  أ

 لزمه، وهذا واضح.

يف اجتهاد الفروع، حيث إّن الفقيه حيصل لديه ظّن بأّن هذا الوصف  ، فإّنه حّجة  الظنّ  بًـ

 عىل املناط من دون هذا الوصف؛ فيلزمه العمل بالظّن ملغى، فيظّن عملّيًا بأّن احلكم انصّب 

 .قاعدةً 

بنى عليها  ومن الواضح أّن هذا النوع من االستدالل صحيح إذا كانت القاعدة التي ي 

صحيحة؛ وحيث إّن قاعدة حجّية الظّن يف الفروع ليست صحيحة عىل إطالقها؛ هلذا ال نوافق 

نعم  . حجيّة هذا الظّن بخصوصه، عنيت  الظنَّ التنقيحيعىل صّحتها هنا إذا مل يقّدم دليل عىل

 .ال إشكال يف أّن تنقيح املناط القطعي صحيح باالتفاق

كام ينبغي أن يقبل االنسدادّيون اإلمامّية بتنقيح املناط الظنّي إذا مل ي درجوه يف الظّن القيايس 

 اخلارج عند كثريين منهم عن حجّية مطلق الظّن عند االنسداد.

نطالقًا من مرجعيّة اليقني العقالئي هنا يلزم البحث يف أدوات ّتصيل هذا اليقني، فهل ا

نشري إليه عند ثّمة أدوات يمكن من خالهلا الوصول لذلك؟ وما هي هذه األدوات؟ هذا ما س

 ء يف تنقيح املناطات.ستقرااحلديث عن مرجعّية اال
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 اول اإلمامي(ـ منطلق مرجعّية العرف يف الفهم والتفسري )التن 

ًاالعتامدًعىلًمرجعّيةًالعرفًيفًجمالًالتفاهمًوالتفهيمً)الظهورًالعريف(.األساسًالثاين:ً

ًا يف أوساط منكري القياس لتربير تنقيح املناط حهذا األساس هو ما الحظنا سعيًا واض

ث ّن بحجة ذلك أّن بعض الباحثني املعارصين اعترب نتيأوإلغاء اخلصوصّية من خالله، حتى 

صول م أضمن مباحث األلفاظ من علـ ًا فتصنيـ تنقيح املناط وما يتصل به يفرتض وضعه 

وقد فهم الشاطبي تنقيَح املناط بأّنه ليس بقياس  .ريف اللغويعالفقه؛ ألّنه قاعدة يف الفهم ال

 .بل هو نوع من تأويل الظواهر حسب تعبريه

مّية مثل تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصيّة هذه املحاولة تعني أّن دليل حجّية عمليات فه

ونفي الفارق هو الفهم العريف، وحيث إّن العرف حّجة يف فهم النصوص ومرادات املتكّلم من 

ائه اخلصوصّيات وتنقيحه املناطات، خالل التعابري والبيانات، كان باإلمكان الرجوع له يف إلغ

مون كالمهم ومراداهتم فيام بينهم هبذه أو قد نصوغ القضيّة عرب القول: حيث إّن العرف يفه

الطريقة، فإذا مل يكن الشارع راضيًا بذلك وكان يرى قلقًا عىل منظومته الرشعّية كان يلزمه 

 النهي بمنطق األشياء، فإذا مل ينَه فهذا دليل حجّية طرائق العرف يف الفهم والتفسري.

ًاألساسًالتربيريًواألساسًالسابق ًبنيًهذا ذا املسلك يرّبر تنقيح املناط أّن ه والفارق

الظنّي، فيام لو كانت عمليّة فهم العرف للكالم ظنّية، لكنّها خاضعة لنظام الفهم العريف العام 

ة الظهور، يف اللغة؛ ألّن الظهورات الظنّية حّجة والفهم العريف فيها حّجة أيضًا، بدليل حجيّ 

ا العمل بالظّن هنا كون الظّن فحتى لو رفضنا قاعدة حجية الظّن يف الفروع، يمكن لن

 الظهوري دّل الدليل اخلاّص عىل حجّيته.

ًكلمةً ًعباراته ًبعض ًيف ًالربوجردي ًالسيّد ًعليها ًأطلق ًالتي ًهي ًالعرف ومرجعّية

وليست شيئًا آخر، كام قد يتصّور بعض الباحثني من أّن التبادر مرجعّية ثانية  ،«التبادر»
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هم كيف مل يقبل السيد اخلميني إلغاء اخلصوصية مع وجود ظهور وهبذا نف .مليكانيزما التنقيح

يف  ة مع االعرتاف بظهورهالغاء اخلصوصيّ إا تنقيح املناط أو مّ أ»عريف معاكس، حيث قال: 

 .«فال وجه له ،الواجبات

ًحممًّيو ًالسيد ًحتليل ًنقطةًدمثل ًهنا ًالصدر ًإًباقر ًلدور ًفهمه ًلنا ًيرشح ًفهو لغاءًمهّمة،

ًيفًعمليةًالظهورةًعاخلصوصيًّ ا أن يكون له إطالق اللفظي إمّ  الدليل نّ إ..»حيث يقول:  ،رفا 

كام لو ، يف حالتي اعتصاره وما قبل اعتصاره مثالً  انل األمر بحيث يشمل الرمّ لفظي من أوّ 

 فهذا عنوان مطلق يشمل، «ما يكون أصله من هذه الشجرة فهو طاهر»: الدليل قال فرض أنّ 

قد حكم بالطهارة أو  الدليل اللفظي ا أن نفرض أنّ والرمان بعد العرص، وإمّ الرمان قبل العرص 

ماء الرمان  ومن املعلوم أنّ . «انة طاهرةالرمّ »: النجاسة عىل عنوان يزول بعد العرص، كام لو قال

الدليل اللفظي إلثبات طالق إك بشكال يف التمّس إل ال فعىل األوّ ، انةه رمّ ال يصدق عليه أنّ 

طالق ينعقد له اإل ولكن ـ وحده يّل لو خ   ّما عىل الثاين فالدليل وإن مل يكن له إطالق ـاحلكم، وأ

الرمان غري معترص مثال ملغاة بحسب  ة كونخصوصيّ  ألنّ  ؛القرائن االرتكازية املتصلة بضمّ 

ندعي القطع باملالكات الرشعية  ال بمعنى أننا، االرتكاز العريف ومناسبات احلكم واملوضوع

ة عدم دخل ارتكازيّ  عي أنّ ام ندّ ، وإنّ ة واقعاً بتلك اخلصوصيّ  حلكم الرشعي ليس منوطاً ا نّ أو

 ،يف النظر العريف بحسب ما يفهمه العرف من مناسبات احلكم واملوضوع ةهذه اخلصوصيّ 

املحفوظ حتى  ق احلكم باجلامعد مورد، مع تعلّ منشأ لظهور الدليل يف إلغائها وكوهنا جمرّ  ونكت

ام نّ إة يف الذهن العريف وارتكاز إلغاء اخلصوصيّ  .طالق.ك باإلار، وبذلك نتمّس بعد االعتص

ظهورات  ه يكون من القرائن املكتنفة بالكالم املوجبة النعقادألنّ ؛ ةة اللفظيّ ألدلّ ا ينفع يف باب

مناسبات احلكم  واحلاصل: إنّ  ..ة الظهورة بمقتىض دليل حجيّ فيه، وهذه الظهورات هي احلجّ 

جياد الظهور يف الدليل ام هي منشأ إلة، وإنّ للحجيّ  موضوعاً  ة ليست بنفسهاع االرتكازيّ واملوضو

 .«ةة املتصلة به، وهذا الظهور هو موضوع احلجيّ من القرائن اللبيّ  اللفظي بوصفها
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 القوالب العرفية والقانونّية العقالئية بوصفها ُأطرًا لفهم النصوصـ  ـ  

ً ًقّدمه ًالذي ًالتوضيح ًيمهذا ًعمقاً الصدر ًأكثر ًبشكل ًحتليله ًمدىًكن ّن وهو أ ،وأبعد

ربًة مسبقة، يقوم بصّب الكالم الذي يسمعه يف ك فيها خ  لاها ويمالعرف يف القضايا التي يتلقّ 

ة معينة يف ة التي يملكها مسبقًا حول هذا املوضوع، فعندما ترد خصوصيّ سياق القوالب الذهنيّ 

اهبة لطريقة شيقوم بفهم الكالم بطريقة م ، مع هذا املوضوعالكالم، فهو لكونه يتعامل مسبقاً 

 كاز، وهبذا ال يفهم اخلصوصّية.تصدر باالرال دتعامله هو املعرّب عنه يف لسان السيّ 

ة وليس املّدعى إلغاء اخلصوصيّ ..»وهبذا نفهم اإلشارة الضمنّية للسّيد اخلميني حني يقول: 

يوافق عىل أّن إلغاء كأّنه ، ف«هذا احلكم التعّبدي حّتى يقال: ال طريق للعرف إليه يف مثل

اخلصوصّية باب  مغلق أمام العرف يف جمال التعّبديات؛ وغالب الظّن أّن سبب ذلك عنده هو 

 عدم وجود خربة للعرف فيه حتى يفهم مالبساته.

ّن أاد طي هذا، بل املرعفليس املراد بالظهور العريف هنا أّن اللغة بحسب تركيبها اللفظي ت

اجلانب املعقويل ـ حسبام عربنا عنه سابقًا ـ يستخدمه املتلّقي يف فهم مراد املتكّلم، فيكيّف 

ن  عواجلانب املعقول يمثل ارتكازات تعرّب  عقول وليس العكس.فوظ مع اجلانب امللاجلانب امل

ّن أل ؛القاً طل إن يواجه اجلانب املعقوأكنه مانب امللفوظ ال يرائن لبيّة متصلة، ومن ثم فاجلق

 نة.ية عىل ذي القرمنة متقدّ يالقر

 زيد   فراد العرف فيام بينهم للموضوع، فيفهمأإال أّن هذا األمر يمكن فهمه يف سياق تناول 

الذي حيمل  لكون عمرو وزيد من أبناء هذا العرف ؛عمرو ما يتصل بنفي اخلصوصية من كالم

اء تشابه بينه إجرة بعمليّ يقوم  هألنّ  ؛صوصّيةلغى اخلات، فيعترب عمرو أّن زيدًا أهذه االرتكاز

، فيستنتج القًا من تشابه زيد معه يف كونه من أفراد العرفطوبني زيد، فيحكم بام يف ذهن زيد ان

ن نجري هذه الطريقة مع الشارع الذي ال ة هذه، لكن كيف لنا أزيدًا ال يريد اخلصوصيّ  نّ أ

 مثل هذا األمر؟ ّنه يستخدمأين لنا أن نعرف أيشبهنا؟! ومن 

ًالسؤالًهوًاألكيظّلًهذ ًهنا،ًًهنا،ًوذلكًةً ثرًأمهيًّا ًقبلّيةًجيبًالتأّكدًمنها ًثّمةًمصادرة أّن
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وهيًأّنًاملوىلًسبحانهًيامرسًترشيعهًبالطريقةًاملعهودةًعندًالعقالءًـًوهذاًغريًأّنهًيامرسًبيانً

وإال فلو فرضنا أّن  ءًفهوًمشابهًهلم،ترشيعاتهًباللغةًالعرفّيةًـًوأّنًماًيعرفونهًمنًمقاربةًاألشيا

مع ارتكازاهتم يف ربط األشياء ببعضها، ـ ولو بنسبة غالبّية ـ طريقته يف الترشيع غري متشاهبة 

فمن املستحيل أن يكون موافقًا عىل تفسري كالمه هبذه الطريقة، التي تعرّب عن إسقاط التجربة 

 .موىل سبحانهالقانونّية للعقالء عىل التجربة القانونّية لل

فنحن أمام مصادرة فلسفّية يف غاية األمهّية، وهي أّن املوىل يكّون ترشيعاته بطريقة معهودة 

بل يمكن أن يكون العرف  عند العرف العقالئي ضمن القضايا التي لدهيم خربة مسبقة هبا.

ه بني احلالتني، جمريًا ـ أحيانًا ـ لقانون نفي االحتامالت الضئيلة عقب قيامه برفع مستوى التشاب

 اعتامدًا عىل الطريقة عينها يف مقاربة ترشيعاته هو، فريجع األمر يف هذه احلال إىل االطمئنان.

رجناًمنًحيّزًاللغةًاخلالصةًإىلًحيّزًأوسع؛ًوذلكًأّنًغريًالعريّبً هذهًاملصادرةًيمكنهاًأنًخت 

ألّن االرتكازات  ةًالعربّية؛لوًت رجمًلهًالنّصًألمكنهًإلغاءًاخلصوصّيةًولوًملًيكنًيعرفًاللغ

املتصلة هذه ليست بالرضورة عربيّة، بل قد تكون خربوّية إنسانّية، فلسنا أمام فهم لغوّي 

منحرص بالسياق العريب، بل نحن أمام فهم لغوي إنساين أحيانًا، يمكنه أن يقارب الترشيعات 

 .يف طبيعتها، فيعيد تشكيل صيغتها القانونّية ويعّدل بعَض القيود

يف أحد أشكاهلا عىل ـ وهبذا ينكشف لنا أّن عملّية تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصيّة تقوم 

عىل خلفّيات مسبقة خربوّية مألوفة لدى العرف، وهذا األمر يستبطن إقرارًا بأّن نظام ـ األقّل 

ليد ، وأّن العرف بنفيه الفرق بني امقاربة العرف والعقالء لألشياء يف جمال التقنني مقبول  

والرجل يف التطهري يقوم بتفسري نصوص الرشيعة عىل طرائقه، وهو يؤّكد أّن هذه الطرائق 

وهو ما يذّكرنا بمقاربة النائيني السابقة يف عقالئّية القياس يف غري الرشعّيات؛  .مقبولة للمرّشع

اهبات إذ هذا كاشف عن أّن بنية الرشيعة عنده ليست قائمة عىل املقاربات العقالئّية والتش

القائمة عندهم، رغم أّن طرائقهم هذه عينها مصيبة يف الغالب يف غري الرشعّيات عنده.. وال 

 أدري كيف صّح للنائيني أن يعمل بتنقيح املناط عرفًا والقواعد الشبيهة به يف مثل هذه احلال؟!

 ناطدور وعي العرف العقالئي باألغراض واملقاصد يف ممارسة التعدية وتنقيح املـ  ـ  

ًًلكنًّ ًالعمليًّخالسؤالًاألكثر ًالعرفًهبذه ًهلًيقوم ًهو: ًهنا ًمنًطورة ًانطالقا  ًالتفسريية ة



   

ولوًأحيانا ًةًمتثلًقراءةًللترشيعًنفسهًومالكاتهًوأغراضهًوغاياتهًمعطىًداليلًفقطًأوًأّنًالعمليًّ

ًبدرجةًمعّينة؟

 من ريعن استخدام تعاب الرافضون للقياس، خاّصًة اإلمامّية،ون يّ صولنأى الفقهاء واأللقد 

فاستبدلوها ورأينا كيف أّن الصدر كان حذرًا وهو يصوغ فكرته املشار إليها آنفًا، هذا النوع، 

ة عرفًا أو تنقيح املناط أو نفي الفارق أو مناسبات احلكم واملوضوع، صوصيّ لغاء اخلإبتعبري 

هل حّقًا يقوم العرف هو:  متصلة بخارج دائرة املالكات، لكّن السؤال طراف القضّيةأفجعلوا 

ن يكون قد أخذ أدون  ،التوسعة والتضييق اتبعمليّ  :لغاء اخلصوصيّة أو بتعبري أوسعة إبعمليّ 

 بعني االعتبار أو ال؟ ضملالكات واألغرابا هوعي

ً،ةًأوًاملتحدةشجإّنًماًأّدعيهًهوًأّنًمساحةًكبريةًمنًتطبيقاتًهذهًالقواعدًاملتداخلةًاملتوا

ًوعيًاألغراضًمفهومً باًيستبطنًوعياً  ًولكّن بمعنى أّن  مشّكك،ًألغراضًمنًقبلًالعرف،

ن يكون وعيًا كامالً به، بل أوليس من الرضوري  ،قد ختتلفأو انكشافه نسبة الوعي بالغرض 

ة للعرف والعقالء بحكم تعاملهم مع هذا النوع نالغرض يف احلقيقة ينكشف ولو بدرجة معيّ 

وسأعطي لون يف فهم املرادات عىل هذا املستوى من االنكشاف، وهم يعم، من قبل من القضايا

 .توضيحّية أمثلة

وع عندما يقول: اغسل ثوبك من الدم أو البول، ثم يقوم العرف بمناسبات احلكم واملوض

لغاء خصوصّية الدم والبول نحو مطلق النجاسات، فهذا صيّة ما شئت فعرّب، بإلغاء اخلصوأو بإ

حة غسل الثوب ال لعات بتحقيق األغراض، فأنت تفرض أّن مصتدّخل يف عالقة املوضو

و الدم، بل هي شاملة لكّل النجاسات، وكذلك أنت تفرض أّن سائر  بالبول أختتّص 

 هذا. النجاسات تتطّلب وتقتيض بذاهتا شيئًا من

ة مناسبات مثال آخر أكثر وضوحًا، وأستعريه من الشيخ اإليرواين وهو يدافع عن نظريّ 

اء املضاف والعصائر، اته الغسل بامليشمل بذ ،ملوضوع، وهو أّن تعبري: اغسل ثوبكاحلكم وا

ع، لكي يقول بأّن املاء البّد أن يكون وقيدًا هنا بمناسبات احلكم واملوض فلكّن العرف يضي

 .زالة القذارةإيفهم أّن املطلوب هو  هألنّ  ؛هو املاء املطلق
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زالة القذارة هو مالمسة لفكرة املالك إطلوب هو امل نّ أالعرف يفهم  نّ أإّن احلديث عن 

حة يف نفس املصل فلعّل  ؟!زالة القذارةنعرف أّن الرشيعة تطلب هنا إاب منه، إذ من أين رتواق

زالة القذارة؟! هذا يعني أّن العرف يالمس عامل وائل عىل الثوب ولو من دون إجراء السإ

 .كّله التي تكشف متامًا عن املالكالغايات واملالكات ولو مل تكن هذه املالمسة ب

وهذا ما يطرحه العالمة السيد حمّمد حسني فضل اهلل، عندما يتكّلم عن رشط التعّدد يف 

الَغسل يف التطهري، لريى أّن التعّدد يفهمه العقالء عىل أّنه من باب طبيعة األشياء بقصد إزالة 

انية، وليس أمرًا تعّبديًا، وهلذا لو صببنا كمّية عني النجاسة يف املّرة األوىل والتنقية التاّمة يف الث

 .هائلة من املاء بشكل متواصل حصل املطلوب والغرض الذي هو إزالة االستقذار العريف

ة النهي عن البيع الغرري، فإّن باملثال الذي ذكره اخلوئي يف قضيّ  هكذا احلال يف تنقيح املناط

لقيت له أفالعرف لو نازعات واملخاصامت، وبالفعل اخلوئي اعترب أّن املناط هو منع وقوع امل

ليس هذا أ، لكن أو وسوسة افرتاضّية تعقيد ّي سيفهم هذه القضيّة بعيدًا عن أ هذا األمرَ 

فيام له خربة فيه مسبقة يف ـ ّن العرف يمكنه أليس هذا إقرارًا بأمالمسة لدائرة فهم األغراض؟ 

؟ بل أليس تعبري اخلوئي عن املناط بجملة تفّّس نوعأن جيري شيئًا من هذا الـ حياة العقالء 

املالك هو إحساس عميق بأّن املناط ـ والذي هو املعاملة املتوّقع منها وقوع املنازعة ـ مل ينكشف 

 سوى عرب املالك، والذي هو مفسدة املنازعات واملخاصامت املعاملّية بني الناس؟!

من اإليرواين، وهو أّن الرواية قالت:  داً بل املثال األكثر وضوحًا هو ما أستعريه جمدّ 

والرشاء  ع، وهو بظاهره األّويل يدّل عىل النهي عن معاملة البي«. ال يبيع وال يشرتياملعتكف.»

 ؛فعل الوكيل هو فعل املوّكل؛ لكّن العرف ينفي شمول احلكم للوكالة نّ أل ؛ولو عرب الوكيل

تنافيه،  صدٍّ ال يناسب حال املعتكف، والوكالة الهو ت النهي عن البيع والرشاء نّ أه يفهم نّ أل

مون هنا حلال البيع والرشاء املبارش ن ال يبيع وال يشرتي سيارًة، فإّن الفقهاء يعمّ بينام لو نذر أ

 .ّن تلك اخلصوصية منتفيةييل؛ ألوالتوك

لغاء إأليس هذا وعيًا بالتضييق والتوسعة و :الذي نوّجهه لإليرواين وغريه هنا والسؤال
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 نّ ائل بأات ووضعها عرب شّم مالك احلكم؟ فلامذا نتخّوف من التعبري الرصيح القاخلصوصيّ 

ون النصوص عىل ويفّّس  ،نة مالكات األحكاممعيّ  العرف والعقالء قد تنكشف هلم بدرجاٍت 

 ؟!، بام نعرّب عنه بإلغاء اخلصوصياتوفق وعيهم باملالكات سعًة وضيقاً 

وما »البالغة األمهّية هنا، ما ذكره أيضًا املريزا النائيني حيث يقول: ولنالحظ؛ لتأكيد فكرتنا 

ة عىل اخلصوصيّ  ه يف بعض موارد حكمة الترشيع يمكن أن يستظهر منها إلغاءا من أنّ م منّ تقدّ 

ام فإنّ  ..ل بالتعليلالتذيّ  نفسه لوال فيه يف حدّ  يف غري ما يكون ظاهراً  وجه يكون الكالم ظاهراً 

 .«..ة مما يساعد عليه الفهم العريفكان إلغاء اخلصوصيّ  هو فيام إذا

فالحظ عبارة النائيني وكيف أّنه أقحم فكرة حكمة الترشيع ـ وهي جنبة مالكّية ـ وهو 

، بينام نالحظ السيد أمحد اخلوانساري يقوم بتحليل ما يقوم به العرف، فأوجد ربطًا بني االثنني

 .«ليس من شأن العرف فهم املناط»اإلطالق ـ: يقول ـ يف نصٍّ غريب لو أريد منه 

ريد اّدعاءه أّن األمور املألوفة للعرف عندما يلقيها املوىل يف نصوصه فإّن العرف يقوم ما أ  

فهم الغايات بدرجٍة ما دور  فيها، ما مل يقم املوىل بالردع عن بتكييفها طبقًا خلربته التي يكون ل

ذا مرتبط باملوانع وليس بتأسيس القاعدة كام فيام نحن فيه هنا، هذا املنهج العريف يف الفهم، وه

 إذ املوانع سيأيت احلديث عنها يف الفصل القادم إن شاء اهلل.

 ُسلطة نفي الفارق عند العرف العقالئي يف دائرة األحكام اإلمضائّيةـ  ـ  

ملناط والقواعد ما تقّدم كان خطوات خطوناها يف سبيل ّتليل قضية دور العرف يف تنقيح ا

املناسب عن قضايا من هذا  املشاهبة، لكن ثّمة خطوة تبدو يل أكثر أمهّيًة وربام تكون التعبريَ 

م نفسهم يف القانون بحيث تكون موجودة يف حياهتأّن األمور التي يعرفها العقالء أ والنوع، وه

فلن يفهم منها العرف يء الرشع، هذه األمور عندما يلقيها الرشع يف نصوصه، قانونيًا قبل جم

فهم يف سياق ن ت  غي أّن مجيع األحكام اإلمضائّية ينبعندهم، وهذا يعني أ غري ما يفيد تأكيد ما

وباب الفهم العقالئي هلا مالكًا وسعة وضيقًا؛ فوجوب الوفاء بالعقد ولزوم العقود وجوازها 
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وغريها  والرشدة يف العقود من التكليف والعقل هور واألخبار ورشط األهليّ حجج الظ

العرشات من املوارد يفرتض فهمها يف سياق فهم العرف العقالئي هلا، ال يف سياق التعّبديات، 

 وكأّن هذا هو األصل يف التعامل معها، واخلروج عن هذا األصل حيتاج لدليل وليس العكس.

قّدرات وغالب الظّن أّن الفقهاء الذين كانوا يرّددون دومًا أّن باب غري العبادات وامل

والكفارات هي أبواب مفتوحة لوعي العقالء بغاياهتا ومصاحلها مثل الطويف وغريه، ربام ما 

يف املوضوع،  «العرف»كانوا يقصدون شيئًا غري هذا، وأّن اليشء الذي حصل هو إقحام مفردة 

دث تباينًا حقيقّيًا وهنائّيًا ب  .ني االجتاهاتوهي مفردة تقونن األمر، ورضورّية جّدًا، لكنّها ال ّت 

لشخصيّات مثل الشيخ حممد جواد مغنّية، والتي والعللّية وهبذا نفهم اخلطوات املقاصدّية 

أراد الصدر أن يعيد إنتاجها عىل معيار مناسبات احلكم واملوضوع ونحوها، وقلنا سابقًا بأهّنا 

عملّية إنتاج تتخّطى فكرة املناسبات نحو فكرة املالكات، ونحن هنا نوضح هذا التخّطي عرب 

 جديدة وفهم جديد لفكرة املناسبات وتنقيح املناط نفسها.

ًـًكامًيتصّورًـًعنً والنتيجة:ًإّنًتنقيحًاملناطًوالقواعدًذاتًالصلةًبهًليستًمنفصلةًمتاما 

.ًومراجعةًفكرةًاالنكشافًالنسبيًللمالك،ًومرجعّيةًهذاًاالنكشافًيفًعمليّةًالفهمًوالتفسري

،ًفلسناًيقّيةًللفقهاءًهناًتؤّكدًماًنقول،ًوأّّنمًمارسواًهذاًاألمرًبأنفسهمعرشاتًاملواردًالتطب

ًأعمقًمنًجمّردًالعرفًاللغويًاللفظي.ًواملوضوعً أمامًعرفًلغويًبلًنحنًأمامًعرفًواع 

ً.ليسًموضوعًلغةًعربّية،ًوليسًموضوعًداللة،ًبلًموضوعًمدلول

 لغاء اخلصوصّية؟!ـ مع إقًا بيطتـ ة يف تعامل الفقهاء ازدواجّي ةهل مّثـ  ـ  

املوارد ال يقبلون بإلغاء ـ وربام مئات ـ نجد الفقهاء يف عرشات ما تقّدم كّله، رغم 

 !ة فيهاخلصوصّية، مع أّن املورد يبدو للعرف العادي غري املتسامح ال خصوصيّ 

هذا املتواضع كأّن الفقهاء تشّكل لدهيم عرفهم اخلاص يف دائرهتم بحيث بات  ويف ّتلييل

ة ما العرف يسمح بالتعدية تارًة ويمنع عنها أخرى، ففي النظر اىل صورة املرأة الفوتوغرافيّ 

وأّي  ة املبارشة، مع أّن الغاءها عريف جدًا!نزال نشاهد رفضًا لدى بعضهم إللغاء خصوصيّ 

ومل مثاًل،  ةلف لرية لبنانيّ ئة أمانة بمبلغ ماأة فإذا جعلت لديك لنقد خصوصيّ لعاقل ال يرى 



   

ة بارزة، فإّن خصيّ شا من خذهت  يل كام لو كنت أ ةة تارخييّ يكن ألعيان هذه األوراق خصوصيّ 

، ومع ذلك بعض من نفس الفئة شبيهة ةالعرف ال يرى أّي فرق بينها وبني أّي عملة نقديّ 

 الفقهاء ال يقبلون بالترّصف هبا ولو كان غريها املساوي هلا يف القيمة والرقم موجودًا! وهكذا

ة املالك يف املال الذي يوضع يف البنوك، هوليّ جرين بماحلال يف حكم العديد من الفقهاء املتأّخ 

ب عليك احلّج وال اخلمس ما مل تقبض بيدك!  جيق القبض باحلواالت البنكّية فالأو بعدم ّتقّ 

ا يعرف ملالية وغريها ممّ ة واة يف القضايا البنكيّ رشعيّ البل وهكذا احلال يف العديد من احليل 

ومع ذلك  ،ق املفسدة شيئًا أو املصلحة كذلك من ّتقّ د تغيري صوري ال يغرّي ه جمرّ نّ اجلميع أ

االثنتني ال فرق  نّ أرغم  ،د التغاير الصوري بينهامخرى ملجرّ عاملة ويرفضون أجتدهم يقبلون بم

 هذه التحايالت!بعض أ بزهيقد بل العرف  ،بينهام من حيث النظر العريف

مفاسد الكذب يراها تلحق التورية يرى العرف فرقًا بني الكذب والتورية، فوهكذا ال 

وال يعرف العرف فرقًا بني أن ي مني الرجل بسبب ! بني االثنني زهم يميّ الكثري من ولكنّ  ،يضاً أ

احلديث مع زوجته وهي أمامه أو ينزل منه املنّي بسبب حديثه معها عرب التلفون، مع أّن بعض 

 .يّد اخلوئي واملريزا التربيزي ـ يرون حرمة الثاين دون األّولالفقهاء ـ كالس

املناط  نّ أيعرف )احلدود والتعزيرات(  ةوأّي عاقل تعرض عليه أنظمة العقوبات الرشعيّ 

معنّي مل يكن  زمنّي  فيها والغرض منها هو ّتقيق الردع، فلو فشلت يف ّتقيق ذلك لسبٍب 

 نّ أمعتربين  ،مرّصين متامًا عىل استخدام هذه األساليب حكمها شامالً، ومع ذلك نجد الفقهاء

ساليب د هذه األم عن تقيّ بل نتكلّ  ،ثانوّي  بد، وهنا ال نتكلم عن عنوانٍ وإىل األ هلا خصوصّيةً 

 ريمة.جلتها للردع عن انتاجيّ إبحال ـ يل وّ بعنواهنا األـ ة العقابيّ 

ني يف التعامل مع هذا املوضوع، جيّ ّن بعض الباحثني يف الفقه يبدون ازدواالشعور بأهذا 

                                              
تاين أن يتلّمس هلذه الفتوى وجهًا رغم ؛ وقد حاول السيد حمّمد رضا السيس253: 3( انظر: رصاط النجاة 1)

أّنه مل يقتنع هبا، فاعترب أّنه من املمكن أن يكون مستندهم هو أّن الصورة والصوت نسخة عن األصل هنا 

وليسا عينه، فيشملهام دليل لزوم الغّض الوارد يف اآلية والداّل عىل مطلق رصف اإلنسان نفسه عن غري 

: ةة؛ ألّنه صورهتا أو صوت مشابه لصوهتا )وسائل اإلنجاب الصناعيّ الزوجة، وهذا مصداق لغري الزوج

 (، وأنت خبري بام فيه.261



  

 كنمة يضافيّ ة عنارص إليه؟ وهل ثمّ ف أكثر، فام هو العرف الذي نرجع إيدفعنا لتحليل املوق

 يانًا؟أح و تعارضهقحم يف امليدان تتعاون مع العرف أن ت  أ

يفًمقامًحماولةًاجلوابًعنًهذهًالتساؤالت،ًربامًنالحظًوجودًجمموعةًعنارصًقدًيكونًهلاً

ًمتعّددًهنا،ًوهي:ًدور

ليست سوى مسألة اختالف يف يف جانب منها املسألة فأًـًالعنرصًالطبيعيًيفًاالختالف،ً

التطبيقات، كام حيدث يف اكتشاف صغريات الظهور، فال داعي إلعطاء املوضوع حجاًم أكرب 

 .، وهذا العنرص يمكنه أن جييب عن بعض مصاديق االختالف ويرّبرهامن حجمه الطبيعي

حركة التطبيق الفقهي هنا هي حركة حمكومة وذلك عرب القول بأّن  العنرصًالنفيس،ًبًـ

لنظاٍم نفيس سيكولوجي عاطفي وإحسايس، بمعنى أّن الفقهاء يتحّركون تبعًا جلهوزّيتهم 

النفسّية يف التعدية عرب إلغاء اخلصوصّية وتنقيح املناط وأمثال ذلك، فاليشء الذي مل يعتادوا 

تيجة أّن السابقني مل يقوموا بذلك مثاًل، يرتفع يف ذهنهم احتامل اخلصوصّية عىل تعديته ن

ّن الالحقني يصبح أينا أر ،بارز وكّس احلاجز النفيس ذا جاء فقيه  ، فإوينسبون احتامهلا للعرف

 وتناوهلم للفهم العريف أقرب. ،سهلأة عندهم نفي اخلصوصيّ 

د خيتلفون يف نوعّية فهمهم للقضيّة، من زاوية وأعني به أّن الفقهاء ق جًـًالعنرصًالداخيل،

أّن املوضوع غري تعبّدي  فقد يظّن فقيه   ؟خربًة وارتكازًا متصاًل أو ال اهل يملك فيهأّن العرف 

بهمة يمنع ة املديّ بّ عوقد يعتربه فقيه آخر موضوعًا تعّبديًا، وهذا اإلحساس بفضاء الت ،خالص

هذا األمر يف ذهنه نتيجة عدم ذهاب  زات، ويتعزّ لغاء اخلصوصيّ الفقيه عن خوض جتربة إ

ن ال يكون للعرف هنا مكن أمن امل هة التنقيح يف هذا املوضوع ممّا يشعره بأنّ السابقني لعمليّ 

 سابقني.لوإال لظهر يف جتربة ا ،كازتار

ويف هذا السياق، قد يظهر لفقيه  عنارص وشواهد يف النصوص املتصلة باملوضوع تقف مانعًا 

إجراء هذه العملّية؛ ألّن هذه الشواهد والقرائن يف النصوص وأمثاهلا تشّكل عاماًل عكسيًّا  أمام

كاشفًا عن أّن املوضوع يتخذ عند املوىل سبحانه طابعًا متلفًا عاّم هو عند العرف العقالئّي، 

 األمر الذي يفرض التوّقف والتحّفظ.



   

يظّل لدهيم حذر شديد من التوّرط يف فإّن الفقهاء الرافضني للقياس  دًـًهاجسًالقياس،

الوقوع يف القياس، هلذا ال حياولون ممارسة أّي عملية قد تقرتب منه ولو جزئّيًا إال إذا كانوا 

مطمئننّي من سالمة األمر وأهّنم لن يقعوا يف القياس واستحسان الرأي وغري ذلك. من هنا 

زات العقالئّية والعرفيّة، فنزعة نجد النزعة االحتياطّية يف التعاطي مع موضوع االرتكا

االحتياط هذه يمكن أن يكون هلا دور كبري يف بعث الشّك يف نفوس الفقهاء يف وجود 

 نا نتوّهم شيئًا من هذا القبيل، فنقع يف القياس من حيث ال ندري.ارتكازات، وأّنه لعلّ 

ناءات والفهوم هذه العنارص وغريها ال يمكن تالفيها إال عرب تطوير الوعي الفقهي بالب

وهي أّن  ،مهّمة هنا ةالعقالئّية البعيدة عن التوتر النفيس ومظاهر القلق، وعلينا ترشيح قضيّ 

 آلّيته هل يقوم يف ،العاّمة ةوالعرفيّ  ةكازات والبناءات العقالئيّ تنوع الوعي الفقهائي باالر

 ة سليمة يف املعرفة أو ال؟عىل عمليّ  ه(ميكانيزما)

دراك الفقهاء للقضايا املتصلة بالوعي إشكال أوعاّمة وتواجه متلف  كليّة ةهذه القضيّ 

سبة ـ أّن اكثر من منأع يف وثنا عن هذا املوضّدعى ـ كام ّتدّ العقالئي والعريف العام، حيث قد ي  

اّصة ينية اخلة هو وعي خيتلط مع الوعي الفقهائي باحلياة الدالوعي الفقهائي باحلياة العقالئيّ 

ة ّتصيل شكاليّ إسة الدينّية، فبرصف النظر عن اة الفقهّية ونمط تفكري املؤّس وبأعراف احلي

االجتامع واألنثروبولوجيا  وليس عرب تعاون علوم ،ةة عرب االنطباعات الذاتيّ السري العقالئيّ 

والتاريخ والنفس ونحوها، إىل جانب إحصاءات واستبيانات علميّة دقيقة، وهي مشكلة كبرية 

الفقهاء أحيانًا بالسري العقالئّية إىل جمّرد أعراف حملّية يف بالد الرشق مثاًل، والتي ّتيل ما يسّميه 

 مل يّطلعوا بشكل عميق عىل أعراٍف غريها..

برصف النظر عن ذلك، فإّن الفقيه يامرس وعي الفهم العريف السياقي ـ وليس األلفاظ 

اق الديني وهو يرصد وعي واللغة ـ ضمن ممارسته الوعي الديني، فهو ال ينفصل عن السي

العرف والعقالء يف قضايا من نوع إلغاء اخلصوصّية ومناسبات احلكم واملوضوع، من هنا خيّيل 

إليه أّن العرف ال يلغون اخلصوصّية يف هذا املورد، يف حني أّن عدم إلغائها ناتج عن هواجسه 

متامًا، ملا توّقف يف إلغاء الدينّية بحيث لو تركها جانبًا وأخذ الشخصّية العرفية وتقّمصها 

ًاخلصوصّية.



  

أّما جانب اخلطأ فيه فهو أّن إدراك كيفّية تلّقي  هذاًاألمرًلهًجانبًصوابًولهًجانبًخطأ،

العرف والعقالء للنصوص جيب أن يكون من خارج أّي عنرص آخر غري البعد العريف العقالئي 

لفًا، وأّما جانب الصواب فيه، فيأيت  بعد ّتّقق اكتشاف االرتكازات عندهم، وإال كان خ 

يف ضوء املالبسات  ةواملناسبات العرفّية، لي عيد الفقيه  النظَر جمّددًا يف الدليل، لكن هذه املرّ 

ة ة للنصوص والسياقات الدينيّة، فهل لدهيا ما يمنع عن الفهم العريف يف هذه القضيّ الداخليّ 

 ؟ال ة نفسها أوموجودة يف القضيّ وقرائن ات نتيجة خصوصيّ 

ن ل لنا أفيخيّ  ،إّن الدمج بني هذين العنرصين هو الذي قد يوقع يف اخلطأ أحيانًا كثرية

 والعكس صحيح. ،وهو يلغي ،يلغيال العرف 

من هنا، نحن نعترب أّن قصور حركة تنقيح املناط يف االجتهادات ـ خاّصة يف وسط نفاة 

ان، وأّن ميكانيزما تنقيح املناط عرب القياس ـ مرجعها لعوامل غري موضوعّية يف كثري من األحي

مرجعيّة العرف العقالئي العام، تسمح بتغيريات كبرية جدًا يف نظام فهم مناطات األحكام يف 

 غري األمور املبهمة يف الرشع، كبعض التعبّدّيات، وهبذا ينفتح االجتهاد عىل أ فٍق جديد.

 خلق إلغاء جديد للخصوصّيات ر الوعي بالتشريعات ومالبساتها، ودوره يفتطّوـ  ـ  

ة نحو ضافيّ إتدفعني خلطوة إّن النتائج التي توّصلنا إليها حتى اآلن يف عملّية التحليل هذه، 

ّن العرف كات، فهذا يعني أبوعي املالـ نسبّيًا ـ التفسري مرتبطة  ةقضيّ  تأّنه ما دام واألمام، وه

شبكات الرتابط بني ـ ة مستويات خربته نتيجـ املعارص لصدور النّص ربام ال ينقدح يف باله 

، والسؤال: انين يوّلد وعيًا يف بعض األحأاألحكام وغاياهتا، لكّن تطّور احلياة اإلنسانّية يمكنه 

عقالئي للغاء اخلصوصيّة هو العرف املعارص أو العرف اإل الذي يمثل مرجعاً عرف هل املراد بال

 عًا ملا يملكه من وعي مسبق عن الترشيعات؟تب

 سأوضح فكريت هبدوء: إّن لدينا هنا ثالث حاالت:

 خذه مرجعًا.، وهنا يفرتض أة ويراها قائمةً ـ أن يثبت العرف السابق اخلصوصيّ  1

 ة وال يراها موجودة، وهو هنا مرجع.ـ أن ينفي اخلصوصيّ  2

دات ه مل يثبت له نفيها، وهذا كثري؛ كام يف موارد العبانّ أة من باب ن يعمل باخلصوصيّ ـ أ 3

 ليه.لنسبة إبا



   

عىل  ه مل يقم لديه دليل  نّ ة من باب أهنا نسأل: إذا كان العرف السابق يعمل باخلصوصيّ 

بل  ،ة ال وجود هلاّن هذه اخلصوصيّ ّور وعي العرف نفسه لكي يكتشف أاألخذ أو النفي، ثم تط

 فام هو املوقف؟ ،ةتفيهي من

اغسل يدك من »لسابق مّلا سمع مجلة: سأعطي مثاالً فرضّيًا للتوضيح: لنفرض أّن العرف ا

، مل يلغ  اخلصوصّية عن البول والدم بسبب أّنه كان يتصّور ـ نتيجة مستواه «البول أو الدم

العلمّي ـ أّن البول والدم فيهام ماّدة مايكروبّية خاّصة مرّضة باملعدة جدًا، وهي غري موجودة يف 

ه ّتّفظًا عن إلغاء اخلصوصّية هنا، لكّن سائر النجاسات، وهذا الوعي العلمي لديه سّبب ل

وأّن هذه املاّدة  ًا،زائف اً ومهإال ه ليس نالعلم تطّور جدًا، واكتشف أّن هذا الذي كانوا يتصّورو

جديد يدفعه لنفي  املايكروبّية موجودة يف كّل النجاسات مثاًل، أال حيدث للعرف هنا وعي  

ر بل نتيجة عدم توفّ  ،ةدراكه اخلصوصيّ إن نتيجة مل يك ّن عدم نفيه للفارق سابقاً الفارق؟ أل

 قام عنده وقد زال هذا املانع اآلن.. فام هو املوقف؟ معطيات نفيها لديه ملانعٍ 

هذا املوضوع يفتح عىل سؤال: ما هو العرف املعتمد هنا والذي تلعب ارتكازاته دورًا يف 

ني عرص صدور النصوص إلغاء اخلصوصّيات ومناسبات احلكم واملوضوع؟ هل العرف الزم

ونزوهلا أو العرف العقالئي العاّم عىل طول اخلّط الزمني، والذي يتبع مستويات إدراك العقالء 

 لقضايا متصلة باملوضوع نفسه الذي جيرون نفي اخلصوصية فيه أو إثباهتا؟

بل جرائها من قإ فرتض منطقيًا أّن نلتزم بإجراء قاعدة تنقيح املناط يف كّل مورد كان عدمي

نة انكشف لنا معيّ  ةً بسبب احتامهلم خصوصيّ  ،بناء عرص النزول والصدوربمن فيهم أمني املتقدّ 

تنشيطها من قبلهم  مورد كان بطال تنشيط قاعدة نفي الفارق يف كّل إخطأها، وكذلك علينا 

 ات معرفتهم باملالبسات واملوضوع.ويتّنه ال فرق بني احلالتني نتيجة مسأسببه ظّن 

ًالكال ًالعريف؛وهذا ًالفهم ًبقواعد ًالًخيّل جانب  ألّن اّدعاءنا أّن العرف إّنام فهم نتيجة م

خرب بأّنه أخطأ يف هذا اجلانب إلعاد فهم الكالم واملراد بالطريقة معقويّل سياقي، ولو أّنه أ  

 الصحيحة، فاخللل يف مقّدمات املعرفة السياقّية ال يف الفهم العريف للكالم، فمثالً لو قلنا بأنّ 

املعارصين لزمن النزول كانوا يعتقدون عدم عصمة النبّي، وعىل هذا األساس كانوا يفهمون 

نصوصه، فيخرجون باستنتاجات مغايرة أحيانًا لالستنتاجات القائمة عىل نظرّية العصمة، 



  

ونحن قلنا بأّن النبيَّ معصوم، وأهّنم أخطأوا يف تصّورهم عدم العصمة، ففي مثل هذه احلال ال 

جعل نسق فهمهم املبنّي عىل مقّدمة نظرّية خاطئة بمثابة حّجة علينا، وهذا ال يرّض  يصّح 

 بمرجعّية الفهم العريف والسياقي إطالقًا، فاألمر هنا من هذا القبيل.

نع إلغاؤها عند املتقّدمني، نتيجة مقّدمات وعليه ففي كّل مورد أ   لغيت فيه خصوصّية  أو م 

وضوع واملالبسات، فإّن املتأّخرين بإمكاهنم القيام بخطوة معاكسة، مبنّية عىل تصّوٍر خاطئ للم

 .وتكون خطوهتم عرفّية متامًا، وغري خارقة لقواعد الفهم العريف

،ًبلًتشملًاملتقّدمنيًفمرجعّيةًالعرفًيفًبابًتنقيحًاملناطًوماًيشبههًالًختّصًعرف ًوعليه،ً

 ملالبساتًواالحتامالت.رينًالقائمًعىلًوعيًمتجّددًباملوضوعًواّخًعرفًاملتأ

 العبادات أو املبهمات عن تنقيح املناط ونفي اخلصوصّية؟ ُدهل حتيَّـ  ـ  

يبدو من بعض الفقهاء واألصولّيني الذين تعّرضوا لكليات هذا املوضوع أّن األمور 

 ويفالعبادّية جيب ّتييدها عن هذه القضايا، بل إّن ّتليل السيد الصدر الذي نقلناه عنه هنا 

ربته جتربة العالمة مغنّية يؤّكد التمييز بني العبادات وغريها يف هذه ال عند مقوّ الفصل األ

 ت.اوارتكازًا يف العباديّ  القضايا؛ بحّجة أّن العرف ال يملك خربةً 

 افيه ربة الفقهّية التارخييّة عند متلف املذاهب بامجال تتناسب مع التهذه الصورة التحليلّية 

طبيقات  أبسط مراجعة لتنّ أة واإلماميّة، وذلك ة للقياس جدًا مثل الظاهريّ املذاهب الرافض

بواب الفقه بام متلف أقواعد تنقيح املناط وما يشبهها يؤّكد أّن الفقهاء مارسوا هذه القواعد يف 

ا الكثري ة التطبيق هذه، يف الوقت الذي وجدنفيها العبادات نفسها، ومل جيدوا حرجًا من عمليّ 

 .جراء هذه القواعدأبواب املعامالت يرفض فيها إيف ارد من املو

ًتنقيحًاملناطًونفيًالفارقًوأمثاهلاً ًقواعد ًوهيًأّن ًهنا، ًجديدة ًلفرضّية ًسيدفعنا ًما وهذا

املبهامتًًومفهومً ً.تشملًمبدئيّا ًـًبحسبًإمكاناهتاًالذاتّيةًـًخمتلفًأبوابًالرشيعةًعداًاملبهامت

ً.هومًالعباداتعنًمفًخمتلف ًالذيًن طلقهًهناً

أؤّكد فيها أّن هذه القواعد مارسوها نات من باب املثال ال غري، يّ سأذكر بعض العيف البداية 

وإذا مات اإلمام أو أغمي عليه يف األثناء »ق النجفي: فمثاًل يقول املحقّ يف العبادات كثريًا، 



   

ح مجاعة، بل املوت رّص مجاع يف ، بل باإلبه أجده بال خالف معتدّ ، الصالة هبم استنيب من يتمّ 

مجاع يف مطلق العذر الشامل ، بل عن الذكرى وغريها اإلغامءفيه مع اإل أيضاً  يف التذكرة ذلك

 كّل  ف فيه ويفظاهر األصحاب عدم التوقّ  وغريه، وإن كنت مل أجد ذلك فيها، إال أنّ  للموت

 إال أنّ ، وتونحوه، وإن كان ال ترصيح يف النصوص إال بامل للموت من جنونٍ  عذر مساوٍ 

 .«ة ولو بمعونة االتفاق املزبورالظاهر إلغاء اخلصوصيّ 

ومن ذلك يستفاد أمهية اختياري الوقوف من اإلحرام لعمرته، »ويقول املحقق العراقي: 

 .«ةلفهم العرف إلغاء اخلصوصيّ  ؛ه أيضاً فيتعّدى منه إىل إحرام حجّ 

قد وردت روايات يف باب »: الصالة حول عروض النجاسة أثناء ويقول السيد الربوجردي

ن مل إا عليهم السالم بوجوب االستيناف وقد حكمو ،دم الرعاف العارض يف أثناء الصالة

للدم  ةٍ ن أمكن أحدها، وال شبهة يف عدم خصوصيّ إ، وعدمه ه أو تطهريه أو تبديلهؤيمكن إلقا

ارج منه، بل الدم الواقع من ة للدم اخله ال خصوصيّ نّ أ دم، كام اخلارج من األنف، بل يشمل كّل 

النجس بام  نّ أ، بل يفهم منه كذلك ال يبعد إلغاء اخلصوصية بالنسبة إىل الدم أيضاً  اخلارج أيضاً 

 .«هو حكمه كذا

لكن يف كفاية تلك الروايات الواردة يف الرعاف »بينام نجد السيد اخلميني يقول هنا: 

بعد ما نرى  ،ة عن الدم غري ممكنغاء اخلصوصيّ إل فإنّ  ؛شكالإالنجاسات  ثبات احلكم ملطلقإل

 لدم الرعاف ونحوه من العفو عن القليل منه والعفو عن دم القروح رشعاً  ةمن اخلصوصيّ 

لو مل يالحظ وجود ترشيعات تعطي الدم خصوصّيًة  اخلميني . وهذا يعني أنّ «واجلروح

 ظّن.جردي فيام ألوافق نظر الربو

ة املستحاضة يف لغي خصوصيّ اخلوئي املتحّفظ عىل تنقيح املناط ي   نّ رأينا سابقًا كيف أوقد 

 .«الحال ترتك الصالة ب»قاعدة 

                                              
 .368: 13( جواهر الكالم 1)

 .181: 4( رشح تبرصة املتعّلمني 2)

 .321ـ  320: 1( القبلة والسرت والساتر ومكان املصيّل 3)

 .148( اخللل يف الصالة: 4)



  

ًعرفيّةً ًكيفًنجمعًبنيًتفسريًإلغاءًاخلصوصّيةًعىلًأّنهًسياقاتًارتكازّية والسؤالًاآلن:

اًغريًناجتةًعنًخربةًمسبقة،ًوبنيًهذهًالتطبيقاتًالفقهائّيةًيفًأبوابًالعباداتًالتيًيقولونًبأّّنً

ًعىلًالدوام؟ األمرًعينهًًمعهودةًللعقالءًوأهلًالعرفًفيكونًبابًاخلصوصياتًفيهاًمفتوحا 

ًيفًالعباداتً ًكثريا  ًعىلًسبيلًاملثالًـ ًـ ًحيثًطّبقتًاملصالحًاملرسلة ًيفًالوسطًالسنّي نجده

ًأيضا !

ازي الكثري من يبدو يل املوضوع مل يعد دقيقًا يف ّتييد العبادات؛ ألّن العرف يفهم أيضًا مغ

القضايا العبادّية ضمن فهمه ملنظومة العبادات يف الرشيعة، وإال فكّل أشكال إلغاء اخلصوصّية 

ومناسبات احلكم واملوضوع يف العبادات ـ وما أكثره ـ سيكون استحسانًا ورضبًا من التخمني 

 وقياسًا!

إذًسننتقده،ًبلًهبدفًًمنًهناًجيبًأنًنعيدًصياغةًاملوقف،ًالًهبدفًتربيرًالسلوكًالفقهي،

وذلك عرب القول بأّن ما جيب ّتييده عن قواعد من هذا النوع هو  تكوينًفهمًدقيقًللموقف،

احتامل بحيث يرتفع فيه القانوين،  يبدو للعرف مبهاًم بحسب ذاته أو مالبسات تركيبه دٍ كّل مور

 فرق يف ذلك بني و قوانني غري مفهومة للعرف وجتربة البرش، بال املرّشع صاغ قواعد أنّ أ

كام  متاماً  ،ة بالتي يراها العرف مبهمةً عباديّ  ةالعبادات واملعامالت والسياسات، وليس كّل قضيّ 

 الفارق. ري فيها نفَي واضحة لديه حتى جي   اهاقضاي املعامالت ليست كّل 

بيعتها غري مفهومة مثل بعض تفاصيل الشؤون طو بحسب ايا التي تبدأّن القض وهذا يعني

ات فيها صعبًا للغاية، ما مل تقم يّ صلغاء اخلصوكام الشّك والسهو مثاًل، يصبح إ؛ كأحةاديّ العب

جة من خارج سياق االرتكازات العرفّية املخار  لغاء ي اإلأقاعدة داخل ـ نصيّة عىل اإللغاء، 

فرضية نفي  زشارع ما يعزّ لة ادء ومعرفة عاستقراللنصوص بذاهتا، فلو قام من خالل اال

احلاّفة؛ ألّن  ةيه االرتكازات العرفيّ د ما نسمّ ة أمكن ذلك، بينام ال يمكن ذلك بمجرّ يّ اخلصوص

 ئ غري مقبول هنا.العرف املتساهل واملتجرّ 

شكلة جوهرّية متعاين من التفصيلّية  ةحكام العباديّ أّن الكثري من األ نتاجتوهبذاًيمكننيًاس

قرائن النصّية أو التعليل الأو ء ستقرااالعميقة ولو اشتهرت وسادت، فام مل نقم باستخدام 

ة يف القضايا دسائالة صعب اخلروج بالكثري من الصياغات الفتوائيّ الفمن  ،مثال ذلكأو النّّص 



   

ال « رتك الصالة بحالال ت  »، فالتعّدي من املستحاضة إىل مطلق املكّلف يف قاعدة املبهمة بذاهتا

إذ من أين للعرف أن يملك خربة يشء من هذا يمكن أن يكون مرجعه إلغاء اخلصوصّية عرفًا؛ 

القبيل، حتى تتكّون لديه ارتكازات مسَبقة يقوم بإسقاطها عىل النّص أو يصّب النصَّ يف 

أو  يقوالبها، فيلزم هنا استخدام وسيلة أخرى إللغاء اخلصوصيّة، مثل التعليل النّّص العموم

 .ء أو غري ذلكستقرااال

 اليقني إىل الظّناملناط من تعديل تكييف تنقيح ـ  ـ  

هل هتاَفت الفقهاء عندما طرحوا تارًة فكرة تنقيح املناط عرب مرجعيّة القطع فأعطوا احلجيّة 

لتنقيح املناط القطعي فقط، فيام أخذوا أخرى بقاعدة حجّية الظهور يف باب تنقيح املناط وإلغاء 

 ظهوري بال حاجة لفكرة القطع؟اخلصوصّية، وهو أمر  يمكنه أن ي فيض إىل تصحيح الظّن ال

ًطرحهاًهنا:ًنييمكنعندي،ًوحمتملةًراتًثّمةًتصوًّ

التصّور القائم عىل حصول تطّور يف نظرّية تنقيح املناط عند اإلمامّية من حيث تفسريها  ـ1ً

ّي متابع؛ ال بمعنى وقوع الفقيه يف وتكييفها، وذلك بأن نقول بأّنه يبدو التهافت واضحًا أل

عندما وافقوا عىل تنقيح املناط منذ ـ يف تقديري ـ  ةبل بمعنى أّن فقهاء اإلماميّ  ،فتناقض املوق

، عرص احليّل موافقًة نظرّية كانوا يف احلقيقة يعتربونه نشاطًا خارج سياق الفهم العريف للكالم

 ففهمهم للتنقيح مل يكن العرف عىل صلة به ومل يكن للدالالت اللفظّية والسياقات االرتكازّية

احلاّفة حضور فيه، وهلذا مل يكن لدهيم لتربيره سوى نظرّية اليقني، وهذا يعني أهّنم تصّوروا 

 أو كشف املالكاالستنتاجي تتامهى أو تقرتب من ختريج املناط  التنقيح عملّيًة اجتهادية ّتليليّة

ن اكتشفوا ـ نظرّيًا ـ أّن ، فإذا مل تبلغ حّد اليقني مل يعد يمكن األخذ هبا، بينام املتأّخروالتام عقلياً 

 ثّمة مقاربة ثانية للموضوع خارج سياق مفهوم اليقني، وهو السياق العريف اللغوي والداليل.

هذا يكشف عن أّن فهم تنقيح املناط تطّور عند اإلمامّية، وهلذا صار يمكن فتح حجّيته من 

 باب الظّن دون اليقني رشط االندراج يف الظّن الظهوري.

توحي عبارات بعضهم  ةا إىل اليوم نالحظ أّن علامء اإلماميّ نؤّكد لنا ما نقول أنّ ولعّل ما ي

عطي عبارات مينات ومعرفة مالكات وغري ذلك، فيام ت  بأّن تنقيح املناط قياس وظنون وخت



  

خفّي يف بعض اجلوانب  فهم عريف ظهوري عقالئي، وهو ـ يف أغلب الظّن ـ رصاع   هآخرين أنّ 

شارة خرضاء لالجتهاد إاخلالصة وإعطاء  ةهبذا النوع من األنشطة غري اللغويّ عىل كيفية القبول 

 يف العّلة رغم كّل املحاذير حوله عند رافيض القياس.

بعض الباحثني املعارصين، من أّن الفقهاء اإلمامّية مل ذكره يمكنني استنتاجه ممّا ما  ـ2ً

ية ؛ ألّن حجّ نية اليقيرجعونه حلجيّ يقعوا يف تناقض؛ ألهّنم بإرجاعهم األمر إىل الظهور، 

 .ة الظهورة اليقني ومرجعيّ الظهور يقينّية، فلم يتناَف كالمهم بني مرجعيّ 

لكنّني أعتقد بأّن هذه املحاولة غري صحيحة؛ ألّن القضّية لو كانت هبذه الطريقة فال يصّح 

ت احليّل ومن َبعده جاء استخدام رشط اليقني بنفي اخلصوصّية وتنقيح املناط؛ فاليقني يف كلام

، بينام ال «تنقيح املناط القطعي»لتنقيح املناط ال حلجّية تنقيح املناط، وهلذا اشتهر التعبري بكلمة 

، ونقصد الظهور الذي حجّيته قطعّية، فهذه املحاولة متكّلفة نسبيًّا يف «الظهور القطعي»نقول: 

 تقديري.

ومًا بمالمسة جانب من املالكات وكشف ما وعليه، ففكرة تنقيح املناط كانت عىل صلة د

ليس يف اجلانب امللفوظ من النص حضور  فيه، وهذا كّله يعني أّن العقل االجتهادي اإلمامي 

عرب بوابة حجيّة الظهور والفهم بدأ يقبل بدخول أفكار من هذا النوع وهو ال يلتفت لذلك، 

ات التعليل زء من عمليّ جديد جلفهم تقديم حماوالً العريف واالرتكازات املتصلة ونحو ذلك، 

 ت النمطّية.ها بطريقة تنأى هبا عن اإلشكاليّاالتي مارسها الفقه السنّي من قبل، وإعادة تكييف

إىل كلمة  «دور العقل يف فهم جوانب من املالكات واملناطات»إّنني أعتقد بأّن تغيري كلمة 

كان خطوة جّبارة من االجتهاد اإلمامي  «المصريورة الفهم العقالين ارتكازًا عرفيًا حاّفًا بالك»

لفهم طريقة ّتليل النصوص واملرادات بطريقة أفضل، وأّن هذه اخلطوة ال تعرّب التطبيقات  

القائمة هلا حتى اليوم عن كّل إمكاناهتا الذاتّية، فليست ّتّفظاهتم التطبيقّية كاشفًة عن التعديل 

ّن بعض امتداداته ما يزال ممكنًا ولو مل يطبّقوه، نتيجة النظري هذا بكّل امتداداته، مما يؤّكد أ

 العنارص النفسّية وغريها مما رشحناه آنفًا.
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هذا كّله لو قلنا بأّن تنقيح املناط هو إلغاء اخلصوصّية، كام هو مفهومه عند أهل السنّة الذين 

عن إلغاء  يرجع إليهم هذا املصطلح، أّما لو قلنا بأّن ختريج املناط وتنقيحه متلفان

 اخلصوصّيات ونفي العلل املوهومة، فال حمّل هلذا الكالم. وقد سبق احلديث عن هذه القضيّة.

كام أّن هذا الكالم كّله مبني  عىل أّن الفهم العريف هو فهم  ظنّي، وليس اطمئنانّيًا، أّما لو قلنا 

تنقيح املناط والقائم عىل بأّن العرف يفهم الكالم بطريقة اطمئنانّية، فيقرتب التخريج األول ل

القّوة االحتاملّية مع التخريج الثاين جدًا، ويكون الثاين من أفراد األّول بعد توسعة اليقني يف 

 األّول لألعّم من اليقني الربهاين واليقني العقالئي العادي.

 ل املتكّلممن ِقَباخلصوصية ذكر نفي الفارق عرفًا وتربير ـ  ـ  

األمهّية ويفتح عىل شبكة تواصل بني نظرّية تنقيح املناط ومقوالت  هذا السؤال يف غاية

أخرى، وذلك أّنه إذا كانت اخلصوصّية أو الفارق املذكوَرين يف اللفظ ال قيمة هلام عند املتكّلم، 

فلامذا ذكرمها؟! ما هي فلسفة تعليق املتكّلم يف ظاهر اللفظ احلكَم عىل صفٍة ما ويف الوقت 

كيف يمكن ملرجعّية الفهم العريف يف باب تنقيح  لصفة غري منظورة له أصاًل؟نفسه تكون هذه ا

 املناط أن تفّّس لنا هذا األمر؟

ة كازيّ تعىل القرائن السياقّية واحلالّية واالر ماعتامد املتكلّ اجلواب األّويل املبارش هنا هو يف 

ذي  أّي وهم، بل ذكر القرينة معاملعلومة عند املتلّقي، وهو هبذه الطريقة ال يكون قد أوقعنا يف 

القرينة معًا؛ ألّن كّل كالم يشتمل عىل جزء مسموع وهو األلفاظ الصادرة من فم املتكّلم مثالً، 

وجزء غري مسموع، وهو القوالب واالرتكازات املوجودة يف ذهن السامع واعتمدها املتكّلم 

 وع من كالمه.أثناء الكالم، دون أن يشعر باحلاجة لذكرها يف القسم املسم

سم برصامة ن تتّ ة جيب أيف كوننا نعترب أّن البيانات القانونيّ  تكمنواملشكلة الرئيسة هنا 

ة يبًا، لكّن املالحظ يف النصوص الدينيّ رة اليوم تقكلّية، متامًا كام هي اللغة القانونيّ لغة ة ووقاطعيّ 

حيانًا، بل تستعيض عنها بأساليب عاّمة يف جمال القانون وغريه أهّنا ال تستخدم هذه اللغة إال أ

 سلوب التعليم عىل األمثلةأيضًا أة يستخدم يف حياته اليوميّ  التعليم العريف، فإّن العرف

خاّصة بل ربام كان تعريف األشياء باملثال أكثر شيوعًا يف حياة العرف من غريه، ، والتشابيه



  

سلوب عريف متامًا، أهو مواردها عرب وهذا يعني أّن طريقة بيان األحكام جلهة تعليم املبتدئني، 

ع النصوص عرب الحقًا هو طريقتنا يف تعقيد املوقف والتعامل م ّن الذي خلق لنا مشكلةً أو

ّنه ـ كام أمع ة حيث يمكن، ون التفكري يف استنباط املثاليّ دة يف العناوين، صالة املوضوعيّ منهج أ

ّننا فهمنا النصوص أعاّمًا دائاًم، ولو ًا سيأيت ـ ال يوجد دليل عىل هذه األصالة بوصفها مرجع

ت األمور متلفة يف الفهم متامًا، وهذا ّية، لكاندة وبيان احلاالت املورة والطريقيّ عرب طريقة املثاليّ 

ء يف استنباط املوضوعات احلقيقيّة ستقراهو الذي قلناه سابقًا عند احلديث عن دور اال

 واملناطات وعلل األحكام.

ام قاله ب ،ثال واملواردباملوالتعليم لتأكيد فكرة التعريف والتوضيح ن أستعني؛ هنا أويعجبني 

 :ةئيّ ستقراالتعريف باملثال والطريقة اال»رضا املظفر يف باب التعاريف من املنطق:  دالشيخ حممّ 

بذكر أحد أفراده  ءتعريف اليش يستعينون عىل ـالسيام علامء األدب  ـما نجد العلامء  كثرياً 

وهو أقرب إىل عقول املبتدئني يف فهم  ،التعريف باملثال: يهله. وهذا ما نسمّ  يقه مثاالً ومصاد

العرص التي  املعروفة يف هذا "ةئيّ ستقراالطريقة اال"ومن نوع التعريف باملثال  ومتييزها. األشياء

وهي أن  ية يف أفكارهم.الكلّ  يدعو هلا علامء الرتبية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد واملعاين

ليستنبط  ؛ذكر األمثلة والتمرينات من ـقبل بيان التعريف أو القاعدة  ـس ف أو املدرّ كثر املؤلّ ي  

طابق بني ما عطى له النتيجة بعبارة واضحة لي  ت   وبعدئذٍ ،  أو القاعدةالطالب بنفسه املفهوم الكيّل 

باملثال ويدخل يف الرسم مما يلحق بالتعريف .. يعطى له باألخري من نتيجة يستنبط هو وبني ما

 .«..التعريف بالتشبيه: الناقص أيضاً 

هذا يعني أّنه من املمكن أّن املرّشع ذكر يف عرشة نصوص جمموعة موارد للحكم، ثم بنّي يف 

النص احلادي عرش القاعدة، لكنّه مل تصلنا القاعدة ووصلتنا املوارد، وأّن علينا أّن نفهم أّن 

وأّن الذهنّية الفلسفيّة واحلاالت هو أمر  طبيعي جدًا يف ظّل حياة عرفّية،  عملية التبيني باملوارد

الوسواسّية التفكيكّية التي سار عليها كثريون فيام بعد هي التي قتلت فينا هذه الروح العفوية 

 العرفّية.
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ولعّله من هنا نستطيع أن نمّيز بني الرواة من حيث العلم بحيث يمكن أن تكون الروايات 

ي وردت باألمثلة واملوارد وكان املتلّقي املبارش فيها هو شخص  من غري كبار الفقهاء الت

املعارصين للنبّي أو اإلمام، أن تكون ملجّرد بيان املثال واحلالة، فيام النصوص التقعيدّية تكون 

 ة.عادًة عند كبار الفقهاء املعارصين واملقّربني املتعّلمني من النبّي واألئمّ 

األمر أكثر فأكثر يف النصوص احلديثّية القائمة عىل السؤال واجلواب، فإّن  ويتضح هذا

أجوبة النبّي واألئّمة مرتبطة بالسؤال وليست بالرضورة مبّينًة للقاعدة، وهلذا تأيت األجوبة 

متواشجة مع اخلصوصّيات التي ساقها السؤال لفظًا أو تقديرًا، فال تعرّب هذه األجوبة عن 

ئاًم، بل عن حلول موردّية لسؤال السائل، وهذا أمر متوّقع جدًا، متامًا كام هي قواعد كلّية دا

 احلال يف أجوبة استفتاءات الفقهاء لو قارّناها مثاًل بكتبهم العلمّية الفقهّية التي تقّرر القواعد.

ًاملثالّية، ًحممل ًعىل ًللكالم ًاحلمل نالحظه يف بعض العبارات عند الفقهاء، فالسيّد  هذا

وذكر الصالة من باب »وجردي وهو يقوم بإلغاء اخلصوصيّة يفّّس جميء القيد بقوله: الرب

سافر الرتّخص يف صالة امل ة األذان يف اكتشاف حدّ لغاء خصوصيّ إ. بل هو يف مسألة «..املثال

بنظر العرف من باب  بل هو ،ة األذانكام أّن الظاهر عدم دخل خصوصيّ »يقول يف عبارة مهّمة: 

 .«فاملالك خفاء األصوات املرتفعة يف البلد أّي صوت كان ،املثال

 إىل كفاية عدم العلم باخلصوصّيةعرفًا من العلم بعدم اخلصوصّية ـ  ـ  

يف الفصل أملحنا إليه يف فهمه للخطابات، يأيت هنا سؤال سبق أن  عندما نراجع العرَف 

يكون يل علم ة عندما ال وهو: هل يمكنني إلغاء اخلصوصيّ  ،األّول من هذا الكتاب

، بمعنى قيام العلم أو احلّجة عىل نفي اخلصوصّيةفة عىل لغاء متوقّ اإل ةّن عمليّ بخصوصّيتها أو أ

فهم دما ال أم أو عنالكال ة املذكور يففهم عدم خصوصيّ أمارس تنقيح املناط عندما أهل أّنني 

 ما هي خطوات الفهم العريف هنا؟ ة وال تلوح يل؟اخلصوصيّ 

ث البحراين كانت تكتفي بعدم بعض عبارات املحدّ  نّ ل أن قلنا بأوّ يف الفصل األ سبق
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غري مكتفية ما مل حيصل علم بنفي ظهور اخلصوصّية، يف حني تبدو عبارات أخرى له 

لغاء اخلصوصية عىل إسرية العلامء  نّ إف، اخلصوصّية، ويبدو أّن املوقف السائد هو الرأي الثاين

ون احتامل رينراهم يثيف مورٍد ة لغاء اخلصوصيّ رفضون إا عندما يذهلويفهمون عدمها، حيث 

 ، بوصف ذلك أمرًا كافيًا يف جتميد تفعيل تنقيح املناط ونفي الفارق.ة ومرّبرهاخلصوصيّ 

وعىل سبيل املثال، نالحظ الشيخ اخلراساين عند حديثه عن املرّجحات املنصوصة يف باب 

 عىل وجوب الرتجيح يف مقام الفتوى ال خيلو عن هبام واالحتجاج.. »التعارض، يقول: 

اختصاص الرتجيح هبا بمورد احلكومة لرفع املنازعة وفصل اخلصومة كام  ة احتامللقوّ  ؛إشكال

 .«..ي منه إىل غريهموردمها، وال وجه معه للتعدّ  هو

 .«..رفاً ع ة  تمل خصوصيّ ّتة إّنام هو فيام ال إّن إلغاء اخلصوصيّ »ويقول السيد اخلميني: 

ً؟يكتفىًبعدمًعلمهًهباوصيّةًأوًصخلاًعلمًالعرفًبعدموعليه،ًهلًالعربةًب

أن يقال بأّن عدم حصول وعي وعلم للعرف والعقالء بعدم اخلصوصّية ال من املفرتض 

ة يف الكالم،  عنها بذكر اخلصوصيّ ة املعرّب متصالً يمنع عن األخذ بالظواهر اللفظيّ  يوّلد ارتكازاً 

ن مقتىض القاعدة هو األخذ باخلصوصّية بوصفها ظاهرًا ال يوجد قرينة مانعة عن وهبذا يكو

ن يكون عدم فقط عدم وعي هبا، بل املهم أ ذا كان لديهإة لغي اخلصوصيّ ذ العرف ال ي  إقاده؛ عان

 .، وهبذا يكون الكالم ظاهرًا يف اخلصوصّية وأخذ القيدلنفيه هلا داً وعيه هبا مولّ 

عىل نفي  وهو أّنه لو شككنا نحن يف وجود هذا االرتكاز العريف آخر نعم، هنا أمر  

خاصة يف عرص النّص، فهذا يوّلد لدينا شّكًا يف داللة النّص عىل القاعدة التي  اخلصوصّية،

كانت  لنفى اخلصوصّية، وإذا مل يكن لتتخّطى اخلصوصّية، إذ لو كان االرتكاز موجوداً 

ننا نفي اخلصوصّية، لكّن هذا األمر ال يوّلد ظهورًا يف ثابتة، ومع الشّك ال يمك ةاخلصوصيّ 

نًا من داللة جممل الدليل عىل ما يفيد التطابق مع مساحة متيقّ  د قدراً ، بل يولّ ةاخلصوصيّ 

 فانتبه. ،آخر دليلٍ أّي ، وهذا األمر ينفع يف باب التعارض بني هذا الدليل وةاخلصوصيّ 
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حيث قال:  ،ةلغاء اخلصوصيّ مدي من طرق إعدم صّحة ما ذكره اآل يتبنّي  هوهبذا كلّ 

وال ما يوهم  إذا قال: بحثت يف الوصف املحذوف، فلم أجد فيه مناسبة،: الطريق الرابع»

الوصف غري مناسب، ويلزم  ، فالظاهر صدقه، وأنّ للنظر والبحث عدالً  املناسبة، وكان أهالً 

ر قبل وامتناع اعتبار ما ما تقرّ  الباعث عىل ة يف األصل بمعنىمن ذلك حذفه، رضورة كون العلّ 

، عىل عدم املناسبة يف الوصف املحذوف فإن قيل: البحث والسرب وإن دّل  .ال يكون مناسباً 

 وعند ذلك، فإن بنّي  فللمعرتض أن يقول: بحثت يف الوصف املستبقي، فلم أجد فيه مناسبة.

، مل ك ذلإىل املناسبة. وإن مل يبنّي السرب  املستدل املناسبة فيه، فقد انتقل يف إثبات العلة من طريق

قلنا: إن كان قد سبق من املعرتض  .وصف املستدّل  يكن وصف املعرتض باحلذف أوىل من

نفي املناسبة يف الوصف  فال يسمع منه بعد بيان املستدّل  واحد من الوصفني، تسليم مناسبة كّل 

بيان املناسبة  وال جيب عىل املستدّل  مه،ملا سلّ  مانعاً  هاملستبقي، لكون املحذوف، منع املناسبة يف

 طريق صالح يف دفع املستبقي. وإن مل يسبق من املعرتض تسليم ذلك، فللمستدّل  يف الوصف

عىل سرب  السؤال من غري حاجة إىل بيان املناسبة يف الوصف املستبقي، وهو ترجيح سربه

من القصور، عىل ما  ة أوىلاملعرتض بموافقته للتعدية، وموافقة سرب املعرتض للقصور، والتعدي

 .«يأيت تقريره يف الرتجيحات

 )اليقني التتّبعي( وعادات الشارعاالستقراء ـ منطلق مرجعّية  

يمثل هذا املستند أحد أقدم املستندات التي وجدناها يف كلامت األصوليّني منذ فرتة الغزايل 

لم من عادة وما بعد، وقد نقلنا نّص الغزايل يف بداية بحث تنقيح املنا ط وقد استند فيه إىل ما ع 

الرشع وألفناه منه من أّنه ال يأخذ هذا الوصف أو اخلصوصّية أو تلك، بعني االعتبار، وذلك 

ء طريقة الشارع يف استقرامثل خصوصية الذكورة واألنوثة، فإهّنا غري مأخوذة، كام ي علم من 

 .التعامل مع األمور مثالً وهكذا

أّن أغمض طرق معرفة مراد الشارع هو العادة  «ساس القياسأ»يف كتابه وقد اعترب الغّزايل 

                                              
 .269ـ  268: 3( اإلحكام 1)



  

 .التي تصنّف خارجًة عن نطاق األقوال واألفعال، ولغموضها مل يفهم كثريون فكرة القياس

لكّن هذه الطريقة ـ رغم إفرادنا هلا بالذكر هنا ـ ال متثل مستندًا مرجعيًّا مستقالً عاّم سبق؛ 

ألمر تعرّب عن طريقة من طرق ّتصيل اليقني العقالئي بنفي اخلصوصيات ألهّنا يف حقيقة ا

لكنّنا أدرجناها هنا هبذه فهي من ط رق تنقيح املناط ال من أدّلة حجّيته، وإلغاء العلل املوهومة، 

 الطريقة نظرًا لتسليط بعض األصولّيني منذ الغزايل الضوء عليها.

ًلكن:ً،رونًعلامءًاإلمامّيةًاملتأّخًّنًهذهًالطريقةًيستخدمهاًأيضا ًأويبدوًيلً

ًمعًاملحافظةًعىلًتسم1ً وهذا ما وجدناه مع مثل  ءًوالعادةًوماًشابهًذلك،ستقراةًااليـًتارة 

ء وأمثاله، فهو يرى ستقراهنا، الذي نقلنا سابقًا يف الفصل األّول استعانته باالالبهبهاين الوحيد 

الرجعّية لوجدنا أّن الرشيعة ساوت بني أحكامهام، فإذا  نا الزوجة واملعتّدة بالعّدةاستقرأأّننا لو 

دّل الدليل عىل ّتريم ذات العّدة الرجعيّة بالزنا هبا، كان معنى ذلك ّتريم ذات البعل بالزنا 

 .هبا، ونفي خصوصّية ذات العّدة الرجعّية

 عىل من معّلقاً ،ًحيثًيقولًـًهـ(1244املحققًأمحدًالنراقيً)ورأينا ذلك بوضوح أكرب مع 

وال يلزم من عدم »قال بأّن التعّدي ال يكون إال بمنصوص العّلة أو باإلمجاع أو بالعقل ـ: 

ء أو عدم ستقراإذ قد يعلم باال؛ به أصالً  ة بالدليل العقيل وال باإلمجاع عدم القطعالقطع بالعلّ 

ملناط من ذلك ح فيه اة، وأكثر ما ينقّ األحكام الرشعيّ  ة اعتبار مثل ذلك الفرق يفمعهوديّ 

 .«القبيل

ًاال2ً ًيمثل ًتعابري ًاستخدام ًمع ًوأخرى ًوالتستقراـ ًغالبا ،بًّتء ًأو ًدوما  ًروحها ًوالعادة  ع

 وذلك مثل:

ًالفقاهة ًشّم ًـ ًالفقهي/أ ًوالشّم ًاملترّشعي ًاالرتكاز ًومثله ًذلك، بوصفها طرقًا أو  ،نحو

هبذه  اوإنتاجه اادة فهمه، يمكن إعاتنقيح املناطتات أو وصيّ صلغاء اخلة إأسسًا لعمليّ 

ية يف تفاصيل هذه عترّش املكازات ق من االرتالتحقّ عادًة من املستحيل  هالطريقة، وإال فإنّ 
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 القضايا يف الكثري من املوارد.

ى من البيع إىل ة ال يتعدّ ديّ عىل التعبّ  بناءً  نعم،»ولعّل هذا هو مراد املريزا النائيني يف قوله: 

 ف عىل شمّ املناط هو املعاوضة يتوقّ  ة واستظهار أنّ اخلصوصيّ  إلغاء ألنّ ؛ غريه من املعاوضات

 .«..الفقاهة

ن هذه تتضمّ  وأيضاً »: ، حيث قال معّلقًا عىل روايةٍ وأيضًا ما ذكره املريزا هاشم اآلميل

 ،وغريه فطاهر ،عند الغليان فنجس اً وهو الفرق بني ما كان مرئيّ  ،الفقاهة الرواية ما ينفيه شمّ 

 .«..رق بني اخلمر والدم واالستهالك يف العجني ويف املرقوالف

ومن اللطيف ما نقله السيد موسى الشبريي الزنجاين عن السّيد كاظم اليزدي صاحب 

العروة الوثقى، من أّنه كان ي سأل أحيانًا عن مدركه يف هذه الفتوى أو تلك، فيجيب بأّن مدَركه 

ًا أو قياسًا أو عماًل بالرأي، بل ي فهم يف سياق اخلربة . فهذا ليس استحسانهو شّم الفقاهة

، والتي توجب نوعًا من انعقاد «مذاق اإلمام»ئّية املرتاكمة، وبتعبري آخر تقّدم سابقًا: ستقرااال

وثوق عام بالكلّيات املنصوص عىل موارد جزئّية هلا بحيث ت لغى خصوصّيات هذه املوارد 

 األشياء. اجلزئّية أو يفهم ذلك من مقاربة

لكنّني أعتقد بأّننا لو أعدنا النظر يف أصول مدرسة الرأي والقياس واالستحسان وأمثال 

ذلك، ألدركنا أّن جزءًا من الفكرة املركزّية هناك يمكن أن ترجع هلذا املسار، وأّن اخللل كان يف 

ط من املقارنات التوّسع الذي قاموا به بمامرسة ظنون وختمينات مبالغ هبا، وإال فأصل هذا النم

واملقاربات والتامس النتائج من خالل املذاقات واالستشامم يمكن أن يكون مقبوالً يف نفسه 

وعقالئّيًا وعرفّيًا، برصف النظر عاّم تفيده أدّلة النهي عن القياس، والتي سيأيت بحثها بإذن اهلل 

 تعاىل.

يف مساحة كبرية منه ـ عىل  آخر ـ فهذا تعبري   ،..الذوقًالفقهي/ومزاجهًمذاقًالشارعًبًـ

ل حلكم عام أو موضوع عام، يقوم بصّبه ات موردّية لصالح التوّص قيام الفقيه بإلغاء خصوصيّ 
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 .مل يرد يف النصوص عىل موردٍ 

وعىل أّية حال، فطريقة التتبّع ومعرفة عادة الرشع ليست عملّية سهلة، بل ّتتاج خلربة 

ن مورد أو اثنني للخروج بنتائج كلّية وواسعة؛ هلذا طويلة جدًا وتقرٍّ واسع، وليس العبور م

ء يف املجال الرشعي يفيد يف الكلّيات العاّمة والقواعد ستقراء بأّن االستقراقلنا يف بحث اال

الكربى يف األبواب الفقهّية أو عىل مستوى الفقه كّله، ال يف موارد جزئّية حمدودة قليلة 

 املحدودة يقني  بالكلّية والعموم. املفردات، ال حيصل من تراكم مفرداهتا

ًعربًتركيبً ًتتولّد ًيمكنًأن ًاخلصوصّية، ًإلغاء ًعملّية ًإىلًأّن ًأيضا  والًبأسًأنًأشريًهنا

عىل قاعدة اشرتاك املستقّل ـ كآية أو رواية ـ فإذا دّل الدليل  منطقي،ًوقدًأملحناًهلذاًمنًقبل،

فصل أن يشّكل كربى قياسّية منطقّية ت لغي األحكام بني الذكر واألنثى، أمكن هلذا الدليل املن

نوثة عن مجيع اخلطابات إال ما خرج بالدليل. واستخدام  إلغاء صوصّية الذكورة واألخ

اخلصوصّيات وتنقيح املناطات عرب أدّلة خارجّية منصوصة أو مربَهنة مستقاًل كثري  جدًا أيضًا، 

ونظرًا لوضوحه ال ينبغي أن يقع حمالً ة ـ مثل االستناد لإلمجاع ـ وهو كثري هنا عند أهل السنّ 

 للتنازع أصاًل.

ًكالزركيشومنًهذاًالنوعًماًطرحهً منًأّنناًً،يفًسياقًحديثهًعنًالّسربًوالتقسيمًغريًواحد 

ًآخرًمنًدونهالنلغيً وهذا أشبه يشء بطرق علامء  ،وصفًنتيجةًأّنًاحلكمًثبتًيفًموضع 

ني، فإذا شككنا أّن األعرابّية وصف  له دور يف احلكم، التجربة يف نفي عالقة العليّة بني شيئ

نظرنا فإذا ثبت أّن احلكم بعينه ورد يف دليٍل آخر عىل شخص غري أعرايب، بل هو من قريش، 

 َبَطَل وصف األعرابّية، ومتّكنا من ّترير احلكم يف الدليل األّول من هذا الوصف.

ألعرابّية، غري أهّنا ال تستطيع أن ّتّررنا لكّن هذه الطريقة عىل صّحتها ّتّررنا من وصف ا

من كال الوصفني: األعرابّية والقريشيّة، فالبّد من فرض يشء إضايف للتحّرر، وهنا إذا زادت 

عملّيات النصوص التي ت ثبت احلكَم لغري القريش واألعرايب.. ّتّررنا، لكّن هذا يف جوهره 

فعتنا للوثوق برفع اخلصوصّيات لصالح قاعدة ئّية تراكمّية داستقراعود يف احلقيقة لعمليّة 

 ء والتتّبع والتقّري.ستقراعاّمة، وليس سبياًل جديدًا غري اال
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ًءًأعّمًمنًمفهومًعادةًالرشعًمنًحيثًالتطبيقًوالتوظيف.ستقراوهبذاًيمكنًفرضًاال

 وصحابته وأهل بيته ة للنيّبـ منطلق التجربة االستداللّي 

إلغاء يف ستناد ين، وهو السيد حمّمد عيل أيازي، إىل االذهب بعض الباحثني املعارصي

اخلصوصّيات، إىل جتربة النبّي وأهل بيته يف سياق فهمهم الكتاب والسنّة واستدالهلم هبام عىل 

ل الذي يقوم به اإلمام، يكشف القرآين بطبيعة االستدال ، فإّن مقارنة النّص رشعّية أحكامٍ 

أوسع من  ةً دردّية يف اآلية الكريمة، وفهم منها قاعوة املصوصيّ لغاء اخلعن أّن اإلمام قام بإ

 دائرهتا العادية.

بام ال حمياًل عىل كتاب آخر، ، يف هذا السياقجدًا باحث بعض األمثلة القليلة الوقد ذكر هذا 

لكن  أيضًا، مثلة ليس بداّل األّن بعض وأ يوّفر لنا قدرة االستناد بشكل حاسم هنا، خاّصة

 ته يف غاية األمهّية.أصل حماول

ثّمة رضورة عالية لدراسة طرائق النبّي وأهل البيت يف االستدالل عىل األحكام الرشعّية، 

واستنطاق مناهج االجتهاد من خالل عمليات االستدالل التي قاموا هبا، بعد إثبات أّن هذه 

حيث يمكن أن يكون العملّيات مكشوفة لنا، وأهّنا ال متثل عملّيات منقوصة يف إظهارهم هلا، ب

 يشء  خلف ذلك ال نعرفه.

ًف ًنظرّيا ،مبدأ هذا بعض جوانب غاية األمر أّننا سوف نخوض يف  االستداللًهناًصحيح 

املوضوع املتصل بموقف أهل البيت وسلوكهم ـ سلبًا وإجيابًا ـ من هذه األمور كّلها عند 

 إن شاء اهلل تعاىل.ا الكتاب، ، وذلك يف الفصل الثالث من هذاحلديث عن القياس وما يتصل به

هذا،ًوقدًتقّدمًيفًالفصلًاألّولًمنًهذاًالكتابًكيفًأّنًابنًعاشورًاستندًلتربيرًوسائلً

ًلتجاربً ًاقتناصًاملقاصد،السلفًيفًكيفيًّفهمًاملقاصدًوالتخّطيًعنًحرفياتًالنصوص،  ة

ومقاصدها، ويعني هبم سرية الصحابة والصدر األّول وطريقتهم يف التعامل مع النصوص 

 .ذاكرًا بعض األمثلة، فلرتاجع
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 على جتربة التعّدي عن حرفّية النّص ـ منطلق اإلمجاع والتوافق اإلسالمي 

سه املؤمنة بالقياس هذا املنطلق يعترب أّننا لو قمنا برصد جتربة الفقه اإلسالمي بجميع مدار

لغاء الفارق ونفي وإ املناطم يقومون بمامرسة تنقيح هّن أشّد الرفض لرأينا والرافضة له أ

ة ال صوليّ كانوا يف الكتب األًا، حتى لو راحل الزمنية تارخييّ يع املمجة، وذلك عرب صيّ واخلص

طرحوه منذ القرن السابع اهلجري  نالذياإلمامّية مثل الشيعة  ،رون لذلك أو مل يطرحوهينظّ 

دركوا دّية جزئية بسيطة أمور اٍت لغاء خصوصيّ إعىل ـ عمليًّا ـ بناء الفقه كّله  كل جاّد، لكنّ شب

، يف احلكم قاً إطالتأثريها عدم  ،رعاعيهم العريف والعقالئي أو عرب التقّري ومعرفة مزاج الشوب

كان عىل تنقيح املناط القائم عىل الظّن من غري سبيل الفهم العريف إّنام والتنازع بينهم يف احلقيقة 

ّنه أنكره من تنقيح املناط بعض  رافيض القياس كام فهذا هو الذي ينبغي أن نعتقد أالئي، عقوال

أو والربهاين ـ العريف األعّم من بالقطع ـ ّي تنقيح املناط القطعي أأّما هذا املقدار مّر الكالم، 

ه ال نّ ونحو ذلك، فنّدعي أ عواحلكم واملوض تالئي بحسب مناسباعقالعريف التنقيح املناط 

رفض سالمي هلذا اليخ اإلرقرب فقهاء التاأوربام يكون  ،واحد مل يفعل ذلك وجد حتى فقيه  ي

 يس.لندابن حزم األ

 فوظات حقيقة  لوالتحّرر من امل وعاتات وتوسعة املوضاخلصوصيّ  لغاءَ  إنّ ألست أشّك يف 

اليوم كام نراه، بل لكان له شكل آخر متلف  سالمّي تقم ملا كان الفقه اإل لو ملو ،ة قائمةتارخييّ 

جًا لصار الفقه منتَ  ،ات القيود املأخوذة يف النصوص كّلهارفيّ اإلخالص التاّم حلنا ردأمتامًا، فلو 

 عام هو اليوم.متامًا  اً تلفآخر م

ًّيًمدىًيمكنًالتنظريًلتنقيحًاملناطًعربًاإلمجاع؟ألكنًإىلً

ال من حيث تعبريه عن سلوك معارص لزمن النّص أو إّنه ال حجّية هلذا اإلمجاع أأعتقد ب

، فريجع لنوع من السرية العقالئّية أو يف الرشيعة عنه ردععقالئيًّا مل ي   صل سلوكاً األكونه يف 

 .، فال نريد أن نطيلفانتبه ،املترّشعية، ال لنوع من اإلمجاع والتوافق الفقهائي

 تعليق املوقف من تنقيح املناط على حتديده يف قضّية القياس

ح املناط وإلغاء اخلصوصّيات ونفي الفوارق جممل ما تقّدم معنا يعطينا أّن عمليات تنقي

يمكن أن تكون مرّبرًة، بل رضورية يف االجتهاد عرب خضوعها ملرجعيّة اليقني تارًة، والفهم 



   

 .ء والتتبّع ثالثةستقراالعريف العقالئي االرتكازي تارًة أخرى، ومالمسة نمط الشارع عرب اال

ًعىلًحتديدًمديا  ت،اتًوجودًّنيًرشعيًعنًممارسةًهذهًاآلليًّلكّنًهذهًالنتيجةًتظّلًمعّلقة 

وهو ما جيعل قضّية القياس ووجود أدّلة عىل رفضه، وخاّصة موقف أهل البيت النبوّي منه، يف 

غاية الرضورة، فهذا النهي الرشعي ليس مسألًة فقهيّة سلوكّية فحسب، بل هي مسألة معرفّية 

ع فهمها هبذه الطرق، فكّل ما تقّدم قد بنيوّية تكشف عن أّن نمط بناء الرشيعة ال ينسجم م

 ري ذلك..النهي عن القياس وغمع نصوص جتميد العقل يف الدين و ينهار

النظام الذي تنبني عليه فكرة تنقيح املناط عرفًا يقف عىل النقيض من النظام هذا يعني أّن 

 .لقياس وكشف املالكات وغري ذلك لنيالرافضبعض صاغه الذي 

ثاٍن هلذا البحث كّله، وهو النظر يف العوائق والقياس، لنرى هل ّتول من هنا يبقى جزء  

 دون هذه املناهج الَفهميّة أو ال؟ وسيأيت بحول اهلل.

 وعللّيةمفاتيح مقاصدّية تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيات، نتائج و

طروحتناًةًبأبامًلهًصلً،ضوعًتنقيحًاملناطوليهاًيفًملناًإاملفاتيحًالتيًتوّصًًيمكنًاعتبارًأهمًّ

ًهوًاآليت:ً،الرئيسةًهنا

أو كثري منه ـ بمالمسة مساحة الغرض ورؤية  هصلة ـ يف أغلب وإّن تنقيح املناط ذ ـ1ً

 تكاز واإلمجال.رالغايات ولو بنحو التوّسم واال

إّن نظرّية إلغاء اخلصوصيّات ونفي الفوارق تقوم عىل أساس مسبق يقيض بنسبة معتّد  ـ2ً

ني طريقة التقنني البرشي واإلهلي )وليس نفس القوانني(، يكشف عن ذلك هبا من التشابه ب

عدم ردع الشارع عنها، ممّا يفيد تقليصًا نسبّيًا للمقولة النمطّية القائلة بأّن الرشيعة مبنّية عىل 

 تأليف املفرتقات وتفريق املؤتلفات.

النهائية هلذه اآلليّة صيغة لرق ال يمثل ااإّن التطبيق الفقهي لتنقيح املناطات ونفي الفو ـ3ً

، وهذا يعني أّن التحّرر من فرضته ة ومراكامت تارخيّيةنفسيّ  سياقاٍت  يف فهم املرادات، بل يتبع  

 لغاء متزايد للفوارق.إذلك يمكنه أن يفتح عىل 

وعي بشبكة عالقات احلكم اليتبع مقدار  ،إّن نفي الفارق أمر تطّوري يف بعض جوانبه ـ4ً

 غايته.واحتاملّيات 



  

ات ال يميّز بني العبادات وغريها، كيف والعقالء والعرف لدهيم لغاء اخلصوصيّ إإّن  ـ5ً

عىل عبادّية  مثل اجلهاد والزكاة واخلمس )بناءً  ة، خاّص أيضاً  جتربة مسبقة يف فضاء العبادات

تكون يف  قد امت  . واملبهبل يميّز بني املبهامت وغريها ..األخريين كام هو املتداول(، وغري ذلك

 العبادات وقد تكون يف غريها، والعكس صحيح.

املفّّس  منة تنقيح املناط بوصفها خطوة نظريّ بني وعالقة متبادلة وجود ترابط وثيق  ـ6ً

ألّن  وصفه خطوة من املتكّلم أو الكاتب؛والقارئ، وبني املنهج املثايل والطريقي يف التبيني ب

)حتى لو م جييب عن حدود السؤال املتكلّ  نّ كرة أينبني عىل فة تربير سلوك ذكر اخلصوصيّ 

خذ أأو ي ،حكام بطريقة املوارد أو األمثلة األأو يبنّي كانت أضيق من احلكم بصيغته األصلّية(، 

 العناوين عىل نحو الطريقّية كثريًا.

وهبذا نكتشف أّن تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيات يلتقي بقّوة مع االجتهاد املقاصدي 

 ي والعليل، ولو بأشكال ونسب متلفة.واملناط



 

 

 

 

() 

 ختريج املناط والعّلة املستنبطة

 متهيد

ًختريجًاملناطً ًفإّن ًعندًاإلمامّية، ًيندرًالتصنيفًفيهًمستقال  ًكانًتنقيحًاملناطًممّا ًأوًماًإذا ـ

ً ًالقيايسًـ ًعندهم،يسّمىًباالجتهاد خر بل إّن استخدام هذا التعبري هو اآل يبدوًأكثرًهجرانا 

وعندما كانوا يتعّرضون له كانوا يعتربونه القياَس ويرونه معتمدًا عىل  قليل  للغاية عندهم،

، وهلذا كان املوقف الظّن بعكس تنقيح املناط الذي يمكن فيه اليقني أو الظّن املعترب عندهم

 .لبيّة والرفضساإلمامي عمومًا من ختريج املناط شديد ال

لكون »هـ(، حيث قال: 1290 كلامت املجّدد الشريازي )وعىل سبيل املثال، ما ورد يف

، فيكون إثبات احلكم يف الفرع من باب ختريج املناط ال تنقيحه، عن ظنٍّ  استفادة املناط حينئذٍ 

. وكذلك ما جاء يف كلامت املحّقق اآلشتياين «وهذا ليس إالَّ القياس املّتفق عىل بطالنه

فظ يف مناط فرق بني الفحوى التي يرجع إىل ظهور الللظهور ال.. »هـ(، حيث قال: 1319)

من غري أن يكون يف اللَّفظ داللة  واألولوّية االعتبارّية التي يرجع إىل ختريج املناط ظنّاً  ،احلكم

 .«..عليه

جة ال يصلح إلثبات احلكم العلة املتخرّ  نّ إ»هـ(: 1391ويقول الشيخ حمّمد تقي اآلميل )

ا عىل فرض القطع هبا تكون من قبيل احلكمة التي يل ختريج املناط، مع أهّن ألهنا من قب ؛الرشعّي 
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 .«..رادال يلزم فيها االطّ 

هـ(، أّنه يوّحد بني ختريج املناط والقياس، بينام 1395ويالحظ من السيد البجنوردي )

ختريج املناط، جيعل العّلة املستنبطة من املفاهيم املتصلة بتنقيح املناط، رابطًا بني االستحسان و

 وهذا يف مقام ،«ال ترشب املسكر» :ففي احلقيقة الكربى امللقى إىل الطرف..»حيث يقول: 

املناط  أو كان تنقيح، «هفإنّ » :أو قوله «هألنّ » :ا منصوص العلة بقولهثبات البد وأن يكون إمّ اإل

وبعبارة أخرى:  ان.وفيام نحن فيه ليس إال رصف استحس .ةالذي يقال له املستنبط العلّ  اً قطعيّ 

 .«..بل هو هو، ي فيكون حاله حال القياسيكون من باب ختريج املناط الظنّ 

فإّنًختريجًاملناطًيمثلًأحدًأركانًنشاطًاالجتهادًعندًالفقيه،ًوهوًً،أّماًيفًالوسطًالسنّي

ًبالقياسًومسالكًالتعليل، ًمنًوثيقة  ًأكثر كام سوف نرى، خاّصًة مسلك املناسبة  عىلًصلة

اإلخالة، وهلذا اهتّم األصول السنّي بتخريج املناط عرب إطالق هذا التعبري عليه تارًة أو و

 استخدام تعابري أخرى كام سوف نرى يف حاالت ثانية.

املنهج  وأأن نحّلل مفهوم هذه القاعدة ـ كام فعلنا يف تنقيح املناط هنا ـ وسوف نحاول 

ته حجيّ  ةدلّ يزما(، لننظر بعد ذلك يف أيكاناملفيه ) ة التيات الذهنيّ االجتهادي، ونكتشف العمليّ 

 مسالك تربيره بعون اهلل سبحانه.و

 ختريج املناط من منظوٍر لغوّي واصطالحي

 ستخراج  واال .بانتهإظهاره وإاليشء وبراز إأي خراج، بمعنى اإل «تفعيل»التخريج يف اللغة 

قال الراغب العلوم والصناعات، أكثر ما تستعمل يف  «التخريج»هو االستنباط، لكّن كلمة 

ن   ..:َراج  أكثر ما يقال يف األعيان، نحوخاإل»هـ(: 425اإلصفهاين )
َرَجَك َربَُّك م  )َكام َأخ 

َِق( يج  أكثر ما يقال يف العلوم والّصناعات ..َبي ت َك ب احل  ر   .«..والتَّخ 

وتقول: من جيبي،  واستخرجت النقودَ من باطن األرض،  فأنت تقول: استخرجت النفطَ 
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وقد سلمني، ختريج احلديث، وهو من فنون الصنعة احلديثّية وأحد علوم احلديث يف تراث امل

البن  «الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية»مثل كتاب صنّفت فيه العديد من املؤّلفات املعروفة، 

ين األلباين. لنارص الد «إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل»حجر العسقالين، و 

والتحقيق فيه من حيث السند  ،ة وضّمهاصليّ قصد منه استخراج احلديث من مصادره األوي  

فهو مكان تصحيحه وتضعيفه أو غري ذلك، إمن سالمته أو ثّبت ج واملضمون، هبدف التواملخرَ 

و  احلديث إىل من أخرجه من األئّمة  ، ثم التحّقق منه.َعز 

استنباط وإبراز  قّدمًسابقا ،ًيصبحًاملعنىًاللغويًللعنوانًهو:وبعدًوضوحًكلمةًاملناطًمماًت

نيط به اليشء وتعّلق، عرب عملّية فكرّية ذهنّية تنتمي ملجال املعرفة والعلم، فتخريج املناط ما أ  

، وغايته الكشف عن ودار مداره، فهو عملّية إجيابّيةهو اإلبانة والكشف عاّم تعّلق احلكم به 

ا يتميّز ـ لغًة ـ عن تنقيح املناط الذي هو عمليّة سلبّية هتدف لنفي يشء يشء وإثباته، وهبذ

 حمتمل العلّية واملناطّية.

ه راجع إىل فكأنّ  ،من اإلخراج وهو مشتّق .. ا ختريج املناط فهووأمّ »من هنا يقول الزركيش: 

 .«..خرج بالبحث والنظرأ  ه مستور فكأنّ  ،ض للمناط بحالٍ اللفظ مل يتعرّ  أنّ 

فقدًعّرفواًختريجًاملناطًعد وضوح املعنى اللغوي، يصبح املعنى االصطالحي أكثر جالء، ب

ً ًعليه ًاحلكمًالذيًدّل ًاستنباطًعّلة ًبأّنه: ً)أيًعىلًاحلكم( ًًالنص  أوًغريه،ًدونًأنًيقّدمًدليل 

ًتوضيحًرصيحًأوًمشريًللعّلةًضمنًبيانهًللحكمًنفسه.  احلكمًأي 

وإن  ضوح وجالء أكرب ملفهوم استنباط العّلة أو العّلة املستنَبطة،وهلذا ينتمي ختريج املناط بو

أعّم يشمل مطلق استخراج العّلة ولو بالنّص، كام آخر كان تعبري العّلة املستنبطة له استخدام 

 .هو واضح من استعامالت األصولّيني املسلمني للكلمة

مامّية يف تعريفه لتنقيح املناط يظهر بوضوح ما أملحنا له سابقًا من أّن بعض علامء اإلهبذا و

فهم منه ختريج املناط، وعىل سبيل املثال هنا نشري إىل ما قاله الشيخ أبو طالب جتليل التربيزي 

وهو ، تنقيح املناط»حيث عّرف تنقيح املناط بتعريف ختريج املناط يف أصول الفقه السنّي فقال: 
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ستكشف وجود ة املستنبطة، في  ى بالعلّ سمّ من العقل، وقد ي   ة احلكم املنصوصاستنباط علّ 

 .«..من غري النّص  ةٍ من ّتصيل علّ  ،عني احلكم الرشعي، أاملعلول

 فهم ختريج املناط يف ضوء موقعه من مسالك التعليل

لكّن هذا املقدار من التوضيح والتعريف ما يزال حمدودًا، وهلذا نحن مضطّرون لتجلية 

اجلدل القائم يف أصول الفقه السنّي يف ّتديد موقعه من تعريف ختريج املناط عرب وضعه ضمن 

ًوذلكًأّنهًيوجدًاجتاهانًأساسّيانًهنا:مسالك التعليل، 

ًمنً ًمسلك ًبأّي ًواستنباطها ًالعّلة ًاستخراج ًبأّنه ًاملناط ًختريج ًيفهم ًوهو ًاألّول: االجتاه

ًمسالكًالتعليلًاالجتهادّية.

ال يعتمد عىل النّص  ةعليل وكشف العلّ معنى هذا االجتاه أّن أّي مسلك من مسالك الت

واإلمجاع ونحو ذلك، بل يعتمد عىل النظر والرأي واالجتهاد، فهو يعّد خترجيًا للمناط، فعنوان 

 .ةختريج املناط هو عنوان عام يندرج ضمنه متلف مسالك التعليل االجتهاديّ 

 ىل صنفني:إة تصنيف مسالك التعليل وهذا يكشف عن إمكانيّ 

 .يأدة عىل العقل والنظر واالجتهاد والراملعتم   ةعليل االجتهاديّ مسالك الت

 ةجة للعقل، من نوع العلّ ي املعتمدة عىل األدّلة املخار  ة، وهومسالك التعليل غري االجتهاديّ 

 .اع ونحو ذلكمجء والتنبيه واإلاماملنصوصة واإلي

جتهادّية ومسالك التعليل مسالك التعليل االمسالك التعليل إىل:  ر لنا تقسيمَ ما يوفّ وهذا 

دوران والسرب والتقسيم واملناسبة وما ، وهي مثل السمى بتخريج املناطباعّية، واألوىل ت  االتّ 

 املنصوصة وأمثاهلا. ةثانية تكون مثل العلّ الشابه ذلك، فيام 

ي رَب ك  ي يف فهم ختريج املناط، مثل الع  هل السنّة هلذا الرأأي صوليّ أوقد ذهب العديد من 

فهاين واآلمدي واإلص سنوي وصفي الدين اهلندي وابن اهلامم احلنفيايف واإلرَ والقَ  الغزايلو

 .وغريهم وابن قدامة
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 مثاله: أن حيكم بتحريمٍ  ،احلكم واستنباطه االجتهاد الثالث يف ختريج مناط»يقول الغزايل: 

كتحريم رشب اخلمر ته، ملناط احلكم وعلّ  ض، وال يتعرّ وال يذكر إال احلكم واملحّل  ،يف حمّل 

ة، ، وهو العلّ مه لكونه مسكراً فنقول: حرّ ، ، فنحن نستنبط املناط بالرأي والنظروالربا يف الربّ 

ّ ونقيس عليه النبيذ، وحرّ   فهذا هو ..ونقيس عليه األرز والزبيب، لكونه مطعوماً  م الربا يف الرب 

 طائفة من معتزلة بغداد ومجيعالظاهر و وأنكره أهل   ،االجتهاد القيايس الذي عظم اخلالف فيه

 .«..الشيعة

هنا، ومل يذكر الغزايل  اً  مركز التنازع يف القياس كان أكثر حضورنّ يكشف هذا النّص عن أ

الرأي »، بل أطلق كّل وسيلة اجتهادّية جيمعها عنوان والسبيل إليها لوصول للعّلةاة كيفيّ 

 تلف مسالك التعليل االجتهادّية.وفقًا لتعبريه، وهو ما يفتح الباب عىل م «والنظر

فهو النظر واالجتهاد يف  ،ا ختريج املناطوأمّ »ومثل هذا النّص كالم اآلمدي حيث يقول: 

وذلك كاالجتهاد يف  .)عّلته( تهمجاع عليه دون عليّ أو اإل النّص  ة احلكم الذي دّل علّ  إثبات

ته، علّ  ما ساواه يف عليه كّل  حتى يقاس ..لتحريم رشب اخلمر ةً ة املطربة علّ إثبات كون الشدّ 

الظاهر  ، ولذلك أنكره أهل  )يقصد تنقيح املناط وّتقيقه( لنيوهذا يف الرتبة دون النوعني األوّ 

 .«نيوطائفة من املعتزلة البغداديّ  والشيعة

ًالعلًّ ًباستنباط ًاملناط ًحرصًختريج ًالذي ًاالجتاه ًوهو ًالثاين: ًًةاالجتاه ًونظرا  عربًاجتهادا 

ًدونًغريه.االجتهادّيةًسالكًالتعليلًمناسبةًمنًاملمسلكً

بكي واملرداوي وابن النّجار الفتوحي  وهذا هو الذي يبدو من ابن احلاجب وابن الس 

وأّما الزركيش فالحظت   .والشوكاين وعبد اهلل الشنقيطي وحممد األمني الشنقيطي وغريهم

من بعض علامء اإلمامّية حرص ختريج  ، ويبدوله تعبريين يتناسبان مع االجتاهني هنا معاً 

 .املناط باملناسبة، مثل الفاضل التوين

                                              
 .282( املستصفى: 1)

 .303: 3( اإلحكام 2)

 .164ـ  162( انظر: االجتهاد يف مناط احلكم الرشعي: 3)
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. وهذا التعبري «ى ختريج املناط..الرابع: املناسبة واإلخالة، ويسمّ »اجب يقول: احلفابن 

 الذي استخدمه ابن احلاجب تكّرر يف كلامت غري واحد.

ًالنصوصًاألصولّيةًبنيًختريجًاملناطًوا  فكرةًاملناسبة،عربً،ًوالغاياتًملقاصدوتربطًبعض 

ه يف ذلك: وهذا أمر طبيعي جدًا ومتوّقع،  ة يف إثبات العليّ »فيقول الزركيش مثاًل، يتبعه غري 

 عنها باإلخالة وباملصلحة وباالستدالل وبرعاية ويعرّب  ،وهي من الطرق املعقولة، املناسبةب

وهي عمدة كتاب القياس  بداء مناط احلكم.ه إألنّ  ؛ى استخراجها ختريج املناطويسمّ  ،املقاصد

 .«..غموضه ووضوحه وغمرته وحمّل 

 تأثريات مهّمة للتنازع يف هوّية ختريج املناط

لكّنًً،يبدوًهذاًالنزاعًأقربًالنحيازاتًشكلّيةًلتبنّيًمصطلحات،ًوالًمشاحةًيفًذلكًكّله

ًقيمتهًتقعًمنًثالثةًجوانب:

ّن ـ يكشف لنا عن أّن مسلك املناسبة هو أهّم مسالك إّنه ـ يف غالب الظ اجلانبًاألّول:

االجتهاد يف العّلة عند أغلب املؤمنني بالقياس، بحيث صارت املسالك األخرى ّتت ظّله أشبه 

باملختفية أمامه، وهلذا نالحظ أّن هذا االختالف بينهم يف فهم حدود ختريج املناط مقارنًة 

يقيم كّل طرف دلياًل عىل رأيه، بل صادف أّن بمسالك التعليل مل خيضع ملناقشات بحيث 

القضّية عندما عّرفوا ختريج املناط ربطوه تارًة باملناسبة وأخرى استخدموا تعبريًا أعّم، وهو 

مطلق النظر واالجتهاد، وهبذا نتأّكد أكثر أّن أقوى املسالك وأوسعها تطبيقًا يف القياس يف دائرة 

بة، ويظهر جلّيًا ملاذا ينتقد اآلخرون القائسني بأّنكم تعملون االجتهاد يف العّلة هو مسلك املناس

َكم  عىل نظام كشف املالكات واملصالح، وأّن القياس كّله ظنّي وأّنه ختمني يف معرفة ح 

الترشيعات، فإّن السبب يف ذلك هو أّن مسلك املناسبة هو األكثر شيوعًا يف التطبيق ويغلب 

 ليس هو املسلك الوحيد.عليه العمل بظّن املجتهد، لكنّه 

إّن هذا النزاع يف قياس نسبة ختريج املناط ملسالك التعليل، حيّدد لنا ما إذا كان  ثاين:الاجلانبً

                                              
 .1084: 1( مترص ابن احلاجب 1)

 .214؛ وانظر: الشوكاين، إرشاد الفحول: 186: 4( البحر املحيط 2)



   

بني أنصار القياس نزاع  يف حجّية ختريج املناط أو ال، وذلك أّن األحناف يذهبون ـ يف املعروف 

حتجاج يف باب القياس، فإذا جعلنا بني كثري منهم ـ إىل رفض مسلك اإلخالة واملناسبة يف اال

ختريج املناط من شؤون مسلك املناسبة حرصًا فهذا يعني ـ بشكٍل تلقائي ـ أّن ختريج املناط مل 

يعد له معنى عند األحناف، وهذا جيعل القائلني بالقياس غري متفقني عىل رشعّية ختريج املناط، 

 ئلني بالقياس والنافني له أساسًا.هذا النقاش يف املرشوعّية بني القاوجود فضاًل عن 

أعّم من املناسبة واإلخالة، كان جممعًا عليه بني القائلني  بينام لو قلنا بأّن ختريج املناط مفهوم  

 بالقياس، بمن فيهم األحناف، وهذا واضح.

ـ من  متاماً  االجتاه األّول، يقّربنا أكثر ـ دون أن يكون االجتاه الثاين بعيداً إّن  :لثانبًالثااجل

الفكرة اآلتية: إّن ختريج املناط ال يالزم الظّن نظرّيًا، بل يمكن فرضه يقينيًا تارًة وظنّيًا أخرى، 

وعىل سبيل املثال: لو اعتمدنا مسلك السرب والتقسيم احلارص، فإّن نتيجته بتعاون تنقيح املناط 

ـ نظرّيًا ـ لنا أن نقول  . وهذا الكالم نظرّي حمض، ومن ثم فيمكنمع خترجيه سوف تكون يقينّيةً 

بأّن ختريج املناط مثل تنقيح املناط يكون القطعّي منه حّجًة، أّما الظنّيُّ فالنزاع األصويل يتمركز 

 حوَله يف احلقيقة.

ًّنًلديناًنقطتنيًمهّمتنيًيفًموضوعًختريجًاملناط:أوهبذاًيظهرً

ًمنًتطبيقمنًبعضًولوًأًـًإمكانيةًالتوّصلًليقنيًعقالئيً خاّصة لو  ختريجًاملناط،اتًقليل 

 جعلنا ختريج املناط منحرصًا بمسلك املناسبة واملالئمة. وهذا بحث معريف ميداين.

ًإمكانيًّ ًاآلبًـ ًاالحتجاجًبالظّن وذلك يف غري مورد اليقني، وهذا  ،يتًمنًكشفًاملناطة

 بحث تقعيدي أصويل.

 الراجح يف فهم ختريج املناط/املفهوم العام

ًعنوانحًبنظريًأجوالرا ًختريجًاملناطًيفرتضًجعله ًأشكالًتعينيًالًا ًّن  ومن ثمّ  ّلة،علكّل

 :من حيث الوسائل فالصحيح اعتباره عىل نوعني

ريجًاملناطًالنيّصًوماًيفًقّوته؛ًفإّنهًقبلًالعثورًعىلًالنّصًاملناطي،ًنحنًنقومًبتخريجًأًـًخت

ًاملناطًبالبحثًيفًالنصوصًنفسها.



  

ً.يًّبًـًختريجًاملناطًاالجتهاد

املنصوصة، فهي  ةعلّ تعليل النّّص والاألّول فقد تقّدم البحث فيه عند احلديث عن ال اأمّ 

 ، وأّما الثاين فهو الذي نبحثه هنا حالّيًا.ونحوه ختريج ملناط احلكم عرب النّص 

 ، املرّبرات واملناقشاتيف ضوء نظامه اآللي )امليكانيزما( املناط ريجحجّية خت

)ضمن القياس ة نظريّ  أّن متلف أشكال االستدالل لصالح أو ضدّ  يمكنني القول بامرب

يف هي  ةتلك األدلّ الكثري من للنقاش هنا؛ ألّن  ن تكون ماّدةً يمكنها أنظرية القياس نفسها( 

ىل ختريج عضمنّيًا جوهرها تقريبًا تطال موضوع ختريج املناط، فمن يوافق عليها يصبح موافقًا 

 العام، والعكس صحيح.املناط بمعناه االجتهادي 

بل سوف نرّكز أكثر عىل موضوع ختريج املناط بوصفه  ،لكنّنا هنا لن نبحث قاعدة القياس

 .ّيتها ونظامها العميلقيمتها يف ضوء فهم هوّتديد نحاول  ،حمّددة ةعملّية آليّ 

ًنييمكنًأنًنتحّدثًعنًأهّمًاملحاوالتًالتيًط رحتًبالفعلًأوًيمكنوعىلًهذاًاألساس،ً

ًها؛ًلتربيرًختريجًاملناطًاالجتهادي،ًوهي:طرح

 ، وقفة وتأّملالقياس يف تربير ختريج املناط ةحجّي ةـ مرجعّي 

وهي تقوم عىل مرجعّية حجّية القياس يف إثبات حجيّة ختريج املناط، عرب  املحاولةًاألوىل:

عّم من ثبوت العّلة القول بأّنه مّلا ثبت أّن القياس حّجة، فمن الواضح أّن دليل حجّية القياس أ

بالنّص أو بغريه، وهبذا نعترب أّن دليل حجّية القياس يرشعن بنفسه ممارسة التعليل ولو كان 

 ظنّّيًا؛ إذ ال تقييد يف أدّلة القياس بكون العّلة منكشفة باليقني أو عرب النّص خاّصة.

ً ًإطالقي ًطابع ًذات ًأدّلة  ًثبوت ًعىل ًبناء ًجدا  ًمنطقي ًالدليل ًاملهذا ًهبذا ترشعنًستوى

ًالعرضًالعريض، ًالقياسًهبذا ًحجّية ًأصل ًنقاشًيف ًوالنقاشًمعه وبتعبري آخر:  القياس.

أّما إذا قلنا بأّن دليل القياس ي ثبت رشعّية التعدية من األصل للفرع بناء عىل  نقاش مبنائي.

ة املوضوع ختريج املناط، فال يكون دليله مرشعنًا لتخريج املناط، بل يكون ختريج املناط يف رتب

للقياس في بنى القياس عليه. وبعبارة أخرى: دليل القياس يثبت رشعيّة التعدية عىل تقدير 

 التخريج، وال يثبت رشعّية التخريج نفسه للقيام بالتعدية، فالحظ.

ً ًهنا ًالسؤال ًلكّن ًالدهو: ًهذا ًصّح ًبمسلكًلإذا ًاملناط ًرفضًاألحنافًختريج ًفلامذا يل



   

 القياس؟! ةت رشعيّ اهذا االستدالل حتى وفقًا لنظريّ  ةعىل عدم صحّ ال يدّل ذلك أ املناسبة؟!

ّن مالفة األحناف يف موضوع املناسبة واملالئمة ال عالقة هلا بسالمة هذا الصحيح ألكّن 

ال يمكن  شخّص، ومن ثمّ  ل؛ ألّن جوهر مالفتهم يقوم عىل أّن مسلك املناسبة استنسايب  يالدل

ّن هذه هي أّنه غلب عىل ظنّي أن يقول بّل شخص يمكنه أليها؛ فكم إتكحي   ةّتويله إىل مرجعيّ 

 م هنا؟!كَ ملقصد من وراء هذا الترشيع هو كذا وكذا، فمن هو احلَ أّن االعّلة نتيجة أّنني أفهم 

فليست مشكلة األحناف هنا ذات صلة هبذه املحاولة، بل ذات صلة بكيفيّة ّتويل النشاط 

كن طرحه عىل بساط التداول وإخراجه من السياق الشخّص القيايس إىل نشاط موضوعي يم

؛ ألّن جمّرد إذا بقيت هبذه الصيغة االستنسايب الذايت، رغم أّن مناقشتهم هذه يمكن الرّد عليها

عدم القدرة عىل ّتويل الظّن الذايت إىل ظّن موضوعي عاّم قابل للمحاكمة، ال يعني لوحده 

 تفصيله ليس هنا فال نريد اإلطالة.عدم شمول أدّلة حجّية القياس له، و

 يف تربير ختريج املناط االستقراءـ مرجعّية  

ء أّن أغلـب سـتقراء، عرب القول بأّننا علمنـا باالستقرااالستناد ملرجعّية اال املحاولةًالثانية:

موارد األحكام الرشعّية منكشفة فيها العّلة، وأّن احلاالت النادرة هي التي ال انكشـاف للعّلـة 

فيها، وهبذا ن ثبت أّن األصل يف األحكام التعليل دون التعّبد، وهذا ما يفتح عىل القول بأّنه كّلام 

 روعة،ـ، وهــذا يعنــي أّن كــّل وســيلة الكتشــاف العّلــة فهــي مشــأمكــن التعليــل وجــب

                                              
وسط اإلمامي، ففيام ( خيتلف النمط التعليمي االجتهادي بني املؤمنني بالقياس واملنكرين له خاّصة يف ال1)

يعترب الفقيه حّق الفقيه عند املؤمنني بالقياس ـ خاّصة عىل مسلك املناسبة ـ هو الذي لديه اجتهادات يف 

لعّلة واملالك بوصف كشف العّلة واملصلحة خلف احلكم، ويتّم مترين طالب العلم عىل كيفّية اكتشاف ا

ل له ابّية ذلك نقطًة إجي يعتربون هذا النمط هو العلمي والدرايس، نجد أّن اإلمامّية يف سجّله إضافّية ت سجَّ

يف دائرة املحّرمات؛ ألّنه ختّرص وظّن وتقّول عىل اهلل، فنحن أمام منهجني متلفني متامًا: بنفسه دخول 

منهج يعترب طلب العلم الديني شاماًل للتمّرن عىل كشف العلل واملالكات، بوصف ذلك أمرًا مرغوبًا فيه 

، ومنهج يعترب ذلك اخرتاقًا ملنطقة حمّرمة مرفوضة ومنبوذة يف األعّم األغلب، وهذا موضوع يف ومطلوباً 

 غاية األمهّية ويكشف عن متايز مناهج التفكري االجتهادي عند املسلمني متايزًا عميقًا.

فاسد وفلسفة نعم، ال يامنع اإلمامّية، بل حيبّذ بعض املتأّخرين منهم، أن يتّم التفكري يف املصالح وامل

الترشيعات عقالنّيًا وتأّمليًا بوصف ذلك حماولة لتقديم الرشيعة للعقل احلديث بصورة ناصعة ومجيلة، 

لكّن هذا األمر ال جيوز عندهم أن خيرتق مساحة االجتهاد ويدخل جزءًا يف العملّية االستنباطّية لألحكام 
 



  

 .بل واجبة 

ًلكّنًهذهًاملحاولةًغريًمفهومةًيل؛ًوذلك:

م ثبتت عللها لدينا من قبل، وهذا حيتاج لتوضيح، إهّنا تفرتض أّن أغلب األحكا أّوال :

 فكيف ثبتت علل أغلب األحكام من قبل؟ هل بالنّص أو باالجتهاد يف العّلة؟

فمن الغريب أن نقول بأّن أغلب املوارد ثبتت عللها بالنّص؛ إذ نسبة  ،فإذا كان بالنّص 

طي األغلبّية حتى لو كانت املوارد التي ثبتت عللها بالنّص إىل جمموع موارد الرشيعة ال تع

 ج هنا.ء منت  استقرا، وما دامت األغلبّية غري متوّفرة فمن الصعب تكوين جدًا يف نفسها كثرية

 وأّما إذا كان باالجتهاد يف العّلة، فهذا استدالل  عىل اليشء بنفسه!

 منها؟ التعّبديُّ  نادر   علاًل وقليل  للترشيعات ماذا يراد بأّن  ثانيا :

لنا، فكّل ها الواقعي يف نفسه برصف النظر عن انكشافها ودد الترشيعات بوجريفإذا أ  

ولة عند املوىل قدي يكون له علل معه تعبّ نّ ما بان لنا أن يكون هلا علل، وربام أحكام يمكن األ

و قات يغدواملفاسد يف املتعلّ للمصالح حكام ّية قاعدة تبعّية األقول بكلّ ينحن مل نعرفها، بل من 

 .مر واضحًا لديههذا األ

وبعضها غري  ةغلبها معلوم العليّ أ ،ليناإالنسبة بها دريد أّن الترشيعات بوجوذا أ  إوأّما 

؛ ألّن كون أغلبها معلوم هيرّبرء نفسه، فهذا ال ستقرافإن أريد بذلك االستعانة بااللوم، مع

قّية املوارد غري ء ينفعنا يف اكتشاف علل بستقراأّن االة ومنكشفة علله لنا ال يعني العليّ 

ثبت تبعّية األحكام ستقرااملنكشفة، بل هو ينفع يف أصل وجود عّلٍة يف املوارد املتبقية، فاال ء ي 

للعلل الثبوتّية واإلثباتيّة، كام رأينا استعانة الشاطبّي به لذلك من قبل، ولكنّه ال يقدر هنا عىل 

 أو إعطاء احلجّية ملطلق تعيني. أن يكون هو بنفسه دليالً عىل تعيني تلك العلل إطالقًا،

ة ّتصيل لكّن السؤال يف كيفيّ  ،ذلك ةمنا بوجوب البحث عن العّلة ومرشوعيّ سلّ  ثالثا :

                                                                                                                     
الحقًا عليها، فجهود مرتىض مطّهري مثالً يف فقه خارج إطار هذه العملّية وغالبًا الرشعّية، بل هو يقف 

املرأة وتربير هذا الفقه عقالنّيًا هي جهود مشكورة ما دامت خارج العملّية االجتهادّية، أّما لو أرادت أن 

 تقتحم العملّية االجتهادّية لتقوم باستنباط أحكام عىل وفقها، فسوف ت عترب حمّرمة ومنبوذة.
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لكّن هذا  ،مثالً  ةة البحث عن العلّ ء يثبت لنا رشعيّ ستقرااحلّجة يف إثبات هذه العّلة، فدليل اال

، فنحن مطالبون بالبحث نه لناوال يعيّ ة اكتشافنا للعّلة أو طريق هذا االكتشاف ال يعطينا حجيّ 

يف العّلة لكّن هذا ال يرّبر أّي طريق من طرق البحث، متامًا كام نحن مطالبون بالفحص عن 

األحكام الرشعية لكّن هذا ال يرّبر سلوك أّي سبيل من سبل الفحص؛ إذ بعضها باطل وال 

 ل طريان الطيور مثاًل!يعطي نتائج موضوعّية ومنطقيّة مثل استنباط األحكام بفحص شك

 فهذه املحاولة يف تقديري ّتتوي مغالطات غري مفهومة.

 وتنقيحه وختريج املناط االستقراءو كة توالف بني املقاصدشبإنتاج 

بطريقة متلفة تنتج رشعّية التفكري ة صياغة االستدالل هنا إعاد نيمع ذلك يمكنلكن 

إليه يرجع ما سلكه ربام ، ويح املناطمن خالل تنق ءستقرااملقاصدي عرب االالتخرجيي و

ء يعنّي يل العلل املحتملة للشارع يف هذا ستقراعرب القول بأّن االالشاطبي وأمثاله، وذلك 

نا ترشيعاته فرأينا استقرأنا نّ أنتيجة  ،ال تعدو أن تكون هذه العلل اخلمس مثالً  االترشيع، وأهّن 

الظّن  ةرصت العلل بقوّ حوالغايات، فإذا ان ه يف مثل هذه املوارد ال خيرج عن هذه العللنّ أ

 غريه.الشديد أمكن االجتهاد هنا عرب مثل السرب والتقسيم و

ةًلتخريجًاملناطًوالتامسًاملقاصدًوالغايات،ًتقومًعىلًركننيًيًالرشعيًّطليةًالتيًتعاآلهذهً

ًيفًتقديري:

ًاحلكمًكشفةًاملنالركنًاألّول:ًرصدًاملحتمالتًالعقالئّيةًوالعقالنيةًوالعقلّيةً لترشيعًهذا

وحرص هذه املحتمالت املنكشفة يف قّوهتا االحتاملية بخمس أو سّت مثالً دون متّكننا  أوًذاك،

 من نفي احتامل آخر غري منكشف لنا.

للعللًاملنصوصةًبمختلفًأشكاهلاًللترشيعاتًالقريبةًوئيًستقراالثاين:ًالرجوعًاالالركنً

كّلها إذا عليلّية ىل آخرها، فإّن هذه النصوص التإفيها من أّوهلا  للنظر التعليلًالنيّص،ًّوةوماًيفًق

ومن  ة يف الترشيعاتراجعناها ورأينا أهّنا ال تعدو أن تكون مطابقة لتلك املحتمالت العقالئيّ 

من  ، فهذا يرفع من قّوة احتامل أّن املقصد من وراء هذا الترشيع هو واحد  نوعها وقريبة منها

صبح جمموع هذه املحتمالت مظنونًا أو مطمأّنًا به، أي أّن كون العّلة هي ، فتهذه املحتمالت

 .واحدة من هذه، أمر  مقطوع أو مطمئّن أو مظنون ظنًّا قوّياً 



  

حتامالت غري املنكشفة لنا تراجع اال ،ءستقرااال ةوينتج عن تركيب هذين األمرين بقوّ 

، حيث سنقول بأّن وتنقيح املناط واملقاصدّيةء ستقرامن اال وهو ما حيّقق تركيبةً  ،كبرياً  تراجعاً 

الرشائع تكشف لنا يومًا أّن منهجها يف  العللّية ملها األحكامّية وء نصوصاستقراالرشيعة يف 

رة غري املبهامت عند ئقّل يف داة املعروفة، ال أالئيّ قعبارة عن يشء آخر غري العلل الع هاعللو

رب ري قواعد الّس جت العّلة يف هذا احلكم أو ذاك، فن  امن احتامليّ  ةالعقالء، وهذا يضاعف بقوّ 

 والتقسيم واملالئمة ونحو ذلك.

فلو فرضنا أّننا أخذنا حكاًم رشعّيًا منصوصًا عىل عّلته يف النصوص التعليليّة، وكان هذا 

احلكم معهودًا مثله أو قريب منه عند العقالء، مثل وجوب الوفاء بالعقود، ثّم أجرينا اختبارًا 

ّيًا، فلم نخرب العقالء بالعّلة املنصوصة واملصلحة املذكورة يف الروايات حوله، بل علم

أخربناهم بأصل احلكم، ثم سألناهم: ماذا تتوّقعون أن تكون مرّبرات هذا احلكم عند املوىل 

يه النصوص طسبحانه؟ فسوف نالحظ أّن األجوبة ستطابق أو ستكون قريبة جدًا مما تع

ؤّكد أّن النهج الذي قّدمته النصوص التعليلّية ليس بعيدًا عن الذهن التعليلّية، وهذا ي

العقالئي، ومن ثّم يرفع ذلك من قّوة احتامل تطابق ما يفهمه العقالء مع العلل احلقيقيّة 

 للموىل، فيام مل يرد فيه تعليل نّّص.

يف اكتشاف فيد تشاف العلل القريبة للحكم، بل تيف اكعادًة الطريقة نعم، ربام ال تنفع هذه 

بل يظّل نافعًا للفقيه يف غري ، ية له، أي ما يقع يف جنسه أو نوعه، غري أّن هذا ال يرّض العلل الكلّ 

 مورد.

معلوميّة العوضني يف املعامالت، ونحن ال نعرف لزوم لو دّل الدليل عىل  سأعطيًمثاال :

ة املنكشفة لنا بحكم ات العقالئيّ الً بوضع متلف الفرضيّ وّ احلكم، فنقوم أفلسفة هذا 

 مثالً:اثنتني عقالئّيتنا، ونعتربها 

 للمنع من وقوع التنازع

بذاته حلامية كّل  جلعل كّل طرف يقدم عىل معاملة عاملًا بام فيها فهذا وعي اقتصادي مطلوب

 .شخص ملاله

ة يّ والنظر يف احتاملقّوهتا ة وما يف العلليّ األحكامّية واخلطوة الثانية هي الرجوع للنصوص 



   

ة من علليّ الة والنصوص ة هنا، فنرى أّن الترشيعات من جهوجود عّلة أخرى غري هذه العلّ 

ان هاتني العّلتني هنا حتى نام ال تبيّ هّن ، رغم أغري هاتني العّلتني ةحياء بعلّ  إّي أجهة ثانية ال تعطي 

 بح التعليل نصّيًا.يص

 بأّنه ليس هنا يشء غري هذين األمرين جداً ة يصبح لدينا قّوة ظّن عالية ة الرتكيبيّ هبذه العمليّ 

من  ّي ألة الالحقة للنظر يف تعيني حن يكون سببًا يف هذا الترشيع، وهنا ننتقل للمريمكن أ

السببني عرب السرب والتقسيم أو املالئمة أو غري ذلك، فيحصل ختريج املناط من خالل كشف 

 .ملناطوتنقيح ا ءستقراالغايات واملقاصد من وراء احلكم باال

بل حتى لو مل نتمّكن من تعيني العّلة بني املحتمالت املذكورة يمكن لنا اّدعاء حصول 

االطمئنان والظّن القوي جدًا بأّن العّلة ال خترج عن هذه، فإذا توّفرت جمموع هذه العلل يف 

د موضٍع حكمنا باحلكم تبعًا لذلك، حتى مع عدم التعيني التفصييل؛ ألّن العلم املجمل بوجو

 يف إثبات احلكم يف املورد اآلخر، فالحظ جّيدًا.ـ لو ّتّققت سائر الرشوط ـ العّلة كاف 

هذه العملّية كّلها تقوم عىل افرتاض أّن النصوص العللّية بمجموعها خترب عن املساحة 

، ال عن مساحة ضيّقة جدًا، وإال فلن ينفع يف غري املبهامت من العللأو مساحة كبرية األكرب 

  يشء معتّد به هنا.ذلك يف

 ، تعليق وتقويمـ مرجعّية الظّن يف ختريج املناط 

االستدالل عىل أّن ختريج املناط االجتهادي إذا مل يوّفر لنا اليقني فال أقّل من كونه  اقوم هذي

ر لنا الظّن يف حاالت معتّد هبا، والظّن يف الفروع حّجة، فيكون ختريج املناط هنا حّجة، يوفّ 

عىل العمل  ،سلمني األوائلالصحابة وامل سرية  ـ ليه ـ أو يضاف إ ا الدليل أيضاً ويؤّيد هذ

 .ثبت صّحة ختريج املناط االجتهادي الظنّيبالقياس عرب ختريج املناط االجتهادي، وهبذا ن  

ًتفصيليًّ ًالدليلًبصورة ًهذا ًصياغة بأن نقول بأّن ختريج املناط االجتهادي  ةويمكنًإعادة

ساسّية من مسالك التعليل، وكّل واحٍد منها لب واجلوهر عىل ثالثة مسالك أالغايعتمد يف 
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 ينتج الظّن حتاًم، وهي:

ويالحظ ظهور الظّن فيه من خالل رشح صورته وكيفية حصوله، فإّن  أًـًمسلكًاملناسبة،

من خالل بيان النصوص لبعض هذه  االفقيه عندما يالحظ احلكم تبدو لديه مصاحله إمّ 

أو من خالل املراجعة العقالئّية للموضوع، فينظر الفقيه يف  ،ام يف اخلمر وامليّسك ،املصالح

ة يف اخلمر، فيالحظ اإلسكار. ونتيج الصفة التي ّتّقق هذه املصالح وتعترب ثابتة منضبطة

مدار احلكم هو اإلسكار،  نّ ظّن بشكل تلقائي بأعنرص املقارنة بني الصفة واملصلحة يقع ال

 وممارسة القياس عرب ذلك. فيقوم بالتعميم

وهو يفيد اليقني يف حالة والظّن يف ثالث حاالت، وذلك عىل  بًـًمسلكًالسربًوالتقسيم،

 الشكل اآليت:

ًقطعّيا ، ًاحلرصًواإلبطال ًيكون ًأن ًاألوىل: عىل حرص  قطعّي  بمعنى أن يقوم دليل   احلالة

ال األّول والثاين منها قطعّيًا، طبإتمالت العّلة ـ يف ثالثة أمور، ثم يكون املحتمالت ـ أي حم

ينتج إال عرب السرب أن فتكون النتيحة ثبوت عّلية الثالث بطريقة قطعّية، وهذا ال يمكن 

 والتقسيم احلارص.

ًالثا ًأناحلالة ًقطعّيا ،ًنية: ًواإلبطال ًاحلرصًظنّيا  الفقيه بحرصه حمتمالت أّن وذلك  يكون

ر لديه حاليًا من املحتمالت هو هذه، فاحلرص  املتوفّ العّلة ال يمكنه نفي وجود حمتمل آخر، لكنّ 

الت ال املحتمطإب ةوجود حمتمل آخر، لكنّه يف عمليّ  يف نفسه ظنّي وليس قطعّيًا، فهو ظاّن بعدم

ين يفيد أرب والتقسيم املنترش، وما دام أحد اجلزىل القطع واليقني، وهذا ما يكون يف الّس يصل إ

 ة ظنيّة.، فالنتيجالظنّ 

وتكون نتيجته ظنّية  ،وقد صار واضحاً  يكونًاحلرصًقطعيّا ًواإلبطالًظنّيا ،ًنلةًالثالثة:ًأاحلا

 بالبداهة.

ًظنّينيًمعا ، ًاحلرصًواإلبطال ًيكون ًأن ًالرابعة: وهذا أشّد األنواع ظنّيًة، والنتيجة  احلالة

 واضحة.

 فيكون حّجة. واليقني، ومن الواضح يف احلاالت األربع إنتاج الظنّ 



   

ّن صف، ونالحظ أويقصدون منه أن نجد احلكم ثابتًا عند ثبوت الو مسلكًالدوران،جًـً

سّمى كون هذا الوصف هو العّلة، وي   حالرشيعة عندما نفته مل يكن الوصف موجودًا، فيرتّج 

سلك الطرد م عنه ب عنه باجلريان، كام قد يعرّب عرّب وقد ي   ،بالدوران الوجودي والعدمي

 والعكس.

 افهي تعطي الظّن، ومه اليقنيَ  ط  مل تعإن  ةهذه املسالك األساسّية االجتهاديّ  وهبذا نجد أنّ 

 .حّجة يف الفروع

ًرّمتهًيمكنًمناقشته:الدليلًبهذاً

يف بحوثنا بالتفصيل بطلناها أة الظّن يف الفروع، وهي قاعدة ة حجيّ دعىل قاع مبني   هإنّ  أّوال :

يؤمن هبا مشهور بعض املذاهب وال  .، فراجع«ثاحلدي ةحجيّ »يف كتابنا  ةة، خاّص األصوليّ 

 .يضًا مثل اإلماميّةاإلسالمّية أ

الذين يقبلون بقاعدة حجّية مطلق الظّن، إّنام يوافقون عليها ني من اإلمامّية االنسداديّ بل إّن 

تنتمي يف جمال ختريج املناط أّن هذه الظنون قد يعتربون وهنا خارج سياق الظّن القيايس، 

 .ّينياالنسدادمشهور حتى عىل مسلك  ةً فال تكون حجّ  ،ظّن القيايساللنطاق 

ة من القياس من خالل ّتويل صورة القضيّ  ةًصياغةًاملوقفًاالنسداديًهنادلكنّهًيمكنًإعا

يمكن  ،تها يف نفسها مل تعد مشكلةً ات لتخريج املناط ما دامت ظنيّ إىل االستنباط، فهذه العمليّ 

 ة رشعيّة،قياسيّ  ةوليس ظنًّا بالعّلة ليكون ذلك متهيدًا ملامرسة عمليّ  ،ةفرضها ظنًّا بالكربى الكليّ 

ـ بعّلة احلكم يف األصل، ونريد أن نّّسي  حصل لنا من ختريج املناط ظن   هن نقول بأنّ فبدل أ

لوجود عّلة األصل يف الفرع، نقول: حصل لنا هنا  ؛الفرعإىل صل من األ احلكمَ ـ عرب القياس 

وهو املعرّب عنه عند النائيني  ،مّ عظن  بأّن احلكم يف األصل ثابت عىل العنوان األ بظّن العلّية

ت كّل مسكر، فيكون تطبيق مبأّن الرشيعة حرّ  بالكربى الكلّية كام تقّدم، فنقول: حصل يل ظن  

الكربى عىل النبيذ خارجًا عن سياق القياس يف هذه احلال، وهبذا ينفتح باب ختريج املناط 

 ي عىل القول باالنسداد دون التوّرط يف القياس بمعناه احلريف.ادي القطعي والظنّ االجته
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وهذا كّله مبني  عىل أّن النهي عن القياس كان ألجل تّسية حكم األصل إىل الفرع نتيجة 

وجود عّلة األصل يف الفرع؛ الحتامل أّن عّلة األصل عّلة  حلكم األصل وال تكون ـ حتى لو 

ـ عّلًة حلكٍم مماثٍل فيه، أّما لو قلنا بأّن سبب النهي عن القياس ولّب لباب وجدت يف الفرع 

مشاكله عند ن فاته ويف روايات أهل البيت النبوّي هو نفس ظنيّة استنتاج العّلة واحلكمة يف 

األصل، فإّن ختريج املناط بنفسه يكون مقصودًا بالنهي عن القياس، فال يمكن لالنسدادي أن 

 الظّن.مطلق القيايس هنا، بناء عىل خروج الظّن القيايس عن كربى حجيّة يقبل بالظّن 

املناسبة قد ، ففي ، فضاًل عن اليقنيليست كّل حاالت ختريج املناط بالتي تفيد الظنّ  ثانيا :

كام يف حيتمل اإلنسان أّن عّلة احلكم الفالين هو كذا وكذا دون أن يبلغ االحتامل  حّد الظّن، 

لسرب والتقسيم، فقد جعلت احلاالت اوكذا احلال يف اسبات يف باب التعّبديات، التخمني باملن

يمكن فرض حاالت ال تفيد ال اليقني وال الظّن،  ها اليقني أو الظّن، مع أنّ مّ األربع بحيث تفيد إ

ة من العلل املحتمل قليالً  اً ن تكون بعض العلل املنكشفة ـ احتامالً ـ لنا يمكن أنّ أكام لو احتملنا 

الت العلّية يأخذ نسبته االحتاملّية بتبع جمموعة من العنارص، فلو متتمل من حمحم واقعًا، فكّل 

يامرس السرب والتقسيم املنترش، فرضنا أّن القايض جلس قبل احلصول عىل املعلومات األوليّة ل

لذي رأيته ه عمرو انّ ، وحيتمل أته يف الطريق اليومأيّنه زيد الذي رأاملجرم حيتمل ّن يقول: إو

ة مسبوقة ه عمرو؟! إّن هذه العمليّ نّ ّن بأه زيد حيصل ظنّ أمس، فهل بنفيه احتامل عند اخلباز باأل

املسبقة بفضاء تمالت أو تقليصها، وهذا يتبع مدى خربتنا حبمديات قدرتنا عىل حرص امل

 .هنا املحتمالت والعلل، فال يصّح إطالق القول بتحصيل الظنّ 

 االرتكازات العقالئّية )تقارب التربير بني التنقيح والتخريج(ـ مرجعّية العرف و 

ليه أحد فيام نعلم عند احلديث عن ختريج املناط، بل ظّل ختريج رش إهذا هو التربير الذي مل ي  

ن ختريج املناط من ة مطلق الظّن، وهبذا مل يتمكّ ة القياس وحجيّ بني مشكلة حجيّ  اً املناط دائر

الرافض للظنون واألقيسة، لكنّني هنا سوف أحاول إعادة النظر  ظرّي النهوض وسط البناء الن

، ال لكي أثبت حجيّة ختريج يف موضوع ختريج املناط بطريقة متلفة عن ثنائّية الظّن والقياس

ثبت أّن بعض أشكال ختريج املناط هي حّجة ولو االجتهادي بكّل أشكاله، بل لكي أ  املناط 

كري ختريج املناط هم أنفسهم فعلوا العديد من عملّياته، وهم ال كانت ظنًّا قوّيًا، وأّن من



   

 .يشعرون، وما فعلوه كان صحيحًا ولو أنكروا التنظري له

ني تقريبًا ّن مجيع األصوليّ فقد رأينا أ تربيرًتنقيحًاملناط،ًواملقّدمةًالتيًسوفًأنطلقًمنهاًه

ّن هذه العناوين يمكن ويرون أ فارق،ة وتنقيح املناط ونفي اللغاء اخلصوصيّ يوافقون عىل إ

كانت أّن العرف  ةً والطريقة األكثر أمهيّ  .ة القياس والظنّ ّتييدها عن معضلة فقدان حجيّ 

ة املوجودة عندهم، فيلغون بعض رتكازيّ والعقالء يفهمون النصوص يف ضوء القوالب اال

ا من نّ كام بيّ  ،أو نحو ذلك ةالطريقيّ أو ة حيملون كالم املتكّلم عىل املثاليّ  ومن ثمّ  ،تاخلصوصّيا

 قبل.

هيًبعينهاًً،االّدعاءًالذيًأطرحهًهناًهوًأّنًميكانيزماًتنقيحًاملناطًالتيًوافقًاجلميعًعليها

ًكامًسنرى، ًاملقبولًمنه ًختريجًاملناطًيفًالشّق ًا، بل تنقيح مناط مرّبر فكام ليس كّل  ميكانيزما

كذلك احلال يف  ،ة اليقنيهم أو عىل مرجعيّ ة العرف والعقالء يف الفن يقوم عىل مرجعيّ البد أ

والفهم العريف العقالئي القائم عىل  ،قنيين يقوم عىل إحدى مرجعّيتني: الأجيب  ،ختريج املناط

 ة.القوالب االرتكازيّ 

مح هلم يمكنني القول بأّن العرف والعقالء حيث س   ،ولكي أصّور املوضوع بوضوح تامّ 

ن يأخذوا عنوانًا غري موجودة يف النّص، كذلك يمكنهم أ ةً ن ينفوا خصوصيّ رتكازاهتم أبا

ات لغاء خصوصيّ إكثريًا ما تكون عرب ة ختريج املناط بل يف احلقيقة عمليّ  .موجود يف النّص 

لتعيني خصوصّية غري منطوقة برصاحة لفظيّة لكنّها متضّمنة يف طبيعة  منطوقة يف النصوص

تخريج والتنقيح، خالفًا لتصويرات مجهور العلامء ، وقد أوضحنا سابقًا الربَط بني الاملوضوع

 .هنا ة عاليةقّ .. أرجو التأّمل بدفراجع

مثالً عندما نستخدم مسلك املناسبة يف موضوع حرمة اخلمر، لنرى أّن املناط هو اإلسكار 

نتيجة أّن املفسدة اآلتية من اخلمر هي العداوات ونحوها مما نّص عليه القرآن الكريم نفسه، 

يكون ، ة اخلمرّية لصالح عنوان أوسع هو املسكرّيةنحن يف احلقيقة نقوم بحذف خصوصيّ فهنا 

فتخريج املناط ليس سوى الوجه متضّمنًا يف اخلمرية يف الفهم العريف ال يف املنطوق اللفظي، 

 .اآلخر للعملة نفسها يف كثري من األحيان عىل األقّل 

ًًإنًّ ًالعقالئي/ختريج ًاملناط ًختريج ًميكانيزما ًاهلرمنوطيقي، ًالتفسريي ًسوفًاملناط كام



  

ّن العرف هو أ اتًختريجًاملناطًالقائمًعىلًمطلقًالظنونًواألقيسة،هًعنًعشوائيًّزميًّأل ًسّميه؛ًأ

خالل وتزداد هذه اخلربات تراكاًم من عات، و بعض املوضمرتاكمة يفربات الء لدهيم خ  عقوال

لمناطات أو لنة ة املبيّ ليليّ علنصوص التا ةونوعيّ  ،ء طبيعة ترشيعات املرّشع من جهةاستقرا

ون تلقّ يما هؤالء العقالء عنديف املوضوعات املختلفة.. إّن  فلسفات األحكام من جهة ثانية

يفهمون ـ حيث يملكون خربة مسبقة بطبيعة هذا الترشيع ـ م معّينة، فإهّن  ةنّصًا حيكم بقضيّ 

مناط حكمه ليس مذكورًا يف  نّ ون ألب املسبقة التي عندهم، فيدركم يف ضوء القوااملتكلّ 

م رشبوها هّن ترشبوا اخلمر وكان سبب قوله هو أ هلم، فلو قال هلم: ال لكنّه معلوم   ،النّص 

ىل التنازع ولو مل جيعل ترصحيه بمثابة تعليل نّّص حقيقي، فهنا ا تفيض إهّن رّصح بأفتنازعوا، أو 

ًا يّ طوليس ظنّيًا استنبا ،فهذا الفهم عريف  ؛ ة اإلسكارال يرتّدد العقالء والعرف يف فهم مداريّ 

مع أّن سبب النزول وبيانه لبعض مفاسد اخلمر ليس قرينة لفظّية عندهم عىل مدارّية ًا؛ ختمينيّ 

 .وال يعّد عّلًة منصوصة اإلسكار

هل العرف، حيث ال يعيشون من قواعد الفهم العريف املنسبق ألذهان أتندرج ض ةظنيّ الو

، فاالرتكازات كام تساعد عىل نفي اخلصوصيات تساعد أيضًا يف ضالوسوسة حسب الفر

 .الفهم العريف عىل إثبات املدارات ولو من خالل فهم املالكات بنوٍع من التوّسم هلا

ة من حماصيلكم نجيب عليكم إخراج نسبة معيّ  :يف جمتمع زراعي وهكذا عندما يقول املتكّلم

ة يف هذا املجال، يعرف أّن العربة هنا بحصول التعاون الزراعّية، فإّن العرف هنا املسبوق بخرب

 هذا استطعنا ملس هذوعدم التعّلق باألموال، فإ بني الغنّي والفقري ودوران املال يف املجتمع

هبذين  عاهتامم املرّش دركنا وأ ،ليالً هلذا احلكم بنفسهعمن نصوص أخرى ولو مل تكن تور ماأل

 اصيلحفلسفة احلكم يف زكاة امل نّ أئي لن يرتّدد يف القول بقالاألمرين، فإّن الفهم العريف والع

ىل صناعّية مثاًل، بحيث مل إالزراعّية هو هذا، فيغرّي شكل احلكم لو تغرّي نمط احلياة من زراعّية 

والفقري من جهة ونكتة دوران املال ني ة بالتي ّتّقق نكتة التعاون بني الغتعد املحاصيل الزراعيّ 

 .ثانية من جهةٍ 

وهو أّنه لو ألقينا إىل العرف والعقالء الذين ليس هلم خلفيّة دقّية يف الفقه، ّتريم  ثالثمثال 



   

النظر إىل األجنبّية، أال يفهمون بشكل تلقائي أّن املناط هو الشهوة أو هتك احلرمة؟! هل 

شيئًا غري  حيتملون ـ وهم يفّّسون مراد املتكّلم من كالمه، دون جمّرد تفسري كلامته اللفظّية ـ

هذا؟! أال يفهمون أّنه لو كان النظر ال يوجب هتك احلرمة وخرق اخلصوصيّة وال شهوة أو 

بال  ،م، كام يف حال الطبيبكلّ مفسدة أخالقّية فيه إطالقًا، يكون حالالً وليس مقصودًا للمت

مامّية وربام يكون هذا هو مرّبر من قال من فقهاء اإل ؟!فيه حاجة لعنوان االضطرار والرضورة

 بحلّية النظر غري الشهوّي إىل الصورة الفوتواغرافّية المرأٍة ال يعرفها.

هو من األمثلة املشهورة هنا لتأييد ختريج املناط ونقده معًا، وهو احلديث مثال رابع، و

، فقد فهم املؤمنون بالقياس هنا شمول احلكم «اهال وليّ إال يزّوج البكر الصغرية »ل: ئالقا

خالفون هلم ذلك وقالوا بأّنه ة واملعتوهة، فيام رفض املنّيب الصغرية وللمجنووتعديته للث

 ختّرص وختمني.

بأّن والية املال جعلت يف النصوص عىل عنوان ستشهد املخّرجون القائسون هنا وقد ا

 .بل الصغر هو املهمّ  ،قة للبكارة فيهاالري، فنفهم أّن والية التزويج ال عغالص

ّن إ»حيث قال:  ،الشيخ جعفر السبحاينهنا بينهم ومن القياس،  وقد رّد عليهم نفاة

ال يعتمد عليه إاّل إذا ورد الدليل القاطع عىل  استخراج احلكم الرشعي عن هذا الطريق أمر  

ّن إف يف األموال، قياس مع الفارق، فمضافًا إىل أّن قياس باب النكاح بباب الترّص  حّجيته.

تدعي أن يكون املوضوع هو الصغر ذكرًا كان أو أ نثى، بكرًا كان العناية بصيانة مال الصغري تس

احلكم مجيع أفراد الصغري، وهذا  أو ثيبًا، إذ ال دخالة هلذه القيود يف أمر الصيانة وهلذا يعمّ 

ب نظري الفرق بني الكبري البكر بخالف باب النكاح فيحتمل فيه الفرق بني الصغري البكر والثيّ 

 .«ة إىل أّن األ وىل أيضًا ال تزّوج إاّل بإذن الويلّ والثيب حيث ذهب مجاع
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والالفت للنظر أّن الشيخ السبحاين يقبل )يف كتاب املبسوط، املصدر املتقّدم( بتخريج املناط يف األمور 

الواضحة وحيرص النزاع يف ختريج املناط يف املوارد املبهمة، وهذا فضاًل عن كونه اعرتافًا بمبدأ ختريج 

يف موارد  تفصيالً مع أّن هناك ملناط غري صحيح بكلمة واحدة، املناط، ومن ثم فال داعي للقول بأّن ختريج ا

جريانه، وهو أمر نقبله.. ال وجه لعّد املثال املذكور أعاله من املوارد املبهمة بعد التقريب الذي ذكرناه، 

 



  

هذه ضمن سياق  ة، وذهبنا لتغيري التعبري بوضع املحاولة االجتهاديّ «القياس»لو تركنا كلمة 

ات عرفًا، وسألنا لغاء اخلصوصيّ املناط وإالفهم العريف والعقالئي املوافق عىل قواعد تنقيح 

لبكر والثّيب يف الصغرية من حيث احلاجة إلذن الويّل، هل هناك فرق برأيك بني ا :العرف

وماذا تفهم من مرّبر ومناط جلعل الوالية ّن عمرها سبع سنوات مثالً أو ثامنية؟! املفروض أو

 عىل تزويج البكر الصغرية؟!

ومفهوم حاجة  ،رعاية الطفل إّن العرف الذي يملك خربة عالقة الوالد باألوالد، ومفهوم

ال يرتّدد هنا يف استنطاق  ،وهكذا ..لفومفهوم نقص خربة الط ،مورهيدير أالطفل إىل من 

وإّنام ذكرت ألّن الغالب يف ، دون دور لوجود البكارة املناط الذي هو عبارة عن الصغر

 بنحو الطريقّية أيضًا؛ صغرالأخذ عنوان يبل أنا أّدعي أّن هذا العرف الصغرية أن تكون بكرًا، 

، وهلذا أعترب أّن الصغر ليس تّيةربة احلياوقّلة اخلان ضعف البصرية لغلبة تالزمه مع عنو

ريف ـ لعدم وعي الولد عبالفهم الـ ة بل مأخوذ عىل نحو الطريقيّ  ةعىل نحو املوضوعيّ  مأخوذاً 

بحيث ال يملك رشدًا اجتامعيًا يف قضايا الزواج والعالقات التي يعرفها الكبار الناضجون، 

أال يفهم العرف هنا أّن الغاية هي محاية الصغري والصغرية من الرضر ! ًا؟ عرفيّ أليس هذا فهامً 

وصيات التي صلغاء اخلرق بني هذا الفهم وبني إما الفاملايل والبدين والنفيس واالجتامعي؟! 

بواب الفقه بحّجة اين ضمن عرشات ومئات املوارد يف متلف أحبمثال الشيخ السها أقطبّ 

سوى مدى اعتيادنا عىل هذا التطبيق أو ذاك يف ـ يف تقديري ـ رق ليس من فالعودة للعرف؟! 

 .هنا أو هناك الفضاء املدريس للمؤّسسة الدينّية

مل نعرفه ربام يكون هناك يشء جمهول  والقول: ،ذا كان هناك احتامالت يمكن طرحهاإ

 ات يمكن طرح مثل هذهوصيّ صلغاء اخلإشكال أففي متلف ومالك أرسارّي مل ندركه.. 

 فام هو الفرق؟! ات الفرضّية!االحتامليّ 

 تصّورنا حلجّية ختريج املناط وحدودها، النتائج واملخَرجات

ًعليه،ًنخرجًبالنت ًجًاآلتية:ائبناء 

                                                                                                                     
ق خاّصة وأّن السبحاين اعترب أّن ختريج مناط حرمة اخلمر باإلسكار من املوارد املقبولة، وال أدري ما الفر

 بينه وبني مثال إذن الويّل هنا؟!



   

، فهام أشبه بالوجهني ترابطًا بني تنقيح املناط وختريج املناط يف الكثري من املوارد ةإّن ثمّ ـ1ًً

وليس  ،ما بنحوٍ الكات الكثري من تنقيح املناط يالمس امل ثبتنا سابقًا أنّ أ. وقد لعملة واحدة

 .متاماً  أجنبّيًا عنها

، بل هي سارية يف ختريج ة للتنقيح فيهاالعرف يف تنقيح املناط ال خصوصيّ  ةإّن مرجعيّ  ـ2ً

فتوّلد ارتكازات تفهم النصوص عند العرف العام من خالهلا، وال عربة  ؛يضاً املناطات أ

، وإال مل يعد إللغاء اخلصوصّية ت الفرضيّةاتامليّ حثارة االإالقائم عىل دّقي ال بالعرف اخلاّص 

 .ومناسبات احلكم واملوضوع وأمثال ذلك من مرّبر

 :ن يكونأجراء ختريج املناط فيه جيب راد إإّن املوضوع الذي ي   ـ3ً

مثل حديث  ،، تساعد عليه بالفهم العريفة فيه ولو مل تكن تعليالً توجد قرائن حميطة نصيّ  أًـ

ـ بضم النصوص إىل بعضها بام جيعل العرف يفهم القرآن عن تأثري اخلمر وامليّس يف العداوات، 

؛ فاملناسبة هنا تعرّب عن فهم عريف استنباطي وليس عن فهم اجتهادي معيارّية اإلسكارـ 

 استنباطي ظنّي خارج ـ عريف.

 .نانئمطيبلغ عرفًا درجة االالظّن فيه بحيث  ةء يساعد عىل قوّ استقراأو يوجد  بًـ

ديات املحضة ي غري التعبّ عات غري املبهمة عند العرف، أأو يكون من نوع املوضو جًـ

، بل يكون للعرف العقالئي خربة مسبقة مرتاكمة فيه بحيث يفهمون حتى أغراض بتعبريهم

لفهم املراد بعضهم من وراء هذا الترشيع أو ذاك بمجّرد سامع الترشيع، ويعتربون ذلك وسيلًة 

ة وقوالب فهمّية عند هذا هو الذي يسمح بوالدة قرائن ارتكازيّ  نّ من احلكم؛ ألاحلقيقي 

 .ومناطات ني لتفسري النّص وفقًا ملا يفهمونه من أغراضاملتلقّ 

العرف مثل عدد ركعات الصالة أو أحكام  دلو كان املورد مبهاًم وغري مألوف مسبقًا عنأّما 

يف نفسه مألوفًا من قبل لكّن طبيعة الترشيعات ذات الصلة باملوضوع  الشّك والسهو، أو كان

تعطي أّن الرشيعة لدهيا يشء غريب عن الترشيعات العقالئّية ويتسم بقدر من الغموض 

والتميّز الشديد، كام يف تفاصيل أحكام اإلرث، فهنا ال يصّح من العرف إجراء خترجيات 

نسبة إليه، فال تتشّكل ارتكازات مؤثرة يف فهم للمناطات يف فضاء مبهم وغري واضح بال

 الدالالت اللفظيّة.



  

من هنا نقول: إّن الكثري من أشكال ختريج املناط يف بيئة املؤمنني بالقياس، ال نراها سوى 

جمموعة من الظنون التخمينيّة التي ليس عليها شواهد، وال يقني يف موردها، وال ختضع لقواعد 

ئي لفهم املراد من الكالم عرب االرتكازات واملناسبات، فليس دفاعنا التفسري العريف والعقال

عن ختريج املناط دفاعًا عن متلف أشكال تطبيقه، بل لعّل أكثرها ال نوافق عليه، فليالحظ 

 جّيدًا.

 إّن ختريج املناط له وجهان: ـ4ً

ًالسالبًواملثبت، ًالوجه ًوهو ًاألّول: لصغر أّنه وأعني من ذلك أّن العرف يفهم ا الوجه

املدار يف والية التزويج وجودًا وعدمًا، فحيث كان الصغر ثبتت الوالية وحيث انتفى انتفت، 

وهذا هو الذي يوّلد الكربى الكلّية اجلديدة التي تسمح بالتعّدي عن حرفّية النّص والتعميم 

 امللفوظ. وارد أخرى مل يذكرها النص يف شّقهمل

ًاحلالًيفًاإلسكارًيفًاخلمر عندما يالحظ العرف ويقارن بني طبيعة إشارة الشارع  وهكذا

للخمر من حيث املفاسد واملصالح، ويالحظ طبيعة أسباب النزول يف آية اخلمر، فيستنتج ـ 

 بالفهم العريف السياقي هذا ـ مدارّية اإلسكار وجودًا وعدمًا.

ًاحلالًاملرأةًالتيًفً  ربع لزم البحث أم الرشعي، يورفعت أمرها إىل احلاك قدًزوجهاوهكذا

يأس من الا ألجل أهّن التي تكون مثل هذه ة ، فإّن العرف يفهم من املدد الزمنيّ عنه سنوات

ة بحسب طبيع اً غالبيّ  اً معياربوصفه الزمان، وهلذا طرح الزمان هناك  ال خلصوصيّة يف ،ّتصيله

 .نوعاً  مكانات الفحص لدهيم يف ذلك الوقتإ

كاحلنطة والشعري والتمر والزبيب والسمن  يفًاالحتكار،ًوهكذاًاحلالًيفًاملواردًاملنصوصة

والزيت، وأضاف بعضهم امللح؛ فإّن العرف ـ حيث يفهم فلسفة النهي عن االحتكار ـ يربط 

وبني الصفة املوجودة يف هذه األعيان، فريى أّنه الطعام املرتكزة يف ذهنه بني هذه الفلسفة 

ذكر سوى عىل نحو األمثلة، وأّن األمر ليس فيه تعّبد، املحتاج إليه مثاًل، ويدرك أّن هذه مل ت

وهذا كّله استخراج مناٍط ـ وهو الطعام املحتاج إليه ـ عرب تعاضد الوعي العريف والعقالئي 

بفلسفة احلكم بوصفه قرينة متصلة ارتكازّية، إىل جانب تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصيّات 

 نتيجة ذلك.



   

ً ًاومنًهذا ًيفًاألالبابًأخذًخصوصّية ًهبا،لثالثة ًاالستنجاء ًيتّم ًالتي فإّن العرف  حجار

تعبري آخر عن ّتصيل النقاء، فلو حصل النقاء أّنه يفهم من األمر باالستنجاء باألحجار الثالثة 

مرار لتحصيله، فال يفهم العرف تولو مل حيصل بالثالثة لزم االس ،باثنني فال داعي للثالثة

 .وهي عبارة عن النقاء ورفع اخلباثات ،مناطاتخيّرج ات هنا، بل خصوصيّ 

 ومنًهذاًالبابًبعضًمواردًذكرًاألشياءًباألرقامًاملالّية،ًمثلًالدراهمًوالدنانريًيفًاللقطة،

ومخس املعدن )عرشون دينارًا(، ومقدار اجلزية، وذلك أّن العرف ال يعترب هذه األشياء مناطًا 

قيمة درهم اللقطة يف مكان تساوي  كونت للحكم، بل يرى قيمتها بحسب زماهنا مناطًا، فقد

نصف أجرة العامل اليومية، ولكنّها يف مكان آخر ال تساوي عرش معشارها، فهذه األمور 

يمكن للعرف يف بعض مواردها أن يفهم املناط فيها بحكم مالبسات القضّية عنده فيدرك املراد 

قهاء بالفعل ولو مل يطلقوا عليه متخّطيًا الدالالت اللفظية احلرفّية، وقد فعل ذلك بعض الف

اسم ختريج املناط، متامًا كام رأيناهم يف باب السبق والرماية يتخّطون املنصوص ملطلق املسابقة 

 والرماية بمختلف الوسائل، وليس فقط يف النصل واحلافر ونحومها.

ً ًالعريفًوالعقالئي ًالعقل ًيعرفها ًوالتي ًالرشوة ًالنهيًعن ًنالحظًفكرة ًعندما منًوهكذا

فإّنه عندما يسمع النهي عن الرشوة يف القضاء، يفهم أّن الناهي يمنع عن املؤثرات القوّية  قبل،

يف احليف عن احلّق يف احلكم القضائي، هلذا فهو ال يفهم خصوصّية املال املأخوذة يف كلمة 

م له أحد الرشوة، بل يستوعب مطلق وسائل التأثري النوعي املوازي ملثل هذا التأثري، كام لو قدّ 

املتخاصمني عرضًا بمنصب سيايس أو إداري أو اجتامعي، مثل أن يكون رئيسًا للجامعة 

الفالنّية، ولو من دون مبلٍغ مايل، فهنا حتى لو سّلمنا أّن مفهوم الرشوة خيتّص باألموال، 

عقالئّية فالعرف يفهم من النهي عن الرشوة أّن الغرض منها أعّم، فيستنبط ـ باملناسبة العرفّية ال

املعرّبة عن قرينة متصلة ارتكازّية ـ املناَط عرب معرفة الغرض املعهود لدى العقالء، ويعّمم 

حتى لو كانت داللة الكلمة  ،ملطلق عطيّة ولو مل تكن مالّية، كام ذهب إليه بالفعل بعض الفقهاء

 ض تعريفاهتا اللغوّية.يف بعبالفعل متوّقفة عىل اجلانب املايل يف اللغة العربيّة، كام هي احلال 

بل ربام خيّرج العرف املناط فريى أّن القضيّة ليست من باب القضاء، بل هذا هو املبتىل به 

غالبًا يف ذلك الزمان، إّنام هي من باب مطلق التالعب بالقانون ملصالح شخصّية عىل حساب 



  

ب القضاء أيضًا، حقوق اآلخرين، فقد يرى الفقيه بتخريج املناط أّن الرشوة تشمل خارج با

مثل الرشاوى التي تقّدم ملسؤويل الدولة واملوّظفني العاّمني؛ بغية ّتقيق مصالح شخصّية تؤّدي 

إىل هدر حقوق الناس وانتشار الفساد يف املجتمع، وما لذلك من تأثري سلبي كبري عىل الصالح 

 العام، كام هو معروف.

ًالقدرًاملتيّقن،الوجهًالثاين:ًوهوًالوجهًالسالبًوالنايفًواملقيًّ أّن  وأعني بذلك دًعربًفكرة

الفقيه يامرس الفهم العريف فريى أّن العرف ال يفهمون النّص عىل إطالقه؛ ألهّنم يرون املدار 

أخّص من النّص، لكن ال حيرز الفقيه أهّنم يرون املدار أوسع من النّص، بحيث يقومون 

كار له دور يف ّتريم اخلمر، لكنّه ال يقدر أن يرى بالتعدية، فمثالً قد يفهم الفقيه عرفًا أّن اإلس

أّن العرف يرون اإلسكار هو املناط يف غري اخلمر أيضًا؛ بل ثّمة شواهد تقف أمامه جتعل 

يضًا، فهنا وإن مل يكن يمكن ّتقيق مفهوم للكالم أخصوصّية اخلمرّية ذات دور يف التحريم 

ة التي يف النتيجضيّقًا يف مثل هذه احلال، في قترص  د  باملعنى املصطلح للكلمة، لكّن الكالم يولَ 

 خّرجنا فيها املناط عىل ّتريم اخلمر املسكر ال مطلق اخلمر وال مطلق املسكر.

بل إّن ثمة مورد مهم من موارد ختريج املناط جيب التنّبه له جّيدًا، وهو أّن العقالء عندما 

ال يفهمون وجود إطالق يف النص يفهمون بحكم ارتكازاهتم روح القانون وغايته، فهم 

فلو قال هلم املرّشع: ال ت ط لعوا أوالدكم عىل كتب أهل  القانوين حلالة نقض روح القانون،

الضالل، ثم حصلت ّتّوالت اجتامعّية، جعلت عدم تعريفنا ألوالدنا ببعض أفكار أهل 

م أكرب ممّا لو قمنا الضالل، موجبًا الّطالعهم ورغبتهم أكثر يف ذلك، بحيث صار احتامل ضالهل

نحن بإطالعهم، فالفهم العريف للنهي عن جعل األوالد يّطلعون عىل األفكار الضاّلة، هو أّنه 

بمناط محايتهم من الضاللة، ال بعنوانه، فلو أنتج املنع  عكس املناط واملالك، بحيث صار حمّفزًا 

من باب العنوان الثانوي لالّطالع بمفردهم، مل يكن املنع من األّول شاماًل. وهذا ليس 

الطارئ، كام قد يتعامل مع مثله الكثريون اليوم، بل من باب أّن العرف يفهم من األّول أّن 

احلكم انصّب عىل عدم اإلطالع املوجب نوعًا للحامية من الضاللة، أو انصّب عىل كيّل احلامية، 

 لفرض عنوان ثانوّي.فال يكون له إطالق حلال نقيض روح القانون من األّول، بال حاجة 

ًاملرّشعً ًأّن ًنتصّور ًأن ًهو ًاألساسًفيه ًاالختبار ًوحمّل ًاملناط ًلتخريج ًاملركزية ًالقيمة إّن



   

ًالعقالء ًمن ًالدولةًشخص  ًورئيس ًاملحّلة ًوزعيم ًالعشرية ًوشيخ ًاهللًكالوالد ًهو ًوليس ،

ريجًاملناطًسبحانه،ًفكيفًكانًالعقالءًسيفهمونًروحًقانونهًوترشيعه،ًفإذاًكانواًسي جرونًخت

فهمًكالمًروّناًيفًجةًيفًالفهمًوالتفسري،ًفيفهذاًمعناهًأّنًهذهًهيًالطريقةًالعقالئيًًّ،وتنقيحه

ًاملوىلًسبحانه.

إّنني أزعم أّن الكثري من تطبيقات نفي اخلصوصيّة أو مناسبات احلكم واملوضوع أو  ـ5ً

القياس والرافضني لكربى حجّية احلمل عىل الغلبة واملثالّية يف كلامت الفقهاء النافني حلجيّة 

الظّن يف الفروع مثل اإلمامّية، ليست لو تأّملناها إال حماولة لفهم املناط بالتخريج والتامس 

، وقد سبق ذكر ، بل ستأيت عّينات أخرىاألغراض، وقد رأينا عّينات من قبل فال نريد أن نطيل

اطه ونكتته منع وقوع التنازع، ونقل مثال للسيد اخلوئي يف موضوع النهي عن بيع الغرر وأّن من

، وذهب هو أيضًا لنا ـ وإن مل يوافق بنفسه عليه ـ أّن مناط ّتريم الرشوة هو احلكم بغري احلّق 

بالنار ليس إال من باب سّد األبواب  غري واحد إىل أّن ترشيع حرمة العصري العنبي املغيلّ 

ولو تتبّع الباحث .. «فقه املصلحة»ن كتابنا والطرق كام بحثناه مفّصالً يف نظرّية سّد الذرائع م

يف كلامت منكري القياس موارد من هذا القبيل، وكّلها من ختريج املناط أو توليفة التخريج 

 لرأى عددًا كبريًا. ،والتنقيح

إّن ما قلناه يف بحث تنقيح املناط من تأثري تطّور الوعي اإلنساين عىل إجراء عمليّات  ـ6ً

ري هنا أيضًا، بام يفسح الطريق إلجراء خترجيات جديدة أو للتوّقف عن تنقيح املناط، جي

 فريضٍّ  طبيعة املوضوع ترفع عنده من احتاملٍ  خترجيات سابقة، فقد يلتفت الفقيه لعنارص يف

 .لدرجة الشّك نتيجة تطّور وعي العرف والعقالء، والعكس صحيحسابق 

الء فيام بينهم يفهمون مراداهتم احلقيقّية من إّن هذا الذي نّدعيه نعتقد أّن العرف والعق ـ7ً

خالله، ويتوّسلون الظنون باألغراض لتحصيل الظّن باملرادات، ومن ثّم فيكون مشموالً ألدّلة 

 حجّية الفهم العريف والظهوري، ولو كان ظنّيًا.

ًوهدمًهذاًالنمطًمنًفهمًالعرفًالًيمكنًأنًيقومًإالًعىلًأحدًركنني:

ئي ـ أّن بنية الترشيعات الدينية يف األمور ستقراثبت بالدليل ـ خاّصًة االأن ي الركنًاألّول:

الترشيعّية العقالئّية مباينة متامًا وغريبة جدًا عن نمط تركيب الفهم العقالئي للترشيعات، 



  

فنجد الترشيعات يف جمال البيوع واملعامالت املاليّة ويف جمال السياسات واإلدارات، ويف جمال 

لشخصّية بني الناس، تقوم عىل نمط غريب جدًا وغري متوامل وال متوافق مع طبيعة العالقات ا

هذه األمور يف احلياة العقالئيّة، ففي هذه احلال جيب عىل العقالء ـ ولو مل يأت  دليل  خاّص من 

الشارع ـ التخيّل عن طريقتهم يف الفهم؛ ألّن طريقتهم يمكنها أن تكون سبياًل كاشفًا عن 

يف أنامط بيانات وترشيعات متّسقة مع أنامطهم، وإال فإّنه من غري املنطقي إجراء  املرادات

 أنامطهم يف فضاءات مباينة هلا.

أّن طبيعة ترشيعات  ،والعقالء وهلذا قلنا فيام تقّدم بأّنه يف كّل حالة يالحظ العرف فيها

صول تفكريهم، يلزمهم م وأسقة مع بناءاهتو غريبة جدًا وغري متّ داإلسالم يف ملّف معنّي تب

ضافّية خاّصة، حتى لو عفهم قرائن إبل وتنقيحه أيضًا، ما مل تس ،التحّرز عن إجراء ختريج املناط

 لفة هبا يف نمط حياهتم العقالئّية.أ  عات التي لدهيم خربة ووكان املوضوع من سنخ املوض

ط من فهم املراد ال تقبل النم  دليل خاّص من الرشيعة تعلن فيه أّن هذايتيأ نأ الركنًالثاين:

بالتعامل معها عربه، وذلك كام لو قلنا بأّن دليل النهي عن إعامل العقل يف الدين يعني شيئًا هي 

 من هذا القبيل، فهنا يلزم التوّقف عن إجراء هذه املسالك الفهمّية والتفسريّية متامًا.

لزم يف الردع عنها أن يكون لكن، حيث إّن هذه طرائق عقالئّية راسخة يف الفهم والتفسري، ي

متوازنًا وموازيًا لقّوة رسوخ هذه السرية، بحيث ال يكفي يف األمر خرب  أو خربان ظنّيان 

 .، كام هو واضحآحاديان وردا بطريقة عابرة ضمن موضوع آخر
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ولعّل من أقدم من استخدمه هو كّل من املريزا خاّصة، وال يزيد عمره عاّم قلناه،  ةاإلماميّ 

 النائيني واملحّقق العراقي، فيمكننا القول بأّنه ظهر يف النصف األّول من القرن العرشين.

ال يف كتب أصول الفقه وال الفقه  ،هذاًاملفهومًواملصطلحًحولًةوالًتوجدًدراساتًمستقلًّ

وس يف علم األصول/احللقة رد»باقر الصدر يف د السّيد حممّ مترصًا ما كتبه مثل نفسه، عدا 

جتذير املسألة »ستاذ الشيخ باقر اإليرواين، يف كتابه األ  ، ثم قام بتوضيحه وتوسعته «ةالثاني

 .قليلة ها يف عّدة صفحاتثَ حَ بَ تقّلة ، حيث أفرد له قاعدة مس«األصولّية

السيد كامل إليه أملح ولتأكيد عدم وجود دراسات تقعيدّية يف هذا املجال، نشري إىل ما 

أّننا ال نجد أحدًا تطّرق لعالقة قاعدة مناسبات احلكم واملوضوع حيث ذهب إىل احليدري هنا، 

بقاعدة القياس وذّمه يف نصوص أهل البيت النبوي، وهلذا نجد اضطرابًا يف التطبيق، ففيام يفهم 

شخص بمناسبات احلكم واملوضوع أمرًا، فيّّسي ما يف النّص خلارجه، نجد شخصًا آخر 

ًا عملّية التعدية والتّسية ملورد جديد غري مذكور يف يتهمه بالقياس؛ ألّنه يستبطن أيض

 .النّص 

                                              
. وسوف يأيت منّا احلديث عن عالقة القياس بمجمل توليفة 153: 2( انظر: احليدري، رشح احللقة الثانية 1)

 



  

ًاملصطلحًنجدًأّنهًيكادًيستوعبً يفًغريًموردًمنًـًأوًيتداخلًـًوبمراجعةًاستخدامًهذا

ويوّسع فيلغي اخلصوصية وينفي الفوارق  تطبيقاتهًقواعدًتنقيحًاملناطًوختريجًاملناطًالعرفّيني،

د للعرف يف فهمه د ارتباطات بني األحكام بطريقة تسنَ ويوج   املوضوع واملتعّلق ويضيقهام،

 للخطابات الرشعّية.

يح املناط وخترجيه، من قوترجع فكرة مناسبات احلكم واملوضوع لعني ما قلناه يف مباحث تن

توسعًة ـ أّن هناك ارتكازات عرفّية جتعل العرف يفهم الكالم بطريقة مغايرة بعض اليشء 

 ة احلرفية املذكورة يف النّص.للتعابري اللفظيّ ـ باطًا وضيقًا وربطًا وارت

ذكر قد ي  »ّتت عنوان: مناسبات احلكم واملوضوع:  ،د الصدر يف احللقة الثانيةيقول السيّ 

ة من ذلك يفهم ثبوت احلكم حلّص  العرف له مدلول عام، ولكنّ  بلفظٍ  احلكم يف الدليل مرتبطاً 

 ّي أالغسل لغة قد يطلق عىل استعامل  نّ إ، ف«أصابه البول إغسل ثوبك إذا»: املدلول، كام إذا قيل

وقد يذكر احلكم يف  .ر هو الغسل باملاءاملطهّ  نّ أيفهم من هذا الدليل  العرف مائع، ولكنّ 

 نّ أد مثال لعنوان عام، وهذه احلالة جمرّ  نّ أالعرف يفهم  ة، ولكنّ بحالة خاّص  الدليل مرتبطاً 

ه ال تتوضأ منها وال نّ أكام إذا ورد يف قربة وقع فيها نجس  عام،احلكم مرتبط بذلك العنوان ال

وهذه التعميامت  د مثال.القربة جمرّ  نّ أ، وملاء الكوز أيضاً  العرف يرى احلكم ثابتاً  نّ إترشب، ف

بمناسبات احلكم واملوضوع، حيث  ىوتلك التخصيصات تقوم يف الغالب عىل أساس ما يسمّ 

نسان عند ، بسببها ينسبق إىل ذهن اإلالذهن العريف ت مرتكزة يفاحلكم له مناسبات ومناطا إنّ 

 ل ظهوراً ا تشكّ ألهّن ؛ ةوهذه االنسباقات حجّ  .تارة والتعميم أخرى سامع الدليل التخصيص  

 .«ة الظهورلقاعدة حجيّ  ة وفقاً ظهور حجّ  وكّل  للدليل،

                                                                                                                     
 القواعد هذه من تنقيح املناط إىل غريه.

 الغسل عىل الَغَلبة ( وقد ي فهم من األمر بالغسل إرادة ّتّقق النظافة وإزالة االستقذار العريف ـ في حمل تعبري1)

لندرة استخدامهم غريه يف رفع االستقذار يف ذلك الزمان ـ وال أمهّية عنده ملا تستخدمه يف ّتقيق ذلك، 

نعت مواد يصدق معها  وإّنام ال يغسلون بغري املاء املطلق لعدم ّتّقق رفع االستقذار به، فلو ّتّقق أو ص 

نظيف املتحّقق عادًة يف املياه بالنظر العريف، كفى عرفًا. وتعيني عنوان الغسل ومل تكن ماء مطلقًا وحّققت الت

 مناسبات احلكم واملوضوع تطبيقًا من الطبيعي أن يكون حمّل خالف أيضًا.

 .229ـ  228: 1( دروس يف علم األصول 2)



   

ًوهبذاًنفهمًأّن:

نفسه ألهّنا بتعبري الصدر  ؛ءًاخلصوصّيةلغااتًاحلكمًواملوضوعًأوسعًمنًفكرةًإمناسبأًـً

فهي تضيّق  .«، فتقيّد وتوّسع وتعنّي ّتكم عىل الظهورات اللفظّية»: األخرى يف بعض بحوثه

 .وتوسع وقد تضيّق وتوّسع معًا من جهتني

قّلد املجتهد » :مثل يللةًالعنوانًيفًالدؤّكدًعنوانيًّمسلكًاملناسباتًهذا،ًيمكنهًأنًيوبًـً

فإّن مناسبة التقليد للمجتهد العادل تفرض التقيّد بالوصفني هنا أو ال أقّل بوصف  ،«العادل

 املجتهد؛ ألّن روح التقليد نوع  رجوع من اجلاهل للعامل.

ً ًـ ًج ًترفع ًاملناسباتًوقد ًبعضًاجلهاتًًاإلمجال  ًالدليل،عن عند  رس  د  كام لو قال: أ   يف

ال  ،ن يكون عاملاً جيب أ من ندرس عنده نّ ف أنعرم واملوضوع كات احلبمناسبساتذة، فإّنه األ

 .وظيفة له التعليم جمّرد كام لو كان «ستاذأ»مطلق تعنونه بعنوان 

ومن األمثلة القريبة من ذلك ما ذكره السيد الربوجردي يف بحث صالة املسافر، حيث قال: 

متام ذلك يف وجوب اإل فهل يكفي ،عىل هذا الشخص إذا فرض صدق عنوان املكاري مثالً »

كال العنوانني؟ وهل املراد بكون السفر  له، أو صدق عليه، أو املالك صدق كون السفر عمالً 

املسألة حمّل  له يف اجلملة؟ أو كونه عمالً  له دائاًم حتى ال يشمل ذلك، له كونه عمالً  عمالً 

كن ألحد ول له. السفر عمالً  ر واملزاولة يف صدق كونإشكال. نعم، ال إشكال يف اعتبار التكرّ 

ة يف مفاد صحيحة فالالزم هو الدقّ  أن يقول بكفاية املزاولة يف بعض السنة أيضًا يف صدقه.

قد  النظر يف أهّنا هل تشمل املقام أو ال، فنقول: ، ثمّ «ه عملهمألنّ »زرارة املشتملة عىل قوله: 

إىل مبادئ  إّما أن يرجع إىل السفر، وإّما أن يرجع ،«هألنّ »: ×الضمري يف قوله عرفت أنّ 

 ؛والظاهر هو األّول احلرف املذكورة، أعني كّل واحد من املكاراة ونظائرها، أو جمموعها.

سبب احلكم باإلمتام يف  يستظهر أنّ  إذ بمالحظتها ؛ويشهد له أيضًا مناسبة احلكم واملوضوع

 .«منهم رهة كثرة السفر وتكرّ هذه العناوين هو حيثيّ 

ً ًـ ًد ًقد ًالتخصيص،فرضًاملناسباتًفهتبل ًعن ًآبيا  ًللنصًجتعله ق كام يف قول املحقّ  ام 
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 ة عىل عدم جواز الرجوع يف الوقف، أنّ ويمكن أن يستفاد من األخبار الدالّ »اإلصفهاين: 

 فإنّ ، «ما كان هلل فال رجعة فيه»: ـعليهم السالم  ـكالالزم الغري املفارق، مثل قوهلم  اللزوم

ا كان هلل ال يالئمه الرجوع، ومثله يأبى عن التخصيص، م واملوضوع تقيض بأنّ  مناسبة احلكم

 .«..يقال ما كان هلل فال رجعة فيه إال إذا كان باملعاطاة بأن

أوًًترفعًتعارضا ًمفرتضا ًبنيًدليلنيًنوهبذاًيمكنًلقاعدةًمناسباتًاحلكمًواملوضوعًأهـًـً

ِدثه؛ عند فعله بعضهم ما وين النسبة، وهو تك د من داللة أحدمها أو كليهام بام يعيا تغرّي هّن أل حت 

 .عالقة قاعدة نفي الرضر بالترشيعات الرضرّيةاحلديث عن 

ً ًـ ًأوًو ًاإلرشادّية ًأو ًاملولوّية ًعىل ًالكالم ًمحل ًواملوضوع ًتفرضًمناسباتًاحلكم ًقد كام

وعىل سبيل  الفورّيةًأوًالرتاخيًأوًنحوًذلكًمنًجوانبًذاتًصلةًباحلكمًأوًفهمًاخلطاب،

زالة النجاسة عن وجوب املبادرة إلل فقط نشري ملا ذكره السيد حمسن احلكيم، يف بحث املثا

ه ال إشكال عندهم يف حصول الظاهر أنّ »، حيث قال: وعدم االشتغال بالصالة املسجد

لكن يظهر  ة.ذلك مالفة لدليل الفوريّ  برتك اإلزالة ولو مع االشتغال بالصالة، ألنّ  العصيان

م مما ال ريب يف املتقدّ  الذي هو مفاد النبوّي  بل األمر باإلزالة.. وفيه.. العدم من كالم املستند

الداللة يف املقام بقرينة مناسبة  ألنّ  ؛عىل الفور األمر ال يدّل  بأنّ  وإن قلنا، املراد به الفور أنّ 

 .«..واملوضوع احلكم

ةًيفًاخلطاباتًالرشعّية،ًثاليًّةًواملهذهًالقاعدةًبعينهاًمنًوسائلًفهمًالطريقيًّهبذاًتصبحًوزًـً

فنقول: العرف بمناسبات احلكم واملوضوع  كامًت صبحًمنًوسائلًتكوينًاالنرصافاتًالعرفّية،

نات هلم يف ونجد عيّ ة هنا من العنوان املأخوذ يف الدليل وال يفهم املوضوعّية، يفهم الطريقيّ 

 وهكذا.، ذلك
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كام  ،يفًبابًالتزاحمًعنًاملهمًًّمًّهةًومتييزًاأليًّكامًتستخدمًهذهًالقاعدةًيفًحتديدًاألمهحًـً

مناسبات احلكم واملهم  همّ طرق معرفة األمن »، حيث قال: طرحه السيد باقر الصدر يف بحوثه

واملوضوع املركوزة يف الذهن العريف التي ختلع عىل دليل اخلطاب الرشعي ظهورًا عرفيًا 

لة ألحكام ة املتكفّ ام يكون يف األدلّ هذا إنّ ، ومنها واملهمّ  لتحديد املالك وتشخيص األهمّ 

مركوزة بنفسها وبمالكاهتا عند العقالء، نظري خطاب حرمة الغصب ووجوب حفظ النّفس 

ى ه ال إشكال يف لزوم حفظ النّفس املحرتمة ولو أدّ املحرتمة فيام إذا وقع التزاحم بينهام، فإنّ 

، إذ ال إشكال مالكاً  إذنه باعتباره أهمّ  ف فيه من دونذلك إىل إتالف يشء من ماله أو الترّص 

ف فيه من دون إذن صاحبه يعترب من شؤون مالك حفظ املال وعدم الترّص  عرفًا وعقالئيًا يف أنّ 

فال يعقل أن يكون مزامحًا مع حفظ أصل وجود الغري ويف قباله،  ،احرتام الغري ومن تبعاته

املتزامحني يعطي لدليل وجوب حفظ  وهذا االرتكاز العريف املحمول عليه دلييل احلكمني

، وبالتايل انحفاظ إطالقه حلال االشتغال بالغصب أيضاً  ،ة مالكهالنّفس املحرتمة ظهورًا يف أمهيّ 

 .«املقتيض للورود وترجيح خطاب وجوب احلفظ عىل خطاب حرمة الغصب

يف بعض األحيان  بل كام قلنا يف تنقيح املناط، فإّن املناسبات أيضًا تالمس املالكات قهراً 

باملنظار العريف، وهذا ما يتضّمنه ـ إقرارًا ـ كالم  الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين حيث 

قة بام بني العبد ة املتعلّ قسم منها األحكام العباديّ  ة عىل قسمني:األحكام الرشعيّ  إنّ »يقول: 

ا من احلكم بالتفصيل إال لع عىل ما فيهدية 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  املرشوعة لنظم أمور الدنيا، وسياسة املدن، وإدارة

واملناسبة بينهام،  بمالحظة األحكام وموضوعاهتا يف األموال وغريها، ففي مثل هذه األحكام

يف  قه وما يرتبط به، ويكون هلذا الفهم دخل  وما حيقّ  يفهم العرف يف اجلملة غرض الشارع،

العموم واخلصوص وغريمها، وتكون هذه املناسبات التي يفهمها  استظهار مراده من كالمه من

 .«المهم من كة عىل ما أراده املتكلّ ة الدالّ احلالية أو املقاليّ  العرف من القرائن

                                              
 جوانب مرتبطة هبذا الكالم يف باب التزاحم، . وقد سبق لنا التعليق عىل98: 7( بحوث يف علم األصول 1)

 .454ـ  453فانظر: فقه املصلحة: 
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ومن خالل جممل ما تقّدم، يصبح واضحًا لنا أّن الفهم القائم عىل مناسبات احلكم 

يف احلرفّيات اللفظّية والنمط الِدِقي لفهم القائم عىل من اخرى ة األواملوضوع، يقف عىل الضفّ 

 التعامل مع التعابري.

 تفسريي قرآني(وإمكانّية التوّسع خارج النصوص اإلنشائّية )منهج « املناسبات»

 ال ختتّص بالنصوص الرشعيّة« مناسبات احلكم واملوضوع»بل يبدو يل أّن كليّة ط ـ 

ألّن هذا النحو من  ؛وإن مل أجد من يشري لذلك ، بل تّسي للنصوص األخرى أيضاً العملّية

ن األعيااإلخبارات وجيري يف اإلنشائيّة ة كام جيري يف األمور العمليّ  ،ةاالرتكازات العرفيّ 

أسس فهم الكنايات واالستعارات واملجازات يف أحد بل يكون هو  اخلارجّية والوقائع العينّية،

بعض األحيان، فإذا قال القرآن بأّن أهل اجلنّة يتكئون عىل األرائك، فإّن العرف قد يفهم األعّم 

 من األرائك ومطلق الراحة، فيلغي اخلصوصّية بام هي خصوصّية، وتكون عنده هذه تعابري

كنائّية مشهدّية تصويرّية عن مطلق الراحة واملسامرة وهكذا، ألّن مناسبات األمر هو احلديث 

 عن راحتهم، ال عن خصوصّية جلوسهم وكيفّيته.

 وقفة نقدّية مع الشيخ اإليروانيو، ثانيًا: مرّبرات منهج املناسبات

وموضوعه، أّن يظهر من كلامت الذين استخدموا أدبّيات مسلك املناسبات بني احلكم 

املرّبر الرئيس هلذا النمط من الفهم والتفسري والتعامل مع األدّلة والنصوص عندهم، هو الفهم 

العريف، وهلذا يرّصح بعضهم ـ مثل ما نقلناه سابقًا عن الصدر ـ أّن هذه القاعدة وأمثاهلا ال 

اه سابقًا يف بحث تنقيح املناط جتري يف األدّلة اللبّية، بل تقترص عىل األدّلة اللفظّية. وكل ّما قلن

 وختريج املناط يأيت هنا، فال نعيد.

ًفذكرًً،لكنًالشيخًاإليرواينًحاولًترشيحًالدليلًهنا ًهي:ً،ثالثةأدّلة 

الظهور العريف، وذلك أّن املعطيات املحيطة التي تكّوهنا مناسبات احلكم  ّول:األالدليلً

فهم النّص وقرائن متصلة عليه، فيتكّون  واملوضوع يف الذهن العريف، تشّكل مساعدًا عىل

 الظهور تبعًا هلا، وختضع النتيجة يف هذه احلال للقاعدة العاّمة يف حجّية الظهور العريف.

إّن املتكّلم عندما يتكّلم هبذه الطريقة، وي درك أّن العرف يفهمون هبذا  ثاين:لاًالدليل



   

بدي أّي ممانعة، فهذا معناه أّننا نلزمه بام ألزم به نفسه، ويكون ذلك كاشفًا  األسلوب، ثم ال ي 

 عن قبوله بالتعامل مع نصوصه هبذه الطريقة يف املحاورة.

والفرق عند اإليرواين بني الدليل األّول والثاين هو أّن الدليل األّول يندرج ضمن قاعدة 

العقالء لدهيم  الظهور، بينام يف الثاين ال نّدعي بأّن اللفظ ظاهر يف هذا املعنى، لكن نّدعي أنّ 

بد  املتكّلم احلكيم رفَضه لفهم كالمه أو للتعامل مع كالمه  هذا األسلوب من املحاورة، فلو مل ي 

وأّنه يبنّي مراداته عرب كان معناه التزامه هبا وخضوعه وقبوله هبا،  ،عندهمالقائمة هبذه الطريقة 

ة يف الثاين هو السرية  دليل احلجيّ بينام ور،فيكون دليل احلجّية يف األّول هو الظههذه الطريقة، 

 مبارشًة.

، خذ بمناسبات احلكم واملوضوع يلزم تأسيس فقه جديده إذا مل يصّح األإنّ  الدليلًالثالث:

ّن الروايات سوف تكون خاّصة بالسائلني آنذاك مثل زرارة وغريه، وهذا ما ال ال أقّل من أ

 يلتزم به أحد.

احلكم مسلك املناسبة بني ة ها ـ نحصل عىل حجيّ تعاضدثالثة ـ فضاًل عن وهبذه الوجوه ال

 .واملوضوع

ًستاذناًاإليرواينًـًحفظهًاهللًـ:أّنهًيمكنناًالتعليقًعىلًكالمًأً ًإال

مل نفهم التمييز بني الدليل األّول والثاين، ال من جهة أّن األّول يرجع للظهور دون  أّوال :

ّن العرف عندما يستخدمون قواعد املناسبات بني الثاين، فهذا واضح من كالمه، بل من جهة أ

احلكم واملوضوع يف نظام املحاورة، فليس ذلك سوى للكشف عن مراد املتكّلم من خالل 

الظهور األعّم من الظهورات اللفظّية واملقامّية واحلالّية والسياقّية وغريها، وإال فاعتامد العرف 

ات ليس أمرًا تعبّديًا، بل هو وسيلة لفهم بعضهم والعقالء عىل نظام حماورة يقوم عىل املناسب

 بعضًا فيام يريدونه من كالمهم، فريجع األمر يف هناية املطاف إىل حجيّة الظهور العريف.

املناسبات أسلوبًا من أساليب املحاورة دون أن تستبطن ظهور املعنى وهبذا ال نفهم كيف تكون 

 املعنى للمتكّلم؟! ول القطيعة كيف يمكن نسبةإذ مع حص ؟!من اللفظ وسياقاته عند املتلّقي
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 جديد! تأسيس فقٍه در واإليرواني يف قضّيةقفة نقدية مع الصو

إّن الدليل الثالث هنا غري مفهوم؛ فإّن غايته أّن الكثري من فهومنا عرب التاريخ قامت  ثانيا :

، بل ثباتهفي يشء أو إ جديد ليس مرّبرًا لنسيس فقهٍ أني عىل خطأ فهو خطأ، وتعىل خطأ، وما ب  

فإّن  ،قام عىل خطأ هنّ هو قلب  للحقائق من الناحية املنهجّية؛ ألّن الفقه القديم إذا انكشف أ

 لوب من وراء ذلك.املط جديد هو الناتج الطبيعي الذهاب نحو فقهٍ 

فجوابه واضح؛ ألهّنم يستخدمون قاعدة  ،والروايات بالسائلني ةدلّ قوله بانحصار األ اوأمّ 

بالفعل كام فعل ذلك ، حتى لو كان اللفظ ليست فيه طاقة التعميم، هنا لتعميملشرتاك اال

ـ غري الرهبة النفسيّة شرتاك فأّي ضري ني عىل بطالن قاعدة االبل حتى لو ب  بعض االنسدادّيني، 

 ووحشة االنفراد ـ 
ٍ
 .ذا كان هو مقتىض األدّلة من ذلك إيف أن نلتزم بيشء

يرواين نفسه يف بحث شمول قاعدة نفي الرضر لألحكام الوجودّية والغريب أّن الشيخ اإل

إّن »والعدمّية معًا، عّلق عىل كالٍم للمريزا النائيني بأّن ذلك يلزم منه تأسيس فقه جديد، بقوله: 

شعار وإعالم، فقد نقل هو ـ قّدس رّسه ـ أّن السيد الطباطبائي اليزدي يف ّرد جمإال ما ذكره ليس 

كًا بحديث ال رضر. الق لغري الزوج متّس طيرى إمكان احلكم بثبوت حّق ال ملحقات العروة

واملناسب أن يقال بشمول احلديث لألحكام العدمّية وااللتزام بام يؤّدي إليه من نتائج فيام إذا مل 

يكن هناك إمجاع عىل خالفها. وجمّرد عدم كوهنا معروفة بني الفقهاء ال يمنع من التمّسك 

 .«بعموم احلديث

فإذا كان األمر كذلك هناك فلي لتزم به هنا، ونقول بأّن مناسبات احلكم واملوضوع ال قيمة 

فنأخذ به ـ مثل اإلمجاع عىل إلغاء خصوصيّة السائل ـ هلا، إال يف كّل مورد قام إمجاع  عىل وفقها 

 املانع من ذلك؟! يف إثبات حجّيتها يف مورده أو يف إثبات املؤّدى مبارشًة بال حاجة إليها، فام هو

وهبذا يتبنّي أّن مرجعّية مسلك املناسبات هو الفهوم العرفّية والوعي العقالئي للمرادات 

من خالل هذه القوالب االرتكازّية النابعة عن اخلربة املسبقة يف طبيعة املوضوع، إّما قبل ورود 

 ينّا سابقًا.ء الذي يوّلد خربة داخل إطار الرشيعة كام بستقراالرشع أو بمعونة اال
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نعم،ًحاولًالسيدًباقرًالصدرًتفسريًمقولةًتأسيسًفقهًجديدًوهوًيدرسًأسبابًظهورً

إّن هناك حالة نفسانية ثابتة يف نفس الفقيه متنعه عن » فكرةًالسريةًيفًالعقلًاألصويلًاإلمامي:

ما  كثرياً . ولذا ترى أّنه مالفة ما كان يف كلامت األصحاب من املسلَّامت ويعّد خالفه غريباً 

، أو األخذ بقاعدة ال رضر يف يذكر يف الفقه بالنسبة ألمر ما ككون نتيجة املعاطاة اإلباحة مثالً 

عىل بطالن ذاك األمر. والذي يظهر  مورد ّما، أّنه يلزم منه تأسيس فقه جديد، وجيعل هذا دليالً 

رد املختلفة أّنه ليس من القرائن املحفوفة بكلامهتم ومن سوابق هذا الكالم ولواحقه يف املوا

لقالوا: إّن هذا ينايف العموم إال املقصود بذلك إبطال ذاك األمر بعموم أو إطالق أو إمجاع، و

الوارد يف نّص كذا أو اإلطالق أو اإلمجاع، فالظاهر أّن مقصودهم بذلك دعوى ما هو أقوى 

ر يكون االلتزام بمجموعها وهو أّن االلتزام بذاك األمر يستلزم االلتزام بعّدة أمو ،من اإلمجاع

خالف الرضورة الفقهّية واملسلامت عند األصحاب، وخالف ما هو مقطوع به لغاية وضوحه، 

واحد، ونسبة الدليل إليها  وال يمكن التفصيل بني بعض تلك األمور وبعض ألّن كلَّها من وادٍ 

د األصحاب سواء فنستكشف من ذلك إمجاال بطالن ذاك الدليل وظهور خالفه عن عىل حدّ 

 .«..جديداً  بنحو يعّد ذلك فقهاً 

ًاملوارد، ًيفًمتام ًيتّم ًال ًلكنّه ًجيّد، ًالكالم ألّن جزءًا من هذه احلاالت ليست سوى  وهذا

جمموعة كبرية من املعطيات املتفّرقة املبنيّة عىل هذه الفكرة املبحوث عنها بالذات حسب 

األدّلة، بل هو يساوق إبطال عرشات الفرض، ال أّن الفقه اجلديد يساوق إبطال عرشات 

املوارد التي تشرتك يف بنائها عىل فكرة واحدة، فرتجع قّوهتا االحتامليّة هلذه الفكرة الواحدة 

 .فقط، فانتبه فال نريد أن نطيل
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يف كلامت الفقهاء املسلمني  «الفقه اجلديد»( من املوضوعات التي ّتتاج إىل بحث ورصد ومتابعة، فكرة 2)

عرب التاريخ ورصد هواجسهم منها، وّتليل منطلقاهتم، وتعّقب املآالت، وتقديم دراسة معرفّية ونفسّية يف 

 املخلصني لذلك.املوضوعّيني  هذا املجال، تكون نافعًة، عسى اهلل أن يوّفق الباحثني





 

 

 

 

() 

 قاعدة االعتبار

 متهيد يف التداول اللغوي واالصطالحي لالعتبار

واالعتداد تارًة أخرى، فتقول: اعترب  ،عنى االتعاظ تارةً بم تستخدمًكلمةًاالعتبارًيفًاللغة

تقول: ، و«العربة: االعتبار ملا مىض»قال يف العني: ظ من ذلك، ع  اتّ  :وتقصد ،ممّا حصل لزيد

 عتّد هبا.إّن شهادة زيد معتربة، وتقصد إّنه ي  

ًمتعّدً،ًفيأيتًعندًعلامءًاإلسالمالرشعيًوالتفسرييًًيفًالرتاثًاأمًّ ًمثل:ً،ةدبمعان 

وهذا كثري، فتقول: يعترب يف االعتكاف كذا وكذا، ويعترب يف  االعتبارًبمعنىًاالشرتاط،ـ1ًً

الغسل كذا وكذا، ويعترب يف احلّج كذا وكذا، واملعنى هو أّنه يشرتط فيها كذا وكذا، أو هي 

 مناطة بكذا وكذا.

ادًة يف كلامت األصولينّي ويطلق ع يفًمقابلًاحلقيقة،والوضعًـًاالعتبارًبمعنىًاإلنشاء2ًً

تبعًا ملا هو موجود يف الفلسفة وعلم الكالم، فيقول: املفاهيم االعتبارّية، وهي التي ليس هلا ما 

بإزاء يف اخلارج، واالعتبارات القانونّية وتعني املجعوالت التنظيمّية التي يقوم هبا العقل أو 

 العقالء مثالً.

فتقول: خرب الواحد الثقة معترب، بمعنى أّنه يعتّد به  ة،ـًاالعتبارًبمعنىًاالعتدادًواحلجي3ًًّ

ويعرّب عن حّجة رشعّية، ومن ثم فيمكن االستناد إليه، وتقول: الظهور العريف معترب، بمعنى 

 أّنه حّجة، وهكذا.
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ًعاظًوأخذًالعًِـًاالعتبارًبمعنىًاالت4ًًّ  وهذا مستخدم يف الفقه، مثاًل يقولون: يستحّب  ،رب 

رجه قذرًا وأذّيًة خي   نكيف كان يسعى لتحصيله وها هو اآلأّنه و ،تبار بام خيرج منهللمتخيّل االع

 له وغري ذلك.

 ةوّياهلحتليل املفهوم و، بوصفه منهجًا االعتبار يف االجتهاد الفقهي

أّننا نجد لدهيم استخدامًا له يبدو عليه أهّنم  ،من مجلة استخدامات الفقهاء لالعتبارلكن 

، فيقولون مثالً: ويدّل عليه االعتبار، أو يقولون: أو معينًا لألدّلة  قائاًم بنفسهيعتربونه دليالً 

ونحو أو يقولون: ويشهد له االعتبار، ويؤّيده االعتبار، أو يقولون: يساعد عليه االعتبار، 

 ذلك.

ً:ًماذاًيعنيًدليلًاالعتبارًيفًكلامهتم؟السؤالو

ون للحفر يف النصوص واملوروث؛ لتحليل أّننا مضطرّ ـ للجواب عن هذا السؤال ـ يبدو 

يظهر منها وجود تصّورات ربام تكون متلفة بعض اليشء وقد يكون حصل تطّور  كلامهتم، إذ

 أو ّتّول يف هذا املفهوم عندهم أو يف طريقة فهمه.

ًللوراءًزمنّياً ف ًأّنًمفردةًاالعتبارًفنحنًنالحظًً،لوًذهبنا ذاتًصلةًبمسألةًقدًتوحيًبأّّنا

يقول: ـ وهو يبحث أدّلة اإلمامة هـ( ـ 413)فالشيخ املفيد  ،باملعنىًالعامًللكلمةًحالياً ًاسالقي

مجاع، ورابعها: النظر القيايس اإل ، وثالثها:‘أحدها: القرآن، وثانيها: اخلرب عن النبّي »

جيب هبا الرشع، إناطة  ة يفا وجدنا اخللق منوطني باألئمّ فإنّ  ،ا النظر واالعتباروأمّ .. واالعتبار

فوه من التسليم هلم يف أخذ احلقوق منهم، لّ ك   عليهم معرفتهم عىل التحقيق، وإال كان ما

 واالرتفاع إليهم يف الفصل عند االختالف، والرجوع إليهم يف حال واملطالبة هلم يف أخذ ماهلم،

وجهاد،  وحّج  االضطرار، والفقر إىل حضورهم إلقامة الفرائض من صلوات وزكوات

 معرفةَ  َض رَ ه فَ سبحانه، ثبت أنّ  ا استحال ذلك عىل احلكيم الرحيمما ال يطاق، وملّ  تكليَف 

 .«..ارتياب عىل أعياهنم بال ة، ودلَّ األئمّ 

شؤون القياس الرشعي ّن هذه العبارة من املفيد ال تعطي أّن القياس واالعتبار من أغري 
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نني مومه املؤصمع خ شان بصدد النقاّن املفيد كاًل بأمعلّ  ،كام تصّور بعض الباحثني ،املحض

؛ ألّن طبيعة توضيحه الحقًا تكشف عن كونه أقام دليالً عقلّيًا يرجع لقانون بالقياس

فيقصد  للدليل العقيل، يفهو هنا يوّسع فكرة النظر القيايس واالعتبار ،طاقالتكليف بام ال ي  

عي لدمج االعتبار بالقياس الرش قّل من غري الواضح كونه ناظراً من التعبريين ذلك، أو ال أ

 املعروف.

وين عام ذهبتم إليه من ّتريم سؤال: فإن قال قائل: خرّب »آخر:  يف موضعٍ نفسه املفيد ويقول 

تكم فيه ما حجّ  د عليهم السالم أمتكم من آل حممّ تأثرونه عن أئمّ  ءأهو يش :الكتاب ذبائح أهل

جواب: قيل له:  النقل واألخبار؟! جهةم لكم من االعتبار دون السامع ]الشياع[ من تقدّ 

عندنا من حكمهم به، وإن  وما صّح  ‘دحممّ  تنا الصادقني من آلعمدتنا يف ذلك أقوال أئمّ 

ذكرناه  ا مل نرص إليه من ذلك دون ماعند ذوي العقول واألديان، فإنّ  قاطعاً  دليالً  كان االعتبار

 .«من األثر ووصفناه

قاطع عند ذوي العقول  دليل   ّن االعتبارَ ملفيد يعترب ألتباس، فاهذا النّص حيوي قدرًا من اال

م هنا عن ذبائح أهل ، حيث يتكلّ يقبل بوجوده يف دائرة االجتهاد الرشعّي أّنه واألديان، ويبدو 

، ولكن هل يقصد املفيد من يقول بأّن الدليل هنا هو النصوص همر أنّ الكتاب، غاية األ

ة التي تأيت من قينيّ ييقصد املعطيات الأّنه هذا بعيد؛ بل يبدو يل الرشعّي؟  القياَس  «االعتبار»

، وهبذا يمكن أن يكون هذا النّص هنا مؤرشًا عىل قبول العقلّية ةكاألدلّ  ،خارج داللة النصوص

تعطيه كلامته يف قد كام  همفّّسًا لمثبتًا للنّص وحّجّيته أو املفيد بالعقل يف االجتهاد، ال بوصفه 

، بل بوصفه أداًة مستقّلة يف االجتهادات الرشعّية، غري أّن هذا كّله ال يؤّكد أّن بعض كتبه
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ة ثالثة أشياء: كتاب عيّ أصول األحكام الرش إعلم أنّ »(: 28( يقول املفيد يف كتاب )التذكرة بأصول الفقه: 3)

والطرق  صلوات اهلل عليهم وسالمه. ة الطاهرين من بعده، وأقوال األئمّ ‘هة نبيّ سبحانه، وسنّ  اهلل

ة القرآن أحدها: العقل، وهو السبيل إىل معرفة حجيّ  املوصلة إىل علم املرشوع يف هذه األصول ثالثة:

 



  

 باملعنى الرشعي عند املفيد. قيايّس  ر مفهوم  ااالعتب

ًللطويسًً،بعدًاملفيد  والذي يدّل »حيث يقول:  يفًاالستبصار،هـ(460ً)نالحظًكالما ًمهاّم 

اخلال  نّ أه قد ثبت أنّ  ،العمّ  أوىل من ابن العمّ  نّ أ خبار يقتيضظاهر االعتبار وعموم األ عىل أنّ 

فينبغي أن  ،مشارك له يف الدرجة بال خالف، وإذا كان اخلال أوىل والعمّ  أوىل من ابن العمّ 

 .«..مجاع الذي ذكرناهلوال اإل ،أوىل يكون أيضاً 

و لكن يف جانب قياس املساواة أار بام حيمل روح القياس، تبفهذا النّص يرشح االع

ّن يونس بن عبد الرمحن كان أذلك د ي نوعًا من الرتابط بينهام، ولعّل ما يؤكّ طويعاألولوّية، 

فهذه رواية »اًم بالعمل بالقياس، ونجد الشيخ الطويس يف باب مرياث املالعنة يقول: همتّ 

 أن يكون ذلك كان اختياره وجيوز ،ة عليهم السالمموقوفة مل يسندها يونس إىل أحد من األئمّ 

وما هذا حكمه ال يعرتض به األخبار  لنفسه ال من جهة الرواية بل لرضب من االعتبار،

 .«مناهاالكثرية التي قدّ 

بالنّصني أعاله يظهر أّن االعتبار ال يمكنه أن يقاوم اإلمجاع أو النصوص، وهذه نقطة 

 تالحظ يف العديد من الكلامت بعد الطويس أيضًا.

ا ما ذكرناه من فأمّ » حيثًيقول:ً،كالمًالطويسيفًسًواالعتبارًويتقّوىًالرتابطًبنيًالقيا

وال عليه دليل من  ،عليهم السالم خالف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقني

ح( ح رَ طَّ الذي هو عندنا م   ام قالوه لرضب من االعتبارظاهر القرآن، بل إنّ  َطرَّ  .«..مجاعباإل)م 

تبار وأّنه مرفوض باإلمجاع، جيعلنا نثق أكثر بأّن االعتبار عنده هو إّن حديثه عن نفي االع

  بذلك.يش  من القياس أو هو القياس عينه؛ ألّن مسألة اإلمجاع هنا عىل الرفض تَ 

ًختطًّ ًنصولو ًًوصينا ًأقربًلربطًاالً،هناوالطويسًاملفيد ًنّصا  ًبالقياسلرأينا وهوًً،عتبار

وهذا »: ـ لة يف باب الزكاةأمعّلقًا عىل مسـ يقول  حيثهـ(، 598) دريسًاحليّلًإيرجعًالبنً
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فهو يضع التعبريين يف سياق واحد أشبه بعطف البيان  .«..من االعتبار والقياس رضب  

 والتفسري، بام يوحي بأهّنام واحد أو متقاربني.

ًالشيخًحسنيًآلًعصفورً النصوص كام سمعتها  ألنّ ..»يقول:  هـ(،1216)ونجدًالحقا 

فال التفات إىل األقوال اخلالية عن  ،وهي وافية بجميع هذه األحكام ،حيح وغريهفيها الص

والقياس عىل احلضانة من أعظم  السالم والرجوع فيها إىل االعتبار مة عنهم عليهة املرويّ األدلّ 

 .«ارخطار يف أحكام امللك اجلبّ األ

يف  بأّن اللفظ مل يتناوله وكان ولو قّدر»يقول:  هـ(،728)ابنًتيميةًالشيخًنجدًوربامًمنًهناً

 .«حلق به بطريق االعتبار والقياس..معنى ما يف القرآن والسنّة أ  

واعتبارًوقياسًً،نّصًآخرًمهّمًالبنًتيميةًيتحّدثًفيهًعنًاعتبارًوقياسًفقهيًةلكنًثمًّ

ًفقهيًّ ًالتفسريّيةغري ًبحوثه ًيف ًوذلك وهي إشارهتم  ،إشارات املشايخ إنّ »حيث يقول:  ،،

قة وينقسم إىل اإلشارات املتعلّ  .وليس هذا موضعه ،وذلك هو الذي امتازوا به ،بالقلوب

 ،باألقوال مثل ما يأخذوهنا من القرآن ونحوه فتلك اإلشارات هي من باب االعتبار والقياس

مثل االعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء يف  ،وإحلاق ما ليس بمنصوص باملنصوص

يستعمل يف الرتغيب والرتهيب وفضائل األعامل ودرجات الرجال ونحو  هذا لكنّ  ،األحكام

وإن كانت  ،ة من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولةفإن كانت اإلشارة اعتباريّ  ،ذلك

للكالم عىل غري تأويله كانت من جنس  وإن كان ّتريفاً  ،كالقياس الضعيف كان هلا حكمه

 .«..ةكالم القرامطة والباطنية واجلهميّ 

بام يوحي بالرتادف  ،«القياس»منضاًم لتعبري  «االعتبار»هذه النصوص تتعامل مع تعبري 

 بينهام، ويعّزز فرضيّة أّن االعتبار ليس سوى القياس أو منه أو أّن القياس منه ونحو ذلك.

يف السياق الرافض لنظرّية القياس ضمن األدلة غري املعتربة، وهو  «االعتبار»هذا كّله يضع 
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ق نجد املحقّ ما نجد صداه مكّررًا يف كتابات متعّددة عند اإلمامّية الرافضني للقياس، فمثاًل، 

له عدا  فلم حيرضين دليل   ،ا الوجوبأمّ » بقوله:ينفي قيمة االعتبار هـ(، 1266)النجفي 

ا كام أهّن إال »كام يرّصح بأّنه عىل خالف مذاق اإلماميّة بقوله:  .«الذي ال يصلح دليالً  االعتبار

 .«ةد اعتبار ال يناسب مذاق اإلماميّ ترى جمرّ 

 ، من النفي خوَف القياس، حنو القبولة االعتبارمرجعّيإمامّية متأّخرة يف حتّوالت 

ً ًاملناخًالسلبيًمنًاالعتبار،ًوالذيًذكرناًبعضًنامذجهًفقط، نالحظًغريًأّنهًيفًمقابلًهذا

ًمنًاالعتامدًعىلًدليلًاالعتبار خاّصةًمنذًالقرنًالعارشً،ًبدرجةًمنًدرجاتًاالعتامدًظهورًنوع 

بام له من مفهوم قيايّس أو شبه قيايس، أو أّن  «االعتبار»فهل يقصدون االعتامد عىل ، اهلجري

االعتبار اكتسب معنى جديدًا بحيث أخذ يف ضوئه قيمًة وحجّية ومقبوليّة أو أّنه حصل تطّور 

 تحّرز منه؟يف رسم معامل القياس ودائرة رفضه وال

ً ًيقوله ًما ًوأّوهلا ًاحلّجًًاألردبييلأمحدًاملحّققًولنأخذًبعضًالعيناتًالداّلة وجيوز » :يفًفقه

 .«..عليه االعتبار واألخبار الرمي عن املعذور. يدّل 

 فاالعتبار هنا يبدو أّنه دليل مقبول، وعىل األقّل حيظى بمقبوليّة حيث تكون هناك أخبار.

ه معونة عليه االعتبار، وأنّ  حيرم بيع السالح ألعداء الدين، ويدّل »: األردبييل أيضاً  ويقول

 .«..اع الطريق والظلمةاإلثم والعدوان، فيمكن ّتريم بيعه ملطلق من يظلم، مثل قطّ  عىل

 وهنا يبدو واضحًا صريورة االعتبار دليالً مقبوالً.

اءات بيع العني املوقوفة ـ: ونالحظ عىل األردبييل يف موضٍع قوله ـ وهو يتحّدث عن استثن

ة الوقف، ويندفع بغلّ  ة، وال يندفععليهم حاجة شديدة ورضورة كليّ  ما إذا حلق موقوفاً  :ثانيها»
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، لعدم كونه دليالً ؛ لوفيه تأمّ . عليه االعتبار واألخبار مثل رواية جعفر بن حنان ويدّل  ببيعه.

 .«..اخلرب غري معلوم ة  مع وجود املنع، وصحّ 

بام يناقض ما وجدناه يف  ،يقصد أصل القضّية هفيه كون االعتبار دلياًل حيتمل هنا أنّ إّن ن

هو نفي اعتبار هنا من مقصوده  نلكّن األرجح أو القدر املتيقّ عبارات أخرى له كام تقّدم، 

دّلة النهي عن بيع األعيان أيقف يف مقابله من  دلياًل مع وجود ما يمنع عنه أو «االعتبار»

 األخرى ولو يف اجلملة. ةة، وهذا يعني أّن دليل االعتبار عنده ال يمكنه أن يواجه األدلّ املوقوف

يًءًوالتعّدًستقراممارسا ًدليلًاالعتبارًواالـًهناًلألردبييلًوهوًيقولًًةموقفًأكثرًأمهيًًّةوثمًّ

هه مثل نفسه، وعدم كامل توّج  من اآلداب املكروهة قضاؤه وقت شغل ..» :ـًعنًالنّصًمعاً 

والوجع، ومدافعة األحداث، والنعاس، وكثرة  ، والفرح،لغضب، واجلوع، والعطش، والغمّ ا

رسول  ه قال يف الفقيه قالعليه االعتبار واألخبار، مثل ما روي أنّ  ويدّل  النوم، ونحو ذلك.

ال يقيض إال : ‘ويف حديث آخر عنه ..من ابتيل بالقضاء فال يقيض وهو غضبان: ‘اهلل

ويف وصية أمري . آخر ال يقيض وهو غضبان مهموم وال مصاب حمزونويف .. وهو شبعان

املراد منع القضاء  ويظهر منها أنّ .. حتى تطعم لرشيح: وال تقعد يف جملس القضاء ×املؤمنني

ما هو  ى إىل كّل تعدّ ه، في  واستيفائه وبذل اجلهد والتوجه بكلّ  رمع حالة مشغلة للنفس عن التفكّ 

لت عىل ة األخبار، مع االعتبار، مح  ه لعدم صحّ وكأنّ  فيه. نّص  عدم ، معكذلك مثل ما مرّ 

 .«..الكراهة

فاألردبييل هنا قام بالتعّدي عن النّص عرب توليفة متابعة نصوص متعّددة مستعينًا باالعتبار، 

وهو يامرس عمله هذا ليصل إىل النتيجة عينها التي وصل إليها القائسون يف هذا املثال الذي 

 ألمثلة املشهورة يف باب القياس الرشعي وختريج املناط.يعّد من ا

وعليه، يمكننا القول بأّننا منذ القرن العارش اهلجري بدأنا نشهد لالعتبار مقبولّية يف دائرة 

االجتهاد الرشعي، دون أن نفهم بوضوح معناه، لكّن اليشء املنكشف منه هو نوع من التعامل 

 .، مع استبعاد حرصه بدائرة اليقنيعدية لغري املنصوصخارج سياق النّص أو هو نوع من الت
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ًنالحظًويفًسياقًاكتشافًاملوقف،ً ويسقط » قوله:هـ(1137ً)عندًالفاضلًاهلنديًأيضا 

أو إذا كانت المرأة ومل يعلم أّنه وطئها رجل يف .. استرباء املشرتي بإخبار البائع الثقة باالسترباء

هبا الصغري والعننّي واملجبوب والغائب عنها غيبة طويلة، وقد يلحق  ..املشهور، ألصالة الرباءة

أو  ..عليها، بل للعلم برباءة الرحم من ماء املوىل، مع عدم احتامل وطء الغري هلا ال للحمل

 .«..بال خالف، ويدّل عليه االعتبار واألخبار، كانت صغرية أو يائسة

ال عربة عندنا بالكتاب ، إىل قاض يف كتاب قاضٍ »ونالحظ اهلندّي مّرًة أخرى وهو يقول: 

ناط بالعلم أو أن ي   ألّن احلكم البّد من؛ ويدّل عليه االعتبار.. كان متومًا أو ال سواء ..إمجاعاً 

 .«..وليس يف املكتوب يشء من ذلك ،الظّن الرشعّي 

ويف بعض احلاالت كنّا نجد بعض الفقهاء حياول تضعيف رأٍي فقهّي بأّنه ال يساعد عليه 

 .االعتبار

كانت ذات صلة يف الوسط الرافض للقياس، يات رحلة هذه الكلمة اأّن بديرتّجح لنا وهبذا 

ور، استنادًا ّن القياس هو الذي يتضّمن االعتبار الذي أخذ فيه معنى العبأو ،بالنظر القيايس

مة طريقها لت الكلم، ثم أكةهل السنّ ة القياس عند أسس حجيّ ساسًا من أ  لآلية التي اعتربت أ

 .يلتحظى بمقبولّية بام يبدو عليه أّنه يشمل ما هو خارج إطار الدليل العقيل اليقين

بائع طو مورة األم مع منطقيّ جتعني مطلق يشء ينسمن هنا، أتصّور أّن فكرة االعتبار 

أو العقالء يفهمون اليشء هبذه الطريقة وحيكمون هبذا النمط،  العقَل  نّ ياء، بحيث إاألش

 لك مساعدًا عىل كون احلكم االهلي ساريًا عىل منطق األشياء املتوّقعة.فيكون ذ

إّن الذي »يقول يف موضٍع: م(، 2016)وهلذا نجد السيد عبد الكريم املوسوي األردبييل 

باليمني يف جانب املنكر، ليس هو من  حيكم به العقل ويساعد عليه االعتبار، هو أّن االكتفاء

الرشع، وإّنام هو لكونه كاشفًا عن صدقه يف قوله  الذي حيّث عليه باب األمر التعّبدي املحض
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وعليه، فلو ، املعتقد باهلل وباليوم اآلخر كذبًا وعدواناً  وإنكاره، وذلك الستبعاد حلف املسلم

كانت هناك  كان يف البني ما هو أتّم كشفًا وأقوى شاهدًا من ذلك، كيف ال يصار إليه، كام لو

 .«..حاليّة أو مقالّية توجب العلم واالطمئنان بصدق املّدعي مثاًل أمارات وقرائن

فاألردبييل أوَضَح لنا تركيبة ما حيكم به العقل ويعطيه االعتبار، وهي تركيبة عقالنّية ّتاول 

من خالل عقالنّية اليشء ن هذا االلتامس ملالمسة املالكات ـ ـ املستبط  التامس مناط احلكم 

مبهاًم مني من جانب املنكر أمرًا تعبّديًا يوي له؛ فليس االكتفاء بالوالفهم اإلنساين اخلرب

تقع ّتت سلطة التجربة اإلنسانّية  ةالين فيه، وهو قضيّ عققابل للنظر ال بل هو أمر  ميتافيزيقّيًا، 

، من هنا ذهب للتعدية ملا هو أتّم كشفًا من يف القضاء ورفع اخلصومات وحّل املنازعات

قيقة اكتشف نكتة ومناط الترشيع، وهو الكاشفّية القوّية يف يمني املنكر، اليمني، فهو يف احل

 ليتحّرك من خالل هذا االكتشاف االعتباري إىل مطلق وسيلة أقوى من ذلك.

ل محلة بَ ام نشأ من ق  الدين إنّ  االختالف يف ..»ويتعّزز ما نقول بكالم العالمة الطباطبائي: 

نساين ال ا نشاهد النوع اإلفإنّ ؛ هو الذي يساعد عليه االعتباروهذا  الكتاب بعد إنزاله بالبغي.

 بعد جيل، بعد عام، وجيالً  م يف طريق املعرفة والثقافة، عاماً يف العلم والفكر، ويتقدّ  يزال يرقى

واملقاومة قبال  بعد يوم، ويقوم عىل رفع دقائق االحتياج، وبذلك يستحكم أركان اجتامعه يوماً 

 القهقرى وجدناه أقّل  ام رجعنا يف ذلكاالستفادة من مزايا احلياة، وكلّ مزامحات الطبيعة، و

)ثّم يرشح أّن ازيداد العلم يفيض للتنافس أّما قّلته  برموز احلياة وأرسار الطبيعة عرفاناً 

 .«كاإلنسان البدائي فيفيض لقّلة التنافس والبغي(..

ة، وليس يف مقاربة عقلّية برهانية يقينيّة فالطباطبائي وّظف االعتبار يف ممارسة مقارنة عقالنيّ 

 قاطعة، وهذا يعني أّن املقاربات العقالنّية الوثوقّية، تكفي يف ّتقيق مفهوم االعتبار.

عليه االعتبار ملناسبة احلكم  ويدّل »عبارة السيد الكلبايكاين: أيضًا ما نقول  ويؤّكد

واملوضوع، وهو يعني أّن الفهم  فاالعتبار بات ذا صلة بمناسبات احلكم .«..واملوضوع
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 العقالين لطبيعة الترشيع املنتمي لدائرة املفهومات العقالئّية، يسمح لنا بمامرسة االعتبار فيه.

نالحظ الرتابط بني منهج االعتبار هنا وبني املناهج العقالنية وعىل أساس جممل ما تقّدم، 

، اخلصوصّيات وختريج املناط عقالئّياً وإلغاء  ة يف فهم النصوص مثل تنقيح املناطاالرتكازيّ 

 لغاء اخلصوصية وبني القياسالتمييز فيها بني تنقيح املناط وإوعرب هذه الطريقة عينها التي تّم 

السيد عتبار بالتنقيح اليقيني، فمثاًل يقول بربط اال ،طوة عينهايسعى الفقيه اإلمامي للقيام باخل

هبا  ة مع تضعيفه احلّجة قّوة احتامل كون العّلة املحتّج ولعّل الوجه يف التقوي»الطباطبائي: عيل 

املحّرم يف  قطعّية منّقحة بطريق االعتبار، ال مستنبطة بطريق املظنّة، لتلحق بالقياس

 .«..الرشيعة

يف  ره غري جمدٍ ه عىل فرض تصوّ احتامل القطع أو ظنّ  عىل أنّ »فقال:  ،وهبذا عّلق عليه النجفي

املستنبطة  حة بطريق االعتبار منة املنقّ اس، وليتنا فهمنا العلة القطعيّ عن حرمة القي اخلروج

 .«ة عىل وجه يفيدبطريق املظنّ 

 الراجح يف فهم فكرة االعتبار وحجّيته

هًيقعًعىلًمعنينيًأوًهوًأنًًّ،وخالصةًتصّوريًوحتلييلًلفكرةًاالعتبارًيفًالرتاثًاالجتهادي

ًيستخدمًضمنًوظيفتني:

ًالت ًالوظيفة ًـ الفهم العقالين للترشيع املنتمي لدائرة املفهومات بمعنى أّن  فسريّية،أ

دث شبكة عالقات فيه وحي  املبنيَّ بالنصوص واألدّلة، يوّلد تفسريًا للترشيع نفسه  ،العقالئّية

ة أو ما شابه لغاء اخلصوصيّ منها بحيث يسمح ذلك بالتعدية أو إويكشف مناطاته أو جوانب 

ذا تقرتب فكرة االعتبار جدًا من القواعد السابقة التي ّتّدثنا عنها ـ وهبذلك من التعابري، 

 خاّصة مناسبات احلكم واملوضوع ـ إن مل تكن متاهيها.

ًاالستداللّية، ًالوظيفة طريقة ـ بحسب يف بعض األحيان بمعنى أّن االعتبار يذهب  بًـ

فهم عقالين عقالئي عريف فهو  إىل كونه حماولة استداللّية خارج إطار فهم النّص،ـ تناوهلم له 
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نحو  لصالح الوجوب أو التحريم أو صدار حكمٍ توّجهًا إل ءالقعطي العت   ،لطبيعة املوقف

ألّن القضية تسري وفق طبيعة األشياء، فكأّن العقالء بام هم عقالء يتوّقعون هنا وجود  ذلك؛

صدر هذا احلكم لغاية كونه ي  ّنه من املنطقي جدًا ومن املرتّقب ل، بحكم أهذا احلكم من املرّشع

 مثلهم.

صدرون حكاًم بحكم ويف هذا النوع الثاين من التوظيف نجد أّن العقالء يف احلقيقة ي  

ملالك هذا  دراكهم من جهةٍ إبحكم  ،صدر مثلهعون من املوىل سبحانه أن ي  هم ويتوقّ تعقالئيّ 

جم مع مسار التقنينات الذي من جهة ثانية بأّن هذا احلكم منس ةئيّ ستقراومعرفتهم اال ،احلكم

، وكأيّن بالقضّية يمكن هلا أن تكون ارتكازًا قانونيًا عند )مبدأ املالئمة( سار عليه املوىل سبحانه

 مشابه املرّشع له حكم   نّ يقومون باستطراق ذلك نحو افرتاض أف ،عنه قالء ال وجود لنهٍي عال

واملفروض هو العدم،  ،ص عكس ذلكال لبنّي يف النصوحلكمهم املستكّن يف عقالئّيتهم، وإ

بار تخرى؛ ألّن االعة األحيث تواجهه األدلّ  ،بعض املواقف رفضًا لالعتبار سنا يفولذلك مل

 قيمته بالسكوت عنه أو بالترصيح باملوافقة عليه، وليس له قيمة مستقّلة متامًا.

يعة، وإال فال يمكن ومن الطبيعي أّن الوظيفة الثانية لالعتبار مبنّية  عىل قاعدة شمول الرش

 للعقالء العبور من حكمهم العقالئي إىل افرتاض حكٍم رشعّي إهلّي يف املوضوع.

وهبذا نكتشف أّن االعتبار هو فهم  عقالين لطبيعة ترشيع ما يلتمس مناطاته أو يكشف 

مالكاته أو يقوم بإنشائه العقالء بحكم خربهتم يف أطرافه ومضمونه، فيفّّسون موقف الرشيعة 

وإذا مل يكن ذلك مقبوالً يف جانب وظيفته االستدالليّة، فال  .يف ضوئه ما مل يقم دليل معاكس

، ومن هذا أقّل من أّنه يصلح مؤّيدًا إىل جانب النصوص واألدّلة األخرى التي تكّرس مضمونه

 كّله نفهم مرّبرات حجّيته املتوّقعة، فال نطيل.

 (العقل اجلمعي)خارج واملقاصد العلل كشف  يفاملنفصل العقل دور موقف نقدي من 

وذلك أّن ما عرّبنا عنه  سأضع هذا املوضوع هنا، الرتباطه بقضّية االعتبار بعض اليشء،

بالتعليل العقالئي هو عبارة عن مسارات يسلكها العقالء )العقل اجلمعي( يف تلّقي النصوص 

ة العاّمة، األمر والب اجلمعيّ واملواقف من املرّشع، فيقومون بفهم ترشيعاته يف ضوء هذه الق

 هتا.ها أو كليّاالذي ينتج فهاًم جديدًا ملناط الترشيعات أو مقاصد



  

ي ة تلّقيه للنصوص، نحو عقل ّتلييل نظرويّ فَ لكن ماذا لو انفصلنا عن العقل اجلمعي يف عَ 

دور هرمنوطيقي يف أي ن يكون للعقل اجلمعي الفهمي يستهدف الكشف عن املالكات دون أ

 ضوع؟املو

ن العقل اجلمعي والفهم العقالئي من اقتناص املناط أو معنى سؤايل هذا هو أّنه إذا مل يتمكّ 

ن يعتمد أوتوّصل ـ دون  ،سان أو الفقيه جلس حيّلل ويدرس القضية من عندهناملالك، لكّن اإل

و جمموعة املناط من ترشيع األمر الفالين أو  الغاية أنّ عىل نصوص أو سياقات حاّفة هبا ـ إىل أ

 ن يبني عىل ما توّصل إليه؟كن هلذا العقل أة هو كذا وكذا.. هل يممور الفالنيّ األ

حمّل نظرنا هنا أقرب للعقل النظري يف اكتشاف غاية أو مناط ترشيع الذي هو اجلانب 

املرّشع، واملعيار النمطي هنا هو االعتامد عىل حجّية اليقني والقطع، أو عىل حجّية مطلق الظّن، 

عًا للمدارس األصوليّة اإلسالمّية يف مواقفها، لكّن هذا اجلواب النمطي كّررنا اإلشكال عليه تب

بأّنه معيار ال يضع لنا أّي خارطة طريق، والسؤال هو هل أّن العقل اخلالص يمكنه ـ موضوعيًّا 

 ؟املعايري التي طرحناها يف هذا الكتاب أو المثل ـ اكتشاف العلل واملناطات بعيدًا عن 

لقدًأكثرًاملقاصديونًوغريهمًيفًأدبيّاهتمًمنًاحلديثًاملطلقًدونًدليلًعنًقدراتًالعقلً

لكنّني مل أجد مقاربة استداللّية ت ثبت أّن العقل له هذه القدرة بعيدًا عن  عىلًكشفًاملالكات،

العقل اجلمعي والتعليل النّّص وأمثال ذلك من وسائل الفهم اهلرمنوطيقي، ولعّل املشكلة 

شأت من اخللط بني العقل اجلمعي الذي له دور فهمي للنصوص يف النظام اللغوي ن

 والتحاوري، وبني العقل الفردي املنفصل الذي ال خيضع نظام املحاورات اللغوّية له نوعًا.

يبدو يل األمر غاية يف الصعوبة نتيجة حمدودّية العقل نفسه يف اكتشاف شبكة وعليه، 

املفروض أّنه غري معقول املعنى لدى العقل اجلمعي، ومن ثّم فنحن  املصالح املرتبطة باحلكم

أمام احتامالت تظّل مفتوحة وال يمكن إلغاء بعضها لصالح بعض ما دام هذا الرتجيح ال يقوم 

عىل النصوص أو الفهوم املعتربة هلذه النصوص، وقد تعّرضنا جلانب من هذا املوضوع عند 

 ، فال نريد اإلطالة.اد فراجعمناقشتنا قاعدة العدل يف االجته
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ًهوًالفرقًبنيًالعقلًاجلمعيًوالعقلًغريًاجلمعيًهنا؛ فإّن العقل اجلمعي وإن فتح  وهذا

عىل احتامالت يف مالك احلكم أو عّلته ـ كام هو يفتح عىل احتامالت يف داللة األلفاظ أيضًا ـ 

سرييًا لفهم النصوص، بحيث ال يبايل لكّن قناعته ولو كانت غري يقينّية باملالك، تشّكل سياقًا تف

قارئ النص الحتامالت أخرى يف مالك احلكم أو عّلته غري ما ينرصف إىل ذهنه، فيندرج ضمن 

، لكن مع قواعد التفسري والفهم العريف التي تعرتف بطبعها بوجود احتامالت أخرى معها

أّن فهم العرف سيكون عرب هذه ذلك ّتظى بحجيٍّة واعتبار، فاملتكّلم ألقى كالمه بانيًا عىل 

الطريقة، ومن ثّم فهو يقبل هذا الفهم ويوافق عىل هذا التفسري، بينام العقل النظري املنفصل 

الفردي ال حيظى بيشء من ذلك، فيبقى يف إطار ظنّيته غري الداخلة ّتت أّي قانون يعطيها 

 االعتبار واحلجّية.

ج التحلييل، لو بنينا عىل حرص املرجعيّة باليقني، املنفصل املخار الفردي إّن العقل ةالنتيجو

فإّنه غري قادر نوعًا عىل التامس العلل واملالكات إال عرب مقاربتها من خالل النصوص نفسها 

ه عن كونه منفصاًل مارجًا، وال يمنع ذلك من حصول حاالت خاّصة موردّية وهو ما خيرج

 عيد وبناء القانون.نتيجة خصوصّيات معّينة لكنّنا نتكّلم يف التق

هذا، وثّمة جانب آخر لكنّه يتصل بالعقل األخالقي العميل، وقانون املالزمة بني حكم 

 .العقل وحكم الرشع

نرتكه حللقة بحثيّة  وعىل أّية حال، فهذا البحث يف دور العقل النظري والعميل يف االجتهاد

يف االجتهاد الرشعي، ظري معًا والنندرس فيها دور العقل األخالقي  ،الحقة بعد هذا الكتاب

وإن كنّا يف كتاب شمول الرشيعة قد قلنا بأّن قانون املالزمة قائم عىل  ،وقيمة قانون املالزمة

 .نظرّية شمول الرشيعة التي أنكرناها، فال معنى هلذا القانون وفقًا لذلك

                                              
ّن جمّرد وجود مصالح أخرى ترتتب عىل هذا الفعل املنصّب عليه احلكم، ال يدّل بالرضورة عىل أّن إ( 1)

املرّشع جعل احلكم آخذًا بعني االعتبار تلك املصالح بحيث تكون هي قد بّررت وجود احلكم أو شاركت 

ط، وسائر املصالح مل يكن يف تربيره، فلعّله بناه عىل املصلحة املنكشفة للعقل اجلمعي )يف عرص النّص( فق

هلا دور يف عملّية بناء احلكم، فليس كّل مصلحة بالتي يفرتض أّن احلكم ب ني عليها. نعم كّل حكم البد من 

فرضه مبنّيًا عىل مصلحة موجودة يف متعّلقه، بناء عىل شمولّية قانون التبعّية الذي بحثناه بالتفصيل يف 
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 لغة البيان القانوني يف الشريعة

 ة واملوضوعّيةطريقّيبني ال األمساء والعناوينأو 
 

 يف قاعدة تبعّية األحكام لألمساء متهيد

ة النّص وتالمس مقاصد ومرادات إّن متلف األدوات التي مّرت تسمح بالتعّدي عن حرفيّ 

خارج ذلك، بحيث جتعلها هي حمور الترشيع وليس ما جاء يف النّص بعينه.. ذلك كّله نشاط 

ر ـ كام قلنا يف بحث تنقيح املناط ـ نشاط مهّم من طرف تفسريي للمتلّقي يقابله عىل اخلّط اآلخ

املتكّلم، وهو كيفيّة استخدامه العناوين واألسامء واملفردات يف كالمه أو نصوصه، عرب اخلروج 

 عن املوضوعيّة التاّمة إىل غريها كالطريقّية واملثالية، ما شئت فعرّب.

كرة سائدة يف األدبّيات بدايًة من ف ولكي نفهم هذا املوضوع، يلزمنا فهم ما يظهر أمامنا

سامءًتبعّيةًاألحكامًلأل»عرّب عنها الحقًا بقاعدة: كثريًا ما االجتهادّية، تبلورت عىل شكل قاعدة 

 .خاّصًة يف االجتهاد اإلمامي ،، وهي القاعدة التي تعترب معروفة«والعناوين

مثل ما فعله جدًا، ياًل لال قفردة إالة مرسيدّونوا فيها أو  مستقاّلً صنّفوا فيها مل ي مهّن أرغم و

مباحث الطهارة عند  :وا هلا يف مواضع مثلضهم تعرّ ، لكنّ واملراغي انن: النراقيّ وقاملحقّ 

                                              
بحث املوضوعية والطريقّية من مكّمالت بحث توليفة التعليل العقالئي؛ ألّن الطريقّية متثل مساعدًا عىل ( 1)

ذهنّية التعليل واملناطّية املتعّدية عن حرفّيات النصوص، فيام املوضوعّية قد تكون عائقًا؛ وهلذا بحثنا 

هنا؛ ترجيحًا ألحد اخليارين، ومل نبحثه يف الفصل الثالث املخّصص للعوائق، مع كون ذلك ممكنًا  املوضوع

 أيضًا، فانتبه.

؛ 209ـ  205؛ وأمحد النراقي، عوائد األّيام: 260ـ  257( انظر: حمّمد النراقي، مشارق األحكام: 2)
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صحاب تسوملحقات بحث املسكر، ومثل مباحث االواالنقالب احلديث عن االستحالة 

 وغري ذلك.

ً ًالقاعدة وهو ـ ق النجفي وهلذا قال املحقّ  ،بلًالقياساتأخذًهوّيةًخاّصةًيفًمقولعّلًهذه

إذ املراد انتفاء احلكم من  ؛األحكام لألسامء ةة تبعيّ وال ينافيه معروفيّ .. »: ـ يمّر عليها رسيعاً 

ى اجلامع، أو ي عن املسمّ القول بالقياس، أي التعدّ  يف مقابلة بطالن ،جهة االسم بانتفاء االسم

وإال فليس .. اهية بثبوته يف حالة أخرى الحقةأحوال امل القول بثبوت حكم حالة سابقة من

، كآية أو إمجاع أو استصحاب، ولو بدليل آخر رشعّي  بانتفاء التسمية مطلقاً  املراد انتفاء احلكم

ة التخصيص بالذكر ال يقتيض التخصيص باحلكم إال بمفهوم اللقب الذي ليس بحجّ  فإنّ 

 .«عندنا

دم اخلروج عن النصوص وعدم التعّدي والتوّرط هذا يعني أّن هذه القاعدة من ضامنات ع

ًا من أّن روحذ ،يف القياس، هلذا يبدو االجتهاد اإلمامي متمّسكًا هبا يف ممارساته اليومّية

سقوطها يمكنه أن يوّرطنا يف القياس أو اعتامد املصالح واملفاسد يف عالقتها باألحكام بدالً من 

، فالفقه النايف للقياس يرفض مّد شبكة عالقة اجتهادّية اعتامد الترشيعات يف عالقتها بالعناوين

ط الذي هو رشط أساس يف بناء الترشيعات ضباة؛ وغالبًا بسبب عدم االنحلبني احلكم واملص

وإن كان ، ليل النّّص والتعليل باحلكمةعكام رشحنا سابقًا يف بحث الت ،وتنظيمها عندهم

 .املرّشع نفسهيقبل بعالقة وجودّية غائيّة بينهام عند 

ًالتط ًالكثريًمن ًالقاعدة ًهلذه ًكان ًالفقهبوقد ًتنتهيًيف ًال ًتطبيقاتًعىلًً،يقاتًالتي وهي

ًنوعني:

ًالتطبيقاتًاملثبتة، ًـ  ثبت العنوان الذي انصّب عليه احلكم، اموهي التي تثبت احلكم كلّ  أ

 سة.ابول كان هناك حكم بالنج كان هناك امفكلّ 

ًالتطبيقاتً هي التي تنفي احلكم بانتفاء العنوان، مثل بحث االستحالة يف و لنافية،ابًـ
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ة ريّ وكذا مطهّ هذه،  ةقاعدة التبعيّ روح لـ عند كثريين ـ  هباب املطّهرات الذي يرجع يف لبّ 

فوهنا يف مواضع كثرية مثل الصوم ، وكذا فكرة االستهالك التي يوظّ عند كثريين االنقالب

 وغري ذلك.

 مهاًم يف بحث االستصحاب ّتت رشط بقاء املوضوع أو وحدة وهذه املسألة تركت أثراً 

القضّية املتيّقنة واملشكوكة، وهذا ما يؤّكد أّن هذه الفكرة يف غاية األمهّية يف االجتهاد الرشعي. 

كام كانت هذه القاعدة شديدة الصلة بموضوع فقه احليل الرشعّية من جهة، والفقه املقاصدي 

 املعنوين من جهة ثانية.

 لفرق بني قاعدة التبعّية وقاعدَتي: املفهوم، وعدم اختالف األحكام باألمساءا

ًاملفهوم،ً ًقاعدة ًوقاعدتنيًاثنتنيًمها: ًالقاعدة ًبنيًهذه ًنمّيز ًأن ًيلزمنا ًالتوضيح ًهذا بعد

ًوقاعدةًعدمًاختالفًاألحكامًباألسامء.

، مًمنًعلمًأصولًالفقهبنيًهذهًالقاعدةًوقاعدةًاملفهومًيفًبابًاملفاهيأّماًرضورةًالتمييزً

فألّن هذه القاعدة ال تنفي كيّلَّ احلكم حال زوال االسم والعنوان، بل تنفي شخَص احلكم ال 

 غري، وهذا ما أشاروا له وأوضحوه هنا ويف بحث املفاهيم كذلك، فال نطيل.

ًًوأّما ًالتمييز ًرضورة ًأخرىًهي: ًوقاعدة ًالقاعدة ًالًختتلفًباختالفً»بنيًهذه األحكام

ًوهيًقاعدةًهلاًوجهانًيفًالتفسري:،ً«سامءاأل

ًالوجهًاألكثرًشهرة ، ًـ  :فهل نقول ،رك حتى صار زبيباً العنب تنّجس ثم ت   مثاله لو أنّ و أ

 .ءامهذا الزبيب طاهر؟ اجلواب بالنفي؛ ألّن األحكام ال ختتلف باختالف األس

، عنبًا سابقًا  ىر ما كان يسمّ سامء بتطّور اللغة، فصااأل تغرّي  ومثاله بًـًالوجهًاألقّلًشهرة 

اليوم، فهذا ال يغرّي أحكامه بمجّرد تغرّي املصطلحات والكلامت زمنيًّا أو  «املاء» حيمل اسم

 .بعض العلامء، وقد أشار هلذا املعنى األقّل شهرًة مكانّياً 

ًالتمييزًاأمًّ ًاملتوّهم،ً،رضورة ًالتناقض ال يوجد تناقض بني وا أّنه أّكدحيث  فلرفع
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 ًا للحكم الرشعّي بالدليلوعألّن القاعدة األوىل تنظر لألسامء التي وقعت موض ؛قاعدتنيال

، فعنبّية ء التي ال عالقة هلا باحلكم الرشعّي ام، بينام الثانية تنظر لألسة الفهم العريفعرب مرجعيّ 

ّن وصف النجاسة له صلة بعنوان مالقي أل جاسة فيه؛العنب ال عالقة هلا بثبوت وصف الن

لب املأخوذ يف موضوع بخالف عنوان الكال بعنوان العنب الذي القى النجس،  ،النجس هنا

اسة جيف ثبوت صفة النجاسة عليه، فلو زال وصف الكلب أو عنوانه ارتفعت الن احلكم له دور  

 .الفقهاء بعض   وقد أوضح هذا التفريَق  .عنه

اهتا أو حكام تدور مدار موضوعارة: األون عن هذه القاعدة بعبم يعرّب وهلذا نجد أحيانًا أهّن 

أّن املراد باألسامء والعناوين عندهم هو املوضوعات ذا وينكشف هبمدار موضوعاهتا العرفّية، 

، وأّن هذه املوضوعات تفهم مما هو ظاهر نيطبه احلكم يف الترشيع وارتبط وأ   اتصلما أو 

 .الدليل بحسب الفهم العريف

عّية ترتبط ببنية العالقة بني احلكم والعنوان الذي ارتبط به من هنا نعرف أّن قاعدة التب

احلكم ضمن القضيّة احلقيقية التي يتّم إنتاج احلكم فيها، لكّن هذه القاعدة تتصل أو تفيض إىل 

قاعدة ثانية، ال تربط بني احلكم واإلسم، بل تربط بني اإلسم الواقع موضوعًا للحكم والعنوان 

 وهو ما يفتح الباب عىل مسألة الطريقيّة واملوضوعّية. الواقع يف لسان الدليل،

ولكي أكون واضحًا أكثر يمكن لنا أن نالحظ أّن قاعدة التبعية ربام يفهم منها أحيانًا عني 

قاعدة الطريقّية واملوضوعّية يف العناوين، وهبذا تكون ذات صلة أكرب باحلذر من القياس، لكن 

 نيط احلكم به، أّماالصلة بني احلكم والعنوان الذي أ  ّتديد  تارًة أخرى يفهم من قاعدة التبعية

نيط احلكم به والعنوان املذكور يف لسان الدليل، فهو من شؤون تعيني الصلة بني العنوان الذي أ  

قاعدة أخرى مكّملة لقاعدة التبعّية أو متثل اجلزء الثاين أو الوجه الثاين منها، وهي قاعدة 

 .يف العناوينالطريقّية واملوضوعّية 
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 أصالة املوضوعّية يف العناوين بوصفها انضباطًا يف اّتباع النّص

ً، ًماذاًتعنيًأصالةًاملوضوعّيةًيفًالعناوينًاملأخوذةًيفًبياناتًوألسنةًالنصوص؟بداية 

ّن أة يف العناوين املأخوذة يف ألسنَة الروايات واآليات، التمّسك بمبدأ املوضوعيّ يعني 

الظاهر من كالمه أخذ تلك  يريد تقرير أمٍر ويأخذ يف بيانه عناوين معّينة، فإنّ املتكّلم عندما 

ة تشتمل عىل مؤونة زائدة ال جعلها طريقًا إىل عناوين أخرى؛ إذ الطريقيّ  ،العناوين بنفسها

ة العناوين، وهو ة بمعناها العام، فام مل تقم قرينة عىل ذلك نبقى عىل موضوعيّ ونوع من املجازيّ 

ة ن وما دّلت عليه حرفيّ ة ـ حيث ال دليل ـ تطالبنا باالقتصار عىل املتيقّ ب، فالقاعدة املبدئيّ املطلو

 .النص

هذا كّله يعني اإلخالص للكلامت التي جاءت يف النّص واالرتباط هبا واالرهتان إليها، 

واعد وعدم التعّدي عنها إال بدليل خاّص، وهبذا تكون القاعدة األّولّية عىل عكس مجيع ق

التعّدي عن النّص التي ّتّدثنا عنها سابقًا، وتكون القواعد املتقّدمة مثل تنقيح املناط 

خاّص ليست ـ إذا صّحت ـ سوى قرائن أو دليل ومناسبات احلكم واملوضوع وغريمها، 

 يسمح لنا باخلروج عن مقتىض أصالة املوضوعّية يف العناوين.

ك املوضوعّية )مسلك املحافظة املمكنة عىل حرفّيات وبناء عليه، فإّن االجتاه املعاكس ملسل

النّص(، هو مسلك الطريقية واملثالّية، الذي حياول أن يفهم بعض العناوين يف النصوص عىل 

، وعىل أّن ما جاء يف واملناط الواقعي له أهّنا معرب لعناوين أخرى هي املوضوع احلقيقي للحكم

 سبة السؤال واجلواب أو غري ذلك.النصوص إّنام جاء من باب املثال أو منا

وحلق اللحية ل واليقني، ال، ورؤية اهلةريّ امقج والمثل الشطرن هذاًاملوضوعًكثرية،وأمثلةً
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وتعارف كوهنا مثلة عند العرب، واإلكثار من النسل مع مفهوم القّوة، واحتكار األعيان 

العّباسّيني، وغري ومطلق ما حيتاج الناس، ولبس السواد وموضوع متابعة سلوك  ةاخلاّص 

، ومسألة  اخليط األبيض من األسود يف الصيام ومشكلة اليايل املقمرةبنّي ت، مثل وجوب ذلك

عدم وجدان املاء بوصفه مرّبرًا للتيّمم يف القرآن فإّن املراد منه مطلق عدم القدرة عىل الوضوء 

ال موضوعّية له، بل هو للنهي باملاء، وكذا النهي عن إقرار نطفة الرجل يف رحم أجنبّية، فإّنه 

 .عن الزنا..

والسؤالًالذيًيفرضًنفسهًهناًهو:ًملاذاًجيبًعليناًاعتبارًماًجاءًمنًعناوينًيفًالنّصًهوً

ًإضايفًوإثباتًخاّص؟ ًاألصلًواألساس،ًوأّنًالتعّديًعنهًهوًالذيًحيتاجًجلهد 

حّللًنمطًتعاملهمًـًأّنًمرجعّيتهمًيبدوًمنًالعلامءًهناًـًإذاًأردناًأنًنراجعًثناياًكلامهتمًأوًن

ًالعريفكانتً ًالظهور ًاملتيّقنتارة  ًالقدر ًهو ًالنّص ًيف ًجاء ًما ًأّن ًوأخرى فأهل العرف  ،،

يتبعون ما جاء يف النّص وال خيرجون عن العناوين والكلامت املأخوذة ما مل يقم دليل، وهذه 

 أمر متيّقن، فغريه حيتاج إلضافة هي سريهتم وسنّتهم عىل ذلك، كام أّن ما يف النص هو دائامً 

 دليل ليصبح ثابتًا، أّما هو فحيث كان متيّقنًا فال حيتاج إىل دليل إضايف غري النّص األصيل نفسه.

وهبذا يتوّلد لدينا أصل مرجعي هنا عند الشّك، وهو أصالة املوضوعّية يف العناوين، بام 

د معاكسة، وإال فاألمور تقف لصالح يفرض عىل الذين يريدون التعّدي أن يأتوا هم بشواه

 احلفاظ عىل حرفّية العناوين املوجودة يف النّص.

 قراءة نقدّية يف أصالة املوضوعّية، وتكريس القدر املتيّقن يف اإلمجال والتبيني

ًمرجعيًاسمهًأصالةًاملوضوعّيةًهنا؟ًهلًحّقا ًأّنً هلًصحيحًأّنًالعرفًيتعاملونًمعًأصل 

ًكّلهًنوعًمنًالتبسيطًللقضّيةًيفًًالقدرًاملتيّقنًهوًما يقفًلصالحًاملوضوعّيةًدائام ؟ًأوًأّنًهذا

ًالتعاملًمعها؟
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ًقدًيقولًشخص جدًا ال  ة كثري  أخذ العناوين يف لسان العرف عىل نحو الطريقيّ بأّن  بداية 

رص، وبمراجعة كلامت الفقهاء أنفسهم نجد عندهم الكثري  من تطبيقات إلغاء جدًا يكاد حي 

ة و.. ومع كثرة تداول الطريقيّ وتنقيح املناط وخترجيه ومناسبات احلكم واملوضوع ة يّ اخلصوص

 !ة؟عند العرف كيف نعتقد بقانون املوضوعيّ 

ًليسًبدقيق ًاملداخالتًهنا ًمن ًالنوع ًهذا بأّن ألّن الطرف اآلخر يمكنه أن يقول  ؛لكن

ه كان يقيم، بل هو املحاورات، إال أنّ  ة كثريًا يفوإن استخدم الطريقيّ ـ متكّلاًم ومتلّقيًا ـ العرف 

ملتزم بأن يقيم، شاهدًا عىل ذلك، ومع عدم وجود الشاهد فإّن املتحاورين يفهمون 

أو  وكثرة استعامل املجاز مع القرينة ال تصرّي القاعدة مع عدم القرينة هي الشّك  .ةاملوضوعيّ 

 املجاز، بل تظّل قاعدة احلقيقة ساريًة.

 املوضوع بطريقة متلفة.من هنا يلزم تناول 

ًآخر إنام حيمل العرف  الكالَم من أّنه  والذيًيبدوًلناًهوًالصحيحًهوًماًحّققناهًيفًموضع 

ة، بل لعدم وجود احتامل حقيقي يف ة، ال لوجود قانون عقالئي اسمه املوضوعيّ عىل املوضوعيّ 

 بعدمه ال نجد العرف يقف ة، فلعدم االلتفات إىل هذا االحتامل أو االطمئنان العريفالطريقيّ 

 عنده.

 ة يف صورة الشّك وبعبارٍة أخرى: اليشء املؤّكد هو أّن العرف والعقالء يبنون عىل املوضوعيّ 

ا يف صورة وجود ما يفيد شّكًا حقيقيًا االفرتايض املحض، أي ذاك االحتامل املنطقي البحت، أمّ 

ة توجد عند العقالء قاعدة عقالئيّ  متساوي النسبة إىل الطرفني، أو متفاضل بقدر ضئيل، فهل

 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 الفقهيعرفون يف حياهتم مثل ذلك، كام أقّر هبذا األمر غري  واحٍد من علامء أصول 

م يعتمدون عليها من باب كشفها النوعي عن ة يفرتض أهّن ذلك أّن قاعدًة مثل قاعدة املوضوعيّ 

ثبت الطريقيّ مراد املتكّلم ومقصوده من كالمه، ففي حالة حصول شواهد عكسيّ  ة لكنّها ة ال ت 
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العرف والشارع أيضًا، ملاذا ة يف لسان ام مع كثرة استخدام الطريقيّ سيّ الجتعلها احتامالً معتّدًا به، 

ة؟ وما هي داللة الكشف املوجودة يف هذه القاعدة حتى يركنوا يعتمد العقالء عىل املوضوعيّ 

ة ليست حكاًم صدر يف كتاب أو سنّة، بل هي شأن عقالئي، فعندما إليها؟! إّن قاعدة املوضوعيّ 

يرون النّص جممالً أهّنم  وحقًا أعند العقالء، هل يطّبقون هذه القاعدة  ـًا جدّ  ـيرتّدد األمر 

يأخذون منه القدر املتيّقن حينئٍذ عىل أساس عدم وجود كشف داليل يف غريه حتى يندرج 

 ضمن دائرة حجيّة الظهور؟

ًعليها،ًغريًصحيحةًة،ودعوىًأّنًالقدرًاملتيّقنًهوًلصالحًاملوضوعيًّ قد إذ  ؛فيصلحًدليال 

اهلالل رؤية ل اوقد ال يكون، ففي مثكثرية أحيانًا  ةن مطابقًا للموضوعيّ يكون القدر املتيقّ 

ألهّنا التي تعرّب عن اجتامع  ة بحسب النتيجة؛واليقني يكون القدر املتيّقن لصالح املوضوعيّ 

َفي اليقني والرؤية معًا،  ًا لصالح الشطرنج يكون وسطيّ مثال ن يف هذا القدر املتيقّ  إال أنّ َوص 

 رّيتها، ال ّتريم مطلق آالت القامر وال مطلق الشطرنج.ّتريم الشطرنج يف خصوص صورة قام

هائي اليوم من هذا الكالم وعدم قواليشء الذي يوجب استغراب الذهن املترّشعي والف

ة من جهة، وقّلة لفته له، كثرة التطبيق التعّبدي أو القواعدي ـ إن صّح التعبري ـ ملبدأ املوضوعيّ أ  

ا لو حصل هذا ة من جهة أخرى، أمّ املوضوعيّ حقيقي عىل خالف  بل ندرة حصول شّك 

ة هذه القاعدة، فال يشء يؤّكد عمل العقالء هبا، ويكفينا هنا عدم الشك، وبنينا عىل عقالئيّ 

الشك يف الداللة حينئٍذ مع الشك يف إحراز عملهم سيكون مرجعه  إحراز عملهم، وذلك أنّ 

ة من ن يف البناءات العقالئيّ املتيقّ  إىل الشك يف صغرى حجّية الظهور من جهة، وقانون القدر

 .جهٍة أخرى، باعتبار السرية دلياًل لبيًا ال إطالق فيه

ًتقولً ًلكًأن ًيبدو ًرئيسيًّيفًوقد بدي املتكّلم  ة:مالحظة إّن الطريقية ّتتاج عادًة إىل أن ي 

 معنى ذلك ، فعندما يبلغنا نّص ليست فيه هذه القرينة التي تفيد التعديل الداليل، فإنّ إشارًة هلا

حقيقي ال ننكره، غاية ما  ة بدليل، فام قيل من حصول شّك ة حتى تثبت الطريقيّ هو املوضوعيّ 

نقول: إّنه كالشك يف االستخدام املجازي للكلمة؛ إذ مع عدم وجود القرينة يوجب هذا العدم 

ذلك هنا، ًا عن إرادة املعنى احلقيقي، بحيث ال يغدو هناك مرّبر للشك، واألمر ككشفًا نوعيّ 

من إبراز قرينة، فعدم اإلبراز هو الذي يشّكل شاهدًا  ـعرفًا  ـة كان البّد فإنه إذا أريدت الطريقيّ 

ة، وهذا هو بالضبط معنى قاعدة احلقيقي، وموجبًا عرفًا لتحصيل املوضوعيّ  ًا رافعًا للشّك نوعيّ 



   

 ة، ال األصالة التعبّدية وال ما كان من قبيلها.املوضوعيّ 

ّن هذا الكالم تاّم ال غبار عليه، إال أّنه البّد من احلديث بأ نًاجلوابًعنًذلكولكنًيمك

ا منفصلة أو متصلة، وقد تقّرر يف أصول الفقه يف مباحث حجّية عن هذه القرينة، فالقرينة إمّ 

الظهور وغريها أّن عدم العلم بالقرينة املنفصلة وعدم واقع القرينة املنفصلة ال عالقة هلام 

الظهور يف الكالم، فالعرف يف نظام املحاورات ينتظر املتكّلم حتى ينهي كالمه،  بانعقاد

، حيصل الظهور اللفظي، ويبني العقالء عىل التعامل «شخص الكالم»وبمجّرد إمتام ما يسّمونه 

فوا حتى حيرزوا عدم قيام قرينة منفصلة طيلة حياة املتكّلم، وإنام مع هذا الظهور دون أن يتوقّ 

نعم،  .بعدم إقامته القرينة املتصلة، وإال الختّل نظام املحاورات والدالالت بني الناسيكتفون 

يعّد هدمًا للداللة التصديقية الثانية، أي  ـبناًء عىل جوازه  ـجميء القرينة املنفصلة فيام بعد 

 ي.للمراد اجلدّ 

 يف اخلطابات، فإنّ ة يؤثر ـ كعدمها ـ عىل الداللة اللفظيّ فوجودها  ،ا القرينة املتصلةأمّ 

ة املتكّلم وجودها جيعل املعنى تابعًا هلا، كام أّن عدمها هو الذي يسمح بانعقاد الظهور بعد متاميّ 

املتكّلم قرينًة وشاهدًا متصالً فهو يريد املعنى األصيل، ولو كان  قيملشخص كالمه، فعندما ال ي

ه ًا عن أنّ تصلة يكشف كشفًا نوعيّ يريد غريه لنصب هذا الشاهد املتصل، فعدم ذكر القرينة امل

أراد املعنى الذي أفاده اللفظ بال قرينة، وإال لنصب قرينته، من هنا، فعدم ذكر املتكّلم القرينة 

 غبار عليه. ال ة، وهذا تامّ ه يريد املوضوعيّ ة معناه أنّ املتصلة عىل الطريقيّ 

ً ًهي ًعادة  ًالطريقّية ًقرائن ًأغلب ًيف ًاملوجودة ًاملشكلة ًأّن ًعىلًإال ًتقع ًاملتصلة ًالقرينة أّن

ًنوعني:

وي قصد هبا القرينة املذكورة يف شخص الكالم بحيث  النوعًاألّول:ًالقرينةًاملتصلةًاللفظية،

، فتكون «ت أسدًا يستحميرأ»يف « يستحمّ » :ظها املتكّلم ويسمعها السامع، كأن يقول كلمةيتلفّ 

ّترم »، أي الرجل الشجاع، أو يقول: «دسأ»ة من كلمة عىل إرادة املجازيّ  اً هذه القرينة شاهد

ة عىل ؛ فإّن ذيل الكالم الظاهر يف اإلحالة إىل العّلة قرينة  متصلة لفظيّ «فهي آلة قامر ،الشطرنج

 القامر من الشطرنج، ال الشطرنج بام هي هي.آلة إرادة 

احلاّفة به، دون أن  وي قصد هبا القرينة املحيطة بالكالم، النوعًالثاين:ًالقرينةًاملتصلةًاللبّية،



  

 .حضورها هذا يلعب دورًا أساسيًا يف صناعة املعنى املراد من الكالم ت لفظ أو تسمع، لكنّ 

ومن هذا النوع من الشواهد ما يسّمى بالقرائن املرتكزة يف ذهن الطرفني: املتكّلم والسامع، 

رتبطة بذلك املوضوع، كام لو كان بينهام حديث سابقًا عن موضوع، ثم تكّلام بعد ذلك بجملٍة م

السامع الذي ال يدري باحلديث السابق قد يفهم الكالم بشكٍل متلف عام يفهمه السامع  فإنّ 

ة، ومعنى ذلك أّن املرتكز يف وعي املعنّي، وهذا أمر  كثريًا ما حيصل يف املحاورات اليوميّ 

لفظ   يف شخص الكالم.الطرفني قد لعب دورًا يف بلورة املعنى احلقيقي املقصود دون أن ي 

ة، أي تلك التي تنعقد بني وهذه القرائن املرتكزة ال تنحرص يف االرتكازات الشخصيّ 

ة، منها االرتكازات النوعيّ  شخصني اثنني فحسب، نتيجة كالٍم سابق بينهام مثاًل، بل املهمّ 

الم ملا قام ات التي يقوم فهم املعنى عىل أساسها، فإن املتكّلم لو أراد ذكرها يف كّل ككالبدهيّ 

 .بني الناسكالم  قط 

ومن هذه االرتكازات النوعية التي يسّلم هبا األصوليون مجيعًا وكّل املشتغلني باللغة، 

فإذا كانت  االرتكازات املرحلية االجتامعية، واملرتكزات العرفية والعادية القائمة بني الناس،

ّتريمها سوف  ا الناس إال القامر، فإنّ الشطرنج أبرز نامذج القامر آنذاك مثالً بحيث ال يلعب هب

فهم لدى العرف  هلذا التالزم   آللة القامر ال هلا بام هي هي؛إال ّتريامً املعارص لصدور الكالم ال ي 

فيقوم العرف املعارص بإلغاء اخلصوصّية القوي املرتكز بني العنوانني يف الذهن العريف آنذاك، 

ّص اليوم يقول: جيب قتال الواليات املتحدة، فإّن العرف وإذا جاء نبام جيعله يفهم القامرّية. 

يفهم أّن العنوان مل ينصّب عليها بام هي هي، حتى لو صارت مسلمًة عادلًة وتدين بالدين 

احلنيف، بحيث يمتّد العنوان يف الزمان واملكان، بل ّترض يف ذهن العرف الصورة املقّيدة هلذه 

ية، فال يصّح بعد مخسني عامًا التمّسك بظاهر النّص بدعوى الدولة، وهي الدولة الظاملة املعتد

 اإلطالق، مع أّن القرائن اللبية املرتكزة لدى نوع الناس يف هذا العرص ال تفهم هذا املعنى.

ة ال يعني عدم وجود قرينة متصلة، وبناًء عىل ذلك كّله، فعدم قيام الشواهد املتصلة اللفظيّ 

حكم بمفاد اجلملة قبل التأّكد من عدم وجود القرينة املتصلة ال ينبغي املسارعة لل ومن ثمّ 

َ ه لو أراد غري املوضوعيّ اللبّية، وما أكثرها، فالقول بأنّ  البيان ال ينحرص  ، لكنّ صحيح   ة لبنيَّ

ة املرتكزة قرينة ّتّل حمّل القرينة اللفظية، ومن ثم فينبغي باللفظ بل تؤخذ السياقات االجتامعيّ 



   

 ة.ها، ال جمّرد االقتصار عىل فقدان القرينة اللفظيّ نقل الكالم إلي

وهذاًكّلهًيعنيًأّنًعروضًالشّكًاحلقيقيًعندًالفقيهًاليومًقدًيكونًتعبريا ًآخرًعنًشّكهًيفً

نتيجة احتامل كون ذاك العرف كان عىل دراية  الفهمًالعريفًاملوضوعيًللكالمًيفًعرصًالنّص،

بسبب ضياع القرائن وعدم انتقال متام املعطيات التارخيّية  بقرينة ارتكازّية سائدة مل نعد نعرفها

، ومعه كيف يمكن فرض التطابق بني فهمنا والفهم العرف املوضوعي يف عرص النّص مع إلينا

وجود احتامل حقيقي ـ وليس احتامالً فرضّيًا يف نفسه، مما ال يعتني به العقالء يف نظام حياهتم 

 الداللّية قد غابت عنّا؟! اليومّية ـ يف كون بعض العنارص

ومن هذه النقطة واملقّدمة ننتقل إىل أصل املوضوع، وهو أننا لو تأّكدنا من القرينة اللبّية فبها 

ونعمت، سلبًا أو إجيابًا، أما لو شككنا بوجودها، كام هو مركز كالمنا، فكيف هي القاعدة 

 اللفظية املتبعة لدى العقالء يف هذا امليدان؟

ًالتان:وتوجدًهناًح

تارخيي، أي يف أصل وجود القرينة  ـيف أصل وجود سياق اجتامعي  أن نشّك  احلالةًاألوىل:

يف القرينة  ون يف سائر حاالت الشّك ة، وهنا قد يمكن الرجوع إىل ما ذكره األصوليّ املتصلة اللبيّ 

 ؛املتصلة يف أصل وجود القرينة املتصلة من أصالة عدم الغفلة، حيث ذكروا أّنه قد يكون الشّك 

السامع/الراوي غفل عن هذه القرينة، فلعّلها موجودة لكنّه غفل عنها، وقالوا:  يف أنّ  للشّك 

ة بناء عقالئي عىل قاعدة عدم الغفلة، فينتفي احتامل القرينة هبذه ه يف مثل هذه احلال ثمّ إنّ 

 يها بعضهم بأصالة عدم القرينة مبارشًة.القاعدة التي يسمّ 

يف املقام؛ ألّن املفروض أننا نتحّدث عن قرائن لبية ارتكازية، فهذا هذه القاعدة جتري 

د  احتامل غفلته عنها وعدم  ـعادًة  ـالسامع جزء  من هذا املحيط الذي كّون هذه القرائن فيبع 

التفاته إليها؛ لفرض أنه ما دام جزءًا من هذا النسيج االجتامعي فالبّد أن تكون االرتكازات 

، نعم، لو فرضت هذه املرتكزات االجتامعية خاّصة بمجتمٍع ما من عادًة حارضة عنده

جمتمعات املسلمني كمجتمع العراق أو العرب، وكان السائل وافدًا عىل هذا املجتمع، كام لو 

، لكنه جمّرد فرض قد  كثري يكون ال كان خراسانيًا، فاحتامل غفلته عن هذه املرتكزات وارد 

 احلصول.



  

ـ ولنا كالم فيها هناك ـ لة لو مل نقبلها يف القرائن املتصلة اللفظية إذن، فأصالة عدم الغف

فالبد من قبوهلا عادًة يف القرائن االرتكازية؛ لب عد احتامل غياهبا عن ذهن السامع، ولو يف 

 الالوعي احلارض يف فهم النص.

نص، بل إال أّن الكالم يف احتامٍل آخر، ليس هو غفلة الراوي/السامع، من طرف تلّقيه ال

إسقاط ه هذه القرينة ـ غفلًة أو لغريها ـ عندما نقل لنا الرواية، فامذا نفعل لو احت مل أن الراوي 

 أسقط بيان هذه القرينة لدى نقله الرواية أو هل من قاعدة للتعامل مع هذا االحتامل؟

جرت عادة األصوليني عىل إجراء أصالة عدم القرينة هنا، لكّن الكالم ليس يف هذه 

لقاعدة، فال يوجد أصل  تعبدي من هذا النوع، فام هو الكاشف النوعي الذي يعّزز فرضية ا

 عدم القرينة؟

، بالتمّسك بمبدأ شهادة الراوي، وقد أجاب بعض األصوليني هنا، كالسيد الصدر

تّم روايته ـ بعدم وجود قرينة أو كالم إضايف فالراوي حني يروي وهو ثقة كأّنه يشهد ـ عندما ي  

ة خرب منه نأخذ به بمقتىض اعتبارنا خربه حجًة، حلجيّ  حايلّ  ني، وإال لذكره، فهذا ظهور  يف البَ 

 الثقة، وأّما احتامل غفلته فنرفعه بقاعدة عدم الغفلة.

ة،ًإالًأّنًتتميمهًيفًاملتصلةًاللبيةًوهذاًاملخرجًمنًاألصولينيًإذاًتّمًيفًالقرائنًاملتصلةًاللفظيًّ

ًجدا ، لك أننا تارًة نفرض الراوي يؤّلف كتابًا خياطب به أجيال البرشية إىل يوم وذ يبدوًصعبا 

ويعرف بتطّورات احلياة االجتامعية وما سيحدث إىل العصور الالحقة، فهنا يمكن الدين 

القول بأّن عدم بيانه للشواهد املرتكزة السياقية دليل  عىل عدم وجودها؛ ألّن املفروض أن 

عدم بياهنا  ة قد فقدت هذه املرتكزات السياقية فال بّد من بياهنا هلا؛ ألنّ األجيال الالحقة البعيد

يمثل إخالالً بأمانة النقل، وحيث فرضنا الراوي أمينًا، نفهم أّن لديه تعهدًا والتزامًا بذكر هذه 

 ـإال النادر جدًا ربام  ـالسياقات االجتامعية احلافة، إال أّن األمر ليس كذلك، فأّي من الرواة 

كان يعرف بتطّور احلياة بعد عرصه، فعادًة ما يكتب الكاتب أو ينقل الناقل إىل اجليل القريب 

منه أو املعارص دون أن يأخذ بحسبانه ما يمكن أن حيدث يف ضياع شواهد وّتّول حياة، 

                                              
 .270: 4( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: بحوث يف علم األصول 1)



   

وحيث ينقل إىل هؤالء فإهنم يشاركونه ارتكاز هذه القرائن يف عقوهلم، من هنا فعدم ذكره هلا 

 ال خيّل بأمانته وال يفرتض غفلته؛ ألّن املفروض أّنه إنام ترك نقلها اعتامدًا عىل مركوزّيتها نّصاً 

يف وعي املخاطب، فام هو امللزم األخالقي أو العريف أو االجتامعي أو القانوين له بذكر الشواهد 

 بالنّص والرصاحة؟

معدودة استثنائية، قس ذلك فقاعدة الشهادة ال تنفع هنا وال تفيد، ولو أفادت ففي حاالت 

وحتى عام،  عىل نفسك حينام تؤّلف كتابًا أو ختاطب مجهورًا من عىل منرب أو يف مكان خاّص 

 بان تغرّيات األوضاع بعد مئات السنني؟!هل تأخذ باحلس

حقيقي يف أصل وجود  فعىل مبنى بعض األصوليني يلزمهم القول باإلمجال عند ظهور شّك 

يقول بأّن أصالة عدم القرينة مبدأ عقالئي يف حّد نفسه دون حاجة إىل القرينة هنا، أما من 

فيمكنه هنا مبارشًة إجراء قاعدة عدم القرينة لرفع احتامل  ،إرجاعه إىل أصل نوعي كاشف آخر

 القرائن اللبية املذكورة.

مل والذي يبدو بمراجعة سنّة العقالء وقّراء النصوص القديمة وباحثي الرتاث و.. أهّنم ما 

تقم عندهم شواهد جاّدة تبعث عىل الشك فهم يتعاملون مع النصوص دون األخٍذ بعني 

االعتبار افرتاض وجود سياقات اجتامعية تارخيية، نعم، لو قامت شواهد تبعث عىل الريب 

وحصل الشك احلقيقي املوجب للرتّدد ال الشك املحض االفرتايض وما شاهبه، فال نعلم أن 

صالة عدم مثل هذا النوع من القرائن، فاملفرتض االلتزام بإمجال الدليل سريهتم جارية عىل أ

 .ن من الداللةوالرجوع إىل القدر املتيقّ 

 .هذا كّله لو شككنا يف أصل وجود قرينة من هذا النوع

حميطةً)تارخيّية(ًاحلالةًالثانية:ًوهيًأنًالًنشكًيفًأصلًالقرينة،ًوإنامًنالحظًوجودًأشياءً

ً ًلكننا ًاملوجود،يفًقرينيًًّنشّكًبالنّص، ًهذا ة املوجود ال أصل وجود وهذا ما يسّمى بقرينيّ  ة

يف أّن هذا  املعروفة، حصل عندي شّك الشطرنج كانت من آالت القامر  دت  أنّ القرينة، فإذا تأكّ 

 ـيف هذا املثال  ـالعرف املحيط هبا، ربام كان قرينًة اعتمد عليها املعصوم يف بيان احلكم، فهناك 

ة هذا يف قرينيّ  ة الشطرنج عرص صدور النص، وهناك شّك ع موجود، وهو اشتهار قامريّ واق

وكذا احلال يف مثال الرؤية واليقني، فالواقع املوجود هو أن السبيل الوحيد لليقني  .الواقع



  

بدخول الشهر ـ أو األبرز ـ هو الرؤية آنذاك، ونحن نشك هل اعتمد املرّشع عىل هذا الواقع 

ا سمعه أهل العرف آنذاك فهموا أّن مراده ملّ  ما أصدر حكمه برشط الرؤية، بحيثالسائد عند

قد ال  ،شواهدقد تتوّفر ؟ إىل غريها من األمثلة الكثرية، حيث وألغوا خصوصّية الرؤية اليقني

ها ربام ّتدث الشك يف قرينّية هذه الشواهد، لكنّ إللغاء اخلصوصّية بالنسبة لنا اليوم، تصلح 

تكزات متزامنة مع صدور النّص الترشيعي، فهل توجد قاعدة هنا يمكن أن نؤّسسها ن مرفتكوّ 

 ال؟ ومتثل مالذًا دالليًا أ

إىل  ـ والسيد اخلوئي كالشيخ اخلراساين ـذهب مجاعة  من علامء أصول الفقه  واجلواب:

إليه لرفع ة املوجود ال يوجد أصل أو قاعدة أو مالذ عقالئي ي رجع أّنه مع الشك يف قرينيّ 

االحتامل املوجب لإلمجال، فيام ذهب أنصار القول بتعّبدية قاعدة احلقيقة إىل الرجوع إىل املعنى 

 احلقيقي املتبادر دون التفات إىل غريه بتاتًا.

ألّن العقالء يرون النّص جمماًل عندما تتساوى االحتامالت، وأصالة  والصحيح هو األّول؛

شهادة الراوي مما ذكروه كّله ال حمّل له؛ لفرض إحراز وجود  عدم القرينة أو عدم الغفلة أو

 ما، غايته نشك يف قرينيّ 
ٍ
ته، مضافًا إىل عدم وجود تعّهد من الراوي بذكر القرائن املرتكزة يشء

 عادًة، ويف مثل هذه احلال يلتزم باإلمجال، ويؤخذ بالقدر املتيّقن من الداللة.

(، من قاعدة احلقيقة التعّبدية، فهو ـه436ف املرتىض )بل حتى لو أخذنا بام ن سب إىل الرشي

إنام جيري يف حالة دوران األمر بني احلقيقة واملجاز، وليس كّل صور الشك هنا دائرًة بني 

يف احلقيقة واملجاز، بل قد تدور بني التخصيص والعموم أو اإلطالق والتقييد، وقد تقّرر 

التخصيص ليسا بمجاز، فعىل هذا املبنى املعروف أصول الفقه ـ عىل املعروف ـ أن التقييد و

 بينهم ال جتري قاعدة احلقيقة التعبدية، لعدم وجود موضوٍع هلا.

بناًء عىل هذه النتيجة التي توّصلتم إليها يلزم إمجال متام اآليات والروايات؛ ألنه  وقدًتقول:

م اعتمد عىل هذا األمر التارخيي ما من آيٍة أو رواية إال ويرد فيها هذا األمر، ونحتمل أّن املتكلّ 

واالجتامعي أو ذاك، وهذا ما يؤّدي إىل اإلمجال يف النصوص وتاليش دالالهتا، وعدم إمكان 
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استنتاج يشء منها، بل قد يؤدي ذلك إىل انسداد باب العلم والعلمي، فال يمكن ـ بعد اليوم ـ 

 إىل ذلك؟الوصول إىل أّي استنتاج علمي من أي نّص ديني، فام السبيل 

ًوجياب:

حقيقي من  ه غري دقيق صغروّيًا عىل املستوى امليداين، فليس يف متام احلاالت شّك إنّ  ال :أوًّ

، بل هي كثرية آخرون كام ال نزعم ندرة هذه احلاالت كام يتصّور، بعض   صّورهذا النوع، كام يت

ة، فمن غري املعلوم يّ غري شاملة لتامم قضايا الفقه اإلسالمي، فضاًل عن سائر العلوم اإلسالم

 وقوع االنسداد، أو حصول وضع كارثي.

إّن احلّل العميل يف هذه احلاالت هو االستناد إىل قواعد باب املجمل واملبنّي، فال  ثانيا :

من رأس سقوطًا هنائّيًا، ال سندًا وال داللًة، غاية ما هنالك أن حيصل  ـغالبًا  ـتسقط األدّلة 

مثال الشطرنج كّل ما سيحصل تضييق احلكم من حرمة مطلق  تعديل  يف دالالهتا، ففي

الشطرنج إىل حرمة الشطرنج القامرية، مع السكوت عن سائر آالت القامر، وعن الشطرنج إذا 

 زال عنه وصف القامرية، إذ هذا هو القدر املتيقن، وهذا ليس انسدادًا ميفًا.

تكون لدينا اجلرأة للقبول هبذا الواقع، حتى لو انسّد باب العلم والعلمي، ينبغي أن  ثالثا :

هـ(، حيث انسجم مع نفسه فيام توّصل إليه من سّد باب 1231متامًا كام فعل املريزا القمي )

يف الفقه، رغم قساوة هذه النتيجة، فالعربة باألدّلة والشواهد، وما تسوقنا إليه والعلمي العلم 

ائج التي قد نصل إليها، فهذا اإلشكال ليس احلجج والرباهني، ال باملخاوف الناجتة عن النت

 دقيقًا، ال قواعديًا وال ميدانّيًا.

ًكلًّ ًًهوهبذا ًخارجًعرصًالنّصًـ ًـ ًاليوم ًتوظيفًالفقيه ًأّن ًلنا ًالًأيتبنّي ًاملوضوعّية، صالة

ًيً  ًمل ًإذا ًله ًًلغًِمعنى ًعقالئّيا  ًمسبق ًبشكل ًيفهم ًالنّص ًعرص ًيف ًالعرف ًكون لغاءًإاحتامل

ًبنقلها،ًفنًنتيجةًسياقاتًارتكازيًّخصوصّيةًالعنوا صالةًالتطابقًأةًحاّفةًالًيتعّهدًالرواةًعادة 

ًاملوضوعيًّ ًاملوضوعيًيفًعرصًالنّصًعخارجًًبنيًالفهم ًالفهم ًلنًيكونًهلاًرصًالنّصًمع ،

ًساسا ًيفًحاالتًالشّكًاحلقيقي.مرّبرًموضوعيًأ

؛ لكون ذلك هو السبيل وعليه، فاملرجع هو قاعدة املوضوعية يف حاالت الشك االفرتايض



  

ة املوجود، بل يف ا يف موارد الشك احلقيقي فيصعب إجراؤها مع الشك يف قرينيّ العقالئي، أمّ 

جع إىل قواعد باب اإلمجال والتبيني املقّررة يف  بعض صور الشك يف وجود القرينة أيضًا، فري 

 علم أصول الفقه، وما بّيناه آنفًا.

العقالء يفهمون من بعض العناوين بنفسها ـ ما مل تقم قرينة وأ شري أخريًا إىل أّن العرف و

معاكسة ـ أهّنا ت ساق بوصفها عنوانًا طريقّيًا، مثل عنوان الرؤية واملشاهدة، فهي يف العادة 

 عناوين طريقية لثبوت اليشء بنحو اليقني ما مل يقم دليل يف مقابل ذلك.



 

 

 

() 

 املوقعّية السياقّية للمتكّلم

 هوّية املتكّلم )مقاصد الرسول( أو تنّوع
 

 وربطه بقواعد العقل اجلمعي اهلرمنوطيقي خٌل يف توضيح املفهوممد

يلعب دورًا كبريًا يف  ئاً شي ةّن ثمّ ي معًا، عىل أيتفق علامء اهلرمنوطيقا وأصول الفقه اإلسالم

هو ه وأحواله، ونفس م، وهو املتكلّ من حيث ترتيب النتائج القانونّية عليه فهم الكالم وتفسريه

، فهناك ظهور حايل سياقي، «حال املتكّلم»دبيات املتأّخرة بـ ما يعرّب عنه يف الكثري من األ

ونتائج قانونّية ختتلف عاّم لو مل يكن هذا ما بام جيعل لكالمه داللة  يتموضع فيه املتكّلم يف وضعٍ 

فهم ـ بحسب النتيجة كالمه ي   نّ إكان ظاهر حاله اجلّد فيام يقول فال موجودًا، فاملتكّلم إذا احل

 النهائّية ـ بطريقة متلفة عاّم لو كان ظاهر حاله هو اهلزل، وهكذا.

قحم دومًا تنّوع (، ي  )بناء العقالء التفسريّي إّن الفكرة التي نّدعيها هنا هو أّن العقل اجلمعي 

واحدة، فقائد اجليش مه كّله بصورة يف تفسري كالمه، وال يتعامل مع كال محال ومقامات املتكلّ 

ته العسكرّية، بينام يف حال أخرى قد ه من موقع مسؤوليّ نّ  ظاهر حاله عىل أمرًا يدّل قد يصدر أ

، كام لو كان يأمر ابنه ـ بام هو قائد عسكري مال يتكلّ  هظاهر حاله ومقامه أنّ  يدّل  اً يصدر أمر

النتائج ًا آخر عىل مستوى فيفهم العرف من كالمه شيئاجلندي أيضًا حسب الفرض ـ يف البيت، 

 ها معًا.ة والتصديقية كلّ وتطابق الدالالت التصوريّ  واالعتبارات

حيث  ي كالمه منهلا دور كبري يف تلقّ أمور  ،ته وسمته حني يتكّلمفَ وص   مإّن موقع املتكلّ 

اّم لو متلفة عقانونّية م شخص بام هو قاٍض كان لكالمه نتائج ذا تكلّ املحّصلة النهائيّة، وهلذا إ

ة د باحث يطرح وجهة نظر.. إّن النتائج القانونيّ بام هو مفٍت، أو لو تكّلم بام هو جمرّ  متكلّ 

 ه من خالهلا.صدر كالمَ ي  ات التي حيملها وختتلف تبعًا الختالف املقامات والشخصيّ والعملّية 



  

أو  هذا كّله يوضح لنا املخاطب عند النبي ومناط حكمه وهوّيته من حيث كونه شخصّياً 

عامًا، زمنّيًا أو مؤّبدًا، فهذه من عنارص فهم علل صدور احلكم وغايات املتكّلم ومقاصده 

ومراميه وأبعاد حكمه فيام يستهدفه بإصدار هذا احلكم أو ذاك؛ وهلذا وضعنا هذا البحث 

ضمن قواعد التعليل العقالئي العام بوصفه من أدوات العقالء يف فهم مقاصد وغايات 

 وّية حكمه ومستَهَدفه هبذا احلكم.املتكلم يف ه

التطبيق عىل النبّي  زعندما دخل حيّ املتفق عليه، أ صيب ـ هذا األمر العقالئي الواضح لكّن 

ة ّن له شخصيّ لل، فتّم التعامل مع النبّي عىل أصيب يف تقديري ببعض اخلـ أ  وأهل بيته وأمثاهلم 

عن مقام التبليغ عن اهلل سبحانه، هذا وهو عبارة  ،واحدة ومقام واحد واحدة تنطق من جهةٍ 

بطريقة واحدة يف كثري من األحيان، كّلها ة ون النصوص الدينيّ األمر جعل العلامء يفّّس 

يف سائر مرافق بالبداهة وجتاهلوا التنّوع احلايل السياقي )تنّوع الشخصّية( الذي يعتمدونه 

 حياهتم.

، فإّن هذا البحث عنها يف الفصل األّول التي تكلمنا «مقاصد الرسول»يّة تأيت قض ،من هنا

نتائج  نّ أل شخصيّة املبلغ احلاكي عن اهلل؛وهي  ،واحدة ةً ال معنى له يف ظّل أخذ النبي شخصيّ 

ا اآلن لكنّه، ة والعملّيةمن حيث تبعاهتا القانونيّ ختتلف  الفهم والتفسري ونتائج املفهوم واملفّسَّ 

من نقد فكرة وحدة  ال بدّ  «مقاصد الرسول»فكرة  ثبتّنه لكي ن  أحد، وهذا يعني سوف تتّ 

، وهلذا عقدنا هذا البحث، ففي يف النبّي  تهصالة التبليغ وحموريّ ، ونقد فكرة أة النبوّيةالشخصيّ 

احلقيقة هذا البحث مهّمته نقد فكرة أصالة الشخصيّة التبليغية النبوّية )والولوّية شيعّيًا( هبدف 

الطبيعي يف التعامل مع السياقات احلالّية للمتكّلمني، األمر الذي  إعادة إحياء األداء العقالئي

فتح عىل تنّوع الشخصّية النبوّية وتعّدد مقاصد الرسول بحسب تعبري املقاصدّيني، وبعد ذلك 

تقع مهّمة ميدانّية تتبعيّة تقوم عىل دراسة أنواع الشخصّية النبوّية، وهو بحث له جمال آخر؛ ألّننا 

 تقعيد والتأصيل للموضوع فقط.سندرس هنا ال

معنى ما نقول أّن الطرف اآلخر هو الذي حيب عليه أن ي ثبت وحدة الشخصّية النبوّية؛ ألّن 

األصل الطبيعي يف حياة العقالء هو تعّدد شخصيات املتكّلم وحيثيّات كالمه كام هو واضح، 

دليل، ليس صحيحًا، بل فدعوى أّن نظرّية تنّوع الشخصّية أو تعّدد مقاصد الرسول بحاجة ل

دعوى الوحدة هي التي ّتتاج للدليل من حيث املنطق اهلرمنوطيقي، وهو ما سنرى دليله هنا 



   

 عندهم وننظر فيه إن شاء اهلل.

ًوسوفًنبحثًاملوضوعًيفًمرحلتني:ً،هذا

 (الرسول مقاصد) موضوعة تأصيلو للنيّب، املرجعّية الشخصيةاملرحلة األوىل: 

 يواجهنا من الواضح أّن النب
ٍ
ّي أو اإلمام تصدر منهام أقوال  وأفعال ومسلكّيات. وأّول يشء

يف ما يصدر منهم هو مدى عالقة ما يصدر منهم بالدين نفسه. فهل كّل ما يصدر منهم نابع  أو 

 حاٍك عن الدين أو أّن القضية تتَّخذ شكاًل آخر؟

النبّي ـ مثالً ـ وال تكون يرى العلامء املسلمون أّن هناك بعض األمور التي قد تصدر عن 

نابعًة من الدين، أو حاكيًة عنه بالرضورة، فلو قال النبّي: أنا عطشان فإّن عطشه ليس أمرًا 

دينّيًا، وإّنام هو إخبار  شخّّص عن حالٍة مادّية وشعورّية تعرض جسده ونفسه. وال يظهر 

لدين ومضمونه األصيّل، وال اختالف  كبري إزاء وجود كلامٍت أو أفعال من النبّي ال تتّصل با

، نعم النقاش بني علامء  كان حّقًا وصائباً متِثل بالنسبة إلينا أمرًا دينّيًا جاءت به السامء، وإن  

 املسلمني يف مساحة هذه الدائرة، فبعضهم يقّلصها جّدًا، وبعضهم يوّسع منها.

ملعصوم، وأعني بذلك إالّ أّن املوضوع اإلشكايّل يكمن يف اجلانب املرجعّي من شخصّية ا

د التبليغّي للدين، بحيث نستطيع األخذ به  أّنه ما هو األصل يف الذي يصدر عنه؟ هل هو الب ع 

د غري التبليغّي، بحيث ننسبه إىل النبّي دون أن ّتكي هذه النسبة  ونسبته إىل الدين، أو هو الب ع 

 عن أمٍر دينّي؟

ر عن النبّي هو دين  إهلّي أرسلته السامء، وجوهر املوضوع يكمن يف أّنه هل كّل كالٍم يصد

أو أّنه قد يصدر عنه ما هو وإن  كان حّقًا، لكنّه ال ينبع من السمة الرسوليّة التي جتعل ما يقول 

منتسبًا إىل جوهر الرسالة التي أتى هبا؟ ومن ثّم فهل كلُّ قوٍل نبوّي أضع يدي عليه يمكنني أن 

لّية الثابتة، أو أّنه مع احتامل صدور هذا القول من شخص النبّي أنسبه إىل املنظومة الدينّية األص

بام هو إنسان  أو حاكم أو جماهد أو غري ذلك ـ ال بام هو حاٍك عن اهلل ومرب  عن الدين الساموي ـ 

ع يف نسبته إىل الدين نفسه بوصفه املكلَّف به يف حيايت؟  فال يمكنني التّسُّ

ً ًآخرًنفرتضًيفًالنبّيًشخصّيتني:ولكيًأعيدًصياغةًالقضيّةًبشكل 

ًاملرآتية. ًأو ًالرسولية ًالشخصية ًونسّميها ًاألوىل: وهي الشخصّية التي ال متثِل  الشخصية



  

سوى احلاكي والناقل ملا أرسل النبّي إلخباره، وهو الدين نفسه والرسالة نفسها. ويف هذه 

، وما تتضّمنه الرسالة التي الشخصية يكون كّل ما يصدر عن النبّي طريقًا ملعرفة ما هو الدين

 جاء هبا.

دية. وهي الشخصّية التي متِثل النبّي  الشخصيةًالثانية:ًونسّميهاًالشخصّيةًالذاتيةًأوًاملحم 

)وهكذا احلال يف اإلمام  بوصفه حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب، ال بوصفه ناقاًل للرسالة

ليس إخبارًا عن الرسالة، ولو كان خادمًا هلا . فام يصدر منه ولو كان حّقًا، لكنّه والصحايب(

 ومنسجاًم مع قضاياها.

وهذا الفرق يمكن متثيله بشخٍص أ رسل إىل آخر ليوصل إليه رسالًة شفوّية مثاًل. إّن 

الرسول وهو يقوم بنقل نّص الرسالة يعرِب عن الشخصّية املرآتية التي يمّر هبا املستمع، وصوالً 

ل صاحب الرسالة ومكِوهنا وصانعها. أّما عندما ينتهي من إىل جوهر املوضوع الذي  س  بعثه امل ر 

َسل إليه، ويتحّدثان بأخبار البالد والعباد، فإّن ما يقوله  نقل الرسالة، وجيلس للمسامرة مع امل ر 

ل راضيًا بام قاله  س  ث هبا، حتّى لو كان امل ر 
هذا الرسول ال يكون من ضمن رسالته التي ب ع 

 ارج نقل الرسالة.الرسول خ

ًهنا: ل إىل أن  والسؤالًاجلوهرّي س  هل نعترب أّن كّل ما يقوله الرسول هو رسالة من امل ر 

ل  س  ضّيًا من امل ر  يثبت العكس؛ أو نعترب أّن كّل ما يقوله يمِثل فيه نفسه ـ ولو كان صحيحًا وَمر 

 ال ذاك؟ـ، لكنّه ليس مسطورًا يف النصوص األصلّية للرسالة؛ أو ال هذا و

هذا التساؤل قد نجده يف األدبيّات الدينّية بصيغٍة أخرى، وهي: هل األصل يف املعصوم أّنه 

 مبِلغ  للدين اإلهلي؛ أو أن األصل فيه عدم ذلك؛ أو أّنه ال يوجد أصل  مرجعّي يف املقام أبدًا؟

دة ال معنى هلام إالّ بعد االعرت م  اف بوجود هذين وسؤالنا اجلوهرّي هنا أو اإلشكالّية الع 

. أّما لو أرّص شخص  عىل نفي ، وربام اجلميعاجلانبني يف املعصوم، كام هو حمّل قبول الكثريين

وجود إحدى الشخصيّتني مطلقًا فمن الطبيعّي أّنه ال معنى عنده هلذا التساؤل الذي نشتغل 

بدهيّية مصادرًة  عليه هنا. وهلذا، سوف نعترب أصل معقولّية الشخصّيتني يف النبّي أو اإلمام

مفروضة مسبقًا، ونعمل يف اجلواب عن التساؤل الرئيس، منطلقني من مفروغّية معقولّية 

 وإمكان هذه املصادرة.



   

 طروحة أصالة التبليغ يف الشخصّية النبوّيةأ

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

بشكٍل أكرب ـ أّن األصل يف ما يصدر عن النبّي واإلمام هو التبليغ حتّى يثبت  وعند اإلماميّة

العكس. فلو أمر النبيُّ اجليَش اإلسالمّي بعدم قطع األشجار، أو أمرهم باسرتقاق النساء، فإّن 

األصل أّن هذا احلكم قد تلّقاه من اهلل بوصفه جزءًا من الرسالة اإلسالمّية؛ األمر الذي يعني 

بإمكان الفقيه املسلم أن يفتي بحرمة قطع الشجر يف احلرب، ناسبًا ذلك إىل جوهر الرشيعة أّن 

 بوصفه حكاًم إهلّيًا. 

وهذا األصل يناقض أصالة عدم التبليغ؛ إذ لو قبلناها سيعني ذلك أّن األصل يف هذه 

دارة وضع اجلامعة األوامر النبوّية املوّجهة للجيش اإلسالمّي أهّنا تدبريات  صدرت من النبّي إل

دة ومؤّيدة من اهلل، لكن  ال بوصفها جزءًا من  املسلمة، وأّن هذه التدبريات كانت صائبًة ومسدَّ

الدين الذي أرسل به النبّي، بل جزء  من األداء النبوّي احلّق يف خدمة الدين الذي أرسل به. 

يف الفرتة الزمنّية التي مورس  فالنهج النبوّي يمثِل درسًا لنا، ال الناتج الزمني عن هذا النهج

 فيها سابقًا.

ال َشكَّ يف أّنه لو قال النبّي: إّن اهلل يأمركم بكذا وكذا، أو جاء نص  يقول: إّن اهلل يأمر بأداء 

ع اهلل كذا وكذا... فهنا من الواضح أّن الشخصّية املرآتية هي احلاكمة،  األمانة، أو يقول: رشَّ

 املهيمن.وعنرص اإلخبار والتبليغ هو 

وكذا لو قال النبّي: بدا يل ـ وأنا أفِكر باألمس ـ أن نفعل كذا وكذا، فام رأيكم؟ فإّنه من 

الواضح أّنه ليس ناقاًل لرسالٍة، وإّنام هو إنشاء  نبوّي. وهذا اإلنشاء إذا مل يتعّقبه إمضاء  إهلّي 

ن من  نسبته إىل الدين، وإالّ ينسب مضمونه إىل اهلل، بوصف ذلك جزءًا من الدين، فلن نتمكَّ

أمكن ذلك. نعم، قد جيب عىل املعارصين للنبّي طاعته يف ما أنشأ بنفسه، لكن  هي طاعة  له 

بوصفه حاكاًم، ال بوصفه مبِلغًا، واملفروض أّننا قبلنا باملصادرة التي متِيز بني الشخصّية 

 الرسولّية التبليغيّة وغريها.

م  شاهد  عىل أحد  الطرفني، فام هو األصل؟ وما الذي جيب علينا اّتباعه هنا أّما لو مل يق 

 اجتهادّيًا؟ 

: مارسوها يف وعيهم املستكّن داخل العملّيات  ل  هنا طرح املشهور  أصالة التبليغ، أو فلنق 



  

زًا بعنواهنا يف أصول الفقه.  االجتهادّية؛ إذ من النادر أن نجد حوهلا بحثًا مركَّ

 وأصالة التأبيدالتمييز بني أصالة التبليغ 

وقبل طرح أو مناقشة قضّية أصالة التبليغ وأدّلتها ال ب دَّ أن نمّيز بني مفهوم التبليغ ومفهوم 

 التأبيد؛ وذلك:

قد يكون احلكم تبليغّيًا، إذن فهو منسوب  إىل اهلل تعاىل. ولكّن ذلك حيتاج إىل بحٍث يف  ـ1ً

أّنه قد يرِشع حكاًم أبدّيًا وقد يرِشع حكاًم مرحليًّا  أّنه هل كّل ما يرِشعه اهلل يف اإلسالم أبدّي أو

 خاّصًا بظروف عرص النّص؟

هذه هي أصالة التأبيد يف الترشيع اإلهلي. فإذا قلنا بأّن األصل يف كّل ما يرّشعه اهلل أّنه أبدي  

مل معه فورًا إالّ ما خرج بالدليل، كاألحكام املنسوخة، فإّن أّي حكم يبِلغناه النبّي ينبغي التعا

بوصفه أبدّيًا. وإذا رفض شخص  هذا األصل أمكنه القول بأّن ما جاء يف القرآن، أو نقله النبيُّ 

رصاحًة عن اهلل، ليس من الرضوري أن يكون أبدّيًا، ومن ثّم فإثبات الطبيعة األبدّية له حيتاج 

 إىل دليٍل.

ّية النبوّية. أّما أصالة التأبيد يف وعليه، فنحن نبحث هنا يف أصالة التبليغ وعدمها يف الشخص

األحكام اإلهليّة فهي بحث  آخر، األمر الذي يلزم بحثه يف حمّله جمّددًا. ومن ثّم فإثبات أصالة 

التبليغّية يف األحكام النبوّية ال يساوق ـ منطقّيًا ـ إثبات أصالة التأبيد، َتَبعًا لذلك، إالّ بفرض 

 األوىل. الربهنة عىل األصالة الثانية بعد

قد يكون احلكم نبوّيًا غري تبليغّي، بعد فرض عدم حلوق اإلمضاء بعد ترشيعه، إمضاًء  ـ2ً

ي لحقه بواقع الدين، ولكّن نبوّية احلكم بذاهتا ال تعني زمنيّته بالبداهة؛ وذلك أّن هنا بحثًا يف أّن 

ها ـ أبدّية  بافرتاض واليته األحكاَم السلطانّية والوالئّية للنبّي أو اإلمام هل هي ـ بحسب طبيعت

عىل األّمة إىل يوم القيامة، فيلزم طاعت ها، سواء صنَّفناها من أصل الدين أم ال، أو أهّنا غري 

أبدية؟ وهذا يعني رضورة استئناف بحٍث آخر يف موضوع أبدّية أو زمنّية األحكام الوالئيّة 

هم ألبدّيتها   مترص فيه.، وسيأيت كالم  التدبريّية؛ إذ قد انترص بعض 

وهذا كّله يعني أّن من الرضوري ّتديد مركز الكالم يف الشخصيّة املرجعّية للنبّي أو 

 اإلمام؛ حتّى ال تتداخل املوضوعات وتلتبس األمور.



   

 مستنداٌت سبعة لتشييد بنيان أصالة التبليغ، وقفاٌت وتأمُّالت

ثبت أّن األصل هو ا لتبليغ. ونسوقها عىل الشكل يمكن هنا طرح جمموعة من األدّلة التي ت 

 :يتاآل

 ـ املرجعّية االستقرائّية يف النصوص، قراءٌة نقدّية 

إّن أغلب األحكام الرشعيّة صدر عىل نحو التبليغ. فلو استقرأنا أغلب الترشيعات التي 

. وهذا يعني أّننا لو وضعنا يدنا عىل حكٍم مشكوك،  وردت يف النصوص لرأينا أهّنا تبليغية 

ا فيه التبليغيّة وعدمها، فإّن احتامل عدم تبليغّيته، حيث ال قرينة عىل ذلك، هو احتامل  واحتملن

 ضئيل  جّدًا، يساوي عدد األحكام غري التبليغيّة قياسًا إىل جمموع األحكام الرشعيّة. 

وهبذه الطريقة ن ثبت أصالة التبليغّية، التي ترجع يف روحها ـ وفقًا هلذا الدليل ـ إىل حصول 

.ا  لظّن الغالب أو الظّن االطمئنايّن بكون احلكم تبليغّيًا. واالطمئنان حّجة 

؛ فنحن اآلن نفرتض أنفسنا يف بداية الطريق  إالّ أّن هذا الدليل غري واضٍح، بل فيه مصادرة 

االجتهادّي النظرّي يف النصوص الدينّية، ونريد أن نعرف كم هي نسبة التبليغّي إىل جمموع 

رة؟ أو كم هي نسبة غري التبليغي إىل املجموع؟ ويف هذه املرحلة بالذات ال األحكام الصاد

 نعرف مَلن  تكون الغلبة. 

وهذا يعني أّن هذا االّدعاء ـ أعني اّدعاء الغلبة ـ هو بنفسه حيتاج إىل دليٍل؛ فكيف عرفنا أّن 

دنا من ذلك؟ فال ب دَّ من معطًى قبيّل ي   ثبت لنا هذه الغلبة؛ أغلب النصوص تبليغّي؟ وكيف تأكَّ

إذ قد نحتمل أيضًا أّن أغلب النصوص كانت غري تبليغّية، أو أّن نسبة غري التبليغّي إىل املجموع 

مثاًل، وهذا يعني فقدان حال االطمئنان عند الشّك يف كّل حكٍم أّنه تبليغي  أو غريه،  %40هي 

حتامل تبليغّية احلكم مشكوك فإّن هذا يعني أّن ا %30أو  %20بل حّتى لو كانت النسبة هي 

 ، وهذا ال يعدو أن يكون ظنًّا ال يغني من احلّق شيئًا.%80أو  %70أو  %60التبليغية هو 

وخالصة القول: إّن دعوى الغلبة إىل هذا احلّد يف النصوص النبوّية هي بعينها ّتتاج إىل 

م هنا دليل  عليها حّتى اآلن.  دليٍل. ومل يقدَّ

 كانّية واملرجعّية اهلرمنوطيقّية، نقٌد بنيويـ اإلطالقات الزم 

قد يبني اإلنسان هنا عىل االستناد إىل إطالقات وعمومات النصوص النبوّية و... من حيث 



  

، وإالّ كان زمنّيًا نبوّيًا. وهذه  َم تبليغي  الزمان واملكان؛ فإّن اإلطالق الزمكاين شاهد  أّن احل ك 

 قّية، تستعني بالنصوص نفسها إلسعافنا هنا.مرجعيّة داللّية تأويلّية هرمنوطي

ًلكْنًيمكنًأنًنناقشًهذهًاملحاولة:

َم  أّوال : إّن يف هذا الكالم خلطًا ـ أرشنا إليه ـ بني التبليغّية والتأبيدّية؛ حيث ظ نَّ هنا أّن احل ك 

رّيًا ـ عىل ، مع أّنه ال تالزم َقه  بعض املباين والنظرّيات  ما دام مطلقًا زمكانيًا فهذا يعني أّنه تبليغي 

 ـ بني األمرين.

بغّض النظر عن املالحظة األوىل، ومع قبول مبدأ زمانّية احلكم النبوي، كام نرِجحه  ثانيا :

ك باإلطالق هنا، بل هو قلب  ملنهج البحث؛ وذلك أّن اإلطالق  نحن، لكن  ال معنى للتمسُّ

َم متفّرع  عىل إمكانه، وكون املتكِلم يف مقام البيا ن من حيث الزمان. فإذا احتملنا أّن هذا احل ك 

نبوي  غري تبليغّي، أي صدر من الشخصّية الذاتيّة للنبّي أو اإلمام، ال الشخصّية الرسولّية أو 

 التبليغّية، فهذا يعني أّننا نحتمل كونه يف غري مقام البيان من حيث ما بعد زمانه. 

ّية ونحوها لو فرضناها غري تأبيدّية بطبعها، وأّن وسبب ذلك أّن األحكام الوالئّية والتدبري

حناه يف حمِله، فهذا يعني أّن احتامل الوالئّية والتدبريّية  هذا هو مقتىض األصل فيها، كام رجَّ

يساوق احتامل كونه يف مقام البيان ألهل عرصه وزمنه خاّصة، فال ن حرز أّنه يف مقام البيان 

ك باإلطالق  لألزمنة الالحقة، ومع الشّك يف أّنه يف مقام البيان لتلك األزمنة ال يمكن التمسُّ

. فاإلطالق الزماين متوِقف  عىل  الزماين؛ لعدم توّفر )مقّدمات احلكمة( فيه، كام هو واضح 

، فكيف ن ثبت  إحراز أّنه يف مقام البيان لسائر األزمنة، وهو متوِقف  عىل إثبات أّنه تبليغي 

 الزماين؟!التبليغّية باإلطالق 

ثبت أّنه يف مقام البيان؛ وذلك أّن األصل يف كّل متكِلم  وربام تقول: إّن لدينا أصالً عقالئيًا ي 

 أّنه يف مقام البيان. وهبذا األصل ن ثبت اإلطالق الزماين.

ًهناًبنيًأمرين،ًمها: ًوالتباس  ْلط  ًواجلواب:ًإّنهًقدًحصلًخ 

ّدًا. وهذه األصالة العقالئيّة أصالة البيان يف املتكِلم، مقابل كو ـًأ نه ال يريد بيان مراده ج 

تنفي احتامل كونه هازالً أو غافاًل أو مازحًا أو قاصدًا اإلمجال. فأّي متكّلم يصدر منه كالم فإّن 

العقالء يتعاملون معه عىل أّنه مريد  جاّد لبيان مراده اجلّدي من كالمه، وليس هادفًا ملحض 

ل قًا ك ط   المًا جممالً ال بيان فيه، ما مل ينصب قرينًة عىل مزاحه أو نحو ذلك.املزاح أو م 



   

. ووفقًا هلذا األصل نحن نتعامل بجّدية مع النصوص الدينّية.  وهذا األصل صحيح 

ومرجع هذا األصل إىل أّن البرش حيصل هلم اطمئنان  بكون املتكِلم جاّدًا مبّينًا مراده من كالمه؛ 

َرف هبذا األمر ـ أي بكونه مازحًا يف بياناته ـ فإّن إذ عندما ال ينصب قرينةً  ع   وال شاهدًا وال ي 

احتامل عدم جّديته يف بيان مراده احلقيقّي هو احتامل  ضعيف  جّدًا ال ينتبه إليه العقالء. فأصالة 

 برش.البيان، مقابل اإلمهال أو اإلمجال املطَلَقني، أصالة  عقالئية تقوم عىل نظام االطمئنان عند ال

أصالة السعة يف بيان املتكِلم، بمعنى أّن املتكِلم بعد أن أثبتنا أّنه يف مقام البيان من  بًـ

 حيث املبدأ هل هناك أصل  عىل كونه يف مقام البيان من مجيع اجلهات املتّصلة بكالمه أو ال؟

يل؛ ألّن ال يوجد دليل  عىل وجود أصٍل عقالئّي يف هذا اإلطار. ويكفي الشّك للنفي العم

ن. فلو أّن شخصًا قال: إّنني أحرتم زيدًا  ر املتيقَّ السرية العقالئّية دليل  لّبي، يؤَخذ فيه بالَقد 

النزيه، فهذا ال يعني أّنه يف مقام البيان من متام نواحي عالقته بزيد، بل نأخذ باملقدار الذي 

 يتكلَّم فيه، واجلهة التي يشري إليها.

ئي يفرض كون النبّي يف مقام البيان يف كّل ما يقول، ومن متام وعليه، ال يوجد أصل  عقال

اجلهات، بام فيها اجلهات الزمانّية. نعم، هو يف مقام البيان مقابل اإلمجال املطلق أو اإلمهال 

ث عن سائر األزمنة، بل  ك بأصالة البيان إلثبات كونه يتحدَّ املطلق ال غري. فال نستطيع التمسُّ

ن إثبات كونه يف مقام البيان من حيث ما بعد زمانه، حتّى نتمّسك باإلطالق ال ب دَّ مسبقًا م

الزماين. واملفروض أّن هذا متفّرع  عىل إثبات تبليغّيته، فكيف ن ثبت التبليغّية باإلطالق، مع أّن 

ِمي باإلطالقات  اإلطالق متوّقف  وحمتاج إلحراز التبليغيّة مسبقًا؟! وعليه، فاالستناد ملا س 

 مكانّية غري مقنع.الز

 ـ نصوص الوظائف النبوّية وتأصيل التبليغّية، تفكيٌك وحتليل نقدّيني 

َتمد هنا االستناد  إىل النصوص القرآنّية واحلديثيّة الواضحة يف بيان أّن وظيفة النبّي  ع  ربام ي 

اضحة  يف هي اإلنذار والتبليغ وبيان الرسالة والتبشري وغري ذلك، بل إّن مجلًة وافرة منها و

حرص مهّمته هبذه األمور، وأّنه ليس عليه إالّ البالغ ال غري. وهذا ما يؤِسس أصالً قرآنيًا يف 

د  شخصّية النبّي، هو: أصل الوظيفة التبليغّية. فنرجع إىل هذا األصل يف كّل مورٍد، ما مل نتأكَّ

 ّي مثالً.بدليٍل ما يرِبر اخلروج منه، وكونه يف مقام بيان حكٍم حكومّي تدبري



  

ًللمناقشةًأيضا ؛ًوذلك: ًولكّنًهذاًالدليلًقابل 

إّن نظر هذه النصوص إىل إثبات وظيفة النبّي جتاه قومه، يف مقابل إلزامهم بيشء أو  أّوال :

 تكويني يف العامل غري 
ٍ
رًا من جهٍة، ويف مقابل كونه قادرًا عىل فعل يشء فرض يشء عليهم َقه 

ده الرسويّل من جهٍة ثاني ْرًة. وهذا ما نالحظه يف بعض هذه اآليات، مثل: قوله تعاىل: ﴿ب ع  كِّ ف ذ 

ْيطِرً  ص  يِْهْمًبِم  ل  ًع  ًل ْست  ر  كِّ ذ  ًم  ًأ ْنت  ام  (، فإّن هذه اآلية واضحة  يف إرادة 22ـ  21﴾ )الغاشية: إِن 

رًا، فه ي حرص دوره بالبالغ، يف مقابل كونه مسيطرًا عليهم، قادرًا عىل جعلهم مؤمنني َقه 

اءمتوازنة مع قوله تعاىل: ﴿ ًي ش  ْن ِْديًم  ًَي  ًاهلل  ل كِن  ًو  ْحب بْت 
ًأ  ْن ِْديًم  ًالًهت  ﴾ )القصص: إِن ك 

ًأً (، وقوله تعاىل: ﴿56 ًن ْحن  ًخي  اف  ْن ًم  ْرآِن ًبِاْلق  ْر كِّ ذ  ًف  ب ار  ًبِج  يِْهم ل  ًع  ًأ ْنت  ا م  ًو  ول ون  ق  ًي  ًباِم  م  ْعل 

ِعيدًِ  (.45﴾ )ق: و 

أّن وظيفة البالغ جيء هبا لتقول للنبّي بأّنك لست مسؤوالً يف إعالن الدعوة وهكذا نرى 

وإيصال الرسالة إالّ عن تبليغهم، وال ي لزمك اهلل بام هو أكثر من ذلك، إّنام املسؤولّية عىل 

ًالًْالناس. قال تعاىل: ﴿ يْك  ل  ًع  ام  إِن  ًف  ل ْوا و  ًت  إِْن ْواًو  ِدًاْهت د  ق  ًف  وا ْسل م 
ًأ  إِْن ًبِاْلِعب ادًِف  ًب ِصري  اهلل  ًو  ﴾ ب ال غ 

ً(، وقال تعاىل: ﴿20)آل عمران:  ِّل  اًمح  ًم  يِْه ل  ًع  ام  إِن  ًف  ل ْوا و  ًت  إِْن ًف  ول  س  ًالر  وا طِيع 
أ  ًو  ًاهلل  وا ْلًأ طِيع  ق 

ًالْب ال ًإاِل  وِل س  ًالر  ىل  ًع  ا م  ًو  وا ت د  ْ ًهت  وه  ًت طِيع  إِْن ًو  ْلت ْم ِّ ًمح  ا ًم  ْم ْيك  ل  ع  ًامْل بنِيً و  (، وقال 54﴾ )النور: غ 

ًامْل بنِيً تعاىل: ﴿ وِلًإاِل ًاْلب الغ  س  ًالر  ىل  اًع  م  ْمًو  بْلِك  ًِمْنًق  م  ًأ م  ب  ذ  ْدًك  ق  ب واًف  ذِّ إِْنًت ك  ﴾ )العنكبوت: و 

ًوً (، وقال تعاىل: ﴿18 ت ِديًلِن ْفِسِه ْ ًَي  ام  إِن  ىًف  ِنًاْهت د  م  ًف  ْرآن  ًاْلق  و  ْتل 
أ ْنًأ  ًو  ن اًِمن  ًأ  ْلًإِن ام  ق  ًف  ل  ْنًض  م 

 (. 92﴾ )النمل: امْل نِْذِرينً 

فهذه النصوص واضحة  يف أهّنا تريد أن تقول بأّن مسؤوليّة النبّي هي إبالغ الدين، وأّنه إذا 

هم إىل اهلل، ال إليه، وال يتحّمل هو شيئًا، وال هو باملتويّل أمورهم. كام  كفر الناس  ومل يقبلوا فأمر 

اًّتّدثت آيات  عديدة أخرى عن عدم جعل النبي وكيالً أو حفيظًا أو حماسبًا، قال تعاىل: ﴿ إِم  و 

ً اب  س 
ْين اًاحْلِ ل  ع  ًو  ًاْلب ال غ  يْك  ل  ًع  ام  إِن  ًف  ي ن ك  ف  ت و  ْوًن 

ْمًأ  ه  ِعد  ًال ِذيًن  ًب ْعض  ن ك  ِري   (.40﴾ )الرعد: ن 

النبّي يف اإلبالغ، بمعنى أّنه ال يقول كلمًة إالّ وعليه، فهذه النصوص ال تريد حرص مهّمة 

عن تبليٍغ ولو يف أموره الشخصّية، وإّنام تريد أن تقرص مهّمته جتاه قومه بمهّمة التبليغ، وال 

تريد أن ّتِمله مسؤولّيًة أزيد؛ فال هو بمسيطٍر عليهم، له احلّق يف فرض دينه؛ وال هو باملتحِمل 

هم إىل اهلل، وليس له من األمر يشء  يف هذا. هذا هو السياق العاّم لذنوهبم وحساهبم، بل أمر  



   

 الذي جاءت فيه هذه النصوص؛ فال إطالق فيها خيدمنا يف موضوع بحثنا هنا.

إّن القائلني بأصالة التبليغ يقّرون ـ عادًة ـ بأّنه قد صدر من النبّي بعض  األحكام  ثانيا :

اه أهّنم يعرتفون بأّن هذه النصوص تريد بيان الوظيفة األساسّية الوالئيّة غري التبليغّية. وهذا معن

للنبّي، ال الوظيفة احلرصّية. وعليه، جيب أن نأخذ جمموع نصوص النبّي، ال خصوص نصوصه 

الفقهّية؛ لنقارهنا مع نصوص الفقه غري التبليغيّة. وهذا ما يفتح احتامل أّن هناك ربع نصوص 

ّن هذا الربع نسبته إىل جمموع النصوص الدينّية هو الع رش  مثاًل. وعليه الفقه مثالً غري تبليغّي؛ أل

نا يف  فال يمكن أن حيصل ظن  اطمئناين بالتبليغّية لو وضعنا يدنا عىل نصٍّ نبوّي فقهّي، وشَكك 

 تبليغّيته.

ثبته هذا الدليل التبليغّية  احلرصّية يف النبّي نفسه، وال يشمل  ثالثا : اإلمام، وال إّن غايَة ما ي 

الصحايّب، بينام َمن  يّدعي التبليغّية غالبًا ما يطّبقها أيضًا عىل اإلمام والصحايّب. وعليه، فهذا 

 الدليل غري تامٍّ لتأسيس أصٍل مرجعي يف جمال بحثنا.

 ـ اعتماد فلسفة اخلطاب الديين يف ظّل مفهوم اخلامتّية، تعليٌق وتقويم 

يني يف الرسالة اخلامتة اخلالدة، وهي فلسفة عقالئيّة، بأن االستناد إىل فلسفة اخلطاب الد

نقول بأّن النبّي خياطب اإلنسانّية إىل يوم القيامة، كام خياطب أهل عرصه. وهذا من مستلزمات 

َساًل إىل العاملني، وكون رسالته خامتة وخالدة. وعليه ي فرتض ـ عقالئّيًا ـ أن تكون  ر  افرتاضه م 

ه التي أطلقها  خطابًا لألجيال كّلها؛ ألّنه أ رسل للجميع. فاعتبار نصٍّ من نصوصه نصوص 

خاّصًا بفضائه الزمني، وحكاًم غري تبليغّي، هو عىل خالف املسار العام خلّطته ورسالته 

ومرشوعه. فال ب دَّ من فرض ذلك حالًة استثنائية هي التي ّتتاج إىل مرِبر، فإذا مل يتوفَّر لدينا 

نتج العموم الزمكاين.مرّبر  هلا كان م  قتىض احلال الطبيعّية هو التبليغّية لعموم األجيال، ممّا ي 

ًوالتأبيدّيةًـًالًيصلحً ًالدليلًـًبغّضًالنظرًعنًكونهًيدمجًبنيًمسألةًالتبليغيّة ًأّنًهذا إالّ

ًلناًهنا؛ ًقانونيّا  . لكن   مرجعا   وذلك أن األفكار األصلّية التي اّتسق منها هذا الدليل صحيحة 

بعد فرض أّن النبّي كان ملزمًا بخطاباٍت مرحلّية ألهل زمانه؛ من حيث إّن هذا األمر تقتضيه 

؟! فنحن  أيضًا طبائع األشياء، كيف نعرف أّن نّصًا نبوّيًا مشكوك التبليغّية هو بالفعل تبليغي 

 أمام وظيفتني ومسؤولّيتني نبوّيتني يف احلقيقة، ال مسؤولّية واحدة:



  

ماطبة األجيال الالحقة إىل يوم القيامة، بمقتىض عمومّية رسالته وخامتّيتها  مسؤولية ـًأ

 وخلودها.

ومسؤولية ماطبة أهل زمكانه، انطالقًا من أّنه غري قادر ـ عقالنّيًا ومنطقّيًا ـ عىل جتاهل  بًـ

ة؛ الظروف الزمكانّية املحيطة به أيضًا. األمر الذي يفرض عليه نصوصًا خاّصة بتلك املرحل

 إلدارة وضٍع آيّن معنّي أو وضٍع حمكوم لظروف ذلك الزمان.

بتان للنبّي، وتفرضهام القراءة العقالئية العقالنّية لطبائع األشياء.  فهاتان معًا مهّمتان مرتقَّ

 ومعه كيف نعرف أّن هذا النّص املشكوك صدر من ق َبل مهّمته األوىل أو الثانية؟

ر أّن عدم الذهاب خلف أصالة التبليغ يساوق بطالن ولعّل االستدالل هنا ينطلق من ت صوُّ

د التبليغي فيه. وهذا خطأ   اخللود الثابت للرشيعة؛ ألّن بعض األحكام لن يمكن إثبات الب ع 

ده اخلالد يف ما جاء به النّص الديني اإلسالمي عمومًا،  منهجي؛ ألّن هناك مقدارًا واضحًا يف ب ع 

د قلياًل من حيث الكّم هل هناك دليل  عىل أّن الرشيعة اخلالدة هي والسؤال: مهام كان هذا الب ع  

 يف حّق األجيال الالحقة أكثر من ذلك؟

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

بكثري من خلود الرشيعة اخلالدة، ويريد خترجيه بمثل: أصالة التبليغ، مع أّن البحث أسبق رتبًة 

هذه األحكام الفقهية كّلها. فنحن نريد مرجعيًة قانونّية تثبت خلودها، ال أّننا نريد بخلودها 

 املفرَتض َخل َق مرجعّية قانونية. 

 وعليه، فهذا الدليل أيضًا غري مقنع.

 ـ أدّلة حّجية السّنة ودورها يف التوصيف الوظيفي، تأّمالٌت نقدّية 

ًإاِلً حّجية السنّة نفسها، وال سيَّام ما كان من نوع قوله تعاىل: ﴿االستناد إىل نصوص  و  إِْنًه 

ى ًي وح  ْحي  ﴾، ودليل التأيّس، ودليل لزوم طاعة النبّي مطلقًا، وغري ذلك. فهذه النصوص و 

ه حيتاج إىل  تفيد بإطالقها أّن كّل ما صدر من النبّي هو واسطة  بلوغ  الرشيعة لنا والدين. وغري 

 .دليلٍ 

إّن أدّلة حّجية السنّة التي ت سعفنا هنا ـ بعد حذف ما هو بالغ الضعف منها، كام  واجلواب:

 ـ تقع عىل ثالثة أنواع:« حّجية السنّة»توّصلنا إليه يف كتابنا 



   

ًاألّول: النصوص القرآنّية وغريها الداّلة عىل طاعة النبّي مطلقًا، واالئتامر ألمره،  النوع

 نه.واالنتهاء عاّم هنى ع

وهذا النوع قلنا يف حمّله بأّن بعض نصوصه دال  عىل حّجية السنّة النبوّية يف جمال الطاعة، 

وهو ال يفيد حّجية السنّة يف كّل ما يقوله النبّي؛ ألّن موضوعه الطاعة، وهي ال تكون إالّ يف 

ثبت مبدأ حّجية جمال األمر والنهي ونحومها. وهلذا التزمنا هناك بأّن إطالقات األمر بالطاعة ت  

 السنّة يف جمال الطاعة.

ثبت تبليغّية ما يصدر عن النبّي؛ ألّن النّص أمرنا بطاعته،  إالّ أّن هذا النوع من األدّلة ال ي 

وطاعت ه ال تستبطن اعتبار ما يقوله تبليغًا عاّم أ وحي إليه. متامًا كأمرنا بطاعة ويّل األمر، فإّن 

عن ويّل األمر فهو تبليغ  ألمٍر إهلّي، بل قد يكون حكاًم حكوميًّا  الطاعة ال تعني أّن كّل ما يصدر

صها النبّي، لنقوم بفعلها، ال لكون ما أمر به مندرجًا  أو والئّيًا أو زمنّيًا صدر ملصلحٍة شخَّ

ضمن ما أ وحي إليه بوصفه جزءًا من الدين. فلو أمر النبيُّ املسلمني باخلروج للحرب غّرة 

مثاًل فإّن أدّلة األمر بإطاعته مطلقة  تشمل هذه احلال، لكّن هذا ال يعني أّن شهر ربيع األّول 

مضمون أمره هذا هو جزء  من الدين الذي يقوم بتبليغه، وإّنام نكتشف أّنه جزء  من الدين من 

خالل ثبوت اإلطالق يف أمره جلميع األزمنة واألمكنة، ثم القول بعدم إمكان هذا اإلطالق يف 

 التبليغّية مثاًل. وهذا رجوع  إىل دليل اإلطالق الذي تكلَّمنا عنه سابقًا. أوامره غري

إّن األمر بإطاعة شخٍص ال يستبطن بالرضورة كون ما يأمر به جزءًا من الدين  واحلاصل:

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

متامًا كحالة مطابقة أمر ويّل األمر للواقع، فإّنه يكون حّقًا، لكّن مضمون أمره  جزءًا من الدين.

 ال ننسبه إىل اهلل تعاىل بوصفه جزءًا من الدين، وإن  وجبت طاعته.

النصوص القرآنيّة وغريها التي تعترب أّن كّل ما صدر من النبّي هو وحي  من  النوعًالثاين:

حي  اهلل له، فهو يبِلغ للناس ما أ وحي إليه. وهذا يعني أّن كّل ما اهلل تعاىل. فكّل ما يقوله هو و

.  يصدر عن النبّي بمقتىض هذه النصوص هو تبليغ 

قناه يف )حّجية السنّة( ـ هو آية: ﴿ دة هذه النصوص ـ كام حقَّ م  ىوع  ًي وح  ْحي  ًإاِل ًو  و  ﴾. إِْنًه 

طبة املرشكني الذين يكِذبون النبي يف بأّن سورة النجم قد وقعت يف سياق ما»وقد قلنا هناك 

، كام أّن تكملة اآليات تشري إىل جربئيل الذي «ضّل »و« صاحبكم»دعواه النبّوة والقرآن، بقرينة 



  

ارتبط اسمه بنزول الوحي القرآين، ال مطلق ما حصل عليه النبّي من معلوماٍت من عند اهلل 

يف اآلية، وال أقّل من أهّنام متنعاننا « هو»طالق تعاىل. وهاتان القرينتان تصلحان معًا مقِيدًا إل

عن األخذ باإلطالق فيها. وقد ذهب العاّلمة الطباطبائي إىل ذلك، آخذًا بعني االعتبار القرينة 

األوىل. بل إّن اآليات ـ نظرًا ملّكيتها ـ تدور حول اإلشكالّية التي كانت قائمًة يف تلك املرحلة، 

يتها، بل صدقّية النبّوة والقرآن...، وبعبارٍة أخرى: إّننا نشّك يف وهي ليست أفعال النبّي وحجّ 

ر يف اآلية السابقة عليها، أو أهّنا راجعة  إىل القرآن؛ هلذه القرائن؟ «هو» ، هل هي راجعة  إىل املقدَّ

ك باإلطالق، وإن   ن، وهو الثاين؛ انطالقًا من وجود ما يمنع من التمسُّ ر املتيقَّ  ومعه نأخذ بالَقد 

 .«مل يصلح مقّيدًا اصطالحًا...

وعليه، فالنوع الثاين من األدّلة ال يفيد أصالة التبليغ أيضًا، بل يلزم لو استندنا إىل هذا النوع 

من األدّلة أن نلتزم بأّن كّل ما صدر عن النبّي هو أحكام  تبليغّية ال غري؛ بشهادة النّص القرآين 

 بل هو مفروض العدم يف بحثنا، كام قلنا مطلع الكالم.املتقِدم. وكثريون ال يلتزمون هبذا، 

ما دّل من النصوص القرآنية وغريها عىل لزوم التأيّس برسول اهلل، وأّنه قدوة   النوعًالثالث:

وأسوة. وهذا يعني أهّنا تريد جعله طريقًا ملراد اهلل تعاىل يف كّل ما يصدر عنه، فتكون شخصّيته 

 .الرسولّية املرآتية هي األصل

قناه يف مباحث حّجية السنّة، من أّن جعل النبّي قدوًة وأسوة  ولكْنًيمكنًأنًيناقش بام حقَّ

ال يعني حّجية متام ما يصدر منه، بل يعني اخّتاذ مساره العام يف حياته قدوًة لنا؛ ألّن كلمة 

دق )أسوة( ال إطالق فيها، ال بمعنى أهّنا تصدق بالتأيّس به يف مورٍد واحد، بل بمعنى ص

عنوان األسوة، بجعل مسار حياته العام منهاجًا لنا، ولو مل نأخذ كّل مورد من هذا النوع؛ فهذا 

ن لكلمة أسوة، وغريه حيتاج إىل دليٍل.  هو االستخدام العريف املتيقَّ

ن منها حّجية الفعل النبوّي. أّما حّجية القول النبوّي  ي ضاف إىل ذلك أّن هذه اآلية يتيقَّ

التقرير، فيحتاجان إىل قرينٍة، وعمدة بحثنا هنا يف النصوص القولّية. وهبذا يظهر  مطلقًا، وكذا

 أّن دليل حّجية السنّة ال يؤِسس أصالة التبليغ.

 ـ نفي االجتهاد النبوّي وتأصيل الَوْحيّية، نقٌد مبنائي 

نبّي يف كّل ما يقول االستناد إىل مجيع األدّلة التي تنفي اجتهاد النبّي مطلقًا، وهذا معناه أّن ال



   

ٍي إهلّي، ال عن اجتهاٍد برشّي. وقد استعرضنا يف حمّله بالتفصيل أدّلة منع  ر عن َوح  ويعمل يصد 

االجتهاد النبوّي، وذكرنا أكثر من مخسة عرش دليالً عقليًّا وقرآنيًا و... عىل منع االجتهاد 

 يصدر 
ٍ
عن النبّي إالّ وهو عرب وحٍي أو النبوّي. وكلُّها تصّب يف صالح إثبات أّنه ما من يشء

ثبت أصالة الوحي والتبليغّية. بني. وهذا ما ي   اتصال مبارش باهلل تعاىل ورسله املقرَّ

إّن مجيع األدّلة التي سيَقت  ملنع مطلق االجتهاد النبوّي قد ناقشناها بالتفصيل يف  واجلواب:

وإن  كان أغلبها ضعيفًا، لكّن بعضها مفيد   حمِله، بل إّننا قلنا بأّن أدّلة جتويز االجتهاد النبوّي 

ونافع. وهلذا خرجنا هناك بقاعدٍة تقول: إّن كّل ما مل نفهم منه جانب اإلخبار النبوّي عن 

الوحي اإلهلي أو الدين فهو خاضع  لقانون االجتهاد النبوّي، حتّى لو قلنا بعصمة هذا 

ًا يشء  آخر، عىل  االجتهاد؛ فإّن العصمة يشء  وكون ما يقوله هو تبليغ عن اهلل تعاىل لدينه َحرص 

)حّجية السنّة(. ومعنى ذلك أن نرجع يف غري ما ثبت أّنه تبليغ  إىل مقتىض طبيعة يف ما بيَّناه أيضًا 

األشياء من كون النبّي برشًا يفِكر وجييل النظر، وأّنه يف ما يقول ويفعل يامرس تطبيقه الزمني 

 للدين. ومهام فرضناه معصوماً 
ٍ
 يف ذلك، إالّ أّنه يف هناية املطاف ال حيكي ـ بالرضورة ـ عن جزء

 من أجزاء املنظومة الدينيّة املوحاة إليه.

 ـ مرجعّية التلّقي اإلسالمّي األّول، تفكيك الظاهرة وحتليلها 

السرية املترِشعية واالرتكاز اإلسالمّي العام؛ حيث يظهر من سرية املسلمني منذ العرص 

وإىل يومنا هذا أهّنم يتعاملون مع نصوص النبّي عىل أّن األصل فيها أهّنا تبليغ  من اهلل،  النبوّي 

وينسبوهنا إىل رشيعة اإلسالم يف كّل ما يقوله أو يفعله|. وهذا خري  دليٍل عىل أّن التلّقي 

كام يظهر اإلسالمي األّول كان عىل أصالة التبليغّية. وعىل هذا سار األئّمة والعلامء فيام بعد، 

 منهم، ومن بينهم أئّمة أهل البيت النبوّي أنفسهم.

َعّد ـ عند بعٍض ـ من أقوى األدّلة يف موضوعنا. وعلينا أن نتوّقف عنده  هذا الدليل قد ي 

 قلياًل، لنتوّجه إليه ببعض األسئلة األّولية يف البداية:

هذا التلّقي؟ وما هي  ما هو الدليل عىل أّن مسلمي القرن اهلجري األّول كان لدهيم ـ1ً

 حدوده؟

 هل يمكن أن ينشأ هذا التلّقي من طبٍع إنسايّن غالب، ال من أصٍل ديني مقّرر؟ ـ2ً



  

هل حي  تَمل أهّنم مل جيدوا فرقًا بني زمنهم وزمن النبّي، حّتى يؤثر ذلك يف شعورهم  ـ3ً

 بوقف تنفيذ احلكم النبوّي أو ال؟

تبليغ، أو كانوا عىل يقنٍي بأّن هذا املوقف أو ذلك هو جزء  هل أهّنم كانوا جي  رون أصالة ال ـ4ً

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

 هذه هي األسئلة األربعة األساسّية التي يلزم أن نجيب عنها هنا بالتدريج:

بتمييٍز بني  فالذي يبدو من بعض النصوص أهّنم كانوا يتعاملون مع النبي أّماًالسؤالًاألّول

ما جاء به من اهلل وبني ما كان من عنده، كام يف حادثة معركة األحزاب. بل إّن احلوادث 

نًا يف بعض الصحابة يف تعاطيهم مع النبّي قد  والنصوص التي يصنِفها الكثري من الشيعة َطع 

خصّية يمكن فهم بعضها ال يف سياق الطعن، وإّنام يف سياق وجود متييز عند الصحابة يف ش

النبّي بني ما يأتيه من اهلل تعاىل وما يكون من نفسه. فأصل هذه الفكرة توحي به بعض 

 
ٍ
نا إىل قسٍم منها يف مباحث اجتهاد النبّي أيضًا. وهذا هنا أشبه  يشء النصوص التارخييّة التي أرَش 

نه ج زءًا من الدين، كام بحال املكلَّفني اليوم، من حيث إّن ما يقوله املرجع يف الشأن الفقهي يَرو 

يف مثل ما يأيت يف رسالته العمليّة. بينام الذي يقوله يف جمال التشخيص أو غريه ال يعتربونه جزءًا 

من الدين، حتّى لو اّتبعوه فيه. فهذا الوعي ال يوجد ما ينفي كونه كان موجودًا يف العرص 

 النبوّي، بل الشواهد لصاحله.

كبرية، وخلقه َنَمطًا جديدًا من العيش، دفع املسلمني إىل  لكّن ظهور النبّي، وتغيريه عادات

متثُّل شخصّيته، واألخذ بكّل ما يقول، باعتبار ذلك أصالً ومرجعًا. وهلذا وجدناهم حيتّجون 

عىل بعضهم بعد وفاته بكالمه وأفعاله. وهذا يؤِكد أهّنم كانوا يعتربون ما يصدر عنه مرجعًا 

ت  التجربة النبوّية بوصفها مرجعًا من حيتّجون به. وعليه يمكننا اجل زم بأّن األجيال األوىل تلقَّ

 حيث املبدأ، لكن ليس مرجعًا تبليغّيًا بالرضورة.

ًالسؤالًالثاين فإذا أثبتنا أّن هذا التلّقي العام )املستدّل به يف أصل هذا الدليل( الذي  وأّما

َعي ده قد كان تطبيقًا لتوجيٍه  إهلّي يف هذا الصدد ثبت املطلوب، وإالّ فإّن كان حميطًا بالنبّي وب 

نفس سكوت القرآن والسنّة عن التنبيه عىل خطورة هذا التلّقي كاشف  عن صّحته، حتّى لو 

ف رَتض النهي  نبع هذا التلّقي من طبٍع إنسايّن غالب؛ فإّن أمرًا هبذا احلجم من اخلطورة كان ي 

د  هنيًا دّل ذلك عىل أّن الدين يرىض هبذا التلّقي. عنه، مع أّننا قد نجد مؤِيدات له. وملّا مل  َنج 



   

ثت عن األنبياء تصّب كّلها يف صالح خلق القرآن  قال بأّن النصوص التي ّتدَّ لكن  قد ي 

لوعٍي آخر متلف حوهلم، يفرض التمييز بني أدائهم الشخّص وتبليغهم، ولو كان متييزًا من 

ًحيث املبدأ؛ فنصوص: ﴿ نْك  ًع  ًاهلل  ا ف  مًْع  ًهل   ًأ ِذنت  ً﴾، و﴿ًمِل  ىل  ت و  ًو  ب س  ﴾، وغريها، ترِكز يف ع 

ف يف غري ما يعلن ويوحي بأّنه تبليغ  إهلّي بوصفه إنسانًا له  الوعي اإلسالمّي أّن النبّي يترصَّ

طريقته يف العمل، التي قد يلفت اهلل نظره إىل وجود طريقٍة أفضل منها، وهو مل يكن ملتفتًا، 

وضوعات اخلارجّية والتشخيص امليداين، الذي قد ناقش بعض املسلمني يف وخاّصة يف امل

 وجود دليٍل حاسم عىل العصمة والعلم فيه.

فال يمكننا أن نستبعد فرضيّة أّن املسلمني مل يشعروا بفرٍق بني عرصهم  وأّماًالسؤالًالثالث

تبليغّية، وال سيَّام يف تلك وعرص النبّي حتّى يوقفوا مضمون التوجيهات النبوّية بحّجة أهّنا غري 

الت كربى يف أنامط العيش. ومعنى ذلك أّن مسلمي الصدر األّول  الفرتة التي مل تشهد ّتوُّ

والقرن اهلجرّي األّول عندما تلّقوا النصوص النبوّية مل يكن يعنيهم كوهنا جزءًا من الدين أو 

لنسبة إىل الشيعة الذين يمكن أن ال، بقدر ما كان يعنيهم كوهنا ملزمًة هلم أو ال؟ وخاّصة با

يكونوا اعتمدوا يف ذلك عىل حالٍة من إقرار األئّمة ببقاء تلك األوامر النبوّية فاعلًة؛ لبقاء 

موضوعها وظروفها، مما يمنحها قابلّية االستمرار، مع املحافظة عىل والئّيتها وعدم تبليغيّتها؛ 

 ع حاكميّة اإلمام نفسه.ألّن الوالئّية يف مرحلة االستمرار جاءت من موق

والفرق بني احلالتني أّنه يف احلالة األوىل هم يأخذون ما صدر عن النبّي بوصفه جزءًا من 

الدين، ويقومون بتطبيقه أو تلّقيه عىل هذا األساس يف أزمنتهم الالحقة. أّما يف احلالة الثانية 

، بل يعتربون أّن الظروف فهم ال هيتّمون لكون الصادر عن النبّي هو جزء  من الدين أو ال

واحدة، ومن ثم فتشخيص النبّي وموقفه يظّل هو املتعنِي أو األرجح بالنسبة إليهم، نظرًا ملا 

يتمتَّع به النبّي من صفاٍت، ولكون تشخيصه وما صدر عنه برشّيًا يف هذه الظروف أو تلك مل 

د  فيه ردع  إهلّي، ومن الطبيعي يف هذه احلال أن يكون األ ح عىل َير  داء النبوّي مرجعًا هلم يرتجَّ

تشخيصهم املظنون بعد وحدة الظروف. ويشهد لذلك أّننا رأيناهم ـ كام عند مدرسة أهل 

الرأي واملصلحة ـ يتَّجهون نحو تغيري بعض ما صدر عن النبّي عندما جيدون الظروف قد 

لت، وال ينتقد عليهم أحد  ـ يف تلك الفرتة ـ بأّن ذلك تغيري   لرشع اهلل تعاىل، عدا يف مواضع  ّتوَّ

 حمدودٍة جّدًا.



  

الفكرة التي أريد الرتكيز عليها تكمن يف ّتليل طبيعة تلّقيهم للتجربة النبوّية القريبة جّدًا 

من زمنهم، واملّتحدة غالبًا مع ظروف حياهتم. إهنم هنا ال ينظرون بالرضورة إىل اعتبارها بكّل 

رون يف هذا؛ ألهّنم غري مضطّرين إليه، بل هيّمهم اعتبار ما أجزائها جزءًا من الدين، وال يفكِ 

أفرزته هو املوقف السليم يف التعامل مع األمور يف ظروفهم املشاهبة للظرف النبوّي. وسالمة 

هذا املوقف عندهم ال تنبع بالرضورة من دينّيته ووحيّيته، بل قد تنبع من رجحان التشخيص 

قه، ووحدة ظروفه املوضوعيّة مع  النبوّي وهيبته ونفوذه الروحي بعد النجاح الذي حقَّ

 ظروفهم.

وهذا أمر  حيصل يف متلف احلركات الدينّية والتغيريّية الكربى، فإّن األجيال الالحقة 

للجيل املؤِسس تشعر بصواب االعتامد عىل جتربة جيل التأسيس، ال بوصفها جزءًا من النظرّية 

ربًة ناجحة، هي األرجح ما مل تتغريَّ الظروف. فعندما تتغريَّ ـ األصل )الثابت(، بل بوصفها جت

الظروف قد يغرِيون، األمر الذي حيتمل أّن الصيغة السابقة له كانت جزءًا من املرشوع، كام 

حيتمل أهنا مل تكن جزءًا منه، وإّنام هي إفراز  طبيعّي زمني له عىل مستوى التطبيق. نعم، بعد 

 بدأ فكرة املرجعّية بالتبلور.مرور جيلني أو ثالثة ت

فال نملك أّي معطًى يتّصف بالقطعّية واحلسم يؤِكد لنا أهّنم لو شّكوا يف  وأّماًالسؤالًالرابع

أّن هذا النّص أو ذلك جزء  من الدين أو ال فإهّنم يرجعون إىل أصالة التبليغيّة عندهم يف ظرف 

ل  بأّن بعضهم كان أكثر مياًل ل  عدم هذه األصالة.الشّك، إن  مل نق 

وعليه، فالسرية اإلسالمّية ال تشِكل معطًى حاساًم هنا، يف غري كون سنّة النبي حّجًة 

ن كّل ما يقوله النبّي  ومرجعًا يف اجلملة، ومن حيث املبدأ. وأّما أهّنم يف العقود األوىل كانوا يَرو 

آن الواضحة يف الكشف عن تبليغًا لوحٍي إهلّي، فهذا غري ثابت، وال سيَّام بعد نصوص القر

ل القرآن يف توجيه حركتها نحو األفضل؛ فإّن من شأن هذا الرسم القرآيّن  مواقف نبوّية تدخَّ

لشخصيّة النبي وعاّمة األنبياء ـ أو عىل األقّل حيتمل فيه ـ أن حيفر يف الوعي اإلسالمّي األّول 

 صورًة أخرى غري ما نحن فيه.

 اصد الرسول )تنويع الشخصّية النبوّية(يف إثبات مبدأ مق نتيجة البحث

م  دليل  قاطع عىل أصالة التبليغ  أو حرصّيته وحصيلة الكالم يف أدّلة أصالة التبليغ أّنه مل يق 



   

يف النصوص النبوّية، فضالً عن نصوص الصحابة وأهل البيت النبوّي. وهذا يعني أّن 

 ة فعليه أن يضع معايري تبليغّية  االجتهاد الرشعي عندما يامرس فهمه للنصوص غري القرآنيّ 

النّص الصادر؛ فإذا أمكنه التأّكد، من قرائن اللفظ واملقام والسياقات ومناسبات احلكم 

واملوضوع، ومن قرائن الداخل واخلارج، أّن النّص أراد تبليغ حكٍم إهلّي صار باإلمكان نسبة 

النبّي|؛ وإالّ فالالزم التوقُّف يف هذا احلكم إىل اهلل تعاىل بوصفه جزءًا من دينه الذي بّلغه 

 نسبته إىل الدين، حتّى لو كان واجَب الطاعة بمالٍك آخر.

وهذا هو املستند الرئيس ألطروحتنا يف إعادة فهم التجربة النبوّية بأفعاهلا وأقواهلا 

. وهو فهم  نزعم أّنه نتيجة  طبيعّية ملنطق األشياء. ، وبتشييد فكرة مقاصد الرسولومواقفها

فاملسلمون ملزمون بالتعامل مع النبّي، لكن  ما يصدر من النبّي تارًة يكون بيانًا ملا هو الدين 

الذي جاء به؛ وأخرى يكون وضعًا طبيعيًّا لألداء النبوّي خارج إطار الديانة املبلَّغة، لكنّه 

ر يمكن منسجم  مع روحها وأهدافها من حيث املبدأ. نعم، هذه التجربة التي تقع خارج اإلطا

اَمت  ل ه  أن نستلهم خطوطها العاّمة ومساراهتا ومؤرّشاهتا وآليّات العمل هبا، بوصف ذلك كّله م 

قتدى هبا بوصفها هنجًا، ال مفردات، انطالقًا من األمر اإلهلّي لنا بأخذ التجربة النبوّية  لنا ي 

 أسوًة.

ًوبذلكًنحصلًيفًماًأتاناًبهًالنبّيًعىلًأمرين:

ًب عثًهبا.ًوهذاًهوًاجلانبًالتبليغّيًوالرسويّل.ـًالرسالةًالتي1ً

ًالبرشّيًوجتربتهًاإلنسانّيةًخارجًإطارًالتبليغ،ًيفًممارسةًحياته،ًويفًإدارتهًلواقع2ً ـًأداؤه

ًالدينًيفًاحلياة.

 أّما اجلانب األّول فنأخذه بحرفّيته، بعيدًا عن قضّية التارخيّية.

ال بوصف ما أفرزه عبارًة عن أحكام رشعّية؛ وأّما اجلانب الثاين فنأخذه بوصفه قدوًة، 

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

يًواملتابعةًكامًفعلًحًبابًدراسةًمقاصدًالرسولًدراسةًميدانيةًقائمةًعىلًالتقرًّتوهبذاًينف

ًوغريهم ًوالسيستاين ًعاشور ًابن ًمن ويبدأ البحث ممّن ّتّدثنا عنهم يف الفصل األّول،  كّل

والتقّري يف الشخصيات التي يمكن أن يامرسها النبّي أو يعيشها وكيفّية فهم كالمه ومقصده 

من خالهلا، بعد التحّرر من فكرة الشخصّية األحادية له، وهي أّنه جمّرد مبّلغ عن الرسالة يف كّل 



  

ا قاله الطرف اآلخر ما يقول ويفعل، وكأّنه آلة ضبط الصوت التي تنقل لنا ـ بطريقة واحدة ـ م

 فقط.)اهلل( 

رسيعة له، وهو أّن القوانني غري التبليغّية التي تصدر من  لكن يبقى موضوع  ال بأس بإشارةٍ 

النبّي، والتي هلا طابع تدبريي، كيف يمكن التعامل معها عىل مستوى التأبيد والزمنّية؟ وهل 

يف املرحلة  إن شاء اهلل تعاىلمن قاعدة أصولية هنا؟ هذا ما سوف نحاول إكامل البحث به 

 .الثانية

 إىل معضلة الزمنّية والتأبيد اتمن مقاصد الرسول والتدبريّياملرحلة الثانية: 

ً ًتقّدم ًفيام ًرسوليّة؛ًتوّصلنا ًتبليغّية ًشخصّية ًله ًالنبّي ًأّن ًالرأيًالذيًيذهبًإىل إىلًتعزيز

ًقاً،وأخرىًتدبريّيةًوالئّية ًالرسولًحكام  ًنونّيا ًمعيّنا :فعندماًيبنيِّ

فتارًة تكون صفته نقل هذا احلكم امل وَحى إليه إلينا، وهذا يعني أّن هذا احلكم إهلي  يف  أًـ

أصل الرشع، وأّن وظيفة النبّي جتاهه هي التبليغ والبيان والنقل، وإيصال الرسالة اإلهلّية إىل 

 الناس.

ة، بل يقوم النبّي بإصدار قانوٍن لكن  يف حاالت أ َخر ال تكون احلال عىل هذه الشاكل بًـ

ما، ال يكون قد أ وحي إليه من رِبه أو أ ميض له من رّبه بوصفه جزءًا من الدين املبعوث لتبليغه، 

ذه النبّي من نفسه، بوصفه زعيم اجلامعة ومدِبر أمورها؛ لغرض ّتقيق  وإّنام هو تدبري  اختَّ

بحامية الدين نفسه، دون أن ي عترب هذا القانون مصلحٍة معيَّنة تتّصل هبذه اجلامعة املؤمنة، و

النبوّي جزءًا من أصل الديانة الساموّية النازلة. كام لو أمر النبيُّ املسلمني بحفر اخلندق، 

، وال اعتربت السامء   بوصف ذلك حكاًم تدبريّيًا إلدارة احلرب، ومل يكن قد نزل عليه فيه وحي 

 اآلتية إىل اخلَل ق عرب األنبياء.أّن هذا األمر جزء  من أصل الرشيعة 

وجود أحكام والئّية حكوميّة إدارّية تدبريّية، أصدرها النبّي )أو االمام( بام له هذا ما ينتج 

وَحًى إليه من اهلل تعاىل بام هو جزء  أو اجلامعة من واليٍة عىل األّمة ، ال بوصفها أمرًا تبليغّيًا إهلّيًا م 

                                              
ري الشخصّية التبليغّية، وقد ( نحن نأخذ عنوان التدبريّية هنا جمّرد استطراق ملختلف العناوين األخرى غ1)

رأينا سابقًا كيف طرح السيستاين تنويعًا ثنائّيًا يف الشخصّية النبوّية، فيام طرح ابن عاشور تنويعًا اثني 

 عرشّيًا، وكان القرايف والشهيد األّول وغريهم ّتّدثوا عن تنويع ثالثي، وهكذا، فانتبه.



   

 من الدين.

وهو: ما هو األصل، وما هي القاعدة هنا يف األحكام ، جديد سؤال  وبناء عليه، يظهر 

التدبريّية النبوّية؟ هل القاعدة هي التأبيد، إالّ ما خرج بدليٍل، أو أهّنا الزمنّية والتأقيت كذلك؟ 

وبعبارٍة أخرى: هل ما يصدر عن النبّي ممّا هو غري تبليغيٍّ له إطالق  زمايّن يشمل عرصنا أو أّن 

رها وصاحبها؟ األحكام د  ص   الوالئيّة التدبريّية متّصة  بعرص م 

وهذا البحث مهم  جّدًا من الناحية العملّية؛ فإّنه لو قلنا بأّن األحكام التدبريّية النبوّية هي 

َكر  أحكام  أبدّية أيضًا، مثل أصول أحكام الرشيعة اإلسالمّية اخلالدة، فهذا معناه أّنه ال قيمة ت ذ 

ييز بني األحكام التبليغّية اإلهلّية يف أصل الرشع وتلك التدبريّية النبوّية؛ ألّننا يف عملّيًا للتم

احلالتني معًا سوف نضطّر لاللتزام بشمول كال هذين النوعني من األحكام لكّل العصور 

 واألمكنة، فتنحرص دائرة التمييز بام لو قام عندنا شاهد  عىل زمنّية احلكم التدبريي. وهذا أمر  ال

خيتّص باحلكم التدبريي، بل قد يقوم شاهد  عىل زمنّية حكٍم إهلّي، كام هي احلال يف األحكام 

 املنسوخة يف الرشع.

ومن الرضورّي أن نعرف هنا أيضًا أّننا ال نبحث يف معيار اكتشاف احلكم الوالئي 

َرزًا يف كرباه التدبريي، ومتييزه ـ إثباتًا وعىل مستوى الصغرى ـ عن غريه، إّنام نفرتضه حم   

 وصغراه معًا.

 يف الزمنّية والتأبيد فرضّيات البحث

ًتوجدًهناًفرضّيتانًمتقابلتان:

إّن األحكام الوالئّية والتدبريّية للنبّي نافذة  إىل األبد، وجمّرد تدبريّيتها ال  الفرضّيةًاألوىل:

د  يف الزمان واملكان، إالّ ما ي لغي عنرص التأبيد فيها. وهذا معناه أّن احلكم التدبريي الوالئي ممت

 خرج بالدليل.

 .ويظهر تبنّي هذه الفرضّية من مثل: السيد اخلميني؛ والشيخ املنتظري
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إّن األحكام الوالئيّة والتدبريّية للنبّي ال تنفذ إالّ يف عرصه حال كونه حّيًا،  الفرضّيةًالثانية:

الئيّة إالّ بقرينٍة أو دليل خاّص. ويلوح من أما بعد وفاته أو وفاة اإلمام فال تنفذ أحكامه الو

الشيخ حممد مهدي شمس الدين هذا النمط يف التفكري. ولعّله هو التفكري املنسبق إىل الكثري 

ن تالزمًا بني التدبريّية والزمنّية.  من األذهان يف هذه القضّية؛ حيث يَرو 

 نقدأصالة التأبيد يف األحكام الوالئّية التدبريّية، مطالعٌة و

ًومعطياتًهنا.ًوأبرزهاًـًبعدً يستندًأنصارًالتأبيدًيفًاألحكامًالوالئّيةًالتدبريّيةًإىلًعّدةًأدلّة 

ًتوسعتهاًمنّاًوتعميقهاًـًماًييل:

االستناد إىل دليل حِجية السنّة نفسه. وذلك أّن النصوص القرآنية وغريها  الدليلًاألّول:

مة باألخذ بام آتانا إّياه النبّي، واالنتهاء عاّم هنانا عنه...، اآلمرة بإطاعة النبّي أو اإلمام، وامل ل ز  

هذه النصوص مطلقة  من حيث الزمان، فكام وجب عىل املعارصين للنبّي أن يأخذوا بأوامره 

التدبريّية الوالئّية الصادرة من قبله، كام يأخذون بأوامره التبليغّية الصادرة عن اهلل تعاىل 

رسول، كذلك احلال يف غري املعارصين للنبّي؛ إذ أدّلة اإللزام بالطاعة والواصلة إلينا عرب ال

تشملهم بإطالقها أيضًا، فأيُّ موجٍب لعدم عملهم باألوامر الوالئيّة؟ وبأّي دليٍل خرجوا عن 

 .هذا اإلطالق؟!

هذه املقاربة االستداللّية للموضوع تتعاطى مع احلكم التدبريي عىل أّنه يشء  ما صدر عن 

لنبّي، ومقتىض إطالق األمر باألخذ بام صدر عن النبّي هو طاعته حّتى بعد زمنه، هلذا كان ا

 احلكم الوالئّي التدبريي أبدّيًا إالّ ما خرج بالدليل.

إالّ أّن هذه املقاربة غاب عنها ـ يف ما يبدو يل ـ مركز اجلدل يف املوضوع. فنحن ال نتناقش يف 

ه  أساسًا أّن ما أتانا به النبّي جتب طا عته، إّنام نبحث يف أّن هذا الذي صدر من النبّي هل هو موجَّ

 لغري أهل عرصه أو ال؟ فهذا تقيُّد  يف الصادر، وليس رّدًا له بعد صدوره وإطالقه.

ولتوضيح الفكرة أكثر يمكننا القول: إذا وّجه الرسول أمرًا إىل اآلباء فال يمكن التمّسك 

لد بإطالق هذا األمر للشمول ملَ  ن  ليس لديه َوَلد  أساسًا؛ إذ ال معنى له؛ لفرض أّن احلكم و 

ه إىل كبار السّن إلزامًا فال معنى إللزام الصغار به، بحّجة إطالق  مقيَّدًا باآلباء. وهكذا لو وجَّ
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أدّلة حِجية السنّة، إالّ بعد أن يصبحوا كبارًا؛ ألّن احلكم يتبع دائرته وماطبه، وَمن  أراد احلكم  

 ن جيعل نفسه يف عهدته ومسؤولّيته.أ

وما نحن فيه من هذا القبيل؛ ألّن منكر التأبيد هنا يقول: إّن األحكام التدبريّية الوالئية نوع  

اَطب هبا غري أهل العرص النبوّي، فهوّية هذه األحكام هي هوّية  زمنّية إدارّية،  من األحكام ال خي 

 أدّلة حِجية السنّة فيها.ومن ثّم ال معنى لالستناد إىل إطالقات 

فإذا أردنا أن نتناقش مع أنصار تارخيّية األحكام التدبريّية والوالئّية جيب البحث معهم يف 

هوّية هذه األحكام وحقيقتها، قبل االنطالق نحو أدّلة حِجية السنّة هنا، وإالّ يلزم أّنه حتّى لو 

ضًا عمومات ومطلقات حِجية السنّة! قام الشاهد عىل زمنّية حكٍم من األحكام أن تشمله أي

 وسيأيت البحث يف حقيقة هذا احلكم.

مل تقترص  ‘فإّن والية النبّي  ،االستناد إىل عموم والية النبّي عىل األّمة الدليلًالثاين:

عىل املعارصين له، بل هي تشمل مجيع املسلمني واملسلامت إىل يوم الدين، ولو استنادًا إىل 

ِسِهمًْ﴿من اجلمع املحىلَّ بالالم يف قوله تعاىل:  العموم املستفاد ًأ نف  ًِمْن ًبِامْل ْؤِمننِي  ًأ ْوىل   ﴾الن بِي 

(. وبناًء عليه إذا أصدر النبّي حكاًم تدبريّيًا والئيًا فاألصل فيه أن يكون شاماًل 6)األحزاب: 

النبيَّ بأحكامه  لعموم املؤمنني إالّ ما خرج بالدليل، فيشمل مجيع العصور والظروف، وكأنّ 

 التدبريّية هذه يدِبر أمر األّمة إىل يوم القيامة.

ولعّل ما يعِزز ذلك ما نجده يف نصوص األئّمة من أهل البيت من االستناد إىل أحكام 

تدبريّية نبوّية؛ لإللزام هبا يف عرصهم، فإّن هذا معناه أّن هذه األوامر كان هلا نفوذ  زمنّي إىل ما 

 بوّي.بعد العرص الن

ًوهذاًالدليلًيمكنًالتعليقًعليه،ًوذلك:

إّن بإمكان القائل بأصالة الزمنّية والتأقيت يف األحكام الوالئيّة التدبريّية أن يفرتض  أّوال :

أّن كّل حكٍم نبوّي استند إليه اإلمام الالحق هو حكم  إهلّي تبليغي ثابت، وذلك بنفس دليل 

ناد دلياًل عىل إطالقّية األحكام الوالئّية، بل كاشف  عن االستناد، ومن ثّم ال يكون نفس االست

عدم والئّيتها، فام هو الدليل عىل بطالن هذه الفرضّية يف تفسري االستناد؟! بل قد ذهب القائل 

                                              
 املصادر نفسها.: ( انظر1)



  

بالتأقيت إىل أّن اإلمام عندما يستند إىل حكٍم نبوّي والئي يف زمٍن متأِخر فإّن ذلك يدّل عىل 

زال موجودًا إىل العرص الالحق، وأّن اإلمام يريد الكشف عن بقائه  كون مالك هذا احلكم ما

باالستناد إىل مصدره، فيكون نفس استناده كاشفًا عن استمرارّيته بحكم والية اإلمام الالحقة. 

وهذا كلُّه يعني أّن جمّرد االستناد ال حيكي بوضوٍح عن أبدّية احلكم الوالئي التدبريي، بعد 

 ئّيًا تدبريّيًا.الفراغ عن كونه وال

نا مع هذه الطريقة لزمنا تطبيقها عىل أدّلة والية الفقيه العاّمة، بناًء عىل ثبوهتا،  ثانيا :  
لو رس 

فهل ي قال بأّن األحكام الوالئيّة للفقيه ـ غري األحكام القضائّية ـ تأبيدّية  إالّ ما خرج بالدليل، 

يف ألدّلة جعل الوالية استنادًا إىل إطالق جعل الوالية أو اإللزام بط ر  اعته، أو أّن الفهم الع 

يذهب نحو فرض أّن األحكام الوالئيّة هي بطبيعتها الغالبة ذات خصوصيٍّة زمكانّية ختتلف 

 سعًة وضيقًا باختالف املالبسات؟

نحتاج أن نتأّمل يف حقيقة احلكم الوالئّي والتدبريّي قلياًل. فهذا املصطلح أو هذا  ثالثا :

د  يف نصٍّ دينّي حتّى نحِلله لغويًا أو عرفّيًا، وإّنام هو ظاهرة مكتشفة من التحليل املفهوم  مل َير 

العقالئي لسلوكّيات مدير اجلامعة وقائدها. وهنا نقول: إذا أصدر النبيُّ حكاًم ما لزم عىل 

. والسؤال: كيف تتلّقى األجيال الالحقة هذ ا املعارصين له تطبيق هذا احلكم، وهذا واضح 

 احلكم؟

ًنحنًأمامًحالتني:

ًاألوىل: أن يفهموا من أوامر النبّي أهّنا تشملهم إىل يوم القيامة، فيعربوا من هذا  احلالة

املفهوم إىل فكرٍة أخرى، وهي أّنه إذا كان األمر النبوّي شامالً جلميع املكلَّفني إىل يوم القيامة فام 

 ن؟هو الفرق بينه وبني الترشيع الثابت يف أصل الدي

إذا قلنا بأّن للنبّي واليًة ترشيعّية )وهذا غري الوالية التدبريّية التي ينبثق منها احلكم 

التدبريّي الوالئّي( فهذا جيعل أوامره الثابتة مندرجًة ضمن واليته الترشيعّية، التي ترجع يف 

 وأ ميض إهلّيًا. احلقيقة إىل عدم كون احلكم والئّيًا، بل هو حكم  رشعّي دينّي، غايته صدر نبوّياً 

وأما إذا نفينا واليته الترشيعّية فكيف ـ مع سكوت اهلل عن حكم النبّي ـ نميِز بني كون احلكم 



   

دَّ  والئّيًا وإهلّيًا رشعّيًا؟! وما الفرق بينهام إذن ما دام لكّل واقعٍة حكم، وما دام حكم النبّي ال ب 

 أن يكون عن مصلحٍة؟

ن كّل أن يفهموا أو احلالةًالثانية: امره عىل أهّنا تعود لعرصه أو ما قارب عرصه، بحيث يَرو 

حكٍم مطلق يف الزمان واملكان فهذا قرينة عدم الوالئيّة فيه؛ ألّن املعنى العقالئي للوالئّية 

والتدبريّية هو هذا، وال سيَّام أّن تعديل الويّل الالحق للحكم السابق، بعد فرض صدوره 

ل  جيدًا.لالحقني، قد يبدو مشتمالً   عىل التناقض، فتأمَّ

نحن ال نريد أن نناقش يف عموم والية النبّي عىل املؤمنني ولو من بعده، وأّن أدّلة واليته هل 

تشمل َمن  بعده أو هي منرصفة  عنهم، كعموم أدّلة الوالية التي تثبت لألولياء ـ كاألب واجلّد 

، وال سيَّام مع وجود أولياء آخرين بعد النبّي، ـ، بحيث تفيد الوالية يف حياهتم عادًة أو ما قارهبا

 ي فرتض أّن هلم الوالية، سواء  كانوا األئّمة من أهل البيت أم الفقهاء أم غريهم؟

ال نريد أن نناقش يف دليل عموم والية النبّي ملثل عرصنا، إالّ أّن كالمنا ليس هنا، بل يف 

ف والعقالء عادًة ـ بعد اإلطالق األزماين لنفس دليل احلكم الوالئّي النب ر  وّي. فامذا يفهم الع 

فهمهم جوهر احلكم الوالئّي املوجود يف حياة العقالء ـ من إصدار الويّل حكاًم تدبريّيًا والئيًّا؟ 

هل يفهمون أّنه يريد به ممارسة واليته عىل ما بعد ألف عاٍم أو ينرصف ذهنهم يف األحكام 

ا يريدها لعرصه وظروفه وحال حياته؟ طِبق  ذلك عىل سائر التدبريّية الوالئيّة إىل أّن صاحبه

ف من األحكام الوالئّية التدبريّية هو الزمنّية، ال التأبيدّية، حتّى لو  األولياء، لتكتشف أّن امل ن رَصَ

َل الوالية إىل يوم القيامة؛ فهناك فرق  بني إطالق دليل الوالية  كان صاحب الوالية شام 

نَحت  له الوالية. ودعوى اإلطالق الثانية غري حم  َرزة هنا، لو وإطالق نفس احلكم ا لصادر ممَّن  م 

ن من مساحة الدليل، وهو الزمنّية.  سلَّمنا باألوىل، وعليه فنأخذ بالقدر املتيقَّ

نعم، لو كان مالك ومرِبر احلكم التدبريي النبوّي موجودًا بعينه يف العرص الالحق لعرص 

ن بثبوت احلكم الوالئي هنا، من خالل النبّي، ومل يظهر له  منافس  أو مزاحم، أمكن التكهُّ

اكتشاف خصوصّية املالك وامل ن َطَلق له. لكنَّ هذا غري الفرض الذي نتكلَّم عنه هنا، وهو عدم 

 إحراز يشء من هذا القبيل.

والئّي إّن األصل يف األحكام الوالئّية التدبريّية ـ بعد إثبات أّن هذا احلكم  والنتيجة:

تدبريّي ـ هو الزمنّية والتأقيت، ال التأبيد، إالّ ما خرج بالدليل. فكلُّ حكٍم يثبت أّنه والئي  



  

تدبريّي صدر عن أحد املعصومني فال حِجية له يف عرصنا احلارض، إالّ بقرينٍة. نعم، وفقًا 

ه الوالية يف هذه احلال؛ للعقيدة اإلماميّة إذا كان هذا احلكم صادرًا من اإلمام املهدّي الغائب فل

 لفرض املعارصة.

ولو كانت الشخصّية غري التبليغّية تعليميًّة غري إفتائّية أو تربوّيًة أو صلحيًّة أو غري ذلك مما 

قالوه، فإّن نتائج أَخر قد ترتتب، فيحتاج األمر لدراسة نوعية الشخصّية البديلة عن الشخصيّة 

ّية )حكومّية ـ قضائّية..(، فهي زمنّية بحسب األصل، وإال التبليغّية، فإذا كانت والئّيًة إدار

 فالبّد من رصد املوقف تبعًا للقرائن واملعطيات، وبحثه يف حمّله.

أكتفي هبذا القدر؛ ألّن الدراسة امليدانّية ملسألة مقاصد الرسول وشخصّياته طويلة ومتشّعبة 

 .كام قلنا طجدًا، وبحث نا تقعيدّي أصويل يالمس البنية التحتّية فق



 

 

 

 

 أركان االجتهاد املقاصدي واملناطي

 املختارة نظرّيةعصارة النتائج وتكوين 

كان جممل ما عرضناه يف هذا الفصل املطّول نسبّيًا، يدور حول األسس واألركان التي ينبني 

عليها االجتهاد الذي نبحث عنه هنا، ومن خالل ما تقّدم هنا ـ ويف الفصل األّول ـ يمكننا 

 خلروج بنتائج تكّون تصّورنا عن املوضوع بشكل عام.ا

ًاملقاصديً ًاالجتهادًبنوعيه: ًإىلًالغائيترجعًاألركانًالتيًيقومًعليها ًواملناطيًاملداري، ،

ًوفقًماًتقّدم:ً،أربعة

وهو من أهّم املناهج يف االجتهاد الرشعي، ويقوم بدور  ئي،ستقراالركنًاألّول:ًاملنهجًاال

ـ تعليلّية أو غري )أحكام أو نصوص  ة من خالل تقّري موارد جزئّيةتكوين تصّورات كليّ 

، وقد رأينا له أدوارًا عّدة يف غري موضع، واألهّم منها عىل مستوى غرضنا أو مها معًا(تعليلّية ـ 

 هنا هو:

ـًاستخراجًالكّلياتًاملقاصدّيةًالعاّمةًيفًالرشيعة،ًوالكلياتًاملقاصدّيةًالعاّمةًيفًاحلقول1ًً

ًاًأمامًحالتني:ننًّأعّيةًالكربى،ًوهذاًيعنيًالرش

ًاألوىل: ئي ستقراعة برّمتها عرب نصوصها وأدّلتها، ملسار العمل االيخضوع الرش احلالة

 اليها بوصفهإ والغايات التي هتدف ،هبدف ّتصيل األسس التي تنبني عليها بوصفها مبادئ

: ـ عىل سبيل املثال ـ ء، وأمّههاراستقنتائج منشودة، وهنا يمكن تكوين املقاصد العاّمة باال

الدين ـ حفظ النفس املحرتمة ـ حفظ األعراض ـ حفظ املال ـ حفظ العقل، وغري ذلك،  حفظ

فهذه الكليات املقاصدّية العاّمة يمكن ـ بمالحظة مئات النصوص واألدّلة يف األبواب 

برصف النظر اآلن اّمة، واملجاالت املختلفة ـ إثبات أّن الرشيعة تستهدفها بوصفها أصوالً ع



  

 عن كوهنا قابلة للتخصيص أو ال.

نختلف مع املقاصدّيني يف الدور الذي تلعبه، كّله لكّن الكليات املقاصدّية العاّمة للرشع 

فتوى بأمٍر ما غري عىل أساسها ففيام يعتربها املقاصدّيون من أدوات االجتهاد، بحيث يصدرون 

الرشيعة شاملة وكاملة، نذهب نحن ـ عرب مزاوجة منصوص، انطالقًا من اعتقادهم بأّن 

تصّورنا هنا مع تصّورنا يف شمول الرشيعة ـ إىل أّن هذه الكليّات متثل املؤرشات العاّمة حلركة 

ًقيمتهاًًالترشيع، ولكنّها ال ت ثبت بمجّردها أحكامًا رشعّية غري منصوصة بالرضورة، إالًأّن

 :عمدةمهاًالتكمنًيفًأمرينًالكربىً

ً إهليًأًـًنفيًحكمًرشعيً وال يكون عليه دليل خاّص يصلح لتقييد هذه  ضًينافيها،مفرت 

، بمعنى أّن افرتاض حكم رشعي يف دائرة غري املنصوص يكون منافيًا هلذه الكلّيات العاّمة

الكليات العاّمة هو افرتاض ضعيف جدًا؛ انطالقًا من كونه غري متالئم مع الكلّيات املقاصدّية 

نفي وجوده يف القوّية جدًا عىل ؤرشات امل، فيكون تعارضه معها من ءستقراستخَرجة باالامل

 الرشيعة.

نؤمن بشمول الرشيعة،  حيث ال هبمعنى أنّ  ضا ًهلا،برشيًيكونًمعارًِقانوينًبًـًنفيًحكمً

 ة، ومنبَ ّنه يف دائرة ما ال حكم فيه، يتحّرك العقل اإلنساين لوضع قوانني مناس  فهذا يعني أ

وغري  ةة أن يكون الترشيع اإلنساين منسجاًم مع مسار هذه الكليات العامّ بَ رشوط املناَس 

ضًا هلا مل يكن هذا القانون اإلنساين مقبوالً يف الرشع، كام ّتّدثنا عن معارض هلا، فلو كان معار  

 ذلك يف مباحث شمول الرشيعة.

اٍف هلا بنحو املنافاة اجلزئّية، أو أّما مديات قدرة هذه الكليات عىل طرح دليل نّّص جزئي من

تغيري داللته، أو ترجيحه عىل معارضه اجلزئي اآلخر، فهذا ما سيأيت بحثه يف الفصل األخري من 

 هذا الكتاب بالتفصيل.

ًالثانية: ئي، هبدف استخراج كلّياته ستقراخضوع حقل رشعي واسع للنشاط اال احلالة

                                              
دوار أخرى هنا، من نوع دور املقاصد يف عالج ( سوف يأيت يف الفصل القادم بحول اهلل احلديث عن أ1)

 التعارض وغري ذلك، هلذا قلنا بأّن هذين الدورين مها العمدة.

، نشري له يف البحوث الالحقة.2)  ( بل يف قدرة النصوص اخلاّصة عىل تقييد الكلّيات املقاصدّية، تأّمل 



   

واسع يمكن  ة واجلنائّية، وهو باب  ت اجلزائيّ ومقاصده العاّمة، فنحن ندرس فقه العقوبا

، فنستخرج من جتميع املعطيات الصغرية وفيام هو قريب منه كالقضاء ء أن ينفعنا فيهستقرالال

 املرتاكمة:

ًالعقوبات ًفقه ًيف ًمتصّيدة ًقواعد ًمتثل ًعاّمة ًكلّيات وّتكم هذا الفقه بوصفها  ،تارة 

 جزئيّة. ةإنتاج أحكام رشعيّ وهلا قدرة  ،نصوصًا رشعّية غري ملفوظة

ًالرشيعةًمنًوراءًترشيعاتًالعقوبات، من نوع احلّد من  وأخرىًمقاصدًوغاياتًتبتغيها

 وقوع اجلرائم، وحفظ املال، وضامن احلقوق وغري ذلك.

أن يكشف عن حكم  ئيستقراهو أّنه يف احلال األّول يمكن للناتج اال والفرقًبنيًاحلالني

النتيجة تعرّب عن قاعدة متصّيدة هلا طاقة العموم يف املفاد، بينام يف ألّن  رشعّي غري منصوص؛

احلال الثاين لسنا إال أمام غايات ومقاصد من وراء الترشيعات. والغايات هذه ليست يف نفسها 

ترشيعات وقوانني، بل هي الروح التي يقوم املرّشع بوضع القوانني ألجلها، ومتثل أغراضًا له 

ي مل توضع يف عهدة املكّلفني، بوصفها ترشيعات، بل الذي وضع يف وليست أحكامًا؛ فه

عهدهتم هو القوانني نفسها هبدف ّتقيق تلك الغايات، وهذا يعني أّن هذه الغايات ال يمكنها 

أن تشّكل قواعد كليّة تنطبق عىل مصاديقها، بل هي مؤرشات ترشيعّية تكشف أّن الرشيعة يف 

شيئًا منافيًا هلا، وأهّنا يف هذه الدائرة تسمح للمرّشع البرشي أن غري املنصوص ال يمكن أن تريد 

 يرّشع بام خيدم هذه الغايات وال يناقضها.

ًأوًحقلًترشيعيًواسع.ااستخراجًاملذاقًالرشعيًالعاّمًاحلـ2ًً ًكمًعىلًالرشيعةًكاملة 

ري املقاصدي شكال التفكأآخر من اًل ء هنا إذا مل نعتربه شكستقراهذا الدور الذي يلعبه اال

فيكون مسلك املذاق نقطة التقاء بني  ـ بيقاتهالتفكري املقاصدي أحد أشكاله وتط أو يكون

 ت املنهج املقاصديمن اعتباره من أساسّيا فالبداملقاصدّيني والرافضني لنظرّية املقاصد ـ 

 والعليل واملناطي معًا.

حد يف الرشح الذي قلناه سابقًا مع دور ودور املذاق ـ لو سّلمنا مغايرته التاّمة ملا تقّدم ـ يت

                                              
َسم هو املقاصد، وليس  ( أدرجتها هنا ـ للمناسبة فقط ـ رغم أهّنا ال تنضوي هنا بحسب1) التقسيم؛ ألّن املَق 

 القواعد الرشعّية، وفرق  بني فقه املقاصد وفقه القواعد، كام هو واضح.



  

 ء يف تأصيل الكليات واملقاصد، فال نعيد.ستقرااال

دةًروحهاًبحكمًالعقلًيفًاملؤيً ًلدستورّيةًالعاّمةواالنصوصًاملقاصدّيةًًالركنًالثاين:ًثنائيًّ

ً،ًونقصدًبذلك:بعضًاملوارد

ًعامًّأّوال :ً ًبعينهًأوًمتعّلقاً النصوصًاآلمرةًوالناهيةًاملتعّلقةًبعناوينًكليّة ةًالًحتّددًسلوكا 

ًإليه، ًاإلشارة ًيمكن وهي جمموعة من النصوص اآلمرة بالعدل واإلحسان واخلري  واضحا 

 والصالح ونحو ذلك، والناهية عن الفساد والظلم واجلور والبخس وغري ذلك.

ًإّنًحتديدًطاقةًهذهًالنصوصًيكونًعربًاآليت:

 نظرًا لطبيعة املتعّلق فيها.إهّنا مؤرشات ترشيعّية عاّمة  أًـ

إهّنا توّجه نحو متعّلقها فيام حّددت نصوص أخرى له من شكل وآلّية، وأّما املتعّلق  بًـ

الذي حيّدده العقل والعرف العقالئي والوجدان الصالح املنسجم مع روح الرشيعة، فهي 

 واحدًا وهو احلكم تدعو إليه، لكنّها ال تؤّسس أحكامًا رشعّيًة يف موارده، بل تؤّسس حكامً 

 .املتعّلق بالكيّل املوجود فيها

 (أو الرشع) إهّنا تنفي كّل حكم حمتمل ليس فيه نّص، إذا كان منافيًا هلا بحكم تشخيص جًـ

 العقل أو العقالء أو العرف العاّم املبنّي مسبقًا عىل دور الرشع يف تكوين ثقافته وذوقه.

 نّص فيه، لكنّها ليست ذات دور ٍف فيام الوهبذا تكون هذه النصوص ذات دور سلبي نا

ايب مثبت حلكم بعينه فيام ال نّص فيه، ويف الوقت عينه فهي تدعو ملا يشّخصه اإلنسان إجي

صونه من ظلم، دون أن يكون أمرها وهنيها متعّلقًا وتنهى عاّم يشخّ  والعقالء من عدلٍ 

كتابنا )قواعد فقه العالقة مع اآلخر  وهذا ما رشحناه كّله بالتفصيل يف .بعنوانه ّخص نفسهشبامل

 ، وأملحنا له سابقًا هنا يف هذا الكتاب.الديني(

ًالنصوصًالتعليليًّ ًيفًثانيا : ًأو ًعموما ، ًكلّياتًالترشيع ًمن ًالغاياتًواملقاصد ًتبنّي ًالتي ة

كام لو وردت نصوص تعّلل وضع نظام العقوبات بأّنه حتى يرتدع الظامل  حقلًرشعيًواسع،

فظ حقوق املظلومني، عن فعله و أو لو وردت نصوص تعّلل ترشيع السلطة السياسّية بأّن ّت 

فإّن هذه النصوص التعليلّية العاّمة هي نصوص مقاصدّية بامتياز، ذلك لكوهنا نظامًا للمّلة، 

 وقد قلنا بأّن النصوص التعليليّة منتجة ومفيدة ونافعة جدًا يف االجتهاد عمومًا.



   

هنا ليس يف إنتاج أحكام رشعّية وفقًا لتصّورنا حول شمول  لنصوصوقيمةًهذاًالنوعًمنًا

الرشيعة، بل يف نفي أحكام رشعّية حمتملة فيام ال نّص فيه تنافيها، وكذلك ترجيح نصوص 

متعارضة بام ينسجم معها كام سيأيت بحثه بحول اهلل، بل إّن هلا القدرة ضمن سياق حمّدد أن 

اجلزئّية املنافية هلا، كام لو صارت الترشيعات العقابّية  ترفع إطالقات النصوص األحكامّية

اجلزئّية ـ بسبب ظروف زمكانّية ـ غري حمّققة هلدفها، بل منتجة لنقيضها مثاًل، فإّن نصوص 

التعليل؛ بحكم كوهنا ذات نظر وحكومة توّسع وتضّيق كام بحثنا سابقًا، فيمكنها هنا أن تعّطل 

وي ـ إطالقات النصوص األحكامّية املتنافية معها ولو يف حلظة ـ بالعنوان األّويل دون الثان

زمنّية حمّددة، ال بنحو مطلق، دون حاجة الستخدام نظام العناوين الثانوّية أو االستعانة بمثل 

 صالحّيات السلطة الرشعيّة.

 حمّمد مهدي شمس الدين،ولعّل هاتني املجموعتني مها مقصود ـ أو من مقصود ـ الشيخ 

 ّتّدث عن أدّلة الترشيع العليا.عندما 

، ء عادةً ستقراتعاضد مع نتائج االتإّن كلتا هاتني املجموعتني النصّيتني يف هذا الركن الثاين، 

كام تلتقي يف بعض املوارد مع أحكام العقل العميل والوجدان األخالقي، وهبذا نحن أمام 

ها نفي ترشيعاٍت حمتملة فيام ال نّص فيه، ئّية عقلّية نصّية أخالقّية حم  َكَمة يمكناستقراتوليفة 

وّتديد قيمة ترشيعات ـ إهليّة أو برشّية ـ يف املساحة عينها، بل قد تتمّكن من احلّد ـ بالعنوان 

األّويل ـ من سلطة إطالقات وعمومات نصوص الترشيعات األحكامّية اجلزئّية.. إىل جانب 

 أدوار ا َخر.

ًأوًالتعليلًالنيّص.الركنًالثالث:ًالنصوصًالتعليليةً

ًوذلك:ًسلفناًبحثهًبالتفصيل؛وفقًماًأًدورًهذاًالركنًمهمًّ

ـًإّنهًقادرًعىلًحتديدًاملناطاتًالدقيقةًلألحكامًـًبمعنىًالصفةًالتيًيدورًاحلكمًمدارها1ًً

ً ًيفًاألصل( ًوليسًمطلقًعّلة ًالكربىًالكلّية، ًويضّيق،)عربًتشكيله ًبحيثًيوّسعًمنها بام  ـ

ري تعديالت   أساسّية يف النتائج الفقهّية عند الفقيه، خاّصة يف جانب التضييق.جي 

وهذا الدور ال عالقة له باملقاصد والغايات واملالكات الرشعّية من املصالح واملفاسد، بل 

هو منتٍم إىل االجتهاد املناطي العليل، وليس إىل االجتهاد املقاصدي الغائي، وجيب علينا فصل 



  

؛ فليس كّل مناط بمقصد أو غاية أو حكمة أو مصلحة هنا دقيقاً هذين عن بعضهام فصاًل 

ومفسدة، ونحن هنا اآلن نتحّدث عن املناط الصفتي وليس املناط املالكي، فمناط ّتريم اخلمر 

هو اإلسكار، وهو ليس بمقصد وال بغاية وال بمصلحة أو مفسدة، بل هو صفة يف املوضوع 

 ذات صلة هبذه الثالثة.

ًعىلًخدمةًاالجتهادًاملقاصديًالعامًواخلاص،ًونعنيًبذلك:ـًإّنهًقادر2ًً

ًـ أّما خدمة االجتهاد املقاصدي العام، فهو ما تقّدم آنفًا عند احلديث عن النصوص  أ

 التعليلية املبّينة للغايات العاّمة، فال نعيد.

كام وأّما خدمة االجتهاد املقاصدي اخلاّص، فهو يف النصوص التعليلية املتعّلقة بأح بًـ

جزئيّة، لكّن التعليل فيها كان باملالكات واحلكمة والغاية، مثل: حّرمت اخلمر لكوهنا توقع 

 العداوات بني الناس، أو حّرمت لكي يقع الوئام بني الناس.

هذه اخلدمة مرتبطة بقبول التعليل باحلكمة واملقصد والغاية وترتيب نتائج االجتهاد 

وقد بحثنا سابقًا يف هذا املوضوع وقلنا بإمكانّيته من حيث التعلييل عىل هذا النوع من العلل، 

 املبدأ خالفًا جلمهورهم الذين اشرتطوا الضبط والتمّيز يف العّلة.

 ا،هً قً عيدًفهمًالنّصًوفًْةًالتيًتً ستنباطيًّةًواالبع:ًتوليفةًالقواعدًالعقالئيّةًالتفسرييًّاالركنًالر

لفوارق، وختريج املناط، ومناسبات احلكم مثل تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّيات ونفي ا

 واملوضوع، ومسلك االعتبار، ونحو ذلك.

وات التعامل غري احلريف مع أد همّ من أ)العقل اجلمعي( هذه القواعد العقالئية العرفيّة 

 نتاج تكوينٍ إل ؛ي حرفيات النصوصالنصوص، وهي تقوم بمالمسة املالك واملناط وختطّ 

 قه وموضوعه، كام رشحنا ذلك بالتفصيل سابقًا.جديد للحكم الرشعي ومتعلّ 

وقد توّصلنا إىل أّن هذه التوليفة من القواعد ذات صلة كربى باالجتهاد املناطي، لكنّها 

ليست بعيدة أيضًا عن االجتهاد املقاصدي اخلاّص املتصل بمالكات وغايات هذا الترشيع أو 

 ذاك.

ًاآلتية: ًنخرجًبالنتيجة نا ـ إّن األركان األر هبذا ل  ص  بعة التي درسناها بالتفصيل سابقًا، ت و 

 ضمن الكيفيّة التي رشحناها واخرتناها هلا ـ إىل تأصيل وتربير:



   

ًمناطي1ً ًاجتهاد )عليل = العّلة بمعنى املدار واملناط(، يتخّطى حرفّيات النصوص  ـ

 )باخلصوص الركن الثالث والرابع(.

ًكيّل،2ً ًتقعيدي ًاجتهاد ارج سياق الدالالت النصيّة اجلزئّية يستنبط القواعد خ ـ

 .()باخلصوص الركن األّول

3ًً ًمقاصديًغائيًـ دور يف إنتاج ه ا لممّ ور كبري يف النفي وتعيني املسار، أكثر له داجتهاد

 ة.دمتعدّ  ةأحكام رشعيّة وفتاوى دينّية جزئيّ 

ختوض فيها، غاية ومن هذا كّله يظهر أّن العبادّيات وغريها يمكن هلذه األركان األربعة أن 

ما يف األمر أّن ما سميناه سابقًا باملبهامت الرشعّية التي ال سبيل للعقل والتجربة العقالئّية إليها 

ـ سواء كانت من العباديات أو غريها ـ ال تقدر األركان اخلارج ـ نصّية، مثل الركن الرابع هنا، 

 أن تتدّخل فيها، كام بّينا ذلك بوضوح فيام مىض.

ه يف أصل املوضوع، أّما تأثريات هذه النتائج عىل االجتهاد الفقهي يف بعض هذا كلّ 

 االمتدادات هنا وهناك، فسوف نبحثها بالتفصيل يف الفصل الرابع من هذا الكتاب، فانتظر.

وهبذا نكتشف أّن االجتهاد املجايف للقياس لديه إمكانات ذاتّية قادرة عىل بناء اجتهاد 

ريقة متلفة عن السائد فيه، وأّن سبب عدم والدته هو القلق من مقاصدي ومناطي وعليل بط

بعض األمور كالقياس، مما جعل هذه األدوات التي بحثناها يف هذا الفصل أقّل حضورًا يف 

 االجتهاد الفقهي من حجم حضورها احلقيقي وطاقتها االستيعابّية.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 يوالعللواملناطي االجتهاد املقاصدي 

 املعوقاتاملوانع ودراسة يف 

 

 

 





 

 

 

 

 متهيد

انتهينا ـ بحمد اهلل تعاىل ـ من رصد أبرز القواعد التي نؤمن هبا أساسًا يف تشييد االجتهاد 

املناطي والتعلييل، واالجتهاد املقاصدي وفق فهمنا اخلاّص له، وكذلك قّررنا قواعد التعّدي 

 عن حرفّية النّص ورشحناها وبّررناها.

، بل يلزمنا أن نتحىّل بالصرب أكثر؛ لكي لكنّ  نا مل ننته  من مسرية هذا البحث الطويل بعد 

نرصد أهّم العوائق التي تواجه جممل هذه النتائج التي توّصلنا إليها، فهل ثّمة عوائق وموانع 

 تنسف ما توّصلنا إليه أو ال؟

ًمانعان:هنا،ًالذكرًًحّقًتأهّمًاملوانعًالتيًتسً،ًفإنًّيفًتقديري

القياس الرشعي، حيث قد يتصّور أّن أدّلة رفض القياس العقل واملوقف من  املانعًاألّول:

ألّن هذا البنيان قد يكون مشموالً ألدّلة النهي  لبنيان الذي توّصلنا إليه سابقًا؛توصل خللخلة ا

نا عن القياس، فيلزمنا البحث يف هذا املوضوع لرصد النسبة بني القياس وبني جممل ما توّصل

إليه، وهو ما يفرض علينا خوض رحلة مهّمة يف ّتديد القياس املستهَدف بالنهي يف النصوص 

 الدينّية، وفقًا ملدرسة نفي القياس.

ًالثاين: إفضاء نظرّية املقاصد والتعليل والتعّدي، للتخيّل عن النصوص الدينّية،  املانع

بحّجة رضورة التعّدي عن حرفّية  والترشيعات التفصيلّية بحّجة نظام الوسائل واملقاصد، أو

الفهم، األمر الذي يوصلنا لعلامنّية حقيقّية ت لغي الدين لت بقَي منه جمّرد بعض القيم العليا املساّمة 

 باملقاصد أو املعايري الكلّية، وهذا خطر  حقيقي داهم هيّدد الرشيعة اليوم.

ًبنيناه ًما ًهذينًاملانعنيًيمكنهامًحتويلًكّل ًذاتًأركانًًفهلًصحيحًأّن إىلًاآلنًإىلًعامرة

ًهّشةًآيلةًللسقوطًأوًال؟

لزمنا ـ توّخيًا لإلنصاف واملوضوعّية ـ بأن نخوض الكالم يف هذين املانعني، كي  هذا ما ي 

 نجيل الصورة أكثر فأكثر، واهلل املوّفق واملعني.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملور األّول

 ي والعقلأوالر املوقف من القياسحقيقة 

 واملناطي أثريات على منظومة االجتهاد املقاصدّيالتدراسة و





 

 

 

 

 

 متهيد

رجعها أصحاهبا ـ بل حتى مالفوها ـ إىل نشاط ة التي ي  يعترب القياس من املناهج االجتهاديّ 

ثارت الكثري من أبعض املسلمني عىل األقّل يف القرن اهلجري األّول، وهو بالتأكيد ظاهرة 

وقبله ة والظاهرّية، ماميّ واإل ،وما بعد، فقد رفضه بعض املعتزلةاجلدل يف القرن الثاين اهلجري، 

عىل تفاوت يف ذلك سعة والزيدّية  باضية بتحّفظ، ووافق عليه الكثري من فقهاء أهل السنّةاإل

 وضيقًا.

هناك منهجان يمكن أن تنّظم هبام املاّدة القانونّية لتكون نظامًا »يقول جوزيف شاخت: 

(، ومنهج القياس عىل النظري واملثل Analytical Methodالتحلييل ) منّسقًا، مها: املنهج

(Analogy فمنهج التحليل الذي نجد مثاله الكالسيكي يف القانون الروماين، يؤّدي إىل .)

وضع معايري قانونّية منّظمة عىل نحو منطقي ومرّتبة عىل أساس تصاعدي. أّما منهج القياس 

ضع مسائل املاّدة القانونّية بعضها إىل جانب بعض والربط بينها عىل النظري واملثل فيؤّدي إىل و

(Parataxis and Association والترشيع اإلسالمي يمثل النموذج الثاين من هذا .)

 .«التنظيم بصفاء كبري، وهذا يتامشى مع طريقة التفكري، كام تعرّب عنها اللغة العربّية..

ث اهلجري بأّن أكثر من ّتّمس له ومارسه تطبيقًا كان ويعرف القياس يف القرن الثاين والثال

األحناف وبدرجة تالية الشافعّية، فيام كان احلنابلة واملالكّية األقّل استخدامًا له، وهلذا اعترب 

 الفرقاء املتخاصمني ممّن آمن به.الشافعّي وسطّيًا يف موضوع القياس بني 

 لتحليل مشهور ومتداول، وذلك أّن هناك عالقة ه وفقاً مرّبرات   وربام يبدي لنا هذا االنقسام  

بني األخذ بالقياس واألخذ باحلديث، فكّلام اتسع نطاق الروايات وتوّفرها بني يدي املحّدث 
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كان أقّل حاجًة للعمل بالقياس ولو آمن به نظرّيًا، وهذا أمر  طبيعي جدًا؛ ألّن القياس يمثل 

يوجد نّص، وحيث يعرف عن احلنفّية يف  األصل االجتهادي الرابع الذي يعمل حيث ال

القرون األوىل ّتّفظها عن الكثري من األحاديث كان من املتوّقع اشتهار تطبيق القياس بينهم، 

كان القياس عندهم  ،ألصق باحلديث وكان تداوله كبريًا بينهم ةنبليّ ة واحلوحيث كانت املالكيّ 

مضاّدة له  ة من يرى أّن القياس بدأ يشهد حركةً أقّل حضورًا يف تلك الفرتة عىل األقّل، وهلذا ثمّ 

ألّنه منذ ذلك الوقت ظهرت  ؛النصف األّول من القرن الثالث اهلجرّي  منذأثرت عليه 

ت بني يديه ي وّفر للفقيه الكثري من املروّيامر الذالكربى عند أهل السنّة، األة ّونات احلديثيّ دامل

ى أّن نصوص أهل رملّدعى يف هذا املجال، بل سنمما قّلل من حاجته للقياس وسّد الفراغ ا

ي بيشء من الربط بني القياس والرأي حرشنا لذلك يف مبحث شمول الرشيعة ـ توأالبيت ـ و

ة مل تعد النبويّ  ةأّن السنّ ظنّوا ، وأّن أولئك الذين ذهبوا للقياس سنّة النبوّيةلوبني املعرفة با

 متلف الوقائع واألحداث.كاٍف لتغطية الترشيعات يف  متوّفرة بحجمٍ 

من هنا نجد أمثال منّاع القطان يعتربون أّن سبب انتشار مدرسة الرأي يف العراق وتوّسع 

أيب حنيفة يف استعامل القياس مقارنًة بغريه، هو عدم الوثوق باحلديث نتيجة كثرة الوضع يف 

ب العراق من معقل العراق؛ لتكثر املذاهب املختلفة، إضافة لكثرة الوقائع ـ خاّصة مع قر

فيام نرى باحثني  .احلضارة الفارسّية القديمة ـ مع قّلة احلديث قياسًا باحلجاز وغري ذلك

آخرين حيتملون أّن إسناد أهل البيت النبوّي نصوَصهم إىل شخص النبّي يف بعض األحيان، مع 

ث )النّص ـ أّنه يكفي نسبتها إليهم عند شيعتهم، هو سعيهم لوضع عدد وافر من األحادي

السنّة( يف متناول املسلمني؛ هبدف احلّد من نزعة القياس والرأي التي ترّبر منطلقاهتا بشّح 

 .النصوص

أن تتعّرض ـ القوّية ـ رغم صّحتها النسبّية نها عنها يمك مّن هذه املقاربة التي نتكلّ أغري 

ة خوف من حرص مرجعيّ ولئك الذين مل يكن لدهيم دائرة أيف غري جمال، ومن ذلك الهتزاز 

 ةمثل بعض أئمّ مع اإلقرار بمبدأ حجّية السنّة، عالية،  االجتهاد يف العقل والقرآن بدرجةٍ 
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، وهلذا أنكروا بعض األمور يل أكثر هلاتني املرجعّيتنياملعتزلة الذين بدا واضحًا منهم امل

ملناقشات يف القرن كام أّن هذا التفسري يمكن أن خيضع  املشهورة انطالقًا من منهجهم هذا.

الثاين والثالث لو تّم تفسري القياس بغري معناه املتعارف اليوم بام يتوافق حتى مع وفرة 

 النصوص احلديثّية بني يدي القائس وسيأيت.

إّن املوقف من القياس مل تكن له وجهة واحدة عرب التاريخ، فبعض املعتزلة يتوافق مع ابن 

أهّنام خيتلفان يف املوقف من العقل أو مساحة مرجعّية حزم الظاهري يف رفض القياس، رغم 

 احلديث اختالفًا غري قليل، وكذلك خيتلفان يف قضّية تعليل األفعال اإلهلّية.

 هل غاب اسم أئّمة أهل البيت عن أوائل من انتقد القياس؟!

 ،مًاملعتزيلالقياسًيفًتاريخًاإلسالمًهوًالنّظاجاهرًبانتقادًثّمةًاعتقادًمثارًيفًأّنًأّولًمنً

ل من باح بإنكاره فأوّ  ،ا املنكرون للقياسوأمّ »ه: وتابعه غري  هـ( 794)ويف هذا يقول الزركيش 

وحممد بن عبد اهلل  ،وجعفر بن مبرش ،كجعفر بن حرب ،من املعتزلة ام وتابعه قوم  النظّ 

 .«وتابعهم من أهل السنة عىل نفيه يف األحكام داود الظاهري ،اإلسكايفّ 

وذكر أبو القاسم عبيد اهلل بن عمر يف »حني قال: هـ(، 463)ا ما كان أّكده ابن عبد الرّب وهذ

وال غريهم ممن له  نيمن البرصيّ  أحداً  ما علمت أنّ  :كتاب القياس من كتبه يف األصول فقال

 وقد ،يه اجلمهورلومل يلتفت إ ،نباهة سبق إبراهيم بن النظام إىل القول بنفي القياس واالجتهاد

 .«ه عليه هو وأصحابهوقمعه فيه وردّ  ،خالفه يف ذلك أبو اهلذيل

ًجداً  ًمثري ًالبرصي ًالنّظام ًسّيار ًبن ًإبراهيم ًحول ًالكالم ًهناًوهذا  ةوحيتاج ملراجع ،لنا

هـ، وقد اختلفوا يف والدته، ووضعت ما بعد 229و  221تارخيّية، فالنظام تويّف ما بني عامي: 

آراء شهدت جدالً مثل إنكاره القياس واإلمجاع وّتّفظه يف  هـ، وكانت له185هـ إىل 150

ام، فإّنه يثري وهذا يعني أّن رفض القياس لو كان ظهر علنًا مع النظّ  ،يثادالكثري من األح
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هـ(، واإلمام 114الباقر )حمّمد مثل اإلمام  ،من القياس تساؤالً يف موقف أهل البيت النبوّي 

معارضتهام للقياس غري علنّية وحمدودة، حتى عرف بعد هـ(، فهل كانت 148جعفر الصادق )

، مثل أن يكون ما عارضوه مغايرًا ملفهوم ام بمعارضة القياس أو أّن خلف األمر شيئاً ذلك النظّ 

القياس الذي استقّر يف القرن الثالث والرابع اهلجرّيني، وأّن هذا الذي استقّر هو الذي أنكره 

بني اإلمام  حوارات جرت ةلة يف رفض القياس، بل ثمّ إذ النصوص عنهام منقو ؟!النّظام

فهل معارضة هؤالء  !كام سيأيت حسب الرواية الشيعيّة يب حنيفة نفسه يف املوضوعالصادق وأ

األئّمة مل تكن متداولة يف الوسط اإلسالمي العام خالل القرون األوىل؟! أمل يكن طالهبم 

وهل ثّمة احتامل أن  معروفني برفض القياس؟! ة ومتكّلمنيدينيّ  ن عليهم من رموزٍ وواملحسوب

يكون هذا الكالم التارخيي املنقول ينطلق من موقف جتاهل أئّمة مثل هؤالء وعدم االعتداد 

 هبم؟!

هذا ما سوف يتضح لنا من خالل البحث القادم، وسنرى يف مرحلة التقويم النهائي تفسريًا 

 هلذه الظاهرة نطرحه ونرّجحه.

لننظر يف شخصّيات شيعيّة ـ  ؛د كتب الفهارس والرجال والرتاجمقمنا برص ،من هنا

فرأينا يف القرون اهلجرّية األربعة األوىل، رف عنها التصنيف يف نقد القياس، باملعنى العام ـ ع  

 اآليت:أّن مهّمها هو 

: املعروف بامليموين، ذكروا له كتابًا باسمالقريش  بن عبد اهلل بن عمران عيلّ أبو احلسن  ـ1ً

 ويبدو أّنه من أبناء القرن الرابع اهلجري. .القياس عىل أهل كتاب الردّ 

. وهو من أبناء القرن «القياس كتاب يف إبطال»ذكروا له ، حييى العلوّي أبو حمّمد  ـ2ً

 الرابع اهلجري، ويقع يف طبقة مشايخ املفيد.

. وهو يف طبقة «اسبطال القيإ كتاب يف»، وذكروا من كتبه: امأبو منصور الرّص  ـ3ً

 تقريبًا. العلوّي 
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كتاب النقض عىل عيسى بن »النوبختي، له بن أيب سهل  عيل بن عيل بن إسحاقإسام ـ4ً

 هـ.350و  250. وقد عاش النوبختي بني عامي «االجتهاد أبان يف

 كتاب االستفادة يف الطعون عىل األوائل»، ذكروا له عبد اهلل بن عبد الرمحن الزبريي ـ5ً

 .«عىل أصحاب االجتهاد والقياس والردّ 

عىل أصحاب  كتاب الردّ »هـ(، ذكروا له 352) أبو القاسم الكويف عيل بن أمحد ـ6ً

 .«حكاماالجتهاد يف األ

وهو من أبناء القرن الثالث  .لقياس، ذكروا له كتاب امريياحل عبد اهلل بن جعفر ـ7ً

 اهلجري.

ثار الرسول واعتمد آ عىل من ردّ  الردّ كتاب »، ذكروا له مهالل بن إبراهيأبو الفتح  ـ8ً

 .«نتائج العقول

أّن أقدم املدّونات املستقّلة املؤّكدة شيعّيًا ترجع للقرن الثالث ويظهر من هذه القائمة 

اهلجرّي مع احلمريي، دون أن نعرف مضمون هذه املدّونة بالدّقة، وأّن عدد املدّونات املستقّلة 

والظاهر أّن فرتة التدوين األساسّية يف نقد القياس يف القرون األربعة اهلجرّية األوىل،  قليل  جداً 

ة لكن بالتأكيد ال يمكننا جتاهل وجود املواقف واألبحاث الشيعيّ كانت القرن الرابع اهلجري، 

 .كّلها رتةيف تلك الف ة الشيعيةة والكالميّ ة واحلديثيّ صوليّ ة واألمن القياس يف ثنايا الكتب الفقهيّ 

وقد سبق أن بحثنا يف الفصل األّول من هذا الكتاب قضيّة وجود تيار شيعي يميل للقياس 

نوعًا ما، وّتليل هذا امليل، والنظرّيات التي قيلت يف ذلك، وهو تيار يرجع للقرن الثاين 

يف القرن  والثالث اهلجرّيني، وبلغ أوجه مع ابن اجلنيد قبل أن تقيض عليه مدرسة بغداد

، فراجع، فإّن وجود الشخصّيات البارزة بالنسبة لآلخر املذهبي مثل هشام بن اخلامس اهلجري
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احلكم ويونس بن عبد الرمحن ضمن قائمة من عمل بالقياس جيعلنا نتوّقع أّن الصورة الشيعّية 

 مل تكن واضحة يف القياس بالنسبة لغري الشيعة قبل القرن الرابع اهلجري.

هد أمامنا، فام هو القياس وما يتصل به ممّا رفضه أهل البيت ونّددوا به؟ هذا كّله يعّقد املش

بدته عىل شكل ياس أالت عىل القكيف يمكننا معرفة منظورهم بالضبط هنا؟ هل حصلت ّتوّ 

ة أو عىل األقّل معنيني متلفني عن بعضهام أو ال؟ كيف يمكننا التامس موقف أهل دمعاٍن متعدّ 

 ة هلذا املوضوع؟ي املداخل املفتاحيّ وما ه ؟البيت من القياس

 هذا ما سوف نحاوله هنا يف هذه املرحلة من البحث.

 األّولّية احملتملة يف منظور أهل البيت النبوّي من القياس و..اخلمس الفرضّيات 

الفرضيات املحتملة يف منظور أهل البيت من ذلك اليشء أهّم البّد لنا من طرح  بدايةً و

 ،حالياً ة ساسيّ أات فرضيّ مخس ويمكننا طرح  والرأي و.. اسيبالق ىوه واملسمّ ضالذي رف

 وهي:

ًاألوىل: وتداول بني ونحو ذلك، ما هو املعروف اليوم،  القياسأن يكون املراد ب الفرضّية

حماولة احلصول وما بعد، وهو ـ يف احلّد األدنى ـ علامء أهل السنّة منذ القرن اخلامس اهلجري 

إلثبات احلكم يف الفرع بام هو يف األصل،  ؛صل هبدف ّتقيقها يف الفرعاحلكم يف األ ةعىل علّ 

 ة واضحة.فالفكرة اجلوهريّ  ،ة لسنا هندف الوقوف عندهادوقد صاغوا له تعريفات متعدّ 

ّن فهذا يعني أوهو قياس العّلة، ، ّن أهل البيت يقصدون هذا املعنى من القياسثبت أوإذا 

صوص عرب حماولة التامس العّلة يف األصل ستكون ممنوعة، متلف أشكال التعدية لغري املن

هل البيت لريى هل مثل منصوص العّلة أن يقوم بالتدقيق أكثر يف مراد أ وعىل الباحث هنا

؟ وهل يشمل موقفهم تنقيح املناط وخترجيه وإلغاء الفوارق مما سيكون غري مراد هلم مثاًل أو ال

 ؟أو ال يهو معتَمد اليوم يف أصول الفقه السنّ 

التشابه، ال  دأن يكون القياس هو نقل احلكم من األصل إىل الفرع عرب جمرّ  الفرضّيةًالثانية:

بمعنى أّننا وهو ما ي سّمى بقياس الّشبَه، عرب العّلة اآلتية من الطرق املعروفة يف مسالك التعليل، 

، دون دخول يف الفرعالشبه بني األصل وحّد أدنى من د م عن قياس بدائي ينطلق من جمرّ نتكلّ 

 تعميق شكل هذه العالقة الشبهّية ّتت عنوان العّلة بمفهومها الدقيق املتأّخر.



  

واّدعاء هذه الفرضيّة قائم عىل أّن القياس ولد هبذه الطريقة البدائّية العفوّية البسيطة، وأّنه 

ولعّل ما   ذلك.تغرّي وتقّعد فيام بعد بالتدريج، وأّن سلوك األحناف األوائل كانت مشكلته يف

يسمح بفرضّيٍة من هذا النوع أّننا ال نملك كتبًا ترجع للقرن الثاين تبنّي بشكل مبارش تقعيد 

لد قبل  القياس، ال من قبل أيب حنيفة نفسه وال حتى من قبل تالمذته، وهذا يعني أّن القياس و 

أساسًا، ورغم أهّنا قد  أن تولد نظرّيت ه بشكل متكامل، مما يسمح باحتامل أّن التشاهبات كانت

تستبطن بعَض العلل أو أشكال التعليل، لكنّها كانت بطريقة بدائية وعفوّية غري مقّعدة بشكل 

علمي دقيق، وأّن الالحقني صاغوا ـ بأنفسهم ـ نظرّية قياسية حنفّية عرب تتّبع تطبيقات جيل 

 ختريج أقيسة جيل القرن القرن الثاين من األحناف للقياس، آخذين بعني االعتبار التأّول يف

وسوف نرشح الحقًا ـ معتمدين عىل شواهد، الثاين وتظهريها بمظهر متناسق ومنضبط. 

خاّصًة من املصادر األصولّية ألهل السنّة أنفسهم ـ التمييز اجليل السائد يف الرتاث اإلسالمي 

ى عند القائسني، فيام بني قياس الشبَه وقياس العّلة، وأّن قياس الشبه خضع الحقًا ملناقشات حت

 الذي ظهر بقّوة وتّم التنظري له فيام بعد هو قياس العّلة.

بناًء عليه، لن يعود لنصوص أهل البيت اليوم معنى عىل مستوى عمدة مسالك التعليل، 

وسيكون قياس منصوص العّلة واألولوّية واملناسبة وغري ذلك خارج ختّصصًا عن إطار النهي 

ا النهي قياس جزئي عىل جزئي عرب تشابه االثنني ولو يف أمٍر ما، ربام ال ، وسيدخل يف هذالوارد

 .يكون عّلًة باملعنى الدقيق للكلمة

ًالثالثة: ة لألحكام التامس العلل الواقعيّ أن يكون القياس املنهّي عنه عبارة عن  الفرضّية

وافقها فهو حكم فام  ،ةة النصوص الترشيعيّ لصحّ  وجعلها مقياساً  ة من طريق العقل،الرشعيّ 

 .للرفض أو التشكيك يؤخذ به، وما خالفها كان موضعاً  اهلل الذي

بناء عىل هذه الفرضّية سوف يكون القياس املمنوع عنه هو نوع من االجتهاد العقيل يف 

ل الواقعية فهاًم لمقابل النّص، فنحن نلتمس العلل الواقعّية ثم نحاكم النصوص عرب فهمنا للع

 «.االجتهاد يف مقابل النّص »، وهبذا تقرتب فكرة القياس من فكرة ذه املّرةآتيًا من العقل ه

ستعمل لنفي احلكم وإثباته، بينام القياس العيّل وفرق هذه الفرضيّة عن السابقتني أهّنا ت  

 إلثبات حكٍم ما يف غري منصوٍص بناء عىل حكٍم يف منصوص. نوالشبهي يستعمال



  

ًاختار ًالتيًيبدو ًهي ًالفرضّية ًتقيًاحلكيمهذه ًحمّمد ًالسيد يف ّتليل طبيعة النزاع بني  ها

وهناك اصطالح آخر للقياس، شاع استعامله عىل »اإلمام الصادق وأيب حنيفة، حيث يقول: 

 هذا نّ : إوعىل هذا النوع من االصطالح، تنزل التعبريات الشائعة.. قديامً  ألسنة أهل الرأي

ة وقد كان القياس هبذا املعنى مثار معركة فكريّ . احلكم موافق للقياس وذلك احلكم مالف له

فت وعىل أساس من هذا املصطلح ألّ .. وأيب حنيفة ×عهد اإلمام الصادق واسعة النطاق عىل

ولكن  ..ةأي موافقة للعلل املنطقيّ  ،أحكامها موافقة للقياس الرشيعة وبيان أنّ  كتب للدفاع عن

إال  وأصبحت لفظة القياس ال تطلق غالباً  رين،هذا املصطلح تضاءل استعامله عىل ألسنة املتأّخ 

ام أرشنا إليه ما ، وإنّ مجر املعنى الثاين عىل ألسنتهن هي  أله، وكاد  لعىل ما عرضناه من املعنى األوّ 

يف جماالت املناقشة  زمان، من ثمراتعىل تأريخ هذه الكلمة )القياس( ومعناها، عرب األ يرتتب

 .«تهيف حجيّ 

وهذا املعنى »حسن اجلواهري امليل هلذا االفرتاض هنا، حيث يقول:  ويبدو من الشيخ

وباخلصوص اإلمام ـ عليهم السالم ـ ة أهل البيت للقياس هو الذي وقف منه أئمّ 

ألّنه يؤّدي إىل التالعب بالرشيعة ويمسخ  ؛إلبطاله ؛وقفة املدافع عن الرشيعة ،×الصادق

بل يبدو من الشيخ  .«عىل رشيعة اإلسالم فهو خطر عظيم ،أحكامها باسم مالفة القياس

 .جعفر السبحاين امليل هلذا األمر كذلك

وقد سبق أن قلنا يف الفصل األّول من هذا الكتاب أّن السيد حمّمد عيل أيازي ذهب إىل هذه 

 عيل السيستاين. الفرضّية، كام طرحها احتامالً عند بعض املتقّدمني السيد  

القياس املتداول اليوم،  ةبيت النبوي ال يعني حجيّ لهل اأعنه عند  كون هذا هو املنهّي لكن 

ه كنّ ، لًا عنهيّ ن مل يكن منهإعنه، ولكنّه بمعناه الالحق و ّن القياس بمعناه القديم منهي  بل يعني أ

ذا قلنا بتخصيص دليل النهي عن القياس هبذه فد اليقني، فليس إما مل ي  ّيته ال دليل عىل حج
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عىل القول باالنسداد ذا معناه صّحة العمل بالقياس بمعناه األّول املفرتض! نعم الفرضّية فه

سوف يكون دليل  ،لكونه منهيًا عنه ؛سداد سوى الظّن القيايسنّنه ال خيرج عن دليل االوأ

تأثري كبري ما له وهذا  ،سداد شامالً للقياس بمعناه الالحق دون وجود مانع يف هذه احلالناال

 قلنا هبذه الفرضّية. ني لويّ سدادنعىل اال

ويمكننا تطوير هذه الفرضّية أكثر لتستوعب كّل ممارسة ّتّدد املوقف من النّص أو املوقف 

من داللة النّص وفقًا لرأي اإلنسان وقناعاته العقليّة التي يكّوهنا من خارج النصوص، 

النّص تارًة أخرى بام فيستوعب األمر قياس صدور النص عىل الرأي والعقل تارًة وقياس داللة 

يسمح بالتأويل والترّصف يف معنى احلديث بام ينسجم مع قناعاته اخلاّصة املتوّلدة من خارج 

 السياق النّّص.

أن يكون املراد من القياس مطلق التقدير، ال قياس يشء عىل يشء، فإّن  الفرضّيةًالرابعة:

اس كّل عملّية يقوم فيها الفقيه بتقدير القياس بمعنى التقدير وارد يف اللغة، وعليه فيشمل القي

خارج إطار النصوص، ومن ثم يستوعب املصلحة املرسلة والرأي وغري ذلك مما ولو املوقف 

 ي عتمد أساسًا يف االستنباط فيام ال نّص فيه، إذا مل يقم عليه دليل رشعّي خاص يمنحه احلجيّة.

د ما يعرف عن أيب حنيفة واملحيطني وهذه الفرضية حمتملة جدًا أيضًا يف نفسها، خاّصة بع

به، من اعتامدهم عىل تقديراهتم وآرائهم اآلتية من الكلّيات الدينّية العاّمة، بعد قّلة النصوص 

 ورفعهم من شأو مرجعّية العرف.

اعتامد النظر الشخّص يف اختاذ املوقف الرشعي دون الرجوع للنّص رغم  الفرضّيةًاخلامسة:

لك الشخص الذي عني ذلك أّن الفقيه صاحب الرأي والقياس هو ذإمكان الوصول إليه. وي

ر ة الرواية واحلديث وعموم النّص، مع توفّ رائه وهو قليل االهتامم بمرجعيّ يعّول كثريًا عىل آ

فإّن بإمكانه الوصول لكنّه ال  ،النصيّة إّما واقعًا منكشفًا بني يديه أو عىل تقدير الفحص ةاألدلّ 

 بل يميل أكثر لرأيه وقياسه. ،ة النّص باملستوى املطلوبيّ هيتّم كثريًا ملرجع

ّن ة الرأي الشخّص، وأطارًا عاّمًا ملرجعيّ ات الثالث األخرية لتشّكل إوقد تلتقي الفرضيّ 

ة النظر مل تكن سوى تعبري عن مرجعيّ  ّول والثاين،األالقرن ي والقياس يف الرأ مدرسة

كبريًا يف اإلفتاء، وأّن فكرة التعليل  ة دوراً املرجعيّ عطاء هذه ّتكيمها وإيا واالشخّص يف القض

مور ، وتّم تأويل األجاءت الحقاً وبناء نظام تربير باسم القياس وما يرتبط به من سياقات.. 



  

ة التي عىل سياق النظريّ  ني منتظامً  القرنني األّولبطريقة غري دقيقة فيام بعد ليصبح املشهد يف

دها غري واحد من العّلة ومسالكها، وهذه فكرة يؤيّ ون انوضعت يف القرون الالحقة عىل ق

، متابعًا نسبيًّا ما باحثني ليس آخرهم عبد املجيد تركي، يف دراسته املوّسعة يف هذا الصددال

 .توّصل إليه جوزيف شاخت يف قراءته التارخيّية

ليل أهّنا بدورنا سوف نقوم يف هذا البحث املطّول نسبّيًا برصد النصوص واملواقف، وّت

ناظرة ألّي من هذه الفرضيات اخلمس أو ملجموع مرّكب منها مجيعًا أو من بعضها، وسيكون 

 هذا منهجنا للتوّصل إىل فهٍم جامع للموقف.

 من القياس ة اللتماس موقف أهل البيت النبوّياملداخل املفتاحّي

موقفهم فقط  كيف يكننا أن نصل لتحديد موقف أهل البيت من القياس؟ وهل عرّبوا عن

 فق أكرب؟املوضوع يمكن فتحه عىل أأّن من خالل مفردة القياس واشتقاقاهتا أو 

فإّن االقتصار يف معرفة موقفهم عىل مفردة القياس قد ال يكون دقيقًا؛ إذ من  ،يف تقديري

املحتمل جدًا أن يكون القياس عبارة عن عمليّة تنبني عىل أساسّيات، ويكون أهل البيت قد 

نقد القياس عرب نقد كّل العنارص التي تعطي القياس رشعّيته أو متثل منابع له، وبعبارة  مارسوا

 يمكنًأنًيكونواًقدًمارسواًنوعا ًمنًجتفيفًمنابعًالقياس.ثانية: 

ًنًحيتاجًالباحثًلرصدًسلسلةًمنًاملفاتيحًمنًنوع:أيمكنًً،منًهنا

ري النصوص أم خارج إطار النّص، فقد انتقدوا بشّدة فكرة الرأي، سواء يف تفس أًـًالرأي،

 وربام كان أحد أهّم أهدافهم من عملّية النقد هذه هو جتفيف منابع القياس.

 وهي مفردة ذات صلة وثيقة للغاية بالقياس يف تلك الفرتة عىل األقّل، حتى ،االجتهادبًـً

مها اسامن ملعنى  :تقل؟ قانأهو االجتهاد أم مها متفرّ  ؟فام القياسقال: »أّن الشافعّي نفسه قال: 

فيه داللة  احلّق  فقيه حكم الزم أو عىل سبيل ما نزل بمسلمٍ  كلَّ  :قلت ؟فام مجاعهام :قال. واحد

فيه  موجودة وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه وإذا مل يكن فيه بعينه طلب الداللة عىل سبيل احلّق 

 .«واالجتهاد القياس، باالجتهاد
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صوص أهل البيت عىل رفض إعامل العقل يف الدين، وأّن دين فقد دّلت بعض ن ،العقلجًـً

اهلل ال يصاب بالعقول الناقصة وهكذا، ومن املمكن جدًا هنا أن يكون للموضوع صلة وثيقة 

بالقياس، كونه ـ ولو ببعض معانيه ـ حيتوي ممارسة عقلّية ي ضفيها العقل اإلنساين عىل النّص أو 

 يامرسها خارجه.

ها، ويلزم الباحث النظَر فيها وهكذا نحن أمام م داخل متعّددة للموضوع، هذه بعض 

 للتوّصل لرؤية أنضج يف التعامل مع الفكرة.

 قياس والرأي و..الرافضة للة اجملموعات احلديثّيأّواًل: 

ة وروائية يتوّقع أن تتصل بموضوع يمكننا احلديث عن جمموعات حديثيّ  ،انطالقًا ممّا تقّدم

ويف قيمتها  ،ويف مدلوهلا من جهة ثانية ،ينا رصدها للنظر يف صلتها من جهةبحثنا، ومن ثّم فعل

 لتحديد منظور أهل البيت من رفض القياس.التارخيّية من جهة ثالثة؛ 

يف أمر القياس بلغ  النبوي جمموع ما جاء عن أهل البيتوبداية نلفت إىل وجود قول بأّن 

البحث هل ثّمة يشء من ذلك أو أّن هذه ، وسوف نرى يف هذا حوايل اخلمسامئة رواية

 األرقام قليلة قياسًا بالواقع الروائي أو أهّنا مبالغ هبا؟

وهيّمني بدايًة أن أدعو القارئ للتحيّل بالصرب؛ ألّن النتائج التي سنتوصل إليها سوف نبنيها 

عىل  واملهّم هو عرض النصوص ،بشكل تدرجيي جدًا نتيجة مراكمة الروايات والسري هبا

 الفرضيات اخلمس املتقّدمة ومعرفة الرتجيح أو فتح االحتامالت فيها.

 «الرأي»اجملموعة األوىل: النصوص الناهية عن 

ات هذه الكلمة، قتخدمًة اشتقامس، «رأيال»توجد جمموعة من األحاديث تتصل بعنوان 

                                              
ـ  514، 502: 6؛ ومصطفى اخلميني، ّتريرات يف األصول 196: 2( انظر: اخلوئي، مصباح األصول 1)

جلواهري أّن نصوص النهي عن القياس بلفظه يف خصوص كتاب ؛ وقد ذكر حسن ا166: 7، و515

فكم هو »روايات، ثم قال:  10رواية، والنهي عن الرأي يف الدين كان  24تفصيل وسائل الشيعة كانت 

، فانظر له: جمّلة فقه أهل «عدد الروايات الناهية عن القياس والرأي يف كّل كتب الروايات لو أحصيت؟!

 .120م، إعادة النظر يف القياس )الفقهي(: 2001، 23البيت، العدد 

للحفر فيها ودراستها، وهو ما نتأّسف لعدم وجوده إىل  مجعه من النصوص؛أقىص قدر ممكن هنا مجعنا لقد  (2)

 ة والرشعّية.اليوم ـ يف حدود اّطالعنا ـ يف الدراسات األصوليّ 



  

 .أو قريب منه وقد اّدعى بعض الباحثني بلوغ هذه الروايات حّد التواتر

ًومهّمًهذهًالرواياتًهوًاآليت:

عن أبيه، عن آبائه، عن  عن عيل بن موسى الرضا، الريانًبنًالصلت،خربًالروايةًاألوىل:ً

 برأيه : ما آمن يب من فّّس وجّل  اهلل عزّ  قال»: ‘، قال: قال رسول اهلل×أمري املؤمنني

 .« دينيديني من استعمل القياس يف هني بخلقي، وما عىلكالمي، وما عرفني من شبّ 

 «تفسري القرآن بالرأي»مفهوم الرأي يف فكرة 

ًـًاحلديثًعنًهذهًالروايةً ًيمكنًأنًيكونًعربًنقاط:ـًلوًالحظناهاًمنفردة 

نصوص النهي عن التفسري بالرأي جيب فهمها بأحد  الكاشاين إىل أنّ الفيض يذهب  ـ1ً

 شكلني:

ل يف القرآن رأَيه، ولاألوّ   و مل يَر هذا الرأي ملا الح له هذا املعنى.ل: أن يكون له رأي في عم 

 .ة بال رجوع إىل السامع والنقلالثاين: املسارعة إىل التفسري بالعربيّ 

االعتامد عىل العقل دون الرجوع إىل أهل ، بأّنه «التفسري بالرأي»يفّّس املحّدث البحراين و

 اّم البعد ع كّل  عيد  بميل طبيعي، بام إذا كان عن هوى و معتربًا أّن حرص التفسري بالرأيالبيت، 

 .نطقت به الروايات

ال يصّح التعامل معها بشكل لغوي بحت  «الرأي» كلمةإىل أّن  الصدرويذهب السيّد باقر 

وفقط، بل البد من دراسة سياقها التارخيي، فقد ّتّولت هذه الكلمة إىل داّل تارخيي عىل تيار 

الرأي، وإذا فهمنا هذا السياق التارخيي أمكننا أن  كبري يف الثقافة اإلسالمية عرف بمدرسة

نعرف أن النهي عن التفسري بالرأي يراد به النهي عن ذلك املنهج املّتبع يف أوساط مدرسة 

 .يًا دون رجوٍع أبدًا إىل املعصومالرأي، أي االعتامد عىل العقل فقط حتى لو كان ظنّ 
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ً:يفًالرتاثًاإلسالميثالثةًتعّدًاألبرزًًهبذاًنحنًأمامًاحتامالت

 إّنه التفسري باهلوى وامليول والرغبات. أًـ

 إّنه مطلق التفسري غري املعتمد عىل النقل والرواية. بًـ

إّنه تعبري آخر عن مدرسة الرأي املعروفة يف العراق، والتي تعتمد العقل الظنّي دون  جًـ

 الرجوع للمعصوم.

 اول هذه الرواية وأمثاهلا.هذه صورة موجزة عن أهّم عنارص املشهد يف تن

كام  هذه الرواية تتكّلم عن تفسري كالم اهلل بالرأي، وهو مفهوم حيتمل احتامالت متعّددة ـ2ً

تعبريًا « برأيه»كون الباء يف كلمة بنظري مما مل يشتهر كثريًا، من أرجح االحتامالت  لكن، رأينا

لواسطة التي من خالهلا تّم القيام ي هو اأي، فالرأالتفسري قد متّت عرب الر ةعن كون عمليّ 

ت األربع املتقّدمة هنا بالتطوير افرضّية الثالثة من الفرضيّ التفسري، وهذا ينسجم مع ال ةبعمليّ 

 الذي صغناه هلا.

ومحلت األغراض بقّويت، الباب باملفتاح،  هبذا تصبح الرواية كمن يقول: لقد فتحت  

 يها التفسري.وهكذا، فالرأي هنا كان الوسيلة التي تّم ف

أي ما أراه، فإّن « وجهة النظر»ومن الواضح أّن كلمة الرأي هنا تأخذ معناها األّويل، وهو 

رأي اإلنسان من رؤيته، فام يراه هو يكون رأيًا له ومرئّيًا له، فيصبح املعنى أّنه يفّّس القرآن بام 

يشء الذي يراه من قبل هو مرئّي له، فثّمة يشء يراه فيعمد لتفسري القرآن من خالل ذلك ال

 التفسري، وهذا قريب جدًا من الفرضّية الثالثة.

ًضوءًهذاًالتفسريًنرجعًلالحتامالتًاألخرىًهنا،ًويمكنًأنًنقول:ويفً

للكلمة طابعًا ما يعطي  والتفسري بحسب األهواء، وه ىعنمب« يأالتفسري بالر»تفسري إّن  أًـ

نسجم مع بعض األصولّيني الذين يوبالنقد هنا، فة ة املستهدَ ة التفسرييّ غري أخالقي للعمليّ 

أرادوا اخلروج من تأثري هذا النوع من النصوص، كي يمنحوا الدالالت القرآنية والظهورات 

 .الكتابّية املنكشفة للفقيه حجّيتَها واعتبارها.

وإن قدرت عىل استيعاب ذلك  «لتفسري بالرأيا»كلمة إّن هذا التفسري ال يبدو دقيقًا؛ ألّن 

حراف إقحام فكرة اهلوى والشهوة واالنعطي ييف اجلملة، لكّن املدلول اللغوي للكلمة ال 



  

نعم، التفسري بالرأي باملعنى الذي  ، هلذا نحن بحاجة لقرائن وشواهد إضافّية هنا.األخالقي

 آخر. رّجحناه يمكن أن يكون سلوكًا غري أخالقي يف نفسه، وهذا أمر  

كّل ما يقوم به املفّّسون اليوم، فإهّنم جيتهدون يف  ىعنبم« أيالتفسري بالر»تفسري إّن  بًـ

، عرب شواهد من النّص أو قرائن أو نحو ذلك فهم النص وكل واحٍد منهم يعطي رأيه يف الفهم

فهذه آراؤهم التفسريّية، وهذا تفسريهم برأهيم، فالنهي عن التفسري بالرأي هنا يصبح معناه 

خارج سياق الرواية احلديثّية،  اجتهادّية تفسريية للنّص القرآينالنهي عن القيام بأّي عملّية 

تنسجم مع بعض اإلخبارّيني الذين حرصوا تفسري القرآن بأهل البيت التي الفكرة وهي 

 ومنعوه عن غريهم.

بني أن أقول: هذا رأيي يف التفسري، وبني  اً هناك فرقهذا التفسري غري دقيق أيضًا؛ وذلك أّن 

فسري برأيي، فالرتكيبان متلفان يف اللغة العربّية، إذ الثاين يتضّمن جعل الرأي أن أقول: هذا ت

 .وسيلَة التفسري، فيام األّول جيعله نتيجة التفسري

، وال يعقل أن يكون معنى الرواية هو تفسري القرآن وفقًا ملباين لغوّية وعرفّية أو غريها

؛ ألّن معنى ذلك أّن أهل ا املفّّس مسبقاً بحيث يكون الرأي هو مقّدمات التفسري التي يؤمن هب

دون من ـ وأّي نّص آخر ـ ن يفّّس القرآن ال يعقل إلنسان أ ذإ ن؛البيت ال جيوز هلم تفسري القرآ

وال أقّل من أوصلتهم لفهم اآليات الكريمة، ّدمات ي يف مثل هذه احلال، فحتاًم لدهيم مقرأ

الرواية لسان وهل  بالرأي؟! ه تفسري  نّ تفسريهم بأل عن فهل نقومقّدمة كون القرآن كتاب اهلل، 

قابل للتخصيص وجعل النهي خاّصًا بغري أهل البيت بحيث نقول: ال جيوز ألحد تفسري 

 القرآن برأيه إال أهل البيت فيجوز هلم تفسري القرآن برأهيم؟!

ًـ لعمل إّن افرتاض السيد الصدر أّن الكلمة تشري ملدرسة الرأي يف العراق، بمعنى ا ج

بالظّن العقيل دون رجوع للمعصوم، هو افرتاض جيّد بمالحظة املراقبة السياقّية التارخيّية، لو 

ال تتضّمن  «التفسري بالرأي»ثبت أّن مدرسة الرأي تعمل بذلك، لكنّه غري دقيق؛ ألّن كلمة 

من  فكرة الظّن يف نفسها، فجعل ها تتضّمن هذه الفكرة بمعنى أهّنا تنحرص هبا غري مفهوم

فالتعبري يشمل حالة ّتصيل الرأي ولو بالعلم عرب مصدر آخر، ثم اإلتيان للنّص ، الكلمة

إلخضاعه ملا توّصلنا له بالعلم البرشي من قبل، وهذا ما جيعل هذه النصوص تنفع املدرسة 



  

مًة عىل داللة النّص،  فالبّد التفكيكّية جّيدًا؛ ألهّنا ترفض جعل املعطيات الفلسفّية والعقلية مقدَّ

من فرض النّص بنفسه داالً عىل خالف الظاهر األّويل منه، ولو بمساعدة املعرفة البرشّية املنّبهة 

لنا عىل القرائن الداخلّية يف النص مما مل نلتفت له من قبل، ال احلاكمة بنفسها عىل داللة النّص 

 النهائّية.

ّن العقيل، ّتتاج إلثبات ودعوى أّن مدرسة الرأي كانت ّترص نشاطها يف التفسري بالظ

 تارخيّي، وسنرى الحقًا هل ت سعف الشواهد ذلك أو ال؟

اجتهاد »كام أّن العمل بالظّن العقيل خارج سياق الرجوع للمعصوم يمكن تفسري كلمة 

عىل أساسه ال تفسري القرآن بالرأي، فإذا كان الصدر يعتقد أّن مدرسة الرأي كانت  «الرأي

اهتامم بالسنّة، فهذا غري أهّنا كانت تعمل عىل تفسري نصوص الدين  تعمل بالعقل الظنّي دون

 عرب الرأي والعقل، فنحن أمام ظواهر:

 .ظاهرة العقل الظنّي مع استبعاد النّص كلّياً 

 عم من الكتاب والسنّة ـ بالعقل الظنّي.ـ األ وظاهرة تفسري النّص 

 اين.وظاهرة تفسري القرآن بالعقل الظنّي دون رجوع للنّص الث

ثبات ملقولة اإلخبارّيني الذين يرفض الصدر مقولتهم، إذا كانت الظاهرة هي الثالثة فهذا إف

فهذا ال  وإذا كان هي األوىلوإال فهل العمل بالظّن العقيل بعد الرجوع للمعصوم جائز؟! 

ل ستبعاد النّص، باّن تفسري القرآن ليس عماًل بالعقل الظنّي مع ينسجم مع تفسري القرآن؛ أل

هو حماولة لألخذ بالنّص عرب تفسريه بالعقل، فلم يبَق إال الظاهرة الثانية وهي التي نرّجحها 

 بعد استبعاد مقولة الظّن حالّيًا.

معنى الكلمة هو جعل ما تراه أنت من قبل، أساسًا يف تفسري اآلية، وهذا يف هلذا فاألقرب 

 .النّص يف ذهنناانطباع ي وقّ لة الفهم نفسها من النّص بحيث تسّمى بالتغري عمليّ 

بل إّن وجود كلمة الرأي يف هذا الرتكيب ال يعطي ارتباطًا واضحًا بمدرسة الرأي بمعناها 

املغاير للفرضّية الثالثة؛ ألّن مدرسة الرأي يف االجتهاد ـ بمعنى النظر فيام ال نّص فيه أو النظر 

 بعيدًا عن النّص ـ تغاير فكرة فهم النّص عرب الرأي.

ذا يكون النهي عن التفسري بالرأي دعوة للموضوعّية يف التفسري وعدم تطويع وهب



  

النصوص ملسبقاتنا الذهنّية، وّتقيق مبدأ االستامع للقرآن بدل مبدأ يّل عنقه وممارسة اإلسقاط 

 عليه.

ني إذا تقلّ  أرضٍ  وأّي  ،نيسامء تظلّ  أّي »وقد نقل الغّزايل عن أيب بكر بن أيب قحافة قوله: 

بع وال نحكم يف تّ وقول أيب بكر ريض اهلل عنه ي  »، وعّلق بالقول: «عىل القرآن برأييحكمت 

. فقد فهم الغزايل من أيب بكر مطلَق «اهال نتعدّ  مضبوطاً  للتفسري مسلكاً  فإنّ  ،القرآن برأينا

عن  التفسري  غري املنضبط، مع أّن أبا بكر ال يريد مطلق التفسري غري املنضبط، بل يريد احلديث

 جعل رأيه حاكاًم عىل القرآن، وهو منسجم مع التحليل الذي طرحناه هنا.

 إشكالّية ظهور مصطلحات القرن الثاني اهلجري يف النصوص النبوّية والعلوّية!

ي، القياس، وتنسب الكالم إىل النبّي الذي ينسبه أ: الرإّن هذه الرواية تستخدم مفرديَت  ـ3ً

ستخدم هذه االتي تظهر هنا تكمن يف أّن النبّي هل يعقل أن يكون بدوره إىل اهلل، واإلشكالّية 

 ومدرسة القياس؟!أي املفردات التي تنتمي إىل القرن الثاين اهلجري ّتت عنوان مدرسة الر

يثري هذا التساؤل احتامالً يف أن يكون احلديث موضوعًا عىل لسان النبّي هبدف تصفية 

شكالّية هنا ليست يف وجود ظاهرة القياس والرأي حسابات ضّد مدرسة الرأي والقياس، واإل

يف العرص النبوّي، إذ قد يقال بأّنه يتوّقع وجودها يف مجيع األزمنة، خاّصًة عند من يعتقد بأّن 

سلوك القياس هو سلوك عقالئّي، إّنام يف استخدام هذا املصطلح يف العرص النبوي، فهل كان 

 معنى معّينًا غري مفهوم الرأي والقياس يف القرن مصطلحًا متداوالً بحيث يفهم منه العريبّ 

الثاين اهلجري أو ال؟ وهل أثار هذا الكالم أسئلَة مستمعي النبّي وقتها أو ال؟ وهل حذف 

األئّمة الناقلون للحديث احلواَر الذي جرى بني النبّي ومستمعيه يف استفهام معنى الكالم؛ 

 ناقلني؟لعدم أمهّيته لدهيم، أعني لدى األئّمة ال

هذه االحتامالت كّلها موجودة، وخيتلف املوقف تبعًا ملا نراه يف تفسري الكلمتني هنا، فكلمة 

يمكن أن تصدر عن النبّي بمعنى لغوي عريف أّويل، فينهى الناس عن أن يفّّسوا  «الرأي»

هم يفهمون القرآن بام لدهيم من خلفّيات، وإن كان هذا األمر يبدو هلم ـ يف تقديري ـ غريبًا؛ إذ 
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عّلمهم بالقرآن، فام معنى أن يطلب منهم أن ال يقوموا بنفسه القرآن بطريقة طبيعّية أّولّية، وهو 

بتفسريه وفقًا خللفّياهتم؟! وماذا سيفهمون من هذه الكلمة؟! وهل كانت لدهيم خلفيّات 

لفّيات؟ وهل خاّصة عقلّية تبعثهم لتفاسري وتأويالت يف العرص النبوّي؟! وما هو نوع هذه اخل

 كانت لدهيم تفاسري للقرآن يف ذلك العرص؟!

 «القياس»الذي قد يؤخذ بداللٍة لغوية خالصة، نحو تعبري  «الرأي»لكن إذا جتاوزنا تعبري 

الوارد يف الرواية، فإّن األمر يغدو معّقدًا، فامذا يتوّقع أن يفهم العريّب من الكلمة يف العرص 

يه مثارة يف ذلك العرص حتى يطرحها النبّي ويفهموهنا دون النبوّي؟ وهل كانت قضّية التشب

 أسئلة؟!

، «وما عىل ديني من قاس يف ديني»أضف إىل ذلك أّن تركيبة اجلملة مثرية هنا، فلم يقل 

، وهذا معناه أّن القياس عنوان له مفهوم «من استعمل القياس يف ديني»وإّنام استخدم عبارة 

، إذ ال يعقل أن يراد مطلق القياس باملعنى اللغوي، هلذا يرتّجح يف العقل اجلمعي مسبقاً متكّون 

ستخدم كلمة ا موأّن املتكلّ أّن األلف والالم للعهد، وهو ما يؤّكد مركوزّية املفهوم مسبقًا، 

 وجود مفهوم متبلور مسبقًا، ويراد التنديد باستعامله.بام يوضح ، «استعامل القياس»

ي أّنه ليس لديك أّي معلومات مسبقة عن مصطلح اسمه ولتوضيح الفكرة أكثر: تصّور مع

، وأّنك مل تسمع ال بالقياس املنطقي وال بالقياس الرشعي من قبل، ثّم تلّقيت تعبري «القياس»

، فام الذي يمكن أن تفهمه هنا؟! ثّمة نقص يف التوضيح، فالبّد من فرض «استعامل القياس»

حميطة بصدور هذا النّص، كي يتسنّى هلم فهم  وجود خلفّية سياقّية اجتامعيّة أو شخصّية

 الكالم، وإال فسوف يبدو مبهاًم بعض اليشء بالنسبة إليهم.

ودعوى أّن اإلمام الرضا هو الذي قام بنقل خالصة كالم النبّي باملعنى، فاستخدم مفردات 

ن ثالثة عرصه، وإن كانت حمتملة يف نفسها، لكنّه احتامل بعيد يف هذا األمر، فحديث النبي ع

مفاهيم تنتمي للقرن الثاين اهلجري يظّل مثريًا للتساؤل، وهي مفاهيم: التفسري بالرأي، 

 والتشبيه، والقياس، علاًم أّننا ال نريد بام قلناه إثبات الوضع كام هو واضح.

خاّصة، × قال هذا احلديث لإلمام عيلّ ‘ ولعّل أفضل املخارج هنا هو اّدعاء أّن النبي

د هنا هو سند األئّمة من أهل البيت، فمن املمكن أن يكون النّص مما قاله النبّي وذلك أّن السن



  

لعيّل دون أن يكون النبيُّ قد قاله أمام عاّمة الناس حتى تثار األسئلة السابقة، وهذا ما يفتح عىل 

مثل  قاعدة يف جمال النقل احلديثي، وهو أّن كّل نقل يتوّسطه األئّمة يف السند دون أّي راٍو آخر

هذا النقل، فإّن النقد املتني عليه هبذه الطريقة لن يكون دقيقًا وفقًا للسائد يف املعتقدات اإلمامّية 

 حول األئّمة.

ثبت كون احلديث موضوعًا ـ لو تّم ـ كّله النقد املتني هذا وعىل أّية حال، ف ال يمكنه أن ي 

بنقله بني صدوره، خاّصة وأّنه قد تفّرد بنحو اليقني، لكنّه يزعزع قيمته التارخيّية ويشّككنا يف 

الصدوق، ووقع يف السند تارًة إبراهيم بن هاشم الذي لدينا بعض التوّقف يف  الشيخ  املتقّدمني 

بنى وثاقته عىل مثل كونه شيخًا للصدوق  أمره، وأخرى حمّمد بن موسى بن املتوّكل، الذي ت 

ثيق بعض املتأّخرين له، ووقوعه يف وتريّض الصدوق عليه، وكونه من مشايخ اإلجازة، وتو

 الطرق، وغري ذلك مما ال يوجب وثوقًا بوثاقته، كام حّققناه يف حمّله.

وهذا النقد املتني هنا يبدو أوضح يف سلسلة من الروايات القادمة، كام سوف نشري، 

 فاملالحظة هذه عاّمة لكنّنا ذكرناها هنا.

ة دتساعد عىل جعل القناعات املتولّ  ةة اللغويّ هنا بحسب الدالل «يأالر»إذا كانت كلمة  ـ4ً

وهو ما ينسجم مع الفرضيّة الثالثة، فام معنى  ،ساسًا يف التعامل مع النصوصخارج النّص أ

احلديث أّن املراد بالقياس  يف «القياس»عن  «يأالر»طي فصل عال ي  أالقياس يف هذه احلال هنا؟ 

هنا أو أّن التفسري بالرأي واستعامل القياس منفصل عن مضمون الفرضّية الثالثة  آخر يشء  

عبارة عن أمر واحد، لكن تارًة جتعل القناعات العقلّية املسبقة أساسًا يف التفسري وأخرى أساسًا 

يف دائرة ما ال نّص فيه؟! لكن هل يعقل وجود ما ال نّص فيه يف العرص النبوي بحيث يكون 

أو ال؟ وهل يمكننا هنا أن نفّّس ع جزئيّة صغرية ـ ـ ال جمّرد وقائظاهرًة حمتاجة للكالم عنها 

القياس بمعنى مطلق املشاهبة أو بمعنى التقدير )الفرضية الثانية والرابعة(؟! أو أّن صدر 

 الرواية وذيلها يتكّلم عن أمر واحد متامًا ال غري، وإّنام سيق ألجل التأكيد؟!

عًا من املغايرة مع التفسري بالرأي، يفرتض ـ قاعدًة ـ أن تبدي نو هنا «ياسقال»إّن كلمة 

وحيث إّننا رّجحنا أّن التفسري بالرأي قريب جدًا من الفرضّية الثالثة هنا، صار من املمكن 

اعتبار القياس أحد الفرضيات األخرى، فيقرتب كثريًا من مفهوم القياس الرشعي إّما بشكله 



  

ر القائم عىل قياس يشء عىل آخر ولو البدائي القائم عىل املشاهبات البسيطة أو بشكله املتطوّ 

عرب العّلة، وهبذا تكون هذه الرواية من النصوص التي تساعد عىل رفض القياس بمعناه 

 الرشعي املعروف ولو ببعض أشكاله.

وحيتمل هنا أن يكون التفسري بالرأي هو استخدام املسبقات الذهنّية لتطويع النّص، بينام 

لذهنية للحكم عىل النص قبوالً أو رفضًا، وهو ما جيري يف القياس هو استخدام املسبقات ا

العادة يف نصوص السنّة والتعامل معها، وهلذا ربط التفسري بالرأي عادًة بكالم اهلل أو بالقرآن 

 الكريم.

ن يكون املراد بالقياس هنا هو القياس املنطقي، وتكون الرواية لعّل شخصًا حيتمل أبل 

واخر القرن الثاين اهلجري، حيث أسلمني يف خل بالد املدالذي  بصدد نقد التفكري الفلسفي

الثالث اهلجري، فليس من البعيد   مطلع القرنالرواية هنا منقولة عن اإلمام الرضا الذي تويّف 

في اليوناين لبالد وتكون الرواية تنديدًا بالغزو الفلس ،مزّيته الفلسفيّةرن يكون املراد القياس بأ

 املسلمني.

فإّن القياس  ،ساس أّن هذا مل يكن معروفًا يف العرص النبوّي  ذلك عىل أعد شخص  بتذا اسوإ

، وإن  أيضاً دًا يف العرص النبوّي وال نعرف له وجـ باملعنى الذي نعرفه يف القرن الثاين ـ  الرشعّي 

بعد األخذ بعني  ،ة القياس املنطقية القياس الرشعي أقوى بكثري من احتامليّ كانت احتامليّ 

 ‘.صدور احلديث عن النبّي عتبار اال

 احلوار بني اإلمام الصادق واملفّسر التابعي قتادة بن دعامة، وقفات وحتليالت

 ،×عىل أيب جعفرهـ( 118)ة امَ عَ ة بن د  ادَ تَ قال: دخل قَ  ،امزيدًالشّحًالروايةًالثانية:ًخربً

ك بلغني أنّ »جعفر: فقال أبو  .قال: هكذا يزعمون «فقيه أهل البرصة؟ أنت ،يا قتادة»فقال: 

بعلم،  ،قال: ال «؟له أم بجهتفّّس  بعلمٍ » :فقال له قتادة: نعم، فقال له أبو جعفر، «ن القرآتفّّس 

 قال: ،قال قتادة: سل ،«وأنا أسألك ،فإن كنت تفّسه بعلم فأنت أنت»أبو جعفر:  فقال له

فقال  ،«آمنني ليايل وأياماً  رنا فيها السري سريوا فيهاوجل يف سبأ: وقدّ  أخربين عن قول اهلل عزّ »

حتى  كان آمناً  حالل وراحلة وكراء حالل يريد هذا البيت قتادة: ذلك من خرج من بيته بزادٍ 

 قد خيرج الرجل من بيته بزادٍ  هنشدتك اهلل يا قتادة هل تعلم أنّ »يرجع إىل أهله، فقال أبو جعفر: 



  

رضب مع فتذهب نفقته وي   ريقحالل وراحلة وكراء حالل يريد هذا البيت فيقطع عليه الط

إّنام وحيك يا قتادة إن كنت »أبو جعفر:  قال قتادة: اللهم نعم، فقال «ذلك رضبة فيها اجتياحه؟

وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد  ،وأهلكت ت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكتفّّس 

ل يروم هذا من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حال هلكت وأهلكت، وحيك يا قتادة ذلك

 ،(واجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم): وجّل  كام قال اهلل عزّ ، نا هيوانا قلبهبحقّ  البيت عارفاً 

ته وإال التي من هوانا قلبه قبلت حجّ  ×فيقول: إليه، فنحن واهلل دعوة إبراهيم ومل يعن البيت

ال  قال قتادة: ال جرم واهلل، «م يوم القيامةمن عذاب جهنّ  يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمناً  فال،

 .«خوطب به ام يعرف القرآن منوحيك يا قتادة إنّ »ا إال هكذا، فقال أبو جعفر: هت  ّسَّ  فَ 

، وهي ال تستخدم عند أحٍد غريه هذه الرواية تفّرد الكليني بنقلها ومل نجدها منقولةً 

قبل كثريين حول التفسري  هم منأي، لكنّها تقع يف سياق املعنى الذي ف  رمفردة التفسري بال

وهي وهلذا يكون التفسري بالرأي هو التفسري من تلقاء النفس بعيدًا عن النّص الثاين، بالرأي، 

هنا واضحة ورصحية يف أّن املفهوم املقابل للتفسري بالرأي هو التفسري عرب أهل البيت، فيكون 

لقرآن ال يبدو مفهومًا ّن االثاين، وأ اد بالتفسري دون الرجوع للنّص دستباملراد منها النهي عن اال

 ليهم يف فهمه.إيلزم الرجوع  هنّ لغريهم، وأ

وإذا كانت هذه الرواية منضّمة لنصوص التفسري بالرأي، فإهّنا ترفض تفسري السّيد الصدر 

ي الظّن العقيل، يف حني تبدو الرواية ليست كذلك، بل هي الرأاملتقّدم هنا والذي فهم من 

ا عن علم، كام يبدو من طبيعة فهم الكتاب ولو بدت لصاحبها أهّن لحماولة ناهية عن مطلق 

 .وأجوبة قتادة يف مطلع احلديث ،تادة هناني اإلمام وقاحلوار ب

هّنا ال تتكّلم عن القياس يف موضوع بحثنا؛ ألقوّيًا ال تعطي شيئًا لكّن هذه الرواية 

يمكن فهمه من  هنّ ألذهاب نحو القرآن بظّن املتقّدمة، بل غاية ما تقول بأّن ا اخلمسبمحتمالته 
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آبادي، وأّن طرف احلوار هو احلسن البرصي وليس قتادة، والغريب أّن هذه اآليات تكّررت يف عّدة االسرت

؛ وتأويل اآليات 63ـ  62: 2روايات يف حوارات متعّددة مع شخصيات متعّددة، فانظر االحتجاج 

 .473ـ  472: 2الظاهرة 



  

، أّما لو رجعنا للسنّة ومل نعثر فيها عىل يشء قبل الناس من دون الرجوع ألهل البيت مرفوض

داّل فيام وصلنا منها، فهل لنا ممارسة القياس والرأي أو ال؟ هذا يشء مغفول عنه يف الرواية، 

 .املحتملة التي تقّدمت مسمن الفرضيات اخلس أو اخلامهلذا غايته التنديد بالتفسري الثالث 

ً:تانوقفتوجدًهناًًلكن

 ؟«ال يعرف القرآن إال من خوطب به»يف مجلة: « خوطب به»ما معنى 

ًالواردًيفًالرواية؟ً«خوطبًبه»ًمنًفهوماملالوقفةًاألوىل:ًماًهوً

دًا أهل البيت يكون هذا التعبري قاص هنا هو أناملعنى الذي يبدو جممعًا عليه بني الباحثني 

م خوطبوا بالقرآن الكريم، فام ّم قبل الوصول هلذه النتيجة يف ّتديد معنى أهّن ، لكّن األهالنبوّي 

 معنى ذلك؟

ًـ قد يقال بأّن املراد هو كّل من وقع حماًل للخطاب يف آية من آيات اهلل، فاملجاهدون  أ

ة وهكذا، فإّن هؤالء هم يفهمون آيات اجلهاد، واملصّلون احلقيقّيون يفهمون آيات الصال

وهذه الفكرة تنسجم مع  .همن صواتغري األأّما غريهم فال يعرفون  رآن،الذين يعرفون الق

 مقولة التفسري احلركي التي يؤمن هبا أمثال سيد قطب والعالمة فضل اهلل.

فهذه  ،بمالحظة مناسبات احلكم واملوضوعولكّن هذا املعنى غري واضح من الرواية، 

يصاله لقتادة، إذ هذا التفسري إ تنسجم مع طبيعة االحتجاج الذي يريد اإلمام الباقر اجلملة ال

وما ربط هذه  م للكتاب، فلامذا متّت مؤاخذة قتادة هنا؟!هسيفتح الطريق أمام تفسري الناس كلّ 

اجلملة األخرية بالسياق العام للحوار من حيث الرسالة األصلّية لإلمام فيه؟! خاّصة وأّن 

 ر هو الذي افتتح احلديث واحلوار.الباق

 نام يعرف القرآنّ : إبل املراد ،نآقرللغرَي راجٍع « خوطب به»أن يكون الضمري يف  بًـ

األشخاص الذين خوطب الناس هبم، وهم أهل البيت، فقد خوطب الناس بأهل البيت من 

ديث والذي وغريه، وهذا ما ينسجم مع مضمون كالم اإلمام الباقر يف هذا احل نخالل القرآ

 وأهّنم دعوة إبراهيم. ،ة أهل البيت يف اخلطابيريد التأكيد عىل فكرة مداريّ 

أن يكون املراد أّن أهل البيت قد خوطبوا بالقرآن ووّجه خطابه إليهم كام هو مع النبّي،  جًـ

ولو باملعنى العرفاين الذي جيعل لقراءة القرآن مرحلة يشعر فيها القارئ وكأّنه يسمعه من 



  

يل أو من اهلل، فيكون تعبري اخلطاب هنا إشارة لوصوله هلذه املرحلة العالية من الرتّقي جرب

 .بالكتاب

وهذا ممكن، ويفتح عىل إمكان فهم القرآن لغري أهل البيت أيضًا، لكنّه بعيد عن سياق فهم 

 تلك املرحلة، خاّصة وأّن احلوار مع قتادة.

 هنا أن يقال بأّن املراد هو الشخص الذي نزل عليه ما لعّله يبدو أّنه األرجح يف التفسري دًـ

الوحي، فخوطب بالقرآن، وهو النبّي، وأّن أهل البيت مل خياَطبوا بالقرآن لكنّهم عرفوا تفسريه 

ممّن خوطب به وهو النبّي، فيكون املعنى: إّنه ال جيوز تفسري القرآن لغري النبّي، ومن ثم ال جيوز 

ن يفّّس القرآن من دوهنا، ونحن أهل البيت نعرف سنّته، فيمكننا ملن ال يعرف سنّة النبّي أ

 تفسري الكتاب بذلك.

 قراءة نقدّية ـ سندّية ومتنّية ـ يف حوار الصادق وقتادة

ًةًهلذهًالرواية؟الوقفةًالثانية:ًماًهيًالقيمةًاملوضوعيًّ

ثبت سنان، ومل تَ بن خالد الربقي وحمّمد بن  دلقد وقع يف سند هذه الرواية كل ّمن حممّ  أًـ

ربام يعّزز الشّك يف أمر  ،هم بعض اليشء يف غلّوهبن سنان املتّ  دوثاقتهام عندي، بل وقوع حممّ 

الرواية كوهنا تعّزز نمطًا من التفسري الباطني الذي جيعل القرآن واقعًا عىل مدار أهل البيت 

 هل البيت.بموضوع أ القة لهين يف آية هنا أو هناك ال عآالقر حتى لو كان النّص  النبوّي 

 (بن)وهي خرب أيب زهري تتشابه قّصة احلوار يف هذه الرواية مع رواية أخرى شبيهة هلا،  بًـ

شبيب بن أنس، ولكّن بعض التفاصيل ختتلف، وتلك وقعت يف حوار بني الصادق وأيب 

 حنيفة، وسيأيت التعّرض هلا.

مها يف احلّد احدإل اً ختالقوغريض من هذا أّن القصص التي تتشابه توحي وكأّن هناك ا

وهذا ما يعرف ريد استنساخ املوقف يف موضع آخر بإجراء بعض التغيريات، األدنى، حيث أ  

يف علوم الصنعة احلديثيّة باختالق األسانيد ملتٍن موجوٍد من قبل يف التداول العام، وأحيانًا مع 

ع الوضع الكامل واجلزئي يف املتن . وقد تعّرضنا ألنواوالعلم عند اهللتغيرٍي جزئيٍّ يف املتن، 

 .والسند واملصنّفات يف بعض بحوثنا، فراجع
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أّن السري ليايل وأّيامًا أّن تلك الرواية فّّست املوقف بني الروايتني ونقطة التعارض املحتمل 

من بايعه ودخل معه تعني أّن  ،دخله كان آمناً  ومن :قولهقائم آل حمّمد، وأّن  آمنني هو مع

 .كان آمناً  ىل يده ودخل يف عقد أصحابهومسح ع

فال معنى قتادة بأّن الناس تتعّرض للغارة والسبي يف طريق مّكة،  إّن اإلمام حيتّج عىل جًـ

الصحيح يف تفسري اآلية لتفسري اآلية بأّن من أراد البيت كان آمنًا حتى يرجع اىل أهله، وعليه ف

آمن يوم القيامة، وقد ربط اإلمام ت ويريدهم فهو حيّب أهل البيقاصدًا البيت هو أّن من كان 

دعوة إبراهيم، وهذا أهّنم هم ، ليؤّكد «إليهم»ضمري اجلمع يف بني هذه اآلية وآية أخرى عرب 

عرب إلغاء  قناع قتادة بتفسريه الصحيحإريد يوهو  ،يعني أّن اإلمام حيتكم لدالالت اللغة العربيّة

، ومل وإضافة إرادة وحمّبة أهل البيت التي فهمها اإلمام الباقر إرادة البيت فقط التي فهمها قتادة

يقّدم اإلمام التفسري هنا ناجزًا منطلقًا من نوع من البطون التي تتخّطى قواعد الفهم العقالئي 

 .للنصوص

ة الضمري من جهة، وللواقع ة يف نوعيّ ربيّ عدري إذا كان االحتكام لدالالت اللغة الأولست 

من جهة ثانية، صحيحًا يف التعامل مع النّص القرآين، فلامذا مل يأخذ اإلمام  اخلارجي العيني

، فربط بني آيتني ال عالقة هلام ببعضهام، واحدة تقول بأّن من هتا الظهورّيةالسياق اآليات ودال

دخل البيت كان آمنًا، أو أّن السري يف تلك الديار يكون عن أمن، وأخرى تقول بأّن إبراهيم 

لو قلنا بأّنه يفهم من ذلك ـ هلل أن جيعل أفئدة الناس هتوي إىل ذرّيته أو بعض ذرّيته طلب من ا

فام ربط اآليتني ببعضهام، وأّنه يصدق أّن إبراهيم أسكنهم هناك ـ  خصوص أهل البيت النبوّي 

منًا اآلتية: إّن من دخل البيت احلرام مريدًا أهل البيت حمّبًا هلم كان آجة حتى ينتج عن ذلك النتي

؟! فإذا حّق لإلمام توظيف ضمري اجلمع يف اآلية األخرى معطيًا االعتبار من عذاب يوم القيامة

للداللة اللغوّية، فكيف ال حيّق لقتادة أن يوّظف الفهم العريب الذي يؤّكد أّن تركيب اإلمام يف 

 اآليتني غريب جدًا!

ًتقول: ئم عىل فلسفة بّينتها آية إبراهيم إّن اإلمام يريد اعتبار دخول البيت عىل أّنه قا قد
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آيات األمن غري مطابقة  ت، ولوال ذلك لكاناخلليل، فيتشّكل تركيب انضاممي بني اآليتني

 ..للواقع وهو مستحيل

ً﴿أمكن لقتادة أن يربط بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل:  وإذاًكانًاألمرًكذلك، ج  أ مِت واًاحْل  و 

ًهللِ ِ ة  ْمر  اْلع  (، بأن يقول بأّن من تعّرضوا يف الطريق للّسقة والقتل مل يكن 196بقرة: )ال ﴾..و 

 غرضهم اهلل، بل غريه، فام هو اليشء الذي يمكننا أن نحتكم إليه هنا؟!

أّن اآلية التي اقتطعها اإلمام هنا ال عالقة هلا بالتوصيف اخلارجي املمتّد يف  يضافًإىلًذلك

ة بذلك، فاآلية ال تتكّلم عن عرص اإلمام وال عن عرص شكل عىل قتادالزمان واملكان، حتى ي  

ال نريد أن نخوض هنا يف آية قّصة سبأ، النبّي، بل عن عرص قوم سبأ وأحواهلم يف أسفارهم، و

والتي هي بعيدة كّل البعد عن موضوع احلّج والوالية واإلمامة، فاآليات تتكّلم كيف أّن اهلل 

رهم سهلة يسرية آمنة لتأمني جتارهتم لبالد الشام التي أكمل نعمه عىل أهل سبأ بأن جعل أسفا

بارك فيها، فليس يف اآلية حديث عن قوم النبّي وإّنام عن سلسلة وقائع وتوصيفات حلالة سابقة 

ْنً﴿، فالحظ اآليات جتدها واضحة: تتصل بقوم سبأ ن ت اِنًع  ًج  ة  ي  نِِهْمًآ  ْسك  ب إ ًيِفًم  ًلِس  ان  ْدًك  ل ق 

ًوً  ِمني  ْيِهمًْي  ل  ْلن اًع  أ ْرس  واًف  ض  أ ْعر  ًف  ور  ف  ًغ  بٌّ ر  ًو  يِّب ة  ًط  ة  ْلد  ًب  واًل ه  ر  اْشك  ْمًو  بِّك  ل واًِمْنًِرْزِقًر  ًك 
ل  ًِشام 

ًذً  لِيل  ًق  ًِمْنًِسْدر  ء  ْ َش  ًو  أ ْثل  ًو 
ْط  ًَخ  ل  ًأ ك  ْ ايت  و  ًذ 

ن ت نْيِ ن ت يِْهْمًج  ْمًبِج  ْلن اه  د  ب  ِرِمًو  ًاْلع  ْيل  ًس  ْمًلِك  ْين اه  ز  ًج 

ًظ ا ى ر  ًق  ا ًفِيه  ْكن ا ار  ًب  ًال تِي ى ر  ًاْلق  نْي  ب  ًو  ْم ْين ه  ًب  ْلن ا ع  ج  ًو  ور  ف  ًالْك  ًإاِل  اِزي ًن ج  ْل ه  ًو  وا ر  ف  ًك  ًباِم  ة  ِهر 

نْيً  ًب  اِعْد ًب  ن ا ب  ًر  ال وا ق  ًف  ًآ ِمننِي  ا ام  ي  أ  ًو  ًل ي ايِل  ا ًفِيه  وا ًِسري  رْي  ًالس  ا ًفِيه  ا ْرن  د  ق  او  اِرن  ْمًًًأ ْسف  ه  س  ْنف  ًأ  وا ل م  ظ  و 

ورً  ك  ًش  ب ار  ًص  لِّ ًلِك 
ًآل  ي ات  لِك  ًذ  ًيِف ًإِن 

ق  ًمم  ز  ل  ًك  ْم ْقن اه  ز  م  ًو  اِديث  ًأ ح  ْم ْلن اه  ع  ج  ـ  15)سبأ:  ﴾ف 

19.) 

ًـ  ،ة والسنّية التي تفّّس آية األمنية تناقض الكثري من الروايات الشيعيّ اّن هذه الروإ د

عند املذاهب اإلسالمّية، إال إذا واإلحرام ، وعىل هذا بني فقه احلّج واحلرم ألمن الترشيعيبا

 قيل بأّن هذه الرواية من بطون اآلية!

 وهبذا تظهر لدينا بعض التحّفظات والتساؤالت حول هذه احلوارّية املنقولة.
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 قدّيةاحلوار األّول بني اإلمامني: الصادق وأبي حنيفة، مطالعة حتليلّية ن

ً ًالثالثة: ًالرواية ًًأيبخرب ًأنسً(بن)زهري ًبن عن بعض أصحابه، عن أيب عبد  ،شبيب

إذ دخل عليه غالم من كندة فاستفتاه يف مسألة،  ،×قال: كنت عند أيب عبد اهلل ،×اهلل

فإذا ذاك الغالم  ،فقدمت الكوفة، فدخلت عىل أيب حنيفة ،الغالم واملسألة فأفتاه فيها، فعرفت

 ،إليه فقمت، ×تيه يف تلك املسألة بعينها، فأفتاه فيها بخالف ما أفتاه أبو عبد اهلليستف بعينه

فوجدت  ،عليه امً مسلّ  ×فأتيت أبا عبد اهلل اً كنت العام حاّج إيّن ويلك يا أبا حنيفة  :فقلت

وما يعلم جعفر بن  :فقال فأفتاه بخالف ما أفتيته، ،هذا الغالم يستفتيه يف هذه املسألة بعينها

وجعفر بن حممد صحفي أخذ  أنا أعلم منه، أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم، ؟!دمّ حم

ة، فكنت يف طلب حجّ  :. قالحبواً  ولو نّ واهلل ألحجّ  :العلم من الكتب! فقلت يف نفيس

ا أمّ »ثم قال:  ،فحكيت له الكالم فضحك ،×ة فحججت، فأتيت أبا عبد اهللفجاءتني حجّ 

ومن له  :، فقلت«قرأت صحف آبائي إبراهيم وموسى، فقد صدق ،رجل صحفي: إيّن يف قوله

 ،وكان عنده مجاعة من أصحابه ،ن طرق الباب طارقأ فام لبثت :قال ؟!بمثل تلك الصحف

م عىل فسلّ  ،فدخل ،«دخلهأ» :أبو حنيفة، قال :فقال ،الغالم فرجع ،انظر من ذا :فقال الغالم

ثهم ومل قبل عىل أصحابه حيدّ أاهلل أتأذن يف القعود؟ فأصلحك  :قال ثمّ  ،عليه فردّ  ،عبد اهلل يبأ

 هفجلس أبو حنيفة من غري إذنه، فلام علم أنّ  ،فلم يلتفت إليه ،قال الثانية والثالثة ثمّ ، يلتفت إليه

فقيه  أنت»: هو ذا أصلحك اهلل، فقال :فقيل ،«أين أبو حنيفة؟»فقال:  ،قد جلس التفت إليه

يا أبا »قال: ، ‘هة نبيّ قال: بكتاب اهلل وسنّ  «تفتيهم؟ بمَ »: نعم، قال :قال «أهل العراق؟

يا أبا حنيفة »نعم، قال: : قال «معرفته وتعرف الناسخ واملنسوخ؟ تعرف كتاب اهلل حّق  ،حنيفة

نزل عليهم، ويلك وال أالكتاب الذين  ، ويلك ما جعل اهلل ذلك إال عند أهلعيت علامً لقد ادّ 

فإن كنت كام تقول ولست  ،ثك اهلل من كتابه حرفاً ما ورّ ‘ نانبيّ  ةمن ذريّ  هو إال عند اخلاّص 

آمنني( أين ذلك من  اماً : )سريوا فيها ليايل وأيّ وجّل  قول اهلل عزّ  فأخربين عن ،كام تقول

 ،إىل أصحابه ‘ة واملدينة، فالتفت أبو عبد اهللما بني مكّ )أحسبه( حسبه : قال «األرض؟

 ة فتؤخذ أمواهلم وال يؤمنون عىلعليهم بني املدينة ومكّ الناس يقطع  نّ أتعلمون » فقال:

قول  خربين عنأ ،يا أبا حنيفة» :فسكت أبو حنيفة، فقال :نعم، قال :قالوا «أنفسهم ويقتلون؟

 نّ أأفتعلم » :قال، قال: الكعبة «أين ذلك من األرض؟ ،(: )ومن دخله كان آمناً وجّل  اهلل عزّ 



  

قال:  «فيها؟ فقتله كان آمناً  عىل ابن الزبري يف الكعبة اج بن يوسف حني وضع املنجنيقاحلجّ 

به اآلثار  ومل تأت   ،ليس يف كتاب اهللء يا أبا حنيفة، إذا ورد عليك يش» :قال له فسكت، ثمّ 

ل أوّ  نّ إ ،يا أبا حنيفة» :قال وأعملًفيهًبرأيي،ًأقيس ،أصلحك اهلل :فقال «ة كيف تصنع؟والسنّ 

منه خلقتني من نار  فقال: )أنا خري   ،نا تبارك وتعاىلربّ  عىل قاَس  ،إبليس امللعون من قاَس 

 «ام أنجس البول أو اجلنابة؟أيّ  ،يا أبا حنيفة» :أبو حنيفة، فقال فسكت ،«وخلقته من طني(

فسكت،  «!ة وال يغتسلون من البول؟بفام بال الناس يغتسلون من اجلنا» البول، فقال: :فقال

 فام بال احلايض تقيض»الصالة، قال:  :قال «ل الصالة أم الصوم؟ام أفضأيّ ، يا أبا حنيفة» :فقال

 ولد أخربين عن رجل كانت له أمّ  ،يا أبا حنيفة» :فسكت، فقال «صالهتا؟ وال تقيض صومها

بعد فراغه  الولد أباها، فقام الرجل ة ال تلد فزارت الصبية بنت أمّ وله منها ابنة وكانت له حرّ 

الولد  ة أن تكيد أمّ احلرّ  فأرادت ،التي ال تلد وخرج إىل احلامممن صالة الفجر، فواقع أهله 

عليها وهي نائمة، فعاجلتها كام يعالج  وابنتها عند الرجل فقامت إليها بحرارة ذلك املاء فوقعت

يا أبا »: ، فقاليشءقال: ال واهلل ما عندي فيها « عندك فيها؟ ءيش الرجل املرأة، فعقلت، أّي 

جها من مملوك له وغاب اململوك، فولد له من جارية فزوّ  ل كانت لهحنيفة: أخربين عن رج

ولد له فسقط البيت عىل اجلاريتني ومات املوىل، من  مولود من أمّ  أهله مولود وولد للمملوك

 نّ إ، فقال أبو حنيفة: أصلحك اهلل ءال واهلل ما عندي فيها يش ،جعلت فداك: فقال «الوارث؟

ويلك يا أبا » فقال: ،ك تأمرهم بالرباءة من فالن وفالن وفالننّ أ بالكوفة يزعمون عندنا قوماً 

فام »مر فيهام، قال: األ مونم يعظّ هّن ، إأصلحك اهلل :فقال ،«حنيفة مل يكن هذا، معاذ اهلل

، قال: «ال يطيعوين»: ، قالعنهام تسأهلم الكّف  قال: «بامذا؟»قال: تكتب إليهم، قال:  «تأمرين؟

يا أبا حنيفة أبيت إال » :نا الرسول أطاعوين، قالأأنت الكاتب و نتبىل أصلحك اهلل إذا ك

كم بيني » :فقال ،ىصال حي   ما ،أصلحك اهلل :قال «وبني الكوفة من الفراسخ؟ كم بيني جهالً 

يف منزيل فاستأذنت يف اجللوس ثالث مرات  أنت دخلت عيلّ » :قال ء،ال يش :قال، «وبينك؟

 ،«هاهنا؟ كيف يطيعوين أولئك وهم هناك وأنا ،عيلّ  الفاً آذن لك، فجلست بغري إذين خ فلم

 :أبو بكر احلرضمي ل رأسه وخرج وهو يقول: أعلم الناس ومل نره عند عامل، فقالفقبّ  :قال

سريوا فيها ليايل وأياما آمنني، فقال: مع ، يا أبا بكر» :فقال ،جعلت فداك اجلواب يف املسألتني

. فمن بايعه ودخل معه ومسح عىل يده دخله كان آمناً  منو :ا قولهقايمنا أهل البيت، وأمّ 



  

 .«كان آمناً  ودخل يف عقد أصحابه

وردت بعض مقاطع منها ـ أو من حوار آخر مشابه ـ يف حوار بني الصادق  هذه الرواية

 وأيب حنيفة يف روايات أخرى، خاّصة مقطع قياس إبليس وما تاله، وستأيت تلك املقاطع.
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( هذه الرواية بطريقة تشرتك وختتلف مع هذه، 117ـ  115: 2لطربيس بال سنٍد يف )االحتجاج ( نقل ا2)

، أبو حنيفة :قال من أنت؟ قال أليب حنيفة ملا دخل عليه: ،×الصادق ويف رواية أخرى أنّ »حيث قال: 

 بكتاب وأنك لعامل: ×قال قال: بكتاب اهلل. قال: بام تفتيهم؟ قال: نعم. مفتي أهل العراق؟: ×قال

رنا فيها قال: فأخربين عن قول اهلل عز وجل: )وقدّ  قال: نعم. اهلل، ناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه؟

ة واملدينة، فالتفت أبو قال أبو حنيفة: هو ما بني مكّ  موضع هو؟ أّي  (آمنني السري سريوا فيها ليايل وأياماً 

 ة واملدينة وال تأمنون عىل دمائكم من القتل،ني مكّ نشدتكم باهلل هل تسريون ب إىل جلسائه. وقال: عبد اهلل

اهلل ال يقول إال  فقال أبو عبد اهلل: وحيك يا أبا حنيفة! إنّ  فقالوا: اللهم نعم. وعىل أموالكم من الّسق؟

بيت اهلل احلرام،  موضع هو؟ قال: ذلك ( أّي وجل: )ومن دخله كان آمناً  قول اهلل عزّ  أخربين عن اً حقّ 

عبد اهلل بن الزبري وسعيد بن جبري  نّ أبد اهلل إىل جلسائه وقال: نشدتكم باهلل هل تعلمون فالتفت أبو ع

اهلل ال يقول إال  وحيك يا أبا حنيفة! إنّ : ×فقال أبو عبد اهلل قالوا: اللهم نعم. دخاله فلم يأمنا القتل؟

أبو عبد اهلل: فانظر يف قياسك إن  قال ام أنا صاحب قياس.فقال أبو حنيفة: ليس يل علم بكتاب اهلل، إنّ  .اً حقّ 

قال: فكيف رىض يف القتل بشاهدين، ومل  قال: بل القتل. القتل أو الزنا؟ ام أعظم عند اهللأيّ  كنت مقيساً 

فيجب : ×قال قال له: الصالة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصالة أفضل. يرض يف الزنا إال بأربعة؟ ثمّ 

حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب اهلل  فاهتا من الصالة يفعىل قياس قولك عىل احلايض قضاء ما 

جيب عىل : ×قال البول أقذر. :قال ؟قال له: البول أقذر أم املنّي  تعاىل عليها قضاء الصوم دون الصالة.

ام أنا قال: إنّ  وجب اهلل تعاىل الغسل من املني دون البول. ، وقدقياسك أن جيب الغسل من البول دون املنّي 

فدخال بامرأتيهام  ج وزوج عبده يف ليلة واحدة،فام ترى يف رجل كان له عبد فتزوّ : ×قال رأي.صاحب 

غالمني فسقط البيت عليهم، فقتل املرأتني  يف ليلة واحدة ثم سافرا وجعال امرأتيهام يف بيت واحد وولدتا

ام أنا صاحب قال: إنّ  املوروث؟ام اململوك وأهيام الوارث وأهيام وأهّي  ام يف رأيك املالكوبقي الغالمان أهّي 

قال: ؟ يقام عليهام احلدّ  قال: فام ترى يف رجل أعمى فقأ عني صحيح وأقطع قطع يد رجل، كيف حدود.

 هقال: فأخربين عن قول اهلل ملوسى وهارون حني بعثهام إىل فرعون: )لعلّ  ام أنا رجل عامل بمباعث األنبياء.إنّ 

قال أبو حنيفة:  ه(؟إذ قال: )لعلّ  قال: وكذلك من اهلل شّك  ل: نعم.قا ؟منك شّك  «لعّل »يتذكر أو خيشى( و

ل من قياس وأوّ  ك صاحبك تفتي بكتاب اهلل ولست ممن ورثه، وتزعم أنّ تزعم أنّ : ×قال ال علم يل.

رأي وكان الرأي من رسول  ك صاحبقاس إبليس لعنه اهلل ومل يبن دين اإلسالم عىل القياس، وتزعم أنّ 

 



  

ًعضًالكلامت:ويفًالروايةًب

إّن الرواية نقلها الصدوق يف العلل بسنٍد فيه أبو زهري بن شبيب بن أنس عن بعض  ـ1ً

وقد نقل احلّر العاميل بعض مقاطع هذه الرواية، ويف السند شعيب )شبيب( بن أنس أصحابه، 

عن رجل، ومّرة ثانية شبيب بن أنس عن رجل، ومّرة ثالثة شبيب بن أنس عن بعض أصحاب 

 .د اهللأيب عب

وال نعرف من هو شبيب بن أنس وال شعيب بن أنس وال أبو زهري بن شبيب بن أنس، فهو 

رجل  مهمل جدًا، ويكاد ال نعرف له رواية غري هذه الرواية يف كتب احلديث عدا رواية أخرى 

فضاًل  ، هذاأو اثنتني، وقد أقّر النامزي الشاهرودي بأّن الرجل مل يذكروه يف الكتب الرجاليّة

عن كونه قد نقل الرواية مرسلة تارًة عن رجل وأخرى عن بعض أصحابه وثالثة عن بعض 

أصحاب أيب عبد اهلل، تبعًا الختالف املصادر واملراجع، فتكون مرسلة ضعيفة يف مثل هذه 

 احلال.

ًمنًهذاً ًبالغًاألمهّية ًتارخيّيةًعىلًحوار ًوثيقة ًبوصفها ًالرواية ًفاشتهارًتداولًهذه وعليه،

ًليسًدقيقا ، فلم ترد الرواية يف املصادر املتعّددة هبذه  النوعًبنيًأيبًحنيفةًوجعفرًالصادقًأمر 

الطريقة. وقيمة هذا احلوار ليست فقط يف موضوع القياس والرأي، بل كذلك يف موضوع نوع 

 عالقة أهل البيت مع أئّمة املذاهب األخرى وشكل تعاملهم معهم.

تسلسلة )السيناريو( الذي صّدرت به الرواية تثري الريب؛ إذ إّن طبيعة الوقائع امل ـ2ً

املصادفات التي وقعت فيها تبدو ليست مألوفة، فالراوي الذي ال نعرف من هو ـ واألغرب 

                                                                                                                     
ومل يقل ذلك لغريه،  )فاحكم بينهم بام أراك اهلل( اهلل تعاىل قال: ألنّ  ؛ومن دونه خطأ، صواباً  ‘اهلل

 ك عامل بمباعث األنبياء،حدود، ومن أنزلت عليه أوىل بعلمها منك، وتزعم أنّ  ك صاحبوتزعم أنّ 

ما سألتك  ءيسأله عن يش وخلاتم األنبياء أعلم بمباعثهم منك، لوال أن يقال: دخل عىل ابن رسول اهلل فلم

 م بالرأي والقياس يف دين اهلل بعد هذا املجلس.قال أبو حنيفة: ال أتكلّ  .، فقس إن كنت مقيساً ءعن يش

 «.متام اخلرب. الرياسة غري تاركك كام مل يرتك من كان قبلك حّب  قال: كال إنّ 

: 1اإلسالمّية( ؛ وتفصيل وسائل الشيعة )ط. 47: 27، و180: 2( تفصيل وسائل الشيعة )ط. آل البيت( 1)

 .29: 18، و467

 .198: 4( مستدركات علم رجال احلديث 2)



  

 الّطنيَ  عىل أكثر من شخص، لزاد األمر   «عن بعض أصحابه»يف  «بعض»أّنه لو صدقت كلمة 

 بّلًة ـ يّدعي حصول سلسلة وقائع:

يف املدينة املنّورة أّول مّرة عندما دخل عليه ذلك الغالم من عند اإلمام الصادق ه أ ـ وجود

 كندة ليستفتيه.

ب ـ وجوده عندما ذهب العراق فدخل عىل أيب حنيفة واقتضت الصدفة أن يكون ذلك 

 الغالم بعينه موجودًا يسأل ذلك السؤال بعينه.

ه القّصة له، وغمز أيب حنيفة يف علم ج ـ عوده إىل اإلمام الصادق إىل املدينة، وحكايت

 الصادق، ويف اللقاء نفسه صودف أّن أبا حنيفة جاء إىل اإلمام الصادق يف املدينة.

 ف الثالث معًا يف أوقات متباعدة،هذه الوقائع املتسلسلة تثري الشّك يف تالقي هذه الصد

ا الرجل من مالزمي اإلمام وال خّيفف األمر إال أن يكون هذوإن مل يكن ذلك باألمر املستحيل، 

 عىل املدينة.فيه يمّر أو ، يف مّكة الصادق، وهو غري باٍد؛ ألّن الظاهر أّنه كان يراه يف موسم احلّج 

جعفر بن حممد صحفي أخذ العلم »جاء يف تعليق أيب حنيفة عىل الصادق اجلملة اآلتية:  ـ3ً

ا أمام سؤال: هل كان التدوين ، بينام هو أخذ العلم من الرجال، وهذا ما يضعن«من الكتب

إّن  منترشًا والكتب متداولة يف عرص اإلمام الصادق حتى يصنّف بأّنه صحفي يقرأ الكتب؟

قّلام عرفنا عنها انتشار الكتب قد يقال عنها الطبقة التي سبقت طبقة اإلمام الصادق هي طبقة 

ل البيت اخلاّصة هبم، وأهّنم بني أبنائها، فهل يقصد أبو حنيفة كتبًا بعينها أو يشري لكتب أه

 ؟بسببها مل يكن لدهيم جولة عىل العلامء يف األقطار بحيث يسمعون منهم

ليس بعيدًا أن يقصد أبو حنيفة أّن أهل البيت ـ ومنهم جعفر الصادق ـ مل يكونوا لي عرفوا 

ن عىل بالتلّمذ عند الناس، وكانت حركتهم يف طلب العلم حمدودة، ومن ثّم فقد كانوا يعتمدو

عدد معنّي من الكتب التي وصلتهم، وربام أمّهها كتب وصحائف أجدادهم، األمر الذي اعتربه 

 .أبو حنيفة بمثابة نقطة ضعف

بل حتى لو أنكرنا هذه الرواية، فهي تيش بأّن فكرًة من هذا القبيل ربام كانت مثارة يف 

ة أهل البيت من حيث إهّنم مل القرنني الثاين والثالث اهلجرّيني، من الغمز يف علوم بعض أئمّ 

رفوا بوصفهم أصحاب كتب ورثوها أو قرأوها، فأراد واضع  ي عرفوا يف حمافل العلم، بل ع 



  

احلديث ـ لو مل يصدق احلديث ـ أن ينفي شيئًا من هذا القبيل، وهذا أمر  تساعده بعض  

من الرجال النصوص األخرى، مثل احلوار السابق مع قتادة، حيث أنكر عليه أخذ العلم 

 وأفواههم.

ًآخرًلهًمنهًجاءًيفًاملصادرً غريًأّنًغمزًأيبًحنيفةًيفًهذهًالروايةًبالصادقًيعارضهًموقف 

سمعت  :قال ،اينالرمّ براهيم بن حمّمد أيب نجيح إرجاين بالسند إىل اجلحيث روى  السنّية،

أفقه  ا رأيت أحداً م :فقال؟ ه من رأيتقَ ن أف  مَ  :ئلوس   ،سمعت أبا حنيفة» :حسن بن زياد يقول

تنوا الناس قد ف   نّ إ ،حنيفة يا أبا :فقال ،بعث إيلّ  ،ملا أقدمه املنصور احلرية ،دمن جعفر بن حممّ 

ثم بعث  ،أت له أربعني مسألةفهيّ : فقال .له من مسائلك تلك الصعاب ئفهي ،دبجعفر بن حممّ 

فلام برصت هبام دخلني ، نهفدخلت عليه وجعفر جالس عن يمي ،أبو جعفر فأتيته باحلرية إيلّ 

إىل  ثم التفّت  ،فجلست، وأذن يل أبو جعفر ،متفسلّ  ،جلعفر من اهليبة ما مل يدخلني أليب جعفر

قال يا  أتبعها قد أتانا ثمّ  ثم ،نعم هذا أبو حنيفة: قال ؟تعرف هذا ،يا أبا عبد اهلل :فقال ،جعفر

أنتم  :فكان يقول يف املسألة: قال ،سألهفابتدأت أ ،سل أبا عبد اهلل ،أبا حنيفة هات من مسائلك

ا وربام تابع أهل نَ عَ فربام تابَ  ،كذا ونحن نقول ،وأهل املدينة يقولون كذا ،تقولون فيها كذا وكذا

ثم قال أبو  ،أخرج منها مسألة حتى أتيت عىل أربعني مسألة ما ،وربام خالفنا مجيعاً  ،املدينة

 .«؟!علمهم باختالف الناسأعلم الناس أ ينا أنّ أليس قد روّ  :حنيفة

والالفت للنظر أّن الرواية الشيعّية تريد عرض أيب حنيفة عىل أّنه يطعن بالصادق، بينام 

 .!الرواية السنّية عىل عكس ذلك متاماً 

ولعّل الروايتني صحيحتان غايتهام حدثت وقائع الرواية األوىل قبل وقائع الرواية الثانية، 

 الرواية السنّية إىل أّنه قد جاءه أبو حنيفة قبل هذا التاريخ. خاّصة واإلمام يشري يف

                                              
هـ، وهذا يعني أّن حادثة االستدعاء للعراق يفرتض أن 137، 136( توىّل املنصور اخلالفة وبويع عام 1)

 هـ؛ ألّن عالقة أيب145تكون وقعت بعد هذا التاريخ، وقبل وقائع ثورة حمّمد النفس الزكّية الذي قتل عام 

جن بأمر أيب جعفر املنصور نفسه، ومات يف سجنه  حنيفة بالدولة العباسّية بعد ذلك كانت سّيئًة حتى س 

 هـ.150عام 

 .258ـ  257: 6؛ وسري أعالم النبالء 80ـ  79: 5؛ وهتذيب الكامل 132: 2( الكامل 2)

 ًا.ريد االنتصار للرواية السنّية فربام هناك جمال للنقاش فيها تارخييّ ( ال أ3)



  

اعتامدًا عىل ما قلناه يف التعليق عىل رواية زيد  ،يتي األمنآسنتخّطى احلوار املتصل ب ـ4ً

م آنفًا، لنذهب يف التحليل نحو جواب أيب حنيفة فيام يعمل عندما يفتقد الكتاب والسنّة، االشحّ 

 ل احتاملني:فإّن هذا اجلواب حيتم

أن يكون معنى القياس والعمل بالرأي واحدًا، والعطف يف كالم أيب حنيفة من عطف  أًـ

 اليشء عىل نفسه للتوضيح.

ويكون مرجع وتؤّيده رواية االحتجاج التي نقلناها يف اهلامش، أن يكونا متغايرين،  بًـ

ما جيعل مفردة الرأي هنا أيب حنيفة حال انعدام النّص هو القياس تارًة والرأي أخرى، وهذا 

أقرب لفكرة املصلحة املرسلة وأمثاهلا، بل قد تعني أّنه يرجع ملا يراه هو صاحلًا دون أن ي علم أّنه 

 يقصد أّنه ينسبه للرشيعة.

ًهنا ًالتقديرينًيفًفهمًجوابًأيبًحنيفة ي ال تعطينا الرواية أّن القياس والرأ ،وعىلًكال

 املفروض أّن أبا حنيفة يف فهم النصوص أو تقويمها؛ ألنّ  ةديّ ة اجتهايقصد منهام ممارسة عمليّ 

لكتاب اهلل، وليس القياس  الرأيي هنا هو التفسري بيعمد إليهام حال فقدان النّص، فليس الرأ

املتقّدمة مطلع البحث؛ ألّن تلك الفرضية تعترب  مسهنا هو الفرضّية الثالثة من الفرضيات اخل

وهذا  ،ةلنصوص واملوقف منها يف ضوء املعطيات املسبقة العقليّ أّن القياس نوع من تقويم ا

 يب حنيفة لسؤال الصادق.وض جواب أخالف مفر

وهو مطلق التدبري والتقدير فيكون  ،املعنى الرابع اأّن املراد بالقياس هنا هو إمّ  حهبذا يرتّج 

ل للقياس املفهوم املعدّ  عىل نيأو املعنى األّول أو الثاين القائمَ  ملعنى الرأي بكلمة مطلقة اً يمساو

ة ، وهبذا ال يمكن التأّكد من أّن املراد بالقياس هنا هو نظريّ أو عىل مطلق املشاهبة البدائّية

 .)قياس العّلة( القياس املعروفة اليوم بني أهل السنّة

 هل قصد اإلمام الصادق نقد البناء املعريف لنظرّية القياس والرأي؟

غري أّن الرواية نفسها تضعنا أمام  ،نا هنا يف ّتليل املوقفلكن رغم سالمة خطوات ـ5ً

دًا هبليس مستشأّول من قاس إ يب حنيفة بأنّ أّن رّد جعفر الصادق عىل أارتباك عجيب، وذلك 

با حنيفة يتعامل قّيًا عىل التفاسري التي قلناها؛ ألّن املفروض أّن أباآلية الكريمة، لن يكون منط

 مواجهة أمٍر إهلّي بليس استخدم نوعًا من القياس يفالنّص، بينام إ مي حال عدأبالقياس والر



  

يب حنيفة؟! وهل يمكن فام ربط قياس إبليس بقياس أوهو السجود آلدم، صادر وواصل إليه، 

املراد بالقياس هو ما واجه النّص عرب الظنون  نّ أ عىل ق بمثابة مؤرّش داعتبار نقد اإلمام الصا

 العقلّية؟

إلمام ح أّن قياس أيب حنيفة وإن كان خارج سياق العثور عىل نصوص، لكّن اإال أّن الصحي

ة ة القياس بنفسها غري مطابقة للواقع، فلو كانت منهجيّ ّن منهجيّ يريد أن يؤّكد أليب حنيفة أ

بليس أفضل، يف حني كان آدم هو األفضل، لقياس مطابقة للواقع لكان يفرتض أن يكون إا

  واحلائضنيفة حول البول واملنّي حيب لة التي عاد الصادق ووّجهها ألسئوهذا ما يفّّس لنا األ

ة نوع من املقاربة العقالنيّ  له أّن منهج القياس القائم عىل ديف صالهتا وصومها وغري ذلك، ليؤكّ 

، إضافة إىل أّنه ال يفي باجلواب عن كّل ما مل يصل نية الرشيعةمع ب  املتصّورة لألمور ال ينسجم 

كتاب أو سنّة، كام يوحيه السؤاالن الالحقان حول قضيّة احلّرة واألمة واململوك،  فيه نّص من

فعجز  أيب حنيفة عن اجلواب هناك معناه أّن اإلمام يريد أن يقول له بأّن القياس لن حيّل املشكلة 

 .حتى النهاية، وهلذا ستظّل أنَت يف حال إخفاق يف اجلواب

ّن الرشيعة ال تقوم عىل مبدأ التناظر والتشابه عىل أهو التأكيد الواضح من الصادق وهذا 

أل حيث يس ؛يضاً رفض قياس األولوّية أمن  شارة لنوعٍ إالذي يعتمده القياس، بل يف الرواية 

 .، فالحظنجسّية البول واجلنابةأة الصالة والصوم وعن فضليّ اإلمام عن أ

ن استبعدنا الفرضية فبعد أ، مست اخلايّ ضأخرى لرتجيح واحدة من الفر وهبذا نعود مّرةً 

من خالل طبيعة وذلك ، وواحدة من األوىل والثانية الفرضية الرابعةيرتّجح إرادة  ،الثالثة

يف القسم فهذه املداخالت  ،بليس للقياسإصادق عقب بيانه ممارسة الاملداخالت التي قام هبا 

نات بني ربات واملقارامن املق بل لنوعٍ  ،يال توحي بأّنه ناظر ملطلق التقدير والرأاألّول منها 

دأ التشابه بني األشياء أو مبدأ املقاربة بن ينسف مأوهلذا هو حياول  ،شياء الستنطاق حكمهااأل

ولكنّها يف القسم الثاين منها ّتتمل أّنه ناظر النسداد ة للعالقات والتناظر بني األمور، العقليّ 

، ح هنا الفرضيّة األوىل أو الثانيةيرتّج فالطريق عىل أيب حنيفة فليس أمامه رأي وال قياس، 

من القياس بمفهومه السنّي السائد، وال أقّل بشكله البدائي القائم عىل مطلق كثر نقرتب أف

 .، والفرضّية الرابعة عىل مستوى كلمة الرأي بعد فصلها عن كلمة القياسالتشابه العفوي



  

اول ـ عقب هذا احلوار برّمته ـ تغيرَي اليشء الذي يثري يف الرواية أيضًا أّن أبا حنيفة ح ـ6ً

مسار احلديث نحو موضوع ربام أراد به إحراج اإلمام الصادق، إال أّن تغيري املسار هذا أضاع 

علينا نقطة مهّمة، وهي: ما هو موقف الصادق وجوابه عن السؤال الذي وّجهه هو إىل أيب 

ديه كتاب وال سنّة بعد فرض عدم حنيفة؟ أّي أّنه ماذا يفعل الصادق نفسه عندما ال يكون ل

 حجية القياس والرأي عنده؟

هذا ما نستكشفه من النصوص املتصلة بشمول الرشيعة، فهناك ـ كام بحثناها مفّصاًل يف 

كتاب شمول الرشيعة ـ تؤّكد النصوص عن أهل البيت أّن السنّة متوّفرة وموجودة ويمكن 

آين الذي إّنام يفهمه أهل البيت حّق الفهم يمكنه حّل املشاكل عربها، إضافة إىل أّن النّص القر

أن يساعد كذلك، فجواب الصادق ـ وفقًا لتلك النصوص ـ هو أّننا لسنا بحاجة أساسًا 

للقياس؛ ألّن فرضية السؤال ال معنى هلا، وهلذا فاحلّل هو الرجوع ألهل البيت كي يبّلغونا 

نّة، وأّن اخللل الذي وقع القوم فيه هو أهّنم مراد اهلل والنبّي مما وصلهم من وافر الكتاب والس

 تركوا أهل البيت، فاضطّرهم ذلك لسلوك دروب القياس والرأي وغريمها.

نعم، ثّمة روايات ّتّدثنا عنها أيضًا هناك، تشري إىل أّن أهل البيت يقّرون بوجود حاالت 

يات، فال اا هذه الرويتّم فيها افتقاد نصوص الكتاب والسنّة حتى بالنسبة إليهم، وقد بحثن

 .نطيل هنا

الذي وبرصف النظر عن ذلك كّله ال يعطينا هذا احلّل كّله تعيينًا ملوقف الفقيه اإلمامي 

 واقعة، لكّن طبيعة مداخالت يف ر له نّص هل البيت عندما ال يتوفّ أع بالفعل لنصوص يرج

ال، من حيث إّنه ال ي وصل تعطي وكأّنه ال يقبل بالقياس يف تلك احلاإلمام يف هذه الرواية 

مع الفكرة التي طرحها العالمة حمّمد حسني هذه الرواية باخلصوص نسجم تذا ال هلو للحقيقة،

فضل اهلل ـ وثّمة من قاهلا قبله ـ من أّن مرجع نصوص النهي عن القياس إىل إثبات انفتاح باب 

 ، وسيأيت مزيد بحث.تلك احلالالسنّة، وليست ناظرة حلال االنسداد، فال مانع منه ـ ربام ـ يف 
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 إشكالّية تطال خمتلف حوارات األئّمة مع فقهاء الرأي

ثّمة إشكالّية سّجلها بعض الباحثني املعارصين، حول مجلة احلوارات )والروايات(  ـ7ً

التي وقعت بني بعض األئّمة وبعض كبار علامء الرأي، واعَتَمَدت فكرة املحاججة عرب أمثلة 

 وقضاء صالة احلائض ونحو ذلك. البول واملني

وحاصل هذه اإلشكالّية أّن املعروف من مذهب أيب حنيفة وأمثاله أهّنم ال جيرون القياس يف 

، «غري معقولة املعنى»ولدهيم تعبري معروف يف العبادات بأهّنا التعّبديات واحلدود والكّفارات، 

ة املعروفة لدى العقالء، فكيف ي عقل أّن وال جيرونه سوى يف األمور العقالئّية والعرفّية والعمليّ 

األئّمة حاججوهم بمثل هذه األمثلة مع كوهنا احتجاجات غري صحيحة؟! وكيف يعقل أّن 

هذه احلوارات جرت دون أن يكون أئّمة الرأي هؤالء قد أجابوا األئّمة من أهل البيت بأّننا ال 

احلوارات عليها عالمة استفهام ن جري القياس هنا؟! أال يوحي ذلك بكون هذه األحاديث و

 .كبرية؟!

هذه إشكالّية تستحق التوّقف عندها والتأّمل، إال إذا أثبت شخص أّن فقهاء الرأي األوائل 

كانوا غري منضبطني لقواعد القياس التي قّررهتا األجيال الالحقة حتى يف هذه الدائرة، فلعّلهم 

، خاّصة وأّنه ثّمة فكرة و يف بعضها عىل األقّل كانوا جيرونه يف الكفارات والعبادات مثاًل أ

مطروحة يف أصول الفقه السنّي، وإن مل يكن هلا مجهور قوّي، بأّن إطالقات دليل حجّية القياس 

، األمر الذي جيعلنا نتوّقع ـ فرضّيًا ـ كون بعض رموز يفرتض أولّيًا شموهلا للعبادات أيضاً 

 .ي هلذه املساحات بالقياسالرأي كان جريئًا يف ممارسة اخرتاق جزئ

 نكتفي هبذا القدر من احلديث عن الرواية الثالثة، لنكمل عرض الروايات والتعليق عليها.

صلوات  اً عليّ  أنّ ، ’جعفر، عن أبيه ثنيقال: حدّ  ،ةًبنًصدقةد ًعً ْسًالروايةًالرابعة:ًخربًمً 

ن اهلل بالرأي مل يزل دهره يف التباس، ومن دا من نصب نفسه للقياس مل يزل»اهلل عليه قال: 

من أفتى الناس برأيه فقد دان اهلل بام ال يعلم، »: ×، قال: وقال أبو جعفر«دهره يف ارمتاس

                                              
القياس يف األحكام الرشعّية، جمّلة االجتهاد واالستدالل ب× ( انظر: عبد اهلل مصلحي، اإلمام عيل1)

 .260ـ  259: 52ـ  51والتجديد، العدد 



  

 .«م فيام ال يعلموحرّ  حيث أحّل  ،اهلل ضادّ  ومن دان اهلل بام ال يعلم فقد

ماذا يقصد واضح يف أّنه يتحّدث عن ثنائّية القياس والرأي، لكنّه ال يوضح لنا  هذا اخلرب

إّن علينا وماذا يعنينان عىل كّل تقدير؟ من هذين املصطلحني بالضبط، فهل مها واحد أو اثنان؟ 

 هنا الذهاب نحو السياق الزماين لفهم القضّية.

ه عنى باالرمتاس كأنّ »وقد ذهب الفيض الكاشاين إىل أّن ظاهر احلديث هو املغايرة فقال: 

الرأي غري  ويف هذا احلديث داللة ظاهرة عىل أنّ  ،اطلاالنغامس يف بحر اهلوى وظلامت الب

وليس إال اجتهاداهتم يف استنباط  ،ري فقهائنا من االّتادخالف ما فهمه مجهور متأّخ  ،القياس

 .«وهنا أنفسهم رأياً األحكام عن املتشاهبات التي يسمّ 

إّن يف »ي: من هنا ال يبدو صحيحًا دعوى السيد رضا الصدر حني قال حول اجتهاد الرأ

استخراج احلكم الرشعي بالرأي تناقض خفي؛ إذ احلكم الرشعي هو الذي صدر من جانب 

؛ «، وأّما احلكم الذي استخرج بالرأي فقد صدر عن صاحب الرأي، وهو غري اهللتعاىلاهلل 

                                              
 .11؛ وقرب اإلسناد: 58ـ  57: 1( الكايف 1)

ه بينام هو أنّ  ،عن ابن عباس ،عكرمة( هناك خرب يتضّمن قريبًا من هذا اجلملة، وهو ما رواه غري  واحد عن 2)

 صف يل ،تفتي الناس يف النملة والقملة، يا ابن عباس :فقال له ،زرقإليه نافع بن األ إذ قام ،ث الناسحيدّ 

يا ابن  إيلّ »: فقال، ناحيةً  وكان احلسني بن عيل جالساً  ،لقوله فأطرق ابن عباس إعظاماً  ،إهلك الذي تعبد

، لعلمة وهم ورثة امن أهل بيت النبوّ  هإنّ  ،يا ابن األزرق :قال ابن عباس، سألأاك لست إيّ  :قال ،«األزرق

من وضع دينه عىل القياس مل يزل الدهر يف االلتباس  إنّ  ،يا نافع»: فقال له احلسني ،فأقبل نافع نحو احلسني

يا ابن األزرق أصف إهلي  .غري اجلميل قائالً  ،عن السبيل باالعوجاج ضاالً  ظاعناً  إذا كبا عن املنهاج سائالً 

 ،قريب غري ملتصق، وال يقاس بالناس ،باحلواّس  كوصف به نفسه وأعرفه بام عرف به نفسه ال يدرَ  بام

ال إله إال هو الكبري  ،بالعالمات موصوف ،معروف باآليات ،ضد وال يبعّ وبعيد غري منتقص يوّح 

ك تشهد عىل أنّ  بلغني»: قال له احلسني ،ما أحسن كالمك ،يا حسني :وقال ،فبكى ابن األزرق، «املتعال

ذلك لقد كنتم منار اإلسالم  لئن كان ،أما واهلل يا حسني»: بن األزرققال ا ،«أيب وعىل أخي بالكفر وعيلّ 

؛ وابن العديم، بغية الطلب يف 184ـ  183: 14.. )ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ونجوم األحكام

(. ولكّن هذه الرواية تفتح عىل احتامل أّن املراد هبا 80ـ  79؛ والصدوق، التوحيد: 2568: 7تاريخ حلب 

القياس الرشعي، بل قياس اهلل عىل الناس وبالعكس، وهو من شؤون علم الكالم، فتكون ليس بحث 

 خارجة عن سياق موضوعنا، بل لعّلها تؤثر بعض اليشء يف احتاملّية تفسري الرواية التي نحن فيها حاليًا.

 .256: 1( الوايف 3)
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وذلك أّن مّدعي االجتهاد بالرأي يعترب أّن رأيه طريق  ملعرفة حكم اهلل يف الواقعة، فظنّه 

باملصلحة يعطي ظنًّا باحلكم لتعّلق احلكم باملصلحة، كام ذكروه يف باب املصالح املرسلة، وقد 

يكون راجعًا ملفهوم اإلهلام وفقًا لرأي بعض أهل السنّة مثل ابن تيمية كام عّلقنا سابقًا، وهلذا مل 

ّن من دانه بالرأي فقد تقل الرواية هنا بأّن من دان اهلل برأيه فقد دانه بغري حكم اهلل، بل تقول بأ

دانه بام ال يعلم، فمشكلة منهج الرأي ـ وفقًا هلذه الرواية ـ أّنه غري مأمون وغري حّجة، وال 

يمثل طريقًا ملعرفة مراد اهلل سبحانه، ال أّنه معلوم كونه مغايرًا حلكم اهلل أو أّنه حيوي تناقضًا مع 

 مفهوم اتباع حكم اهلل دائاًم وبالرضورة.

: بأّن صدور هذا النّص من عيّل ـ لو صّححناه، وقد بحثنا يف هذا األمر يف الرواية وقد يقال

النبوّية األوىل هنا ـ يعطي إحياًء بأّن كّل ما هو من مدرسة الرأي والقياس الحقًا يف التاريخ 

 .، أو هو ناظر لنوع حمّدد منه سيكون هو األشهر واألكثر تداوالً سيكون مشموالً هلذا الكالم

خلرب صحيح السند عند غري واحٍد من العلامء، لكنّه مل يثبت عندي وثاقة مسعدة بن وا

 صدقة.

 القرآن من فّّس »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ،هشامًبنًساملالروايةًاخلامسةًوالسادسة:ًخربً

 ،×عن أيب عبد اهلل ،أيبًبصريومثلهًخربً«. ثمه عليهإن أخطأ كان إمل يوجر، و، برأيه فأصاب

 .«ن أخطأ فهو أبعد من السامءإو ،ن أصاب مل يوجرإ القرآن برأيه من فّّس »قال: 

هاتان الروايتان تتكّلامن عن التعامل مع النّص الكتايب وفقًا للتفسري بالرأي، ومها تعتربان 

أّن اخلطأ والصواب ممكنان يف هذا األمر، لكنّهام مع ذلك تنهيان عنه، غاية األمر أّن التفسري 

ىل تقدير اخلطأ يعطي إثاًم وعىل تقدير الصواب ال يعطي أجرًا، وكأّنه عىل تقدير بالرأي ع

الصواب ال يقع إثم من فاعل التفسري بالرأي، وهو ما ييش أّن مشكلة التفسري بالرأي ليست 

مشكلة أخالقّية يف نفسها، وإال لزم أن يكون آثاًم حتى يف فرض إصابة الواقع، مع أّنه قد ال 

معنى ألن ال تكون العملّية بنفسها غري أخالقّية ثم يكون اإلثم عىل جمّرد مصادفة يكون هناك 

عدم مطابقة الواقع، إال إذا فرضنا أّن احلرام هو التفسري اخلاطئ يف لوح الواقع، وأّننا حيرم 

علينا التفسري بالرأي مطلقًا من حيث إّننا ال نستطيع إحراز مطابقة الواقع، فيكون فعل نا عىل 
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من املعصية  اً قدير املطابقة نوعًا من التجّري وهو ال يتضّمن معصية، وعىل تقدير اخلطأ نوعت

بتامم معنى الكلمة، وهبذا نفهم هذه الرواية ويف الوقت عينه نفهم ّتريم النصوص األخرى 

التفسري بالرأي بشكل مطلق؛ فإّن ذاك التحريم ليس سوى ّتريم طريقي لعدم وقوع التفسري 

 خارجًا، وليس ّترياًم أصياًل؛ إذ التحريم األصيل ليس إال للتفسري غري املطابق للواقع.اخلاطئ 

وهبذا نكتشف أّن التحذير من تفسري القرآن بالرأي مرجعه إىل تعريض الدين اآليت من 

 وهو ما جيعلنا نفهموأّن املشكلة معرفّية يف احلقيقة، القرآن للخطأ والبدعة وااللتباسات، 

تي تقول بأّنه ال يعرف القرآن إال أهل البيت، وبه يتبنّي أيضًا أّن تفسري القرآن النصوص ال

بالرأي ال يوصل للباطل دومًا، كام نعرف أّن بعض النصوص األخرى ـ مثل الرواية الرابعة 

املتقّدمة ـ تؤّكد أّن الذهاب خلف الرأي يؤّدي للمزيد من االرمتاس والوقوع يف األخطاء، وأّنه 

 ري صحيح وال مضمون.طريق غ

وقد تقّدم احلديث عن املحتمالت التفسريّية لكلمة الرأي هنا وأّن أقواها االستبداد 

بالتفسري بعيدًا عن النّص الثاين أو اعتامد ما يراه اإلنسان مسبقًا أساسًا يف تفسري النّص 

األّول؛ نظرًا ملا فيه من  وتطويعه، لكّن هاتني الروايتني هنا كأّنام جتعالن االحتامل الثاين أبعد من

 سلبّية أخالقّية يف نفسه.

كام أّن هاتني الروايتني ال تقفان عند حدود التفسري الظنّي للكتاب، بل مها أعّم من التفسري 

الظنّي والقطعي وغريمها، ملكان اإلطالق فيهام، ومن هنا فهي تريد أن تسّد هذا الطريق عىل 

 لتفكري بالتفسري من عندّياهتم.ا ىلقدموا من األّول عال ي  ، فالعباد

غري أّن الروايتني ال عالقة هلام بالفرضيات: األوىل والثانية والرابعة هنا؛ ألّن مفروض هذه 

الفرضّيات هو انعدام النّص، بينام هاتان الروايتان تتكّلامن عن نمط من التعامل مع النّص 

 نفسه.

ايش يف وقد تفّرد هبام العي ،إذ ال سند هلامهذا، والروايتان ضعيفتان من حيث اإلسناد جدًا 

 تفسريه، وعنه نقلهام غريه عىل ما يبدو.

 ا ماوأمّ »: يف رسالة ،×ن ذكره، عن أيب عبد اهللأبيه، عمّ عن  الربقي،الروايةًالسابعة:ًخربً

 القرآن ليس عىل ما ذكرت، ألنّ  ؛من خطراتك املتفاوتة املختلفة من القرآن فذلك أيضاً  سألت



  

 ام القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غريهم، ولقومما سمعت فمعناه غري ما ذهبت إليه، وإنّ  وكّل 

وأبعده  إشكاله عليهم ا غريهم فام أشدّ تالوته، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، فأمّ  يتلونه حّق 

من تفسري  بأبعد من قلوب الرجال ءليس يش: ‘من مذاهب قلوهبم، ولذلك قال رسول اهلل

يف ذلك أن ينتهوا  ام أراد اهلل بتعميته اخلالئق أمجعون إال من شاء اهلل، وإنّ ، ويف ذلك ّترّي القرآن

وأن  ،والناطقني عن أمره ام بكتابهإىل بابه ورصاطه وأن يعبدوه وينتهوا يف قوله إىل طاعة القوّ 

رسول وإىل وه إىل الولو ردّ ) ثم قال: ،يستنطقوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم ال عن أنفسهم

وال يوجد،  غريهم فليس يعلم ذلك أبداً  افأمّ  (،أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

، وال هدون من يأمترون عليإذ ال جي ؛مروالة األ همه ال يستقيم أن يكون اخللق كلّ وقد علمت أنّ 

صهم بذلك فافهم ّص ليقتدى هبم من مل خي خواّص  غونه أمر اهلل وهنيه، فجعل اهلل الوالةمن يبلّ 

الناس غري مشرتكني يف علمه  القرآن برأيك، فإنّ  اك وتالوةاك وإيّ ذلك إن شاء اهلل، وإيّ 

ه وبابه الذي وال قادرين عليه وال عىل تأويله إال من حدّ  كاشرتاكهم فيام سواه من األمور،

 .«من مكانه جتده إن شاء اهلل مرفافهم إن شاء اهلل واطلب األ ،جعله اهلل له

ا تنهى عن حماولة التفسري وجتعل القرآن غري قابل للفهم العادي، هذه الرواية واضحة يف أهّن 

فهم الفامهون  ،هبذه الطريقة هو اضطرار الناس للرجوع لألئّمة نوالغاية من تركيب القرآ

ية ال احلقيقيّون له، وهذا بحث ال نستهدفه هنا يف احلقيقة، بل غاية ما نريد هنا أّن هذه الروا

 املتقّدمة. ت البحثة الثالثة من فرضّيابغري الفرضيّ ـ لو كان هلا عالقة هنا ـ عالقة هلا 

ًةًيفًالرواية:دنقاطًحمّدًًدسأتوّقفًعنً،منًهنا

إّن اآلية تستند لقوله تعاىل حول الذين يستنبطونه، وتقّدم االستناد بطريقة ال ّتتاج  أّوال :

والتفسري بالرأي  نملراد من النهي عن االشتغال بفهم القرآهي نفسها معها لتوضيح؛ فإذا كان ا

هبذه  واحتّج فكيف استند اإلمام هنا  ،مطلق مستويات الفهم بام يف ذلك التفسري بالظاهر

 ل هو قوله تعاىل كذا وكذا!يوالدل ،اً دنت ال تفهم القرآن أبأ :اآلية؟! فهذا أشبه يشء بأّن تقول

ب اجلدل أو من باب أّن سّد باب فهم القرآن ال يراد منه فالبّد أن نفهم ذلك إّما من با

 مطلق الفهم.
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حتى لو قلبنا املشهد سوف نجد أّن اآلية هذه ال عالقة هلا بتفسري القرآن واملعرفة منه،  ثانيا :

ْمً﴿آخر، فاآلية تقول:  مر يف موضعٍ يستدّل هبا اإلمام هنا، وقد ّتّدثنا عن هذا األ اءه  ًج  ا إِذ  و 

ً ًالً أ ْمر  ه  لِم  ًل ع  ْم ًِمنْه  ًاأل ْمِر ًأ ْويِل إىِل  ًو  وِل س  ًالر  ًإىِل  وه  د  ًر  ل ْو ًو  ًبِِه وْا اع  ًأ ذ  ْوِف ًاخل  ًأ ِو ًاأل ْمِن ن  ًمِّ ِذين 

 ً لِيال  ًق  ًإاِل  يْط ان  ًالش  ب ْعت م  ت  ًال  ت ه  مْح  ر  ْمًو  يْك  ل  ًاهللًِع  ًف ْضل  ل ْوال  ْمًو  ًِمنْه  ْست نبِط ون ه   .(83ساء: ﴾ )الني 

أجنبية متامًا عن املوضوع هنا، فهي ـ بقرينة صدرها ـ تتحّدث عن إشاعة »وعليه، فاآلية 

األخبار بني املؤمنني إلخافتهم أو غريه، وهي تطالب بعدم االستعجال باإلذاعة، بل الرجوع 

ويل يف هذا األمر إىل الرسول بوصفه حاكم الدولة واملّطلع عىل أخبارها، أو إرجاعها إىل أ

األمر، حيث يعلم بمثل هذه األخبار املستنبطون منهم، أي املتحّسسون الباحثون منهم عنها، 

هذه  بوصفهم حكامًا ميدانيني وقادًة عسكريني، وسياق اآلية داخليًا وخارجيًا يرشد إليه؛ فقبل

ًاهللًِاآلية أكثر من عرش آيات يف اجلهاد، وبعدها أيضًا جاء: ﴿ بِيِل ًس  ًيِف اتِْل ق  ًًف  ًإاِل  ل ف  ًت ك  ال 

ًوً  ك  ْفس  يف اآلية بام « االستنباط»(، ولعّل املوهم يف األمر هو استخدام مثل 84﴾ )النساء: ..ن 

بات ينرصف اليوم إىل االجتهاد، فيام املراد منه استخراج اخلرب وّتّسسه، وهذا الذي قلناه هو 

 .«أيضاً  ما ذكره أكثر املفّّسين املسلمني

ّد من فرض أّن استحضار اإلمام هلذه الرواية هنا ليس من باب االستدالل من هنا، فالب

املبارش، بل من باب االستناد لروح الفكرة التي تعطيها اآلية يف باهبا، وهو الرجوع ملن له علم 

وقادر عىل أن يعرف األخبار، بدل االستعجال باإلشاعة واختاذ املواقف، وهو ما يوصل يف 

  لرضورة الرجوع للنبّي وآله.باب التفسري القرآين

 ، حتليل وربط مبدرسة الرأي واالجتهاد«تالوة القرآن بالرأي»مفهوم 

 ما معنى تالوة القرآن بالرأي؟ ثالثا :

وهو أمر  مل أجده  ،تفيد مكان تالوة )تأويل( قوا كتاب البحار يف اهلامش أّن نسخةً ذكر حمقّ 

ومل نجد رواية تتحدث عن تالوة القرآن حلديث، يف أّي مكان وال عند أّي من ناقيل هذا ا

بالرأي غري هذه، ولعّل من أوجه معانيها ما يرجع ملا طرحه غري  واحد من الباحثني ـ منهم 
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ـ من أّن القراءات القرآنّية هي عبارة عن تفاسري  م(1921املسترشق أجناس جولدتسيهر )

ذا املسترشق مرحلة من مراحل والدة التفسري املسلمني األوائل للقرآن الكريم، هلذا يعتربها ه

عند املسلمني، فهم كانوا يرّجحون احتامالً عىل آخر من خالل فهمهم لآلية، األمر الذي يربط 

بني بحث التفسري بالرأي وموضوع ّتريف القرآن أو قراءات القرآن الكريم، فنحن هنا أمام 

احتامل يف أن يكون النهي عن تفسري القرآن تشابك معّقد تفتح احتاملّيته هذه الرواية، فثّمة 

بالرأي راجعًا ـ فيام يرجع ـ إىل خوف أهل البيت من وقوع التحريف يف الكتاب العزيز، وإن مل 

 يكن هذا القلق واضحًا جدًا يف روايات النهي عن التفسري.

لد، وهو مل إّن هذه الرواية ضعيفة السند؛ ألّن الربقي يروهيا عن أبيه حمّمد بن خا رابعا :

يف تثبت وثاقته عندي، ولو غضضنا الطرف، فالوالد يروهيا مرسلًة، خاّصة وأّنه تفّرد بنقلها 

 املحاسن.

وقد أخطأ احلّر العاميل يف ذكره لسند هذا احلديث، عندما تصّور أّن السند السابق عليه هو 

ن حّدثه، عن املعىّل سنده، فجعل السنَد هو: الربقي، عن ابن فّضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّ 

بن خنيس، مع أّن هذا ليس سند هذا احلديث وفقًا لنسخة املحاسن الواصلة إلينا، وإّنام السند 

واألمني االسرتآبادي ويؤّيد ما نقول أّن العالمة املجليس  .هو: الربقي، عن والده، عّمن ذكره

كام هو يف املحاسن  واملحّدث البحراين وصاحب جامع أحاديث الشيعة كّلهم نقلوا السند

 ، بل حتى لو كان نقل احلّر العاميل صحيحًا فهو مرسل أيضًا.اليوم

ً ًالثامنة: ًالعسكري،الرواية ًلإلمام ًاملنسوب ًالتفسري قال: ‘ قال بسنده إىل النبّي  خرب

ك الذي أتدرون من املتمّس : ‘قال رسول اهلل ثمّ .. محلة القرآن املخصوصون برمحة اهلل»

ا أهل البيت، أو عن العظيم؟ هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنّ  ( هذا الرشف)بتمسكه ينال

ا من قال يف القرآن مّ أف عن آراء املجادلني وقياس القائسني. إىل شيعتنا، ال اوسائطنا السفراء عنّ 
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 عن غري أهله، وكان كمن سلك طريقاً  ن اتفق له مصادفة صواب، فقد جهل يف أخذهإبرأيه، ف

 ن اتفقت له السالمة، فهو ال يعدم من العقالء والفضالء الذمّ إف حفاظ حيفظونه من غري مسبعاً 

ين وإن اتفق له افرتاس السبع ]له[ فقد مجع إىل هالكه سقوطه عند اخلرّي ، ]والعذل[ والتوبيخ

 أ مقعده من النار،وإن أخطأ القائل يف القرآن برأيه فقد تبوّ  وعند العوام اجلاهلني. الفاضلني

بال مالح، وال سفينة صحيحة، ال يسمع هبالكه أحد  هائجاً  ركب بحراً  له كمثل منوكان مث

بعد  وجل عىل عبدٍ  ما أنعم اهلل عزّ : ‘وقال ملا أصابه. ملا حلقه، ومستحّق  إال قال: هو أهل  

 ، ثمّ اً من جعل اهلل له يف ذلك حظّ ، وواملعرفة بتأويله يامن باهلل أفضل من العلم بكتاب اهللاإل

 .«ر )نعم اهلل( عليهفضل عليه فقد حقّ  مل يفعل به ما فعل به قد أحداً  أنّ  ظنّ 

ًيفًالروايةًاخلامسةًوالسادسةًاملتقّدمتني،ً ًـًالكالم 
ًفيهًـًمنًجهات  هذاًاحلديثًيشبهًالكالم 

لكنّهًيضيفًكلمةًالرأيًوالقياسًبشكلًمستقّلًهناًدونًتوضيحًاملعنىًبالدّقةًمنًفالًنعيد،ً

ًلكنًنتوّقفًعند:ياتًاملحتملةًللكلمتنيًهنا،ًبنيًالفرض

 بل قال بعض   ،نسبة هذا التفسري لإلمام العسكري ةإّن اخلرب ضعيف بعدم ثبوت صحّ  أّوال :

 .فراجع ،عىل ما تعّرضنا لذلك يف مناسبة أخرى ،د اخلوئيبوضعه واختالقه مثل السيّ 

من   يقول بأناألّول اهلجري، فالنبّي  نلقرإّن تركيبة هذه الرواية غريبة عن فضاء لغة ا ثانيا :

وهذه  ،الوسائط بيننا وبني شيعتناعن و أمن أخذ ذلك عنّا من شيعتنا هو حيظى هبذه املنزلة 

 :فضالً عن استخدام تعبري ،بعد تقدير وما بعدأالرتاكيب تنتمي للقرن الثاين اهلجري عىل 

بري العقالء والفضالء، وهي تعابري اجلدل والقياس والرأي ونحو ذلك، وكذلك احلال يف تع

ال فهذا ح ةيّ أ، وعىل العرص العبايسسلمني يف عند املمّية تنتمي ملا بعد ظهور املدارس العل

وما قلناه يف الرواية األوىل يمكن طرحه هنا عىل هذا  فراجع. ،التفسري ميلء بمثل هذه التعابري

 الصعيد، فال نعيد.

 ،×بن أيب طالب عيلّ  أتى أمري املؤمنني رجالً  أنّ  ،السعداينًرأيبًمعمًّالروايةًالتاسعة:ًخربً

ا قوله: )هل تعلم وأمّ ».. : ×قال له  قد شككت يف كتاب اهلل املنزل،فقال: يا أمري املؤمنني إيّن 

                                              
 .15ـ  13( تفسري اإلمام العسكري: 1)

 .473ـ  471: 1( راجع: حّب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 2)



  

 القرآن اك أن تفّّس اسمه اهلل غري اهلل تبارك وتعاىل، فإيّ  تأويله هل تعلم أحداً  ( فإنّ اً له سميّ 

تنزيل يشبه كالم البرش وهو كالم اهلل، وتأويله ال يشبه  ه رّب العلامء، فإنّ  ه عنبرأيك حتى تفقه

أفعال  من من خلقه يشبهه، كذلك ال يشبه فعله تبارك وتعاىل شيئاً  ءكالم البرش، كام ليس يش

البرش، فكالم اهلل تبارك وتعاىل صفته وكالم البرش  من كالمه كالمَ  ءالبرش، وال يشبه يش

 .«..ه كالم اهلل بكالم البرش فتهلك وتضل تشبّ أفعاهلم، فال

من الواضح أّن هذه الرواية تنهى عن الرأي يف جمال التفسري، ومنطلقها يف ذلك اختالف 

بنية الكالم اإلهلي عن الكالم البرشي، ومن ثّم فطرائق فهم كالم البرش ال تصلح يف فهم كالم 

 ة بامتياز، وأّنه من الرضوري الرجوع للعلامء يف ذلك.اهلل سبحانه، ممّا يعني أّن املشكلة معرفيّ 

فتشري الرواية لكون التفسري املنهّي عنه هو التفسري بغري علم، ولعّل املراد بالعلامء مطلق العامل، 

 .، فرتتبط بنصوص اختصاص الفهم هبملكن حيتمل جّدًا أّنه يريد خصوص النبّي وأهل بيته

معنى هلا عالقة هنا ـ بغري الفرضّية الثالثة من فرضّيات  والرواية ال عالقة هلا ـ لو كان

 القياس التي طرحناها، ومن ثّم ال تصلح للردع عن القياس باملعنى السائد اليوم له.

ًغريًأّنهًالبّدًلناًمنًوقفةًمعًهذهًالروايةًوذلكًمنًجهتني:

أمحد بن احلسن هو: إّن سند هذه الرواية التي تفّرد الشيخ الصدوق بنقلها،  اجلهةًاألوىل:

ثني أمحد بن عبد اهلل بن حبيب، قال: حدّ  ثنا أمحد بن حييى، عن بكر بنقال: حدّ  ،القطان

بن عبد العزيز األحدب اجلند بنيسابور،  ثنا حممد بن احلسنقال: حدّ  ،مطر)عن( يعقوب بن 

عن أيب ، يداهلل بن عب )عبد( طلحة بن يزيد، عن عبيد ثناه: حدّ قال: وجدت يف كتاب أيب بخطّ 

 ..معمر السعداين

بيشء، بل إّن أبا  وأغلب رواة هذا اخلرب جماهيل إّما ال نعرف عنهم شيئًا، أو مل تذكر وثاقتهم

معّمر السعداين الذي يروي احلديث عن اإلمام عيّل شخص  نكرة جدًا ال ذكر له يف كتب 

 سند ضعيف جدًا.احلديث والرجال عند الشيعة والسنّة فيام يبدو، فاخلرب من حيث ال

جدًا بلغ بصفحات كتاب التوحيد  الرواية طويل   هه هذنإّن احلوار الذي تتضمّ  اجلهةًالثانية:

للصدوق ما قد يزيد عن ثالث عرشة صفحة، فال أدري كيف استطاع الراوي هنا وهو 
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ا ، علاًم أّن هذالدقيق نكرة أن حيفظ مجيع التفاصيل التي وردت يف هذا احلوار الطويل شخص  

شخص  لإلمام جاء ينقل أّنه ة املتصلة بالقرآن، فالراوي احلوار فيه الكثري من البحوث العلميّ 

ثم يقوم اإلمام  ، حجم التناقضات يف اآليات الكريمةويبنّي  نّنه حصل له شّك يف القرآليقول بأ

ليحفظ  ةدقّ ة، فكيف كان هذا الراوي هبذه الَض ة عىل التناقضات املفرَتَ يجوبة تفصيلأبّسد  عيلّ 

وين يف نقل  ال تعرف الكتابة والتدخرون يف عصورٍ يأخذها عنه الرواة اآلو ،كّل هذه التفاصيل

 ؟!احلديث بعد  

يأيت يسأل اإلمام عن تفاصيل  خصًا يف عرص اإلمام عيلّ شبل األغرب من ذلك أّن 

ألّن  ؛اهلجري ثاينالقرن احلوار ينتمي للالتناقضات يف النصوص القرآنية بطريقة توحي وكأّن 

القرن الثاين بالزنادقة،  شكاالت هذا الرجل دقيقة وموّسعة وتنتمي لفضاء ما عرف يفإحجم 

علاًم أّن بعض  ؟!فام هذه املصادفة يف ظهور شخص يف العرص العلوي خيوض يف هذه التفاصيل

حلديث، فقرات وعبارات الرواية واضح  يف انتامئه للعصور الالحقة، فلو مل نظّن بوضع هذا ا

 فال أقل ال نظّن بصدقه.

قال:  ،ئل عن احلكومةقال: س   ،×عن أيب عبد اهلل ،عامرًبنًموسىالروايةًالعارشة:ًخربً

 .« ]برأيه[ آية من كتاب اهلل فقد كفربرأيه بني اثنني فقد كفر، ومن فّّس  من حكم»

ًأمرين:عىلًسابقاهتاًهذهًالروايةًتضيفً

عنى القضاء بالرأي، ويبدو أّنه يف مقابل القضاء برشع اهلل أو التنديد باحلكم بالرأي، بم أًـ

يف مقابل القضاء باحلّق، وهبذا يتسع تداول مفردة الرأي من باب التفسري هنا لباب القضاء 

 املرتبط وثيقًا بالرشيعة وفهمها من اجلانب النظري له.

يس الفقهي، فإّما يقصد إضافة مفهوم الكفر، والظاهر أّن املراد منه معناه اللغوي ول بًـ

منه أّنه بذلك سوف يسرت احلقيقة، وسيكون الرأي موجبًا لغياب حّق صاحب احلّق يف القضاء 

وغياب احلقيقة القرآنّية يف التفسري، أو يكون موجبًا لسلوٍك كفرّي عميل، فكأّنه كفر باهلل تعاىل 

لتنديد بإعامل الرأي يف التفسري وجحود به وتنّكر ملا يأمرنا به، وهي عىل أّية حال واضحة يف ا

 والقضاء.
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ثالثة من الة بط بالفرضيّ تّنه غاية ما يرأو ،فقد تّم احلديث عنه ،ثاين من الروايةالأّما املقطع 

ي والقياس ألّول فقد حيتمل القضاء بالرأاملتقّدمة، وأّما املقطع ا مسالفرضيات اخل

ثالثة، وأقرب املحتمالت يف ظنّي أّن يراد بالفرضيات األوىل والثانية والرابعة، بل وحتى ال

الشخص الذي يرتك ما تعطيه الرشيعة وضوابطها يف القضاء ويستبّد هو بالنظر واختاذ الرأي 

ن يعمل أأو هل له  ؟دون رجوع للرشع، وليست ناظرة بوضوح لكونه فاقدًا للدليل فامذا يفعل

اب من هذا رتقة غري واضحة يف االفالرواي ؟بالقياس لكي يعرف رأي الرشع من خالله أو ال

ن يرجع القايض للرشع فيام ي عن القياس هنا، بل تعطي رضورة أفال تفيد يف النه، املوضوع

 يفعل، وهو مبدأ يوافق عليه اجلميع.

والوسيلة الوحيدة لربط الرواية بمدرسة الرأي بالعراق هو اعتبار أّن املتكّلم هنا هو اإلمام 

التعبري املذكور يف كلامته ملا هو متناسب مع عرصه، وهبذا ال ت فهمنا  الصادق، فالبّد من رصف

 الرواية املراد إال عرب معرفة الفضاء التارخيي املحيط بعرص صدورها بشكٍل دقيق.

ً ًخرب ًعرشة: ًاحلادية ًسمرةالرواية ًبن ًالرمحن لعن » ‘:قال: قال رسول اهلل ،عبد

كفر، قال  ، ومن جادل يف آيات اهلل فقداً ن سبعني نبيّ يف دين اهلل عىل لسا )املجادلني(املجادلون 

 ومن فّّس  (،يف البالد ما جيادل يف آيات اهلل إال الذين كفروا فال يغررك تقلبهم): اهلل عز وجّل 

بغري علم فلعنته مالئكة الساموات  القرآن برأيه فقد افرتى عىل اهلل الكذب، ومن أفتى الناس

قال عبد الرمحن بن سمرة:  .«إىل النار ضاللة سبيلها بدعة ضاللة، وكّل  واألرض، وكّل 

قت إذا اختلف األهواء وتفرّ  ،ابن سمرة يا»أرشدين إىل النجاة، فقال:  ،فقلت: يا رسول اهلل

 .«..وخليفتي عليهم من بعدي تيه إمام أمّ فإنّ  ؛بن أيب طالب اآلراء فعليك بعيلّ 

عدا  مسهلذا ال نرى أّن هلا صلًة بالفرضّيات اخل ال تضيف لنا هذه الرواية الكثري عاّم تقّدم،

. وهي ّتاول التأكيد عىل أّن التفسري بالرأي أو اخلامسة ـ عىل أبعد تقدير ـ الفرضّية الثالثة

 واإلفتاء بغري علم جيّران للتقّول عىل اهلل ما مل يقله، ويؤّديان ـ من ثّم ـ إىل ظهور البدع يف األّمة.

فإّنه لو غضضنا الطرف عن عدم ثبوت وثاقة حمّمد بن عيل  لفًالسند،غريًأّنًهذاًاخلربًتا

ماجيلويه القمي شيخ الشيخ الصدوق، وبعضهم وّثقه، فإّن يف السند حمّمد بن عيل الصرييف 
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وهو متهم جدًا يف كلامت الرجالّيني بالوضع والكذب واالفرتاء كام هو معروف، ويف السند 

نقل بضعفه فال أقل ّمن عدم ثبوت وثاقته، ويف السند جابر بن  أيضًا حمّمد بن سنان الذي إن مل

يزيد اجلعفي الذي نتوّقف يف مروّياته، وكذلك عبد الرمحن بن سمرة القريش الذي مل تثبت 

إال عىل القول بتعديل الصحابة، رغم أّنه أسلم يوم الفتح، فهو من متأّخري الصحابة  وثاقته

صحبة، نعم مل أجد طعنًا فيه، كّل ما يف األمر أّن املنقول أّنه وليس من السابقني األّولني يف ال

 الصلح.ام ي عرف بفي× كان سفري معاوية للحسن بن عيل

ً ًعرشة: ًالثانية ًالرواية ًاهلروي،ًأيبخرب بن موسى  ا مجع املأمون لعيلّ ملّ  قال: الصلت

ملجوس والديانات من اليهود والنصارى وا سالمأهل املقاالت من أهل اإل ×الرضا

، قام ه قد ألقم حجراً ته كأنّ أحد إال وقد ألزمه حجّ  والصابئني وسائر أهل املقاالت، فلم يقم

. «بىل»بن رسول اهلل، أتقول بعصمة األنبياء؟ قال: اله: يا  بن حممد بن اجلهم، فقال إليه عيلّ 

سب إىل أنبياء اتق اهلل، وال تن ،وحيك يا عيلّ »: ×فقال موالنا الرضا.. قال: فام تعمل يف قول

تأويله  يقول: )وما يعلم وجّل  اهلل عزّ  وجل برأيك، فإنّ  ل كتاب اهلل عزّ الفواحش، وال تتأوّ  اهلل

 .«..وجل يف آدم ا قوله عزّ أمّ ، إال اهلل والراسخون يف العلم(

ـ برصف النظر عن العالقة بني مفردة التأويل  ليس يف هذه الرواية أّي داللة عىل يشء

وذلك أهّنا فضالً عن عدم نظرها للقياس، وغايته أهّنا تتناول الفرضية الثالثة هنا، ال  ـوالتفسري 

تدّل عىل غري هني ابن اجلهم عن أن يفّّس القرآن برأيه، معّلاًل بأّن التفسري ال يكون إال عىل يد 

لراسخ الراسخني يف العلم، وهبذا فهي جتيز للراسخ يف العلم تأويل القرآن وال ّترص مفهوم ا

نعم بضّم وهي يف الوقت عينه ال ّتّدد أّنه أوسع من أهل البيت أو ال. يف العلم بأهل البيت، 

سائر الروايات إليها يف هذا املضامر نستفيد حرص التفسري هبم، وإال فهي يف نفسها كأهّنا تقول 

 بأّن ابن اجلهم ليس له قدم يف العلم، ولو كان راسخًا فيه جلاز له ذلك.

ن حيث السند ففي الرواية القاسم بن حمّمد الربمكي، وهو رجل نكرة جدًا، ال ترمجة أّما م

له عند املسلمني، ومل يرد يف غري مواضع قليلة للغاية، بل لعّله مل َنَر اسمه يف غري هذه الرواية 

مطلقًا، بل الظاهر أّنه مل يقع سوى يف أسانيد الصدوق، ولو كان هو اجلوهري أو اإلصفهاين 
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 يضًا مل تثبت وثاقته، فالرواية غري معتمدة من هذه الناحية.فأ

‘ ـ وروي عن غريه أيضًا قريب منه ـ أّن رسول اهلل خربًابنًعّباسالروايةًالثالثةًعرشة:ً

إال  ياتقوا احلديث عنّ »، وجاء أيضًا بعبارة: «من النار أ مقعده القرآن برأيه فليتبوّ من فّّس »قال: 

أ برأيه فليتبوّ  أ مقعده من النار، ومن قال يف القرآنفليتبوّ  داً متعمّ  يلّ فمن كذب ع، ما علمتم

أ فليتبوّ  ،من قال القرآن برأيه، أو بام ال يعلم»، ويف صيغة أخرى نقلها الطربي: «مقعده من النار

، وهو تعبري ينسجم مع تعريف حسن هوقد وصف الرتمذي احلديث بأنّ  .«مقعده من النار

 حلسن.الرتمذي للحديث ا

فيه ممكن ـ أقىص ما تفيد هنا يف الفرضية  والنقاش   ،والرواية ـ برصف النظر عن سندها

ّن الرواية سنّية دخلت احلديث الشيعي عرب أوالظاهر  الثالثة دون غريها، فال نعيد وال نطيل.

 القرن العارش اهلجري. يب مجهور األحسائي يفأ ابن

ً ًخرب ًعرشة: ًالرابعة ًعبالرواية ًاهللجندبًبن من قال يف »‘: قال: قال رسول اهلل ،د

 .«القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

أهل  م بعض  غريب. وقد تكلّ  هذا حديث  »ذي عىل هذا احلديث بالقول: موعّلق الرت

والظاهر أّن الرواية سنيّة كام تشري إليه الوقائع وبعض  .«حزم احلديث يف سهيل بن أيب

خلت الكتَب الشيعّية عرب نقل الطربيس يف جممع البيان هلا عن نصوص الشيعة أيضًا، وربام د

 أهل السنّة.

 والداللة صارت واضحة عىل مستوى موضوع بحثنا، فال نعيد.

 وقفة مع رسالة الصادق ألصحابه واليت كانوا يتعاهدونها

ً ًاخلامسةًعرشة: ًالصادقًألصالرواية ًاإلمام ة عن كّل من حفص ، وهي مرويّ ابهحرسالة
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وأمرهم  ه كتب هبذه الرسالة إىل أصحابهأنّ ن وإسامعيل بن جابر وإسامعيل بن ملد، املؤذ

فإذا فرغوا ، بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل هبا فكانوا يضعوهنا يف مساجد بيوهتم

كم العافية وعليكم ا بعد فاسألوا ربّ بسم اهلل الرمحن الرحيم أمّ وهي:  من الصالة نظروا فيها

لكم ما آتاكم من اخلري  اهلل أتمّ  إنّ  ،تها العصابة املرحومة املفلحةأيّ »وقال: .. والوقاربالدعة 

 ه ليس من علم اهلل وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق اهلل يف دينه هبوى وال رأيأنّ  واعلموا

 هالً أ م القرآنوجعل للقرآن ولتعلّ  ء،يش قد أنزل اهلل القرآن وجعل فيه تبيان كّل  ،وال مقائيس

، ال يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم اهلل علمه أن يأخذوا فيه هبوى وال رأي وال مقائيس

.. هبا هم به ووضعه عندهم كرامة من اهلل أكرمهمأغناهم اهلل عن ذلك بام آتاهم من علمه وخّص 

ووضعه عندهم  فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر والذين آتاهم اهلل علم القرآن

 ؛حتى دخلهم الشيطان ر بسؤاهلم وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقائيسهموأم

أهل الضاللة يف علم القرآن  م جعلوا أهل االيامن يف علم القرآن عند اهلل كافرين وجعلواألهّن 

 ‘دن أسلم مع حممّ ممّ  أحداً  هل يستطيع أولئك أعداء اهلل أن يزعموا أنّ  ..عند اهلل مؤمنني

وإن قال: ، بعيداً  ضالالً  له ورأيه ومقائيسه؟ فإن قال: نعم، فقد كذب عىل اهلل وضّل أخذ بقو

حد وكام مل يكن أل ..ة عىل نفسهباحلجّ  حد أن يأخذ برأيه وهواه ومقائيسه فقد أقرّ ال، مل يكن أل

مل  فكذلك ،‘دألمر حممّ  أن يأخذ هبواه وال رأيه وال مقائيسه خالفاً  ‘دالناس مع حممّ  من

بعوا آثار رسول واتّ .. أن يأخذ هبواه وال رأيه وال مقائيسه ‘دحد من الناس بعد حممّ أليكن 

الناس عند اهلل من  أضّل  فإنّ  ،واوال تتبعوا أهواءكم وآراءكم فتضلّ  ،فخذوا هبا تهوسنّ  ‘اهلل

 .«..ورأيه بغري هدى من اهلل اتبع هواه

نها بشكل متكّرر فكرَة النهي عن الرأي أّن تضمّ  تبدو هذه الرواية يف غاية األمهّية، وذلك

واملقاييس، بعد أن كانت ـ أي هذه الرسالة ـ مما يتعاهد به الشيعة وهيتّمون ألمره، يعطي أّن 

ريد صّد الشيعة بشكل مكّرر عن اخلوض احلساسية يف ذلك الوقت، وأّنه أ   املوضوع كان بالغ

 يف مسالك الرأي والقياس.

الكتاب ملقاييس والرأي مرتبط بفكرة وجود البديل، وهو والرواية توضح أّن رفض ا
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، فال والعاملون بالكتاب والسنّة ـ وهم أهل البيت ـ من جهة ثانية ،النبوّية من جهة ةالسنّ و

 ي والقياس يف ظّل وجود النّص والعامل به.أمعنى للذهاب يف ماطرة الر

: وهي تكّرر ثالثة عناوين متتالية ،سيف التفسري بني الرأي والقيا زّن الرواية ال متيّ أكام 

ي واملقاييس، لكن دون أن توضح لنا مرادها منها والفرق بني هذه الثالثة، ومن ثّم أاهلوى والر

بحسب ظاهر الرواية ـ  علينا الذهاب للسياق التارخيي للكشف عن ذلك، مع احتامل قوّي 

يفتح عىل  يئًا واحدًا، األمر الذي قدالرأي والقياس ليسا شأّن أّن الثالثة متغايرة وـ األّويل 

ىل إالقياس هو االنتقال من يشء  نّ أهو النظر الشخّص يف املوقف يف حني  ّن الرأية أفرضيّ 

 عرب الرأي.النّص آخر أو هو احلكم عىل 

خذت فيها الثة التي أيف الداللة عىل أّن املفاهيم الث حا ترتّج الرواية تكمن يف أهّن  ةلكّن أمهيّ 

وّتكيم القياس  جود النّص والتعامل بالقياس والرأي مع وجوده من خالل تركهتشري لو

 حد منوكام مل يكن أل»..الثالثة، فالحظ العبارة اآلتية:  ةيقّوي جدًا الفرضيّ  والرأي فيه، ممّا

مل  فكذلك ،‘دألمر حممّ  أن يأخذ هبواه وال رأيه وال مقائيسه خالفاً  ‘دالناس مع حممّ 

، فالرواية تفرض «..أن يأخذ هبواه وال رأيه وال مقائيسه ‘داس بعد حممّ حد من النيكن أل

لون بخالف موأّن أهل الرأي يعـ وال تقصد أّن النهي عن القياس موجود ـ أّن النّص موجود 

 عماًل بمقاييسهم، ومعه يمكننا استنتاج نتيجتني من الرواية: ما جاء به النبّي 

 يف حال وجود مرجع نّّص.إّن الرأي والقياس ال يرشعان  أًـ

 ي والقياس ال يرشعان يف مقابل النّص املوجود.إّن الرأ بًـ

طالق واضح للنهي عن القياس يف حالة فقدان النّص حتى بعد ال يكون يف الرواية إوهبذا 

للرأي والقياس يف  ةً التفتيش التاّم، كام يف عرص ما بعد زمن النّص، وإن كانت ال تعطي رشعيّ 

 آخر. يشء ونفي الرشعّية يشء   ةفعدم إعطاء الرشعيّ  هذا الظرف،

النقطة األخرية التي أريد اإلضاءة عليها هنا هي أّن الرواية يبدو منها نفي وجود صحايّب 

، وهذا ينايف الكثري من التصّورات ‘عمل برأيه ومقاييسه وهواه خالفًا ملا أمر به حمّمد

ذهبوا للعمل بآرائهم عىل عكس ما قاله النبّي، فهل  الشيعّية التي تعترب أّن الكثري من الصحابة

صدر هذا الكالم تقّيًة هنا؟! وهل هو من باب اجلدل واملحاججة ال أكثر؟! املسألة تستحّق 

 .والتأّمل يف الفضاء الشيعي التوّقف



  

 دتفرّ ـ  ـ عىل أمهّيتهفاخلرب  السند،املصدرًوًمنًحيثًامنًحيثًالداللةًواملفاد،ًأمًًّههذاًكلًّ

واضح للحديث وهو إبراهيم بن هاشم، فهو الذي حرصي بنقله الكليني يف الكايف، عرب مرج 

أحدها ضعيف بجهالة حفص املؤّذن، وثانيهام بمحّمد بن سنان،  :نقل احلديث بثالث طرق

وإسامعيل بن ملد، هذا كّله بغض النظر عن لقاسم بن الربيع الصحاف وثالثها بجهالة ا

 ن هاشم نفسه.موضوع إبراهيم ب

والغريب أّنه ـ رغم تعريف الرسالة بأهّنا كانت متعاَهدة بني األصحاب ـ إال أّن الكليني 

نفسه مل يستفد منها يف باب البدع واملقاييس والرأي داخل الكايف، بل تركها لكتاب الروضة من 

 هناية الكايف ومتفّرقات هذا الكتاب كام هو معروف!

ترد علينا أشياء ليس : ×قال: قلت أليب عبد اهلل ،بصريًأيبًالروايةًالسادسةًعرشة:ًخرب

ك إن أصبت مل تؤجر، وإن أخطأت ال، أما إنّ »فيها؟ فقال:  فننظر ،ةنعرفها يف كتاب اهلل وال سنّ 

 .«وجّل  كذبت عىل اهلل عزّ 

ر نّص منكشف الوجود والداللة، ثم احلديث عن إعامل توفّ عدم فالرواية واضحة يف فرض 

ر الظاهر يف أّن املراد به الرأي، وأّنه حتى لو أصاب مل يكن له أجر وثواب، فتكون الرواية النظ

ي يف م توّفر النّص، فتكشف عن رفض الرأواضحة يف النهي عن النظر والرأي حال عد

 تني األوىل والثانية.قياس يف الفرضيّ لها ناظرة أيضًا لالرابعة، ولعلّ  ةالفرضيّ 

ـ باملقدار املنقول من الرواية ـ إىل احلّل يف احلالة التي سأله عنها أبو لكّن اإلمام مل ي رش 

بصري، كام أّن ثّمة احتامل قوّي هنا ليس من السهل نفيه، وهو أن يكون هذا النهي يف ظرف 

وجود األئّمة، فيكون احلّل البديل هو التوّقف إىل أن يرجع لإلمام، وكأّن اإلمام لو سأله أبو 

خرى: ماذا نفعل إذن؟ ألجاب: أرسلوا من يسألنا لنعطيكم اجلواب. فكيف نعرف بصري مّرًة ا  

أّن هذا املوقف الذي ارتبط أكثر من مّرة بوجود املفّّس احلقيقي للقرآن، له إطالق حلال عدم 

 وجوده بعد أن كان فرض حالة السؤال واجلواب يتضّمن وجود اإلمام نفسه وظهوره؟!

ى احلناط الذي نتعامل مع رواياته مر أّن فيها مثنّ ، غاية األةديّ والرواية من حيث اإلسناد ج

                                              
( خاّصة جلهة كونه متداوالً بني الشيعة، فكيف مل ينقل إال من خالل الكليني وحده وبطريٍق يرجع حرصًا 1)

 إلبراهيم بن هاشم فقط؟!
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خذ هبذا ـ يوجب األفادت ما يفيده فضّم سائر روايات الباب هنا ـ لو أ بقبول مع احتياط،

 احلديث.

بام : ×لاحلسن األوّ  قال: قلت أليب يونسًبنًعبدًالرمحن،الروايةًالسابعةًعرشة:ًخربً

برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت  ، من نظرمبتدعاً  س ال تكوننّ يا يون»د اهلل؟ فقال: أوّح 

 .«ه كفر، ومن ترك كتاب اهلل وقول نبيّ ضّل  ‘هنبيّ 

الرواية واضحة يف أّن الرأي متصل بسياق البدعة وترك الكتاب والسنّة، وترك أهل البيت، 

ملعلوم أو املوجود املمكن امما يوحي ـ وفقًا لنظرية السياق ـ بأّن الرأي هنا قائم يف مقابل النّص 

وهو ما يعّزز الفرضّية الثالثة، فيكون العمل بالرأي هو الذهاب نحو األنظار الوصول إليه، 

اخلاّصة دون الرجوع للكتاب والسنّة وأهل البيت، أو مع الرجوع ونفي ما يرد عنهم ملخالفته 

كون يف جمال القضايا الكالمّية أعّم من أن يللنظر اخلاّص، فهذا هو القدر املتيّقن من الداللة، 

أّما هل يشمل ذلك النهي عن القياس غري املوجب لطرح ما وصل من الكتاب والفقهّية. 

والسنّة وغري املوجب لإلعراض عن مرجعيّة أهل البيت النبوّي أو ال؟ فهذا ما ال يبدو واضحًا 

 من احلديث، وإن كان حمتماًل.

 القياس باملعنى األّول والثاين؛ ألّن القائس هناك يضاف إىل ذلك أّن احلديث غري واضح يف

ال يعمل بنظره ورأيه، بل هو حياول أن يعرف رأي الرشيعة يف املوضع الذي ال نّص فيه، من 

، فاّدعاء أو بتوسيط رأيه اخلاّص  يف مكان آخر مقارب له، ال من خالل رأيه هوهي خالل رأهيا 

. ولعّل ما يؤّيد فهمنا هذا أّن احلديث ظاهر يف النهي عن القياس با ملعنى األّول والثاين صعب 

 تالنسبة وصحّ  تليه العمل بالقياس، فلو صحّ نسب إتأييدًا هو أّن يونس بن عبد الرمحن ي  

ّن يونس مل يفهم من هذه الرواية النهي أجليل، أمكننا استنتاج  ، والرجل ثقة  معاً  هذه الرواية

، كام لعّل ما فقطالنهي عن الرأي باملعنى الثالث أو الرابع لني، بل عن القياس باملعنيني األوّ 

يؤّيد أيضًا هو أّن يونس يسأل عن التوحيد، فلعّل الفضاء هو فضاء شامل لعلم الكالم الذي 

ل والثاين، ويونس بن عبد الرمحن معروف باهتامماته ليست فيه فكرة القياس باملعنى األوّ 

 الكالمّية أيضًا.

                                              
 .56: 1( الكايف 1)



  

يب عبد اهلل رفعه إىل أبن  داه عن حممّ ويث فهو من منفردات الكليني وقد رأّما عن سند احلد

 .يونس، فهو مرسل

قال: قال أمري  ،دًبنًخالد،ًعنًبعضًأصحابناًرفعهأمحدًبنًحممًّالروايةًالثامنةًعرشة:ًخربً

 ،املؤمن مل يأخذ دينه عن رأيه إنّ  ..سالم هو التسليماإل إنّ  »..: ـ يف حديث ـ× املؤمنني

 .«..ه فأخذهكن أتاه من ربّ ول

هذه الرواية تقّرر املبدأ، لكن ليست لدهيا صيغة داللية تطال ما نحن فيه بشكل حاسم، 

فهي تعلن أّن املؤمن يأخذ دينه من اهلل ال من نفسه، وهذا من نتائج التسليم هلل سبحانه، فغايته 

املتقّدمة، أّما غري ذلك فهو غري أهّنا ترفض املعنى الثالث والرابع من معاين القياس والرأي 

رف العواضح، وهلذا لو دّل دليل ـ فرضًا ـ عىل حجيّة القياس باملعنى األّول أو الثاين مل يشعر 

 املستقّر.غري  ارضتعبنحو البوجود تعارض بني هذا النّص وذلك الدليل ولو 

يف واملحاسن، وأّما هذا كّله فضالً عن ضعف إسناد الرواية باإلرسال والرفع يف كتايب الكا

 بحسب نقل الصدوق ففي السند حمّمد بن عيل ماجيلويه، وحمّمد بن خالد الربقي.

 أو ابن شربمة الرأي ابن أبي ليلىفقيه ، حبضور الصادق وأبي حنيفة :احلوار الثاني بني

ً ًعرشة: ًالتاسعة ًالرواية ًأيبًليىلخرب ، دقال: دخلت أنا والنعامن عىل جعفر بن حممّ  ،ابن

أهل  من جعلت فداك هذا رجل   :قلت «بن أيب ليىل من هذا الرجل؟ايا »وقال:  ،ب بناّح فر

هل  ،يا نعامن»: ، ثم قال له«ه الذي يقيس األشياء برأيهفلعلّ » :ونظر ونقاد، قال يالكوفة له رأ

 .هتتدي إال من عند غريك وال فام أراك ّتسن تقيس شيئاً »: ال، قال :قال «سن تقيس رأسك؟ّت  

والربودة يف املنخرين، والعذوبة يف  ذنني،لوحة يف العينني، واملرارة يف األعرفت ما امل فهل

: ال، قال ابن أيب ليىل :قال «وآخرها إيامن؟ هلا كفرفهل عرفت كلمة أوّ » :ال، قال :قال «الفم؟

 نّ أثني أيب عن آبائه، حدّ  ،نعم» :ا وصفت لنا، قالممّ  ال تدعنا يف عمى ،جعلت فداك :فقلت

تبارك وتعاىل خلق عيني ابن آدم عىل شحمتني، فجعل فيها  اهلل قال: إنّ  ،‘رسول اهلل

من القذى إال أذاهبام، وامللوحة تلفظ ما يقع يف  ءومل يقع فيهام يش، ولوال ذلك لذابتا ،امللوحة
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  إالذننية تقع يف األ  فليس من دابّ  ،للدماغ ذنني حجاباً وجعل املرارة يف األ   ،القذى العينني من

للدماغ،  حجاباً  التمست اخلروج، ولوال ذلك لوصلت إىل الدماغ، وجعل الربودة يف املنخرين

ة الطعام عىل ابن آدم ليجد لذّ  من اهلل اً ولوال ذلك لسال الدماغ، وجعل اهلل العذوبة يف الفم منّ 

 ثمّ . «وآخرها إيامن فرهلا كفقول: ال إله إال اهلل، أوّ  هلا كفر وآخرها إيامنا كلمة أوّ والرشاب، وأمّ 

 قال: من قاس شيئاً  ‘رسول اهلل نّ أثني عن آبائه، حدّ  أيب فإنّ ؛ اك والقياسإيّ  ،يا نعامن»قال: 

 ل من قاس حني قال: خلقتني من ناره أوّ برأيه قرنه اهلل مع إبليس يف النار، فإنّ  من الدين

دين اهلل مل  نّ إف ين اهلل برهانوخلقته من طني، فدعوا الرأي والقياس، وما قال قوم ليس له يف د

 .«يوضع باآلراء واملقاييس

سب الظاهر بوجود الفقيه يب حنيفة حق وأتوضح الرواية حوارًا آخر وقع بني الصاد

يف  فقهاء وقضاة الكوفةكبار عرف بأّنه من هـ(، والذي ي  148بن أيب ليىل )املعروف عبد الرمحن 

ّن ابن أيب ليىل كان يقول باجتهاد الرأي والقياس وأّنه واملعروف أ ،العرصين األموي والعبايس

سبق أبا حنيفة يف ذلك، ولعّله كان من املفرطني فيه، وكان يلتقي وخيتلف مع أيب حنيفة يف أمور 

وعّلق « األمّ »عّدة، صنّف فيها أبو يوسف القايض ـ تلميذ أيب حنيفة ـ كتابًا نقله الشافعي يف 

موّجهًا أليب حنيفة دون ابن أيب ليىل، الصادق نقد الذي مارسه اإلمام عليه، لكّن احلوار يبدي ال

 !وربام أكثر ّتّمسًا منه للرأي مع أّن ابن أيب ليىل أكرب سنًّا بقليل من أيب حنيفة

طبيعة احلوار تفهمنا أّن الصادق كان يريد بيان أّن أبا حنيفة ال يملك الكثري من املعلومات، 

دين، ال ّن اعتامد الرأي خاطئ، بل عليك امتالك العلم واملعرفة بالوكأّنه يريد أن يقول بأ

، أو أّن األسئلة التي وّجهها الصادق هنا هتدف لبيان أّن األشياء املتقاربة هلا اب لآلراءهذال

وأّن األشياء غري املتشاهبة تعطي نتائج وغايات متكاملة، دون حاجة أحكام متباعدة، 

رارة والعذوبة وغري ذلك يف الرأس، وكالكفر واإليامن يف الكلمة كامللوحة وامل، للتشابه

 .الواحدة
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( تفسري سؤال اإلمام عن قياس الرأس بأّنه بمعنى أّنه يريد أن يقول له بأّن األشياء املتقاربة وغري املتشاهبة 2)

التحتية عند القائسني.. هذا التفسري لفت نظري إليه أحد األعّزة  تعطي نتائج متواملة بعكس تصّور البنية

 من طاليب، وهو صاحب الفضيلة الشيخ حسن اخلرس رعاه اهلل.



  

قياس وأّن الدين مل ي والأي بالقياس، فتارًة ينهى عن الرأا هنا أكثر هو ربط الرنوما هيمّ 

وهي عبارة ستأيت خدم عبارة قياس الدين بالرأي، تي والقياس، وأخرى يسيوضع عىل الرأ

وهذا ملجموعة التي سوف نخّصصها ملا ورد يف النهي عن القياس، بعض رواياهتا األخرى يف ا

تقيس الدين  ي والنظر الشخّص، فأنتعنى القياس هو عرض الدين عىل الرأّن مي أاألمر يعط

ة الثالثة فتحكم عليه من خالل رأيك، وهذه هي الفرضيّ  ،و خيالفهبرأيك فرتاه يوافق رأيك أ

باملعنى األّول أو الثاين، بل هو أقرب  هاس هنا واضحًا يف أنّ املتقّدمة هنا، فال يكون معنى القي

، وهو الذي بليس مّرة أخرىة إما نقول استحضار قضيّ ويؤّكد  .للمعنى الثالث يف قدره املتيّقن

، وإن كان حيتمل األمر ما احتملناه يف حوار ي يف معارضة نّص قائماستخدم القياس والرأ

 .ة السابقةالصادق مع أيب حنيفة يف الرواي

أّما عن سند هذه الرواية، فقد نقلها الصدوق يف علل الرشائع ـ وهو مصدرها األصيل فيام 

 يبدو ـ مّرتني يف موضعني بينهام بضع صفحات فقط:

وقال أمحد بن أيب عبد اهلل، وروى معاذ بن عبد اهلل، عن »ففي املّرة األوىل ذكر السند هكذا: 

 «...أيب ليىلحييى العامري، عن ابن  بشري بن

 د بن أمحد، قال:ثنا احلسني بن أمحد، عن أبيه، عن حممّ حدّ »ويف املّرة الثانية ذكره هكذا: 

عن معاذ بن  أبو عبد اهلل الرازي، عن احلسن بن عيل بن أيب محزة، عن سفيان احلريري، ثناحدّ 

 «...برش، عن حييى العامري، عن ابن أيب ليىل

ًنقلًالسندًهناًأوًهناك،ًولكنًبعدًاملراجعةًيتبنّيًاآليت:ومنًالواضحًأّنًثّمةًأخطاءًيفً

سنّة والشيعة يف غري ال وجود لشخٍص باسم بشري بن حييى العامري، إذ مل نجده عند ال ـ1ً

 هذا املوضع.

ال وجود ملعاذ بن برش )بشري(، نعم ثّمة شخص وقع نادرًا يف كتب السنّة، وهو معاذ بن  ـ2ً

 برش بن عّياذ.

 بن عبد اهلل ال وجود له يف هذه الطبقة ونواحيها.معاذ  ـ3ً

سفيان احلريري هو تصحيف سفيان اجلريري، وهو سفيان بن إبراهيم، الواقع يف  ـ4ً

 األسانيد، ولكنّه ال توثيق له.

 حييى العامري هنا أيضًا ال نعرفه. ـ5ً



  

عثر هلا فالرواية وقع خلل واضح يف طريقة عرض سندها أو تصحيفات كثرية، بحيث ال ن

 عىل إمكان التصحيح.

الطويس يف ـ مع اختالفات بسيطة يف املتن ـ والغريب أّن هذه الرواية نقلها بسند ضعيف 

، لكنّه بدل وأبو نعيم اإلصبهاين يف مسند أيب حنيفة وغريهم والصدوق نفسه يف العلل األمايل

ر السنّية تتصل بابن شربمة دون . والظاهر أّن القّصة يف املصادابن شربمة! اوابن أيب ليىل ذكر

 ابن أيب ليىل.

بدت »يروي أيضًا بسنده إىل ابن شربمة قوله: وغريه والغريب أّن اخلطيب البغدادي  ما ع 

 !«الشمس والقمر إال باملقاييس

 عن أبيه الرضا ،د بن عيلأبيه حممّ عن أبيه، عن  خربًالتفسريًالعسكري،الروايةًالعرشون:ً

حممد  قال: قال جعفر بن ،أبيه موسى بن جعفر عليهم السالمعن  ،عيل بن موسى

رشدنا إىل الطريق أقال: يقول:  ،(املستقيم : )اهدنا الرصاطوجّل  يف قول اهلل عزّ  ،×الصادق

نا ءبع أهواغ دينك واملانع من أن نتّ تك واملبلّ إىل حمبّ  ياملؤدّ  رشدنا للزوم الطريقأأي  ،املستقيم

 .«نهلكف فنعطب أو نأخذ بآرائنا

واحلديث من حيث السند ورد يف متام املصادر إّما مرسالً أو ضعيفًا بعني جهة ضعف 

التفسري املنسوب للعسكري، فضاًل عن أّن الرواية غري واضحة يف كوهنا ناظرة لقضّية الرأي 

مقابل  واالجتهاد الفقهيَّني، بل األقرب أهّنا ناظرة لعمل اإلنسان برأيه يف احلياة وإعجابه به يف

األخذ هبداية اهلل سبحانه، فيكون هلا نوع إرشاد كيّل عام لعدم الذهاب خلف اآلراء وترك 

 اهلداية الدينّية ال غري.
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ً ًوالعرشون: ًالواحدة ًالرواية ًالبكاخرب قال: قال رسول ، ×عن عيلّ  ،)البكاء(ًحييى

ن هالكة، والناجية ثالث وسبعني فرقة، منها فرقة ناجية والباقو تي عىلستفرتق أمّ » :‘اهلل

فأولئك ما عليهم من  كون بواليتكم ويقتبسون من علمكم وال يعملون برأهيم،الذين يتمّس 

 .«..سبيل

الرواية واضحة يف أهّنا تذّم الرأي وتدعو يف املقابل لألخذ من علم أهل البيت، فقدرها 

الفرضّية األوىل والثانية فتبدوان  ، وعىل احتامل الرابعة، أّماواخلامسة املتيّقن هو الفرضّية الثالثة

 بعيدة هنا كام صار واضحًا.

فالرواية فيها أكثر من جمهول، وال أقّل من أّن فيها حييى البكاء، والظاهر أّنه  ،أّما اإلسناد

، فضاًل عن أّنه ال يقع يف حييى بن مسلم البّكاء املهمل عند الشيعة واملضّعف عند أهل السنّة

 هـ، ويروي عن مثل احلسن البرصي130ًة عن اإلمام عيل؛ ألّنه تويف عام طبقة تروي مبارش

ساسًا ه نقل أ، ومل ينقل أهل السنّة الذين ورد اسمه يف كتبهم وطرقهم أنّ وسعيد بن املسيب

 اً ّن يف الرواية إرساالً خفيّ ، فاألرجح أذكر يف املعّمريني  ، كام مل يب طالبأروايًة عن عيّل بن 

 .أيضاً 

هـ(، نقل باملعنى ـ بال سند ـ هذه الرواية يف مقطٍع آخر منها، 449عد أّن الكراجكي )وال يب

عظمها فتنة عىل أ ةتي عىل بضع وسبعني فرقستفرتق أمّ ‘: فمنه قول رسول اهلل»حني قال: 

 .«لون احلراممون احلالل وحيلّ فيحرّ  يقيسون األمور برأهيم تي قوم  أمّ 

 ،عوفًبنًمالكًاألشجعيالسنّة،ًحيثًنقلواًاخلربًعنًخربًأوًلعّلهًأخذهًمنًمصادرًأهلً

قوم  أعظمها عىل أمتي فتنةً  ،تي عىل بضع وسبعني فرقةتفرتق أمّ »‘: قال رسول اهلل :قال

 .«م اهللون ما حرّ اهلل وحيلّ  مون ما أحّل حيرّ  ،يقيسون الدين برأهيم

ً ًخرب ًوالعرشون: ًالثانية ما أحد »: ×ا أبو عبد اهللال: قال لنق ،حبيبًاخلثعميالرواية
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ومنهم من أخذ برأيه،  ى، منهم من أخذ هبواه،شتّ  الناس سلكوا سبالً  نّ إمنكم،  إيلّ  أحّب 

الناس  نّ إ»، قال: ×ويف حديث آخر حلبيب، عن أيب عبد اهلل. «له أصل كم أخذتم بأمرٍ نّ إو

ئفة قالوا بالرواية، قالوا بآرائهم، وطا أخذوا هكذا وهكذا، فطائفة أخذوا بأهوائهم، وطائفة

 .«ه عندهمن ينفعكم حبّ  ه وحّب واهلل هداكم حلبّ 

واخلرب واضح يف أّنه بصدد فرز من رجع إىل الكتاب والسنّة والرواية ومن أخذ برأيه 

 اخلامسة.وهواه، فليس هلا نظر للفرضّية األوىل والثانية هنا، بقدر ما هلا نظر للفرضّية الثالثة و

إلسناد يظهر أّن رجاهلا رجال الثقات يف أحد السندين، غري حمّمد بن والرواية من حيث ا

خالد الربقي الذي يظهر أّنه هو مرج احلديث، والذي يرتّجح أن يكون روى الرواية تارًة عن 

القاسم بن حمّمد اجلوهري غري املوّثق، وأخرى عن النرض بن سويد الثقة، فالرواية غري معتربة 

 د بن خالد الربقي.بعدم ثبوت وثاقة حممّ 

 يف رسالته إىل ،×عن أيب عبد اهلل الروايةًالثالثةًوالعرشون:ًمرسلًحمّمدًبنًخالدًالربقي،

ومل  ه من دعا غريه إىل دينه باالرتياء واملقائيس مل ينصفا بعد فإنّ أمّ »أصحاب الرأي والقياس: 

ومتى ما مل يكن بالداعي  يس،من االرتياء واملقائ إىل ذلك ال خيلو أيضاً  ألن املدعوّ  ؛هيصب حظّ 

م ا قد رأينا املتعلّ ألنّ  ؛بعد قليل املدعوّ  مل يؤمن عىل الداعي أن حيتاج إىل ة يف دعائه عىل املدعوّ قوّ 

من  يم الداعي ربام احتاج يف رأيه إىل رأورأينا املعلّ  ملعلم ولو بعد حني، الطالب ربام كان فائقاً 

مل  الظانون ولو كان ذلك عند اهلل جائزاً  ملرتابون وظنّ ا وشّك   اجلاهلونويف ذلك ّترّي  ،يدعو

هوا الناس ملا سفّ  الفصل، ومل ينه عن اهلزل، ومل يعب اجلهل، ولكنّ  يبعث اهلل الرسل بام فيه

النعمة، واستغنوا بجهلهم وتدابريهم عن علم اهلل، واكتفوا بذلك دون رسله  وغمطوا احلّق 

وا فوالهم اهلل ما تولّ  ،ما أدركته عقولنا وعرفته ألبابنا إال ءبأمره، وقالوا: ال يش اموالقوّ 

ون، ولو كان اهلل ريض منهم موخذهلم حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيث ال يعل وأمهلهم

عن  ملا بينهم وال زاجراً  عوا من ذلك مل يبعث اهلل إليهم فاصالً وارتياءهم فيام ادّ  اجتهادهم

غري ذلك ببعثه الرسل باألمور القيمة الصحيحة والتحذير رضا اهلل  ام استدللنا أنّ وصفهم وإنّ 

الرأي  األمور املشكلة املفسدة، ثم جعلهم أبوابه ورصاطه واألدالء عليه بأمور حمجوبة عن عن
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 قطّ  رسوالً  ، ومل يبعثوالقياس، فمن طلب ما عند اهلل بقياس ورأي مل يزدد من اهلل إال بعداً 

 أخرى، ومل يرَ  وتابعاً  ةً مرّ  ف ما جاء به حتى يكون متبوعاً من الناس خال ن طال عمره قابالً إو

عنده كالوحي من اهلل ويف  حتى يكون ذلك واضحاً  وال مقياساً  فيام جاء به استعمل رأياً  أيضاً 

ام وإنّ  ،مطئون مدحضون أصحاب الرأي والقياس وحجى أنّ  ذي لّب  ذلك دليل لكّل 

أن جتمع عليك خصلتني إحدامها  ا املستمعاك أهّي يّ فإ ،االختالف فيام دون الرسل ال يف الرسل

، واألخرى استغناؤك قصد وال معرفة حدّ  باعك لنفسك إىل غريالقذف بام جاش به صدرك واتّ 

اك وترك احلق سأمة وماللة، وانتجاعك الباطل ك وإيّ عام فيه حاجتك وتكذيبك ملن إليه مردّ 

 .«فانظر يف ذلك ،رشيداً  عام ذكرنا قطّ  جائزاً  هلواه ا مل نجد تابعاً وضاللة، ألنّ  جهالً 

الرواية باتت واضحة يف أّن نظرها للمعنى الثالث أو اخلامس من معاين القياس املحتملة 

هنا، فهي ال تتكّلم أساسًا يف املعنى األّول والثاين، هلذا ورد فيها احلديث عن االستغناء 

 والتكذيب جتاه احلجج اإلهلّية.

فّرد بنقله الربقي يف املحاسن، هو من حيث اإلسناد ضعيف بمحّمد بن وهذا اخلرب الذي ت

 عن اإلمام الصادق. اخلربَ الربقي هذا بإرسال وكذلك خالد الربقي، 

 وقفة مع حوار مسجد اخليف بني اإلمام الصادق وفقيه العراق ابن ُشربمة

 ×أبا عبد اهللشهدت  قال: معاويةًبنًميرسةًبنًرشيح،الروايةًالرابعةًوالعرشون:ًخربً

فقال: يا أبا  ،مةرب   فيهم عبد اهلل بن ش  ، وهو يف حلقة فيها نحو من مائتي رجل ،يف مسجد اخليف

وترد علينا املسألة فنجتهد فيها  ،ةوالسنّ  ا نقيض بالعراق فنقيض ما نعلم من الكتابإنّ  ،عبد اهلل

عىل من عىل  ×هللوأقبل أبو عبد ا ،للجواب قال: فأنصت الناس مجيع من حرض ،بالرأي

 نصات. )قال:( ثمّ أقبل بعضهم عىل بعض وتركوا اإل، فلام رأى الناس ذلك ،ثهميمينه حيدّ 

ا نقيض بالكتاب ا قضاة العراق وإنّ قال: يا أبا عبد اهلل إنّ  ابن شربمة ثم إنّ  ،ثوا ما شاء اهللّتدّ 

وأقبل  ،ع الناس للجوابقال: فأنصت مجي ،فيها بالرأي ه ترد علينا أشياء نجتهدوإنّ  ،ةوالسنّ 

ثهم فلام رأى الناس ذلك أقبل بعضهم عىل بعض عىل يساره حيدّ  عىل من ×أبو عبد اهلل
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 ،×فأقبل أبو عبد اهلل ،ابن شربمة مكث ما شاء اهلل ثم عاد ملثل قوله إنّ  ثمّ  ،نصاتوتركوا اإل

 ، قال: فأطرأه«رببن أيب طالب؟ فقد كان عندكم بالعراق ولكم به خ رجل كان عيلّ  أّي »فقال: 

دين اهلل  أن يدخل يفبى أ اً عليّ  فإنّ »: ×، فقال له أبو عبد اهللعظيامً  شربمة وقال فيه قوالً  ابن

كان الليل  ، فقال أبو ساسان: فلام«من دين اهلل بالرأي واملقائيس ءالرأي وأن يقول يف يش

ابن شربمة حتى  يا أبا ساسان مل يدعني صاحبكم»فقال يل:  ،×دخلت عىل أيب عبد اهلل

 .«وال عمل هبا لو علم ابن شربمة من أين هلك الناس ما دان باملقائيس»قال:  ثمّ  «أجبته

تنهى  يهذه الرواية توضح لنا نوعًا من التامهي أو التقارب الشديد بني الرأي والقياس، وه

الب، وهي يب طضًا عند عيل بن أي واملقاييس مرفو، وتعترب مطلق إدخال الرأعن ذلك ةبقوّ 

تى يف فرض حكانت ال ترشح بالضبط مفهوم القياس، لكّن الذي يبدو منها أهّنا متنع منه  نإو

كان يقيض بالكتاب هـ( 144)ألّن الظاهر أن ابن شربمة  ر الكتاب والسنّة للقايض؛عدم توفّ 

بأّن يقول له ي يف غري ذلك، فرفض اإلمام منه ذلك دون أن ة فيام يعلم، وجيتهد بالرأوالسنّ 

، مهلكاً  ي واملقاييس يف الدين مرفوضاً الصحيح هو أن ترجع إلينا، بل اعترب أصل دخول الرأ

فضالً عن  ،الثاين قّل ، وال ألنيوّ الرواية مانعة عن املعنيني األه ذفمن القريب جدًا أن تكون ه

 البقّية بعده.

وهلذا مل ينقل عنه سوى  نعم ي عرف عن عبد اهلل بن شربمة أّنه كان من املقّلني يف الرواية،

بضع عرشات من األحاديث يف الرتاث احلديثي اإلسالمي، مع كونه من رموز التابعني، ولعّل 

هذه احلال كانت منظورة لإلمام الصادق يف نقده ابن شربمة، فكأّنه ينتقد هذه احلال التي كان 

به أساسًا إال قلياًل، ثّم عليها أهل الرأي يف العراق من التقليل من شأن النّص وعدم االهتامم 

 االستعجال بالذهاب خلف الرأي واملقائيس بحّجة عدم وجود دليل من الكتاب والسنّة.

 ،بن خالد دحممّ أبيه فقد رواها الربقي عن  ،ولكّن مشكلة هذه الرواية يف سندها الضعيف

، فضالً ولتانعّمن ذكره، ففيها طبقتان جمه ،رواها عن بعض أصحابناب ومل تثبت وثاقته، واأل

 عن أّن معاوية بن ميّسة بن رشيح حتى لو اّتد مع معاوية بن رشيح، فهو ممّن مل تثبت وثاقته.

ًًتانالرواي ًاخلامسة ًخربوالسادسة ًبنًزيد،ًوالعرشون:  ،عن أيب عبد اهلل، عن أبيه طلحة
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 .«ينديف ال يال رأ»: ×قال: قال أمري املؤمنني

مقتطعة من سياق بحسب العادة وال ندري ما هو سياقه، النّص قاطع وحاسم، لكنّه مجلة 

إذ ال يعقل أّنه ال يوجد أّي نوع من أنواع الرأي يف الدين، وأّنه يريد نفي وجود أّي رأي 

بكل ّمعاين الرأي بام يف ذلك فتوى الفقيه ورأيه يف فهم الدين، من هنا فالقدر املتيّقن منه تبعًا 

ه مع وجود الدين ال رأي لإلنسان، فليس لك رأي مع قول هو أنّ × لطبيعة عرص اإلمام عيلّ 

بل لعّل الرواية  .اهلل ورسوله بل عليك السمع والطاعة، وهذا منسجم مع العرص العلوي

ناظرة إىل أّن اإلمام خياطب أصحابه بأّنه يف الطاعة ـ وهي أحد معاين الدين ـ ال رأي، فعندما 

ي، فاحتامالت الرواية لوا بآرائكم، ثم تفّرقوا عنّ من تعأون أن تطيعوين فال حيّق لكم دتري

أو القدر شرتك ة بعد كوهنا كاملبتورة من سياق، فال يمكننا الذهاب هبا أكثر من القاسم املدمتعدّ 

، وأعتقد ن تدخل يف سياق هذا املوضوعألو سمحنا هلا  ،بني الفرضيات اخلمس السابقةاملتيّقن 

 .هي الفرضية الثالثةبأّن املتيّقن من الفرضيات تلك 

 ،بن خالد الربقي، بل يف وثاقة طلحة بن زيد نظر دوالرواية من حيث اإلسناد فيها حممّ 

 خالفًا ملن وثقه.

رجل كان قد أدرك ستة أو سبعة  :قال بنًعيّل،ًزيدخربًهوًهذهًالروايةًوضحًمنًلكنًاأل

يا  يا عيلّ »: ‘ال النبّي قالوا: ملا نزل: )إذا جاء نرص اهلل والفتح( ق ‘من أصحاب النبّي 

( يدخلون يف دين اهلل أفواجاً  فاطمة ]بنت حممد[ )قد جاء نرص اهلل والفتح ورأيت الناس

اهلل قىض اجلهاد عىل املؤمنني يف  إنّ  ،يا عيلّ  (.ه كان تواباً  وبحمده واستغفر ريب )إنّ فسبحان ريّب 

يف نجاهد املؤمنني الذين يقولون يا رسول اهلل وك»طالب:  بن أيب فقال عيلّ  ،«الفتنة من بعدي

وال رأي ، حداث يف الدين إذا عملوا بالرأي يف الديناإل دون عىلجياهَ »قال:  «ا؟يف فتنتهم آمنّ 

 .«وهنيه أمره ام الدين من الرّب إنّ  ،يف الدين

أوضح يف تفسري معنى الرأي يف الدين، وأّنه يف مقابل أخذه من اهلل سبحانه، فهذا اخلرب 

يف رفض ترك مرجعّية الكتاب والسنّة لصالح مرجعيّة الرأي والنظر الشخّص،  اً اضحكون ويف

                                              
 .211: 1 صدر نفسهمل( ا1)

؛ 290ـ  289: 1؛ وانظر قريب من ذلك عند: الطربيس، االحتجاج 615ـ  614( تفسري فرات الكويف: 2)

 .180ـ  179: 1واهليثمي، جممع الزوائد 



  

 .أقرب للفرضيات الثالثة واخلامسة، ثم الرابعة وفه

مبتورة عن سياقها منقولة بطريقة غري الثانية ولعّل الرواية األوىل مقتطعة من الرواية 

 .صحيحة عن أمري املؤمنني

 الرأي والقياس النظر هلذه الرواية بنفسها يف سياق وسوف يأيت يف نصوص الرتخيص يف

 .صدور هذا املقطع حمّل الشاهد فانتظريساعدنا عىل فهم الفضاء املحيط بمتلف س

 اإلمام الصادق وحتليل املنطلقات النفسّية واألخالقّية لظهور الرأي والقياس

بن  ام مثل عيلّ إنّ ×: »عن أيب عبد اهلل إسحاقًبنًعامر،والعرشون:ًخربًًبعةالروايةًالسا

والعامل عليهام السالم حيث  ة كمثل موسى النبّي من بعده يف هذه األمّ  ومثلنا ×أيب طالب

اهلل قال  وذلك أنّ  ،ه يف كتابهه اهلل لنبيّ الصحبة فكان من أمرمها ما اقتّص  لقيه واستنطقه وسأله

فخذ ما آتيتك وكن من اصطفيتك عىل الناس برسااليت وبكالمي  إيّن )ملوسى عليه السالم: 

وقد كان ء(، يش لكّل  موعظة وتفصيالً  ءيش وكتبنا له يف األلواح من كّل ) قال: ثمّ (، الشاكرين

مجيع األشياء  أنّ  وكان موسى صىل اهلل عليه يظنّ  ،علم مل يكتب ملوسى يف األلواح عند العامل

 معون أهّن هؤالء الذين يدّ  ام يظنّ ك ،ته ومجيع العلم قد كتب له يف األلواحإليها يف نبوّ  التي حيتاج

ذلك هلم  وصّح  ،م قد أوتوا مجيع الفقه والعلم يف الدين مما حيتاج هذه األمة إليهعلامء فقهاء وأهّن 

صار إليهم  علموه وال ×علم رسول اهلل وليس كّل  ،وعلموه وحفظوه ‘عن رسول اهلل

قد يرد عليهم  م واألحكاممن احلالل واحلرا ءاليش وال عرفوه، وذلك أنّ  ‘عن رسول اهلل

ينسبهم الناس إىل  ويستحيون أن ‘فيسألون عنه فال يكون عندهم فيه أثر عن رسول اهلل

فلذلك استعملوا  فطلب الناس العلم من معدنه، ،ويكرهون أن يسألوا فال جييبون ،اجلهل

بدعة  كّل : ‘اهلل وقد قال رسول ،الرأي والقياس يف دين اهلل تركوا اآلثار ودانوا اهلل بالبدع

 ‘أثر عن رسول اهلل من دين اهلل فلم يكن عندهم فيه ءم إذ سئلوا عن يشضاللة. فلو أهّن 

 ،ديستنبطونه منهم من آل حممّ  الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذينإىل وه إىل اهلل وردّ 

لعامل وموسى واهلل ما حسد موسى ا ا العداوة لنا واحلسد والوالذين يمنعهم من طلب العلم منّ 

له بعلمه ومل حيسده كام حسدتنا  أقرّ  بل ،اهلل يوحى إليه حيث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم نبّي 

ومل يرغبوا إلينا يف علمنا كام  ‘رسول اهلل علمنا وما ورثنا عن ‘ة بعد رسول اهللهذه األمّ 



  

صرب عىل علمه موسى ال ي وقد كان العامل يعلم أنّ  ..رغب موسى إىل العامل وسأله الصحبة

حال قضاة هؤالء وفقهائهم ومجاعتهم اليوم ال حيتملون واهلل علمنا،  وكذلك واهلل يا إسحاق

وال يأخذون به، وال يصربون عليه كام مل يصرب موسى صىل اهلل عليه  وال يقبلونه، وال يطيقونه

وكان ، ورأي ما رأى من علمه، وكان ذلك عند موسى مكروهاً  عىل علم العامل حني صحبه

 .«وكذلك علمنا عند اجلهلة مكروه ال يؤخذ به وهو عند اهلل احلّق  وهو احلّق  ،عند اهلل رىض

هذه الرواية ترشح طبيعة املسارات التي أّدت بفريق من املسلمني للذهاب خلف الرأي 

والقياس، وهي تعترب أّن عدم الرجوع ألهل البيت ـ حسدًا أو غريه ـ هو السبب الكامن 

إىل طرق ومسالك خوفًا من أن ي نسبوا للجهل، وهذا يعني أهّنم لو رجعوا ألهل  لذهاهبم

بل تعطي الرواية وجهًا آخر وهو  .البيت لوجدوا األدلة الصحيحة عىل احلكم الرشعي

استثقال علم أهل البيت وعدم تقّبلهم له، وهلذا رفضوه ورفضوا االنصياع ملقتضياته، ومل 

لرأي والقياس مرفوضان من حيث إهّنام ينطلقان من عدم األخذ يتحّملوه، وهذا يعني أّن ا

باملرجعّية الصحيحة يف الرشيعة من جهة، ومن حيث إهّنام ينبعان من التمّرد عىل الرشع وواقعه 

من جهة ثانية، وهبذا يبدو أّن الرواية تستوعب أكثر من فرضيّة من الفرضّيات اخلمس السابقة، 

 ي الثالثة واخلامسة، تليهام الرابعة والثانية.ولعّل أوضح الفرضيات هنا ه

أّما املصدر والسند فالرواية فاقدة لإلسناد أساسًا، ون قلت يف مصدرين: أحدمها كتاب 

االختصاص املشكوك يف نسبته للشيخ املفيد أصاًل، وثانيهام تفسري العيايش، فالرواية ضعيفة 

 السند.

 ُقربًا من مفهوم القياس املصطلح مع رسالة احملكم واملتشابه، النّص األكثر

ً ًوالعرشون: ًالثامنة ًواملالرواية ًاملحكم ًرسالة  إسامعيل بنوقد جاء فيها عن  شابه،تخرب

ا وأمّ »قال:  ـيف حديث طويل  ـ× ، عن آبائه، عن أمري املؤمنني×جابر، عن أيب عبد اهلل

االختالف رمحة،  : إنّ ومن يقول ،واالستحسان واالجتهاد عىل من قال بالرأي والقياس الردّ 

عن  رأينا من قال بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات يف األحكام ملا عجزوا ا ملافاعلم أنّ 

احلكم فيها من  عرفان إصابة احلكم، وقالوا: ما من حادثة إال وهلل فيها حكم، وال خيلو
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ها فزعنا، أي رجعنا إىل عدم نّص  ، وإذا رأينا احلادثة قد، أو دليالً اً ا أن يكون نّص وجهني: إمّ 

متى مل نفزع إىل ذلك أخليناها من أن يكون هلا ا ألنّ  ؛االستدالل عليها بأشباهها ونظائرها

طنا يف ه يقول سبحانه: )ما فرّ ألنّ  ؛حكم اهلل يف حادثة من احلوادث حكم، وال جيوز أن يبطل

التمسناه من النظائر ، كموملا رأينا احلكم ال خيلو واحلادث ال ينفك من احل ،(ءمن يش الكتاب

قالوا: وقد رأينا اهلل  وهذا جائز عندنا.، أو باالستدالل لكيال ختلو احلادثة من احلكم بالنّص 

 ار وخلق اجلانّ نسان من صلصال كالفخّ خلق اإلقال: )، فتعاىل قاس يف كتابه بالتشبيه والتمثيل

استعمل  ‘ا: وقد رأينا النبّي قالو .بأقرب األشياء له شبهاً  ءه اليشنار( فشبّ  من مارج من

عىل  ها عن أبيها فقال: أرأيت لو كانبقوله للمرأة اخلثعمية حني سألته عن حجّ  الرأي والقياس

ملعاذ بن جبل حني  ‘مل تسأل عنه، وقوله ءأبيك دين لكنت تقضينه عنه؟ فقد أفتاها بيش

ة ما وال يف السنّ  كتاب اهلل أثراً  إن نزلت بك حادثة، مل جتد هلا يف أرسله إىل اليمن: أرأيت يا معاذ

إىل ما يرضيه،  ق رسول اهلل، فقال: احلمد هلل الذي وفّ : أستعمل رأيي فيهاصانع؟ قال أنت

عىل آثارهم مقتدون، وهلم  قالوا: وقد استعمل الرأي والقياس كثري من الصحابة ونحن

ه احتاج إىل القياس، وكذبوا : إنّ متعاىل يف قوهل احتجاج كثرية يف مثل هذا، فقد كذبوا عىل اهلل

 عليهم: إنّ  اً فنقول هلم ردّ  إذ قالوا عنه ما مل يقل من اجلواب املستحيل. ‘عىل رسول اهلل

ة من احلوادث والنوازل، ملا كانت موجودة عن األمّ  أصول أحكام العبادات وما حيدث يف

 صول يف مجيع العباداتام أردنا األوإنّ  ،كتاب اهلل، وفروعها مثلها يف السمع والنطق والنّص 

ه وعن وصيّ ‘ اهلل عز وجل وأخربنا عن وجوهبا، وعن النبّي  واملفرتضات التي نّص 

وجل،  وكيفياهتا وأقدارها يف مقاديرها عن اهلل عزّ  املنصوص عليه بعده يف البيان عن أوقاهتا

هها مما نزل الزنا وحد الّسقة وأشبا والزكاة والصيام واحلج واجلهاد وحدّ  مثل )فرض الصالة(

فعرفنا  ، عن مجلة الفرائضواملعرّب  هو املفّّس  ‘بال تفسري، فكان رسول اهلل الكتاب جممالً  يف

.. نسان ثالثني آيةزوال الشمس بمقدار ما يقرأ اإل فرض صالة الظهر أربع، ووقتها بعد أنّ 

شتباك ل وقتها حني ااألوقات وأوّ  وقت صالة العشاء اآلخرة وهي أربع ركعات أوسع وأنّ 

وكذلك مجيع .. وآخر وقتها ثلث الليل، وروي: نصفه النجوم وغيبوبة الشفق وانبساط الظالم

به  عباده بمبلغ الطاعات وكنه االستطاعات، فلوال ما ورد النّص  الفرائض التي أوجبها اهلل عىل

آخرين مل  لقوم ه لنا( وأبانه األثر وصحيح اخلربكتاب اهلل وبيان ما أبانه رسوله )وفّّس  وتنزيل



  

( ذلك بعقله، وإقامته معاين فروضه يوجب يكن ألحد من الناس )املأمورين بأداء الفرائض أن

 منا ذكره عىل حقيقة رشوطها، وال يصح إقامة فروضها بالقياسمجيع ما قدّ  وبيان مراد اهلل يف

س أو دون مخ أربعاً  ه جيب فرض الظهروالرأي، وال أن هتتدي العقول عىل انفرادها إىل أنّ 

لينا بني عقولنا وبني هذه الفرائض مل فلو خ   ..بني قبل الزوال وبعده ثالث، )وال تفصل( أيضاً 

 ده، ومل نفصل بني القياس الذي فصلت الرشيعةبالعقل عىل جمرّ  هفعل ذلك كلّ  يصّح 

نتجاوز حدودها،  والنصوص إذا كانت الرشيعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس أن

منه تعاىل وملا كانت األصول ال  ستغنينا عن إرسال الرسل إلينا باألمر والنهيولو جاز ذلك ال

بالسمع والنطق، فكذلك الفروع واحلوادث التي  جتب عىل ما هي عليه من بيان فرضها إال

ا وأمّ  بالسمع والنطق. يوجب احلكم فيها بالقياس دون النّص  تنوب وتطرق منه تعاىل مل

( احلكم جائز به، ورد احلوادث نّ إالقياس هو التشبيه والتمثيل ف احتجاجهم واعتالهلم )بأنّ 

ق اهلل بني أحكامها وإن كانت ا نجد أشياء قد وفّ ألنّ  ومقال شنيع،، أيضا إليه، فذلك حمال بنّي 

ق اهلل بني أحكامها وإن كانت جمتمعة، فدلنا ذلك من فعل اهلل تعاىل فرّ  قة، ونجد أشياء قدمتفرّ 

والرأي، وذلك  شيئني غري موجب الشتباه احلكمني كام ادعاه منتحلو القياسأن اشتباه ال عىل

تعاىل وعدلوا عن أخذها ممن فرض  نزل يف كتاب اهللأعجزوا عن إقامة األحكام عىل ما  م ملاأهّن 

ال يزل وال خيطئ وال ينسى، الذين أنزل اهلل كتابه عليهم  اهلل سبحانه طاعتهم عىل عباده، ممن

وركبوا  اشتبه عليهم من األحكام إليهم، وطلبوا الرياسة رغبة يف حطام الدنيا ما ردّ وأمر األمة ب

، الرأي والقياس واجب طريق أسالفهم ممن ادعى منزلة أولياء اهلل، لزمهم العجز، فادعوا أنّ 

ده وانفراده ال العقل عىل جمرّ  وذلك أنّ  فبان لذوي العقول عجزهم وإحلادهم يف دين اهلل،

بغصب وهنب، وبني أخذه بّسقة وإن كانا مشتبهني، ء يفصل بني أخذ اليش يوجب، وال

يف  ءاليش وا به من ردّ عىل فساد ما احتجّ  أيضاً  ويدّل  خر ال يوجبه.واآل فالواحد يوجب القطع،

الرجم،  ا نجد الزنا من املحصن والبكر سواء، وأحدمها يوجبأشباهه ونظائره، أنّ  احلكم إىل

عىل حسب ما  بالنّص  األحكام مأخذها من السمع والنطق فعلمنا أنّ خر يوجب اجللد، واآل

وهذه داللة واضحة عىل فساد قوهلم، ولو كان  يرد به التوقيف دون اعتبار النظائر )واألعيان(،

لكان باطن القدمني أوىل باملسح من ظاهرمها، قال اهلل تعاىل حكاية  احلكم يف الدين بالقياس

مل يدر ما بينهام،  ه اهلل ملا)خلقتني من نار وخلقته من طني( فذمّ  س:إبليس يف قوله بالقيا عن



  

القياس يرث ذلك بعضهم عن بعض، ـ السالم  عليهم ـة واألئمّ  ‘رسول اهلل وقد ذمّ 

 جمتهد كّل  عىل من قال باالجتهاد، فإهنم يزعمون أنّ  ا الردّ قال: وأمّ  ويرويه عنهم أولياؤهم.

عند اهلل عز وجل،  م مع اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة احلّق م ال يقولون إهنمصيب عىل أهّن 

احلكم به قاطع قول  ، واحتجاجهم أنّ اجتهاد ألهنم يف حال اجتهادهم ينتقلون عن اجتهاد إىل

من هذا عىل ضعف اعتقاد من قال باالجتهاد والرأي إذا  دليل أدّل  ، فأّي منتقضباطل منقطع 

مجلتهم،  من ه حمال أن جيتهدوا فيذهب احلّق موا أنّ يؤول إىل ما وصفناه؟! وزع كان أمرهم

 موأعجب من هذا، أهّن  هبم. م إن اجتهدوا فاختلفوا فالتقصري واقعألهّن  ؛وقوهلم بذلك فاسد

تعاىل هبذا املذهب مل يكلفهم إال بام يطيقونه  اهلل إنّ  :يقولون مع قوهلم بالرأي واالجتهاد

ة وأقام هلم هلم أدلّ  ه قد نصب، ألنّ كلفهم اجتهاداً اهلل مل ي والصحيح أنّ  ‘..وكذلك النبّي 

ما ال يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل  ة، فمحال أن يضطرهم إىل، وأثبت عليهم احلجّ أعالماً 

ة صلوات وه إىل الرسول واألئمّ سدى مهام عجزوا عنه ردّ  بتفصيل احلالل واحلرام ومل يرتكهم

ومن الدليل عىل فساد قوهلم يف .. (ء الكتاب من يشطنا يف)ما فرّ  وهو يقول: اهلل عليهم، كيف

أن يكون بمثله عىل أصل، أو يستخرج البحث  ءاليش ه لن خيلواالجتهاد والرأي والقياس أنّ 

 ممثالً  يبحث عنه فإنه ال جيوز يف عدل اهلل تعاىل أن يكلف العباد ذلك، وإن كان عنه، فإن كان

، )فإن كان ملعنى يف نفسه خاّص  صلحة اخللق، أو، أن يكون حرم ملعىل أصل فلن خيلو األصل

، ثم حرم بعد ذلك ملعنى فيه، بل لو كان ذلك فيه حالالً  فقد كان( حرم ملعنى يف نفسه خاّص 

اهلل  يكن التحريم له أوىل من التحليل ، وملا فسد هذا الوجه من دعواهم علمنا أنّ  لعلة املعنى مل

ننفي القول باالجتهاد  ق، ال للخلق التي فيها، ونحن إنامم األشياء ملصلحة اخللام حرّ تعاىل إنّ 

اهلل تعاىل والدالئل التي أقامها لنا  احلق عندنا فيام قدمنا ذكره من األمور التي نصبها ألنّ 

 .«..ةكالكتاب والسنة واإلمام احلجّ 

بمعنييه  تبدو هذه الرواية من أوضح الروايات اإلمامّية التي تنتقد القياس بمفهومه السنّي

األّول والثاين معًا؛ ألّن طريقة املداخالت النقدّية التي فيها توضح ارتباط احلديث بالقياس، 

 ها العام يرفض الرأي بسائر املعاين أيضًا.ءهذا فضاًل عن أّن فضا
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ًواملتشابه، ًاملحكم ًيعرفًبرسالة ًما ًتكمنًيفًأصلًنسبة ًهنا ًاملركزّية ًاملشكلة فهذه  لكّن

، وما بعد ة املتوّفرة حاليًا إىل القرن احلادي عرش اهلجرييع نسخها اخلطيّ الرسالة ترجع مج

 هم الفيض الكاشاين واحلرّ ـ كاًل أو بعضها ـ واملعروف أّن الناقلني األوائل هلذه الرسالة 

، وبعد هؤالء الثالثة نوار يف بحار األبنقل نّص الرسالة كاملةً  العاميل، ثم قام العالمة املجليس

نجد حضور هذه الرسالة يف أعامل الفقهاء واملحّدثني، وهبذا يتبنّي أّننا أمام نّص ظهر بدأنا 

 .فجأًة يف القرن احلادي عرش ومل نعرفه قبل ذلك

هذه الرسالة بطريق يذكر أّنه حصل عىل نالحظ أّن العالمة املجليس  ،إىل جانب ذلك

ال وجود هلا يف اإلجازات أصالً، بام  الوجادة، واإلجازات التي ينقلها هلذا الكتاب أو الرسالة

 جازات أخرى قائمة.يرّجح عند بعٍض أهّنا تلفيق من إ

ًيمنًتنسبًإليه،ًوهناًاحتامالتًمثارة:تكمنًفاملشكلةًاألخرىًيفًهذهًالرسالةً

ًـ وهذا االحتامل من ، أهّنا منسوبة لإلمام الصادقومطلعها إّن ما يوحيه متن الرسالة  أ

ءات شارات لكون قسم كبري منها عبارة عن لقاة وأّن يف الرسالة إخاّص أصعب االحتامالت، 

واملعضلة هنا أّن لغة  .جوبة، وصارت هناك أسئلة وأمري املؤمنني بأصحابهمجعت أ

ها للقرن الثالث اهلجري وما بعد، وال تفكار هذه الرسالة ترجع برمّ وموضوعات وأسلوب وأ

عن سبك  هاّول، فضاًل عن اختالفلقرن اهلجري األن تكون من كلامت ايمكن بمنطق األشياء أ

وعن الناسخ  ،م عن ّتريف القرآنّن الرسالة تتكلّ إالب نفسه. طيب أبن  نني عيلّ ممري املؤأ بيان

وعن الوحي اإلمامة، يامن والكفر وزيادهتام ونقصاهنام، وعن ، واإلوالعام واخلاّص  ،واملنسوخ

ة راء املعتزلة، وفيها ردود عىل الثنويّ آوعن مجلة من  ،ي والقياس واالجتهادأالروعن وأنواعه، 

 .وعىل اليهود والنصارى ،نادقةزوال

هي كّل أو جزء من كتاب ئّمة ـ ا لألمضموهن ةـ برصف النظر عن نسبإّن هذه الرسالة  بًـ

 .هـ(360النعامين )حمّمد بن إبراهيم للشيخ تفسري القرآن 

هذه الشواهد، علاًم أّن أّول من نسب للنعامين  شواهد عىل ذلك، وكذلك ما يعارض ةوثمّ 

 كتابًا يف التفسري هو ابن شهر آشوب دون أحٍد قبله.

 هـ(،436د املرتىض )يّ للساملطبوعة اليوم إّن هذه الرسالة هي رسالة املحكم واملتشابه  جًـ

يف مثل سلوب املرتىض الذي نعرفه شبه ألكّن أسلوب النقاش يف الرسالة ال ي   ،وهو أمر ممكن



  

 فكار ال تتشابه.تى بعض األة، بل حكتاب الذريعة وكتبه الكالميّ 

املحّدثني يف بعض  لكنّه ينزع نزعة ،أصويل مّن كاتب هذه الرسالة متكلّ ء الواضح أإّن اليش

من حيتمل أن تكون  ةي والقياس. وثمّ أمور مثل دفاعه عن ّتريف القرآن ونقده الشديد للراأل

 براهيم القمي وسعد بن عبد اهلل األشعري.ة تفسري عيل بن إمدّ بمقذات صلة هذه الرسالة 

، خاّصة وأّن مطلع فهذه الرواية موهونة جدًا ال يمكن االعتامد عليها البّتة ،حال ةيّ أوعىل 

سند الرواية ـ بحسب نقل املجليس ـ فيه احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني ووالده، وكالمها 

 .ام ممّن مل تثبت وثاقتهفه ،امهعفإن مل نقل بض

هنى رسول »ه قال: أنّ ، ×عن الصادق مرسلًدعائمًاإلسالم،الروايةًالتاسعةًوالعرشون:ً

من  ءل من قاس إبليس، ومن حكم يف يشأوّ  والقياس، وقال: إنّ  عن احلكم بالرأي ‘اهلل

 .«برأيه خرج من دينه دين اهلل

نسبته للنبّي، وقد تقّدم الكالم، فال  ونه من الصعبمواخلرب بال سند كام هو واضح، ومض

 نعيد.

حد ال جيوز أل»ه قال: أنّ  ،×دجعفر بن حممّ عن  الروايةًالثالثون:ًمرسلًالدعائمًاآلخر،

يقولون: هذا ينقاس  يقول يف دين اهلل برأيه، أو يأخذ فيه بقياسه، ويح أصحاب الكالم! أن

 قال: أنا خري منه خلقتني من نار وخلقته حني ل من قاس إبليس لعنه اهللأوّ  وهذا ال ينقاس. إنّ 

من الطني، ففتح له بالقياس أن ال  النار أعظم قدراً  وقال برشكه إنّ  من طني، فرأى يف نفسه

 لكان كّل  . ولو جاز القياسمريداً   شيطاناً األعظم لألدنى فلعن من أجل ذلك، وصرّي  يسجد

 عىل أهل اخلالف كأن يكون، وأنّ  حرج به الدين، فال قائس مطئ يف سعة إذ القياس مما يتمّ 

نشأ فيهم املولدون من أبناء سبايا األمم فأخذوا بالرأي  حتى أمر بني إرسائيل مل يزل معتدالً 

 .«واوا وأضلّ سنن األنبياء صلوات اهلل عليهم فضلّ  والقياس وتركوا

، وربام اقهاوالرواية صارت واضحة وأقرب معانيها هو الفرضّية الثالثة كام يظهر من سي

 .الفرضية الرابعة أيضًا، وهذه املّرة تنسب القياس لبني إرسائيل عندما دخلتهم األمم األخرى
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، وقد ورد ذيلها ـ حمّل الشاهد ـ يف خرب عائشة الذي رواه هذا، والرواية فاقدة لإلسناد

 .البغدادي

 بن إبراهيم، ، وعيلّ ×عن أيب عبد اهلل مسعدةًبنًصدقة،الروايةًالواحدةًوالثالثون:ًخربً

)اخلالئق( أبغض  (من) إنّ »ه قال: أنّ  ×رفعه، عن أمري املؤمنني عن أبيه، عن ابن حمبوب

)موضع يف  هال الناسيف ج  جهاًل  َش مَ ورجل قَ .. لرجلني: )رجالن(  وجّل  اخللق إىل اهلل عزّ 

إحدى املبهامت نزلت به )فإن( وإن .. بأغباش الفتنة)عاٍد يف أغباش(  ، عانٍ جّهال األّمة(

ل ز  الشبهات يف مثل غَ  س  ب  قطع به، فهو من لَ  من رأيه، ثمّ )رثًا(  شواً أ هلا َح هيّ  (التاملعض  )

 مما أنكر، وال يرى أنّ  ءالعلم يف يش ال حيسب)العنكبوت ال يدري أصاب أم أخطأ، )نسج( 

 بيش ، إن قاس شيئاً وراء ما بلغ فيه مذهباً 
ٍ
يه أمر اكتتم به، ملا يعلم ه وإن أظلم علرَ نظَ  بمل يكذّ  ء

تبكي ، اهلشيمَ  الريح   وَ ر  ذَ  الروايات  )يذرو( ي ر  ذ  يَ  (..من جهل نفسه، لكيال يقال له: ال يعلم

 .«..منه املواريث

واضح  أّن نظر الرواية هنا فيام يبدو يل هو للشخص الذي هو قليل العلم مهمل للرواية 

عة واخلامسة أكثر من بنا مع الفرضّيات الثالثة والراواحلديث مستبّد برأيه، فتنسجم الرواية ه

قاس »والرواية علوّية، وإن كان هلا إشارة لقياس الشَبه يف تعبري  ةحديثها عن غريها، خاّص 

 «.شيئًا بيشء

 يبدو يل غري مألوف يف العرص العلوي!« الروايات»واستخدام مفردة 

تارًة ضعيف بمسعدة هو لكليني، وفيه فهو مرسل يف أغلب املصادر، عدا كايف اأّما السند 

 بن صدقة، وأخرى بإرسال ابن حمبوب اخلرَب ورفعه ألمري املؤمنني.

ً ًالثانية ًالرواية ًاللئايل،والثالثة ًعوايل ًمرسل اكم إيّ »قال: أّنه ‘ عن النبّي  والثالثون:

وا ما فأحلّ  فقالوا باحلالل واحلرام برأهيم،، م أعيتهم السنن أن حيفظوهافإهّن  ؛وأصحاب الرأي

 .«واوأضلّ  وافضلّ  ،ه اهللموا ما أحلّ م اهلل وحرّ حرّ 
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والرواية واضحة يف ترك السنّة واّتباع الرأي فتشبه سابقتها جدًا، وهي بال سند، بل قد 

 ظهرت يف القرن العارش اهلجري، ومن البعيد جدًا صدور مثل هذه الكلامت يف العرص النبوّي.

ً ًعلوّية ًوردتًرواية ًنعم، ًـ ًالسندًـ قول: ت ،لعسكريمامًاإلليفًالتفسريًاملنسوبًضعيفة

اكم وأصحاب إيّ  ،[تنافهو قوله: يا معرش شيعتنا واملنتحلني ]مودّ  ×ا قول أمري املؤمننيوأمّ »

، ة أن يعوهاوأعيتهم السنّ  تت منهم األحاديث أن حيفظوهام أعداء السنن، تفلّ الرأي، فإهّن 

وأطاعهم اخللق أشباه الكالب،  ت هلم الرقاب، فذلّ اله دوالً ، ومفاختذوا عباد اهلل خوالً 

ار واملالعني، فسئلوا عام من اجلهال والكفّ  ة الصادقني وهمأهله، ومتثلوا باألئمّ  ونازعوا احلّق 

أما  وا.وا وأضلّ يعلمون، فعارضوا الدين ]بآرائهم فضلّ  م الال يعلمون، فأنفوا أن يعرتفوا بأهّن 

 .«اس لكان باطن الرجلني أوىل باملسح من ظاهرمهالو كان الدين[ بالقي

سند متصل يف كتب أهل السنّة بأكثر من  والالفت للنظر أّن هذه الرواية بعينها تقريبًا مروّية

، أعيتهم نم أعداء السنوأصحاب الرأي، فإهّن  اكمإيّ »إىل عمر بن اخلطاب، حيث قال: 

 .«..واوأضلّ  وااألحاديث أن حيفظوها، فقالوا بالرأي، فضلّ 

ًال ًالرواية من عندنا  نّ إ ×:عبد اهلل قلت أليب :قال خربًسعيدًاألعرج،والثالثون:ًرابعة

فقال أبو  .نقول فيه برأينا ،ةالسنّ  يرد علينا ما ال نعرفه يف كتاب اهلل وال يف :ه يقولونن يتفقّ ممّ 

 .«ةفيه السنّ  ال جاء يف الكتاب وجاءيشء إليس  ،كذبوا» ×:عبد اهلل

من حيث قربه من فكرة الفرضّية الرابعة، ولكنّه وداللة هذا اخلرب صارت واضحة 

يستوعب أيضًا الفرضّية األوىل والثانية، ألّنه ينسف فكرة احلاجة للقياس فيام ال نّص فيه؛ إذ ال 

لبيت يوجد ما ال نّص فيه، لكنّه يقّرر القضّية يف لوح الواقع، فامذا يفعل الفقيه املوايل ألهل ا

                                              
 اتني اجلملتني يبدو يل قريبًا جدًا من فضاء القرن الثاين اهلجري دون العرص العلوي.( استخدام ه1)

 .53( تفسري اإلمام العسكري: 2)
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اليوم حيث ال جيد نّصًا بالفعل يف بعض املوارد؟! هل الرواية تفرض بطالن هذا الكالم يف 

عرص عدم النّص أو أّن العودة لألصول العملّية فهي املفروضة هنا وتكون عودًة للنّص يف 

 احلقيقة؟

ته عندي حمّمد بن خالد الربقي، ومل تثبت وثاقفالرواية وقع يف طريقها  ،من حيث السند اأمّ 

 كام تقّدم.

 ،)خربًاملعىلًبنًخنيس/غالبًالنحوي(ًبنًأيبًنرصوالثالثون:ًصحيحةًاًامسةالروايةًاخل

قال: (، ممن اتبع هواه بغري هدى من اهلل ومن أضّل )وجل:  قول اهلل عزّ  يف ،×عن أيب احلسن

 .«ة اهلدىمن أئمّ  من اختذ دينه رأيه، بغري إمامٍ  يعني»

أّن املذموم هو الراجع للرأي بال عودة للنبّي واإلمام، فهي أقرب والرواية واضحة يف 

 للفرضية اخلامسة والثالثة والرابعة ال غري.

من  قوماً  إنّ : ×قلت أليب عبد اهلل قال: حممدًبنًحكيم،والثالثون:ًخربًالروايةًالسادسةً

 ون فيه برأهيم؟فيقول ءفريد عليهم اليش ،أحاديث ورووا هوا وأصابوا علامً أصحابنا قد تفقّ 

 .«هبذا وأشباهه؟! ال، وهل هلك من مىض إال»فقال: 

ن بن خالد الربقي، ومقتىض الرواية حالة فقدا دبن حكيم وبمحمّ  دبمحمّ  ةوالرواية ضعيف

اجلهل وقّلة العلم أي ليس من باب ن اإلمام أّن عملهم بالرمئ  النّص، وكأّن الراوي يريد أن ي طَ 

كام هي حال الكثري من العاملني بالرأي، بل من باب فقدان  ،الهتامم هباا طرح الروايات وقّلةو

النظر النّص رغم اهتاممهم بتتبّعه، ومع ذلك ينهى اإلمام عن الرأي، وهذا ما يفتح احتامل 

 وىل والثانية والرابعة.األ لفرضّيةل

يف  أّنه قال× عن عيلّ  ،)ومسعدةًبنًصدقة(ًالروايةًالسابعةًوالثالثون:ًخربًّنجًالبالغة

من خطأ هذه الفرق عىل اختالف حججها  ـ يل ال أعجب وماـ  فيا عجبي، ا بعدأمّ »: خطبة له

يعفون عن  . وال يؤمنون بغيب. وال. وال يقتدون بعمل وّص ون أثر نبّي ال يقتّص  يف دينها.

م عندهم ما عرفوا. واملنكر عنده عيب. يعملون يف الشبهات ويسريون يف الشهوات. املعروف
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 كّل  كأنّ  ،إىل أنفسهم. وتعويلهم يف املبهامت عىل آرائهم ما أنكروا. مفزعهم يف املعضالت

 .«إمام نفسه قد أخذ منها فيام يرى بعرى ثقات وأسباب حمكامت امرئ منهم

الغة، وهي ضعيفة السند الرتكيب والبيان يف غري هنج الب والرواية وردت باخالف يف

 حد من املجاهيل أخرى.بغري وا، وباإلرسال تارةً 

وهي واضحة يف النظر إىل ترك السنّة واّتباع الرأي والذات، فال عالقة هلا بالقياس بمعنييه 

 بع فيه رأيه وال يرجع للنّص الديني.األّول والثاين، بل هلا عالقة بتوضيح مسار عام عند املرء يتّ 

ًساسّيةًيفًالرأيهيًالرواياتًاألهذهً ًً،ًوبعض  ًمقليلًجدا  يفًثناياًبعضهًسوفًيأيتًًتبق 

                                              
؛ والواسطي، عيون 292ـ  291: 1؛ واملفيد، اإلرشاد 66ـ  63: 8؛ والكايف 156ـ  155: 1( هنج البالغة 1)

 .361احلكم واملواعظ: 

طيل هبا، مثل ما جاء يف دعاء ( وردت بعض النصوص العاّمة يف فكرة الرأي بشكل عام وأمرها واضح فال ن2)

ورفض أهل البدع  ،وأكمل ذلك يل بدوام الطاعة ولزوم اجلامعة..»مكارم األخالق لإلمام زين العابدين: 

(، وكذلك ما ورد يف بعض خطب اإلمام عيّل 863ـ  862)مفاتيح اجلنان: « ..عومستعميل الرأي املخرَتَ 

من  ة يف حكمٍ ترد عىل أحدهم القضيّ »ذلك، حيث قال:  يف التنديد ببعض القضاة وعملهم بآراءهم ونحو

جيتمع القضاة  ثمّ  ،ة بعينها عىل غريه فيحكم فيها بخالفهترد تلك القضيّ  ثمّ  ،برأيه فيحكم فيها ،األحكام

 وإهلهم واحد ونبيهم واحد وكتاهبم واحد. ،مجيعاً  ب آراءهمبذلك عند اإلمام الذي استقضاهم فيصوّ 

فاستعان هبم عىل  ناقصاً  باالختالف فأطاعوه. أم هناهم عنه فعصوه. أم أنزل اهلل ديناً  أفأمرهم اهلل تعاىل

 ‘ل الرسوفقرّص  اً تامّ  أن يرىض أم أنزل اهلل سبحانه ديناً  إمتامه. أم كانوا رشكاء له. فلهم أن يقولوا وعليه

الكتاب  وذكر أنّ  ءيش بيان كّل ( فيه تءيش طنا يف الكتاب من)ما فرّ  :واهلل سبحانه يقول ،عن تبليغه وأدائه

 لوجدوا فيه اختالفاً  )ولو كان من عند غري اهلل :ه ال اختالف فيه فقال سبحانهوأنّ  ،بعضاً  يصدق بعضه

إال  عميق. ال تفنى عجائبه وال تنقيض غرائبه وال تكشف الظلامت وباطنه ،القرآن ظاهره أنيق (. وإنّ كثرياً 

(؛ وكذلك خرب دعائم اإلسالم ومسند زيد 61ـ  60صالح ـ: )هنج البالغة ـ بتصحيح صبحي ال« به

أقول هكذا، ورفع يده، ولكن يكون   الموا العلم قبل أن يرفع، أما إيّن تعلّ »وغريمها عن رسول اهلل أو عيّل: 

 بعلمه، ويكون اآلخر يف القبيلة فيموت فيذهب بعلمه، فإذا كان ذلك العامل يف القبيلة، فيموت فيذهب

ون، فعند ذلك هلكت ويضلّ  ونفيضلّ  ،بالرأي ويرتكون اآلثار)فيقولون( يفتون  رؤساء جهاالً  اختذ الناس

؛ وابن حزم، ملّخص 384؛ ومسند زيد بن عيل: 96: 1)انظره وقريب منه يف دعائم اإلسالم « ةهذه األمّ 

اإلفتاء بغري (، وإن ورد هذا احلديث بصيغة أشهر ليس فيها مفهوم الرأي، بل مفهوم 79إبطال القياس: 

(. وورد هذا 257: 11؛ ومصنّف الصنعاين 77: 1علم )راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: سنن الدارمي 

مع قبض  ولكن ينتزعه منهم اهلل ال ينزع العلم بعد أن أعطامهوه انتزاعاً  إنّ »احلديث بصيغة أخرى وهي: 

 



  

ًونريدًاآل ًعنًناملجموعاتًالقادمةًإنًشاءًاهللًتعاىل، ًاملجموعةًًدأنًنتوّقفًقليال  حتليلًهذه

ًمنها.ًةستخراجًنتائجًعامًّاو

 أهل البيتالنيّب وة لنصوص الرأي يف كلمات قراءة حتليلّية جمموعّي

لرحلة يف النصوص التي تدور حول يمكننا بعد هذه اجلولة التفصيلية التجزيئيّة وهذه ا

 مفردة الرأي، أن نخرج باآليت ممّا نراه الراجح يف الفهم والقدَر املتيّقن يف االستنتاج:

إّن ما صّح سندًا ومصدرًا عندي من جمموع هذه النصوص ليس سوى روايتني مها:  ـ1ً

ام يمكن عىل (، في35(، وخرب البزنطي )الرواية رقم: 16خرب أيب بصري )الرواية رقم: 

النظرّيات املشهورة يف الرجال واحلديث تصحيح حوايل ثامن روايات من هذه كّلها، والباقي 

 للتأييد.فقط موهون وتالف اإلسناد يصلح 

والقضّية األخرى هنا هي أّن بعض هذه الروايات يواجه مشاكل متنيّة وقرائن داخلّية 

ًا لنوعّية لغته، وطريقة بيانه، ونوعّية وسياقّية جتعل احتامل كونه موضوعًا واردًا، تبع

موضوعاته، مقارنًة بزمان صدوره، وتبعًا أيضًا ملنطقّية أو عدم منطقّية بعض فقراته، وما شابه 

 .، وقد أسلفنا ذلك بالتفصيل فيام تقّدمذلك

إّن الذي هيّمنا بشكل أساس هنا ليس الرواية الصحيحة السند، رغم أّن الروايتني  ـ2ً

 هنا ال تتعّديان ما سوف نقوله بعد قليل، بل األهّم لدينا ـ عىل مسلكنا يف الوثوق الصحيحتني

التارخيي بالقاسم املشرتك هلذه النصوص ـ هو اكتشاف هذا القاسم املشرتك املؤّكد بني هذه 

 الروايات مجيعًا.

لروايات والذي استخرجناه من جمموع مالحظاتنا السابقة ـ لو روجعت بتأنٍّ ـ هو أّن هذه ا

 تريد النهي عن أمرين:

ًـ الذهاب نحو الرأي والقياس مع وجود النّص، عرب عملّية استخفاف بالنّص، وقّلة  أ

اهتامم به وبمراجعته وتتبّعه وتقّصد الوصول إليه، لصالح الرتكيز عىل النظر الشخّص يف 

                                                                                                                     
: 8)صحيح البخاري « ونيضلّ و ونفيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأهيم فيضلّ  ،العلامء بعلمهم

؛ وابن تيمية، الفتاوى 79؛ وملخص إبطال القياس: 777: 6، و218: 2؛ وابن حزم، اإلحكام 148

 (، وإن كان حديثها عن الرأي من جّهال ال مطلقًا.145: 1الكربى 



  

 األمور، ومعرفة رأي الرشيعة من خالل رأي الذات.

العقيل الشخّص يف النصوص، عرب تقويمها قبوالً ورفضًا من  ّتكيم الرأي والنظر بًـ

 هبذه الطريقة أيضًا. خالل األنظار الشخصّية املسبقة، وكذلك عرب تأويلها وتطويع دالالهتا

اويان الفرضيّة الثالثة هذان الناجتان مها القدر املتيّقن من جمموع النصوص هنا، ومها يس

، الرشك :عمل ثالثة ال يقبل معهنّ »قال: أّنه  ×عيلّ ن ويؤّيد ذلك ما روي عواخلامسة، 

ة رسوله وتعمل وسنّ  تدع كتاب اهلل»: يا أمري املؤمنني: ما الرأي؟ قال :قالوا ،«والرأي ،والكفر

 ، فهو عندما عّرف الرأي اقرتب كثريًا من هاتني الفرضّيتني.«بالرأي

عموم مالحظة املدنيني )فقه أهل  وهبذا نكتشف أّن مالحظة أهل البيت تقرتب كثريًا من

املدينة( عىل فقه أهل العراق، حيث اعتربوهم أهّنم لشّح معرفتهم بالنّص وقّلة خربهتم 

باملنصوص والتواريخ، كّونوا آراء ناقصة واستعجلوا يف احلكم عىل وفقها، وهذا ما ي لمح إليه 

ملدنّيني والعراقيني كانوا يعملون أيضًا الشيخ حمّمد أبو زهرة، حني يقول ـ بعد أن يؤّكد أّن ا

ولكّن املدنّيني كانوا يرمون العراقّيني بأّن ماّدة احلديث التي وصلت إليهم ال تكفي »بالرأي ـ: 

. وهبذا يمكنني اعتبار «لتكوين فقهائهم، أي ال تكفي لي بنى عليها الرأي الفقهّي الصحيح

ني الباقر والصادق )ومها من فقهاء املدينة(، النقد املدين عامًا يستوعب يف طياته نقد اإلمام

وهذا ما يفّّس أّن املعركة كانت مع بعض الشخصيات املتطّرفة يف إعامل الرأي عىل الطريقة 

العراقّية آنذاك كأيب حنيفة، فيام ال نجد أّي نقد يامرسه أئّمة أهل البيت ضّد مالك أو ابن حنبل 

نون بمبدأ القياس أيضًا، غري أهّنم كانوا منضبطني كثريًا ؤمأو الشافعي، رغم أّن الثالثة كانوا ي

، وهلذا يعترب الشافعي ومتوّسعني ـ خاّصة ابن حنبل ـ يف تتبّع احلديث والنّص واالهتامم بأمره

أحد أركان االعتدال والوسطيّة، حيث أعاد التوازن بني مدرسة احلديث والّرأي، فرغم إيامنه 

درسة الرأي يف القرن الثاين اهلجري يف تعاملها مع القياس ومع بالقياس، لكنّه قّلص إفراط م

مطلق الرأي كذلك، وهذا ما يؤّكد أيضًا أّن ما كان يواجهه أهل البيت يف القرن الثاين هو 

 .الظاهرة اإلفراطية العتامد الرأي، وهو ما تعرّب عنه الفرضيّات الثالثة واخلامسة هنا

                                              
 ( التأويل وتطويع الدالالت جيري يف الكتاب والسنّة معًا.1)

 برشان يف أماليه(.)عن ابن  377: 1كنز العامل ( 2)

 .176ـ  175أبوزهرة، اإلمام مالك: ( 3)



  

بعدما  ،لَور الحقًا يف أصول الفقه السنّي، فليس واضحاً أّما القياس بمعناه املصطلح املب

من القدر املتيّقن املوثوق به من جمموع هذه النصوص ـ وإن كانت بعض الروايات تقّدم، 

القليلة جدًا والضعيفة مصدرًا أو سندًا تشمله كام بّينا ـ فال ت شري هذه النصوص لفرضّية فقدان 

جهد، وعدم توّفر املعصوم كي يقوم بسؤاله، فيلجأ لفهم  الفقيه واقعًا النصَّ مهام بذل من

املوقف من قضّيٍة عرب مالحظة موقف مقارب يف قضّية قريبة مشرتكة يف العّلة أو متشاهبة جّدًا 

هذا فضالً عن أّنه ال ي علم وجود ظاهرة القياس ـ باملعنى املطّور الحقًا سنيًّا ـ يف  يف الصفات.

 ا يف النصف األّول من القرن الثاين، وسيأيت بحثه.القرن األّول اهلجري وكذ

ن كانت مل توضح املوقف يف هذه إوـ يف األغلبّية الساحقة منها ـ لكّن هذه النصوص 

أّي موافقة عىل ـ يف الوقت عينه ـ بد ت   وليست واضحة يف نظرها هلذه الظاهرة، غري أهّنا مل ،احلال

منها حجّية القياس باملعنى الدقيق عند أهل السنّة  ، فال يفهممثل هذا األمر لو ّتّقق موجبه

 .الحقًا، وال سلب احلجيّة عنه بعينه وعنوانه

نعم، بعض النصوص التي مّرت سابقًا ـ مثل حوار اإلمام الصادق مع قتادة ـ توضح يف 

الرأي تربيرها رفض الظاهرتني املشار إليهام أعاله، أّن السبب هو أّن ب نية الرشيعة ال تتوافق مع 

والقياس من حيث كوهنا قائمة عىل تفريق املؤتلفات وتأليف املفرتقات وفّض مبدأ التشابه 

والتناظر، لكّن عدد هذه الروايات يف هذه املجموعة قليل  جدًا كام رأينا، وضعيف  مصدرًا أو 

وايات إسنادًا، فال حيصل منه وثوق بالصدور حتى نبني عليه، وهلذا نحن بحاجة النتظار بقّية ر

ل من الروايات ذات اإلشارة ياملجموعات الالحقة للنظر يف كوهنا لو انضّمت هلذا القدر القل

هذه هنا، هل يمكن ّتصيل وثوق بصدورها أو ال؟ فإذا حصل فإّن ذلك كاٍف يف إبطال أهل 

م البيت األساَس التحتّي للقياس بمفهومه املتأّخر أيضًا، ولو مل يقم أهل البيت بالترصيح باس

 نيالرابع اهلجريّ الثالث والقياس السنّي املصطلح الذي تّم التنظري الدقيق له الحقًا يف القرن 

 وما بعد.

تكشف لنا هذه النصوص ومعطيات  تارخيّية أخرى، أّن تّيارًا ظهر يف العراق منذ  ـ3ً

 البدايات األوىل للقرن الثاين اهلجري، كان له ثالثة مواقف من احلديث:

ًبتوًّاملوقفًاأل ًكثريا  ًاالهتامم ًعدم ًاحلديثًواألثر،بًّتل: ليه شّد بة إسنفلم يكن مهاّمً بال ع

الرحال ألخذ احلديث من الصحابة وكبار التابعني هبدف حّل املشكالت اجلديدة التي 



  

 .وأكثر ثقًة بالقرآن والعقل ،نسبّياً  تواجهه، فقد كان زاهدًا باحلديث

لكالم الذي كان يعتمد كثريًا عىل اجلدل والنقاش ترافقت هذه احلال مع صعود نجم علم ا

العقالين، وكان أرضًا خصبة للثقة بالعقل وقدرته عىل التحليل، بحيث ارتفع نجمه ليبلغ 

أوجه يف قدرته عىل تطويع النّص وتأويله لو ختالفت النصوص مع قناعة العقل نفسه، األمر 

 ملجاز يف سياق تربير تقديم العقل عىل النقل.الذي قامت املعتزلة ألجله فيام بعد بطرح نظرّية ا

ًالوثوقًباحلديثًواألثراملوقفً ًعدم فتوّفر احلديث بني الصحابة يف احلجاز كان  ،الثاين:

أكرب منه بني البعيدين عن احلجاز، وانتقال احلديث للعراق صاحبته مشاكل يف الوثوق به، 

ة، األمر الذي ضاعف من ظاهرة وضع والعراق ساحة تنافس قوّية جدًا بني التيارات الدينيّ 

األحاديث، ممّا دفع تّيارًا لتخفيف ثقته باملنقوالت احلديثّية، وهذا ما ي نقل عن بعض األحناف 

بل عن أيب حنيفة شخصّيًا أيضًا، وهو ما يعرف عن غري واحٍد من املعتزلة يف القرن الثاين 

م، وهذا يعني أّن العراق ليس ساحة اهلجري وما بعد، بل وكذا بعض اخلوارج فيام ينقل عنه

سليمة لتناقل احلديث بسبب تضارب الرواية فيه، األمر الذي كان أقّل نسبّيًا يف بالد احلجاز 

التي ظّلت حمافظًة عىل ثقتها باحلديث والنقل، وصارت قاعدًة يف األّمة ملدرسة احلديث يف 

 القرن الثاين اهلجري وصوالً لعرص الشافعّي.

 ةالنبوي والسنّ  الذين عندهم احلديث الث:ًعدمًاالعتامدًعىلًأهلًالبيتًالنبويًّالثاملوقفً

األمر الذي أهل البيت، ة الرشيفة والفهم الصحيح للكتاب الكريم، فقد تركت األّمة مرجعيّ 

التي كان والتفاسري املمكنة للكتاب الكريم، و ةكبريًا من النصوص النبويّ  ختّس قدراً  جعلها

 إليهم.ّفر عندهم لو تّم الرجوع يمكنها أن تتو

هذه املواقف الثالثة أفضت أو تضّمنت والدة تّيار زاهد بالنصوص احلديثيّة وغري متحّفظ 

عن التعامل العقيل النّقاد معها، فهذا التّيار هو الذي كان مقصودًا بالنقد يف هذه النصوص، ال 

قدانًا حقيقّيًا كام يف عرصنا اليوم، احلديث عن مرجعّية القياس حال فقدان النّص وأهل البيت ف

 فهذا تكاد تكون النصوص منرصفة عنه متامًا، إال القليل جّدًا منها كام قلنا.

ًأ ًبأولكي ًالقول ًيمكنني ًأكثر ًالذيًقّربًالفكرة ًعينه ًالتيار ًالعرصًاحلديثًنواجه ًيف ّننا

ًحداثويًيعتمد:ًتيارًوهوـًمعًفارقًانتهاءًعرصًالنّصًاليومًـًًعنهًهذهًالنصوصًمتتكلًّ

ًـ تقديم العقل عىل النقل، حتى يف العقل غري القطعي الربهاين، بل العقل التجريبي  أ



  

سنٍ  وق بح يف األشياء ومن مصالح  الوجداين والرتاكمي تبعًا ملا يراه هو يف عرفه وثقافته من ح 

 ومفاسد.

ً امم بتتّبعها والرجوع الزهد بالنصوص احلديثيّة وقّلة الوثوق هبا جدًا، بل وقّلة االهتبًـ

إليها، والسعي للذهاب نحو القرآن والعقل مبارشًة، بدل إطالة املسافة وتضييع الوقت يف 

 احلديث الذي انخفضت نسبة الوثوق به.

ًـ تقليل حضور النّص الديني يف اخلروج بأفكار، وارتفاع منسوب حضور العقل  ج

 والتجربة العقالنّية يف هذا السياق.

ًـ بتطويع النصوص أو رفضها عندما تعارض ثقافة عرصه وما ألفه وقناعاته اإلرساع  د

 الذاتّية، واستعصاء نفسه عن القبول هبا.

فلنتصّور األئّمة كانوا يواجهون ظاهرًة شبيهة، ونحاول فهم النصوص السابقة يف ضوء 

امل ذلك حيث سنجد بوضوح أّن نظر هذه النصوص وهدفها هو التنديد هبذا السلوك يف التع

 مع الدين، دون مالحظة فكرة القياس والعّلة وطرقهام حال الفقدان احلقيقي للنّص.

ما رواه أبو عبيدة احلذاء،  وعن املوضوع نفسه، وه ميذّكرنا بالرواية التي تتكلّ كّله، وهذا 

واهلل إّن أحّب أصحايب إيّل أورعهم وأفقههم وأكتمهم »يقول: × قال: سمعت أبا جعفر

 أسوأهم عندي حاالً وأمقتهم للذي )الذي( إذا سمع احلديث ينسب إلينا ويروى حلديثنا، وإنّ 

عنّا فلم يقبله اشمأّز منه وجحده، وكّفر من دان به، وهو ال يدري لعّل احلديث من عندنا خرج 

 .«وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجًا عن واليتنا

ه واملؤمنني به، ت  لَ مَ ن ثّم التنديد بحَ فاالشمئزاز هو األساس يف بناء العالقة مع احلديث، وم

وليس التسليم والتعّبد، وهذا هو املرفوض، ومن هذا نجد أّن هذه الظاهرة كانت موجودة 

حتى بني بعض املزايدين، مثل حادثة إفطار النبّي التي رويت عند الشيعة والسنّة، كام جاء يف 

خرج الرجل يف شهر رمضان  إذا»قال:  ،×عن أيب عبد اهللص بن القاسم، ي  صحيحة ع  

ة يف شهر رمضان ومعه خرج من املدينة إىل مكّ  ‘رسول اهلل إنّ »، وقال: «أفطر مسافراً 

 من ماء فيام بني الظهر والعرص ٍح دَ دعا بقَ  ،ميمراع الغَ فلام انتهى إىل ك   ،وفيهم املشاة الناس
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بآخر  ام يؤخذوإنّ  ،العصاةهم فساّم  ،عىل صومهم أناس   وثمّ  ،أفطر الناس معه ثمّ  ،فرشب وأفطر

 .«‘أمر رسول اهلل

فرغم إفطار النبّي نفسه، لكّن بعضهم أبى أن يفطر واستثقل أن خيرج عن األمر بالصيام أو 

 .عن أمر النبّي به ولو يف السفر سابقًا مثاًل!

قال: دخلت أنا )وهو صحيح السند عند املشهور(، زرارة  هشام بن سامل، عنومثل خرب 

  دُّ م  ا نَ له: إنّ  قال: قلت ،×عىل أيب جعفر ـري كَ أو أنا وب   ـران ومح  
 «وما املطامر؟»قال:  .راَم ط  امل 

 ّ أو غريه برئنا منه،  يناه ومن خالفنا من علوّي غريه تولّ  أو فمن وافقنا من علوّي  ،قلت : الرت 

إال املستضعفني ): وجل أصدق من قولك، فأين الذين قال اهلل عزّ  قول اهلل ،يا زرارة»فقال يل: 

أين  (؟ال يستطيعون حيلة وال هيتدون سبيالً )والولدان( والنساء والوالدان  من الرجال

أين  ؟؟ أين أصحاب األعرافئاً وآخر سيّ  صاحلاً  أين الذين خلطوا عمالً  املرجون ألمر اهلل؟

 ى كانوصويت حت ×اد يف احلديث قال: فارتفع صوت أيب جعفروزاد محّ « قلوهبم؟! فةاملؤلّ 

يا »، عن زرارة: فلام كثر الكالم بيني وبينه قال يل: وزاد فيه مجيل   ن عىل باب الدار.يسمعه مَ 

 .«ةنّ ل اجلَ الَّ دخل الضُّ عىل اهلل أن ]ال[ ي   اً زرارة حقّ 

فهذه الظاهرة التي تتمّرد عىل النّص لكونه ال ينسجم مع ميوهلا ولو كانت هذه امليول ميوالً 

، كام ولو كان هذا التمّرد مغّلفًا بأغلفة دينّية، هي ظاهرة خطرية جدًا ذات طابع إيامين

ومرفوضة، وهي التي أوصلت الفكر الديني يف القرن الثاين اهلجري وما بعد ملا عّلق عليه أهل 

 البيت وغريهم بالنقد والتنديد.
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ن ممّن يقدمون عىل فعل أمر ( وما زلنا نجد إىل اليوم بعض املؤمنني كيف يستثقلون فعل احلالل، ويأنفو2)

حالل؛ ال ليشء إال ألّنه ال ينسجم مع أعراٍف هنا وهناك يف الوسط الديني أو ال ينسجم مع االحتياط أو 

ديني أو ملسة دينّية، رغم أّنه ال موجب دينّيًا  عليه غالف   نحو ذلك، وينكرون عىل من يفعله بإنكارٍ 

 لإلنكار.

نا هلذه الرواية إّنام هو بناًء عىل غري تفسريها بأهّنا وقعت يف ظرف عدم كون . ونقل  383ـ  382: 2( الكايف 3)

هـ(، أي يف الفرتات األوىل من 114زرارة مواليًا ألهل البيت يف هذه احلال، خاّصة وأّن الرواية عن الباقر )

بينام تويف حدود عام  عمر زرارة، الذي يتوّقع أّنه ولد يف العقد السابع أو الثامن من القرن األّول اهلجري،

 هـ. وثّمة روايات أخرى تكشف أّن زرارة يف بدايات عمره مل يكن شيعّيًا باملعنى الكامل.148



  

عالقة له بقواعد  هبذا يتبنّي أّن القدر املتيّقن من جممل نصوص هذه املجموعة األوىل ال ـ4ً

التعّدي عن النّص التي بحثناها سابقًا، من نوع املذاق الرشعي، وتنقيح املناط وإلغاء 

وقياس األولوّية، والقياس اخلصوصّية ونفي الفارق، وختريج املناط بالطريقة التي قلناها، 

يقني ئية القائمة عىل الستقراومناسبات احلكم واملوضوع، والطريقة االمنصوص العّلة، 

العقالئي أو عىل الداللة املجموعّية ونحو ذلك؛ ألّن هذا كّله ال يتضّمن الزهد بالنّص، وال 

جتاهل مرجعيّة أهل البيت، وال األخذ بالرأي أو ّتكيمه وّتكيم العقل عىل النّص، بل هو 

 ال ختتّص ومراداهتا حسب الفرض، والنصوص وعي وسيلة فهميّة عقالئية متعارفة يف 

 فال نطيل هنا. ،ةكثر مع هذه القضيّ ة ألرأي. وسيأيت التوّقف بدقّ بمدرسة ا

نكتفي هبذا القدر من التحليل، وسوف تكون لنا وقفات أخرى قريبًا من خالل 

 املجموعات الالحقة ونتائجها إن شاء اهلل.

 «القياس»اجملموعة الثانية: النصوص الناهية عن 

هتا يف التداول، ويتوّقع أن تكون قااقواشتمفردة القياس  هذه املجموعة تالمس مبارشةً 

أوضح من السابقة يف القرب من املفهوم املعروف للقياس، وسوف نرى ما هي معطياهتا 

 ة.الدالليّ 

منا بنقله قوقبل البدء البّد أن نعرف أّن عددًا ال بأس به من روايات هذه املجموعة قد 

أحيانًا مفرديت ت لنصوص تضّمنا ، من حيث إّن هذهوىلبالفعل ضمن نصوص املجموعة األ

وهذه الروايات املشرتكة بني املجموعتني تبلغ ثالث عرشة رواية، وهي ي والقياس معًا، الرأ

، 30، 29، 28، 27، 24، 23، 19، 15، 8، 4، 3، 1) :ذات األرقامالروايات املتقّدمة آنفًا 

33.) 

ًـًغريًماًتقّدمًـًهوًاآليت:ًوعىلًأّيةًحال،ًفمهّمًالرواياتًالواردةًضمنًمفردةًالقياس

ًالروايةًاألوىل:ً ًخربًس  قال: قلت: أصلحك اهلل، × عن أيب احلسن موسى ان،رً هًْةًبنًمًِعً ام 

إّنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا، فال يرد علينا يشء إال وعندنا فيه يشء مسّطر )مسطور، مستطر(، 

 ليس عندنا فيه يشء، فينظر بعضنا وذلك مما أنعم اهلل به علينا بكم، ثم يرد علينا اليشء الصغري

وما لكم وللقياس؟ إّنام هلك من »؟ فقال: أحسنهإىل بعض، وعندنا ما ي شبهه، فنقيس عىل 



  

هلك من قبلكم بالقياس، ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما ال تعلمون 

يقول: قال عيل وقلت أنا، وقالت  فها ـ وأهوى بيده إىل فيه ـ ثم قال: لعن اهلل أبا حنيفة، كان

فقلت: ال، ولكن هذا كالمه، فقلت: أصلحك « الصحابة وقلت، ثم قال: أكنت جتلس إليه؟

نعم، وما حيتاجون إليه إىل يوم »الناس بام يكتفون به يف عهده؟ قال: ‘ اهلل، أتى رسول اهلل

 .«ال، هو عند أهله»، فقلت: فضاع من ذلك يشء؟ فقال: «القيامة

ًصحيحًكاآليت:و ، قال: سألته فقلت: إّن أناسًا ×عن العبد الصالح هذاًاخلربًوردًبسند 

من أصحابنا قد لقوا أباك وجّدك وسمعوا منهام احلديث، فربام كان اليشء يبتيل به بعض 

أصحابنا وليس عندهم يف ذلك يشء يفتيه، وعندهم ما يشبهه، يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ 

 .«ء إال وقد جاء يف الكتاب والسنّةإّنه ليس بيش»فقال: 

ًونحوًهذاًاخلرب:

ًال ا نتالقى فيام بيننا فال إنّ : ×قال: قلت أليب احلسن ،يمكًِحممدًبنًح ًً:ًخربثانيةالرواية

أنعم اهلل به علينا بكم، وقد يرد علينا  ءوذلك يش ء،إال وعندنا فيه يشء، يكاد يرد علينا يش

ال، وما لكم فنقيس عىل أحسنه؟ فقال:  ،نا ما يشبههوعند ءعندنا فيه يش وليس ءاليش

، ثم وقلت، وقالت الصحابة وقلت لعن اهلل أبا فالن، كان يقول: قال عيلّ  وللقياس، ثم قال:

إذا جاءكم ما : ×ولكن هذا قوله، فقال أبو احلسن ،قلت: ال إليه؟ كنت جتلسقال: 

فقلت: ومل ذاك؟ قال: ـ ووضع يده عىل فمه  ـ كم ما ال تعلمون فهاء، وإذا جافقولوا تعلمون

 ّبعده إىل يوم  أتى الناس بام اكتفوا به عىل عهده وما حيتاجون إليه من ‘رسول اهلل ألن

 .ةالقيام

ًآخر، ًخمتلفًقليال ًيفًموضع  أليب  قلت  حيث جاء فيه:  وقدًوردًخربًحمّمدًبنًحكيمًبشكل 

اجلامعة  حتى أنّ  دين وأغنانا اهلل بكم عن الناسهنا يف القِ ف   ،جعلت فداك: ×احلسن موسى
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 .281؛ واالختصاص: 322( بصائر الدرجات: 2)

أتاهم رسول اهلل بام اكتفوا به يف عهده،  قال:، جاء 510: 1؛ ويف الفصول املهّمة 235، 213: 1( املحاسن 3)

 وما يكتفون به من ،أتاهم بام يستغنون به يف عهدهآخر قال:  قال : ورواه بلفظٍ  .واستغنوا به من بعده

 .هة نبيّ اهلل وسنّ  بعده كتاَب 



  

اهلل علينا  ا لتكون يف املجلس ما يسأل رجل صاحبه ّترضه املسألة وحيرضه جواهبا فيام منّ منّ 

فنظرنا إىل أحسن ما حيرضنا  ء،عن آبائك يش مل يأتنا فيه عنك وال ءفربام ورد علينا اليش ،بكم

هيهات هيهات، يف ذلك واهلل هلك من هلك »: به؟ فقال وأوفق األشياء ملا جاءنا عنكم فنأخذ

د بن قال حممّ  .«، وقلت  لعن اهلل أبا حنيفة كان يقول: قال عيلّ » قال: ، قال: ثمّ «يا ابن حكيم

 .ص يل يف القياسحكيم هلشام بن احلكم: واهلل ما أردت إال أن يرّخ 

ن ا، ومها تعطيوارًا متشاهباً سامعة وحمّمد بن حكيم( تتضّمنان ح اهاتان الروايتان )خرب

واملفهوم من القياس فيهام هو آليّة اجتهادّية تستهدف معرفة احلكم  .بوضوح النهي عن القياس

ومن ثّم فال عالقة للقياس بالفرضيّة الثالثة أو اخلامسة هبذا املقطع منها، عند فقدان النّص، 

نفسه يف مقابل عيّل والصحابة، قد ييش وإن كان حديث اإلمام بعد ذلك أّن أبا حنيفة كان يضع 

بالفرضّية الثالثة، وأّنه كان يقّدم نظره عىل نظر عيّل والصحابة، وهو ما يكشف عن كونه متأّبيًا 

 عن القبول باألثر ومّياالً العتامد نظر نفسه.

ن اس هو نوع من اعتامد أقرب املوارد وأوفقها بام يكويكام أّن الواضح من الروايتني أّن الق

ة مل يرد فيها نّص، فنبحث ونفتّش نعىل صلة باملورد غري املنصوص، فنحن نالحظ حادثة معيّ 

فنقوم بإعطاء حكم  ،يكون متوّفرًا عندنا ا،فيام بأيدينا من أحكام ونصوص فنجد موردًا يشبهه

 ذلك املورد هلذا املورد غري املنصوص.

بني والتقارب لقائم عىل كلّية التشابه هذا يؤّكد أّن القياس املنظور إليه هنا هو القياس ا

لكنّه ال يشبه  ،، فالسفر عىل الناقة يشبه السفر عىل احلامر)الفرضّية الثانية( الظواهر وأحكامها

سفر عىل احلصان مثاًل، والذرة تشبه القمح يف باب الزكاة لكّن التفاح ال يشبهه، فالقائس ال

وهذا املفهوم  .اينفينطلق إلعطاء حكم األّول للث، يالحظ نوعًا من التقارب الشديد بني شيئني
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الطبقات التارخيّية، لكن لإلشارة هنا  تواريخ صدور هذه النصوص بحسبوتقّدمت إشارات لأيت ت( س2)

نلفت أّن املجموعة األوىل مل تتضّمن أّي حديث يتكّلم عن القياس ينسب لعرص ما بعد الكاظم، لو 

استثنينا تفسري العسكري، إال شيئًا قلياًل جدًا ال يزيد عن أصابع اليد الواحدة، وغالبّية النصوص عن 

بن حكيم هنا متثالن عرصًا الحقًا عن عرص الباقَرين يف هذا  الباقر والصادق، فرواية سامعة وحممد

 املوضوع.



  

رغم أّنه غري متطابق مع فكرة القياس الالحقة زمنّيًا من حيث النظر يف العّلة عرب للقياس 

يطال  هالنّص أو اإليامء والتنبيه أو اإلمجاع أو املناسبة أو السرب والتقسيم أو نحو ذلك، لكنّ 

أشكال التشاهبات التي يقوم العرف بل ألن يطال بعض التشابه، بل األهّم هنا أّنه قا لكمس

يمكنها  بمامرستها وهو يستنبط احلكم من النّص، فإلغاء اخلصوصيّات العرفيّة ونفي الفوارق

فالعرف يقوم باعتبار اليد والرجل يف التطهري متشاهبني تشاهبًا أن تندرج ضمن تعبري الرواية، 

هذه العملّية تشبه كثريًا عملّية القياس. وجمّرد أّن العرف كبريًا بحيث ال يفّرق بينهام بنظره، و

 يقوم هبا ال يمنع عن كوهنا منهيًّا عنها يف التعامل مع النصوص الدينّية.

 درّ نا أخذه جمرده الدال املستقّل هنا، بينام لو أردنا أن نأخذ التعبري بوصفلو أطبعًا هذا كّله 

قد يستوحى من ال ينعقد فيه إطالق خارجها، كام  مشري لظاهرة موجودة يف ذلك الزمان بحيث

، وهل كان يتضّمن فكرة التعريج عىل ذكر أيب حنيفة، فإّن علينا أن ننظر يف السياق التارخيي

بوصفها نشاطًا قياسّيًا أو عملّيًة منفصلة عن القياس وال تعترب من يّة ونحوها صلغاء اخلصوإ

 ؟!و أّن املوضوع متلفأمتّصات مدرسة الرأي واالجتهاد أساسًا 

عىل خّط آخر، يظهر بوضوح من الروايتني بصيغهام أّن ثّمة عالقة بني فكرة شمول 

النصوص وقدرهتا عىل اإلجابة، وفكرة النهي عن القياس، فكأّن القائس يلجأ إىل هذه العملّية 

واب عن لشّح النصوص عنده، فيام الروايتان ترّصان عىل إثبات أّن النصوص لدهيا قدرة اجل

بطل أساس احلاجة للقياس، غاية األمر أّن الناس مل تلجأ إىل مظاّن وجود  متلف الوقائع بام ي 

 هذه النصوص وتفاسريها الصحيحة وهم أهل البيت النبوّي.

وهبذه الرتكيبة الدالليّة مل نفهم موقف هاتني الروايتني من حالة فقدان النّص فيام بعد عرص 

اليوم ـ حيث ال معنى للحديث عن أّن مشكلة الناس أهّنا مل ترجع ألهل  النّص ـ كام يف زماننا

البيت، فلو رجع الفقيه ألهل البيت اليوم ثم مل جيد نّصًا يتكّلم عن الواقعة، فام هو العمل؟ 

 وهل يمكننا تكذيب أنفسنا بعدم وجدان النّص اليوم واإلرصار عىل أّنه موجود؟!

نّص متوّفر يلزم الرجوع لألصول العمليّة، وهذا كالم  قد يقال هنا بأّنه حيث ال يوجد

سليم، لكنّنا مل نجد يف أّي من هذه الروايات ـ وهذا أمر ملفت جدًا ـ أّي كالم عن أّنه عند 

 فقدان النّص ارجعوا لألصول العملّية، بل الحظنا اإلمام يشري لفمه، بمعنى رضورة السكوت



  

، فكيف يتّم مفهوم السكوت اليوم؟ وملا سأقوله لكم(أو رضورة الرجوع إليه )أي ارجعوا يل 

وما هي النتيجة العملّية املرتّتبة عىل السكوت؟ هل نعمل يف حال السكوت بالرباءة أو 

 وكيف يتّم الرجوع إىل اإلمام اليوم؟ االحتياط أو ماذا؟

عملّية، ال يبدو يل أّن هذه النصوص بصدد النظر لوظيفة عملّية من نوع األصول ال ،من هنا

، فهي ناظرة الناظَرين لكشف احلكم الواقعي بل هيّمها أكثر الرتكيز عىل عدم اإلفتاء والتقّول

، وهلذا هي ال لوظيفة العامل واملكّلف، الواقعي يف مقام إحراز احلكم الرشعيلوظيفة املجتهد 

آلخر ماذا تطلب السكوت تارًة وتشري لشمولّية الكتاب والسنّة أخرى، دون أن تقول للطرف ا

يفعل مع هذه الشموليّة عندما ال يعثر عىل نّص، وهذا يؤّكد أّن نظرها إىل كشف احلكم 

 .الواقعي بالنّص وأّن املفروض هو السكوت حال فقدان النّص 

وعليه نقول: حيث إّن نظر الروايتني ومرمى برصمها هو احلديث واإلفتاء يف كشف احلكم 

 إّنه:الواقعي ولو بطريٍق ظنّي معترب، ف

ًـ لو فّّسنا وضع اإلمام يده عىل فمه بالسكوت، ستكون النتيجة هو لزوم التوّقف عن  أ

اإلفتاء بأّي فتوى تّدعي إحراز الواقع ما مل متلك دليالً من النّص عىل ذلك، وهذا ما يسمح 

 بتطبيق الروايتني عىل عرص انتهاء زمن النّص، ومن ثّم فيكون االنتقال إىل األصول العملّية

رز الواقع وال تّدعيه.  طبيعّيًا ال ينايف مرمى نظر هاتني الروايتني؛ ألّن األصول العملّية ال ّت 

، فإّن والسامع لقوله رضورة الرجوع إليه بمعنىعىل فمه أّما لو فّّسنا وضع يده  بًـ

الرواية تكون منرصفة عن فرض انتهاء عرص النّص، وساكتة عن إمكانّيات القياس فيه 

إال إذا قيل  .ألهّنا ناظرة لوجود األئّمة وإمكانية الرّد إليهم والسؤال ملا استجد منهموعدمه؛ 

بأّن روح هذا الكالم يمكن تطبيقه أيضًا يف عرص انتهاء زمن النّص عرب افرتاض رضورة الرّد 

إليهم وانتظار إمكانات هذا الرّد، وهو ما ينتج التوّقف والسكوت، فتكون النتيجة واحدة عىل 

 لتقديرين.ا

إال إذا قيل بأّن هذه النصوص برّمتها ليس من الواضح أهّنا قادرة عىل الشمول ـ إال بقرينة 

إضافّية ـ حلال عدم وجود األئّمة أساسًا، وهلذا ورد يف بعض هذه النصوص احلديث عن أّن 

 النص موجود عندهم، فتكون منرصفة من األّول عن حال االنسداد بعد عرص النّص، وسيأيت

 احلديث عن هذه النقطة.



  

 ّلة، تصحيح التصّوراته وقياس الِعَبنصوص النهي عن القياس بني قياس الشَّ

من هنا، يبدو يل أّن القدر املتيّقن من مفاد هاتني الروايتني هو الفرضّية الثانية، وأّما الفرضيّة 

نظرنا هنا أّن فكرة فمحتملة غري مؤّكدة، خاّصة وأّن اليشء الذي يلفت )قياس العّلة( األوىل 

القياس بصيغتها الالحقة ال تقوم عىل مبدأ املشاهبة، بل تقوم عىل مبدأ العّلة، ورغم ذلك ال 

نكاد نجد مفردة العّلة حارضة إطالقًا يف نصوص النهي عن القياس، وهو ما ييش بوضوح بأّن 

ا، والذي عرف القياس املنظور يف النصوص الناهية ليس القياس عىل أساس العّلة ومسالكه

الحقًا، بل القياس القائم عىل أساٍس أبسط، وهو مطلق التشابه. وقدرة  القائس تكمن يف كونه 

وربام هبذا نفهم  يكتشف يف النصوص ما هو األقرب واألحسن للحالة التي فقدنا النّص فيها.

ه، وهلذا أّن بعض أنواع القياس تعبري آخر عن التمثيل املنطقي وهو ما كان مثل قياس الشب

عّرفه بعض  بأّنه التمثيل املنطقي، بينام بعض  آخر منها قد ال يصّح ـ علمّيًا ـ وضعه ضمن 

 التمثيل يف باب املنطق؛ ألّنه يرتبط بنظام العّلة املفتوح عىل خيارات أوسع.

ـ كثرية جدًا يف الروايات  «العّلة»بل ما يعّزز ما نقول أّن نصوص العلل ـ حتى بتعبري كلمة 

املعارص للشافعي، لواردة عن أهل البيت النبوّي، بام فيها روايات تنتهي لعرص اإلمام الرضا، ا

 ،هنا ةهنا أو كشف العلّ  «ةلّ الع»ّن كلمة أومع ذلك مل نجد أّي إحساس أو حماولة تنبيه إىل 

أّن ن تفصلوا بينه وبني القياس، وهذا يؤّكد أوعليكم  ،عليكم أن ّتذروا التوّرط معه بالقياس

 .فكرة العّلة هبذا املعنى مل تكن حارضة يف نصوص أهل البيت النبوّي 

ويتأّكدًلديناًالفصلًبنيًقياسًالعّلةًوأمثالهًوقياسًالشبهًالذيًتتكّلمًعنهًهذهًالروايات،ً

فهو  ،يف كتاب اللمعهـ( 476)وأذكر هنا نّص الشريازي  بجملةًمنًنصوصًأصولّييًالسنّة،

ة ا قياس العلّ فأمّ . وقياس شبه ،وقياس داللة ،ةقياس علّ  :ثالثة أرضبالقياس عىل  إنّ »يقول: 

وقد يكون ذلك معنى  ،عليها يف الرشع ق احلكمنة التي علّ الفرع إىل األصل بالبيّ  فهو أن يردّ 

 عن ذكر اهلل عزّ  كالفساد الذي يف اخلمر وما فيها من الصدّ ، يظهر وجه احلكمة فيه للمجتهد

يف  وجل بيانه فيه بوجه احلكمة كالطعم د يكون معنى استأثر اهلل عزّ وق ،الصالة وعن وجّل 

فهو ما  ا اجليلّ فأمّ  .وخفّي ، جيلّ  :وهذا الرضب من القياس ينقسم قسمني ،ّتريم الربا والكيل

بدليل قاطع حيتمل التأويل وهو أنواع بعضها  وهو ما ثبتت عليه ال حيتمل إال معنى واحداً 



  

 عليه التنبيه من جهة الويل دّل  ويليه ما ..ح فيه بلفظ التعليلرّص  أجىل من بعض فأجالها ما

ويليه ما فهم من .. الرضب أوىل باملنع أنّ  ه عىلفنبّ  ،فال تقل هلام أّف  :كقوله تعاىل )األوىل(

واألمر بإراقة السمن الذائب  الراكد الدائم اللفظ من غري جهة األوىل كنهيه عن البول يف املاء

وكذلك  ،الدم مثل البول والشريج مثل السمن رف من لفظه أنّ عه يفإنّ  ،الفأرةإذا وقعت فيه 

 للردع والزجر احلدّ  كإمجاعهم عىل أنّ ، وأمجع املسلمون عليها فهو جيلّ  ما استنبط من العلل كّل 

ا اخلفي فهو وأمّ .. من القياس ال حيتمل إال معنى واحداً  فهذا الرضب ..عن ارتكاب املعاص

 فأظهرها ما دّل  ،وهو أنواع بعضها أظهر من بعض ،حمتمل ل وهو ما ثبت بطريقما كان حمتم

ة املطربة يف اخلمر فإنه ملا وجد التأثري كالشدّ  عليه ويليه ما عرف باالستنباط ودّل  ..عليه ظاهر

ا الرضب الثاين من القياس وهو وأمّ  ..ةا هي العلّ عىل أهّن  بزواهلا دّل  التحريم بوجودها وزال

الرشع  ق عليه احلكم يفالفرع إىل األصل بمعنى غري املعنى الذي علّ  فهو أن تردّ  لداللةقياس ا

يستدل بخصيصة من خصائص  منها أن ،رضبأوهذا عىل  ،ة الرشععىل وجود علّ  ه يدّل إال أنّ 

عىل منع وجوب سجود التالوة بجواز فعلها عىل  احلكم عىل احلكم وذلك مثل أن يستدّل 

وهو  ،والرضب الثالث هو قياس الشبه.. الراحلة من أحكام النوافل ه عىلجواز الراحلة فإنّ 

 د الفرع بني أصلني يشبهوذلك مثل أن يرتدّ  ،من الشبه عىل األصل برضٍب  أن ّتمل فرعاً 

به وذلك كالعبد  إىل أشبه األصلني فريدّ  ،خر يف وصفنيأحدمها يف ثالثة أوصاف ويشبه اآل

م فيلحق بام هو ه مملوك مقوّ يف أنّ  مثاب معاقب ويشبه البهيمة يف أنه آدمي ماطب يشبه احلرّ 

ويشبه  ،ه طهارة عن حدثالنية من جهة أنّ )أّن( وكالوضوء يشبه التميم يف إجياب  ،أشبه به

فهذا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من  ،فيلحق بام هو أشبه به، ه طهارة بامئعإزالة النجاسة يف أنّ 

الشافعي  ل ما قالوتأوّ  ،ال يصّح  :ومنهم من قال ،عليه عي ما يدّل وللشاف ،يصّح  ذلك إنّ  :قال

واختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم . ة بكثرة الشبهح به قياس العلّ ه يرّج ه أراد به أنّ عىل أنّ 

 .«..قال

الشبه يقوم عىل حماولة ألّن قياس  قياس الشبه خيتلف عن قياس العّلة؛ّن أهذا يؤّكد لنا 

صول حمتملة ثّم السعي ألخذ حكم الفرع من أقرب وأشبه األصول املحتملة به، رصد عّدة أ
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عصري املاء وفاملسكر غري العنبي يشبه املسكر العنبي يف خصائص ومنها اإلسكار، ويشبه 

فاح والربتقال يف كونه سائاًل مثالً، فلو قسناه عىل األّول لزم التحريم ولو قسناه عىل الثاين تال

يف كيف يكتشف ـ القياس  كلوفقًا ملسـ االجتهادّية  تهفالفقيه هنا تكمن قوّ لزم التحليل، 

م عاله كيف يتكلّ حلكم، وهلذا وجدنا يف الروايتني أصول وأشبهها بالفرع كي يقيس اقرب األأ

وهلذا جتد كتب  ،ن القياس وأجوده وأشبهه، وهذا ما يسّمى أحيانًا بغلبة األشباهسحعن أ

 فراجع. ،طافحة بالتمييز بني قياس الشبه وقياس العّلة أصول الفقه السنّي

هـ(،ًتلميذ189ًلفتناًنصوصًكثريةًهنا،ًولعّلًمنًأمّههاًكالمًحمّمدًبنًاحلسنًالشيباينً)ويً 

ًالبارز، وهو يقول يف سياق االحتجاجات بني أهل العراق وأهل املدينة ما نّصه:  أيبًحنيفة

 .«ه أثر بام يشبهه ممّا جاء فيه األثر..إّنام ينبغي أن يقاس ما مل يأت  في..»

تعّرض الشيباين ملناقشة قضّية احلكم يف النحاس واحلديد  ،ويف بحثه حول البيوع بزيادة

يف أشبه ص واحلديد كأرأيتم النحاس والرصا»: ينةوالرصاص، فقال معرتضًا عىل أهل املد

والفضة منها وليس احلجر   خيرج من احلجارة كام خيرج الذهبامعندكم احلجارة وهو إنّ 

ه باحلجر بّ شوال ي ،ةه الرصاص والنحاس واحلديد بالذهب والفّض ن يشبّ نبغي أ ياموإنّ  ؟!بعينه

 .«بعينه، ولكنّكم أخطأتم القياس

قسمت يف موضوع قياس الشبه وغلب عليها بالتدريج نسنّية التي االواللطيف أّن الكتب 

العّلة، هذه  صبح قياَس ويره لي  طت :ـ من وجهة نظري ـ ّق دري أأو ربام بتعب ،يومًا بعد يوم إبطاله

اعتبار قول بعض الناس كام ينقل عنهم القرآن  لشبه، مثلحنت بأشكال النقد لقياس االكتب ش  

ًال..﴿ : الكريم م  ر  ح  ًو  ًاْلب ْيع  ًاهلل   ل  أ ح  ًو  ا ب  ًالرِّ ًِمْثل  ًاْلب يْع  ًإِن ام  ال وا ًق  ّن  ْم
ًبِأ  لِك  اذ  ب  )البقرة:  ﴾..رِّ

 ..شبه َس قيا(، 275

بل لو رجعنا للعنرص اللغوي سنجد األمر يف مفردة القياس قريبًا جدًا من قياس الشبه، مما 

 به.يعّزز أّن الكلمة بدأت يف سياق لغوي عام، وهو ما ييش بكوهنا بدأت بقياس الشَّ 

رته عىل فانقاس، إذا قدّ  اساً وقي بغريه وعىل غريه، أقيسه قيساً  ءقست اليش»يقول اجلوهري: 
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ويقتاس  بغريه، أي يقيسه به. ءوهو يقتاس اليش. .مرين مقايسة وقياساً وقايست بني األ. مثاله.

 .«..به ي، أي يسلك سبيله ويقتدبأبيه اقتياساً 

  واحد يدّل  القاف والواو والسني أصل  »ويقول ابن فارس: 
ٍ
وتقلب .. بيشء عىل تقدير يشء

ومنه القياس وهو تقدير اليشء  ،أي قدره ،بيني وبينه قيس رمح :فيقال ،لل ياءً الواو لبعض الع

 .«قايست األمرين مقايسة وقياساً  :تقول واملقدار مقياس. ،باليشء

وهبذا نفهم طبيعة األمثلة املذكورة يف الروايات أيضًا لو أردنا ربطها بالقياس املصطلح، فإّن 

اء فقاس بني نفسه وآدم من جهة وكّل من الطني والنار من إبليس استخدم التشبيه بني األشي

جهة ثانية، وأجرى احلكم الذي بني الطني والنار عىل ما بينه وبني آدم، فهو مل يكتشف علاًل، 

بل أجرى مشاهبات، وهكذا أمثلة البول واملنّي والصالة والصوم فهي كّلها جتري عىل أقيسة 

التشابه بني البول واملني يف عّدة عنارص يوجب إحلاق الشبه وليس عىل قياس العّلة؛ ألّن 

أحدمها باآلخر، وكذا التشابه بني الصالة والصوم يف العبادّية يوجب إحلاق أحدمها باآلخر 

 وهكذا.

ً ًوهبذا ًالذهنّيةًكّله ًالعملية ًميكانيزما ًيف ًخيتلفان ًالشبه ًوقياس ًالعّلة ًقياس ًأّن نكتشف

ق من األصل للكشف عن عّلة ثبوت احلكم فيه، ثّم حيّقق فقياس العّلة ينطلًواالستداللّية،

ثبوت العّلة عينها يف الفرع، فيَلحق  احلكم  الذي يف األصل الفرَع، لكّن قياس الشبَه ال يالحظ 

هذه العملّية، بل يرجع مبارشًة لنوع من التشاهبات احلكمّية واملوضوعّية أو واحدة منهام، لكي 

صل يف كذا وكذا دون سعٍي لكشف العلة واملناط هبذا املعنى املوجود يعترب أّن الفرع شبيه باأل

والتدقيق يف بعض روايات أهل البيت يعّزز نظرها للشكل  يف قياس العّلة، فاآللّيتان متلفتان.

 البدائي للقياس، والذي كان رائجًا يف القرن الثاين، وهو قياس الشَبه، وليس قياس العّلة.

 ي: مساعة وحمّمد بن حكيمتساؤالت نقدّية يف خرَب

ًبعدًهذاًاالستنطاقًهلاتنيًالروايتني،ًَيّمناًالتوّقفًقليال ًعند:

إذا أردنا دراسة هذين احلديثني من حيث املصدر واإلسناد، فنحن نالحظ أهّنام ذكرا أو  أًـ
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 أحدمها تارًة يف الكايف وأخرى يف املحاسن وثالثة يف بصائر الدرجات واالختصاص.

وأّما خرب حمّمد بن السند، فخرب سامعة ضعيف بأحد الطريقني، صحيح  باآلخر، أّما عن 

بعيل بن إسامعيل بن شعيب أو ابن حكيم، فهو يف أحد املوضعني من املحاسن ضعيف السند 

ه متكّلاًم بارعًا ومن وكون   .بعض املتأّخرين له ال ينفع وتوثيق   .ميثم، امليثمي، فإّنه جمهول احلال

ليس دليالً عىل عدالته ووثاقته بمعنى صدقه، فضاًل عن ضبطه ، ّلمني من الشيعةوجوه املتك

من حيث دفاعه عن املذهب الشيعي وليس بالرضورة ، وتريّض الطويس عنه .ودّقته يف النقل

صفوان  ورواية   .لتعديله له أو ّتسينه لنقله للحديث والتاريخ، لو قلنا بأّن الرتيّض يفيد التوثيق

ال تكفي عىل ما بحثناه يف دراساتنا الرجاليّة، بل ذهب بعض املعارصين للتوّقف بعض عنه 

وعليه، فلم يقم عندي دليل  عىل وثاقته، بمعنى اعتبار ، اليشء يف أصل رواية صفوان عنه

وأّما النقل الثاين للمحاسن ففيه حمّمد بن خالد الربقي وقد حّققنا يف  .رواياته والركون إىل نقله

، فيكون اخلرب ضعيفًا بل حمّمد بن حكيم نفسه مل تثبت وثاقتهّله عدم ثبوت وثاقته فال نعيد، حم

 مطلقًا.

وهبذا مل يصّح سندًا سوى الصيغة الثانية خلرب سامعة، والتي ليس فيها كالم عن أيب حنيفة 

 أساسًا.

جوبة ووقائع يبدو يل يف غاية الغرابة أن ي نسج حديثان متطابقان يف األسئلة واأل بًـ

ينقل الواقعة منسوبًة إىل نفسه، األمر الذي ييش ـ سامعة وحمّمد بن حكيم ـ احلوار، وكّل راٍو 

 لعني القّصة الواردة يف السند األّول.اخت ل ق بوقوع خطأ يف السند أو بكون أحد السندين قد 

ستوى سامعة سبق يل أن أثرت هذا التساؤل، وهو أّنني ال أدري إذا كانت شخصيّة بم جًـ

بن مهران، لديه املسطور حول كّل يشء، حسبام يقول هو نفسه يف الرواية أعاله، فكيف مل يكن 

يعرف أّن هناك ـ عىل ما هو املعروف ـ مئات أو عرشات النصوص احلديثّية عن اإلمام الباقر 

القياس  والصادق، ومن قبلهام من األئّمة ـ حيث هو هنا يسأل اإلمام الكاظم ـ يف النهي عن

والتشّدد يف أمره، فكيف تسنّى اجلمع بني هذا االستيعاب يف روايات مسطوراته وبني عدم 
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ذهن بعض التساؤل وعالمات الاّطالعه عىل قضّية من هذا النوع وهبذا احلجم؟! هذا يثري يف 

 .!االستفهام التي قد ّتوم حول هذه الرواية

ًالعقد ًولكيًنفّكًهذه ًنطرحًاحتامال ، ًالنهيًعنًالقياسًعندًأهلًوهوًة أنًيكونًمفهوم

ً:وغريًواضحًضمنًاملعنىًالثالثً،ثاينًاهلجريًواضحا ًضمنًمعنينيالالبيتًيفًالقرنً

ليهام يف املجموعة األوىل السابقة، عنيت النهي فهام اللذان توّصلنا إ الواضحان،ًاملعنيانًاأمًّ

هة ظواهر النصوص جوموا ،رةً عن إعامل القياس يف سياق الزهد باحلديث وأهل البيت تا

 أخرى )الفرضّية الثالثة واخلامسة(.

ًالواضح،ًاوأمًّ ًغري ّي أفهو إمكان اللجوء للقياس خارج سياق هاتني احلالتني،  املعنى

وال  غري زاهٍد يف حديثهمّيتهم مواٍل ألهل البيت مؤمن بمرجع العمل بالقياس بالنسبة لشيعّي 

قليلة الوقوع ويريد أن  ثةً غاية األمر واجه حادنصوص، وهومستقٍص للمعارض هلم إطالقًا، 

بموقف  نيالعارفَ وحمّمد بن حكيم فيها، فهذا هو الذي كان يسأل عنه سامعة قياس يعمل بال

 فكأّن السؤال عن حاالت استثنائّية يف مورد االنسداد النسبّي.أهل البيت، 

بار األصحاب يف عرص هل البيت يف وسط كأّن املعروف من مذهب أوهذا يؤّكد لنا 

ال الفرضّية الثالثة واخلامسة فقط، واآلن تضيف هذه إليس  ،وصوالً لعرص الكاظم ،ينالباقرَ 

ة الثانية يف القدر املتيّقن، مما قد ييش بأّن نقد قياس الّشَبه جاء يف مرحلة الفرضيّ أمثاهلا الرواية و

 لرأي باملعنى الثالث واخلامس.تالية ـ من حيث االهتامم أو الزمان ـ عىل نقد القياس وا

 هل القياس باطل أو أّنه صحيح لكّن غري املعصوم ال يعرف تطبيقه؟!

قال: دخل أبو حنيفة عىل أيب  )رفع احلديث(،ًعبدًاهللًالقرَشًعيسىًبنالروايةًالثالثة:ًخربً

ل أوّ  نّ فإ ؛ال تقس»قال:  ،قال: نعم ،«ك تقيسبلغني أنّ ، يا أبا حنيفة»فقال له:  ،×عبد اهلل

خلقتني من نار وخلقته من طني، فقاس ما بني النار والطني، ولو  من قاس إبليس حني قال:

 .«ة النار عرف فضل ما بني النورين، وصفاء أحدمها عىل اآلخربنوريّ  ة آدمقاس نوريّ 

ضافة مع إـ مّرتني باختالفات طفيفة ـ الكليني، لكّن الصدوق نقلها  هذه الرواية ينقلها لنا
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وأّن الصادق يسأله عن قياس رأسه وبعض أعضاء  ،وتكملة يف احلوار بني الصادق وأيب حنيفة

تقّدم يف روايات وقع بينهام بحضور ابن أيب ليىل وحلوار الذي قريب من اوهو الرأس، 

(، رغم أّن الصدوق نفسه يف الكتاب نفسه ـ وهو علل الرشائع ـ 19)رقم:  املجموعة األوىل

 أيب ليىل أيضًا، كام تقّدم.نقل رواية ابن 

اح، عن أبيه، عن أيب عبد احلسني بن ميّ  عنوقد نقلها الكليني وغريه بشكل آخر قريب 

فقال: خلقتني من نار وخلقته من طني، ولو قاس  إبليس قاس نفسه بآدم إنّ »ال: ، ق×اهلل

 .«وضياء من النار بالنار، كان ذلك أكثر نوراً  اجلوهر الذي خلق اهلل منه آدم

وعىل أّية حال، فهذه الرواية تنتقد القياس بوضوح وتنهى عنه، وهي ظاهرة يف قياس الّشبَه 

وال ظهور هلا يف قياس العّلة وفقًا ملا تقّدم وسيأيت أيضًا، والالفت يف النظر هنا أّن اإلمام يشري ـ 

قياس بطريقة وهو ينتقد قياس أيب حنيفة عرب نقد قياس إبليس ـ إىل أّن إبليس لو مارس ال

أخرى لتوّصل لنتائج متلفة وأصاب الواقع، لكنّه طبّق القياس بطريقة خاطئة، وهذا ما قد 

يوحي بأّن خطأ إبليس كان يف تطبيق القياس ال يف أصل القياس، والدليل أّن اإلمام بنفسه 

 يقيس هنا.

اك وجه القياس لكّن الصحيح أّن اإلمام يريد بذلك أّن القياس غري منضبط، بمعنى أّن إدر

عملّية معقّدة بحيث ال يسمح للناس بإجرائها؛ ألّن طبيعة املواقف اإلهلية والترشيعات الدينّية 

متشابكة، وهلا أوجه ظاهرة وخفّية، فال يعرفها اإلنسان؛ هلذا ال يصّح له القياس ما دام ال 

هنا أّن مشكلة إبليس يعرف أوجه وب نية الرشيعة وعنارصها، وربام من هنا طرح السيد اخلميني 

ـ وفقًا هلذه الرواية وأمثاهلا ـ تكمن يف النظر الظاهري دون الباطني لألمور، فاخلميني فهم 

املوقف هنا عىل أّن خطأ إبليس يكمن يف رؤيته لظاهر آدم وبدنّيته ال لباطنه وملكوته 

ـ وهو كام يقال كان ، وهذا يعني أّن نقد اإلمام الصادق هنا انصّب عىل عجز إبليس ونورّيته

بسات األمور فال يصّح منه القياس، األمر الذي ينجم عنه ـ من املقّربني تقريبًا ـ عىل فهم مال

لو صّح هذا احلديث ـ أّن من يدرك باطن الرشيعة سوف يمكنه إجراء القياس؛ ألّن الصورة 

الف الناس احلقيقيّة للرشيعة منكشفة له، فقواعد القياس يمكنه تطبيقها ضمن ذلك بخ
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العادّيني ـ غري املعصوم ـ فإهّنم حيث ال ي دركون من الرشيعة إال ظاهرها القائم عىل تفريق 

املؤتلفات وتأليف املفرتقات، فهم غري قادرين عىل إجراء القياس، ألّن أقيستهم متحق 

 الرشيعة.

ًا:ه،ًففيهًمشاكلًأمهًّوسندهًهذاًاحلديثصدورًوأّماًحولً

عبد اهلل القريش رجل  مهمل ال نعرف عنه شيئًا، بل يكاد ال يكون له  إّن عيسى بن أّوال :

 وكذا أمحد بن عبد اهلل العقييل الواقع يف السند. رواية غري هذه يف الكتب احلديثّية عند املسلمني.

الرواية األخرى ففيها احلسني بن مّياح، ومل تثبت وثاقته، بل أبوه مّياح املدائني مضّعف   أّما

 جدًا.

من  «الرفع»إّن الشيخ الصدوق يف املوضعني اللذين نقل فيهام احلديث، عرّب بكلمة  انيا :ث

قبل القريش، وهذا يوحي بوجود إرسال، وأّن القريش غري معارص لإلمام الصادق، وهو ما مل 

يستخدمه الكليني يف النقل، ومعه ـ وحيث إّننا ال نعرف شيئًا عن القريش ـ يتّم الرتّدد يف 

 السند إىل اإلمام أو وجود إرسال خفّي، فال يوثق بصّحة احلديث. اتصال

إذا صّح هذا احلديث فالبّد لنا أن نجري مقارنات بني الروايات التي تتكّلم عن لقاء  ثالثا :

وقع بني اإلمامني: الصادق وأيب حنيفة، إذ ال يعقل يف العادة أّن هذه احلوادث املتشاهبة جدًا 

ّجح أّن القريش ينقل القّصة نفسها التي ينقلها ابن أيب ليىل، ولسنا أمام وقعت متكّررًة، فيرت

رواية جديدة، فيام الطويس يف األمايل ـ كام رأينا سابقًا ـ يتحّدث عن أّن الشخص الذي كان 

 موجودًا هو ابن شربمة وليس ابن أيب ليىل!

الصادق وأيب حنيفة يف غاية والغريب أّن مجيع هذه الروايات التي تتكّلم عن هذا احلوار بني 

الضعف، ومشّوشة األسانيد، بل وتعاين من أسامء مبهمة جدًا، فضالً عن إرساٍل هنا وهناك، 

فضاًل عن عدم نقل القّصة هذه يف أّي مصدر حمايد بني الطرفني، ممّا يوقع هذه القّصة يف 

 ارتباكات تارخيّية.

ترى  أال ،قاسة ال ت  السنّ  إنّ »قال:  ،×اهلل عن أيب عبد ،أبانًبنًتغلبالروايةًالرابعة:ًخربً

 .«الدين َق ة إذا قيست حم  السنّ  إنّ  ،يا أبان ؟تقيض صومها وال تقيض صالهتا امرأةً  أنّ 

يف أن تكون هذه الرواية جزءًا من رواية دية جدًا قوي جدًا بل يكاد يطمأّن له ثّمة احتامل 
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خاّصة بقرينة نقل الربقي لتلك الرواية بالسند ب، أعضاء املرأة اآلتية الشهرية عن أبان بن تغل

صحيحة السند هنا اعتامدًا عىل تصحيح ما يرويه حمّمد بن إسامعيل هنا وهذه الرواية ، نفسه

 .، لكن لدينا توّقف يف ذلكعن الفضل بن شاذان

قابلة وظاهر الرواية أّن السنّة ـ وحيتمل فيام يقصده من كلمة السنّة هنا احتامالت ـ غري 

للقياس، فهي يف ذاهتا تأبى ممارسة القياس عليها، ويستشهد لذلك باملثال املعروف املتكّرر يف 

أدبّيات الروايات عن أهل البيت يف موضوع صالة املرأة وصيامها، بل حيّذر اإلمام يف هناية 

 الرواية بأّن الدين سوف يلقى حتفه لو تّم إجراء القياس فيه.

قصوَد بالقياس هنا، لكن من خالل املثال االحتجاجي الذي تذكره وال توضح الرواية امل

وهلذا يستقرب اإلنسان ـ وفقًا ملا تقّدم ـ أّن املراد هو قياس الشبه )الفرضية الثانية( دون غريه، 

التأييد بيان أّن  واملقصود من هذا»قال املازندراين هنا معّلقًا عىل هذا احلديث وأمثاله: 

 علم   وإذا ثبت هذا فكيف ّتصل ملن قال بالقياس ،ون متلفة يف احلكماملتامثالت قد تك

 .«!باّّتادها يف احلكم بمجّرد التامثل؟

، طرح احتاملّية الفرضّية الثالثة أيضاً ـ بل وغريها أيضًا ـ يأيت يف رواية أبان املشهورة لكن س

 .وأهّنا هي الراجحة

 آخر، وهو: تطابق، خرب  يكاد يشبه رواية أبان هذه، بل يو

قاس، وكيف ة ال ت  السنّ  إنّ »قال:  ،×عن أيب جعفر فضيلًبنًيسار،ًالروايةًالرابعة:ًخرب

 .«؟!الصالة الصيام وال تقيض ة واحلائض تقيضتقاس السنّ 

 ومل تثبت وثاقته. ،السند فيه موسى بن بكرالداللة واضحة فال نطيل، غري أّن و

 ة إلغاء اخلصوصّية!صحيحة البزنطي واقرتاب القياس من فكر

 قال أبو حنيفة أليب»يقول:  ،×قال: وسمعت الرضا البزنطي،صحيحةًالروايةًاخلامسة:ً

، وقىض به ‘قىض به رسول اهلل ،واحد ويمني؟ قال: نعم جتتزئون بشاهدٍ : ×عبد اهلل
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أعجب من : ×فقال أبو عبد اهلل ب أبو حنيفة.فتعجّ  بني أظهركم، بشاهد ويمني. ×عيلّ 

 فقال له: ال نفعل. واحد يف مائة شاهد، وجتتزؤون بشهادهتم بقوله. م تقضون بشاهدكهذا أنّ 

ام هو شهاداهتم بقوله، وإنّ  ، فيسأل عن مائة شاهد، فتجيزونواحداً  بىل تبعثون رجالً  :فقال

فقال له أبو  اء؟بَ فرق ما بني ظالل املحرم واخل  )أّي يشء( فقال أبو حنيفة: أيش  رجل واحد.

 .«ة ال تقاسالسنّ  إنّ : ×عبد اهلل

ه أنّ  ،×عن أيب جعفر الثاين )احلسني بن سامل(، احلسني بن مسلمويشبه هذه الرواية خرب 

 يف املحمل، ال ينبغي أن يستظّل »املحمل، قال:  سطاط وبني ظّل ما فرق ما بني الف  : ئلس  

 ، قال:«صالةاملرأة تطمث يف شهر رمضان فتقيض الصيام وال تقيض ال والفرق بينهام أنّ 

 .صدقت جعلت فداك

معنى »وقد عّلق الشيخ الصدوق الذي نقل هذه الرواية )خرب احلسني بن مسلم( بالقول: 

 .«قاسة ال ت  السنّ  هذا احلديث أنّ 

ل عن الفرق بني أيسـ أو غريه ـ هتدف هاتان الروايتان إىل رفض القياس، فأبو حنيفة 

ب اإلمام ييف الطريق، فيجالله ظستث ينزل وبني اتظالل للمحرم يف اخليمة والبيت حيساال

ني الصالة والصوم يف بة املرأة أو جييبه بذكر مثال نقيض عليه يف قضيّ  ،قاسال ت   ةبأّن السنّ 

ًوهذاًماًحيتملًاحتاملني:القضاء، 

ًـًأنًيكونًالسؤالًاستفهاميّا ً )الفرضيّة قرب لنقض قياس الشبه أفتكون الرواية  ،حمضاً ًأ

نصوص غري  فهم من بعض هذه البل قد منها لغريه، بل هي قد ترتبط بقياس األولوّية،  الثانية(

قياس األولوّية الذي وافق عليه الكثري من  ديضًا نقأا تريد أهّن بالفعل واحد من اإلخباريني 

 األصولّيني.

ًا غري مرأكر التفريق يف االستظالل ويعتربه نفالسائل يست ارّيا ،كبًـًأنًيكونًالسؤالًاستن

ات اخلمس ة الثالثة من الفرضيّ ي بالفرضيّ رأمعقول، فيكون اجلواب هنا بمثابة نقد للقياس وال

فالدين  ؛باهذا االستغر دستغراب والنفي بمجرّ املتقّدمة، وكأّن اإلمام يقول له: ال حيّق لك اال

فلامذا تنفي ال ترى املرأة كيف حال قضاء صالهتا وصومها؟! مل معه هبذه الطريقة، أتعاي   ال
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 شياء من هذا النوع؟!أيعة تشتمل عىل الرش نّ أمع الشخّص ستغراب ساس االأشيئًا عىل 

ه هو الفرضيّة الثانية أو الثالثة واهلل العامل، تثباإوهبذا يظهر أّن غاية ما يمكن هلذه الرواية 

ليست بعيدة عن فكرة أهّنا ـ  السالفة اإلشارة إليه للكّن املثري فيها ـ لو أخذنا بالتفسري األوّ 

إلغاء اخلصوصيّة ونفي الفارق، فأبو حنيفة يسأل عن االستظالل يف موردين ال فرق بينهام 

بنظره، بل لعّله بنظر العرف أيضًا، فكأّنه يامرس نفي الفارق وتنقيح املناط فيام ينتقده اإلمام 

 عىل ذلك.

هذه النصوص أقرب لنقد فكرة  وهبذا تتكّرس الفكرة التي أملحنا إليها سابقًا من أّن بعض

إلغاء اخلصوصية السائدة يف االجتهاد الشيعي والسنّي من نقد فكرة قياس العّلة يف االجتهاد 

، السنّي؛ ألّن قياس الشبه قريب جدًا من نفي اخلصوصّية بخالف قياس العّلة كام هو واضح

 .وسيأيت املزيد فانتظر

ًالصدوق، ًمرسل ًالسادسة:  أمريَ ـ رمحة اهلل عليه ـ سلامن الفاريس  وسألقال:  الرواية

واحلائض إذا طهرت فعليها أن تقيض ».. ه، فقال: عن رزق الولد يف بطن أمّ  ×املؤمنني

ة ال السنّ  تان إحدامها: ليعلم الناس أنّ علّ  الصوم وليس عليها أن تقيض الصالة، ويف ذلك

 يوم وليلة، فأوجب اهلل عزّ  يف كّل  يف السنة شهر، والصالة ام هوالصوم إنّ  تقاس، واألخرى ألنّ 

 .«..يوجب عليها قضاء الصالة لذلك عليها قضاء الصوم ومل وجّل 

هذه الرواية املرسلة شديدة اإلرسال تبنّي أّن عّلة متييز الصالة والصوم يف احلائض هو 

االحتجاج عىل أنصار القياس، فكأّن هذا املورد وضع يف الرشع جلعل مؤرش عىل بطالن 

قياس، وهذا يبدو يل غري مفهوم كثريًا، فإّن الرشيعة إذا كانت مبنّيًة عىل نقد مبدأ التناظر ال

والتشابه فأّي حاجة لوضع ترشيع القضاء يف احلائض إلثبات بطالن القياس القائم عىل مبدأ 

رها التناظر والتشابه؟! وإذا مل تكن الرشيعة قائمة عىل ذلك بل كانت متسقة ـ ولو بالنسبة لظاه

توّقع أن يصيب يف أغلب  املنكشف لنا ـ فلامذا كان القياس مرفوضًا، بل من الناحية املنطقّية ي 

نقض بوجود موارد غري متسقة؛ ألّن هذه املوارد؟! وإذا كانت املشكلة يف ظنّية القياس فهذا ال ي  

املتسقة بحيث ال  املوارد تنسجم مع الظنّية، بل البد أن يكون هناك الكثري جدًا من املوارد غري

نيت  تكون النسبة الذهنية االحتاملية ظنّيًة يف هذه احلال، وهذا ينتج أّن الرشيعة جيب أن تكون ب 
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يف مئات املسائل عىل عدم االتساق فقط الجل نقد القياس، كام هي احلال يف قضّية قضاء 

 احلائض يف هذه الرواية!

رحها سوى بالقول بأّن قصد اإلمام من وال مفّر يف تقديري من هذه اإلشكالّية التي نط

العّلة هنا الفائدة، أّي إّن هذا احلكم من فوائده إبطال القياس، ال أّن ذلك من علل ترشيعه، 

 .نفسها األمر غري املنسجم مع العّلة الثانية املذكورة يف الرواية

يبدو غري يف القرن األّول اهلجري × أضف إىل ذلك أّن صدور هذا الكالم من اإلمام عيل

مألوف لقضّية غري مطروحة هبذه األدبّيات وهبذه اللغة، إال إذا قيل بأّن النقل باملعنى أو أّن هذا 

.  خاّص بمثل سلامن الذي يمكن أن ي طلعه األمري عىل قضايا غري مطروحة يف زماهنام بعد 

 ،اسعن القي ×موسى قال : سألت أبا احلسن ،عثامنًبنًعيسىصحيحةًالروايةًالسابعة:ً

 .«موكيف حرّ  سأل كيف أحّل اهلل ال ي   إنّ  ،لكم والقياس ما»فقال: 

، لكّن اجلملة وفقًا ملا تقّدم الشبه ستعطي هذه الرواية رفضًا للقياس، بام يقّرهبا من قيا

ل كيف سأّن اهلل ال ي  بأّن اإلمام يقول أل ؛الثالثة ةاألخرية منها جتعلنا نقرتب أكثر من الفرضيّ 

اسبه ويتحّكم يف ترشيعاته، انه وحيأحّل، فكأّن العامل بالقياس يسائل اهلل سبح وكيفم حرّ 

وهذا ما يوحي بأّن  ؟!مت هذه دون تلكوكيف حرّ  ؟!حللت هذه دون تلكأكيف  :فيقول له

عمل رأيه فيام وصله من ترشيعات بمثل هذه اآلليات ويبني عىل ذلك، فتقرتب القائس ي  

 الثالثة.الرواية كثريًا من الفرضية 

من هذه الرواية أهّنا تنهى عن ـ  وفضل اهلل لعلامء ـ مثل املازندراينوقد فهم بعض ا

هو « حّل أكيف »ّي إّن عقولكم ناقصة عن معرفة العلل، فيكون معنى كلمة أعلل، لالبحث يف ا

 وهو هبذاالسؤال عن العلل والبحث عنها والبناء عىل املنكشف لنا منها بعقولنا الناقصة، 

 )احلكمة باملصطلح السنّي(.املالكّية وتية بيقرتب من العلل الث

لكّن الذي يبدو يل أّن الرواية تريد اإلشارة لنوع من األسئلة التي ختتزن مطالبًة وحماسبة، 

اَسب ويطاَلب، بل يلزم  فأنت تقول: ال ي سأل امللك عن قراراته، وتعني أّن امللك فوق أن حي 

كم التسليم له، فتكون الرو اية أقرب للفرضّية الثالثة منها للفرضّية األوىل الناظرة يف العلل وح 
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 الترشيعات واملصالح واملفاسد، والعلم عند اهلل.

 أصحاب إنّ »يقول:  ،×قال : سمعت أبا عبد اهلل ،أيبًشيبةًاخلراساينالروايةًالثامنة:ًخربً

صاب ال ي   دين اهلل وإنّ  ،عداً إال ب   ّق فلم تزدهم املقائيس من احل ،املقائيس طلبوا العلم باملقائيس

 .«باملقائيس

 علم   ضّل »وقد نقلت هذه الرواية يف موضٍع آخر باختالٍف ما مع إضافة، حيث جاء فيها: 

 ، ربمة عند اجلامعةابن ش  
 
 حدٍ مل تدع أل ، )إّن اجلامعة(بيده× عيلّ  وخطِ  ‘رسول اهلل إمالء

أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدهم من  نّ ، إفيها علم احلالل واحلرام ،كالماً 

 .«صاب بالقياسي   دين اهلل ال نّ إو ،عداً ال ب  إ احلّق 

ال توضح لنا الرواية مفهوم القياس الذي تستهدفه، لكن من املؤّكد أّن وضعها ـ يف أحد 

اس مع وجود النقلني ـ قضّية كتاب اجلامعة، ييش بأهّنا تريد أن تقول بأّنه ال رضورة للقي

النّص، وأّن اللجوء للقياس كان بسبب ترك أهل البيت النبوّي وهجران السنّة الرشيفة ونقلها، 

وهبذا ّتتمل الرواية الفرضيّة الثانية والرابعة واخلامسة هنا، وال دليل عىل شموهلا للفرضّية 

 األوىل )قياس العّلة(.

اخلراساين، فهو مهمل، غري أّنه يوجد  والرواية من حيث اإلسناد تعاين من مشكلة أيب شيبة

شخص هبذا االسم يف مصادر احلديث السنّية، وهو يزيد بن معاوية أبو شيبة اخلراساين 

الكويف، الذي يقع يف الطبقة التي تروي عن اإلمام الصادق؛ ألّنه يروي عنه سعيد بن منصور 

هـ، فيكون معارصًا 114عام هـ، ويروي هو عن عطاء بن أيب رباح املتوّّف 227املتوّّف عام 

لإلمام الباقر والصادق والكاظم عىل األرجح. وهو شخص  وصفه بعض علامء السنّة بغري 

 ، ولعّله هو هذا الواقع يف السند هنا، والعلم عند اهلل.القوّي، فيام قال آخرون بأّنه صالح

 يوثق، ويف موضع آخر يضاف إىل ذلك أّن السند يف أحد املواضع وقع فيه معىّل بن حمّمد ومل

ر تكمن املشكلة الوحيدة َخ يثبت لدينا توثيقه، ويف مواضع أ   وقع حمّمد بن خالد الربقي الذي مل

 يف اخلراساين.
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وال تقيسوا الدين ..: »×عن أمري املؤمنني حيث جاء فيه ،الروايةًالتاسعة:ًخربًاألربعامئة

ل من قاس أعداء الدين، وأوّ  هموسيأيت أقوام يقيسون و، ال ينقاس من الدين ما نّ إف

 .«..إبليس

الرواية ـ وهي ضعيفة السند كام هو معروف ـ ال ترشح لنا شيئًا عن مفهوم القياس الذي 

تقصده، لكن من خالل احلديث عن ابليس يمكن التكّهن بأّن املراد إّما املعنى الثالث ألّن 

من خالل التناظرات والتامثالت. والقدر إبليس واجه احلكم اإلهلي بالقياس، أو املعنى الثاين 

 املتيّقن هو املعنى الثالث، فال نتمّكن من التعميم.

وهذه الرواية لو فرضناها من النصوص التي مجعت روايات إىل بعضها )اجلعل الرتكيبي( 

حاذفًة السياقات، فربام أمكن تعّقلها، لكّن صدر هذه الرواية يؤّكد أّن مجيع هذه النصوص 

هـ(، معنى هذا 40جملس واحد، وهنا يبدو يل من الصعب أن يفهم املعارصون لعيّل ) جاءت يف

الكالم دون أن يسألوه شيئًا، مما يرّجح أّن الراوي إّما وضع هذا احلديث ـ كالً أو جزءًا ـ أو أّنه 

حذف السياقات الكثرية، األمر الذي ي ربك احلديث ويدعونا لألخذ هنا بالقدر املتيّقن، وهو 

 لفرضّية الثالثة.ا

وذلك بنقل الربقي بسنده ـ غري  ،وقد جاءت هذه الرواية بسند آخر دون ذكر األربعامئة

ال »قال: ، ×يف كتاب أدب أمري املؤمنني ×عن أيب عبد اهلل د بن مسلم،حممّ الصحيح ـ إىل 

 .«أمر اهلل ال يقاس، وسيأيت قوم يقيسون وهم أعداء الدين فإنّ  تقيسوا الدين

 ياس وقّصة موسى والعبد الصاحلالق

: ه قالأنّ  ،×دعن جعفر بن حممّ  أبيه،ًعنً،دًبنًعامرةجعفرًبنًحممًّخربًالروايةًالعارشة:ً

؟ قال له مت رشداً مني مما علّ بعك عىل أن تعلّ قال موسى: هل اتّ .. مرسالً  اً اخلرض كان نبيّ  إنّ »

 لت أنت بعلم ال أطيقه،طيقه ووكّ م ال ت وكلت بعلٍ أليّن  ؛لن تستطيع معي صرباً  كنّ إاخلرض: 

اهلل  القياس ال جمال له يف علم نّ إ، فقال له اخلرض: موسى له: بل أستطيع معك صرباً  قال

وقال له:  ،بتالبيبه فغضب موسى وأخذ ،×فقتله اخلرض فانطلقا حتى إذا لقيا غالماً .. وأمره
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العقول ال ّتكم عىل أمر  نّ : إرض، قال له اخلنكراً  ة بغري نفس لقد جئت شيئاً زكيّ  أقتلت نفساً 

قال جعفر بن  ثمّ ، «..ي واصرب عليهمنّ  م ملا ترىبل أمر اهلل حيكم عليها، فسلّ  ،اهلل تعاىل ذكره

 ومن محل أمر اهلل عىل املقاييس هلك ،أمر اهلل تعاىل ذكره ال حيمل عىل املقاييس نّ إ×: »دحممّ 

ته ال بعزّ  وأقسم ه رجيامً ولعنه وساّم .. اللعني ة عن إبليسل معصية ظهرت األنانيّ أوّ  نّ إ ،وأهلك

 «.ه إبليس يف أسفل درك من الناريف دينه إال قرنه مع عدوّ  يقيس أحد  

ف هذا قال مصنّ »وقد عّلق الشيخ الصدوق عىل هذه الرواية التي نقلها لنا هو بقوله: 

يستدرك باستنباطه من اهلل تعاىل ذكره، مل  همع كامل عقله وفضله وحملّ  ×موسى نّ إالكتاب: 

مر فيه وسخط مجيع ما كان حتى اشتبه عليه وجه األ× واستدالله معنى أفعال اخلرض

فإذا مل  ،ولو فنى يف الكفر عمره ،فرىض، ولو مل خيرب بتأويله ملا أدركه يشاهده حتى أخرب بتأويله

 ن من دوهنماهلل ورسله صلوات اهلل عليهم، القياس واالستنباط واالستخراج، كا جيز ألنبياء

 .«ن ال جيوز هلم ذلكأمن األمم أوىل ب

الثالثة،  ةمنحرص متامًا يف الفرضيّ  هفمن الواضح أنّ  ،إذا أردنا ّتليل القياس يف هذه الرواية

كثريًا عن األنانية يف مواضع منها، ثم ّتكي عن القياس يف سياق االتفاق بني  مفالرواية تتكلّ 

عامل موسى لعقله يف مقابل التسليم للخرض بعد رؤيته إ، والتسليم للخرض ىلموسى واخلرض ع

 ّكدت الرواية عىلأبعينه ما فعل اخلرض، فهو هنا معرتض عىل اخلرض انطالقًا من ذاته، وهلذا 

مور عىل نفيس فام وافق عقيل قبلته وما خالفه ة، فالقياس هنا هو قياس األنانيّ موضوع األ

ال من قريب وال من بعيد، فضاًل عن قياس العّلة، بل  شبهال سقة هلا بقياالته، وهبذا ال عضرف

هي ال عالقة هلا أساسًا بكّل حاالت القياس يف حال فقدان النّص، بأي معنى فّّس القياس يف 

 هذه احلاالت، كام هو واضح.

الديني، وهو شعار ممدوح يف الثقافة  إّن هذه الرواية تريد التأكيد عىل مبدأ التسليم للنّص 

ء لدور ة الدينية، رغم أّن الثقافة احلديثة تعترب ذلك جتهياًل للناس وكاّمً لألفواه وإلغاً نيّ اإليام

لغة حوار بني العقل  تالعقل والسؤال، وترى أّن لغة الدين هي لغة طرف واحد وليس

 .وااليامن
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التسليم ار التقوى والني لتيّ كانوا ميّ  أّن أهل البيت النبوّي ، ومن هنا اعترب بعض املسترشقني

حتى أّن بعض النصوص ـ كام ، داخل الدين ةوكانوا معارضني للعقل والعقالنيّ  ة،يف األمّ 

سيأيت قريبًا هنا ـ متيل ملتابعة األثر واخلرب يف عملّية اجلدل الكالمي واالبتعاد عن العقل 

 .املحض، كام سنرى يف خرب أيب مالك األمحيس وأمثاله بعد قليل

يف القرن إال فيام بعد، وذلك ا ذهبوا نحو العقالنّية متباعهم ة من أأّن الشيعكام اعتربوا 

 .ملعتزيلماجهم مع التفكري ادانالرابع اهلجري عقب 

فوقّية بل هي  ،ـ بكال جانبيه: لغة الدين نافية للعقل وال تسمح بحواروضوع املوهذا 

رسة فتح املجال دأكثر من مالني ملدرسة التلقني والتسليم وتلقينيّة، وأّن أهل البيت كانوا ميّ 

، لفهم القضيّة ووعيها ليس حمّله لدراسات معّمقة وجاّدةهذا املوضوع حيتاج للعقل يف الدين ـ 

 هنا، وإنام ي درس يف بحوث فلسفة الدين املعارصة.

تفّرد بنقلها الصدوق يف العلل بسنٍد ضعيف بكل أفراده، وهم أمحد بن هنا والرواية هذا، 

واحلسن بن عيل السكري، وحمّمد بن زكريا اجلوهري، وجعفر بن حمّمد بن  احلسن القّطان،

 عامرة، وحمّمد بن عامرة، وكّلهم مل تثبت وثاقتهم.

عبد اهلل بمنى إذا أقبل أبو  قال: كنت عند أيب دًبنًمسلم،حممًّالروايةًاحلاديةًعرشة:ًخربً

: ×ام جلس قال أليب عبد اهللله، فل فأذن ،×عبد اهلل حنيفة عىل محار له، فاستأذن عىل أيب

ولكن أسألك عن محارك  ،قياس ليس يف دين اهلل»: × أريد أن أقايسك، فقال أبو عبد اهللإيّن 

هاتني النكتتني اللتني بني يديه، ما  أخربين عن»أمره تسأل؟ قال:  قال: عن أّي  «هذا فيم أمره؟

رأسك، فقال له أبو عبد وأنفك يف  فقال أبو حنيفة: خلق يف الدواب كخلق أذنيك «مها؟

ألجد به الرائحة  يوخلق أنف سمع هبام، وخلق عيني ألبرص هبام،خلق اهلل أذين أل» ×:اهلل

 «مجيع جسده ما خال هذا املوضع؟ بة واملنتنة، ففيام خلق هذان؟ وكيف نبت الشعر عىلالطيّ 

! فقام ؟الصبيانوتسألني عن مسائل  فقال أبو حنيفة: سبحان اهلل أتيتك أسألك عن دين اهلل،

 ...أن أعلمه أمر أحّب  د بن مسلم: فقلت له: جعلت فداك سألته عنوخرج، قال حممّ 

إّن جواب اإلمام واضح يف أّنه ليس يف دين اهلل قياس، وحيتمل هنا أن يراد قياس الشبه 
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ر يف أقوى وأقدام هّي أاملتعارف آنذاك، فهو الذي يمكن أن جتري املنافسة فيه بني طرفني لينظر 

 .قرب املوارد املشاهبة للمورد املبحوث عنهإجراء القياس والتامس أ

أّنه ليس لديك  يريد أن يوصل أليب حنيفة هللكالم أنّ الصادق ويبدو يل من تغيري اإلمام 

علم بكثري من األمور وال تدرك طبيعة أّن األشياء املختلفة تكون إىل جانب بعضها، فتحّقق 

األمر األمور ّتتاج لتشابه حتى تتناغم وّتّقق غاياهتا غري صحيح،  فاعتباركمصلحًة وغاية، 

الذي يعّزز فرضية أّن املراد قياس الشبه، وهو يشابه احلوار الذي جرى بينهام يف قضّية قياس 

 الرأس بحضور ابن أيب ليىل أو ابن شربمة عىل اختالف الرواية كام تقّدم.

د الربقي صحيح  عدا وجود حمّمد بن خالد الربقي وسند هذه الرواية التي تفّرد بنقلها أمح

فيها، ومل تثبت وثاقته عندي. والرواية تتضّمن بعض األمور العلمّية يف احليوانات مما حيتاج يف 

 تقويم متنها ملقارنات علمّية.

 القياس والنشاط اجلدلي لبعض متكّلمي الشيعة األوائل

 املدينة يف كّل  م  دَ ق  يَ  من الرشاة قال: كان رجل   ،أيبًمالكًاألمحيسًالروايةًالثانيةًعرشة:ًخرب

من تلك السنني وعنده مؤمن  فيودعه ما حيتاج إليه، فأتاه سنة ×سنة، فكان يأيت أبا عبد اهلل

مه؟ من أصحابك أكلّ الً  رأيت رجيّن أ ت  د  د  فقال الشاري: وَ  هله.أب الطاق واملجلس غاّص 

، فقال الشاري وجميباً  مه فقطعه سائالً فكلّ  ،«ديا حممّ  مهكلّ »ملؤمن الطاق:  ×فقال أبو عبد اهلل

أصحايب  يف نّ إ»سن هكذا، فقال أبو عبد اهلل: حي   يف أصحابك أحداً  نّ أعبد اهلل: ما ظننت  أليب

واهلل »ك؟ قال: رسرت   ه، فقال: يا سيديالطاق نفس   ، قال: فأعجبت مؤمنَ «من هو أكثر من هذا

 :، قال«واحداً  حرفاً  احلّق  واهلل لقد حرصته، واهلل ما قلت من ،واهلل لقد قطعته ،لقد رسرتني

 .«عىل القياس، والقياس ليس من ديني مَ ك تكلّ ألنّ »: وكيف؟ قال

تكشف هذه الرواية عن حوار جرى بني املتكّلم الشيعي حمّمد بن النعامن األحول ـ امللّقب 

اهلجري( ـ وأحد رجال اخلوارج بمؤمن الطاق )متوّّف يف النصف الثاين من القرن الثاين 

جيابّية إ ويبدو أّن احلوار انتهى ملصلحة املتكّلم الشيعي، وقد كانت نتائجه، املعروفني بالرشاة
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من هذه الزاوية، لكن رغم ذلك ومع ثناء اإلمام عليه، غري أّنه اعترب أّن املضمون الذي تّم 

أّن مؤمن الطاق استخدم القياس يف توظيفه يف حوار مؤمن الطاق كان باطاًل، والسبب هو 

 املحاججات، واملفروض أّن القياس ليس من دين اإلمام.

ًثّمةًاحتامالت:الًتوضحًلناًالروايةًماًمعنىًالقياسًهنا؟ًلكّنً

ثاله، مقّل قياس الشبه وأبالقياس هو القياس الرشعي، وال أ أن يكون املراد االحتاملًاألّول:

أّننا حيث مل نعرف مضمون احلوار الذي جرى بني مؤمن الطاق  غاية األمر ،وهو احتامل وارد

ة كلمة القياس بصفتها تنتمي هلذا والشاري هلذا ال يمكننا التنبؤ بذلك إال بناء عىل معروفيّ 

ن يكون احلوار قد جرى حول قضايا هلا صلة ء يف ذلك الوقت، ويفرتض عىل هذا أاضالف

 وما شابه ذلك. مام عيلّ بالرشيعة، وربام ترتبط بسلوك اإل

ًالثاين: جراء مقايسة إؤمن الطاق قد احتّج عىل الشاري بأمور عرب مأن يكون  االحتامل

فعل  اإلمام عيلّ  نّ ه قال له بأمثالً وأحد من رموز اخلوارج، بمعنى أنّ  وتشبيه بني اإلمام عيلّ 

إذ أنتم أو هذه الفكرة عندنا صحيحة، فقد فعله فالن من زعامئكم،  ؛ذلك وهو عىل حّق 

مر شائع يف اجلدل الكالمي حتى يف تلك الفرتة، فيكون معنى عندكم مثلها أيضًا. وهذا أ

ام هلكنّ  ،مر باطل من اآلخرينرب وضع أمر حّق يف نفسه يف قياس أالقياس هو اجلدل النقيض ع

 .؛ وذلك هبدف إثبات أو تربير األمر احلّق يتشاهبان

 لنمط االستدالل والتفكري اليوناين. س إشارةأن يكون تعبري القيا ثالث:الاالحتاملً

وهذا االحتامل يفرتض أن يكون مبنّيًا عىل الرأي الذي يرى أّن حركة الرتمجة عند املسلمني 

بدأت من أوائل القرن الثاين اهلجري، وليس ـ كام يقال ـ يف عرص املأمون العبايس وما بعد، 

طروحته املعروفة من تور حمّمد عابد اجلابري يف أ  الدكوهو الرأي الذي خيتلف متامًا مع ما قّدمه 

 أّن حركة الرتمجة جاءت الحقًا ملواجهة التيارات الغنّوصيّة والشيعيّة.

يونس بن و مرسل إبراهيم بن هاشم، عن وثّمة رواية هلا صلة هنا قد توضح شيئًا، وه

 رجل قال: إيّن ف ،من أهل الشام فورد عليه رجل   ×عند أيب عبد اهلل كنت   قال: ،يعقوب

من حّسة،  فياهلا :قال يونس ..وقد جئت ملناظرة أصحابك ،كالم وفقه وفرائض صاحب

                                                                                                                     
 خصومهم بذوي اجلعائل، بمعنى أهّنم حياربون ألجل اجل عل واملال.



  

 :الكالم يقولون وتقول: ويل ألصحاب ،سمعتك تنهى عن الكالم يّن إفقلت: جعلت فداك 

نعقله وهذا ال نعقله، فقال أبو عبد  هذا ينقاد وهذا ال ينقاد، وهذا ينساق وهذا ال ينساق، وهذا

 ثمّ ـ وبعد حوار ـ «.. وذهبوا إىل ما يريدون ن تركوا ما أقولإام قلت: فويل هلم إنّ »: ×اهلل

والتفت إىل هشام ، «فتصيب جتري الكالم عىل األثر»إىل محران، فقال:  ×التفت أبو عبد اهلل

تكّس  ،اغاس روّ قيّ »إىل األحول، فقال:  التفت ، ثمّ «تريد األثر وال تعرفه»بن سامل، فقال: 

م وأقرب ما تتكلّ »ثم التفت إىل قيس بن املارص، فقال:  ،«باطلك أظهر نّ أال إ ،بباطل اطالً ب

 احلّق  وقليل   ،مع الباطل أبعد ما تكون منه، متزج احلّق  ‘تكون من اخلرب عن رسول اهلل

 .«..ازان حاذقانالباطل، أنت واألحول قفّ  يكفي عن كثري

األحول هنا تعطي أّنه يعتمد مقاربة األشياء لبعضها  إّن اجلملة التي قاهلا اإلمام يف حّق 

 بعضهام فيبطل أحدمها باآلخر، بطريقة باطلة بغية االحتجاج، فهو يضع باطلني فيقيسهام عىل

يقول: أنت تقول: إّن النبّي هيني أصحابه  ّن باطله أقوى يف هزيمة الباطل الثاين، مثالً أل

ّبل أرجلهم، فقد غلب الباطل الثاين الباطل األّول، فال املؤمنني، مع أّنه روي عنه أّنه كان يق

 النبي كان هيني أصحابه وال هو بالذي كان يغسل أرجلهم مثاًل.

فالقياس من مؤمن الطاق هو قياس يشء عىل يشء هبدف إبطال اليشء األّول، مما يبعدنا 

 عن فرضّية بحث القياس الرشعي هنا.

مجاعة  ×ا عند أيب عبد اهللقال: كنّ  هشامًبنًسامل،وهوًخربًً،وثّمةًروايةًأخرىًذاتًصلة

فأمره أبو عبد  ،مسلّ  من أصحابه، فورد رجل من أهل الشام فاستأذن فأذن له، فلام دخل

سأل عنه ما ت   ك عامل بكّل أنّ  قال: بلغني «حاجتك أهيا الرجل؟»قال له:  باجللوس، ثمّ  ×اهلل

التفت أبو عبد .. حتى غرض ومحران جييبه فأقبل الشامي يسأل محران. ناظرك.فرصت إليك أل

قال: يا مؤمن الطاق  .فقال: يا أبان بن تغلب ناظره، فناظره فام ترك الشامي يكرش.، ×اهلل

فبقي يضحك أبو . م مؤمن الطاق بكالمه فغلبه به.ثم تكلّ  ،الكالم بينهام لناظره، فناظره فسجّ 

يف شيعتك مثل  دت أن ختربين أنّ ك أرفقال الشامي: كأنّ  حتى بدت نواجذه. ×عبد اهلل

فحزقك فحرت له ، ا محرانيا أخا أهل الشام أمّ »قال:  ، ثمّ «هو ذاك»قال:  هؤالء الرجال؟
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بباطل  اً فمغث حقّ ، ا أبان بن تغلبفلم تعرفه، وأمّ  وسألك عن حرف من احلّق ، فغلبك بلسانه

 فكان كالطري يقع ويقوم،، ارا الطيّ مّ أ، وفقاسك فغلب قياسه قياسك، ا زرارةوأمّ ، فغلبك

ا هشام وأمّ ، أن يقع ويطري فأحّس ، ا هشام بن ساملوأنت كالطري املقصوص ال هنوض لك، وأمّ 

 .«..م باحلق فام سوغك بريقكفتكلّ ، بن احلكم

ة هذا الرتكيب من اإلمام ويمكن طرح احتامالت أخرى، لكن ربام يكون معروفيّ هذا، 

، غري أّن ، موجبًا ذلك كّله لرتجيح االحتامل األّولا اخلاّص واشتهار كلمة القياس يف فضائه

 .اجلزم بذلك مشكل

وعىل أّية حال، فهذه الرواية ضعيفة السند بإسحاق بن حمّمد البرصي املتهم بالغلّو أيضًا، 

 ومل تثبت وثاقته، وجهالة أمحد بن صدقة، وإمهال أيب مالك األمحيس.

بعض  جعلت فداك، إنّ : ×وقلت للرضا :قال طي،الروايةًالثالثةًعرشة:ًصحيحةًالبزن

 به. فنقيس عليه ونعمل ،كى عنك وعن آبائك عليهم السالميقولون: نسمع األثر حي   أصحابنا

ال حاجة هبم إلينا، قد خرجوا  قوم   هؤالء ،سبحان اهلل، ال واهلل ما هذا من دين جعفر»فقال: 

وأبا جعفر عليهام  دون جعفراً كانوا يقلّ الذي  من طاعتنا وصاروا يف موضعنا، فأين التقليد

يعدله القياس إال والقياس  ءالقياس، فليس من يش السالم؟ قال جعفر: ال ّتملوا عىل

 .«..يكّسه

واضح  أّن القياس هنا هو قياس يشء عىل يشء، وهو ظاهر يف قياس الشبه والتمثيل، وهناية 

بيشء يمكنه أن جيّر إىل استخدام القياس احلديث ترشد إىل أّن استخدام القياس بتشبيه يشء 

عرب تشبيه مضاّد هيدم القياس األّول، فكأّنه يريد أن يقول ـ وقد تكّرر هذا يف عّدة روايات ـ 

                                              
( هذا يساعد عىل فكرة قياس الشبه عىل األرجح، والالفت أّن اإلمام هنا مل ينتقد أّيًا من أصحابه باستخدامه 1)

 القياس أو غريه، لكن ثّمة إشارات حول بعض األمور.
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بأّن القياس ال ي عطي نتيجة واحدة؛ إذ بإمكانك أن تقيس بأشكال متعّددة بام ينتج نتائج 

نتج شيئًا، و قياسه عىل احلجر ينتج شيئًا آخر، وقياسه متعارضة، فقياس الرصاص عىل الذهب ي 

عىل مطلق اجلامد ينتج شيئًا ثالثًا، وقياسه عىل مطلق وجه األرض ينتج شيئًا رابعًا وهكذا. 

وزعم  أّن هناك ما هو أحسن القياس يواجهه دائاًم ما هو أحسن منه، فال قيمة معرفيًة للقياس؛ 

 كام هو واضح. لعّلةوهذا الكالم كّله ال يرتبط بقياس ا بسبب ذلك.

بل ثّمة احتامل هنا أن يكون املراد بالقياس هو العرض عىل العقول )الفرضية الثالثة(، فإّن 

القياس وإن كان يقوّي مفاد النصوص أحيانًا حيث يتوافق معها، لكنّه يفتح عىل تضعيفها 

 واحلكم عليها حيث خيتلف.

هـ( ـ بأّن بعض الشيعة يف 203ا )وتوحي الرواية ـ وهي عن اإلمام عيل بن موسى الرض

النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري ربام بدأ ينفذ إليهم التفكري القيايس، وهلذا تتحّدث عن 

هـ( وطاعته، وهي عرب حديثها عن عدم حاجة هؤالء 148أهّنم خرجوا عن تقليد جعفر )

أهل البيت النبوّي، وهي ألهل البيت توحي بأّن هذا الفريق عمل بالقياس فبدا مستغنيًا عن 

الزهد بمرجعيّة احلديث  وتنّدد بذلك، األمر الذي يعطي أهّنا تطّل عىل الفرضية اخلامسة، وه

والسنّة واللجوء للوسائل اإلضافية خارج سياق النصوص، وهبذا ترتبط الرواية بالفرضية 

 الثانية واخلامسة بشكل أكرب وأوضح.

: ×د بن عيلأبو جعفر حممّ  قال يل :قال ،بنًأعنيًزرارةالروايةًالرابعةًعرشة:ًصحيحةً

فوا ما قد كفوه، م تركوا علم ما وكلوا به وتكلّ فإهّن  اك وأصحاب القياس يف الدين،إيّ  ،يا زرارة»

 بالرجل منهم ينادي من بني يديه فيجيب ، وكأيّن وجّل  ويكذبون عىل اهلل عزّ  لون األخبار،يتأوّ 

 .«وا يف األرض والدينن بني يديه، قد تاهوا وّترّي خلفه، وينادي من خلفه فيجيب م من

ا ينيدأمايل املوجود بني عن ثبوت نسبة كتاب األإذا غضضنا الطرف  الرواية معتربة السند

غري أّن املهم هو  ،«يف االعتامد عليه َوَجل»، فقد ناقش فيه الشيخ آصف حمسني بقوله: للمفيد

، وهو يقرتب من الفرضّية الثالثة، وربام وكذهبم عىل اهلل خبارالداللة، فالنّص يشري لتأّوهلم األ
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 يطال الثانية، وإال فثبوت نظره للفرضّية األوىل أو الرابعة أو اخلامسة صعب جدًا.

ًمرسلً ًاخلامسةًعرشة: قال:  ،×، عن أيب عبد اهللعن غري واحدٍ  ابنًأيبًعمري،الرواية

موا واهّت ، ‘ة رسولهاهلل وسنّ )كتاب( م وا كالم غرّي فإهّن  ؛لعن اهلل أصحاب القياس»

 .«وجّل  الصادقني يف دين اهلل عزّ 

قوّيًا بأّن املراد بالقياس هنا يمكن أن يكون إعامل العقل يف مقابل  حياءً تعطي الرواية إ

الصادقني،  واالنصوص ونقل السنّة، فالقائسون أجروا تعدياًل يف الكتاب والسنّة، بل اهتم

النبّي ونصوص الكتاب،  ةي عىل ما وصلهم من سنّ أديمهم القياس والروهذا ما يوحي بتق

 قرب للفرضية الثالثة، أو اخلامسة، وربام تفتح عىل غريمها.أ الروايةهذه فتكون 

أّما من حيث اإلسناد، فالرواية ـ برصف النظر عن كتاب أمايل املفيد وإرسال ابن أيب عمري 

 بن موسى بن املتوّكل، وحمّمد بن خالد الربقي. ـ ضعيفة السند بعدم ثبوت وثاقة حمّمد

ه ذكر أنّ  ،×د بن عيلّ أيب جعفر بن حممّ عن  دعائمًاإلسالم،ًمرسلالروايةًالسادسةًعرشة:ً

عىل  كذبوا»: بيع أمهات األوالد. قال أبو جعفر ×ه روى عن عيلّ أنّ  السلامين بيدةله عن ع  

بالقياس، وال يثبت  احلكمَ  القوم أن ينسبوا إليهام أراد إنّ  ،×عبيدة، أو كذب عبيدة عىل عيلّ 

، فهو قوله، وما أنكرناه فهو افرتاء، به عن عيلّ  ثناكمفام حدّ  ،، نحن أفراخ عيلّ هلم هذا أبداً 

فال  ،ةام يقيس من ال يعلم الكتاب وال السنّ ، وإنّ ليس من دين عيلّ  القياس فنحن نعلم أنّ 

يغوث  يدعون أن يضلوا، وال يّسكم أن تلقوا منهم مثلم ال ، فإهّن )رواهتم( روايتهم نكمتضلّ 

 .«)لقيتموه( أال لقيتموهم ،وا كثرياً م أضلّ ويعوق ونّسا الذين ذكر اهلل أهّن 

يب طالب، عيّل بن أمن حاول نسبة القياس ل ةوهي أّن ثمّ  ،لة مهّمةهذه الرواية ملسأتشري 

والزيدّية ـ عىل سبيل املثال ـ تطرحه، ًا، كان يعمل بالقياس، وهذا بالفعل موجود تارخييّ  هوأنّ 
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وي عن عيّل بن أيب طالب وعبد اهلل بن مسعود، وكان أسلم يف اليمن عام فتح أولياء أمري املؤمنني، وير

مّكة، ومعروفة  قيمته يف النقل احلديثي، وقد روى عنه العديد من كبار املحّدثني من أهل السنّة يف القرون 

 الالحقة بأسانيدهم املختلفة.
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والرواية هنا تريد نفي هذه النسبة نفيًا وسيأيت موضوع الرواية يف تأييد القياس عن أهل البيت. 

قاطعًا، مؤّكدًة عىل أّن القياس ليس من دين عيّل؛ وتعليلها هو أّن الذي يعمل بالقياس هو ذلك 

 .سنّةلالذي ال يعلم الكتاب وال ا

جلهل  ، لكنالكتاب والسنّة فيهام كّل يشءا التعليل حيتمل أن يكون املراد منه أّن وهذ

للذهاب نحو القياس، وهبذا يكون رفض القياس تعبريًا آخر عن إعالن  القائس هبام يضطرّ 

عن القياس والذي ال  اهني ةليه حقيقًة، وحيتمل أّن املراد هو أّن الكتاب والسنّ ة إعدم احلاج

عن نّة ال يدرك هنيهام عنه، فيكون النهي هنا مبارشًا من الكتاب والسنّة سب وال الرف الكتاعي

ولعّل الثمرة  فيهام كّل يشء أو ال. ةلعمل بالقياس برصف النظر عن كون الكتاب والسنّ ا

كام يف زماننا، فإّنه عىل االحتامل األّول ال  العملّية تظهر بني هذين االحتاملني خارج عرص النّص 

 .الرواية النهي عن القياس يف عرص فقدان النّص بخالفها عىل االحتامل الثاين تشمل

فهي منفتحة عىل  الذي تقصده، فالرواية ال ترشح لنا تعريف القياس ،حال ةيّ أوعىل 

 ا بداية البحث.هثنا عنتامالت يف الفرضيات التي ّتدّ حا

 ّي سنٍد هلا.م دون ذكر أنعامن يف دعائم اإلسالبنقلها القايض ال دهذا والرواية تفرّ 

ًالكراجكي، ًمرسل ًعرشة: ًالسابعة اكم والقياس يف إيّ ×: »مري املؤمننيعن أ الرواية

 .«من قاس إبليس له أوّ فإنّ  ؛حكاماأل

 عام ال سند له، والكراجكي تويّف وة الثانية كثريًا، واخلرب صار واضحًا وحيتمل الفرضيّ 

أو  بام تكون منقولة باملعنى عن جمموع نصوص سابقةوغالب الظّن أّن هذه الرواية رهـ، 449

 .بعض مقاطعها

ً ًعرشة: ًالثامنة ًالكراجالرواية ًاآلخر،مرسل ’: دقال الصادق جعفر بن حممّ قال:  كي

أغناكم عن مجيع  تعاىل للقرآن أهالً  قد جعل اهلل ،باع اهلوى واملقاييسم املهالك باتّ اكم وتقحّ إيّ »

انا كنتم ال تعلمون( إيّ  نإفاسألوا أهل الذكر ): قال اهلل تعاىل ،ا بهمروأ علم إال ما ال،اخلالئق 

ة حتى ما هلكت أمّ » :ه قالرمحه اهلل أنّ  عن سلامن الفاريس يورو، قال الكراجكي: «عني

 .هلك القائسون :وكان ابن مسعود يقول ،قاست يف دينها
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، وال سند هلذه املنقوالت اخلامسةو والداللة واضحة، وحيتمل اخلرب  الفرضية الثانية والثالثة

 كّلها.

 ابن ُشربمة ـ فقيه الرأي ـ وتصديق النقل يف النقد النبوّي للقياس!

ً ًخرب ًعرشة: ًالتاسعة ًعمًّالرواية ًبنًفرقد، ًابنًشربمةحّدًًنداود ًعن قال: ما ذكرت  ،ثه،

عن  ،يجدّ  عن ،ثني أيبحدّ »ع قلبي، قال: إال كاد أن يتصدّ  دسمعته عن جعفر بن حممّ  حديثاً 

ه عىل رسول ه وال جدّ شربمة: وأقسم باهلل ما كذب أبوه عىل جدّ  قال ابنـ  ‘رسول اهلل

من عمل باملقائيس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس : ‘رسول اهلل قال: قال ـ‘ اهلل

 .«وهو ال يعلم الناسخ من املنسوخ واملحكم من املتشابه فقد هلك وأهلك بغري علم

ية تفسريًا للمقصود النبوّي من القياس هنا، فهي مفتوحة عىل احتامالت، ال تعطي الروا

 اخلامس. وأالثالث  وأالثاين ـ وفقًا لكّل ما تقّدم ـ لعّل أقواها 

لكّن الصدوق يف أماليه كام هو واضح؛  نقل الكليني والربقي يعاين من إرساليث باحلدو

د بن فرقد وابن شربمة، وإذا مل نرّجح نقل ينقل احلديث بالسند عينه مع حذف اإلرسال بني داو

حمّمد بن عيسى عن »الكليني والربقي فال أقّل من الرتّدد يف اتصال السند، هذا مضافًا إىل وقوع 

 يف السند، وهو مثار شبهة إرسال أيضًا كام حّققناه يف حمّله وذكرناه مرارًا.« يونس

ل ابن شربمة املؤمن بالقياس والرأي، ّنه من الغريب أن ينقأّنه قد يقال: إأضف إىل ذلك 

من هذا القبيل وجيزم بصّحة نسبتها للنبّي! فامذا يريد أن  وهو من فقهاء هذه املدرسة، روايةً 

! أو يريد أن يقول بأّنه َعَدل عن ؟يقول؟ هل يريد أن ي علن للناس أّنه يعمل بعكس قول النبّي 

ة جلهة اجلملة املعرتضة التي قاهلا يف مدرسة القياس؟! يبدو النقل عن لسانه غريبًا خاّص 

تصديق قول الصادق هنا. فام مل نعثر تارخيّيًا عىل مؤرشات عدوله عن مسألة القياس ـ وال أعلم 

إال إذا  ـ فإّن مثل هذا احلديث سيبدو غريبًا جدًا يف العادة.، بل لو كانت الشتهرت بوجودها

مقابل النّص، ويعترب نفسه خارج سياق هذا  قلنا بأّنه يفهم القياس بمعنى ّتكيم الرأي يف

 التوّجه القيايس املرفوض.
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بعض  اً غريبـ هو اآلخر ـ بدو يل ي‘ ي ضاف إىل ذلك أّن صدور هذه اجلملة من النبّي 

 .والعلم عند اهللكام أملحنا سابقًا، ، عن فضاء العرص النبوّي اليشء 

قال:  ،×عن عيلّ  ،بنقلًالنوريًاللبابًالقطبًالراونديًيفًلّبًالروايةًالعرشون:ًخربً

 .«ظاهرها لو كان الدين بالقياس، لكان باطن الرجل أوىل باملسح من»

هذه اجلملة وردت يف نصوص أخرى عن بعض األئّمة نقلنا بعضها فيام مىض فال نعيد، 

 وربام تكون جمّرد نقل ملقطع من مقاطع تلك الروايات عىل غالب الظّن.

 أيبرى ويف مصادر أهل السنّة، فقد نقلوا بالسند إىل خبأشكال ألكّن هذه اجلملة وردت 

أوىل  أسفل اخلّف  لو كان الدين بالرأي لكان»ريض اهلل عنه، قال:  إسحاق، عن عبد خري، عن عيلّ 

 .، ومثله ما هو قريب منه«يهخفّ  يمسح عىل ظاهر ‘باملسح من أعاله، وقد رأيت رسول اهلل

 .أيضاً  ملة باختالفات بسيطة نقلت عن عمر بن اخلطاب نفسهّن هذه اجلللنظر أوالالفت 

الناقلني من املمكن أهّنم  ، وهذا يعني أنّ «القياس»وضعت مكان  «يأالر»وهبذا نجد كلمة 

 كانوا يفهمون من الكلمتني معنى واحدًا فنقلوا باملعنى.

ًالعلوّي، ًاحلديث ًاجلّصاصًهذا ًفرّس أصول  ام أراد أنّ فإنّ .. ا قول عيلّ وأمّ »فقال:  وقد

 التوقيف. وغري جائز استعامل القياس يف ردّ  ام طريقهاالرشيعة مل تثبت من طريق القياس، وإنّ 

ه يالقي األرض بام عليها )من( ألنّ  ؛أوىل باملسح اخلّف  التوقيف، فكان القياس أن يكون باطن

ه رأى رسول اهلل صىل ألنّ  ؛ه مل يستعمل القياس)وال يالقيها، ظاهره( إال أنّ  طني، وتراب، وقذر
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ه كان مراده نفي القياس مع عىل أنّ  دون باطنه، فهذا يدّل  اخلّف  م يمسح ظاهراهلل عليه وسلّ 

 .«النّص 

ًدقيق ًاجلّصاصًغري ًكالم ؛ ألّن الرواية ال تقول: ال قياس يف املسح؛ ألّنني رأيت لكّن

يفرتض أن نفعل كذا وكذا، لكّن الرسول يفعل كذا وكذا، بل تقول بأّنه لو صّح القياس لكان 

النبّي فعل غري ذلك، فهذا يكشف عن أّن القياس غري صحيح يف نفسه، فيكون هدف الرواية 

 نقد مبدأ القياس، ال مبدأ القياس يف مقابل النّص.

وعليه، فنفهم من الرواية أهّنا تريد النهي عن إجراء الرأي والقياس حيث ال يتوّفر النّص؛ 

جة اآلتية من ذلك مضمونة. ولو أخذنا طبيعة املثال ـ املسح واخلّف ـ ألمكننا لعدم كون النتي

، أو يعمل وعدم الفرق من حيث التشابهاستنتاج أّن القائس هنا إّما يقيس الباطن عىل الظاهر 

فيعمل عىل قياس األولوّية، وهذا  ،فريى أهّنا التنظيف ،يه يف الكشف عن عّلة مسح الظاهربرأ

 ياس بفكرة العّلة فانتبه.ما يربط الق

 والرواية ضعيفة السند مرسلة شيعيًا، لكنّها مسندة بسنٍد مصّحح سنّيًا.

ه قال أنّ ، ×عن اإلمام الصادق يضا ،عائمًاإلسالمًأالروايةًالواحدةًوالعرشون:ًمرسلًد

من ل أوّ  الناس برأيك، وتدين بام ال تعلم، إنّ  يتفت :مهلكتني اك وخصلتنيإيّ »لبعض أصحابه: 

 .«)املعروف(هلذه األمة القياس ملعروف  ل من سنّ أوّ  إبليس، وإنّ  قاس

والرواية واضحة، وّتتمل الفرضية الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، أكثر من األوىل كام 

، بل إّن الرواية بعينها تقريبًا وردت يف مصادر أكثر قيمًة بدون املقطع بّينّا، وهي فاقدة لإلسناد

 . املتحّدث عن القياس، فراجعالثاين

 الكاظم حوار آخر بني الصادق وأبي حنيفة إثر نقاش حول سلوك ابنه موسى

، ×قال: دخل أبو حنيفة عىل أيب عبد اهلل ،دًبنًمسلمحممًّالروايةًالثانيةًوالعرشون:ًخربً
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فقال ، ما فيهون بني يديه فال ينهاهم، وفيه  والناس يمرّ  رأيت ابنك موسى يصيّل فقال له: إيّن 

 والناس تصيّل  كأبا حنيفة يذكر أنّ  يا بني إنّ »، فلام جاءه قال: «ادع يل موسى»: ×أبو عبد اهلل

منهم،  أقرب إيلّ   له كانالذي كنت أصيّل  إنّ  ،نعم يا أبه»، قال: «ون بني يديك فال تنهاهميمرّ 

إىل نفسه  ×عبد اهللأبو  هقال: فضمّ  ،«(نحن أقرب إليه من حبل الوريد)يقول اهلل تعاىل: 

يا أبا حنيفة القتل عندكم »: ×فقال أبو عبد اهلل، «ي يا مودع األرساربأيب أنت وأمّ »وقال: 

 فكيف أمر اهلل يف القتل بشاهدين ويف الزنا بأربعة؟»قال:  بل القتل، :فقال «أم الزنا؟ أشدّ 

قال: بل ترك  «يام؟أم ترك الص حنيفة ترك الصالة أشدّ  كيف يدرك هذا بالقياس؟ يا أبا

املرأة صيامها وال تقيض صالهتا، كيف يدرك هذا بالقياس؟  فكيف تقيض»الصالة، قال: 

فكيف »قال: بل النساء، قال:  «أضعف عىل املكاسب أم الرجال؟ وحيك يا أبا حنيفة النساء

ذر أم وللرجل سهمني؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ يا أبا حنيفة الغائط أق جعل اهلل للمرأة سهامً 

؟ كيف يدرك هذا فكيف يستنجى من الغائط ويغتسل من املنّي »الغائط، قال:  قال: بل «؟املنّي 

أعوذ باهلل أن أقوله، قال:  :قال «وحيك يا أبا حنيفة تقول سأنزل مثل ما أنزل اهلل؟ بالقياس؟

ثني حدّ  ،قال أبو حنيفة: جعلت فداك، «تقوله أنت وأصحابك من حيث ال تعلمون بىل»

عن أبيه  ،بن احلسني بن عيل، عن أبيه عيلّ  دثني أيب حممّ حدّ »ث به عنك، قال: يث نحدّ بحد

قال: قال رسول  ،بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم أمجعني ، عن أبيه عيلّ احلسني بن عيلّ 

ا ولو جهد أهل يني وأخذ طينة شيعتنا منّ البيت من أعىل علّ  اهلل أخذ ميثاق أهل إنّ : ‘اهلل

 ، قال: فبكى أبو حنيفة بكاءً «ما استطاعوه من ذلك شيئاً  وااألرض أن يغرّي  السامء وأهل

 .وخرجوا خرج ثمّ  ،[ وبكى أصحابه]شديداً 

، وظاهرها ل للحّق وتقّدم، وتعلن عجز القياس عن الوصة ممّا فكرة الرواية صارت واضح

                                              
البّد يل أن أشري هنا إىل أّن بعض املداخالت النقدّية املروّية عن أهل البيت النبوي مثل هذه التي يف هذه  (1)

ّن الرشيعة الرواية، ت نسب أيضًا إىل النّظام املعتزيل الذي انتقد القياس رغم نزعته العقلّية، بل أصل قاعدة أ

مبنّية عىل تفريق املؤتلفات وتأليف املفرتقات والتي اشتهرت بني السنّة والشيعة ت نسب للنظام أيضًا، فانظر 
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حمّل بحثنا هذا احلديث عن مثل قياس الشبه وأمثاله، بل قد تشمل قياس األولوّية، وليس 

بل لعّل تربير موسى ألبيه الصادق أقرب لفكرة أخذ العّلة معيارًا، وهو أّن  التفصيل فيها.

مسألة مرور شخص أمام املصيّل إّنام عّلتها إشغال املصيّل عن اهلل، فلام مل يعد هلذا األمر ّتّقق؛ 

قريب من فكرة التعليل، األمر ألّن اهلل كان أقرب للمصيّل من املاّر أمامه، ارتفع احلكم، فهذا 

الذي يعّزز أّن مدار النهي يف الرواية عىل أقيسة التشاهبات ال غري. نعم لو فّّسنا الرواية بأّنه مل 

 ينتبه للامّر أمامه؛ ألّنه كان مشغوالً بام هو أقرب إليه، اختلف أمر هذا الشاهد هنا.

 نظر  أسلفناه.واخلرب مرسل، بل يف ثبوت نسبة كتاب االختصاص للمفيد 

من البعيد أن تتكّرر مثل هذه اللقاءات املتشاهبة ذات أّنه الرتجيحّية وقناعتي الشخصية 

عىل أبعد تقدير جرى حوار واحد بني اإلمام الصادق وأيب احلوارات املتامثلة، وهلذا أرّجح أّنه 

إضافّية أسانيد عّدة  لهبعضهم  وأّن الرواة ساقوا احلوار يف مواقع متعّددة، وربام اختلق حنيفة،

يف مناسبات عّدة، أو أقحموه ضمن روايات أخرى، وربام يؤّيد ما نقول هنا أّن الكليني 

والصدوق نقال هذا الواقعة بني أيب حنيفة والصادق يف قّصة صالة ابنه موسى بعينها، دون أن 

مل يريدا  يذكرا شيئًا عن تكملة احلديث حول القياس أو حتى يشريا لوجود تكملة للحديث

نقلها لعدم املناسبة مع عنوان الباب الذي عقداه مثاًل، بل وجدنا الكليني ينقل هنا بسنده عن 

عيّل بن إبراهيم رفعه إىل حمّمد بن مسلم نفسه اخلرب بني الصادق وأيب حنيفة، بينام الصدوق 

لكّن طرفا احلوار مها ينقل القّصة بعينها بتوّسط عيّل بن إبراهيم وصوالً إىل حمّمد بن أيب عمري، 

. وهذا كّله برأيي يعطي قلقًا من الوثوق بمثل هذا الصادق وسفيان الثورّي هذه املّرة!

 احلديث من حيث الفقرات املختلفة فيه أو املوجودة يف نقٍل دون آخر.

 حوار الكاظم وكّل من األنصاري والشيباني يف القياس مبحضر اخلليفة العّباسي

ًالثالثة ًًالرواية ًخرب  د بنقال: سأل حممّ  ،قال: أخربين عبد احلميد ،زيدًأيبوالعرشون:

فقال له: أجيوز للمحرم أن  ـة بمكّ  وهم ـبمحرض من الرشيد  ×أبا احلسن موسى احلسن

د بن فقال له حممّ ، «ال جيوز له ذلك مع االختيار»: ×ل عليه حممله؟ فقال له موسىيظلّ 
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د بن احلسن من حممّ  فتضاحك، «نعم»؟ فقال له: ل متاراً أفيجوز أن يميش ّتت الظال احلسن:

رسول  إنّ  ؟!وتستهزئ هبا ‘ة النبّي أتعجب من سنّ » :×ذلك، فقال له أبو احلسن موسى

 ـد يا حممّ  ـأحكام اهلل  حمرم، وإنّ  كشف الظالل يف إحرامه، ومشى ّتت الظالل وهو ‘اهلل

د بن احلسن ال فسكت حممّ ، «واء السبيلعن س بعض فقد ضّل  قاس، فمن قاس بعضها عىلال ت  

 .جواباً  يرجع

األنصاري  وشبيه هذه القّصة نقلت وقائعها يف حوار جرى بني اإلمام الكاظم وأيب يوسف

بحضور املهدي هـ( التلميذ اآلخر املرّبز أليب حنيفة، وقايض القضاة يف الدولة العباسّية، 182)

وقد نقلها هذه املّرة الشيخ  سّيني ـ وليس الرشيد،هـ( ـ ثالث اخللفاء العبا169العبايس )

 ،عن أبيه، بن إبراهيم بن هاشم ثنا عيلّ قال: حدّ  ،ثنا أيب ريض اهلل عنهحدّ الصدوق حيث قال: 

وعنده موسى بن ي قال: قال أبو يوسف للمهد ،عن أصحابه ،عن عثامن بن عيسى

فقال ملوسى بن  ،قال له: نعم؟ فءفيها يش ن أسأله عن مسائل ليس عندهأتأذن يل : ×جعفر

 ،«يصلحال( »)قال: ما تقول يف التظليل للمحرم؟ قال:  ،«نعم» لك؟ قال:أأس ×:جعفر

قال أبو  قال: فام الفرق بني هذين؟ «نعم»اخلباء يف األرض ويدخل البيت؟ قال:  قال: فيرضب

قال:  «الصوم؟ فتقيض»قال: ، قال: ال «ما تقول يف الطامث أتقيض الصالة؟»: ×احلسن

أليب  ّي فقال املهد ،«وهكذا جاء هذا»: ×احلسن قال أبو ،جاء قال: هكذا «ومل؟»قال:  ،نعم

 .! قال: رماين بحجر دامغصنعت شيئاً  يوسف: ما أراك

، مع اختالف اسم اخلليفة واسم الشخصّية تبدو القّصتان متشاهبتني بمحرض خليفٍة عبايس

قّصتان وردتا مرسلتني، لكّن املستفاد منهام هو النهي عن التي كان حياورها اإلمام الكاظم. وال

، أّما غري ذلك فال يبدو )رّد النّص حلكم العقل( والثالث)قياس الشبه( القياس باملعنى الثاين 

 .، فال نطيلواضحًا أّن هلام نظراً 

ًثالثةًبطريقةًثالثة ًالكلينيًيرويًالقّصةًمّرة نده وذلك بس ،خمتلفةًيفًبعضًالتفاصيلًلكّن

وكان هناك أبو احلسن  ،ةا يف دهليز حييى بن خالد بمكّ كنّ إىل حمّمد بن الفضيل، قال: 
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فقال: يا أبا احلسن جعلت  ،ع بني يديهفقام إليه أبو يوسف وتربّ  ،وأبو يوسف× موسى

 باجلدار واملحمل ويدخل البيت واخلبأ ، قال: فيستظّل «ال» ل؟ قال:يظلّ  املحرم ،فداك

باء( يا »: ×فقال له أبو احلسن ،قال: فضحك أبو يوسف شبه املستهزئ، «نعم»؟ قال: )اخل 

أمر يف كتابه  وجّل  اهلل عزّ  إنّ  ،ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك الدين إنّ  ،أبا يوسف

، فيه بشاهدين ومل يرض هبام إال عدلني وأمر يف كتابه بالتزويج وأمهله بال شهود دبالطالق وأكّ 

املجنون  وجل وأجزتم طالق د اهلل عزّ أبطل اهلل وأبطلتم شاهدين فيام أكّ  فأتيتم بشاهدين فيام

باملحمل  واستظّل  ل ودخل البيت واخلبأفأحرم ومل يظلّ  ‘رسول اهلل والسكران، حّج 

 .فسكت ،«‘فعلنا كام فعل رسول اهلل ،واجلدار

 هذا والسند ضعيف بسهل بن زياد وحمّمد بن الفضيل.

 ملشهورة وقضّية القياس، دراسة وحتليلبن تغلب ابان أرواية 

ًوالعرشون:ًخربً ًالرابعة ـ  قال الديات،ًةاملشهورًيفًقّصًهـ(141ً)أبانًبنًتغلبًالرواية

 فيها عرشة من»فقال:  صبع امرأةٍ ارجل قطع : ×: قلت أليب عبد اهللوفقًا لرواية الربقي ـ

 قال: ،: قطع ثالث أصابع، قلت«فيهام عرشون من اإلبل» قال: ،، قلت: قطع اثنني«اإلبل

، قلت: أيقطع «عرشون من اإلبل فيهنّ »قال:  ،، قلت: قطع أربعاً «ثالثون من اإلبل فيهنّ »

 املرأة إذا نعم، إنّ »قال:  ؟!وفيها عرشون من اإلبل ويقطع أربعاً  ،ثالثون من اإلبل وفيهنّ  ثالثاً 

تؤمر  اة ال تقاس، أال ترى أهّن السنّ  إنّ  .بلغت الثلث من دية الرجل سفلت املرأة وارتفع الرجل

حمق  ة إذا قيستالسنّ  ثتني بالقياس وإنّ بقضاء صومها وال تؤمر بقضاء صالهتا، يا أبان حدّ 

 .«الدين

هلذه الرواية أوضح يف إعطائنا مزيدًا من والكليني والطويس ويبدو نقل الصدوق 

بد عقال: قلت أليب  ،عن أبان بن تغلب ،اجروى عبد الرمحن بن احلجّ فقد  ،املعلومات

فيكون عليه  أربعاً  فيكون عليه ثالثون فيقطع سبحان اهلل يقطع ثالثاً  :قلت×.. اهلل

ونقول: الذي قاله شيطان، فقال:  هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنربأ ممن قاله، إنّ  ؟!عرشون
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ىل ثلث الدية، الرجل إ)تقابل(  املرأة تعاقل ، إنّ ‘هكذا حكم رسول اهلل ،يا أبان مهالً »

ة إذا قيست والسنّ  ،ك أخذتني بالقياسيا أبان إنّ . فإذا بلغت الثلث رجعت املرأة إىل النصف

 .«حمق الدين

ًوقدً ًاإلمامّية، ًعند ًالقياس ًقضيّة ًيف ًالشهرة ًالشديدة ًالروايات ًمن ًالرواية ًهذه تعترب

ويل حول قياس أصـ من أبرزها ما وقع من رصاع إخباري  ،جوانبًةخضعتًلبحوثًمنًعّدً

، لكّن اإلمام نّدد بذلك ورفضه ،بان بن تغلب مارس هنا قياس األولوّيةأّن أاألولوّية، و

وكذلك النزاع يف إمكان الردع عن القطع اآليت من بعض الطرق فإّن أبان بن تغلب يبدو منه 

من هنا القطع ببطالن هذا املضمون، ومع ذلك هناه اإلمام عن مثل هذا القطع، وغري ذلك 

 .البحوث التي تعّرضوا هلا يف مواضع متفّرقة

وأضعف من اجلميع استبعاد العفو عن الدم القليل »وقد قال اإلمام اخلميني بمناسبٍة ما: 

رضورة عدم طريق  ؛من غري املأكول مع كونه نجسًا، وعدم العفو عن سائر أجزائه مع طهارهتا

فأّي فارق عند العقول بني الدم وغريه، وبني وإال للعقول إىل فهم مناطات األحكام التعّبدية، 

مقدار الدرهم واألقّل منه، وبني دم القروح واجلروح وغريه.. إىل غري ذلك من التعّبديات؟! 

فالفقيه كّل الفقيه من يقف عىل التعّبديات، وال يستبعد شيئًا منها بعدما رأى رواية أبان يف 

 .«الدية

ً ًيلزمنا ًالرواية ًاحلديثًعن ًاملسيّبوقبل ًبن ًبنيًسعيد ًوقع ًشبيها  ًحوارا  ًأّن ًعىل ًالتنبيه

ًًهـ(94) 136ً)الرأيًوربيعة ًهـ( ًالكتبًالسنّية، ًمالكنقلته ًموطأ ًأّوهلا فقد  ،بنًأنسًومن

ثني مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن حدّ أّنه قال: عبد اهلل بن وهب روي عن 

 :قال ؟كم يف اثنتني :قال ،عرش :قال ؟ةأ إصبع املركم يف»: به سأل سعيد بن املسيّ نّ أربيعة 
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واملعاقلة يف باب الدية، فاملرأة ديتها نصف دية  الفكري البرشّي الذي نعرفه، بل هي تتكّلم عن العقل

يف باب الديات ـ هو عىل النصف، وقد استخدمت  «عقل»الرجل، إذن فعقلها ـ باملعنى املوجود لكلمة 
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حني  :قال ربيعة، عرشون :قال ؟كم يف أربع :قال ،ثالثون :قال ؟كم يف ثالث :قال ،عرشون

ربيعة عامل متثبث أو  :قال ؟أنت أعراقّي  :قال ؟!ت مصيبتها نقص عقلهاعظم جرحها واشتدّ 

 .«ةا السنّ هّن إ ،بن أخيايا : قال .مجاهل متعلّ 

ًولكيًندرسًهذهًالروايةًيمكنًاحلديثًعنهاًمنًخاللًاآليت:

 بان، نقد وتعليقعلى سند رواية أحتّفظات أ ـ 

نقلها لنا املحّمدون الثالثة، إىل جانب الربقي يف كتاب املحاسن، وهلا طرق هذه الرواية  ـ1ً

تغلب، وعليه فلو  متعّددة تنتهي إىل عبد الرمحن بن احلّجاج، الذي ينقل الرواية عن أبان بن

لكّن  ،الشيخ آصف حمسنينوقش يف الوثوق بنسخة كتاب املحاسن الواصلة إلينا كام فعله 

 الكتب األربعة بعّدة طرق، فيفرتض أن تكون صحيحة السند.بعض الرواية وردت يف 

ً:ثالثةوأبرزهمًً،غريًأّنهًمعًذلكًتوّقفًيفًسندهاًغريًواحد

يف  اعلم أنّ  ثمّ »عىل هذه الرواية بقوله: حيث عّلق  ،هـ(993)ًاألردبييلًاملحّققًل:األوًّ

أبا  نقل يف مشيخة الفقيه إنّ  ه، وهو أنّ ءوفيه يش ،اجرواية أبان، عبد الرمحان بن احلجّ 

، وإن مي بالكيسانية ثم رجع وقال باحلّق ه ر  وقيل: إنّ  .ه لثقيل عىل الفؤادقال: إنّ  ×احلسن

 وهذا يبدو منه التوّقف يف أمر ابن احلّجاج. .«..ه ثقة ثقةقيل: إنّ 

ً ًاآلشتياينالثاين: مضمون الّرواية وإن كانت معاضدة بام »حيث قال:  ،هـ(1319)ًاملريزا

عىل  فلوال ضعف الّسند لكانت دليالً  ،أّن سندها ضعيفإال  ،تواتر يف باب العمل بالقياس

 .«ة عىل وجه الظَّنعدم حجيّة األولوّية الظنّية كالقياس املستنبط العلَّ 

رواية أبان  نّ إ»فقد عّلق رصحيًا عىل هذه الرواية بقوله:  ،هـ(1413)ًالسيدًاخلوئيالثالث:ً

                                              
؛ والكراجكي، كنز 533: 9؛ وابن قدامة، املغني 860: 2؛ واملوّطأ 96: 8( البيهقي، السنن الكربى 1)

 .295الفوائد: 

 .15ـ  14: 1؛ ومرشعة بحار األنوار 501ـ  498( انظر: بحوث يف علم الرجال: 2)

 .461( يبدو التحّفظ عليها أيضًا من الشيخ يوسف الصانعي، فانظر له: مقاربات يف التجديد الفقهي: 3)

 .447: 4؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 741ـ  740: 2( انظر هذه الرواية يف كتاب: اختيار معرفة الرجال 4)

 .470: 14( جممع الفائدة والربهان 5)

 .248، 39: 1( بحر الفوائد 6)



  

مل يرشح لنا جهة الضعف ـ كاآلشتياين ـ ، لكنّه «ضعيفة السند ال يمكن االعتامد عليها

صعب ـ السند  الذكر يف سببحـ ج تامل أّن جهة الضعف ما قبل احلّجا، واحالسندي فيها

 .لتعّدد الطرق وصّحة بعضها عند اخلوئي

عدل ـ يقصد اخلوئي ـ األستاذ  نّ أبلغنا »غري أّن السيد حمّمد تقي احلكيم عّلق هنا وقال: 

 .«د من ذلكمراجعته للتأكّ  تها لديه، ومل تسعنيعن تضعيف الرواية لثبوت صحّ 

عن تضعيف هذه الرواية، فقد الفعل بمنه العدول لنا وبمراجعة كتب السّيد اخلوئي ظهر 

 .خريف مواضع أ   رّصح بوصفها صحيحةً 

د بن إسامعيل، عن الفضل بن بن إبراهيم، عن أبيه، وحممّ  عيلّ وسند الرواية يف الكايف هو: 

 .اج، عن أبان بن تغلبعن ابن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن احلجّ  ،شاذان مجيعاً 

 للحسني بن سعيد األهوازي.املتعّددة ه أّما السند عند الطويس فهو طرق

 وأّما السند عند الصدوق فهو طريقه البن احلّجاج.

 وأّما سند املحاسن فهو بتوّسط أبيه حمّمد بن خالد الربقي.

فاحلديث له طرق متعّددة البن احلّجاج، وتضعيف ابن احلّجاج غري صحيح، فإّن غايته 

، ، والرواية املشار إليها فيه غري ثابتة السندلتهعدم صّحة مذهبه، وقد رّصحوا بوثاقته وجال

 بل ذكروا هلا ما جيعلها من نصوص املدح دون الذّم، فراجع.

 غري مقنع.ونوعية رواهتا،  هذه الطرق دقاش يف سند الرواية بعد تعدّ تقديري، فإّن النويف 

 وقفات نقاشّية مع النقد املتين للشيخ الصانعي على رواية أبانب ـ 

صانعي عند هذه الرواية مشّككًا فيها من ناحية الالشيخ يوسف املرجع املعارص توّقف  ـ2ً

أبان بن تغلب من الفقهاء البارزين املحرتمني عند اإلمامني الباقر  إنّ »أخرى حيث قال: 

، وعندما سمع «فتاجلس يف مسجد املدينة وا: »×والصادق، فقد قال له اإلمام الباقر

                                              
 .60: 2؛ ومصباح األصول 48: 3( دراسات يف علم األصول 1)

 .2، اهلامش رقم: 327( األصول العاّمة للفقه املقارن: 2)

 .206: 2( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: مباين تكملة املنهاج 3)

 .238ـ  237( انظر: النجايش، الفهرست: 4)



  

ه فقيه، وحمّدث ، إنّ «أبان أما واهلل لقد أوجع قلبي موت  »وفاته قال:  بخرب ×اإلمام الصادق

كبري، روى ثالثني ألف حديثًا، وقد كان صاحب رأي ونظر يف القرآن، واحلديث، والفقه، 

هل يمكن لشخص هبذه املكانة من العلم واملعرفة والفضل أن يتكّلم مع  واألدب واللغة.

حّدثون األدنى منه منزلًة كانوا يتحّدثون يف حمرضهم مع كامل إمامه هبذه الطريقة، والرواة وامل

علت فداك؟! هل يمكن أن يقول له: إن هذا كان بلغنا ونحن  األدب واالحرتام مثل: ج 

السنّة »جميبًا أبان:  ×قول اإلمام إنّ  ..بالعراق فنربأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان؟!

الع عىل حرمة القياس وآثاره املرّضة، أبان مل يكن عىل اطّ  أنّ يدّلل عىل « إذا قيست حمق الدين

لكن هل يمكن ألبان مع ما له من املنزلة الرفيعة واملقام العلمي والفقهي الشامخ أن حيتمل 

إن تعّجب أبان من كون دية قطع أربعة أصابع عرشين من اإلبل، فيام  ..أمرًا من هذا النوع؟!

 ×ذلك أن فحوى األجوبة السابقة لإلمام ؛ب طبيعي وعقالئيقطع ثالثة فيها ثالثون، تعجّ 

ب ناشئًا عن فحوى كالم املتكّلم فلامذا اعرتض كان عىل هذا املنوال، وإذا ما كان هذا التعجّ 

ة يف الفقه تعّد من أعمدة االستنباط فحوى األدّلة الرشعيّ  إنّ  اإلمام عليه واهتمه بالقياس؟!

اوية يف االجتهاد والفقاهة، واملقصود بفحوى الدليل إلغاء وأركان االستدالل، بل حجر الز

رف عرب مناسبات احلكم واملوضوع  اخلصوصية وتنقيح املناط، وهو أمر حيصل عليه الع 

بالدليل  وجهات أخرى أيضًا، بل إن التمّسك بفحوى اخلطاب إنام هو يف احلقيقة متّسك  

ب بني اجلواب املذكور يف احلديث وبني ذاك النظر عام أسلفناه، ال تناس وبغّض  .اللفظي عينه.

بًا من مثل هذا الترشيع يف مقام بدي تعجّ ب الصادرين من أبان، ذلك أن أبان ي  السؤال أو التعجّ 

يشّكك  أبان ال عن تساؤله هذا، طبقًا لنّص احلديث، وإال فإنّ  ×جييبه اإلمام الثبوت، فيام ال

هو  ، وأهل البيتهنج القرآن الكريم، والنبّي  وبعبارة أخرى، إنّ  .×يف حجية كالم اإلمام

القرآن الكريم يتحّدث  إقناع املخاطبني، السيام الفقهاء والشخصيات العلمية منهم، فمع أنّ 

ًلِلن اسًِ﴿: اً بيانكونه عن  ي ان  ًب  ا لتبيني هذا  ه يصدر أمره للنبّي إال أنّ  (،138)آل عمران:  ﴾هذ 

ْلن اللناس فيقول: ﴿ القرآن أ نز  ًإليهمًو  ل  اًن زِّ ًلِلن اِسًم  ًلِت ب نيِّ  ْكر  ًالذِّ بيان  إنّ  (.44)النحل:  ﴾إِل يْك 

ًا من الكثرة أن أّلف الشيخ الصدوق قد بلغ حدّ  ^علل األحكام يف روايات أهل البيت

اإلمام  ، ومع هذا كّله، هل يمكن القول: إنّ «علل الرشائع»هـ( يف هذا الصدد كتاب 381)



  

 .«ي جيول يف ذهن فقيه مثل أبان بن تغلب؟!أمام تساؤل جدّ  كايتّ إس اكتفى بجواٍب 

ّنًهناًبعضًالتعليقاتًخًالصانعّيًيستحّقًالتأّمل،ًغريًأويبدوًيلًأّنًبعضًماًطرحهًالشي

ًيضا :أ

إّنه من املمكن جدًا أّن أبان بن تغلب كان يعرف املوقف املبدئي من القياس، لكّن  أّوال :

ّنه مل يكن يتصّور أن يكون هذا النوع من الفهم الذي ينطلق من اإلصبع مشكلته قد تكون يف أ

املرفوض؛ ألّن بعض األقيسة قد  األّول والثاين والثالث نحو الرابع، هو أيضًا نوع من القياس

، هلذا تفاجأ كثريًا واستغرب، ومن هنا قال له اإلمام تكون نتائجها رسيعة احلصول يف الذهن

اس ليكشف له أّن هذه اآللّية يف التفكري هي آليّة قياسّية حتى لو مل يكن بأّنك أخذتني بالقي

وهبذا يمكن اجلمع بني كون أبان عارفًا باملوقف من القياس من جهة وكونه  .يلتفت لذلك

، ه يف موقفه من دية أصابع املرأة من جهة ثانيةبتوّرط هنا يف هذا اخلطأ التطبيقي الذي ارتك

 نقاش ليس هو القياس نفسه، بل هو تطبيق  من تطبيقات القياس.خاّصة وأّن موضوع ال

وبعبارة أخرى: ال يمنع أن يكون الشخص عارفًا باملوقف من القياس لكنّه يف الوقت عينه 

م الكثري من هذه املواقف التي اهّت  فقهاء الشيعةقد يقع فيه من حيث ال يشعر، وقد وقع بني ال

رغم معرفتهم مجيعًا بأصل املوقف من  هنا أو هناك بعضهم بعضًا فيها بالعمل بالقياس

القياس، بل إّن األصوليّني واإلخبارّيني تناقشوا يف قياس األولوّية، رغم اتفاقهم وإمجاعهم 

 عىل هني األئّمة عن العمل بالقياس، فأين الغرابة يف ذلك؟!

ّله وقع أوائل إمامة أضف إىل ذلك كّله أّن تاريخ هذا احلوار غري معلوم بالنسبة إلينا، فلع

هـ مثاًل، وقد قلنا سابقًا بأّن وجود قدر من عدم الوضوح يف 120ـ  114، أي بني ×الصادق

املوقف من القياس كان أمرًا واقعًا بني بعض أصحاب أهل البيت، وشاهدنا عّينات من ذلك، 

ان مل يدرك ونحن هنا نتكّلم عن فرتة مبّكرة جدًا من املمكن للغاية فيها أن يكون حتى أب

ألّن هذا املوقف جاء تدرجيّيًا تبعًا ملدى رسعة انتشار القياس  ؛مديات املوقف من القياس

واألخذ به، هلذا تفاجأ بجواب اإلمام، بل يتعّزز ذلك بأّن أبان بن تغلب ي عرف بأّنه من تابعي 

                                              
نظر له أيضًا: فقه الثقلني )كتاب القصاص(: ؛ وا463ـ  462( الصانعي، مقاربات يف التجديد الفقهي: 1)

، حيث سبق الصانعيَّ يف نقد 368، 367: 2؛ وراجع: الصادقي الطهراين، تبرصة الفقهاء: 216ـ  212

 متن احلديث.



  

من غري أهل م وغريهوأّنه روى عن عّدة من التابعني وأّنه عاش يف وسط التابعني، التابعني، 

ه كان يعيش يف ، وهذا يعني أنّ وأنس بن مالك كرمة واحلكم بن عتيبة، مثل ع  البيت النبوّي 

األمر  بل كان يعيش يف فضاء كويف متأثر جدًا بمدرسة الرأي وأيب حنيفة، يضًا،فضاء سنّي أ

ييش « يبلغنا»، بل تعبريه وقف من القياسامللتباسات يف االالذي قد يسمح بوقوعه يف بعض 

 .بأّن الفضاء العام كان كذلك هناك، وليس فقط هو شخصّياً 

الذي تكّلم عنه سلبّي ال دلولامل ذلكإّن طريقة تكّلم أبان مع اإلمام ال ّتمل  ثانيا :

الصانعي؛ وذلك أّن أبان بن تغلب مل يبد  هنا غري استغرابه من ذلك، فهو ال يريد أن يقول بأّنك 

بل هو يبنّي لإلمام أّنه مستغرب من احلكم، وأّن هذا احلكم  ،برئ منك نيشيطان أو بأنّ 

ولو عرب فقهاء السنّة كام تعطيه حوارّية ربيعة الرأي مع ابن وصلهم يف العراق من قبل، 

لكنّهم كانوا يكّذبون ناقله عن الرشيعة وخيالفونه لشّدة ما يرون فيه من عدم التناسق املسّيب، 

ي، فكأّنه يقول: هذا غريب جدًا، هل تعلم يا موالي أّن هذا كان وعدم املنطقّية بذهنهم العاد

يأتينا يف العراق فنقول بأّن الذي جاء به شيطان؟! فأبان اآلن أدرك أّن تصّوراهتم يف العراق 

كانت عىل عكس احلقيقة جدًا، وأخرب اإلمام بام كانت عليه حاهلم من قبل، وهلذا هو استغرب 

 ل فه يف العراق وبني ما يقوله له اإلمام اآلن.من شّدة التناقض بني ما أ

فال يبدو يل أّن الرجل تعامل مع اإلمام بقّلة أدب أو احرتام، بل كّل ما يف األمر أّنه أبدى 

وصدمته من التناقض بني ما اعتاد عليه يف موضوع دية اصابع املرأة وبني ما استغرابه واستيحاشه 

، ال أّن ابن «مهالً »الذي دعى اإلمام ملطالبته بالرتّيث عرب كلمة . واستعجاله يف احلكم هو يسمعه اآلن

 .منه، فهذا غري ظاهر من الرواية تغلب اعرتض يف املجلس نفسه عىل اإلمام بعد سامعه احلكم

إّن سلوك أبان ـ لو سّلمنا أّنه كان عقالئيًّا قائاًم عىل فحوى اخلطاب وعىل تنقيح املناط  ثالثا :

ـ ليس دلياًل عىل بطالن الرواية، بل هو دليل عىل كون الرواية داّلة عىل  ةوإلغاء اخلصوصيّ 

بطالن هذه املناهج العقالئّية يف التعامل مع الترشيعات الدينّية، فالقياس بنفسه يف رأي كثريين 

طريقة عقالئّية يف اكتشاف موقف الرشيعة فيام ال نّص فيه، كام نقلنا سابقًا ترصيح املريزا 

                                              
( ثّمة منازعات معروفة بني األصولّيني حول الفرق بني فحوى اخلطاب وقياس األولوّية، وأّن ما فعله أبان 1)

وّية املرفوض وليس فحوى اخلطاب الذي هو مفهوم األولوّية املقبول بوصفه من مفهوم كان قياس األول

الت األصولّية.  املوافقة، والذي هو من شؤون الدالالت العرفّية اللفظّية، فراجع املطوَّ



  

يني نفسه بذلك، ومع ذلك رفضته الرشيعة وحّذرت من استخدامه يف دائرة معرفة النائ

أحكامها. وكون تنقيح املناط وأمثاله من أركان االجتهاد اليوم ال يعني بطالن رواية أبان، بل 

ثبته لنضعها يف  يعني رضورة إعادة النظر يف تنقيح املناط وأمثاله، والذهاب خلف األدّلة التي ت 

عارضة مع رواية أبان، ساعني الكتشاف احلّل، وهذا غري أن نتّهم رواية أبان من األّول سياق امل

، فالنقد املتني بعدم الصّحة نتيجة مالفتها ألدّلة أخرى يف موضوع تنقيح املناط ونفي الفارق

ة وكون  الرواية الساملة املتن معارضة ألدّلة أخرى هي يف حّد نفسها وجهة نظر اجتهاديّ  ،يشء  

 .يشء  آخر ،يف املنهج

وسيأيت أّن رواية أبان من املمكن جدًا أهّنا ال عالقة هلا أساسًا ال ببحث قياس األولوّية  ،هذا

 وال بفحوى اخلطاب ومفهوم املوافقة.

بان بن تغلب مل يكن بصدد طرح إشكال ثبويت مالكي حتى يقّدم له اإلمام تربيرًا إّن أ رابعا :

ء هذا التمييز يف قضّية املرأة، بل كّل ما يف األمر أّنه كان يرفض هذا احلكم عللّيًا ومصلحيًّا ورا

لعدم منطقّيته وعقالئّيته ونحو ذلك، فمحّل التنازع بينه وبني اإلمام ليس يف تربير احلكم، بل 

خييَّل يل أّن اإلمام ال يريد عمدًا هنا أن يرّبر له احلكم، بل ليس من مصلحته تربير احلكم له؛ 

ّن غرض اإلمام هنا هو إيصال رسالة جلّية ألبان بأّن التعامل مع الرشيعة هبذه الطريقة هو أل

من األساس خاطئ، بل املطلوب هو التسليم، فلو بّرر له احلكم لعّزز له منهجه يف التعامل، 

واحلال أّنه يريده أن يمتنع عن هذا التعامل حتى يف ظرف عدم فهمه مرّبرات هذا احلكم ثبوتًا 

ومالكًا، وظهوره غريبًا عن املنطقّية القانونّية التي يألفها، فهذا هو النافع لإلمام يف سياق رفض 

منهج القياس والرأي، وإال سوف ينتج عكس مقصوده؛ ألّن تربير احلكم له سوف يغّيب 

 أصل املشكلة املنهجّية، فانتبه والحظ.

الشيخًالصانعيًغريًمقنعة،ًفالروايةًمنًًمنًهناًيبدوًيلًأّنًاملالحظاتًاملتنّيةًالتيًسّجلها

ًساملة.تبدوًحتىًاآلنًحيثًاملصدرًواإلسنادًواملتنً

استغراب من ناحية ثانية، وهي ه قد ينتقد شخص  الروايَة نقدًا متنّيًا شري أخريًا إىل أنّ وأ هذا،

 )مفربكة( طبيعة أسئلة أبان عن االصبع ثّم االصبعني ثّم الثالثة ثّم األربعة، فكأّن الرواية

؛ إذ ال رضورة تستدعي أن يوّجه اإلنسان مثل هذه األسئلة هبذه للوصول لقضيّة القياس

 الطريقة، بل هو يفهم أّن الدية يف االصبع كذا فيتوّقع أّنه يف البقية عىل احلساب نفسه.



  

 من وجود نقاش حول هذا اإمّ ـ يف ظنّي ـ ينطلق ير سؤال السائل هنا هبذه الطريقة تربلكّن 

وبة غري املنسجمة مع ما كان بنى عليه يف تفاجئ باألجبان بن تغلب للسؤال فأاملوضوع دفع 

العديد  ةـ ثمّ  ة رواياته واآلراء الفقهّية فيهطبيعة فقه الديات ـ كام يظهر بمراجع نّ العراق، أو أ

وإن كان  ،روآخ لة قد ختتلف بني موردٍ أالسائل أّن املس عمن األشياء غري املتقاربة فيه فيتوقّ 

 قرب بنظري.من احتاميل التربير هذين هو األ لاالحتامل األوّ 

 هل مّثة احتمال يف كون رواية أبان قد صدرت بنحو التقّية؟ج ـ 

رّجح الشيخ الصانعي هنا أّن رواية أبان صدرت بنحو التقّية، حيث اعترب أّن حوار  ـ3ً

نه كان موجودًا يف الوسط السنّي، وأّن ربيعة الرأي وسعيد بن املسيب يؤّكد أّن املوضوع بعي

فكرة املعاقلة للثلث ثّم االرتداد للنصف، هي فكرة مطروحة سنّّيًا، من هنا فتكون رواية أبان 

 .حمتملة للتقّية فتوضع جانباً 

وذلك أّن هذه الرواية تتضّمن ذّم القياس ورفضه،  غريًأّنًهذاًالتحليلًالًيبدوًيلًصحيحا ؛

ريد ور وحساسية فكرة املعاقلة، فلو أضورًا يف الفقه السنّي عمومًا من حضوهو أمر أشّد ح

رافضة للقياس، يفرتض أهّنا احلديث عن احتامل التقيّة فالبّد من فرض اإلمام يّتقي من مدرسة 

فقهاء املدينة أنفسهم مع أّن ، أي هو يتقي من بعض األمزجة عند فقهاء املدينة يف تلك الفرتة

هـ( ـ الذي تقف رواية أبان عىل عكس ما يريد، وفقًا 136الرأي )فربيعة  ،منيسكانوا منق

 .هـ(179، بل كان شيخًا ملالك بن أنس )فقهاء املدينةحلواره مع ابن املسّيب ـ كان من كبار 

 هـ( كان تويّف قبل جريان حوار اإلمام مع أبان.94بن املسيّب ) وسعيد  

ولو بنسبة أقّل من   لقول أبناء مذهبه ـ يعمل بالقياسبل مالك نفسه فقيه املدينة كان ـ وفقاً 

ولصالح بعض يف تلك الفرتة، ات كبرية جدًا يف املدينة ، فالرواية تقف يف مقابل شخصيّ غريه

 التيارات احلديثّية، فكم هو احتامل التقّية هنا؟ وما هي منطقّية هذا االحتامل؟

 مة النصوص عرب العقلرواية أبان بني قياس العّلة والشبه، وحماكد ـ 

دًا من زاوية الفرضيات اخلمس التي طرحناها مطلع البحث بان جيّ لو حّللنا رواية أ ـ4ً
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الواصلة من خالل أو األدّلة بان كانت رّد النصوص ألوجدنا بشكل واضح أّن مشكلة 

يف رفض النصوص و ،ساسًا يف رفض االحتامالت الرشعّية، فيجعل الرأي والقياس أالقياس

عمل بالقياس برصف ل، فليست الرواية ناظرة ل«كان يبلغنا ونحن بالعراق»ة الواصلة عيّ الرش

ن حياكمها ة ويريد أيّ هفقأدّلة ليه هبذا الصدد، بل وصلته نصوص وإل ترشيع والنظر عن وص

الثالثة، ضّية ساس القياس، وهذا مرفوض متامًا، فتكون الرواية ناظرة بشكل أكرب للفرأعىل 

 جة ليس سوى تعبري عن رفضه هذا احلكم لكونه غري منطقّي يبان من النتأتغراب حيث إّن اس

ن أيضًا، فكيف لنا أي مع ابن املسّيب أحوارية ربيعة الر دمن وجهة نظره اخلاّصة، وهذا ما تؤكّ 

ن نفهم أهّنا ناظرة ملا بعد أنفهم أّن هذه الرواية ناظرة حلال فقدان النّص متامًا؟! بل كيف لنا 

 النّص؟!عرص 

بل إّن الرواية تريد اإلشارة لشخص يتعامل مع أّي دليل يصله ـ برصف النظر عن كونه يف 

ه  عىل منهج القياس والرأي، فام وافق َأَخَذ  ض  ذاته قوّيًا أو ضعيفًا، نّصًا أو غري نّص ـ بطريقة َعر 

ّص وتقويم وما خالف َطَرَح، وهذا هو الذي يريد اإلمام رفضه، فالعرض عىل الرأي الشخ

األدّلة الواصلة لتحديد قبوهلا من عدمه هبذه الطريقة جلعل الرأي الشخّص والتقويم الذايت 

معيارًا يف القبول والرفض، هي عملّية مرفوضة متامًا، بام يشمل حالة كون الدليل الواصل 

عدم حّجة معتربة لوال مالفته للقياس، وهذا ال ينفي حجّية القياس التقديرّية عىل فرض 

 وجود دليل مالف.

وهي وإن كانت ظاهرة يف توبيخ »ومن هنا قال الشيخ األنصاري ـ معّلقًا عىل رواية أبان ـ: 

به د استقالل عقله بخالفه، أو عىل تعجّ التي سمعها يف العراق بمجرّ  يةالرواية الظنّ  أبان عىل ردّ 

إىل التوبيخ عىل  الكّل  رجعم إال أنّ  ،، من جهة مالفته ملقتىض القياس×حكم به اإلمام مما

 .«مات املفضية إىل مالفة الواقععىل املقدّ  مراجعة العقل يف استنباط األحكام، فهو توبيخ

فاألنصاري فهم من الرواية العمل بالقياس يف مواجهة حكم رشعي واصل ولو بطريق 

 ظنّي معترب.

الطباطبائي املعروف باملجاهد  كام أّن عدم الشمول ملا بعد عرص النّص، هو ما احتمله السيّد
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 .هـ( يف مجلة من روايات القياس1229)

 حماولة العالمة فضل اهللنقد رواية أبان بني النهي عن القياس وتصحيحه، هـ ـ 

إىل أّن رواية أبان إّنام تريد م( 2010)د حمّمد حسني فضل اهلل ذهب العالمة السيّ  ـ5ً

ي قام هبا أبان، وليست بصدد النهي عن القياس برّمته، الكشف عن خطأ العمليّة القياسّية الت

فأبان تصّور القضّية يف العدد، وبنى نتائجه عىل املراكمة العددّية لألصابع، بينام كانت املالكات 

فخطأ أبان أّنه مل يدرك متام أطراف بمشاركة املرأة يف العقل،  ةواملعايري يف مكان آخر متصل

 .انبًا ونيس جانبًا آخرجبل أخذ  ،املوضوع حتى جيري القياس

ل أّن مراد السيد فضل اهلل أّن العاقلة يف فقه الديات هي التي تتحمّ ـ عىل األرجح ـ ويبدو 

تحّمل خطأ تبه اجلاين، وأّن املرأة تشارك الرجل يف هذا العقل وعىل ما قام  يف مورد اخلطأ الديةَ 

اين خطأ اصبعًا أو ما لو قطع اجلية كاملًة، مثل اجلاين، لكن يف اجلنايات التي تقّل عن ثلث الد

ساوي، ا بالتهتشرتك فيها العاقلة كلّ ـ عرشون من اإلبل  يوهـ اصبعني من شخص فإّن الدية 

بلغ مخسني من اإلبل، فلو ي عليه خطأ، فإّن الدية تنصابع للمجبينام لو قطع اجلاين مخسة أ

النصف،  لةً مّ أة، فإّن املرأة ّتسب متحشخاص وفيهم امرفرض أّن عدد العاقلة هو عرشة أ

أّن عرشة أشخاص يفرتض أن يقتسموا اخلمسني عليهم بتحّمل كل واحد منهم مخسة بمعنى 

سبعة وأربعون  اثنني ونصف، فيبقى من املجموعمن اإلبل، فاملرأة هنا تتحّمل النصف، وهو 

ي ال تأخذ يف مورد ونصف، فتقّسم بالتساوي عىل الرجال التسعة من العاقلة، ولذلك فه

 لزم به يف مورد العقل.اجلناية عليها إال بام يوازي هذا الذي ت  

سوف يكون اإلشكال األخري من وفقًا لفهمنا له، وبناء عىل تفسري فضل اهلل هذا، 

اإلشكاالت املتنيّة للشيخ الصانعي مردودًا؛ ألّن اإلمام يكون قد قّدم تفسري مالكّيًا للموقف، 

 تنافر بني إشكال أبان وجواب اإلمام الصادق. فال تناقض وال

ة بَ َص مع ما اعتربوه واضحًا من مفهوم العَ  يتناقضًمبدئّياً الذيًيقّدمهًفضلًاهللًهذاًالتفسريً

                                              
 .671( انظر: مفاتيح األصول: 1)

من جملة املنطلق، منشورًا كاماًل يف كتاب: نظرات يف مسألة القياس  111( انظر احلوار الذي نرش يف العدد 2)

 .102ـ  101الفقهّي: 



  

التي هي العاقلة، فالعصبة لغًة وعرفًا هم الرجال، فاملرأة أساسًا خارجة عن املوضوع، كام 

قال يل ابن أيب العوجاء: ما  قال:ر حيث جاء فيه أّنه يتناّف مع خرب األحول املصّحح عىل املشهو

قال: فذكر بعض  !سهمني؟ ويأخذ الرجل واحداً  بال املرأة املسكينة الضعيفة تأخذ سهامً 

ام ذلك وإنّ  ،ةلَ ق  ع  نفقة وال مَ  املرأة ليس عليها جهاد وال إنّ »فقال:  ،×أصحابنا أليب عبد اهلل

 .«وللرجل سهمني واحداً  ولذلك جعل للمرأة سهامً  ،عىل الرجال

 ،بدخول املرأة يف العاقلةـ حني قال هذا الكالم ـ يلتزم كان فال أدري هل السيّد فضل اهلل 

تعطي أّنه يأخذ برأي  (الندوة)رغم أّن بعض نصوصه يف كتاب  أو ال؟ ،وهو خالف املشهور

 .املشهور يف اختصاص العاقلة بالذكور

ً ًفإّن ًعنًذلك، ًفهمهًوبرصفًالنظر ًينايفًما ًـ ًاألخريًمنها ًاملقطع ًخاّصة ًـ ًالرواية ظاهر

ق، وهذا يعني  السّيدًفضلًاهلل؛ وذلك أّن اإلمام أدان قياس أبان، ثم قال بأّن الّدين لو قيس حم 

أّن اإلمام ليس بصدد تصحيح قياس أبان، مع فرض السكوت عن رفض مبدأ القياس أو 

ن القياس؛ ألّن القياس لن ينتج تطابقًا مع الواقع املوافقة عليه، بل هو بصدد هني أبان ع

وضامنًا لسالمة النتائج، وإال فاملقطع األخري من الرواية لن يكون له معنى يف هذه احلال.

 نقد مقاربة السيد الصدر بني رواية أبان وترك الفحص )الفرضية اخلامسة(و ـ 

ة أبان يف سياق بحثه حول حجيّة يطرح السّيد حمّمد باقر الصدر تفسريًا يف فهم رواي ـ6ً

ة ما أن تكون ناظرة إىل التأنيب عىل ترك الفحص يف األدلّ إو»..الدليل العقيل، حيث يقول: 

ه املستظهر من رواية ة بّسعة وقبل مراجعة الشارع، كام لعلّ ة العقليّ ل يف األدلّ ة والتوغّ الرشعيّ 

ا ناظرة إىل هذا املعنى فإهّن  ـ ندهارغم ما قيل من ضعف س  ـأبان املشهورة والصحيحة سنداً 

ق أكثر لزال القطع بينام لو كان قد فحص ودقّ  ،ع أبان إىل القطع باحلكم الرشعيعندما تّّس 

 .«ماتيف املقدّ   عنه بالتقصريجاهل يراجع العامل، وهذا هو ما يعرّب  املذكور كام هو احلال يف كّل 

رتب كثريًا من الفرضّية اخلامسة هنا، وهو تق ابان بوصفهالسيد الصدر فهم رواية أحياول 
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 وعدم الفحص يف األدّلة الرشعّية اغرتارًا بام حيكم به العقل.الذهاب خلف العقل 

ًإطالقا ؛ ًالصدد ًليستًهبذا ًالرواية ًيلًأّن ًالذيًيبدو أّنه روى  فأبان الذي روي عنه لكّن

حلديث، وليس يف الرواية جيز باإلفتاء، ليس من الذين يزهدون بااآلالف من األحاديث وأ

إشارة لعدم مراجعته، بل الرواية واضحة يف أّن هذا اخلرب وصله بطريٍق ما وهم يف العراق، إّنام 

املشكلة كانت يف شيطنتهم من يأيت بخرب من هذا النوع أو يطرح قوالً من هذا النوع، ومنطلق 

وارّية التي جرت هنا، فلم فعلهم هذا ليس وجود دليل أو حديث يف املسألة وإال لظهر يف احل

يقل أبان لإلمام: إّن هذا يعارض اخلرب الواصل عنكم فامذا نفعل؟ بل حكم عىل اخلرب الواصل 

عرب رفضه باالستغراب، فمشكلة أبان أّنه تعامل مع املوضوع بالقياس وهو ّتكيم مسبقاته 

أو  ء متناسق مع ما اعتاد عليهوافرتاضه مسبقًا أّن الرشيعة البّد أن تأيت بيشالذهنّية يف النّص، 

وهلذا قال له اإلمام بأّنك أخذتني بالقياس، أي إّنك تعاملت هنا مع املوضوع عرب ، اقتنع به

 طريقة القياس.

واألكثر غرابة أّن الصدر نفسه عندما تعّرض لرواية أبان يف مباحث حجّية الظهور قّدم 

 . أدري كيف مجع بينهام؟! فراجعمع ما طرحناه هنا، والأكثر تفسريًا متلفًا ينسجم 

                                              
مات من مقدّ  ءة القطع النايشوالرواية معتربة سندًا، وهي تارة يستدّل هبا عىل الردع عن حجيّ »( قال: 1)

ال يستفاد منها أّنه حيث ذكرنا هناك  ،ة الدليل العقيلوهذا ما تقّدم اجلواب عليه يف بحث حجيّ  .ةعقليّ 

ع أبان يف اجلزم باحلكم كيف تّّس أّنه ّنام العتاب فيه بلحاظ إو ،ة القطع العقيل بعد حصولهيّ الردع عن حج

د استذواق ة والبيانات الصادرة من الشارع عىل أساس جمرّ الرشعي من دون التفات إىل القواعد الرشعيّ 

ة القواعد الرشعيّ لتفات إىل البيانات واالعريف أو عقيل، وكم فرق بني ذلك وبني القطع العقيل بعد 

ة القائمة عىل أساس وأخرى يستدّل هبا يف مقامنا إلثبات الردع عن الظهورات العرفيّ  والفحص عنها.

ة مساواة ، وهلذا ثبت بنحو املوجبة اجلزئيّ نَّ املالزمة املذكورة وإ ن  مل تكن ثابتة عقالً إف ؛ةمالزمات عرفيّ 

ذلك إال أّن  ـفقط  ملرياث بني اإلخوة واألخوات من طرف األ مّ كام يف ا ـ املرأة للرجل يف الدية أو املرياث

ه لإلشعار بأنَّ هذه التفاوتات مل يكن املنظور فيه التفضيل بل بنكات ولعلّ  ،بنحو املوجبة اجلزئية ال أكثر

 عت ثالثةنَّ أصابع املرأة إذا قطأعىل  وعليه فالداللة العرفية يف مثل الدليل الداّل ، ةاجتامعية ومصالح نوعيّ 

نَّ هذا هو أمع  ك،لو قطعت أربعة مل تكن ديتها أقّل من ذلأّنه منها لزم فيها دية قدرها ثالثون منعقدة عىل 

ام إنّ نَّ ردع أبان وتأنيبه أنَّ ظاهر الرواية إواجلواب:  ق عليه عنوان القياس.وطبّ  ×اّلذي ردع عنها اإلمام

ألنَّ أبان كان عىل أساس هذه املالزمة  ؛ النّص الرشعيكان بلحاظ ّتكيمه هلذه الداللة واملالزمة عىل

 .بل استنكر عىل اإلمام بذلك بعد سامعه النّص منه ،ه وهو يف العراقد  ر  يطرح النّص الرشعي الذي كان يَ 

 



  

وعليه، فتفسري السيّد الصدر هنا غري واضح، والقدر الذي يبدو هو املتيّقن يف املسألة من 

حيث النتيجة هو أّن القياس هنا كان عبارة عن عملّية ّتكيم ذهنّيات الفقيه يف املسألة لرفض 

، فأنت تقيس عىل ما عندك فام يوافقه ئلهأّي نّص أو دليل يأيت من خالهلا، وشيطنته أو شيطنة قا

 ،احلسن بن اجلهمتأخذ به وما خيالفه تعتربه شيطانًا، وهذا ي شبه تعبري القياس الوارد يف خرب 

فقسهام عىل كتاب اهلل وعىل  ،املختلفان ك احلديثانءإذا كان جا»قال:  ،×عن العبد الصالح

. فالقياس هنا استخدم بمعنى «هو باطلف ن مل يشبههامإو ن أشبههام فهو حّق إأحاديثنا، ف

عرض اليشء عىل يشء جلعل املعروض عليه أساسًا يف احلكم عىل املعروض من خالل درجة 

 التقارب بينهام.

ًالقياسًبمعنىً ًعن ًالنهي ًبصدد ًأّّنا ًأبان ًرواية ًدراسة ًمن ًنخلصًإليها ًالتي والنتيجة

ًفيها.ًىلسيناريو(ًالذيًجربوصفًذلكًقدرا ًمتيّقنا ًمنً)اً،الفرضّيةًالثالثة

وسوف يأيت احلديث بحول اهلل عن اجلمع بني جممل هذه النصوص ـ ومنها خرب أبان ـ وبني 

 قواعد إلغاء اخلصوصيّة وتنقيح املناط وغري ذلك.

ً ًالرواية احلائض : ×أليب عبد اهلل قال: قلت والعرشون:ًخربًاحلسنًبنًراشد،اخلامسة

 إنّ »قلت: من أين جاء ذا؟ قال:  ،«نعم»تقيض الصوم؟ قال:  ، قلت:«ال»تقيض الصالة؟ قال: 

عىل  ثوباً  ، قلت: فيبّل «نعم»قال:  لت: والصائم يستنقع يف املاء؟، ق«ل من قاس إبليسأوّ 

الرحيان؟ قال:  ، قلت: الصائم يشمّ «ذاك نم»، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: «ال»جسده؟ قال: 

 .«ذة ويكره له أن يتلذّ ه لذّ ألنّ  ؛ال»

                                                                                                                     
ومثله  ،الرشعي واالعرتاض عليه لوجود مالزمة عرفية أو ذوقية اه طرح النّص آخر مؤدّ  وهذا مطلب  

×: وهلذا قال له اإلمام ،لألذواق واملناسبات عىل الدين ّتكيم  ّنه ألاًل؛ فاسد عقمردوع عنه رشعًا و

ة هلا ال ة نفسها ّتكياًم للمالزمة العرفيّ وأين هذا من األخذ بالظهور العريف للسنّ ، «ك أخذتني بالقياسنّ إ»

فال تنعقد  ،يف اجلملةنَّ حكم املرأة يف باب الدية خيتلف عن الّرجل أوإن شئت قلت: بعد َأن ثبت  ،عليها

د االستذواق العريف ملن هو بعيد عن جمموع القواعد يبقى جمرّ وإّنام  ،بل تنتفي ،داللة من هذا القبيل

)بحوث يف علم « قياس واستحسان ويف قبال النّص ؛ ألّنه وهو ال يمكن االعتامد عليه ،ةواألحكام الرشعيّ 

 (.265ـ  264: 4األصول 

 .9: 1( تفسري العيايش 1)
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بيه عن براهيم عن أعيل بن إفيه بـ:  عرّب ثالثة مواضع، أحدها نقل الكليني هذه الرواية يف 

إبراهيم بن هاشم يب عمري بني بتوّسط ابن أفيام املوضع الثاين والثالث كانا سن بن راشد، احل

ذيب ولو بقرينة نقل الرواية يف الته النقل األّولوالظاهر حصول سقط يف واحلسن بن راشد، 

وعدم احتامل رواية إبراهيم بن هاشم عن احلسن بن راشد  ،من جهة بتوّسط ابن أيب عمري

من جهة  يب عمري يف الكايف مّرتنيّرر النقل بتوّسط ابن أ، وتكمن جهة ثانية الواقع يف السند هنا

 .ثالثة

مام وإذا غضضنا الطرف عن إبراهيم بن هاشم، فإّن احلسن بن راشد هنا يقع يف طبقة اإل

الصادق، بينام احلسن بن راشد البغدادي الثقة يقع يف طبقة اإلمام اجلواد واهلادي قطعًا، فال 

يمكن أن يكون هو، فيرتّجح أّنه مل تثبت وثاقته إال عىل مبنى كامل الزيارة وتفسري القمي 

 والتقريبًا(، )علاًم أّن رواية ابن أيب عمري مل تثبت عنه إال يف موضعني  ورواية ابن أيب عمري عنه

 نلتزم هبذه املباين الرجالّية الثالثة، فالرواية غري ساملة من حيث السند.

ًوأّماًمنًحيثًالداللة،ًفتحتملًاحتاملني:

ًاألّول: عن رفضه شيئًا من هذا شد اعرتض عىل اإلمام هنا، معرّبًا اإّن ابن ر االحتامل

بليس جاء يف ؛ ألّن قياس إه الفرضّيةهذ زواجلواب يعزّ  .بليسالقبيل، فأجابه اإلمام بقياس إ

 مواجهة النّص اإلهلي.

ًالثاين: يف ذلك واملرّبر املنطقي، فرفض اإلمام  ةن يفهم العلّ إّن ابن راشد أراد أ االحتامل

، إّما ألّن البحث يف العلل الثبوتيّة مرفوض أساسًا أو ّتّذرًا من اإلمام من أّن بحثهم سؤاله هذا

د يفتح الطريق لتحكيم أنظارهم يف األحكام، األمر الذي قد يسّبب الوقوع يف العلل الواقعّية ق

 الحقًا يف مفاسد القياس باملعنى املوجود يف الفرضيّة الثالثة.

ًوالعلمًعندًاهللًـًهوًاالحتاملًاألّول؛ من ألّن السؤال عن العلل  والذيًيرتّجحًبنظريًـ

لسائلني، بل وجدنا الكثري من نصوص أهل ليس أمرًا غريبًا يف أدبيات اأهل البيت أنفسهم 

بنّي عّلة كأّنه البيت تبنّي العلل وترشحها، متامًا كام هي نصوص القرآن الكريم، بل اإلمام نفسه 

النهي عن شّم الرحيان دون أن يسأله ابن راشد كام جاء يف ذيل الرواية، فيرتّجح احتامل أّن 

ه هذا االعرتاض أو كون هذا االعرتاض السؤال جاء يف سياق اعرتاض ابن راشد أو نقل

موجودًا مثارًا مثالً، ويشهد له أّن قضّية قضاء املرأة لصالهتا وصومها كانت حارضة دائاًم يف 



  

 مساجالت القياس.

، تعبري منقول يف املصادر «أّول من قاس إبليس»ت أخريًا إىل أّن مجلة: فوال بأس أن نل

ابن عّباس وابن سريين  :جعفر الصادق، منهاإلمام اعن عّدة شخصيّات غري أيضًا السنّية 

ي ورد يف العديد من النصوص املنقولة عن عمر بل رفض القياس والرأ ،واحلسن البرصي

 اب وعبد اهلل بن مسعود وابن عباس وابن سريين ومّسوق والشعبي ومطر الوراقبن اخلطّ 

 .وغريهم

ً ًوالعرشون: ًالسادسة ًاللئايلالرواية تعمل هذه »، قال: ‘عن النبّي  ،وغريهًخربًعوايل

 .«وافإذا فعلوا ذلك فقد ضلّ ، وبرهة بالقياس ة،ة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنّ األمّ 

ومل نعثر عىل سند صحيح هلذا احلديث، بل أظنّه موضوعًا فإّن تركيب هذه املصطلحات 

 غري معروف يف القرن األّول والعرص النبوّي.

جر فيها السنّة، ويعتمد القياس، نظر ملرحلة هت  فهي ّتتمل ال، وال توضح معنى القياس

 بعد مرحلة العمل بالكتاب والسنّةمع الكتاب والسنّة، وّتتمل أصل دخول القياس عىل اخلّط 

، ليس القياس، بل جمموع التفكيك «فعلوا ذلك»وم املشار إليه بكلمة م، بل ّتتمل أّن املذدونه

م عملوا تارًة هلكنّ معًا ة، فكان يفرتض هبم أن يعملوا بالثالثة زمنيّ فرتات بني الثالثة عرب 

 ة وحدها وثالثة بالقياس وحده، فال تكون الرواية ناقدًة للقياسخرى بالسنّ ده وأبالكتاب وح

 والعلم عند اهلل.، وإن كان االحتامل األخري مرجوحًا، أساسًا بل داعية  له

 نتيجة البحث يف اجملموعة الثانية

ًمهّمًرواياتًاملجموعةًالثانيةًهنا،ًونستخلصًمنهاًاآليت:ًهوًاهذ

مخس وعرشين  سبع روايات من أصلـ عىل أبعد تقدير عندي هو ـ حيح سندًا إّن الص ـ1ً
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، وهذا مباين املشهورىل رشة عع، ويمكن تصحيح ما يقرب من الرواية هنا ست وعرشينأو 

ً.أكرب منه يف املجموعة األوىليعني أّن نسبة الصحيح سندًا يف هذه املجموعة 

2ًً إّن أكثر هذه الروايات إّما يدّل حرصًا أو يشمل الفرضّية الثالثة من فرضيّاتنا هنا، ـ

وبعضها يستوعب الفرضّية اخلامسة، وهبذا تتعاضد أغلب روايات هذه املجموعة مع أغلب 

 مسة.روايات املجموعة األوىل لتأكيد النهي عن الفرضّيتني: الثالثة واخلا

ـ ظاهر يف النهي عن قياس الشبه األربع إّن بعض هذه الروايات ـ وعدده ال يزيد عن  ـ3ً

)الفرضية الثانية(، وبعض  آخر ينفتح يف االحتامل عىل كونه ناهيًا عن قياس الشبه، وهبذا 

تضيف لنا هذه املجموعة النهي عن قياس الشبه وتنضّم إليها بعض الروايات القليلة جدًا يف 

 جموعة السابقة، والتي قلنا بأهّنا تنفتح عىل قياس الشبه أيضًا.امل

عدا ـ بعيدًا عن مطلق التشاهبات ـ مل نجد رواية قريبة جدًا من النهي عن قياس العّلة ـ4ًً

(، واملروّية بسند ضعيف عند الشيعة، 20رواية واحدة وهي خرب القطب الراوندي )رقم: 

  آحادي منفرد حتى اآلن.ومعترب عند السنّة، غري أهّنا خرب

لغاء إالحظنا أّن الروايات الناهية عن قياس الشبه، تقرتب كثريًا من رفض منهج  ـ5ً

، أكثر من اقرتاهبا من النهي عن قياس العّلة واالجتهاد املناطي يف ات ونفي الفوارقاخلصوصيّ 

بل نحن عقدنا هذا  نفسه، وهو موضوع سنتوّقف عنده؛ ألّنه يف غاية األمهيّة بالنسبة إلينا،

البحث ـ كام تقّدم ـ ملعرفة أّن النهي عن القياس هل يعِرض القواعد املناطّية واملقاصدّية للخطر 

 أو ال؟

إّن أغلب األمثلة الفقهيّة والرشعّية التي ذكرت يف هذه الروايات ضمن نقد القياس  ـ6ً

ىل، مثل اجلنابة والبول، وقضاء كانت يف العبادّيات، سواء يف هذه املجموعة أم املجموعة األو

احلائض الصالة والصوم، ومسألة التظليل للمحرم، والالفت األساس هنا هو رواية أبان 

 ومسألة الديات بوصفها خارجة عن موضوع العبادّيات، ولعلها تدخل يف املقّدرات الرشعيّة.

اية، أغلبّيتها وهبذا نحصل من هاتني املجموعتني العمدة هنا عىل حوايل ثالث وستني رو

 الساحقة تتناول موضوع الفرضّية الثالثة واخلامسة، والباقي منفتح عىل الفرضّية الثانية.
                                              

كام  ، هي رواية واحدة فقط ال غري،24، 4( الرتديد مرجعه إىل احتامل قوّي جدًا يف كون الروايتني رقم: 1)

 ذكرناه يف الرواية الرابعة.



  

قّيم اجلوزّية عبد الرّب وابن وقد سبق أن نقلنا يف الفصل األّول من هذا الكتاب متييز ابن 

لقياس، مفّّسين بذلك نصوص ذّم الرأي وابني القياس الباطل ومعرفة العلل، والشاطبي 

والتابعني  ةصحابال النبوّية وأخبارآلثار االرأي املذموم يف فهموا مجهور أهل العلم ومّدعني بأّن 

بأّنه ليس العبور من حالة حلالة عرب العلل واملقاصد، بل عرب جمّرد االستحسان والظّن 

 .وما شابه ذلكاملستعجلة والتخمينات 

 ارّية العقل يف الديناجملموعة الثالثة: النصوص الرافضة ملعي

تتناول هذه املجموعة من النصوص تلك األحاديث التي اختذت موقفًا من العقل يف فهم 

 .الدين، وقد اعتربت بمثابة دليل يتصل بقضايا القياس والرأي

ًوعمدةًهذهًالنصوصًهناًهوًاآليت:

اهلل  دين إنّ » ال:أّنه ق× بن احلسني عيلّ عن اإلمام  الروايةًاألوىل:ًخربًأيبًمحزةًالثاميل،

صاب إال صاب بالعقول الناقصة واآلراء الباطلة واملقائيس الفاسدة، وال ي  ال ي   وجّل  عزّ 

م، ومن اقتدى بنا هدى، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ل  م لنا َس فمن سلّ  بالتسليم،

 املثاين والقرآنكفر بالذي أنزل السبع  مما نقوله أو نقيض به حرجاً  وجد يف نفسه شيئاً  ومن

 .«وهو ال يعلم ،العظيم

ة العقل يف مقابل التسليم واألخذ من هذه الرواية واضحة يف أهّنا بصدد النظر ملرجعيّ 

اخلامسة، وال عالقة الرابعة ووقريبة أيضًا من الفرضّية النّص، فهي رصحية يف الفرضيّة الثالثة 

َبهي أهلا بمفهوم القياس الواضحة  و ما يشبههام، بل هي تؤّكد عىل أّن القياس عيّل أو الشَّ

 بفرضّيته الثالثة جيعل اإلنسان بعيدًا عن احلّق يف إصابة الدين.

وهو ما يبدو أّنه فهمه ومن املمكن أن يكون توصيف الناقصة هنا تقييدًا ال توضيحًا، كام 
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فال يتّم ، طلق العقل، حيث اعترب أهّنا ناظرة للعقل الظنّي ال ملوغريه أيضًا العالمة فضل اهلل

، بل تشري لرتك االعتامد عىل االستدالل هبذه الرواية عىل النهي عن معرفة الدين بالعقل مطلقاً 

 العقول الظنّية واملقّدمات النظرّية الناقصة واالستعجاالت الذهنّية وغري ذلك.

ك يف سياق توّفر الدليل وهذه الرواية ال ختتّص ـ تبعًا ملا بّيناه ـ بزمن النّص؛ ألهّنا ال تتحرّ 

وعدم توّفره، بل هي تتحّدث عن حال التعامل مع الدليل بعد فرض توّفره بأّي مقداٍر كان هذا 

التوّفر، وهلذا ال ختتّص الفرضّية الثالثة أو اخلامسة بزمن النّص، بل تشمل ما يتلوه من أزمنة 

 أيضًا.

عن الدخول يف باب معرفة املالكات وقد فهم غري واحد من هذه الرواية أهّنا تريد النهي 

، رغم أهّنا ال تشري إىل هذا األمر بعينه، بل هي ناظرة إىل استبداد العقل ومصالح الترشيعات

باكتشاف األحكام الرشعيّة سواء كان ذلك عن طريق دعوى كشف املالكات أو غريه، فهي 

ايات بالعقل، كذلك تواجه كام تواجه مّدعي اكتشاف املالكات وإمكان معرفة املقاصد والغ

األصويلَّ الذي يّدعي إمكان معرفة الرشيعة بالعقل القطعي النظري أو العميل عرب قانون 

املالزمة، فام جييب به األصويل يمكن للطرف الثاين أن جييب به عىل تقدير حصول العلم أو 

 .االطمئنان منه، وإال فالظّن ليس بحّجة بال حاجة لفرض ورود هذه الرواية

، فإّن فيه حمّمد بن حمّمد بن عصام  وسند الرواية التي تفّرد بنقلها الشيخ الصدوق ضعيف 

الكليني ومل تثبت وثاقته عىل التحقيق، وكذلك القاسم بن العالء؛ إذ مل تثبت وثاقته سوى عىل 

 مثل مبنى تفسري القمي، ويف السند أيضًا إسامعيل بن عيل القزويني وهو مهمل.

ًالثا ًخربًالرواية ما من أمر خيتلف فيه »: ×قال : قال أبو عبد اهلل ،ًبنًخنيساملعىّلًنية:

 .«ولكن ال تبلغه عقول الرجال ،وجّل  إال وله أصل يف كتاب اهلل عزّ  اثنان

وهذا احلديث ال عالقة له بموضوع بحثنا، بل غاية ما يفيد أّن عقول الرجال ال تبلغ كّل 

                                              
من جملة املنطلق، منشورًا كاماًل يف كتاب: نظرات يف مسألة القياس  111( انظر احلوار الذي نرش يف العدد 1)
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 من بحث القياس بمعانيه كّلها إال برضب من الربط التأوييل؟!معاين القرآن الكريم، وأين هذا 

ّنه مرسل يف مجيع املصادر، حيث من حيث السند، وذلك أ هذا احلديث ضعيف  كام أّن 

ون عّمن حّدثه، عن معىّل بن خنيس، عن اإلمام، فيام  َلَبة بن َمي م  يرويه ـ يف بعض املصادر ـ َثع 

ن بعض أصحابنا ـ عن اإلمام دون توّسط املعىّل بن خنيس، يرويه كذلك ـ أي عّمن حّدثه أو ع

، حيث ال ي علم ومواضعه األخرى، فيكون مرساًل يف متام مصادرهواملواضع يف بعض املصادر 

 حال َمن  حّدَث ثعلبَة باخلرب.

من التفسري  ءعن يش ×قال: سألت أبا جعفر ابرًبنًيزيدًاجلعفي،الروايةًالثالثة:ًخربًج

 سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك كنت أجبتني يف هذه ثم فأجابني،

 وله ظهر وللبطن بطناً  للقرآن بطناً  يا جابر إنّ »، فقال: املسألة بجواب غري هذا قبل اليوم

هلا يكون أوّ  اآلية أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن، إنّ  ءوللظهر ظهر، يا جابر ليس يش

 .«وهو كالم متصل منرصف عىل وجوه ءرها يف يشوآخ ءيف يش

. وأورد وقد ورد ذيل هذه الرواية يف خرب زرارة املنقول بال سند يف تفسري العيايش

ليس » يقول: ،×هللعبد الرمحن بن احلجاج قال: سمعت أبا عبد االعيايش بال سند أيضًا خرَب 

 .«عقول الرجال من القرآن أبعد من
                                              

( قد يطرأ يف الذهن سؤال هنا قد يقرتب من النقد املتني، وهو أّنه إذا كان جابر اجلعفي قد سأل اإلمام عن 1)

هذا املوضوع يف مّرة سابقة كام يقول، فلامذا يأيت اليوم ويسأله مّرة ثانية ليجد جوابًا آخر؟! ما هو دافع 

وجود تغيري عارض يف القضّية؟! أال يبدو هذا غريبًا؟! وقد نقول  السائل ليسأل عن موضوع مّرتني، دون

يف سياق حّل هذه القضّية أّنه لعّل جابر اجلعفي كان يسأل مّرة ثانية متهيدًا للدخول يف تفصيل جديد حول 

 هلل.القضّية، لكنّه فوجئ بجواب متلف لإلمام كلّيًا، فأثاره املوضوع، مما دفعه للسؤال هنا، والعلم عند ا

( يمكن فهم هذه اجلملة بمعنى تنّقل القرآن بني املوضوعات، بام قد ال يفهمه كثريون، كام يمكن فهمها يف 2)

سياق أّن الداللة الظاهرّية للقرآن ّتتاج لقرينة السياق يف استنطاقها، أّما بطون القرآن فهي دالالت عميقة 

دمة له، فتؤخذ مجلة صغرية من داخل آية وتفّك تأيت من خارج السياق وغري معتمدة عىل حجّيته، بل ها

عن كّل سياقاهتا وتتخذ معاين جديدة، وهو ما قد يفّّس ـ لو صّح يف حّد نفسه ـ بعض الروايات التفسريية 

 بيت بطريقة تبدو غريبة للغاية عن السياق.العن أهل 

 .12، 11: 1؛ وتفسري العيايش 300: 2( املحاسن 3)
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ه الرواية يقارب مضمون الرواية السابقة، وال عالقة له بالقياس إال بجامٍع ومضمون هذ

 بعيد غري مندرج ضمن الدالالت الظهورّية.

السند ضعيف بجهالة الوابيش وحمّمد بن خالد الربقي، وضعف حمّمد بن الفضيل، كام أّن 

 بل جابر اجلعفي مل تثبت وثاقته عندي.

ًاملحكمًو ًرسالة ًالرابعة: التي أوردنا بعض مقاطعها يف املجموعة األوىل  املتشابه،الرواية

لنا  هفلوال ما ورد النص به من تنزيل كتاب اهلل تعاىل وما أبان رسوله وفّّس »هنا، وممّا جاء فيها: 

بأداء الفرائض أن  حد من الناس املأمورينوأبانه األثر وصحيح اخلرب لقوم آخرين، مل يكن أل

يف مجيع ما  معاين فروضه وبيان مراد اهلل تعاىل)وإقامته( إقامة ذلك بعقله، و)موجب( يوجب 

وال أن هيتدي ، إقامة فروضه بالقياس والرأي منا ذكره عىل حقيقة رشوطه، وال تصّح قدّ 

أو ثالث، وال  دون مخس ولو انفرد ال يوجب فرض صالة الظهر أربعاً  ،العقول عىل انفرادها

والركوع عىل السجود، أو ، م السجود عىل الركوع تقدّ بني قبل الزوال وبعده وال يفصل أيضاً 

ينا بني يف وجوب الزكاة، ولو خلّ  زنا املحصن والبكر، وال بني العقارات واملال النقد حدّ 

 ...«دهه بالعقل عىل جمرّ كلّ  عقولنا وبني هذه الفرائض مل يصح فعل ذلك

من حيث الداللة،  نعيد، وأّما فال سلفنا احلديث عن هذه الرسالة من حيث صدورهاأوقد 

فهي مرتبطة بالنهي عن القياس والرأي وعن استقالل العقل بالترشيع أو معرفته بحيثيّات 

الترشيعات وقدرته عىل التوّصل لترشيعات مطابقة للترشيعات اإلهلّية، فاخلرب من حيث 

 الداللة جّيد.

يف من حيث اإلسناد هذه هي عمدة نصوص هذه املجموعة، وقد رأيت أّن مجيعها ضع

ولو حذفنا رسالة بأكثر من جهة ضعف يف العادة، بل نصف روايات هذه املجموعة غري داّل، 

 املحكم واملتشابه فليس يف البني ـ عىل أبعد تقدير ـ غري النهي عن القياس بالفرضية الثالثة له.

                                              
( قد توحي هذه الرواية أّن العقل ممنوع عن ممارسة إدراك املالكات لبلوغ املراد اإلهلي، وأّنه عاجز عن 1)

ذلك، وباملناسبة نكاد ال نعثر عىل رواية رصحية ـ خاّصة لو فرضناها صحيحة السند ـ يف نفي قدرة العقل 

ف ذلك قاعدة ي رجع إليها، يف الوقت الذي قد ال نجد نّصًا رصحيًا يف قاعدة عىل معرفة املالكات بوص

 قدرة العقل عىل ذلك، فانتبه جيدًا.
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، اعترب لكثريةفيام وصف بعضهم هذه الروايات باملستفيضة أو ا أّنه والالفت للنظر هنا

آخرون أهّنم بعد اجلهد مل حيصلوا سوى عىل رواية أو اثنتني يف ذلك، وأّن الروايات املتعّددة يف 

. وقد تبّينت لك احلال وأّن احلّق مع الفريق هذا املوضوع ليست إال يف تفسري القرآن ال غري

يتني لو صدقت عىل روا الثاين فليس هنا روايات كثرية أو متواترة، نعم كلمة املستفيضة

 فصاعدًا ألمكن انطباقها هنا، فهذه املجموعة من أضعف املجموعات احلديثّية هنا.

 ، حماولة توفيقمرجعّيتهنصوص النهي عن العقل ونصوص وقوع التعارض بني 

وبرصف النظر عاّم تقّدم فقد ظهرت إشكالّية أمام هذه املجموعة، وهي أّن لدينا نصوصًا 

لعقل وتقّدره، وقد أوردها كبار املحّدثني ـ خاّصة الشيخ الكليني ـ يف كتبهم، عديدة متتدح ا

 فكيف نجمع بني هذه املجموعة هنا وتلك الروايات؟

تكّررت يف كلامت غري واحٍد من األصوليّني وهم يف مقام الدفاع عمدة  ةقّدمت هنا حماول

 م شخصيّتني منهم:عن حجية العقل يف مقابل اإلخبارّيني، وأكتفي هنا بنقل كال

ًاألوىل:ً حيث قال ـ متحّدثًا عن روايات عجز عقول الرجال  ،قًالقزوينياملحقًّالشخصيّة

ّن هذه األخبار معارضة بام هو أكثر وأرجح منها من األخبار إ»وأّن الدين ال يصاب بالعقول ـ: 

، وأّنه الرسول الداّلة عىل مرجعيّة العقل ممّا يستفاد منه كون العقل أيضًا حّجة من احلجج

ذي هو رشع من داخل، كام أّن الرشع عقل من خارج، وأّنه حّجة باطنّية، وأّنه ما الباطني ال

يثاب ويعاقب به، وأّنه ما عبد به الرمحن واكتسب به اجلنان، إىل غري ذلك ممّا تقرب من هذه 

ك علل األحكام أّن مورد هذه األخبار نظرًا إىل سياقاهتا إعامل العقل يف إدرا.. املضامني

التوقيفيّة للتوّصل هبا إىل نفس األحكام، نظرًا إىل أّن األحكام منوطة بعلل خفّية ال يدركها 

ذين عصمهم  سبحانه والراسخون يف العلم اللع عليها إالّ اهللعقول الناس القارصة، بل ال يطّ 

باجلملة: هذه و اهلل من اخلطأ والزلل، وأودعهم أحكامه وأوقفهم عىل عللها ومناطاهتا.

األخبار مسوقة يف رّد العاّمة املخالفني حيث يستعملون عقوهلم الناقصة يف استنباط علل 

األحكام من الطرق العقليّة الغري العلميّة املتداولة لدهيم، وكالمنا ليس يف نحو هذه العقول 
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 .«املستعملة فيام ذكر

ً ًاملظّفر، ًرضا ًالشيخًحمّمد ًالثانية:  ـا ما ورد عن آل البيت وأمّ »ول: حيث يقالشخصّية

فقد ورد يف قباله مثل قوهلم: ، «بالعقول دين اهلل ال يصاب إنّ »من نحو قوهلم:  ـعليهم السالم 

 ـ ةا الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمّ ة باطنة، فأمّ ة ظاهرة وحجّ حجّ  تني:هلل عىل الناس حجّ  إنّ »

 هلذا التعارض الظاهري بني الطائفتني، هو أنّ  ّل واحل، «ا الباطنة فالعقولوأمّ ـ  عليهم السالم

قبال  الطائفة األوىل بيان عدم استقالل العقل يف إدراك األحكام ومداركها، يف املقصود من

األحكام ومدارك  أنّ  واردة يف هذا املقام، أي ااالعتامد عىل القياس واالستحسان، ألهن

مقصود  . ومن املعلوم أنّ رشحناه سابقاً  كام األحكام ال تصاب بالعقول باالستقالل. وهو حّق 

 للعقل أن يدرك األحكام مستقالً  بعض صوره هو دعوى أنّ  من يعتمد عىل االستحسان يف

مالكات  للعقل أن يدرك مالكاهتا. ومقصود من يعتمد عىل القياس هو دعوى أنّ  ويدرك

. وقد سبق "جتهاد بالرأياال"معنى  األحكام يف املقيس عليه الستنتاج احلكم يف املقيس. وهذا

هذه أمور ال  ألنّ  ؛العقل النظري وال العقل العميل هذه اإلدراكات ليست من وظيفة أنّ 

وعليه فهذه الطائفة من األخبار ال مانع من  غ األحكام.السامع من مبلّ  تصاب إال من طريق

ها أجنبية عام ولكنّ  "االجتهاد بالرأي"واردة يف مقام معارضة  األهّن  األخذ هبا عىل ظواهرها،

 .«ل هبا إىل احلكم الرشعية التي يتوّص بصدده وعام نقوله يف القضايا العقليّ  نحن

يفّكك القزويني واملظّفر املشكلة هنا عرب ّتديد نطاق داللة روايات هذه املجموعة بام كان 

ق عىل حجّيته عىل طرائق أهل السنّة يف القياس والرأي، ومن ثّم يبقى العقل بغري هذه الطرائ

وقيمته واعتباره، فال تكون هذه الروايات هنا مضاّدة للعقل مطلقًا حتى تعارض روايات مدح 

 العقل، بل هي مغايرة يف مورد حديثها عن تلك.

 القياس عند مثل السيد اخلوئي؟!رفض من أين ظهر رقم اخلمسمائة رواية يف 

 لرأي والقياس والعقل واالجتهادما تقّدم كان عمدة الروايات ذات الصلة بالنهي عن ا
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وقد تبنّي أهّنا ال تزيد عن سبعني رواية بينها أكثر من مخسني رواية ضعيفة السند، بل  يف الدين،

 والسؤال اآلن:بل بعضها ال داللة فيه إطالقًا، بعضها فيه مناقشات متنّية، 

وتبعهام ـ ندما قاال ئة عاممن أين أتى السيد اخلوئي والسيد مصطفى اخلميني برقم اخلمس

ن يذكر ه من املمكن أإنّ  ؟!ئة روايةامالقياس حوايل مخسكام قلنا ـ بأّن يف النهي عن غريمها 

أن يذكر رقاًم يصل  ااخلوئي رقاًم قريبًا من السبعني فيقول مثاًل: توجد حوايل مائة رواية، أمّ 

فام هو التفسري  !فهذا غريب ،سبعنيستني أو ال حوايل  الواقع ليس إنّ أة مع ئحلدود اخلمسام

 املمكن لألمر؟

ًفالحظًاألبوابً ًللعناوين، ًناظرا  ًاخلوئيًراجعًكتابًتفصيلًوسائلًالشيعة، ًالسيّد لعّل

ًاآلتية:

 36، ويف هذا الباب عن املعصومني فتاء بغري علم بورود احلكمباب عدم جواز القضاء واإل

 رواية.

 15أ، وفيه احلكم مع ظهور اخلط ب نقضة ووجوباب ّتريم احلكم بغري الكتاب والسنّ 

 حديثًا.

واملقاييس ونحوها من االستنباطات  باب عدم جواز القضاء واحلكم بالرأي، واالجتهاد

 رواية. 52، وفيه ةاألحكام الرشعيّ  ية يف نفسالظنّ 

 قد»والالفت أّن احلّر العاميل ذكر يف اهلامش هنا عند بيانه عنوان هذا الباب، النصَّ اآليت: 

عدم  ة عىلخر، دالّ آ قد مجعتها يف حمّل  وردت أحاديث متواترة تزيد عىل مائتني وعرشين حديثاً 

                                                                                                                     
ومها الروايتان الثالثة والعرشون والثامنة والعرشون من روايات املحكم واملتشابه الضعيفة سندًا )

املجموعة األوىل(، من هنا يمكننا القول بأّن ذّم االجتهاد والنفرة من هذا املصطلح ـ وهي الفكرة التي 

كانت سائدة يف الوسط اإلمامي حتى القرن السابع اهلجرّي ـ هو مفهوم انتزاعي ناتج عن ربط االجتهاد 

والقياس واالستحسانات وغري ذلك، وليس أمرًا منصوصًا عليه بعنوانه يف دليل روائي أو قرآين  بالرأي

حتى نبحث عنه، من هنا ال معنى لتنازع اإلخباري واألصويل يف جواز عملّية االجتهاد، بل تفكيك 

واجهة األصولّيني، املصطلح كاٍف هنا؛ ألّن كلمة االجتهاد مل ترد يف آية أو رواية حّتى تؤخذ مستمسكًا مل

تعبون ـ من ثّم ـ أنفسهم يف الدفاع عن االجتهاد الذي يؤمنون به، وصوالً إىل السيد حمّمد باقر الصدر يف  وي 

موسوعة اإلمام )انظر:  «جواز عملّية االستنباط»حلقاته، حيث أفرد يف بعض كتبه عنوانًا خاّصًا، وهو: 

 .(62ـ  56ىل: احللقة األو، دروس يف علم األصول، 6الصدر ج



  

 ةال بعد معرفة تفسريه من كالم األئمّ إة من ظواهر القرآن حكام النظريّ جواز ورود استنباط األ

، نسوخةا حمكمة أو متشاهبة، ناسخة أو مص عن أحواهلا، والقطع بأهّن والتفحّ  ـ عليهم السالم ـ

 ه جيب العملنّ أة، إىل غري ذلك، أو ورود ما يوافقها من أحاديثهم الثابتة، وة أو خاّص امّ ع

 .«..ةبالكتاب والسنّ 

 رواية. 43، وفيه باب وجوب الرجوع يف مجيع األحكام إىل املعصومني

املنقولة يف الكتب  ـعليهم السالم  ـة واألئمّ ‘ باب وجوب العمل بأحاديث النبّي 

 حديثًا. 88، وفيه تمدةاملع

ة احلديث من الشيعة، فيام رووه عن األئمّ  باب وجوب الرجوع يف القضاء والفتوى إىل رواة

 رواية. 48، وفيه من أحكام الرشيعة، ال فيام يقولونه برأهيمـ عليهم السالم  ـ

 فلو فرضنا أّن السيد اخلوئي الحظ هذه األبواب يف مستدرك الوسائل أيضًا، فسيكون قد

رواية، فيمكن أن يكون  455رواية، وبضّمها ملا تقّدم سيكون املجموع  173وجد أهّنا تتضّمن 

الذي تعطيه هذه النصوص،  هقوله بالنهي عن القياس قد أخذه من جمموع هذا الفضاء كلّ 

، بمعنى من معاين الصّحة روايات النهي عن القياس تقارب اخلمسامئة نّ ري أفيصّح منه تعب

 .صحيحًا بالدّقةلكنّه ليس 

ية ة لو ضممنا الروايات الناهخاّص  ،حتمل أّن حساب السيد اخلوئي كان عىل هذه الطريقةأ

نقلناه  رشة عىل املوضوع ال تزيد عاّم باعن العمل بالظّن هنا وهناك. وإال فالنصوص الداّلة بامل

 ى الثامنني حديثًا، حمتمل الداللة.عدّ تولو زادت فال ت ،فيام توّفر لنا

ألّن كّل هذه الروايات األخرى ال  كّنًهذاًالًّندفًمنهًتربيرًالرقمًالذيًذكرهًاخلوئي،ل

وأحاديثهم يف اإلفتاء وأهل بيته  ة النبّي عالقة هلا بنقد القياس بعنوانه، فإّن نصوص مرجعيّ 

إذ يمكن ، )الفرضيّة األوىل/قياس العّلة( ياس بمفهومه املتأّخرقال تنقد الوالقضاء واحلكم 

وكذلك جلمع بني هذه النصوص وحجّية القياس لو قام عليه دليل دون وقوع أّي معارضة، ا

تعّد من ن كانت تشمل األقيسة الظنّية لكنّها ال ّن فهي وإنصوص النهي عن الظمع احلال 

ن نضعها يف مقابل االنسدادي لكي ا أوهلذا ال يمكن لن، النهي عن القياس بعنوانهنصوص 

                                              
 ، اهلامش.35: 27( تفصيل وسائل الشيعة 1)



  

، بحّجة خروج القياس عن حجيّة مطلق الظّن حال ياس حال االنسدادنفرض عليه ترك الق

فهذه النصوص كّلها هي فضاءات ّتيط بنصوص النهي عن القياس، وليست  .االنسداد

نصوصًا تنهى عن ظاهرة تارخيّية قائمة تّم النظر إليها وتعريتها من قبل أهل البيت النبوي، 

 مور بالطريقة التي قلناها، بل قد يكون مومهًا جّدًا.فتضخيم الرقم ليس دقيقًا عندما ننظر لأل

 قياس والرأي، دراسة وحتليلللاحلديثّية املشرعنة والنصوص اجملموعات ثانيًا: 

كان يفرتض أن يكون موضوعنا هنا قد انتهى، لنستخرج نتائج البحث يف موقف النبّي 

التي واملقاصدّية ة القواعد املناطّية وأهل بيته من القياس والرأي، بغية ّتليل تأثرياته عىل توليف

توّصلنا إليها فيام مىض، لكنّه من غري املنطقي أن نذهب نحو استخالص النتائج قبل النظر يف 

النصوص التي تفيد أو قد تفيد رشعّية منهج الرأي والقياس، لنقارن بينها وبني املجموعات 

 .نصاف والشموليّة يف املتابعة؛ فإّن هذا هو ما يقتضيه اإلالسابقة، وننظر يف احللول

تكريس منهج القياس ويف احلقيقة فقد طرح أهل السنّة نصوصًا، قالوا بأهّنا ت سعفهم يف 

ثري هذا املوضوع يف الداخل الشيعّي أيضًا، فالزيدّية تقول بالقياس، وتنسبه ألهل والرأي، كام أ  

أن نقلنا عند احلديث عن ابن  البيت النبوّي، وهذا موضوع يستحّق التوّقف عنده، كام سبق

من بالقياس ما يشري باحتامل إىل أّن لديه كتابًا يكشف فيه عن وجود روايات يف  اجلنيد وموقفه

 رشعّية القياس بمعنى من املعاين.

ًالبنًأيبًاحلديدًاملعتزيل، هذه الوجوه هي التي  اعلم أنّ »حيث يقول:  يلفتًنظرناًهناًكالم 

م عليها أصحابنا يف كتبهم، وقد تكلّ  ات،نفاة القياس واالجتهاد يف الرشعيّ ة وماميّ ق هبا اإليتعلّ 

ة االجتهاد عوا إمجاع الصحابة عىل صحّ ويقيس، وادّ  كان جيتهد ×أمري املؤمنني وقالوا: إنّ 

ه وقالوا: إنّ  ،×املنسوب يف هذا الكتاب إىل أمري املؤمنني ة هذا الكالموالقياس، ودفعوا صحّ 

ة يف صحّ ـ عليهم السالم ـ ة عنه وعن أبنائه ض بام ترويه الزيديّ وهو معارَ  ة،يّ ماممن رواية اإل

ة هلم، ماميّ كمخالطة اإلـ عليهم السالم ـ ة أهل البيت ئمّ ة ألومالطة الزيديّ  القياس واالجتهاد،

 ة، ال فرق بني الفئتني يف ذلك.ماميّ وأحواهلم ومذاهبهم كمعرفة اإل ومعرفتهم بأقواهلم

عن  تها تقول بالقياس واالجتهاد، وينقلون يف ذلك نصوصاً تها وصاحليّ جاروديّ  قاطبة ة  والزيديّ 

ة املذكورة يف وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا، وعدنا إىل األدلّ  ـعليهم السالم ـ  أهل البيت



  

 .«هذه املسألة

لبيت رأيًا هذا الكالم يشري لوجود روايات عن أهل البيت بطرق الزيدية ت عطي أّن ألهل ا

 آخر يف القياس، لكن ماذا يريد ابن أيب احلديد من أهل البيت هنا؟

قد يّدعي شخص أّن عنوان أهل البيت عند الزيدّية أوسع بكثري منه عند اإلمامّية، فهو 

يشمل الذرّية بعلامئها الكبار بمن فيهم غري األئّمة االثني عرش عند اإلمامّية، وهذا ما يعتربه 

نطاق اهتاممه؛ ألّنه ال يعنيه موقف غري االثني عرش هنا، لكّن إشارة ابن أيب  اإلمامي خارج

احلديد تعطي أهّنم ينسبون إىل عيّل وأبنائه، وهو ما جيعل القضّية قريبة جدًا من أئّمة اإلمامّية 

 أنفسهم.

ة عىل هجران وهكذا نالحظ أّن الفخر الرازي يتكّلم عن موضوع إمجاع العرتة النبويّ 

 ؛ةالزيديّ  ضة برواياتة معارَ وروايات اإلماميّ  .فممنوع ،ا إمجاع العرتةوأمّ »اس، فيقول: القي

 .«ة جواز العمل بالقياسم ينقلون عن األئمّ فإهّن 

من هنا، يلزمنا رصد النصوص املتوّفرة بني أيدينا مما يمكنه أن يفيد حجّية القياس من 

منصفًا ومستوعبًا، خاّصة عىل مسالك الوثوق وجهة نظر النبّي وأهل بيته، حتى يكون بحثنا 

 الصدوري التي نؤمن هبا.

 ، قراءة تقوميّيةخرب معاذ املشهور يف تربير اجتهاد الرأيـ  

ة مدرسة رحت دلياًل عىل حجيّ عترب خرب معاذ بن جبل هنا من أشهر الروايات التي ط  ي  

 فيه. ي واالجتهاد بمعنى من املعاين، والبّد من بحثه والنظرالرأ

حني بعث معاذًا ‘ أّن رسول اهلل ة وغريها خرب معاذ املشهورروت املصادر احلديثيّ فقد 

فإن مل قال: أقيض بام يف كتاب اهلل. قال:  كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟إىل اليمن قال: 

 ؟‘فإن مل يكن يف سنّة رسول اهلل. قال: قال: فسنّة رسول اهلل يكن يف كتاب اهلل؟

احلمد  هلل صدري، ثّم قال:  ‘ال آلو. قال: فرضب رسول اهلل)برأيي( تهد رأيي قال: أج
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وروي يشء قريب من حيث النتيجة  .«ملا يريض رسول اهلل‘ الذي وّفق رسول رسول اهلل

 .أّنه قاله رسول اهلل البن مسعود

رأي يف حال ّن اجتهاد الرأي مرشوع ومريّض، وهو يتحّدث عن إعامل الاخلرب يؤّكد أهذا 

وميزة الرواية أّن معاذًا كان سيقيض برأيه رغم وجود النبّي يف املدينة،  .فقدان الكتاب والسنّة

حيث مل جيد حاجة إلرسال رسول إىل النبّي يسأله عن القضّية التي واجهها يف القضاء، وهو ما 

ل، ولو مع إمكان بالفع ي حال عدم توّفر النصوصيمكن العمل بالرأ يؤّكد أّنه يف عرص النّص 

 توّفرها أحيانًا عىل األقّل، فيدّل اخلرب عىل حجّية مسلك الرأي فيام بعد عرص النّص.

رغم أهّنم كثريًا ما لكّن اخلرب ال يرشح لنا املراد من الرأي هنا، وهل هو القياس أو ال؟ 

ر ـ وبمراجعة غري أّن الراجح يف األمفهموا منه القياس بل أرسلوه إرسال املسّلامت أحيانًا، 

ـ أّن مقصود قبل عرص املذاهب واصطالحاهتا الفقهّية واألصولّية الداللة اللغوّية اخلالصة 

معاذ هو أن ينظر هو يف القضيّة وما يراه صالحًا فيها، األمر الذي يقرتب من الفرضيّة الرابعة 

ذا اخلرب ي رشعن من فرضّيات بحثنا اخلمسة املتقّدمة، ومن ثّم فال نستطيع أن نتأّكد أّن ه

القياس مبارشًة بال فرق بني قياس الشبه وقياس العّلة، ما مل يكن القياس هو رأي معاذ يف حّل 

وهذا حيتاج إلثبات أّن طريقة معاذ كانت هي األمور، بحيث يندرج ّتت كلّية لفظ الرأي، 

 .القياسات

                                              
وسنن  ؛162: 2؛ وسنن أيب داود 60: 1؛ وسنن الدارمي 242، 236، 230: 5( انظر: مسند ابن حنبل 1)
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: 2؛ وجامع بيان العلم وفضله 1404ـ  1403: 3؛ واالستيعاب 72؛ ومنتخب مسند عبد بن محيد: 358

 و.. 39: 5؛ ونصب الراية 56ـ  55

 .33: 4اآلمدي، اإلحكام ( انظر: 2)

ذكري هذا التفسري املخالف لتفسري القائسني للحديث، رأيت أّن ابن حزم األندليس أشار إليه حني ( بعد 3)

 من الوجوه، وال بنّص  بوجهٍ  هذا احلديث الذي ذكرنا من طريق معاذ ال ذكر للقياس فيه البتة مع أنّ »قال: 

حلكم باألصلح واألحوط واألسلم يف ام هو االرأي إنّ  نّ أل؛ ام فيه الرأي، والرأي غري القياسوال بدليل، وإنّ 

أو مل  منصوص عليه، وسواء كان أحوط ءفيه بمثل احلكم يف يش ال نّص  ءاحلكم بيش العاقبة، والقياس هو

إذا ‘: وهكذا القول يف قوله يكن أصلح، أو مل يكن كان أسلم أو أقتل، استحسنه القاتل له أو استشنعه.

وال ، ليس فيه للقياس أثر، ال بدليل وال بنّص  ،فأصاب فله أجران اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد

 



  

ملتقّدمة الداّلة عىل النهي عن كام أّنه من الواضح أّن هذا اخلرب ال يعارض النصوص الكثرية ا

الرأي أو القياس يف مقابل النّص أو زهدًا به، إال إذا فهمنا من عدم اهتامم معاذ بتوجيه أحد 

لسؤال النبّي ـ مع فرض توّفر هذا األمر ـ أّنه كان غري مهتّم بالرجوع للنبّي رغم وجوده، وأّنه 

، ولو كان كذلك فلامذا مل ينهه ه هو بالفعلكان يكفيه يف إعامل الرأي عدم توّفر نّص فيام وصل

 .النبّي وينتقده يف ذلك

ـ طبقًا للحوارّية التي جرت بني النبّي  بل ثّمة خاصية مهّمة يف هذا اخلرب، وهو أّنه يفرض

ومعاذ ـ أّن احلكم غري موجود يف الكتاب والسنّة، ال أّنه غري معلوم ملعاذ، وهذا يعني أّن 

ي يقع يف دائرة ما ال رشيعة فيه بالفعل وواقعًا، وهذا أمر ال معنى له بعد ترشيعها اجتهاَد الرأ

عرص اكتامل الدين، إال بأن نقول بعدم شمول الرشيعة فيكون معنى خرب معاذ أّنه عىل تقدير 

عدم وجود كتاب وال سنّة، نرجع لرأينا فيام نراه صالحًا وحّقًا، وهذه هي املصلحة املرسلة يف 

 .هلا دون الفهم املشهور، وقد بحثناها مفّصاًل يف حمّلهفهمنا اخلاّص 

لكنّها مذكورة مرسلًة يف  قلًاخلربًبطريقةًأخرىًملًنعثرًعليهاًيفًاملصادرًاحلديثّية،نعم،ًقدًنً 

 ‘رسول اهلل أنّ  ،عتبة عن عبد اهلل بن ،موسى بن عبيدةبعض الكتب األصولّية، وهو خرب 

قاال: بكتاب اهلل،  «الناس؟ كيف تقضيان بني» إىل اليمن: قال ملعاذ وأيب موسى حني بعثهام

قاال:  «ة؟فإن أتاكام ما ليس يف السنّ » ة. قال:قاال: بالسنّ  «فإن أتاكام ما ليس يف كتاب اهلل؟»قال: 

 .(«أصبتام»عليه، قال:  محلناه ام كان أقرب )إىل احلّق مر، فأهّي مر باألنقيس األ

رة القياس بالفرضية الثانية، لكنّه ال وجود له يف كتب فهذا اخلرب قريب جدًا من فك

 احلديث.

                                                                                                                     
وال  واالجتهاد ليس قياساً  ال يذكر وال بدليل بوجه من الوجوه، وإنام فيه إباحة االجتهاد فقط. أيضاً  للرأي

ن ة، فمالوسع يف طلب حكم طلب النازلة يف القول والسنّ  ام االجتهاد إجهاد النفس، واستفراغ، وإنّ رأياً 

 وطلب يف السنن وتقرأ األحاديث يف طلب ما نزل به، فقد اجتهد، فإن وجدها طلب القرآن وتقرأ آياته،

ا هة فلم يفهم موضعوالسنّ  منصوصة فقد أصاب فله أجران أجر الطلب وأجر اإلصابة، وإن طلبها يف القرآن

 (.978ـ  977: 7ام )اإلحك« ..فأخطأ فله أجر منهام، وال وقف عليه، وفاتت إدراكه، فقد اجتهد
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 مداخالت ومناقشات يف حديث معاذ بني الصدور واملنت والداللة

ًاخلربًًلكنًّ ًاكلًيعاينًمنًمشهذا ًتعّرضنا ًيفًبعضًكتبنالبعضها ًونذكر ًمعًذلكً، هنا

ً:؛ًوذلكوتعميقًإضافاتتوّسعًو

 التارخيي واحلديثي أ ـ املشكلة الصدورّية أو التوثيق

ًالسنّي، ًاملستوى ًعىل فقد ورد هذا احلديث يف متام املصادر بسند مرسل عن بعض  أّما

أصحاب معاذ عنه، أو عن ناس من أهل محص عن معاذ، وله سند واحد فقط فيه هذا اإلرسال 

قاين الواضح، بل قد نقل العظيم آبادي يف عون املعبود ـ وهو ممّن رفض هذا اخلرب ـ عن اجلوز

 .هذا احلديث باطل، وضعيف بجهالة احلارث بن عمرو الوارد يف السند يف املوضوعات: إنّ 

، واحلق معه، فاحلارث بن عمرو غري موّثق، وقد نقل جهالته ابن حزم يف املحىّل 

ا عىل املستوى السني، فقد ، أمّ ة مل نجد توثيقًا هلذا الرجلوبمراجعة مصادر الرجال الشيعيّ 

هذا الرجل ال يعرف إال  البخاري عن شعبة عن أيب عون يف التاريخ الصغري والكبري أنّ  نقل

 ، ومل أجد من وّثقه؛ ومنه يعلم أنّ ، ووضعه العقييل يف الضعفاءهبذا احلديث وال يصّح 

 .وضع ابن حّبان له يف ثقاته ناتج عن تساحمه املعروف يف التعديل

ه اهلل الثقفي، لكنّ  د بن عبدف ابن أيب شيبة مسندًا إىل حممّ مصنّ  وقد جاء هذا اخلرب أيضًا يف

ينقل احلارث بن عمرو عن معاذ دون توّسط  أيضًا ليس بالسند املكتمل، ويف بعض األسانيد

خفي عىل تقدير  إرسال بعض أصحاب معاذ أو ناس من أهل محص، فتكون املشكلة يف إرسالٍ 
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ه يصعب الوثوق ارث عىل تقدير لقياه، ومع الرتّدد فإنّ عدم لقيا احلارث ملعاذ، وبضعف احل

 باتصال السند مع كون أكثر الروايات فيها ذاك اإلرسال.

، كام نّص األلباين ـ رواة اخلرب وإرساله جهالةَ يف أبحاثه األصولّية هذا، وقد ذكر ابن حزم 

 .ـ عىل ضعف هذا اخلرب «ضعيف سنن الرتمذي»فيام ذكره ونقله يف كتاب 

ًعىلًاملستوىًالشيعي، رًا، وربام مع فقد يكون هذا احلديث دخل املناخ الشيعي متأّخ  وأّما

، وإن كان األصّح ورود هذا اخلرب يف هـ(، كام ينقل عنه األحسائي786ل )الشهيد األوّ 

، متامًا كإرساله يف نقل الشهيد األّول واألحسائي، هـ( مرسالً 460كتاب اخلالف للطويس )

، وحممد ر، واملظفّ ، والبهائيمن: املرتىض قد نّص عىل جهالة رواة اخلرب أو إرساله كّل و

 ، وغريهم.تقي احلكيم

حًا بجهالة الكراجكي يف كنز الفوائد ينقل اختالف صيغ هذه الرواية، مرّص  عىل أنّ 

 .الرواة

ًملذهبهًـًتذليلًعقبةًاإلرسالًوقدًحاولًاجلّصً يفًاخلرب،ًبأّّنمًعندماًيقولونًاصًـًانتصارا 

ًفالًيكونونًإالًثقاتاً ًبأنًّ ًمنًأصحابًمعاذ، ًالرواة ًكالمً هؤالء ًوهذا فهل  غريبًحقا ؛ً،

ة عدالة الصحابة، بل مصاحبة شخص ملعاذ تثبت عدالته أو وثاقته؟! إّن هذا يعني ليس نظريّ 

لصحابة يقبلونه، فضالً عن القائلني بعدالة ا أنّ  عدالة أصحاب الصحابة، وهذا ما ال أظنّ 
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أّن كّل أو الغالبيّة الساحقة من أصحاب معاذ ثقات  مسبقًا نعم إذا ثبت  ة.منكري هذه النظريّ 

 أجالء أمكن رفع القّوة االحتاملّية هنا.

كام أّن جمّرد تعّدد الرواة عن معاذ رغم عدم معرفتنا هبم، جيعل اخلرب أفضل حاالً من جمّرد 

ا وإن صّح يف اجلملة لكنّه ال يكفي للتصحيح السندي؛ ألّن هذه اجلامعة خرب مرسل، لكّن هذ

يمكن تواطؤها عىل الكذب بمالحظة أهّنم غري معروفني بالنسبة إلينا، فلعّلهم من أهل حمّلة 

 واحدة يف احتامل قوّي، وربام هي عني اجلامعة التي من محص، فكيف نرفع الوثوق واحلال هذه؟!

 لو فهو ـ ،شهرةًهذاًاخلربًوتلّقيًاألّمةًلهًبالقبولًمماًجيربًضعفهًالسنديًوأّماًاالعتامدًعىل

، مع أّن منكري القياس فريق  يف األّمة ال يوافقون عىل هذا احلديث ـ ال يدّل عىل أهّنم تمّ 

تلّقوه بالقبول من باب االعتامد عليه حتى جيرب ضعفه، بل لعّلهم ذكروه من باب جمّرد التأييد 

ّلتهم األساسّية يف القياس من نوع النصوص القرآنّية واألدّلة العقليّة العقالنيّة، فهذا ال ينفع ألد

 هنا.

، والتي سنشري إليها، كام أّن تقوية احلديث ببعض النصوص املوقوفة عىل بعض الصحابة

لسنّة  ـ عند من يرى قيمةً ال ينفع هنا، ألّن موافقة تلك النصوص هنا تفيد سالمة املضمون 

 .، والفرق كبري بينهاملو صّح ذلك، ال قّوة الصدورالصحايب ـ 
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 به ّن اشتهار احلديث نتيجة االستداللإ»( يقول الشيخ السبحاين ـ تعليقًا عىل موضوع شهرة احلديث ـ: 2)

: 1)موسوعة طبقات الفقهاء )املقّدمة( « ولوال كونه مصدرًا ملقالة أهل القياس ملا نال تلك الشهرة ،للقياس

(؛ وهذا الكالم منه غري مقنع هبذه الطريقة؛ وذلك أّن مجيع األحاديث التي عمل هبا مشهور 235ـ  234

بالرواية إلثبات أمٍر تضّمنته هو الذي جيعل األّمة أو مشهور الفرقة اخلاّصة هي من هذا النوع، فاستدالهلم 

شدنا الشيخ السبحاين ملورٍد صارت فيه الرواية حّجًة بالشهرة االستنادّية وال  الرواية حماًل للقبول، وإال فلري 

يكون موردها من هذا النوع، أي أّن شهرهتا جاءت من َعَمل  املنترصين لفكرة تضّمنتها الرواية، ممّا أّدى 

 .الشتهارها

ولقد جلأ بعضهم إىل ». وقد عّلق ابن حزم األندليس قائاًل: 82ـ  81انظر: عيسى منون، نرباس العقول:  (3)

حديث  عي يف كّل د: وال يعجز أحد عن أن يدّ قال أبو حممّ . ةه منقول نقل الكافّ عى يف هذا احلديث أنّ أن ادّ 

 (.977: 7)اإلحكام  «..مثل هذا



  

منفردًا، مضافًا  وعليه، فهذا اخلرب ال يصّح رغم اشتهاره وتداوله، فال يمكن االعتامد عليه

عبد الرمحن بن إىل أّنه ورد بطريقة أخرى ولو أقّل شهرًة، وهو ما نقله ابن ماجة، بالسند إىل 

ال تقضني وال »: قال ،إىل اليمن ‘قال: ملا بعثني رسول اهلل معاذ بن جبل، قال: حّدثناغنم، 

وإن كان هذا  .«فيه إيلّ فقف حتى تبينه أو تكتب  ،وإن أشكل عليك أمر   تفصلن إال بام تعلم

اخلرب ظاهر يف حال األشكلة التي قد تكون خاّصة بحالة عدم توّفر دليل عنده من الكتاب 

 عدم ترّجح رأي لديه. ربام أيضاً والسنّة و

 يف النقد املتين الكاشانيابن حزم وحماولة تقويم كمال الدين، ة عارضمب ـ 

هذا احلديث  إنّ »ابن حزم األندليس، حيث قال: ، ما ذكره قد يقال يف إبطال هذا احلديث

اهلل تعاىل يقول: )اليوم أكملت لكم   أن يكونمن املحال البنّي  نّ أل ؛ظاهر الكذب والوضع

ه إنّ : ‘يقول رسول اهلل ثمّ ، (ءيش لكّل  و )تبياناً  (،ءنكم(، و )ما فرطنا يف الكتاب من يشدي

: ‘لرسوله  أن يقول اهلل تعاىل ماطباً يف القرآن. ومن املحال البنّي  ينزل يف الديانة ما ال يوجد

 .×«نهه يقع يف الدين ما مل يبيّ إنّ : ‘يقول رسول اهلل ثمّ ، ل إليهم(للناس ما نزّ  )لتبنّي 

ز له أّن معاذًا أجيهبذه الفكرة، وذهب إىل أّن معنى احلديث هو الفيض الكاشاين وقد أخذ 

الكتاب  الرجوع إىل رأيه عندما ال يوجد يشء حول املوضوع يف الكتاب والسنّة، وهذا معناه أنّ 

معاذ إال  القرآن نّص عىل إكامل الدين، فليس هناك معنى لألخذ برأي ني، مع أنّ والسنّة ناقَص 

برأيه بل حيتاج  ‘أنه يوحى إليه ما دام ال مرجع له من كتاب أو سنّة، فيام ال هيتدي الرسول

اتباعه بعد أن كان رأي معاذ  إىل وحي من اهلل سبحانه، بل لو حكم معاذ برأيه لزم عىل النبّي 

 .تابعًا له ة، فصار معاذ إمامًا والنبّي حجّ 

 هذا احلديث يناقض مبدأ إكامل الدين. ض أنّ الفيابن حزم ووخالصة إشكالية 

ه صدر قبل نزول آية إكامل الدين، ألنّ  ؛أّن احلديث ال ينايف هذا املبدأيل  إالًأنًالذيًيبدو

فرضية  ا بعد إكامله فإنّ ه قبل إكامل الدين ال مانع من العمل بالرأي واالجتهاد، أمّ وهذا معناه أنّ 
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ـ وهي الفرضية التي جاءت يف حديث معاذ ـ تكون عدم وجود احلكم يف الكتاب والسنّة 

عدم الوجدان سيكون يف قّوة  ة عمليًا، فال موضوع لالجتهاد بالرأي، إال إذا فرضنا أنّ املغ

، ومعه سيكون عدم العثور عىل احلكم يف الكتاب أو ولو بإلغاء اخلصوصّية عرفاً  عدم الوجود

ر موضوع حديث معاذ؛ فالنقد  املتنّي يتوفّ السنّة بمثابة حمِقق حكمي لعدم الوجود، وبه 

للكاشاين يشء  وكون  احلديث ـ لو مل نقم بإلغاء اخلصوصّية ـ غري مثبت لنتيجة أصحاب الرأي 

 يف عرص ما بعد النص يشء  آخر.

مقصوده من عدم وجود احلكم يف الكتاب والسنّة عدم وجوده  هذا كّله، إذا مل نقل بأنّ 

األندليس ة بخطوطه العريضة، وإال انتفى اإلشكال من رأس. فإشكاليّ بعنوانه، ال عدم وجوده 

 يمكن جتاوزها.والكاشاين 

ا عدم انتظاره للوحي فهو صادق لو كان ما سيجتهده منسوبًا إىل اهلل تعاىل كام هي العادة وأمّ 

ون عن يشء، ال مطلقًا، وهذا متناسب مع نظرّيتنا يف املصلحة املرسلة د سأل النبّي عندما ي  

 نظرية املشهور.

بل إّن هذا احلديث بنفسه سيكون دليالً ـ عند من يأخذ به ـ عىل أّن النبّي كان يعمل 

باجتهاد الرأي، وأّن فكرة انتظاره الوحي قد تكون يف بعض املوارد اخلاّصة التي ال يبدو له فيها 

كامل نفسه، وأّن اهلل  يشء، بل قد دّلت النصوص عىل أّن النبّي كان يرّشع من عنده انطالقًا من

 كان يمضيه، فليس صحيحًا أّن النبي باملطلق كان ينتظر الوحي يف كّل يشء.

 السبحانيعالمة حماولة التقويم اختصاص احلديث بالقضاء، ج ـ 

السبحاين عىل هذا احلديث بأّن غايته حجّية القياس يف القضاء، وهو جعفر أشكل الشيخ 

ّن إ»ّل القضاء يمكن فيه القياس نظرًا لكونه مما البّد منه، قال: ّيته يف اإلفتاء، فلعمغاير حلج

ال يمكن  ألّن القضاء أمر   ؛جتويز القياس يف القضاء ال يكون دلياًل عىل جتويزه يف اإلفتاء

عىل  تأخريه، بخالف اإلفتاء، فاالستدالل بجواز القياس يف القضاء عىل جوازه يف اإلفتاء، مبني  

 .«دور واضحوهو  ،صّحة القياس
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ًلكّنًهذهًاملناقشةًغريًواضحة،ًوذلك:

لطاملا استدّل فقهاء اإلمامّية بأمور يف باب القضاء، ورّسوها لباب اإلفتاء واملرجعيّة،  أّوال :

 وهذه جمّرد مداخلة نقضّية غري مهّمة يل هنا. .مثل بعض رشوط القايض

قهي الذي يبنى القضاء عليه، فمعاذ إّن القضّية ليست يف القضاء، بل يف الرأي الف ثانيا :

سوف جيتهد فقهّيًا، فيتوّصل إىل حكم، ثم يقوم باستخدام احلكم يف العملّية القضائّية، وكالم 

السبحاين يعني أّن معاذ بن جبل يمكنه أن يفعل ذلك ليقيض، لكّن احلكم الذي توّصل به ال 

ع للقواعد واألصول العملّية يف غري جيوز له العمل به يف غري القضاء، فإذا كان يلزمه الرجو

القضاء، فلامذا مل يرجع إليها يف القضاء وهي من احلجج الرشعّية؟! وما الفرق بني القضاء 

وإذا مل يكن يمكنه أو يلزمه وهل يأخذ الرجوع إليها وقتًا أطول من الرجوع للرأي؟! وغريه؟ 

  يكن األمر كذلك يف الفتوى؟!الرجوع إليها، بل يلزمه أو يمكنه الرجوع للقياس، فكيف مل

 حماولة املرتضى وغريهنقد لنظر يف النصوص، اب «اجتهاد الرأي»فسري تـ  د

، بأّن هذا احلديث يفيد اجتهاد الرأي، وغريه ق احليّل وتبعه املحقّ  د املرتىضأشكل السيّ 

كتاب والسنّة، لكنّه قد يعني أّن معاذ بن جبل سوف جيتهد يف البحث يف األدّلة الرشعية يف ال

كام حيتمل ذلك،  إشارة إىل القياس، بل "]أجتهد[ برأيي"قوله:  م أنّ ال نسلّ »: قال احليّل بل 

االحتياط، وغري ذلك من وجوه  ه أراد االجتهاد يف العمل بداللة األصل، )وبداللة(حيتمل أنّ 

 .«فاالجتهاد، ومع االحتامل جيب التوقّ 

ألّن النبّي كان يسأله يف حال عدم وجود احلكم يف الكتاب  ولكّنًهذاًاالحتاملًالًمعنىًله،

بل لو فرضنا فهو جيتهد يف ظرف عدم احلكم واقعًا، ، والسنّة، ال حال عدم عثوره عىل احلكم

يه من األّول، فام الفرق بني العودة لألدّلة هذه جيتهد برأسيكون ممّن  أّن هذا هو املراد فإّن معاذاً 

ولو كان املقصود هو  ؟!أو غريمها األصل واالحتياطداّلني عىل ب والسنّة الوع للكتاوبني الرج
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ـ بل يبدو بعيدًا باملنطق علم ال ي   ةمثل هذه القواعد االجتهاديّ داللة العقول ال النصوص، فإّن 

ليها من نوع داللة األصل واالحتياط ونحو ذلك من طرائق إمعاذًا يلتفت  نّ التارخيي ـ أ

 .، فهذا التفسري ال ينسجم مع املعقولّية التارخيّيةبعد املجتهدين فيام

بمعنى أعمل باالجتهاد « اجتهد رأيي وال آلو»واألبعد من هذا التفسري أن نفّّس كلمة 

الستنباط األحكام من الكتاب والسنّة ولكنّني ال أستطيع، اعتامدًا عىل أّن هذه الكلمة تأيت 

 .كذلك يف اللغة

يبدو تعبري  تستعمله هذيل، وهو عىل خالف الشائع بني العرب، كام  غري أّن هذا عىل ما

ومجيع العرب  .ذا: أي ال أستطيعهكوتقول هذيل: ال آل و كذا و»فّّسنا احلديث، قال ابن سيده: 

. بل هذا هو املنسجم مع الرتكيب، فأّي معنى ألن يتكّلم «..يقولون: ال آلو: ال أدع جهداً 

ن عجزه ما دام مفروض سؤال النبّي هو عدم وجود يشء يف الكتاب إعالمع عن بذل اجلهد 

 والسنّة ال عدم علمه بذلك؟!

م مجلة روايات عن ابن عباس وابن مسعود وعمر بن اخلطاب أهّن شار أخريًا إىل أّن هناك ي  

أيضًا، وأّن هذا عمل اخللفاء الوارد يف حديث معاذ قالوا لرشيح وغريه ما يفيد هذا املضمون 

 .وائلاأل

وهذه النصوص لو متّت سندًا ال تفيد؛ ألهّنا ليست رواية عن معصوم، فلعّلها اجتهاد من 

رز قول ومل حي  ومل يثبت لدينا ال حجّية قول الصحايّب وال حجّية قول اخلليفة، هؤالء الصحابة، 

 .ماميحتى يستند إليه وفق االعتقاد اإلأئّمة أهل البيت هنا ذلك 

لًبروايةًمعاذًالًيصلحًملعارضةًماًقّدمتهًاملجموعاتًاحلديثّيةًالناهيةًعنًوعليه،ًفاالستدال

ًمعً ًالرابعة، ًالشمولًيفًالرفضًللفرضّية ًإالًتلكًالنصوصًالتيًي فهمًمنها الرأيًوالقياس،

ًفرضًإمكانًتعميمًخربًمعاذًحلالًفقدانًالدليل،ًالًاختصاصهًبحالًعدمًوجودهًواقعا .

                                              
 .106: 1؛ والدينوري، غريب احلديث 243: 3( انظر: ابن اجلوزي، كشف املشكل من حديث الصحيحني 1)

 .119: 1، ق4( ابن سيده، املخّصص )السفر الثالث عرش( ج2)
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 االستقراءو القياسحجّية بني القرآن ض احلديث على نصوص عرـ  

ـ وبعض نصوص الرتجيح أيضًا ـ ربام يبدو غريبًا استحضار نصوص العرض عىل الكتاب 

ه، غري أّن مقصودي هنا هو أّن روايات العرض عىل لتأكيد فكرة القياس، خاّصة قياس الشبَ 

، ها بالتفصيل يف حمّلهالكتاب والتي تفوق ـ سنّيًا وشيعّيًا ـ األربع وعرشين رواية، بحثنا

معنى لكون  لنا أّن ما وافق القرآن نأخذ به وما خالفه نرتكه، وقد قلنا يف حمّله بأّنه ال دتؤكّ 

قوط اعتبار السنّة املوافقة بمعنى وجود عني ما يف الرواية يف الكتاب الكريم، فهذا مرجعه لس

املعتربة وغريها، وعليه، فموافق الكتاب حاديث تريد التمييز بني السنّة املنقولة مع أّن هذه األ

املخالف فهو الغريب  م معه ويقرتب منه ومن فضائه، أّماومالفه هو ما يشبه الكتاب وينسج

 توامل.ال املعنه غري املنسجم و

ّن هذه النصوص تكّرس مبدأ التشابه، فهي تقول: كّل حديث يأتيك عىل ذلك، نجد أوبناء 

لكتاب والسنّة، وال معنى للتشابه هنا يف أن يكون باللفظ فال مشابه فانظر يف تشاهبه مع ما يف ا

 ع  لكتاب اهلل امل  
ون، وهذه اآللية ليست يف شابه باملعنى واملضمتض الريف نأز البليغ، فالبد ج 

ة اخلرب، يف مقابل مبدأ الالتشابه يف تأكيد نفي ال االستناد ملبدأ التشابه لتأكيد حجيّ جوهرها إ

اإلقرار بمرجعّية مبدأ التشابه والقرابة بني الترشيعات، ولواله ما يرتّد بروحه إىل  ، وهوةاحلجيّ 

 ملا كان معنى يف جعل مبدأ التشابه أساسًا هنا.

ك ءإذا كان جا»قال:  ،×عن العبد الصالح، ويتعّززًمبدأًالتشابهًبروايةًاحلسنًبنًاجلهم

 ن مل يشبههامإو فهو حّق  أشبههامن إديثنا، فعىل كتاب اهلل وعىل أحا فقسهام ،املختلفان احلديثان

بصيغة: قلت له: جتيئنا األحاديث × ووردت يف احتجاج الطربيس عن الرضا ،«فهو باطل

ما جاءك عنّا فقسه )فقس( عىل كتاب اهلل عّز وجل وأحاديثنا، فإن كان عنكم متلفة، فقال: 

 .«يشبههام فهو منّا، وإن مل )يكن( يشبههام فليس منّا..

فالقياس هنا استخدم بمعنى عرض اليشء عىل يشء جلعل املعروض عليه أساسًا يف احلكم 
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ميكانيزما وفلسفة وجود و، وهذا ليس إال روح عىل املعروض من خالل درجة التقارب بينهام

 .قياس الّشَبه وأمثاله

الشبه،  وهبذا قد نقول بأّن نصوص العرض عىل الكتاب تكّرس مبدأ القياس، خاّصة قياس

فتعارض بعض النصوص التي اشتملتها املجموعات احلديثّية الثالث املتقّدمة الناهية عن 

 قياس الشبه وأمثاله.

وهبذا نكتشف أّن خرب معاذ بن جبل ـ لو تّم ـ يواجه بعض الروايات املتقّدمة ذات الداللة 

تواجه بعضًا آخر  عىل الفرضّية الرابعة، بينام جمموعة نصوص العرض عىل الكتاب والسنّة

 ما دّل عىل الفرضية الثانية.منها، وهو 

ً ًاالستدالل ًمن ًالنمط ًهذا ًتواجه ًالتي ًاملهّمة ًاملشكلة ًأّن ًهناغري ًاملعارضة هو أّن  ،عىل

تشابه الالقياس يتحّرك يف دائرة ما ال نّص فيه، بينام روايات العرض والطرح تتحّرك يف إعامل 

 ير القياس من خالل فضاء مغاير له متامًا؟!يف مورد فيه نّص، فكيف يمكن ترب

وهذهًاملشكلةًرغمًأّّناًحقيقيّةًومتنعًعنًنظرًنصوصًالعرضًللقياس،ًغريًأّنًاستداللناً

بل نحن نستخدم هذه املجموعة النصّية لتأكيد  هناًليسًهبذهًالطريقةًحتىًنواجهًهذهًاملشكلة،

لتشابه العاّم، بينام وجدنا مجلة من روايات أّن النص نفسه اعتمد يف تقويم األحاديث عىل مبدأ ا

القياس ـ مثل احلوارات التي جرت مع أيب حنيفة وغريه ـ كانت تستدّل إلبطال القياس بمبدأ 

تفريق املؤتلفات ومتييز املتشاهبات، وهذا يعني أّن نصوص العرض عىل الكتاب وكذلك 

قام عليه رفض القياس، وهو  نصوص الرتجيح بموافقة الكتاب، تعارض البناء التحتي الذي

، يف الوقت الذي تؤّكد نصوص العرض والرتجيح عليه بوصفه واالتساق رفض مبدأ التشابه

أساسًا يف تقويم األحاديث املتعارضة فيام بينها تارًة وغري املتعارضة أخرى، ويف حال التعارض 

التفكري القيايس يف فنحن نعمل باألقرب واألشبه بالكتاب الكريم وهذا هو عني ميكانيزما 

 روحه، فكيف صار منطقيًا اعتامد التشابه هنا دونه هناك؟!

، فلنتصّور أّننا وجدنا روايتني متعارضتني: إحدامها تقول: للتقريب فقط سأعطي مثاالً 

جيب قضاء الصالة عىل احلائض، واألخرى تقول: ال جيب عليها القضاء، فهنا علينا أن ننظر يف 

الذي ي شبه الكتاب والسنّة، فسنجد أّن رواية القضاء أقرب وتشبه الكتاب  أّي من احلديثني هو

من مظاهر االهتامم،  والقضاء   ،فالكتاب هيتّم بالصالةوتنسجم مع مزاجهام العام، والسنّة، 



  

، وبذلك نتمّكن من ترجيح بقضاء العبادات أمرت بقضاء الصوم، وهذا مؤرش االهتامم ةوالسنّ 

ًا لتفسري املوافقة عللكتاب والسنّة فيام ذاك تبدو عليه املخالفة، تب اً فققضاء كونه مواالخرب 

ليس آخرهم  ،واملخالفة باملعنى املضموين الروحي الذي ذهب إليه الكثري من العلامء املتأّخرين

 السيستاين.فضل اهلل والسّيد د السيّ 

، وهو مثال ورود اينفع هن بل نفس املثال الذي طرحه السيد الصدر واشتهر تداوله بعده

رواية حول الدعاء عند االستهالل، وأخرى حول عدم مبايعة أو مناكحة األكراد لكوهنم قوم 

من اجلّن مثاًل، فإّن الرواية األوىل ليست إال تعبريًا عن التشابه بني حال االستهالل وغريه يف 

سليمة بسبب تشاهبها  تعطي فيهام أمرًا واحدًا وهو الدعاء، فرواية الدعاء صارتكون الرشيعة 

مع فكرة الدعاء العاّمة يف القرآن الكريم، بينام رواية األكراد صارت ضعيفة بسبب تغايرها مع 

مبدأ تساوي البرش، مع أّنه من املمكن أّن الرشيعة ال ي عجبها الدعاء عند رؤية اهلالل، انطالقًا 

عجبها عدم تساوي األكراد مع سائر من متييز املتشاهبات وخلصوصيّة ال نعرفها، فيام يمكن أن ي  

 البرش خلصوصّية ال نعلمها بعد كوهنا غري مبنيّة عىل مبدأ التقارب والتشابه.

فإذا مل يصّح البناء التحتي للقياس وفقًا لبعض روايات القياس هنا، فهذا معناه أّن جمّرد 

رى، بل هو غري كون الرشيعة هتتّم بالصالة أو بقضاء الصوم ليس مرّجحًا لرواية عىل أخ

 منهجي وغري مصيب بدرجة عدم كون القياس كذلك.

نعم هذا الدليل املعارض ال ي عارض أصل النهي عن القياس؛ إذ يمكن التوفيق بني النهي 

ولو مل نعرف املرّبر  عن اعتامد التشابه خارج إطار النصوص، واعتامده داخل إطار النصوص

لتي بّررت عدم االعتامد بعدم تشابه الترشيعات، ؛ لكنّه يعارض بعض روايات القياس الذلك

 .املشهدين معاً بمالحظة فإّن هذا التربير سيغدو غري منطقي 

التباين ولو اجلزئي،  وكام أّن هذا الدليل املعارض ال جيري عىل رأي من جيعل املعارضة ه

أعّم من التطابق  وإن كان يلزمه أن يفّّس لنا معنى املوافقة، فإهّنا إذا مل تكن التباين فهذا

والتشابه، وهذا عود إىل جعل التشابه مرّبرًا لألخذ باحلديث أو عىل األقل عنرصًا مساعدًا يف 

 ذلك.

ًبتقديري هو التمييز بني قياس يشء عىل يشء، وقياس يشء عىل أشياء  واحلّلًالوحيدًهنا

 يف )ب(، فنحن ساساً ذي دّلت عليه النصوص هو أخذ )أ( أمتثل فضاًء، فالقياس املرفوض وال



  

 ،ج ،أمام ظاهرتني منفردتني بعينهام، بينام التشابه املنشود هنا هو أّننا نأخذ فضاء ومزاجًا عاّمًا )أ

تلفتان، وهو ما ينتج أّن نصوص قيس )ب( عليه، وهاتان عملّيتان م، فنز..( ،و ،هـ ،د

ة تراكمّية، بينام ئيّ قرااستة ة تركيبيّ للتشابه يف سياق عمليّ  العرض عىل الكتاب تعطي حجّيةً 

نتج أّن نصوص النهي عن القياس ترفض وجود قيمة للتشابه بني شيئني منفردين، وهذا ما ي  

يف أحكامها االستثناءات من املسارات واحلاالت الغالبة، فعندما يقول يل اخلرب  الرشيعة يقّل 

الغالبة هي توافق  ذ باملوافق للكتاب، فهذا معناه أّن احلالةبأّنه لدى تعارض خربين خ  

الترشيعات املنفردة مع احلالة الغالبة املتمثلة باملزاج الكتايب العاّم، أو املنسجمة مع العمومات، 

وهوما يكشف عن قّلة التخصيصات والتغايرات يف الدوائر الكبرية، لكّن هذا ال يمنع لو 

 ّمة.أخذنا فردًا أن نجده مغايرًا لفرد آخر برصف النظر عن الدوائر العا

ًبنيًحجيًّ ًمتييز ًلدينا ًيظهر ًوحجيًّوهبذا ًالقياسًالرشعي ًاالة ًالرشعيات،ستقراة ًيف بل  ء

نا صياغة املوقف بالتمييز بني قياس حكم عىل حكم أو حالة عىل حالة، وقياس حكم عىل نيمك

عة حاالت، فإّن نصوص القياس بضّمها وجمموعة أحكام متناغمة أو قياس حالة عىل جمم

الرتجيح سوف تعطينا رضورة هذا التمييز، األمر الذي يفرض تقييد لنصوص العرض و

بخصوص قياس ـ  ، وهو غري واضحالقـ لو كان هلا مثل هذا اإلطنفي القياس  ةأدلّ إطالقات 

 حالة، هي قياس حالة عىلـ خاّصة يف احلوارات ـ  ةالتي طرحها األئمّ  واألمثلة   .حالة عىل حالة

، ومتّيز ليناًا بالنسبة إجد ة، وهذه نقطة مهمّ القائسني آنذاك سة عندقيبل هذا هو املعروف يف األ

 .ءستقرابني القياس ومسالك من نوع مذاق الرشيعة واال

ًأيضاً  بأّن فرض وجود مزاج عام ي عرض النّص عليه متفّرع  عىل وجود  وربامًيناقشًهذا

ون التشابه بني الترشيعات، قانرصيد انسجام وتشابه بني مفردات هذا املزاج العام، وهذا يرفع 

ويقّلص من فرضية عدم التناظر التي تنبني عليها عملّية نقد القياس نقدًا فلسفّيًا، بل هذا هو ما 

اّدعاه القائلون بالقياس بالفعل، وذلك عندما قيل هلم بأّن الرشيعة قائمة عىل تفريق املؤتلفات 

ملة، لكّن احلالة الغالبة يف الرشيعة هو وتأليف املفرتقات، حيث قالوا بأّن هذا صحيح يف اجل

قيامها عىل التشابه، وهذه احلال تعطي ظنًّا قوّيًا ملصلحة النظرّية التي تعتمد التشابه وهي نظرّية 

 القياس.



  

ـ وأرجو التأّمل جيدًا ـ بأّن واقع التشابه الغالب يف الرشيعة ال ننكره،  لكنًيمكنناًاجلواب

صول ظّن عقالين أو معترب رشعًا من جمّرد تشابه شيئني، بعكس بل ننكر أن يكون مرّبرًا حل

تشابه يشء مع جمموعة أشياء، فإّن احتاملّية حلوق احلكم هلذا اليشء تغدو أكرب انطالقًا من كون 

 املراكمة توّلد قاعدة سيكون الفرد امللَحق من مصاديقها.

ًهذاًكّلهًعىلًاملسالكًاملشهورةًبنيًعلامءًاملسلمني، أّما دورًالكتابًوالسنّة،ًقويمًيفًتًطبعا 

الرأي الذي يرى أّن أغلب ما يف الرشيعة هو يف الكتاب، وأّن السنَّة تطبيق لقواعد الكتاب عىل 

وقليل  منها إضافات، فإّن االستدالل بمبدأ التشابه يف روايات العرض يصبح بال معنى من 

ّن األخذ باملتشابه بني احلديث األصل، وال تعارض حينئٍذ مع نصوص النهي عن القياس؛ أل

والكتاب ليس ألجل مبدأ التشابه بني األحكام، بل ألجل أّن احلديث يف الغالب متشابه مع 

ال أّن أحكام الرشيعة وأّن الزائد فيه عىل الكتاب هو النسبة األقّل، الكتاب لكونه تطبيقًا له، 

 التشابه، فانتبه. التي غالبها يف القرآن ـ حسب هذا الفرض ـ هي قائمة عىل

 وأهل بيته للقياس ـ نصوص ممارسة النيّب 

توجد بعض النصوص التي ف هم ـ أو قد ي فهم منها ـ أّن النبّي وأهل البيت مارسوا القياس 

، وهذا خري شاهد عىل رشعيّة العمل القيايس، وسوف نذكر بعض العّينات من هذه بأنفسهم

 .النصوص ثم نعّلق

ًاألوىل ًالرواية ًخرب ًبن: ًاباخلطًًّعمر تيت أف ،وأنا صائم لت  فقبّ  هششت يوماً  :قال،

                                              
قد بحثناه مفّصاًل يف كتاب )حجية السنّة يف ‘ من املناسب التنبيه هنا إىل أّن ما يرتبط بمبدأ اجتهاد النبّي ( 1)

د مراجعة متلف األدّلة العقلية والنقلّية، القرآنية (، وقد أثبتنا هناك بع501ـ  369الفكر اإلسالمي: 

والروائّية وغريها، أّنه مل يثبت اجتهاد النبّي بالفعل يف القضايا الدينّية والرشعّية باملعنى اخلاّص لكلمة 

االجتهاد، فإذا تصّور شخص أّن متلف بحوث االجتهاد النبوّي تأيت هنا، فهذا ليس دقيقًا، كام أّننا بحثناه 

 فال نعيد.

ربام يتفاجأ الكثري من نفاة القياس ـ خاّصة يف الوسط الشيعي ـ من بعض ما سننقله وتتّبعناه ومجعناه من ( 2)

مروّياٍت عن أهل البيت النبوي قد ترتبط بقّوة بترشيع القياس، لكنّني أعتقد بأّن شمولّية البحث يف 

دوغامئّية ـ انطالقًا من نقطة الصفر، يفرضان  القياس وموضوعّيته، والنظر فيه من جديد ـ دون مسبقات

 اليوم مقاربة متلفة للموضوع حتى لو توصلنا لنتائج متشاهبة مع السابقني.



  

أرأيت » ‘:فقال رسول اهلل ،لت وأنا صائمفقبّ  ،عظيامً  أمراً  صنعت اليوم :فقلت ،‘النبّي 

 
ٍ
 / فمه / فيمف» ‘:فقال رسول اهلل ،بذلك سأال ب :قلت ،«وأنت صائم لو متضمضت بامء

م / فيتمّ   .«فص 

ة القريبة من ضبني الرشب واجلامع، فكام أّن املضم قّدم مقاربة قياسّيةوذلك أّن النبي 

 وذكر   .الرشب ال ترّض كذا القبلة القريبة من اجلامع ال ترّض، وليس هذا إال من نوع القياس

 ريقة نوع تعليم أو رضا بالتفكري هبذا األسلوب.طالنبّي له هبذه ال

فهم بطريقة أخرى، وهي أّن النبي لكّن هذا احلديث ـ برصف النظر عن سنده  ـ يمكن أن ي 

فهم عمر بأّنك تعرف أّن املفطر هو اجلامع واألكل، فكام أّن املضمضة ليست أكاًل وال يريد أن ي  

بلة ليست مجاعًا وال رفثًا وال مالمسة  رشبًا، وهلذا مل يصدق عليها عنوان املفطر، كذلك الق 

فلامذا تسأل؟! وهلذا قال له: ففيم، فال موجب للسؤال للنساء فال يصدق عليها عنوان املفطر، 

بلة، فأسلوب النبّي  والقلق أصالً وأنت تعلم ما هو املفطر، وتعلم عدم صدق عنوانه عىل الق 

، لكن ال لتكريس القياس، بل لتنبيه عمر عىل أّن املفطر غري صادق هنا، كام هو غري  تعليمي 

 صادق هناك، فال موجب للقلق.

ًأخرىًوقدًحاول ًبطريقة معتربًا أّن عمر بن اخلّطاب  اخلطيبًالبغداديًأنًيفهمًالرواية

بنفسه مارس االجتهاد هنا بالقياس فحّرم القبلة بذلك، لكّن النبّي صّحح له اجتهاده، ومن ثّم 

 .أمضاه عىل نفس عملّية االجتهاد بام هي هي

ًغريًواضح؛ ر باالجتهاد، بل كّل ما يف فليس يف الرواية ما يرشح بوضوح قيام عم وهذا

األمر أّنه تصّور أّنه فعل شيئًا عظياًم، وال نعرف مصدر تصّوره هذا. وتعليق  النبّي عليه ال يعني 

 تربير قياسه الذي ال نعرف أّنه فعله أو ال هنا، فالقضّية هنا ينبغي أن تؤخذ بعفوّية أكرب.

 ولد يل غالم ،يا رسول اهلل :فقال ،‘بّي الن ىأت رجالً  أنّ  ،هريرةًأيبالروايةًالثانية:ًخربً

                                              
؛ ومصنّف 261، 218: 4؛ والبيهقي، السنن الكربى 431: 1؛ ومستدرك احلاكم 52، 21: 1مسند أمحد ( 1)

 .477: 1الفقيه واملتفّقه ؛ و476: 2لكويف ا

 .297: 1؛ وصفوة االختيار يف أصول الفقه 339: 2عني إعالم املوقّ انظر: ( 2)

 .478: 1الفقيه واملتفّقه  (3)



  

 ن  هل فيها م  » :قال ،محر :قال ،«؟ما ألواهنا» :قال ،نعم :قال ،«هل لك من إبل» :فقال ،سودأ

 .«ابنك هذا نزعه فلعّل » :قال ،قر  ه ع  عَ زَ ه نَ لعلّ  :قال ،«؟ى ذلكفأنّ » :قال ،نعم :قال، «؟قرَ أو  

 .أرصح النصوص عىل حجّية القياس لقد اعترب الشنقيطي هذا احلديث من

هذا احلديث ـ برصف النظر عن سنده ـ ال يدّل عىل رشعّية القياس؛ ألّن النبّي إّنام لكّن 

ة، فهو يقول له: ببّية من خالل هذه املقارَس يريد إيقاع الطرف اآلخر يف الشّك، وليس إثبات النَّ 

املمكن أن يكون نسل البرش كذلك، فال ما دام يمكن لإلبل أن يكون حاهلا كذلك، فإّنه من 

يمكنك اهّتام أحد أو نفي الولد عنك بمجّرد هذا االختالف، وهذا اإلمكان من خالل 

مالحظة نظري له يف النسل يف احليوانات يصبح حقيقّيًا، ومع االحتامل ال ينبغي ان نتهم أحدًا أو 

فالنبّي مل يثبت أّن هذا ولده ننفي الولد، بل نجري قاعدة الولد للفراش وللعاهر احلجر. 

بالقياس، بل أثبت ذلك بقاعدة الفراش، غري أّن القاعدة تتطّلب حال الشّك، وقد أحدث له 

ة، والشّك عرب القياس ال إشكال يف وجوده، غري أّنه ال بالشكَّ يف نفسه من خالل هذه املقار

 سهم.قياس بمجّرد الشّك واإلمكان كام هو واضح حتى عند القائسني أنف

هذا من أقوى احلجج عليهم يف إبطال »وقد ناقش ابن حزم االندليس هذا احلديث بالقول: 

 لنفيه عن نفسه، فأبطل رسول ةً الرجل جعل خالف ولده يف شبه اللون علّ  نّ أل وذلك ؛القياس

أن تتساوى  ‘فأبطل اإلبل الورق قد تلدها اإلبل احلمر، حكم الشبه، وأخربه أنّ  ‘اهلل

من له مسكة عقل يقيس والدات الناس  يف احلكم، ومن املحال املمتنع أن يكون املتشاهبات

 .«..عىل والدات اإلبل

نتج جعل عىل دّقته يف إثبات قاعدة ، وكالم ابن حزم تأليف املفرتقات، غري أّن هذا ال ي 

ال ينفي وجود الرواية مفيدة إلبطال القياس؛ ألّن القائس يعترب التشابه أساسًا يف القياس، لكنّه 

                                              
 األورق هو الذي لونه بني السواد والغربة، وهو األسمر.( 1)

؛ وسنن 645: 1؛ وسنن ابن ماجة 211: 4؛ وصحيح مسلم 150: 8، و178: 6صحيح البخاري ( 2)
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 باختالفات طفيفة فيام بينها.
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أحكام متشاهبة ملوضوعات غري متشاهبة، بل هو فقط ال جيري القياس يف حال عدم التشابه، 

فال هيّم نظرّيَة القياس إال أن يكون التشابه أساسًا يف االنتقال من األصل إىل الفرع، وهي ال 

 تّدعي أّن كّل حاالت عدم التشابه فبالرضورة يلزم فيها عدم تشابه احلكم.

 ث اخلثعمّية املشهور، ومديات الداللة على حجّية القياسحدي

أوًعبدًًعبيدًاهللًبنًالعباسعبدًاهللًبنًعباسًأوًأوً)الفضلًبنًعباسًالروايةًالثالثة:ًخربً

نا محلتها مل أن إي عجوز كبري أيب أو أمّ  نّ إ ،يا رسول اهلل: قال رجالً  نّ أ ،نس(أاهللًبنًالزبريًأوً

أكنت  دين   كأرأيت إن كان عىل أبيك أو أمّ » :قال ،قتلهاأن أت ن ربطتها خشيإو تستمسك

 .«كعن أبيك أو أمّ  فحّج » :قال ،نعم :قال ،«؟تقضيه

ًاخلثعميًّ ًبحديث ًوت عرف ًنقلها، ًأشكال ًيف ًاملتعّددة ًالرواية ًأيضا ،وهذه تعرّب عن عّدة  ة

وقد عّلق عليها بعد ، ورواها أغلب املحّدثني السنّةروايات يف احلقيقة من حيث األسانيد، 

 .«إىل النظائر ويف هذه األخبار إثبات املقايسة، والتنبيه عىل الردّ »عرضها اجلّصاص  فقال: 

فيامًحيتمل،ًبمداخالتًابنًحزمًً،ـًمتأثرا ًبعضًاليشءرًفًّناقشًهذهًالروايةًالشيخًاملظوقدً

، وهو بقضاء احلّج  يف حكمه الرسول أجرى القياس ه ال معنى للقول بأنّ نّ إ» فقال:ندليسًـًاأل

فاحتاج أن  كان ال يعلم بحكم قضاء احلّج  ي األحكام من اهلل تعاىل بالوحي، فهلاملرشع املتلقّ 

 ـته عىل تقدير صحّ  ـ ام املقصود من احلديثوإنّ  كيف ّتكمون! عليه بالقياس؟ ما لكم يستدّل 

دين،  وجوب قضاء كّل  ـني العام أع ـتطبيق العام عىل ما سألت عنه، وهو  ة عىلتنبيه اخلثعميّ 

 ؛ت، وهو أوىل بالقضاءامليّ  من الديون التي جيب قضاؤها عن مما يعدّ  احلّج  إذ خفي عليها أنّ 

ترشيع جديد غري  تطبيق العام عىل مصاديقه املعلومة ال حيتاج إىل يف أنّ  وال شّك  ه دين اهلل.ألنّ 

                                              
: 3مسلم  ؛ وصحيح234ـ  233: 7، و 218: 2؛ وصحيح البخاري 183، 41ـ  40: 2سنن الدارمي ( 1)

؛ 471: 4، و 459: 4؛ ومصنّف الكويف 229: 8، و 120، 118ـ  117، 116: 5؛ وسنن النسائي 156

؛ ومسند 108: 5؛ ومسند ابن اجلعد 218: 2؛ واملعجم األوسط 40: 12، و 258: 1واملعجم الكبري 

صادر الكثرية ؛ وغريها من امل342: 3؛ واالستذكار 282: 3؛ وجممع الزوائد 345، 240ـ  239: 1أمحد 

ين هو احلّج أو الصوم  باختالفات فيام بينها يف اسم الراوي، ويف كون السائل رجاًل أو امرأة، ويف كون الدَّ

 أو النذر، ويف كونه نيابة عن امليت أو احلّي، وغري ذلك.

فوة ؛ وص340: 2عني ؛ وإعالم املوقّ 70: 16؛ وانظر: الّسخيس، املبسوط 48: 4الفصول يف األصول ( 2)

 .297: 1االختيار يف أصول الفقه 



  

وال ينقيض العجب ممن  نوع القياس. من. وليس هو االنطباق قهري   ترشيع نفس العام، ألنّ 

 ،بالقضاء ويقول: دين الناس أحّق  ـة كاحلنفيّ  ـالصوم  وال يذهب إىل عدم وجوب قضاء احلّج 

 .«ة القياس!احلديث عىل حجيّ  هبذا يستدّل  ثمّ 

ًاملداخلةًالنقديًّ يفًغريًفكرةًتطبيقًالعامًالتيًتبدوًصحيحةًـًًـًقابلةًللنقاشًةإالًأّنًهذه

ً:وذلك

برصف النظر عن قبول بعٍض، وهم عدد كبري من متقّدمي األحناف وغريهم،  أّوال :

باحتهاد النبّي يف الرشيعة وعمله بالقياس بنفسه، ومن ثّم فاملناقشة معهم هنا هي مناقشة 

 مبنائّية وليست نقدًا عىل فهمهم هلذا احلديث..

س القياس كي يصل هو إىل حكم ّن النبّي مل يامربرصف النظر عن ذلك يمكن هلم القول بأ

 الظاهر منه أّنه يريد تعليمها احلكم الذي يعرفه اماهلل الرشعي، فهذا ليس بظاهر من احلديث، إنّ 

ـ آخر كي ينّبه الطرف اآلخر عىل احلكم املسؤول عنه، فاملستدّل  من خالل مقاربته بحكمٍ 

أّن النبي قاس ليعرف احلكم، بل  ال يّدعيوالحظ عبارة اجلّصاص احلنفي التي نقلناها آنفًا ـ 

 .يّدعي أّنه هبذا األسلوب يف تبيني احلكم نّبه عىل استخدام طريقة معرفة اليشء بنظريه

عقل ّنه ال ي  أمن ضّد مسلك القياس، فهذا اإلشكال النمطي تقريبًا والذي يذكره الكثريون 

دّلة القائسني هنا؛ أمجلة من عىل  ال ينبغي تسجيله ،حكامه عامل باألنّ أل ؛ن جيري النبّي القياَس أ

 وليس استداللّيًا. تعليمي   ألّن جوهر القياس النبوّي 

نعم، يمكن القول بأّن النبي عندما مارس القياس عّلمنا طريقته من خالل اجلامع املعلوم 

لمت العّلة واجلامع، وهذا ال ي رشعن نظرّية  لديه دون املظنون، فيفيد رشعّية القياس إذا ع 

 ياس خارج سياق القطع بالعّلة واجلامع.الق

ً ًمن ًيبعد ًهنا ًآخر ًتفسري ًيقّدم ًقد ًهنا، ًاألقّل ًالرواياتًعىل ًتعليمًبعضًهذه ًفكرة عن

وقد وردت يف هذا األمر رواية، وهي لريبطها بفكرة اإلقناع والتوضيح ال غري،  القياس،

 ،يف احلّل  رمى صيداً  عن رجلٍ  ×قال: سألت أبا عبد اهلل ،اجعبد الرمحن بن احلجّ صحيحة 

فامت  ،فأصابه يف احلل فمىض برميته حتى دخل احلرم، احلرم فيام بني الربيد واملسجد وهو يؤمّ 

 يف احلّل  اً كَ ام مثل ذلك مثل من نصب رَشَ إنّ  ،ليس عليه جزاء»فقال:  هل عليه جزاء؟ ،من رميته

                                              
 .971: 7؛ وانظر: ابن حزم، اإلحكام 197ـ  196: 3املظّفر، أصول الفقه ( 1)



  

ه ألنّ  ؛عليه جزاؤه فليس ،فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل احلرم فامت، إىل جانب احلرم

فليس عليه فيام كان بعد  ،نصب وهو له حالل، ورمى حيث رمى وهو له حالل نصب حيث

 .«لتعرفه ءباليش ءهت لك اليشام شبّ إنّ »فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: ، «يشءذلك 

بأهّنا  فاإلمام يفّّس هنا هذه الطريقة التي تصّورها ابن احلّجاج عىل أهّنا قياس، يفّّسها

ليست سوى لتقريب الفكرة لألذهان ال اعتامدًا عىل القياس يف التوّصل للحكم أو تعلياًم 

للقياس، وهذه الرواية هنا باخلصوص واضحة يف ذلك، وربام ما كان ينبغي البن احلّجاج ـ فيام 

والعّلة هي  أحتمل ـ أن يتوّهم شيئًا من ذلك؛ ألّن اإلمام بنّي العّلة، ومل يعتمد عىل املشاهبة،

، ومن ثّم يمكننا تفسري متلف الروايات النبوّية وغريها «نصب حيث نصب وهو له حالل»

هبذه الطريقة اعتامدًا عىل هذه الرواية وتوضيحها، وال أقّل من كوهنا تثري االحتامل يف الذهن ممّا 

 يعيق االستدالل هبا عىل القياس.

صحيح  لة عدم قوهلم بالقضاء نقض عىل األحناف بمسأأخريًا من الإّن ما ذكره املظّفر  ثانيا :

نتيجة واحدة يف بحث  تلتقي يفوة دوذلك أّن هذه الرواية الواردة بأشكال متعدّ وغري صحيح؛ 

داء احلّج أو نحوه، فإذا كان أز عن جعن احلّي العاابة ث عن النيمن صيغها يتحدّ  القياس، كثري  

فهذا يوجب كام هو املعروف، لنيابة عن املّيت، األحناف لدهيم موقف من القضاء أو من ا

فيكون إشكال املظّفر عندهم عدم أخذهم بصيغ هذه الرواية هنا املتصادمة مع هذه الفكرة، 

ال كالم فيها عن  ،ها هنايغ الرواية األخرى مثل التي نقلنالكّن بعض صعليهم صحيحًا هنا، 

من النيابة يف ون األحناف واحلنابلة ال يامنعة وروف أّن الشافعيّ عالقضاء وال عن امليّت، وامل

ام منع منه بعض ناملنوب عنه معذورًا، بي نإذا كا ،مثل احلّج  ،ة املالية معاً العبادات البدنيّ 

، فعىل الصيغ األخرى هذه تتناغم فتاوى األحناف الفقهّية مع استدالهلم هبذه الرواية املالكّية

 عىل القياس هنا، فانتبه.

ً ًسلمة،الرواية ًأم ًخرب قالت: ]جاء رجالن[ خيتصامن يف مواريث وأشياء قد  الرابعة:

                                              
، باختالف طفيف. وهذا 234: 4؛ والكايف 454: 2؛ وعلل الرشائع 260: 2كتاب من ال حيرضه الفقيه ( 1)

و قياس الشبه كام قلنا سابقًا، فابن احلّجاج احلديث من املؤّكدات عىل أّن القياس الذي كان يف تلك الفرتة ه

 انرصف ذهنه للقياس من أجل التشابه، واإلمام بّرر ذكر التشابه للتعريف ال للقياس.
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، ويف نقل آخر جاء «إين إّنام أقيض بينكم برأيي فيام مل ينزل عيّل فيه‘: درست، فقال

فمن قضيت له بيشء بحّجة أراها فاقتطع هبا من مال أخيه ظلاًم أتى هبا أسطامًا يف .. »إضافة: 

 .«..عنقه يوم القيامة

، فيام وصفه ابن حزم وقد ذكر املقريزي والقايض عيّاض أّن هذا احلديث خّرجه الثقات

 .بأنه حديث ساقط مكذوب؛ لضعف أسامة بن زيد الوارد يف سنده

ويف احلديث داللة رصحية عىل نظر الرسول برأيه، وأنه قد ال يصيب الواقع، فيدّل عىل 

قضاء عىل األقّل، فضاًل عن إمكانه، بل يدّل عىل خطأ االجتهاد يف باب ال رشعّية اجتهاد الرأي

 أحيانًا. النبوّي 

؛ ففي السند أسامة بن زيد بن أسلم وقد غمز فيه مجاعة من هومشكلة هذا احلديث سند

أئمة اجلرح والتعديل، مثل ابن سعد، وابن معني، وابن حنبل، والنسائي، والعقييل، والرازي، 

، هذا فضاًل عن كونه مهماًل يف مصادر الرجال توثيقه يف كلامت بعضهم، وورد وابن حبان

 .اإلمامّية ةالشيعيّ 

يضاف إىل ذلك، أّن روح هذا احلديث ورد بشكل آخر يف املصادر الشيعية وبسند مصّحح ـ 

إّنام أقيض بينكم بالبينات واأليامن وبعضكم أحلن بحّجته من بعض، »عىل املشهور ـ جاء فيه: 

، بل ورد يف بعض  « رجل قطعت له من مال أخيه شيئًا فإّنام قطعت له به قطعة من النارفأيام

املصادر السنية أيضًا بصيغة أخرى، وإن نوقش يف سندها، فعن ابن عمر قال: اختصم رجالن 
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إّنام أنا برش، إّنام أقيض بينكم بام أسمع منكم، ولعّل أحدكم أن يكون »فقال:  إىل النبي

 .«حّجته من أخيه، فمن قضيت له من حّق أخيه شيئًا فإّنام أقطع له قطعة من النارأحلن ب

فهذه الصيغة األخرى للخرب ال يوجد فيها تعبري القضاء بالرأي فيام مل ينزل عيّل، وهنا وإن 

احتمل تعّدد صدور هذه اجلملة من النبي، مّرًة هبذه الصيغة ومّرًة بتلك، إال أّن تشابه التعبري 

 ‘.هجدًا قد جيعلنا نتوّقف دون ّتصيل الوثوق بصدور ذلك التعبري من

وبرصف النظر عن هذا كّله فال يتضح املراد من الرأي هنا بشكل مطابق ملفهوم قياس العّلة 

أو الشَبه، بل لعّله هو املعنى الرابع الذي طرحناه يف فرضيات البحث، وهو تقدير األمور بام 

 رجح، فيكون معنى احلديث هو الفرضّية الرابعة بالقدر املتيّقن.يراه األحسن واألفضل واأل

يقيض ‘ ل اهللكان رسوأنه قال:  ،عن النعامن بن بشري الروايةًاخلامسة:ًماًرواهًالشعبي،

بعد ذلك بغري ما كان قىض به، فيرتك ما قىض به عىل حاله، ويستقبل ما ن وينزل القرآة القضيّ 

بغري ما نزل به القرآن ال معنى له إال أن  ‘هحكم اآلمدي أنّ  . وقد ذكرنزل به القرآن

 .منهورأي يكون عن اجتهاد 

ًلكنًجياب:

قد يكون قضاء النبي السابق عىل نزول اآليات معتمدًا عىل عمومات سابقة أو عىل ال :ًأوًّ

، ثم تأيت اآليات تتعّرض لتفاصيل توجب تغرّي عامةرشع من قبلنا وعىل قواعد وأصول 

يغرّي احلكم مل يكن  وربام هلذا، قياسًا أو رأيًا منهحلكم؛ فليس من الرضوري أن يكون ذلك ا

للقوانني، ولعّل هذا لكون  يهذه الرواية تدّل عىل عدم وجود مفعول رجع أي أنّ  ،السابق

 باآلية اجلديدة.أو طويت صفحته نسخ وقد القانون السابق حّجة ومعتربًا، 

حممد ـ  األنصاري اهلروياخلرب ـ بعد عدم ذكر اآلمدي سندًا له دون  يف سند هذا إنّ ثانيا :ً

بن عكاشة، وهذا الرجل شهد عليه غري واحد من أئمة الرجال بالكذب والوضع، فقد وصفه 

عة وصفه بأنه كذاب، بل وغريه من زرنقل الرازي عن أيب و ،بالكذاب الواضع الفتني
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يًا فهو رجل جمهول جدًا، وعليه، فاخلرب ضعيف، بل مل ، أما شيعالعلامء ّتّدثوا عنه بذلك

هات مصادر احلديث وال التاريخ، ال الشيعي وال السني، هلذا ال جيدر االعتامد عىل نجده يف أمّ 

 مثل هذا اخلرب يف مثل هذا املوضوع.

هذا كّله، مضافًا لعدم وضوح كون الرأي هنا هو القياس بمفهومه اخلاّص كام تقّدم يف 

 ية السابقة.الروا

ًال ًسادسةالرواية :ً ًبنًمروانصحيحة أيب حرضه  إنّ : ×أليب عبد اهلل قال: قلت ،عامر

فقال له أبو عبد  ،صنع فهو جائز فامـ يعني عمر ـ ، فقال: هذا ابني فقيل له: أوص   ،املوت

قلت:  ،«أجره»فقال:  ،بكذا وكذا ه أمر لكقلت: فإنّ  ،«فقد أوىص أبوك وأوجز»: ×اهلل

ام مثل قد أجزأت عنه إنّ »فقال:  ،ةدَ ش  ر   ه لغرية مؤمنة عارفة فلام أعتقناه بان لنا أنّ مَ َس نَ ب  وأوىص 

 .«فقد أجزأت عنه ،فوجدها مهزولة، ا سمينةعىل أهّن  ةً ذلك مثل رجل اشرتى أضحيّ 

فقد يستدّل هبذا اخلرب إلثبات أّن اإلمام مارس القياس مما يوحي بالرتخيص فيه أو تعليمه 

 ستمع بحيث يتلّقى اآلخرون هذه اآلليّة يف الفهم عىل أهنا آلّية صحيحة.للم

إال أّن هذا التقريب للمشهد غري واضح، بل حيتمل املوقف أّن اإلمام بعد أن بنّي احلكم 

أراد فقط التشبيه، ال أّنه أراد االستدالل عرب التشبيه، وهلذا أجابه يف األّول، ثّم ذكر التشبيه 

 والتمثيل.

ع من هذا احلكم مبيّنًا أّن له نظريًا من املتوّقع هنا أّن اإلمام ذكر ذلك لرفع استغرابه املتوقّ بل 

ن يرشح له مناط احلكم احلقيقي املوجود د بذكر الشبه أراالرشع، كام ومن املمكن أن يكون أ يف

م قام بام سؤول عن مالفة الواقع لو اتفقت ما داموهو أّن اإلنسان ليس ب ،يف املوردين معاً 

ولفت نظره إليها، متامًا كام ذكر يف الرواية الثالثة هنا  عليه، فذكر املثال لتأكيد هذه النكتة املناطّية

 العّلة واملناط.

بل قد يسّجل مناقشة متنّية عىل هذه الرواية بأّنه ربام يفهم منها ـ كام فهم منها بعض العلامء 
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 .ن بحثنا يف هذا املوضوع يف حمّلهق أقد سبو ـ أّن ابن الزنا ليس مؤمنًا! بالفعل

 عن رجلٍ  ×قال : سألت أبا احلسن ،اجعبدًالرمحنًبنًاحلّجً:ًصحيحةًالسابعةالروايةً

فيعلم  ،وليس يصل إليها ،قهاوقد أراد أن يطلّ  ،وهي يف منزل أهلها ،من أهلها اً رّس  ج امرأةً تزوّ 

قها يطلّ  ،هذا مثل الغائب عن أهله» قال: فقال: ،ترَ ه  ها إذا طَ ر  ه  ت وال يعلم بط  ثَ م  طَ  ها إذاثَ م  طَ 

 .«..والشهور ةلَّ باأله  

هذا األسلوب يف اجلواب كام حيتمل ـ ونحن نحّلل أسلوبًا وفعاًل وليس هناك نّص يتكّلم 

عن القياس ـ أّن اإلمام قام باستنتاج احلكم أمام الراوي عرب التمثيل، كذلك حيتمل جدًا أّنه 

قول بأّن حكم هذا الشخص هو حكم الغائب عن أهله، فيجري عليه ما جيري عليه، أراد أن ي

ففرق  بني أن تقول: هذا مثل الغائب عن أهله، إذًا فيلزمه حكمه، وبني أن تقول: هذا مثل 

الغائب عن أهله يف احلكم بالطالق عرب الشهور، فالصيغة األوىل تالمس القياس دون الثانية، 

تملني فيصعب ترجيح أحدمها، لتكون الرواية معارضة لنصوص النهي عن وما دام األمران حم

 القياس.

 هل استند اإلمام علّي للقياس يف فتوى الغسل باإلنزال؟

يقول: كان املهاجرون يأمرون  قال: أخربين من سمع أبا جعفر ،رمعمًّ:ًخربًثامنةالروايةًال

يفصل بني هؤالء، وقال املهاجرون: إذا من املاء، فمن  بالغسل، وكانت األنصار يقولون: املاء

فقال:  بن أيب طالب فاختصموا إليه، موا بينهم عيلَّ فقد وجب الغسل، فحكّ  اخلتان اخلتان مّس 

وال يوجب عليه  فيوجب احلدّ » قال: «؟يدخل وخيرج أجيب عليه احلدّ  أرأيتم لو رأيتم رجالً »

 ‘الت: ربام فعلنا أنا ورسول اهللفق ،فبلغ ذلك عائشة، فقىض للمهاجرين «!من ماء؟ صاعاً 

 .«واغتسلنا فقمنا

واضح  أّن التنازع كان عىل خلفّية وجوب الغسل بمجّرد الدخول دون إنزال، أو أّن إنزال 
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املاء هو املوجب للغسل املعرّب عنه يف الرواية باملاء؟ وقد جاء جواب اإلمام عيّل مطابقًا للرواية 

هور اإلماميّة بوجوب الغسل، لكّن اإلمام هنا استدّل عىل عن أهل البيت النبوّي وفتوى مج

القضّية ـ وهو حيكم ـ بعملّية قياسّية واضحة، فإذا كان الدخول يوجب احلّد، فالبّد أّنه يوجب 

املاء، والتعليل الذي قّدمه اإلمام البد أن يكون مفهومًا هلم، وليس أرسارّيًا؛ ألّنه حكم بينهم 

ه، فظاهر حاله هو طرح تربير مفهوم هلم، مع أّن وجوب احلّد بالدخول ال مقّدمًا تربيرًا حلكم

يالزم وجوب الغسل به، فاإلمام اعتمد هنا حرصًا عىل قياس ناتج عن كون الدخول له آثار، 

نتج أثرًا مثل الغسل؟ نتج أثرًا كبريًا مثل احلّد، فكيف ال ي   فإذا كان ي 

هـ(، وبينه وبني اإلمام عيّل 211لظاهر ـ الصنعاين )بنقلها ـ حسب اسنيًّا والرواية يتفّرد 

وع إرسال يف السند، ما مل يقل شخص بأّن هذه فتح عىل احتامل وقواسطتان فقط، وهذا ي

هـ( الثقة عىل الصحيح، عن 153أو  150الرواية رواها الصنعاين الثقة، عن معّمر بن راشد )

واية اإلمامّية اآلتّية التي هي عن الباقر أيضًا، ولو بقرينة الر هـ(،114اإلمام أيب جعفر الباقر )

رب الثامنية واخلمسني عامًا، اّنه مات عن عمر يق؛ ألومن املمكن أن يروي ابن راشد عن الباقر

هـ، فيكون عمره عند وفاة الباقر قريب العرشين عامًا، رغم 95قريب عام ه ولد وهذا يعني أنّ 

 .اإلمام الصادق خاّصة ّنه يف املصادر اإلمامية ذكر يف طبقةأ

دون ولكّن هذا أيضًا ال ي سعف؛ ألّن ظاهر السند أّن معمرًا أخربه من سمع أبا جعفر، 

 فيبقى اإلرسال عىل حاله.ّتديد هوّية هذا السامع، 

ًمرويًّ ًالرواية ًهذه ًأيضا ،لكّن ًاإلماميّة ًبالطرق فقد نقلها املحّدث النوري عن كتاب  ة

عن  ،دجعفر بن حممّ امء يصّحح هذا الكتاب دون بعض ـ عن اجلعفرّيات ـ وبعض العل

إذا  :قريش وقالت ،املاء من املاء :فقالت األنصار ،اجتمعت قريش واألنصار»: قال، ×أبيه

×: فقال عيلّ  ،بن أيب طالب املؤمنني عيلّ  فرتافعوا إىل أمري ،التقى اخلتانان فقد وجب الغسل

بن أيب  فقال عيلّ  ،نعم :أيوجب املهر؟ قالوا: قال ،نعم :قالوا ؟أيوجب احلدّ  ،يا معرش األنصار

أمري املؤمنني وأبى عليهم أمري  وأبوا عىل ،واملهر ال يوجب املاء ما بال ما أوجب احلدّ : طالب

هل يوجب املاء  :ئلس   ×اً عليّ  نّ ، أ×د عن أبيهسناد عن جعفر بن حممّ وهبذا اإل، «املؤمنني
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 وال يوجب صاعاً  ،ةالعدّ  وهيدم وهيدم الطالق ويوجب احلدّ  يوجب الصداق» :فقال ؟املاء الإ

.. مثله ×د الراوندي يف نوادره باسناده عنهوروامها السيّ ، «هو لصاع من ماء أوجب ،من ماء

دخال من املهاجرون واألنصار يف وجوب الغسل باإل لألنصار ملا اختلف× ويف حديث عيلّ 

‘: روينا عنه :املهاجرون وقال ،ام املاء من املاءإنّ  ‘:روينا عنه :األنصار فقال ،غري إنزال

 :فقالوا« ؟أتوجبون عليه اجللد والرجم» :لألنصار× فقال، الغسل إذا التقى اخلتانان وجب

دخله فقد وجب أإذا  ،من ماء توجبون عليه صاعاً  توجبون اجللد والرجم والأ» :فقال ،نعم

 .قوله فرجعوا إىل «الغسل

ال تشابه حتى طرائق السنيّة والشيعّية، ، يبدو يل أّن الرواية ندوبرصف النظر عن الس

القياس، فام هو الشبه بني فرض احلّد عىل الدخول وفرض الغسل عليه؟! إال أن يكون املراد أّن 

الدخول له أثر  يف الرشع يف باب احلدود، فالبد أن يكون له أثر يف الغسل، وإن كان ظاهره كأّنه 

ة، فيستدّل بقدرة الدخول عىل إجياب احلّد عىل كونه أقدر عىل إجياب يشبه قياس األولويّ 

الغسل، فام يوجب احلّد ـ وهو عظيم جدًا ـ كيف ال يوجب الغسل وهو بسيط، وليس سوى صاع 

 .، يرّد علمه إىل أهلهمن ماء؟! وإن كان يبدو هذا الكالم حتى عىل طرائق القياسّيني قياسًا رديئاً 

 ب اخلمر، قياس أو فقه مصلحة؟! مناقشات وردودحكم علّي حبّد شار

ًال )إّن( قال: قال: ، ×عن أيب جعفر ،()املعتربًعىلًاملشهورًزرارة:ًخربًتاسعةالرواية

 ،وإذا هذى افرتى، ىذَ وإذا سكر هَ  ،رَ ك  الرجل إذا رشب اخلمر َس  إنّ »كان يقول:  ×اً عليّ 

 .«املفرتي فاجلدوه حدّ 

)الدبيل( ثور بن زيد الدييل  مصادر أهل السنّة أيضًا، ففي خرب وقد وردت هذه الرواية يف

ريض اهلل تعاىل ـ بن أيب طالب  فقال عيلّ ، عمر بن اخلطاب استشار يف اخلمر يرشهبا الرجل أنّ 

أو كام  ،هذي افرتى وإذا ،وإذا سكر هذي ،رَ ك  ه إذا رشب َس فإنّ  ،نرى أن جتلده ثامنني»ـ: عنه 
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 .«امنني يف اخلمرفجلد عمر ث :قال ،قال

ألّنه ينتجه  س، فقاس الرشب عىل القذف؛رى القياأج× اً ّن اإلمام عليّ يد أهذا اخلرب يف

 .هذه الرواية من ةالعديد من علامء السنّة والزيديّ ، وهذا ما فهمه كرعىل تقدير الّس 

 .«وذلك هو القياس ،ة اليشء مقامهفأقام مظنّ »يقول الشوكاين معّلقًا: 

ربام يكون هو الذي دفع املسترشق جوزيف شاخت  ما سبق وأمثاهلاما احلديث ووهذ

عيّل بن أيب طالب قياسات بدائّية مل درسة للقول بأّننا نجد يف بعض اآلراء الفقهّية ملم( 1969)

 .تنضج

ًباقدًشعرًبلً ًًةحتامليًّبعضًعلامءًاإلمامّية ًالقياسًهنا، ًللرّد، ًردود،ًذاكرينًفتصّدوا عّدة

ً:هي

ًاألّول: ألّن مذهبه  ؛×منه وهذا ليس قياساً »: حيث قال املقداد السيوريما ذكره ًالرّد

. وقال قطب الدين الراوندي: «‘..للعلَّة كام سمعه عن النبي ّتريم القياس، بل بياناً 

ام أومى نّ إ، و×من عيلّ  القذف، ومل يكن ما ذكره لعمر اجتهاداً  عىل حدّ  محالً  وليس هذا احلدّ »

 .«يف وجه ذلك ‘ىل بعض ما سمعه من النبّي إ

ًالثاين: مماشاهتم يف  ×غرضه والظاهر أنّ »: ، حيث قالاألّول املجليّس ما ذكره  الرّد

 .«وا بذلك عليهوأقرّ  ،وا باحلدّ ليقرّ  ؛املقايسة

ًالثالث: ، ق النجفييظهر من املحقّ وهو ليس رصحيًا يف الرّد لكنّه يتضّمنه، وهو ما  الرّد
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 .هو من التفويض اجلائز ألهل البيت ّن هذا الذي قام به عيلّ ث ذكر أحي

يف  وقد ورد له ،يف الرشع إن كان شارب اخلمر ورد له حدّ »يقول السيد حمسن األمني: 

وإن مل يرد له كان ، ام هو استنباط حكمة تناسب علم عيلّ إنّ  ،من عيلّ  فليس هذا رأياً  ،ةالسنّ 

وكيف كان فال داللة  ،عىل علم غزير االمام وما استنبطه يف ذلك يدّل إىل رأي  تعزيره موكوالً 

 .«له عىل العمل بالرأي

ًآلّيتانًيفًالتعاملًمعًهذهًالروايةًالتارخيّية:ًةثمًّوعىلًأّيةًحال،ً

نقد هذه الرواية والتشكيك يف أصلها، إّما من خالل املنهج احلديثي السندي،  األوىل:ًةاآلليًّ

نهج املتني، وهذا ما فعله ابن حزم الذي اعترب الرواية منقولة بأكثر من شكل أو من خالل امل

حاشى هلل أن »بنقدها مضمونًا قائاًل: يف بعض بحوثه الفقهّية وبينها بعض االختالفات، بل قام 

وأعقل وأعلم من أن يقولوا هذا السخف  هم واهلل أجّل  ،هذا الكالم الفاسد يقول صاحب

بام  ونفهم حيتجّ  ،عليه ولو كفر أو قذف من هذى فال حدّ  مجاعهم عىل أنّ إويكفي منه ، الباطل

 .«له وأحرض مبطل حلكمه ونعوذ باهلل مثل هذا ل مالٍف هم أوّ 

فإّن الرواية ال تريد أن ّتاسب عىل اهلذيان، بل تريد  ولكّنًإشكالًاألندليسًهناًغريًدقيق؛

وره جلريمة جتاه اآلخرين )القذف(، فهذا واٍع يفيض هلذيان يفيض بد أن ّتاسب عىل فعلٍ 

حماسبة عىل االضطرار بسوء االختيار وعىل املقّدمات، وليس عىل نفس صدور الكالم حال 

اهلذيان، وهلذا كان احلّد هنا حدَّ اخلمر وليس حّد القذف، ولو قالوا بأّنه حّد القذف نفسه لكان 

 إشكال األندليس يف حمّله.

 الستدالل هبا عىل القياس، وهنا يلزمنا التعليق:نقد ا اآللّيةًالثانية:

ّن هذا بيان لعّلة احلكم املسموعة من أوالسيوري  يالقطب الراوندكّل من دعاء اإّن  أّوال :

للسامع من النبّي،  ةشارة علويّ إّي أال فليس يف الرواية بّي، مبني  عىل إنكار القياس مسبقًا، وإالن

، وكان ذلك ‘نّي هلم نسبة ذلك لهلب ،عًا من رسول اهللة سامبل بالعكس لو كانت القضيّ 

 قوى وأحسم.أبلغ وأ

                                              
 .457: 41انظر: جواهر الكالم ( 1)

 .50: 1أعيان الشيعة ( 2)

 .1019ـ  1011: 7؛ وانظر: اإلحكام 249: 11املحىّل ( 3)



  

مسبق للقياس، وقراءة للرواية  وكذلك احلال يف تربير املجليّس األّول، فهو مبنّي عىل إنكارٍ 

يف ضوء هذا اإلنكار املسبق، يف حني نحن نريد ّتقيق معطيات هذه الرواية يف نفسها حالّيًا، 

بل ال أدري ما الذي جيرب اإلمام اإليامن املسبق بالقياس أو الرفض كذلك،  برصف النظر عن

ذا كان سمع هذا احلكم من رسول اهلل أو فهمه من فإعلّيًا عىل أّن جيارهيم يف القياس؟! 

كان أفضل له أن يبنّي ذلك مبارشًة، وإن كان من ترشيعه هو بناء لنصوصه ونصوص الكتاب 

بعد النبّي ـ وهو ما ال رشعيّة يف أصل الرشع ثابتة حكام أسيس أتم بة هلالية الترشيعيّ لوعىل ا

معقول ال يوّرط  مكانه التربير بأمرٍ فكان بإـ من كتاب حجّية السنّة  ّلهحمنوافق عليه وبحثناه يف 

ال وإنني، فإن أخذوا بقوله فبها الثام ارى فيهوع أن يقول: إهّنا جريمة منكرة وأيف القياس، من ن

 يب عليه، فام هو املوجب لفرض عمل اإلمام بالقياس حتى يدفعهم ليشء من هذا؟!فال تثر

 ؛الذي هو ـ عند رافضيه ـ أخطر بكثري من ترك املسلمني حّد الرشب، ووكيف يامرس القياس

 ملصلحة إبقاء حّد الرشب يف عامل التطبيق الواقعي؟!

شواهد تارخيّية أو حديثيّة  إهّنا برأيي املتواضع جمّرد تأويالت يف النصوص ليس عليها

متصلة هبا، واألفضل أن نقول بأّن احلديث يدّل عىل القياس لكنّه يعارض أدّلة النهي عن 

القياس فنطّبق قواعد التعارض، ال أن نتكّلف الفرضّيات حلّل املشكلة بجموٍع أو أوجه غري 

هيم موقف مسبق من حّد عرفّية، خاّصة وأّن فكرة التقيّة هنا غري واضحة، بعد أن مل يكن لد

 شارب اخلمر، بل هم بالفعل يستشريون علّيًا لتحديد موقٍف.

وأّما ما ذكره النجفي فجوابه أّننا ال نتكّلم يف التفويض وعدمه، بل نتكّلم يف آليّة تقريب 

اإلمام عيّل للحكم هنا، فهذه اآللّية هي بنفسها آلّية قياسّية برصف النظر عن احلكم ثبوتًا، ومن 

 ّم فاإلمام يكّرس بمثل هذه اآللّية ذهنّية القياس.ث

فهم الرواية، وذلك أّن علّيًا مل يقس حّد اخلمر عىل حّد القذف، بما يبدو يل أّنه األوفق  ثانيا :

بل مارس نوعًا آخر من االجتهاد ـ لو صّحت هذه الرواية ـ وهو دراسة اآلثار األقرب النامجة 

ام يتفّوه به بلسانه، وّتميل شارب املسكر مسؤولّية هذه عن رشب املسكر، وهو ما يتصل ب

اآلثار، فشارب املسكر نوعًا خيرج عن وعيه فيام يقول، وهذا أدنى مراتب تأثري املسكر عليه، 

فعاقبه ـ مشّخصًا مصلحًة يف ذلك ـ بنتائج أفعاله يف حّدها األدنى، والحظ أّن أقرب عّينة هلذه 

 الثامنني. فلم يقل عيّل: إّن شارب اخلمر يشبه القاذف، حتى النتائج هي القذف، فأعطاه حدّ 



  

يكون قد قام بقياس، بل قال بأّن رشب اخلمر يفيض اىل القذف، فنحن نعاقبه بحّد القذف كي 

نتجنّب وقوع أقرب املوبقات املتوّقعة منه، وهي الدخول يف أعراض الناس، ففي احلقيقة 

لوسيلة مسؤوليّة الغاية، وكان أقرب إىل ذلك منه إىل مارس عيل  سّد الذرائع، عرب ّتميل ا

 القياس بمفهومه املعروف.

ولو أّن شخصًا اعترب هذا األمر هراًء وتربيرًا حلّد الثامنني غري منطقي، فهذا بنفسه سيكون 

ماّدة جّيدًة لتسجيل نقد متني عىل الرواية، والتشكيك بصدورها، بعد استبعاد قول ذلك من 

 طالب، وإال فهذا هو الظاهر منها.عيّل بن أيب 

وفقًا هلذا التفسري سيكون عيّل مارس تشخيص املصلحة عرب مقارنة الوسائل بالنتائج، 

وإعطاء الوسائل حكم النتائج، هبدف ضامن ّتّقق النتائج أو ّتّقق عدمها تبعًا للوجوب أو 

مفهومه الرابع دون سائر ، وهذا إن دّل عىل يشء فهو يدّل عىل القياس بالتحريم املتعّلق هبا

، خاّصًة األّول والثاين، املستهَدفني باإلثبات عرب مثل هذه الرواية من قبل القائسني املفاهيم

 املستدّلني هبا.

وهبذا تكون هذه الرواية معارضًة بنحٍو ما خلصوص تلك الروايات املتقّدمة الداّلة عىل نفي 

النهي عن  نصوَص  ليلة للغاية، وال تعارض هذه الرواية  الفرضّية الرابعة، وقد قلنا سابقًا بأهّنا ق

 قياش الشبه أو الفرضّية الثالثة أو اخلامسة.

 حّد التفضيل واملشاركة، مواقف علوّية مؤّيدة للقياس!

بكر  عىل أيب أحد   يال يفّضلن»: ×قال : قال عيلّ  ل،ْحًاحلكمًبنًج ً:ًخربًعارشةالروايةًال

أال ولن يبلغني عن أحد  ..»بصيغة: عن غريه أيضًا و. وورد «ياملفرت وعمر إال جلدته حدّ 

 :قال ،عن إبراهيم ،رَش ع  أيب مَ ويف صيغٍة بالسند إىل  .«ياملفرت جلدته حدّ  الإلني عليهام يفّض 

 قوماً  بلغني أنّ »يقول:  ×اً عليّ  سمعت  : قال ،ة رضب بيده عىل منرب الكوفةمَ قَ ل  سمعت عَ 

 .«عليه ما عىل املفرتي ،من هذا فهو مفرتٍ  شيئاً  من قال .عمرلونني عىل أيب بكر ويفّض 
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وتقريب االستدالل هبذه الرواية هنا أّنه أجرى عليه حّد املفرتي قياسًا، فقاس افرتاَءه عىل 

 افرتاء املفرتي يف حّد القذف، رغم أّنه ليس مصداقًا للقذف واالفرتاء فقهّيًا.

ًلروايةً وقدًوقعتًهذهًالروايةًموقعًالنقاشً ًبنيًاملأمونًومجاعةًمنًعلامءًأهلًالسنّة،ًوفقا 

 فقال آخر: فإنّ »روايًة جاء فيها:  إسحاق بن محاد بن زيدفقد نقل الصدوق بسنده إىل  إمامّية،

كيف جيوز أن  :قال املأمون .املفرتي عىل أيب بكر وعمر جلدته حدّ  لنيمن فّض  :قال ×اً عليّ 

 وجل عامالً  عزّ  حلدود اهلل ياً فيكون متعدّ  ،عليه ال جيب حد   عىل من أجلد احلدّ : ×يقول عيل  

يتكم ه قال: ولّ إمامكم أنّ  وقد رويتم عن ،له عليهام فريةوليس تفضيل من فّض  .بخالف أمره

مع  ،عىل أيب بكر ×عىل نفسه أو عيلّ  أبو بكر :الرجلني أصدق عندكم فأّي  ،ولست بخريكم

 .«..تناقض احلديث يف نفسه؟

أمون ـ وفقًا هلذه الرواية ـ تعامل مع ما نقل عن عيّل من خارج سياق فرضيّة القياس، فامل

فبدا له أّن نقدًا متنّيًا يواجه الرواية، وهو أّن علّيًا سيقيض بحكم املفرتي عىل غري املفرتي، وهذا 

بإجراء قياس  غري معقول، بينام اعترب القائسون أّن نفس عدم املعقوليّة هذه معناه أّن علّيًا قام

رشعي، أخرج حكَمه هذا عن حدود عدم املعقوليّة، وهبذا ال نالحظ يف كالم املأمون يف 

اإلشكالّية األوىل نقدًا عىل موضوع القياس، بل ختطٍّ له. نعم إشكالّيته الثانية تتصل باملوضوع 

 التفضييل نفسه، وهو خارج عن سياق بحثنا هنا.

 ا؛ا لنا ال علينا نقول بمضموهنا وإهّن نّ إ»هذه الرواية بالقول: عّلق نور اهلل التسرتي عىل كام 

وهو افرتاء بال  ،ن لثبوت أصل الفضل هلامعىل أيب بكر وعمر متضمّ × تفضيل عيلّ  ألنّ 

من  أفقه فالناً  إنّ  :أفضل من أيب بكر وعمر جيري جمرى أن يقال ×اً عليّ  بأنّ  بل القول ،امرتاء

 .«..احلامر، وأعلم من اجلدار

                                                                                                                     
 .366ـ  365: 44، و 371ـ  370: 30؛ وتاريخ مدينة دمشق 21: 13 ؛ وكنز العامل95

؛ والرواية ضعيفة السند بعدم ثبوت وثاقة كّل من: صالح بن أيب مّحاد 202: 2عيون أخبار الرضا ( 1)

، إال إذا قيل بأّن الثاين هو إسامعيل بن إسحاق بن مّحاد ـ أحد القضاة ـ إسحاق بن محاد بن زيدالرازي، و

 عند أهل السنّة. املوثق

؛ والقايض 60؛ وانظر: ابن حجر، الصواعق املحرقة: 277الصوارم املهرقة يف جواب الصواعق املحرقة: ( 2)

 .377: 10؛ وبحار األنوار 152: 3؛ والنباطي العاميل، الرصاط املستقيم 251: 2النعامن، رشح األخبار 



  

وكالمه واضح يف النظر إىل املوضوع التفضييل نفسه، ال إىل قضّية القياس، فام قاله التسرتي 

ـ لو صّح ـ لزم منه إبطال ما قاله املأمون، وتقديم تربير ملعقوليّة الرواية يف نفسها، برصف النظر 

 عن قضّية القياس.

 ةيس عن عيّل، معتربًا أّن السنّ الشيعي نقل هذه الرواية عن عمر ولالطربي كام أّن ابن جرير 

عن عمر بالفعل يف  ةهذه الرواية مرويّ  يت  رأوقد  .اب يف هذه القضيّةتابعوا عمر بن اخلطّ 

 .بعض املصادر مثل الذهبي وغريه

وال أثق  وبرصف النظر عن سالمة هذه الرواية من حيث الصدور ـ علاًم أّنني أستبعدها

، الحقاً  تغل عىل التفضيالت التي وقع فيها نقاش كبري بني املذاهببسهولة بالروايات التي تش

وموضوع التفاضل بني اخللفاء األربعة األوائل موضوع إشكايّل عرب التاريخ حتى داخل 

الوسط السنّي يف ترتيب األفضلّية بينهم، وماّدة دسمة لوضع األحاديث ـ لكّن االستدالل هبا 

نعرف هوّية الفعل العلوي، فهل يريد أن جيلده كذلك لكونه من هنا ال يبدو واضحًا؛ ألّننا ال 

املصاديق غري املعروفة حلّد املفرتّي، فيكون من تطبيق القاعدة ـ ملغاة اخلصوصّية ـ عىل املورد، 

فيكون علّيًا قد ألغى خصوصيّة القذف ليفهم من مورد احلّد مطلق االهتامات الشديدة اخلطرية 

أو أّن حكمه هذا والئي  فريجع فهمه للدالالت اللفظّية، جتامعي، عىل املجتمع واألمن اال

وليس إخبارًا عن حكم رشعّي إهلّي يف القضّية، أو أّنه مارس القياس بالفعل؟ كّلها أمور 

حمتملة، واالحتامالت مفتوحة فيها، فاجلزم بواحٍد منها ليس سهاًل، حتى نستدّل هبا عىل أحد 

، وإن كان حمتمل لنصوص النهي عن القياسحتاًم خلرب معارضًا االحتامالت بعينه ليكون ا

 .املعاَرضة

وعليه، فدعوى أّن هذا النّص أجنبي  متامًا عن موضوعنا غري واضح، وكذلك دعوى 

                                              
 .298انظر: املسرتشد: ( 1)

 .51؛ والسيوطي، تاريخ اخللفاء: 114: 3إلسالم انظر: الذهبي، تاريخ ا( 2)

فضلّيته عىل الشيخني، متناسب  مع حجم اإلشكالّية أ ىوضعها عىل من يرعيل   إّن حجم العقوبة التي يريد( 3)

يف العصور الالحقة بني املذاهب، وليس متناسبًا مع العرص العلوّي، ففي العقود األربعة األوىل للهجرة مل 

هذا القبيل بالذي يصل إىل حّد جعل حّد وعقاب عىل من يفّضل علّيًا عىل غريه  يكن موضوع من

 احلقيقة بالضبط.أين تقع بتقديري، برصف النظر عن 



  

ض املحتمل القائم.  قطعّية إفادته الرتخيص بالقياس، بل هو يقع يف دائرة املعار 

بن  حّي  قال: أخربين عمرو أنّ  ،هـ(151أو150ًً)ًجيًْرً ابنًج ًخربًًاديةًعرشة:احلالروايةً

 ان، فدّل دَ م  بغَ  أصيل، وألقوه يف بئرٍ  ه سمع يعىل خيرب هبذا اخلرب، قال: اسم املقتولأنّ  ،يعىل أخربه

 من عيلّ  يتقول: اللهم ال ختف اماً امرأة أبيه عىل محار بصنعاء أيّ  ان األخرض، فطافتبَّ عليه الذّ 

فقتله هو وامرأة أبيه، فقال  واحد، يعىل كان يقول: كان هلا خليل   ، قال عمر: إنّ قتل أصيالً 

عمر: أن اقتلهم، فلو اشرتك يف دمه أهل صنعاء أمجعون  : سمعت يعىل يقول: كتب إيلّ حّي 

: يا أمري قال له عيلّ  فيها حتى عمر كان يشّك  قال ابن جريج: وأخربين عبد الكريم أنّ  قتلتهم،

، أكنت ، وهذا عضواً جزور فأخذ هذا عضواً  اشرتكوا يف رسقة اً نفر أرأيت لو أنّ  ،املؤمنني

له ( استخرج/سع وانفرجت)استهرج ـ بمعنى اقال: فذلك حني استمدح  قاطعهم؟ قال: نعم،

 .«الرأي

فعيل  قاس هنا حكم املشاركة يف القتل عىل االشرتاك يف الّسقة، فكام أّن االشرتاك يف 

 .شرتكني، كذلك احلال يف القتلالّسقة يوجب احلّد عىل كّل امل

قد ورد بقتل من قتل، وكام ورد بقطع  النّص  نّ إ»وقد عّلق األندليس عىل هذا اخلرب بالقول: 

، القصاص حياة( )ولكم يف ني يف القرآن بأقوى من اآلخر، قال تعاىل:رسق ليس أحد النّص  من

والسارقة فاقطعوا أيدهيام( ومل  رقوقال تعاىل: )والسا ،وقال تعاىل: )وجزاء سيئة سيئة مثلها(

ام أنكر عىل عمر اختالف إنّ  لكان عيل   فلو صّح  مرين منفرد من مشارك،تعاىل من كال األ خيّص 

 ني وأخذه باآلخر. وهذا هو الذي ننكره نحن سواء بسواء،النّص  حكمه فقط، وتركه أحد

 .«أو معنى ، من أن يكون له يف القياس مدخل أو أثرهذا اخلرب، لو صّح  فخرج

                                              
؛ وإعالم 397: 3؛ وانظر: الزمرشي، الفائق يف غريب احلديث 477ـ  476: 9الصنعاين، املصنّف ( 1)

 .378ـ  377: 2عني املوقّ 

بأّن تركيبة الرواية تعاين من بعض االضطراب أو النقص أو الغموض، وليست مّتسقة جيب علينا اإلقرار ( 2)

ة يف نقل الوقائع، فمطلعها يوحي بأّن عمر بن اخلّطاب كان قاطعًا بإنزال العقوبة عىل اجلميع بينام َس ل  وَس 

يف حال االنفراد، هنايتها توحي بأّن علّيًا يريد إقناعه بجريان حكم القتل يف حال املشاركة، وليس فقط 

مما جيعل الرواية ّتوي قدرًا من اإلهبام الذي ربام يمكن تذليل بعضه عىل  ،فضاًل عن أمور أخرى تبدو يل

 األقّل.

 .1025: 7اإلحكام ( 3)



  

هذا استنباط من »وإليه يرجع ما ذكره السيد حمسن األمني يف قوله معّلقًا عىل احلديث هنا: 

 .«عىل كليهام كالسارق فالقاتل يصدق ،ال عمل بالرأي ،الدليل

ويف تقديري، وبرصف النظر عن السند وتفّرد الصنعاين بنقل هذه الرواية مسندًة، فإّن كالم 

 يبدو حرصًا أّنه يريد منه االستناد للقياس، بل يبدو ـ أو حيتمل عىل األقّل ـ أّنه عيّل مع عمر ال

يريد تنبيهه عىل أّن املعيار هو املشاركة يف اجلريمة، فلاّم نبّهه ملورٍد آخر انتبه عمر للقضيّة، 

واستخدام كلمة الرأي هنا ـ لو كانت من صحايب ـ ال يعني بالرضورة املصطلح اخلاّص، بل 

 تعني أّن عمر بن اخلطاب اقتنع بام قاله عيّل وقّربه.

 اإلمام حمّمد الباقر واستخدامه القياس يف حواره مع قتادة!

 إذا أقبل رجل‘ يف مسجد الرسول جالساً  قال: كنت   ،أيبًمحزةًالثاميلالثانيةًعرشة:ًخربً

 فقال يل: ؟اجتكفقال: من أنت يا عبد اهلل؟ قلت: رجل من أهل الكوفة، فقلت: ما ح ،مفسلّ 

مسألة  أت له أربعنيقال: هيّ  ؟؟ فقلت: نعم فام حاجتك إليه×د بن عيلأتعرف أبا جعفر حممّ 

فام انقطع كالمي معه حتى أقبل  ..أخذته وما كان من باطل تركته أسأله عنها فام كان من حّق 

من »فقال له: .. وحوله أهل خراسان وغريهم يسألونه عن مناسك احلّج × أبو جعفر

م أبو فتبّس  قال قتادة: فأخربين عن اجلبن قال:، قال: أنا قتادة بن دعامة البرصي ،«نت؟أ

فقال: ، «ال بأس به»، فقال: ت عيلّ قال: ضلّ  «رجعت مسائلك إىل هذا؟»قال:  ثمّ  ،×جعفر

وال فيها دم وال  اإلنفحة ليس هلا عروق إنّ  ؛قال: ليس هبا بأس ،ه ربام جعلت فيه إنفحة امليتإنّ 

ميتة أخرجت  ام اإلنفحة بمنزلة دجاجةوإنّ »، ثم قال: «ام خترج من بني فرث ودمإنّ  ،عظم هلا

أبو جعفر:  فقال له ،، فقال قتادة: ال، وال آمر بأكلها«؟فهل تؤكل تلك البيضة ،منها بيضة

منها دجاجة  فإن حضنت تلك البيضة فخرجت» :ا من امليتة، قال لهفقال: ألهّن  «ومل؟»

: ×قال ، ثمّ «ل لك الدجاجةم عليك البيضة وحلّ فام حرّ »: نعم، قال: قال «أتأكلها؟

وال تسأل  نيفكذلك اإلنفحة مثل البيضة فاشرت اجلبن من أسواق املسلمني من أيدي املصلّ »

 .«عنه، إال أن يأتيك من خيربك عنه

                                              
 .50: 1أعيان الشيعة ( 1)

 .257ـ  256: 6الكايف ( 2)



  

بل هنا طريقة القياس ونفي الفرق بني شيئني وتشاهبهام، × لقد استخدم اإلمام الباقر

واضح  تعبريه بأّن هذا بمنزلة هذا، وهي طريقة القياس، فتدّل عىل نوع من املوافقة عىل ذهنيّة 

 ذات صلة وثيقة بفكرة القياس.

 وقد صار األمر واضحًا مما تقّدم فال نطيل.

ه يظهر حاله ممّا تقّدم،  أكتفي هبذا القدر من نصوص ممارسة النبّي وأهل بيته للقياس. وغري 

من غريه داللته يف تقديري بائسة ال تستحّق التوّقف أو مل يذكروه ـ مما ذكروه ـ  وكثري جداً 

 ثريًا، فراجع ما نقله ابن حزم وابن قيم اجلوزّية واخلطيب البغدادي وغريهم.عندها ك

 ة حول اعتماد الشورى حال فقدان النّصالرواية العلوّيـ  

ً ًيفًمضموّنا، ًمهّمة ًموقعّية ًالرواية ًهذه ًوهيًحتتّل ًاملوقف،الرواية ًاختاذ وقد  شورىًيف

 وهي: ،سانيد متلفةأو شكالأوردت بعّدة 

األمر ينزل بنا مل  ،يا رسول اهلل :قلت» :قال ،بنًأيبًطالبًعنًعيلًًّ،بسعيدًبنًاملسيًّخربً

 ـ أو قال العابدين من املؤمننيـ مجعوا له العاملني ا :قال ،ةومل متض منك فيه سنّ  ،ينزل فيه قرآن

 .«علوه شورى بينكم وال تقضوا فيه برأي واحداج

إن نزل بنا أمر  ،يا رسول اهلل :قلت» :قال ،عن عيلّ ، ةد بن احلنفيّ عن حممّ ويف صيغة أخرى 

وال متضوا فيه  ،الفقهاء والعابدين (وإن)تشاورون  :قال ؟فام تأمرنا ،هني ليس فيه بيان أمر وال

إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر  ،اهلل يا رسول :قلت» ويف تعبري آخر: .«ةخاّص )رأي(  أجرة

 .«ةالفقهاء والعابدين وال متضوا فيه رأي خاّص  شاوروا فيه :قال ؟وال هني فام تأمرين

ومل  ،األمر ينزل بنا بعدك مل ينزل به القرآن ،يا رسول اهلل :قلت :قالويف صيغة أخرى: 

وال  ،واجعلوه شورى بينكم)أّمتي( ابدين من املؤمنني امجعوا له الع :قال ،نسمع منك فيه شيئاً 

 .«تقضوا فيه برأي واحد

                                              
 .59: 2جامع بيان العلم وفضله ( 1)
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سناد وال هذا حديث ال يعرف من حديث مالك إال هبذا اإل»وقد عّلق ابن عبد الرّب فقال: 

وإبراهيم الربقي وسليامن بن بديع ليسا  .وال يف حديث غريه ،أصل له يف حديث مالك عندهم

 .«ل عليهبه وال يعوّ  تّج ن حي  وال ممّ  ،نيبالقويّ 

وقال الدارقطني يف  :قلت»وأضاف ابن حجر هنا فقال ـ بعد نقل كالم ابن عبد الرّب ـ: 

، ومن دون مالك ضعيف ،د به إبراهيم بن أيب الفياض عن سليامنتفرّ  .ال يصّح  غرائب مالك

ال يثبت عن : قالو ،وساقه اخلطيب يف كتاب الرواة عن مالك من طريق إبراهيم عن سليامن

 .«واهلل أعلم ،مالك

ال أصل له  ا قول ابن عبد الربّ وأمّ »لكّن املتقي اهلندي عّلق عىل كالم ابن عبد الرّب هنا فقال: 

قال طس: ثنا أمحد، ثنا شباب  آخر. نظر فقد وجدت له طريقاً  ففيه ،يف حديث غريه أيضاً 

 :قلت :قال ،عن عيلّ  ،ةد بن احلنفيّ حممّ عن  ،عن الوليد بن صالح العصفري، ثنا نوح بن قيس

الفقهاء  فام تأمرنا؟ قال: شاوروا ين نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر وال هن، إيا رسول اهلل»

ونوح روى له  .ال نوح انتهىإ ة، قال طس: مل يروه عن الوليدوال متضوا فيه خاّص  ،والعابدين

يث، وقال يف امليزان: صالح احلال، وهو حسن احلد مسلم واألربعة، قال يف الكاشف: وثق

فاحلديث عن هذه ، وقال: )ن(: ليس به بأس، والوليد ذكره يف الثقات ،معني وثقه حم وابن

 .«الطريق حسن صحيح

هذا احلديث واضح يف أّنه حال عدم وجود يشء يف الكتاب والسنّة أو وجدانه، فإّن وظيفة 

ألمر، لكّن احلديث يؤّكد عىل نوعّية أعضاء املسلمني هي الشورى بينهم الختاذ رأي يف ا

أو َميالً الشورى هذه، فالعابدون والفقهاء يلزم أن يكونوا يف هذه الشورى، ولعّل ذلك استنادًا 

ً﴿لطبيعة تركيبة اآلية الكريمة التي ّتّدثت عن الشورى حيث قالت:  ب ائِر  ًك  ت نِب ون  ْ ًجي  ال ِذين  و 

إًِ ًو  اِحش  و  اْلف  ًو  ْثِم ْمًاإْلِ ه  أ ْمر  ًو  ة  ال  ًالص  وا ام  أ ق  ًو  ِْم هبِّ ًلِر  اب وا ًاْست ج  ال ِذين  ًو  ون  ْغِفر  ًي  ْم ًه  ِضب وا اًغ  ًم  ا ذ 

نِْفق ونً  ْمًي  ْقن اه  ز  مِم اًر  ْمًو  ْين ه  ىًب  ور  (، وإن كانت اآلية توحي بأّن أعضاء 38ـ  37)الشورى:  ﴾ش 

حي بأّن الشورى بني املسلمني، لكن يلزم أن الشورى هم هؤالء وأمثاهلم بينام احلديث هنا يو
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 يؤخذ فيها رأي الفقهاء والعابدين وأمثاهلم.

أو العابدين ليس ألجل معرفة حكم اهلل عرب النّص؛  علامءومن الواضح هنا أّن أخذ رأي ال

ألّن املفروض أّن النص غري متوّفر من الكتاب والسنّة، إّنام ذلك هبدف التأّكد من أّن الرأي 

ي سيصدر منسجم مع الرشيعة وقريب منها ومشابه ملزاجها العام وأمثال ذلك. ولعّل الذ

إقحام )العابدين( هنا له صلة بكون نفوسهم ذات قرب كبري من الروح املعنوّية للدين، وهم 

 أقرب ملزاجها من غريهم.

السائدين،  وهبذا يكون هذا احلديث مؤّكدًا لنظرّية القياس، لكن ال باملعنى األّول والثاين

بل باملعنى الرابع، وهو الذهاب خلف تقدير األمور تقديرًا برشّيًا عرب نظام الشورى بشكل 

وعليه فهذا احلديث ال  يكون هذا التقدير البرشي منسجاًم مع الرشيعة والدين غري مناقض هلام.

ها عىل يناقض األغلبية الساحقة من نصوص النهي عن القياس املتقّدمة، بعد أن كان تركيز

الفرضّيات الثالثة واخلامسة وإىل حّد ما الثانية، بل يواجه بدرجٍة ما بعض تلك النصوص التي 

تدّل باملبارشة أو باإلطالق عىل النهي عن إعامل العقل والتقدير البرشي حيث ال نّص، مع 

 الرشعي، األخذ بعني االعتبار أّن هذه الرواية هنا ال تّدعي أّن ناتج هذه الشورى هو حكم اهلل

بل الشورى بنفسها وظيفة رشعّية ملزمة لنا، لكّن ناجتها شأن برشي، فهي قريبة جدًا من 

 نظرّيتنا يف نفي الشمول التفصييل للرشيعة.

 نصوص القياس وقاعدة العدالة، تعريج على رأي أمحد أمنيـ  

ً ًيف ًورد ًاملشهور(، ًعند ً)الصحيح ًالسكوين قوم  كّل »: قال ،×عن أيب عبد اهللخرب

 وقد تبنّي  يعملون عىل ريبة من أمرهم، ومشكلة من ورائهم، وزارئ منهم عىل من سواهم،

ً.«احلق من ذلك بمقايسة العدل عند ذوي األلباب

ًبالسندًإىلً قال: قال  مّرةًالطيب،وهذاًاخلربًوردًبصيغًخمتلفةًعندًأهلًالسنّة،ًفقدًنقلًمّرة 

نة من أمرهم ومصلحة من قوم عىل بيّ  كّل »ـ: ة اجلنّ  م اهلل وجهه يفكرّ ـ بن أيب طالب  عيلّ 

 .«باملقايسة عند ذوي األلباب عرف احلّق وي   ،عىل من سواهم (زرونرزون )يي أنفسهم
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، ة، عن عبد اهلل بن سلمة، عن عيلّ مرو بن مرّ وقد نقله اجلّصاص مّرًة أخرى بسنده إىل ع

وم عىل زينة من أمرهم، يف مصلحة من أنفسهم، ق قال: كّل  م اهلل عليه وسلّ رسول اهلل صىّل  أنّ »

 .«باملقايسة بالعدل عند ذوي األلباب ويتبني احلّق  ،سواهم زرون عىل مني  

ون احلرمات بالشبهات يستحلّ  بئس القوم قوم  »وجاء احلديث بطريقة ثالثة عن النبّي قال: 

سنن  .عىل من سواهم يزرون ،مفلحة عند أنفسهم ،قوم عىل زينة من أمرهم كّل  .والشهوات

 .«مقاييس العدل عند ذوي األلباب من الناس احلّق 

ورفعه  ،مرفوعاً  وقد رواه اخلطيب وغريه»وقد عّلق العظيم آبادي عىل هذا اخلرب بالقول: 

. كام أّن يف الرواية اإلمامّية ضعفًا سندّيًا من جهتني مها: النوفيل والسكوين، «غري صحيح

 هام عندي.حيث مل يثبت توثيق

ها متلفة، كام رأينا، بعَض غلب صيغها يف أوبرصف النظر عن السند، فإّن الرواية  ـ وصيغ 

، بل هتدف ملعرفة  )أعني الفرضّية األوىل والثانية(ثبات مبدأ القياس الرشعّي إال تريد اليشء ـ 

فيكون عادالً  العدالة، فكّل أمر يعرض عىل مبدأ العدالة أاحلقيقة عرب عرضها عىل العدل ومبد

، بل هذا مرتبط باملعنى اخلاّص  فهو حّق، وما مل يكن كذلك فهو باطل، وهذا غري القياس

ات العاّمة ومبادئ الترشيع العليا تارًة وبمقاصد الرشيعة تارًة أخرى، وقد بحثنا الكليّ  ةبنظريّ 

ال نطيل، فالباب هنا ف ،ّله بالتفصيليف حم يف قاعدة العدالة بوصفها منهجًا يف االجتهاد الرشعّي 

متلف متامًا عن باب مقايسة حكم بحكم آخر، بل هو مقايسة تفصيل أو أمر رشعي أو غري 

، فتصحيح ربطها بالقياس وهي العدل والعدالة نفسها، رشعي بمعايري كلّية وضعتها الرشيعة

 نظرّية ليس إال من جهة املالئمة مع اجلنس العايل يف مسلك املناسبة من مسالك التعليل يف

 .القياس

نعم، صيغة الرواية بسند مّرة الطّيب فيها إشارة لتقعيد عاّم، لكّن كوهنا يف مقام بيان قوانني 

يف االجتهاد الرشعي غري واضح، علاًم أّن أغلب الصيغ املنقولة ختتلف عن هذه الصيغة، 

 فاالستناد ملثل هذا احلديث ملواجهة نصوص النهي عن القياس غري مقنع.
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م( الذي 1954) شريًهناًإىلًوجهةًنظرًالباحثًاملرصيًالدكتورًأمحدًأمنيبّدًيلًأنًأً والً

اعترب أّن مقولة الرأي يف القرن األّول كانت تعني اعتامد الذوق السليم عىل مقاييس العدالة، 

 ،الذي نفهمه اآلن من كلمة العدالة م كانوا يستعملون كلمة الرأي باملعنىع يرى أهّن املتتبّ وأّن 

 .مما يف األمر من عدل وظلم ما يرشد الذوق السليم :وبعبارة أخرى

خارج  ال أستبعد هذا املعنى يف اجلملة ـ برصف النظر عن وجود اجتهادات رأٍي شخصّيًا و

هذا السياق ـ لكنّه ليس بعيدًا أن يكون معيار تفكريهم فيام ال نّص فيه آنذاك هو ـ أحيانًا ويف 

ع، فريون ما فيه الصالح والعدل وكلّيات الرشع العاّمة وحيّقق مقاصد اجلملة ـ من هذا النو

الدين التي تصّوروها، وهبذا يزداد تأّكدنا من أّن مقولة الرأي مرتبطة بالفرضّية الرابعة من 

فرضيات بحثنا أكثر من الفرضّية األوىل أو الثانية، مع التصديق بارتباطها أيضًا بالفرضّيتني 

 ة.الثالثة واخلامس

 اعتماد اإلمام والقاضي على القياساإلمام زيد بن علي، ورواية ـ  

القضاء ما يف كتاب  لأوّ »قال:  ،×عن عيلّ  ،هعن جدّ  ،عن أبيه ،زيدًبنًعيلخربًوردًيفً

فإن مل يوجد ذلك يف  ،عليه الصاحلون ما أمجع ثمّ  ،‘ما قاله رسول اهلل ثمّ  ،وجل اهلل عزّ 

اجتهد اإلمام يف ذلك ال يألو  ،أمجع عليه الصاحلون ة وال فيامنّ كتاب اهلل تعاىل وال يف الس

 ولقايض املسلمني من .أمضاه  له احلّق فإذا تبنّي  ،وقاس األمور بعضها ببعض واعترب ،احتياطاً 

 .«مامهمذلك ما إل

هذه الرواية لو ثبت صّحة نسبة كتاب اإلمام زيد بن عيل إليه، فهي صحيحة السند عىل 

 هي رصحية واضحة يف العمل بالقياس واالعتبار.التحقيق، و

ً:علوّيةهذهًالروايةًأّنًالقضّيةًاألساسّيةًهناًهوًلكّنً

فإذا مل نشّكك يف طرح مفهوم القياس يف العرص العلوّي وفهمنا من الرواية االنرصاف  أًـ

 صارت معارضةً أثبتت هذه الرواية حجّية القياس يف اجلملة، وللمعنى املصطلح للقياس، 

للنصوص العلوية والنبوّية الرافضة للقياس، ما دمنا فتحنا باب قبوهلا هناك يف روايات النهي 
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 .عن القياس

يف العرص خاّص ـ بام له من مفهوم ـ وأّما إذا شّككنا يف طرح مصطلح القياس  بًـ

أّن العلوّي، وهو تشكيك سوف يطال الروايات املوافقة والناهية عن القياس معًا، فهذا يعني 

غاية ما تفيده هذه الرواية هو أّن اإلمام يقول بأّنه بعد عدم العثور عىل دليل الكتاب والسنّة 

وإمجاع الصاحلني، يلزم عىل اإلمام ـ وكذا القايض ـ النظر الشخّص يف املسألة وتقليب األمور 

وقياس بعضها عىل بعض حتى يتوّصل لرأي صحيح، وهذا تعبري عاّم لدراسة املصلحة 

ستنتاج موقف شخّص منها يكون أقرب للحّق والواقع، وهو ينفتح عىل اجتهاد الرأي وا

بمعنى )الفرضية الرابعة( هنا، وإن كان إطالقه قد يقال بأّنه شامل ملامرسة طرق القياس أيضًا، 

مة عىل هذه الرواية باألخصيّة، ألهّنا تنهى عنه،  لكّن نصوص النهي عن القياس ستغدو مقدَّ

حرص معنى هذه الرواية بمامرسة أّي طريق يقارن األشياء ببعضها ويقّلب األمور ومن ثّم ن

ملعرفة احلّق غري طريق القياس يف الرشعّيات؛ ألّن املقايسة أعّم من خصوص منهج القياس 

 الرشعّي بحرفّيته، بل تصدق يف األمور اخلارجيّة العينّية أيضًا.

 العقل املتناغم مع الشريعة عطف الرأي على النّص، تأكيٌد لشرعّيةـ  

ًأ ًالزيدّيةًيفًكتابًاجلامعًالكايفهـ(445ً)الرشيفًحممدًبنًعيلًورد مرسالً عن  ،يفًفقه

واعطف ، رسول اهللة يف سنّ  هجدتوبام واعمل بام يف كتاب اهلل »أّنه قال لعيّل: ‘ رسول اهلل

 .«الرأي عىل اهلدى إذا قومك عطفوا اهلدى عىل الرأي

هذه الرواية أّن املطلوب عندما جيعل الناس رأهيم أساسًا واهلدى منسجاًم مع  املفهوم من

إّن املطلوب هنا هو العكس، بعطف الرأي عىل  م، وهو معنى عطف اهلدى عىل الرأي..رأهي

ة، غاية اهلدى، وجعله منسجاًم معه، وهذا إقرار بالرأي يف حال عدم توّفر دليل الكتاب والسنّ 

 هي يلزم أن يكون منسجاًم يف روحه ومزاجه ومساره وغاياته ومقاصده ومبادئأاألمر أّن هذا الر

مع اهلدى واحلّق والدين، وهبذا يكون هذا احلديث من أدّلة الفرضيّة الرابعة من فرضيّات 

راء التي عندما ال يكون الدليل موجودًا فإّن علينا الذهاب خلف اآل هالبحث هنا، ويؤّكد أنّ 

 اإلهليّة.تنسجم مع الرشيعة 
                                              

 .326: 4حمّمد بن عيل بن احلسن بن عيل، اجلامع الكايف ( 1)



  

قال يف أثناء خطبة  اً أّن اإلمام عليّ وهو  معًبعضًالتعديل،الروايةًاإلمامّيةًوهذاًاخلربًوردًيفً

 ..بعدي ك باٍق إنّ  يا عيلّ »: قوله ‘عن رسول اهلل حاكياً  ،امخطبها بعد فتح البرصة بأيّ 

، رأي يف الدين تي، ممن يعمل يف الدين بالرأي، والمن خالف القرآن وسنّ  كّل  تياهد من أمّ جتو

القيامة،  فأرشدين إىل الفلح عند اخلصومة يوم ،ام هو أمر الرب وهنيه، فقلت: يا رسول اهللإنّ 

اهلدى عىل اهلوى،  فقال: نعم. إذا كان ذلك كذلك فاقترص عىل اهلدى، إذا قومك عطفوا

شياء الطارية القرآن ملشتهيات األ ع احلجج منلوه برأهيم بتتبّ وعطفوا القرآن عىل الرأي، فتأوّ 

 .«..القرآن عند الطمأنينة إىل الدنيا، فاعطف أنت الرأي عىل

يعطف اهلوى عىل اهلدى »عىل الشكل اآليت: مرسلًة، ونقلت يف إحدى خطب هنج البالغة 

 .«الرأي عىل القرآن إذا عطفوا القرآن عىل الرأي إذا عطفوا اهلدى عىل اهلوى، ويعطف

تؤّكد نفي الرأي يف الدين ـ وقد تقّدمت معنا سابقًا يف نصوص  إّن هذه الرواية املرسلة

النهي عن الرأي والقياس )الرواية اخلامسة والسادسة والعرشون من املجموعة األوىل( ـ ويف 

الرأي عىل الدين املتضّمن لوجود رأي، وهذا يؤّكد ما قلناه الوقت عينه تتحّدث عن عطف 

عن الرأي إّنام تقصد الرأي املعارض للدين أو الغريب عنه أو  سابقًا من أّن هذه النصوص الناهية

 .أو الذي يتجاهل النّص وال يكرتث له وال يفحص عنه الذي يشكل أساسًا يف التعامل مع النّص 

وعىل أّية حال، فهذان اخلربان املرسالن ال يعارضان ما دّل عىل النهي عن القياس 

ة الرابعة كام صار واضحًا، بل قد حيتمل أّن املراد الفرضيّ بالفرضّيات اخلمس املتقّدمة عدا 

 .ذا بال ، فال تفيد شيئاً بعطف الرأي هنا جعله تابعًا للدين، يف مقابل استقالله عنه

 ـ رواية للمجتهد أجر إذا أخطأ وأجران إذا أصاب، وعالقتها بالرأي والقياس 

د رشعّية القياس والرأي، وهي مد عليها لتأكيتعترب هذه الرواية من املستندات التي اعت  

إذا حكم احلاكم »: يقوله سمعأّنه ‘ عن رسول اهلل ،عن عمرو بن العاّص  ةرواية مشهور

 .«أخطأ فله أجر وإذا حكم فاجتهد ثمّ ، فله أجران (فأصابثّم أصاب )فاجتهد 
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 وقعت هذه الرواية موقع البحث والنظر يف الدراسات األصولّية والكالمّية، خاّصة عىل

وكانت مستندًا للقائلني بالتخطئة ضّد مستوى النقاش بني مدرستَي: التصويب والتخطئة، 

 القائلني بالتصويب.

د يف الرتاث احلديثي اإلمامي، كام أملح لذلك السيّ  أصل  ـ بعد التتبّع ـ وليس هلذه الرواية 

 لنّص ا»: هـ( عنها1253، ومع ذلك قال الشيخ عيل كاشف الغطاء )جعفر مرتىض أيضاً 

 .«ة بالقبولة والعامّ اه اخلاّص الذي تلقّ  املشهور النبوّي 

كام تعني إعامل الرأي والقياس،  «االجتهاد»وتقريب استدالهلم هبذا احلديث أّن مفردة 

فاالجتهاد قرين  ما ال نّص فيه، وهذا يعني أّن الفقيه إذا مارس نقلنا سابقًا عن الشافعي، 

ه عرب الرأي والقياس فلم يصب الواقع، كان له أجر وإال فله أجران، اجتهادًا فيام ال نّص في

 .وهذا يعني رشعّية القياس والرأي واالجتهاد

خاّصة جلهة ربط درجات  ،لحديثلة برصف النظر عن املداخالت الصدورّية واملضمونيّ 

ّتميله داللة  ديث تمّ ذا احل، فإّن هصابته الواقعَ إ الثواب بأمر خارج عن العمل، وهو اتفاق  

مفردة أخذت لنفسها مفهومًا خاّصًا يف القرن الثاين اهلجري، وهي مفردة االجتهاد، فلو أردنا 

ّن معنى االجتهاد هو بذل اجلهد، لنا بأة لغوية تالحظ تاريخ صدور الرواية، لقأن نتعامل بعفويّ 

، هذا كّل ما يف األمر، جرانأصابه فله أذا إخذ أجرًا وكم إذا بذل جهده فلم يصب الواقع أفاحلا

داللة خاّصة هلذه الكلمة كتلك التي عرفناها فيام بعد، فتفسري هذا  وال توجد يف اللغة العربّية

 احلديث بالقياس والرأي هو إخضاع  النّص حلموالت مصطلحّية ظهرت الحقًا.

ثت عن دّ بل ّت ،ما نقول ويزيدنا وضوحًا أّن الرواية مل تتكّلم عن اجتهاد الفقيه ويؤّكد

صابة إعن  ما مل تتكلّ بعد تقدير إمام املسلمني، كام أهّن أعىل القايض، واجتهاد احلاكم الذي يعني 

ن يكون يف أكبرية  ةالرشيعة الواقعّية، بل أطلقت تعبري اإلصابة، وهذا ما يفتح عىل احتامليّ 

يف الوصول  هدة التي بني يديه، وبذله اجلراف القضيّ يض ألطصات احلاكم والقاينظرها لتشخ
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فتكون من روايات الفقه ىل احلّق فيها واختاذ احلكم املناسب أو اختاذ اإلمام القرار املناسب، إ

نا أّن فيها ذلك فال ميف الرواية إطالقًا، ولو سلّ  نّ أعلم فليس ي  السيايس واإلداري والقضائي، 

 .)القياس( راد بمعناه األخّص فيها ي  جتهاد اال نّ أيعلم 

 القياس فكرَةالعسكري ن الرّيان وإمضاء اإلمام ـ خرب اب 

 ،اند بن الريّ حممّ خرب  وثّمة رواية قد ي فهم منها أّن اإلمام أمىض يف اجلملة فكرة القياس، وه

حد أن وهل جيوز أل ؟جمرى دم الرباغيث هل جيري دم البّق  :×إىل الرجل قال: كتبت  

: ×عوأن يقيس عىل نحو هذا فيعمل به؟ فوقّ  ،فيه عىل الرباغيث فيصيّل  يقيس بدم البّق 

 .«والطهر منه أفضل، جيوز الصالة»

وتقريب االستفادة من هذه الرواية أّن اإلمام مل يعّلق عىل كالم ابن الرّيان يف توظيف مفردة 

قد أصبحت ذات داللة مصطلحّية )القرن الثالث اهلجري( القياس التي كانت يف ذلك الوقت 

عليق فقط، وإّنام أعطى أيضًا ام مل يرتك ابن الرّيان يستخدم هذه املفاهيم دون تسائدة، بل اإلم

ة موافقة ملقتىض القياس الذي يريده ابن الرّيان، وهذا ما يقّوي إمضاء اإلمام فكرَة نتيج

القياس، واستنتاج ابن الرّيان تلقائّيًا من هذا اجلواب أّن حركة القياس هذه معقولة ال مانع 

 اضح أّن القياس هنا عىل صلة وثيقة بقياس الشَبه ونفي اخلصوصّيات والفوارق.منها، وو

، وعنه نقلها اآلخرون بسنٍد واحد فيه سهل والرواية من حيث اإلسناد تفّرد بنقلها الكلينيُّ 

 بن زياد.

ويف تقديري، فهذه الرواية فيها نحو داللة عىل حجّية قياس الشبه ونفي الفوارق 

اق األمور بأشباهها يف اجلملة، ما مل يقل شخص يف مرحلة اجلمع بينها واخلصوصّيات وإحل

وبني نصوص النهي ـ لو متّت داللتها عىل النهي عن قياس الشبه ـ بأهّنا مكاتبة واحتامليّات 

التقّية فيها واردة، هلذا سكت اإلمام عن اجلواب، لكّن هذا كالم يأيت يف مرحلة الحقة، وإال 
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 معّينة.احتامليّة ة جدًا من الداللة بدرجة فهي يف نفسها قريب

وإّنام ال نجزم باإلمضاء؛ ألّننا نذهب إىل أّن سكوت النبّي أو اإلمام أو الصحايّب عن واقعة 

 باحثاملال يدّل بالرضورة عىل اإلمضاء، بل هو مثري  احتاميّل قريب، كام حّققناه يف مفردة جزئيّة 

 .األصولّية

 وتعيني مرجعّية القياس يف حوار جملس هارون الرشيدـ اإلمام الكاظم  

د يف بعض املصادر عن حمّمد بن الزبرقان الدامغاين )أو عيل بن أيب محزة(، يف حوار رو

.. »يف جملس هارون الرشيد، وأّنه قال يف كلامت جامعة طلبها منه:  ×اإلمام موسى الكاظم

ة من كتاب اهلل جممع عىل ه ملنتحليه بحجّ أهل نكار، فسبيله استيضاحواإل حيتمل الشّك  وأمر  

 .«..فيها، أو قياس تعرف العقول عدله ة جممع عليها ال اختالفتأويلها، وسنّ 

فهذه الرواية يف عرص الكاظم )النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري( يستخدم فيها اإلمام 

 الصدد. تعبري القياس يف عرض الكتاب والسنّة، وهي واضحة للغاية يف هذا

هنا فّّس القياس  هلكنّنا نقلنا يف الفصل األّول من هذا الكتاب عن السّيد عيل السيستاين أنّ 

 .، دون أن يقيم دليالً عىل ذلكالفطرة املودعة يف اإلنسان، دون القياس املصطلحب

لكّن الرواية ّتتمل جدًا أن يكون املراد منها مطلق التقدير )الفرضّية الرابعة(، من حيث 

وضعه يف عرض الكتاب والسنّة، مع أخذ فكرة معرفة العقول لعدله وسالمته، ومن حيث 

رغم أّن احلوار يف بعض املنقوالت وقد تقرتب مما قصده السيستاين، الداللة اللغوّية القائمة، 

وقع بحضور أيب يوسف احلنفي تلميذ أيب حنيفة، األمر الذي يعّقد عملّية تأويل هذه الرواية، 

 ويفرض فهمها يف سياق الفهم احلنفي آنذاك.

، لكّن الرواية ضعيفة السند جدًا، ففي بعض املصادر مرسلة ويف بعضها تعاين من جماهيل

 .يست بالقوّية من حيث الرتبة احلديثية والتارخيّيةبل مصادرها نفسها ل

هذا هو مهّم ما عثرنا عليه من روايات شيعّية وسنّية، قد ترتبط بشكٍل ما بفكرة رشعيّة 

 القياس، وسوف نحاول اآلن تقويم املشهد كّله وفقًا ما تقّدم.
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 ؟يثالزيدّية والقياس، هل حذفت اإلمامّية نصوص شرعّية القياس من تراث احلد

ختامًا، جيب عيّل أن أ شري إىل أّن احلديث ـ كام أملحنا سابقًا ـ عن رواية زيدّية عن أهل البيت 

النبوّي يف خصوص القياس، مل أمتّكن ـ بعد التفتيش ـ من العثور عىل يشء معتّد به يمكن أن 

ي هي من يمثل روايًة زيدّية عن أهل البيت يف تأييد القياس، عدا بعض النصوص السابقة الت

مصادر سنيّة يف الغالب وتداولتها كتب احلديث وأصول الفقه الزيدي، من هنا أحتمل أّن 

الروايات املشار إليها ربام تكون تابعًة لزيدّية الكوفة يف القرن الثاين والثالث اهلجرّيني، وهي يف 

در الروائيّة هلذه العادة زيدّية جارودّية أو ب رتّية أو صاحليّة، ومل نوّفق للحصول عىل املصا

املدارس الزيدّية القديمة ـ لو كانت موجودة ـ حتى نتأّكد من وجود رواية مؤّيدة للقياس 

املنشور « تفسري أيب اجلارود ومسنده»منقولة عن أهل البيت النبوي غري ما عثرنا عليه. وكتاب 

، ومل أجد فيه شيئًا ي ذكر مؤّخرًا، هو يف العادة مأخوذ من رواياته املوجودة يف املصادر اإلماميّة

 عن القياس.

وفيام تبدو زيدّية الكوفة جارودّية ونحوها، تظهر زيدية اليمن زيدّيًة هادوّية، نسبًة إىل 

اإلمام اهلادي إىل احلّق حييى بن احلسني، وهو حفيد اإلمام القاسم الريّس، والذي أّسس الدولة 

هـ(، ورغم أّن اهلادي إىل احلّق تتوافق 1006 ـ 284اهلادوّية يف اليمن، واستمّرت بني عامي )

بعض أفكاره مع اجلارودّية، غري أّنه ال يمثل بالرضورة امتدادًا ملدارس الزيدّية يف الكوفة 

باملعنى الدقيق للكلمة، بل له توّجه  آخر، ومن ثّم فإذا كان نظر من نقل وجود الرواية الزيدّية 

 احلديد كام تقّدم ـ لقدماء الزيدّية، فهذا يعني أّننا نتكّلم يف القياس عن أهل البيت ـ مثل ابن أيب

عن ف َرق شبه منقرضة، ومن ثّم علينا التفتيش أكثر يف املخطوطات التي قد تربطنا هبم وتساعد 

أّن رواية الزيدّية لكتاب  ، خاّصة وقد نقل بعض  شفاهاً عىل العثور عىل يشء عندهم

                                              
كام سألت جمموعة من الباحثني واألكاديمينّي بحثت يف الكثري من املخطوطات الزيدّية املتوّفرة، لقد  (1)

 .لوصول إىل يشءيف الكنّني مل أوّفق املتخّصصني بفرقة الزيدّية، 

لوم الدينّية الذين حرضوا عند السيد أمحد املددي، وال أذكر من الناقل بالضبط، نقل يل بعض طالب الع (2)

أّن السيد املددي قال شفاهًا بأّن ثّمة نسخة لنوادر أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري، حصلت عليها مكتبة 

زيدّية، كام أّن استان قدس رضوي يف مشهد، وأهّنا متلفة عن املوجود اآلن بني أيدينا، وأّن فيها روايات 

فيها شيئًا يتصل بالقياس. وال أدري هل كان الناقل عن السيد املددي دقيقًا يف نقله أو ال؟ ومل يتسّن يل 

 



  

عيسى األشعري ختتلف عن الرواية اإلمامّية، والظاهر أّن فيها شيئًا  النوادر ألمحد بن حمّمد بن

ذف يف النقل اإلمامّي، والعلم عند اهلل.  حول الرأي والقياس وغري ذلك ح 

ولعّل هذا ما يفّّس لنا موقف ابن اجلنيد من روايات القياس، فقد نقل النجايش أّن له 

الشيعة يف أمر القياس، كتاب  س عىل أغامرلباكتاب كشف التمويه واإل»كتابني ّتت عنوان: 

، فلعّل اإلمامّية «يف أمر االجتهاد ة العرتةإظهار ما سرته أهل العناد من الرواية عن أئمّ 

ت ب ها اعتامدًا عىل اإلمجاع عىل بطالن  حذفوا املنقوالت الواردة يف األخذ بالقياس من الرواية وك 

 ه الروايات عن أهل البيت النبوّي.القياس عندهم، وعدم تصديقهم بصدور هذ

ليس لدينا دليل عىل هذا األمر سلبًا أو إجيابًا، وإن كانت طرائق املحّدثني ال ي ستبعد فيها 

ذلك. وقد ذكرنا بعض الشواهد عىل سلوك العلامء شيئًا من هذا النوع أحيانًا قليلة جّدًا يف 

يب هذه النصوص ـ عىل تقدير كوهنا ، لكّن احتامل غياب أو تغيموضوعات حّساسة، فراجع

 كثرية ـ ليس قوّيًا.

 التقويم العاّم لنصوص القياس والرأي سلبًا وإجيابًاثالثًا: 

ي، وحذفنا لبعض عليها تؤّكد رشعّية القياس والرأ بعد عرض مهّم النصوص التي عثرنا

بعض ختّطينا  قحموها، كام وبعدن ي  ، وال ينبغي أالنصوص التي رأيناها بائسة يف داللتها

 ،مثل نصوص االعتبار والتعبري ،هّنا تدّل عىل رشعيّة القياسالنصوص القرآنّية التي قيل بأ

ضعف  وواضح   ،ونصوص التمثيل ورضب األمثال وغريها، مما ناقشنا بعضه يف غري مناسبة

عنوانه بعضه اآلخر يف تقديري، فالقرآن ليست فيه داللة عىل رشعّية القياس وال النهي عنه ب

 .، حتى تكون روايات النهي عن القياس معارضة للقرآن الكريموضوحوب

ترفض القياس وتلك التي  اهّن إمجايل للنصوص التي قيل بأبعد هذا كّله علينا تقديم تقويم 
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ة بينها للخروج بموقف هنائي إن شاء نسبالتسعف القول بالقياس، ورصد مديات  قيل بأهّنا

 اهلل تعاىل.

 ؛يات النهي عنه ثانياً ارو ثمّ  ،الً إىل تقويم روايات تأييد القياس أوّ  البحث هنا يمكننا فصلو

 للخروج بنتيجة هنائّية.

 التقويم العاّم لنصوص تأييد القياس والرأيـ  

 يمكن تلخيص التقويم العام عىل الشكل اآليت:

تمل كوهنا معارضة لنصوص النهي عن ـ1ً القياس،  إذا رصدنا جمموع الروايات التي حي 

عرشة رواية لو وضعنا جانبًا نصوص العرض عىل الكتاب الكريم، ثامين فسنجد أهّنا عبارة عن 

 التي تبلغ لوحدها حوايل أربعة وعرشين رواية.

هذه الروايات فيها ما هو موجود يف مصادر السنّة ومصادر الزيدّية ومصادر اإلماميّة ـ2ًً

ضعيف من العديد منها د شيعّيًا وكذلك سنّيًا، لكن أنفسهم، كام ومن بينها ما هو صحيح السن

 حيث اإلسناد، والقليل منها جاء يف الكتب األربعة والصحيحني.

إّن الداّل مبارشًة من هذه الروايات عىل الفرضّية األوىل والثالثة واخلامسة، يكاد يكون  ـ3ً

عتّد هبا تدّل عىل قياس العلّ  ة بعنوانه ومفهومه، وال عىل القياس منعدمًا متامًا، فليس بيدنا رواية ي 

بمعنى مقابٍل للنّص، وال عىل القياس املنطلق من عمليّة الزهد بالنّص، بل رأينا بعض 

ولعّل أقرهبا  الروايات واضحًا يف أّنه يذهب للقياس عقب فقدان النّص أو فقدان احلكم.

 احتامالً هي رواية الزبرقان األخرية.

روايات ليس فيه داللة واضحة مبارشًة، لكنّه حيمل احتامليّة إّن العديد من هذه ال ـ4ً

الداللة اإلطالقّية الشاملة لقياس الشَبه، وذلك مثل خرب زيد بن عيّل فيام يقوم به القايض 

واإلمام، من الرجوع للقياس عند فقدان النّص واإلمجاع، وكذلك خرب حّد املفرتي الذي بّينه 

شيعيّة والسنّية معًا، وكذلك خرب معّمر واجلعفرّيات يف حكم اإلمام اإلمام عيّل وفقًا للرواية ال

ـ تكاد عيّل بالغسل باإلدخال ملصلحة املهاجرين، بل إّن خرب ابن الرّيان له داللة احتاملّية قوّية 

، وقريب من ذلك خرب الثاميل يف حوار عىل قياس الشبَه ونفي الفوارق كام تقّدمتبلغ الظهور ـ 

 .تادةالباقر مع ق



  

هو جمموعة من هذه النصوص ت سعف يف تأكيد  ،إّن الذي تبنّي لنا أّن فيه داللًة ما ـ5ً

الفرضّية الرابعة للقياس، وهي النظر يف املصلحة حال فقدان النّص أو احلكم، عىل قانون 

 العدل واخلري بام يتوافق مع مبادئ الرشيعة ومقاصدها وكّلياهتا العاّمة، ويكون أقرب ملزاجها

 العام.

وأبرز النصوص التي وجدنا أّن هلا داللة من هذا النوع كان توليفة خرب معاذ بن جبل، 

، وكذا خرب السكوين يف معرفة ×وخرب زرارة وغريه يف حّد املسكر وفقًا لتربير اإلمام عيلّ 

ي عىل اهلدى )يف أاحلّق بمقايسة العدل، وخرب الشورى حال فقدان النصوص، وخرب عطف الر

التي  وخرب الزبرقان يف كالم الكاظم يف جملس الرشيد، فهذه النصوص الستة، ل قوّي فيه(احتام

 هلا مصادر متعّددة وطرق عّدة، يمكن أن تساهم يف هذا األمر.

إّن نصوص تأييد القياس ال تساعد عىل منح الرشعّية للقياس  :ةوهبذاًنخرجًبالنتيجةًاآلتي

)االجتهاد يف مقابل النّص( والثالثة )قياس الَشَبه( انية والث)قياس العّلة( بالفرضّية األوىل 

، بل غالبها وعمدهتا داّل عىل الفرضيّة الرابعة، وهو )االجتهاد مع الزهد بالنصوص( واخلامسة

عىل معايري ـ عند فقدان الدليل الرشعي ـ وذلك إعامل النظر البرشي يف املصالح واملفاسد 

عّي لو قلنا بشمول الرشيعة، أو موقف برشي عىل الكلّيات الرشعّية الختاذ موقف رش

 .األصّح 

 التقويم العام لنصوص النهي عن القياس والرأيـ  

لقد سبق لنا أّن وضعنا استخالصات للمجموعات احلديثيّة الثالث التي تنتمي لدائرة 

 نشري لآليت: ن نعيد ما توّصلنا إليه هناك، فقطأي والقياس واالجتهاد، وال نريد أالنهي عن الر

الروايات الناهية عن القياس ضعيفة اإلسناد، لكّن بعضها صحيح من حيث  ةأغلبيّ  ـ1ً

، وحوايل عرشين رواية عند السند واملصدر، والصحيح سندًا هو سبع روايات عندي

                                              
هذه النتيجة هنا يمكننا إضافتها ملا توّصلنا إليه يف مبحث نظرّية املصلحة املرسلة، حيث درسناها ( 1)

 .240ـ  165بالتفصيل يف كتاب، فقه املصلحة: 

الشيخ حمّمد آصف حمسني يف موسوعته التي مجع فيها األحاديث املعتربة عنده، مخَس روايات فقط  أدرج( 2)

يف باب بطالن القياس، وهذا يعني أّنه مل يثبت عنده سندًا غري مخس روايات فقط، فانظر له: معجم 

 



  

 املشهور، من أصل ما يقرب من سبعني رواية.

 عىل بعض هذه الروايات، خاّصةة فقد سّجلنا سلسلة مالحظات متنيّ  ،من حيث املتن اأمّ 

 ما قبل اإلمام الباقرفرتة عنيت  ،يف القرن األّول اهلجرياألوائل األئّمة النبّي وعن  ةتلك املرويّ 

 .هـ(114)

ومع ذلك كّله، فإّن عدد الروايات الناهية كبري برتاكمه، ويبلغ حّدًا يوجب اليقني بصدور 

 ىل األقّل عن النصوص املعارضة.النهي عن أهل البيت النبوّي، برصف النظر ع

، ها ناظر للفرضية الثانيةليل منقغلبّيتها الساحقة ناظرة للفرضّية الثالثة واخلامسة، وإّن أ ـ2ً

يف بعضها داللة ة الغضضنا الطرف عن عدم قوّ تساحمنا وبعد تقدير ـ لو أوعدده ال يزيد عىل 

وأقّل من ذلك ما هو ناظر للفرضّية دًا. بينها روايتان صحيحتان سن ،روايات ـ عىل ثامينأيضًا 

والنادر للغاية هو ـ لو تساحمنا وأدرجنا حمتمل الداللة ـ ال يزيد عىل مخس روايات.  إذالرابعة، 

ما هو ناظر بوضوح للفرضية األوىل )قياس ( شيعّيًا صحيحة سنّياً  )رواية واحدة ضعيفة السند

 العّلة(.

عن قياس بوضوح تنهى النبوي عن أهل البيت  هبذا نقول: ليس لدينا نصوص متواترة

الظّن ما مل  ةه، لكّن هذا ال يمنع من درجهام ـ مبدئيًّا ـ ّتت قاعدة عدم حجيّ العّلة أو قياس الشبَ 

 .، فنحن نبحث يف دليل النهي ال يف دليل احلجّيةخيرج بدليل

بني وجود اإلمام وتوّفر نفهم كيف أّن بعض الروايات هنا كانت تربط  ،انطالقًا ممّا تقّدم ـ3ً

ة كون النهي مالحظًا فيه توّفر النّص وبني النهي عن القياس، وهذه نقطة تفتح عىل احتامليّ 

النّص ومنرصفًا عن حالة عدم توّفره، فيكون النهي عن القياس واقعًا أيضًا يف سلسلة حماربة 

، وسيأيت ون وتتوّفرحيث تك أهل البيت النبوّي  ةأّي مرجعّية تقف عىل النقيض من مرجعيّ 

 .املزيد فيام يتعّلق هبذه النقطة

ّن من أوائل من نقد القياس كان ه صار بإمكاننا فهم ملاذا قيل بأيبدو يل أنّ  ،تبعًا ملا تقّدم ـ4ً

 ؟النّظام املعتزيل
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كون أئّمة أهل البيت يف القرن جلمهور املسلمني مل يظهر جليًّا  هإّنني أعتقد بأّن السبب هو أنّ 

قياس  وأاين اهلجري ـ ما بني الباقر والرضا ـ كانوا ضّد مبدأ القياس بمعنى قياس الشبه ثال

النهي عن القياس بفرضّيتيه الثالثة ـ كام رأينا ـ فهم منها العّلة، والسبب أّن أغلب رواياهتم ي  

ترك النصوص والذهاب نحو العقول واملقاربات الشخصّية، أو مواجهة  أيواخلامسة، 

ينقلون  ،ّن أهل السنّةأيؤّكد ما نقول ـ  بالعقول وإخضاعها هلا، وهلذا نحن نجد ـ بامالنصوص 

ي والقياس، مثل ابن ابعي التابعني نصوصًا يف رفض الرأعن العديد من الصحابة والتابعني وت

رشنا هلم ن واحلسن البرصي وغريهم ممن أن اخلطاب وابن مسعود وابن سرييبعباس وعمر ا

ىل ما اعتربناه نحن ليل إبالتحرجع بمعنى ي هلك يفّّسون هنيهم عن القياس عىل أنّ سابقًا، ومع ذ

ي والقياس، بل يف أالفرضية الثالثة أو اخلامسة، وهلذا ال يصنّفوهنم بوضوح يف عداد رافيض الر

ّوعتها وحّكمت العقول اهلت النصوص أو طة العقالنية التي جتعداد حماريب النزعة اإلفراطيّ 

 فيها.القارصة 

 :«املراقي»جاء يف منظومة  ،ومن هنا

 عني قدوما روي من ذّمه ف

 نيبه الذي عىل الفساد قد ب  

ي أومنه جّيد، ومنه سامل ومنه فاسد، والشائع يف القرن الثاين ظاهرة الر يءفالقياس منه رد

، وهبذا لفة النقد الشديد من قبل الرموز الدينّية للتيارات املختطّ الفاسد، وهي التي كانت حم

الفهم من أهل السنّة ألهل البيت مل يقوموا بإدراج أهل البيت يف صفوف الرافضني، كيف وقد 

استندوا لنصوٍص مروّية عنهم تؤّكد فكرة القياس، كام رأينا يف روايات تأييد القياس يف مصادر 

 .×أهل السنّة عن عيلّ 

 رج عصر النّصفكرة القياس خابطبيعة عالقة نصوص النهي عن القياس ـ  

ًليها،ًيظهرًهناًسؤاالن:تًتوّصلناًإذناًبعنيًاالعتبارًماًتقّدمًمنًمعطياأخإذاً

 ـ عىل تقدير نظرها لقياس العّلة أو قياس الشَبه ـ ناظرة هل هذه النصوص السؤالًاألّول:

 حلال انسداد باب العلم والعلمي أو ال؟ أيضاً 
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ظرها لقياس العّلة أو قياس الشَبه ـ ناظرة هل هذه النصوص ـ عىل تقدير ن ثاين:الالسؤالً

 خلارج عرص النّص، وعدم توّفر األمارات األخرى عىل احلكم الرشعي أو ال؟

بني األصولّيني يف ملحقات بحث دليل االنسداد، وطرحت  األّول الكالمَ  أثار السؤال  

 ىسع همبعض حماوالت للحيلولة دون السامح بمرجعّية القياس حتى يف حال االنسداد، لكنّ 

 .لتربير الرجوع للقياس حال االنسداد

يمكن  إّنه»ففي موضٍع قال:  ،هـ(1231)ًاملحّققًالقميهناًهوًماًقّدمهًوأبرزًاملحاوالتً

، وقد ّتّدث يف «منع دعوى بداهة حرمة القياس حتى يف موضع ال سبيل إىل احلكم إال به

 ا جّيدًا،هلشيخ مرتىض األنصاري رشح الونحن نأخذ فكرته من موضع آخر عن املوضوع، 

بالقياس يف أمثال زماننا،  من منع حرمة العمل، ما مال إليه أو قال به بعض»: حيث قال

احلرمة، فال  الدليل عىل احلرمة إن كان هي األخبار املتواترة معنى يف أنّ  ا:وتوجيهه بتوضيح منّ 

ة التاركني اهلل عليهم من العامّ  صلوات ةبعض تلك األخبار يف مقابلة معارصي األئمّ  ريب أنّ 

األصغر الذي عنده علم الثقل األكرب، ورجعوا إىل اجتهاداهتم  للثقلني، حيث تركوا الثقل

يأيت من  يف بيان من‘ وا، وإليهم أشار النبّي وا وأضلّ فقاسوا واستحسنوا وضلّ  وآرائهم،

 قوماً  هلل عليه بام معناه: إنّ صلوات ا واألمري، «برهة يعملون بالقياس»بعده من األقوام، فقال: 

إىل  ..كوا بآرائهمحيفظوها وأعوزهتم النصوص أن يعوها، فتمّس  تت عنهم األحاديث أنتفلّ 

. شيئاً  من احلّق  ال يغني ه ظنّ عىل احلرمة من حيث إنّ  ام يدّل وبعض منها: إنّ . الرواية آخر

الستلزامه الوقوع ؛ ةق السنّ وحم عىل احلرمة من حيث استلزامه إلبطال الدين وبعض منها: يدّل 

عداه،  ف إذا مل يوجد ماعىل احلرمة ووجوب التوقّ  وبعض منها: يدّل  يف خالف الواقع. غالباً 

ة اهلدى العمل بالرجوع إىل أئمّ  ف ألجلن من إزالة التوقّ والزمه االختصاص بصورة التمكّ 

 وال خيفى أنّ  نحو ذلك. من غري العمليات، أو عليهم السالم، أو بصورة ما إذا كانت املسألة

عىل حرمة العمل بالقياس  مة، ال يدّل املتقدّ  من األخبار الواردة عىل أحد هذه الوجوه شيئاً 

منائه صلوات اهلل أأو أحد  ‘عن النبّي  أو خصوصاً  عموماً  الكاشف عن صدور احلكم

األمر بني  ودوران ،ن من ّتصيل العلم به وال الطريق الرشعّي أمجعني، مع عدم التمكّ  عليهم
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خالفه صدر منهم، كمقتىض  أنّ  ه صدر منهم عليهم السالم والعمل بام يظنّ أنّ  العمل بام يظنّ 

األمارات املعارضة له. وما ذكرنا واضح عىل من راعى  األصول املخالفة للقياس يف موارده أو

 .«وجانب االعتساف اإلنصاف

 ر.َخ النسداد، بل حلاالت أة حلال اهذا الكالم واضح يف أّن النصوص ليست ناظر

ًالرأيًفيقول:م(2010ً)فضلًاهللًًحمّمدًحسنيويالمسًالسيدً أّن ثّمة  إّنني أتصّور» هذا

ون والفقهاء يف احلكم الشامل بالنسبة إىل القياس، ويمكننا أن صوليّ مسّلامت درج عليها األ

من اإللفات إىل أحد حمّفزات  نعيد النظر فيها، فلعّلنا نكتشف شيئًا جديدًا، ويف هذا اإلطار البدّ 

وهو انطالقه من رضورة معرفة األحكام مع قّلة  ،العمل بالقياس عند بعض املذاهب

األحاديث الصحيحة، فلجأ هذا البعض إىل القياس مللء الفراغ، كام حصل مع اإلمام أيب 

إالّ  ‘حنيفة الذي كان أّول من نّظر للقياس وعمل به، إذ مل يصّح عنده من أحاديث النبّي 

، مصدر الستنباط احلكم الرشعّي  بمعنى أّنه ال يملك أّي  ـحسب ما أذكر  ـثامنية عرش حديثًا 

وهذا ما نعرّب عنه بدليل انسداد باب العلم والعلمي، ومن الطبيعي أّنه إذا انسّد باب العلم 

 ع إىل حّجية الظنّ فإّننا البّد أن نرج ،ميلباألحكام أو باب احلجج اخلاّصة، أي ما يعرّب عنه بالع

بمعنى أّن العقل حيكم بذلك عند فقدان كّل الوسائل ملعرفة  ،ةعىل بعض املباين كمبنى الكاشفيّ 

احلكم الرشعي مع وجود علم إمجايل بوجود حكم رشعي مل يسقط. وإذا كان األمر كذلك 

ج من هذا وعند ذلك يكون القياس أقرب احلج ،ويكون الظّن حّجة ،فالبّد أن جيعل اهلل حّجة

ومن خالل هذا نفهم أّن مسألة رفض القياس لدى أئّمة أهل البيت قد يكون منطلقًا  املوضوع.

ألّن  ؛من أّن هناك أحاديث يف السنّة الرشيفة واردة بشكل واسع جّدًا ال حيتاج فيه إىل القياس

من خالل أكان من خالل القواعد العاّمة أم  سواء باب العلم مفتوح من مجيع اجلهات مثالً 

 .«النصوص اخلاّصة

ًالشيخًمرتىضًاأل ًالنلكّن ًكّلهصاريًرفضًهذا إطالق  اإلنصاف أنّ  لكنّ »وقال:  ،كالم

ه ليس مما بأنّ  ،بل العلم، املتاخم للعلم يوجب الظنّ ، بعض األخبار ومجيع معاقد اإلمجاعات
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ته، حجيّ  دليل عىل عدمة، فهو حينئذ مما قام المع وجود األمارات السمعيّ  يركن إليه يف الدين

الزم القول بدخول القياس يف  كام هو ـ يف مقابل اخلرب الصحيح بل العمل بالقياس املفيد للظنّ 

 .«البطالن يف املذهب رضوريُّ  ـته املحكوم بحجيّ  مطلق الظنّ 

النهي عن العمل بالقياس بوصفه  غريًأّنًكالمًالشيخًاألنصاري،ًغايةًماًيمكنهًأنًيثبت

نّية يف عرض سائر األدوات الظنّية، وإال فمن أين يأيت بإمجاع قطعي أو بنصوص واضحة أداًة ظ

شاملة لفقدان مجيع األمارات، غري القياس، بحيث ال يوجد ظّن مقابل للقياس أو أمارة وليس 

 إال األصول العملّية التي ال ّتمل يف داخلها ظنًّا موّجهًا للواقع؟!

د تقدير ـ بني وجود معارض أماري للظّن القيايس وعدمه، فاإلنصاف أن نمّيز ـ عىل أبع

ففي احلالة األوىل ال نأخذ بالقياس دون الثانية؛ لعدم وجود أّي دليل ينفي حجية القياس يف 

 هذه احلال.

بأّن النصوص التي تكشف عوار القياس وخلله املعريف أو تعتربه مما  لكنًيمكنًأنًيقال

ومن هنا فتستوعب حال االنسداد. هلا إطالق  شامل،  يوجب حمق الدين، يمكن أن يكون

كانت نتيجتها عىل وفق إذا  ، إاليف زمن االنسدادحتى العمل باألقيسة املانع موجود من يقال: 

األصل العميل، فلو أجرينا قياسًا ينتج يف مورده احلليّة، وكان املورد ـ لوال القياس ـ جمرى 

شاملة هنا؟! وإذا تّم قبول ذلك أمكن اعتبار الدليل هو  أصالة الرباءة، فلامذا تكون النصوص

 يمكن ترتيب األثر، وإال فال قيمة للقياس مطلقًا.وإذا كان لذلك من ثمرة فالقياس ال األصل العميل، 

إّن نصوص الكشف عن عوار القياس معرفّيًا ال تعني بالرضورة  ويفًمقابلًذلكًقدًيقال:

يف اخلطأ، والظّن ال قيمة له ألّنه ليس بحّجة وخيطأ كثريًا، لكّن  أكثر من كونه يفيد الظّن، ويوقع

هذا ال يعني أّن نسبة عدم إصابة الواقع يف القياس هي النسبة الغالبة بالرضورة، بل قد تكون 

النسبة قليلة، بام جيعله ظنّيًا، فعوار القياس وحمقه للدين راجع لوجود نسبة أربعني باملائة مثالً 

الواقع، وهذا منسجم مع احلفاظ عىل ظنّيته، ويف هذه احلال وعندما نقع يف  منه ال يصيب

االنسداد يكون مثله مثل سائر الظنون التي تعاين من هذه املشاكل. ومنح احلجيّة لبعض 

الظنون اخلاّصة ـ عند االنفتاحي ـ ال يعني سوى كوهنا أفضل حاالً يف إصابة الواقع من 

القياس غري مطابقة للواقع، فخرب الواحد قد يصيب الواقع بدرجة  القياس، ال أّن أغلب موارد
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وهذا كاف يف حظر الرشيعة للقياس  ،القياس فيصيبه بدرجة الستني اأمّ  ،الثامنني يف املائة

 صابة بينهام.نوع خرب الواحد؛ الختالف درجة اإلوقبوهلا بظّن مثله من 

ا تعطيه نصوص النهي عن القياس سداد سيكون غاية منوينتج عن ذلك أّنه يف ظرف اال

ىل ع ظاخلطأ، االمر الذي حياف أكثرّي  هال أنّ  ،وكشف عواره وحمقه للدين هو كونه كثري اخلطأ

سداد رغم هذه النصوص، غايته أّن الشمول لكربى نظنّيته، فيكون مشموالً لكربى اال

ياس لن يواجه كربى والنهي عن الق .فضل منهة أمارات ظنيّ توّفر أ االنسداد سيكون حال عدم

فادة الظّن دائرة إ ه كاشف عن خروجه عننّ أال  ،الضعيفةنّيته ّنه هني كاشف عن ظ؛ ألسدادناال

 أو رضره مطلقًا.

غري أّنه قد تقّدم لدينا أّن النصوص الناهية عن العمل بقياس الشبَه والعّلة قليلة جدًا، هذا، 

صارت ظنًّا يعارض مداخلة األنصاري، وإال  ـ جدالً ـصّحت بقطعّيتها سندًا وداللة فلو قيل 

الظّن اآليت من القياس، فلدينا ظّن باحلكم الرشعي عرب القياس، وظّن آخر بعدم حجيّة ظّن 

القياس حتى حال االنسداد، فيكون حكم العقل بحجية مطلق الظّن حال االنسداد، موجبًا 

ي عن القياس. واملفرتض سقوط الظننّي ملنح احلجّية للظّن القيايس وللظّن اآليت من أدّلة النه

نتج سقوط حجّية القياس حال االنسداد، إّما لكون الظّن املعارض له  املتعارضني، وهو ما ي 

مقّدم رتبًة عليه، أو لتساوهيام، فام أفاده املريزا القمي هنا لن يكون صحيحًا، إال إذا قلنا بأّنه 

القياس عنه يف حال االنسداد، وليس لدينا إال ليس لدينا ظّن أصاًل بداللة أدّلة النهي عن 

وهنا يلزم األخذ بحجّية الظّن القيايس تبعًا للمداخلة املتقّدمة التي قلناها، الشّك واالحتامل، 

كالم املريزا القمي تاّم، لكنّه ال يعني التخيّل عن دليل النهي بناء عىل دليل االنسداد، فيكون 

، بل هو يف عرص االنسداد قياس الشبه والعّلةن يشمل ليل لعن القياس، بل يعني أّن هذا الد

لفرضّيتني الثالثة واخلامسة، ومها جاريتان يف عرص النّص وبعده، ويف شموله عىل ايف يقترص 

 زمن االنسداد وبعده.

 دفاٌع عن العالمة فضل اهلل ضّد منتقديه يف مسألة القياسـ  

مماًنقلناهًآنفا ،ًعىلًماًأفادهًالعالمةًفضلًاهللًًعّلقًالشيخًحسنًاجلواهرييفًالسياقًعينه،ً

عدم إخضاع األحكام الرشعيّة للعقل  و، هامت التي درج عليها الفقهاء واألصوليوناملسلّ بأّن 



  

، وهذه ال يمكن رّدها إال بمناقشة عدم حّجية الظّن إالّ أن يدّل عليه دليل خاص، والبرشي

الصادق كام أّن حماججات  .جمتهدين وال يقول به أحدت أهل البيالقرآن والسنّة واعتبار أئّمة 

مع أيب حنيفة ال عالقة هلا بالقياس املصطلح، بل )بالفرضّية الثالثة(. بل إّن ما دفعهم لألخذ 

فال يكون الطريق بالقياس هو مالفة النبّي باالقتداء باإلمام، ومنعهم تدوين احلديث، وإال 

ىل من طريق العلم أو العلمي، فأّي حاجة إىل إعادة النظر يف مسدودًا للوصول إىل حكم اهلل تعا

بل لو ّترّينا رجعنا لألصول العمليّة ونرفع هبا التحرّي،  حّجية مطلق الظن بناًء عىل االنسداد؟

فنحن ال نعيش مشكلة أيب حنيفة يف املذهب اإلمامي كي نعيد النظر يف القياس، بل مل يثبت أّن 

من الروايات هو ما ذكر، بل الثابت عند احلنفية هو خالف ذلك، ما صّح عند أيب حنيفة 

لو فرضنا انسداد باب ، بل يوحينئذ ينتفي املحّفز الذي ذكر للدعوة إىل العمل بالقياس الظنّ 

، مع هذا ال جيوز العمل بالقياس لوجود ةحجّ  العلم والعلمي، وحينئذ يكون مطلق الظنّ 

هو  ـبناًء عىل االنسداد ـ لقيايس باخلصوص فتكون النتيجة ا النهي الرصيح واملتواتر عن الظنّ 

 القيايس الذي وردت فيه الروايات املتواترة املانعة عن العمل به. غري الظنّ  حّجية مطلق الظنّ 

ليس ناشئًا من وجود  ـعليهم السالم  ـة أهل البيت وهبذا يّتضح أّن رفض القياس لدى أئمّ 

القياس، حيث إّن األئّمة  ة بشكل واسع جّدًا ال حيتاج فيه إىلأحاديث يف السنّة الرشيفة وارد

عن اهلل تعاىل سواء كان فيه  ‘واإلمامّية تبعًا هلم متعّبدون بالنّص الوارد عن رسول اهلل

 .بشكل غري واسع، وهو معنى الدين والتعّبد به أم أحاديث بشكل واسع

ًظًعليه:لكّنًكالمًالشيخًاجلواهريًيمكنًأنًيالح ً

إّن العالمة فضل اهلل مل يدع  للقياس وحجيّته، حتى تصنّف دعواه عودة ملسلك  ال :أوًّ

للعقل وعدم حجيّة  القياس، وأّنه بذلك سوف يواجه املسّلامت التي هي عدم إخضاع الرشع

من متلف كتبه يف نفي حجيّة  فضل اهلل ريد هنا اإلطالة باستعراض نصوصالظّن. ولست أ  

احلسيني، يف بحثه حول املوضوع، طاهر السيد حمّمد  ا مؤونة ذلك الفاضل  القياس، فقد كفان

، فال «نظرات يف مسألة القياس الفقهّي »فراجع ما نقله من نصوص السيد فضل اهلل يف كتابه 

 نطيل.
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ه هو يف احلوار نفسه، َح ة القياس رَشَ إّن مراد العالمة فضل اهلل من التجديد يف قضيّ  ثانيا :

 :ثالثة أمور حني ّتّدث عن

القياس  ةاخلصوصيات واحتامليّاهتا، فهو اعترب أّن ذهنيّ  ةالتعاطي احلريف للفقهاء يف مسأل أًـ

ات بل جعلتهم يثريون احتامليّ ، ةلغاء اخلصوصيّ إتياط يف موضوع حجعلت الفقهاء شديدي اال

طالب  هلذا هوة التوّسع يف فهم احلكم، مكانيّ ل إمما يعطّ  ،ة بطريقة فرضّية خالصةاخلصوصيّ 

 بتغيري هذه الطريقة دون التوّجس من فكرة القياس.

ًـ إمكانّية احلديث عن فتح باب حجيّة القياس يف عرص االنسداد وإغالق املنافذ  ب

للوصول للحكم الرشعي، دون أن يشري إىل أّننا اليوم يف عرص االنسداد أو ال، بل هو من 

 ذلك.ب الواحد. وبحوثه الفقهية تشهد الظهور وخرب :االنفتاحّيني حيث يقول بحجيّة

فتح باب إمكان معرفة املالكات يف األمور غري التعّبدية، وأّن هذا ممكن وليس بمغلق  جًـ

متامًا، وهو عندما ّتّدث عن هذا املوضوع ّتّدث عن الفهم العقالئي العريف للمالكات البالغ 

 ، فراجع.حّد االطمئنان، ال كفاية الظّن يف ذلك

ألمور الثالثة ليست بالغريبة عن فضاء نفاة القياس، لكنّها ّتاول أن تفتح طريقًا وهذه ا

جديدة يف التعامل مع األمور، معتربًة أّن هذا األمر ال يوّرطنا يف القياس، فتجديد النظر يف 

، هالقياس ليس عودًة حلجيّة القياس الظنّي، بل هو ّتّرر من َومه  ه  القابع يف نفوس رافضي

وإذا كان كالم فضل اهلل حّقًا أو باطاًل فهذا أمر  «. فوبيا القياس»أعرّب شخصيًّا عنه بـ  والذي

آخر متلف عن اّدعاء أّنه يريد القول بحجّية القياس يف نفسه ولو يف اجلملة. وقد رأينا أّن 

ريزا طرحه القياس يف عرص االنسداد ليس جديدًا عىل الفضاء االنسدادي، كام عرفنا مما قاله امل

 القمي والشيخ األنصاري.

عارض يأيب حنيفة للقياس، ال  د فضل اهلل ملرّبرات ذهابإّن التحليل الذي قّدمه السيّ  ثالثا :

د أحدمها اآلخر، ففضل اهلل قال يتعاضدان ويؤيّ قد بل  ،ليل الذي قّدمه الشيخ اجلواهريالتح

وهو  ،هو نتيجة ما قاله اجلواهريّح النصوص عند أيب حنيفة دفعه للقياس، وهذا بعينه  شنّ بأ

جتان ال يوين هو الذي أوصلهم هلذه النتيجة، وهاتان النتل البيت ومنعهم التدأّن تركهم أه

بو حنيفة أملاذا وصل  مل يقل: هشكل هبا عىل فضل اهلل، فإنّ تى ي  حتصلح إحدامها نقيضًا لألخرى 

هل كان أبو حنيفة مصيبًا يف ّنه أعن  محلال شّح النصوص حتى دفعه ذلك للقياس، ومل يتكلّ 



  

األمر  ،حنيفة وصلت احلال معه لشّح النصوصأّن أبا قناعته بشّح النصوص أو ال؟ كّل ما قاله 

حنيفة أبو ه حّلل ملاذا وصل نّ أمر ، غاية األفعه للقياس، وهذا بعينه ما قاله اجلواهريدالذي 

فكري مسبق؟ فلنفرض  فاو نتيجة انحرأوهل وصل ذلك بطريق صحيح  ؟لشّح النصوص

بل  ،فاملهم بالنسبة لفضل اهلل ليس سبب وصوله لذلك ،ه وصل نتيجة انحراف فكري مسبقنّ أ

شكل ، وهذا ال ينايف ما قاله اجلواهري حتى ي  عنده ارتباط هذا الوصول بنشوء فكرة القياس

 عليه بذلك.

! ًا الذي طرحه اجلواهريالتحليَل عينه تقريب قال يف بعض كتبهنفسه بل إّن السيد فضل اهلل 

نحن نالحظ أّن املسألة هي عدم وجود فراغ يف الرشيعة يدعو إىل اللجوء »: وهذا نّصه

ذلك فإّن األساس يف هذا الشعور بالفراغ  للقياس.. وإذا كان الناس ال جيدون لدهيم مصدرَ 

هلم فيام  هو ابتعادهم عن سؤال أئّمة أهل البيت الذين يملكون علم ذلك كّله، ومعارضتهم

 .«‘يقولون وفيام يروون عن النبّي 

لنفرض أّن سبب وصول أيب حنيفة لشّح النصوص كان انحرافًا فكرّيًا، فهل هذا يعني بل 

أيضًا أّن كّل شخص يصل لشّح النصوص الداّلة عىل األحكام الرشعّية يف عرص ما بعد النّص 

راف أيب حنيفة؟! هل سيكون سبب وصوله هو عبارة عن انحراف فكري يشابه انح

 لدهيم هذا االنحراف؟! هذه دعوى ّتتاج لدليل مل يقّدمه اجلواهري.الشيعة ون االنسداديّ 

إّن افرتاض أّننا ال نعيش مشكلة أيب حنيفة لنفّكر يف حلوله، غري دقيق؛ فاجلواهري  رابعا :

فروض يف حال يفّكر بذهنّية االنفتاحيني، بينام فضل اهلل يتكّلم عن حال االنسداد، وامل

االنسداد أّننا نعيش مشكلًة شبيهة بمشكلة أيب حنيفة ولو كانت أسباهبا متلفة، وهلذا طرق 

املحّقق القمي فكرة حجّية الظّن القيايس حال االنسداد، فهو سار يف طريق أيب حنيفة هبذا 

س كان املعنى، لكن ألسباب أخرى من جهة، وبنتائج متلفة من جهة ثانية، غري أّن القيا

 عنرصًا مشرتكًا حمتمالً عىل األقّل؛ لتضّمنه الظنَّ الذي هو حّجة مطلقًا عىل االنسداد.

غريب ة وهو األصول العمليّ  ،إّن افرتاض اجلواهري أّن لدينا حاًل يرفع التحرّي  خامسا :

ه ماتمقدّ  ىيف إحد سداد يتكّونندًا أّن دليل االيعلم جيّ ـ حفظه اهلل ـ فالشيخ بعض اليشء، 

يف املوارد ـ ومثلها القرعة والتقليد ـ جراء األصول العملّية ة من عدم إمكان إاألساسيّ 
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ا هّن ألنا الصورة هنا وك م، فهو قدّ املفيض حلجيّة مطلق الظنّ  املشكوكة، وإال فال معنى لالنسداد

ل جراؤها حاإة ال يمكن صول العمليّ األ نّ أتقوم عىل االنسداد عمدة دليل  نّ أمع  ة،واضح

ـ وأخذه بوجهة  االنسداد، فتجاهل اجلواهري لكّل هذه القضّية التي هلا بحوث مطّولة عندهم

، وقد غري مقنعيبدو يل  ـ نظٍر من وجهات النظر هناك، وهي وجهة نظر املحّقق اخلراساين

 .فراجع ،عىل االنسداد يف بعض كتبناوأمثاهلا ة صول العمليّ جراء األإة بحثنا يف خصوصيّ 

ًدّقة:ب ًأكثر إشكال اجلواهري يوحي بأّن األصول العملّية هي حّل متفق عليه عند  عبارة

االنسداد، مع أّن الغالبّية قالوا بأّن األصول العملّية ال جتري يف مورد االنسداد لسلسلة  حماذير، 

قة فخالف ه مع فضل اهلل خالف مبنائي يف مثل هذه احلال. واملشهور تناولوا القضّية عىل طري

 السيد فضل اهلل يف استبعاد حلٍّ متثله األصول العملّية.

شّح النصوص، كان هو إّن نفي اجلواهري أّن مرّبر أيب حنيفة يف العمل بالقياس  سادسا :

بمعنى أّن القّلة النسبّية للنصوص ، وقد سبق أن ّتّدثنا عن هذا املوضوع، يف اجلملة نوافقه عليه

 .بالرضورة األوحدنّه مل يكن الدور عند احلنفّية كان هلا دور لك

ات أهل يأّن الشيخ اجلواهري مل يأخذ بعني االعتبار أّن بعض رواهنا  همّ غري أّن النقطة األ

الرشيفة عندهم،  ةهي بنفسها قامت بالربط بني النهي عن القياس ووجود السنّ  البيت النبوّي 

أحد أسباب وهذا يؤّكد أّن ، يعةشمول الرشمباحث وّتّدثنا عنه يف ينا هذا من قبل، أوقد ر

املوجود عند أهله أو اعتقادًا بعدم وجود الرشيف زهد باحلديث الالذهاب نحو القياس كان 

 .هذا احلديث

حاديث الواصلة و القياس ال يقف عند حدود عدد األأضف إىل ذلك أّن الذهاب نح

ة فهم الفقيه هلذه األحاديث، فهل عند كيفيّ أيضًا ـ يف تفسري وجوده ـ املعتربة للفقيه، بل يقف 

ا تتكّلم عن مجيع الوقائع، عرب العمومات واملطلقات واإلمضاءات هّن أيفهمها بطريقة تعطي 

؟ والذي يبدو من كثري من وغري ذلك، أو طريقة فهمه هلا هو أهّنا تتحّدث عن وقائعها اجلزئيّة

ا بالّسعة التي ت فهم هبا اليوم، هلذا وجدوا فقهاء املسلمني يف القرن الثاين أهّنم ما كانوا يفهموهن
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شّحًا يف النصوص، وهذا ما يفّّس أيضًا أّن متلف املذاهب السنّية عدا الظاهرّية وأمثاهلم، بام 

 فيها تلك التي ّتظى بوفرة حديثّية غري عادية، ظّلت تأخذ بالقياس إىل يومنا هذا.

االنسداد يلزم إخراج الظّن القيايس عن  إّن الشيخ اجلواهري اعترب أّنه حتى عىل سابعا :

احلجّية؛ لوجود النهي الثابت بالتواتر عنه، وهذا يشء مفهوم وطرحه كثريون قبل ذلك يف 

وافق كان قد ملحقات دليل االنسداد، إال أّن األمر غري املفهوم بالنسبة يل، هو أّن اجلواهري 

س يف القرن الثاين اهلجري كانت السيد حممد تقي احلكيم عىل أّن نصوص النهي عن القيا

تتكّلم عن القياس بمعنى الفرضّية الثالثة هنا، فإذا كان األمر كذلك فأين هي النصوص 

املتواترة التي تنهى عن القياس بمعنى قياس الشبه والعّلة عنده حفظه اهلل، حتى نخرجه هبا عن 

 نلتفت إليها.لعّل لديه نصوصًا مل  كلّية حجيّة مطلق الظّن عند االنسداد؟!

وإذا كان يقصد دليل النهي عن مطلق العمل بالظّن، فهذا ال قيمة له يف مواجهة مقوالت 

 االنسدادّيني كام هو معروف.

وهبذاًيتبنّيًأّنًمداخالتًالشيخًاجلواهريًعىلًماًطرحهًالسيدًفضلًاهللًيفًهذاًاملوضوعًملً

ًتكنًدقيقةًيفًتقديري.

لروايات الداّلة عىل النهي عن قياس الشبه والعّلة حلال وبه يتبنّي أّن دعوى شمول بعض ا

االنسداد غري بّينة، بالطريقة التي ط رحت، بل الصحيح إمكان األخذ بالقياس )الفرضية األوىل 

والثانية فقط( عند االنسداد، حال عدم معارضته بأمارة ظنّية أفضل منه وأقوى، أّما لو 

 يقف مانعًا هنا.ريه ـ ـ بل وغعورض، فدليل النهي عن القياس 

وقد ناقشنا دليل االنسداد وال بحجّية مطلق الظّن، باالنسداد التاّم أساسًا إال أّننا ال نؤمن 

 .فراجع ة،وذهنّيته عىل طريقتنا يف بحوثنا األصوليّ 

ً.وهبذاًنكونًقدًأجبناًعنًالسؤالًاألّولًمنًالسؤالنيًهنا

برصف النظر  ،هي عن القياس لعرص ما بعد النّص الن ةدلّ أوهو شمول  ،السؤالًالثاينًاأمًّ

عن االنسداد، فقد صار واضحًا مما تقّدم، وهو أّن هذه النصوص الناهية إذا فهمنا منها 

الفرضّية الثالثة أو اخلامسة، فال شّك يف شموهلا وإطالقها لعرص النص وغريه، أّما لو فهمنا 
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ط ا النهي عن القياس كان هبدف االرتبنّ أمنها سائر الفرضّيات، فإّن بعض النصوص توحي ب

ال ل الكثري من النصوص ولو مل نصل حلعالن وجودمها، فمع فرض زواإباحلديث والكتاب و

فضاء نصوص النهي عن القياس غري ناظر ملثل هذه احلال املستجّدة  نّ أاالنسداد، فقد يقال ب

نص مما فيه عادًة عدم توّفر ظهار شمول النهي ملا بعد عرص الستبعد عرص النّص، فيلزم عدم ا

 ا.هالنصوص احلديثية كلّ 

 هذا ن كانت كذلك لكنّ بعض نصوص النهي عن القياس وإ نّ إ قدًيقالًيفًاملقابل:لكّنً

الفضاء موجود يف عرص النّص نفسه، فبالتأكيد مل يكن كّل الشيعة يف متلف األمصار يملكون 

جازة من أهل البيت هلم يف أن إك مل نجد أّي التي يبتلون هبا، ومع ذل عالنصوص يف كّل الوقائ

يف ة القياس، بل رأينا بعض الروايات تشري للنهي عن ذلك يف بعض التفاصيل اجلزئيّ بيعملوا 

 لقًا.ط، األمر الذي ييش بشّدة الرفض للقياس مبشأهناحاديث أحال عدم عثور السائل عىل 

ًأنًّ ًجيابًهغري ـ سياق كون نصوص النهي مرتبطة  ليهإبأّن السياق التارخيي املشار  قد

ملحت له بعض النصوص قد أهل البيت ووجود مصدر احلديث وظهوره ـ مع كونه ور أبحض

مر الذي  نصوص القياس، األة هذا السياق التارخيي لكّل بالفعل، يوجب انعقاد احتامل قرينيّ 

ن من احتامل قرينّية فيكواإلطالق خلارج حالة إمكان سؤال املعصوم ولو فيام بعد،  ةيفقدها قوّ 

 .ناظرة ملثل زماننا النصوص نّ علم أر بالقّوة قائم يف ذلك الزمان، فال يفالتوفّ املوجود املتصل، 

يمحق الدين ونحو  هذا أضفنا الروايات التي لساهنا لسان أّنه يفسد أكثر مما يصلح وأنّ إإال 

ّن أ النّص، فال يبعد رصبع وهو أمر غري خاّص  ،مما يكشف عن عواره املعريف وضعفه ،ذلك

شبه والعّلة مطلقة جلهة نظرها لذات بنية هذا القياس لالنصوص الدالة عىل النهي عن قياس ا

ًا وال تنتج سوى ظنون، والظّن ال يغني من عيّ وا بنية غري صحيحة، وال تنتج علاًم موضهّن أو

 .، بل بناء الدين عىل الظنون مهلكة لهاحلّق شيئاً 

ًالنهي ًًفاألقربًأّن ًـ ًبعدًفرضًمتامّيته ًـ ًبعده،ًبرصفًالنظرًعنًًشامل  لعرصًالنّصًوما

ً.حالًاالنسداد

 ، مقارنة وتقويم نهائّينصوص القياس املؤّيدة واملعارضةـ  

استخلصنا من جمموع البحوث السابقة ّتليل النصوص املؤّيدة واملعارضة للقياس، 



  

وذلك عىل الشكل  ،ت النصوصوهندف هنا للخروج باستنتاج هنائي عرب مقارنة جمموعا

 :اآليت

ً)الفرضّيةًالثالثةًواخلامسة(:ـ1ًً

املتيّقن  ريف القدـ لقد توّصلنا إىل أّن األغلبيّة الساحقة من روايات النهي عن القياس ناظرة 

)أي القياس يف مقابل النّص املوجود، والقياس مع الزهد  للفرضية الثالثة واخلامسةمنها ـ 

فقط دة للقياس ناظرة بينام النصوص الداّلة يف املجموعة املؤيّ ه(، بالنص وعدم مراجعت

 لفرضّيتني الثالثة واخلامسة.وليس هلا نظر لللفرضّية الرابعة كام رّجحنا، 

يمكن اجلزم ببطالن القياس باملعنى الثالث واخلامس، وصدور النهي عنه والتنديد  ،وعليه

 يف أمره، يف عدد كبري من النصوص بال معارض.

ًالفرضّيةًالرابعة(:)ـ2ًً

 معارضة حقيقّية بني:عات املختلفة، فسوف نالحظ وإذا راجعنا املجم

 مخس روايات داّلة ـ بعد التسامح كام رأينا ـ عىل النهي عن الفرضّية الرابعة. أًـ

 روايات ناظرة لتأييد الفرضيّة الرابعة. سّت و بًـ

، من الصعب األخذ بأّي من هاتني ونتيجة ذلك، ووفقًا ملسلك الوثوق الذي نؤمن به

املجموعتني، لقّلة كّل واحدة منهام يف نفسها، وضعف أسانيد أغلب رواياهتا، ومعارضتها 

 بمثيالهتا املوجود يف مصادر الفريقني.

وهبذا نجد أّننا ال نملك دلياًل موثوقًا مطمأّنًا به عىل وجود هني من قبل أهل البيت النبوي 

 .كذلكفيها ، وال عىل وجود ترخيص ة بعنواهناعىل الفرضيّة الرابع

ًـً)الفرضّيةًاألوىل/قياسًالعّلة(3ً

باملعنى  د قياس العّلةتؤيّ واضحة عن النبّي وأهل بيته لنصوص  بأّنه ال وجودسابقًا قلنا 

ود لنصوص متنعه عدا رواية واحدة ّنه ال وجأ، كام الذي ظهر الحقًا يف أصول الفقه السنّي

آحادي منفرد، هلذا ال  ال نأخذ بخربٍ  لكنّها صحيحة سنّيًا، ومّلا كنّادًا شيعيًا عيفة جدًا سنض

يمكننا التأّكد من صدور هذه الرواية اآلحادية املنفردة، فال دليل عندنا عىل النهي عن قياس 

 وال تأييده. العّلة

ًه(:الشبً ًسـً)الفرضّيةًالثانية/قيا4ً



  

ة، حمتملة الداللة ية وشيعيّ روايات سنّ  مخسدة إال ايات املؤيّ مل نجد يف الروتبنّي مما تقّدم أّننا 

، وقريب منه خرب الثاميل يف ةر اإلماميّ دن الوارد يف املصااهرة، وأقواها خرب ابن الرّياوليست ظ

، وعليه فال نملك تظهار غري واضحس، لكنّنا قلنا بأّن األخذ به بنحو االحوار الباقر مع قتادة

 .عىل حجيّة قياس الشبه يمكن االطمئنان بإفادته ذلكنّة وال عند الشيعة ـ ـ ال عند السنّصًا 

سنجد ـ بعد التسامح يف داللة بعض  ،النهي عن القياس وبالعودة لنصوص ،ويف املقابل

ا هالشبه، بين روايات ناهية عن قياس ال حمتملة الداللة ـ ثامينإليست هي الروايات التي 

ويقّدم املجموعة  ،الشبه سسناد، وهذا ما يرّجح النهي عن قياروايتان صحيحتان من حيث اإل

 إىل اإلمام. خطوةً  الناهية عىل املجموعة املؤّيدة

عىل ـ ال يمكنه  ،حمتمل الداللة وليس بواضح جداً بعضه و ،ّن هذا العدد من الرواياتأغري 

بضّمه ، إال هالشبَ  سهل البيت عن قياأيصالنا ليقني عقالئي بمنع إـ مسلك الوثوق االطمئناين 

، وما نسب لبعض قدماء القوّية لو جتاهلنا مالفة الزيدّية يف املوضوعاإلمامّية ملثل اإلمجاعات 

 .أنفسهم اإلمامّية

غري بعنوانه الشبه  سهل بيته حول قياأو اجلزم بوجود هني عن النبّي  نّ أمن هنا يبدو يل 

 حة بالتأكيد.طمئناين، لكنّه فرضّية راجواضح، بنحو الوثوق اال

ًمنًاستدراكً  ًهنا ته اة القياس بفرضيّ ال يعني حجيّ أّن ما تقّدم كّله وهو ،ًرضوريًًّوالبّد

، بعنوانه وبذاته هني قاطع وواضح عليهعىل ، بل غايته عدم ثبوت دليل رابعةاألوىل والثانية وال

 فنرجع يف ذلك ملقتىض القواعد ونقول:

أو  ،فهو حّجةّيًا عقالئالكربى الكلّية( بمعنى ) بالعّلة ما اليقني يف موضعٍ  القياس  تضّمن ذا إ

املصالح عىل قانون العدل واخلري ذلك فهو  فاد تشخيص  ، أو أهذا اليقني فهو حّجة فاد التشابه  أ

 نظرًا حلجّية القطع واليقني.حّجة، 

كام ـ دليل مل يقم حيث يس بحّجة عىل القاعدة، ، فضاًل عاّم هو دونه، فلإذا أفاد الظنَّ أّما 

يف ومقتىض القاعدة عدم حجية الظّن  .ة بعنواهناالقياس هبذه املعاين الثالث ةعىل حجيّ ـ ينا أر
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يف ذلك كالً مالفني ـ ال ما خرج بالدليل، وقد دافعنا عن هذه القاعدة إاألصول والفروع معًا 

الذي هو  ،احلديث ةجيّ يف كتاب ح ـ ، واالنسدادّيني عند الشيعةأهل السنّةأصوليّي مجهور من 

 فالحظ وانتبه.يضًا، أة الظّن يف الفروع ة حجيّ بتعبري آخر نقد لنظريّ 

عن تعّدي القواعد ، وواملقاصد إىل اجتهاد التعليل واملناطالقياس نسبة رابعًا: 

 حرفّية النّص
كّل ما قّدمناه من بحوث حول قضّية القياس وحدود النهي عنه بعنوانه، كان ألجل 

هنا، وهي عالقة القياس املنهّي عنه باالجتهاد التعلييل بالذات إىل هذه النقطة الوصول 

مثل  ،عن حرفّية النصوص التي بحثناها سابقاً  اصد الرشيعة، وبقواعد التعديقواملناطي، وبم

 وغري ذلك.والفهم الطريقي للعناوين ت الغاء اخلصوصيّ كم واملوضوع وإمناسبات احل

ء واملذاق الرشعي وإلغاء ستقرانا أّن قواعد من نوع إعامل االاإلشكالّية التي تظهر ه

اخلصوصّيات ومناسبات احلكم واملوضوع واألخذ باملناطات والتعليالت، كّلها يمكن أن 

فهم بوصفه نوعًا  ت فهم بوصفها عمالً قياسّيًا، حتى لو اعتدنا عليها؛ ألّن إلغاء اخلصوصّية قد ي 

أساسًا العتبار ما يفرتقان فيه عىل أّنه ال مدارّية فيه وال دور له يف من اعتبار التشابه بني أمرين 

احلكم، فالقائس ال يفعل غري هذا. إّنه ينطلق من التشابه ليؤّكد وحدة احلكم املتضّمنة إللغائه 

الفوارق القائمة بني املوردين، وهلذا كان تنقيح املناط وخترجيه والعّلة املنصوصة ونحو ذلك، 

 لقياس والتعليل عند كثري من علامء أصول الفقه اإلسالمّي.من مسالك ا

نستذكر أّن أحد أهّم أعمدة تربير هذه املناهج الفهميّة وف س ،إذا رجعنا للوراء قليالً 

واالجتهادّية كان عبارة عن الفهم العريف والظهور العريف للكالم، فنحن عرب الظهور العريف 

ا هذه نَ ع  ض  وَ القياس واجتهاد التعليل وغري ذلك، فَ وبني  ّية،صنمّيز بني القياس وإلغاء اخلصو

حيمينا  هنتصّور أنّ  ام كنّ الاملناهج املوجبة للتعّدي عن حرفّية النّص ضمن سياق الفهم العريف للك

 .لسالمة عمليّة االجتهاد ، ويشّكل ضامناً عنه حسب الفرض ة القياس املنهّي كلهمن التوّرط يف م

باتت أعمق؛ ألّن النهي عن القياس ال يوجد ما يمنع من كونه هنيًا من  نإال أّن املعضلة اآل

                                                                                                                     
قًا، وقّربنا اعتبارها االجتهادّي، من نوع تنقيح املناط وإلغاء للتعّدي عن النصوص والتي رشحناها ساب

اخلصوصّيات ومناسبات احلكم واملوضوع وغري ذلك، كام أّننا مل نعثر عىل دليل ـ من هذا النوع من األدّلة ـ 
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عة عن فهم كالمه هبذه الطرق القياسّية يف روحها وجوهرها؛ فإذا كانت الرشيحتى الشارع 

ن يفهم مرادات الشارع يف أعرف لفكيف حيّق ل ،ليف املفرتقاتقائمة عىل تفريق املؤتلفات وتأ

القانونية الترشيعّية قيقة م يف نصوصه؟! أليست هذه احلّي متكلّ رشيعته كام يفهم مرادات أ

املوجودة يف رشيعة املوىل سبحانه تفرض عىل العرف تغيري قواعد فهم النصوص الدينّية؟! 

وغري مسموح للقائسني ذلك بحّجة  كيف كان مسموحًا للعرف أن يستخدم هذه األدوات

ات عند العرف ال يمحق لغاء اخلصوصيّ إكان نية الرشيعة وتركيبتها؟! وكيف معارضتها لب  

ما الفرق بني االثنني يف جوهر العملّية التي يقومان هبا  لغاء القائس يفعل ذلك؟!إالدين بينام 

 وميكانيزما الطريقة املعمولة؟!

نان بإلغاء اخلصوصّية وحصول العلم بنفي ئإّن الفهم العريف ولو قام عىل الوثوق واالطم

نسأل  د يف أمر القياس ـ أنإال أّن من حّقنا ـ بعد كّل هذا التشدّ  ة،صيّ احتامل هذه اخلصو

العرف: ما هو املرّبر املوضوعي حلصول العلم بنفي اخلصوصّية يف رشيعٍة قائمة عىل تفريق 

تغلب يف بان بن ًا بعد خرب أليف املفرتقات؟! وما هو مرّبر هذا العلم موضوعيّ ألفات وتتاملؤ

 ي مع اإلمام الصادق أو غريهحوار غري واحد من رموز مدرسة الرأعضاء ونصوص دية األ

 ؟!عامل العقل يف الدينوالنهي عن إ

ما مل ـ  ـ خالفًا ملا قيل هناال يكفي مثاًل ة بنفي اخلصوصيّ عرف حصول العلم لل دإّن جمرّ 

هلذه الرشيعة  ةيقّدم لنا هذا العرف تربيرًا موضوعيًا لذلك آخذًا بعني االعتبار البنية اخلاّص 

أال يمكن أن  فيها. دظًا نصوص النهي عن القياس ودرجة التشدّ ومالح  )التفريق والتأليف( 

تكون نصوص النهي عن القياس رادعًة عن هذه السري العقالئّية يف فهم النصوص يف فضاء 

ن النّص الديني خاّصة، ورفض الدين ممارسة هذه الطرق العقالئّية يف التعامل مع نصوصه كو

 ب نية رشيعته متلفة عن غريه؟!

السيد الصدر تعّرض ـ وهو يبحث يف تنّوع أدوار السرية العقالئّية مع  والالفت للنظر أنّ 

السرية املترّشعّية يف باب حجيّة الظهور ـ لوجود مشكلة يف االستدالل بالسرية العقالئّية عىل 

ما دّل عىل الردع عن » هلا: حجّية الظهور؛ انطالقًا من نصوص القياس، حيث قال شارحاً 
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ة أو إبراز نَّ بعض مراتب االستظهار املبتنية عىل إعامل ّتليالت عرفيّ إ :العمل بالقياس، فيقال

 ،ات املأخوذة بحسب ظاهر الدليل ونحو ذلكمناسبات ونكات للظهور أو إلغاء اخلصوصيّ 

ا تعميامت مبتنية  ؛قد يصدق عليه عنوان القياس واالستحسان وهي وإن   ،عىل مناسباتألهنَّ

ل ظهورًا يف الدليل بحيث يعرتف بالظهور والداللة فيها بعد االلتفات إىل تلك كانت تشكّ 

عامل الّرأي والقياس حيتمل شمول الروايات إأنَّه قد يقال بأنَّ هذه لشباهتها ب، إال النكات

 .«ة عملهم هباة وفعليّ عيّ ومعه ال يبقى جزم بعدم الردع لوال إبراز السرية املترش ،الرادعة هلا

إّن الصدر هنا يعترب أّن السرية العقالئية القائمة عىل العمل بالظهورات حجّيت ها مرشوطة 

بإحراز عدم الردع، وهو إحراز  صعب يف مثل هذه األبواب التي يامرس فيها العرف  رضبًا من 

رد؛ هلذا فهو يقول ـ قبل أن التحليل ولو اخلفّي؛ الحتامل شمول أدّلة النهي عن القياس للمو

جييب عن هذه اإلشكالّية ـ بأّن دليَل السرية املترّشعية عىل العمل هبذا النوع من الظهورات 

 القائمة عىل مثل هذه التحليالت أفضل  من األخذ بمرجعّية السرية العقالئّية.

م عىل العمل هبذه ؛ غري أّن إثبات أّن املترّشعة كانت سريهتعىل مبانيه وكالمه صحيح نظرّياً 

القواعد املتعّدية عن النصوص، ليس أمرًا بسيطًا؛ فمجّرد وجود بعض الروايات القليلة التي 

 تشري لذلك ال يكفي إلثبات السرية، وهذا أمر  يعّقد املوضوع، فانتبه.

أضف إىل ذلك أّن السيد الصدر تعامل مع هذا املوضوع برّمته عىل أساس احتامل الردع، 

كان يلزمه يف البداية نفي ظهور نصوص القياس يف الردع، فلامذا أوقف املوضوع عند مع أّنه 

االحتامل، ومل يقل بأّن ظاهر نصوص النهي عن القياس هو الشمول ملثل هذه األمور 

والقواعد؟! إّن ّتويله اإلشكالّية من دليل هني إىل احتاملّية النهي ليس سوى مصادرة بنفسه، 

ه بالوضوح، فلم جيد نفسه حمتاجًا لتبيني نفي الظهور، بل أبقى القضيّة يف ولعّله نفى ذلك عند

 جمّرد دائرة االحتامل.

 حلول ملعضلة مشول القياس لقواعد االجتهاد املناطي والتعّدي عن حرفّية النص

ًةًالبحثًهنا،ًوالبّدًلناًأنًنذكرًاحللولًاملتصّورة،ًفنقول:هذهًهيًإشكاليًّ
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 )احلّل النمطي(، حّل صحيح غري كاٍف ي الظهور واليقنيالتمييز عرب مقولَتـ  

يظهر من ثنايا كثريين ويستكّن يف وعي العديد يمثل اجلواب النمطي الذي ما  احلّلًاألّول:

َحه الشيخ اإليرواين، وهو أّن هذه القواعد مرجعّيتها العرف   من الفقهاء والباحثني، وقد رَشَ

ع عنها، فتكون حّجة، والفرق بينها وبني القياس أّننا يف هذه والسرية العقالئّية، وهي غري مردو

القواعد نرجع للعرف الذي يفهم نتيجتها عرب فهمه للدالالت اللفظيّة )املنطوقة وغري 

املنطوقة(، بينام يف القياس نحن نذهب للحكم، ونفهم دالالته العرفّية، ثم نبدأ نحّلل العّلة 

عىل العّلة واملالك بالظّن، فنقوم بالتعميم، فالفرق يقوم  واملالك يف جعل هذا احلكم، فنحصل

 عىل:

 أ ـ الفهم من اللفظ وعدمه.

 .ب ـ العلم بالعّلة واملالك أو الظّن هبام

وبتعبري بعض الباحثني املعارصين فإّن هذه القواعد هي مناهج تفسريّية فهمية للكالم، بينام 

 .نتهاء من مرحلة فهم الكالم لغًة وعرفاً القياس مناهج عقلية ّتليلية تبدأ بعد اال

ًاحلّلًغريًإالً ًهذا ًأّن أّنه ال يالمس جوهر املشكلة؛ بل يتعامل معها بطريقة  وذلك ؛كاف 

نمطّية؛ فاملشكلة ليست يف فهم العرف وعدمه، وال يف الظّن واليقني؛ بل روح املشكلة يف أّنه ما 

ت النهي عن القياس وقيام الرشيعة عىل مبدأ عدم هو املرّبر للفهم العريف يف ظّل وجود روايا

بل كيف نفهم النهي عن القياس يف سياق التفريق بني املنزل واخلباء التناظر؟! االتساق ونفي 

يف بحث االستظالل يف احلّج، كام جاء يف الروايات؟ وكيف كان العرف سريى قضيًّة من هذا 

 فال نعيد.ًا وسابقًا، آنفوقد رشحنا هذا النوع لوال هذه الروايات؟! 

ستاذنا اإليرواين تصّور أّن القياس كأّنه منحرص ّل الوحيد الذي طرح هنا هو أّن أإّن احل

باكتشاف العّلة أو املالكات عرب الظّن والتحليل الشخّص، وكأّنه حياول اختزال القياس كّله 

 بمسلك واحد من مسالك التعليل، وهو مسلك املناسبة، وهذا غري دقيق.

ام أّن التمييز بني التحليل العقيل والفهم العريف هو اآلخر غري دقيق، وقد تكّلمنا عن ك
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 اجلانب املعقويل من نشاط الفهم العريف سابقًا، فال نعيد وال نطيل.

املحاولة كأهّنا اقرتبت من احلّل، لكنّها مل توّفق يف صياغته بالدّقة، كام  هلذا أعتقد بأّن هذه

 سوف نرى.

 ناسب الردع مع قّوة السرية على العمل بالقواعد الفهمّية، وقفة نقاشـ عدم ت 

ًالثاين: ، من أّن السرية العقالئية قامت عىل ممارسة هذه ما ذكره السيد الصدر احلّل

القواعد الفهمّية كّلها، والبّد يف الرادع عن سريٍة مستحكمة أن يكون قوّيًا واضحًا رصحيًا 

وجمّرد التشابه بني بعض الظهورات والقياس والرأي ال  ا.ة وقّوهتمتناسبًا مع وضوح السري

 .يشّكل ردعًا، وهبذا ن حرز عدم الردع املناسب، فيتحّقق اإلمضاء

هلذهًالقواعد،ًوقدًقلناًاحتاملًالشمولًيفًنصوصًالنهيًّيةًقائمًعىلًفرضإالًأّنًهذاًاحلّلً

ًبأ ًيمكنًاملالحظةًعىلاًألصلًاملوضوعًنوًعدصدرًانطلقًمنًهذهًالفرضّية،ًلكنًلالًنًّسابقا 

بأّن هذا الكّم الكبري من نصوص النهي عن القياس والرأي والذي  ،لوًأردناًتوظيفهًهناًكالمه

يوضح بشكل جيّل ـ عندهم ـ النهي عن اعتامد التشاهبات يف فهم الترشيعات، ويؤّكد قيام 

، بل ملاذا نعتربه حّد نفسه كاٍف يف الردعالرشيعة عىل تأليف املفرتقات وتفريق املؤتلفات هو يف 

 ؟!وليس ظاهرًا فيه حمتماًل يف الشمول

الذي جعل الصدر يتصّور أّنه غري كاٍف هو اعتامد مشهور الفقهاء بعد ذلك هذه ولعّل 

الطرق، رغم أّن بعضها ظّل حمّل جدل ونقاش بينهم، وهنا من املمكن القول بأّن الفقهاء يف 

كام قال شتبهوا يف السبل التي سلكوها، تأثرًا باملدارس السنّية السائدة، عرص ما بعد النّص ا

متامًا كام قيل بأّن ابن اجلنيد التبس األمر عليه. ومع ذلك عنهم بالفعل بعض  اإلخباريني، 

ملاذا ال نرجع  ،رس األخرىاهم باملدجة اختالطوجود هذه االحتامالت يف تفسري سلوكهم نتي

ذا كان هلا ؟ فإهل هلا يف نفسها داللة عىل الردع أو ال :ي عن القياس لنفهملنصوص النه مبارشةً 

؛ يف نفسها داللة فال معنى هلذا احلّل هنا، وإذا مل يكن هلا يف نفسها داللة فال حاجة هلذا احلّل هنا
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 .إذ حجم النصوص وقّوة تشّددها كافيان يف ّتقيق الردع

 نا.وعليه، فجهة نظر الصدر ختتلف عن جهة نظر

 ـ مرجعية األدّلة اللفظّية يف تقرير حجّية القواعد، معضلة تقّدم أدّلة القياس 

ًالثالث: ة دلّ لألـ حلجّية هذه القواعد الفهمّية ـ ما ذكره الصدر أيضًا، من االستناد  احلّل

ية تا عىل حجمن الروايات دلّ جمموعتني هناك  نّ ذلك أالعقالئية ابتداًء، و، وليس للسرية لفظّيةال

 ، وهي:الظواهر

ً ًـ وموضوعها الكتاب  ،ةالروايات التي أمرت بالتمّسك والرجوع إىل الكتاب والسنّ أ

ا بام مها من مقولة اللفظ والكالم والداللة أو بلحاظ املعنى وواقع ما هو املراد فيهام، إوالسنة  مَّ

وعىل الثاين  ،فيهامة متام مراتب الظهور عىل حجيّ  ة باإلطالق اللفظّي ل تكون دالّ وعىل األوّ 

نَّه يقتيض اإلحالة عىل العرف والطريقة إ، فة باإلطالق املقامي عىل حجّية ذلك أيضاً تكون دالّ 

 .ة تشخيص ما هو املراد فيهاماملتعارفة يف كيفيّ 

: عبد األعىل موىل آل سامخرب مثل  ،ما دّل عىل ّتكيم دالالت القرآن الكريم ابتداءً  بًـ

 اوميزهت   .وهكذا روايات العرض عىل الكتاب الكريم، «ن كتاب اهللهذا وأشباهه يعرف م»

ا ناظرة إىل الكتاب الكريم بام هو داللة ولفظ ال بام هو معنى، فاإلطالق أعىل الطائفة األوىل  هنَّ

، وحينئذ نثبت حجّية إطالق أو عموم هاتني اً مقاميّ وليس  فيها لتامم مراتب الداللة لفظّي 

ألنَّ ذلك من القدر املتيّقن املندرج فيها لكونه عمومًا أو إطالقًا  ؛ةالعقالئيّ الطائفتني بالسرية 

ثّم نثبت حجية املراتب التي يقتنص منها الظهور  ،اتظاهرًا بال إعامل نكات أو إلغاء خصوصيّ 

 .عىل أساس إعامل نكات وإلغاء خصوصيات هبذه الروايات

ًاحلّلًيمكنهًأنًينفعًيفًإثباتأإالً ًالقواعدًالفهميًّحجيًًّّنًهذا يفًنفسهاًعربًاألدلّةًًةةًهذه

ًأوًبتوليفةًبينهاًوبنيًالسريةًالعقالئّية،ًدونًأنًنحتاجًللسريةًاملترّشعّية،ًولكّنً اللفظيةًمبارشة 

ة النهي عن القياس، فنحن ال نبحث دلّ أّل مشكلة مل هيتّم حلصدر الو هذاًليسًهوًكالمناًفقط،

وكيفّية حّل املشكلة بالفعل رق التفسريّية، بل يف وجود رادع عنها ة هذه الطصل دليل حجيّ أيف 

األدّلة اللفظّية، إذ مع هذا الرادع، فلم جيبنا الصدر هنا عن نسبة دليل النهي عن القياس هلذه 
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نسبة نصوص النهي عن  صحيح؛ غري أنّ ّمته ما يمكن قوله يف مقابل كالمه هو أّن كالمه برأقّل 

ليل د نّ أغري  ،اللفظّية عاّمة ةىل العام، فتكون هذه األدلّ ل هي نسبة اخلاص إقياس هلذا الدليال

ة ونحو ذلك، فام هو لغاء اخلصوصيّ إساليب القياسّية من نوع عمومها األرج من ّتت النهي خي  

 .، وهو غري موجود يف هذا احلّل جواب الصدر عن ذلك؟ هذا هو ما نريده بالضبط هنا

 أصل املوضوع، أّما عند الصدر فهو حّل قائم؛ ألّن الصدر فرض طبعًا كالمنا مبني  عىل

ال )املنفصلة( املشكلة من األّول يف احتاملّية ردع نصوص القياس عن السرية، واالحتاملّية 

غري أّن دليله هذا ال ينفعنا نحن  ،توجب هدم العمومات واملطلقات اللفظّية، فيتّم له ما يقول

ج اخرإة وكيفيّ  ، مشكلة داللة نصوص القياس عىل النهي عنهاصل حّل أنبحث يف  نهنا الذي

بعد فرضها شاملة هلا بالفعل، ، ي والقياسة هذه عن ّتت نصوص الرأالقواعد الفهميّ 

مشكلتنا، وإن أوجب بعضها  ، ومن ثّم فحلوله ال توجب حلَّ عمق من مشكلتهفمشكلتنا أ

 .حّل مشكلته هو

 حتليلـ استصحاب حجّية القواعد، نقد و 

ًالرابع: ر زمانًا عن صدر ّن الردع املحتمل متأّخ أ»ما ذكره الصدر أيضًا، وهو  احلّل

ة عىل السرية العقالئيّ أّن مع  ،ر روايات الردع عن القياس والّرأي ونحو ذلكلتأّخ  ؛اإلسالم

 ،بل مع إمضائها ،ة الظهور كانت منعقدة منذ صدر اإلسالم من دون ردع عنها وقتئذٍ حجيّ 

ج يف سخت من باب التدرّ ثّم ن   ،من القضايا التي كانت ممضاة يف صدر اإلسالم كجملة

وهذا عمل بإطالق  .ستصحب بقاء احلجيّةفي   ،فريجع احتامل الردع إىل احتامل النسخ ،الترشيع

أساس  غري قائم عىل ألنَّه إطالق لفظّي  ؛دليل االستصحاب الداخل يف القدر املتيّقن من السرية

 .«صّية وإعامل نكات كام ال خيفىإلغاء اخلصو

شأن غريها ـ ة الردع ّن أدلّ إال يقال: »ستاذنا السيد حممود اهلاشمي بالقول: وقد عّلق عليه أ

فال يقني  ،ل األمرالقياس وما يكون مثله كان باطاًل من أوّ أّن ظاهرة يف ـ ة ممّا صدر من األئمّ 

آخر فال يكون  مطلب  إال أّنه  ،صدور الردع نعم قد يكون هناك عذر ملن عمل به قبل ًا.سابق

ة قبل كامل الدين احلجيّ إّن ه يقال: فإنّ  .اً ومعه ال يقني سابق ،بل التخصيص ،بابه باب النسخ
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ولو  ،فالروايات ال تدّل عىل أكثر من بطالنه بعد اكتامل الدين ،كانت ثابتة يقينًا باإلمضاء العام

ا وجهًا آخر للجواب عن أصل اإلشكال حاصله: هن نّ إثمَّ  .‘يف أواخر زمان النبّي 

 ،الذي هو أحد تقريبي الكشف عن اإلمضاء ،يف اإلمضاء التمّسك بإطالق الظهور احلايلّ 

وهذا الظهور احلايل داخل يف القدر  ،بالنسبة إىل الظهورات املذكورة حيث مل يثبت الردع عنها

 .«ن إطالقه ملجّرد االحتاملوال يمكن أن يرفع اليد ع ،ة الظهوراملتيّقن من حجيّ 

ثبت أّن إمضاء هذه الطرق  يريد الصدر ـ ويتبعه اهلاشمي يف حماولة التقريب األخرية ـ أن ي 

 العقالئّية يف الفهم كان ثابتًا يف العرص النبوّي، وأّن هذا تعبري آخر عن صدور املوقف منها

ملفروض أّن النسخ غري قاطع هنا، ، فأّي موقف رافض فيام بعد هو نسخ هلذا احلكم، وابالفعل

بل هو حمتمل، فيتمّسك باستصحاب عدم النسخ، أو فقل باستصحاب بقاء احلجّية، أو فقل: 

 بعدم التخيّل عن إطالقات األدّلة القائمة بمجّرد االحتامل.

تنفعًالصدرًيفًبابًمواجهةًاحتاملًالردعًعنًالعملًبالظهوراتًالًغريًأّنًهذهًاملحاولةًقدً

ن القياس شاملة هلذا النهي ع ةذا كانت أدلّ إفضاًل عن أن تنفعنا نحن الذين نقول:  ة،يليًّالتحل

 .، فهذا معناه إحراز الردع عن هذه السريةبالفعل نشطة العرفّيةالنوع من األ

ً؟املحتملًهذاًالردعمتىًحصلًً:والسببًيفًذلكًهوًأّنه

وتوّقف باب النسخ  تامل الدينكف افهذا خال ،فإذا قلنا بأّنه حصل بعد العرص النبوّي  أًـ

 ةٍ يف قضيّ  ة، خاّص الصدر نفسههو الصحيح، وكام يؤمن به كام  ،عرص النبوّي البعد والترشيع 

بل قد  ،قد سكت عن هذا النوع من السرية إذ سيكون العرص النبوّي  خطرية من هذا النوع؛

جديدة بعد العرص  ةات رشعيّ ، واملفروض أّنه ال توجد تأسيس‘أمضاها بوفاة النبّي األكرم

 .، فيكون الردع هنا غري معقول، بل أصل النهي عن القياس سيكون غري معقولالنبوّي 

وهبذا ال حاجة هلذا التطويل يف جواب الصدر، بل بإمكانه القول بأّن احتامل الردع منتٍف 

 هنا مبارشًة.

قيسة قد صدر يف ذلك ن األالعرص النبوّي وأّن النهي ع حصل يف هإذا قلنا بأنّ  اوأمّ  بًـ

 وره منذ العرص النبوّي ولوة عن صدالوقت بشكٍل أو بآخر، وأّن نصوص أهل البيت كاشف
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ىل أهل البيت إحماربة القياس االستمرار يف  ةوكلت مهمّ بشكل عابر ومترص وتدرجيي بحيث أ

ـ  نع النبوّي صل امل النبوي، كام تفيده ـ أي أرصعيف ال صل املوقف منهأالحقًا، بعد صدور 

 ..الروايات يف املقام بعض  

أّن السكوت إىل  حمّلهأرشنا يف إمضاء؛ ألّننا  دّلة النهي عن القياس دليَل ال تواجه أفهنا 

عن إمضاء أو إخبار عن أصل الرشع الذي جاء به، ـ بالرضورة ـ النبوّي يف حياة النبّي ال يعرّب 

وره قضّية املسكوت عنها، مع احتامل صدالمن  بل يعرّب عن عدم صدور موقف رشعي بعد  

ّنه أكان جيوز هلم فعل هذا األمر املسكوت عنه ال من باب  الحقًا؛ فاملسلمون يف العرص النبوّي 

ـ برصف النظر عن مسألة اندراج  جائز يف أصل الرشع، بل من باب عدم ورود هني عنه بعد  

صل الرشيعة التي ه جائز يف أم اكتشاف أنّ وال يمكنهالرشائع السابقة يف الرشيعة اإلسالمّية ـ 

ة نظرًا ملبدأ تدرجييّ م وانتهاء عرص الترشيع والوحي، رعث هبا النبّي إال بوفاة النبّي األكب  

 األحكام صدورًا وبيانًا للناس.

وهبذا ال يثبت لدينا إمضاء للسرية يف العرص النبوّي، مع احتامل رادعّية نصوص النهي عن 

ها يف العرص النبوّي نفسهظاهر الفهم العريفّ القياس عن بعض م  .، والتي ي فَرض صدور 

هذه اإلشكالّية التي ن ثريها تبدو أوضح عندما نطرح القضّية بطريقتنا، وهي شمول أدّلة 

رفّية.  النهي عن القياس بالفعل لبعض الظواهر الفهمّية الع 

إّن نصوص النهي  تيًنثريهاًعربًالقول:ةًالـًمعًذلكًـًيمكنناًالرّدًعىلًهذهًاإلشكاليًًّأّنهإالً

ما يف  سلوٍب ع، بل هي بصدد بيان خطأ أعن القياس ليست بصدد بيان حكم يف أصل الرش

ة فهم الرشيعة من نصوصها، فلسنا بحاجة لفرض صدور النهي من النبّي نفسه حتى عىل نظريّ 

صدرت كاملًة، وأّن  ة(النبويّ )اكتشاف اكتامل الدين بوفاته، كّل ما يف األمر أّن الرشيعة 

املسلمني استخدموا القياس يف فهم الرشيعة من نصوصها يف الكتاب والسنّة، عرب استخدام 

بعض مظاهر فهمهم العريف، ومّلا مل يكن هذا الفعل من املحّرمات، بل هو من األخطاء، هلذا مل 

أن يكون رفض ى ننفي ديني حت أو آلخر ـ بمثابة عدم بيان أمرٍ  يكن سكوت النبّي عنه ـ لسبٍب 

 أهل البيت له تأسيسًا.
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مصالح  داملوضوع إال أن نقول: إّن سكوت النبّي هيدّ  ةسلوب لفرض دينيّ أوليس هنا من 

ي اىل حمق الدين كام قالت بعض الروايات، ما يؤدّ  ،الدين بفهم الناس للقضيّة بطريقة خاطئة

 .وهذا غري معقول

ّن النبّي مل أصل الرشع يشء آخر، علاًم أّنه من املعقول أ ء وكون القضية دينّيًة يفلكّن هذا يش

 ائه، وهو أمر  ية ألوصيكاله القضيّ ، مع إسلمني به يف زمنهخيض يف بيان هذا األمر لقّلة ابتالء امل

 .صول االعتقاد الشيعّي أمعقول وفق 

سلمون ـ خطأ نعم، يلزم عىل النبّي ـ عىل أبعد تقدير ـ توضيح األحكام الرشعّية التي ظّن امل

ـ أهّنا ليست بأحكام أو بالعكس، نتيجة عملهم باألقيسة العرفّية، وهذا قد يكون صدر من 

 النبّي بال حاجة لفرض تعليقه النقدي مبارشة عىل منهج القياس.

فإذا اقتنع شخص هبذه التوليفة التي رشحناها ارتفع اإلشكال، وأّما إذا قال بأّن هذه 

أو قال بأّن بيان اخلطأ تعبري  آخر عن سلب احلجّية  ق التارخيي العقالين،التوليفة مرجوحة باملنط

عن القياس، والذي يندرج ـ أي سلب احلجيّة ـ ضمن األحكام الوضعّية، بعد فرضها أحكامًا 

استحكم اإلشكال عىل الصدر، بل يظّل أصل اإلشكال ـ بحسب صياغتنا نحن ـ رشعّية.. 

عن القياس أو رفض القياس شامل لبعض األساليب الفهمّية  قائاًم؛ ألّن الفرض أّن النهي

 العرفّية، فنحتاج لتفسري وحّل ملشكلة شموله.

 ـ ممارسة أهل البيت لقواعد التعّدي، وتقّيد نصوص النهي عن القياس 

ما طرحه الصدر أيضًا، وهو نافع  له ولنا معًا، وحاصله أّن هناك جمموعة من  ّلًاخلامس:احل

د أّن أهل البيت أنفسهم استخدموا هذه الطرائق العرفّية يف الفهم، األمر الذي النصوص تفي

 يكشف عن أّن نصوص القياس ال تشمل هذه الطرائق.

مل يكن خاليًا عن املناقشة سندًا أو وإن ومجلة منها  ،مصاديق كثريةوقد اّدعى الصدر أّن هلذا 

 عىل حّد تعبريه.يف اجلملة  عى منهااإلنصاف إمكان استفادة املدّ إال أّن داللة 

ً:وفقا ًلنقلًالصدرًومنًأمثلةًهذهًالنصوص

فمن )قال اهلل تعاىل يف كتابه: »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ،عمرًبنًيزيدالروايةًاألوىل:ًخربً

فمن عرض له أذى  (،كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك



  

أّن  ظاهرهاإّن ف«. غي للمحرم إذا كان صحيحًا فصيام ثالثة أّيامأو وجع فتعاطى ما ال ينب

يريد استخراج احلكم من اآلية الكريمة بقرينة االستشهاد والتفريع عليها، وقد  ×اإلمام

ة بمورد األذى من رأسه مفادها اللغوي خاّص  ا بحسب حاّق أهّن مع  ،استفاد منها ضابطة كلّية

فاستفاد اإلمام بمناسبات احلكم واملوضوع إلغاء  ،يف مسألة حرمة احللق عىل املحرم

 ة والتعّدي إىل مطلق تروك اإلحرام.اخلصوصيّ 

 عن طائر أهيل دخل احلرم ×سألت أبا عبد اهلل :قال ،معاويةًبنًعاّمرخربًالروايةًالثانية:ً

واضح يف  وهو، ومثله غريه. «)ومن دخله كان آمنًا( :ألّن اهلل تعاىل يقول ؛مّس ال ي  »: فقال، حّياً 

 بذوي العقول بحسب مدلوله اللفظي متّص أّنه التعليل واالستدالل باآلية عىل احلكم مع 

عىل إعامل مناسبات احلكم واملوضوع املقتضية كون احلكم  ةفاستفادة التعميم منها مبنيّ ؛ «َمن»

 ة يف الداخل إليه.املذكور لكرامة املقام والبيت ال خلصوصيّ 

ًخرب ًالثالثة: ًمسلمحممًًّالرواية ًبن عن الّرجل كانت له  ،×سألت أبا عبد اهلل :قال ،د

 ،هي حرام ،ال»: قال ؟ن يتزّوج ابنتهاأل جت فولدت أيصلح ملوالها األوّ جارية فأعتقت فزوّ 

وربائبكم الاليت يف حجوركم من ) :ثّم قرأ هذه اآلية ،وهي ابنته واحلّرة واململوكة يف هذا سواء

 .«(نَّ نسائكم الاليت دخلتم هب

ة الربيبة وكوهنا يف حجر اإلنسان إىل مطلق يتّم بعد إلغاء خصوصيّ إّنام واالستدالل باآلية 

 بنت املرأة املنكوحة بنكاح صحيح.

 يف املوضوع أو تأييدًا عىل األقّل يالً ل دلمن الروايات التي بمجموعها قد تشكّ  ذلك إىل غري

 .عىل حّد تعبري الصدر نفسه

فضل احللول هنا، لكّن املشكلة أّنه بحاجة لتتبّع واسع لتحصيل وثوق وهذا احلّل من أ

باستخدام أهل البيت أنفسهم هذا املنهج يف فهم النصوص عىل نطاق واسع، بحيث يشّكل 
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ذلك شاهدًا قوّيًا عىل سالمة هذا املنهج يف التعامل مع النصوص، والروايات التي ذكرها 

 ّل عىل مّدعاه، وال نريد اإلطالة.الصدر قليلة جدًا، وأكثرها ليس بدا

 ـ احلّل املختار يف التمييز بني القياس وقواعد االجتهاد التعليلي واملقاصدي و.. 

 ما نعتربه احلّل املختار، وهو يتضّمن أسلوبني يف احلّل مها: احلّلًالسادس:

مل يثبت أّنه  ـ أن نّدعي ـ كام قلنا سابقًا، وفقًا ملسلك الوثوق االطمئناين األسلوبًاألّول:

بدليل واضح شمول أدّلة النهي عن القياس لقياس الشبه فضاًل عن قياس العّلة، وهبذا ال 

يوجد مشكلة أمام املناهج العرفّية هذه كّلها ما دامت يف حّد نفسها مرّبرة، كام أثبتنا تربيرها فيام 

 مىض من بحوث.

ء ألصل املشكلة، وإعدام ملوضوع ، بل هو يف روحه إلغاوهذا هو احلّل اجلذرّي للموضوع

 .احلاجة إىل حّل 

ًالثاين: أن نلتزم بأّن نصوص النهي عن القياس ت ثبت هنيًا عن قياس الّشَبه  األسلوب

 :ةاآلتيمن خالل النقاط وأمثاله، وهنا يمكن ختريج املوقف 

هّنا أ يؤّكد اهلجري، وهذا ينثاالأ ـ إّن أغلبّية نصوص النهي عن القياس ظهرت يف القرن 

يف هذا القرن، وليست ناظرة لظاهرة قائمة قبل ذلك وبعده، واستجّدت رفت ناظرة لظاهرة ع  

قيسة األحناف يف تلك الفرتة، ال يقوم عىل املناهج س الشبه الذي تقوم عليه أوهذا يعني أّن قيا

هبات، تشاالعرفّية املذكورة، بل يقوم عىل منهج يتخّطى هذه املناهج نحو مطلق االستناد لل

سل عند البول، بينام يستهدف غ  الاجلنابة لكي يثبت لغاء خصوصّية فمثاًل: العرف ال يفهم إ

ته روايات فَ ابه الذي نَ شبيقاته يف تلك الفرتة إثبات ذلك، فالتطالقياس احلنفي يف مرحلة ت

 استدعت استنفار أهل البيت النبوّي، وليستظاهرة مستجّدة كانت قائمة، يعرّب عن القياس 

هي املعايري العرفّية وقواعد التعدي العرفّية التي هي موجودة باألصل عىل طول اخلّط الزمني 

تتخّطى هذه الظاهرة املستجّدة  نجد أّن فكرة التشابه عندهذا كّله  وعندما نالحظومل تستجّد، 

 ، نحو إطار ظنّي ّتلييل.يف الفهم والتفهيم ريف العقالئي العامعاإلطار ال

يناه سابقًا )احلّل األّول(، فقد التفت هذا احلّل لعنرص ّل النمطي الذي رأاحل وهذا هو

ملّا وهنا نضيف أّنه  .التشابه يف القياس يتجاوز التشابه يف الفهوم العرفّية االختالف، وهو أنّ 



  

ستهدف بالنقد ثاين دون ما قبل ذلك، أدركنا باملنطق التارخيي أّن املالظهر نقد القياس يف القرن 

 من جهة الظنّ  س مطلق التشابه، بل هذا النوع من التشاهبات التي انترشت والتي تقوم عىل:لي

؛ وإال كان من جهة ثانية لييلّت نحو فهمٍ يف التفاهم والتفهيم ي الفهم اللغوي العاّم ختطّ ، وأوىل

ي من املنطقي ظهور هذا االستنفار العام قبل ذلك تارخيّيًا، وعدم متركزه عىل مدرسة الرأ

 املعروفة يف العراق ورموزها مثل ابن شربمة وأيب حنيفة وابن أيب ليىل وغريهم.

 نقد )وإعادة فهم( مقولة بناء الشريعة على تأليف املفرتقات وتفريق املؤتلفات

أّن نصوص النهي عن  وة هنا هة املركزيّ شكاليّ املشكلة التي كانت تواجهنا يف اإل بًـ

ف ي، فكهذه اهعرفية كلّ الهتدم مناهج الفهوم  ،واالتساق التشابهالقياس بنسفها مبدأ التناظر و

 ل حلّل هنا؟يمكن التوّص 

 ،ن نتأّمل فيهالنايف للقياس، هي التي جيب علينا أت الفقه اامهذه الفكرة التي تعترب من مسلّ 

وهي التي سّببت كّل هذا اإلرباك، فهل صحيح أّن الرشيعة قائمة عىل تفريق املؤتلفات 

وهل نصوص النهي عن القياس تريد إثبات يشء من هذا القبيل أو أهّنا  املفرتقات؟ وتأليف

 بصدد احلديث عن أمٍر آخر؟

كبرية هنا ملواجهة هذه اإلشكالّية املعرفّية التي سّجلها  أنصار القياس معركةً  ضلقد خا

، الذي (هـ751) خصومهم، وقد استقىص بعض العلامء مهمَّ أجوبتهم، مثل ابن قيم اجلوزّية

ليف أه تفريق مؤتلفات وتذكر أجوبتهم، ثم ذكر لنفسه جوابًا مفّصالً عن كّل ما قيل بأنّ 

 ، فال نريد اإلطالة بالتعّرض لكالمهم ومناقشته.مفرتقات، فراجع

فسوف نجد ـ وقد قلنا سابقًا هذا املوضوع يف الفصل  ،ئّية يف الرشيعةاستقراة لو قمنا بعمليّ 

ني مثل الغزايل واجلويني وغريهم ـ أّن نسبة ث عن حماوالت بعض املقاصديّ األّول عند احلدي

تشابه النسبة  نّ ه، ولو قارّنا األحكام ببعضها لرأينا أالتشاهبات أعىل من نسبة نقض التشاب

عالية، وليست الرشيعة قائمة يف غالبها عىل التشّظيات، فهذه دعوى ّتتاج إىل دليل، ومل يقم 

سوى مجع بعض العّينات دليل عىل نفي غلبة التشابه والتناظر يف األحكام، ّي أنفاة القياس 
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، ولو قة غالباً سحكام متّ أّن األبل نحن نجد ه ابن قّيم اجلوزّية، استقرأالتي بلغت أوجها فيام 

بواب التجارات واملعامالت والسياسات واألحوال الشخصيّة واجلهاد أخذنا أّي باب من أ

، ويمكن بناء نظام هرمي ا متسقة يف غالبّيتهاهّن أينا كيف أنهي عن املنكر لرواألمر باملعروف وال

 .منهاعقالين 

 ،، كام اعرتف به الصدر يف اقتصادنا«ليست نادرة ساقحاالت عدم اتّ »نعم، نحن نواجه 

رشيعة، وبني كون الوهو يصنع فقه النظرّية، فهناك فرق بني مشكلة عدم االتساق القائمة يف 

، ومل يقيموا ثانية كبريةال، فالدعوى وجوهرها وروحها اق هو الغالب يف الرشيعةستعدم اال

 هنا عن الرشيعة الواقعّية دون مطلق الفقه والفتاوى. مّي دليل، خاّصة ونحن نتكلّ عليها أ

نقوم بالتمييز بني بعض األبواب دون بعض، انطالقًا من نسبة شكلًة عندما يشتّد األمر أبل 

ارات كفّ ـ بتحييد العبادات والالقياس ها، كأن نلتزم مثاًل ـ كام فعل بعض أنصار عدم التشابه في

 .ايّس ينشاط القالن عواحلدود 

عىل  كيف يمكن فهم نصوص النهي عن القياس بناءً  واآلنًيأيتًالسؤالًاألكثرًخطورة:

ديات  ما تفّرق بنيساق عندتّ وكيف يمكن تعّقلها وهي تعلن بوضوح عدم اال !ساق؟تغلبة اال

، وبني التظليل يف اخلباء وعىل صالة والصومقضاء الوبني  ،وبني البول واملنّي  ،صابعاأل

 !ساق؟تّ هبة بمنطق االاشتحكام متلحقها أأو غريها دات ا عباهّن فرتض أوامل املحمل..

إّن ما أفهمه ـ وأرجو التأّمل جيدًا ـ هو أّن النهي عن القياس، مل يكن ألجل إثبات مبدأ 

ق بني املؤتلفات بوصفه املبدأ احلاكم عىل الرشيعة، بل إلثبات أّن هذا التفريق له وجود  التفري

ن تقول: يوجد يف الرشيعة. وفرق  بني أن تقول: إّن الرشيعة مبنّية  عىل التأليف والتفريق، وبني أ

ّرقت فيها املؤتلفاتيف الرشيعة مواضع أ    .رشيمقارنًة بالوعي الب ّلفت فيها املفرتقات وف 

 ماذا يعني هذا الكالم منطقّيًا؟لكن 

ذ إمن مطلق التشابه؛  نتج اليقنيَ أّن سبب النهي عن القياس يرجع لكونه ال ي  إّنه يعني 

ة عىل نقض مبدأ التناظر والتشابه، مقائـ يف املائة ين أو الثالثني ولو بنسبة العرشـ الرشيعة 

نقد القياس عند أهل أّن ل إىل الفرع، وهذا يعني صقال احلكم من األتفالتشابه ال ينتج يقينًا بان

ة الظّن والتخمني، ال لكون أغلب األقيسة غري مطابقة للواقع، يرجع لنقد نظريّ النبوّي البيت 

بل هو رة فيها نسبة من عدم املطابقة، والظّن ال يغني من احلّق شيئًا، بل لكون األقيسة ماطَ 



  

الظنون النهي عن  وواملعضلة ه ،ية عادةً فالتعدية ظنّ ّم من ث، وعىل امتداد اخلطّ  هادم  للدين

 بل ثابت  عدمه. ،غري ثابتفهذا  ،تلفاتؤللم غالب الرشيعة هو تفريق   نّ والتخمينات، ال أ

 نّ ثبت أمعنى ما نقول: أّن الشواهد التي قّدمها أهل البيت النبوي لنسف مبدأ القياس ت  

عىل أحسن حال، وربام  عدا كونه يوجب الظنّ  القياس ليس وسيلة معرفية منطقّية صحيحة،

؛ ألّن بول و..(الو نّي امل)التي جاءت يف الرواياتعينها هلذا وجدنا تكّرر األمثلة النقضّية 

اهلدف ليس إثبات غلبة عدم االتساق، بل إثبات عدم كليّة االتساق املنكشف للعقالء، األمر 

 نية املنطقيّة للقياس والتمثيل.الذي هيدم الب  

نعم توجد رواية أو روايتان تفيدان غلبة عدم مطابقة القياس للواقع أو أّن ما يفسده أكثر مما 

ّتلييل عاّم، فضاًل عن أن تواجه  يصلحه، لكنّها قليلة للغاية ال يمكن البناء عليها يف سياٍق 

 ء هنا.ستقرامنطق اال

ًيأيتًالسؤال ًكّله، ًأخرىًبعدًهذا ومل يتّم النهي عن إذًا، قياس ملاذا تّم النهي عن ال :مّرة 

، واملفروض أهّنا مشكلة القائم عىل التشابه الفهوم العرفّية ما دامت مشكلة القياس هي الظنّ 

 ؟!ولو يف اجلملة موجودة أيضًا يف الفهوم العرفّية

ي:ًاإلثباتًوالثبوتًمعا ،ًبمعنى: ًاجلوابًعنًهذاًالسؤالًجيبًأنًيكونًبمالحظةًعنرص 

)وهي التي  من التشاهبات الثاينعدم شمول دليل النهي عن القياس للنوع إثبات  أّوال :

 الثاين، أو بتعبري أدّق: عدم ثبوت شمول دليل النهي للنوع يعتمدها العرف والعقل اجلمعي(

 منها.

إثبات معقولّية متييز املوىل يف احلجّية بني التشابه الذي يعتمده العرف )العقل  وثانيا :

 د التعّدي، والتشابه الذي يعتمده القائسون.اجلمعي( يف قواع

ًنرشعًباخلطوتنيًمعا :ً،عليهو

القياس دليل النهي عن ب املنفّي املقدار املتيّقن أّن  وفقد قّررناها سابقًا، وه أّماًاخلطوةًاألوىل،

 اً ناظر ظاهرة مستجّدة، قائمة عىل مطلق التشابه أو أغلب موارده، وال حيرز كونهليس سوى 

فبهذا اجلانب اإلثبايت يمكننا  ظواهر الفهم العريف،مثل  ،ممتّدة يف الزمان واملكانلظاهرة 

وال يبقى  .ي العرفّية من حيث الظهور األّويلالتشكيك يف شمول دليل النهي لقواعد التعدّ 

إذ من دون ذلك قد يفهم  تشاهبات العرف وتشاهبات القائسني؛أمامنا سوى فلسفة التمييز بني 



  

لنهي عن القياس ما يفيد نكتة الشمول لطرائق العرف أيضًا، ما دام منطق التشابه العرف من ا

 هو بعينه قائاًم يف االثنني معًا.

ًالثانية ًيمكنًاالنتقالًللخطوة  نّ كانت فلسفة النهي عن القياس هو أ إذاوهي أّنه  ،وهنا

التربير الثبويت لعدم  لفات بام يوجب الظّن عرب التشابه، فإنّ تالرشيعة تشتمل عىل تفريق املؤ

حراز النظر املبارش يف نصوص فرض عدم إ النهي عن قواعد التعّدي عن حرفّية النّص ـ بعد

ن يكون وافق عىل اعتامد العرف العام والعقل أالنهي هلا كام قلنا ـ هو أّن الشارع من املمكن 

عقل ألّن ال ؛ممبدأ التشابه للتوسعة والتعمي( Common Senseوالفهم املشرتك )اجلمعي 

فهو ليس إفراطّيًا مقارنًة شكاله، شكال التشابه، بل يعتمد بعض ألق أال يعتمد مطاجلمعي 

خاّص  ولعّل هذه األشكال التي يعتمدها إذا مل يوافق الرشع عليها يف موردٍ بسلوك القائسني، 

ة، فام مل ينّبه صيّ لغاء اخلصوورد فيمتنع العرف عن ممارسة التعميم أو إة املينّبه خلصوصيّ  هفإنّ 

، فيكون تعبريه الذي يعتمده العقل اجلمعي ّنه يعمل عىل وفق النظام اللغوي العامّ أفهذا معناه 

لغاء اخلصوصّية، فالعرف هنا يعتمدون إباملورد قاصدًا به العاّم، معتمدًا عىل فهم العرف 

له يف مورد آخر  ّهن بحكمٍ التشابه يف فهم مراده من بيان اخلاّص، وال يعتمدون التشابه يف التك

 هّنم ال يفهمونه من الكالم الصادر منه يف املورد األّول.أيفرتض 

ية التي ّن األغلبيّة الساحقة من املوارد التشاهبّ أّن الشارع يعرف أكن مفمن امل ،وعليه

هي وكشف املناطات، ات لغاء اخلصوصيّ التعميامت وإيف  (العرفالعقل اجلمعي )يعتمدها 

حيث إّن الرشيعة، كام قلنا آنفًا، أغلبها ليف املؤتلفات عنده، أتقسم هبات املوجودة يف من التشا

 بالنهي عنالشارع لهذا مل يقم قائم عىل تأليف املؤتلفات وبعضها قائم عىل تأليف املفرتقات.. ف

يف  ساقتّ ساقّية ال مع احلالة املخالفة لالنسجم مع احلالة االتّ ي هألنّ  فعل العرف والعقل اجلمعي؛

العرف العاّم فهي تقع العقل اجلمعي وساليب أ، بينام طرائق القائسني حيث تتخّطى الرشيعة

أي ال توصل ملطابقة تعتمد عىل تشاهبات ال توصل للحقيقة، هّنا أل ؛كثريًا يف خطأ اعتامد التشابه

من نسبته يف اعتامد  ة اخلطأ يف اعتامد التشابه عند القائس أكرببفنسالقسم االئتاليف يف الرشيعة، 

ألّنه ي عمل التشاهبات بشكٍل أوسع بكثري، فيكون عرضة  ؛العقل اجلمعي دالتشاهبات عن

بدعوى أّن الغالبيّة الساحقة من أمكن ثبوتًا التمييز بينهام،  ومن ثمّ للخطأ بشكل أكرب، 

يف العقل الفردي  التشاهبات التي يعتمدها العقل اجلمعي، تطابق الواقع، بينام تكون النسبة أقّل 



  

للقائس، فيكون احتامل خطئه مثاًل ثالثني يف املائة بينام احتامل خطأ العقل اجلمعي هو مخسة يف 

املائة، ممّا يرّبر ثبوتًا سلب احلجّية عن التشابه عند العقل الفردي ومنح نشاط العقل اجلمعي 

يف الشمول مبارش س له ظهور وحيث إّن دليل النهي عن القياس لي .حجّيًة ولو قام عىل التشابه

تجّدة عىل حاله، سبقى اعتامد التشاهبات بغري الظاهرة امليلغري الظاهرة املستجّدة كام قلنا، هلذا 

 فريتفع اإلشكال. ،ه الثبويت والفلسفي معقولوتربير   .بال دليل هني

العقل  ّن التشاهبات التي يعتمدها العرف يمكن أن تكون أقّل خطأ من تلك التي يعتمدهاإ

الشخّص التحلييل، األمر الذي يسمح للموىل أن يعطي احلجّية العتامد التشاهبات العرفّية دون 

املوىل بنى كالمه عىل إيصال الفكرة عرب الطرق التي يفهمها العرف، فهو عندما يشري و .غريها

كره ملورد ويعرف أّن العرف يفهم منه عدم خصوصّيته، فهو يف هذه احلال يكون يف قّوة ذ

الكالم بال خصوصّية املورد، فيكون قاصدًا ـ بحسب الفهم العريف ـ احلكَم املتجّرد عن 

خصوصّية املورد، اعتامدًا عىل أّن الفهم العريف العام سوف يفهم عليه هذا احلكم الكيّل، 

فخطوة العرف الفهمّية هذه لو مل يقبلها املوىل لكان يلزمه التوضيح أو اعتامد طرق أخرى 

 ير كالمه من هذا النوع من الفهوم.لتحر

ًويتعّززًجمملًماًنقولًبأمور:

ما ورد يف بعض النصوص من اعتامد النبّي وأهل بيته عىل هذه الطرائق العرفّية يف الفهم،  أًـ

 كام تقّدم من السيد الصدر.

قّوة احتامل قيام سرية املترّشعة يف عرص النّص عىل ذلك، بل بعض القرائن موجودة،  بًـ

 اّصة وأّن فقهاء حقبة ما بعد عرص النص مبارشًة كانوا يعتمدون ذلك يف اجلملة.خ

لو كان املوىل يرفض مطلق التشاهبات، بام فيها املعتَمدة ما يعّزز النقطة )ب(، وهو أّنه  جًـ

منذ العرص  لدى العقل اجلمعي يف الفهم اللغوي والَقصدي، ألحدث ذلك بلبلًة عظيمة جّداً 

تصور الفهم اللغوي خارج سياقات جممل هذه القواعد يغدو أمرًا عسريًا للغاية،  النبوي؛ ألنّ 

وقد قلنا سابقًا بأّن الفقه قوامه عىل هذه الفهوم، فلو كانت مرفوضة ـ مجلًة وتفصيالً ـ ّتت 

عنوان القياس، لكان املتوّقع نشوء أسئلة وأجوبة كثرية متصلة هبذا األمر، فلو سأل السائل: 

الراحلة فوقع دم  عىل يدي، وحصل معي كذا وكذا، كيف أطّهره؟ فأجابه اإلمام، كنت عىل 

وكان نفي خصوصيّة الراحلة مرفوضًا، لكانت أجيال السائلني بعد ذلك تطرح مثل هذه 



  

األسئلة فيام بينها أو عىل األئّمة الالحقني، مثل أن يسألوهم أّن فالنًا روى كذا وكذا، فهل 

يف غري جمال  اجلني؟ مع أّننا لو أردنا أن نرصد فال نجد شيئًا من هذا يذكراحلكم كذلك لو كنّا ر

، األمر الذي يعّزز أّن فهوم املترّشعة كانت قائمة عىل املبهامت الرشعّية كام سّميناها سابقاً 

 قواعد التعّدي القائمة عند العقل اجلمعي العريف.

من إشكالّية القياس، لو سّلمنا اها سابقًا هبذه التوليفة يمكننا ّترير جممل القواعد التي قلن

 أّن نصوص النهي عن القياس تشمل غري الفرضّية الثالثة واخلامسة أصالً.

وأوّد أخريًا أن أشري إىل أّنه لو تّم النهي عن القياس ـ برصف النظر عن موضوع قواعد 

ّيًا ومنطقّيًا يف العقل التعّدي عن حرفّية النّص ـ فال فرق يف ذلك بني كون القياس هنجًا عقالئ

اإلنساين ـ كام يعتربه مجهور القائلني بالقياس، وي ستوحى قبوله يف اجلملة من أمثال املريزا 

النائيني كام أسلفنا ـ أو أّنه أصاًل سبيل  غري عقالئي وال تقوم عليه البناءات العقالئّية، كام يراه 

؛ ألّن نصوص النهي سوف متثل عىل القول أمثال السيد عيل السيستاين كام قلنا سابقًا أيضاً 

األّول ردعًا ـ يف جمال الرشيعة عىل األقّل ـ عن سريٍة عقالئيّة معتمدة، بينام عىل القول الثاين ال 

 يوجد ردع عن سريٍة أصالً.

ولعّل من تأثريات هذا املوضوع أّن القياس لو كان بناًء عقالئّيًا، وقلنا بأّن نصوص النهي 

ه والعّلة ال تعدو أن تكون ثامين روايات عىل أبعد تقدير، فإّن حجم النصوص عن قياس الشبَ 

الناهية سوف يكون قلياًل جدًا نسبًة لسرية عقالئية قائمة، األمر الذي يعّقد من إثبات الردع يف 

، وبناء )لو قلنا بشمول الرشيعة( املقام، فبناء عىل كفاية عدم ثبوت الردع سيكون القياس حّجة

 شرتاط ثبوت عدم الردع لن يكون حّجًة بعد وجود هذه الروايات هنا.عىل ا

وال هيّمنا هنا البحث يف عقالئّية القياس وعدمه بعد كّل ما تقّدم، وإن كنت أعتقد بأّن 

دون بلوغه مستوى املراكمة ـ يف غري الطرائق العرفّية ـ املنهج القيايس إثبات عقالئّية 

 .ئّية، يبدو ليس سهالً ستقرااال

 نتيجة البحث يف إشكالّية القياس )العائق األّول(

بعد هذه الدراسة حول القياس واملوقف الرافض له عند أهل  ،خالصة ما توّصلنا إليه

، هو أّن القياس املنهّي عنه ال يشّكل عائقًا أمام القواعد السابقة التي قّررناها البيت النبوّي 



  

دة عىل تعّدي عن حرفّية النصوص، واملعتم  يل والأصوالً لالجتهاد املقاصدي واملناطي والعل

 .، كام رأينامرّبراهتا املوضوعيّة والعقالئيّة واملنطقّية

كام يتصّور بعض الناس، بل  القياَس ـ يف ذاهتا ـ وهبذا نكتشف أّن هذه املناهج ال تساوي 

مواجهة النصوص  لو مل نقل بأّنه فقط ،هي أنامط متلفة عنه، وأّن املستهدف بالنهي عن القياس

 فهو ،)الفرضيّة الثالثة واخلامسة(ة العقل بالعقل أو الزهد بالنصوص لصالح االغرتار بمرجعيّ 

عرب جمّرد حكامن مفردان( بوصفهام )عىل أبعد تقدير ذاك االنتقال من األصل إىل الفرع 

 التشاهبات واألقربّيات )الفرضّية الثانية(.

الفرضّية األوىل(، برصف النظر عن الوسائل الصحيحة أّما القياس املعتمد عىل العّلة )

 الكتشاف العّلة..

أو قواعد التعّدي عن حرفّية النصوص املعتَمدة عند العرف اللغوي والعقالئي من نوع 

ء ومنهج املذاق الرشعّي ومناسبات احلكم ستقراتنقيح املناط وإلغاء اخلصوصيّات واعتامد اال

 ذلك.. واملوضوع ونحو

اعتامد العقل والتقويم الشخّص يف استنتاج املوقف حيث ال نّص )الفرضية  بل وكذلك

 الرابعة(..

، نعم هي ّتتاج يف نفسها لدليل يرّبرها، بعنواهنا هذه كّلها، مل تقم أدّلة خاّصة رافضة هلا

 وقد قام هذا الدليل عىل جممل قواعد التعّدي واملناط التي بّيناها سابقًا، وغريه ال دليل عليه.

ًحرفيّةً ًعن ًالتعّدي ًوقواعد ًواملناطي، ًالعليل ًواالجتهاد ًاملقاصد، ًنظرّية ًأّن فدعوى

ًمماًبينّاهًسابقا ..ًدعوىًأّنًهذهًتعاينًمنًالتوّرطًيفًمشاكلًالنصوصًاملعتمً  ًوعرفّيا  دةًعقالئيّا 

ي مباينة بل إّن العديد من أشكال التفكري املقاصد القياسًاملنهّيًعنه،ًدعوىًغريًثابتةًإطالقا .

فيام املقاصدية  آخر مثله،إىل مفرد بمعنى أّن القياس يتحّرك من جزئي  ،لنمط التفكري القيايس

، وهذان تبدأ عالقة أخرى بني الكيّل واجلزئيّاتثم ، للكيّل املرتاكمة ات كثريًا من اجلزئيّ  كتتحرّ 

 مساران متلفان.

ادات متوّرطة يف القياس، لكّن أنامط هذه االجتهنعم، قد تكون بعض أشكال التطبيق أو 

عاين من ورطة ت هذا ال يعني أّن اهلوّية األصليّة هلذه االجتهادات ـ بالشكل الذي طرحناه ـ

 القياس املنهّي عنه.





 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 احملور الثاني

 ناطيوامل ياالجتهاد املقاصد
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 يف توضيح اإلشكالّية متهيد

الفراغ عن دراسة العائق األّول أمام االجتهاد التعلييل واملقاصدي وقواعد التعّدي عن  بعد

 حرفّية النّص، نقف أمام العائق الثاين الذي قد يمنعنا عن األخذ بمجمل هذه األدوات.

خيتلف هذا العائق عن سابقه، فهو أقرب لدراسة التأثريات التي ستنجم عن هذه املناهج 

  أّنه ميلء باهلواجس واملخاوف.االجتهادّية، كام

لقد أرشنا يف الفصل األّول من هذا الكتاب إىل أّن ثّمة من يرى أّن التوّجه املقاصدي 

والغائي، وكذا التفكري العليل بمعنى االجتهاد املناطي، وكذلك التوّجه نحو التعّدي عن 

ى حماوالت يف العرص النصوص باسم حماربة اجلمود عىل حرفّية النّص.. هذه كّلها ليست سو

احلديث لتفريغ الدين والرشيعة من مضموهنام، هبدف التوّصل لبناء نظام حياة علامين بمعنى 

عاد فهم النصوص  ة يف الدينيّ واألحكام مرجعيّة العقل وّتييد النّص وتشييد التارخيّية، بحيث ي 

ن سوى جمموعة بسيطة وال يبقى من الديوبذلك ينتهي مفعوهلا الزمني،  وسائيل، سياق تارخيي

مبادئ العدالة  :كة لدى العقل اإلنساين الفطري أو التجريبي، مثلمن الشعارات العاّمة املدرَ 

 نحو ذلك.معاقبة اجلناة وووالنظام والصالح والرمحة واحلرّية والكرامة واملحّبة واخلري 

ًالنقطةًاألكثرًقلقا ًهناًتكمنًيف:

1ًً ًـ ًالقائمًعىلًثنائيًّخماطر ًالالنظام ًدينّية(ًاياتالغوسائلًوة ًداخلًـ وهو النظام  ،)قراءة

الذي طرحه املقاصدّيون، فقد مّيزوا ـ كام قلنا مرارًا ـ بني الوسائل والغايات، وجعلوا الغايات 

 مة عىل الوسائل.مقدَّ 

إّن هذا النظام منطقي  يف حّد نفسه، لكّن إجراءه عىل الدين والرشيعة سوف يطيح بالطرق 

التي وضعتها الرشيعة نفسها للوصول إىل غاياهتا، وسوف تتّم االستعاضة عن ذلك  والوسائل

شى أن هتّدد ّتقيق الغايات  بوسائل من صنع البرش، وهي وسائل غري مضمونة النتائج، وخي 



  

نفسها عىل املدى الزمنّي، أو تتصادم مع غايات أخرى للرشيعة، فالتخيّل عن وسائل وضعتها 

يق غاياهتا من الطبيعي أن ال تتناقض مع غايات أخرى هلا، نحو وسائل الرشيعة نفسها لتحق

من صنعنا نحن، وال ندري ربام ال ّتّقق النتائج نفسها، بل ربام تتصادم مع غايات أخرى 

 للرشيعة ونحن ال نعرف.. هذا التخيّل غري منطقي وغري معقول.

ثم نقول بأّن هذه جمّرد وسائل،  عندما ت طالبنا الرشيعة بوسائل يف تنظيف وتطهري أجسامنا،

ّتقيق النظافة والطهارة، فنستعيض بوسائل صناعية وكيميائية حديثة، بزعم أّننا  ووالغاية ه

نحّقق الغايات وربام بطريقة أفضل، فنحن ال نعرف أّن هذه الطرق احلديثة ربام توصلنا ـ بل قد 

وربام كان هلا تأثري عىل احلياة أوصلتنا بالفعل ـ للكثري من التهديد للسالمة الصحيّة، 

االقتصادّية أيضًا؛ لكوهنا تتطّلب تكلفة مالية، بخالف املاء والرتاب وأمثاهلام مما ال حيتاج لدورة 

مالّية اقتصادّية، األمر الذي خيّفف من رأساملّية احلياة وتعملق املال وشيوع االستهالك وغري 

 م هنا يكمن اخلطر يف مثل هذه النظرّيات.نع .ذلك، وهذه قد تكون غايات أخرى للرشيعة.

وذلك أّن التفكري املقاصدي والعليل يقيض  ،)قراءةًعلمًـًاجتامعّية(ًةخماطرًهتديدًاهلويًّـ2ًً

والعبور عن فقه احلرفّيات،  ألّنه يقوم عىل فقه املآالت ؛ةة الشكليّ الصور الدينيّ شيئًا فشيئًا عىل 

ن هي الصور البارزة مادّيًا وفيزيقّيًا، فمثالً لو قلنا بأّن فيزهد يف املقّدمات والطرق التي تكو

الوضوء ليس العّلة فيه والغاية سوى النظافة، فسوف يزول هذا التقليد الشكيل من حياة 

خذت العقوبات ليس هلا موضوعّية، بل أ  املسلمني، وهو ما هيّدد هوّيتهم، وهكذا لو قلنا بأّن 

اجلناية واجلرم، فهذا يعني أّن كّل الصورة الشكليّة لنظام عىل نحو الطريقيّة لتخفيف نسبة 

العقوبات يف اإلسالم يمكن أن تزول، وهكذا لو قلنا بأّن مناط أو غاية ّتريم الغناء ليس إال 

سّد الطرق أمام الفاحشة واالختالط والتحّلل األخالقي، فهذا سوف ي فيض لشيوع استامع 

 ألمثلة الكثرية املهّددة باالنقراض لو ف تح هذا الباب..املسلمني للغناء، إىل غري ذلك من ا

ولو الحظنا هذا األمر، فهذا من شأنه تدمري الصور الشكلية التي تظهر للعيان بوصفها 

د وسّلمنا زمام يللدين، ولو فكرنا هبذا عىل املدى البعوأيقونات معرّبات ومظاهر ونامذج 

ة املجتمعيّة، وهذا لغاء مظاهر اهلوّية الدينيّ  نحو إاً رجييّ ، فسوف نذهب تدالقيادة هلذا التفكري

 خطر جدًا.

ًالنمطّية3ً ًالفقهّية ًنسفًالصور ًفقهّية(ًـ ًـ ًداخل بمعنى تدمري الكثري من آراء  ،)قراءة



  

تهاد سوف ّن هذا النمط من االج؛ ألاه املسلمون جيالً بعد جيلاملشهور واإلمجاع الذي تلقّ 

ـ ومن ثّم  والظاهري يف مثل الوسط اإلمامي ةبقة ـ خاّص انامط السخيتلف جذرّيًا عن األ

، األمر الذي هيّدد بنية الفقه اإلسالمي ذلك لرشوخ كبرية يف مسّلامت الفقه وواضحاته يسيؤدّ 

.نفسه

لعّله إىل هذه الثالثة ترجع مجلة املخاوف واهلواجس، وتؤول أبرز املالحظات النقدّية 

وأبرز ثالثة عنارص نقدية سلبيّة يمكن أن تواجه  ،ارج(السلبّية العاّمة )قراءة من اخل

 .االجتهادين: املقاصدي واملناطي

 ي: العلمنة والتفريغتعليقات ومالحظات على إشكالّيَت

، البّد يل ـ بدايًة ـ من أعّلق ببعض التعليقات الّسيعة عىل هذه املالحظات الثالثقبل أن و

خاوف واهلواجس، وذلك أّننا رأينا بالفعل العديد ممّن اإلقرار، بل والتأييد، جلملة من هذه امل

شعار هذه األنامط االجتهادّية، يطيحون ـ بسبب ومن دون سبب ـ بالكثري من اليوم يرفعون 

األمور الدينية دون ّتقيق وتعّمق ودراسة جاّدة، مستخدمني عناوين من نوع رضورة عدم 

ّطي حرفّيات النصوص لَدرك العمق منها، اجلمود، ورضورة الفقه احليوي احلراكي، ولزوم خت

ورضورة املقاصدّية والغائّية يف الفهم الديني، والذايت والعريض يف الدين، وغري ذلك من 

 ف بطريقة بائسة يف بعض األحيان.العناوين التي هي حّقة يف نفسها لكنّها توظَّ 

 جييد لكّن استغالل بعض املفاهيم الصحيحة من قبل بعض من لديه غرض أو ال

استخدامها أو غري ذلك، ال يعني أّن هذه املفاهيم هي يف نفسها باطلة أو ال توجد طرق أخرى 

لتوظيفها بعيدًا عن هذه السلبيات أو األساليب غري املوضوعّية، فعلينا ـ كام يف كّل مكان ـ أن 

آخر له نمّيز بني سالمة املنهج وبني سوء استفادة بعض الناس منه أو عدم استخدام بعٍض 

 بشكل صحيح.

ًمنًهناًنقول:

ً ومة ظدث رشخًا يف املنإّن دعوى أّن االجتهادات املقاصدّية أو املناطية العللّية ّت  أّوال :

لينا ليس إالفقهّية، هي دعوى سبق أّن عّلقنا عىل مثلها مرارًا؛ وذلك أّن الفقه بنسخته الواصلة 

واخللط بني الفقه والرشيعة هو الذي يفيض  لينا،إمقّدسًا، بل الرشيعة هي املقّدسة بالنسبة 



  

جيال من العلامء للرشيعة من نصوصها تباسات؛ فالفقه هو فهم أمرارًا وتكرارًا ملثل هذه االل

أن يكون يمكن  ،تسعني يف املائةالصاب بنسبة قد أن يكون ادرها، وهذا الفهم كام يمكن أومص

نتيجة ـ فنا معصومًا بالرضورة، فإذا اكتشاًم ستني يف املائة، وليس هو فهالصاب بنسبة قد أ

مرّبر  فبأّي  ة،وهي فهوم برشيّ  ،أّن هذه الفهوم كان خاطئةـ قة ة معمّ صوليّ ة أممارسة اجتهاديّ 

 باع ما نراه خطأ بحّجة أّن مجهور الفقهاء قالوا به؟!أو أخالقي نسمح ألنفسنا باتّ  رشعّي 

ني والفقهاء، وقد صوليّ ري األرًا من قبل متأّخ مناقشتها مرارًا وتكرامتّت اإلمجاع  ةإّن حجيّ 

كذلك، فكيف فيها، فإذا كان األمر  ةة أو حمتملة املدركية ال حجيّ ّن االمجاعات املدركيّ أّكدوا أ

ؤهم فيام فهموه من هذه املدارك ركهم ونخطّ اتها ونناقش يف مدمجاعات التي نحتمل مدركيّ باإل

 ، شيئاً قرهبم الزمني ال يغرّي  دوجمرّ  .مها عقوهل  ت  غَ لَ بَ ليها بأذهاهنم ولوا إنتيجة مناهج توّص 

كثر عمقًا يف الكثري من ن كانوا أدّق منهم يف كثري من األمور ومناهجهم كانت أروفاملتأّخ 

رين املتأّخ  نّ أن يعني ذلك أوالعلم يتطّور بشكل تلقائي يف هذه املجاالت، دون  ،املستويات

 دائاًم. صواب كانوا عىل

رضة للزوال بفعل هذه املناهج يمكن أن يقلبه املنترصون هلذه  ثانيا : إّن اّدعاء أّن الدين ع 

املناهج عىل أصحابه، وذلك بالقول بأّن هذه املناهج لدهيا ـ عندما ال تستخدم بشكل إفراطي 

شعاري ـ لدهيا هي القدرة عىل محاية الدين وبقائه وعدم موت أحكامه وترشيعاته وإثبات 

 نفسه.

شري هنا رسيعًا: َمن الذي يقوم باإلجهاز عىل ذكرت العديد من هذه األمثلة، وأ    أنسبق يل

فقه الزكاة اليوم: الفهم التقليدي النمطي أو الفهم املناطي أو املقاصدّي عندما يوّسع دائرة 

األعيان الزكوّية؟ من الذي يقوم بحفظ األنساب وعدم اختالطها اليوم: هل الفهم التقليدي 

أو الفهم املناطي الذي جيعل العلم وسيلة من وسائل إثبات النسب بدرجة تصل  النمطي

بالبرش إىل الكشف عن كثري من األنساب بالدّقة أو شبه الدّقة العالية بام هو أعىل بكثري عادًة من 

 حجم القّوة االحتاملّية يف الطرق الفقهية النمطّية؟ إىل غريها من عرشات األمثلة.

هّنا يف العديد من املواضع تقف أوهي  ة،ال تسلم من اإلشكاليّ  يضاً هي أة طيّ إّن الطرق النم

حيان تتصادم مع املعرفة البرشّية اليقينية كثري من األيف  ، إذعاجزة عن تقديم حلول حقيقّية

 .هم أنفسهم هل اخلربة التي يؤمنون هباة أون هم هبا عرب مرجعيّ التي يقرّ 



  

إذ يلزمنا  ؛يضًا بحاجة لتأّملأة وماطر التهديد هو ميّ سالة اإلإّن احلديث عن اهلويّ  ثالثا :

أو حتى نخاف عليها مسبقًا ّتديد اهلوّية اإلسالميّة لنعرف: هل نحن نسري عىل هذه اهلوّية 

عة بفعل تراكم األجيال التارخيّية التي ألقت بحموالهتا عىل اهلوّية نَ نسري عىل هوّيات مصطَ 

اإلسالميّة التي جاءت  ةمن موقعه، ففي البداية علينا ّتديد ما هي اهلويّ كّل اإلسالمّية األصيلة 

ة سالميّ ة إالتي نحياها اليوم هي هويّ  ةبعد ذلك نتحّدث عن أّن اهلويّ  ثمّ  ،هبا الرسالة الساموّية

 ة وفارسية وتركية..؟ت عربية وعرفيّ امحوالت هويّ ـ يف بعض أجزائها ـ و هي وحّقًا أصاًل أ

ة سبق بدراسة هذه اهلويّ ألة حة ما مل نقم يف مرسالميّ ة إتنا القائمة هويّ تبار هويّ ال يمكن اع

ة سالميّ ة إهي هويّ اليوم تنا القائمة اعتبار هويّ  اجراء مقارنات.. أمّ نفسه إلسالم وّتليل اإل

، بل هو يعرّب عن فهو خطأ منهجي عميق ،صاًل يف حماكمة مناهج االجتهادأجعلها  ثمّ  ،خالصة

 .من املصادرةنوع 

هنا، هو الذي ة اب هذه اإلشكاليّ حستخدمه أصيامعي نفسه الذي جتاـ  إّن املنطق العلم

نامط مّيات وأعراف وقو وأثقافات  يف العادة ترتاكم عليها واملذاهب يان خيربنا أيضًا أّن األد

يه سمّ ت  جيولوجي عميق كي نزيل عنها ركام التاريخ، ومن ثّم فام  بحيث نحتاج حلفرٍ  ،تفكري

أو أو هندّية.. و فارسّية ة أعربيّ  اً عرافأه ن يكون بعض  أصيلة يمكن أسالمية  إةً اليوم هويّ  نَت أ

 ، أو كّرسته السلطات احلاكمة عرب أجيالنةة معيّ و سياسيّ أة وضاع اقتصاديّ ة أظهر نتيج

االجتهاد ال حيمل  اهَج من ه  قَ ف  حاكم و  ن  سًا ساأه ة، فجعل  ة الدينيّ صالة اهلويّ ، وال يمثل أملصاحلها

 الكثري من املنطقّية.

الًيريدونًاالستامعًلتلكًًأّّنمً،ًبمعنى(التصفري)خيافونًمنًًمأّّنًًسإّنًمشكلةًبعضًالنا

ًيفًالتفكري، ًالصفر ًلنقطة ًالتيًتعيدهم هلذا فهم يفّضلون اعتبار ما هو قائم مفروغًا  األسئلة

ات قد ئ ـ من جرح نرجيس قد ي صيبهم أو مفاجعنه، وال يرغبون يف التفتيش فيه؛ خوفًا ـ ربام

لحق أوجاعًا. وعندما نبحث يف مناهج املعرفة واالجتهاد يف الدين فال يمكننا أن تنتظرهم ت  

نتجاهل األسئلة الصفرّية هذه، وإال فحديثنا لن يكون يف املنهج أساسًا؛ ألّن املنهج نفسه 

 يعتاش عىل التفكري الصفري هذا.

فإّن املقاصديني والعلليني واملناطيني غالبًا ما  وى زوال اهلوية هتويل ومبالغة،إّن دعرابعا :ً

، يف الغالب ويعتربون العبادات خارج نطاق عملهم ،مور التعبدّيةأنفسهم يف األال يقحمونم 



  

رات العبادات واملقدّ  دحييّ ـ واملقاصد حة لنصار فقه املصأ همّ أحد ـ أالطويف  نّ أينا د رأوق

 .دون العبادات واحلدود والكفاراتالكثري جدًا من أنصار القياس حييّ  نّ ، ورأينا أةالرشعيّ 

يل واملناطي غالبًا ما لمناهج االجتهاد املقاصدي والع نّ أهنا تكمن يف  ةإّن النقطة اجلوهريّ 

 ،مسبقة هبا ساين خربةً ناإلجريبي ة العرفّية التي يملك العقل التتعمل يف دوائر األمور العقالئيّ 

لغاء إة يف مباحث مناسبات احلكم واملوضوع وخاّص  ،سابقةوث الاًل يف البحوضحناه مفّص كام أ

قحم ما ت  قلياًل وهلذا فهذه املناهج بام أوضحه ّتلياًل السيد حمّمد باقر الصدر، ات، اخلصوصيّ 

)أو يف ضمن قضايا حمدودة وتفصيلية  ةعرب وجود نصوص تعليليّ دّيات إال نفسها يف العبا

وليس خارجًا عن دائرة النصوص ولو بنحٍو  ،نفسه خذ األمور من النّص وهذا راجع أل ،ًا(جد

 ما.

ولعّله يؤّكد ما نقول أّن بعض التيارات العلامنّية والليربالّية يف العامل العريب واإلسالمي 

ودّية، هتاجم يف غري مناسبة االجتاهات املقاصدّية وتعتربها متحّفظة، بل تتهمها باجلمود واجللم

وهذا يكشف عن أّن الصورة التي يأخذها بعض املعارضني للتيارات املقاصدّية والتعليلّية 

، وإن كانت املقاصدّية ـ من وجهة نظر أمثال الدكتور ليست دقيقة لو أخذنا أطراف املشهد كّله

إلسالمي ـ تصلح أداًة ملّد جسور التواصل بني السلفيني والعلامنّيني يف العامل ا حسن حنفي

 اليوم عىل حّد تعبريه.
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 خامتة الفصل الثالث

 ، واملناطي: املقاصدي، العللينتيجة البحث يف موانع االجتهاد

هبذا كّله ننتهي من احلديث عام أردنا التعّرض له من العوائق أو املوانع التي قد تواجه ما 

ي واالجتهاد املناطي والعليل، توّصلنا إليه من التنظري ملا نفهمه نحن  من االجتهاد املقاصد

 وقواعد التعّدي عن حرفّية النصوص.

تصّوره  عاّم بعَض اليشء فهم بطريقة متلفة ن ت  أّن فكرة النهي عن القياس يمكن أ لقد رأينا

ات النصوص نحو ة تعاطينا مع قواعد التعّدي عن حرفيّ كثريون، وهو ما يرتك أثرًا عىل كيفيّ 

فبدل التعاطي الَقل ق يمكن أن تها يف النصوص الدينّية، حرفيّ مناطات وعلل غري مذكورة ب

ننفتح عىل مساحة تطبيقيّة رحبة هلذه القواعد اهلرمنوطيقّية واملعرفية يف استنطاق العلل 

 واملناطات واملقاصد ضمن مساحة غري شاملة لكّل أطراف الرشيعة بالتأكيد.

ه القواعد التي جتد لنفسها رشعّية يف هلذ« شيفرة القلق من التوظيف احلقيقي»إّن تفكيك 

الدرس األصويل عند املذاهب املنافية للقياس فضالً عن املوّيدة، هذا التفكيك مهّم للغاية لبناء 

 منحى جديد يف تناول القضايا الفقهّية.

قد رأينا أّن املوانع املتصّورة ال تقف أمام املرّبرات املوضوعّية التي توّصلنا إليها يف منح ل

حلجّية هلذه األنامط االجتهادّية، من هنا فإّن االجتهاد املقاصدي واالجتهاد العليل املناطي ـ ا

وفق الصورة التي رسمناها هلام، والتي تلتقي وختتلف مع صورهتام السائدة عند املقاصدّيني 

ة يّ وغريهم ـ يمكنهام أن يكونا فاعَلني، بل أدعو لتفعيلهام يف املامرسة االجتهادّية الرشع

 التطبيقيّة.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 االجتهاد املقاصدي واملناطي

 بعٌض من األدوار والتأثريات
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 متهيد

األركان واألسس التي متثل مرّبرات االجتهاد املقاصدي واملناطي بعد الفراغ عن دراسة 

ريات هذين املنهجني وفق فهمنا اخلاّص هلام، بقي علينا يف هذا الفصل األخري أن ندرس تأث

 االجتهادّيني يف بعض امللّفات االجتهادّية األساسّية.

طبيقات العملّية أو األمثلة الفقهيّة الجتهاد املقاصد من ذلك ليس اخلوض يف التواهلدف 

التطبيقّية، إّنام  ةمثل هذه املامرسات الفقهيّ ليس مقام إذ املقام  لغايات أو اجتهاد املناط والعّلة؛وا

ض رصد بعض األدوار األساسّية هلذا النمط االجتهادي يف بعض زوايا قواعد االجتهاد الغر

 قات االجتهاد.ينفسها ال تطب

نات األساسّية بنظري، بغرض اإلشارة فقط دون التوّسع وسوف نحاول اختيار بعض العيّ 

 واإلطناب، واهلل املوّفق واملعني.

ًسنختارهاًهي:ناتًالتيًوالعيًّ

ًها.الرتجيحًبينتقويمًاألدّلةًالرشعيّةًوادًاملقاصديًواملناطيًيفًـًدورًاالجته1ً

ًـًدورًاالجتهادًاملقاصديًواملناطيًيفًتكوينًفقهًالنظرّيةًواجتهادًالن ظ مًالفقهّية.2ً

ًـًدورًاالجتهادًاملقاصديًواملناطيًيفًضبطًوتنظيمًفقهًاملخارجًالرشعّيةً)فقهًاحليل(.3ً

ًواملناطيًيفًتعينيًمساحاتًالتعّقلًوالتعّبدًيفًالرشيعة.ـًدورًاالجتهادًاملقاصدي4ًً

 ساسّية، نبحثها بالتوّكل عليه سبحانه.ة أفهذه حماور أربع





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملور األّول

 والتعليلي دور االجتهاد املقاصدي واملناطي

 يف تقويم األدّلة الشرعّية والرتجيح بينها





 

 

 

 

 

 هيف شرح جوانب املوضوع وَمَديات متهيد

نعرف مجيعًا أّن واحدة من أكثر القضايا شيوعًا يف جمال البحث يف األدّلة الرشعّية ـ خاّصة 

عىل مستوى النصوص احلديثيّة ـ هو االختالف والتعارض الذي قد يقوم بينها، وقد حظي 

بحث قواعد التعامل مع ظواهر االختالف والتعارض بني النصوص، بل بني األدّلة عمومًا، 

ن اهتامم علامء أصول الفقه اإلسالمي منذ قديم األّيام، وشهد تطّورات كبرية جدًا بالكثري م

 ووضعت له قواعد موّسعة وأحيانًا شائكة جدًا.

ًساسّية،ًمنًبينهاًمدخالن:لًالفقهًاإلسالميًهناًعربًمداخلًأصوأويتعاملً

ني األدّلة تزيل وهو عبارة عن حماوالت توفيق ومصاحلة ب املدخلًاألّول:ًاملدخلًالتوفيقي،

للنصوص يبّدد فرضّية التعارض وفق طرائق  معقوالً  اً م تفسريشبح التعارض من بينها، وتقدّ 

ف ر  ـ ات املتأّخرة ألصول الفقه اإلمامي بدبيّ هذا املدخل يف األ عرفّية ولغوّية وغري ذلك، وقد ع 

 .«قواعد اجلمع العريف»

ً ًالرتجيحي،الاملدخل ًاملدخل االت العجز عن القيام بتوفيق بني وهو يعالج ح ثاين:

جه لدراسة ، فنتّ حيث يمكن املعطيات املتعارضة، بحيث يلزمنا تقديم واحد منها عىل اآلخر

مكان د عدم إك أو هذا النّص عىل ذاك بعاهذا الدليل عىل ذ حساسها نرّج املعايري التي عىل أ

 ينهام.التوفيق الذي حيافظ عىل بقاء الدليلني معًا ويرفع التنايف ب

ة أو العلل التي تقف ة أو املبادئ الترشيعيّ الفكرة املّدعاة هنا تكمن يف أّن الكليات املقاصديّ 

ًا يف حال العجز عن ن متارس دورًا ترجيحيّ ، هل يمكنها أثباتاً إخلف الترشيعات ثبوتًا أو 

ة واملشاركة يف وهل يمكنها بنفسها املسامهة يف التوفيق بني األدلّ  التوفيق بني األدّلة أو ال؟

 قواعد اجلمع العريف؟

ً ًالفكرة ًهذه ًقوّية ًذاتًصلة ًببمنطقيا  ،حثًآخر ًرتبة  وهو: هل النّص أو الدليل  أسبق



  

 أو ال؟ ةكلّيات حيظى بحجيّ لض للمقاصد العاّمة وااملعار  

فظ الرشيعة يف مجيع املوارد هتتّم حل نّ أينا أفر ،ة واسعةئيّ استقراة بمعنى أّننا لو قمنا بعمليّ 

بحفظ عرض الزناة من املؤمنني مثاًل، فتشّكل لدينا مقصد عام  ا اهتّمتهّن أعرض املؤمن، و

نا أي، ثم رولو كانوا عصاةً  نني وسمعتهم غاية عليا هتدفها الرشيعةموهو أّن حفظ أعراض املؤ

ه بسبب كونه كثري االغتياب مثالً، ففي مثل هذ نّصًا فريدًا من نوعه، يدعو هلتك عرض مؤمنٍ 

ال السائدة أو نعترب أّن مالفة هذا النّص املنفرد نلتزم بقواعد التخصيص كام هي احلاحلال هل 

 ؟يف نفسه يّتههي بمثابة عنرص موجب للريب منه ومسقط حلج

ًاًأمامًمرحلتنيًمنًمراحلًالبحثًهنا:يعنيًأّننهذاً

ًاألوىل: ، ًا قوّيًا للرشيعةة دليل خالف يف مضمونه مقصدًا عامّ يف أصل بقاء حجيّ  املرحلة

ما يكّون لدينا:  وكذلك يف ثبوت احلجّية لدليل ضعيف وافق يف مضمونه املقاصد، وهو

 (.قاعدة حجيّة ما وافق املقاصد العاّمة/طرح ما خالف املقاصد العاّمةقاعدة )

يف نفسه، فهل من موجبات ترجيح غريه عليه أّنه أبعد عن يّته عىل تقدير حج املرحلةًالثانية:

 مقاصد الرشع العليا أو ال )قاعدة ترجيح املوافق للمقاصد العاّمة(.

ال نعرف أمرًا من هذا النوع من قواعد الطرح أو الرتجيح يف أصول الفقه اإلمامي، لكنّنا 

يمكن أن نجد أحيانًا تعابري يف ثنايا الكلامت الفقهّية واألصولّية توحي بنوٍع من اعتامد هذه 

، فقد يتعارض دليالن فيقوم الفقيه بأخذ أحدمها معّلالً منها يف الروحأو ما هو قريب  الطرق

ذلك بأّنه األوفق بالقواعد أو األوفق بأصول املذهب وما شابه ذلك، فاملحّقق العراقي لدى 

ولد  وأنّ  ،أما مسألة الكفر»اًل ذلك بقوله: نصوص كفره معلّ  َح رَ تعّرضه ملسألة كفر ولد الزنا طَ 

األوفق بأصول  نّ أ، وا فسادهفقد تبنّي ، واهتدى ن آمن وعمل صاحلاً إيامنه وإ الزنا ال يصّح 

د سبق لنا يف مبحث مذاق الرشيعة أن ذكرنا ق. و«..ة إسالمه وقبول إيامنهاملذهب هو صحّ 

 يف الرتاث الفقهي اإلمامي ومنه ما هو متصل ببحثنا هنا. جودمثل هذه األدبيات مو أنّ 

ً ًالفقه ًأصول ًاملوضوعًترجعًيفًاحلسالإالًأّن ًيفًهذا ًجتربة ًلديه ًملباحثًالقياس،نّي  قيقة

ًا للتفكري تارخييّ ّلدة ك املناسبة هو البيئة احلاضنة واملولناسبة منه، فمسملك الوباخلصوص ملس

                                              
 .304العراقي، رشح تبرصة املتعّلمني )كتاب القضاء(: ( 1)



 

سلك مري عندما يريد الفقيه أن جي   هقاصدي عند أهل السنّة كام رأينا سابقًا، وهناك رأوا أنّ امل

حظ الغايات واملصالح التي تقف خلف هذا الترشيع أو ذاك، ومن هنا يرصد املناسبة فهو يال

ات ىل رضوريّ للمقاصد إويف هذا السياق يظهر التقسيم املعروف  ،مستوى هذه الغايات

صول الفقه السنّي تقديم املناسب الذي هو يف ات، ويف هذا الفضاء يطرح أوحاجيات وّتسينيّ 

 .والثاين عىل الذي يف حمّل التحسني ،احلاجةحمّل الرضورة عىل الذي يف حمّل 

، ومن نفساللنفرض أّن من الرضوريات حفظ أّنه من عندي، وهي ومثاالً سآخذ فرضّية 

اجيات التجارة، ومن التحسينيات النظافة، فإذا واجهنا موضعًا ال نّص فيه، وهو تنظيف احل

م مع جيخها، فهذا األمر منسسبتو هموعدم قياوالعاّمة ة كّل إنسان ما حوله يف األماكن الدينيّ 

فيمكن قياسه عىل األحكام الرشعّية الداعية مقصد النظافة،  وة يف الرشع، وهاملقاصد التحسينيّ 

، وهو مقصد اً لكنّه قد يعارض مقصدًا حاجيّ هنا وهناك للنظافة عرب هذه املناسبة واملوائمة، 

ّمة للنظافة بعد يعملون يف األماكن العا إذ بذلك ال نعود بحاجة لعاّمل حركة التجارة والعمل؛

عىل ثقافة تنظيف حميطهم، كام هو معروف اليوم عن الشعب ّبوا م قد ترهن كان الناس كلّ أ

ات يفرض اإلفتاء ملصلحة تشكيل فرق عمل للنظافة، يّ الياباين، فتقديم احلاجيات عىل التحسين

ّي أزنات بني األفعال تبعًا ملدى قرهبا من جراء املوانوع من إ وهكذا.. فالتفكري هبذه الطريقة هو

، وهبذا نقّدم قياسًا عىل آخر عند نواع املقاصد التي تتفاوت فيام بينها يف الرتبةأنوع من 

 .التعارض

ولو كان هذا املثال الذي ذكرناه تلتقي فيه نتيجة القياسني أو االجتهادين عىل التنظيف، 

 حفظ املال )وتقوية اقتصاد الوطن وهو جتان،، ختتلف فيه النتيفيمكننا طرح مثال آخر

وأشكال أنظمة اقتصادية حديثة، قد تؤّدي إىل خلق بنيات  اإلسالمي = مال األّمة( عرب طرق

لصالح  اجتامعّية تضعضع األرسة وتغرّي من اهليكلة االجتامعّية للناس، فهنا قد يكون قياس  

ر يقف لصالح حفظ األرسة )لو أدخلناه يف حفظ املال والقّوة االقتصادّية معارضًا لقياٍس آخ

 حفظ النسب(.

جراء حكم فيه يكون هو األوفق باملقاصد قة يقوم الفقيه بدراسة املوضوع إلالطري هوهبذ

ة قربيّ ي عىل آخر بمنطق األلنشاط قيايس أو مصلح ، وهذا ترجيح  نفسها تبعًا ملستوياهتا

 للمقاصد تبعًا لدرجات املقاصد نفسها.



  

ينا يف الفصل أكام رـ فيه  عمن توّس  من أهمّ  نات عند التعارض كاحيف الرتجي البحثإّن 

عند نظره يف تعارض األقيسة ال يف تعارض  ق اآلمدياألّول من هذا الكتاب ـ هو املحقّ 

مل يعرف إال يف « الرتجيح املقاصدي أو الرتجيح باملقاصد»مع العلم أّن مصطلح ، النصوص

وثه تفّرقت يف القياس والتعارض من أصول الفقه عند أهل العرص احلديث، لكن بعض بح

قاصد ـ الذي دفع لتقديم الرتبة األعىل عىل األدنى من رتب املـ أعني اآلمدي ـ وهو السنّة، 

عىل كّل رتبة ـ كام كان هو الدافع لآلمدي لوضع ترتيب بني الرضوريات  وبالتبع القياس املبني

خلص هناك إىل هذا الرتتيب: الدين، وقد  ،و األهّم منهاام هياخلمس كام قلنا، بعد بحثه ف

 النفس، النسب، العقل، املال.

والعقل يرخص أمام  ،ص أمام النفوسواألنساب ترخ   ،فالنفوس ترخص أمام الدين

ه لـ برصف النظر عن صّحته وأدّلته ـ األنساب، واملال يرخص أمام العقل، وهو ترتيب 

 ة عميقة عىل الوعي الديني عمومًا.جيّ ة ومنهة وفلسفيّ ثريات فكريّ تأ

وعليه، فنحن ال نجد تنظريًا هلذا املوضوع أصولّيًا عند اإلمامّية، أّما عند أهل السنّة 

يف التعارض، وغالبًا الحقًا فنالحظه يف القياس، ثّم يتحّول إىل موضوع مبحوث بشكٍل ما 

 ضافّية.إفكار ت فيه أليس

ليل يف النصوص املعّللة تأثريًا عىل التعارض، والبّد لنا ـ عىل خّط متلف، ترتك ظاهرة التع

 يف مرحلة ثالثة ـ من دراسة دور التعليل يف حّل التعارض أو الرتجيح فيه.

ليس غرضنا هنا البحث التارخيي، هلذا نكتفي هبذا القدر لنخوض مبارشًة يف ّتليلنا 

 .احلللموضوع عرب مر

 املقاصد والكلّيات على قيمة األدّلة اجلزئّيةأّواًل: تأثري التوافق والتعارض مع 

ء أو النصوص الكلية العاّمة ستقرااليشء الذي نبحث فيه هنا هو أّنه لو ثبت لدينا ـ عرب اال

أو مبدأ  م بوصفه غاية من غايات الرشيعة يف ترشيعاهتاطابع كيّل يقدَّ  ورشعي ذ ـ مقصد  

ارض هذا املقصد العاّم أو ظنا وجود دليل يع، ثم الحدستورّيًا عميقًا تقوم عليه الترشيعات

العاّمة الثابتة هبذه األدّلة، فهل يؤثر ذلك عىل القيمة املوضوعّية هلذا الدليل املعارض أو  الكلّية

 وهذا ما نسّميه بالدور أو التأثري السلبي للمقاصد والكليّات الدستورّية. ال؟



 

ٍم يف مورٍد ما وكان يف مضمونه متوافقًا عىل اخلّط املقابل، لو الحظنا وجود دليل عىل حك

ء، فهل لذلك من دور يف تقوية ستقراخاّصًة اال ،ةات الثابتة باألدلّ والكليّ  ةمع املقاصد العامّ 

وهذا ما نسّميه بالدور أو التأثري اإلجيايب للمقاصد  هذا الدليل يف مورده كونه موافقًا هلا أو ال؟

 والكلّيات الدستورّية.

ًيًاملعارضةًواملوافقة:ًحلالتً سأذكرًمثالني

معّززًا بعمومات لفظّية، ء الواسع جممل أطراف الرشيعة، ستقراأن نرصد باال املثالًاألّول:

ترّكز دومًا عىل رضورة وجود الثقة املتبادلة بني أفراد املجتمع ومكّوناته، فهي فنكتشف أهّنا 

مر بالوفاء أوت ،ني وذا لساننيسان ذا وجهنن يكون اإلأّتّرم الغدر والكذب واالحتيال و

وتطالب بأداء األمانة حتى للعدّو، د، والوعالصدق يف بالعهد ووفاء وّتّث عىل ال ،بالعقود

 ه بالفهم العريف والعقالئّي..ز ببعض العمومات تأكيد  ء املعزَّ ستقراوغري ذلك مما يمكن باال

يف بناء  ساساً ومقصدًا وأ جة الوثوق بكوهنا غايةة البالغة دربعد التوّصل هلذه النتيج

اجلاّر،  دعو لعدم الصدق مععالقات بني الناس، نواجه روايًة ـ وهذا جمّرد مثال فريّض ـ تال

فهنا نسأل: هل هذه الرواية يفرتض أن نتعامل معها بمنطق التخصيص والتقييد، فنعترب 

املفروض أن يكون وجود املقصد واألساس قائاًم إال يف هذه احلال، ولو لسبٍب ال نعرفه، أو أّن 

مثل هذه الرواية يف هذا الوضع والسياق موجبًا لسقوطها عن احلجّية ولو كانت صحيحة من 

، أو عىل األقّل حلملها عل حمامل خترجها عن كوهنا من أصل الرشع الثابت عىل حيث اإلسناد

 ؟امتداد اخلطّ 

ًمنًالواضحًلديناًهناًأّنناًأمامًآلّيتنيًيفًالتعامل:

للنّص اجلزئي تبعًا لعالقته بالكليات الدستورّية أو املقاصد الرشعيّة  التقويمًاملوضوعيآلّيةً

 الثابتة مسبقًا.

التي تعترب من أهّم أعمدة االجتهاد يف تعامله مع شبكة العالقات  والتقييدوآلّيةًالتخصيصً

 بني النصوص.

تخصيص إال يف حاالت نادرة فالذي يالحظ يف أداء الفقهاء املدرسّيني عادًة إعامل قواعد ال

هلا قرائنها اخلاّصة، بينام نالحظ أّن مثل الشيخ حمّمد مهدي شمس الدين يعترب أّن هذه الكلّيات 



  

الدستورّية التي كان يعرّب عنها بمبادئ الترشيع العليا، ال تقبل التخصيص، ومن ثّم ينبغي 

 بالعنوان الثانوي. طرح هذه النصوص اجلزئيّة أو تقديم تفسري تارخيي مرحيل هلا

يل أن أشري هنا إىل أّن هذا النوع من املعارضة هو معارضة جزئّية، يف حني قد تتصّور والبّد 

ـ وفرض  املحال  ثقة يف املجتمعالعىل مطلوبيّة بناء عدم  كام لو دّل دليل عامّ  ،املعارضة كلّيةً 

التي تقف  ةرضًا لكّل األدلّ يقف معا ، ومن ثمّ هرض املقصد بوجوده كلّ افهنا يع ليس بمحال ـ

، وهذا والبّد من قياس درجتها إىل درجته ،ةثباتيّ املرحلة اإلوتولده يف  ،خلف هذا املقصد

 .بحث  آخر

ء أّن الرشيعة حاهلا كام وصفنا يف املثال األّول، ثم نالحظ ستقراأن نرصد باال ثاين:الاملثالً

عدم الغّش يف االمتحانات مثالً، فهل يمكننا رواية ضعيفة اإلسناد أو منفردة يف باهبا، تدعو ل

 تقوية صدور هذه الرواية نتيجة موافقتها ملا توّصلنا إليه يف تقعيد املقاصد واألسس أو ال؟

بعبارة أخرى منسجمة مع األدبيات األصوليّة السائدة: هل يمكن جرب السند بموافقة 

 الفتها أو ال؟املضمون للكلّيات املقاصدّية أو ال؟ وهل يمكن وهنه بمخ

 «طرح ما خالف املقاصد والكلّيات الدستورّية»ـ حتقيق حول قاعدة  

بتحليلًاحلالةًاألوىل،ًوهيًحالةًاملعارضة،ًفإّنًالذيًأعتقدهًأّنًاملسألةًتابعةًللموقفًًلنبدأ

ًوهي:ً،عةً منًمجلةًأمورًومعايريًجمتمًِ

لوقائع، فإذا كنّا مقارنًة بااألحكام قياس نسبة التناظر والتشابه واالّتساق يف  مرًاألّول:األ

نعتقد بأّن الرشيعة قائمة عىل مبدأ تأليف املفرتقات وتفريق املؤتلفات، وأّنه هو املبدأ احلاكم، 

ء موهونًا بذلك غري  صحيح؛ ستقرافإّن جعل اخلرب املخالف للقواعد الدستورّية أو الثابتة باال

االتساق. ومن أبرز مظاهر عدم االتساق تراجع ألّن املفروض أّن الرشيعة مبنّية عىل عدم 

حضور القاعدة التي ال استثناء فيها، لصالح تشّظي القواعد ضمن العنوان األّويل وعىل 

مستواه، بعيدًا عن العناوين الطارئة الثانوّية، فكيف نطرح خربًا أو دليالً معارضًا للكّليات 

املعارضة، واملفروض أّن ب نية الرشيعة قائمة عىل هذا ئّية املقاصدّية أو الدستورّية ملجّرد ستقرااال

النوع من التشّظيات أو بتعبري آخر: قائمة عىل هذا النوع من عدم بقاء األحكام متسقة ضمن 

 مسري واحد، بل يكثر فيها التغاير يف مواضع يتوّقع فيها التشابه؟!



 

ناظر، بل الغالب فيها هو التناظر أّما لو كنّا نقول بأّن الرشيعة ليست قائمة عىل مبدأ عدم الت

 قاصدّية والدستورّية، األمرة املاق يف الكليّ تسوالتشابه واالتساق، فإّن هذا يرفع احتامل اال

فقدان الظّن  ًا بالعنوان األّويل ضعيفًا، فإذا بلغ حدَّ رادته جدّ الذي جيعل احتامل صدق اخلرب أو إ

اين ـ سقط عن ئنىل مسلك الوثوق االطمان عئنمطبصدوره ـ فضالً عن كفاية فقدان اال

 وإال فال موجب لسقوطه عنها يف هذه احلال. ،احلجّية

وفق التجربة الزمنّية الطويلة للفقيه وطريقة  ء نفسهستقراهو اال ّن احلاكم هناهذا كّله يعني أ

 ق يف الترشيعات وعدمها. كامساتخربين بدرجة اال؛ ألّنه هو الذي سي  فهمه لعالقات النصوص

أّن هذا اجلانب من النظر هو ـ يف روحه ـ جانب  ثبويت يرجع للرشيعة يف بنيتها الذاتيّة، برصف 

ثبت الكليّة املقاصدّية أو الدستورّية هنا.  النظر عن طبيعة األدّلة املؤّيدة واملعارضة التي ت 

لتشّظي، وقد قلنا سابقًا بأّن الذي نرّجحه هو أّن الغالب يف الرشيعة هو االتساق وليس ا

وأهّنا قابلة للفهم العقالين اهلرمي املتناسق، فدعوى بنائها عىل قواعد غريبة عن التناسق 

 .، فراجعواالتساق العقالين ال دليل عليها، بل الدليل عىل عكسها

، وهو يرصد عدد النصوص ثبايت آخر عن األمر األّول لكن بشكل إوهو تعبري   األمرًالثاين:

نصوص التخصيص  نّ ام رأينا أالعمومات إىل غريها، فكلّ  قياس نسبة التخصيص يف

ّص، »للعمومات يف رتبة احلكم األّويل عالية أو معتّد هبا، حتى قيل بأّنه  ما من عام إال وقد خ 

ّيد فهذا جيعل دائرة الكلّيات الرشعية الدينية ذات خارصة رخوة، ، «وما من مطلق إال وقد ق 

ح معقولة جدًا، األمر الذي حيول دون طرح النصوص أو ومن ثّم فاحتامليّة ختصيصها تصب

 األدّلة املعارضة للكلّيات املقاصدّية والدستورّية.

لة أّن نسبة يرى يف املحّص ـ ة ربته الفقهيّ من ذلك لو أّن الفقيه كان ـ بحكم جتوعىل العكس 

تخصيصات الكثري جدًا من هذه ال وأنّ  ،ات الرشعية قليلة جداً ختصيص العمومات والكليّ 

بعنوان ثانوي، فإّن صورة املسألة سوف  و يف احلقيقةوالتقييدات ليس بالعنوان األّويل، بل ه

تتغرّي عنده وستصبح التقييدات قليلة جدًا، األمر الذي سوف يعّزز عنده وهن الدليل املقيّد 

 من جهة ثانية. وقّوة القاعدة املقاصدّية أو الدستورّيةأ وىل، عىل مستوى قّوته الظنيّة من جهة 

وعىل سبيل املثال، إذ أخذنا قاعدة تساوي املسلمني يف احلقوق، برصف النظر عن طرائق 

تفكريهم، فإّن مقتىض القاعدة الدستورّية مثالً أهّنم يأخذون مثل بعضهم، وعليهم مثل ما عىل 



  

ي ال بعضهم، فهم من حيث اختالفهم الفكري متساوون، فلو جاء نّص وقال بأّن غري اإلمام

 ي عطى من الزكاة مثاًل، وفّّس الفقيه القضّية ـ كام مال إليه بعض  املعارصين ورّجحناه يف حمّله

بأهّنا حكم  ثانوي تارخيي مرحيل سببه عنوان طارئ، وهو حرمان الشيعة آنذاك من حقوقهم  ـ

الزكوات فيام بينهم  املالّية من قبل السلطان، األمر الذي فرض ترشيعًا استثنائّيًا هلم كي حيرصوا

بعد نقص املوارد املالّية عندهم نتيجة منطق املحاصصة واملحسوبّيات واالصطفافات يف 

التوزيع املايل يف الدولة، فهنا ال يفهم هذا الفقيه أّن القضية ختصيص لعمومات أو كلّيات، بل 

نون التزاحم، فليس هنا يفهمها عنوانًا ثانوّيًا. والعناوين الثانوية الكلّية حمدودة، ومنها قا

ختصيص كثري، بل ختصيص واحد له تطبيقات، وهذا كان تطبيقًا له ال غري، فنظرة الفقيه ملا 

يعتربه اآلخرون ختصيصًا هلا دور عظيم جدًا يف قراءته حجم التخصيصات املوجودة يف الرتاث 

هل السنّة املتقّدمني حول القرآين واحلديثي، متامًا كام هي الصورة التي رسمها الكثري من علامء أ

النصوص املنسوخة يف القرآن، بينام بمقاربة متلفة حّوهلا أمثال السيد اخلوئي إىل نّص واحد 

 فقط، وهو آية النجوى.

بل نحن نجد أّن بعَض متقّدمي األصولّيني رفض فكرة ختصيص القرآن بأخبار اآلحاد، 

، مما قد ي عطي إحياء بأّن طريقة مقاربتهم وهذا ما يفرض التأّمل يف فهمهم ملعنى التخصيص هنا

النصوص احلديثّية للنصوص القرآنية ربام كان بطريقة متلفة عام نراه اليوم؛ إذ اليوم ال يكاد 

ص بالفعل بحسب التجربة  يصّدق وجود عاّم قرآين واحد ال يقبل التخصيص، بل مل خيصَّ

 الفقهّية القائمة.

م جتربته ـ عىل سعة التخصيص، غري أّن بابًا معّينًا أو جماالً وربام يكون الفقيه موافقًا ـ بحك

 ولعّل هذا يرتك عنده تأثريًا كذلك. ،حمّددًا يرى فيه ندرة التخصيص يف الرشيعة

طبيعة احلكم أو املقصد أو الدستور من حيث إبائه عن التخصيص وعدمه،  األمرًالثالث:

اته مطلقًا أو عدم إرادة عني وجوده يف اخلارج ومن حيث كونه مما يعلم من الشارع إرادته يف ذ

 مطلقًا.

ة سنخ دليل يف مضمونه أو لسانه آبيًا عن توريّ سة الددقصد أو القاعام كان دليل املفكلّ 
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 سلبّيًا، والعكس صحيح. ، صار املوقف من املخّصص القائم  التخصيص

ف من القضّية مورد هبذه األمور الثالثة بعد أخذها بعني االعتبار، يمكن ّتديد املوق

أّن النتائج قد ختتلف بني مسلك حجّية خرب الثقة بعنوانه عىل  والبحث، مع نقطة مهّمة وه

طريقة مثل السيد اخلوئي، وبني مسلك الوثوق النوعي أو االطمئنان الشخّص، كام هو 

 واضح.

إذ قد يفرض  بل بعيدًا عن اجلهة الصدورّية، يرتك املوقف تأثريًا يف نوعيّة فهمنا للنصوص؛

ذلك تفسري اإلرادة اجلدّية من وراء النّص بطريقة متلفة، وأّنه مل يكن بصدد بيان التكليف 

 اإلهلي الثابت، بل كان بصدد تطبيق عنوان ثانوي أو إنشاء حكم والئي زمني أو غري ذلك.

سيستاين؛ إذ شري أخريًا إىل ما سبق يف الفصل األّول من هذا الكتاب أن نقلناه عن السّيد الوأ  

ربام توحي بعض كلامته أّنه جيري مقاربة جزئّية بني فكرة مالفة القرآن وفكرة مالفة الكليّات 

ربام توحي بعض  تورّية، لكنات دسما يف القرآن هو كليّ  الدستورّية، رغم أّنه ال يرى أّن كّل 

ة الكلّيات واألصول وكأّنه لكون القرآن الكريم يتضّمن يف العادبيشء من الربط هنا، كلامته 

ات ض عىل الكليّ عرَ ة ت  ّن التفاصيل اجلزئيّ يعترب أ ومن ثّم فهوالترشيعية والدستورّية، 

ة صوليّ أة استدالليّ  طرح مقاربةً وإن مل يَ  ،مع ما قلناه هنااألمر الذي يتداخل نوعًا ما ة، الدستوريّ 

 الذات.بيف هذه الفكرة 

ًخيالفًالكلّياتًالدستورّيةًالعاّمةًهذاًكّلهًيفًالنّصًاملخالف،ًلكنًماذاً لوًكانًإطالقًدليل 

ًبالنّصًأوًباالستقراء؟ فليس أصل الدليل اخلاص معارضًا للكيّل هنا، بل إطالق ه هو  الثابتة

املعارض، فلو كان دليل إثبات حّق الرجل يف الطالق ثابتًا، وهو ال يعارض الكليّات 

ه حلال الطالق املوجب للحوق أذّية عىل املرأة بال الدستورّية القاطعة يف الرشع، لكّن إطالق

مرّبر للطالق يقّدمه الرجل أمام القضاء.. هذا اإلطالق يعارض كلّيًة دستورية مثالً أو مقصدًا 

أو غايًة أو تعليالً كلّيًا ما، فهنا نحن ال هندم أصل الدليل اخلاّص حتى نتكّلم عن قاعدة طرح 

 نتكّلم عن طرح إطالق فقط، فكيف يمكن تفسري املوقف؟ما خالف الكلّيات العاّمة، بل 

بناء عىل ما تقّدم وسيأيت املزيد، فإّن املوقف هنا ينبغي أن يكون يف نفس الطريقة التي عاجلنا 

فيها األمر قبل قليل، مع وضوح أكرب يف تقديم الكليات الدستورّية عىل إطالق األدّلة الفرعية؛ 

ّية الدستورّية أكرب عادًة من قّوة الظّن يف شمولّية الدليل اخلاّص، ألّن قّوة الظّن يف عموم الكل



  

خاّصة لو كان الدليل اخلاص ظنّي الصدور أيضًا وقلنا بحجّيته اخلاّصة مثل أخبار اآلحاد 

الظنّية عند من يقول بحجّيتها، فكّلام تراكمت القّوة االحتاملّية للفقيه بوجود إرادة قاطعة 

هو الذي يقّيد إطالق اجلزئي، أو عىل األقّل يتساقط اإلطالقان يف الكيّل  للكيّل، فإّن الكيّل 

، وهذا أمر له صلة أيضًا واجلزئّي، وي رجع لدليٍل فوقاين لو كان، أو لألصول العمليّة والعدميّة

 ببحث قادم حول املرّجحات املنصوصة وغري املنصوصة.

 نّ ، أل من هذا الكتابوّ يف الفصل األة الشاطبي ن قلنا عند احلديث عن مقاصديّ أوقد سبق 

ورشحنا  ،لدت املقاصد منهاات التي و  القات اجلزئيّ طبي كان يستعني باملقاصد لتقييد إطالشا

 حتى ال نعيد. ، فراجعمع مثال ذلك

 «األخذ مبا وافق الكلّيات واملقاصد الشرعّية»ـ حتقيق حول قاعدة  

ًوهيًموافقًأّما ًالثانية، ًالعاّمةالدستوريًًّاتالكليًًّةاحلالة ًواملقاصد فالذي يبدو يل أّن  ،ة

بام هو أشبه بالسجّل العديل الصادر عىل صّحة الصدور،  املوافقة ليست سوى قرينة سالمةٍ 

رم عليه»املفيد بأّن صاحب العالقة  احلكم أو املوقف أو بمعنى أهّنا ال تعّزز صدور ، «ال ج 

ّن وذلك أصدور، المن عطٍب ما بام يسّهل احلديث عن  ، لكنّها متنحه سالمةً املفهوم من الدين

ة ، أّن جمّرد السالمة املضمونيّ ة احلديثهنا والتي ّتّدثنا عنها يف مباحث حجيّ  ةاملشكلة املركزيّ 

التي تتضّمن يف داخلها تصحيح النسبة إىل اهلل  ورّيةة ال يرّبر الصّحة الصداملضمونيّ  ةأو الصحّ 

ليس لدينا مرّبر منطقي معقول هلذه العملّية، ومن ثّم فموافقة الكليات والدين والرشيعة، إذ 

 ر.َخ ائن ا  ّتتاج لقرهبذا املعنى، وواملقاصد ليست سوى قرينة لصالح الصدور 

د هَ نسبة احلكم املجتَ ال يرّبر وهبذا نكتشف أّن املنهج الذي قام عىل االجتهاد فيام ال نّص فيه 

يف املصالح املرسلة وغريها؛ كام  الئمة واملوائمة مع كليات الرشع،فيه إىل الرشيعة عرب فكرة امل

ر ناس العالية يمكنه أن يكون أحد عنارص تربيوائمة واملالئمة مع الكليات واألجّن املغري أ

 صدار احلكم البرشي يف الواقعة التي ال نّص فيها وال دليل رشعيًّا عليها، فالقانون البرشّي إ
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ضافة ق ّتقيق املقاصد الرشعيّة يعطيه إريطإذ وقوعه يف ؛ هيأو ترّبره وتقوّ  حيتاج هلذه املوائمة

 :اًل يف كتايَب كام بحثنا ذلك مفّص  ،هلي برشي إىل قانون إه من قانونٍ ال يغرّي هوّيتَ  هلكنّ  ،نوعّية

 حة.لشمول الرشيعة، وفقه املص

 ألدّلةيات الدستورّية يف حّل التعارض بني ادور املقاصد والكّلثانيًا: 

االعتبار أّن الدليلني املتعارضني ال يقف أّي واحد منهام ضّد املقاصد  نيبعد األخذ بع

ّن املخالفات اجلزئيّة ال توجب سقوط زم بأخيالفه مالفة جزئّية لكنّنا نلت هات، أو أنّ والكليّ 

 الدليل عن احلجيّة يف نفسه.

يكونًللمقاصدًالرشعّيةًوالكلياتًًنيفًهذاًالسياق،ًتقعًمعارضةًبنيًدليلني،ًفهلًيمكنًأ

ًالدستورّيةًدورًهنا؟

 (املرّجحات املنصوصةالتعّدي عن قانون الرتجيح باملقاصد )إمكان ـ مبدأ  

عندما نتكّلم عن الدور الرتجيحي للمقاصد والكليات، فهذا يعني أّننا دخلنا يف دائرة 

الكليات الدستورّية أو املقاصد الرتجيح يف باب التعارض، ومن الواضح أّن الرتجيح بموافقة 

الرشعّية، مل يرد يف آية أو رواية بعينها بوصفه عالجًا من عالجات التعارض، بل الوارد يف 

بعض النصوص هو الرتجيح باألوثقّية واألورعّية وموافقة الكتاب ومالفة القوم وغري ذلك 

 من املرّجحات الداخلية واخلارجّية.

ً:عموماً ًالرتجيحًةصولًالفقهًحولًقضيًّيفًعلمًأًورًاجتاهنيوهذاًماًأوجبًظه

وهو االجتاه الذي اعتقد بأّن قواعد الرتجيح البّد هلا أن ترجع ملا ورد النّص  االجتاهًاألّول:

فيه من املرّجحات بخصوصه، فاملرّجحات املنصوصة هي املعتمدة وال حجّية للمرّجحات غري 

 .وتبعه فيه آخرون، سايناملنصوصة، وهذا ما ذهب إليه املحّقق اخلرا

ًالثاين: وهو الذي يرى أّن املرّجحات املنصوصة ّتمل يف داخلها نكاتًا  االجتاه

وخصوصّيات ت فهمنا فلسفة جعلها مرّجحات يف النصوص، بام جيعلنا نفهم أهّنا ذ كرت من 

ابقة الواقع، أّن العربة باألقربية ملط باب املثال والتطبيق ال غري، وبمراجعتها مجيعًا نكتشف
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فالفهم  فالقّوة االحتاملّية األقوى يف أحد الدليلني هي التي متنحه الرتجيح عىل الدليل اآلخر.

العريف العقالئي يقوم بمامرسة اجتهاد مناطي عرب التجريد العقالين خلصوصّيات هذه املوارد 

بقة يف هذا املوضوع، املذكورة يف النصوص الرتجيحّية؛ انطالقًا من أّن العقالء لدهيم خربة مس

فيتلّقونه بوعيهم العقالئي بوصفه جمّرد مثال، ويقومون بمالحظة اخلاّصية اجلامعة بني األمثلة، 

كام هي طرائقهم التي رشحناها سابقًا يف بحث إلغاء اخلصوصّيات وبحث مناسبات احلكم 

 واملوضوع.

ه حول الرتجيح بني للشيخ الطويس هنا يف كتاب العّدة، ففي سياق بحثيرجع نّص مهم 

األخبار املتعارضة، ذكر العديد من الوجوه التي ترجع للمرّجحات املنصوصة، لكنّه استعرض 

وإذا كان أحد الراويني »أيضًا سلسلة من املرّجحات غري املنصوصة، وعىل سبيل املثال قال: 

 عارفاً  ضابطاً  ينظر يف حال الذي يرويه باملعنى، فإن كان ،يروي اخلرب بلفظه واآلخر بمعناه

ام كان فأهّي  ،ه قد أبيح له الرواية باملعنى واللفظ معاً ألنّ  ؛بذلك فال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر

للمعنى، أو جيوز أن يكون  وإن كان الذي يروي اخلرب باملعنى ال يكون ضابطاً  أسهل عليه رواه.

اويني أعلم وأفقه وأضبط وإذا كان أحد الر فيه، ينبغي أن يؤخذ بخرب من رواه اللفظ. غالطاً 

مت الطائفة ما ح عليه، وألجل ذلك قدّ م خربه عىل خرب اآلخر ويرّج من اآلخر، فينبغي أن يقدّ 

اظ بن مسلم، وبريد، وأبو بصري، والفضيل بن يسار ونظراؤهم من احلفّ  ديرويه زرارة، وحممّ 

يف روايته واآلخر  ظاً قّ ومتى كان أحد الراويني متي الضابطني عىل رواية من ليس له تلك احلال.

ظ عىل خرب ح خرب الضابط املتيقّ ممن يلحقه غفلة ونسيان يف بعض األوقات، فينبغي أن يرّج 

مل  وإن كان عدالً ، ه ال يؤمن أن يكون قد سها أو دخل عليه شبهة أو غلط يف روايتهألنّ  ؛صاحبه

  يروي )اخلرب( سامعاً وإذا كان أحد الراويني وذلك ال ينايف العدالة عىل حال.، د ذلكيتعمّ 

 .«..م رواية السامع عىل رواية املستجيزوقراءة واآلخر يرويه إجازة، فينبغي أن يقدّ 

ثََر من ذكر املوارد واحلاالت واملرّجحات غري  املسرية نفسها طواها العالمة احليّل، لكنّه أك 

 .املنصوصة

                                              
 .153ـ  152: 1العّدة يف أصول الفقه ( 1)

، واألفقه، والزاهد، واألزهد، والعامل بالعربية، واألعلم، وكونه رواية الفقيه وترّجح»قال العالمة احليّل: ( 2)

، واألكثر جمالسة للعلامء أو املحّدثني، أو من طريقه أقوى، والذي ظهرت عدالته صاحب الواقعة

 



 

ر املجتهدين إىل عدم االقتصار ذهب مجهو»وهذا ما ذهب إليه الشيخ األنصاري، بل قال: 

هم ظهور اإلمجاع وعدم ظهور اخلالف عىل وجوب عى بعض  ادّ  ة، بلحات اخلاّص عىل املرّج 

 .«بالراجح من الدليلني، بعد أن حكى اإلمجاع عليه عن مجاعة العمل

وكثري من األصولّيني املتأّخرين تابعوا هذه القضّية من زاوية روايات الرتجيح، كمقبولة 

مر بن حنظلة وغريها، غري أّن بعضهم ـ وهو الصحيح يف تقديري ـ تابع القضية عىل وفق ع

، وذلك أّن مسألة التعارض يمكن فيها الرجوع مبارشًة القاعدة، كام فعل الشيخ املظّفر

للبناءات العقالئّية التي هي احلّجة يف باب األخذ باألدّلة وحجّية اخلرب والظهور وغري ذلك، 

                                                                                                                     
باالختبار، أو تزكية األكثر أو األعلم، أو مع ذكر سبب العدالة، أو مع العمل بروايته، واألكثر ضبطًا 

عىل الراجع  وحفظًا لأللفاظ، واجلازم عىل الظاّن، ودائم سالمة العقل عىل املختلط يف وقٍت ما، واحلافظ

إىل كتاب، واألشهر، وغري املدّلس، ومعروف النسب، وغري ملتبس االسم بالضعيف، واملتفق عىل كونه 

معروفًا عىل املختلف فيه، وذاكر السبب، وناقل اللفظ عىل ناقل املعنى، واملعتضد بغريه، ومن وافقه 

م، كاملدين عىل املّكي، وكالذي ورد بعد قّوة األصل عىل من كّذبه، واملسند عىل املرسل.. واملتأّخر عىل املتقدّ 

، وكمتأّخر اإلسالم مع علم سامعه بعد إسالمه. ويرّجح العام املبتدأ عىل ذي السبب ـ ×الرسول

للخالف يف قرص الثاين عىل سببه ـ والفصيح عىل غريه، واألفصح عىل الفصيح.. والناقل عىل املقّرر، 

 عىل مثبته، ومثبت الطالق والعتاق عىل نافيهام، واملقرتن بالعّلة واملؤّكد واملحّرم عىل املبيح، والنايف للحدّ 

ـ  278)هتذيب الوصول إىل علم األصول:  «عىل غريه، واملوافق لعمل العلامء، أو األكثر أو األعلم

279). 

ي، ؛ وراجع: عبد األعىل السبزار620ـ  606: 1، وانظر: املصدر نفسه 75ـ  75: 4فرائد األصول ( 1)

؛ وعىل سبيل املثال أيضًا، فقد استعرض املحّقق احليّل أوجهًا لتطبيق هذه 182ـ  181: 1هتذيب األصول 

بالضابط ـ رمحه اهلل ـ ح الشيخ املسألة الثانية: رّج »الكلّية العاّمة، حيث قال يف مباحث التعارض: 

 د بن مسلم، وبريد بن معاوية، والفضيلمت ما رواه حممّ الطائفة قدّ  بأنّ  اً حمتجّ  واألضبط، والعامل واألعلم،

رواية العامل واألعلم أبعد من  لذلك بأنّ  ويمكن أن حيتّج  بن يسار، ونظائرهم، عىل من ليس له حاهلم.

: إذا روى رمحه اهللاملسألة الثالثة: قال الشيخ  اخلطأ، وأنسب بنقل احلديث عىل وجهه، فكانت أوىل. احتامل

 بالضبط واملعرفة فال ترجيح ن كان راوي املعنى معروفاً إاملعنى، وتعارضا، ف رخأحد الراويني اللفظ، واآل

املسألة العارشة: . أبعد من الزلل. ألنه ؛(، وهذا )حّق لفظاً  ن مل يوثق منه بذلك، ينبغي أن يؤخذ املروّي إو

بة ّتتمل من اخللل املكات نّ أل ؛جلانب املشافهة خر مكاتبة، كان الرتجيحإذا كان أحد اخلربين مشافهة، واآل

 (.226ـ  223)معارج األصول: « ما ال ّتتمله املشافهة

 .235ـ  233: 2أصول الفقه ( 2)



  

يفعل العقالء يف مسألة التعارض؟ وهل نصوص املرّجحات ذات ب عد تعّبدي حتى نفّكر فامذا 

 فيها بذهنّيٍة تعبّدّية أو أّن اإلنسان يمكنه فهم نتائجها يف ضوء املعايري العقالئيّة؟

ة يف نفسها ـ ليست الروائيّ يف أدّلتها الذي يبدو يل أّن املرّجحات ـ برصف النظر عن مشاكل 

ريد التفصيل هي مرشدة لطرائق عقالئيّة، ولست أ  دينّية، بل  ةخصوصيات تعبديّ  معرّبًة عن

هنا  ة، لكن لو رجعنا للبناءات العقالئيّ هنا يف هذه املسألة، حتى ال نخرج عن موضع البحث

 الدليل حيمل يف مالك نّ أ مي عندهحات التي تعنفسوف نجد أّن العقالء يعملون باملرّج 

، متامًا كام ة أكثر، ويكون من حيث قّوته االحتاملية أقرب للواقعواّص مالكيّ حجّيته واعتباره خ

ومن هنا نجد العقالء ـ وهو ما  .هي احلال يف تعارض الظاهر مع األظهر يف عامل الدالالت

ذهب إليه غري واحد من الفقهاء اعتامدًا عىل البناءات العقالئّية ـ يرّجحون عند تعارض قول 

 و أكثر خربًة.أهل اخلربة من ه

وهبذا إّما أن نامرس اجتهادًا مناطّيًا يف نصوص الرتجيح، فنجّردها عن خصوصّياهتا، أو 

نفهم منها اقتصارها عىل هذه املوارد لكنّنا نرجع مبارشًة للبناءات العقالئية غري املردوع عنها؛ 

عن االرتكازات  لعدم وجود وضوح يف النصوص الرتجيحّية عىل انعقاد مفهوم فيها ناٍه وكاٍف 

 العقالئّية هنا.

ثبت ما توّصلنا إليه هنا عند احلديث عن الرتجيح بالظّن التعلييل  وسوف يأيت وجه  إضايّف ي 

 من حيث الصدور، فانتظر.

من التعّدي عن املرّجحات املنصوصة بمعايري  ،ليه املشهور، فالصحيح هو ما ذهب إمن هنا

عىل أّن يف مقابل دليل،  ة دليلٍ رض عندهم حجيّ توجب عند العرف العقالئي ترجيحًا وتف

 عند العقالء. شكلية وترشيفّية، ال متثل قّوة ترجيٍح  تتكون املرّجحات  حقيقّيًة ونوعّية، وليس

                                              
إّن استدالل بعضهم هنا بأّنه لو كانت املرّجحات غري املنصوصة حّجة، فلامذا اإلمام مل يقم بإعطاء قاعدة ( 1)

أمره بأن يؤّجل القضية حتى يلقى إمامه؟!..  عاّمة، خاّصًة بعد استنفاد السائل للمرّجحات يف أسئلته، بل

إّن هذا االستدالل مبني  عىل كفاية روايتني أو ثالث يف هذا املوقف، وهي ضعيفة من حيث اإلسناد، كام 

أّن االستناد إلطالقات أدّلة التخيري غري صحيحة؛ ألهّنا فرع عدم وجود مرّجح، واملفروض وجوده بالبناء 

م بيان اإلمام لقاعدة كلّية يف النصوص ليس بدعًا من أساليب األئّمة يف البيان، فغالبًا العقالئّي. كام أّن عد

ما يذكرون األمور عىل شكل أمثلة وموارد، وهلذا ملا استنفدت املرّجحات املتداولة الغالبة َطَلب من 

 الراوي اإلرجاء.



 

ستورية دعىل احلديث عن جعل موافقة الكليات الـ مبدئّيًا ـ يفتح الطريق هذا كّله 

 آخر.ىل ع واملقاصد الرشعية عنرصًا مرّجحًا لصالح دليلٍ 

 ، والثاين ينهى عنهابعنوانه فلو جاءت روايتان أو دليالن: أحدمها جييز غيبة غري اإلمامي

قات السليمة ة بني املسلمني وبناء العال، وكان الدليل الناهي منسجاًم مع مقصد األخوّ كذلك

 سلم عىلة وما جاء يف باب حقوق املة وروائيّ وهو ما تفيده جمموعة نصوص قرآنيّ  ،بينهم

ة واملقاصد توريّ ات الدسّدم الدليل الناهي عىل الدليل املجيز؛ لكونه متواملًا مع الكليّ سلم، ق  امل

 وهكذا. ،الرشعّية

ًواخلاّصة ًالعاّمة ًالظنون ًينفعًعىلًمسالكًالقائلنيًبحجية ًكّله ًالكالم ًهذا ًأّمالكّن عىلًً،

جمال التعارض هو اشتامل أحد  فإّن املفرتض ـ قاعدًة ـ يف ةًاليقنيًالعقالئي،مسلكناًيفًحجيًّ

بحيث يفتقد الدليل الثاين يف ـ رغم التعارض ـ الدليلني عىل خصوصيات جتعله موثوقًا به 

وهذا ال حيتاج فهذا هو معنى الرتجيح، ة دون الدليل األّول، طرف املعارضة هذه املوثوقيّ 

ح تبطل مسلك حجّية . وأّما أّن نصوص الرتجي، بل هو عىل القاعدةاخلاّصة لنصوص الرتجيح

 .اخلرب االطمئناين، فهذا بحثناه مفّصاًل يف حمّله وأثبتنا عدم صّحته، فراجع

وهذا كّله يعني أّن موافقة املقاصد جيب أن تكون بحيث توجب سقوط الوثوق باخلرب 

ذه مع بقائه يف اخلرب املوافق، وإال فال قيمة هلـ أو ظهوره أو جهته عىل تفصيل سيأيت ـ املعارض 

 املوافقة من حيث املبدأ.

 يات الدستورّية، الصور واحلاالت واملواقفلـ الرتجيح باملقاصد والك 

بعد الفراغ عن قضّية انفتاح باب املرّجحات، نأيت اآلن إىل جمموعة الصور واحلاالت التي 

ها لتوضيح الفكرة هنا، و  أمّهها:يلزمني ذكر 

 الثابتة ةلطولي للمقاصد الشرعّيالرتجيح عرب الرتتيب الثالثي اـ  ـ  

ثاين خيدم اللو كان أحد الدليلني خيدم املصالح الرضورّية، فيام معنى هذه الصورة أّنه 

                                              
لتزم يف خصوص حال التعارض هبذه . عىل أّنه يمكن أن 516ـ  509انظر: حّب اهلل، حجّية احلديث: ( 1) ي 

القواعد العقالئّية ولو قلنا بمسلك االطمئنان؛ ألّنه إذا متّت السرية العقالئّية هنا فهي تصلح ملثل هذه 

 الرتجيحات بعد انعقاد علم إمجايل بصّحة وصدق أحد الطرفني املتعارضني.



  

أو أحدمها خيدم واحدة من  خيدم احلاجية والثاين خيدم التحسينّية، ، أو أحدمهاجيةاملصالح احلا

ة املكّمالت التي تكّلمنا عنها يف الفصل الرتب الثالث فيام اآلخر خيدم مكّمالهتا ـ بناًء عىل فكر

ّدم املوافق لألهّم من املقاصد عىل غريه.  األّول أيضًا ـ ق 

هو مستوى األمهّية التي توجب غلبة الظّن بإرادة ما هو أكثر عادًة واملرّبر هلذا الرتجيح 

 أمهّية.

به يقوم عىل  لكّن هذا االستدالل الذي سبق أن الحظناه يف كلامت اآلمدي وغريه، كأيّن 

ثم ترّشع املهّم، فمع تعارض  مبدأ مراعاة الرشيعة لألصلح؛ فال يمكن للرشيعة أن ترتك األهمّ 

عن  ما ال نتكلّ نأنّ هنا طقّيًا فرتض مننألهّم مالكًا. ونحن األهّم واملهم يكون احلكم هو األخذ با

حتى يتسنّى البحث  ،املولوي القانوينالتزاحم االمتثايل، بل عن التزاحم املالكي يف مقام اجلعل 

كام هو واضح، وهذا معناه أّننا بعد وجود دليلني متعارضني أمامنا نتصّور أّن  ،يف هذا املوضوع

املوىل يف عامل املالكات ماذا رّجح؟ فنتوّقع أّنه رّجح أحد املالكني نظرًا ألمهّيته عنده وأولوّيته 

خلربين املتعارضني املنسجم مع هذا املالك الذي لديه، فتحصل أقوائيّة احتاملّية يف صّحة أحد ا

 يقوى يف الظّن ترجيح املوىل له.

ًهلا:فرضيّتنيًردناًحتليلًهذهًالصورةًفيمكنًتصّورًحالتنيًأولوً

ع ـ أن يكون الدليل الداّل عىل األمر احلاجي هو يف نفسه معارض  احلالةًاألوىل: ّ ـ لو رش 

بجعله هذا الترشيع يف احلاجيات يكون قد فّوت علينا للمقاصد الرضورّية، بمعنى أّن املوىل 

 ترشيعًا أهّم يف الرضورّيات، برصف النظر عن وجود دليل معارض يرّشع لصالح الرضورّيات.

ًالثانية: أن يكون الدليل الداّل عىل األمر احلاجي ال يعارض يف نفسه املقاصد  احلالة

ليل الداّل عىل أمر منسجم مع الرضوريات الرضورّية وال يفّوهتا، لكن لكونه تعارض مع الد

 بدأنا نتصّور املشهد كذلك.

طريقة تصّور القضيّة هنا ختتلف نظرّيًا، فلو قلنا بأّن الدليل احلاجي هو يف نفسه تفويت 

ملقصد رضوري يف مورٍد ما، فهذا يعني أّننا نتكّلم عن قاعدة طرح مالف املقاصد مع فهم 

 ملقصد أيضًا، وإال فليست هناك مالفة.املخالف بمعنى الذي يفّوت ا

والصحيح أّن تصويرهم للمشكلة هنا يعني أّن الدليل احلاجي حيوي معارضة للمقاصد 

الرضورّية هبذا املعنى، فإذا قبلنا بقانون الطرح أجريناه بنفسه هنا بال حاجة ملرحلة تعارض 



 

 ؛ل الرضورّيات عىل غريهالدليل مع دليل آخر، وإال فليس هناك موجب عقالين لرتجيح دلي

ال ي علم بانعقاد ظّن عىل تقديمه، بل ألّنه لن هيدم املقاصد ولو جزئّيًا، بل غايته أّنه لن خيدمها، 

 ،ة أكثر من احلاجيةإال إذا أدركنا من مالحظة مزاج الرشيعة العاّم أهّنا هتتّم للمصالح الرضوريّ 

هنا، فنعمل بقاعدة الرتجيح  عىل الرضورّي  اّل بالدليل الدأقوى يكّون لدينا ظنًّا األمر الذي 

 .خارج سياق املرّجحات املنصوصة

فالفكرة املركزّية هنا يف تقديري هي يف أّن تعارض األدّلة اجلزئيّة يرجع لنوٍع من معارضة 

كّل دليل يف نفسه لنوٍع من املقاصد، فريجع املوقف هنا للموقف من قاعدة الطرح وال يضيف 

 .ديدًا إطالقاً األمر موقفًا ج

اءات بنا لصيغتهم فسنجد أّن النوبرصف النظر عن هذا النوع من قراءة املوضوع، ولو عد

ات عىل املوافق للحاجيات مثاًل؛ بوصف العقالئّية يمكن أن ترّجح الدليل املوافق للرضوريّ 

وكان ذلك يوافق حًا عقالئّيًا؛ فلو دّل دليل عىل الدعوة للعبة رياضّية معّينة، هذه املوافقة مرّج 

دّل دليل عىل النهي عنها، وكانت عينها البدنّية، لكّن اللعبة  ةاحلاجيات من نوع التجارة والقوّ 

يف حفظ  املقاصد الرضورّيةـ أو هتّدد ـ ، فتعارض يف نفسها ّتمل نسبة خطر معتّد هبااللعبة 

هلا؛ ألهّنم يضعف لدهيم  النفس؛ فإّن العقالء يرّجحون اخلرب املوافق للرضورّيات عىل املخالف

لصالح أمٍر ـ أو هيّددها ـ جدًا احتامل أّن املوىل املهتّم بدرجة عالية باألمور الرضورّية أن خيرقها 

حاجي أو ّتسيني، فيفقدون قّوة الظّن يف الدليل املوافق للحاجي أو التحسيني نتيجة عدم 

له يف مورده  دليل معارض خاّص  عي العاّم للموىل من جهة ووجوديمع املزاج الترش هانسجام

بل حتى لو مل يفقدوا الظّن من جهة ثانية، األمر الذي يوجب سقوط الدليل عن احلجّية، 

جع لقاعدة التعميم يف  بالدليل املعارض لكنّه يكفي كون الظّن بالدليل املوافق أقوى، فري 

عقالئي يف التعامل مع  حوال يبعد أّن هذا مرّج املرّجحات خارج سياق املرّجحات املنصوصة. 

ته ومزاجه يف وأولوّيا ة بطبيعة اهتاممات املوىل بترشيعاتهئيّ ستقرارفة االعالنصوص عىل قاعدة امل

 سداد.نهذا املضامر. وهذا يصبح أكثر وضوحًا يف تقديري عىل مسلك اال

 الرتجيح عرب الرتتيب اخلماسي أو السداسي للضرورّياتـ  ـ  

ات ض خربان مثاًل، وكان أحدمها موافقًا حلفظ املال من الرضوريّ لو تعار هيقصد هنا أنّ 



  

ات تبعًا كيّل للرضوريّ  خر موافق حلفظ الدين، وكنّا مسبقًا قد توّصلنا ـ فرضًا ـ إىل ترتيٍب واآل

مقّدم الرتبة موجبًا  وامل مع رضوريٍّ تيب، فهل يكون التءات أنتجت هذا الرتاستقرادّلة وأل

 أو ال؟  اآلخر املتوامل مع الرضوري األقّل رتبةً لرتجيح هذا اخلرب عىل

ة ترتيب ة، بعد أن أفرد بحثًا يف عمليّ كان اآلمدي قد وافق عىل روح هذه القاعدة الرتجيحيّ 

 .ورّياتالرض

ويفرتض منطقّيًا أن يكون منهج التعامل مع هذه الصورة عىل الوترية عينها مع الصورة 

 السابقة، فال نعيد.

ًًلكنًالًبأس ًحّي، ًمثال  التنازع الذي وقع يف الفقه يف مسألة جواز أن ينكح وهو بذكر

م ويعقد الزواج لنفسه أو لغريه أو ال، ففي خرب  ر  ال »‘: قال رسول اهلل ،عثامن بن عفاناملح 

. وهو يفيد ّتريم النكاح حال اإلحرام، لكّن هذا اخلرب «وال خيطب ،وال ينكح ،ينكح املحرم

 .ن عباس أّن النبّي تزّوج ميمونة وهو حمرميعارضه خرب اب

إذ ربام يوصل الرتجيح املقاصدي هنا إىل تقديم خرب التحريم عىل التحليل؛ ألّن خرب 

التحريم يتناسب مع مقصد حفظ الدين، فيام خرب التحليل يتناسب مع مقصد حفظ النسل 

ّيات عند املقاصدّيني، وهلذا نجد ومقصد التسهيل، فيقّدم األّول لكونه مقّدمًا يف قائمة الرضور

أّن الرشيعة قّدمت اجلهاد مع ما فيه من ذهاب النفوس واألرواح عىل غريه تقدياًم حلفظ الدين 

 عىل غريه.

وهذا املثال يمكننا املناقشة فيه ـ وإن كنّا ال نقصد من ذكر األمثلة هنا اختيارها أساسًا، بل 

م عىل كليّة حفظ النسل، جمّرد تقريب الفكرة هبا ـ من حيث إّن ك لّية حفظ الدين ال تقدَّ

فاالهتامم اجلزئّي يف موسم احلّج بالعقد ال يوجب هدم أصل الدين حتى نقيس القضية عىل 

اجلهاد، بل البّد أن يكون العقد مما يوجب ضعفًا يف الفريضة برّمتها بحيث خيلخل هدفّية الدين 

صيل نرتكه للمباحث الفقهّية؛ ألّن هدفنا هنا جمّرد يف احلياة، ال مطلق التعارض البسيط. والتف

 املثال لتقريب أصل الفكرة.
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 )الرتجيح املصلحي العام( الرتجيح مبالك األولوّية املطلقةـ  ـ  

املقصود هبذه الصورة أّنه لو تعارض دليل يؤّكد عىل مصلحة، مع دليل يؤّكد عىل مصلحة 

رة املقاصد اآلن وخارطتها العاّمة، فهل هذا مرّجح أهّم وأعىل يف الرشع، برصف النظر عن فك

 وىل أو ال؟لتقديم الدليل املتوافق مع األَ 

لكّن مفسدة أحدمها أكرب من  ،ان كالمها يدفع مفسدةً وعىل الوترية عينها، لو تعارض نّص 

 األخرى، فهل هذا موجب لرتجيح النّص الداّل عىل ما مفسدته أكرب أو ال؟

يفرتض أن يكون معتربًا من أو املصلحة ومستوامها اكتشاف املفسدة من الطبيعي هنا أّن 

التخمني ال يكفي، وعىل سبيل املثال ـ وقد بحثنا هذه  دال فمجرّ قّية والرشعّية، وإالناحية املنط

ـ ليس كّل دليل داّل عىل الوجوب فهو يدّل عىل جلب مصلحة، وال « فقه املصلحة»القضّية يف 

تحريم فهو هيدف لدفع مفسدة، فقد يكون التحريم هبدف امتناع اإلنسان كّل دليل داّل عىل ال

عن يشء يكون يف امتناعه عنه تيسري وصول املصلحة إليه؛ ألّن املحّرم مانع عن وصوهلا، ال أّن 

املحّرم حمّقق ملفسدة، إال إذا قلنا ـ ولو جتّوزًا ـ بأّن منع وصول املصلحة هو مفسدة، وعليه 

 وتتداخل.ختتلط املفاهيم 

هذه الصور كام يمكن يف أكثرها فرض العالقة بني نصوص تدّل عىل واجبات أو حمّرمات، 

كذلك يمكن فرض العالقة بني نصوص تدّل عىل مستحبات أو مكروهات أو مباحات، فقد 

يمكن فرض دليل داّل عىل استحباب مصافحة املؤمن الذي بجانبك بعد االنتهاء من صالة 

ة الرأس وعدم االلتفات طأام دليل آخر يدّل عىل استحباب السكوت وطأاجلامعة فورًا، في

وقراءة التعقيب بعد الصالة فورًا، ويفرض التعارض مثاًل، بحيث ال يمكن اجلمع مطلقًا عىل 

طول اخلّط، وهنا قد يكون مستحّب أوىل من مستحّب تبعًا لدرجة صلته باملصالح واملفاسد 

 واملقاصد وغري ذلك.

النزاع الذي وقع بني الفقهاء من أهل السنّة يف قضّية أخذ وهو ذكرًمثالًهنا،ًوالًبأسًب

األجرة عىل تعليم القرآن الكريم، فقد وردت يف هذا املوضوع نصوص متعارضة، بعضها أشبه 

 أحّق  نّ إ»بالذي حيّث عىل أخذ األجرة عىل التعليم، مثل قول النبّي ـ يف حديث البن عباس ـ: 

ها اآلخر يبدو عليه التحريم الشديد، مثل خرب «كتاب اهلل جراً أما أخذتم عليه  عبادة . وبعض 
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، منهم قوساً  رجل   يلّ والقرآن، فأهدى إ ة الكتاَب فّ من أهل الّص  مت ناساً قال: علّ  بن الصامت،

 ه، فأتيته،فألسألنّ  ‘آلتني رسول اهلل ،وجل عنها يف سبيل اهلل عزّ  يليست بامل وأرم فقلت:

بامل  مه الكتاب والقرآن، وليستممن كنت أعلّ  قوساً  أهدى إيلّ  رسول اهلل، رجل  فقلت: يا 

 .«من نار فاقبلها ق طوقاً أن تطوّ  إن كنت ّتّب »عنها يف سبيل اهلل، قال:  يوأرم

هذا التعارض دفع بعض فقهاء أهل السنّة سابقًا لرتجيح اخلرب التحريمي عىل غريه، لكّن 

ن ذلك الحقًا ورّجح خرب الرخصة، وكان السبب يف الرتجيح ـ بعض فقهاء األحناف عدل ع

وفقًا لبياين التحلييل للموضوع ـ أهّنم نظروا يف طبائع األمور، فرأوا أّن املعّلمني للقرآن الكريم 

يتكاسلون عن فعل ذلك عندما ال ي عَطون أجرًا عىل فعلهم، وهذا يعني أّن مقتىض املصلحة 

خصة؛ إذ ترجيح خرب التحريم يعّطل باب تعليم الكتاب العزيز يف األَوىل هو ترجيح خرب الر

 مساحٍة واسعة يف األّمة.

هذه القضّية عاّمة وكلّية يف األمور الدينّية وهلا صلة بمختلف أنشطة الدعاة واملبّلغني 

وعلامء الدين، وقد الحظنا أّن األحناف أعملوا فيها قواعد املصلحة يف الرتجيح، وهي طريقة 

مألوفة يف التعامل مع النصوص املتعارضة، ولو أردنا ّتليل ميكانيزما ما فعلوه وتطوير غري 

صياغتهم للموضوع، فهو يرجع يف حقيقته إىل أّن دليل الرخصة أقوى احتامالً من دليل 

التحريم هنا؛ ألّن غاية الرشع تعليم الكتاب العزيز، وهي ال تتحّقق ـ نوعًا ـ إال عرب األجرة، 

بالنظر أّن الرشيعة تأخذ بذلك؛ ملا نعلم من قّوة اهتاممها بمصلحة تعليم الكتاب  فيرتّجح

العزيز، وهو ما ي شبه يف روحه بعَض اليشء ما سبق أن نقلناه عن اإلمام اخلميني يف قضّية بيع 

 .، فراجعاملصحف الرشيف، عند حديثنا عن مسلك املذاق الرشعي

 دنيوية واألخروّية )املاّدي واملعنوي(الرتجيح مبالك األولوّيات الـ  ـ  

 ة املقاصد، بأّن يتعارض دليالن أحدمهاالصورة بعيدًا عن اهليكل العام لنظريّ هذه  ت فرض

، والثاين يدّل عىل وّسع يف التجارةباحته منافع دنيوّية كالتيدّل عىل إباحة يشء مثاًل يكون يف إ
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ة أو دعاء أو ومعنوّية، مثل الدعوة لصال ةة ودينيّ خرويّ أ وجوب يشء يكون يف وجوبه منفعة

 تمعان عىل طول اخلّط.غري ذلك، بحيث ال جي

ة دينيّة معنوية عىل ما خرويّ أض احلكم بكّل ما فيه ترجيح ملصالح رتفعىل املنوال السابق يف

لرشيعة ميلها للمصالح اخلالدة من مزاج الم مما يع تة؛ انطالقاً ة مادية مؤقّ ويّ يفيه مصالح دن

وهذا العلم من مزاج الرشيعة مفروض   ة مثالً.ضافيّ ية اإلدّ املا ة عىل املصالحة والدينيّ عنويّ امل

فرضًا هنا، وإال فهو بحاجة ـ يف مرحلة مسبقة ـ لدليٍل قائم عىل مالحقة النصوص الكلّية 

 املختلفة.ئي التتبّعي يف األبواب الرشعّية ستقراالعاّمة والنصوص املقاصدّية الغائّية واملنهج اال

 الرتجيح مبالك تقّدم دفع املفسدة على جلب املصلحةـ  ـ  

فسدة، مثاين يدفع الأحدمها جيلب مصلحًة و :وهذه الصورة تعني وقوع تعارض بني دليلني

قالء عّن الة عىل جلب املصلحة يفرض أفإّن كلّية احلكم العقيل أو العقالئي بتقّدم دفع املفسد

مة مع جة فيه منسضافيّ  إةً بوصف ذلك مزيّ  ؛عىل دفع املفسدة ّل يرّجحون هنا الدليل الدا

 وال تنافيها. يضاً ون الرشيعة تعمل عليها أة التي يرات العقالئيّ الكليّ 

ولعلنا نالحظ هذه القضية من النقاشات حول قاعدة تقّدم املفسدة عىل املصلحة، وقاعدة 

 تقديم النهي عىل األمر عند التعارض والتزاحم.

بيعة نقاشاهتم يف قضّية الوالية عىل البكر البالغة طستوحى من يمكننا طرح مثال ي  وربام 

العاقلة الرشيدة، فقد تعارضت الروايات هناك، فبعضها دّل عىل ثبوت الوالية واشرتاط إذن 

ـ  عىل اشرتاط اإلذن قائم   فاد العكس متامًا، وهنا يالحظ أّن الدليل الداّل عضها اآلخر أوب الويلّ 

ّيها لوقعت يف ذن ولفسدة، وهو أهّنا لو تزّوجت بغري إعىل دفع مـ املناطي قالئي عفهمه اليف 

يص العاطفي الذي قد يوقعها يف خوالوقوع يف التش ،صحيحالي مفسدة اخلطأ يف اختيار الرأ

راجع لتحقيق  اً طاإلذن رشخذ عدم أرشطًا هنا راجع لدرء مفاسد، بينام  ذنفأخذ اإل ،مشاكل

هي مصلحة حرّية املرأة يف الترّصف بنفسها وقراراهتا، فيكون املورد من موارد و ،مصالح

ة قاعدة ة الظنّية تبعًا لكليّ وائيّ قبمالك األشرتاط تعارض املصلحة مع املفسدة، فيقّدم دليل اال

 تقّدم املفسدة عىل املصلحة.

فع مفسدة، وإال وهذا املثال مفروض فيه وجود معطيات ترّجح أّن نكتة االشرتاط ترجع لد



  

 فهو ختمني ال ي غني من احلّق شيئًا.

ومل نجد أّن  املفسدة عىل جلب املصلحة،لكنّنا يف فقه املصلحة ناقشنا قاعدة تقديم دفع 

ة املصلحة مهيّ أتتبع  ةوالرشيعة يلزمون بذلك قانونًا أو غالبًا، بل القضيّ لعقالء العقل وا

 .فراجعة املصلحة واملفسدة، دون جمّرد عنوانيّ واملفسدة املتعارضتني، 

 تهاة املصلحة وخصوصّيالرتجيح مبالك عمومّيـ  ـ  

الثاين أفاد عاّمة، فيام  م مصلحةً  لو دّل عىل يشء يقدِ لنيهذه الصورة تعني أّن أحد الدلي

ح حيوي مصلحة فردّية، وتعارضا، ي   مرٍ الداللة عىل أ  لعاّمة؛ ألّن طبعاما يدّل عىل املصالح رجَّ

عىل املصلحة الفردّية، بل الراجح عقاًل وعقالنّيًا هو  ةالرشيعة قائم عىل ترجيح املصلحة العامّ 

ة قوائيّ ويالحظ من مزاج الرشيعة، ويعطي أ حًا يعمل عليه العقالءلتزم به بوصفه مرّج في   ،ذلك

 يف هذا اخلرب عىل ذاك. ةظنيّ 

املصلحة »أّنه ال يوجد إطالق لقاعدة وقد بحثنا يف فقه املصلحة حول هذا املوضوع، وقلنا ب

، بل القضية متداخلة، نعم املزاج العام تقّدم العموم عىل «العاّمة مقّدمة عىل املصالح اخلاّصة

 .اخلصوص مع التساوي من متام احليثّيات األخرى، فراجع

 الرتجيح مبقصد التسهيلـ  ـ  

لدليل الذي يقوم بعملية التسهيل ونعني به أّنه لو تعارضت األدّلة يف مورد، فإّن ا

عىل دليل التعسري والتكليف، ليس ألجل ، ماً والتخفيف ـ بشكل من أشكاهلام ـ يكون مقدَّ 

 .موافقة نّص كتايب فقط، بل ألّن مزاج الرشيعة العاّم هو مزاج التسهيل وليس مزاج التعسري

، ءستقرااب والسنّة وكذلك بااللكتبالنصوص الكلّية يف اما البّد أن يكون ثابتًا مسبقًا وهذا 

، وإال فقد يعتقد بعض  بأّن مزاج الرشيعة هو فنجري هنا عني اآللية التي أجريناها فيام سبق

 .ال أقّل يف األمور التحريمّية، وليس مزاجًا تسهيلّياً  مزاج احتياطي

ًفيها، ًعنًاملالحظاتًاملوردّية ًبعيدا  ًالصور، من فكرة أّن التحّرر  نستنتجًمنًجمموعًهذه
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املرّجحات املنصوصة، نحو قانون تغليب دليل عىل دليل يف باب التعارض بمالك األقوائّية 

االحتاملّية يف الصدور واإلرادة اجلدّية معًا، يفتح الطريق أمام االجتهاد اإلسالمي لتقديم 

ق أمام تح الطريفمعطيات غزيرة يف وسائل حّل التعارض وفقًا لقانون األقوائيّات، ومن هذا ين

دور نظرّية املصلحة واملفسدة، ونظرّية املقاصد والغايات العاّمة واخلاّصة، وكذلك قاعدة مزاج 

الرشيعة الغالب، وقاعدة املزاج العقالئي العاّم الذي مل يرد ما ينافيه يف الرشع.. إّن هذه برّمتها 

للصدور واإلرادة اجلدّية  ةليّ االحتامالدرجة وأمثاهلا يمكنها بقّوة أن ترتك أثرًا يف عمليّة تقويم 

الرشعي العام أقوائيًّة عىل الدليل  جيف النصوص واألدّلة املتعارضة، ملنح الدليل األقرب للمزا

 اآلخر.

املحّقق الشيخ الطويس والعالمة احليّل و إّن االستمرار يف القاعدة التي بنى عليها أمثال

الطريق ألساليب جديدة يف حّل تعارض  احليّل والشيخ األنصاري، يمكنه أن يعبّد أمامنا

النصوص عرب نظام األقوائيّات االحتاملّية، بام يمّكن االجتهادات املقاصدّية وأمثاهلا من لعب 

 دوٍر بارز هنا.

وهو أّنه من الطبيعي أّن مثل هذا املرّجحات  والبّدًيلًمنًاإلشارةًإىلًنقطةًأخريةًأيضا ًهنا،

 يقع هو يف مواجهة مرّجح ثاٍن، فلو تعارضت املرّجحات هنا ـ كأّي مرّجٍح آخر ـ جيب أن ال

بل واقع  يف  اختلف املوقف، وصار يلزم البحث يف حال تعارض املرّجحات. وهو أمر معقول،

تعّرض له العديد من األصولّيني يف مثل تعارض مرّجح املرّجحات املنصوصة نفسها، وقد 

حتى استأنفوا بحثًا مهاّمً يف صول الفقه اإلمامي، موافقة الكتاب مع مرّجح مالفة القوم يف أ

األمر الذي يستدعي وقفات مطّولة مع كيفية عالج معايري الرتجيح يف ترتيب املرّجحات، 

دائرة غري املنصوص، متامًا كام حصل يف دائرة املنصوص منها، حيث املفرتض أن يتّم ـ من 

 قوى احتامالً عند املوىل من غريه.حيث املبدأ ـ ترجيح املعيار الذي يكون يف نفسه أ

 التعامل مع ظاهرة تعارض األدّلةيف  تعليلدور الثالثًا: 

اخلاّصة أو  إذا استبعدنا الصورة الكلّية املقاصدّية واملصلحّية ودخلنا لنظام التعليل والعلل

د هنا، وهو: اجلزئّية واملوردّية يالت النصّية هل يمكن لنا أن نوّظف التعل، يأيت سؤال مهّم وحمدَّ

 يف حّل مشاكل التعارض بني األدّلة أو ال؟



  

الروايات تشتمل عىل تعليل للحكم الوارد النصوص ومعنى هذا السؤال هو أّن بعض 

فيها، ونفرض أّن احلكم الوارد فيها تعارضه رواية أخرى عىل عكسه، فهل يمكن لدخول 

 
ٍ
 أو ال؟هذه رض حلّل مشكلة التعا التعليل عىل اخلّط أن يساعدنا يف يشء

ا ن، لكنّ بشكل مرّكز ةصوليّ ة واأليف الدراسات الفقهيّ ي تحّدث عنها هذه املسألة نادرًا ما 

كام سنرى. ونظرًا ألمهيّة هذا املوضوع سوف هنا وهناك، شارات املهّمة نلمس هلا بعض اإل

 :يتعىل الشكل اآلنقوم ببحثه 

 الرتجيحقرينّية أو اليات اندراج التعليل النّصي ضمن قواعد َدَمـ  

ان متعارضان، وكان أحدمها مشتماًل عىل ذكر عّلة احلكم الوارد نعني بذلك أّنه لو ورد نّص 

، ففي مثل هذه خاّصة بل يقترص عىل بيان احلكم ،فيه، بينام الثاين ال يشتمل عىل يشء من ذلك

أو ال؟ وهل يصبح  احلال هل ورود التعليل يف أحد النّصني يمكن اعتباره مرّجحًا عىل اآلخر

 اخلرب املعّلل أقوى داللًة من اخلرب غري املعّلل؟

 ،ةل، ال أقّل يف أوساط املدرسة األصوليّ شارات لوجود ميل عام لفكرة تقديم املعلَّ إ ةثمّ 

ونلمس هذه اإلشارات يف بعض األحيان يف مباحث التعارض ضمن سياق املرّجحات التي 

د ـ أي  تبدو غري منصوصة، فالعالمة احليّل  ذكر هناك أّن املقرتن من الدليل النقيل بالعّلة واملؤكَّ

م عىل غريه عند التعارض  .ما اشتمل عىل أدوات توكيد ـ يقدَّ

 لكنّنا غالبًا ال نجد بحثًا مفردًا، بل علينا تلّمس املوضوع يف ثنايا كلامهتم األصوليّة والفقهيّة.

لدى بحثه حول مسألة وذلك ز للشهيد الثاين، بار يظهر هنا موقف  فبعد العالمة احليّل، 

أن مثل هذه األخبار املتناقضة  احلّق »يقول: حيث م، األخبار يف مقياس الرضاع املحرِ  تعارض

 ه أصّح اجلانبني، ومتى اعتربنا ذلك فليس معنا يف ذلك كلّ  الواهية األسناد ال يلتفت إليها من

التعليل  ـة السند مع صحّ  ـم. ومعها العرش ال ّترّ  أنّ  ة عىلبن مهزيار الدالّ  من رواية عيلّ  سنداً 

 عىل غريه عند)مرّجح( ح ل مرّش العظم، واخلرب املعلّ  العرش ال ينبت اللحم وال يشدّ  بأنّ 

عرشة وإن مل   القول باخلمسعىل االكتفاء بالعرش، وتعنّي  ما دّل  التعارض، فسقط هبا اعتبار كّل 

 عىل اخلمس عرشة شاهداً  دّل  قه وال بام بينه وبني العرش، ويبقى ماته، إذ ال قائل بام فوتعترب أدلّ 

                                              
 .279( انظر: هتذيب الوصول: 1)



 

 .«وإن مل يكن أصالً 

كالم الشهيد الثاين واضح  يف تقديم ما يشبه القاعدة العاّمة أو الغالبة يف أّن التعليل ي عطي 

 ترجيحًا وتقّدمًا للمعّلل عىل غريه.

ليس ـ واملحّقق اخلواجوئي ـ القبول وبعد الشهيد الثاين، يظهر بوضوح من العالمة املج

ل، ه معلّ عىل ترجيح هذا اخلرب هو أنّ  وما يدّل »هبذه القاعدة التي ينسبها لألصوليّني حيث قال: 

 .«ونل أوىل عند التعارض، كام ذكره األصوليّ والعمل عىل اخلرب املعلّ 

 ،وضوع نفسههـ(، يتحّدث يف امل1326أّن السيد حمّمد بحر العلوم )بعد ذلك ونالحظ 

عىل العرش  واألحسن يف اجلمع بني أخبار القولني مع معارضتها ببعضها الداّل »فيقول: 

فضيل املعلوم عدم اختصاص  م املنطوق يف املعارضة واحلرص يف روايةوباملفهوم الذي ال يقا

 حممد بن سنان املجروح عند األكثر، والتعليل بعدم التحريم بام فيها مع اشتامل سنده عىل

ة أقوائيّ  ل عىل غريه، معيف صحيحة ابن رئاب، املوجب لتقديم اخلرب املعلّ  نبات بالعرشةاإل

 .«..سنده

يبدو السيد عبد األعىل السبزواري منضاًم إىل هذا الفريق، حيث يقول يف بحث دية كام 

مة، وعىل معتربة ظريف عن م عىل غريه من القاعدة املتقدّ والصحيح مقدّ  »..اخلصيتني: 

ل عىل غريه، ملا أثبتناه يف األصول من تقديم املعلّ  ؛«يف خصية الرجل مخسامئة دينار: »×عيلّ 

 .«وإن كان األحوط التصالح واملراضاة

ل القسم األوّ  إن قيل: إنّ »لكنّه يف موضع آخر يبدو منه إبطال هذه القاعدة؛ حيث قال: 

 يقال: القسم الثاين أيضاً  ه عند املعارضة.م عىل غرياخلرب املعّلل مقدّ  وبناؤهم عىل أنّ  ،معّلل

 .«وال نقيل عقيلّ  حات مل يثبت بدليلٍ كون التعليل من املرّج  كذلك، مع أنّ 
                                              

 .222ـ  221: 7( مسالك األفهام 1)

 .543: 25احلدائق النارضة ؛ و261: 1؛ وانظر: اخلواجوئي، الرسائل الفقهّية: 73: 10( مالذ األخيار 2)

 .169: 3( بلغة الفقيه 3)

. ومل أعثر عىل تقديمه املعّلل عىل غريه يف البحث األصويل عنده، لكنّه ممّن 231: 29( مهّذب األحكام 4)

يوافق التعّدي عن املرّجحات املنصوصة كام أسلفنا، كام أّنه ممّن يرى تقديم النّص عىل األظهر، وتقديم 

 (.165: 1لظاهر )هتذيب األصول األظهر عىل ا

 .48: 23( مهّذب األحكام 5)



  

فربام عدل عن  ،رًا عىل النّص الثاينيم التعليل يبدو متأّخ  الذي وافق فيه عىل تقدلكّن النّص 

 ذلك الحقًا والعلم عند اهلل.

ال بأس »ستعانة هبذه القاعدة يف بحث االستياك حيث يقول: االويظهر من املريزا القمي 

ابن أيب عقيل ووعن الشيخ  و هو املشهور.، بل هو مستحّب  ،باالستياك بالرطب و اليابس

ورواية  ،بن سنان، وحسنة احللبي، ورواية أيب بصريالسواك بالرطب؛ لصحيحة عبد اهلل  كراهة

خريان ليه روايتان أوتدّل ع.. اجلواز صحيحة احللبي ويدّل عىل. حمّمد بن مسلم، وموّثقة عاّمر

داّلتان عىل أّن الرطوبة ال ترّض؛ ألّن املضمضة باملاء أرطب، واخلرب املعّلل مع اعتضاده بالشهرة 

 .«واألخبار املطلقة يف مطلق السواك ويف خصوص الصائم املستفيضة جّدًا أقوى

أّن العاّمني املتعارضني من وجه يقّدم املعّلل هـ( 1391بل حيكي الشيخ حمّمد تقي اآلميل )

. بل هذا ما نالحظه عند املحقق القزويني يف تعليقته عىل املعامل حيث يقول: منهام عىل غريه

ولذا يقّدم املعلَّل عىل غريه خصوصًا بمثل  ؛والتعليل يف نفسه من أسباب القّوة والرتجيح»

 .«عرفت التعليل املذكور املعتضد باالعتبار كام

ونالحظ احلّر العاميل يعالج التعارض بني روايات رضب الداّبة عىل العثار دون النفار 

حممول عىل  هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل، وما عداها»وبالعكس، فيقول: 

 .«فراطعن الرضب عند العثار حممول عىل اإل ياجلواز أو النه

 حديثًا عن التعليل نيالرتجيح وبحث التعارض عند األصوليبل نحن نجد يف نفس أخبار 

ة يف تقديم املعلَّل عىل غريه، بل يَّ ال كلّ »ث املريزا املشكيني فيقول: ويف هذا السياق يتحدّ  ،فيها

                                              
 .81ـ  80: 5( غنائم األّيام 1)

 .453: 4( انظر: مصباح اهلدى 2)

 .255: 7( التعليقة عىل معامل األصول 3)

ارضبوها عىل النفار وال ترضبوها عىل  قال: ‘النبّي  قال: وروي أنّ »(: 488: 11( جاء يف )الوسائل 4)

: ‘قال: قال رسول اهلل ،×مسمع بن عبد امللك، عن أيب عبد اهللعن  ..ة من أصحابنان عدّ وع العثار.

ورواه الربقي يف  ورواه الشيخ باسناده عن سهل ابن زياد. عىل النفار، وال ترضبوها عىل العثار. ارضبوها

ل: ارضبوها عىل العثار قاـ × يعني أبا عبد اهلل ـه بن احلسني قال: روي أنّ  د بن عيلّ حممّ .املحاسن مرسالً 

، وبعد ذكره الرواية األخرية ذكر التعليق الذي نقلناه يف «..ترى ما ال ترون افإهّن  ؛وال ترضبوها عىل النفار

 املتن، وكأّنه الحظ أيضًا منطقّية التعليل، فقّوى الفكرَة من خالله.



 

 .«املدار يف ذلك عىل خصوصيّات املقامات

ال نالحظ سوى أّن  ،عندهم وبتحليل املستند هلذه الفكرة واملرّبر لتقديم املعّلل عىل غريه

ة يف بيان فكرته، يّ ضحوواألة الداللّية املعّلل من النصوص حيوي قدرًا من األظهرية واألقوائيّ 

 .ةة الدالليّ قوائيّ م بمالك األفلهذا يقدّ 

أقوى  ّن اخلرب املعّللإ»..هـ(، حيث يقول: 1307وإىل هذا يشري املريزا موسى التربيزي )

س البئر مل بام دّل عىل عدم تنجّ ولذا ع   ؛من التعليل يف مقام التعارضح عىل اخلايل فريّج  ؛داللةً 

 .«..يةوإن كان الغالب فيها الكرّ  ،هلا مادة بأنّ  معّلالً  وإن كان ماؤها قليالً  باملالقاة مطلقاً 

تقي اآلميل عند ذكر بعض املرّجحات بني العاّمني  ديقول الشيخ حممّ ومن هنا أيضًا 

ل عىل م العام املعلّ ه يقدّ فإنّ  ،خرة دون اآلبعلّ  الً ما إذا كان أحدمها معلّ  :اومنه»املتعارضني: 

. وهو ما سبق أن «..لة ظهوره بالنسبة إىل العام الغري املعلّ يف تقديمه هو أقوائيّ  غريه، والّّس 

الحظناه عند صاحب الفصول حيث قال ـ مستعرضًا الرتجيحات املنصوصة وغري املنصوصة 

لكونه أقرب  ؛د منهأو معنوي عىل املجرّ  ل عىل غريه واملقرون بتأكيد لفظّي ح املعلّ ّج وقد ير»ـ: 

 .«يضاح وأبعد عن اخلطأالبيان واإل إىل

وربام يكون هذا أحد دوافع التصنيف يف علل الرشائع عند بعض املتقّدمني مثل الشيخ 

 .، كام ّتّدثنا عن ذلك يف الفصل األّولالصدوق

ا نترص يؤّكد حضور هذه الفكرة يف كلامت العديد من العلامء، بالرغم من أنّ هذا املشهد املخ

ة، لكن مع ذلك ال نتوّقع حضورها بشكل أكرب نظرًا لوجود الكثري من الروايات التعليليّ 

 ة وحجم مثل هذه املرّجحات.تناسبًا بني حكم الروايات التعليليّ  ظنالح

ًمرحلتني:ًعىلوالبحثًيفًهذاًاملوضوعًينبغيًأنًيكونً

 وأقوى وضوحًا ملالك الدليَل أظهَريف تبيني كيفّية جعل ذكر العّلة واـ  ـ  
من الناحية الداللية متساويان يف الوضوح والداللة أهّنام املقصود هنا أّن الدليلني يفرتض 

                                              
 .257: 5( كفاية األصول )مع حوايش املشكيني( 1)
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و حيتوي زيادة بيانّية تتصل برشح مناط احلكم أمن مجيع اجلهات، غاية األمر أّن أحد الدليلني 

تبيني عّلته بام يزيدنا وضوحًا يف شبكة عالقته وحدوده والكشف عن زواياه، فإذا قال دليل: جيوز 

؛ فإّن حجم الوضوح عرفًا يف الدليل الثاين أكرب منه يف  الغناء، وقال دليل آخر حيرم الغناء فإّنه هلو 

 ّوة الدليل األّول.األّول، رشط عدم اشتامل الدليل الثاين عىل نقطة ضعف جتعله يرتاجع عن ق

مع جمالس  ّن املراد بالغناء اجلائز ما ليس بمتناسٍب أوهنا يكون الدليل الثاين إّما قرينة عىل 

األمر الذي ينجيل لنا جّيدًا من خالل ّتويل النّصني اللهو، ويكون ذلك من نوع اجلمع العريف، 

و وال بأس بالغناء = يفهم منه أّن املنفصلني إىل نص متصل فيتشّكل فهم جديد )الغناء حرام فإّنه هل

بأّن  أو يقاليف الواقع اخلارجي( ّتّققًا الرتخيص يراد منه الغناء غري اللهوي، والذي يمثل حالة أقّل 

 ة الثانية.لالتعارض مستقّر لكن يقّدم العرف األظهر منهام، وسيأيت بحث هذه النقطة يف املرح

عريف يف حّل التعارض عىل تقديٍر معنّي، ومن وهبذا يكون التعليل من أدوات التوفيق ال

 عىل تقدير آخر.  ر التعارضاستقراأدوات الرتجيح بني املتعارضني بعد 

فاملراد هنا هو كون الدليل املشتمل عىل التعليل بمثابة النّص يف مفاده بخالف  ،وعليه

 ين.الدليل اآلخر فهو بمثابة الظاهر، أو أّن األّول بمثابة األظهر دون الثا

يكون الدليل التعلييل بمثابة شارح لدليلني متعارضني، موجبًا تفسري قد ويف بعض األحيان 

أحدمها لصالح اآلخر أو ترجيح أحدمها عىل اآلخر، وعىل سبيل املثال، عندما نالحظ مسألة 

معيار السفر هل هو باملسافة والفراسخ أو هو بالزمان ومسري يوم وليلة؟ فنحن نجد أّن بعض 

وايات تشري إىل الزمان وبعضها يشري إىل املسافة، لكنّنا نالحظ وجود روايات هلا طابع الر

عن الرجل يسافر  ×سألت أبا عبد اهلل قال: تعلييل، ومن أبرزها صحيحة عبد اهلل بن سنان،

أما تعرف  ،سبحان اهلل»منها بالنهار؟ فقال:  يف شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب

قلت: أليس له أن يأكل ويرشب ويقرص؟  «طويالً  له يف الليل سبحاً  ان إنّ حرمة شهر رمض

ملوضع  ؛وختفيفاً  فطار والتقصري رمحةً للمسافر يف اإل صاهلل تبارك وتعاىل قد رّخ  إنّ »فقال: 

ص له يف جمامعة النساء يف السفر بالنهار يف شهر يرّخ  ومل ،التعب والنصب ووعث السفر

 .«..لصياما رمضان وأوجب عليه قضاء
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فهذه الرواية تصلح اليوم لرتجيح نصوص الزمن عىل نصوص املسافة أو لتفسري نصوص 

املسافة بام يتناسب مع نصوص الزمن؛ ألهّنا تقّوي املعيار املنسجم معها، وتفهمنا أّن العربة 

 لصاحله. وهذا جمّرد مثال قابل للبحث والتوّسع والنظر.

 الذي يعطي أقوائية ظهورّية وداللّية قد يكون واضحًا يف وعىل أّية حال، فالتعليل النّّص 

ذكر عّلة احلكم ومناطه، وذلك أّن ذكر املناط يعطي الفكرة وضوحًا أكرب ويكون أجىل يف تبيني 

 املوضوع من جمّرد ذكر احل كم بال تبيني مناطه.

َكم واملصالح، أي العلّ  ة الثبوتية املالكّية، لكّن الكالم يف أّنه هل أّن ذكر العلل بمعنى احل 

 وليس العّلة املناطية ـ يمكنه أن ينفع هنا أيضًا أو ال؟

املسألة تابعة ملديات تأثري ذكر العّلة املناطية واملالكّية يف جعل الدليل أجىل وأوضح؛ والذي 

ن يبدو يل أّن أوضحيّة الداللة والتبيني ال ينبغي إنكارها يف اجلملة يف املناط واملالك معًا؛ وإ

كانت يف املناط أقوى، إذا مل نقل بأّن املالك يمكن فرضه مناطًا أحيانًا، كام بحثناه سابقًا يف بحث 

التعليل النّّص ـ خالفًا جلمهور علامء املسلمني ـ فراجع. ومثال القرص اآلنف الذكر يصلح هنا 

 أيضًا.

لَّل ثابتة يف اجلملة يف احلّد يف الدليل املع)ّتّقق الصغرى( إّن األقوائّية الدليليّة  والنتيجة:

 األدنى.

 تقديم األظهر على الظاهر )األقوائّية الداللّية(قاعدة يف تربير ـ  ـ  

هذه املسألة من مباحث التعارض يف علم أصول الفقه، ولست أقصد هنا التوّسع فيها، 

 لكن ال بأس ببعض التعّرض هلا، والتفصيل يف حمّله.

ء واألصوليّني ـ نظرّيًا وعملّيًا ـ األخذ بقاعدة تقديم األقوى يظهر من الكثري من الفقها

داللًة عىل غريه، وهم تارًة يبحثون هذه القضّية يف جمال القرائن املتصلة، وأخرى يف جمال 

 ؛نسبة إلينا هو القرينة املنفصلةلالقرائن املنفصلة، وال عالقة لنا هنا بالقرائن املتصلة، بل املهّم با

 مل مع دليلني منفصلني تعارضا.ألّننا نتعا

ومن اجليّل هنا رضورة ختّطي إشكالّية تفسري املنفصل بمنفصٍل آخر، من نوع إشكاليّة 

 التخصيص باملنفصل أو التقييد باملنفصل وغري ذلك، فهذه تفرض أهّنا قد حّلت وانتهينا منها.



  

ن نظام قرينيّة كام ومن الواضح كذلك أّن احلديث هنا ليس عن قرينّية شخصّية، بل ع

نوعّية بحيث نفهم أّن العرف يتناول التعامل مع الدليلني املنفصلني )األظهر والظاهر( عىل 

 قانون اجلمع العريف بينهام، بحمل الظاهر عىل األظهر وبام يتوافق معه.

ًإّنًعمدةًاملستنداتًيفًمعيارّيةًاألقوائّيةًالداللّيةًهوًاآليت:

ًاألّول: يخ األنصاري، راّدًا عىل بعض من قال ببطالن محل خرب ما ذكره الش املستند

الوجوب عىل االستحباب ملعارضته خرب الرخصة، من أّن مرجع التقديم هو تعارض األصل 

مع الدليل، فنحن لدينا أصالة احلقيقة يف اخلرب الظاهر، يف مقابل دليل حجّية النّص، يف مورد 

صل )أصالة احلقيقة( عىل الدليل )دليل حجيّة تعارض النّص مع الظاهر، وال يمكن تقديم األ

النّص(، بل يرتفع األصل بالدليل. وهكذا احلال يف التعارض بني األظهر والظاهر؛ ألّن دليل 

 .حجّية األظهر، جيعل قرينة صارفة عن إرادة الظاهر

ً ًللمناقشة،أإال ًقابل ًالكالم ًهذا غري وذلك أّن وضع املقابلة هنا بني األصل والدليل  ّن

، متوّفران يف الدليل الظهور ةة السند وكذلك دليل حجيّ ظاهر؛ ألّن املفروض أّن دليل حجيّ 

الظاهر، ومها يقابالن دليل حجّية النّص ودليل حجّية السند يف الطرف اآلخر، فاملعارضة بني 

 دليلني وليست بني أصل ودليل؛ ألّن املفروض أّن مقتىض أصالة احلقيقة ـ لو سّلمنا بتعبري

 األصل فيها ـ هو ظهور الكالم، وصريوته مشموالً لدليل حجّية الظهور.

نعم، إذا كان مفاد النّص يقينّيًا يف داللته، وعارضه ظّن ظهوري ـ وهو ال جيري إال يف مورد 

النّص والظاهر ال مطلق الظاهر واألظهر ـ فإّن الداللة اليقينّية ال تقف يف مقابلها داللة ظنّية 

العقالئي، لكن هل معنى ذلك جعل الداللة اليقينية مفّّسًا للظنيّة بام ينسجم معها عند العرف 

 بام يوجب ّتقيق مجع عريف، أو أّنه موجب للتوّقف يف الداللة الظنّية أو طرحها كلّيًا؟ سيأيت.

كام أّن كالم الشيخ األنصاري حمّل نظر عىل مستوى املورد واملثال، فصيغة األمر ليست 

الوجوب، بل هي ظاهرة فيه. ومسلك وضع الصيغة للوجوب حمّل نقاش، وليس حقيقة يف 

 كّل ظهور يكون بنحو احلقيقة بالرضورة.

ما ذكره السيّد الصدر يف مباحث التخصيص باملنفصل، ثم وافق عىل إجرائه  املستندًالثاين:
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ينة وذهيا، واآلن يف مباحث الظاهر واألظهر، من أّن املتكّلم صدرت منه مالفة الفصل بني القر

كام حيتمل أن يكون الظاهر قرينة عىل األظهر حيتمل العكس، لكّن جعل الظاهر قرينة عىل 

 .األظهر كأّن فيه مؤونة زائدة ومالفة إضافّية، فت نفى بأصالة عدم املخالفة الزائدة

ينيّة يف وهذه املحاولة تفرتض مسبقًا قرينّية أحد الدليلني عىل اآلخر ويراد ترجيح القر

بغي أن يكون هناك سؤال مسبق وهو: من قال بأّن التعارض نطرف عىل آخر، يف حني كان ي

بني الظاهر واألظهر ليس من نوع التعارض املستقّر، وأساسًا ال يوجد قرينّية بينهام، وأّن هذه 

اجلمع » القرينّية النوعّية املّدعاة ليست سوى حماولة للفرار من هدر أحد النّصني عىل قاعدة:

 ؟«مهام أمكن أوىل من الطرح

السؤال الذي كان ينبغي أن ي سأل هنا هو: هل العرف اللغوي يعترب أّن مستويات القّوة 

الداللّية يف اخلطابات والكلامت متثل شكاًل من أشكال التفسري؛ بحيث يقوم املتكّلم برشح 

، أو يقوم السامع بفهم املراد ال مراده اجلّدي من اخلطاب الظاهر عرب اخلطاب باألظهر داللًة أو

؟ فإذا مل يكن العرف والعقالء اجلّدي للمتكّلم يف خطاب الظاهر عرب خطاب األظهر أو ال

ليبنوا عىل يشء من هذا القبيل فهذا معناه أّنه ال يوجد نظام قرينة نوعيّة من هذا النوع، وإذا 

، نعم قد حيتاج بارشة الستنطاقهانرجع إىل جتربتهم مكان هذا األمر موجودًا عند العقالء ف

 لتحليل لغوي ال لتربير لغوي.

وقد يبني العقالء عىل قرينيّة اخلاص عىل العام، لكّن هذا ال يرّبر وجود بناء عقالئي عاّم 

عىل  مبينهقائاًم عىل قرينّية مطلق األقوى داللًة يف مفاده ما مل تكن هذه األقوائّية بالتي متثل عرفًا 

عربها، فجوهر القضّية يف ّتليل البناءات واألعراف العقالئية يف جمال التفاهم  رشح مراداهتم

 ، فهذا املستند حيتاج ملزيد تعميق.والتفهيم، ال يف التحليل الذهني التجريدي لفلسفة هذه البناءات

ًالثالث: ما طرحه الصدر أيضًا يف مباحث التخصيص، وَقب َله يف مباحث األظهر  املستند

من أّن الشارع تعبّد املكّلفني بإعطاء حكم االتصال للمنفصَلني، وترتيب اآلثار والظاهر، 

الرشعّية عىل ذلك، وهبذا يكون األظهر والظاهر بمثابة الدليلني املتصلني فنطّبق عليهام قواعد 

 .القرينة املتصلة
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كثرة وهذا الكالم يمكن تصّوره والتثّبت منه يف باب التقييد والتخصيص باملنفصل، ل

وشيوع هذا النوع من القرينيّة النوعّية يف أدبّيات اخلطابات والبيانات الدينيّة يف الكتاب 

والسنّة، إال أّن الكالم يف وجود قاعدة أوسع تستوعب مطلق الظاهر واألظهر، ولو مل يكن من 

تفسري نوع التخصيص والتقييد، فمن أين نعرف وجود إعالن من قبل املوىل بأّنه يتبنّى طريقة 

ظواهر كالمه بام هو أظهر، فيام مل تكن هناك قرينّيات شخصيّة وال نوعّية أخرى؟ وأين هو هذا 

العرف الرشعي يف ذلك؟ هذا األمر حيتاج إلثبات ميداين ومل يقّدمه لنا الصدر هنا، وهو 

استغنى عن تقديمه يف بحث اخلاص لوضوحه، لكّن األمر ليس كذلك هنا، فاحتاج ملزيد 

 مل يطرحه الصدر.جهد، و

ًالرابع: ما نراه األرجح يف املقام، وهو أّنه ال توجد قرينّية نوعيّة يف تقديم مطلق  املستند

األظهر عىل الظاهر، فضالً عن األخذ بالقدر املتيّقن بني املتباينني بدعوى تعارض النّص يف كّل 

 منهام مع الظاهر يف اآلخر، فيتساقط الظهوران لصالح النّصني.

ـ أّن العرف والعقالء يف جمال التحاور والتفاهم ودائاًم بب يف ذلك أّننا ال نلمس ـ نوعًا والس

 ةوالتفهيم يعتمدون مستويات وضوح الداللة يف تفسري النصوص لبعضها، خرج عن ذلك عدّ 

ـ برصف النظر عن كوهنا بمالك األظهرّية أو هلا مالكها اآلخر، كام وقع ّيتها موارد هلا خصوص

 ةف يف ذلك بالفعل يف مثل التخصيص فهل تقديم اخلاّص عىل العاّم بمالك أظهريّ اخلال

عقالئي عريف من هذا النوع،  غريها فال نعلم وجود بناء ااخلاّص أو بمالك خصوصّيته ـ وأمّ 

 واملستندات التي قّدمت يف هذا السياق مل تثبت كام رأينا.

ائية النّص والظاهر متثل أحد قواعد اجلمع وعليه، فدعوى أّن ثنائية الظاهر واألظهر أو ثن

، بمعنى أّن العرف أخرى، غري ثابتة، واألفضل التعديل هنا نحو قواعد بقول مطلق العريف

عندما يثبت لديه كالمان للمتكّلم يكونان متعارضني ولو يف جهة، وال يمكنه التوفيق بينهام 

شفه عن املراد اجلّدي أعىل وأبرز من ك ةبقواعد التوفيق العريف، وكان أحد الكالمني يف قوّ 

فإّن العرف هنا يقف أمام ومل يكن التعارض موجبًا للّساية حلجّية السند والصدور، الثاين، 

 الداللّية: ةحالتني تبعًا ملستويات القوّ 

، بينام قوىيكون التعارض غري موجٍب فقدان الوثوق بداللة الدليل األ نأ احلالةًاألوىل:

ف داللًة، ويف مثل هذه احلال، ينهار الظهور عثوق بداللة الدليل األضيوجب فقدان الو



 

م أمامه، وعدم وصول النوبة للشّك يف بالنسبة للمتّلقي بعد انكشاف خطابني للمتكلّ 

ـ كونه يمثل اخلارصة الرخوة ـ ضعف داللًة يار ظهور الدليل األصدورمها عنده، وبعد اهن

 األضعف.يؤخذ بالدليل األقوى ويرتك الدليل 

هذا الكالم ال يعني أّن املنفصل هيدم الظهور، حتى يقال بأّن األدّلة املنفصلة ال هتدم 

الظهورات، بل تنعقد الظهورات من دوهنا، وإّنام هتدم احلجيّة؛ ألّن مرادنا هنا أّن املتلّقي عندما 

األظهر، حيصل لديه يصله كالمان من املتكّلم هبذا النوع، فإّن ما استظهره قبل أن يسمع الدليل 

شك  فيه وريب، حمتمالً أّن املتكّلم مل يقصد ما فهمت ه منه، بل لعّله قصد شيئًا آخر حمتََمل 

 القصد، ولكنّه غابت عنّي قرينته السياقّية أو احلالية أو غري ذلك.

: ال ثمن العذرة، مع دليل آخر يقولال تأخذوا وعىل سبيل املثال: لو تعارض دليل يقول: 

وى يف الداللة من األّول، ومع هذا التعارض ال يّسي قاين هنا أثثمن العذرة، فالأخذ ب سبأ

ديه رغم التعارض شّك يف داللة ة السند، ونفرض أّن املتلّقي مل حيصل لالريب والشّك إىل حجيّ 

هيي الحتامله النهي التنز النهي يف الدليل األّول؛ص، بينام ارتاب يف مفاد الدليل الثاين املرِخ 

يؤخذ بالدليل  فهنافرتتفع احتاملّيته، ، كثرياً  بل واقع   ،معقول وقوعاً  والكراهتي، وهو احتامل  

بعد تضعضعه يف نفس املتلّقي عند األّول،  ليلض يف الدالثاين، وال يؤخذ بالظهور املعار  

 مشاهدته الدليَل األقوى.

نتيجة عنرص خارجي، ال ألّن وهذا قائم عىل فكرة أّن الظهور يمكن أن يتزعزع يف النفس 

هذا العنرص يوجب اهلدم بحكم القرينّية، بل ألّن دخوله عىل اخلّط يفرض الشّك ونزول القّوة 

 االحتاملية يف داللته يف الدليل األّول نفسه.

صبح ظاهرًا يف الكراهة، بحيث يكون الدليل األقوى قرينة أو ل ي  ّن الدليل األوّ ا هل أأمّ 

 دليل األضعف عىل وفقه أو ال؟موجبًا لتفسري ال

، لكن ال لنظام القرينة، بل لعدم رسيان الشّك إىل الصدور، فبعد حمافظة السند  هذا منطقي 

أو الصدور عىل قّوهتام وحجّيتهام، كام لو كان السندان قطعّيني، فهنا يرى العرف أّن بقاء داللة 

 ضعف:الدليل األقوى يوجب سقوط الوثوق بمعارضه يف الدليل األ

ًـ فإذا انفتح تفسري الدليل األضعف عىل احتامالت ـ كاحتامل الكراهة، واحتامل صدور  أ

ّتريم والئي زمنّي حمّدد، واحتامل خصوصّية إضافّية غابت عنّا ـ ومل يمكن الرتجيح بينها أو 



  

 ؛ إذّتصيل قاسم مشرتك متيّقن منها، مل يعد الدليل األضعف نافعًا، بل يوكل علمه إىل أهله

 .ينقلب إىل جممل تاّم اإلمجال

وأّما لو مل يبَق يف الدليل األضعف بعد سقوط معارضته للدليل األقوى غري احتامل  بًـ

واحد يف املراد منه، فيؤخذ هبذا االحتامل، ويتعنّي تفسري املوقف به، ال لقرينيّة األقوى عليه 

، فكأّنه يتشّكل علم إمجايل ي معطيات االحتامالت بعد التعارضوتفسريه له، بل ألّن هذه ه

بأّنه إما يراد منه كذا أو كذا، ومّلا كان االحتامل األّول منفّيًا بداللة النّص أو األظهر، تعنّي فهم 

االحتامل الثاين، فأخذ االحتامل هنا استنتاجي  ناتج عن طرح بعض االحتامالت ليتعنّي غريها، 

الهنيار داللة التحريم وبقاء داللة الزجر العاّم،  فالذهاب نحو الكراهة ليس لقرينيّة النّص، بل

 هي الكراهة مثاًل.عملّيًا فتكون النتيجة 

ًال موجبًا فقدان الوثوق بداللة الدليل األقوى واألضعف  أن يكون التعارض :ثانيةاحلالة

احلال، معًا، كام لو قامت قرائن خارجّية تفتح احتامل كون الرتخيص والئّيًا زمنّيًا، ويف مثل هذه 

يفرتض منطقّيًا تراجع الظهورين األقوى واألضعف، وسقوطهام يف النفس بعد انكشاف 

صورة التعارض بينهام، فال موجب لتقديم األظهر عىل الظاهر فضالً عن العكس، وفضالً عن 

احلديث عن قرينّية نوعّية يف املقام، بل يلزم الذهاب نحو القدر املتيّقن من داللة الدليلني 

قاساًم مشرتكًا يعلم بإرادته جّدًا من قبل املتكّلم عىل تقدير وجوده، وإن مل يكن فيتوّقف  بوصفه

 يف أمر الدليلني ويوكل علمهام إىل أهله.

ًوالسند، ًالصدور ًالريبًإىل ًرسيان ًيوجبًاألمر ًمل ًإذا ًكّله وإال فيستقّر التعارض  هذا

 ر.ستقراوجتري قواعد العالج بعد اال

اه، نأيت هنا حلالة تعارض املعلَّل مع غريه، فإذا كان التعليل خاٍل يف نفسه وبناًء عىل ما قلن

عن القرينّية الشخصّية أو النوعّية، فيلزم إجراء القواعد التي قلناها آنفًا، فإذا أوجبت قّوته 

الداللية واستحكامه بقاءه وعدم زواله رغم التعارض مع تضعضع داللة الدليل الثاين 

الحتامالت إليها، فهنا يلزم األخذ بالدليل املعّلل وطرح مالفه يف الدليل وتّّسب الريب وا

املعارض، وهبذا يكون التعليل منتجًا لتقديم املعّلل عىل غريه يف مقام الدالالت، وإال أشكل 

 األمر كام قلنا.

ّلل ومن هذا نحتمل جدًا أّن مراد العديد من العلامء الذين رأينا سابقًا عملهم بتقديم املع



 

، ال يقصدون قرينّية املعّلل لغريه، بل يقصدون الرتجيح بينهام هبذا املعنى الذي قلناه عىل غريه

للرتجيح، وهبذا كّله نعرف أّن ما شّكك فيه بعضهم من نفي كون التعليل من املرّجحات، كام 

 عند اهلل.، والعلم عىل إطالقه رأينا من مثل السيد السبزواري يف موضٍع من كتبه، ليس دقيقاً 

نعم، نحن ال نّدعي وجود قاعدة اسمها ترجيح املعّلل عىل غريه، حتى نرجع إليها كّلام 

واجهنا دليالً تعليلّيًا يف مقابل دليل مغاير له، بل نعترب أّن القاعدة تقف خلف ذلك، وهي 

مديات بقاء الوثوق بالظهور بعد انكشاف جمموعة النصوص وعدم رسيان الشّك حلجّية 

، وهذه القاعدة نعتربها يف غاية األمهيّة؛ ألّن مسألة بقاء الوثوق بالظهور بعد رالصدو

االنكشاف املتعّدد للنصوص ـ وليس انكشاف النّص الواحد لوحده ـ مسألة مهّمة جدًا، وأهّنا 

ال تعني كون أحد النصني قرينة تفسريّية هادمة لظهور الدليل الثاين، بل هو هادم حلجّية 

ام تعني أّن املتلّقي قد تتغرّي عنده االستظهارات من جديد تبعًا ملالحظة مشهد ظهوره، وإنّ 

 مستجّد أمامه.

 تبعّية التعليل املستنَطق للتعليل املنصوص

فيام مىض كان كالمنا يف ورود التعليل يف النّص، كأّن يقول بأّن اخلمر حّرمت إلسكارها، 

نقصد أّن الفقيه يستظهر التعليل ـ األعم هنا من  أّما هنا فال نقصد ورود التعليل يف النّص، بل

املالكي واملناطي ـ من ضّم املعطيات إىل بعضها ومتابعة املناسبات واخلصوصّيات، فهل مثل 

 هذا التعليل يكون من نوع التعليل النّّص يف قواعد القرينّية والرتجيح املتقّدمة؟

ًواجلواب  القواعد العقالئّية االستنطاقّية التي ذلك إذا بلغ رتبة االستظهار، ولو عربإّن :

تتخّطى حرفّية النصوص مما تقّدم سابقًا، فهو جيري هنا، غاية األمر أّن قّوة الوضوح يف الظهور 

 ح املوجود يف مورد النّص عىل التعليل كالمًا يف األدّلة، ومن ثمّ وبمثابة الوضعادًة هنا ليست 

شّد وضوحًا من األحيان أيف بعض  ك، وربام يكونحه بذلوّوته ووضقسوف يتأثر التعليل يف 

 التعليل النّّص تبعًا ملالبسات األمر وخصوصّياته.

الرصف /مياه املجاريوسأعطي مثاالً هنا يف باب مسألة الفاصل بني بئر املاء والبالوعة )

 فقد وردت الروايات هنا متعارضة:(، الصّحي

ًواافبعضًالرو ًبنيًالسهل ًالتفصيل ًعىل وهو تفصيل يقوم فيام يبدو عىل  جلبل،ياتًدّل



  

قدامة بن أيب يزيد احلامر نوعّية األرض من حيث كوهنا صخرّية أو غري ذلك، مثل خرب 

بئر  ـقال: سألته كم أدنى ما يكون بني البئر  ،×أيب عبد اهلل عن ،، عن بعض أصحابنا)اجلامز(

 .«..فخمسة أذرع ن جبالً فسبعة أذرع وإن كا إن كان سهالً » والبالوعة؟ فقال: ـاملاء 

ً ذكرًالتفصيلًبنيًاخلمسةًوالسبعةًلكنًضمنًمعيارًآخر،ًيآخرًمنًالرواياتًًبينامًبعض 

قال: سألت عن  ،×عن أيب عبد اهلل، احلسن بن رباطمثل خرب  وهوًموقعًالبالوعةًمنًالبئر،

ت أسفل من البئر وإذا كان ،البئر فسبعة أذرع إذا كانت فوق»البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: 

 .«ناحية وذلك كثري فخمسة أذرع من كّل 

هاتان الروايتان تتعارضان يف اجلبل مع كون البالوعة فوق البئر، فالرواية األوىل تثبت 

اخلمسة، بينام الثانية تثبت السبعة، وتتعارضان كذلك يف السهل مع كون البالوعة ّتت البئر، 

 ينهام بنحو العاّمني من وجه.وهبذا يكون التعارض ب كام هو واضح.

ًافرتضً ًالذي ًاجلواهر ًصاحب ًكالم ًعىل ًنقدّية ًمداخلة ًاهلمداين ًللمحّقق ًكانت هنا

ًوجه، ّن ظهور حكمة احلكم ومناسبة احلكم إ»حيث قال اهلمداين:  التعارضًبالعاّمنيًمن

ب إليه وموضوعه جيعلهام يف مورد املعارضة بمنزلة النّص والظاهر، ويعطي ظهورمها فيام ذه

بيان ذلك أّنه ال خيفى عىل الناظر يف أخبار الباب أّن حكمة احلكم بالتباعد صيانة ماء  املشهور.

إن كان »عد: يف مقام ّتديد مقدار الب   ×البئر عن االختالط بامء البالوعة، فإذا قال اإلمام

 أمران:يفهم من إطالق كّل من الفقرتني « فخمس أذرع فسبع أذرع، وإن كان جبالً  سهالً 

يف األرض السهلة كافية يف صيانة املاء عن االختالط بالنجس،  أّن السبع أذرع مطلقاً  :أحدمها

كافية يف حفظ املاء، فكأّنه قال: املاء النجس ال  وكذا اخلمسة أذرع يف األرض الصلبة مطلقاً 

واخلمس  يّسي يف األرض السهلة سبعة أذرع، ويف الصلبة مخسة أذرع، فيكفي السبع يف األّول

د إطالق الكفاية يف الفقرة الثانية بسبب املناسبة املوجودة بني املوضوع  أعني  ـيف الثاين، ويتأكَّ

فتكون هذه الفقرة بمنزلة  ـأعني كفاية ما دون السبع  ـمع احلكم  ـجبلّية األرض وصالبتها 

، وعدم رض السهلة مطلقاً اعتبار السبعة أذرع يف األ :وثانيهام القضّية املعلَّلة من حيث الكفاية.

كفاية األقّل منها يف يشء من مصاديقها، وكذا اعتبار اخلمسة أذرع يف مجيع مصاديقها، وعدم 
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إطالق كّل من الفقرتني من هذه اجلهة بعد  كفاية األقّل منها يف يشء من املصاديق، ولكنّ 

وهون ظهور حكمة احلكم ووضوح اختالف املصاديق من حيث رساية النجس وعدمها م

من البالوعة، أو واقعة يف جهة الشامل التي  ، للعلم بأّنه عىل تقدير كون البئر أعىل قراراً جّداً 

جتري منها العيون ال ّتتاج صيانة مائها إىل البعد الذي ّتتاجه يف فرض أسفلّية البئر أو 

، وال رلصومساواهتا، أو وقوعها يف غري جهة الشامل، فينبغي أن خيتلف مقدار البعد يف هذه ا

مع تعّذر  للجميع، ولكنّه ملّا مل جيب االطَّراد يف احلكمة خصوصاً  حّداً  معّيناً  خاّصاً  يكون مقداراً 

تعيني أقّل ما جيزئ يف كّل واحد واحد من املصاديق بعد اختالفها يف الرخاوة والصالبة 

ق وإن كانت فوق الشارع مرتبة خاّصة كافية عىل اإلطال والفوقّية والتحتية جيوز أن يعنّي 

وجب التعّبد بمضمونه  ـكام فيام نحن فيه  ـالكفاية يف بعض املوارد، فحيثام ورد دليل مطلق 

أّن هذا إال وااللتزام باستحباب هذا املقدار اخلاّص من باب التعّبد، والتسليم ألمر الشارع، 

 يف الرواية الثانية حرفاً وهكذا الكالم  املعنى يصّحح التمّسك بأصالة اإلطالق، ال أّنه يقّوهيا.

أعني ما إذا كانت البالوعة  ـ إذا عرفت ذلك علمت أّن يف مورد تعارض الروايتني بحرف.

يدور األمر بني رفع اليد عن إطالق السبع من  ـأسفل واألرض سهلة، أو أعىل واألرض صلبة 

، وبني رفع اليد عن ة الثانية التي قد عرفت أّن اإلطالق بالنسبة إليها يف غاية الوهناحليثيّ 

كام عليه  ـإطالق اخلمس من احليثية األوىل التي هي يف غاية القّوة، فرفع اليد عن األّول 

 .«العامل، واهلل هو املتعنّي  ـاملشهور 

فاهلمداين هنا استنطق حكمة احلكم استنطاقًا، وجعلها بمثابة التعليل يف القّوة، وهذا يعني 

عد االستنطاق ـ غري النصيّة ـ أن يتوّصل لكشف العلة املناطّية أو أّن الفقيه إذا أمكنه بقوا

 املالكّية، كان باإلمكان ّتقيق ذلك لألقوائّية الداللّية يف بعض األحيان عىل األقّل.

 املظنون/احملَتَمل ـ مديات تأثري التعليل 

 أكرب وضعفًا كان وجود تعليل يف اخلطابات والبيانات الدينّية، ي عطيها وضوحاً  ما تقّدم

الظاهر منها، سواء أتى هذا التعليل من بيان ملفوظ عىل  خالَف املتكّلم شديدًا يف احتاملّية إرادة 

 العّلة أم من استظهار عريف يستنتجها تلقائيًّا استنتاجًا يرقى ملستوى االستظهار اللغوي.
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بنيَّ يف الدليل؟ فهل لو مل يكن يف األمر سوى احتامل كون يشء ما عّلة للحكم امللكن ماذا 

 هذا االحتامل بمستوياته يمكنه أن يرتك تأثريًا ما هنا أو ال؟

تامل الذي يبلغ حتبقى لال ةغرّي شيئًا هنا، لكّن األمهيّ ياالحتامالت ال  دّن جمرّ واضحًا أيبدو 

 وهنا توجد مستويات ثالثة للكالم:دليل دون اآلخر املعارض له،  يةمستوى الظّن يف علّ 

 ـ الظّن التعليلي مبثابة مرّجٍح داللي ـ  

ًمرّجحًداليل، ًبمثابة ًالظّن ًهذا ًنأخذ ًأن واملقصود من ذلك أّننا يف علم  املستوىًاألّول:

َضة ة الظهور ثالثة مسالكاألصول يوجد لدينا يف حجيّ   :مفرَتَ

إّن موضوع احلجّية هو الظهور النوعي للكالم، سواء حصل ظّن بإرادة  املسلكًاألّول:

رادة املتكّلم عىل وفق معاكس إلاملتكّلم عىل وفق هذا الظهور أو ال، وسواء كان هناك ظّن 

 الظهور أو ال.

عرفًا ا ال نرجع هنا إال إىل ما هو املتفاهم ن، فإنّ «صّل صالة اجلمعة يومها»فلو قال املتكّلم: 

خذ هبذا ينا األيتعنّي علو ؟دلول النوعي هلذا الكالم يف العرف اللغويمن هذا الكالم، فام هو امل

هذا املدلول النوعي اللغوي من هذا خالف املدلول، فلو فرضنا أّنني حصل يل ظّن عىل 

الكالم، فإّن هذا الظّن ال قيمة له، بمعنى أّن املحاسبة تكون عىل عالقة الكالم بمدلوله النوعي 

 .عند هذا السامع أو ذاك ة ال بمديات الظّن عىل وفق هذه الداللة أو عدمهأو بداللته النوعيّ 

 لكإّن موضوع احلجّية هو الظهور الذي يكون عىل وفقه ظّن، وهذا هو مس الثاين:ًلكاملس

الظّن بالوفاق، فالبّد لكي نأخذ بظاهر كالم أن يكون هذا الكالم له نوعًا هذا الظهور ويكون 

لسبب أو آلخر ـ مل  ـ اهرًا بالوجوب لكنلدينا ظّن عىل وفق هذا الظهور، فلو كان الكالم ظ

 ةاملوجوداالحتامالت بينام  ،حيصل لدينا ظّن، فهنا الكالم يف وجوده الذايت خيربنا عن يشء

ن الظهور حّجًة يف هذه و، ووفقًا هلذا املسلك ال يكًا متناسبًا مع الظهورال تعطينا ظنّ عندنا 

 ة الظهور.ا موضوع حجيّ واملفروض أهّن  ،ألّن ثنائية الظهور مع الظّن املوافق منعدمة ؛احلال

إّن موضوع احلجّية هو الظهور الذي ال يكون عىل خالفه ظّن، فليس  املسلكًالثالث:

عىل وفق الظهور، لكن وجود ظّن عىل خالفه مانع عن حجيّة هذا  مطلوبًا أن يكون هناك ظنّ 

 الظهور واعتباره.



 

 انعًا عنها.الثالث جيعله ملك وكأّن املسلك الثاين جيعل الظّن رشطًا يف احلجّية بينام املس

خاّصة يف سياق رّد نظرية اختصاص رين اختيار املسلك األّول، ّخ والظاهر من كثري من املتأ

وقد نسب الشيخ األنصاري القوَل بأحد املسلكني حجية الظهور باملقصودين باإلفهام، 

، لكنّه مل «من املعارصين ربام جيري عىل لسان بعض متأّخري املتأّخرين»ملا عرّب عنه بـ  خرييناأل

الذي  ق اخلراسايناملحقّ تابعه يف ذلك كثريون منهم و. يقبل به واعتربه خالف السرية اجلارّية

 بعدم الظنّ  ، والفعالً  باعها، من غري تقييد بإفادهتا للظنّ سريهتم عىل اتّ  والظاهر أنّ »: يقول

 مالفتها، بعدم إفادهتا للظنّ  عتذار عنه ال جمال عندهم لال، رضورة أنّ كذلك عىل خالفها قطعاً 

 .«باخلالف بالوفاق، وال بوجود الظنّ 

إىل وجود حاالت ال يعمل فيها العقالء بالظهورات يف حياهتم  ويبدوًأّنًاملريزاًالنائينيًانتبه

الشخصيّة عندما ال يكون لدهيم ظّن وفاقي أو يكون عندهم ظّن خاليف، فحاول ختريج 

الذي يطلب فيه العقالء الوثوق بواقع أّن هذا متّص باملجال الشخّّص  املوقف عىل أساس

 .رافضًا أن يكون ذلك تفصيالً يف حجّية الظهورال باملجال الترشيعي القانوين، مراد املتكّلم، 

ًالسيدًاخل ًأوبيان ًمراد ًلعّله ًالنائيني،وئيًللموقفًيوضحًما حيث فّصل بني كون  ستاذه

ع وكون مطلوهبم اخلروج عن عهدة التكليف، ففي احلال األوىل نراهم مطلوب العقالء الواق

ال يعملون بطاهر كالم الطبيب إذا حصل هلم ظّن عىل وفقه ووثوق بمراده، فلو احتملوا أّن 

الطبيب يريد خالف ظاهر كالمه مل يقدموا عىل العمل بالظواهر، أّما يف األمور القانونّية 

يل العذر واخلروج عن العهدة، وهذا يكفي فيه عند العقالء والتكليفّية فاملطلوب هو ّتص

 .مطلق الظهور النوعي

                                              
ام حكاه يل بعض ه الوجه فيولعلّ ». واألنصاري يشري يف موضٍع آخر بقوله: 170: 1( فرائد األصول 1)

حتى  عىل اخلالف ضة بمطلق الظنّ ف يف الظواهر املعارَ ه يتوقّ أنّ  له مشافهةً  ه ذكرأنّ  ،املعارصين، عن شيخه

يف  بعيد   ـعىل خالفها  ة الظواهر بصورة عدم الظنّ أعني تقييد حجيّ  ـهذا القول  لكنّ  القياس وأشباهه.

 .(591: 1)املصدر نفسه « الغاية

 .281ل: ( كفاية األصو2)

 .146ـ  145: 3( انظر: فوائد األصول 3)

. هذه الفكرة شبيهة بام طرحه العالمة فضل اهلل يف قضّية تقليد األعلم 118: 2( انظر: مصباح األصول 4)

عندما قال بأّن رجوع العقالء لألعلم عند االختالف بينه وبني غريه، إّنام هو يف األمور التي يطلبون فيها 

 



  

ـ لدفع إشكالّية أّنه ال فرق بني املجالني ما دام هنا  ةًاملريزائيّةفكرالوقدًعّمقًالسيدًالصدرً

 معيار الظهور هو الطريقّية والكاشفّية؛ إذ ال توجد خصوصيات تعبدّية يف املجال الترشيعي هنا

ة ال أصلها، ة والطريقيّ نَّ فذلكة الفرق املذكور راجع إىل الفرق يف نكتة الكاشفيّ إ»ـ عرب القول: 

ألّن  ؛ام يكون هو الكشف الشخّصإنّ ة يف جمال األغراض الشخصية مالك الكاشفيّ إّن ف

ومن هنا كان الظهور متأثرًا بالظّن  ،ليس له طرف آخر وال عالقة له به الغرض فيه شخّص  

بني  ه غرض  نّ إة فشخّص عىل خالفه سلبًا أو إجيابًا. وهذا بخالف باب األغراض املولويّ ال

ة ويف هذا املجال ال يناسب أن تكون الكاشفيّ  ،املوىل والعبد وبلحاظ اإلدانة والتسجيل :طرفني

ه ة النوعية املحفوظة يف الظهور يف نفسبل امليزان الكاشفيّ  ،ميزاناً الً الشخصية عند العبد مث

هذا هو امليزان املوضوعي إّن راض املوىل، فغباعتباره غالب املطابقة واحلفظ للواقع وأل

املوىل الذي إليه إّن ف ؛ألغراض املوىل من جهة ثانية وهو األوفق ،د من جهةاملناسب واملحدّ 

جيعلها بلحاظ التزاحم احلفظي الواقع بني مالكات إّنام ورفعًا الً ة جعيرجع أمر هذه احلجيّ 

 .«فظ هلاحلوال معنى ألن يلحظ الظّن الشخّص للعبد يف مقام ّتديد ما يكون ا ،أحكامه

ومقصود الصدر هنا هو أّن مالك حجيّة الظهور يف باب القانون هو كشفه ال شيئًا آخر، 

لكّن الكشف هنا يالحظه املوىل لتحقيق أغراضه دون العبد، فاملوىل يرى أّن الظهور النوعي 

ن أغراضه، فتحقيقًا للتزاحم احلفظي جيعل احلجّية للظهور النوعي؛ لغلبة كاشف نوعي ع

مطابقة هذا الظهور ملراده خارجًا، فال تفصيل يف مالك حجيّة الظهور، وال تعّبدّية، بل العربة 

 بكون الكاشفّية مالحظًة من قبل املوىل لتحقيق أغراضه، ال من قبل العبد لتحقيق وثوقه.

لمسالك، تتضح القضّية هنا، وذلك أّن من يرى رشط الظّن بالوفاق أو بعد هذا التوضيح ل

مانعّية الظّن باخلالف يف حجية الظهور، لو قام عنده ظّن عىل العّلة يف الدليل األّول صار هذا 

ر عىل مستوى صبح الدليل اآلخالظّن معارضًا للظّن اآليت من الدليل اآلخر الفاقد ملثله، في  

عىل وفقه أو يعاين من ظنٍّ عىل خالفه، فيسقط ظهوره عن احلجّية ويبقى  ظنّ الداللة فاقدًا لل

                                                                                                                     
ينام يف األمور الرشعّية ال ي طلب الواقع، بل ي طلب براءة الذّمة واخلروج عن عهدة ّتصيل الواقع، ب

 التكاليف.

من  7؛ وانظر له: دروس يف علم األصول، احللقة الثالثة )مج276ـ  275: 4( بحوث يف علم األصول 1)

 .213ـ  212موسوعة اإلمام الصدر(: 



 

 ترجيح الدليل املظنون العّلة فيه عىلـ عمالً ـ ظهور الدليل املظنون العّلة فيه عىل حاله، فينتج 

غريه بوصف ظّن العّلة تقوية لقّوته االحتاملّية وتضعيفًا للقّوة االحتاملية يف كشف الظهور 

 ض عن املراد احلقيقي.املعار

الغسل طلب غسل اجلمعة، فيام يدّل دليل آخر عىل نفي  طلبومثال ذلك أن يأيت دليل ي

النظافة كي خيرج املسلمون للمسجد  ييوم اجلمعة، وحيصل لنا ظّن بأّن عّلة غسل اجلمعة ه

غسل ّتقيق ّلم رادة املتكعمومًا، تقّوي احتامل إ نظيفني، فهذه العّلة التي هي يف نفسها مطلوبة

نفي ذلك يف الدليل املعارض، فنحتمل يف الدليل  دتهراإة احتامل ضعف من قوّ اجلمعة، وت  

ن مل يتبنّي لنا ما هو املقصود بالضبط، إصد منه خالف ظاهره ون يكون قد ق  أاملعارض النايف 

فالعّلة املظنونة ، بخالف الدليل املوافق للعّلة املظنونة فإّن هذا االحتامل فيه يكون ضعيفًا جداً 

رادة الظاهر من الدليل إت من احتامل صوقلّ  ،لة ظاهر كالم الدليل األوّ دراإهنا قّوت احتامل 

ويبقى ظهور األّول،  ،يسقط ظهور الدليل الثاين عن احلجّيةاألخريين ، فعىل املسلكني الثاين

، ما مل تكن هي هنا أو هناك فال قيمة ملثل هذه الظنون املضافةاألّول املشهور وأّما عىل املسلك 

 .يف نفسها ظنون قام الدليل عىل حجّيتها، كام لو أتت من ظهورات أو أخبار ثقات مثالً 

للكّليات الدينية  الئمتهومن هذا الباب تقوية ظهور أحد الدليلني بموافقته لالعتبار أو بم

 والغايات الرشعّية.

مل يدّل دليل عىل اعتبارها، بمثابة وقد رفض الشيخ األنصاري بشّدة جعل الظنون التي 

 .مرّجحات داللّية، وذلك عند حديثه عن التنبيه السادس من تنبيهات االنسداد، فراجع

ًغايةً ًيف ًتقع ًالتي ًاملباحث ًمن ًـ ًالتعليل ًبخصوصية ًوليسًفقط ًـ ًبكلّيتها ًاملسألة وهذه

عقود ترفع من ظنون العلل  إذ نزعة التعقيل األحكامي الواسعة منذ ؛ةًيفًالعرصًاحلديثاألمهيًّ

لترشيعات، ومن ثّم يمكن للكثري من ذوي النزعات العقالنيّة اليوم أن يقّووا يف اكم واحل  

النصوص التي تقف لصالح عللهم وفلسفتهم لألحكام يف مقابل نصوص معارضة هلا، ولو 

 فانتبه جّيدًا. كانت العلل التي توّصلوا إليها جمّرَد ظنون مل يقم عىل اعتبارها دليل خاّص،

                                              
 .601ـ  600: 1( فرائد األصول 1)



  

 تعليقات على اشرتاط حجّية الظهور بالظّن بالوفاق أو عدم الظّن باخلالف
ًيفًًنوالتحقيقًهناًأ ًوأخرىًيفًالتطبيقًهنا:ً،الظهورًةصلًالقاعدةًيفًحجيًّأنبحثًتارة 

 دَ قَ ّن العقالء يعملون بالظهور النوعي من باب كاشفّيته، فلو فَ أفالذي يظهر  القاعدة،ًاأمًّ

ور البّد أن يكون ّن الظهالظهور، وهذا يعني ـ مبدئّيًا ـ أعلم عملهم هبذا الكاشفّية فال ي  هذه 

، فلو فقد الظّن املشار إليه طمئنانة الظهور االرادة املتكّلم، لو مل نرشط يف حجيّ حاماًل للظّن بإ

ديات بالتعبّ لون هنا من كانوا ال يعذلك خلف مالك اعتباره عندهم بعد أمل تعد له قيمة؛ ألّن 

 .كام هو واضح

لكّن هذا كّله عىل املستوى النوعي، بمعنى أّن هذا الظهور إذا صار ـ نوعًا؛ تبعًا للمالبسات 

ذا وهذا ما يرشد إىل أّنه إ، احلاّفة به ـ غري قادر عىل إفادة الظّن باملراد، فإّن العقالء ال يعملون به

ور فهو صحيح ومرشوط، وأّما عدم ظّن قصد من ظّن الوفاق كفاية الظّن اآليت من الظه

 .، مع دمنا نتكّلم يف احلالة النوعّيةاخلالف فال ينبغي التأّمل يف اشرتاطه

وإذا انتقلنا من النوع إىل الفرد والشخص، نالحظ هنا أّن الظّن الكامن يف الظهور إذا َفَقَده 

الظهور )حصول الظّن  الشخص  املتلّقي )ذهاب ظّن الوفاق(، أو واجه ظنًّا منافيًا لظنّ 

 باخلالف(، فهنا حالتان:

أن يكون تغرّي القوى االحتاملّية عنده شأنًا فردّيًا خالصًا، بحيث ال يكون موضوعّيًا قاباًل  أًـ

وتقويم النوع له، كام لو كان شخصًا وسواسيًّا بحيث مل حيصل له العقالئي عرض عىل النوع لل

احلال ال قيمة ـ عىل مستوى البناء العقالئي ـ لتحّوالت ظّن باملراد من الظهور، ففي مثل هذه 

اب الظهورات الذي هو باب عالئقي، ال يقبلون بقالء يف عاالحتاملّية عنده؛ ألّن ال القّوة

جج من هذا النوع، ولو احتّج شخص بذلك لرفضوا حّجته ومل ر عن العمل بالظهور حل  بالتعذّ 

ألوامر املوّجهة إليه بسهولة. واملتكّلم يتكّلم عىل وإال لتمّلص كّل شخص من اعذروه فيها، ي

ثل مني صوليّ وهنا يكون احتجاج األقواعد النوع والعرف ال عىل قواعد الشخص والفرد، 

 صحيحًا. يناألنصاري واخلراسا

 للعرض عىل يكون تغرّي القوى االحتاملّية عنده ليس شأنًا فردّيًا خالصًا، بل قابالً  أن بًـ

 ات املوجبة لتغرّي مل تصلهم أو يلتفتوا للخصوصيّ ملّا ـ بنظره ـ ّن اآلخرين ألمر أالنوع، غاية ا

ة الظهور، فلو بنّي هلم سبب زوال الكامن يف كاشفيّ  ل عندهم الظنُّ ة عنده مل يز  القوى االحتامليّ 



 

يريد خالف ظاهر كالمه، وكان  مالظّن عنده بالوفاق أو سبب حصول الظّن بكون املتكلّ 

ّن العقالء ال يقبلون علم أعيًّا موضوعيًا قاباًل لتقويم العقالء، ففي هذه احلال ال ي  السبب نو

، بعد انحصار حيمل عذرًا يف عدم عمله بالظهور هنّ ؛ ألز أهّنم يقبلون هباراته، بل املحرَ بمربّ 

 .املالك يف حجّية الظهور بالظّن والطريقّية

ًسأعطيًمثالني:

ًاألّول: راد خالف الظاهر، ، يقول له بأّن املتكلم ألّقي منامًا يف نومهأن يشاهد املت املثال

يف عادًة وعندما يستقيظ حيصل له نتيجة املنام ظّن باخلالف، فهنا ال قيمة ملثل هذه الظنون 

 البناءات العقالئّية.

ًالثاين: ال  د خالف الظاهر، ونفرض أّن العقالءارَي أّن املتكّلم أاملتلقّ  رب الثقة  خي   نأ املثال

لون بخرب الثقة إال مع حصول اليقني بمفاده، لكّن خرب الثقة يوجب نوعًا حصول الظّن، ميع

، فلو تعّذر به أمام اآلخرين يف عدم عمله بالظنون  لكان عذره الظهورّية، فهذا الظّن موضوعي 

 ر نفسه.ة يف باب الظهوة الظهور بوصفه مالك احلجيّ معقوالً ما دام البناء العقالئي عىل كاشفيّ 

وعليه، فيجب أن نمّيز يف مرّبرات زوال الظّن بالوفاق أو حصول الظّن باخلالف عند 

املتلّقي، بني األسباب الذاتيّة واألسباب املوضوعيّة، ففي احلالة األوىل تبقى حجّية الظهور 

اللبّية بعد فرض كون دليل عليها من األدّلة  قائمة، ويف األسباب املوضوعيّة ال دليل عىل بقائها

؛ ألّن املفروض أّن املتلّقي يعترب أّن مالك احلجيّة عادًة )السري العقالئيّة واملترّشعية واإلمجاع..(

قد زال نوعًا وعقالئّيًا، وأّن العقالء إناّم مل يرتكوا ظاهر هذا الكالم؛ ألهّنم مل يلتفتوا لبعض 

 املورد أو ذاك.العنارص ذات الصلة، ولو التفتوا ملا عملوا بالظهور يف هذا 

وما قلناه هنا بعينه جيري يف سائر احلجج الظنّية العقالئّية التي تكون بمالك الطريقيّة 

 والكاشفّية، كاألخبار لو قيل بحجّيتها من باب الظّن عند العقالء.

ًتعليقات:بناءًعليه،ًتوجدًهناًوهذاًماًيبدوًيلًهوًالصحيح،ً

فاده  وظهور، كام أزون يف هذا املجال بني ظهورٍ  يميّ إّن دعوى أّن العقالء ال التعليقًاألّول:

لكون الظهور مصاحبًا للظّن باملراد  ؛من حيث املبدأ األنصاري واخلراساين وغريمها، صحيح

ن فقدوا أن يكون ماذا لو حصل أوالسؤال جيب بعد أن كانت فيه كاشفّية نوعّية، عندهم، 

 سرية ثابتة يف ذلك أو ال؟ بالظهور؟ وهل ثّمة كانوا سيعملون الظّن باملراد عرب الظهور؟ هل



  

؛ إّن التمييز الذي قّدمه املريزا النائيني وانترص له اخلوئي والصدر حمّل نقاش ثاين:الليقًعالت

أّن العقالء حتى يف باب املولوّيات يريدون ّتصيل الواقع؛ ألّن ّتصيل الواقع هو  وذلك

 يمكنهم ّتصيل الواقع فإهّنم يكونون معذورين، املخرج عن العهدة، غاية األمر أهّنم حيث ال

فالواقع موجود دائاًم ن صب أعينهم، وليس هناك مفهوم جديد لعالقة العبد باملوىل خارج إطار 

واقع ما يريده املوىل، بل العالقة حمكومة هبذا اإلطار، لكن مّلا كان العبد قد ال يصيب ما يريده 

ره فيحّقق له الغرض من وراء اإلطاعة الواقعّية للموىل والتي املوىل، فإّن القانون العقالئي يعذ

تتضّمن مسبقًا إصابة الواقع، فمفهوم اخلروج عن عهدة التكليف صحيح؛ لكنّه ليس مفهومًا 

 منفصالً عن الواقع حيث يمكن الوصول إىل الواقع.

جة للواقع، تّم، نعم، لو دّل دليل  رشعي عىل عنواٍن ما يكفي فيه مطلق تربئة الذّمة بال حا

كام لو كانت عمومات ومطلقات األدّلة اللفظّية تدعو لرجوع اجلاهل إىل العامل دون تقييد العامل 

بوصف األعلم حتى عند االختالف، وفرضنا أهّنا يف مقام البيان من هذه اجلهة، ففي مثل هذه 

هدفنا مطلق براءة الذّمة ، وهو  احلال مّلا جاء دليل  يعلن أّن املوىل يكفيه اّتباع مطلق العامل، صار

هدف  غدا اآلن غري مرتبط باألقربّية للواقع ـ بناء عىل كون األعلمية تتضّمن ذلك ـ بل مرتبط 

بإطاعة األمر املطلق الوارد يف األدّلة اللفظّية، ولوال ذلك لزم األخذ بالواقع ومالحظته يف كّل 

ة والكاشفية املتضّمنة ملرجعيّة الواقع دومًا أنشطتنا احلججّية، والتي تقوم عىل قّوة الطريقيّ 

 وقهرًا.

وعليه، فليس دقيقًا التمييز بني األغراض الشخصّية في طلب هبا الواقع، واألغراض 

 العالئقّية بني العبد واملوىل في طلب هبا براءة الذّمة، وكأّن الواقع منفصل  عن براءة الذّمة ذاتًا!

لواقعّية، واألدّلة واألمارات كّلها أسهم تشري إليها، أّما فالرشيعة املقصودة هي الرشيعة ا

الرشيعة الظاهرية فليست سوى تعبري عن مديات انعكاس الرشيعة الواقعّية لنا، فالواقع 

حارض دومًا يف أهدافنا، وربام لكثرة حضور الظاهر خيّيل لنا أّن العالئق الترشيعّية منفصلة عن 

 الواقع ومرتبطة برباءة الذمم.

ًالثالث: إّن ما ذكره السّيد الصدر يف ختريج الفكرة املريزائيّة، ال يبدو يل دقيقًا؛  التعليق

وذلك أّن فكرة التزاحم احلفظي َحَكمت الصدر يف تفسريه للموقف، وما قاله هنا كّله ممكن 

وحمتمل أن يكون قد حصل مع املوىل سبحانه وتعاىل، وأّنه الحظ الظهور يف نسبة مطابقته 



 

 قع أحكامه فجعل احلجّية للظهور النوعي بعيدًا عن الظنون املوافقة واملخالفة.لوا

هذا حمتمل، لكّن السؤال: من أخربنا أّن املوىل كانت حساباته عىل هذه الطريقة؟! أليس هذا 

فرع معرفتنا ـ إثباتًا ـ بحدود حجية الظهور عنده، واملفروض أّن هذه املعرفة اإلثباتّية متفّرعة 

عرفتنا بالسرية العقالئّية التي أمضاها يف هذا املضامر؟ فنحن نتكّلم يف مرحلة مسبقة عىل م

حاليًا، ال يف تفسري كيف يمكن أن جيعل املوىل احلجيّة للظهور النوعي بعيدًا عن ظّن الوفاق 

 واخلالف.

احلجج  فالصحيح أّننا هنا نتكّلم يف البناء العقالئي ال يف حماسبات املوىل سبحانه يف جعله

للظهورات، فاملفروض أن جعل احلّجية للظهور تابع لتقويم املوقف العقالئي، والصدر كان 

بصدد ّتليل املوقف العقالئي، فكيف قارب القضّية من زاوية قانون التزاحم الذي ال يعطي 

ثبت وقوعه بالرضورة، كام قلنا يف حمّله  .هو بنفسه أيضًا سوى إمكانه، دون أن ي 

ًا إّن ّتليل الصدر ثبويت  إمكايّن لتربير جعل احلجّية للظهور دون ظّن  ملوقف:وخالصة

، فكالم الوفاق وعدم ظّن اخلالف، دون أن يكون قادرًا بنفسه عىل إثبات حصول ذلك بالفعل

الصدر ال ي ثبت متييز مدرسة النائيني، ولكّن متييز النائيني لو ثبت فإّن كالم الصدر يمكنه أن 

 .الغرابة حه املعقولّية ويرفع عنهيرّبره ويمن

ًفالصحيح اشرتاط الظّن بالوفاق وعدم الظّن باخلالف يف حجّية الظهور كحجية  وعليه

اخلرب، بمعنى أّن مرّبرات فقدان الظّن بإرادة املتكّلم ظاهر كالمه أو حصول الظّن بعدم إرادته 

، وكانت بنظر صاحبها مقبولة ظاهر كالمه إذا كانت موضوعّيًة نوعيّة قابلة للعرض العقالئي

عقالئّيًا، فال حجيّة للظهور يف هذه احلال، أّما إذا كانت ذاتّية غري موضوعية وال نوعّية، لو 

عرضت للعقالء مل هيتّموا هبا ومل يثبتوا كوهنا معيارًا عالئقّيًا يف الدالالت والتفاهم والتفهيم، 

 حجّية الظهور، بل هو ّتّقق مالك احلجيّة فالظهور حّجة يف هذه احلال. وهذا ليس تفصيالً يف

 ولعّلهم يوافقون عىل ما قلنا. هنا ـ وهو الطريقية نوعًا ـ وعدمها هناك.

 هذا كّله عىل مستوى القاعدة.

ًعىلًمستوىًالتطبيق، فقد صار األمر واضحًا؛ فإّن الذي حصل لديه ظّن املالكيّة أو  أّما
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، بحيث يرفع ذلك من احتامل إرادة املتكّلم ظاهر كالمه املناطّية يف أحد الدليلني املتعارضني

من احتامل إرادته خالف الظاهر، األمر الذي ينعكس بشكل معكوس عىل الدليل   وخيفض

املعارض، فيتحّقق فيه فقدان ظّن الوفاق أو حيصل فيه ظّن اخلالف من ظاهره، وهو ما يوجب 

 ىل غريه..األقوائّية الداللّية يف الدليل مظنون العّلة ع

هذا الشخص إن كانت مرّبرات ظّن العلّية عنده موضوعّيًة، وكانت من وجهة نظره 

توجب عقالئّيًا ـ لو التفت العقالء إليها ـ أقوائّية داللة الدليل األّول عىل الدليل الثاين، وكانت 

ين املعار ض، بمثابة مؤرشات عىل ارتفاع احتامل إرادة املتكّلم خالف ظاهر كالمه يف الدليل الثا

أمكنه ترتيب األثر، والعودة لقاعدة األقوائية الداللية أو األظهرية بعد ختّطي قانون انحصار 

املحضة اآلتية من جمّرد الذاتية املرّجحات يف املنصوصة املخصوصة، وإال فال قيمة للظنون 

 األمزجة أو التأويالت أو غري ذلك.

عارض بني احلّجة والالحجة أو بني حّجتني، فاملهم ولست مهتاًم هنا بانتهاء األمر لكون الت

 آلية العمل ونتائجه، فالحظ جّيدًا.

 (صدورجهيت )جهة الأو موجٍِّه ـ الظّن التعليلي مبثابة مرّجٍح  ـ  

أّن الظّن بكون واملقصود من ذلك  ،جهتي:ًأنًنأخذًهذاًالظّنًبمثابةًمرّجحًثايناملستوىًال

و اإلرادة اجلدّية النهائية فيام الثاين صدر عن تقّية، أو أحدمها نظّن هذا البيان الديني صدر بنح

بصدوره لبيان حكم تبليغي إهلي، فيام الثاين نظّن أّنه صدر حكاًم والئّيًا، فهل هلذا الظّن من 

 تأثري؟

طبعًا مفروضنا هنا ـ تطبيقًا ـ أّن هذا الظّن جاء نتيجة الظّن بعّلة صدور هذا احلكم، فهل 

وهو ظن  ال يلغي قيمة صدور  ة أبدّية فاحلكم تبليغي، أو مؤقتة فاحلكم والئي؟ وهكذا.العلّ 

الدليلني وال داللتهام األصلّية، بل يعيد تفسريمها ـ من حيث جهة الصدور ـ تفسريًا يرفع يف 

 نتيجته التنايف والتعارض.

ع عنه، ويكون أن يرد دليل حيث عىل لبس السواد، ويعارضه دليل آخر يمن ومثالًذلك:

الدليل احلاّث قد صدر عن اإلمام عيّل، فيام الدليل الناهي صدر عن اإلمام الكاظم، فهنا إذا 

حصل ظّن بأّن عّلة احلكم بالنهي هي خصوصّية العرص العبايس وصريورة السواد شعار 



 

يل العباسّيني، وقوي يف الذهن هذا االحتامل، فهل يوجب ذلك األخذ بدليل احلّث وجتاوز دل

 املنع بوصفه حالة مؤقتة مع بقاء كلّية النهي عن التشبّه بالظاملني عىل حاهلا؟

رضتها نصوص ابراهيم، وقد عإ واف خارج مقامنصوص يف املنع عن الط ورود مثالًآخر:

 ةّدمة زمانًا، وبعد مقاربة الفقيه للموقف الحظ قوّ قنصوص املنع مت توكان تسمح بذلك،

وهي ازدياد عدد املسلمني  ،امح ناجتة عن حالة طارئة استثنائّيةاحتامل أن تكون نصوص الس

فهل يمكن أخذ فالعّلة يف احلكم هي الطوارئ ورفع احلرج، ، وصريورة املطاف مزدمحاً 

 ؟نصوص املنع بمثابة دليل راجح، فيام نصوص الرتخيص صدرت جلهة ثانوية مؤّقتة وعارضة

 نفسها ـ وبرصف النظر عن التعارض ـ يف وهذا كّله برصف النظر عن دور االحتامالت يف

تعطيل مقولة التأبيد لصالح تارخيّية السنّة، وهو أمر  بحثناه بالتفصيل يف فصل تارخييّة السنّة من 

 ، فراجع.«حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي»كتاب 

ًمنًاجلمعًوالتوفيق؛ ًأوًنوعا  ًاملوقفًترجيحا  بالدليلني ألّنه أخذ   الًَيّمنيًهناًتسميةًهذا

معًا مع إعادة فهمهام من جديد، وإّنام أفهمه ترجيحًا، لكون الغاية الوصول إىل تعيني الدليل 

 الذي يقّدم احلكم اإلهلي يف أصل الرشع.

م عىل غريه، بل أقصد أّن دخول الظّن بالعّلة  وهذا الرتجيح ال أعني منه أّن مظنون العّلة يقدَّ

، وهلذا عرّبت  يف العنوان بأّن ة املتعارضة، وإعادة تفسري هلايفيض إىل حصول ترجيح بني األدلّ 

 الظّن التعلييل موِجه  جهتي، فهو حيّرك جهة الصدور ويوّجهها.

هذا املوضوع يف غاية األمهّية اليوم؛ ألّن الكثري من التيارات الفكرية يف االجتهاد الرشعي 

ات تقوية لصالح توجيه النّص نحو احلديث تسعى جلعل املقاربات العقالنّية بمثابة مؤرش

 الزمنيّة أو الوالئيّة أو إعادة إنتاج تفسريه بطريقة أخرى.

ّن هذا واملوقف من دور الظّن التعلييل هنا يشابه املوقف منه يف الرتجيح الداليل من حيث إ

ـ م ليه حلصل هلتوا إالء بحيث لو التفعقًا قاباًل للعرض عىل الن يكون موضوعيّ الظّن ال بد أ

 .وفق ما حصل للفرد من ظنّ  ظّن عىلباعتقاد الظاّن ـ 

واملوقف هنا تابع  يف احلقيقة لقاعدة الرتجيح بكّل ما يوجب األقوائّية االحتاملّية يف دليٍل 

احتامل إرادة احلكم اإلهلي التبليغي  أقوائّية عىل آخر من املتعارضني، فلو كان هذا الظّن يوجب

العربة باألقوائّية يف التعامل مع الدليلني، وقد سبق تعيني املوقف عىل  يف دليٍل عىل دليل، فإنّ 



  

 مسلك الوثوق االطمئناين أيضًا.

فلو حصل بالتعارض ظّن له مرّبراته املوضوعيّة يف أّن أحد الدليلني صدر جلهة التقّية أو 

ذلك  لغري ذلك، فإنّ جلهة معاجلة موقف جزئي زمني مرحيل أو جلهة بيان حكم والئي أو 

 .، وهكذاعليه احلكم اإلهلي الثابتفادة إظّن غريه يف  ةلقوّ  ؛يوجب ترجيح غريه عليه

 ـ الظّن التعليلي مبثابة مرّجٍح صدوري ـ  

 ،لصدورًأحدًاملتعارضنيًيفًمقابلًاآلخر:ًأنًنأخذًهذاًالظّنًبمثابةًمرّجحًثالثاملستوىًال

احتامل صدوره بام يرتك تأثريًا عىل  ةـ فرضًا ـ قوّ  ني يوجبلكام لو كان الظّن بالعّلة يف أحد الدلي

 ضعفها تلقائّيًا.خر في  احتامل صدور الدليل اآل قّوة

يات والكلّ  العاّمةهذا املستوى يأيت فيه كّل ما تقّدم احلديث فيه عن الرتجيح باملقاصد 

اص اختصة يف أحد املتعارضني، ومل نقل ب، فحيث ثبتت األقوائّية االحتامليّ ةالدستوريّ 

 خذ باألقوى احتامالً عىل مستوى الصدور.املرّجحات باملنصوصة، أمكن األ

 العام الذي دافع عنه أمثال الشيخ وقد تقّدمت األدّلة عىل تصحيح هذا املعيار الكيّل 

يؤّيد ما زعمناه  ،جيري عىل مقتىض القاعدةأو توضيحًا ضيف هنا دليالً ن   األنصاري، ويمكن أن

السيد الصدر عند حديثه عن وافق عليه وء العقالئي يف التعامل مع هذه املوارد، سابقًا من البنا

 مقتىض القاعدة األولّية يف التعارض.

التساقط، والدليل عىل ذلك  وهيف التعارض دة األوليّة القاع ون اشتهر بينهم أنّ فاألصوليّ 

مخسة خيارات  لدينا نّ أوذلك ونبيّنه هنا برتتيب أوضح، صاغه بوضوح أمثال السيد اخلوئي، 

 هلا: سادسال 

لعدم إمكان  ؛شمول دليل احلجّية لكّل من املتعارضني معًا، وهذا غري معقول األّول:يارًاخل

 وهو غري معقول. ،باملتناقضني دالتعّبد باملتعارضني؛ لرجوعه للتعبّ 

الرتجيح بال شمول دليل احلجّية ألحدمها بعينه دون اآلخر، واملحذور هنا هو  اخليارًالثاين:

 مرّجح، وهو باطل.

ًالثالث: ألّن  خذ باآلخر؛شمول دليل احلجّية لكّل واحد منهام عىل تقدير عدم األ اخليار

 من املتعارضني ناه يف كّل واحدٍ دفلو قيّ ، طالق دليل احلجيّةإباملتناقضني جاء من زاوية  دالتعبّ 



 

ندما يأخذ بالدليل اآلخر يسقط دليل ه عنّ أل ؛خذ باآلخر، ارتفع التعّبد باملتناقضنيبعدم األ

 يف الدليل األّول، فليس هناك حالة التعبّد باملتناقضني. ةاحلجيّ 

تهام ثبوت حجيّ ـ حال عدم األخذ بأّي واحد منهام ـ ألّن الزمه  ؛رفضه اخلوئيار وهذا اخلي

 شكال التعّبد باملتنافيني حلاله.إفيعود  ؛معاً 

بل برشط  ،ل احلجّية هلام ال برشط عدم األخذ باآلخرأن يفرض شمول دلي اخليارًالرابع:

 وخذ به، وتكون النتيجة هألاألخذ به نفسه، فكّل طرف يشمله دليل احلجّية عىل تقدير ا

 التخيري.

ّي واحد من الدليلني ه قبل األخذ بأألّن الزمه أنّ  ؛ومل يوافق اخلوئي عىل هذا اخليار أيضاً 

ال يكون حّجة، فيسقط دليل احلجّية يف االثنني معًا، وهو ما يلزم أن  ،وقبل اختياره عىل غريه

 يوجب صريورة املكّلف مطلق العنان، وهو نقيض ما يريده القائل بالتخيري هنا.

 .، وهو الصحيحاملتعارضني لنيتساقط الدلي :واألخريًاخليارًاخلامس

حظة هتّمنا هنا وتعّزز هذه الصورة النمطّية لتأصيل قاعدة التساقط عّلق عليها الصدر بمال

موقفنا، فالصدر مل يقبل بالتعامل هبذه الطريقة مع املشهد، بل ذكر فروضًا أخرى، ومن مجلة ما 

ة مالك احلجيّ  أنّ ، ولو بحسب االرتكاز العقالئي ،علم من اخلارجأن ي  : لالفرض األوّ »ذكره: 

، بحيث ر أقوى من اآلخفهو يف أحدمها املعنّي  ،ومقتضيها لو كان موجودًا يف مورد التعارض

ويف هذه الفرضية مقتىض األصل ترجيح ذلك  ة له.يراه املوىل أرجح يف مقام جعل احلجيّ 

ه ألنّ  ؛ه لآلخروال يعارضه إطالق   ،ته املطلقةثبت حجيّ ة له ي  إطالق دليل احلجيّ  ألنّ  ؛الدليل

ة ثابتًا يف الك احلجيّ ا مع اآلخر، كام لو مل يكن مته إمّ حيث يعلم بعدم حجيّ ؛ معلوم السقوط

ة، فال حمذور يف األخذ ، أو لوحده باعتباره مرجوحًا يف مالك احلجيّ مورد التعارض أصالً 

 .«ة يف اآلخربإطالق دليل احلجيّ 

هذا الكالم معناه أّن مالك احلجّية إذا زاد حضورًا يف أحد الطرفني املتعارضني، أوجب 

إىل املرّجحات املنصوصة وأمثاهلا ـ عىل معارضه، تقّدمه ـ عىل وفق القاعدة وقبل الذهاب 

وسبق أن طّبقناه يف بحث الرتجيح بموافقة املقاصد  ،وهذا ما ينطبق عىل ما نحن فيه
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ور هتا تقّوي احتامل صدات؛ فإّن الظّن بالعّلة يف أحد الدليلني بعد فرض هذه العّلة يف ذاوالكليّ 

ا نة عىل املعارض له. وهذا ما قلنا سابقًا بأنّ قاعدالهذا اخلرب، يوجب تقّدمه عىل مقتضيات 

؛ بل روحه البّد أن ترجع ـ بعد التحليل والتأّمل ـ للبناءات هنا وينفعناتوضيحًا سوف نضيفه 

، أو أّنه رشح عقالين لنوع من املرّجح احلقيقي فال يكون ترجيحه بال العقالئّية يف احلقيقة

 مرّجح.

وى بالصدور؛ فإّن الظّن بالعّلة املناطية قبالعّلة حيصل ظّن أ ليس يف كّل موارد الظنّ  أّنهغري 

 أو املالكّية، قد جيعل هذا املناط أو هذا املالك مرجوحًا ملعارضته للكليات العاّمة مثاًل، فالبدّ 

ىل قّوة احتامل صدور هذا اخلرب وضعف احتامل مقابله قياسًا هنا من فرض الظّن بالعّلة يفيض إ

 وى هنا.قتقّدم األـ ومعها مقتضيات دليل احلجّية ـ اءات العقالئّية باحتامله، والبن

 تقويم األدّلة وتعارضهانتيجة البحث يف دور االجتهاد املقاصدي واملناطي يف 

من هذا كّله، نستنتج أّن الكليات املقاصدّية والقواعد الدستورّية العاّمة، وكذلك العّلة 

ـ ملظنونة بظنٍّ ال دليل عىل اعتباره يف نفسه، يمكنها أن تلعب املنصوصة أو املسَتن َطَقة أو حتى ا

دورًا واضحًا يف تقويم األدّلة اجلزئيّة تارًة، ويف التوفيق بينها أخرى، ويف إعادة إنتاج يف اجلملة ـ 

فهم ملالبسات صدورها أو إعادة إنتاج قّوهتا االحتاملّية ثالثة، بام يوجب الرتجيح والتقديم 

، وهذا ني املتعارضني عىل اآلخر، من حيث الداللة أو الصدور أو جهة الصدورألحد الدليل

 كّله يكشف عن أمهّية االجتهاد املقاصدي واملناطي والتعلييل.

 والدور التفسرييولوّية ، األواألحكام املرجعّية االجتهادّية بني املقاصد

 قّدمه بعض العلامء سبق أن ّتّدثنا يف الفصل األّول من هذا الكتاب عن تقسيم مخايس

املعارصين ـ عليدوست ـ حول آلّيات التعامل مع النصوص، وقد سّجلنا هناك بعض 

املالحظات عليه. لكن البّد لنا هنا من وقفة ّتليلّية مبنية عىل نتائج ما توّصلنا إليه يف هذا 

 :الكتاب، ويمكننا إجياز األمر عىل الشكل اآليت

صوص األحكامّية متامًا لصالح النصوص املقاصدّية أو العلليّة إّن االجتاه الذي يلغي الن ـ1ً

، مل يقم دليالً عىل مّدعاه، وقد طرحنا هذا البحث بالتفصيل )املنهج املقاصدي اخلالص( العاّمة



 

يف كتاب شمول الرشيعة عند مناقشة اجتاهات أمثال عبد الكريم رسوش وحمّمد جمتهد 

د هنا، فليس هناك من دليل ي لغي اعتبار النصوص ، وال نريد أن نطيل أو نعيشبسرتي

األحكامّية بحّجة قاعدة كلّية اسمها تارخيّية األحكام أو استحالة التأبيد يف الترشيعات، خالفًا 

ملا قاله شبسرتي، ومن ثّم فجعل النصوص املقاصدّية أو العلل املقاصدية العاّمة املستنبََطة هي 

 األحكاميّة أمر  مل نجد دلياًل مقنعًا عليه البّتة. املعيار دون أّي اعتبار للنصوص

ًالكلّيات، ًعىل ًباجلمود ًـ ًواخلاّص ًالعام ًـ ًاملقاصدي ًاالجتاه ًينحرصًتفسري بل إّن  وال

املقاصدّية هي تلك التي جتمع بني الكلّيات واجلزئّيات حيث يمكن، كام رأينا، وعىل هذا 

تفريغ النصوص األحكامّية من مضموهنا األساس فمامرسة سياسة مصادرة للمقاصدّية عرب 

كام يريده بعض احلداثيني املعارصين، أو ممارسة سياسة التخويف من املقاصدّية بذريعة جّرها 

الفقه إىل جمّرد كلّيات انسانية عاّمة.. هاتان املامرستان غري صحيحتني إطالقًا، بل إّن ثّمة نسخة 

اليوم ـ تبني رؤيتها عىل املزاوجة بني املقاصد  مقاصدّية ـ هي األشهر بني املقاصدّيني وإىل

 واألحكام اجلزئيّة.

وهبذا نكتشف كذلك أّن نصوص الوسائل ال يمكن هدر قيمتها بالكلّية ملجّرد وجود 

؛ إذ ما مل نقّدم قراءة هرمنوطيقّية تارخيية هلا أثناء فهمها االجتهادي نصوص املقاصد يف الرشيعة

ولنطلق عليها ًا ـ أهّنا ختتار وسائل حمّددة أحيانًا للوصول ملقاصدها، الرشيعة من املمكن ـ مبدئيّ 

ة، وربام افرتاض أّي وسيلة إضافيّ  فاختيار الوسيلة حيمل خاصيةً ، «الوسائل التعبدّية»اسم 

وعليه فاالجتهاد  .مقصدًا آخر حتى لو حّقق مقصَد هذه الوسيلةبشكل سلبي أخرى يواجه 

عرب مثل قواعد الفهم العقالئي بني الوسائل التعبدّية وغريها، مطالب بالتنظري للتمييز 

فقدرتنا عىل التخيّل عن الوسيلة ليس مرتبطًا بمجّرد كوهنا وسيلة، بل هو مرتبط اللغوي، 

بقدرتنا عىل اكتشاف وسائل أَخر توصل للمقصد عينه دون هدمها مقصدًا آخر من حيث ال 

ات التمييز بني الوسائل واملقاصد عند املقاصدّيني نشعر، وهذه إشكاليّة عميقة تواجه كليّ 

 والذرائعّيني معًا.

 وهذاًماًجيّرًمنًناحيةًأخرىًلتمييزًآخرًبنيًالوسائلًواملقاصدًعربًمقولت ي:ًالظّنًواليقني،
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فإّن كون الوسيلة ظنيّة ـ أي ثابتة بالظّن املعترب ـ فيام املقصد قطعّي الثبوت، قد يوجب باملعايري 

ّية يف التعامل بني الظّن واليقني، تقديَم حفظ املقصد القطعي عىل حفظ الوسيلة الظنيّة، العقالئ

والسامح بتغيري الوسيلة وعدم االعتداد بحجّية الظّن اآليت منها يف حال هدرها ملقصد قطعي 

بدعوى عدم شمول إطالق دليل احلجّية هلذه احلال؛ ألّن ظنّية الوسيلة جتعل احتامل وجود 

آخر قد ينخرم بتغيري الوسيلة غري مؤّكد، األمر الذي جيعل التشبّث بالوسيلة تعبريًا عن مقصد 

اليقني هبدر مقصدها، فيام التخيّل عنها يمثل تعبريًا عن اليقني بتحقيق مقصدها مع عدم اليقني 

ال هبدر مقصد آخر، ومّلا كانت حجيتها ظنّية مل نحرز أّن دليل حجّية الظّن شامل ملثل هذه احل

مكان التخيّل فرض علينا عدم إعقالئّيًا. وهذا بخالف حالة كون الوسيلة قطعّية؛ فإّن قطعيتها ت

، تها يف هذه احلال نفسهايّ شاماًل هلا يف هذه احلال ما مل نشّكك يف قطع عنها ما دام دليلها القطعّي 

 فكأهّنا أصبحت مقصدًا تابعًا.

الذي يقّدم العقل املخارج للنص عىل « هج العقيلاملن»يبدو األمر أوضح يف رفض كّله وهبذا 

 النّص نفسه، نعم يمكن القبول به يف مساحات حمدودة تتصل باليقني والظّن بحثت يف حمّلها.

إّن ما أطلق عليه هيمنة النصوص املقاصدّية مطلقًا عىل النصوص األحكاميّة، بحيث ال  ـ2ً

املقاصدي العام، هو أيضًا غري دقيق، فنحن قيمة ألّي نّص أحكامي إال عرب وضعه يف السياق 

وإن اعرتفنا بأّن املقاصد العاّمة والغايات التعليليّة واملناطات الكلّية واجلزئّية، هلا هيمنة وتأثري 

بالَغني، لكنّنا ـ وفقًا ملا تقّدم ـ مل نقتنع باستحالة التخصيص يف الكلّيات الدستورّية أو استحالة 

عي جزئي يف غري السياق املقاصدي العام، األمر الذي جيعل إلغاءه العجز عن فهم حكم ترشي

 عملّيًة عسرية بمجّرد ذلك.

وهبذا يمكن لنا تصّور أّن بعض الترشيعات نقف عاجزين عن قولبتها ـ بطريقة يقينّية أو 

معتربة منطقّيًا ورشعّيًا ـ ضمن أطر الكّليات التي انكشفت لنا؛ ألهّنا تظّل مفتوحة عىل 

الت جمهولة بالنسبة إلينا، مثل املبهامت العبادّية التي أخرجها بعض املقاصدّيني عن دائرة احتام

، متامًا كام أخرجها من َقبل العديد  من أتباع مدرسة القياس، وهذا ما يفتح «معقولّية املعنى»

عىل احتامل عجز املرشوع املقاصدي عن تفسري متلف املفردات الترشيعّية ضمنه بطريقة 

عتربة ال بمجّرد االحتامالت والتخمني. وليس هذا عيبًا يف النظرّية املقاصدّية، بل هو تعبري م

 عن الواقعّية يف تعامل هذه النظريات مع أطراف الرشيعة.



 

إّن املنهج األحكامي اخلالص الذي ال يأخذ بعني االعتبار العلل واملقاصد العاّمة  ـ3ً

، هو منهج فاقد )املنهج الظاهري( باألنواع التي رشحناهاواخلاّصة، وال يرعى باالً للمناطات 

للمنطقّية والرشعيّة وفقًا ملجمل البحوث التي مّرت معنا؛ ألّن املرجعّية االستقرائّية ومرجعيّة 

التعليل العاّم واخلاص يف النصوص، ومرجعيّة النصوص املقاصدّية، ومرجعّية التعليل 

بّيناه آنفًا من تأثري هذا كّله عىل فهم ووعي وترتيب النصوص  العقالئي بتوليفتها املتقّدمة، وما

األحكامّية والترشيعات اجلزئية.. هذا كّله مل يعد يسمح بوالدة اجتهاد أحكامي بمعزل عن 

االجتهاد املقاصدي والتعلييل واملناطي بالشكل الذي طرحناه. ونقّدر أّن هذا األمر قد صار 

 بحوث هذا الكتاب.واضحًا وأدّلته جلّية من جممل 

إّن االجتهاد وأنامط التعليم يف املدارس الدينية بات ملزمًا برتبية األجيال العلامئّية عىل عدم 

الوقوف عند مرحلة رصد نصوص األحكام، بل رضورة استنباط الترشيعات من خالل 

مرحلة ثانية تتبع هذه املرحلة وال تتجاهلها، وهي مرحلة الربط بني نصوص األحكام 

املعطيات املقاصدّية واملناطّية العاّمة واخلاّصة )النصوص التعليلّية، ومطلق أدوات التعليل و

يمكن للفقيه إصدار فتوى. نعم يمكن  العقالئّية، ومرجعّية االستقراء(، فبعد هذه التوليفة

م االقتصار عىل النصوص األحكامّية عند عدم توّفر أّي معطى تعلييل عام أو خاص معترب أما

الفقيه بعد الفحص والبحث. وجمّرد التعليالت التخمينيّة غري القائمة عىل األركان الثالثة التي 

 اعتمدناها يف استنباط العلل، ال حجيّة فيه.

وفقًا ملا تقّدم يتضح أّننا نضع أنفسنا يف سياق املدرسة املناطّية والعلليّة واملقاصدية التي  ـ4ً

 تؤمن باآليت:

ًـ املقاصد والعلل واملناطات يف االجتهاد نفسه، حيث يمكن فهمها رضورة حضور  أ

والتوصل إليها باملناهج املعتربة منطقّيًا ورشعًا، طبقًا ملا أسلفناه يف الفصل املخّصص ألركان 

                                              
طبعًا مع طّي مرحلة مفرَتضة يف بعض املوارد، وهي مرحلة التعارض بني األحكام واملقاصد العاّمة أو ( 1)

اّصة، والتي ّتدثنا عن كيفية التعامل معها يف هذا املحور من هذا الفصل. فمثاًل التعارض بني تفاصيل اخل

الزكاة ورشوطها خاّصة يف الفقه اإلمامي، وإجهاض مقصد الزكاة يف العرص ما بعد الزراعي، وهو رفع 

عّدة معطيات نصّية وغري احلاجة لتحقيق املجتمع املكتفي ومواجهة الفقر والعوز، وهو مقصد يفهم من 

 نصّية.



  

 االجتهاد املقاصدي واملناطي )الفصل الثاين(.

ًـ حركتها  تأثري مَرجات االجتهاد املقاصدي واملناطي عىل فهم النصوص ووعي ب

وإطالقاهتا وعموماهتا، ومديات قدرهتا عىل التخصيص وعدمه، وقّوة داللتها أو ضعف 

الداللة تبعًا لذلك كام رشحنا هذا بالتفصيل، وأّن غياب النشاط التعلييل اإلثبايت يف االجتهاد 

لفصل أوقعنا يف مشاكل فهمّية كثرية، واستبعاد أدوات التعليل الثبويت واإلثبايت املعتربة )ا

الثاين( بحجج متعّددة )الفصل الثالث( كان سببًا يف ضمور التواشج بني الغايات والوسائل 

 وبني الترشيعات وروحها القانونّية وذهاب منطق االتساق والتناغم ضحيّة ذلك.

ًأن ًدور ًيظهر ًمنًًامطهنا ًالكثري ًوتفسري ًفهم ًيف ًواملقاصدي، ًواملناطي ًالتعلييل االجتهاد:

ًاجلزئّية،النصوصًاألحكام فالتعليل يساعد عىل التوسعة والتضييق كام بحثناه يف التعليل  ّية

النّّص، وكذلك يساعد عىل فهم مساحة الدليل واملراد منه كام بحثناه يف التعليل العقالئي. إّن 

دور هذه األنواع االجتهادّية هو دور تفسريي يضع الكثري من األحكام يف سياق تعلييل يعيد 

، فال حيذفها، بل يقّدم تفسريًا آخر له بربطها بأمر ثاٍن تصبح رهينًة له، وهو إنتاج تفسري َقه  ف  ها و 

ما نسّميه بالعّلة اإلثباتّية، فاإلفطار وقرص الصالة عىل املسافر حكم  أعادت الذهنّية التعليلية 

 وهكذا.وعي مثالً، ، بربطه بعنوان التعّب النواملقاصدّية اجلزئّية تفسريه

يمكن بناء فقه عىل النصوص األحكامّية فقط وال املقاصدية كذلك، بل إّن وعي ال  جًـ

حيان ولو عرب هني النصوص األحكامّية يف بعض األالنصوص املقاصدية أو العلل واملناطات ر

، لكّن )منهج اجلمع بني النصوص واملقاصد( االستقراء، والعكس صحيح، فالعالقة متوالفة

، تظّل أقوى من طاقة النّص بعد ثبوهتا دستورّية ونصوص التعليلقدرات النصوص الكلّية ال

 األحكامي، وفقًا ملا مّر، خاّصًة يف هذا املحور هنا.

ًـ إّن النصوص املقاصدّية العامة ال تنتج يف نفسها ترشيعات كام رشحنا أواخر بحث  د

ة الصدورّية أو التعليل النّّص فال نعيد، لكنّها قادرة عىل نفي ترشيعات أو إضعاف القوّ 

 الداللّية يف ترشيعات منافية هلا يف كثري من األحيان، وليس دائاًم.

كام أّن النصوص املقاصدية العاّمة واخلاّصة، بقدراهتا التأثريية عىل النصوص، تتمّكن من 

توسعة أحكام أو تضييقها أو غري ذلك تبعًا ملا قلناه سابقًا، وليس هذا تأسيسًا منها ألحكام 

ة يف دائرة ما ال نّص فيه، بل هو استنطاق أحكام يف دائرة أوسع تبعًا لفهم النصوص رشعيّ 



 

بوصف املقاصد والعلل جزءًا من القرائن الداللّية فيام قلنا سابقًا أّن املفردة والرتكيبّية نفسها، 

 الدكتور الفضيل عرّب عنه بالطريقة البيئّية يف فهم النصوص بإخضاع تفسري النصوص اجلزئية

فاملقاصدّية العاّمة واخلاّصة هنا تساعد عىل إدخال للغايات التي أعلن املتكّلم أّنه يريدها، 

بعض مفردات ما ال نّص فيه ضمن ما فيه نّص، لكن ليس عرب عمليّة تفسري ظاهري 

حكام فيام ال نص فيه ألسيس أت، فليس هنا للنصوص األحكامية، بل عرب عملّية الفهم التعلييل

 كليات عاّمة دستورّية مثل وجوب العدل وقبح الظلم ولزوم نظم األمر وغري ذلك. دعرب جمرّ 

 





 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 احملور الثاني

 دور االجتهاد املقاصدي واملناطي

 فقه النظم والنظرّياتتكوين املذهب الفقهي أو يف 





 

 

 

 

 

 يف املفهوم واالجتاهات متهيد

نظام أو فقه النظرّية، من املصطلحات مصطلح املذهب الفقهي باملعنى احلديث أو فقه ال

التي راجت كثريًا يف العرص احلديث يف جمال الدراسات الفكرّية والرشعيّة العاّمة، فقد استخدم 

، كام وّظف فكرة فقه النظرّية، «املذهب االقتصادي يف اإلسالم»السيد حمّمد باقر الصدر عنوان 

الفقه »أو « فقه النظام»ا انترش عنوان ، ورسعان م«اقتصادنا»خاّصة يف أعامله يف كتاب 

 ، بوصفه نوعًا من مطالعة الرشيعة مطالعًة منظومّية.«النظمي

ولست بصدد البحث التارخيي هنا، لكّن ثّمة وجهة نظر ترى أّن السيد الصدر ليس أّول 

من طرح هذه األفكار )فقه النظام ـ فقه النظرّية ـ املذهب الفقهي(، بل ثّمة ماضات 

 ات قبله، سنّيًا بل وحتى شيعيًا. ولسنا بصدد التعّرض هلذا املوضوع هنا.ومسار

ًبنيًعددًمنًالعلامءًوالباحثنيًيفًجدوائّيةًمقولةً ،ً«فقهًالنظام»وقدًوقعتًنقاشاتًمؤّخرا 

ًكشفتًعنًوجودًتّيارينًاثنني:

ئيل، الذي ينظر وهو التيار الذي ال يرى يف النشاط الفقهّي إال االجتهاد املسا التيارًاألّول:

يف املسائل الفقهّية مسألًة مسألة، وينظر يف القواعد الفقهيّة واألصولّية كذلك، فليس هناك 

ّتت عنوان فقه النظرّية أو فقه النظام أو  ،متلف عن هذينزائد أو اجتهاد  آخر أو فقه آخر 

 املذهب الفقهي.

ريض، فإّنه الفَ  الة طابعهي املسأعطولكي ن   ،وبعيدًا عن التحقيق والتدقيق يف منظور هؤالء

 ملا يؤمن به هذا التيار:هنا ّورين يمكن فرض تص

ًال ليس مقصود هؤالء نفي حماولة بناء صور هرمّية للرشيعة، فهم ال  األّول:تّصور

طة لتكوين رسم خاّص أو لوحة فنيّة بَ جزاء الفقهّية املستنحثني برتتيب األيعارضون قيام البا

مركز اعرتاضهم هو ّتويل هذا النشاط الثانوي إىل آلّية اجتهادّية استنباطّية  إّنام ناجتة عنها،



  

وتركها تفعل فعلها يف استنباط األحكام الرشعّية؛ ألهّنا لن ّتمل سوى الظنون والتخمينات 

معرفة األحكام يف نحن لسنا بحاجة إليها أساسًا واألقيسة واالستحسانات وما شابه ذلك، بل 

 .باطهاواستن الفقهّية

فهذا الفقه النظمي يبدأ بعد أن تنتهي االجتهادات الفقهّية احلقيقّية، وال حيكم هو عليها، بل 

 العكس هو الصحيح، حيث ّتكم هي عليه وتقيض.

أن يكون املقصود نفي جدوائيّة هذا النمط من التفكري حتى لو مل ي قَحم يف  التصّورًالثاين:

حكام، فال فائدة منه، بل هو تضييع للوقت وإشغال جمال االجتهاد الرشعي واستنباط األ

 للمراكز العلمّية بأمور ثانوّية، ال فائدة ت ذكر هلا.

وهو التيار الذي يرى أّن هذا النمط من البحث الفقهي رضوري  للغاية، ليس  ثاين:الالتيارً

عملّيات فقط يف جمال التكوين اهلرمي واملنظومي الالحق عىل عملّيات االستنباط، بل يف 

االستنباط نفسها، ومن ثّم فاالجتهاد جيب أن يعيد تكوين نفسه باندماجه جمّددًا ضمن هذا 

 النمط من التفكري إىل جانب قواعده األصلّية الثابتة.

ًاملصطلحات ًهذه ًومعاين ًالنظرّية ًفقه ًأو ًالنظام ًفقه ًمفهوم ًحتليل ًبصدد ًهنا وهل ، لسنا

ف املختلفة التي قيلت حوهلا؛ ألّن هذا ليس موضع ترجع ملعنى واحد أو متعّدد؟ والتعاري

نا دراسة أّنه هل يمكن لالجتهاد املقاصدي أو املناطي بالشكل الذي توّصلنا  بحثنا، بل هدف 

 ؟ـ أو ال سلبًا أو إجياباً ـ إليه أن يكون له دور أو كلمة هنا 

النظريات، وهو وسآخذ توضيحًا مبّسطًا ـ بعيدًا عن التعقيدات واجلدل ـ لفقه النظم و

( للرشيعة يعيد فهمها يف سياق مبادئ systematicالذي يرى أّن هذا الفقه هو بناء نظامي )

رًا مبعثرة، بل متثل عالقات اجلزئّيات مع الدوائر  ز  وأهداف ومسارات عاّمة، فال متثل ج 

يقرأ  ، فهو فقه  ذات اتساق وتناغم األوسع ومع الكلّيات لتنتظم عىل شكل منظومة متكاملة

قراءة خارطّية تنظيمّية، فيجعل هلا أصوالً وقواعد ّتتّية، وطوابق  ـ الرشيعة ـ أو بعض أبواهبا

 كبرية وفرعّية، تنتهي إىل نتائج وغايات ومآالت منشودة اً سفلّية وعلوّية، ومسارات وطرق

 .وحمّددة

أو فقه السلطة  أّن املراد بفقه النظام هو الفقه السيايس وعليه فام قد يتصّور عند بعضٍ 

تعني النظام السيايس أو « النظام»، اعتامدًا عىل أّن كلمة أو الفقه االجتامعي السياسّية



 

من خلط بني فقه النظام والنظام الفقهي، وبني ـ من طرف بعٍض آخر ـ السلطوي، أو ما يقع 

 إطالقًا هنا.فقه النظام وتنظيم األبواب الفقهّية وما شابه ذلك من مقوالت، ال عالقة لنا به 

من أّن فكرة فقه النظام  ،دين واملعارضني معًا هنااملؤيّ  ره بعض  وّ صىل ذلك أّن ما يتإأضف 

، هو أيضًا غري دقيق وال بمرتبٍط ارتباطًا قهرّيًا، فنحن ال نكتشف ة الرشيعةتستبطن شموليّ 

لرشيعة نفسها من تغطية الرشيعة ملطلق الوقائع حتى نرصد كيفّية التغطية، بل ننظر يف ب نية ا

حيث العنارص التي تتأّلف منها وتناسقها مع بعضها وتبادهلا العالئق املتواشجة، وسريها يف 

خطوط منتظمة للوصول من مبادئ حمّددة إىل غايات مطلوبة، سواء كانت الرشيعة شاملة أم 

ال تعني  ال، ففكرة فقه النظام ال تعني الشموليّة أو إقصاء دور العقل وما شابه ذلك، كام

 بالرضورة عدم الشمولّية أو استحضار العقل وجعله بديالً عن النّص أو منافسًا.

 أدوار ميكن لالجتهاد املقاصدي واملناطي أن خيدم بها فقه النظم والنظرّيات

العليل أن يساعد يف تقديم فهم أكثر اتساقًا وتناغاًم ويمكن لالجتهاد املقاصدي واملناطي 

 عرب اآليت: وذلك ،وكلّية للفقه

 ـ معضل عدم االتساق، بوصفه عائقًا أمام فقه النظرّيات والنُُّظم 

هي مشكلة عدم اتساق الرشيعة  ،أهّم مشكلة تواجه مشاريع من نوع الفقه النظاميلعّل 

، فعندما تقوم الرشيعة عىل تفريق املؤتلفات وتأليف املفرتقات فإّن وضع نظرّية بفهمنا هلا

سس ولينتهي إىل نتائج جزء منها يف موضعه، ليقوم عىل أ العنارص يقف كّل متكاملة متسقة 

حمّددة، يغدو أمرًا صعبًا، وهبذا كّلام اتسع نطاق قاعدة التأليف والتفريق صع ب مرشوع فقه 

 النظم والنظرّيات، وهو ما ملسه حمّمد باقر الصدر يف املذهب االقتصادي يف اإلسالم.

م احلجج والتنجيز والتعذير الوصول دومًا لنتائج متناسقة كيف نريد يف منهاجّية نظا

معقولة للفقيه يف شبكة عالقاهتا ويف مبادئها وغاياهتا. إّن املعضلة أّن عدم االتساق عندما 

                                              
( ليس الكالم عن الرشيعة الواقعّية املفروض اتساقها وتناغم أجزائها يف ّتقيقها الغاية، انطالقًا من 1)

منطقّيتها، بل الكالم يف الفقه بوصفه املنظومة الَفهمّية للرشيعة وقدرته ـ فيام بأيديه من أدّلة ومعطيات ـ 

 رشيعة.عىل إنتاج صورة نظامّية لل



  

نتج نتائج غري متواملة، األمر الذي ي عجزه يف مرحلة تكوين  هييمن عىل عمل الفقيه فسوف ي 

ارص متعاضدة مصطّفة بطريقة منطقيّة ـ وفقًا ملا تنكشف فيه لنا النظرّية عن إنتاج نظرّية ذات عن

ـ متلك وضوحًا يف شبكة عالقاهتا فيام بينها من جهة أوىل، وشبكة عالقاهتا مع املبادئ واملآالت 

 من جهة ثانية.

أوالدها يف إدارهتم مالّيًا، ويف  عندما ال متلك املرأة/األم سلطًة ـ رغم وفاة األب ـ عىل

عينه متلك سلطَة إدارة رشكة عمالقة من أمواهلا أو أموال غريها، هلا تأثري عىل رسم الوقت 

ز  فقيَه النظرّية عن تفسري  السياسات االقتصادّية يف البالد.. هذا األمر ييش بعدم اتساق، وي عج 

قه النظرّية ـ وهو يصوغ ف رشط أن ال يكون متكّلفًا تأّولّياً  ـ املوقف تفسريًا عقالنّيًا ولو حمتمالً 

 .حول قضايا املرأة

وع اجتهادي خيّفف من دائرة عدم االتساق، سوف يكون نظرّية أو مرشبناًء عليه، كّل 

مساعدًا عىل االقرتاب من تكامل فقه النظرّيات والنُّظم، وحيث إّن ما توّصلنا إليه سابقًا يف 

جهة ثانية، بل ويف بحث مباحث أركان االجتهاد املقاصدي واملناطي من جهة، وموانعهام من 

دورمها يف تقويم األدّلة اجلزئيّة وحّل التعارض بينها.. كّله يصّب يف ختفيف حّدة عدم االتساق 

 يف الرشيعة، فهذا يعني أّن هذا النوع من االجتهادات يساعد فقه النظرّية والنظم كثريًا.

ًـ ّننا نالحظ عنارص التشابه أئّية إلنتاج كلّيات، فهذا يعني استقراة عندما نفّكر بذهنيّ  أ

فنكون هبذا قد عّززنا آلّية البحث التي والتقارب بني اجلزئيات الصغرية لتكوين صورة كلّية، 

 تقوم عىل رؤية املتشاهبات، وهو ما يساعد االنتظام النظري الذي حيتاجه فقيه النظرّية.

هتا الشكلّية نحو وعندما نالحظ دور االجتهاد املناطي يف جتريد األحكام عن صور بًـ

ألّننا نخّفف الكثرات الصورّية  ؛فنحن نساهم كذلك يف هذا األمر ،صور أكثر عمقًا وكلّيةً 

 ونقرتب من الوحدات أكثر فأكثر.

ًـ عرب القواعد العقالئّية يف وعندما نخّفف من ظاهرة اجلمود عىل حرفّية النصوص  ج

، خاّصة عندما ن تقن  حكام واملوضوعاتفنحن نخّفف من عنارص التاميز بني األالتعّدي عنها، 

فّن إلغاء اخلصوصّيات عقالئّيًا؛ إذ هذا الفّن لو استطاع أن خيدمنا فهو قادر عىل تقليص 

دة القائمة بنفسها، لصالح حاالت متّسقة وعناوين أكثر كلّية وشموليّة.  احلاالت املنفر 

ء أو بالنصوص نفسها، بمثابة ستقرااالوعندما تكون الكلّيات املقاصدّية العاّمة الثابتة ب دًـ



 

مرجعيّات أشبه باآلبية عن التخصيص أو التي تفّّس ما خيّصصها بأّنه جاء بعنوان ثانوي وليس 

، فهذا خيّفف من متايز القوانني وعدم اتساقها؛ إذ جيعل االستثناءات ولو يف بعض األحيان أّولّياً 

 .بالعنوان األّويل كام قلنادائاًم ستثنائات ثابتة وليست اـ ولو يف بعض األحيان ـ ظواهَر طارئة 

ًـ وعندما تكون الكلّيات الدستورية واملقاصدّية والعلل الرشعّية واملناطّية، مرجعًا يف  هـ

ضة هلا أو يف تقديم ما يوافقها عىل ما يعارضها؛ انطالقًا ـ كام قلنا  طرح املفردات القانونّية املعار 

تامَل يف الطرف املوافق هلا، فهذا ما سينتج عىل املدى البعيد سلسلًة من سابقًا ـ من تقويتها االح

القوانني اجلزئيّة املتواملة مع الكلّيات، وسيعّزز موقع فقيه النظرّية يف تفسري االتساق القائم بني 

الترشيعات؛ إذ ذلك سيساعد عىل والدة جمموعات كبرية ذات أصول عليا وتطبيقات متنّوعة 

 متناغمة.

ً وكذا العقالئّية التي تقوم عىل قواعد  ـ وعندما نفّكر أكثر بالذهنّية التعليلّية النّصية ـو

التوّسع يف مناسبات احلكم واملوضوع وإلغاء اخلصوصّيات وفهم املناطات وخترجيها ـ فهذا 

ًا يعني أّننا نفهم روح احلكم املرّشع، ومن ثّم يمكننا مّد جسور بينه وبني حكٍم آخر معقول أيض

مناطيًا أو مالكيًا. وفقه  النظام يقوم عىل اجياد عالقة تواشجّية وتبادلّية بني أجزاء املنظومة، وال 

 يقوم عىل جمّرد الرتتيب، وإال فالرسائل العمليّة والكتب الفقهيّة الفتوائّية مرّتبًة ترتيبًا رائعًا.

ف يصبح جزءًا من عندما أفهم موضوع القرص واإلفطار بارتباطه بالتعب والنصب فسو

فلسفة التخفيف العاّمة يف الرشيعة، ولن يعود ظاهرًة مستقّلة غري مفهومة تبدو غري متسقة مع 

حميطها، وهكذا عندما أفهم ـ مثاًل ـ فلسفة العّدة للمرأة عىل أهّنا لضبط النسل والنسب، فلن 

الغاية املرّصح هبا يف يكون هناك تباينات يف الترشيعات، وكذلك عندما ت فهم الزكاة يف سياق 

بعض النصوص، وهي رفع حاجات الفقراء يف املجتمع، فسوف تزول اهلوّية اخلاّصة لألعيان 

دث اتساقًا مع غايات الرشيعة العاّمة يف النظام الرضيبي، وكذلك عندما تفهم  الزكوّية، بام حي 

حدة، هي حرمة كّل نصوص ّتريم العصري العنبي والفّقاع والنبيذ وغريها يف سياق كلّية وا

، فسوف ت صبح هذه التحريامت مسكر، كام قّررناه بالتفصيل يف مباحث األطعمة واألرشبة

كر وزوال العقل املغيّي بعدم غياب الناس عن  مّتسقة، ترجع لغاية واحدة، وهي رفع السُّ
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برصف  مسؤولّياهتم االجتامعية والروحّية، وهكذا إىل عرشات األمثلة التي من هذا النوع،

 النظر عن صّحة هذا املثال أو ذاك.

جزاء أساعد يف تقريب ن ي  كري االجتهادي أفتوهبذا يكون من الطبيعي ملثل هذا النمط من ال

 الصورة من بعضها لتكتمل وتتناسق.

واألهّم من ذلك كّله أّننا سبق أن ناقشنا يف فكرة قيام الرشيعة عىل عدم االتساق، وقلنا بأّن 

ء والتتّبع، ومن ثّم فالتهويل بفكرة عدم االتساق ينبغي ستقرا، بل ثابت  عدمه باالهذا أمر  باطل

التأّمل فيها، خاّصة وأّن غالب املساحة التي نتكّلم فيها ـ إن مل يكن كّلها ـ هي املساحات 

 العقالئّية العرفّية كالتجارات والسياسات واإلدارات والتنظيامت، وليس التعبدّيات املحضة.

ًك ًبرسابهذا ًأشبه ًبلًهذا ًتعدًتعاينًمنًمشاكل، ًالنظمًمل ًفقه ًفكرة ًالًيعنيًأّن ، فإّن ّله

الفقيه سيظّل يواجه التخصيصات والتقييدات واالستثناءات التي ال يعرف كيفّية فهمها 

 وتواشجها مع الكلّيات، ومن ثّم فام نّدعيه ليس حّل املشكلة أبدًا، بل التخفيف بقّوة من حّدهتا.

يف حّل املشكلة يف استنباط أكثر فأكثر نّا نأمل أن يذهب مثل السيد حمّمد باقر الصدر وهبذا ك

املذهب االقتصادي نحو التفكري املقاصدي والتعلييل واملناطي، وينشط أكثر يف استخدام 

الطريقة التي امتدحها هو نفسه عند الشيخ حمّمد جواد مغنيّة، فربام كان ذلك سيساعده أكثر يف 

نًا بنظرّية مقاصد الرسول وأدواره وشخصيّاته يالت تكوين نظرّية مّتسقة، مستعحّل مشك

، فاضطّر يف التطبيق املتنّوعة التي تكّلمنا عنها سابقًا، وهو رغم حماولته لكنّه مل يذهب هبا بعيداً 

 لألخذ بفتاوى الفقهاء، ومنهم املتوّفون، لكي تلتئم الصورة عنده.

ًهنا:مساعدا ًبًدورا ًمركزّيا ًعنارصًمتواشجةًمتعاضدةًتلوالنتيجة:ًإّنًهناكًعّدةًع

 .يف تقويتها رؤية التشابه يف الترشيعات ئيّة والنصّية الغائيّة والدستورّيةستقراالكليات اال أًـ

، بام خيّفف التاميزات جتريد األحكام اجلزئّية عن خصوصّياهتا لربطها بعناوين أعىل بًـ

 .والوحدات املتكثّرة

 لترشيعات عرب مقولة مقاصد الرسول.بعض اهم التارخيي لالف جًـ

 .، بام يعّزز االتساقالتعارضات بني األدّلة بمعونة املنهج املقاصدي واملناطيبعض حّل  دًـ

 الرتتيب األولوي للكليّات واملقاصد واملبادئ. هـًـ

يف كتاب  وقد تعّرضنا ألغلب هذه األمور يف هذا الكتاب، كام تعّرضنا لبعٍض آخر منها



 

 «.فقه املصلحة»

طرح أّن إحدى غايات وفوائد معرفة املقاصد  وهبذا كّله نفهم كيف أّن بعض املقاصدّيني

 مجايل شمويل عن اإلسالم ورشيعته.ر إهو ّتصيل تصوّ 

 فقه النظم والنظرّيات بداية إمامّية إلعادة روح االتساق للتشريعات

ظرّيات والنظم التي تشهد الكثري من الكالم يف شري أخريًا هنا إىل أّن حركة فقه النوأ

املؤّسسة الدينية خاّصة اإلمامّية، ما لبث أن استعرت نقاشاته جمّددًا خالل األعوام الثالثة 

األخرية، تعطيني مؤرشًا عىل أّن التفكري اإلمامي بدأ يميل لرضورة وضع اليد عىل تناسق 

ف التي متثل أساسًا يف التفكري االجتهادي منذ الترشيعات والتخفيف من فكرة التفريق والتألي

قرون، بل لعّلني أّدعي بأّن الفقه العميل الذي حّركه اإلسالمان: السيايس واالجتامعي، خالل 

من فردّية الفقه  القرن األخري فرض إعادة النظر يف كيفّية قراءة الفقه كّله، ومن ثّم فاخلروج  

ريورته مرشوَع وتربوّيته، أو خروجه من مفرداته نحو صنحو حضارّيته وسياسّيته واجتامعّيته 

قف عند حدود الشعارات، بل هي أمور هلا رضائب باهظة الثمن، ومنها حياة، ال يمكن أن ي

الرتاجع التدرجيي العفوي عن أفكار البعثرة وعدم االتساق، األمر الذي فرض إعاة قراءة 

 الفقه كّله بطريقة متلفة بعض اليشء.

 شرعّية فقه النظام، بوصفه فاقدًا لألصول االجتهادّيةـ معضل  

ة تقوم يف مواجهة مرشوع فقه النظم والنظرّيات هو سؤال الرشعيّة، بمعنى أّن أبرز إشكاليّ 

ـ وهي  ونهساس الذي يواجه هذا الفقه هو أّنه لو انتهينا من الفقه اجلواهري كام يسمّ ق األالعائ

لنظام؟ ليس ة التي يقوم عليها فقه اام هي األصول االستدالليّ ف ـ ليهاإشخصيًّا تسمية ال أميل 

 ة واالستناد.فمعضلة فقه النظام هي الرشعيّ  ومن ثمّ  ،صول من هذا النوع عندهمثّمة أ

بعبارة أخرى: إّن أصول االجتهاد املعرَتف هبا والثابتة يف الدراسات الرشعّية واألصولّية، 

نتج فقَه نظٍم أو نظرّيات أو مذاهب، فإذا أراد فقه النظرّية تّم العمل عليها منذ قرون، وهي ال  ت 

 سس اجتهادّيٍة هو يقوم حتى يأخذ رشعّيته منها؟!النظام أن ينتج نفسه فعىل أّي أ   أو
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معنّيًا هنا بالدفاع عن فقه النظام، فهذا بحث  آخر، لكّن بحوثنا السابقة ـ هنا ويف  لست  

 الفقه املدريس حيتاج إىل قفزة غري حاّدة لي صبح فقه النظام كتاب فقه املصلحة ـ تؤّكد لنا أنّ 

عنده معقوالً، ففقه النظام ليس سوى حماولة للتفكري يف فهم النصوص بطريقة متلفة، وضمن 

قواعد سبق أن قّررناها، وبحاجة لعدم اجلمود عىل تطبيقات الفقهاء لقواعد التعّدي عن 

ليست هي النسخة األخرية لتفعيل قواعد التعدي  وأّن هذه التطبيقاتحرفّيات النصوص، 

أيضًا بحاجة عن حرفيات النصوص، وإّنام هي جمّرد شكل زمني وجتربة تارخيّية.. كام أّنه 

إلعادة فهم قضّية القياس جيّدًا وموقف أهل البيت منه، وبحاجة أيضًا لفهم أولوي )ترتيب 

ئّية الوثوقّية أكثر، إىل ستقرايل الروح االاألولويات( للرشيعة كام قلنا مرارًا، وبحاجة لتفع

جانب ـ يف تقديري ـ التخيّل العميل عن جمموعة قواعد كّلها حمّل مناقشة حتى بني العلامء 

أنفسهم من الناحية النظرّية، مثل حجيّة خرب الواحد الظنّي، وحجّية اإلمجاع املنقول واملحّصل، 

 أدّلة السنن، ومرجعّية ء، وقاعدة التسامح يفوحجّية الشهرة الفتوائّية وكذا سرية العلام

 يف التفكري االجتهادي واإلفتاء الفقهي وأمثال ذلك. االحتياط

ـ هو أّن داخل الفقه « فقه املصلحة»إّن ما أّدعيه ـ مما توّصل له كتابنا هذا، وكتابنا السابق 

ا، ثّم تطويرها، ثم بناء مرشوع املدريس بذورًا مبعثرة مل تلَق اهتاممًا كبريًا، يلزم إعادة تثويره

فقه النظام مبدئّيًا، رشط التخيّل عن )تشييع( فكري عليها، وهي بنفسها قادرة عىل ّتقيق شيعّية 

سلسلة من األصول النظرّية ختّليًا عملّيًا من نوع االحتياط واإلمجاع والشهرة وأمثاهلا، وصوالً 

 .النتهاء عرص هذه املعايري بشكٍل حقيقي

ألصول فقه جديد، بل هو بحاجة ـ يف تقديري ـ بحاجة ليس فقه النظام ه يعني أّنه وهذا كلّ 

لتطوير أصول االجتهاد احلاليّة تطويرًا مدرسّيًا حيمل معه اجلرأة، بعد تفعيل بعض القواعد 

تفعيالً عمالنّيًا أكرب، وأظّن بأّن هذه املرحلة قادرة عىل الذهاب بنا نحو فقه نظٍم وفقه نظرّيٍة 

 معقول.

 ـ اختيار الفرضّيات وتفسري غياب الفقه املنظومي عن النّص الديين 

ًالنظريًّ ًفقه ًمشكلة ًتواجه ًالتي ًاملناقشات ًسياق ًاختيارًًةيف ًمعضلة ًتقف ًالنظام، أو

ّصل ة التي تّم التوومعنى هذه املعضلة أّن فقيه النظرّية يالحظ املفردات اجلزئيّ  الفرضّيات،



 

ة، ظم ضمن صورة حمّددتنت يعيد تشكيل قطع الفسيفساء هذه بطريقةٍ ليها، ويريد اآلن أن إ

حتى  ساساً ّية التي يطرحها أوالسؤال: ما هو مرّجح فرضيّة عىل أخرى؟ وما هو مرّجح الفرض

 ؟رَخ كن هلا منافس  ظاهر من فرضّيات ألو مل ي

ما  ،متناسقةكلّية  ة كّون لدينا صورةً ن تشكيل عنارص جزئيّ أولنا تعميق السؤال: لنفرض 

يدها املوىل بحيث يمكننا نسبتها ة املتناسقة هي التي يرهو الدليل عىل كون هذه الصورة الكليّ 

 اً فام هو مرّبر النسبة أيض ،ة الرتكيبمامنا بفعل عمليّ شّكل أأخرى مل تت ه يريد صورةً فلعلّ  ؟ليهإ

 للموىل سبحانه؟ ةهذه املرّ 

م عىل رشعيّة االجتهاد السابقة أّن السابقة تقووالفرق بني هذه اإلشكالّية واإلشكالية 

سسه ومنطلقاته البحثّية، فيام هنا ننظر للنتيجة الناجتة عن ممارسة هذا االجتهاد، النظمي وأ

لنسأل: ما هو الدليل عليها بنفسها؟ إّن الدليل قام عىل اجلزئّيات ومل يقم عىل الصورة الكلّية 

 الكليّة بشكلها التنظيمي املتناسق؟! بعنواهنا، فام هو الدليل عىل الصورة

ًاإلشكاليًّ ًأو ًالسؤال ًالنظريًّاألة ًفقه ًيواجهها ًالتي ًوالنظام،خرى هو: إذا كانت هذه  ة

يف تبيني  ةسلوب األنبياء واألئمّ فلامذا مل يكن أ ،قيّة املتناغمة جزءًا من الرشيعةسالصورة التنا

رغم أّن الصورة الكلّية  ،ة متفّرقةجزئيّ نوها عىل شكل مسائل رشيعة هبذه الطريقة، بل بيّ ال

يصاهلا حسب افرتاض القائلني بدخول الرسالة التي يريدون إيفرتض أن تكون جزءًا من 

غراضها؟ فلامذا غاب تبيني هذه ة االجتهاد أو فهم الرشيعة وأاكتشاف هذه الصورة يف عمليّ 

أال يكشف هذا عن  !؟هلااملبنّي نفسه  صاحب الرشيعةًا من قبل ًا ومنظوميّ انتظاميّ  رشيعة تبييناً ال

 أّن هذه الصورة الكليّة ليست مهّمة لديه، وليست أساسًا يف التصّور والعمل؟!

ً ًيفًسياقًأعّم،ًلقد ًحتّدثًعنها ًالثاين، ًالسؤال ًعنًهذا ًجوابّية ًحماولة ًالصدر ًللسيد كان

قد يقال » يئيًـ:حيثًقالًـًوهوًيدافعًعنًمرشوعًالتفسريًاملوضوعيًمقابلًالتفسريًالتجز

سالم ة اإلن نفهم نظريّ أىل إة؟ ما الرضورة ساسيّ ات األىل ّتصيل هذه النظريّ ه ما الرضورة إبأنّ 

 االجتامعي سالم يف سنن التاريخ ويف التغرّي ة اإلن نفهم نظريّ أو أعام  بشكلٍ  ة مثالً يف النبوّ 

 نّ أنا نجد بنّ إف ..عام؟ سالمي بشكلٍ سالم يف االقتصاد اإلة اإلنفهم نظريّ  عام؟ أن بشكلٍ 

عطى القرآن ام أنّ إة، وات حمدودة وبصيغ عامّ ات عىل شكل نظريّ هذه النظريّ  عط  مل ي  ‘ النبّي 

نفسنا يف سبيل ّتصيل هذه النظريات أتعب ن ن  أىل إما الرضورة  هبذا الرتتيب للمسلمني.



  

لشكل املرتاكم هبذا عطاء هذا املجموع، هذا ااكتفى بإ‘ ن النبّي أن الحظنا أوّتديدها بعد 

ات كان يعطي هذه النظريّ ‘ النبّي .. ات؟ن نستحصل هذه النظريّ أىل إما الرضورة  الشكل؟

ة، سالميّ نه يف احلياة اإلمن خالل املناخ القرآين العام الذي كان يبيّ  ،ولكن من خالل التطبيق

املناخ  نّ ؛ ألاً ارتكازيّ  اً اليّ مج إة ولو فهامً طار هذا املناخ، يفهم هذه النظريّ  فرد مسلم يف إوكان كّل 

ن  عىل أكان قادراً ‘ طار الروحي واالجتامعي والفكري والرتبوي الذي وصفه النبّي واإل

ن حداث. إذا أردنا أعطي النظرة السليمة، والقدرة السليمة عىل تقييم املواقع واملواقف واألي  

داخل عرف لغة من اللغات، نسان يعيش حالة بني حالتني: حالة إ نقول: ،ب هذه الفكرةنقرّ 

من  إىل املعاينذهاهنم أبناء هذا العرف، كيف تنتقل أبناء هذه اللغة،  أنّ أن يفهم بأنسان يريد إو

 نسانأن نأيت هبذا اإلحدامها: هنا توجد حالتان: إ دون املعاين من األلفاظ؟لفاظ؟ وكيف حيدّ األ

عامق هذا العرف إذا جعلته يعيش يف أق هذه اللغة عامأعامق هذا العرف، يف أونجعله يعيش يف 

 ،طويلة من الزمن طار هذا العرف وهذه اللغة فرتةً ت به احلياة يف إعامق هذه اللغة واستمرّ أويف 

ك ذهنه ن يتحرّ أطار العريف الذي يستطيع من خالله طار اللغوي، واإلن لديه اإلسوف يتكوّ 

 غة وقواعد اللغة تكون موجودة وجوداً مدلوالت الل ألنّ  ؛ملا يريده العرف واللغة منه وفقاً 

نسان خارج مناخ تلك اللغة، خارج عرف تلك اللغة إذا كان اإل ..يف ذهنه اً ارتكازيّ  اً إمجاليّ 

 ئن تنشأيف ذهنه القدرة عىل التمييز اللغوي الصحيح، كيف تستطيع  ئعرفها وأردت أن تنش

ىل قواعد تلك طريق الرجوع إ لصحيح؟ يكون ذلك عنيف ذهنه القدرة عىل التمييز اللغوي ا

ىل ذلك ، ترجع إنسانى يف ذلك اإلىل ذلك العرف الذي تربّ  أن ترجع إاللغة، حينئذ البدّ 

ىل علوم ، نفس ما وقع بالنسبة إةات العامّ ة والنظريّ العرف لكي تستنتج منه القواعد العامّ 

 ة الذين عاشوا يف كنفذن الصحاب. إجل توضيح الفكرةهذا املثال مثال تقريبي أل.. ةالعربيّ 

، اً ارتكازيّ  اً مجاليّ  إياً وها تلقّ ة فقد تلقّ ات بصيغ عامّ وا النظريّ ذا كانوا مل يتلقّ إ‘ عظماأل الرسول

ىل ًا تكون احلاجة إذإ ..ا حيث ال يوجد ذلك املناخمّ أ ..فكارهمرست يف أذهاهنم وأانتقشت يف 

 .«..ةة ملحّ حاجة حقيقيّ  ـ سالمن واإلات القرآىل دراسة نظريّ إيعني احلاجة ـ ات النظريّ 

ًبنيً ًالعالقة ًكشفًشبكة ًخالهلا ًمن ًأيضا  ًا ريد ًالتي ًبعضًالوقفاتًالرسيعة ًهنا ولدّي
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ًاتًاملتناسقة،ًوذلك:وتكوينًفقهًالنظمًوالنظريًًّ،االجتهادًاملقاصديًواملناطي

صدر الالتفسري الذي قّدمه النظرّية ب إّن هاتني اإلشكالّيتني تواجهان أكثر فقهَ  الوقفةًاألوىل:

ة هلذا الفقه، فالصدر اعتمد لتكوين فقه النظرّية عىل بنائه عىل فقه املسائل، فالنتائج االجتهاديّ 

ج عن واحد، هي التي سينت   ة يف املسائل املتفّرقة التي تنضوي ّتت ملفٍّ ة املدرسيّ النمطيّ 

بتحليله وتشكيل صورة جامعة له،  هن يقوم فقيه النظريّ أض رتالتحقيق الفقهي فيها تراكم يف

قول بدرجة كاملة ـ عىل البعثرة يف  عالية ـ وال أة عند الصدر قائاًم بدرجةٍ من هنا كان فقه النظريّ 

ة بينها ة تناسقيّ ، فهو يريد أخذ عني هذه النتائج لكن عرب إعادة تكوين فرضيّ ةالنتائج الفقهيّ 

 ،تناسقة وكاملة، وهلذا عندما واجه مشكلة الثغراتية مو لوحة فنّ أىل صورة إن ّتّوهلا أيمكنها 

أخرى بالصعود من األسفل  ذا ما عرّبنا عنه يف مناسبةٍ ، وهىل فتاوى اآلخرين للذهاب إاضطرّ 

 ة والنظام.عىل يف تكوين فقه النظريّ األ إىل

الشيخ شمس الدين ـ ينطلق يف تكوين فقه اإلمام الشاطبي ولو أّن شخصًا ـ مثل  اأمّ 

ات يف يقوم بفهم اجلزئيّ  ة والنصوص املقاصدّية، ثمّ ات الدستوريّ ة والنظام من الكليّ يّ النظر

ة النتائج الفقهيّ  نّ أل؛ شخص قد ال يواجه بالضبط ما يواجهه الصدرالضوئها، فإّن مثل هذا 

 ه  ات واملقاصد، فلن يولد عنده فقكثر التئامًا مع الكليّ أبطريقة ـ من البداية ـ عنده ن سوف تتكوّ 

ىل انتظام عرب ة إهذه البعثر ّتويَل  ة  فقيه النظريّ واملسؤولّية اإلضافية ل طنشاالر حتى يكون مبعثَ 

فرضيّات  هولن تكون أمام وضع نّظارات جديدة يف فهم شبكة العالقة بني هذه املفردات.

ت متعّددة حتى خيتار بينها يف عملية الرتكيب، بل هي فرضية واحدة تفرضها قهرًا الكليّا

 الدستورّية واملبادئ الترشيعيّة العليا والعمومات املقاصدّية.

بدي بعض  ناقدي فقه النظام اليوم ـ وهو الشيخ حمّمد جواد فاضل اللنكراين يف  من هنا ال ي 

ـ قلقًا من فقه النظرّية الذي طرحه الصدر، بل يعترب أّن فقه النظام مغاير   بعض حمارضاته

                                              
ة فقه النظم والنظرّيات، ( البّد يل أن أشري إىل أّن الشيخ اللنكراين كان ناظرًا بدرجة أكرب ألحد تفاسري فكر1)

وليس لتامم تفاسريها، فإّن الفكرة وقعت فيها التباسات وتعريفات متعّددة مؤّخرًا. ولدّي العديد من 

املالحظات عىل سامحته، لكّن املجال ليس هو جمال البحث يف فقه النظم، رغم أّنني أوافقه عىل بعض 

يمكن حال، النظم، فريجى االنتباه. وعىل أّية اإلشكالّيات التي طرحها عىل بعض تفاسري فكرة فقه 
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ي فإّن السبب يف ذلك أّن فقه النظرّية الصدرّي ال يتخّطى حدود قواعد لفقه النظرّية، ويف ظنّ 

االجتهاد املدريس التي يؤمن هبا الناقد هنا، ولو ختّطاها فبشكل طفيف جدًا، بخالف فقه 

النظام بشكله اآلخر الذي يدخل أكثر يف عمق العملّية االجتهادّية ويقوم بتغيري قواعد اللعبة 

نجد كثريًا أّن السيد الصدر يفّكر ـ وهو يامرس عملّية االستنباط ـ بطريقة  وهلذا ال نكاد فيها.

يف دراساته الفقهّية، بل وتقليل التخصيص والتقييد والفهم التارخيي، الفقه املقاصدي واملناطي 

يبدو عليه احلذر جدًا، رغم إشاراته املمتازة التي تبدي محاسًا نظرّيًا وبعض التفاعل العميل 

 عنده.

انطالقًا ممّا تقّدم، ي صبح جلّيًا دور الفقه املقاصدي واملناطي يف حّل املعضلة  لوقفةًالثانية:ا

األوىل من املعضلتني هنا؛ ألّن الفقيه هنا يكتشف التناسق وخيّفف البعثرة عرب الفهم العليل ـ 

ئيّة، ستقرااال النّّص وغري النّّص ـ للترشيعات، وكذلك عرب القواعد الكلّية اآلتية من النتائج

وأيضًا عرب ترجيحه النصوص املتواملة مع الكلّيات عىل غريها عند تعارضها، بام خيّفف من 

 دائرة البعثرة.

فالفقيه املقاصدي واملناطي يوَلد عنده الفقه  أقلَّ بعثرًة، فهو ال خيتار فرضّية لرتكيب أجزاء 

ضعها، فينتهي اكتشافه باكتشاف (، بل هو يكتشف األجزاء حال كوهنا يف مواpazelاللعبة )

الصورة الكلّية، ال أّن اكتشاف الصورة الكلّية يمّثل خطوًة الحقة عىل عملّية االجتهاد 

 األصلّية، وهذا هو املهّم هنا جّدًا.

ومن الواضح أّنه ختتلف هذه النتيجة تبعًا لتنّوع االجتاهات املؤمنة باملقاصدّية واملناطّية 

للّية، فبعضها أق  رب هلذه النتيجة من بعض، فانتبه.الع 

وهباتني الوقفتني نستنتج أّن الفقه املقاصدي واملناطي يمكنهام مساعدة فقه النّظم 

 والنظرّيات يف جتاوز املشكلة األوىل هنا، إىل حّد مقبول.

ً يضًا، وحماولة الصدر ممتازة يف شكلة الثانية املثارة هنا قابلة للحّل أإّن امل ثالثة:الالوقفة

 األسئلة التي تفتح عىل إضافة يف هذا احلّل، مثل:لكن مع ذلك ثّمة بعض  ،تقريب الفكرة

ًـ فكيف يكون تبليغه لألجيال  ،إذا كان النبّي يبّلغ بتجربته وروحّية احلياة املعارصة له أ

ه ودين   ،لالحقةجيال اة توضيح النظرّية اإلسالمّية لألالالحقة؟وكيف يكون قد ّتّمل مسؤوليّ 

 وما هي مسؤولّية القرآن نفسه هنا؟ ديان؟م األخات



 

لواجهنا السؤال اآليت: كيف  ،جاب هبا الصدر عن املشكلةأإّننا لو حّللنا الطريقة التي  بًـ

ر الكيّل للرشيعة؟ ما هي ميكانيزما هذا حصل املسلمون املعارصون لزمن النبّي عىل هذا التصوّ 

 وما هي خطواته املتوّقعة يف هذا املضامر؟ كيف قّدم هلم النبّي هذا التصّور؟األمر؟ 

 الذي ّتّدث عنه ممتازان، لكّن سؤاالً يظّل  لصدر واملثال اللغوّي اإّن الفكرة التي أوضحها 

قائاًم هنا: كيف تسنّى للمسلم املعارص للنبّي أن يكتشف الصورة الكلّية من النصوص 

ن أقدناها؟ وملاذا ال يمكننا نحن والتجربة؟ ما هي العنارص التي كانت بني يديه ونحن افت

 نعيش شيئًا من هذا القبيل؟

ن ، لربام أمكنه أني العللني وأمثاهلمني واملناطيّ تقد بأّن الصدر لو ذهب مسلك املقاصديّ عأ

وذلك أّن التفكري املقاصدي والعليل يقول بأّن املسلمني األوائل كانوا يفهمون  واب؛يعّمق اجل

وكانوا أنشط كات واملعايري، الكثري من املناطات واملالالعفوي ـ ي بوعيهم البرشي والعقالئـ 

واألخذ بالدالالت منّا يف إلغاء اخلصوصّيات وختريج املناطات وإعامل املذاقات الرشعّية 

الفهم هو غياب هذا  الكلّية عنّاّن أحد أسباب غياب هذه الصورة وأوغري ذلك، الرتكيبيّة 

وعدم رصدنا للمناطات والعلل  تنا الفقهَ ئعندنا، فنحن بتجز املناطي واملالكي واألولوي..

ب تلك الفهوم التي كانت القياس والرأي، سبّب غيالوثة ات، وخوفنا الزائد من كواملال

فهل  ؟عدا بعض الوقائع والنصوص التي غابت ،هيم ممّا مل يكن لدينادال فامذا كان للدهيم، وإ

ة ابت هي التي اشتملت عىل تكوين الصورة الكليّ ع والنصوص التي غئهذه الوقا نّ أصادف 

 ه ال يساعد عىل ذلك؟!نّ أباقي لدينا صادف البينام 

ويدركون مغازي  ،نيولويّ أني مناطيني قاصديّ مكانوا  لوّ لمي العرص األمس نّ أعتقد بأإّنني 

لبرشي مثاهلا بفهمهم اأو واإلدارّية ةاالجتامعيّ والسياسية وة الكثري من الترشيعات العرفيّ 

ذا وهل ،ة حمضةقحام علل غيبية او احتامالت فرضيّ إدون  ووعيهم التارخيي السياقي، الطبيعي

 دهيم بينام تفّككت لدينا.انسجمت الصورة ل

ال أّدعي بأّن هذا هو السبب الوحيد، بل أقول بأّنه أحد األسباب، ولكي تعود لنا الصورة، 

تبتعد عن األرسارية حيث ال دليل عليها، ولكنّها ال جيب أن نفهم األمور بطريقة أكثر عقالئّيًة، 

 تنفيها حيث تكون ممكنًة إمكانًا وقوعّيًا عقالئّيًا.

أكتفي هبذا القدر من التعليق عىل الرتابط واخلدمات التي يمكن أن يقّدمها االجتهاد  



  

ىل التناسق املقاصدّي والعليل واملناطي وأدواهتام يف تكوين فقه النظرّيات والنظم القائمة ع

واالتساق، وذلك باملعنى الواسع ملصطلح فقه النظرّيات والنظم، وبعيدًا عن التفاسري اخلاّصة 

 هلام.

وأعيد جمّددًا التأكيد عىل أّن هذا كّله ال يعني أّن فقه النظم والنظريات ستنتهي مشاكلهام 

، بل كّل ما نتوّقعه هو باالجتهاد املقاصدي واملناطي والعليل الذي طرحناه هنا يف هذا الكتاب

 أّنه سوف تتقّلص نسبة املشاكل إىل حّد معنّي ومقبول.
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 يف املواقف من فقه احليل الشرعّية متهيد

ترجع يف احلّد األدنى إىل القرن الثاين اهلجري، فكرة احليل يف الفقه اإلسالمي فكرة قديمة 

وقد انقسمت االجتاهات الفقهّية فيها إىل مواقف، من متحّمٍس هلا ومعترٍب أّن فقيه احليل 

الرشعّية هو الفقيه القادر عىل حّل املشكالت العالقة واجياد احللول هلا، إىل معرتض عليها 

عب بالدين والرشيعة، واستحالل للمحّرمات ومنتقد معتربًا أّن فقه احليل ليس سوى تال

عن التفاف عىل األحكام الرشعيّة، ومنهم من مل يرفضها  وفرار من الواجبات، وال يعرّب إال

 .فقهّيًا لكنّه عرّب عن عدم ميله أو حّبه هلا مثل الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء

، ففيام نجد يف الفضاء األحيانانعكاسًا ملوقفهم منها يف بعض لحيل تعريفهم لويبدو لنا 

ا ة معارضة أهّن ا احلذق وجودة النظر، نجد يف تعريفات حنبليّ احلنفي املوافق للحيل تعبري أهّن 

وهذا  .، كام يعرّب ابن تيميةوأّن كلمة احليل تنرصف إىل حيل اليهود املذمومة ،ّتليل احلرام

وهو وإن كان خطأ من الناحية املنطقّية،  كّله نوع من نقل موقفهم من املوضوع إىل تعريفهم له،

 غري أّنه يساعدنا هنا عىل اكتشاف تنّوع مواقفهم وتأثريها عىل تصّوراهتم لألمور.

ونظرًا الشتهار املذهب احلنفي بفقه احليل الرشعيّة، اعترب بعض علامء اإلمامّية أّن هذا الفقه 

لتفكري بذهنّية مدرسة الرأي هو الذي غّل من قبلهم، فكأّن اوليَد مدرسة الرأي أو است   كان

ى التامدي يف دّ أو»أوصل إىل فقه احليل الرشعّية، ويف هذا يقول السيد مرتىض العسكري: 

ال  حكاماً أة باسم احليل الرشعيّ  املجتهدين بمدرسة اخللفاء ع بعض  ن يرّش أاالعتامد عىل الرأي 

 .«الً بني املرء خجج ويندى هلا ،قانون عىل وجه األرض يوجد نظريها يف أّي 
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وينتقد الشيخ حمّمد جواد مغنيّة بشّدة فقه احليل الرشعية كام أسلفنا احلديث عنه، لكّن نّصًا 

رين هذا الدجل واالحتيال بنفاق ويذكّ »مثريًا له يقول وهو يتحّدث عن حيل بني إرسائيل: 

ج يف ، ليوقعوا بعض السذّ هون احلقائقة الذين يتالعبون باأللفاظ، ويشوّ حمرتيف الدين والوطنيّ 

اهلل ة، حتى كأّن يف احليل الرشعيّ  اً خاّص  بعض الشيوخ ألَّف كتاباً  نّ أشباكهم.. ومن الطريف 

هؤالء اهلل وإذا مل يمسخ  ..صغري ختفى عليه التموهيات، وال يعلم الصادقني من الكاذبني طفل  

عىل هيئة الكالب  هم غداً فسيحرش ،قردة خاسئني يف هذه احلياة، كام فعل باليهود من قبل

 .«ن..م ممسوخون يف الباطوإذا مل يمسخ الكاذبون اآلن يف الظاهر فإهّن  ..والقردة واخلنازير

بدي الشيخ نارص مكارم الشريازي ـ وسائر مؤّلفي تفسري األمثل ـ اعرتاضًا، ولو يف  وي 

 وحيتمل أيضاً »يث يقولون: اجلملة، عىل احليل الرشعّية مع إشارة خلصوصّيٍة مهّمة لدينا هنا ح

 ،لتربير مالفاهتم ؛ةالرشعيّ  ون األحكاماآلية ناظرة إىل حال األشخاص الذين يستغلّ  أنّ 

من  اً فالقرآن يعترب هذا العمل نوع ة،كون بالظواهر من أجل بعض احليل الرشعيّ ويتمّس 

 ك فقطة والتمّس يّ فعىل هذا ال ينبغي اإلغامض عن روح األحكام اإلهل.. االستهزاء بآيات اهلل

ويرتتب  عظيامً ًا ه يعترب ذنبختاذ آيات اهلل ملعبة بيد هؤالء، فإنّ ابالظواهر اجلامدة هلا، فال ينبغي 

 .«عليه عقوبة أليمة

وثّمة وجهة نظر ترى أّن السبب يف والدة فقه احليل هي القراءة التجزيئّية للفقه، فهي التي 

لد منسجاًم مقاصدّيًا مل بعثرت الفقه، فدفعت الفقيه للتفكري  يف حلول للمشاكل، ولو أّن الفقه و 

 .نكن أمام فقه احليل

طبعًا هذا املوقف من بعض فقهاء اإلمامّية ال جيعل الفقه اإلمامي مصنَّفًا عىل مدرسة 

هلا، بل قد وردت بعض  معارضة فقه احليل، بل هو يتبنّاها وإن مل يكن بحجم التبنّي احلنفي

، إضافة أئّمة أهل البيت استندوا إليها يف تربير املوقف اإلجيايب من فقه احليل الروايات عن
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، يف القرآن الكريم، واللتني تعتربان من أهّم ×، وأيوب×إىل كّل من قّصة إبراهيم

 مستندات فقهاء احليل الشيعة وغريهم.

ل غالبًا ما كان ومل يوافق املوافقون أو يرفض الرافضون هنا األمَر بشكل مطلق وتاّم، ب

لدهيم مساحة مغايرة، فالرافضون لفقه احليل مل يقولوا بأن كّل ختريج أو مَرج هو مرفوض، بل 

اعتربوا أّن احلالة الغالبة لفقه احليل الرشعيّة مل تراع  القواعد الرضورّية التي ّتمي هذا الفقه من 

واع احليل وتقسيمها من حيث التوّرط يف مالفة الرشع، هلذا نجد الكثري من الكالم عن أن

ّنه ليس حمّل بحثنا هنا إطالقًا؛ فالنزاع يف احلقيقة القبول والرفض، وهكذا، مما ال نطيل فيه؛ أل

نزاع  يف حجم القيود والرشوط املفروضة عىل اجتهاد احليل، ال يف أصل وجوده، فكّلام انتمى 

 احليل، والعكس صحيح.الفقيه لتياٍر ي كثر من القيود والرشوط، فهو منحاز ضّد 

وعىل أّية حال، فليس بحثنا يف احليل، بل يف عالقة االجتهاد املقاصدي والتعلييل هبذا 

 املوضوع، وهو ما سنشري إليه هنا.

 أو ضبط املخارج يف ضوء املقاصد الذهنّية املقاصدية وقضّية احليل

قف من احليل ور ومود املقاصدي واملناطي أن يكون له ديمكن لالجتها ،يف تقديري

يف الفصل  ةخاّص  ،ثنا عنه سابقًا يف أكثر من مناسبة، وهو ما يعّززه ما ّتدّ الرشعّية ولو يف اجلملة

ن ذا موقٍف متحّفظ من أّن كّل من كانت لديه نزعة مقاصدّية كا ، مناألّول من هذا الكتاب

ن وفضل اهلل وشمس الديوابن عاشور احليل، مثل ابن تيمية والشاطبي وابن قيم اجلوزية 

 ومغنّية وحمّمد حسن األمني وغريهم.

ً:،ًوذلكباختصارتناًنوضحًفكرً ً،حالًةيًّأوعىلً

ويعّزز ثقافة  ،إّن الكشف عن املالكات واألغراض يساعد يف توجيه املكّلفني نحوها

رت يف الكتاب والسنّة كانت ليها، ولعّل نصوص العلل الرشعّية التي صدإالوسائل والطرق 

                                                                                                                     
ام ان يقول هذا فيقولون: إنّ كو ،يكان أجرى عىل أهل املدينة منّ  ×أيب إنّ ؛ ال بأس بذلك»: درهم؟ فقال

 (.247ـ  246: 5)الكايف « الفرار من احلرام إىل احلالل ءنعم اليش وكان يقول هلم:.. هذا الفرار

رها حتى ال ا ويدبّ ، حيتال هلقطّ  ما أعاد الصالة فقيه  »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ،محزة بن محرانـ خرب  2

 (.351: 2)هتذيب األحكام « يعيدها



  

 .ملاح هلذا املوضوعإىل اإل هتدف أيضاً 

إّن احليل الرشعّية إذا كانت تنقض املقصد أو الغاية من وراء ترشيع احلكم، فضالً عاّم لو 

كانت تنقض املناط، فهي مرفوضة من وجهة النظر املقاصدّية؛ ألّن املفروض أّن احلكم معلول  

التهّرب منها؛ ألّن الزم ذلك لغايته ومقصده، فال يمكن ـ عرب التغيريات الشكلّية لألحكام ـ 

 نقض األغراض، والذهنّية املقاصدّية تالحق األغراض، وليس الوسائل فقط.

وبعبارٍة أخرى: إّن مقاصد املكّلف جيب أن تتالءم مع مقاصد الشارع، فإذا تناقضت حصل 

 عكس املطلوب احلقيقي للموىل، وهو املقاصد والغايات.

نتج أن فكرة املخارج ا ؛ ملا «احليل الرشعّية»لرشعّية ـ وقد ال حيسن إطالق تعبري وهذا ما ي 

، وإن كانت يف أصل يف العرف العام من مضمون سلبي غري أخالقي «احليل»باتت ّتمله كلمة 

 اللغة قد ال ّتمل هذا املضمون بالرضورة ـ سوف تصبح عىل نوعني:

 املخارج التي تنقض غرض الرشيعة من الترشيعات.

أو إذا نقضته فإهّنا تنقضه لصالح غرض  تنقض الغرض الرشعّي، واملخارج التي ال

 ّتّقق غرضًا رشعّيًا آخر. ومقصد رشعي آخر، فهي يف احلقيقة

ولكي أوضح هذه الفكرة يمكنني القول بأّن أحد مقاصد الرشيعة وأغراضها وكلّياهتا 

يعًا معيّنًا كان الدستورّية هو مقصد التسهيل والتخفيف؛ فلو ف رض لسبٍب أو آلخر أّن ترش

موجبًا لنوٍع من الثقل عىل املكّلفني، دون أن يصل إىل حّد السقوط بدليل نفي احلرج، فإّن 

املخارج الرشعية املتوّفرة وإن كان يمكنها أن تنقض بعض غايات الترشيع هنا وهناك، إال أهّنا 

سنها يف الرشيعة إمجا  الً.ّتّقق غايًة أخرى، وهي غاية التخفيف املعلوم ح 

وربام يكون من هذا الباب بعض أشكال ما يعرف باحليل الربوّية يف عرصنا احلارض، فإّن 

ي إىل تقّدم ة واملرصفّية، فهذا ما سيؤدّ املؤمنني إذا مل يكن جائزًا هلم املسامهة يف املعامالت البنكيّ 

ة املخارج الرشعيّ  لكنّ  ،ًا ثانوياً ال يبلغ حدّ  هًا عليهم، وهذا لو فرضنا أنّ ديّ ااآلخرين اقتص

متهم، دون أن تنقض غايًة مقصدّية بال مقابل، بل املقابل موجود دساهم هنا يف خن ت  يمكنها أ

 فرادًا أو مجاعات.م االقتصادي بوصفهم أنقاذ وضعهخفيف عىل املؤمنني وإوهو الت ،هنا

هض فلسفة ّتريم الرب بال مقابل، سواء  اوهبذا املعنى يمكن القبول باحليل الربوّية التي ال جت 

يف الربا القريض أم البيعي، ومن هنا يصبح كالم السيّد اخلميني الذي ّتّدثنا عنه سابقًا وجيهًا 



 

هبذه احلدود ال مطلقًا، فعود الثقاب الذي ي ضاف إىل أحد العوضني لريفع إشكالّية الربا البيعي 

ة ّتقيق مقصٍد رشعي، فيكون من الَبني، يصبح  مفهومًا إذا كانت الغاية من وراء هذه العمليّ 

لدليل هذه العملية إطالق  بال مانع، أّما لو مل يكن األمر سوى هدر املقصد الرشعي للموىل من 

ّتريم الربا، فإّن دليل هذا املخرج الرشعي سوف يكون عاجزًا عن أن حيظى بإطالق ملثل هذه 

رتك الربا، ولو كان يف احليل حالً احلال، وهذا ما يرّبر أّن القرآن أعلن احلرب عىل الرافضني ل

، لكنّه  هلكان من السهل بدل احلرب تقديم هذه احللول كام يقول اخلميني، فكالم منطقي 

 بحاجة ـ يف تقديري ـ للتقييد الذي ذكرناه.

كان املكّلف ال يريد الصوم هتاونًا وفرارًا منه وتثاقاًل، فرّخصنا له يف السفر بال لو وأيضًا 

ي إال الفرار من الصوم، وفرضنا أّنه مل يقم دليل مبارش عىل الرتخيص يف الفرار مرّبر موضوع

بالسفر حال جمّرد التثاقل، فإّن احليلة الرشعيّة هنا، سوف تكون ناقضًة للغاية من ترشيع الصوم 

نوعًا بال مقابل غائي آخر، وهو ما يرّض باملصالح الرشعيّة، األمر الذي يكشف عن أّن دليل 

ص يف اإلفطار يف السفر ـ والذي نريد أخذه أساسًا للمخرج الرشعي هنا ـ ليس له الرتخي

إطالق حلال نقض الغرض من ترشيع الصوم، بل ونقض الغرض من ترشيعه هو؛ ألّن 

املفروض أّن نصوص التعليل تعلن أّن الرتخيص يف اإلفطار كان للتخفيف من العناء والتعب، 

أّن له إطالقًا للتعب السفري اآليت من جمّرد الفرار من الصوم وهذا اللسان التعلييل ال يظهر 

 مثاًل.

وهكذا احلال يف حماوالت الفرار من الزكاة أو اخلمس عرب اهلدية وغريها قبيل هناية احلول، 

فمثل هذا املخرج يمكن القبول به عندما حيّقق مقصدًا آخر حيظى بأمهّية يف الرشع، مثل كون 

س سوف يترّضر هو اقتصادّيًا، فهو بحاجة لبناء منزٍل كي يتسنّى له لو زّكى أو مخّ املكّلف 

ر يف زمٍن عسرٍي اقتصاديًا، ففي مثل هذه احلال يمكن لدليل املخرج الرشعي ستقراالزواج واال

أن حيظى بإطالق يشمل املورد، أّما يف غري ذلك وأمثاله فإّن إطالق دليل املخَرج الرشعي 

ية بال مقابل، وهو أمر  مرفوض مقاصديًا، ومن ثّم يفرض الشّك يف سوف يناقض املقصد والغا

 أصل انعقاد إطالق أساسًا ملثل هذه املوارد، وعدم الوثوق بذلك من إرادة املوىل سبحانه.

هذا كّله يعني أّن نظرّية املخارج الرشعّية جيب أن ّتظى بمقصد رشعي عند املقاصدّيني، 

وأمّهها عادًة مقصد التخفيف ورفع الثقل عن الناس حيث ال يكون هو املرّبر املوضوعي هلا، 



  

تها من خالل ّتقيقها مثالً، ويتّم تغطية رشعيّ مبارشًة يمكن لقاعدة نفي احلرج ّتقيق ذلك 

ة املتواشجة مع بعضها، وإال فليس هلا قيمة يف نفسها، وقد بحثنا سابقًا أّن للمقاصد الرشعيّ 

عظيمة هنا،  قواعد التي خلقت مشكلةً اللعناوين كانت إحدى ة األحكام لألسامء واقاعدة تبعيّ 

واملفروض  ،كانت غائبةواملآالت ة األحكام للمعنونات والغايات يف حني أّن قاعدة تبعيّ 

 ة يف التفكري االجتهادي.تكون هلا األولويّ  نـ أة ة واملناطيّ ة املقاصديّ بعد ثبوت الذهنيّ ـ منطقّيًا 

ع ما قلناه هو أّن دليل املخرج الرشعي أو احليلة الرشعّية ال والقاسم املشرتك بني جممو

إطالق له حلال نقض املقصد والغاية وفلسفة احلكم دون بديل، وال أقّل من الشّك جدًا يف 

انعقاد إطالٍق له موثوق به، فيبقى عىل إطالقه إال يف هذه احلال، وهذا ما ينتج تفصيالً يف نظرّية 

 اربة مع نظرّية املقاصد والعلل واملناطات.املخارج الرشعّية باملق

وبعبارٍة أخرى: إّن منافاة احليلة للغاية والعّلة واملالك واملقاصد العاّمة واخلاّصة دون أن 

يكون ذلك لصالح مقاصد بديلة.. كأّنه يشّكل قرينًة ارتكازّية لبّية عقالئّية ومترّشعّية متصلة 

 الرشعّي حلال نقض الغرض بال مرّبر رشعي وال عقالئّي. متنع عن انعقاد إطالق يف دليل املخَرج

مة عندما يكون حالً ملشكلة أّن فقه الرخص وتتّبعها يصبح ذا قيأيضًا نقول  وينتج عاّم 

، أّما فقه تتبّع الرخص عّيتهرات عدم مرشوّنه بذلك حيّقق مقصدًا بدياًل، وتنتفي مربّ أل قائمة؛

الرخص عقب القول بعدم اشرتاط احلياة واألعلميّة يف ـ كام يف تتبّع  الذي ال يكون كذلك

، وهلذا كنّا ويصبح حمّل تساؤل ،فهذا ينقض الغرض من الكثري من الترشيعاتمرجع التقليد ـ 

دائاًم نقول: إّن فقه الرخصة إذا كان حيّل مشكلًة قائمة فهو مطلوب، وأّما إذا كان يراد منه 

 .وب بهالفرار من الترشيعات فقط فهو غري مرغ

 مقاربة الفقه غري املقاصدي ملبدأ محاية أغراض التشريع يف فقه احليل

ًخمالفةً ً)رشطًعدم ًالقضّية ًهلذه ًلإلشارة ًببعضًالفقهاء ًدفع ًما ًهو ًقلناه ًما ًجممل ولعّل

ًالسائد، ًكوّنمًمنًاملؤمننيًباملنهجًاملقاصديًبمعناه ًرغمًعدم مثل الشيخ  غرضًالشارع(،

 ام هو لعدمإنّ  ..»قال معّلقًا عىل رواية حول حيلة اليهود يف السبت:  ثهـ(، حي1266)النجفي 

                                              
( ال أقصد هنا الذهاب لتحريم فقه تتّبع الرخص، بل أرشت هنا فقط ملرجوحّيته التي ّتّدثت  عنها يف 1)

 َخر.أ   مناسبات



 

 ة منافاة ذلكص من النهي عن االصطياد يف يوم السبت، أو ملعلوميّ موافقة احليلة للتخلّ 

من  ولعّل  للغرض املراد من النهي عن االصطياد، وهو الطاعة واالمتثال يف مقام االختبار هلم.

من اخلمس والزكاة ببيع  تهص مما يف ذمّ ناس يف هذه األزمنة من التخلّ ذلك ما يتعاطاه بعض ال

ته عن نفسه، ولو عليه ما يف ذمّ  ليحتسب ،من فقري برضاه ة بألف دينار مثالً ذي قيمة رديّ  ءيش

ة ذلك نظم من كون املراد بمرشوعيّ  ،الشارع للمعلوم من ، مما هو مناٍف فشيئاً  بأن يدفع له شيئاً 

حاجة الفقراء من مال األغنياء، بل فيه نقض  بكّف  جلالناس يف العاجل واآلعباد وسياسة ال

كم ة احلكم حي  ن نقض غرض أصل مرشوعيّ تضمّ  ءيش وكّل  ع له احلقوق،للغرض الذي رّش 

راد احلكمة، طّ اوال ينايف ذلك عدم اعتبار  .من األساطني واحدٍ  غري   ببطالنه، كام أومأ إىل ذلك

 .«.ة، كام هو واضح.ا عاد عىل نقض أصل املرشوعيّ املراد هنا م رضورة كون

ويبدو من املحّقق األردبييل عدم تفاعله مع فقه احليل، حسبام يشري لذلك يف أكثر من 

يستعمل ما  وينبغي االجتناب عن احليل مهام أمكن، وإذا اضطرّ »موضع من كتبه، ومنها قوله: 

ه فكأنّ  ة ّتريم الربا،ملا عرفت من علّ  ؛زها ظاهراً وال ينظر إىل احليل وصورة جوا ،عند اهلل ينجيه

مع اّتاد اجلنس  مستفضالً  اتإىل ذلك أشار يف التذكرة بقوله: لو دعت الرضورة إىل بيع الربويّ 

 .«مالخ وذكر احليل منها ما تقدّ 

هـ( يشري هلذه القضّية أيضًا، حيث 950وقبل األردبييل والنجفي، كان الفاضل القطيفي )

 ضابط هو أنّ  وهلام .ة عىل أقسام: منها ما ال ينايف األمانة، ومنها ما ينافيهااحليل الرشعيّ » يقول:

فال  ،النوع وأحوال معاشهم صالح ربانية هبا يتمّ  عن حكمةٍ  ئباملطلوب الرشعي الناش ما أخّل 

ه أوىل، ومنه ه عنلكن منه ما يكون التنزّ  ،ال ينافيها لألمانة، وما ليس كذلك يف كونه منافياً  شّك 

 .«..ما ال يوصف بذلك

ً ًاملواقفًمنًشخصّياإّن ًتعّدًهذه ًمنًًمنخرطةً ًتًال ًله ًبام ًاملقاصديًبوضوح ًالسياق يف

ًآخريعطيناًً،معنىًسائد ً:بعضًاألمورًويدفعناًللتعليقًعىلًبعض 

                                              
احلدائق . وقد كان املحّدث البحراين أشار هلذا املثال وعّلق عليه أيضًا، فانظر له: 202: 32( جواهر الكالم 1)

 .378ـ  377: 25النارضة 

 .488: 8( جممع الفائدة والربهان 2)

 .25( الّساج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج: 3)



  

ة احليل الفقهيّة، جهاض رشعيّ إوجب تالترشيعي  مناقضة الغرض نّ أأصل املوافقة عىل  أًـ

، ولكّن تربير التفكري املقاصدي والعليل يبدو قاء مع التفكري املقاصدي والعليلتنقطة الثل يم

 .عىل مستوى العملية االستداللّية أفضل من هذه التربيرات وأمتن

ملشكلة يف أّن هذه احليلة يمكن ألّن ا ؛راد احلكمة ال تغرّي شيئًا هناكرة عدم اطّ فإّن  بًـ

 هذا التربير الذي قاله النجفي لكنّ  ..ساس فلسفة هذا الترشيع أو ذاكلغي أطبيقها مطلقًا فت  ت

من  مّ وليس لفكرة املالك أو املدار األع، )العّلة الناقصة( كمة من الغرضعادنا لفكرة احل  أ

ّن املزاحم ألصل الغرض أوهي  ،واملالكي، وهو عىل طريقة تفكريه يعاين من مشكلة ناطيامل

ميع ومطلقًا، ال الرتخيص فيها يف اجلملة، فيلزم عىل طريقة تفكري رخصة احليلة للجشمول  هو

 الق احليلة ال املنع منها مطلقًا.طإهؤالء الفقهاء احلّد من 

مع فهمهم  عيفإّن العربة لدهيم بالنظر العقالئي وطبيعة الترشدّيني، عىل طريقة املقاص اأمّ 

رشيع احليلة ـ لغري موارد الرضورة أو فطبيعة ت ،املناط أو املالك دون جمّرد العلل الناقصة

كم وّتقيق غرضه، ولسنا بحاجة ملصالح مقاصدّية ثانية ـ تعّد عقالئّيًا منافية لطبيعة ترشيع احل  

هو يرى فالعقالئي، التقنيني بل ننظر يف طبيعة األشياء وكيف يراها الذهن  ،للنظر يف املصاديق

ـ دون عنوان ثانوي يسمح هبا، مثل ّتقيق أّن ترشيع وجوب الزكاة مع ترشيع هذه الطرق 

األمر الذي يوجب وتقنني  غري عقالئي، ، من التناقض والتهافت رضب  مقصد رشعي آخر ـ 

 .عدم الوثوق بانعقاد إطالق لدليل احليلة ملثل ذلك

ًـ إّن كالم األردبييل واضح يف أّنه يفّضل الذهاب نحو احليلة عند الرضورة، وليس  ج

يّل أّنه ال يقصد بالرضورة هنا الرضورة الرافعة للحكم، وإال فال حاجة لفقه مطلقًا، ومن اجل

احليل، بل يمكن لفقه الرضورة مبارشًة رفع احلكم، وهذا يؤّكد ما قلناه آنفًا من أّن فقه احليل 

دون الرضورات الرشعّية؛ ألّنه يمثل نوعًا من ّتقيق غاية  الرشعّية يغدو مقبوالً عند رضوراٍت 

 للرشيعة أحيانًا.أخرى 

 وقفة مع كالٍم مثري لألردبيلي حول عدم أمانة فقهاء احليل!

من املثري عند املحّقق األردبييل أّنه يف بحث استحباب تسليم الزكاة للفقيه يف عرص الغيبة، 

 .طلقأ  ام كلّ  ه يريد بالفقيه، اجلامع لرشائط الفتوى، وهو املتعارف عندهموالظاهر أنّ »يقول: 



 

 .«ةالرشعيّ  ستعمل احليله ال يَ  بعض العبارات باملأمون، ويراد به املوثوق بأنّ د يفيّ وق  

وال أدري هل يبدو من الذين أخذوا قيد األمانة يف الفقيه يف مورد الزكاة ـ وربام كذلك يف 

مورد اخلمس، حيث قّيد بعضهم بذلك بالفعل ـ يعنون ما قاله األردبييل أو أّنه هو قام بتفسري 

م هبذه الطريقة متارًا هو ذلك يف نفسه؛ إذ رشط األمانة ال يدّل بشكل واضح عىل ذلك، كالمه

بل هو عام، إال لو فرض أهّنم ضّموا رشط األمانة للعدالة فأراد متييزمها ففرض أّن القصد هو 

 احليل؛ نتيجة اندراج غريها يف رشط العدالة مثاًل.

يل يدعونا للتأّمل، وكأّن هناك من يعترب أّن فقهاء لكن عىل أّية حال، فهذا الكالم من األردبي

احليل غري مأمونني؛ ألّن من يدمن احليل يمكنه أن يفعل أّي يشء، بل ويمكن لو وّكلته بأمٍر ما 

أن يتحايل فيقوم بغريه بنحو احليلة، وهلذا ال يأمن اإلنسان من املتدّين املكث ر  من التورية ـ 

يل ـ إذ كيف يأمن منه وال يمكن الوثوق بمطابقة كالمه والتي هي أيضًا من أنواع احل

 .للواقع؟!

إّن احلديث عن األمانة وعدم ّتّققها يف العامل باحليل الرشعّية، هو حديث موضوعي 

ومنطقي يف تقديري؛ فاملوّكل أو أّي شخص آخر إذا كان يتعامل مع شخص ي كثر من احليل أو 

ّحة كالمه أو بتحقيقه ما طلبه منه، فمجّرد توكيله أو إعطائه التورية، فإّنه ال حيصل له وثوق بص

شيئًا ليرصفه يف موارده التي يريدها هو، ال يوجب سقوط التكليف من ذّمته؛ ألّن املطلوب منه 

ّتقيق هذا الواقع، والوكالة ونحوها ليست إال طرقًا عقالئيّة لتحقيق الواقع بالواسطة، فإذا 

احليل، بحيث تّم فقدان الثقة بتحقيق هذا األمر أو عربه، ففي مثل  أعطى هذا األمر ملن ي كثر

 هذه احلال يشكل القول برباءة ذّمته ولو يف اجلملة.

هذا الكالم يف غاية األمهيّة، أعني ترتيب آثار الواقع وبراءة الذّمة يف التعامل مع أشخاص 

يضعف يف كثري من األحيان،  يكثرون الكذب أو التورية أو احليل، فإّن الوثوق هنا ينعدم أو

وهلذا كنّا نقول بأّن األخذ بقول بعض أبناء املذاهب واألديان يف حّق بعضهم اآلخر مع فرض 

                                              
: 7؛ وانظر شيئًا قريب من ذلك يف كلامت املجليس األّول يف روضة املتقني 206: 4( جممع الفائدة والربهان 1)
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كوهنم يؤمنون برشعيّة االفرتاء عليهم لتشويه صورهتم، ي ضعف الوثوق باملعطيات التي 

تشويه صورهتم أمام الناس، يقّدموهنا عنهم، إذ لعّلهم اختلقوا هلم صورة زائفة قربًة إىل اهلل؛ ل

أو عىل األقّل مل جيروا الدّقة العلمّية الالزمة عادًة يف التثّبت مما ن سب إليهم، بل نسبوه هلم دون 

 .تثّبت حتى لو مل يكونوا هم قد اختلقوه

من هنا نقول بأّن أخذ صورة املذاهب من خصومها هو بنفسه أمر  غري موضوعّي وغري 

ملذاهب تؤمن بجواز االفرتاء عىل أهل البدع ونحو ذلك، ما مل تقم أخالقي إذا كانت هذه ا

معطيات خاّصة استثنائّية ترفع احتامل األمانة، وكذلك يف املذاهب التي تعتمد التزوير يف 

عرض نفسها أمام الناس أو التمويه ـ مثل بعض املذاهب الباطنّية النزعة ـ فإّن الوثوق بام تنسبه 

 .حث وجهد لتحصيلهلنفسها حيتاج ملزيد ب

إىل شري اصد واملناطات والعلل واحليل، وأ  أكتفي هبذا القدر من احلديث عن موضوع املق

 ،فقه املصلحةكتابنا: سبق لنا احلديث عن بعض النقاط القريبة من بحثنا هنا يف أّننا قد 

التي ، كام سبق لنا يف الفصل األّول من هذا الكتاب أن استعرضنا بعض األفكار فراجع

 منها، فراجع.
ٍ
 قيلت يف فقه احليل، وعّلقنا عىل جزء

                                              
 .330ـ  328، 254ـ  251( راجع: حّب اهلل، فقه املصلحة: 1)
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 هيدمت

 البحث يف مسألة التعّقل والتعبّد يف الدين يمكن أن ت قرأ من زاويتني:

ًةالزاويةًالعاّمةًالفلسفيًّ

ًالزاويةًاخلاّصةًالرشعّية

وسوف ندرس املوضوع من الزاويتني بالرتتيب مع اختصار الزاوية األوىل؛ ألهّنا ـ من جهة 

أوىل ـ ليست موضوع بحثنا، رغم أمهّية االطالع عليها هنا، ولكوهنا ّتتوي ـ من جهة ثانية ـ 

 .جداً  بحوثًا مطّولة

 أّواًل: الزاوية العاّمة الفلسفّية

نا ببحث نظرّيتني أساسّيتني، بوصفهام أنموذجني للتفكري الفلسفي الذي يقرأ نكتفي ه

مسألة التعّبد اإليامين عىل طريقته، تارًة بنوع من اإلجيابّية، وأخرى بنوع من السلبيّة، من هنا 

 سنمّر رسيعًا عىل:

ًكريكجاردسورينًاإليامنّيةًعندً

ًملكيانمصطفىًاملعنوّيةًعندً

 توضيحّية نافعة. لكن ال بأس بمقّدمة

 يف مشهد أدياني حول العالقة بني العقل والنّص واإلميان متهيد

، الدينّية ظهرت إىل الواجهة جمّددًا يف العرص احلديث فكرة التعّبد ودور العقل يف احلياة

اهتا إىل حقب يلّ ها وجتربل ترجع يف جذو ،ـ ليست جديدةً  بعض  يتصّور قد لكنّها ـ خالفًا ملا 



  

 .واملسيحيّة قبل اإلسالم ةديمة جدًا، وقد عرفتها اليهوديّ ق زمنّية

كانت  ،يف احلوض الرشقي للبحر األبيض املتوّسط، و×قبل وبعد ميالد السّيد املسيح

متثل ثقافة العرص، هي التي كانت ة الفلسفة اليونانيّ الدولة الرومانّية هي القّوة املهيمنة، لكّن 

خاّصة  ،ية الكثري من النخب الثقافيّة املندجمة بالفكر اليوناينوكانت الديانة اليهودية حمّل سخر

يف االسكندرّية التي كانت تعّد من أهّم مراكز الفكر العقالين يف العامل آنذاك. وكان سبب هذه 

وأّن رجال الدين ال تعرّب عن وعي عقالين للحياة والوجود واملعرفة،  اليهودّية أنّ السخرية 

األمر الذي اضطّر أمثال فيلون االسكندراين رفة فكرّية أو ثقافية تذكر، اليهودي ليسوا عىل مع

للتفكري يف تعقيل قضايا الدين اليهودي والتوفيق بني بعد امليالد(  30قبل امليالد ـ  30)حوايل 

وكانت حماولته هذه من أقدم املحاوالت، اين والنّص الديني اليهودي، نالعقل الفلسفي اليو

عرف بتيار التفسري الرمزي س الفلسفة الدينيّة، وعىل إثر ذلك ظهر ما ي  مؤّس  هنّف بأنّ حّتى ص  

، حيث سلك هذا الطريق فيلون نفسه وخّط والباطني والتمثييل املجازي للكتاب املقّدس

 .معامله

ة اليهودّية التي تركت أثرًا يف املسيحيّة يف القرون األوىل، عترب فيلون أحد الرموز الفلسفيّ ي  

عاشت  تلك الفرتةحّية أيضًا واجهت هذه املشكلة العميقة، ونحن نعرف أّن املسيحّية يف فاملسي

 ضمن عرصين:

، وهو يمتّد من بداية املسيحيّة وحتّى عام وهو ما يعرف بعرص االضطهاد ل:العرصًاألوًّ

.م310

االمرباطور الروماين حيث دخل م وما بعد(، 310وهو عرص االنفراج ) ثاين:الالعرصً

 نطني يف املسيحّية وانحّس التعذيب واالضطهاد عن املسيحيني.قسط

ًا نسبّيًا، ومغلق اً كان الالهوت املسيحي حمدودـ عرص اآلباء األّول يف العرص األّول ـ وهو 

أصبح الالهوت ـ عرص اآلباء الثاين لكنّه كان فاعاًل ومؤِسسًا، لكن يف العرص الثاين ـ وهو 

، خاّصة نيمتلف العلامء والرموز والالهوتيّ كة أعداد كبرية من مساحة واسعة ملشاراملسيحي 

 مع توّسع رقعة انتشار املسيحّية يف العامل.

ت املسيحيّة تطرح نفسها بشكل مستقّل بدأ ،م450 ـ 100ويف الفرتة الفاصلة بني عام 

دأت محلة السخرية بف ،وكذلك اليونان مرشكني، نيام روما وثنيّ حيث كان حكّ وواضح، 



 

 ًا وّتّديًا كبريًا أمام الالهوت املسيحي.رصاعمر الذي أحدث املسيحّية، األب

، حيث واجهت (رّد الشبهات/مرحلة الدفاع )املنافحاتيف هذه الفرتة ظهر ما عرف ب

 املسيحّية مشكلتني:

ًةًحماربة.ة:ًجبهةًخارجيًّاملرشكونًوالتياراتًالفلسفيًّـ1ًً

ًة.ةًمسيحيًّهلًالبدعً)اهلرطقة(:ًجبهةًداخليًّـًأ2ً

، باألبحاث الفلسفيّة ةث الالهوتيّ والبحيف هذه املرحلة، ونتيجة ّتّدياهتا هذه اختلطت 

 اآلراء واالنقسامات. تكثرو

استهدفوا  ،هنا نحن نشهد ظهور تّيار توفيقي بني العقل والنقل، عىل يد الهوتيّني كبار

 تعقيل القضايا اإليامنّية، ومن أبرزهم:

ً ًـ ًيوستيًنستاجأ ً)الشهيد(ًنوسأو :100ًً املصاحلة بني الفلسفة حيث اهتّم ب :م165ـ

 ، والتي كانت تعّد أيضًا معقل الفلسفة األفالطونّية، وكان يريد أنةسكندريّ ني يف االواملسيحيّ 

وعىل  وليس عندنا ما هو مناقض أو مغاير ملا عندكم. ،ّننا معكمأة بيّ رفة االسكندسلفال يؤّكد

م(: إّن 215ن القّديس االسكندراين تيتوس فالويوس إكليمندس )حوايل حّد التعبري املنقول ع

 اهلل خاطب اليونانيني بعقوهلم، وخطاب اليهود بالوحي.

ًأ 185ًًًورجيانوسأ/وريغنبًـ كان أحد الالهوتّيني الذين اهتّموا بإعادة فهم  م:245ـ

، متبعًا خطى فيلون التفسري التمثييل الرمزي املجازيالنصوص يف ضوء العقل ونحوه، فآمن ب

فقال: ال جتمدوا عىل العبارات، اخرجوا من العبارات واعرفوا  ،راد اهلرب نحو التأويلألّنه أ

 املعاين الباطنّية الكامنة.

وعىلًالنقيضًمنًالتفسريًغريًالظاهريًالذيًآمنًبهًأورجيانوس،ًكانًالالهويتًاجلزائريً

ًترت ًوهو ًاآلخر، الالهوت واملعروف بأّنه أب  م(،220ًـ160ً)ًيانوسترتلًّ/ليانالكبري

أّن التفسري جيب أن يكون ظاهرّيًا للكتاب .. كان يرفض هذا االجتاه ويرى الالتيني )الغريب(

وأّنه من الرضوري الفصل بني الكتاب والسنّة من جهة، والفلسفة من جهة ثانية؛ ألّن  املقّدس

 كّل واحد منهام من واٍد متلف.

العقلًبالنّص،ًأّدىًلظهورًمدرستنيًالهوتّيتنيًيفًالفكرًاملسيحي،ًبلًهذاًاملسارًيفًعالقةً

ًواليهوديًالحقا ،ًومها:



  

وهو يدرس الدين يف ضوء  ،«الهوت الكتاب املقّدس»سّمى ي  ما  وهو،ًالالهوتًالنقيلـ1ًً

نصوص الكتاب املقّدس.

من جزء من طبيعة  ه ينطلقبالالهوت الطبيعّي؛ ألنّ أيضًا ويعرّب عنه  الالهوتًالعقيل،ـ2ًً

يس توما من أمثال القدّ جدًا الحقًا،  ة، وهو يرجع إىل شخصيّات مهمّ وهو العقل اإلنسان

صاحب كتاب اخلالصة الالهوتّية. ،م(1274) األكويني

، وقد تطّور هذا املسار منتجًا  من أشكال القراءة الدينية الالهوتّيةنيشكل لقد بات هذان

لتفكري املسيحي إىل يومنا هذا، تتمحور حول املوقف من دور العقل يف اأساسّية اجتاهات  أربعة

 يف الدين وتقويم فهم النّص:

ً ًاألّول: ًاالجتاه ًللعقل،املرجعّية بأّن العقل حّجة نرجع إليه،  قولوهذا الفريق ي املحدودة

 ني:م؛ ألّن القضايا الدينّية تنقسم إىل قسكن له حدودل

 ّتت سلطة العقل ونطاقه، من نوع إثبات وجود اهلل. القسم األّول: ما هو معقول، يقع

، الصليبالقسم الثاين: ما هو غري معقول، حيث يقع فوق مساحة االشتغال العقيل، مثل: 

 د.التجّس ، والتثليثو

هذا هو االجتاه الرسمي للمدرسة التوماوّية، التي عادت وظهرت يف القرن التاسع عرش 

اجلديدة(، حيث تقول ـ تبعًا لتوما نفسه ـ بأّن قضايا الالهوت لت صبح هلا اهليمنة )التوماوّية 

عىل تفسريه يشء نقدر ، فكّل ىل معقولة وغري معقولة )أي فوق العقل(إم نقستاملسيحي 

متامًا كام يقول العقليّون  قبله تعّبدًا.نوإذا مل نقدر ننحني أمامه ووتعقيله فعلينا القيام بذلك فيه، 

 ي دركه احلّس فألّنه فوق جمال إدراكه، وليس ألّنه غري صحيح وال للحسيّني من أّن ما ال

 واقعّي.

ًللعقل، ًاملطلقة ًالتفسريّية ًاملرجعّية ًالثاين: لعقل قادر عىل فهم وهو تيار يرى أّن ا االجتاه

، ويقدر عىل فهمها وّتقيق التنظري مجيعها هايدافع عن، من هنا فهو ةاألفكار املسيحيّ  وتفسري كّل 

 وهذا التيار متوامل مع الالهوت واإليامن غري متصادم معه. ين هلا.العقال

، خاّصة وهو تيار يرجع للقرون األخرية االجتاهًالثالث:ًاملرجعّيةًالتقويمّيةًاملطلقةًللعقل،

كّل ما يدركه العقل مرجعّية العقل يف األخذ والرّد، بمعنى أّن ويرى  يف الوسط الربوتستانتي،

فهو مرفوض، فالعقل معيار القبول والرّد يف  هامقبول، وكّل ما ال يدركه فييف املسيحّية فهو 



 

 ت نفسها.الالهوتّيا

ًالفصلًبنيًالعقلًواإليامن، ًالرابع: وهو اجتاه الوجودّية املؤمنة التي تؤمن بالتعبّد  االجتاه

 املحض بتفسريها اخلاّص له.

ًوهبذاًظهرًيفًالفكرًالدينيًتياران:

ً،ًومنهًتنشعبًاالجتاهاتًالثالثةًاألوىل.التيارًالعقالينأًـً

ًالتيارًالتعبّدي/اإليامينبًـً

 تيارات تسعى للمقاربة هنا وهناك.وضمنهام وبينهام 

 مثااًل، كريكجارد النزعة اإلميانّية يف العصر احلديثاألمنوذج األوىل: 

طاقات اإلنسان ظّل هنج التعامل مع القضية الدينّية متنّوعًا عرب التاريخ البرشي، بتنّوع 

الذاتّية من جهة وحاجاته من جهة ثانية، فتنّوع الطاقات يكمن يف طاقة العقل وطاقة الروح، 

وتنّوع احلاجات يكمن يف حاجات املاّدة وحاجات املعنى وحاجات االجتامع البرشي، وبتنّوع 

ركزّية، خاّصة مسألة هذه األمور وجدنا جتلّياٍت ملناهج متعّددة يف التعامل مع القضّية الدينّية امل

 )اهلل( والوجود املتعايل.

ًوعربًالتاريخ:

تارًة حكمت التيارات العقالنّية والعقلّية الفهم الديني مع الفلسفة املشائّية اإلسالمّية 

واملدارس االعتزالية الكالمّية عىل املقلب اإلسالمي، ومع الالهوت الطبيعي لتوما األكويني 

كاثوليكّية إىل عرصنا احلارض مع التوماوية اجلديدة وغريها، عىل م( وامتداداته يف ال1274)

 املقلب املسيحي.

وأخرى حكمت النزعات الصوفية والعرفانية وطغت عىل املشهد اإلسالمي عرب الطرق 

الصوفّية املتنّوعة والغزيرة القائمة إىل يومنا هذا، وعرب النزعات األفالطونّية القديمة وامل حَدثة 

م(، لتصل مع مايسرت إيكهارت 430دينّيًا أيضًا عىل تطّلعات القديس أغسطني ) التي تغّذت

 م( وأمثاله إىل مبلغها.1328)

لكّن عرص النهضة وما أعقبه من الثورة العلمّية ثم عرص التنوير، فرض وضعًا متلفًا وجاّدًا 

مة الدين والالهوت، غدا جّدًا هذه املّرة يف العامل الغريب واملسيحي، فالعقل الذي كان أداًة خلد



  

اليوم متحّررًا منهام، فهو عقل قائم بنفسه يملك جرأة املعرفة ومحاسة النقد، ومل يعد حمتاجًا إىل 

مسبقات دينّية ومفروضات قبلّية وحيّية والهوتّية، بل هو يرفض ويتمنّع عن وضع حمِددات له 

 تسمح له باحلركة حينًا ومتنعه عنها حينًا آخر.

لعقل خيرج شيئًا فشيئًا من إطار الالهوت نحو بناء كيان قائم مستقّل له، ورغم أّن لقد بدأ ا

هذا اخلروج بدأ تدرجييًا ومل يظهر يف البداية عىل شكل متّرد حقيقي عىل الدين، لكنّه رسعان ما 

ة يف ّتّول إىل أمٍر واقع يقف عىل النقيض من الّدين نفسه، بمعنى أّنه بات هيّدد املفاهيم الدينيّ 

 النتائج التي توّصل إليها.

ـ  1813سورين كريكجارد/كريكغور )الفيلسوف الدانامركي يف هذا العرص، ظهر 

م( وسط نزاع العقل واإليامن، ليقّدم مقاربة متلفة هذه املّرة لتناول القضية الدينّية، لقد 1855

ة العقلية االنتزاعّية وقفت الفلسفة الوجودية اإليامنية لكريكجارد متامًا يف مقابل الفلسف

اهليجلّية من جهة )رغم تأثره هبيجل( والفلسفة العقلية املدرسية لتوما األكويني من جهة ثانية، 

ولكي يؤّسس رؤيته هذه سعى لفّك العالقة بني اإليامن والعقل النظري، ليعترب ـ كام سنرى ـ 

خيية هو خطأ كبري، ومن ثّم يلزم أّن بناء اإليامن عىل العقل النظري واملعرفة الفلسفّية والتار

إعادة بناء اإليامن عىل قواعد أخرى يف اإلنسان وهوّيته وذاته، وعدم تطويل املسافة لبلوغ 

احلقيقة الوجودّية بالغرق يف املفاهيم ومعطيات العقل التي تقوم بتشظية احلقيقة وجتزئتها بام 

احلقيقة فهو مقهور  عىل جتزئتها  يفيض إىل موهتا وتالشيها، فعندما يريد العقل أن ي درك

وتفكيكها، ليحّوهلا لسلسلٍة من املفاهيم والتصّورات واملفردات والقضايا املرّكبة، وهذه 

د  احلقيقة هوّيَتها االتصالية االّتادّية، وهلذا نادت املدرسة الرومانطيقيّة يف القرنني 
ق  ف  التجزئة ت 

التنوير يف تناول احلقيقة ومنح اإلحساس دورًا الثامن والتاسع عرش، بوضع حّد إلفراط عقل 

 ة.يف االتصال هبا بام هي وحدة واحد

 (.Fideismومن هذا كّله، ولدت اإليامنّية أو املذهب اإليامين )

 اإلميان بني اهلوّية املخارجة واملداخلة )اآلفاقّية واألنفسّية(

اهلوّية الداخلية واخلارجيّة تكمن يف  نقطة االرتكاز يف تصّورات كريكجارد عن اإليامن

                                              
 د هنا، ترجع إىل ماّدتني:( أوّد اإلشارة إىل أّن األفكار األساسّية التي سأنقلها عن كريكجار1)

 



 

له، ففيام تتجه الفلسفات الدينّية والالهوت نحو التعاطي مع اإليامن ومتعّلقه بوصفه قضّية 

خربّية ونوعًا من الوجود املخارج للذات اإلنسانّية، يراد إثباته أو نفيه، يذهب كريكجارد نحو 

 كّونة من عنرصين:اهلوّية األنفسّية لإليامن، وهبذا تكون رؤية كريكجارد م

لكّل أشكال اهلوّية اخلارجيّة لإليامن، ومن ثّم إبطال األدّلة اآلفاقّية  ـًعنرصًسلبيًطارد1ً

التي ا قيمت إلثبات اإليامن عرب العقل أو التاريخ، وهو هبذا يفصل بني اإليامن والتاريخ، وهي 

 وار.القضّية األكثر إشكالّيًة يف الفكر الديني املسيحي منذ عرص األن

ًجاذب،2ً ًعنرصًإجيايب وهو إعادة تشييد اإليامن عىل هوّية داخلّية فردّية قائمة عىل  ـ

التصميم واملخاطرة واختاذ القرار الباطني، فالتأّمل الباطني يف الذات اإلنسانّية والصعود 

ابل املعنوي هو الذي حيّقق اإليامن. وهبذا تتكّون الوجودّية اإليامنّية عند كريكجارد، يف مق

 م(.1980الوجودّية امللحدة ملثل جان بول سارتر )

يف العنرص السلبي، يرفض كريكجارد البحث عن حّقانية املسيحّية، بينام يف العنرص اإلجيايب 

يرّكز عىل كيفيّة صريورة اإلنسان مسيحّيًا، فهو مهتّم بالكيفّية ولون اإليامن وهوّيته وكينونته 

 قة اخلارجّية.الباطنّية، وليس مهتاًم باحلقي

 العنصر السليب وإميانّية كريكجارد

يذهب كريكجارد إىل أّن بناء اإليامن عىل األدّلة املخارجة هو جهد عبثي وغري منتج، بل يراه 

مناقضًا هلوّية اإليامن وناقضًا له ولكينونته، فاإليامن ال يأيت من ّتصيل اليقني عرب العلم 

تمّكن من إثبات اهلل سبحانه، والتاريخ والفلسفة والعلم البرشي؛ ألّن املعطيات العلمية ال ت

عنارص غري منتجة لليقني، يف الوقت الذي ال يمكن لإليامن إذا ب ني عىل اليقني أن يكون 

                                                                                                                     
أ ـ دراسته املرتمجة إىل اللغة الفارسّية عىل يد الدكتور مصطفى ملكيان، ّتت عنوان: انفسى بودن حقيقت 

ـ  62م )ص 1995، من جملة نقد ونظر، الصادرة يف إيران صيف عام 4ـ  3است، واملنشورة يف العدد 

81.) 

ز، وترمجها مصطفى ملكيان أيضًا، ونرشت ّتت عنوان: ادله ب ـ الدراسة التي كتبها روبرت مري هيو آدام

 (.103ـ  82كركگور بر ضد استدالل آفاقى در دين، ونرشت يف جملة نقد نظر يف العدد نفسه )ص 

وأيضًا حول تصّوراته يف نقد التعقيل الديني، راجع: حييى نرصيت وحمسن رحيمي غازاين، عقل وايامن از 

 .209ـ  149اه سورن كركگور: ديدگ



  

 موجودًا مع هذه العلوم.

إّن احلقائق املخارجة أو اآلفاقّية قد تكون فلسفّيًة وقد تكون تارخيّية، واألديان التارخيّية ـ 

جزء  ال يتجزأ  وسيحّية ـ ال يمكنها االنفصال عن التاريخ، ومن ثم فاحلقيقة املخارجة همثل امل

منها، ورغم ذلك نجد كريكجارد غري مهووس باملعرفة العقلّية والتارخييّة؛ ألهّنا من وجهة 

ك نظره ال تقّدم يل شيئًا يف حيايت، فام فائدة أن أكتشف كّل املعلومات واحلقائق دون أن يرتك ذل

 .تأثريًا يف حيايت؟

هذا هو سؤال كريكجارد يف مقابل شغف اهليجلّية التي كانت سائدة يف عرصه بالتحليل 

الغارق يف املثاليّة االنتزاعية العقلّية. إّن كريكجارد يريد فلسفًة جتد العواطف  واملشاعر 

لعقل باألرقام واألحاسيس فيها موطأ قدم، وليس فلسفًة جاّفة ال تقدر سوى عىل ماطبة ا

م( ـ ومثلها كثري من الفلسفات ـ 1831واجلمل والكلامت الصارمة.. إّن فلسفة هيجل )

درست كّل يشء لكنّها نسيت اإلنساَن الفرد، لقد ذهبت باإلنسان بكثري من الكلّية والعمومّية، 

 ودرسته يف وجوده الكّلياين، لكنّها نسيت اإلنسان يف وجوده اجلزئي الشخّص، بل حتى

الفيلسوف نفسه فّكَر ـ بام هو فرد ـ بكّل يشء سوى بنفسه.. هذا هو قلق مفّكٍر وجودي 

(Existentialist.مثل كريكجارد ) 

واألمر األخطر بالنسبة لكريكجارد هو أّن األنظمة الفلسفّية والعلمّية أنظمة قاهرة تقّدم لنا 

ا النظام الكيّل املهول ال العامل والوجود بشكل صارم ميكانيكي مهيب، واإلنسان وسط هذ

يعود يشعر بذاته املختارة واملريدة.. إّن تاليش اإلرادة هو خطر كبري هيدد عقلّيًة وجودية مثل 

 كريكجارد؛ ألّن اإلرادة واالختيار مها جوهر التفكري الوجودي يف العامل.

ى أّن متعّلق إّن أّول خطوة خيطوها كريكجارد هي يف إنكار اهلوية اخلربّية لإليامن، بمعن

اإليامن ليس قضّيًة ما مثل: صلب املسيح، بل هو حقيقة خارجّية بذاته وبنية عالئقيّة تعيد إنتاج 

 صاحبها يف ذاته وهوّيته. وعرب هذا السبيل يقوم كريكجارد ـ كام يرى الدكتور حسن يوسف

، بل يتصل بأمٍر ـ بالفصل بني الفكر والوجود، فالوجود ال يتصل بالفكر وال نصل إليه عربه

 آخر داخل الذات اإلنسانّية.

                                              
 .161: 52ـ  51( انظر: نعيمه بورحممدي، اإليامن عند كريكيغارد، جملة قضايا إسالمية معارصة، العدد 1)

 .53ـ  49انظر: حسن يوسف، فلسفة الدين عند كريكجارد: ( 2)



 

 ؟لذلكملاذا فصل كريكجارد نفَسه عن األدلة التارخيّية؟ وما الذي دفعه 

إّن التأّمل يف أعامل كريكجارد يعطي أّنه توّصل إىل عجز األدّلة التارخيّية عن إثبات 

جًا آفاقّيًا سي منى بالفشل، املسيحّية، ومن ثّم فبناء املسيحّية عىل التاريخ بوصفه دلياًل مار

والسبب الذي يدفع شخصًا مثل كريكجارد للفرار من املجال التارخيي للمسيحّية، وكّل 

املجال الفلسفي العقيل العاملي، هو غياب الذات الفردّية يف هذه األنظمة؛ ألّن احلقيقة فيها 

قيقة واإليامن من داخل خارجة عن الذات اإلنسانّية بينام يريد كريكجارد أن يعيد إنتاج احل

 الذات اإلنسانّية، فكّلام كانت احلقيقة خارج الذات كان الغرق فيها ابتعادًا عن الذات واغرتابًا.

إّن تأّملّية وأنفسية كريكجارد تريد للحقيقة أن تصبح قضّية معاشة يف حياة الفرد، وليست 

مر أنفيس داخيل ذايت؛ ألّن أّي قضّية مدركة فقط، وعيش احلقيقة ال يكون سوى بتحّوهلا إىل أ

ثنائية بني الذات واحلقيقة سيعني فقدان خاصية العيش واملامرسة، فليس املهم أن أعرف ما هي 

األخالق، بل املهم أن أعيشها، والعيش هو ـ عند كريكجارد ـ ما حيّقق اهلوية الوجودية 

 احلقيقيّة لإلنسان.

ًختّليهًعنًالتفكريًاآلفاقيًيفًالدينًهي:ًلقدًقّدمًكريكجاردًهناًثالثةًأدّلةًلتربير

ًأًـًبرهانًالتقريبًوالتخمني

يعتقد كريكجارد أّن الدراسات التارخيية لو كانت تنتج اليقني لربام ـ جدالً ـ كان باإلمكان 

بناء اإليامن عليها، لكّن التارخييات ال تنتج يقينًا، بل غاية ما هنالك هو إنتاجها للظّن والتقريب 

 .والتخمني

خاّصة عىل مستوى الكتاب  ـ هبذا الربهان يتضح جلّيًا حجم تأثري حركة النقد التارخيي

عىل تفكري كريكجارد، فقد وصلت ـ  م(1677املقّدس التي انطلقت مع مثل باروخ اسبينوزا )

 هذه احلركة إليه فاقدًة الثقة بالتاريخ، وبشكٍل مرّكز التاريخ النقيل )يف مقابل التاريخ املحسوس

املتمثل باحلفرّيات واآلثار(، ومن ثّم ال يمكن بناء املعرفة عىل أساس التاريخ؛ ألّن التاريخ ال 

خيلو من االحتامالت املتعّددة ومن فقر املعلومات وغري ذلك ممّا يعيق قدرتنا عىل الوصول إىل 

 يقنٍي فيه، بل غاية ما يف األمر هو الظّن والتخمني والرتجيح.

خيي يف عرص احلداثة أرخى بثقله عىل كريكجارد، ليسّهل عليه التضحية الوعي التار ،إذن

 بالدرس التارخيي عمومًا ويقّوي من عزيمته يف فّك االتصال بني اإليامن والتاريخ.



  

ًبًـًبرهانًالتعليقًواإلرجاء

هذا املستوى من مقاربة املوضوع التارخيي ال يقف عنده كريكجارد، بل يذهب أبعد من 

رب أّن اليقني التارخيي ال يمكنه أن يبني إيامنًا؛ ألّن بناء اإليامن عىل اليقني التارخيي ذلك حني يعت

معناه أّن أّي تشكيك تارخيّي حقيقي يف وثاقة الكتب املقّدسة سوف يعني زوال اإليامن! وكأّن 

بنى بطريقة ال يمكن معها أن يزول، وبناؤه عىل ال بحث كريكجارد يعترب أّن اإليامن جيب أن ي 

التارخيي ولو أنتج يقينًا معناه بناؤه عىل أمٍر معّلق، فالعلوم يف طور التطور والتكامل بشكٍل 

مستمر، سواء يف ذلك التجربّيات أم الرياضّيات أم التارخيّيات، وهذا التطّور املتواصل ـ طوالً 

 وهنائّيًا. وعرضًا نقدًا وإبرامًا ـ يكشف عن أّن العلم البرشي ال يمكن أن يكون قطعّياً 

ولنعد مّرًة أخرى ملفهوم اإليامن عند كريكجارد، لنجد أّنه التزام كامل غري حمدود وال هناية 

له بأمر ما، فإذا كانت بنية العقل النظري للبرش عرب العلوم املختلفة تقع يف حال من السيالّية 

اطرة التعليق واإلرجاء، الدائمة وجتديد الرؤية وإعادة النظر، فهذا معناه بناء اإليامن عىل م

فليس هناك إيامن هنائي يف هذه احلال، بل إيامن مرتبط ومرهتن لتطّورات العلوم ومنجزات 

 العقل النظري للبرش، ومصري املعرفة.

إّن كريكجارد يعترب هنا أّن بناء اإليامن عىل هذه التجربة املعرفية البرشّية سوف تضعه عىل 

لباحث من كّل املقّدمات الالزمة يف متلف العلوم والتي تؤثر عىل قائمة االنتظار؛ ألّن انتهاء ا

تكّون احلقيقة اإليامنّية حيتاج لعمٍر كامل بل أعامر، فكيف يمكن أن نرتك اإليامن عىل الئحة 

 االنتظار حتى تنتهي تلك الرحلة التي ال نعلم، هل تنتهي أصاًل أو ال؟!

ًوملاذاًت راهًمستعجال ًلتحصيلًاإليامن؟ً؟ملاذاًيبدوًكريكجاردًقلقا ًمنًهذاًالتأخري

سس نؤّخر اإليامن حتى نبنَيه عىل أ يتساءل بعض الباحثني عن أّنه أليس من األفضل لنا أن

علمّية متينة؟ فهل العجلة أصل  يف اإليامن أو االستحكام هو األساس؟ ويلتمس هذا الباحث 

األبدّية مهّمة لدرجة أهّنا ال ّتتمل  من كلامت كريكجارد اجلواب وهو أّن اإليامن والسعادة

 .التأخري!

إّن هذا الكالم يعني أّن القضية عند كريكجارد بلغت حّدًا بحيث ال نملك معه فسحة من 
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الوقت، فلسنا يف سعة، بل نحن يف ضيق، ومن يكون يف ضيٍق من اخلطأ أن يعتمد اسرتاتيجّيًة 

والتشييد  .إىل نتائجها يف أقرب وقت ممكن بعيدة املدى، بل عليه أن يضع خّطة رسيعة يصل

 املخارج اآلفاقي ال حيتوي عىل مقّومات خّطة من هذا النوع من وجهة نظر كريكجارد.

تصّور أّن تطورًا يف العلوم فرض سؤاالً يتصل بإحدى مقّدمات إثبات القضيّة الدينية، إّن 

ذا املستجّد وحيّقق يف األمر، إّن ذلك الباحث املؤمن عليه هنا أن يرجع للوراء قهرًا، لينظر يف ه

يعني بالرضورة أّن عليه أن يتخىّل ـ ولو فرتة التحقيق هذه ـ عن إيامنه كي يقوم بالنظر يف 

مقّدمات هذا اإليامن، أفهل يمكن أن يكون هذا اإليامن مقبوالً عند اهلل؟ هل هو إيامن كامل 

 دائم خاٍل من احلدود؟

سالمّية وبني رؤية كريكجارد هنا وفق رأي بعض الباحثني والفرق بني بعض النزعات اإل

هو أّن اإليامنّيني املسلمني كانوا يشّككون يف إمكانات العقل، ويعتمدون عىل الشهود والتجربة 

الروحيّة، بينام نجد أّن تركيز كريكجارد عىل التاريخ بوصفه أبرز معلم من معامل الديانة 

لباحث هو أّن اجلوهر املسيحي قائم عىل قضّية الصلب، فكّل اآلفاقّية، والسبب كام يرى هذا ا

ب نية الالهوت املسيحي تقوم عىل هذا املفهوم، والصلب حدث  يف التاريخ وال يمكن ختّطيه، 

هلذا يرّكز كريكجارد يف نقوده عىل الدراسات التارخيّية ومدى قدرهتا عىل مساعدتنا يف الوصول 

 .ألجل بناء اإليامن عىل هذا اليقني إىل يقني باحلقيقة التارخييّة،

ًجًـًبرهانًاحلامسةًواهليجانًواملخاطرة

رأينا يف الربهانني السابقني كيف أّن كريكجارد أراد أن يفصل بني اإليامن والعقل، خاّصًة 

العقل التارخيي، لكنّه يف هذا الربهان الثالث يرفع من وترية التشّدد، فيذهب نحو إجياد 

يامن والعقل، فهناك فرق بني أن تذهب باإليامن خارج إطار التعقيل، كام وافق خصومة بني اإل

عىل ذلك حتى توما األكويني يف بعض القضايا اإليامنّية كالتجّسد، وّتّمس لذلك أكثر جون 

 م(، وبني أن تأخذه نحو ماصمة وتصادم مع العقل.1564كالفن )

 ة ليقرتب ـ وفق رأي بعض الباحثني املعارصينإّن كريكجارد يرفع وترية األمر نحو هذه املرحل

 من جهة ثانية. رتليانوستوىل، وم( من جهة أ67أو  64سول )من توّجهات بولس الرـ 
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ًلكنًكيفًبلغتًتأّمالتًكريكجاردًهذاًاملستوى؟

إّن كريكجارد كام رأيناه دومًا يأخذ تعريفًا ومفهومًا خاّصًا لإليامن، ثم يقوم بقراءة مجيع 

اء ضمن هذا التعريف، ولكي نفهم كريكجارد من الرضوري فهم فهمه لإليامن، إّنه يرى األشي

أّن من أخّص خصائص اإليامن هو احلامسة املطلقة من جهة والقلق املطلق من جهة ثانية، 

 فالتدّين هو هذه املخاطرة الرهيبة؛ ألّن املتدّين هو الذي ينتمي لديٍن انتامًء محاسّيًا جيعله مستعّداً 

للتضحية بكّل يشء، والتاريخ املسيحي األّول )عصور االضطهاد والشهادة( وحياة القّديسني، 

 شاهد ذلك كّله.

انطالقًا من هذه النقطة، يصبح اليقني بذاته منافيًا لإليامن، وهو ما يبدو غري مفهوم من 

املنتجة لليقني طروحات كريكجارد، فلامذا يكون اليقني منافيًا لإليامن وبالتبع فكّل العلوم 

 تكون كذلك؟!

إّن كريكجارد يعترب أّن اإليامن عنفوان مطلق واقتحام مطلق للمخاطر، فإذا قيل لك: إرم  

نفسك من هذا املكان، وأنت يف عتمة الليل ال تعرف ماذا يوجد يف األسفل، فإّن التزامك 

طنانًا من القطن التي الالحمدود باألمر هو إيامن حقيقّي، لكن لو انكشف لك أّن يف األسفل أ

ّتميك من االصطدام باألرض، فإّن رمي نفسك لن يكون فيه أّي خاصية إيامنية ومحاسية 

إطالقًا. إّن احلامسة اإليامنية ال تكون يف حال الطمأنينة، بل يف حال املخاطرة، واملؤمن هو من 

، وهذا يعني أّن اليقني اآليت يملك هذا املستوى من العطاء اإليامين ليبقى حيًّا باألمل ال باملعرفة

من العلوم سوف يقتل هذه املخاطرة، وهلذا يرى كريكجارد أّن الذين حيتاجون للرباهني الدينّية 

هم أولئك الذين خّسوا اإليامن احلقيقي، وبلغ هبم األمر أدنى مراتب التدّين، أّما أولئك الذي 

 ، بل بتصميم روحي باطني وجودي.يملكون هذا اإليامن فإهّنم ينجذبون دون تفكرٍي أبداً 

هذا هو مفهوم كريكجارد أيضًا عن التجربة اإلبراهيميّة يف مسألة ذبح نبّي اهلل إبراهيم 

، والتي ورد احلديث عنها يف العهد القديم ويف القرآن الكريم معًا. إّن لولده ×اخلليل

 الالمعقول، أو هو هذه التبعّية إبراهيم كان مؤمنًا حقيقّيًا؛ ألّن اإليامن هو هذه املخاطرة يف

وفقًا للتسمية اإلسالمّية للكلمة إذا صّح التعبري، وما كان أو التعّبد املطلق املطلقة الالحمدودة 
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َلنًَا من وجهة نظر كريكجارد، وهبذا  َعق  يمكن للتجربة اإلبراهيمّية أن تنجح لو كان اإليامن م 

 .ية نجاح التجربةنحن بحاجة لالعقالنّية يف بناء اإليامن بغ

 ـ بأشكال متنّوعة وليس من الرضوري متطابقة هذا الطريق الذي سلكه كريكجارد استمرّ 

وكان من أعالمه يف القرن العرشين بعض ىل يومنا هذا يغزو العقل الديني، مع كريكجارد ـ إ

م(، 1951)فالسفة اللغة والفالسفة التحليلّيني، مثل الفيلسوف النمساوي لودفيغ فتغنشتاين 

ّن أيعترب تيار إّنه م(، 1932رص ألفني كارل بالنتينجا )مولود عام اوالفيلسوف األمريكي املع

يف عدم تعقيل اإليامن والدين وقضايامها، وأّن حماوالت العقلنة كّلها تقف عىل يكمن احلّل 

وهذا ما  أو عىل األقّل ال ختدمه وال رضورة هلا،النقيض من هدف الدين بل وجتهضه بنفسها، 

ن ة أبرضور ،وما بعده منذ فجر النهضةيقف دائاًم عىل عكس التوّجهات الفكرّية التي آمنت 

ن يبقى وحييا يف عرص العقل أإذ هو هبذا يمكنه  ة؛يتحّول الدين إىل منظومة أكثر عقالنيّ 

 ال فسيكون مصريه الزوال.إواملعرفة، و

سّلم هبا العقل تسلياًم، فاإليامن ليس بعيدًا إّن الدين عند اإليامنّيني حيمل حقائق جيب أن ي

 .عن احلقائق، لكنّها حقائق من نوع آخر وال يصل العقل إليها

 مع كريكجاردخمتصرة وسريعة وقفات 

لعّله يمكنني أن أقّدم بعض املداخالت االستفهاميّة عىل تصّورات كريكجارد يف تعاطيه 

 اإليامن. السلبي مع اليقني واألدّلة املخارجة يف موضوع

 ميان بني السالمة واخلرافةـ خماطر نفي التعقيل، أو اإل 

اعترب كريكجارد أّن املحافظة عىل اإليامن املطلق رضورة، وبناء عىل هذه القاعدة اختذ 

مواقف من العلوم والتاريخ والفلسفة والعقل واليقني النظري، لكّن السؤال األهّم: ملاذا جيب 

 املطلق؟ بتعبري آخر: ملاذا اإليامن؟علينا أن نأخذ باإليامن 

                                              
ليلة اهلجرة، بمثابة مثال آخر، ‘ يف فراش الرسول× ويمكن أخذ جتربة بقاء اإلمام عيّل بن أيب طالب( 1)

لو كان عيّل عاملًا بأّنه لن تكون هناك ماطرة ملا كانت هناك فضيلة إيامنّية له. وقد سبق يل بحث هذا ف
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يبدو من كريكجارد أّن اإليامن ساحة ثالثة عليا يف احلياة البرشّية، تتسامى عن ساحة اللّذة 

واحلسانّية، وساحة األخالق والنظم القانونّية، وهذا يعني أّن اإليامن بوجوده احلقيقي يف 

جم جدًا مع وجودّية كريكجارد؛ ألّن الذات الفردّية هو غاية هلذه الذات. وهذا الفهم منس

 ّتقيق اهلوّية اإلنسانّية ال يكون عنده إال بتحقيق هذه الساحة الثالثة املساّمة بالدين أو اإليامن.

وهلذا ربام ال يكون متعّلق اإليامن مهاّمً عند كريكجارد، بل الفعل اإليامين الباطني هو املهّم، 

كجارد عندما يعترب أّن املسيحي الذي يدعو اهلل الواحد وانطالقًا من ذلك تتفّتح تعّددية كري

ليس بالرضورة أفضل من املرشك الذي يدعو غري اهلل، فالعربة ليست بمن يتّم توجيه الدعاء 

 إليه، بل بمستوى فعل الدعاء بوصفه جتربة باطنية إنسانّية عميقة.

؟ بل لو ختّطينا هذه الفكرة هنا إذا كان األمر كذلك، فلامذا ي قحم كريكجارد السعادة األبدّية

فنحن نسأل كريكجارد عن املخاطر التي قد تنجم عن اخلطأ يف ّتييد متعّلق اإليامن، فلو اعتقد 

اإلنسان بألوهّية الصنم فهل ال توجد أّي ماطر أو سلبيات راجعة عليه؟ وهل الفعل اإليامين 

لسعادة األبدّية؟ وهل يمكن مقاربة يرجع عىل اإلنسان باخلري دومًا خاّصة لو أخذنا مفهوم ا

موضوع من هذا القبيل بالفعل اإليامين نفسه أو البد من مقاربته بالعقل والتاريخ واحلقيقة 

 اخلارجّية أيضًا؟

ًوواقعّيةًمنًكريكجارد،1662منًهنا،ًيبدوًلناًبليزًباسكالً) فباسكال يف  م(ًأكثرًجّدية 

إذا مل تثبت أو يتّم نفيها فهي مشكوكة، واخلطوة السليمة  مقاربته املشهورة يعترب أّن قضيّة )اهلل(

ـ يف التعامل مع هذا املشكوك هو البناء عليه ال إلغاءه؛ ألّن املخاطر النامجة عن إلغائه يف احلياة 

هي أكرب بكثري من املخاطر اآلتية من وراء األخذ به، ولو  وبالفعل ـواقعًا موجود لو فرض أّنه 

د. إّن باسكال يتعامل هنا مع واقع خارجي برؤية عمالنّية، بينام كريكجارد فرض أّنه غري موجو

يفصلنا عن الواقع اخلارجي وحيّولنا كرجل معّلق يف الفضاء!

هذا ما جيّرنا إىل مقارنة بني كريكجارد واملفّكر اإليامين املعارص جون بيشوب )

ورفض ممارسة تربير عقالين لإليامن (، حيث يعترب بيشوب أّن ترك التفسري اإليامين 

، وهذا سوف يوّرطنا يف اخلرافة واألسطورة، فتربير اإليامن رضوري  ألجل صيانته من اخلطأ
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يعتربان أّن اإليامن الذي يواجه الشواهد ـ م( 1910وليام جيمز )معه وـ معنى أّن بيشوب 

 القائمة جيعل اإليامن يف خطر.املوجودة غري صحيح، فمخالفة املغامرة اإليامنية للشواهد 

وروح فكرة بيشوب مستقاة من وليام جيمز حيث يرى أّن من الناحية األخالقية يمكن 

( بشكل أخالقي حتى لو مل يثبت وجوده أو عدم وجوده يف اخلارج، p)توظيف املوضوع 

 وذلك برشطني:

 ( اختيارًا أصياًل.pـ أن يكون اختيار ) 1

الختيار سلوك قائم عىل قرارات مبنيّة عىل أسس عقلّية. فال ـ أن ال يقوم عىل هذا ا 2

 .(pيمكنني أن أمارس فعاًل قائاًم عىل أسس عقلية انطالقًا من هذا املوضوع )

ومرجع هذا كّله إىل أّن اإلنسان ـ كام يقول كليفورد ـ مسؤول  أخالقّيًا عن اإليامن اخلاطئ، 

 ي بحّجة املغامرة أو املخاطرة اإليامنّية.وليس متحّررًا من هذا االلتزام األخالق

 السلوكوميان اإلخماطرة العالقة بني ـ كريكجارد و 

ال يمكن لكريكجارد أن يفصل اإليامن عن السلوك، فاإليامن يؤثر تأثريًا واضحًا يف شكل 

ه ة للفرد يف عالقته بذاتسلوك اإلنسان، وليس من املعقول أن نفصل اإليامن عن احلياة اليوميّ 

وباهلل وباإلنسان والطبيعة، وسواء كان هذا التأثري مبارشًا أم غري مبارش، لكنّه قائم عىل أّية 

حال، وهنا إذا مل نخضع اإليامن لشكل من أشكال التربير األخالقي، وهو نوع من التعقيل، 

 ّية!فإّننا نكون قد وضعنا السلوك اإلنساين يف خطر املامرسة اخلاطئة، بل وحتى غري األخالق

ة عن موقفه الناقد الالذع للكنيسة الدانامركّية هل يمكن لكريكجارد أن يفصل رؤيته اإليامنيّ 

اللوثرّية التي كانت يف زمانه؟ لقد كتب كريكجارد العديد من الكتب يف نقد الكنيسة وتّم 

أواخر اعتباره كافرًا مرتّدًا، وكانت هجامته املتبادلة مع الكنيسة مشهودة واضحة اشتّدت يف 

لقد اعتقد كريكجارد بأّن الكنيسة غري قابلة لإلصالح، بل البّد من هدمها وإعادة  .حياته

تشكيل الكنيسة املسيحيّة من جديد، لقد كان نقده للكنيسة جزءًا من إيامنه، وكان قضّيًة إيامنية 

( الذي أراد زيارته لقد نقل لنا التاريخ أّن كريكجارد رفض استقبال أخيه القسيس )بيرتبالنسبة إليه، 
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 يف مرضه األخري الذي أقعده يف املستشفى أربعني يومًا، أليس لذلك عالقة وتأثري وتأثر بإيامنه؟!

إّن موقف كريكجارد من الكنيسة نابع  من موقفه من فردّية اإليامن وأّنه جتربة ذاتية إرادّية 

كجارد هو اإلنسان الذي يعاين. مع اهلل ومعاناة حقيقيّة جتاهه؛ ألّن اإلنسان املسيحي عند كري

كام أّن موقفه من الكنيسة نابع  من قناعته بأّن البعد االحتفايل الطقويس بالدين هو عملية 

. واختيار  الفرد نحر للحقيقة الوجودية للدين يف داخل الفرد املختار يتضليلّية بامتياز، وه

عظيم عىل موقفه من االنتامء املسيحي يف الفلسفة الوجودّية اإليامنية لكريكجارد له تأثري 

التلقائي للمسيحّية بمجّرد والدة اإلنسان يف جمتمع مسيحي حيث ي عترب كنسّيًا جزءًا من 

فعل وجودي فردي، وليس إجراءات إنسانّية تقوم هبا اجلامعة إلثبات »الكنيسة، فاإليامن 

 .«وجود اهلل عرب األدّلة الطقوسية واإليامنّية

يؤّكد أّن اإليامن يرتك أثرًا عىل السلوك واملواقف، فإذا مل يكن يملك تربيرًا أخالقّيًا هذا كّله 

يؤّكد مناقضة هذا اإليامن للواقع، فكيف له أن خياطر بإيامن ينفي أو أو عىل األقّل ال يملك ما 

خالق يعيد تشكيل أخالقّياته وسلوكّياته ونمط عيشه بام قد يؤّدي إىل توّرطه فيام ينايف األ

 نفسها؟! هذا األمر جيب التوّقف عنده.

 ىل وثاقة اإلميانإة ّية من العيناملسيحّيالدين/ـ  

يبدو من كريكجارد أّنه ال ينفي احلقيقة العينية للمسيحّية )اهلل ـ اإلنسان(، لكنّه ال يمكن 

ًا، معرفتها بالعقل النظري، بل بالتوّجه الوجودي، وهذا موضوع يرجع لفضاء عميق تارخييّ 

م( تأثريات واضحة عىل كريكجارد فيه؛ فاإليامن عند 1804وربام تكون لعامنوئيل كانط )

كريكجارد سابق عىل الفهم، وليس العكس، وهذه نزعة مشهورة يف الرتاث الديني عمومًا، 

م( ومن َقبله؛ ألّن اإليامن هو الذي 1109وحوهلا جدل كبري يف املسيحية منذ القّديس آنسلم )

 .ستار بيني وبني احلقيقة، ال أّنه يبدأ بعد خلع هذا الستارخيلع ال
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إذا نفى كريكجارد احلقيقة العينّية للمسيحّية ـ وألّي ديٍن آخر  السؤالًاالستفهاميًهناًهو:

ـ فال نناقشه يف هذه املداخلة، لكنّه إذا اعتقد باحلقيقة العينّية هلا، فإّن الذي خاض مغامرة 

احلقيقة حّقًا وبالفعل ال شأن لنا به، والسؤال: ما الذي جيب أن يقوم به اإليامن وانكشفت له 

الذي مل خيض التجربة بعد؟ من الطبيعي أّن كريكجارد سوف يطالبه بخوضها وعدم تضييع 

الوقت بالتفكري اآلفاقي املخارج، لكّن كريكجارد مل يقل لنا كيف تأّكد بأهّنا هي احلقيقة 

ربته الباطنّية متامهية مع احلقيقة العينّية وليست باقية يف داخل ذاته العينّية؟ وكيف عرف أّن جت

وال عينّية هلا سوى ذاهتا بوصفها حالة نفسّية؟ وبعبارة أخرى: ما هو التربير الذي يمكن أن 

يقّدمه كريكجارد ليؤّكد لنا أّن التجربة األنفسية يقينّية بعد أن أثبت لنا أّن التجربة اآلفاقية غري 

 يّة؟!يقين

ربام اعترب كريكجارد أّنه ال جمال للنقاش يف قيمة التجربة األنفسّية، ولو بتصّور أّن احلقيقة 

فيها حارضة؛ بام يشبه مفهوم الشهود املعنوي احلقيقي يف العرفان اإلسالمي، لكّن ّتّقق 

بقى يف اإلنسان هبذا الشهود إذا أعطى حقيقًة حضورّية ال جمال للنقاش فيها، لكّن السؤال ي

عالمات وصويل هلذا الشهود، فهل أّن مسرية التجربة الشهودية غري قابلة لوقوع اإلنسان يف 

 اخلطأ، ثم تصّور أّنه يعيش جتربة حضورّية؟

وما ينتج عن تساؤلنا هذا هو أّن سلوك الطريق الشهودي ال يتحّرر متامًا من مشاكل سلوك 

وصل للحقيقة افرتاضّيًا فإّن العقل يف جتربته الطريق العقيل، فإذا كان العقل لو استقام أل

العملية ال يوجد ما يؤّكد أّنه استقام عند تنشيطه وأّنه ال يقع يف مشاكل ولو بفعل مؤثرات 

خارجّية، وهكذا احلال يف الشهود فإذا كانت هناك حقيقة شهودّية حضورية غري حضور 

ضوع ال تنفي أّن الذين خيوضون التجربة النفس عند صاحبها، فإّن الصورة االفرتاضية هلذا املو

قد يقعون يف أخطاء بحيث خييّل إليهم ما ليس بشهود شهودًا وما ليس بحقيقة حقيقة. كيف 

يمكن جتاوز هذه املشكلة؟ وإذا قلت يل بأّن احلقيقة الشهودّية مل يصل هؤالء إليها فإّنني أقول 

هبم التفكريّية بل أخطؤوها دون أن يعني لك بأّن احلقيقة العقلية مل يصل إليها الناس بتجار

ذلك هدمًا لقيمة التفكري العقيل والتارخيي، بل الدراسات التارخيّية إذا مل تتمّكن من إثبات 

 التاريخ، فهذا ال يعني أهّنا غري متطابقة يف اجلملة مع احلقيقة التارخيّية.

ّية التدّين وعىل معايشة ريد أن أصل إليه هو أّن هواجس كريكجارد القائمة عىل كيفما أ



  

اإليامن يمكن هلا أن جتتمع مع سؤال التفكري يف املوضوع اإليامين، وإذا كان بناء اإليامن عىل 

العقل يضعه يف مهّب ماطرة فقدان اإليامن، فإّن بناء اإليامن عىل التجربة الذاتية )التصميم( 

د يريد نفي حرصّية الوصول للحقيقة يضعه يف مهّب ماطرة العينّية اإليامن. وإذا كان كريكجار

 بالعقل فاّتًا طريقًا آخر فهذا ال يعني أّن العقل مل يعد طريقًا هلا.

ة اكتشاف يريد أكثر أن أرّكز عليه هو أّن استغالل كريكجارد لعنارص الضعف يف بنما أ

رى من مشكلة، احلقيقة عقلّيًا ال يعني أّن بنية اكتشافها شهودّيًا وحضورّيًا ال تعاين هي األخ

فقد ت ركت هذه املساحة دون تفكري فيام ظّلت سياط النقد ومباضع اجلراحة متوّجهة نحو 

 التجربة واحلس والعقل بوصفها مصادر أو سباًل للمعرفة.

إّن تركيز كريكجارد عىل احلقيقة الوجودية للمسيحية وليست احلقيقة اخلربية أو املعلوماتية 

لسؤال األبرز هو يف مديات احلصول عىل التجربة الوجودية الصادقة ليس أمرًا مرفوضًا، لكّن ا

دون ممارسة تأّمل عقيل وتارخيي.. ليس أمام كريكجارد من سبيل لتفسري املسيحّية سوى بأهّنا 

التجربة الذاتية ال غري، ومن ثم ال توجد حقيقة عينّية غري املشاعر التي خيوضها الفرد، وهذا 

لدين العيني، وحيث ال تفرتق فال فرق بني املسيحية واإلسالم والبوذية يعني أّن املشاعر هي ا

وغري ذلك، وهبذا يفرض تساؤل نفسه: ملاذا البحث عن املسيحّية أصاًل؟ بل ملاذا احلديث عن 

اهلل والسعادة األبدّية والصليب وغري ذلك؟ بل ما الفرق بني اإليامن الديني وبني السلوك 

  متامًا مثل بعض تّيارات )العرفان بدون اهلل( يف العرص احلديث؟العرفاين املنفصل عن اهلل

 فردّية اإلميان واإلحساس الروحي باآلخرينـ  

ليس من شّك يف أّن املحاولة املختلفة التي قام هبا كريكجارد يف فهم اإليامن يف عمقه 

لظواهر اإليامنّية، الوجودي الفردي، تركت تأثريًا كبريًا عىل الدين يف الغرب، وأعادت فهم ا

وتقويم السلوكّيات الدينية عىل مستوى الفرد واجلامعة، بل تركت جهود كريكجارد تأثريها 

ينبغي عدم التقليل من شأن »عىل العلوم اإلنسانّية، وكام يقول املفّكر ريتشارد بورك هوفر، فإّنه 

ظرّيات ودراسات وطرائق كريكجارد واملناخ الذي هّيأه لعلم النفس، وما انبثق من رمح ه من ن

 .«بحث يف التحليل والطّب النفيس يف القرن العرشين..
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ومن تأثريات تفكري كريكجارد عزل الدين عن احلياة العاّمة، وفقده قدرته عىل التأثري 

بدي الدكتور األملاين جوترفرايد كونزلن ـ وهو يتكّلم عن خصخصة الدين  االجتامعي، وهلذا ي 

آالت التي وصل إليها الدين يف الغرب، بخسارته قدرته عىل التأثري، بل فقد ـ امتعاَضه من امل

م(، األمر الذي أّدى 1920دوره كقّوٍة موّجهة للحياة بشكل عام عىل حّد تعبري ماكس فيرب )

، وهذا يعني أّن التأثريات اإلجيابّية للفصل النهائي بني املعتقدات الدينّية واحلقوق املدنّية

 ريكجارد يف داخل النفس الفردّية اإلنسانّية تضعنا أمام انحسار، بل شبه تالشٍ لتفكري ك

عجيب للدين من احلياة العاّمة، ومن ثّم فنحن أمام زوال كّل السياقات االجتامعوسياسّية التي 

يمكنها أن توّفر للفرد اندفاعه نحو التجربة الدينيّة، وذلك بسبب هيمنة العلامنية ـ بام فيها 

ا األخالقّية ـ التي سمح هلا بأن تكون قّوة موّجهة يف االجتامع البرشي بينام رفض الدين نزعته

 أن يكون كذلك.

وعليه، فإذا أردنا أن نسري يف إطار إحساس الفرد باآلخرين، ويف سياق إنساين، فهل حيّق 

يامنية ملثل كريكجارد أن خيرج الدين من السياق االجتامعي، فيفقد الفرد انبعاث طاقته اإل

الكامنة؟ وهل إذا تركنا الالدينية تتحّرك يف سياق اجتامعي ورفضنا ّتويل الدين إىل منظومة 

 اجتامعيّة، نكون قد ضمنّا ـ من موقع اإلحساس اإلنساين ـ سالمة احلياة الروحّية لألفراد أو ال؟

ين، لسنا نختلف مع كريكجارد يف رضورة تغيري شكل احلضور االجتامعي والسيايس للد

ويف إفراطّية الطقوسية االحتفالّية التي غيّبت اهلوّية احلقيقيّة لإلنسان املتدّين لصالح هوّية 

، وأّن جتربة األلفّيتني املاضيتني يف املسيحيّة واليهودّية واإلسالم مبنّية عىل االستالبمغلوطة 

جوء إىل تنميط باتت تتطّلب إعادة النظر يف شكل محاية الوجود االجتامعي للدين دون الل

الدين وسلبه هوّيته الباطنيّة املعنوّية للفرد، لكّن الغرق يف فردانّية الدين لن ينتج سوى تفتيت 

السياقات املحيطة املسامهة يف بعث الروح اإليامنية يف األفراد، وليس أمام كريكجارد هنا إال أن 

عرش امليالدي ـ بنظرّية التقدير يقول ـ كام قالت الربوتستانتّية الكالفينية يف القرن السادس 

السعيد سعيد  يف بطن أّمه »اإلهلي املسبق واالنتخاب اإلهلي لألفراد الصاحلني والفاسدين 

 !«والشقّي شقي  يف بطن أّمه
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 عند كريكجارد تفسري اإلميانتساؤالت حول ـ  

ه فسري اإليامن بأنّ سايس ال نريد اإلطالة فيه هنا، وهو ملاذا اإلرصار عىل تة سؤال مسبق وأثمّ 

ّدية هذا التفسري الذي أّثر عىل عالقة اإليامن بالعلم والعقل ين أتت الب  حمكم ال يتزلزل؟ ومن أ

 والتاريخ والفلسفة عند كريكجارد؟

 نحن أمام فرضّيتني:

إّما أخذ كريكجارد صورة اإليامن من الرتاث الديني، فرآه كذلك، فوجد أّن ربط اإليامن 

 إيامنًا من هذا النوع املتجيّل يف التاريخ الديني. بالعلم لن ينتج

 أو أّنه ابتكر لنفسه تعريفًا وصورًة لإليامن من خالل ّتليله الفلسفي للنفس اإلنسانّية.

يف الوحيد أّما عىل االفرتاض األّول، فال أدري ملاذا جيب اعتبار تلك النسخة هي األصل 

ها؟ وملاذا مل يكن إيامهنم نتيجة أّن املعرفة العقلّية التي اإليامن وكأّنه ال توجد نسخة إيامنّية غري

كانت عندهم ال تعطيهم عكس ما آمنوا به؟ هذا لو أخذنا باملعرفة التارخيّية التي رسمت لنا 

، األمر الذي يبني صورة صورهم، رغم أهّنا عند كريكجارد ليست علمّيًة وال يقينيّة وال مؤّكدة

 !نيّةاإليامن عىل معرفة غري يقي

وأّما ابتكار تعريف لإليامن عىل أساس ّتليل نفيس فلسفي، فهذا ما حيتاج لتربير؛ فلامذا 

جيب أن يكون اإليامن كذلك؟ وملاذا ال يكون اإليامن هو عبارة عن التفاعل الوجودي مع 

ختالل احلقيقة املدَرَكة بالعقل من قبل، وأّن هذا اإليامن سوف خيضع تلقائّيًا للزوال نتيجة أّي ا

يف بنيته املرِبرة لوجوده؟ هل كانت إيامنّية كريكجارد تعبريًا آخر عن االستسالم أمام احلداثة 

واخرتاع تعريف لإليامن جيعله يف دائرة اختيار الفرد ـ دون املجتمع ـ كي يفّر من احلاجة لتربيره 

 العقالين؟ علاًم أّنه بذلك يسعى لتربيره أمام العقل احلداثي.

 اسة أشكال النزعات اإلميانّية بُنسخها اإلسالمّيةضرورة در

بقدر ما أردت ـ متهيدًا احلديث عن كريكجارد واإليامنّية الغربّية، ليس هديف هنا التوّسع يف 

ـ أن أضع القارئ يف سياق أنموذجي خارج اإلطار اإلسالمي، لكي ندخل يف موضوع بحثنا؛ 

 تبتعد عن فكرة التعقيل كام سنرى.من حيث يامنية ألّن فكرة التعّبد تلتقي كثريًا مع فكرة اإل

ويبدوًأّنًهناكًتياراتًيفًالفكرًاإلسالميًذاتًنزعةًإيامنّية،ًلكنًبطرقًخمتلفةًعنًالنمطً



 

ًالغربًواملسيحّية، وما زال مرفوضًا إىل اليوم بشكل رسمي من الكنيسة  اإليامينًالذيًعرفه

ديدة، وكان يلزم عىل الباحثني املسلمني دراسة الكاثوليكيّة التي تنزع نحو التوماوّية اجل

اإليامنّية يف التاريخ اإلسالمي وأشكاهلا وتنّوعاهتا، خاّصة بعد االّطالع عليها يف املشهد 

العاملي؛ ألّن هذا سوف ي قدر عقولنا عىل رصد معاملها يف الرتاث اإلسالمي عمومًا، فمثالً هل 

سة إيامنية بنسخة إسالمّية بفصلها الفلسفة والعرفان عن املدرسة التفكيكّية اخلراسانّية هي مدر

الوحي والنّص أو أهّنا مدرسة عقلّية ـ كام تقول ـ لكن من النوع غري الفلسفي السائد؟! كذلك 

، وكذا أيضًا اإليامنّية احلال يف املدرسة اإلخبارّية ورضورة دراستها بطريقة العقل اإليامين

. وطبعًا فيهم التحسني والتقبيح العقلينّي وذهاهبم للرشعينّي منهاماألخالقّية عند األشاعرة يف ن

بعض أشكال اإليامنّية الغربّية، مثل إيامنّية املفّكر اإليراين مصطفى أقرب لهناك إيامنّية رصحية 

 ملكيان.

نعم، اإليامنّية يف جمال الرشيعة واضحة، وهي التي تنعكس يف مصطلح التعبّد والتسليم،  

يف املذهب اإلمامي املتحّسس كثريًا من فكرة كشف املالكات بجالء أحيانًا وهي تظهر 

، لكّن الفقه اإلسالمي ـ واإلمامي واستخدام اآلراء واألقيسة واملصالح املرسلة ونحو ذلك

 .كذلك ـ ال يذهب نحو إيامنّية مطلقة يف التعامل مع الرشيعة، وسيأيت

 جتوهر الدين بالتعّبدونقد ، ملكيان()مصطفى  املذهب املعنوي األمنوذج الثاني:

اعتقاده بمذهب م( 1955)مولود عام ملكيان مصطفى الدكتور املفّكر اإليراين عرف عن ي  

بأّن الدين واحلداثة منفصالن متامًا، وأّن الدين قائم  عىل  ، وقناعته التاّمةمعنوي يف الدين

                                              
م، قد ألقيت  ثالث حمارضات حول الدين واحلداثة عند ملكيان، وقد قام بعض األعزة 2006كنت عام ( 1)

من طاليب ـ وهو األستاذ عامد اهلاليل ـ بكتابتها وتقريرها وتوثيقها ووضع بعض اإلضافات عليها، ثّم 

احلداثة واالجتاه »م، ّتت عنوان 2009س واخلمسني من جمّلة الكلمة يف لبنان، عام نرشها يف العدد الساد

مشريًا هلذا األمر يف اهلامش األّول، ثم قام بجعلها فصاًل مستقالً ، «املعنوي يف الدين عن مصطفى ملكيان

م، مع 2012ريوت عام والصادر عن دار االنتشار العريب يف ب« الفكر العلامين يف إيران اإلسالمّية»يف كتابه 

 توّسٍع منه هناك. من هنا ثّمة تداخل بني ما سأقّدمه هنا وما طرحت ه يف تلك املحارضات، فاقتىض التنّبه.

 ما سأقّدمه عن فكر ملكيان هنا، يمكن مراجعته يف املصادر اآلتية: (2)

ّتت عنوان:  ،مللكيان (2 ،1سنّت وسكوالريزم )الرتاث والعلامنية(، جمموعة من املؤلفني، مقال )ـ  1

 



  

، وهبذا نجد أنفسنا معه أمام ثالث لالقائمة عىل العق التعّبد، عىل النقيض من احلداثة

 مفردات مركزّية: احلداثة، والدين، واملعنوّية.

 بدورنا سوف نتحّدث عن هذا االجتاه باختصار شديد ضمن مرحلتني:

 مرحلة التعريف والعرض والتوضيح والتفكيك.

                                                                                                                     
 م.2002سة رصاط الثقافية، طهران، ، مؤّس «املعنوية: جوهر األديان»معنويت: گوهر اديان 

گوهايى در باب فرهنگ وسياست )الشوق واهلجران، حوارات يف الثقافة  مشتاقى ومهجورى، گفت وـ  2

 م.2006ة(، مصطفى ملكيان، طهران، والسياس

ّتت عنوان: دين  حوار مع ملكيانإيران، م، 1999، 2ت السبع(، العدد: هفت آسامن )السموا ـ جمّلة 3

 «.عامل املعارصالالدين والتدين يف »وديندارى در جهان معارص 

يف أكرب گنجي مع ملكيان ّتت عنوان: حوزه احوار الصحإيران، م، 1998، 13جملة راه نو، العدد: ـ  4

 .ودنياى جديد: قداست، عقالنيت، علامنيت

اهى به رهايى، جستارهايى در عقالنيت ومعنويت )طريق إىل احلرّية، بحوث يف العقالنية واملعنوية(، رـ  5

 مصطفى ملكيان، منشورات نگاه معارص، طهران.

مقال مللكيان ّتت عنوان: سخنى در چند وچون ارتباط اسالم إيران، م، 1999، 48ة كيان، العدد: جملّ ـ  6

 وليرباليسم.

اخلالد، مقاالت يف علم األخالق(، مصطفى ملكيان،  مقاالتى در اخالق شناسى )احلّب  مهر ماندگار،ـ  7

 م.2002، إيرانسة نگاه معارص، مؤّس 

اه گـ حديث آرزومندى، جستارهاى در باب عقالنّيت ومعنوّيت، ملصطفى ملكيان، والصادر عن دار ن 8

 م.2010معارص يف إيران عام 

 هذا املوضوع، ضمن كتب مثل: )الشوق واهلجران(، الذي ترمجه أمحد وقد ت رمجت للعربية أغلب بحوثه يف

القبانجي، ونرشته مؤّسسة االنتشار العريب يف بريوت؛ وكذلك كتاب )العقالنّية واملعنوية مقاربات يف 

فلسفة الدين(، والذي ترجم من قبل عبد اجلبار الرفاعي وحيدر نجف، ونرشته الدار العربية للعلوم؛ 

ب )التدّين العقالين(؛ وكذلك كتاب )مقاالت ومقوالت يف الفلسفة والدين واحلياة( ترمجة أمحد ومثله كتا

، 30قضايا إسالمية معارصة، العدد: القبانجي، والصادر أيضًا عن مؤّسسة االنتشار العريب؛ أيضًا جمّلة 

مقال لبنان، م، 1997، 117ة املنطلق، العدد: جملّ ؛ وم، مقال مللكيان ّتت عنوان: رهانات احلداثة2005

م، يف 2002، خريف عام 27؛ وجمّلة املنهاج يف بريوت يف العدد: مللكيان ّتت عنوان: يف الفكر اإلسالمي

 «.الدين والعقالنيّة»حوار ّتت عنوان 

البّد يل أن أوضح أّننا سنحاول االختصار قدر املستطاع هنا، واإلشارة لرؤوس أقالم يف معامل املذهب  (1)

 ي، ومن أراد التوّسع فعليه باملراجعة.املعنو



 

 ومرحلة التعليق والتحليل والنقد والتقويم.

 رض والتوضيح والتفكيكاملرحلة األوىل: مرحلة التعريف والع

سوف ننطلق يف هذه املرحلة من املفردات الثالث التي متثل أساسّيات يف االجتاه املعنوي، 

 والتي أرشنا إليها آنفًا.

 ـ احلداثة، عناصرها ومكّوناتها 

 :فتمتاز بأّن عنارصها املكّونة هلا عىل نوعني أّماًاحلداثةًعندًملكيان،

ًجتناهباايمكنعنارصالنوعًاألّول:ً

، «ن اجتناهباحيس  »، ومل يقل: «يمكن اجتناهبا»وقد كان ملكيان دقيقًا يف تعبريه حيث قال: 

التحسني والتقبيح، وليس عىل أساس  عىل أساس امً ّن تقسيمه هذا ليس تقويأوهو ما يدّل عىل 

واقع عىل أرض الليًّا ة االجتناب عمام هو تقسيم عىل أساس إمكانيّ مسبق، إنّ  موقف معيارّي 

 .فهو تقسيم عىل أساس األمر الواقع ،اليوم

يمكن لإلنسان أن بمعنى أّنه بعض العنارص يف رأيه يمكن اجتناهبا، وال رضورة هلا،  ،إذن

 هبا، واألمثلة عليها كثرية، فمن املمكن أن يعيش املجتمع دون أن يتحىّل ّيًا يكون حداث

جتمع األملاين أو الفرنيس له طريقة أخرى، ما يف حداثته، فيام يكون امل األمريكي عىل طريقةٍ 

ة ويبقى ذاته يعترب حداثة، ومن املمكن اجتناب بعض هذه الطرق اجلزئيّ  فاختالف الطرق بحدّ 

 ثّيًا.اإلنسان حدا

ًاجتناهبا يمكن ال نارصالنوعًالثاين:ًع

أم قبيحة، عنارص ال يمكن اجتناهبا، خريًا كانت أم رشًا، حسنة يف احلداثة  أنّ يعترب ملكيان 

ـ هل يمكنني فف، يوصتالاهلدف هو ام املوقف املعياري، إنّ هنا رمحة أم نقمة، فليس املهم 

 أن أجتنبها أو ال؟ ًا ـمعارصحداثّيًا  اً إنسانبوصفي 

 وسوف يأيت احلديث عن هذه العنارص التي ال يمكن اجتناهبا من وجهة نظر ملكيان.

 ـ الدين، مفهومه ومعامله وقراءاته 

ً،ًفهناكًنقاط:الديناًوأمًّ



  

 الدين معنىـ  ـ  

  أو أحدها، وال رابع هلا:معانٍ ـ كّل دين ـ ثالثة  الدينبأّنه يعني ب يقول ملكيانهنا 

 ل(.الدين األوّ القائمة )سة لألديان واملذاهب جمموع النصوص املقدّ  املعنىًاألّول:

ًالثاين: لكتب والنصوص )الدين جمموع الرشوح والتفاسري التي أحاطت بتلك ا املعنى

 الثاين(.

التاريخ، مع  األعامل واملامرسات التي قام هبا أتباع دين معني عىل مرّ متلف  املعنىًالثالث:

 بت عىل تلك األعامل واملامرسات )الدين الثالث(.إحلاق النتائج واآلثار التي ترتّ 

 هل تكون باعتبار أنّ دين األوّ ة الاجتامعيّ  غري أنّ  ،تانالدين الثاين والثالث ظاهرتان اجتامعيّ 

اجتامعي، مع اختالف  ظاهرة ملموسة عىل الصعيد االجتامعي، فالدين بمعانيه الثالثة أمر  

 .الثاين والثالث :ل، والديننيطفيف يف هذه احلقيقة االجتامعية بني الدين األوّ 

 (ه؟ديَنن إلنسال خيتار اهاختيار الدين )ـ  ـ  

فقط. والبرش عىل مدى قوم بتربيره وتسويغه وإّنام ي ،«هال خيتار دين اإلنسان» يرى ملكيان أنّ 

إذ ، اً فهم نادرون جدّ الذين اختاروا دينهم وجتاوزوا املوروث تلقوا دينهم بالوراثة، أّما التاريخ 

ّيًا، بمالك ما ، وعندئٍذ يكون االختيار ترجيحكاّفة د أن خيتار دينًا عليه أن يطالع األديانيريمن 

 .ل وّتقيق ودراسةوتأمّ  تروٍّ ألفضل، وذلك بعد هو ا

من النوع الذي ال  وعاءات األديان هدّ النقطة األكثر إثارة هنا يقّدمها ملكيان هو أّن معظم ا

 أنّ  عى دين  دّ كننا الوصول إىل حكم قاطع؟ فإذا اق من صدقه أو كذبه، فكيف يميمكن التحقّ 

دمنا نحن يف  مافكيف يمكننا ـ آخر عكس ذلك،  دين  فيام اّدعى اإلنسان يتناسخ بعد املوت، 

 دون اآلخر؟!مطابق للواقع القول هذا أن نحّدد أّن  ـ هذه الدنيا

هذا يعني أّن عملّية االختيار بني األديان بوعي وعقالنّية أمر ليس بسيطًا، وغالبًا ليس 

 ممكنًا.

 ر الدينجوهـ  ـ  

معنى  لكن يلزمنا ـ بدايًة؛ لفهم كالمه ـ ّتديدن، جوهر الديهي  «ةاملعنويّ »أّن  ملكيانيعترب 



 

 :ثالثة معانٍ هلا ، فهذه الكلمة «الدينجوهر»كلمة 

ًاألوًّ ن، والتي متثل الغاية القصوى املنشودة من ممارسة التديّ أي ن، التديّ  غاية ل:املعنى

أعىل، من  اً هدفبوصفه ن اليشء املطلوب بالذات ال بالغري. وهو ما يرمي إليه اإلنسان املتديّ 

 بتخفيف األمل واملعاناة ونحو ذلك. ة، أو رغبةٍ باجلنّ  اهلل، أو طمعٍ من  أبدية، أو قرٍب  سعادةٍ 

الوجه املشرتك بني هو  هنااجلوهر فالوجه أو الوجوه املشرتكة بني األديان،  :املعنىًالثاين

 ألديان.قد يراد منه اآلراء والعقائد املشرتكة بني اأو سة، الكتب والنصوص املقدّ 

ة بعد جتريده من جهاته اخلاّص  ة املوجودة ضمن الدين اخلاّص اجلهات العامّ  املعنىًالثالث:

جانب دين  لكّل  ألنّ  لتي جاء الدين من أجل إبالغها؛الرسالة الرئيسة ا :ية. وبتعبري آخرواملحلّ 

بيّة، زيرة العرجلايف نتيجة ظهوره ة، ة خاّص حمليّ ـ مثاًل ـ له جوانب فاإلسالم  ،ماعوآخر  حميّل 

تتبع بطبيعة احلال الوضع الثقايف والسيايس واالقتصادي الذي كان رائجًا حينها، ي جوانب وه

 .معنّي رتبط بوضع خاص، أو ظرف كيّل غري مة أيضًا يف هذا الدين جهات عامة ذات طابع وثمّ 

ه ليس مراده يقوم ملكيان برشح مراده من جوهر الدين، فيعترب أنّ  ،بعد اتضاح هذه املعاين

بمعنى مفهوم أرسطي،  ذواجلوهر هبذا املعنى  ألنّ  ؛املشرتكة بني األديان املختلفة القواسمَ 

ا املعنى ، وملكيان ال يؤمن أساسًا هبذةاملاهيّ املحفوظة يف متام األفراد، فكأّنك تتكّلم عن  الذات

 ؛ ألّنه ال يقّر بوجود ذات هنا وماهية وهوّية قائمة.جلوهر األديان

ة املوجودة ضمن الدين العامّ  ، اجلهات  «جوهر الدين»كام يؤّكد ملكيان عىل عدم قصده من 

فكرة الذايت إبعاد نفسه عن وكأّنه بذلك يريد ية، ة واملحلّ بعد جتريده من جهاته اخلاّص  اخلاّص 

والعريض يف الدين، أو عىل األقّل جتاهلها هنا، وهي الفكرة التي طرحها عبد الكريم رسوش، 

 «.شمول الرشيعة»ّتّدثنا عنها يف كتاب و

ًملرادهًمنًجوهرًالدين،ًوهوً والسبب  .نالتديًًّغايةوبناءًعىلًذلك،ًيبديًملكيانًتوضيحا 

هو عدم التمييز الكايف بني « نجوهر التديّ »بدالً من « جوهر الدين»مصطلح  هيف استخدام

 ني أعتقد أنّ ة جوهر الدين، أي أنّ ملعنويّ ا إنّ  :عندما أقول، فةن يف ثقافتنا التنويريّ الدين والتديّ 

إىل ّتصيل السكينة والبهجة واألمل، وحتى حني تلقائّيًا نهم نني سيقود تديّ األشخاص املتديّ 

يفصحون عن رغبتهم يف الوصول من خالل التدين إىل أمور أخرى غري الثالثة )السكينة 

ها مصداقَ  غريها، وإن تصّوروا أنّ  ال يطلبون ـ بعد التحليل الدقيقـ  والبهجة واألمل(، فهم



  

 آخر. يشء  

ً ًآخر، يف األديان ـ دون فرضه مأخوذًا منها  اً مشرتك اً ثّمة وجهيرى ملكيان أّن عىلًخط 

ستقرئ التاريخ ، فحني نني يف العامليؤمن هبا معظم املعنويّ بنفسها ـ وهذه العنارص املشرتكة 

موجودة يف  ن بتلك املبادئ وينادون هبا، وهيني يف العامل يلتزموأغلب املعنويّ  نالحظ أنّ ف

 :األديان أيضاً 

 .أخالقي إّن نظام العامل نظام   ـ1ً

: أحبب لغريك ما ّتّب لنفسك ةإّن مجيع األديان التي نعرفها، تقبل بالقاعدة الذهبيّ  ـ2ً

 واكره له ما تكره هلا.

املعنوّية ويف الوقت عينه هذان األساسان عنرص  مشرتك بني األديان واملعنوّية، فهام جوهر 

العتقاده املعنوية جوهر الدين باملعنى الثاين، وملكيان ال يقول إّن  .مها بعد  جوهري يف الدين

ة تداخل ثمّ املذهب املعنوي، لكن  االكثري من العقائد املشرتكة بني أهل األديان، ال يقبله بأنّ 

بعض األمور  نّ إون يف العامل، أي ويّ بني جوهر الدين باملعنى الثاين وبني ما يؤمن به املعن

املعنوية هي  املوجودة هناك موجودة هنا أيضًا. ومن الواضح أن هذا ال يتيح لنا القول بأنّ 

 تداخالً فإّن ثّمة وكذلك احلال لو أخذنا اجلوهر بمعناه الثالث،  ،جوهر الدين باملعنى الثاين

 هام مطلقًا.التسوية بينّله ال يرّبر ، لكّن هذا كةاملعنويّ  ه وبنيبين اً جزئيّ  اً تطابقو

ن، التديّ هو  من الدين درافإّن املاملعنوية، يف جوهر الدين يتمثل  عندما نقول بأنّ وعليه، ف

 .ناملعنوية جوهر التديّ ومن ثّم فالنتيجة هو: إّن 

 أو تعّدد القراءات الدينّية ري الدينتفسـ  ـ  

 قراءات للدين: يعتقد ملكيان بأّن هناك ثالثة تفاسري أو

 .ةأو املتحّجر ةالسلفيّ قراءة الـ  1

 ة.الرتاثيّ ة ـ التقليديّ قراءة الـ  2

 ة.التجديديّ ـ القراءة  3

ـ من ، يالحظ دارسها الثالث حول جمموعة من األفكار واألسسالقراءات تمحور وت

 .ا( يعرتهي)معريف يبستمولوجيمأزق إأهّنا تعاين من وجهة نظر ملكيان ـ 



 

سس التي تقوم عليها هذه القراءات عند ملكيان، لّية لألصول واألالتحليالقراءة وخالصة 

 يت:يمكن توضيحها عىل الشكل اآل

 نيتهاة للدين، أصوهلا وِبسلفّيـ القراءة ال ـ  ـ  

ًعىل:يفًتصّورًملكيانًًتقومًهذهًالقراءة

ْهميالًةًالعقلًاالستداليلحجيًّـ1ًً ًمدارّيةًالنّصً/ف 

، ودوره لنّص ل خادم  هنا العقل ف ،ةالعقل عن املعاين الواردة يف الكتاب والسنّ  كشفبمعنى 

 .من األحكام والتعاليم واإلرشادات ملا ورد يف النّص والوعي د الفهم جمرّ هو 

يف موازاة ة، أو ال يأيت يف عرض الكتاب والسنّ فهو ، اً وليس متبوع تابع   هذا العقَل  إنّ 

والنقل  ل واألخري هو النّص املعتمد األوّ بل املرجع  واملسيحيّني،اليهود س عند الكتاب املقدّ 

بل هو فوق الواقع وفوق الزمان واملكان، ومستعٍص عىل  ،ة عىل الواقعفقط، وله األولويّ 

 .، وهذا يعني أّن هذا التيار هو تيار مداريُّ النّص أو ميتاتارخيي ال تارخيي نّص فهو التاريخ، 

ًتأويلمرجعّيةًالـ2ًً

غالبًا ما تأويل النصوص، غري أّن هذه العملّية عندها ـ ولو أحيانًا ـ ه القراءة تعتمد فهذ

ّية، بمعنى أهّنم يلجؤون إىل التأويل هبدف تذليل العقبات أمام العقائد أيديولوج يّةنفعتكون 

قًا واأليديولوجّيات التي سبق أن بلوروها من َقبل، فهم يريدون فّك العقد أمام ما كّونوه مسبَ 

هة ملا توّصلوا إليه.  من النّص، عرب اعتامد التأويل يف النصوص املواج 

ويمكنني بسط هذا األمر عرب القول بأّن التأويل هنا هو عملّية تستهدف محاية النصوص 

 أيضًا؛ هلذا يكثر استخدامها حلّل املآزق التي تواجه النصوص املتعارضة املتهافتة.

ًتاالطقوسًوالشكليًّأولوّيةًـ3ًً

فأنصار هذه القراءة هيتّمون كثريًا بالشكل الظاهري للدين، واملتجيّل يف الزمان واملكان 

دف عىل م يقدّ هّن واملشهود للحواّس ضمن أشكال ومراسم عاّمة، وبتعبري آخر: إ مون الصَّ

 والقرَش عىل اللّب والظاهَر عىل الباطن.اجلوهر 

                                              
يقصد ملكيان ـ فيام يبدو ـ من مصطلح السلفّية هنا مدلوالً مغايرًا ملدلوله الكالمي املذهبي املعروف  (1)

 اليوم، فهو أقرب ما يكون لرشح التيار الفقهي واحلديثي املوجود داخل املؤّسسة الدينّية، فالحظ ذلك.



  

ًلدينواالرشيعةًبنيًساواةًاملـ4ًً

ا املمثل احلرصي والوحيد هّن يف الرشيعة، وتنظر للرشيعة عىل أ ختتزل الدين لفّيةسفالقراءة ال

عيار ل امليزان واملة بحيث تشكّ يّ مهللدين، فتحظى الرشيعة فيها بدرجة عالية جدًا من األ

 وغري قابلة للنقاش ،لةثابتة غري متبدّ ّن الرشيعة يف هذه القراءة رشيعة  أملختلف األشياء، علاًم 

 .كذلك

ًحكامًالرشيعةـًمبدأًالتطبيقًـًولوًالقهريًـًأل5ً

من ّتقيق هذا التطبيق بأّي  البدّ  هأصيل، وأنّ  فهذه القراءة تعترب أّن تطبيق الرشيعة أصل  

بيق ة والفرض عىل الناس، فتطلو لزم من ذلك ممارسة القهر والقوّ  ، حتىشكٍل من األشكال

ولو ـ سانّية ندة اإلارويع اإلواقفهم، بل جيب تطومرائهم آالناس و حرّيةالرشع أوىل بكثري من 

 لقوانني الرشع املقّدس.ـ العاّمة 

ًالعلامينالرشعيًوالتعارضًبنيًاملجتمعًمبدأًـ6ًً

للدين ال تقّر  سلفّيةوما يتبعهام من نظم ومؤّسسات وسياقات، ومعنى ذلك أّن القراءة ال

رًا للتعامل معها أو اإلقرار بوجودها، فال رشعّية ة وما ينتج عنها، بل ال ترى مربّ مطلقًا بالعلامنيّ 

 جاهتا، بل احلاكم األّول هو القطيعة والعداوة والبغضاء.صوهلا وبناءاهتا ومرَ ة يف أللعلامنيّ 

ًةديةًالدينيًّرفضًالتعّدًـ7ًً

 خرة، وأّن أّي هم كامل تاّم هنائّي يف الدنيا واآلأنصار القراءة السلفيّة بأّن معتقدَ  إذ يعتقد

نية تفكريهم معتقدهم، ومن ثّم فب   ح صوابوالنه بحجم وضمعتقد آخر هو يف وضوح بط

كام ال يمكنها ة يف فهم الدين، تقبل بوجود خيارات متعّدد ال يمكنها أن ةواملعرفيّ  ةاملنطقيّ 

األبيض واألسود، وال توجد مناطق  :ة اللوننيبل نحن أمام ثنائيّ القبول بمنطق الرتجيحات، 

ل إّن حاالت متداخلة، فأّي قراءة أو تأويل آخر للدين مرفوض متامًا عندهم، بوسطى أو 

 التعّددية ليست بنظرهم إال تراجعًا وفقدانًا لليقني بقراءهتم، وهو شك  وزوال إيامن.

ًالدينّيةًعندهم ًنظرًملكيانًوينتجًعنًالسياقًالفكريًلرفضًالتعّددية ًمنًوجهة ًرفض  ،

والدولة تطبيقًا للرشيعة،  ألّن السياسة بنظرهم ليست إال منه؛ ع  متفرّ  وهإذ  ؛ةديةًالسياسيًّالتعّدً

 .عىل األرض ة اهللة بالنسبة هلم هي املدينة الفاضلة وجنّ الدينيّ 

ًالفشلًوالتخّلفًعىلًاآلخرينةًإلقاءًمسؤوليًّـ8ًً



 

ن، بمعنى أّن منطق تعامل هذه القراءة مع املشاكل هو منطق الرمي هبا عىل أكتاف اآلخري

فالسبب يف ختّلف األّمة هو يف الغرب أو يف العلامنّية أو يف املدارس العرصّية أو يف ترك الرشيعة 

سلفّية للدين ال تتحّمل يف نفسها أّن القراءة ال ووه رتكة،جيمعه خاصية مشو .أو يف غري ذلك

 القائمة.كلهم وتراجعهم ومشا لمني مثالً ب نكبة املساسبأّي سبب من مسؤولّية أ

ًرفعًشعارًالتغيريًدونًاالعتامدًعىلًبرامجًمتكاملةـ9ًً

وهذه معضلة عويصة، فالسلفّيون يرفعون شعار التغيري واإلصالح، لكن ليس لدهيم أّي 

برنامج أو تصّور متكامل له خطوات يمكن أن يتّم السري عليه للوصول إىل النتائج، فذهنيّتهم 

وليس ذهنّية وضع برامج قول: ذهنّية األب اآلمر، وربام يمكنني الهي ذهنيّة الكليات العاّمة، 

 تفصيليّة.

ًهذهًأهّمًاملعاملًالفارقةًهلذهًالقراءةًالدينّيةًيفًتصّورًملكيان،ًأوًأهّمًماًيذكرهًمنًذلك.

 وتعاليها عن التعّبد ّية الرتاثّية، معاملها وأركانهاالتقليدـ القراءة  ـ  ـ  

ضمن جمموعة عنارص، يمكنني توضيح  الرتاثّية للدينيقّدم ملكيان القراءة التقليدّية 

 املهّم منها عىل الشكل اآليت:

ًةًالعقلحجيًّـ1ًً

 لعجتال  هاسة، لكنّ يف دراسة حقائق الكتب املقدّ ما بدوٍر تعرتف القراءة التقليدّية للعقل 

واإلسالمي(. أو يف مرتبة السنّة )بمفهومها اليهودي واملسيحي  الكتبهذه هذا العقل يف مرتبة 

 الربهاين. العقل احلرّ دون هو العقل الشهودي أو الكشفي،  اواملقصود بالعقل عنده

ًتأويلًالنّصًـ2ًً

هذه القراءة تعطي للتأويل موقعًا، فالكتب والسنن الدينيّة ختضع عندها لتأويٍل باطنّي 

 وشهودي عادًة.

                                              
وال يقرأ املساحة  ،يف تقديري الشخّص ـ ضمن السياق اإليراينـ ة اءة الرتاثيّ ّن ملكيان يفهم القرإ (1)

هلا حضور عميق يف اهلوّية  ،اهاهتة بتوّج طنيّ اة والبة والشهوديّ ة والعرفانيّ اإلسالمّية العاّمة، فالثقافة الصوفيّ 

 ّياً ساس أالثقافة بوصفها معلامً ة حاملة هلذه عل القراءة الرتاثيّ جية خالل القرون املاضية، وهذا ما اإليرانيّ 

 جى االنتباه.فري   ،أخرى ةسالميّ إات عفيها، األمر الذي قد ال نجده هبذه الطريقة يف جمتم



  

تأويالت املدرسة السلفّية، هذا التأويل خيتلف يف طريقته وأغراضه عن يف تقديري، فإّن و

حيث يّتجه لتحقيق غايات أخرى متلفة، ال لتذليل العقبات أمام اكتامل عنارص األيديولوجيا 

 العقدّية بالرضورة.

ًدًيفًالدينمفهومًالتعبًّـًمعارضة3ًً

وليس نحو  ،ا تنزع دومًا نحو الفهمألهّن  ؛يعترب ملكيان أّن هذه القراءة تعارض التعّبد

ال يقصد  ملكيان نّ أمن  ،ه يف اهلامش قبل قليلولكي أحّلل مراده أؤّكد ما افرتضت  باع، االتّ 

كام هي الكلمة العاّمة وفقًا للتداول الثقايف ة اإلسالمّية، رتاثي تراث املدارس التفسرييّ البالتيار 

بل ..(، وحنفي يف العامل العريب عىل سبيل املثال )انظر استخدامات أمثال اجلابري وأركون

 رث الثقايف يف إيران.الذي يمثل اإل يقصد الرتاث العرفاين

ومن الواضح أّن الطريقة العرفانّية التي امتزجت تارخيّيًا يف مثل إيران ـ خاّصة يف القرون 

األخرية ـ بالفلسفة، متيل دومًا نحو التفسري والتوضيح والفهم، ونحن نرى أّن أكثر العبادات 

 اهتم لفهمها بطريقة معنوّية وتقديم تفسرٍي هلا.رمزّيًة سعى العرفاء يف أدبيّ 

ولعّل هذا هو ما يقصده ملكيان من أّن هؤالء ينزعون دومًا يف فهم الصورة الوجودّية 

هم الروحي، وليس يواإلنسانّية والسلوكّية التي يقّدمها الدين بطريقة تكون مدَركة لدهيم بوع

 .ئدةة السابوعي برهاين استداليل بالطريقة العلميّ 

ًـًاإليامنًباحلقيقةًالروحّيةًللدينًخلفًالظواهرًوالقشور4ً

وهذه اخلاصية من نتائج ما أوضحناه قبل قليل؛ ألّن النزعة الروحيّة والعرفانّية ت دمن احلفر 

خلف الظواهر، نتيجة افرتاض وجود بواطن أعمق مما ينكشف للعقل أو لإلنسان العادي، 

عميقة، وواّلدة تفاسري باطنّية خفّية، وهي آبية دومًا عن ثقافة وهلذا هي دائمة البحث عن أرسار 

 االكتفاء بالظواهر، بل تعتربها قرشّيًة وختّلفًا وسطحّية يف التعامل مع األشياء، كام نعرف مجيعًا.

ًوسيلةًللوصولًإىلًالسعادةبوصفهًاإليامنًالباطنيًـ5ًً

ينظرون إىل ، وهلذا فهم من السلوك الباطني ه نوع  ون التدّين بأنّ يفّّس إّن أنصار هذه القراءة 

، فالرشع للحصول عىل السعادة ،ه غري كاٍف ، لكنّ اً الزم اً رشطبوصفه االلتزام بالرشع والفقه 

عون يشنّ ومن هنا نفهم ملاذا ك هبا لبلوغ اهلدف، من التمّس  بل هو آلة البدّ  ليس غاية وهدفًا،

 .ومعرباً  د آلةجمرّ وصفها ، وال ينظر إليها بمن يعتقد أّن الرشيعة هي غاية الدين عىل كّل 



 

ًركيزةًاملجتمعًاملثايلـًاألخالقًـًدونًالفقهًوالرشعًـ6ًً

هيتّم أنصار هذه القراءة كثريًا باألخالق، ويؤّكدون دومًا عىل القاعدة الذهبّية األخالقيّة 

لغريك ما ال  ال ترَض ، ف«احبب لغريك ما ّتّب لنفسك، واكره له ما تكره هلا»التي تقول: 

 ذاتك.بًا مع وكن متساحمًا مع اآلخر ومتصلّ ، لنفسك اهترض

إّن هذا ما تكشفه األعامل الواسعة هلذا التيار يف املجال األخالقي، بعكس التيار الفقهي 

 السلفي الذي يستفيض يف األعامل الفقهّية والرشعّية.

خب يف املجتمع، وممارسة بانخراط النورغم تركيزهم عىل هتذيب النفس، لكنّهم يطالبون 

 ، وعدم الغياب عن الفضاء املجتمعي العام.الشأن العام

ًبفصلًالسياسةًعنًالدينـًعدمًاملباالة7ًً

ال يدعو هذا الفريق لفصل السياسة عن الدين، لكنّه ال يبايل بتحّقق هذا األمر، والسبب يف 

يمكن ومن ثّم فة، جتربة فرديّ هي عندهم ة التجربة الروحيّ ذلك ـ وفقًا لتحليل ملكيان ـ هو أّن 

، فالنزعة اإليامنّية الفردّية دينيّيًا أم غري ّتقيقها بمعزل عن املجتمع السيايس، سواء كان دين

املوجودة داخل هذا النمط من القراءة الدينّية هي التي تسمح هلا بعدم التشّدد يف املطالبة 

ؤّمن هلا التكّيف مع أنظمة عيش اجتامعي بتطبيق الدين يف احلياة السياسّية والسلطوّية، وت

 .وسيايس متلفة

ًديةًالسياسية،ًوتاليا ًالتعّدًوالتفسريّيةةًديةًالدينيًّبالتعّدًًعرتافاالـ8ًً

ة املاديّ دون ة للحاجات املعنويّ ـ يف هذه القراءة ـ الدين يستجيب  نّ السبب يف ذلك هو أ

، األمر الذي يعّزز وت اهلل عىل األرضينتظرون منه ّتقيق ملكهلذا جتدهم ال ة، والدنيويّ 

 .زهدهم باحتكار السلطة أو املعرفة، وفقًا لقراءة ملكيان للموضوع

)نقد التعّبد وتشييد  ة، مقّوماتها وعناصرها الرئيسةالتجديدّيـ القراءة  ـ  ـ  

 املقاصدّية(

ها من وجهة نظره يقّدم ملكيان تصّوره للعنارص األساسّية للقراءة التجديدّية للدين،  ومهمُّ

                                              
ويتعّزز ذلك بأّننا نجد اليوم أّن رموز التعّدديني يستشهدون دومًا بمقوالت كبار العرفاء واملتصّوفة عرب  (1)

 ل الدين الرومي، فراجع يّتضح لك ذلك.التاريخ، خاّصة منهم كّل ابن عريب وجال



  

 هو اآليت:

ًةًالعقلًاالستكشايفًواالستداليلحجيًّـ1ًً

الدينّية، فليس سنن الالكتب املقدسة ووهو العقل العلمي الربهاين احلّر الذي يقع يف موازاة 

 هو عقاًل شهودّيًا، ويف الوقت نفسه ال يقف عند حدود العقل الفهمي التفسريي.

 ها هذه القراءة عن القراءتني السابقتني.وهذه نقطة امتياز ختتلف في

ًمقاصدًالرشعًوفلسفةًالدينأولوّيةًـ2ًً

مدارًا و اً ترشيعيّ  اً أساسترى هذه القراءة أّن مقاصد الرشيعة وفلسفة الدين واألحكام متثل 

اللتزام الرشعي، أساسًا يف اد لتعبّ ااستبعاد وهذا ما يعرّب عن نوع من ، تتبعه األحكام الفقهّية

 .والفقه عقلنة الرشيعةلح لصا

ًعندًاالختالفًتقديمًالعقلًعىلًالنصـ3ًً

بمعنى أّنه لو تعارض العقل  مع النّص يف بعض األحيان، فإّن املرجع هنا هو العقل وليس 

 النّص؛ وهذا يعني أّن العقل يظّل أقوى من النّص يف هذه القراءة.

 بمفهومه الفلسفّي، بل مطلق وال يبدو من ملكيان أّنه يقصد من العقل هنا الربهانَ 

املقاربات العقالنّية ولو ذات الطابع اجلزئّي؛ ألّن هذا هو األقرب ملقاربة هذه القراءة وتناوهلا 

 املوضوعات الفقهّية والرشعّية.

ًروحًالدينًوغايتهاألخالقًبوصفهاًالرتكيزًعىلًـ4ًً

إرساء  غايته العالية هوويقصد ملكيان من ذلك أّن روح الدين وجوهره يف هذه القراءة و

ة ليست طريقًا للسعادة املعنويّ هنا األخالق ، لكّن ةة الفردية واالجتامعيّ القيم األخالقيّ 

يف من احلسن والقبح يدوران  كّل ، بل لدنيوية واملحسوسةهي كذلك لة فحسب، بل األخرويّ 

 .وآالمهم املادّية واملعنوّية فلك لذائذ البرش

ة مع القراءة التقليدّية يف قيمة األخالق، لكنّها تذهب هبا نحو وهبذا تلتقي هذه القراء

 النتائج الدنيوّية أكثر.

ًأحكامًالرشيعةـًمبدأًالتغرّيًيف5ًً

واألحوال، واألمكنة ة نبل تتغري بتغرّي األزم ،ثابتةً ففي هذه القراءة ال تبقى أحكام الرشع 

وحجر  ،ةة والعامليّ له من الشموليّ  اج  للدين هو إخرثابٍت واحد  االقتصار عىل فهمٍ ومن ثّم ف



 

 داخل مرّبٍع مغلق.عليه 

ًكًبتقليدًالسلفالتمّسًرفضًـًمبدأ6ًً

وهو املبدأ الذي تنادي به هذه القراءة لصالح التحّرر من اجللمودّية والسكون، كي تقوم 

املقوالت ، وتذليل العقبات أمام األخذ واالعرتاف ببعض العقول عىل مشكالت العرصبفتح 

 ة.الوضعيّ 

ًالتمييزًبنيًالدينًوالسياسةـ7ًً

ني، يمكن حقلني مستقلّ يعترب ملكيان أّن هذه القراءة متّيز بني الدين والسياسة بوصفهام 

، كام ةدينيّ غري اجلمع بينهام كام يمكن الفصل، فاملجتمع الديني برأهيم يمكن أن يوجد يف دولة 

 .يمكنه أن يوجد يف دولة دينّية

 ن القراءة التقليدية وتبتعد عن القراءة السلفّية.وهبذا تقرتب م

ًديةًالدينّيةالتعّدًـًمبدأ8ًً

فهام، وتاليًا د العقول واألمن لوازم تعدّ  اً الزمهذا املبدأ تنترص له هذه القراءة بوصفه 

أقرب كام رشحنا ذلك من قبل، ومن ثّم فهم يرون أّن هذه التعددّيات تظّل ة، دية السياسيّ التعدّ 

 تقوى والعدالة.إىل ال

 وهبذا فهي تقرتب من القراءة الرتاثيّة وتبتعد عن القراءة السلفّية.

ًّيتنيوالعدالةًاالجتامعًيةالرفاهالدولةًالدينّيةًوكّلًمنًـًفّكًاالرتباطًبني9ًً

ال ترى هذه القراءة أّن العالقة بني العدالة والرفاهية وبني الدولة الدينّية هي عالقة تالزم، 

بل يروهنا ساس قيام الدولة الدينّية، تقوم إال عىل أن ة ال يمكن أالعدالة االجتامعيّ  بمعنى أنّ 

عالقة تقارن ال أكثر، بمعنى أّنه ليس من الرضوري لتحقيق العدالة والرفاهية تشييد الدولة 

ة يف تأمني ة، ومن هنا كان نجاح احلضارة الغربيّ بل يمكن ّتصيلهام يف دولة مدنيّ الدينّية، 

 .ةاجات املاديّ احل

 ات الثالثالقراءوق والتغايرات بني الفر

يعترب ملكيان أّن هذه القراءات الثالث للدين هلا وجود قائم بالفعل يف العامل اليوم، ولكي 

ي كمل مهّمة توضيحها من وجهة نظره يذكر سلسلة من الفوارق بينها تبلغ األحد عرش، ال 



  

 ونزيد بعض األمور توضيحًا:داعي لذكرها مجيعًا، بل سنذكر أمّهها، 

ًوأخواهتاالفقهّيةًالقراءةًالسلفّيةًماًبنيًال :ًالفوارقًأوًّ

وال  ،بالظاهر هتتمّ  ـ بحسب تسميتهـ  املتحّجرة للدينالسلفّية القراءة  إنّ  الفارقًاألّول:

ي شكل اللحية، وطول الثوب، وما إىل ذلك من املظاهر التللروح واملحتوى، فكثريًا تعري باالً 

 .هو األساس يف قيامة هذه القراءة يقفون عندها كثريًا، وجيادلون حوهلا جدالً كبرياً 

ات، وإّنام هيّمهام زان عىل الظواهر واحلرفيّ ة، فال تركّ ة والتقليديّ التجديديّ  :ا القراءتانأمّ 

 ّتاوالن رسم اهلدف من وراء تلك الظواهر التي يريدها الدين.فهام املعنى والغاية، 

ة، تعترب الفقه أساس الدين، وهو القادر عىل رة قراءة فقهيّ القراءة املتحجّ  نّ إ قًالثاين:الفار

عىل اهلامش، فهو  الرشيعةويشء سوى الفقه  كّل  ، وأنّ تهمساحأغلب من الدين  أن حيتّل 

واألخالق  املركز فهي العقيدةهذا ا أطراف فمركز الدين الرئيس هو الفقه وعلوم الرشيعة، أمّ 

 ام.نهوعدم تديّ والفرد ن املجتمع تديّ  الفقه معيارَ وهبذا يكون فة وغري ذلك، والفلس

املجتمع، من خالل صد مستوى تدّين ، يرسلفّيةمن يقرأ الدين قراءة وعىل سبيل املثال: 

وزيارة األرضحة واملراقد، وصالة اجلامعة واجلمعة،  ،والصوم ،املناسبات الدينية، كاحلّج 

، فمستوى املشاركة العاّمة هو مؤرش النساء وغري ذلك من املظاهروتربية اللحى، وحجاب 

قائاًم ن لدى الفرد . كذلك عىل الصعيد الفردي، تعترب هذه القراءة مقياس التديّ تدّين املجتمع

نة يف ة األحكام الفقهيّ باملظاهر وااللتزام ب ة ملراجع الدين عند الشيعة الرسائل العمليّ ـ املتضمَّ

نّةللمجامع الفقهيّة وللمفتني ة فتاوى الفقهيّ اإلمامية أو ال فالفقه هو الذي يشغل  ـ عند الس 

  مستوى الفرد واملجتمع والدولة.املساحة األكرب للدين عىل

للفقه مثل هذه املساحة، وال هذا احلجم  ام ال تريانة، فهة والتجديديّ التقليديّ  تانا القراءأمّ 

رش القرآن كام يقولون  ات األحكام والفقه أقّل هو أصغر بكثري من ذلك، فآيبل ، املهول من ع 

 (، ومن ثّم فال داعي للذهاب بالفقه بعيدًا عرب تغويله، وعرب هذه املبالغة به.آية 500)حدود 

ًةوالتجديديًّةالتقليديًّالقراءةبنيقوارالفا :ًنيثا

السلفيّة الفقهيّة، لكنّه مقارنًة بتلك ة الفقه ينحّس يف القراءة التقليديّ يوافق ملكيان عىل أّن 

وليس واسعًا؛ ألّن هذه القراءة هتتّم للفقه، غاية األمر أهّنا تضعه يف ، اً نسبيّ يعتربه انحسارًا 

 لوصول للغايات واألهداف.سياق وسائيل ل



 

إال نادرًا، فيها الفقه ال وجود له ، حيث يالحظ ملكيان أّن ةالقراءة التجديديّ وهذا بخالف 

 ّدًا.مساحة بسيطة جة إليها إال بالنسبيشغل فال 

؟ًوهلًيفًالقراءةًالتجديدّيةًماًالذيًيأخذًمكانًالفقهوالسؤالًالذيًيفرضًنفسهًهناًهو:ً

ًتؤولًاألمورًإىلًالفوىض؟

ن ليس من يلتزم باحلكم الفقه، فاملتديّ يرى ملكيان أّن األخالق هي التي ّتتّل موضع 

ة ونيّ  ،حّي  صاحب ضمريٍ ومن يكون ، ّيةالقاألخالقيم والروح ك ب، بل من يتمّس الرشعّي 

 بة.صافية، واندفاعة طيّ 

فارق جوهري بني القراءة التقليدّية والتجديدّية، وهو موضع األخالق وهبذا نحن أمام 

 ومستوى حضورها يف املنظومة الدينيّة.

وارق وختامًا، يف ضوء هذه الفوارق املهّمة واحلّساسة بني هذه القراءات الثالث، تظهر الف

السيايس اإلسالمي، واملرأة، الواسعة يف املواقف من القضايا املختلفة اليوم، من نوع: الفقه 

ـ وغري ذلك، فاختالف القراءات يف املوضوعات املختلفة ناتج  ،ق باحلقوقواإلرث، وما يتعلّ 

لفقه، ابني هذه القراءات الثالث، خاّصة موقفها من عن اختالف املوقف يف كثري من األحيان ـ 

 .إجياباً أو سلبًا 

رغم مالحظات ملكيان عىل هذه القراءات هنا وهناك ممّا ال نطيل فيه، لكنّه يعترب نفسه 

منتميًا للقراءة الثالثة التجديدية، غري أّنه يقول بأّنني أنزع نحو قراءة خاّصة ضمن هذه القراءة 

اليوم. وقراءته اخلاّصة هذه هي العاّمة، وال أوافق عىل الصيغ املطروحة للقراءات التجديدّية 

 .«املعنوي يف الدين الجتاها»التي يسّميها بـ 

 وهبذا يكون رصد هذه القراءات الثالث متهيدًا لتحديد موقع االجتاه املعنوي ضمنها.

 ، معامل أّولّية عاّمةاملعنوي يف الدين االجتاهـ  

ّد لنا من السري عرب مراحل عّدة، املعنوي يف الدين، الب االجتاه لكي نرشح تصّور ملكيان عن

 سأحاول تنظيمها بطريقة سلسلة ومترصة يف الوقت عينه.

 ة، النشوء والتاريخعنوّيـ امل ـ  

الدين، وإن كانت الغاية من ظهوره التخفيف من آالم  أنّ  ناة لبعضالتجربة التارخييّ تثبت 



  

ه يف موارد عديدة بات سببًا لظهور نّ إال أميل الناس نحوه كان لذلك،  ة ومعاناهتا، وأنّ البرشيّ 

يعينهم  ة العثور عىل طريٍق جديد حول إمكانيّ  تساؤلٍ وهذا ما أّدى لظهور هذه اآلالم وخلقها، 

 سببًا إلجيادها. رأَخ نواٍح ة، دون أن يكون يف التخفيف من اآلالم البرشيّ مسرية يف 

أنا ـ  من حيث نريد أاالنطالق تبدنقطة كانت هذه هي نقطة بداية االجتاه املعنوي عاملّيًا، ف

مل يوّفق اإلنسان دائاًم يف ّتقيق لكن  ،امقاسيه نتنيلالتقليل من درجة األمل واملعاناة ال ـ وأنت

 هذه الغاية املنشودة.

بوذا بل يلزمنا القول بأّن ة جذورها يف عمق التاريخ، للمعنويّ بأّن  القوليمكن هبذا املعنى 

نفسه وال نتكّلم عن )بوذا  ّياً كان إنسانًا معنواألوىل قبل امليالد، الذي عاش أواسط األلفية 

د عىل املوانع والعوائق املوجودة يف األديان األخرى، والتي ويتمرّ  بوذا كان حيتّج  مذهبه(؛ ألنّ 

 ة.املعاناة اإلنسانيّ رفع مستوى واآلالم يف زيادة  اً كانت سبب

هذا الفرع عن انفصل وقد ة، ن الديانة اهلندوسيّ البوذية كانت بمثابة فرع موكام نعلم فإّن 

داخل  بة لألمل واملعاناةا مسبّ أهّن بيعتقد كان بوذا ترجع إىل أّن لثالثة أسباب، ذلك األصل 

 :اهلندوسّية، وهي

 ة لألفراد.العصمة والقداسة التي متنحها الديانة اهلندوسيّ أ ـ 

 ة يف هذه الديانة.النظرة األحاديّ ـ  2

 ة.لطبقات املوجود يف اهلندوسيّ نظام اـ  3

؛ ألهّنا تتسّبب كام يرى ملكيان فهذه العنارص الثالثة تسِبب والدَة نقيض الدين يف اهلندوسيّة

 بخلق آالم جديدة للبرشّية.

فبدايات ظهور املعنوّية نزوع  عميق نحو تاليف اآلثار التدمريّية لألديان عىل اإلنسان، 

 .نارص التي انضّمت إليها وأنتجت نقيضها داخلهامن العنفسها يان دوّترير األ

ًللمعنوية داملجّدً الظهور

يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، وأّدت يعترب ملكيان أّن ثالثة عوامل تعاضدت 

النصف الثاين ّيًا، وهلذا يعترب ملكيان أّن جدير بالدفاع عنه منطقاجتاه ة إىل ل املعنويّ معًا إىل ّتوّ 

 .لوالدة هذا االجتاه الزمان احلقيقّي هو  لتاسع عرشمن القرن ا

ًهي:وهذهًالعواملًالثالثةً



 

1ًً بمقدار ما يبقى أتباع األديان إذ املعرفة باألديان واملذاهب األخرى، رقعة اتساع ـ

 قهم بدينهم أكثر وأشدّ يكون تعلّ  ،وجاهلني ببعضهم واملذاهب املختلفة بعيدين عن بعضهم

ر فهمهم فوا اجلوانب املرشقة يف األديان واملذاهب األخرى، حتى يتطوّ ن يكتشفًا، وما إتطرّ 

األمر الذي مل ، ه واحد من بني جمموعة أديانأنّ  يدركوا عىل األقّل ف، لدينهم ومذهبهم اخلاّص 

ل من األوّ وصوالً للنصف  ان القرن الثامن عرشة إبّ يكن متاحًا قبل تنامي الدراسات الدينيّ 

األديان واملذاهب عىل  ث عكف علامء االجتامع عىل بحث خواّص ، حيتالهالقرن الذي 

 ضت عنه هذه األبحاث من نتائج جديرة باالهتامم.عها، وآمنوا بام متخّ تنوّ 

ت أكثر من ذي قبل، آثار ونتائج جتلّ  اليوم،إىل واعتبارًا من بداية القرن التاسع عرش  ـ2ً

اخلالفات هذه ر التي يمكن أن تسفر عن االختالف احلاصل بني األديان، وتبنّي حجم املخاط

 التي توجدها األديان بني الناس.

بستمولوجي، حيث تبنّي منذ ياإل/ا العامل الثالث، فهو حمسوب عىل احلقل املعريفأمّ  ـ3ً

دين  ألّي « ةامليتافيزيقيّ »ة ة إثبات املزاعم الغيبيّ النصف الثاين للقرن التاسع عرش، عدم إمكانيّ 

 من األديان.

ة إثبات اجلانب قناعة صاحب الدين بإمكانيّ  ية يف األديان، هإحدى اخلواص الدوغامئيّ  إنّ 

لكن ات، فهو معاند للحقيقة. من ال يذعن هلذه الغيبيّ  كّل  يقول: إنّ فهو الغيبي يف دينه، من هنا 

ال دليل  لألديان غري قابل لإلثبات، وأن« امليتافيزيقية»من الدعاوى الغيبية أّيًا  ن يعلم أنّ ما إ

 فنسبته إىل هذه الدعاوى املختلفة عىل حدّ  ـ إذا وجدـ  الدليل نّ أإلثبات هذه الدعاوى، أو 

من أّن اهلل يقف بني آمال اإلنسان وإمكاناته، م( 1857)وغست كونت ، أو ي درك مقولة أ  سواء

آنذاك ترتاجع  ..فبحجم اهلّوة الفاصلة بينهام )اآلمال ـ اإلمكانات(، يظهر اهلل يف حياة البرش

القول بعدها ليغدو من الطبيعي هتا، هتا وشدّ ق اإلنسان وافتتانه بدينه، وتفقد حدّ درجة تعلّ 

يف احلقيقة نتج ي، وهذا ما ةظ عىل اخلصائص السلبيّ تحفّ الة للدين، واخلصائص اإلجيابيّ بقبول 

 عاناة، ونبذه كّل ذلك املقدار من الدين الذي من شأنه التخفيف من اآلالم واملاإلنسان ب قبول

 .أمر ديني يفاقم ذلك األمل ويضاعف من تلك املعاناة

، يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش الة مل حيصل إه الواعي نحو املعنويّ هذا التوّج 

ان فيلسوفًا ذا ، فقد كدور بالغ األمهية يف هذا اإلطاراليف أملانيا م( 1860) وراكان لشوبنهو



  

نسبه ياملذهب واملنحى، يف حدود ما  كنُّ لبوذا احرتامًا فائقًا، بل كان بوذّي ة، وكان ينزعة معنويّ 

 ة.ة معنويّ لبوذا أحيانًا من شخصيّ ملكيان 

ًرأيهًيفًاملعنويًّو ًيشبهًإىلًحّدًيرّصحًملكيانًبأّن ًًة بولًًالغريبكبريًرأيًالفيلسوفًوالعامل

بان اإلصغاء حتى إىل ة يتطلّ والشموليّ يقول: إّن العقالنية فقد كان  ،يفًالعلمًم(1994)ًفايرابند

إذ عىل  كذلك؛اء الطالع والفأل واملجانني ونظرائهم، وال يمكن جتاهلهم ملجّرد كوهنم كالم قرّ 

الوصول إىل احلقيقة، أو  ، وال يوجد برهان عىل أنّ ةالبرشيّ  اتالنتاج اإلنسان أن يفيد من كّل 

 
ٍ
 .معنّي  ف عىل سلوك طريٍق منها، يتوقّ  إىل جزء

هبذا ندرك أّن املعنوّية يف تصّور ملكيان قرين تفتيت التحّيزات واالنتامءات القهرّية 

 احلاسمة، فكّلام تقّلصت الدوغامئّية، فتح ذلك الفرصة لوالدة االجتاه املعنوي.

 ذهبًات مليسٌه وجتاة ااملعنوّيـ  ـ  

د االجتاه الذي تولّ رحم ي ة واضحة، لكي نفهم من أّي س ألرضيّ أن نؤّس حتى اآلن حاولنا 

 املشكلة؟ ه حيّل أنّ بيقول ملكيان 

ًدًمن:هًيتولًّإنًّ

 ىل ما يمكن اجتنابه وما ال يمكن.إّيًا وواقعّيًا تقسيم احلداثة وتشطريها، وصف ـ1ً

، وهبذا كانت النتيجة خطابًا ي الثالثة منهاتشطري قراءة الدين إىل ثالث مدارس، وتبنّ  ـ2ً

القيم واألخالق وهو  ،ام هناك بديل آخرة، وإنّ مشاكل اإلنسانيّ  لست أنت الذي ّتّل للفقه: 

 والروح والعرفان.

 ي االجتاه املعنوي للدين حيّل تبنّ  نّ ة، فرأى ألفكرته يف املعنويّ ملكيان من هذا املناخ اجته 

الفقه عىل وجه  وة يف هذا املوضوع هاملشكلة األساسيّ  مشكلة تصادم الدين مع احلداثة، فكأنّ 

 العقائد بالدرجة الثانية. ص، يليهاخلصو

ًملكيان؟اًماًهوًاالجتاهًاملعنويًالذيًيطرحهًأمًّ

 يف هذا املوضوع، لوضع حّل ه يف التفكري انشغل مخس سنوات من عمرإّنه يقول بأّنه 

 يف االجتاه املعنوي. للمشكلة، إىل أن عثر عىل احلّل 

قرّ إّن ملكيان  فكرة جديدة، فقد ظهر يف الغرب يف االجتاه املعنوي يف الدين ليس  بأنّ  ي 



 

ة املسيحيّ له حضور قوّي يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، واشتهر يف القرن العرشين، و

املجمع بعد  حيث يالحظ توّجه حتى الكنيسة الكاثوليكيّة نحوه جزئّيًا، خاّصةاليوم، 

دية األديان وما إىل وتعدّ  الكنيسة التسامَح م(، حني أعلنت 1965ـ  1963الفاتيكاين الثاين )

 ذلك.

ة التي ظهرت االجتاهات املعنويّ  اه، يمتاز عن كّل هذا االجتاه الذي يتبنّ  ملكيان يرى أّن لكنّ 

 من املراجعة والبحث، ثمّ  وهذه دعوى ينقصها الدليل، فالبدّ ، منذ قرن ونصف من الزمن

 ه أتى فعاًل بجديد أو ال؟اجلزم باألمر، وهل أنّ 

يقوله إنام هو اجتاه وليس مذهبًا، وهناك فرق ّم الذي يثريه ملكيان هنا هو أّن ما األمر امله

فتاواه  يف الفقه، لكنّ ّيًا كبري بني االجتاه واملذهب، فمن املمكن أن جتد لدى فقيه ما اجتاهًا جتديد

ر فاالجتاه نوع من النزوع نحو اليشء، وليس مذهبًا له معامل وأط، ال ختتلف عن فتاوى غريه

التي هي األخرى « ةالوجوديّ »شأهنا يف ذلك شأن « املعنوية» نّ أ ملكياندة.من هنا يعترب حمدّ 

جتد مخسة أشخاص يذهبون يف هذا االجتاه، ؛ وهلذا فأنت ليست مذهبًا، وإّنام اجتاه يف رؤية العامل

مجيع  لليس من الرضوري أن يتوّص فته اخلاصة به ومذهبه يف التفكري. منهم نظريّ  لكّل  لكنّ 

؛ ألّن ة يف العامل إىل السلسلة نفسها من املبادئ الثابتة بينهم عىل سبيل االشرتاكأنصار املعنويّ 

من وصًا، ومن هنا كان ليست أكثر من اجتاه يف رؤية العامل عمومًا، والدين خص تهممعنويّ 

 ة.مشاهدة مذاهب عديدة تنضوي مجيعًا ّتت اجتاه املعنويّ ّدًا الطبيعي ج

ل خربيّ ة أ  عاديف الاملذهب يمثل  ألنّ  ؛يفّر من موضوع املذهبان إّن ملكي ة، وهو طرًا من مج 

ـ  العقائد درجة ثانية يف الدين ة، لذلك يعترب أنّ خربيّ  مجالً بوصفه ال ي ريد أن يتعامل مع الدين 

ة سيّ ة واهلندوة واليهودية والبوذيّ فاالعتقاد باملسيحيّ ـ  تهة يف نظريّ وهذه هي نقطة احلساسيّ 

ال يريد أن يؤّطر نفسه يف وهو يف الدرجة الثانية من الدين، يقع ن و.. ع والتسنّ واإلسالم والتشيّ 

ل خربية ت   يرّحب يف جملسه  اً ى أو يتحيّز لطرف، إنام ي ريد أن يبقى اجتاهلزمه أن يتبنّ إطار مج 

 اهلندوس..ني وة والشيعة والبوذيّ واليهود والسنّ  نيملسيحيّ با

ئل ملكيان مّرًة عن أّنه وهلذا عندم  باجأيف العامل اليوم؟  هل هناك أحد معنوي  ا س 

رس هلا امعنوّيًا، وهذا ما ييش بأّنه ال يتحّدث عن مذاهب ومدرف شخصًا باإلجياب، وأّنه يع

 أنصار، وإّنام عن أفراد ولو كانوا قلييل العدد.



  

دين أو غري ذلك؛ ألّن ذلك يولد  إّن ملكيان ال يريد ّتويل املعنوّية إىل مذهب أو مدرسة أو

فيها نقيضها وجيهض منها غايتها، كام حصل مع اهلندوسّية وغريها، هلذا يرّص ـ يف تقديري ـ 

عىل ّتريرها من مثل هذه السامت والعناوين، ومن ثّم فهو حيّررها من أن تتحّول إىل هيكلّية 

 اجتامعّية وسياسّية واقتصادّية يف احلياة.

 معاجلة اآلالم أو التكّيف معها/لدينة يف املعنوّية النزعا فأهداـ  ـ  

بني الدين ة يف الدين أن ّتّققه، ومن ثّم تؤّمن حّل اخلالف ت ريد النزعة املعنويّ الذي  ما

 واحلداثة؟

ل علم ها يتكفّ لدينا مشاكل وآالم ومصاعب كثرية يف العامل اليوم، بعض   نّ تقول املعنوّية بأ

 اً هناك نوع لكنّ أو الكيمياء أو غري ذلك.  م الفيزياءوه عللّ ّتاآلخر  هاوبعض ها لنا،بحلّ  الطّب 

يف حياة اإلنسان، ال يمكن أن ي زيلها إال الدين، أو إن مل يستطع  من اآلالم واملصاعب واملشاّق 

املردود ويقّلص من ف معها، تكيّ قادرًا عىل الأن جيعلك ـ عىل األقل هو يستطيع ـ إزالتها، ف

 الراجع عليك بسببها أو هيِون. السلبي

إّن النقطة املركزّية يف حاجتنا للدين تكمن هنا، وهنا فقط، انطالقًا من أّن املشكالت 

عرب الفيزياء والكيمياء  األخرى يف حياة البرش قد استطاع العلم والعقل تقديم حلول فيها

لسنا بحاجة ، فذلك االجتامع وغريو السياسة والنفسالطّب والصيدلة وعلوم األحياء وو

، أو فّك عقدهتا هان العلوم من حلّ مل تتمكّ التي صاعب املام نحتاجه يف للدين يف هذه الدوائر، إنّ 

 .وغري ذلكوالوحدة والقلق واالنتحار والعدمّية ة كام يف مشاكل الفراغ والعبثيّ 

ة التي ال البرشيّ  اآلالم حلّل  الدين وسيلةً جيعل لدين يف ااالجتاه املعنوي وهذا ما ينتج أّن 

  ومصاعب.ف معها دون أملٍ آخر، أو جعل اإلنسان قادرًا عىل التكيّ  هلا بطريٍق  حّل 

. إّن ه سوف يعاين من أملأنّ يف  ال شّك ف،  لإلنسان عزيز  عندما يتوّّف ولنأخذ مثاالً بسيطًا: 

ام يعاجله ما إنّ  ،همو االجتامع وال غريأمل النفس اهذا النوع من األمل ال يعاجله الطبيب، وال ع

فالدين  يّة،الدين املفاهيم واملقوالتللصابرين، وما إىل ذلك من  من ثواٍب  ي ذّكر باهلل، وما أعدّ 

أو السكينة والطمأنينة والبهجة « الرضا الباطني»سمى بـهو الذي يمنح اإلنسان ما ي  

 الغاية التي يبحث عنها اإلنسان يف احلياة. والسعادة، وهي



 

، فهناك ثغرة كبرية يف حياة اإلنسان اجتاه املعنوّيةى ق الذي انطلق منه من يتبنّ هذا هو املنطل

ة الدينية وضيقها، فإن كانت يملؤها الدين، وبحجم ضيق وسعة هذه الثغرة تكون سعة القضيّ 

 اإلنسان كبريًا، والعكس بالعكس. مساحة الثغرة كبرية، يكون حضور الدين يف حياة

 والعلم والنظام االجتماعي نفي قيامة الدين على العقيدة أو نقد مرجعّية العقائد

القائمة؛ وذلك  ملشكلةذه اهل العقائد ليست هي احلّل  نّ عىل الطرف اآلخر، تعترب املعنوّية  أ

 :تيةلألسباب اآل

ني، وكذلك الدين مشاكل املسيحيّ ـ عىل مستوى العقائد حيّل ـ الدين املسيحي  إنّ  ال :أوًّ

بالنسبة دين  يهود، وهكذا كّل للبالنسبة اليهودي الدين مسلمني، ولل بالنسبةاإلسالمي 

 .ةة والزرادشتّية واهلندوسيّ تباعه، حتى يف األديان األخرى كالبوذيّ أل

 حيّل  ليس هناك دين  ومن ثّم فأعطى النتيجة نفسها،  قد اختالف األديانوهذا يعني أّن 

العنرص األمر الذي يدّلنا عىل أّن مشرتكة،  األديان من هذه الناحيةفآخر،  املشكلة دون دينٍ 

وإال ملا العقيدة، والقادر عىل حّل املشكالت املطلوب من الدين حّلها ليس هو  املقّوم يف الدين

العقيدةًليستًهيًاجلزءًفمتّكنت مجيع األديان املتناقضة يف عقائدها من تقديم نتيجة واحدة، 

 .لاملقّومًللدين،ًبلًهيًاجلزءًاملكمًّ

الدين يف عرص اجلهل املطلق يف  ألنّ  ؛دور ة مل يكن هلا أّي ة والتجريبيّ العلوم الطبيعيّ  إنّ  نيا :ثا

الثغرة  ، ويسدّ املشار إليها املشكلة أن حيّل عىل ة يف العصور القديمة، كان قادرًا العلوم الطبيعيّ 

 ر العلمي.يف عرص التطوّ فعل يف حياة اإلنسان، وكذلك 

ًمقوًّليستًةًواإلنسانيةًمًالطبيعيًّالعلووهذاًيعنيًأّنً ًخارجهيًبلًما ًيفًالدين،ًجزءا  ًعنرص 

ً.لعنهًومكمًّ

ه من املمكن أن ألنّ  عضل املذكور؛امل ة غري قادرة أيضًا عىل حّل النظم االجتامعيّ إّن  ثالثا :

، ومن ، كام كان يف أوروبا يف القرون الوسطى وعرص النهضةّياً طبقّيًا ما دين اجتامعّي  يكون نظام  

 ي، كام هّياً احلال يف صدر اإلسالم، أو أن يكون صناع ي، كام هّياً املمكن أن يكون نظامًا زراع

الدين استطاع أن  ، وهكذا، لكنّ ّياً ، ويمكن أن يكون إقطاعاليوم ةحال املجتمعات الغربيّ 

الدين  لكنّ  ،هذه األنظمة تتغرّي  ها، بدليل أنّ ة كلّ ي الدور نفسه مع هذه النظم االجتامعيّ يؤدّ 



  

 .وهذاًماًيؤّكدًلناًأّنًالنظامًاالجتامعيًليسًعنرصا ًمقّوما ًللدينبانتظام،  هيًا دورَ يبقى مؤدّ 

ة يف بحث التواتر والقضيّ  ولنأخذ مثاالً مشهورًا يف علوم املنطق والفلسفة واملعرفة،

قلنا له: تناول ة ملصاب بوجع الرأس، وفلو أعطينا هذه احلبّ  ،ة األسربينالتجريبية، وهو حبّ 

فإن كانت النتيجة يف احلالني   ثانية: تناوهلا وال ترشب املاء،ةً ة وارشب املاء، ثم قلنا له مرّ احلبّ 

وكذلك لو قلنا له يف حالني  ،املاء ال عالقة له باملوضوع ، عرفنا أنّ الوجع خيّف  واحدة، وهي أنّ 

ال التّفاح  فإن كانت النتيجة واحدة عرفنا أنّ ، هتناوهلا وال تأكل ، ثمّ التفاحل ني: تناوهلا وك  تمتلف

 .عن املعلول ت ال تنفّك ة إذا متّ ته، والعلّ ف عن علّ املعلول ال يتخلّ  ألنّ  ؛عالقة له باملوضوع

ة عند املشكلة األساسيّ  ذاته، وحيّل  عاته الَعَقدية يعطي الدورَ الدين بتنوّ  إذا عرفنا أنّ 

رغم اختالف ي صاحبت اإلنسان يف فهمه للدين، وة التالعلوم البرشيّ  كّل رغم اإلنسان، 

ام هي مًا للدين، إنّ مقوّ  اً  هذه الثالثة ليست جزءنّ .. عرفنا أة والسياسيةأشكال النظم االجتامعيّ 

ة اليهودية، وال هيوديّ  ،ةة املسيحيّ ين، وال مسيحيّ م للدّ مقوّ  ة اإلسالم جزء  فال إسالميّ ، لة لهمكمّ 

 وعلوم الرشيعة أيضًا.ية التسنّن، وهكذا. وكذا احلال يف الفقه سنّ ع، وال ة التشيّ وال شيعيّ 

هي عبادة  هاعّلة عللوة أبرز مصاديق الصنميّ من هنا يعتقد ملكيان ـ وفقًا لتعبرياته ـ أّن 

 .ة يف العاملالعقيدة، وجعلها الوحيدة واملطلقة واحلقّ 

شاكل املعارصة يف احلياة، تلك لنا امل الذي نريد منه أن حيّل واملقّوم للدين  اجلزء   ،إذن

ز املشاكل التي ال بديل فيها عنه، هو الب عد املعنوي والروحي فقط، وهو الذي جيب أن نركّ 

 عليه.

ة، ة الفقهيّ القضايا اإلنشائيّ وهبذا استبعد ملكيان ـ وأنصار التوّجه املعنوي ـ متلف 

واألديان  خذ بالقاسم املشرتك بني البرشومالوا نحو األ، العقدّية والتارخيّية ةوالقضايا اخلربيّ 

ة ة املسلم، وهيوديّ ة املسيحي، وإسالميّ مسيحيّ األمر الذي نتج عنه عدم التمييز بني ، هبذا املعنى

 ة البوذي، وغري ذلك.اليهودي، وبوذيّ 

 ـ تناقض احلداثة والدين، وسبيل املعنوّية يف فّض االشتباك 

رص احلداثة إىل ما يمكن اجتنابه وما ال يمكن، وقد حان قلنا سابقًا بأّن ملكيان يقّسم عنا

الوقت لدراسة احلداثة يف مقّوماهتا التي ال يمكن اجتناهبا؛ للنظر يف مديات توافقها مع الدين، 



 

 ومن هذا اجلزء من مرشوع ملكيان تولد فكرة تعّبدّية األديان التي نرّكز عليها كثريًا هنا.

 تعبدّية الدينو عقالنّية احلداثةبني ـ  ـ  

عن برهان   يشء إالواالستدالل، فال تقبل احلداثة بأّي  لحداثة الربهان  الرئيسة لعامل املمن 

مفهومه التارخيي التقليدي ة ومنطق، ويف مقابل هذه األمور متامًا يقع الدين بواستدالل وحجّ 

بال  «قول الغري»ام إىل ، واالحتك«التعبّد»الدين بمفهومه السائد، من أبرز أصوله  ألنّ  السائد؛

نتج دليل،  ة وبني أحد العنارص األساسيّ  ،بني الدين من جهةٍ  اً وتنافر اً معارضة وتناقضوهذا ما ي 

اجلمع والتوفيق بينهام، دون أن نتمّكن من حلداثة من جهة أخرى، يف االتي ال يمكن اجتناهبا 

 ة التوفيق واجلمع فهو مطئ.من قال بإمكانيّ  كّل بل 

فهم للدين   عن كّل التخيّل يكمن يف  احلّل  اهنيار جهود التوفيق، يرى ملكيان أّن بناء عىل

األصل الثابت، من احلداثة التي متثل  تلك العنارص ال يمكن اجتناهبا ألنّ  ؛«التعبّد»شتمل عىل ي

من الطبيعي أن التعبّد عندما ال ، وما خالفها ما انسجم معها، ورفض كّل  من قبول كّل  فالبدّ 

 ه جانبًا وعدم األخذ به.من طرح جم مع عنرص الربهان واالستدالل يف احلداثة، البدّ ينس

فال بد من تنحية هذا الفهم  ،دالفهم التقليدي السائد للدين متقّوم بمفهوم التعبّ  وحيث إنّ 

، فمن ينحو ة ال تؤمن بالتعّبداملعنويّ  ألنّ  هم آخر للدين، وهو الفهم املعنوي؛جانبًا لصالح ف

ام يأخذ بام يدخل يف قناعته، ويرّد خالف ذلك، ، إنّ «قول الغري»ال يؤمن بحجّية ّيًا معنو ىمنح

 حداثة.املقّوم للوبذلك فهو ينسجم مع هذا العنرص 

ة هو عنارصه األساسيّ  فهو إنسان متعبّد، وقوام دينه وأهمّ  ،ن السائدا املتدين بالتديّ أمّ 

 .وسيظّل مهام فعل عىل تصادم معها التعّبد، فال يمكن أن ينسجم مع احلداثة،

ًتني:هًيرىًيفًالتعبّدًسلبيًّألنًًّ؛داإلنسانًاملعنويًالًيتعبًّإّنً

ي إىل التعّصب، وحينام تتعبّد بقول شخٍص تتعّصب فالتعّبد يؤدّ  األوىل:ًالتعّصب؛السلبّيةً

ال  عنويُّ التعّصب من آفات التعّبد، وامل»: ملكيان يقول له، ومن ال يتعّبد بيشء ال يتعّصب.

 «.بيتعّص 

الذين يعملون بنظام التعّبد، لدهيم دائاًم أحكام وذلك أّن ،ًالثانية:ًاألحكامًاملسبقةالسلبّيةً

فكره عن مسبقة عىل األشياء، فقبل أن يتحّدث الطرف املقابل، تكون لديه أحكام مسبقة 



  

، يغ اإلنسان عن احلّق األحكام املسبقة ت ز ومنهجه وأخالقه ودينه وغري ذلك، ومن الطبيعي أنّ 

 ّيًا.جيب أن يكون اإلنسان منصفًا موضوعبل 

كثريًا بالقضايا  ه ال هيتمّ ألنّ   يشء؛مسبق عىل أّي ليس لديه حكم  ا اإلنسان املعنوي، فأمّ 

 وال حيكم مسبقًا عليه.لذلك فهو ال يتعّصب ليشء،  ؛كام قلنا، اخلربيةواجلمل الَعَقدية 

التعّصب وفهوم التعبّد وما معه من األحكام املسبقة عىل األشياء زوال موهذا كّله يعني أّن 

ل مع العنرص األوّ  أو عىل األقّل  ،ة مع احلداثةي إىل انسجام املعنويّ ألفكار أو األشخاص، يؤدّ ل

 م للحداثة.املقوّ 

ل ًا للميض ق دمًا باالستدالل، ما دام الطرف املقابل ما تزاما مل تكن مستعدّ ّيًا لن تكون حداث

(، وسألك ( تعني )) عنده أسئلة واستفهامات، فلو وصلت يف االستدالل إىل مرحلة أنّ 

د، بقول فالن أو فالن، تكون بذلك قد جلأت إىل التعبّ  تثه، وتشبّ متَ املقابل عن الدليل فعد  

ب من االستجابة املواكبة للمطالبة األخرية منوطة بعدم التهرّ  نّ أل ؛وهجرت دائرة احلداثة

لنا من السكوت حفاظًا عىل سمة  م فيها الدليل، فالبدّ نعدَ  ة بالدليل. وإذا بلغنا نقطةً مرّ املست

د بعينه، ومعه ال اإلرصار عىل النتيجة دون تقديم دليل هو التعبّ  احلداثة يف سلوكنا، وإال فإنّ 

 جمال لدعوى االنتامء إىل احلداثة.

ًةًلنصوصًالوحي؟املعرفيًّاملنطقيّةًوةًطرحًتساؤل:ًماًمدىًاحلجيًّيً ومنًالطبيعيًهناًأنً

، والسبب يف ذلك ّياً ال يوجد توافق عىل القبول بالوحي مصدرًا معرفيعتقد ملكيان أّنه 

 أمران:

 ة.ة معرفيّ عدم قبول الكثري من الناس بالوحي، وال بكونه حجّ  ـ1ً

والتسليم بروز تناقضات يف بعض األحيان يف هذا املصدر، ما حيول دون االعتامد عليه  ـ2ً

 ة.ة منطقيّ بكونه حجّ 

ة ذاتية يف هذه ، وال توجد آليّ أحياناً  ة )الدينية( تنطوي عىل تناقضاتإّن املصادر الوحييّ 

 ، لكنّ . طبعًا، قد نواجه حاالت تناقض عىل صعيد احلّس التناقضاتاملصادر إلصالح تلك 

ئ لدى رؤيتها القلم فالعني ختط ؛ن آلية لتصحيح أخطائهيتضمّ  ،احلس، حسب علامء املعرفة

اليد قادرة عىل تصحيح هذا اخلطأ عرب ملسها القلم، حتى دون  مكسورًا يف إناء املاء، لكنّ 

 احلاجة إىل إخراجه من املاء.



 

 ّياً تان ّتوالن دون حصول اتفاق بني العقالء عىل اعتبار الوحي مصدرًا معرفهاتان احليثيّ 

، عىل غرار الوحييّةة املعرفة ال يمكن القول بحجيّ ف تفاقمثل هذا االدًا، وحيث ال يوجد مَ معتَ 

 .والشهود ة العقل واحلّس القول بحجيّ 

هو و ـ منًالدين،ًقدرًاإلمكان«ًدالتعبًّ»ةًهوًإلغاءًعنرصًقًاملعنويًّلًعملًيفًطريقًحتقًّأوًًّإنًّ

 سيأيت سبب ذكره الحقًا ـ وهبذا ّتظى النزعة العقالنّية االستداللّية )قدر اإلمكان( قيد  

لذاهتا ـ  م(1965) تيليشبول األملاين الفيلسوف الالهويت بوجودها، وتعود ـ حسب تعبري 

اإلنسان االستداليل ليس مستعدًا إال خر، فاالحتكام لآل، دون لذاتلاالحتكام عىل  القائمة

 .ينخرآلللالحتكام  د مستعدّ اإلنسان املتعبّ ام لقبول حكم نفسه، في

 ة بني احلداثة والّدين واملعنوّيةـ موقع القداسة الفردّي ـ  

استكامالً للخاصية األوىل املتقّدمة، يواصل ملكيان أيضًا ّتليل مقّومات احلداثة، فريى أّن 

، ةتنظر جلميع البرش بنظرة واحدة من الناحية املعرفيّ ، فهي الدعوة للمساواة يه اسامهتإحدى 

أن يأيت  عي شيئًا البدّ من يدّ  كّل  ى ذلك أنّ املساواة تعني النظر إىل اجلميع بعني واحدة، ومعنو

ب ل كالمه، وإال فال، وهذا  جتريد األشخاص من ما ينتج تلقائيًّا بالدليل عليه، فإن فعل ق 

عند ملكيان، لكنّه يستخدمه من باب أّنه مل  التي هي لفظ مبهم وغري مفهوم والقداسة، ةالقدسيّ 

 يعثر عىل غريه.

بينام ال س، مقدَّ شخص  ه ليس هناك تي ال يمكن اجتناهبا أنّ مات احلداثة المن مقوّ إّن 

فهل يبقى من اإلسالم يشء مع عدم  ،الدين بمفهومه السائد عن تقديس األفراديمكننا فصل 

س ة ويف التسنّن إذا مل نقدّ س األئمّ ع إذا مل نقدّ مثاًل؟ وهل يبقى معنى للتشيّ   حمّمدتقديس النبّي 

 ا مل نقصد عيسى ومريم والرسل؟ويف املسيحّية إذ الصحابة؟

ه، الذي ال ي سأل عام يقول وما يفعلاملقدّ إّن  اً﴿ ري القرآين:بع، وبحسب التس هو امل نزَّ م  و 

وا﴾ انت ه  ًف  نْه  ًع  ْم ًّن  اك  ا م  ًو  وه  ذ  ًف خ  ول  س  ًالر  م  اك  ً﴿(، 7)احلرش:  آت  ت ى  ًح  ْؤِمن ون  ًي  ًال  بِّك  ر  ًو  ال  ف 

ً ًفِيام  وك  م  ًحي  كِّ ًت ْسلِيام  وْا لِّم  س  ي  ًو  يْت  ض  اًممِّ اًق  ج  ر  ِسِهْمًح  نف 
ًيِفًأ  وْا ِد  ًجي  ًال  ًث م  ْم ْين ه  ًب  ر  ج  )النساء:  ﴾ش 

وتأثريه الالحق عىل موقع الكنيسة  كام يف مثال بطرس وكذا احلال يف األديان األخرى،(، 65

                                              
ًفً »جاء يف العهد اجلديد:  (1) ال  ًط وبً لً ق  وع  ًي س  ًًىه  ْعلِْنًلً يً ل ك  ًْي  ًمل  ما  د  ًو  ام  ًحل ْ اًإِن  ون  ًي  ًْبن  ان  ًاًِسْمع  ًأ يِبًاًلً ك  ِذيًلً كِن 

 



  

دين من األديان ليس فيه  إذ ليس هناك )أعني خصوص رجال الدين( يف حياة املسيحّيني،

 ، كام فيام يقال عن املانوّية.تقديس لألشخاص إال نادراً 

يقول بوذا يف هذا املجال: أخضعوا ما أقوله لالختبار، فإن صّح فاعملوا به، وإالّ فال. وكان 

ر أتباعه من التعامل معه عىل غري هذا د دومًا عىل عدم كونه معصومًا من اخلطأ، وحيذّ يؤكّ 

 أّما هل التزم أتباعه بذلك؟ فهذا أمر  آخر. .األساس

هو إلغاء هذا  بني احلداثة والدين بمعناه السائد، واحلّل ثاٍن تناقض وبناء عليه، ثّمة 

ه أن يكون االجتاه املعنوي ال هيمّ  ألنّ  ؛ةباملعنويّ  مجيع األديان، وال يكون ذلك إال التقديس يف

موسى مقّدسًا أو غري مقّدس، أو أن يكون صادقًا أو غري  د املسيح أو النبّي د أو السيّ حممّ  النبّي 

هذه القيم مطابقة للواقع  ام يعنيه ذلك اللون من االرتباط بالقيم املتعالية، سواء كانتإنّ  ،صادق

 أم ال.

بني البرش  هو من ال ي سأل عن دليل، فإنّ س ة، وهي: إذا كان املقدّ وهنا ال بد من إثارة مهمّ 

أهل اخلربة وإىل الشهود، فالقايض مثاًل ال يسأل الشهود عن الدليل، وإال  مجيعهم يرجعون إىل

البرش،  بنية قضية يف العامل إال نادرًا، وهذه سرية العقالء لزم التسلسل، أو لزم عدم البّت يف أيّ 

 !ني؟ج اخلرافيّ فهل يمكن أن نعترب هؤالء مجيعًا من السذّ 

ةًاالعتامدًعىلًقولًهو:ًهلًمنًالعقالنيًّ،ًوحًهناملّحًوجديرًبالطرهذاًيقودًإىلًسؤالًعامً

ًخرًأحيانا ؟ًومتى؟اآل

ً ًأن ًملكيان ًحياول ًأّن ًيرى ًفهو ًبدّقة، ًهنا ًجوابه ًالعقالنيًّخيتار ًخالف ًإالالتقليد يفًًة،

ًاحلاالتًاآلتية:

 اء دون سؤاهلمعودة الناس إىل األطبّ ّيًا كأن نستقرئ تارخي ،ءًالتارخييستقرااالاحلالةًاألوىل:ً

فلو قلنا للناس: ال تأخذوا بقول الطبيب إال بعد  ،ا مفيدة يف الغالبعن دليلهم، فنرى أهّن 

 ذلك وقوع الفوىض واهلرج واملرج. ة، لزم منالدليل واحلجّ 

، وتستفيد منه دون أن ىكأن تدرس عند أستاذ للموسيق ،ةالتجربةًالشخصيًّاحلالةًالثانية:ً

                                                                                                                     
ًلاًيِفً ام  اًوً اِتًوً س  ًقً أً أ ن  ًل ك  ًهً ول  ىل  ع  ًو  س  ًب ْطر  ًأ ْنت  ًاًأ ْيضا  ْخرً لِذِه ًانًِكً يًًأ ْبنًِةًِص  اب  أ ْبو  تِيًو  ىًًمًِِحيجْل ًيس  ْقو  ل ْنًت 

اً ْيه  ل  ًأ ْعطًِوً ع  لً يك  ًم  اتِيح  ف  وًم  ًلِتًاك  ام  ًاوً س  ىل  ًع  ْربِط ه  اًت  ًم  ل  ك  رًًْْرضًِأل ًاِتًف  ًم  ون  ك  ًيِفًابً ي  ًلوطا  ام  ًكً اِتًوً وً س  اًمً ًل 

ًا ىل  ًع  ه  ل  ْلً ًْرضًِأل ًحت   ًحم  ون  يِفًاي ك  ًلوالً  ام   (.19ـ  17: 16)مّتى  «ِتًاوً س 



 

ة ّتصل ام بالتجربة الشخصيّ ته أو غري ذلك، إنّ عدم صحّ  ة اإليقاع أوتسأله عن دليله، يف صحّ 

 ي إىل حصول الفائدة.االعتامد عىل قول زيد )املوسيقار( يؤدّ  بأنّ وعقالئّية ة يّ لك قناعة عقالن

 من ذوي االختصاص يف جمال عملهم. ،الرجوعًإىلًأهلًاخلربةثالثة:ًالاحلالةً

، أّما غريها فالتقليد فيها ن عىل التقليدهذه هي احلاالت التي يوافق فيها الدكتور ملكيا

مرفوض متامًا عنده، ويبدو منه ـ استنتاجًا منّا ـ أّنه ال يعترب التقليد السائد يف املجال الديني 

 .)قداسة األفراد واّتباعهم( مندرجًا ضمن حاالت االستثناء هذه، بل هو خاضع  للقاعدة

 ق بالتاريخالوثوبني تارخيّية األديان وانهيار ـ   ـ 

ل إىل يشء، ال يمكن بواسطة التاريخ التوّص من أبرز معامل احلداثة فقدان الثقة بالتاريخ، ف

د ه ال يوجد يشء مؤكّ ألنّ  ؛ةوال ينبغي لإلنسان أن يبني حياته عىل معطيات ومعلومات تارخييّ 

 .يف التاريخ

ك إذا حذفت التاريخ من ألنّ لة ختالف التفسري الديني السائد؛ املقويعترب ملكيان أّن هذه 

، ةة العامّ ة والعقائديّ يبقى من الدين سوى بعض األصول الفلسفيّ فلن الفهم الديني السائد، 

لك من  وصفاته وسلوكه وما إىل ذلك، البدّ  ‘حمّمد ة النبّي ة كنبوّ ة اخلاّص ثبت النبوّ فلكي ت  

، أو أيب بكر طالب أو خالفة  بن أيبثبت إمامة عيلّ وكذلك عندما تريد أن ت   ،الرجوع إىل التاريخ

، ال يمكن لك واالنجيلّية وغريها ةحتى الدراسات القرآنيّ أو غري ذلك. بل × صلب املسيح

ة وبراهني تنتمي إىل دائرة التاريخ، ومنها إىل التاريخ، فالقرآن نفسه ثبت بأدلّ معها إال أن تعود 

 تواتر، وهو من شؤون علم التاريخ.ال

فيه من العودة إىل التاريخ، فإذا  البدّ كّله ا، ذلك واألخالق وغريمهوكذا احلال يف الفقه 

 يبقى من الفهم السائد للدين يشء.َنّحينا التاريخ جانبًا ال 

املقّوم للحداثة، وهو عدم  لثهناك تناقض بني الفهم السائد للدين، وبني العنرص الثا ،إذن

 دًا عىل الفهم السائد للدين.حداثي ال يمكنه أن يبقى معتم فكّل  ،الوثوق بالتاريخ

ًفأينًاحلّل؟

حيث هو م للدين، مقوّ  التاريخ جزء   ة ال ترى أنّ املدرسة املعنويّ  ألنّ  ؛ةاملعنويّ يكمن يف احلل 

 ة والروحيّ فالدين عندها هو احلالة النفسيّ مجل  خربّية، 
ٍ
 متعاٍل، حلّل  سٍ مقدّ  ة يف التفاعل مع يشء



  

 إمامًا ال، أو كان عيلّ  وأّيًا د نبإن كان عيسى أو موسى أو حممّ فال يعنيها  ،مشكلة آالم اإلنسان

ف وأ القرآن هبذا الشكل صحيح   ال، أو أنّ  ول أال، أو كان أبو بكر هو اخلليفة األوّ  أو  ..حمرَّ

 ه حيّل أنّ للدين م العنرص املقوّ  ام املهم عندها أنّ ها أشكال، إنّ هذه كلّ فلدهيا،  كّله ليس مهاّمً هذا ف

ة األمل الدائم عند اإلنسان، وهذا العنرص تشرتك فيه مجيع الديانات، ومجيع النظم الدينيّ  مشكلة

ة، سواء كان نظام اإلمامة أو والية الفقيه عند الشيعة، أم نظام اخلالفة والبيعة االجتامعيّ 

رت وّ ة عند الغرب، وسواء تطة والعلامنية والليرباليّ ة، أم نظام الديمقراطيّ والشورى عند السنّ 

فال  العرص احلديث، مر، وسواء كنا يف القرون الوسطى أة أم مل تتطوّ ة التجريبيّ العلوم الطبيعيّ 

، وهي كفيلة «املعنوية»فرق عندئٍذ بني األديان واملذاهب من هذه الناحية. وجوهر الدين هو 

 هذا العرص.تي يعيشها اإلنسان يف ة الة والعبثيّ مشكلة األمل والرصاع والفراغ والعدميّ  بحّل 

ة يف ديني، وإذا مل تكن هناك أمهيّ  ما حيمله من مضمونٍ  ة للتاريخ، بكّل إذن مل تعد هناك أمهيّ 

ال تتناقض مع احلداثة، بخالف املدرسة السائدة لفهم  اً ة إذة للتاريخ، فاملعنويّ املدرسة املعنويّ 

 ا تتناقض مع احلداثة.الدين، فإهّن 

 صتقلي احلداثة تناقض الدين، األمر الذي يفرض علينا ة يفإّن ملكيان يرى أّن هذه السمَ 

لكّن املعنوّية تذهب أبعد من ذلك عندما ّتيّد متامًا ة، درجة اعتامد الدين عىل احلوادث التارخييّ 

 التاريخ عن الدين.

 واملعنوّية داثةة يف احلزمكانّية أو الدنيوّية الالنزعـ  ـ  

ق ال معنى ملقولة: علينا أن نطبّ فاللحظة،  ثي هو إنسان  احلداثة هي اللحظة، واإلنسان احلدا

ال يؤمن به  فقهّي  ال شأن لنا هبا، فهذا تفكري   حيث النظر عن النتائج التكليف الرشعي بغّض 

 إنّ  .أعينهم اآلن ام يعنيهم أن يلمسوا نتائج الدين، وأن يروها بأمّ ون وال يقبلونه، إنّ احلداثيّ 

 اآلن. ء نتيجة الدين امللموسة والعمل الصالح أو اليسه أن حيصل عىلهيمّ  احلداثّي 

كان مطروحًا بل ه ليس جديدًا، كام أنّ  ّيًا،إذا مل نجعله حرص ه والتفكري ليس خطأهذا التوّج 

نا نريد من الدين أن يعطينا نتائج ملموسة ، أي أنّ من َقبللتداول عند علامء املسلمني عىل بساط ا

ديد يف احلداثة هو عدم السؤال عن اآلخرة، فاحلداثة وإن كانت ال العنرص اجل لكنّ  ،يف الدنيا

، يف إطار الدنيا فقطمنه تطلبه فهي ها عندما تعمل وتطلب من الدين شيئًا، تنكر اآلخرة، لكنّ 



 

 هنا. املهم عندها أن تستفيد من الدينفال تسأل عن اآلخرة، و

نا من الدين يف الدنيا واآلخرة، وإن نا استفدون: إذا كانت اآلخرة صحيحة فإنّ يقول احلداثيّ 

ا الطرف اآلخر الذي ال ينظر إىل نتائج الدين نا استفدنا من الدين يف الدنيا. أمّ مل تكن كذلك فإنّ 

إن مل تكن سواء، وخروّية األه اآلخرة، فإن كانت هناك آخرة فهام يف الفائدة مهّ  يف الدنيا وكّل 

 صل عىل نتائج الدين يف الدنيا.مل حيحيث  نيا واآلخرة؛الد آخرة فقد خّس

ار أثر هذا اليشء، بمن اخت نًا، فالبدّ عى شيئًا معيّ من األديان إذا ادّ  دينٍ أّي  نّ كّله يعني أهذا 

ل إذا كانت هناك آخرة، فستمثّ  آخر. ومن ثمّ  مكانٍ  وأيف هذا الزمان وهذا املكان، ال يف زمان 

ال أقّل من أّننا ال ، وإن مل تكن هناك آخرة، فناهاستفديف الدنيا و ناهة ملا ملسالنتيجة االستمراريّ 

ة هذا احلل املقرتح للمسائل ق من صحّ ه ال يمكن التحقّ ا إذا قيل بأنّ الدنيا. أمّ نكون قد خّسنا 

واملعضالت، إال بعد املوت والدخول يف عوامل أخرى، فهذا الكالم مما ال ينسجم مع املنهج 

 األشياء. يف التعامل معاحلداثي العلامين 

عنارصها، وال جمال النفكاكه  أهمّ بل من هذا العنرص يعتربه ملكيان من أصول احلداثة، 

القول  يرى أنّ إّنه وعدم االهتامم بموضوع اآلخرة.  ،ةة العلامنيّ عنها، وهو النزعة الدنيويّ 

السائد  يتناقض مع الفهم« ك تعيش أبداً اعمل لدنياك كأنّ »بن أيب طالب:  املنسوب لإلمام عيلّ 

ا الدنيا فهي دار ممّر، ومن هي املعيار الرئيس، أمّ فالفهم السائد للدين هو اآلخرة،  ألنّ  للدين؛

ل اآلالم والعذاب واخلسارة فيها تتحمّ فّتصل عىل الكثري من األمور يف الدنيا، أال املمكن 

يقف عىل نقيض  ، وهذا ماالدنيا تلتحصل عىل ما تريد يف اآلخرة، فهي املعيار يف العمل وليس

 هذا احلديث العلوي.

ًهنا ًً،من ًيرى ًاحلّلًًأنًّملكيان ًهي ًيفًًاملعنوية ًللدين ًالسائد ًللتناقضًبنيًالفهم الناجح

الدين يف االجتاه املعنوي يعني رفع آالم اإلنسان، وإعطاءه  ألنّ  ؛االعتقادًباآلخرة،ًوبنيًاحلداثة

ة وم، وليس يف اآلخرة، وهذه احلالة الروحيّ السكينة والبهجة والطمأنينة والراحة يف الدنيا الي

 .آخر وليس يف عاملٍ بسببها، اليوم  التي حيصل عليها سوف يستأنس هبا، ويطمئنّ 

ا الفهم املعنوي للدين الفهم السائد للدين هو جتربة الدين يف اآلخرة، أمّ  إنّ  :وبعبارة أخرى

 جتربة الدين يف الدنيا. يفه

ًوالالفتًللنظرًأّنهً ًحصولًعىلًنتائجًالدينًيفًالدنيا؟ماًهوًاملعيارًالزمنيًللً:ملكيانئلًقدًس 



  

ليس هناك معيار زمني، لكن بالتأكيد هناك زمن خيتلف باختالف األمكنة  فأجاب:

 هق فيه الدين فإنّ د لإلنسان فردًا كان أو مجاعة، إذا طبّ واحلاالت والظروف، فهناك عمر حمدّ 

 حيصل عىل نتائج يف هذا املضامر.

، وهبذا ترفع اآلخرة دونة، وهي ختترب الدين يف الدنيا ة ال أخرويّ املعنوية دنيويّ إّن  نتيجة:وال

 .التعارض مع احلداثة معضَل 

 لعاملة عن اامليتافيزيقّية وشمولّيت الراتصّول الاضمحالـ  ـ  

هذه ف ،ما وراء الطبيعة حول ة اجلامعةتزلزلت األحكام والقوانني الشموليّ احلداثة يف عرص 

 يف الفهم احلداثي.تتالشى املنظومات الكبرية للعامل 

ل أو هيج م(1677هـ( أو سبينوزا )1050هـ( أو املال صدرا )428ابن سينا )لنا لو سأ

ه ينظر إىل ألنّ  سوف يقوم بذلك؛ه فإنّ  ،لناله: فّّسه نا جزء من هذا العامل وقل م( عن أّي 1831)

 .جزء منه كّل  العامل بجميع أجزائه، ويعرف حمّل 

ة ون تلك الصور الفلسفيّ ال يفهم احلداثيّ فهذه النزعة مرفوضة يف التفكري احلداثي، لكّن 

 نفعي، يتابع يتة وعقل جزئي أدايت براغاملصالح صور جزئيّ  ،واملنظومات الكاملة للعامل

فاحلداثة متقّومة بالعقل اجلزئي األدايت، والدين السائد ، ات والتفاصيلرس اجلزئيّ اللحظة ويد

 لك الوجود: من ، الذي يفّّس متقّوم بالعقل الشمويل الكيّل  ـ وهو الدين امليتافيزيقيـ اليوم 

، وليس وملاذا ؟ فهناك إذن تناقض بني الدين باملعنى السائد اليوم وبني احلداثة ؟وإىل أين ن؟أي

 ة.إال املعنويّ  حّل هناك من 

عد الشمويل لب  من ثّم فهي تستبعد اة، ور العامل والرؤية الكونيّ ة ال هيّمها تصوّ املعنويّ إّن 

، وهبذا تتوافق مع احلداثة التي يمثل هذا االستبعاد أصالً فيها ال يمكن الدينمن وامليتافيزيقي 

 اجتنابه.

االبتعاد نتيجة إىل أبعد احلدود، اه املعنوي االجتمع يتقّلص حجم الدين ومن الواضح أّن 

، عد اإلنشائيعد اخلربي لصالح الب  عد الروحي، وعن الب  عن البعد امليتافيزيقي لصالح الب  

وإّنام ت بقيه عد امليتافيزيقي يف الدين، املعنوية ال تلغي الب  ، ورغم ذلك ينبّه ملكيان إىل أّن وهكذا

  األدنى.احلدّ أن يرشح لنا ملكيان ما هو هذا  دوناألعىل، دون األدنى، يف حّده 



 

فمن ذلك مثاًل وجود اهلل، سواء كان اإلله املعروف عند املسلمني، أو اإلله غري املتشّخص، 

خذ مثالً العدل، الذي ينشده  ،ةاإلله غري املتشّخص له ذلك الدور يف املعنويّ  يرى أنّ ملكيان ف

يعترب عندهم إهلًا غري متشّخص، ويمكن أن يكون  هون يف سبيل ّتقيقه، فإنّ الكثريون ويضحّ 

ون حسب نظره. وبناًء عىل ذلك يمكن أن يكون الفيلسوف وعامل االجتامع من هؤالء معنويّ 

ه ينشد قياًم يعتربها سامية، وهي عودة ألنّ  ّيًا؛معنو م(1883) واالقتصاد األملاين كارل ماركس

فهذه قيم ، ة الرأساملية، وتساوي الناسوريّ مرباطة إىل العرص الشيوعي، وزوال االالبرشيّ 

 .«اهلل غري املتشّخص»يها ملكيان يسمّ 

نيااحلة إىل تزل اجلوانب امليتافيزيقيّ خية دين املعنويّ  ،إذن ، لصالح البعد الروحي الذي دود الدُّ

 منام هذه األيال يقوم بطبيعته عىل اعتقادات وخربّيات بالرضورة، متامًا كام يف مثل ما يرّوج له 

قد ، فاالعتقاد بيشءبلزمك دون أن ي  فهو يعطيك برناجمًا تأملّيًا روحي، العالج أساليب ال

يشء، كي  البدين اجلديد، حيث ال رضورة فيه لالعتقاد بأّي  بالطّب شبيهًا  اً طب روحيّ الأصبح 

ة، ويّ الروحي يمثل مظهرًا من مظاهر املعن النوع من الطّب ، وهذا ة مؤثرةتكون الوصفة الطبيّ 

 .ف إىل أبعد احلدودفيه مفّ واخلربي البعد امليتافيزيقي  وذلك أنّ 

 ـ الفهم احلداثي للدين )الزمكانّية( ـ  

املاء بعد نزوله من السامء  كام أنّ ف ،حميّل  دين    ـحسب الفهم احلداثّي  هو يف األصل ـ دينٍ  كّل 

درانالودية ويأخذ يف متوضعه شكل األ  اليابسة، كذا األديان، قال واملنحدرات التي عىل غ 

ابِي ا﴿تعاىل:  ًر  ا د  ب  ًز  يْل  ًالس  ل  اْحت م  ًف  ا ِره  د  ًبِق  ة  ًأ ْوِدي  ال ْت س  فالقابل هو الذي (، 17)الرعد:  ﴾ف 

 ويصنّعه ويقولبه.والعرفاء ـ  الفالسفةاصطالحات بحسب  ـ الفيَض  ل  يشكّ 

 شعويب، فإذا نزل احلداثي، فالدين حميّل يف التفكري متامًا عىل هذا املنوال تقع األديان إّن 

ْتًيقول: ﴿فهو القرآن يف بالد العرب  لِق  ًخ  ْيف  ًاإِلبِِلًك  ًإىِل  ون  نظ ر  ال (، و17)الغاشية:  ﴾أ ف الًي 

هناك، لعدم وجود اإلبل  ؛هذا الكالمقول اإلسالم لو كان قد ظهر يف بريطانيا فإّنه  ال ي أنّ  شّك 

م بالفيلة؛سة عند البوذيني واهلندوس دّ الكتب املقوهكذا نالحظ أّن  س  ل الدين يتشكّ  ألنّ  ت ق 

 جد فيه.بشكل املكان الذي و  

ه ليس فوق التقولب عىل بطالن القرآن، لكنّ  هذا ال يدّل  يقول احلداثيون: إنّ رغم هذا كّله 



  

 الزمكاين.

 ةر واملياه يف اجلنّ ث عن األهناخذ مثاالً ثانيًا: لدينا يف القرآن العديد من اآليات التي تتحدّ 

 ، ملا كان ذلك يعني هلم شيئًا؛القرآن نزل يف النرويج أو السويد ، فلو أنّ وعدم رؤية الشمس

، ة لكان أبلغ وأكثر أثرًا يف نفوسهمه وعدهم بالشمس يف اجلنّ م بحاجة إىل الشمس، ولو أنّ ألهّن 

اه يقول: ﴿لكنّ  ِرير  ْمه  ًز  ال  ًو  ا ْمس  ًش  ا ًفِيه  ْون  ر  ًي   البيئة العربية ال ّتّب  ألنّ (؛ 13)اإلنسان:  ﴾ال 

ة احلرارة. فالقرآن ال يريد عىل وجه التحديد أن يقول: الشمس، وال تتفاعل معها بسبب شدّ 

م ال يرون ما ال يرحيهم. وهذا هّن يستخدم الرمز ملا ال يرحيهم، أي إام م ال يرون شمسًا، إنّ إهّن 

 مثال عىل ترابط القرآن مع الواقع.

ائِِكً: ﴿يف اآلية نفسها ن الكريمالقرآويقول  ًاأل ر  ىل  اًع  ًفِيه  ت كِئنِي  ، منسجاًم يف التوصيف ﴾م 

ال يستسيغون ذلك، يف عرص انترشت فيه قد فاليوم با والغرب وا يف أورعادات العرب، أمّ مع 

 الراحة.كة ووسائل متلف أنواع الكرايس املتحرّ 

ات العيون الكبرية والنساء ذ وهنّ ور العني(، احلفيها )عندما نقرأ يف القرآن أّن اجلنّة وهكذا 

الذوق العريب  بياض هذه العيون يف غاية البياض وسوادها يف غاية السواد، وذلك أنّ  نّ بحيث إ

وهذا يرتبط بالذوق اجلاميل للعرب ، للجامل يف ذلك العرص، يرى اجلامل يف العيون الكبرية جداً 

ني اجلاميل لدى اليابانيّ ربام يكون الذوق ين ظهر يف اليابان، ورنا هذا الدلو تصوّ ، أّما آنذاك

 إنّ قال: ّن الشاعر الياباين ويف مقام االفتخار عىل شاعر آخر إح العني الصغرية، بحيث يرّج 

ك عني معشوقتي إىل درجة من الصغر حتى أنّ  إنّ يقول له: عني معشوقته مثل عني الديك، 

ال. ومع هذه احلال إذا أراد الدين أن يعد الرجل الياباين باجلنّة  وأ اً هلا عين أحيانًا يف أنّ  تشّك 

 .ن هناكفإّنه  ال يعده بنساء واسعات العيو

ة، فهل ستكون أوقات الصالة هبذا اإلسالم مل يكن قد ظهر يف شبه اجلزيرة العربيّ  ولو أنّ 

 !الشكل احلايل؟

، ّداً وتتمتع بسامء صافية جحرائيّة صة تعترب منطقة استوائية بام أنَّ شبه اجلزيرة العربيّ 

الظهر، وغروب الشمس، فإذا وة للسامء ّتديد طلوع الفجر، فباإلمكان ومن خالل نظرة إمجاليّ 

فنلندا أو السويد، فهل يمكن احلديث كة، كان اإلسالم قد ظهر يف إحدى البلدان اإلسكندنافيّ 

 هبذه الطريقة؟! ر واملغربعن أوقات الصالة والصبح والظهـ كام يقول ملكيان نفسه ـ 



 

 هذا الفهم يرى أنّ  ألنّ  ه؛ل دريسفهم السائد واملعىل عكس ال، الدينَ  احلداثة  هكذا تفهم 

ة إلنزال القرآن يف بيئة العرب، وهذه األمثلة هناك خصوصيّ  اهلل يعلم من بطنان عرشه أنّ 

 ملجتمع.يكون القرآن نزل يف ذلك امقصودة، ومل تأت صدفة، وليس من الصدفة أن 

االجتاه  ألنّ  املعنوية؛ًهوًبنيًالدينًواحلداثةًيفًهذاًاجلانب،ًواحلّلًإضايفًتناقضًثّمةًً،إذن

معنّي، وهي منفتحة  املعنوية ال تتقّيد بدينٍ  ته، لذلك فإنّ املعنوي يؤمن بمحلّية الدين، وزمانيّ 

 أوّيًا أو هندوسّيًا أو بوذ يّاً أو مسيحّيًا فمن املمكن أن تكون مسلاًم أو هيود ،هاعىل األديان كلّ 

  من شأهنم.طّ احل اآلخرين أو ريتكفدون أن يعني ذلك ، غري ذلك

 ة، اخلصائص والصورة اإلجيابّيةاملعنوّيـ  

التي تقوم عىل  املتقّدمة املعنوية تقوم عىل أساس هذه املبادئ الستةتوّصلنا حتى اآلن إىل أّن 

مة للحداثة. عنارص مقوّ سّتة يدي للدين، لصالح يف الفهم التقلأخرى حذف ستة مبادئ عىل 

ل أوّ  فإنّ ، من هنا قابلة لالجتنابالالعقالنية هي أكرب وأبرز خصائص احلداثة غري إّن 

، وهبذا يمكن ة واالنسجام معهاقدرهتا عىل التوافق مع العقالنيّ تكمن يف ة، خصائص املعنويّ 

 «.الدين املعقلن» شكٍل جديد وهو:ة باملعنويّ تعريف 

فنحن حتى اآلن عرفنا ، النافية لبعض األمور هنا وهناك ةالصورة السلبيّ كّله كان عن هذا 

املعنوّية من خالل نفيها خلصائص وعنارص معّينة أكثر ممّا عرفناها من خالل عنارص إجيابّية 

هلا،  ةالصورة اإلجيابيّ ثابتة فيها، وعليه فنريد اآلن معرفتها من خالل عنارص ثابتة فيها، تكّون 

 اآليت:ضمن تلخيصه وهو ما يمكن 

 اّمةغري ع ٌةّصة خااملعنوّيـ  ـ  

، الً يف املجتمع البرشّي نظام تريد له أن يكون ناجحًا، جِربه أوّ  أّي  إنّ : فلسفة األخالقيقال يف 

 فهو فاشل. ة فهو ناجح، وإالق من أدنى األرض إىل أقصاها، وانتفعت به البرشيّ فإذا طبّ 

ة فتقول: نحن مل نطرح االجتاه املعنوي ليكون سائدًا يف العامل، بل ال يمكن أن عنويّ ا املأمّ 

 يكون سائدًا.

 حمدود يف احلياة، فإنّ  التصّوف( شأن  والعرفان ) شبه كالم العرفاء، فكام أنّ ي  الكالم هذا 



  

تنا مهام  جتربفهم يقولون: إنّ  ،ة وأنصارها حمدودون، وال يدعون إىل تعميم جتربتهماملعنويّ 

حمدودة، وسيبقى أنصارها قالئل، كام بقي العرفاء واملتصّوفة قالئل يف تاريخ  ظّل ست عّممناها

: نحن مل نأت بالعرفان لنطرحه عىل الناس إّن بعض العرفاء يقولون برصاحة الديانات والعامل.

 ل.األمور سوف تتعطّ  هم عرفاء، وإال فإنّ مجيعًا، ليكون الناس كلّ 

 ألنّ  ؛ةجتاه املعنوي ال يدعون إىل غزو العامل بنظام حياة جديد اسمه املعنويّ أصحاب االإّن 

 .مطابع خصوص ال يتعمّ  املعنوّية بنفسها ذات الً، وثانيًا: إنّ أوّ  هذا قد يرّض 

 ي غري متواطئشكيكت ة مقوٌلاملعنوّيـ  ـ  

، فمن املمكن بمعنوّي ه وحده كذلك، ومن ليس عىل شاكلته فليس ال يّدعي أنّ  املعنويَّ إّن 

ن مراتب، احلداثة مراتب، والتديّ  أن يكون لشخصني اجتاه معنوي، لكن بمراتب، كام أنّ 

تب وألوان ام هناك صيغ واجتاهات ور  فليست هناك صيغة واحدة يف االجتاه املعنوي، إنّ 

يف مقابل  «االجتاه»ز ملكيان عىل مفهوم لذلك ركّ و، العامّ  ها هذا اإلطاركلّ  ، جيمعهادةمتعدّ 

 «.املذهب»مفهوم 

 يارًات خليسو ٌةرورة ضاملعنوّيـ  ـ  

ًوذلكًلسببني:

أصالً ملكيان الفهم السائد للدين يتناقص مع احلداثة، وقد أّصل  من أنّ آنفًا م ما تقدّ  ـ1ً

فهم للدين يتناقض مع العنارص التي ال يمكن اجتناهبا للحداثة سيفشل  كّل  إنّ مسبقًا: 

الفهم السائد للدين يتناقض مع  وحيث إنّ  ّقًا أم باطاًل،نا، سواء كان حويتالشى يف عرص

ق نجاحًا، مهام حاول املرشوع اإلسالمي أن يعيد الفهم للدين فاشل لن حيقّ  اً احلداثة، فهو إذ

رنولد جوزيف توينبي خ اإلنجليزي آوحيييه، وهذا أشبه بوجهات نظر الكثريين، ومنهم املؤرّ 

احلضارات تنمو وتصعد  يقول: إنّ حيث فالسفة التاريخ يف الغرب، م( أحد أكرب 1975)

ثم  ـ ة قرون عىل العاملاحلضارة اإلسالمية التي هيمنت عدّ مع احلال  يكام هـ  بشكل مفاجئ

الشحن احلضاري  مستقيم، ثم تنزل بالتدريج، وقبل أن تصل إىل القاع تستعيد كّل  تسري بخطّ 

 90أقرب إىل ة هائلة، فتصعد صعودًا بزاوية حنة كهربائيّ واحدة، كش الذي كان لدهيا دفعةً 



 

 واحدة. ق نجاحات هائلة، ثم تنهار دفعةً ة، وّتقّ تصل إىل القمّ لدرجة، 

عي ملكيان أنّ  ه سوف يفشل يف ق من نجاحات اليوم فإنّ الدين مهام حقّ  هكذا أيضًا يدَّ

من االجتاه  ة، والبدّ عنويّ ة للحداثة، وإذا فشل فال بديل سوى املمواجهة العنارص األساسيّ 

، ه احلياة يف عرص احلداثة، ويعيد حضوره فيهفي املعنوي ليعيد تشكيل الدين من جديد، ويضّخ 

 بمزيد من الفشل والكلل والرتاجع واالنكسار. ه لن يصاب يف هذا العرص إالفإنّ  وإال

ال يمكنه تصّور زواهلا أو إّن ملكيان ينظر للحداثة عىل أهّنا َقَدر حتمي تارخيي ال مفّر منه، و

 الرتاجع عنها نحو مرحلة قد انقضت وانتهت من قبل.

ة تتنامى قدرهتا، فإذا قسنا قدرة اإلنسان يف اهليمنة عىل العامل، قبل ألفي سنة البرشيّ  إنّ  ـ2ً

لن نجدها تساوي واحدًا باملئة من قدرته اليوم يف اهليمنة عىل العقل والطبيعة والفضاء والكون 

مثيالهتا ات نسان واحليوان والنبات وغري ذلك. فالقدرة البرشية اليوم تعادل ماليني املرّ واإل

ه قادر عىل أن قبل ثالثة آالف سنة. وهذا التنامي يف القدرة وطغيان املخلوق اإلنساين، يعني أنّ 

عليه،  أن يفعل القليل مما يقدر ناحية األخالقية، اليؤَذن له إاليفعل أشياء كثرية، لكن من ال

له  ونالعقل والوجدان والضمري ال يسمح ة، لكنّ فهو قادر عىل تدمري العامل مثاًل بالقنبلة النوويّ 

 بذلك.

اهنيار قيم الدين السائد يف مواجهة احلداثة وطغيان احلداثة واإلنسان اجلديد، ال  ويف ظّل 

ا املشكلة، أمّ  عىل حّل  ة، فالدين التقليدي مل يعد قادراً يوجد من يكبح مجاح ذلك سوى املعنويّ 

ات والسلوك الباطني، فهو الكفيل بأن يكبح مجاح اإلنسان دين الضمري والطمأنينة واألخالقيّ 

 ة.يطغى يف دنيا املادّ كي ال ه نحوه، ويشدّ 

ي يؤدّ بعض البلدان ي إىل كوارث ال حرص هلا، ففي طغيان احلداثة يؤدّ  الحظوا كيف أنّ 

ويف أمريكا ترمى األطنان من ، سنة رة تقتل اآلالف يف كّل قطع األشجار إىل فيضانات مدمّ 

يف العامل، فيام يموت الناس جوعًا يف أصقاع كثرية من  هالقمح يف البحر للمحافظة عىل سعر

 رض.األ

ي إىل توازن اإلنسان بني ما يؤذن له، وما هو قادر هذا الطغيان ال يكبح مجاحه، وال يؤدّ 

 .ن املعنويعليه يف عرص املادة، إال الدي

 ة رضورة وليست خيارًا.املعنويّ  أنّ ملكيان من هذين املنطلقني يرى 



  

 انّية الدنيوّيةلعلممن ا ٍرقدل ةّيملعنوا ختزاناـ  ـ  

ه دائاًم النتائج االجتاه املعنوي هيمّ  بمعنى أنّ  ،ة: الدنيوية واآلنيّ هنانّية املقصود من العلام

ة البد أن نجّرب نا يف حركتنا الدنيويّ ، بمعنى أنّ اآلخرة كثرياً  هاملوجودة يف الدنيا اآلن، وال هتمّ 

ته، فهناك الكثري انيّ ته وحقّ إىل صحّ  طريق للحل يعرض علينا ونختربه يف هذه الدنيا لنطمئنّ  كّل 

ة، العمليّ أم  ةالنظريّ األمور من املسائل واملشاكل التي تواجهنا يف حركة احلياة، سواء كانت من 

واملشاكل وفق رهانات الواقع وشجونه، واملراد مع املسائل  ة نعيش حالة مواجهةفنحن يف احليا

نا ة، فإنّ نه لو اقرتح علينا شخص حالًّ ملشكلة أو مسألة معيّ من حالة التواجد العقيل واآلين هو أنّ 

 .يف هذه الدنيا أن نكتشف نتائج ومعطيات هذا احلّل  البدّ 

، بل احلداثي البد أن يعيش اإلنكار ملا بعد املوت اإلنسان املعنوي أو أنّ هذا وال يعني 

ة احللول املقرتحة أو عدم ومع ذلك يريد أن جيّرب صحّ  ،يعتقد باآلخرة والقيامةيمكنه أن 

د جمرّ  غري الدينية( يف هذه الدنيا بعيدًا عن آفاق السامء، فليس املهمّ منها وة صحتها )الدينيّ 

خترب الذي يساهم يف تشخيص الداء والدواء يقع يف هذه امل اإليامن باآلخرة، بل املهم هو أنّ 

 نيا.أي أن يكون اختبار احللول يف هذه الدة، الدنيا، وهذه إحدى معاين العلامنيّ 

ت عىل رؤوسنا وقف مسألة أو مشكلة، ومن ثمّ  فلو اقرتحت لنا دينًا أو مذهبًا أو مسلكًا حلّل 

ة بعد املوت )عامل ، عىل أمل أن تظهر نتائجه اإلجيابيّ املقرتح بال نقاش ا بأن نتبع هذا احلّل وأمرتن

 ة هبذا األسلوبالتعامل مع القضيّ  انإنسان احلداثة واإلنسان املعنوي يرفض اآلخرة(، فإنّ 

 متامًا.

من اختبار أثر هذا اليشء، يف هذا الزمان  من األديان شيئًا معينًا، فالبدّ  إذا اّدعى دين  وهكذا 

ل النتيجة إذا كانت هناك آخرة، فستمثّ  ومن ثمّ ، مان ومكان آخرينوهذا املكان، ال يف ز

ة ملا ملسته يف الدنيا واستفدت منه، وإن مل تكن هناك آخرة فأنا مل أخّس الدنيا عىل االستمراريّ 

 للمسائل واملعضالت، إال بعد ة هذا احلّل ق من صحّ ه ال يمكن التحقّ ا إذا قيل بأنّ كل حال. أمّ 

خرى، فهذا الكالم مما ال ينسجم مع املنهج واالجتاه املعنوي عوامل أ املوت والدخول يف

 )العلامين( يف التعاطي مع األشياء.

هذه اخلصوصية للمعنوية، جتعلها عىل غري وفاق مع نزعة االهتامم باآلخرة التي تشرتك هبا 



 

كونه يتعامل  فة( الثقافات السابقة، من ناحيةاإلنسان املعنوي شبيه بعرفاء )متصوّ ، واألديان

ه إذا كان جيب عيلَّ أن أصيّل ومعنى هذا الكالم عىل مستوى املصداق، أنّ ، بالنقد ال بالنسيئة

ة، أثناء حيايت هبذه يل من استشعار آثار هذه األعامل واملامرسات الدينيّ  ، فالبدّ وأصوم وأحّج 

ا إذا املعنوي. أمّ  الدنيا، عرب اإلحساس بالبهجة والراحة والسكينة واألمل والرضا الباطني

بالقول  ىي مجيع الطقوس والعبادات دون أن أجد يف نفيس أثرًا ملموسًا هلا، ويكتفكنت أؤدّ 

إّن هذا األثر سيظهر يف العامل اآلخر، فمن الطبيعي أن أميل إىل االعتقاد حينئٍذ بأن هذه  :يل

 األعامل ال فائدة منها يف هذه الدنيا.

نا نقوم هبذه األعامل تقليدي املحافظ عن الدين، هو أنّ الفهم الذي حيمله اإلنسان ال

مكان يف القاموس ، فال له اهلل يف صحائف أعاملناوالعبادات دون أن نعرف ما الذي يسجّ 

ملهم عنده هو ، إّنام االديني التقليدي ليشء اسمه الشعور بالراحة واألمل والطمأنينة يف الدنيا

 أن ت ؤمَّن له هذه األمور يف هذا العامل الدين البدّ  ملعنوي أنّ اإلنسان ايرى العامل اآلخر، يف حني 

ة حمسوسة وملموسة، عىل نحو ما نشعر بالشبع بعد أن يكون للعبادة آثار روحيّ  البدّ ف الدنيوي،

 ة األكل.عمليّ 

مر كذلك، فاألفضل حني قالوا: ما دام األ« نيالرواقيّ »مع  احلّق  يرى ملكيان أنّ كّله لذلك 

خرى، ويقصد باألوىل يف متناول أيدينا دون العوامل األعىل معاجلة العوامل التي هي  زركّ أن ن

 ة.ة، وبالثانية العوامل املوضوعيّ العوامل الذاتيّ 

 ومعاناته إلنسانم االآمن  ٌفختفياملعنوّية ـ  ـ  

نصل  حتى، فةحمليّ  اتاملتعلقات املرتبطة بخصوصيّ  ة جتريد األديان من كّل املعنويّ تستدعي 

 .ةمن تقليم األمور املحلية وصوالً منها إىل األمور العامّ  ة البدّ إىل املعنويّ 

مجيع الناس املتواجدين يف أمكنة وأزمنة متلفة، من املمكن أن يكونوا من  حينام نعتقد بأنّ 

تلك العقائد املختلف  ك تذعن بأنّ أهل السعادة بالرغم من اختالف عقائدهم، فهذا يعني أنّ 

ة تلك العقائد ذات خصوصيّ  وهذا يعني أنّ ، هلا يف ّتقيق السعادة أو الشقاء ورال دحوهلا 

 ية.حملّ 

بعض  ة التي حيملها اإلنسان احلديث عن األديان قادته إىل اإليامن بأنّ الرؤية التارخييّ  إنّ 



  

من هنا يرى   مرحيل وموضوعي وظريف،عقائد األديان وأحكامها وتعاليمها ذات طابع حميّل 

 .ةع برشيعة خاّص بإمكان اإلنسان بلوغ السعادة حتى دون الترّش ان أّن ملكي

الدين لإلنسان وليس اإلنسان  اها: أنّ ة روح حاكمة عىل فضاء املعنوية مؤدّ اليوم، ثمّ 

السبت » :التعبري العيسويمضمون  وعىل حدّ ، ةالدين جاء خلدمة البرشيّ  للدين، أي أنّ 

هذه القراءة قراءة معارصة مفادها أن ال يشء أكرم من  .«لإلنسان وليس اإلنسان للسبت

 ة هو أن ال نرى شيئًا وهدفًا يتجاوز يف آفاقه ذات اإلنسان.فمعنى املعنويّ ، اإلنسان

من  ة للبرشية تكمن يف العذاب واألمل واملعاناة، والبدّ املشكلة األساسيّ  أنّ يرى ملكيان 

 ؟ة لرفعه، وما هي الضامنة للسعادة والنجاةليّ العمل عىل ّتديد سبب هذا األمل، والسبل العم

ًرهمًوقلقهمًإىلًثالثةًأقسام:مًملكيانًآالمًالبرشًوحاالتًتوتًّويقّسً

ظريف يمكن شفاؤه، كأمل األرضاس،  هما هو قابل للزوال والشفاء، بمعنى أنّ  ل:القسمًاألوًّ

 .نات أو املعاجلة لدى الطبيب املختّص د تناول املسكّ ه يزول بمجرّ فإنّ 

ًالثاين: هو غري قابل للزوال، كمصاعب اإلنسان يف احلياة بفعل رصاعه مع ما  القسم

ال يكون ولكن ر العلوم والتصنيع، ات وتطوّ ربالطبيعة، وهذه قد ينحّس وجودها برتاكم اخل

ر العلوم هو الذي يزيلها، ة زواهلا، وإّنام تطوّ الزمن ليس هو علّ  د، أي أنّ زواهلا مرتبطًا بزمن حمدّ 

ها آالم جديدة، وهي ر، لكن رسعان ما ّتل حملّ مثل هذه اآلالم قد تزول بفعل التطوّ  ري أنّ غ

ة، متامًا كمشكلة البيئة، فهي مل تشغل اإلنسان قبل هذا العرص، وعندما هبذا املعنى مستمرّ 

 ر، دامهته هذه املشكلة.ة وانتقل إىل التصنيع املتطوّ عت معارف اإلنسان العمليّ توّس 

ومن ؤمله، يداهم اإلنسان باستمرار ويلوجوم وامللل والتوتر، ما هو من نوع ا ثالث:القسمًال

، وإن كان لديه ه يفعل الرّش اإلنسان يف احلياة ال يقوم بأعامل اخلري فحسب، ولكنّ  علوم أنّ امل

ه ة هذه املعارف، مما يوّلد فيإىل معرفة الواقع املوضوعي كام هو، فإّن التجارب أثبتت نسبيّ  توق  

 شعورًا باألمل.

التي يمكننا إزالتها بمثل يف هذا اإلطار ال يكون رجوعنا إىل الدين إلزالة اآلالم والتوترات 

 .لهفالدين يساعد عىل ّتمّ  ،ا ما ال يمكن إزالتهعهدة العلم، أمّ فهذه يف نات، املسكّ 

                                              
 .5ـ  1: 6: لوقا ـ عىل سبيل املثال ـ انظر (1)



 

 ملعنوين اإلنساص اخصائـ  

اإلنسان وسامت خصائص عن احلديث نختم باملعنوّية، ة بعد هذا االستعراض ملعامل النظريّ 

، ويمكن عرضها باختصار عىل الشكل ننيمن سائر املتديّ التي جتعله متلفًا املعنوي وميزاته 

 اآليت:

 ؟(فعلا أاذ؟ منعا أصاذل العمل )مسؤاى بلكربة املعرفة اسئلل أستبداـ ا ـ  

التي يسأل عنها العقل البرشي هي تلك األسئلة  ـ يها الفالسفةكام يسمّ ـ  األسئلة الكربى

هي: من أين أتيت؟ وإىل أين أذهب؟ وما هو املبدأ؟ وما و،  متناوالً كلّية وجود اإلنسانعادةً 

ضمن عنوان املبدأ واملعاد، كام نعرف؛  خوقد أّلف العديد من الفالسفة عرب التاري هو املعاد؟

لّية عن الوجود. وهي األسئلة ليجيبوا عن األسئلة الكربى التي تضع يف يد العقل صورًة ك

التي تظهر كذلك عند اإلنسان يف أّوليات نمّوه العقيل الطفويل، أسئلة  ذات طابع وجودي 

 عميق وجوهري. أنطولوجي

ا ليست ه، فمن املمكن أن نسأهلا، لكنّ لن يعود هلا أمهّية يف نظر اإلنسان املعنويهذه األسئلة 

 ذا أصنع؟ام املهم سؤال آخر، وهو: مامهمة، إنّ 

 هذه الفكرة ليست جديدة يف عامل الفكر، وبالذات يف املذهب الرباغاميت )النفعي(، فكّل 

ة يوزن بميزان العمل، فليس املهم عندهم أن نعرف شجريّ وأمثاهلا ـ ة حسب هذه النظريّ ـ يشء 

ام دة، إنّ ع الوقت يف هذه املباحث املعقّ أن نضيّ ال و ،ة املاءة احلجر وال مائيّ الشجر وال حجريّ 

ة املهم هو كيفيّ يف حياتنا. إّن  املهم أن نعرف كيف نستفيد من الشجر واحلجر واملاء وغري ذلك

 م تعد مهّمة.التعامل مع الظواهر واألشياء من حولنا، أّما ماهّيتها وحقيقتها فل

اإلنسان  ألنّ   أصيلة؛ال يعتربها أسئلةً هو ة، ومتهيديّ ة ميّ مقدّ  هذه األسئلة يعترب ملكيان أنّ 

إّنام أبحث عنه ففأنا عندما أبحث عن اهلل،  ،د ماذا يفعليحدلت مةً يبحث عن هذه األشياء مقدّ 

جتاهه أو يف  ةد مواقفي العمليّ مة لكي أحدّ ه موجود أو ليس بموجود، وذلك مقدّ من جهة أنّ 

أمر ة خيتلف بعضها عن بعض، وهذا من املؤمن باهلل وامللحد مواقف عمليّ  ، فلكّل حال عدمه

، وهذه املواقف آتية من تفكريمها يف اهلل وجودًا وعدمًا، فالتفكري يف األسئلة الكربى طبيعي

 ."سؤال العمل"ليس غايًة يف ذاته، بل هو جمّرد مقّدمة أّولّية لسؤاٍل أكرب، وهو 



  

هها ألدخل إىل دائرة العمل ام أوّج إنّ فة، ه هذه األسئلة الكربى األنطولوجيّ عندما أوّج 

فمعرفة القضايا  ،تلك األسئلة إىل أفعال وأعاملأجوبة ة، وأترجم ري واحلياة اإلنسانيّ والتأث

ق تها من مقدار تعلّ ة، إنام تكتسب أمهيّ ة وحقائق الوجود والعامل ليست مهمّ ة واخلربيّ امليتافيزيقيّ 

ن أعرف جيب أهلذا ما،  يٍّ وجود أمرٍ معرفة عىل  ف  متوقّ العمل ة ّتديد كيفيّ  العمل هبا، فألنّ 

 .ذلك األمر الوجودّي 

ني ما يف داخلها، أسدًا كان أم طريًا، ما، فال هيمّ  إذا أردت أن أدخل غرفةً ولنأخذ مثاالً: 

لكن ألنني أريد أن أعرف )كيف أفعل( إذا دخلت الغرفة، وما الذي جيب عيّل اختاذه من 

ه إن كان أسدًا جيب ألنّ  ؟يل أن أبحث ألعرف ما فيها، وهل هو أسد أو طري البدّ لذا إجراءات، 

أن أدخل بطريقة ـ أو يمكنني ـ يجب ف، وإن كان طريًا حلامية نفيسنة أن أدخل بطريقة معيّ 

 .أخرى

 من ، من هنا فالعمل أهمّ )املعرفة( نفسهامة من املقدّ عند املعنوّي  أهمّ )العمل( مة املقدّ  اذإّن 

 وآلة وأداة للوصول إىل ّتديد العمل وتعيينه. ة، وهي وسيلةة طريقيّ املعرفة الوجوديّ  ألنّ  املعرفة؛

 ه كثريًا يف احلياة أن يبحث يف أصالة الوجود واملاهية، وهل أنّ اإلنسان املعنوي ال هيمّ إّن 

صفات اهلل هل هي عني ذاته  ة، أو أنّ الوجود مشرتك معنوي أو لفظي؟ كام يف املباحث الفلسفيّ 

لقنا، وجيب أن كثريًا عنده، إنّ اّمً ليس مهّله كة، ذلك أو ال؟ كام يف املباحث الكالميّ  ام املهم أننا خ 

 قها بدائرة العمل.بمقدار تعلّ  ة إالة األشياء فغري مهمّ ا بقيّ نعمل شيئًا ما يكون مفيدًا ومثمرًا لنا، أمّ 

وهبذا يظهر الفارق بني املتدّين املعنوي واملتدّين غري املعنوي، فغري املعنوي هيتّم كثريًا 

رفة واالعتقاد وكشف حقائق األشياء، دون املعنوي، بل ترى أّن املدارس الفلسفيّة باملع

والعرفانّية اعتربت املعرفة كامالً ذاتّيًا ورقّيًا وجودّيًا وسعًة انطولوجّية، واستخدمت تعبري 

 )العرفان ـ العارف( لتدّل عىل السمّو واالرتقاء.

ًأخرية: عميل  عقل  وليس نظرّيًا، والعقل املعنوي  إنسان  عميلسان املعنوي ناإل وبكلمة

 .حمضاً ًا نظريّ ليس خالصًا و

 وليس نقيَض امللحد عبثّي والعدمّي نقيض الاملعنوّيـ اإلنسان  ـ  

ال يريد حذف اإلحلاد من العامل،  املعنوّي فاإلنسان امللحد، يف مقابل إلنسان املعنوي ال يقع ا



 

ل ث  العابث، الذي ال قيم وال م   مقابل اإلنسان العدمّي  ام هو يف، إنّ هليست لديه مشكلة معبل 

عند  هي مشكلة اإلنسان املعارص. إّن هذه ي من أجلهيف احلياة يضحّ  هدف  فليس له عليا عنده، 

 ملكيان واملعنويني.

العدمي،  اإلنسان املعنوي أطروحة ومرشوع وفعل ووجود، يف مقابل اإلنسان العبثّي إّن 

 ان امللحد.وليس يف مقابل اإلنس

تطرحه يف مقابل أشياء عديدة، من بينها الكفر فإّنك فحينام تطرح الدين،  ،ا يف اإلسالمأمّ 

، وهبذا يتبنّي االختالف العميق والكبري بني املتدّين واإلحلاد و.. وهذا من أوضح األمور

لكنّهام ليسا كذلك يف املسلم أو املسيحي واملتدّين املعنوي، فهام معًا يف مقابل العبثيّة والعدميّة، 

 .مقابل الكفر واإلحلاد

 عارةة غري مستصيلة أياّي ذو حملعنون ااإلنساـ  ـ  

الكثري هلا ملكيان واملعنوّيون بجديرة باملالحظة والدراسة والتقويم، ويستشهد السمة هذه 

 ني.النفس الغربيّ الرتبية ومن أقوال علامء 

بُّ هندًا، لكنّ  ـ كام يقالـ قه معشو العاشق ال حيّب  نّ إهّنم يقولون: إ
 
ه يف واقع األمر فزيد  حي 

بُّها
 
ب )صورةً ، ال حي  ، وهو  يف علم النفس( عنها ليست مطابقة هلا. هذا اإلطار مطروح  إّنام حي 

 جّدًا.مهم 

 ، وهي:أن نعرف أربعة أشياء عىل األقّل  البدّ  ،ولبيان ذلك

 ا أنا عن نفيس.نتهصوريت عند نفيس، أي: الصورة التي كوّ ـ  1

 صوريت عند غريي.ـ  2

 صورة غريي عند نفسه.ـ  3

 صورة غريي يف نفيس.ـ  4

اإلنسان إذا أخذ صورة عن نفسه  باإلضافة إىل هذه الصور األربع هناك الواقع، فهل أنّ 

 تكون مطابقة للواقع دائاًم؟

ك، مك أفضل منوّ نفسك، ويقبيف كثري من األحيان يعرفك غريك أفضل من معرفتك 

 أو غبي أو شجاع أو جبان. ك ذكّي فيعرف أكثر منك أنّ 



  

صورة غريه عنده، ، وهكذا صورة اإلنسان عن نفسه قد تتطابق مع الواقع وقد ال تتطابقإّن 

 وقد ال يقع التطابق.قد تتطابق 

ه من أطيب ه خبيث لكنّ ر أنّ ، وقد نتصوّ ه يف الواقع ذكّي فالنًا غري ذكي، لكنّ  ر أنّ قد نتصوّ 

ها تمحلهلا  صورةً  ام ّتّب ، إنّ فتاةً  ، فأنت عندما ّتّب كذلكوالعشق  األمر يف باب احلّب ، والناس

تعشق الصورة و يف احلقيقةوهذا يعني أّنك ّتّب ة وغري ذلك، بة وذكيّ ا مجيلة ومهذّ عنها، بأهّن 

 تطابقتاملعشوق احلقيقي الواقعي. ويف كثري من األحيان ال دون التي ّتملها عن املحبوب، 

 مع معشوقك.تلك الصورة 

معشوقك حريصًا دائاًم عىل أن يكون مطابقًا لتلك الصورة التي يغدو يف مقابل ذلك، 

ك رسمت هلا صورة غري مطابقة للواقع، درك أنّ ها ت  رسمتها أنت له يف ذهنك، فالفتاة التي ّتبّ 

 بينكام. فتسعى دائاًم ألن تكون مطابقة لتلك الصورة، لتدوم عالقة احلّب 

ًذهنًو ًيف ًاملرسومة ًللصورة ًمطابقا  ًيكون ًأن ًدائام  ًاملعشوق ًحياول ًملاذا ًاآلن: السؤال

ًالعاشق؟

يض العاشق، ال لرييض نفسه نّ إ اجلواب: ه األصيلة. من يعيش حياتَ أو ل املعشوق يعيش لري 

 نّ ة. علاًم أاالزدواجيّ تشتمل عىل مستوى معنّي من  كثريًا من جوانب احلياة عند الناس هنا فإنّ 

 بل ال تقوم احلياة إال، ةرات مربّ الكثري من االزدواجيّ  إنّ  ّمًا.توصيف وليست ذهنا ة االزدواجيّ 

ولو علم اإلنسان ما يقال عنه يف غيبته ملا ، حياة الناس فيها ما هو مستور وما هو ظاهرإذ ، اهب

 .بقيت صداقة يف الدنيا، كام تقول احلكمة

الناس  أنّ  وحلياة الناس، وه ّتليل اجتامعي نفيّس  من هذه املقولة، التي هي عبارة عن

، يرى ملكيان وحاجة هلا يف إرضاء غريها مطلباً  ألنّ  ائاًم أن تقمع نفسها لصالح غريها؛تسعى د

لتحصيل الرضا الباطني واملصاحلة مع املعنوي يسعى  ألنّ  ؛ةل من االزدواجيّ املعنوية تقلّ  أنّ 

 الذات.

 ألنّ  ؛الطفولةأّما املعنوي فال، فحياته تشبه حياة ضاء غريه، اإلنسان يف الواقع يسعى إلر

ه أن يأكل ويلعب وإن انزعج اجلميع، فهو ال مهّ  كّل بل ه وأباه، الطفل ال يفهم أن ي ريض أمّ 

ريد أن ي ريض الصورة املرسومة يف ذهن  عندما ينضج قلياًل يبدأ بمالحظة ، وعنه اآلخريني 

ة التداخل، تبدأ عمليّ فنفسه أحيانًا، حيتاج ألن يريض غريه،  ه لكي ي ريضحساباته، فريى أنّ 



 

ة بمرور األيام، حتى يبدأ بخدمة صورة أخرى غري صورته د احلياة االجتامعيّ وهكذا تتعقّ 

 ة.الواقعيّ 

ما ي رضون غريهم،  ة عادةً ة وسياسية واجتامعيّ الذين يعيشون داخل نظم دينيّ نجد لذلك 

اإلنسان املعنوي يبحث عن الرضا  لكنّ املشار إليه. نفسه باملفهوم  ونادرًا ما جتد أحدًا ي ريض

 ة عنده.االزدواجيّ  الباطني النفيس، لذلك تقّل 

ة تدعو إىل تشويه وّتطيم هذه الصورة االجتامعيّ  ت: هل أنعىل ملكيان طرح سؤالهنا ي  

رضا الذات التي تقوم عليها حياة الناس؟ فحياة الناس قائمة عىل أساس هذا املزدوج من 

ورضا اآلخرين، ورضا اآلخرين عنّي يكون أحيانًا جزءًا من رضاي عن نفيس وعميل، وهذا 

مبدأ االعرتاف  :ر األمريكي صموئيل هنتنغتونيه الباحث واملفكّ مبدأ نفيس وحضاري يسمّ 

 عنه ما يريد وما يعتقد وإن مل يرَض  اإلنسان املعنوي يف نظره يرّصح بكّل  فهل أنّ  ،بالذات

 خرون؟اآل

، وأحيانًا تكون نصف ريض زعامءه عادةً ة ي  من يعمل يف األحزاب والتنظيامت السياسيّ إّن 

تركيبة  ألنّ  ح هبا يف اإلعالم؛ه يرّص ، لكنّ التي ينادي هبا غري مؤمن هو نفسه هباة اآلراء السياسيّ 

أو اجلهة التي  دًا مع احلزبمنه أن يأخذ موقفًا موّح  انباملجتمع، والرتكيبة السياسية، تتطلّ 

 ينتمي إليها.

ه عي أنّ ه ي ريض نفسه فقط، ويدّ ألنّ  النسق مغاير لإلنسان املعنوي؛هذا بأّن  ملكيانهنا جييب 

ه ي ريض نفسه، فليس بمعنى وعندما نقول: إنّ ة. يبحث عن حياة أصيلة، بعيدًا عن االزدواجيّ 

التزام القيم التي آمن هبا، وليس التي آمن رضيها مع ام ي  ة املفرطة، إنّ إرضاء األنا القبيحة اإلباحيّ 

 هبا غريه.

 غرُي قاّر بتقّلّي مملعنون ااإلنساـ  ـ  

  يف كّل ميزان احلرارة الذي يتغرّي يشبه إنسان اللحظة، معنى هذه السمة يف املعنوي هو أّنه 

ام خيربك عن نّ ، إّياً امليزان احلراري ليس فوضو ه فوضوي، كام أنّ ىل أنّ . إّن هذا ال يدّل عحلظة

 ، وهذه نتيجة طبيعّية ـ يف تقديري ـ الندماجه يف قيم احلداثة.واآلن اللحظة

. إّن هذا التغرّي املتواصل ةمتغرّي ، لنجد أهّنا ةالقوانني الوضعيّ ـ عىل سبيل املثال ـ الحظ فلن



  

الوضعي، ن فيها يسّجله الكثري من املؤمنني بالرشيعة الثابتة عىل أّنه إشكالّية تواجه القانو

ال يمكن أن نعتمد عىل مثل هذه وهلذا سنوات، عّدة   كّل فقانون اإلجارة يف فرنسا يتغرّي 

 !القوانني

 ،ةا متغرّي واضعي هذه القوانني يعرتفون سلفًا أهّن  ألنّ  إّن هذا اإلشكال ليس يف حمله؛

نضج القانون  ه ال يمكن وضع قانون دائم، فمن عالمةة، وهم مقتنعون أساسًا أنّ وليست دائميّ 

  الظروف. بني فرتة وأخرى بحسب تغرّي ه يتغرّي عندهم أنّ 

 حارض اإلنسان املعنوي فارغ  ، هلذا فمن قيود املايض واملستقبل ر  اإلنسان املعنوي متحرّ إّن 

ى تبنّ  ـ مثالً ـ ه قبل عرش سنواتأنّ ليه ب يعاب ع، فالن تبعات املايض ومهوم املستقبلمالبال 

بل هذه سمته ومفخرته، عىل عكس اإلنسان غري املعنوي يف اآلن راح ينقضه، الرأي الفالين، و

م عىل حارضه وخيشى إبرازه عىل بقيود املايض واملستقبل، أو متكتّ  لمكبّ الفضاء الديني، فهو 

 ة.صورته الواقعيّ 

ام هو ابن اإلنسان املعنوي هكذا، ليس لديه نمط حياة ثابت، وال صيغة عيش ثابتة، إنّ 

، بخالف املتدّين غري املعنوي فهو قليل منه ب، يعيش مع األوضاع كيفام تتطلّ اللحظة

االنعطاف والتحّول، فتغيريه لرأيه عملّية قيرصّية، وكذلك تغيريه لسلوكه أو عمله أو نمط 

 .عيشه وهكذا

إّن االجتاهات املعنوية التي يعّدها بعضهم اليوم باآلالف يف العامل تنتمي بالدرجة األوىل 

عرص ما بعد احلداثي؛ ألّن املعنويات جاءت نتيجة شعور اإلنسان املادي احلداثي بأّن لل

املاديات والعلوم احلسّية وقيم احلداثة مل تتمّكن من ّتقيق غايات اإلنسان، وأّن ثّمة ب عد عميق 

يف اإلنسان تّم تفريغه من حمتواه وخلق أزمات عظيمة جديدة من الغربة والفردانية والوحشة 

األمل وانخفاض الروابط الروحية والعاطفة العاّمة وزيادة طمع اإلنسان وعدم قدرته عىل و

الرضا باألقّل وغري ذلك، وهذا كّله ما يفّّس املوجة العارمة من امليل الغريب نحو بعض األديان 

 الرشقية من جهة أو نحو اخلرافات وأمثاهلا من جهة ثانية.

ار االجتاه املعنوي، والذي قد ي طلق بعضهم عىل ما كانت هذه خالصة ألهّم معامل وأفك

، فيام قد «االجتاه الوجداين»خيتاره لنفسه مما هو مطابق أو قريب لكليّات االجتاه املعنوي، اسَم 

 .«الوجودّية اإلسالمّية» يطلق آخرون اسمَ 



 

 ه املعنوياالجتامداخالت يف املرحلة الثانية: مرحلة التحليل والتقويم أو 

يلزمنا التوّقف مع بعض الجتاه املعنوي، املخترص ألبرز معامل اا االستعراض بعد هذ

 التي نوجزها. املناقشات الّسيعة والتقويمّية، ومع بعض املداخالت

لكن قبل ذلك هيّمني أن أوضح أّننا هنا لسنا بصدد نقد وّتليل االجتاه املعنوي بكّل 

لمح لبعض املداخالت األخرى بشكل ل، لكن قد ن  تفاصيله، بل ارتباطه بقضيّة التعّبد والتعقّ 

 عابر، وإال فالبحث فيه حيتاج ملجال أوسع بكثري.

 ـ االجتاه املعنوي يف مقاربة نصّية داخل ـ دينّية 

قّوم ملكيان واملعنوّيون االجتاَه املعنوي وفقًا لألصول واألسس التي آمنوا هبا مسبقًا، وهذا 

و: ماذا لو أراد املؤمنون باألديان التارخيّية أن يقّوموا هذا االجتاه أمر طبيعي، إال أّن السؤال ه

 وفقًا ملرجعّياهتم املعرفّية التي منها النّص؟ كيف ستكون عليه حال النتيجة؟

بأّن نصوص الكثري من األديان ـ ال أقّل األديان اإلبراهيمّية الثالثة ـ واضحة يف إفادة أعتقد 

وجود اهلل ة عىل حيوي مئات اآليات الدالّ ـ عىل سبيل املثال ـ آن فالقرنقصان هذه النظرّية؛ 

، بل ةة، وال يمكن أن نعتربها من األمور الرمزيّ ة حقيقيّ خربيّ  اياقضكّلها التوحيد، ووصفاته و

النصوص ال تقبل أكثر مل يقّدم املعنوّيون قراءات معنوّية للنصوص، ربام لعلمهم املسبق بأّن 

 .هذه القراءة

رضا الأصاًل؟ أمل يكن لدى املرشكني آهلة، وكان عندهم النبوّية قيمة البعثة هي ا م ثمّ 

ـ بعيدًا ما هو التحّول الذي أحدثه اإلسالم هنا؟ لو كان قصده تطوير البعد املعنوي  باطني؟ال

 فكيف يمكن رشح هذا األمر؟عن البعد العقدي األنطولوجي ـ 

نا ـ بأّن األديان مجيعًا متساوية يف ّتقيق الغاية اعتقد ـ كام قلملكيان  أضف إىل ذلك أنّ 

كام ق املعنوية، الدين وغري الدين عنده يمكن أن حيقّ  واحد، بل إنّ  رضٍ يف عَ  املنشودة، وأهّنا

 رأينا مع معنوّية شخصيّات خارجة عن السياق الديني مثل ماركس، وعليه فمن الطبيعي إذاً 

من يعتقد بالقرآن أو  وكّل  .والتورايت واإلنجييل آينأن تتناّف هذه الفكرة مع املضمون القر

                                              
ملداخالت القادمة بعضها ملزيد تفكيك املفاهيم، وبعضها لنقد بعض ناقدي املعنوّية، وبعضها الثالث ا (1)

 التوضيح.لنقد املعنوّية نفسها، فليست كّلها لنقد تصّورات الدكتور ملكيان، فاقتىض 



  

، ينسجم مع هذا االجتاه أالة باملعنى املدريس لتفسري الدين، من الطبيعي النبوّ بسة والكتب املقدّ 

بل ملاذا الرصاع بني األديان أو بني األنبياء وخصومهم مع دامت التيارات مجيعًا ّتّقق املعنوّية 

ت النصوص الدينّية عىل اجلانب العقدي ومل ترّكز فقط عىل اجلانب املنشودة؟! وملاذا رّكز

اخللقي واملعنوي؟ ال يمكن فهم هذا األمر إال يف سياق اعتقاد األديان التارخيّية ـ وفقًا 

لنصوصها األصلّية ـ بدور االعتقاد يف تقويم السلوك املعنوي، فالتوحيد بوصفه قضّيًة خربّية 

 .وضامن سالمته املعنويله دور يف تقويم السلوك 

ألّن املفروض  منًالطبيعيًأّنًهذهًاملداخلةًالًتشّكلًنقدا ًعىلًملكيانًوالًّندفًمنهاًالنقد؛

أّن ملكيان ال يرى مرجعيًّة معرفّية للنّص الديني والوحي والنبّوات، لكّن قصدي من هذه 

أن حييا يف سياق االعتقاد املداخلة الكشف عن أّن التفكري املعنوي ال يبدو يل أّنه قادر عىل 

، األمر الذي يعّقد الديني؛ ألّن هوّية األديان ونصوصها ال تسمح يف العادة بأمٍر من هذا النوع

ضمن سياق  ـ بالطريقة التي طرحها ملكيانـ إمكانية والدة تيار معنوي كامل األوصاف 

ملعنوي داخل سياق األديان ، فام يظنّه بعض  أو حياوله من إنتاج االجتاه ااألديان التارخييّة

 .التارخيّية، هو أمر  غري صحيح

األديان تربط بني لكّن بل بالعكس متامًا،  ،ّن األديان ال تتضّمن نزعًة معنوّيةيعني ذلك أال 

بل تعترب  ،ر األجزاءئة هلا، فهي ال تفصل املعنوية عن سانكوّ نزعتها املعنوّية وسائر عنارصها امل

 .هجته للدين ال تقف عند حدود حاجته للمعنوّيات منان وحانسأّن صالح اإل

 ، خالف يف األصول التحتّيةأو االيبستمولوجي ـ املعنوّية يف السياق الكانطي 

ح بذلك يف غري كام رّص  ،بل يف رأي ملكيانتقديري ـ يف املعنوّية تقوم عليه أساس  أهمّ  إنّ 

د أو ينفي يف العامل يؤكّ نظري يل هو عدم وجود دل ـ موضع من أبحاثه ودراساته وحواراته

 انطيل كئو، فضالً عن سائر حبّات السبحة الدينّية، وهو ما كان يسّميه عامنوجود اهلل

، بمعنى أّن األدّلة يف القضايا امليتافيزيقّية مثاًل ال يمكنها أن ّتّقق نرصًا ةبتكافؤ األدلّ م( 1804)

فنحن لو بقينا قرونًا وألفيّاٍت زمنّية لن نتمّكن ساحقًا عىل خصومها وعىل األدّلة املواجهة هلا، 

من حسم املعركة، بل كّل دليل لديه عنارص قّوة وضعف، وسيبقى األمر كذلك إىل األبد، 

العقل  ولذلك فإنّ فليس يف البنية االستدالليّة ما يصلح مؤّكدًا لصالح نفسه طاردًا لغريه، 



 

 .النظري يعجز عن العمل، بسبب هذا التكافؤ

وهذا يعني خطأ الكثري من ، مقها الفلسفياملعنوّية يف ع  الذي تقوم عليه األساس هو  هذا

مع جتاهل من زاوية البناء ـ وال نطيل بذكرها ـ  املحاوالت النقدّية التي سّجلت عىل املعنوّيني

بني املعنويُّ يسلك هذا املسلك، فال يصّح اإليراد عليه بأّنك ال تفّرق دام املبنى واألساس، فام

ليكن ذلك. وهذا املسلم والكافر وبني املؤمن وامللحد مثاًل؛ ألّنه سوف جييب بكّل بساطة: ف

املعتزيل لألشعري: يلزم إذ كّلام قال ة، يّ ل واألشعراعتزباحلوار بني َعَلَمني من أعالم االأشبه 

تحسني ني ال أقول بالألنّ  له األشعري: وليكن ذلك؛من كالمك أن يكون اهلل كاذبًا، قال 

 قال املعتزيلّ وإذا كذبه هو عني احل سن.  ني، وإذا كذب اهلل تعاىل فإنّ العقليّ الذاتيّني وال والتقبيح 

ه يتَ ، وإن سمّ العدل: يلزم من كالمك أن يكون اهلل ظاملًا. قال: وليكن، فام يفعله اهلل هو عني له

املعتزيل واألشعري عىل قواعد ال أؤمن به، فاحلوار بني  عقيلذايت  وه تقبيح أنت ظلاًم، ألنّ 

االعتزال يف التحسني والتقبيح سوف يصبح بال جدوى. واألمر كذلك هنا؛ حيث ال يصّح 

 احلوار بني املعنوّي وغريه عىل قواعد خصوم املعنوّيني.

ة يف علم املعرفة، وعدم إمكان عىل أرض النسبيّ  قفة، فمن يالنظريّ هذه هذا هو حال 

إىل نتيجة، من الطبيعي أالَّ يستفيد من الدين يف اجلانب والتاريخ يا الوصول يف امليتافيزيق

ة فيه من األصل عنده، وال يستفيد من القراءة التارخييّ  ه مشكوك  ألنّ  أو العقدي مثاًل؛الفقهي 

 .يلجأ إىل الطرح املعنوّي ة، وهكذا، وهو ما جيعله ا مشكوكللدين ألهّن 

ة هو النقاش يف األصول الفلسفّية التي أفرغت وعليه، فأحد مداخل النقاش مع املعنويّ 

الساحَة من العقل النظرّي وامليتافيزيقا والتاريخ، فهذا أفضل من النقاش اخلاطئ الذي توّرط 

 فيه بعضهم من الرّد عىل املعنوية وفق األصول الفلسفّية خلصومها.

ا جماالً آخر، وفقط ونحن ال نريد الدخول يف األصول التحتّية هنا كام هو واضح؛ ألّن هل

 .دون أن نطيل أردنا التنبيه عىل كيفّية املعاجلة وخطأ بعض الناقدين

نعم هناك مالحظة جوهرية تسّجل عىل ملكيان، وسنلمح لبعض جوانبها قريبًا، وهو أّن 

ملكيان يأخذ املعنوّية من فضاء األديان الرشقّية اهلندية وغريها )خاّصة التجربة البوذّية(، 

ارقة؛ ألّن الفضاء االيبستمولوجي مللكيان هو فضاء معريف ينكر العقل النظري تقريبًا، وهذه مف

فيام الفضاء عينه يف األديان الرشقّية هو فضاء واقعي يؤمن بواقعّيات خارجّية ترتبط باملعنويات 



  

ّية. وهذه التي ينّظر هلا حتى لو مل يؤمن بفكرة اإلله املتشّخص املتعنّي خالفًا لألديان اإلبراهيم

 مفارقة جوهرّية عميقة يف تقديري ّتتاج حلّل.

من هنا، فمناقشاتنا الالحقة مع املعنوّيني سوف تقوم عىل التسليم بمبانيهم التحتية 

، اوهنملحية التي ة واملعتقدات اخلاّص ة وامليتافيزيقيّ تجاوز النظم الفكريّ الفلسفّية وجتاهلها، فن

 ها.ودخل يف احللبة ذاهتا التي ممعهلندخل 

 ـ معيار تعيني العناصر املقّومة للحداثة، هل ميكن تصّور أكثر من حداثة؟ 

ق بتقسيم احلداثة إىل ما يمكن اجتنابه وما ال ل عىل ملكيان إشكال أسايس فيام يتعلّ يسجّ 

العنارص التي ذكرها هي التي ال يمكن  ثبت أنّ ي  تربيرًا حمّددًا مل يذكر حيث يمكن اجتنابه، 

مها إىل ام افرتض افرتاضًا عاريًا عن الدليل، وصّور احلداثة بصورة خاصة، ثم قّس ا، إنّ اجتناهب

ال يمكن اجتناب وملاذا هذا يمكن اجتنابه وذاك ال يمكن؟  قسمني، فلم يبنّي لنا كيف عرف أنّ 

 س؟املقدّ نفي د يف احلداثة، أو اجتناب التعبّ نفي 

املستتبع لتعيني هذه العنارص دون غريها  التقسيم ر املنطقي هلذااملربّ ملكيان مل يبنّي لنا 

: ال تنايف ـ عىل سبيل املثال ـ يمكن ألحد أن يقولحيث فاملجال مفتوح،  ، ومن ثمّ وبالعكس

س وبني األعىل من املقدّ  ر التنايف بني احلدّ نعم، من املمكن أن نتصوّ  .س واحلداثةبني املقدّ 

س من املمكن أن تتناّف حياهتا مع احلداثة، كام  من املقدّ أعىل احلداثة، فاملجتمعات التي فيها حدّ 

ذلك ليس  لكنّ  ، أو بعض التيارات الدينّية النصّية اخلالصة،يف حياة بعض القبائل يف العامل

 س وينسجم مع احلداثة.األدنى للمقدّ  ة لتقديم جمتمع يؤمن باحلدّ معناه عدم وجود إمكانيّ 

فّكرين صيغًا للحداثة تتوامل مع الدين، ليس آخرهم لقد طرح العديد من الفالسفة وامل

رتبًا  ةان اعترب املعنويّ يالدكتور طه عبدالرمحن، خاّصة وأّن ملكاملعارص الفيلسوف املغريب 

بل هو بنفسه اعترب الفهم  ومراتب، رتب   ة إذ فيهاالتقليديّ ديان مر كذلك يف األومراتب، واأل

ومغايرًا للفهم التجديدي، فلامذا ال يمكن لبعض  ،يدي لهاملتحّجر للدين مغايرًا للفهم التقل

ة رتب املعنويّ  كام أنّ  تقوم عىل مرجعّية العقل نتج لنفسها حداثةً ن ت  أ يمدارس الفهم التجديد

 له. ر للدين غري الفهم التقليديالفهم املتحجّ  ومراتب، وكام اعترب هو أنّ 

عاتنا اإلسالمّية أّن الناس يف العادة تقّدس دعوين أعطي مثاالً مبّسطًا، نحن نالحظ يف جمتم



 

داخل املدارس الدينّية من لديه ، لكن هناك مثالً  س األردبييلقول: املقدّ تعلامء الدين، فكبار 

قراءة دينّية خاّصة يرفض فيها تقديس العلامء ويوقف التقديس مثالً عىل الكتاب والسنّة، وهذا 

وقد نالحظها بحّدها األدنى عند بعض املدارس  يعني أّن مقولة التقديس مقولة مشّككة،

الدينّية دون بعض، فهل يمكن ملدرسة أن تتكيّف مع احلداثة؛ ألهّنا ال تقبل باملقّدس بمفهومه 

قادرة عىل التوافق مع  ـ نسخةً  اؤوناملشوعىل رأسهم هنا األعىل؟ أمل يكن الفالسفة العقلّيون ـ 

 ؟ىل املستويات حتى خضعت له النصوص يف أغلب احلاالتم فّعلوا العقل إىل أعألهّن  ؛احلداثة

ام أطلق الكالم، وجعل إنّ عىل األقّل إثباتًا، س هذا املوضوع، مل يبذل ملكيان جهدًا لتلمّ 

 .عىل سبيل املثال ا تؤمن بالقداسةمجيع املدارس عىل خصام مع احلداثة، ألهّن 

ات الشمولّية للوجود من العنارص املقّومة افيزيقا والقراءيتكام أّن ملكيان يعترب أّن زوال امل

للحداثة، وال أدري هل يوافق كّل التاريخ الفلسفي والعلمي يف الغرب عىل ّتييد اهلل يف سياق 

تطّور املعرفة البرشّية؟ وهل حّقًا كّل احلداثة يف العامل جاءت يف سياق التشكيك بامليتافيزيقا 

مللحدين أو الالدينيني أو نّقاد الدين التارخيي والكّل مطلقًا؟ أفهل جاءت هذه احلداثة عىل يد ا

يعرف أّن الكثري من كبار صانعي التطّور الفكري والعلمي يف الغرب كانوا مؤمنني باهلل؟ أليس 

من بني كبار صانعي الفكر احلداثي يف الغرب من يؤمن بامليتافيزيقا وباملطلقات والقراءات 

 الشموليّة؟

حداثًة بتصّوره األنموذجي ومل يقرأ احلداثة هنا يف واقعها التارخيي،  أعتقد بأّن ملكيان صاغ

رغم أّنه عندما تكّلم عن مآالت الدين ّتّدث عن احلداثة بواقعها اخلارجي دون النظري. إّن 

يؤمنون باملتيافيزيقا  نصف الغرب اليوم ال يعيش عرص احلداثة؛ ألهّنمأكثر من معنى كالمه أّن 

 !ه يعتقد بذلكيف اجلملة، ولعلّ 

شرتك بني ىل ذلك كّله أّن ملكيان ال يقبل بفكرة جوهر الدين بمعنى القاسم املإأضف 

ألّن هذا املفهوم له عالقة بمفهوم املاهية والذات باملعنى الفلسفي األرسطي،  يان كام رأينا؛األد

نى الذايت وهو يرفضه هنا، والسؤال الذي يعيد نفسه هنا: هل للحداثة عنارص مقّومة باملع

ث عنها ليست سوى قواسم مشرتكة بني جتارب ّن هذه العنارص التي يتحدّ ي أو أواجلوهر

 لعامل بعد حذف ما به االمتياز يف كّل جمتمع عىل حدة؟اة يف املجتمعات احلداثيّ 

سوى عنارص تالقي بني التجارب، وليس جموهرًة ملفهوم  تبناًء عليه، فهذه املقّومات ليس



  

داثة، األمر الذي يسمح بتعديل فيها وإنتاج أشكال أخرى للحداثة، فاملجتمع حقيقي اسمه احل

الفرنيس حداثته غائبة متامًا عن الدين، بينام احلداثة األمريكّية هي حداثة عىل صلة وثيقة بالدين 

 بام يعرّب عنه الدين من ميتافيزيقّيات وعقدّيات.

ًاملتواضعة: ًمالحظتي لنا ملاذا مل تكن نسبيّة األخالق من ّن ملكيان مل يوضح إ وخالصة

ات من مّقومات احلداثة بينام زوال املقّدس بكّل أشكاله من مقّوماهتا؟ ملاذا مل يكن ترك املعنويّ 

أو  هل املرجع هو الواقع التارخيي واملعارصات احلداثة بينام ترك العقائد من مقّوماهتا؟ ممقوّ 

خاّصة وأّن احلداثة األمر الذي مل يقم به ملكيان نفسه، صورة نظرّية منحوتة ومربهنة فلسفّيًا، 

 ليست شيئًا ماديًا يمكن أن نحّلله بالعلوم الطبيعّية العادية.

 ونتائجه التدّين )جوهر الدين(بني الغاية من ـ  

ا ّتّدثنا عنه بقدر مقبول يف كتاب شمول الرشيعة يف ؛ ألّننال أريد أن أطيل يف هذا البحث

ل: كيف نعرف لكن لإلشارة فقط نسأورسوش وشبسرتي،  ناگنا لكّل من بازرسياق مناقشات

 هو جوهر الدين بمعنى التدّين؟اآلالم ع فأّن ر

فهذا  ،اًل فيهايالواضح أّن ملكيان اعتمد هنا عىل طريقة احلاجة، فكّل مساحة أجد للدين بد

 ، أجد بدياًل عن الدين فيهامعناه أهّنا ليست من جوهر الدين وغاياته، وكّل مساحة يف احلياة ال

 وهي غايته وحمّله. ،ليهادين يرجع إفهذا يعني أّن جوهر ال

ليست  "توّقعات البرش من الدين"ة هذه الطريقة يف املعاجلة والقائمة عىل روح نظريّ 

صحيحة؛ بل الصحيح إعادة إنتاج املعيار عىل الشكل اآليت: كّل موضع أجد التدّين فيه منتجًا، 

ي أّن هذا غاية للدين بمعنى التدّين، وكّل موضع أجد التدّين فيه غري منتج وال يقّدم فهذا يعن

رسالة، فهذا يعني أّن هذا املساحة ليست ضمن الدائرة الدينيّة، أّما وجود البديل وعدم وجود 

البديل فليس معيارًا يف ّتديد مساحة الدين؛ ألّن احلاجة ليست هي املعيار، بل اإلنتاجيّة هي 

املعيار، وإال فلنا أن نسأل ملكيان: إذا كان للدين بديل يف جمال التنظيم االقتصادي مثاًل فلامذا 

ال نقول: إّن اإلنسان لديه خياران لتحقيق الضبط االقتصادي: الدين وبديله، فلامذا كان وجود 

ل؟! البديالبديل موجبًا من األّول حلذف الدين، بينام وجود الدين مل يكن موجبًا حلذف ذلك 

                                              
 وهذا حيتاج ملقّدمة ت ثبت أّن الواقع التارخيي واملعارص هو مرجع تصّوري وتصديقي هنا. (1)



 

 تبدو املعايري هنا غري واضحة، مع أّنه ربام يقال بأّن تعّدد البدائل أمر جّيد يف نفسه.

، بل هيّمني ّتديد مساحة النشاط الديني وغايته نبناًء عليه، ال هيّمني ّتديد جوهر الدي

جارب وقدراته اإلنتاجّية يف حياة البرش، فالدين ـ سواء فّّسناه بالنصوص أم الرشوح أم الت

املساحة التي يرتك فيها أثرًا إجيابّيًا، سواء كان هنا مشارك له أو ال، وهذا ما ينتج  التدّينّية ـ هو

أّن هتشيم حرصّية الدين ال يساوي ّتييد الدين، فليس من الرضوري ـ لكي يكون للدين 

عن رشعّيته وجود ـ أن ال يكون له بديل مطلقًا، فنحن ال نتكّلم عن وجوب الدين وتعيّنه، بل 

ووجوده ومقبولّيته؛ ألّن ملكيان قصد من وراء خطوته هذه ّتييد الدين وحذفه وإلغاء 

 رشعّيته.

ـ وهو  ة وليست حمايدةأضف لذلك كّله أّن مقاربة ملكيان للدين هي مقاربة براغامتيّ 

 ،هين حيث حيتاجألّنه كان يذهب نحو الداألخالقيُّ الذي ال يميل للتفكري الرباغاميت ـ؛ 

ّن ملكيان ال يملك أّي دليل عىل ويرتكه حيث ال حيتاجه بوصفه عالجًا حرصّيًا، وهذا معناه أ

الدين املعنوي اليوم، إذ كيف ر العلوم البرشّية لن يسّد الثغرة التي يلمؤها ّن قادم األّيام وتطوّ أ

ة ة واملعرفيّ فيزيقيّ مرًا مستقبلّيًا من هذا النوع وهو الذي ال يؤمن بالقيمة امليتاله أن يثبت أ

سوف يرتك  ،برشية بسّد هذه الثغرةالأن تقوم العلوم  دوهذا يعني أّن ملكيان بمجرّ  ؟!للدين

نتج أّن ات البرش من الدين، األمر الذي ي  عالدين كّله بام فيه الدين املعنوي وفقًا ملعياره يف توقّ 

املصاحلة بطريق االجتاه املعنوي، وال  تًا للعالقة بني احلداثة والدين عربملكيان يقّدم حاًل مؤقّ 

سان عىل معاجلة نيقدر اإلأن ىل جتاه املعنوي هو حّل مؤقت إيقّدم رؤية فلسفّية عاّمة، فاال

. وال أدري هل يوافق ملكيان عىل توصيف نظرّيته املعنوّية بذلك األزمات التي عاجلها الدين

 أو ال؟

 املعنوية بني العقل النظري والعملي أو معضلة الفصل بني املعرفة واملعنوّيةـ  

، وجد له نتائج ال يمكن ياةحلطئ قدم للدين يف اولكي يعطي قبوالً ومرأينا أّن ملكيان 

 ةمل وّتقيق السكينة والطمأنينة واألمل وغري ذلك، واإلشكاليّ و رفع األن يقوم هبا، وهلغريه أ

 إال بالدين؟ وهل نجح ملكيان يف هنا تدور حول: هل حّقًا إّن هذه األمور ال يوجد هلا حّل 

 احلفاظ عىل الدين عرب سبيل املعنوّية؟



  

ين ّية وغريها، سامهت يف القرن العرشة وعلوم التنمية البرشسانّية والطبيعيّ نإّن العلوم اإل

 باخلصوص يف تقديم الكثري من احللول لإلنسان، بام يف ذلك مهومه وضغوطه الروحّية،

لحياة واملحيط بدل تغيري املحيط نفسه، وهذا معناه أّن األسئلة وطلبت منه تغيري نظرته ل

تعاملت معها  ،الكربى املوجبة لألمل والتي تقف قضية الرّش يف العامل عىل رأسها عند ملكيان

 ، فأّي حاجة للدين بعد ذلك؟!العلوم اإلنسانّية اليوم بطريقة يمكن هلا تقديم حلول

بأّن متلف هذه املعطيات يف العلوم ول املعنوّيون لو تغاضينا هذه القضّية حيث قد يق

اإلنسانّية هي يف األصل قائمة عىل االجتاه املعنوي التأّميل، أي هي قائمة عىل رؤية فلسفيّة 

، بل فرار الغرب اليوم نحو مسبقة، ومن ثّم فال يمكن فصلها عن املعنوّية بعرضها العريض

 .ة ما يقوله املعنوّيونالرشق الروحي ظاهرة واسعة كاشفة عن حقيق

ّن ملكيان يعترب يف بعض كتاباته أّن أ وة، وهندخل يف قضّية أكثر حساسيّ لو تغاضينا فس

وال ألّن اهلل عنده غري متشّخص ومن ثم غري خارج  دة اهلل هو الرضا بالعامل كام هو؛عبا

الم، هو وآ هو وعىل ما فيه من رشور ومصائبهذا العامل، فالرضا بالعامل كام بمنفصل عن 

ّن كّل معطى يرضيني بالواقع وبالضعف ة اهلل واخلضوع له، وهذا يعني أالتعبري العميق لعباد

 البرشي وباآلالم الوجودّية فهو عبادة هلل تعاىل.

وّية عىل رؤية : أمل يشّيد ملكيان هنا مفاهيم املعنقد يظهر تساؤلإذا كان األمر كذلك ف

ن تتخىّل عن ة أان التارخييّ ياهلل والعامل؟! فلامذا كان عىل األد نطولوجّية حولعقائدّية وجودّية أ

بينام البعد فقط، ها الروحي عدَ عندها ونأخذ منها ب   ةامليتافيزيقا والعقائد والنظم االجتامعيّ 

 ؟"اهلل" ة فلسفية عقليّة يف مسألةالروحي عند ملكيان يقوم يف احلقيقة عىل رؤية وجوديّ 

ل بني صساسًا هل يمكن الفؤل أكثر جدّية: أثارة تساا املوضوع إلخل أكثر يف هذدبل قد ن

 ربة املعنوّية؟جّية وبني التجنطولوة األة حول الوجود والرؤية الفلسفية الكليّ املعطيات العقليّ 

سان كيف سيقوم بخلق نزعته اإليامنّية؟ كيف سيكون للعالقة نإذا سلبنا املعرفة من اإل

ل حتى ب  لق من قَ قي عقالين عن املطذا مل يكن لدي تصّور عقيل منطالروحيّة مع املطلق معنى إ

عن البعد ديان يتسنّى بناء عالقة معه؟ هذا يعني أّنه ال يمكن فصل البعد الروحي يف األ

افيزيقي أو بتعبري أدّق: البعد العقدي الوجودي، فتصّور العقل للوجود هو األساس الذي يتامل

سان، ولنتصّور شخصًا مل يثبت لديه وجود اهلل بكّل نة عند اإلتقوم عليه التفاعالت الروحيّ 



 

معاين اإلله، كيف يمكنه أن يبني جتربة روحية مع املطلق تساهم يف ختفيف األمل ورفع الوحشة 

لروح سكينتها بعيدًا عن الواقع؟ هل ختلق ا م؟سكينة نتكلّ  ّي أوالوحدة وبعث السكينة؟ فعن 

 ؟الفردّية واالجتامعّية دارة احلياةناقض ملبادئ احلداثة يف إلوهم املليس هذا هو اخليال واأ

يتعامل مع احتامل وجود املطلق أو اهلل، واالحتامل يفتح  ن نقول: إّن املعنويَّ أمن املمكن 

 ّن االحتامل وعي  ت؛ ألط املعنويات باملعرفّياباب األمل، لكّن هذا الكالم ليس سوى عود لرب

تفاعالت الروحّية، وهذا ما كان البالس يعمل عليه يف تشييد عالقته عقيل عقالين تقوم عليه ال

، بل لعّل فيزياء الكّم ـ كام يقول بالنتينجا ـ قادرة عىل فتح مبدأ احتامل وجوده ىلة اهلل عبقضيّ 

 .باب االحتامالت حتى للمعاجز يف احلياة، فتكون بدياًل عن املعنوّية

ّّس والرمز يف احلياة والذي هو تعبري آخر الوية هو وجود ّن من معامل املعنأإّن ملكيان يعترب 

ان. إّن الّّس والرمز سنة الوعي العقيل لإل عن حمدوديّ عرّب ياك العقالين ورد ما فوق اإلعن أمرٍ 

ربة املعنوّية عنده، وهو اجلانب العقدي منها، ولكنّنا لو حللنا ذلك أساس كبري جدًا يف بناء التج

 الذي هو األساس يف التعامل مع الّّس املفروض وجوده هنا. فلن نجد سوى االحتامل

ة عن العامل، كّل ما يف ة كليّ ون رؤية فلسفيّ د ةمل يعد يمكن تشييد املعنويّ  ه،بناء عىل هذا كلّ 

وهو يف الوقت عينه يطلب من هله فيه غري متشّخص،  إنّ أّن ملكيان كانت رؤيته للعامل أاألمر 

افيزيقّيتها، فهل نظرّية اإلله غري املتشّخص تنسجم مع مبادئ احلداثة، األديان أن تتخىّل عن ميت

فيام اهلل املتشّخص خارج السياق احلداثوي، حتى لو آمن به أصحابه نتيجة منطلقات عقالنّية 

وترتيب مقّدمات ونتائج برصف النظر عن كوننا نوافق عىل أدّلتهم أو ال نوافق؟ وهل معطيات 

وهل منطق الّّس والرمز ينسجم مع  بّية تعتمدها العلوم الطبيعيّة؟!ملكيان هنا حسّية جتر

 مبادئ احلداثة؟!

ة تنتمي للعقل ة عند ملكيان عقالنيّ ة املعنويّ عقالنيّ بأّن  لكّنًهذاًالكالمًكّلهًربامًجيابًعنه

ة عقالنيّ ة التي انتقدها تنتمي للعقل النظري )ديانيّ ة األعملّية( بينام العقالنيّ  ةالعميل )عقالنيّ 

ان، من ية واألدمر كذلك فالبّد من رصد التقويم العميل لسلوك املعنويّ ، وما دام األ(ةنظريّ 

راتك عىل ك بنيت تصوّ نّ ومل يعد يمكن القول مللكيان بأحيث مبدأ انسجام الوسيلة مع اهلدف، 

ن أن تتوّرط يف ، فهو ينظر لرؤيته بوصفها قادرة عىل ّتقيق اهلدف املحّدد مسبقًا دورؤية فلسفّية

 .مناقضة احلداثة، األمر غري املتوّفر يف سائر العقالنّيات واألديان



  

قد تيعمن حياته ملكيان كان يف مرحلة سابقة  نّ أ و، وهرة لنقطة مهّمةاشيلزمني اإلهنا 

ن يكون  املعنوي يمكن أنّ أبمعنى  ،بالدين العقالين، وكان يرى أّن املعنوية حمايدة قياسًا بالدين

ة املعنويّ ني ىل التباين التاّم برة تشري نصوصه إّخ أيف مرحلة مت ن ال يكون، بينامأويمكن  ناً يّ متد

؛ ألّن التدّين عىل نقيض احلداثة فكيف ناً يّ أن يكون متدال يمكنه  املعنويَّ  نّ ن، فريى أوالدي

 تلتقي املعنوّية مع نقيض احلداثة؟!

ّيته، وهي عقالنّية تنظر يف عالقة األصول وبناًء عليه جيب حماسبة ملكيان وفقًا لعقالن

ر بأّن كلامت ملكيان يف ابالغايات، ال يف صّحة األصول بمالحظة الواقع، طبعًا مع اإلقر

بحوث متلفة له تبدو تعاين من بعض التهافت، من حيث كون املعنوية نزعة واقعّية أيضًا أو 

 عملّية خالصة.

تصنيفها بأهّنا جمّرد معاجلة نفسّية )علم النفس(، وال  هذا كّله يعني أّن حماولة ملكيان يمكن

تنتمي ملجال فلسفي أو ملدرسة إنسانّية عاّمة، وأّنه بتسميتها تارة بالدين املعنوي أو باملعنوّية قد 

أوقعنا يف تضليل، فليست سوى جمموعة من األفكار العادية اهلادفة لرتويض النفس عىل 

ات، وهو أمر  يمكن إرجاعه ملقوالت أخالقّية معروفة يف العقل القبول بالواقع بال حاجة ملطلق

 العميل بال حاجة لفكر جديد ّتت اسم املعنوّية.

ال يكون بذلك قد خرج من أ ،العاطفيخالقي عندما ينتمي ملكيان لالجتاه املعنوي األ

خالق ألصول اأته بالفردانّية التي هي من أصول التفكري احلداثي، فملكيان مؤمن يف معنويّ 

ل يف خذت بالتحوّ أقّل هذا يعني أّن احلداثة أال  صول احلداثة؟!فكيف ينسجم مع أة الوظيفيّ 

ويرها ما ها معيارًا يف تقويم الدين بدل تطصوهلا نحو معايري أخرى، فلامذا يراد جعلبعض أ

 هذه. ةوقد فعلها املعنوّيون بنزعتهم العاطفّية العامّ  ،قابلة لذلك تدام

ثبته فهذا ما مل ي   ؟ساننن تزول من حياة اإل اآلالم جيب أكّل  نّ أه من قال بضف لذلك أنّ أ

ّن أثبات حتاج األمر إلسان عملّيًا، فينمفيد لإلملكيان بدليل؛ إذ لعّل وجود بعض اآلالم 

ال فقد جتعل الغاية صحيحة، وإ نفسها غايةيف هي ـ مل رفع األ ووهـ ة الغاية املوضوعة للمعنويّ 

 ملساحة املعنوّية.وتقليل الم مما هو تقليص د رفع اآلال جمرّ ولو باألمل، سان نإلهي تكامل ا



 

 ـ إشكالّية التعّبد ونقد تصّورات ملكيان 

نقطة اخلصام  يه ،يف مقابل االحتكام للذات آلخرد أو االحتكام ليعترب ملكيان أن التعبّ 

 إليها مثل املقّدس. ، وأّن نقاطًا أخرى ترجعواحلداثةسائد الرئيسة بني الدين ال

ًمنًعّدةًجهات:ًوهذهًالنقطةًبحاجةًإىلًَشءًمنًالتحليل

لنا ملكيان االستداللّية احلداثّية نقيضًا للتعّبد، معتربًا أّن التعبّد حيمل سمة  صّورًأّوال :

 .ومن ثّم فهو حيمل صفة غري أخالقّية فيهالتعّصب واألحكام املسبقة، 

وال عىل أّن كّل بون، ني ال يتعّص املستدلّ  ي قم دلياًل عىل أنّ مل وهذا الكالم غري دقيق؛ إذ 

 بون؟ني ال يتعّص املستدلّ  فمن قال: إنّ املتعّبدين يتعّصبون، 

إّن مشكلة هذه املقاربة أهّنا ربطت ظاهرة التعّصب واألحكام املسبقة بخصوصّية ال متثل 

فسّية، تتعّدد األسباب املوضوعّية سببًا حقيقيًّا هلا؛ ألّن التعّصب واألحكام املسبقة صفات ن

لظهورها؛ فقد جتد حداثيًا شديد التعّصب، وقد جتد متعّبدًا كذلك، والعكس صحيح. والقول 

بأّن جوهر االستداللّية احلداثية قائم عىل عدم التعّصب يمكن أن يقابله القول بأّن جوهر 

يأيت التعّصب من عوامل خارجيّة  التعّبد ليس قائاًم عىل التعّصب يف ذاته وال مفهومه، وإّنام

رسّية سيايس واالجتامعي أو العوامل األكالطبع النفيس أو املؤثرات االجتامعّية أو التوتر ال

العقل الظاهر، وأحيانًا من وفالتعصب يكون أحيانًا من شؤون الشعور  والعاطفّية وغري ذلك،

ب، لكنه يف واقعه غري متعّص شؤون الالشعور والعقل الباطن، فمن املمكن أن يبدو املرء 

 .ب للدليليتعّص 

، إال فال املطالعة التارخيية تؤّكد مزاعم ملكيان، وال النظر يف ذوات املفاهيم واألشياء ي سعفه

 إذا عّرف االستدالل بأّنه عدم التعّصب، األمر الذي يمكن تصّوره يف املتدّين، كام سنرى.

يف الوقت الذي يكون فيه التعبّد  ال يمكن انفكاكهاماعترب ملكيان أّن الدين والتعّبد  ثانيا :

 ، وهذا الكالم غري دقيق:عنده نقيضًا للعقالنّية

ً نني عرب ة، فهذا يعني أّن مجيع املتديّ ذا كان يقصد استحالة االنفكاك بمقاربة تارخييّ إ ـأ

بأّن املشائني  تعّبديًا غري معقلن، وهذا واضح البطالن؛ فهل يمكن أن نقوليامهنم التاريخ كان إ

الذي قاموا بتعقيل مئات القضايا الدينيّة كان إيامهنم هبذه القضايا غري عقالين، بل ملجّرد أّن 

 القرآن والسنّة قاال ذلك؟



  

إّن نشوء العقالنية من التعّبد يشء واستحالة اجتامع العقالنّية والتعّبد يشء آخر، فمن 

كانت ألجل تربير النصوص، ولنفرض أّن هذا املمكن أن يقول ملكيان بأّن عقالنّية هؤالء 

صحيح ـ رغم أّنه غري صحيح أيضًا، بدليل أهّنم كانوا يتأّولون الكثري من النصوص لصالح 

عقالنّيتهم ـ لكنّه ال يعني سلب العقالنّية عنهم؛ ألّن هناك فرقًا بني سبب العقالنّية ووجودها، 

 .وهوّيتها ونحن هنا نتكّلم يف وجودها

ا كان يقصد ذلك بمقاربة ذاتّية ـ إن صّح التعبري ـ فهذا أيضًا غري صحيح؛ ألّنه ـ وإذ بًـ

ـ يمكن تصّور شخص نظرّيًا قام بالبحث العقيل الرصف  كام يقول الدكتور رسوش دّباغ

وتوّصل لكّل القضايا الدينّية، ونتج عن ذلك اعتقاده بالدين، فهل هذا التصّور مستحيل؟! 

تحيالً، فلامذا ال يعترب هذا التدّين عقالنّيًا منفّكًا عن التعّبد، ومن ثّم ال يكون بالتأكيد ليس مس

 التعّبد مقومًا أصيالً ماهوّيًا للتدّين، خالفًا ملا يقوله ملكيان.

ربام يّدعي ملكيان أّن مقصودي ليس كون كّل مفردة يف التدين تعّبدّية، بل مرادي أّن 

ن التعّبد ولو يف اجلملة، وهذا ما ال ينسجم مع عقالنية احلداثة، التدّين ال ينفّك يف تركيبته ع

وهذا الكالم ـ برصف النظر عن أّنه يرد عليه إشكال دّباغ أيضًا ـ غري صحيح يف نفسه؛ ألّن 

ملكيان وافق عىل التعبّد العقالين بقول اآلخر، يف ثالث حاالت كام تقّدم، وهذا معناه أّن 

ع يف اجلملة مع التعّبد ما دام هلذا التعّبد مرّبر عقالين، فالكالم كّل العقالنية احلداثيّة جتتم

 الكالم يف املرّبر العقالين للتعبّد الديني، ال يف أصل وجود تعبّد يف الدين.

هذا يعني اّن اجلواب الوحيد مللكيان هنا لن يكون إال بفرض قناعته يف امليتافيزيقا عىل 

عقالنّية يف سياقه، وهو السياق الذي ال يؤمن بامليتافيزيقا؛ ألّن اآلخر املتعّقل ليحتكر مفهوم ال

املتقّدمني والعقالنّيني الدينينّي هم عقالنّيون ميتافيزيقّيون، واملفروض أّنه أخرج هذه العقالنّية 

من دائرة احلداثة، من هنا نحتاج لتتميم هذا اإلشكال بام تقّدم من إشكال حرص احلداثة بنقد 

 ا.امليتافيزيق

 ذكرنا ـ كام التقليد العقالين، ووضع لذلك ثالثة مناهج، وهيوافق ملكيان عىل  ثالثا :

جمال لقبول  اً ء التاريخ، والتجربة الشخصية، والرجوع إىل أهل اخلربة، فهناك إذاستقرا ـ: سابقاً 

                                              
انظر: االنتامء احلداثوي وإشكالّية التعّبد بالنّص، قراءة نقدّية يف آراء مصطفى ملكيان، جمّلة نصوص  (1)

 .55ـ  54: 35ـ  34معارصة، العدد 



 

 د يف املفهوم احلداثي.والتقليد هو عني التعبّ  .التقليد عنده

تعبّد ص دائرة الدين، لنرى ما إذا كان يف قبول التقليد، ونتفحّ  لنأخذ هذه املساحةواآلن 

د غري التعبّ  وهويف الدين بصيغة واحدة،  دَ ملكيان التعبّ  قّدم دفق ال،ًا أو عقالنيّ  اً دالدين تعبّ 

يف دائرة الدين، وحتى لو حاول ذلك نّيًا دًا عقالهناك تعبّ   لنا أنّ العقالين، ومل حياول أن يبنّي 

الدين قائم  التعبد العقالين ال قيمة له يف الدين، وأنّ  مًا للدين، أي أنّ جيعله عنرصًا مقوّ  ه الفإنّ 

 د الالعقالين، والتسليم املطلق.عىل التعبّ 

ًترب ًيمكن ًهل ًأالسؤال: ًعىل ًالديني ًالتعّبد ًير ًالثالث ًاحلاالت ًساس للتقليدًاملرشوعة

ًاحلداثي؟

ًباإلجياب؛اجلوابً ّين التعّبدي يمكن فرضه تقليدًا حداثيًّا بامتياز، بمعنى أّن التد نظرّيا 

يمكنه ـ برصف النظر عن دعوى التجربة الشخصيّة كام يقوله بعض العرفاء ـ ّن املتدّين وذلك أ

ونحن الحظنا من خالل مراجعة عقولنا أّنه  ،عن مئات األشياءموا أن يقول بأّن األنبياء تكلّ 

ولكن ال يمكننا نفي  ،التي قالوهاشياء صف هذه األثبت صّحة نيمكن ممارسة وعي عقالين ي  

رّص ملكيان عىل أ اإذإال النصف الثاين وال تصحيحه، فنحن يمكننا إثبات وجود اهلل بالعقل )

ة احلداثة!( وكذلك متلف صفاته وأسامئه اهلل فقد خرجنا من عقالنيّ  ودثباتنا لوجد إبمجرّ  نانّ أ

يان عيات األدلشواهد احلسّية إلثبات بعض مدّ وكذلك أسعفتنا ا ،وكذلك وجود املعاد

ة ة والسلوكيّ ًا صّحة الكثري جدًا من التوجيهات األخالقيّ عمليّ أثبتنا مثالً، بل وكذلك التارخيّية 

ن ال يمكن ملتدّين أتجة ومفيدة للبرش وغري ذلك، ففي هذه احلال ملاذا نهّنا مأورأينا ديان، لأل

حتى لو  ام يقولونتقليدهم فيساعد عىل تصديق قول األنبياء وء التارخيي يستقراّن االفرض أيَ 

 كان قوهلم ناجتًا عن عبقرّية ذاتية منقطعة النظري؟

نحن هنا نتكّلم يف االّدعاءات الكبرية الكّلية التي قّدمها ملكيان، وهي فاقدة للدليل 

ة التعبدّية النمطّية املنطقي واالستداليل، فملكيان خيّيل يل أّنه خضع لتأثري الفضاءات الفقهيّ 

 فأطلق قوَله فيام قال.

هنا ملكيان بحاجة ـ لكي خيرج من هذا اإلشكال ـ لنقد كّل العقالنّية ما قبل احلداثّية؛ ألّن 

املساحات التي تّم كشف صدق األنبياء فيها عقالنّيًا أغلبها غري دنيوّي، بل هو أخروي أو 

 ميتافيزيقي، فيجري هنا ما تقّدم آنفًا.



  

الفًا آإّن ملكيان يعتقد بأّن التعّبد العقالين يمكن تصّوره فيام لو رأينا شخصًا يوّجه  بعا :را

ة يف إنتاج فرٍد سليم وجمتمع حربته كانت ناجالناس نحو جمموعة من القضايا، ورأينا أّن جتمن 

 ين.عقالال دخذ بقوله من التعبّ سليم، ففي هذه احلال يكون األ

ىل جتربة األنبياء وفق منظار ملكيان نفسه، فملكيان يقّر بأّننا ال نكاد وهذا ما نريد تطبيقه ع

نعرف معنوّيني حقيقّيني عرب التاريخ مل يكونوا من أتباع األديان والنبّوات، األمر الذي يؤّكد أّن 

األديان نجحت يف تقديم إنسان معنوي، بمعنى إنسان لديه القدرة عىل جتاوز آالم الوجود 

ور، أال يكفي ذلك الّتباع األنبياء تعّبدًا ما دام اّتباعهم حيّقق مثل هذه النتائج واحلياة والرش

ها الغاية التي تريدها املعنوّية  ـ التي نبحث عنها  ما مل يثبت لدينا نتائج سلبّية ـ ويمثل بعض 

ما ثبت لدينا أّنه  الّتباعهم يف هذا املورد أو ذاك؟! أال يرّبر لنا ذلك عقالنيًّا اّتباع األنبياء يف غري

 باطل وفاسد؟!

صحيح أّن هذا يستدعي تعدياًل يف شكل التعبّد الدينّي، وهو إخراج حالة العلم بالفساد 

من ّتت التعّبد، لكن عىل األقّل يظّل هذا خيارًا مفتوحًا يف احلياة الدينّية جيمع بني التعبّد 

نبياء وفساده وبطالنه ونتائجه الرضرّية، والتعّقل، فام دمت ال متلك دلياًل عىل نفي ما قاله األ

 فهذا معناه أّنه يمكن األخذ بقوهلم ما دامت جتربتهم ناجحة خاّصة يف املجال املعنوّي؟

بل يمكنني الرتّقي أكثر هنا والقول بأّن التجربة املعنوّية فردّية شخصّية وغري عاّمة كام يقول 

 املعنوّية ما زالت عاجزة عن تقديم نفسها حالً املعنوّيون أنفسهم وفق ما تقّدم، وهذا يعني أنّ 

لإلنسان يف هذا العرص، بينام األديان حّققت العديد من أغراض املعنوّية يف رفع اآلالم عرب 

مفاهيمها التعبّدّية وعىل نطاق إنساين واسع للغاية، فلامذا ال يكون نجاحها هذا موجبًا لتربير 

 ؟ه نتأّولهوغري   ،د فيام مل يثبت بطالنه أو رضرهباعها عقالنّيًا ولو بنحو التعبّ اتّ 

ن املعارصين، فيمكن وهذا ما قد يلتقي يف هناية املطاف مع مثل تعّددية بعض املفّكري

لإلنسان أن يسلك معنوّية ملكيان، كام يمكنه أن يسلك مسلك اإلسالم أو املسيحّية ويكون 

 معنوّيًا ال تناقض معنوّيته وال ديانته احلداثَة.

إّن ملكيان يؤمن بالرمز والّّس وهذا يعني إمكان أن تكون النبّوة بنفسها من األرسار، أي 

اتصال اإلنسان بمساحات جمهولة من الوجود، هذا الّّس يمكن تلّقيه والبناء عليه، كام هو رّس 

 نفسه، ومن ثّم فالتعامل التعّبدي معه يصبح مسموحًا به يف اجلملة.« اهلل»



 

ثبات وذلك أّن عدم القدرة عىل نفي أو إأخرى أكثر،  نا أن نخطو خطوةً ه بإمكانبل لعلّ 

بل تركها يف دائرة  نظرّيًا، ات األنبياء، يفرض علينا عقالنّيًا عدم رفضهايمّدع ةالنبّوات وصحّ 

وملكيان نفسه يعترب أّن العقل العميل يأيت حيث ال يمكن للعقل النظري البّت يف  .االحتامل

يّة ونذهب خلفها، وهنا لو فرضنا أّن العقل النظري ال يمكنه ملعلنتائج اليشء، فننظر يف ا

ـ يف ًا دتعبّ ياء باع األنبثبات مّدعيات األنبياء وال حتى ترجيحها، فلامذا ال يمكننا القول بأّن اتّ إ

نحو ما نسان يكون نافعًا لتسكني اآلالم وّتريك اإل ـ بالدليل تهالنه أو صحّ غري ما ثبت بط

، وهبذا نكون قد خدمنا األخالق ة النبّوةيّ القًا من رسّية ورمزبطمأنينة عجيبة انطيفعل 

 والسلوك والطمأنينة والسكينة.

ن تكون معنوّية باملعنى احلقيقي رة عىل أالناس غري قاد ةإّن فكرتنا هذه تأيت من أّن أغلبيّ 

بوصفه عالجًا ألزماهتا  وهذا يعني أّن ملكيان ليس لديه أّي حّل لإلنسانّية اليومللكلمة، 

الروحيّة واملعنوية والوجودّية، فلامذا ال يعيد تشكيل املذهب املعنوي بطريقة متلفة تدخل 

النبّوات يف دائرة الرمزيات التي ال يمكن إثباهتا وال نفيها، ثم بعد ذلك ن عمل فيها قواعد 

بّوات يف غري ما قام دليل عىل وسنجد أّن توجيه اإلنسان احلداثي نحو اّتباع الن ؟العقل العميل

بطالنه أو صّحته يظّل حمّققًا لغاية املعنوّية أكثر؛ ألّن هذه النبّوات أثبتت فعالّيتها يف حّل 

 األزمات التي جاءت املعنوّية حلّلها.

وهذا هو بالضبط ما فعلته بعض  التيارات التجديدّية حينام استخدمت مناهج التأويل من 

ه األنبياء، من خالل عرضه عىل العقل أو يراقبة صالحّية أّي يشء يعطجهة واتبعت عملّية م

املقاصد العاّمة، هبدف تصويب حركته، ولعّله كان من املمكن مللكيان سلوك هذا السبيل، 

 فيكون للمعنوّية رتب ومراتب أيضًا، منها معنوّية تلتقي مع التدّين التارخيي وأخرى تتعاىل عنه.

يا التعّبد كانت مهيمنة عىل تفكري بعض احلداثيّني، وإال فال نجد أّن إّنني أعتقد بأّن فوب

 التعّبد يف حّد نفسه ـ هبذا املعنى الذي سقناه ـ يشّكل معضلًة حلياة إنسان احلداثة.

 سريعة ومتفّرقة إضافّية، ـ تعليقات جزئّية 

ملكيان نختم هبا، توجد عندي بعض التعليقات اجلزئيّة الّسيعة واملتفّرقة عىل بعض كلامت 

مكتفني هبذا القدر من وتكون عباراته قارصة فقط، وربام يوافق ملكيان بالفعل عىل بعضها، 



  

 التعليقات:

ًاألوىل: إّن ملكيان وكثريين يؤّكدون عىل أّن الناس ال ختتار دينها بل ترّبره،  التعليقة

داثي جاء يف سياق املحيط وسؤايل: هل أغلب احلداثّيني اختاروا حداثتهم أو أّن التفكري احل

 أيضًا.واإلعالميّة واملؤثرات الرتبوّية والنفسيّة واالجتامعّية 

م( يف قوله 1910إّن ملكيان من الذي يتفاعلون مع الفيلسوف األمريكي وليام جيمس )

من هذه فقط بأّن هناك ثامنية أسباب تقريبًا تدفع اإلنسان ألن يعتقد بأمٍر ما، وأّن واحدًا 

هو االستدالل، وأّن املساحة التي يؤثر فيها االستدالل يف النظام العقائدي للبرش هي  األسباب

مساحة قليلة جدًا، فيام بقية القناعات والعقائد تولد نتيجة عنارص نفسيّة أخرى، مثل: احلّب 

 والبغض واخلوف واملصلحة والتوامل مع اجلامعة واألمل وغري ذلك.

عقل عىل خالف املحيط، يمكن أن يكون نتيجة مؤثرات بل حتى صياغة االستدالل يف ال

مثل البغض أو الرغبة يف تقدير الذات واستقاللّيتها، فليس كّل من خالف حميَطه فهذا يعني أّنه 

 استداليل  خالص، وال كّل من وافقه فهو عىل النقيض من ذلك.

، فموضوع اختيار لعقالينهذا يعني أّن احلداثيَّ احلقيقي نادر الوجود، كاملتدّين احلقيقي ا

الدين ال ينبغي تكبريه بام يوحي وكأّن هذا من خواّص األديان، فاإلعالم العاملي اليوم 

واملؤثرات النفسيّة يف السينام واملّسح والتلفاز ووسائل التواصل االجتامعي بات اإلنسان معها 

 أقّل قدرة عىل ممارسة االستدالل احلقيقي من السابق.

إّن تقسيم ملكيان للقراءات الدينّية وخصائصها يواجه العديد من املشاكل  الثانية:التعليقةً

 بحيث يبدو غري دقيق من الناحية الشكلّية واملضمونّية؛ وذلك:

تؤمن بالعقل الفهمي التفسريي، وهذا صحيح، لكّن  اعترب ملكيان أّن القراءة السلفيّة ال :أوًّ

الستداليل، فالتصوير يبدو ناقصًا، فمسامهات األصولينّي هذا ال يعني أهّنا ال تؤمن بالعقل ا

املسلمني واضحة يف إيامهنا بالعقل االستداليل، سواء يف جمال ما قبل ثبوت النّص واملتكّلمني 

يف جمال ما بعد ثبوته، من نوع قاعدة املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع، ونفي  )العقائد(، أم

 وغري ذلك.ومعطيات العقل النظري بام يعّد من النقد املتنّي  النصوص املخالفة حلكم العقل
                                              

ت املعتزلّية يف التاريخ اإلسالمي كانت ترى أّن اإليامن مرشوط باالعتقاد عن ي شار إىل أّن بعض التيارا (1)

 دليل.



 

إّن تصوير التأويل يف املدرسة السلفّية الفقهيّة عىل أّنه أيديولوجي نفعي، يوحي وكأّن  ثانيا :

سائر التّيارات ال تعتمد مثل هذا التأويل، مع أّن املالحظ عىل بعض تأويالت التيار التجديدي 

نفعّية أيديولوجّية، هبدف حّل العقدة بني الواقع والعرص والنصوص  باخلصوص أهّنا أيضاً 

تارًة، أو حّل العقدة بني العقل والنّص أخرى. فاألفضل يف تقديري عدم حرص مرجعّية 

 التأويل هبذا التوصيف بالقراءة السلفّية.

فرغم أّن  إّن توصيف القراءة السلفّية عىل أهّنا تساوي الرشيعة بالدين غري دقيق، ثالثا :

الرشيعة ّتظى بأولوّية عالية وأوىل عندها، لكّن املالحظ أّن العقائد والتاريخ هلام حضور هائل 

، خاّصة ال يقّل عن حضور الرشعّيات، وهذا هو السبب يف اهتاممها الطقويس أيضًا يف اجلملة

 .يف الوسط الشيعي

يزات القراءة السلفّية صحيح؛ إّن اعتبار مبدأ التطبيق ولو القهري للرشيعة من م رابعا :

، خاّصة يف الوسط اإلمامي؛ ألّننا نعرف أّن التاريخ الشيعي كان فقط لكنّه يمّيز بعض مدارسها

وال إقامة احلدود وال نظرّيَة والية الفقيه ال ترى قيام الدولة الدينيّة كبرية حافاًل بتّيارات فقهّية 

االبتدائي يف عرص الغيبة، فكان من املناسب والتعزيرات وصالة اجلمعة والعيدين واجلهاد 

 اإلشارة لوجود مثل هذه التّيارات، خاّصة وأّن ملكيان يتكّلم غالبًا عن الفضاء الشيعي.

إّن إلقاء مسؤولّية الفشل والتخّلف عىل اآلخرين وإن كان من صفات القراءة  خامسا :

ارات الفكرّية الدينية، بل وغري الدينيّة، السلفّية لكنّها غري متّصة هبا، ففي ظنّي أّن أغلب التي

ت لقي بالالئمة عىل اآلخر عادًة، وقليلون هم الشجعان نّقاد ذواهتم ورجال مراجعٍة شاملة يف 

 الساحات واملدارس كّلها.

كذلك احلال يف قضّية عدم وجود برامج تغيريّية، فهذه صفة غري متّصة بالقراءة السلفّية، 

، بل رأينا أّن اإلسالم السيايس الفقهي كان ـ يف بعض تفرتق كذلكبل تلتقي هنا وهناك و

توّجهاته واجتاهاته، وسواء وافقناه أم ال ـ أكثر قدرة عىل وضع برامج تغيريّية من غريه، ممّن مل 

 .نعرفه سوى يف إطالق الكليات العاّمة

ّنه يستوعب يف ؛ ألة يعاين من مشاكل عّدةديّ يإّن تعريف ملكيان للقراءة التجد سا :دسا

 .داخله تيارات متنّوعة تلتقي يف بعض اخلصائص وختتلف جذرّيًا يف خصائص أخرى

هالمي  ، فهذا املفهومة العقل االستداليل املوازي للكتب املقّدسةوعىل سبيل املثال حجيّ 



  

 ة أن تأخذ به، لكّن العديد من التيارات التجديدّية التي هتتمّ يمكن لبعض التيارات التجديديّ 

فلو قصد ّتّرر بسائر اخلصائص ال توافق عىل ذلك، ومن ثّم يوجد عندنا تداخل يف التقسيم، 

أخذنا العقل من النّص حتى فيام يتحّدث عنه النّص، فهذا ال يوافق عليه كّل التجديدّيني، فلو 

ال نجده بالرضورة  ،وهو من رموز التيار التجديدي املقاصدي العقالين ،الشيخ حمّمد عبده

يل ذا قصد من العقل االستدالإحّررًا منه، وتامهيًا مع فكرة جعل العقل يف موازاة النّص وممت

ن يكون مقّدمًا رض ليس من الرضوري أهو العقل الذي يكون يف موازاة النّص لكنّه عند التعا

 ني يؤمنون هبذا العقل كام رأينا.فإّن الفقهاء األصوليّ  ،عىل النّص 

؛ فبعض يملقاصدّية ونفي التعبدّية من ميزات التيار التجديداعتبار اوهكذا احلال يف 

، لكنّهم يف الوقت عينه هيتّمون ، بل يؤمنون بالتعبّدني ليسوا مقاصديني إىل هذا احلدّ التجديديّ 

سبيل املثال شخصيات من نوع العالمة فضل اهلل والعالمة  رشع، فلو أخذنا عىلالملقاصد 

 التعبّد. نو، ويف الوقت عينه يقبلون إىل حّد جّيدمقاصديّ  فهموالشيخ املنتظري شمس الدين 

وها بتقديم صوليّ أة يقبل فيّ لة السهكذا احلال يف تقابل العقل مع النّص، فإّن القراءة الفقهيّ 

ني بتقديمه عند  النص عند التعارض، بينام ال يقبل بعض التجديديّ ىلعالقطعي العقل 

 س عقاًل عملّيًا أو قطعّيًا.التعارض إذا كان عقاًل جتربّيًا ولي

 يف ني عىل مسافة واحدة من فكرة التغرّي فليس كّل التجديديّ  ،احلال يف مبدأ التغرّي وهكذا 

فنحن نجد رموزًا مثل السيد  ،سلف متداخل جداً المبدأ عدم تقليد  نّ أكام  سعتها وضيقها،

ة السلف يرفض مبدأ تبعيّ  هنّ يف ملكيان ـ لكنـ وفقًا لتص فقهّيةاخلوئي يف القراءة السلفية ال

 وكذلك احلال يف الكثري من رموز التيار التقليدي. ،ضمن مساحة واسعة

ية والعدالة هاالرتباط بني الدولة الدينية والرفا وهو فّك  ،هكذا احلال يف املعيار التاسع

رغم نزعتهم ة يربطون بينهام ربطًا قوّيًا فإّن بعض املؤمنني بالقراءة التجديديّ  ،تنياالجتامعيّ 

وليس كّل التقليديني  ،يفّكون العالقة ّينيالتجديدّية مثل العالمة فضل اهلل، فليس كّل التجديد

 الرضورة.عىل أساس اللزوم أو هذه العالقة  دونني يشيّ أو السلفيّ 

هكذا احلال يف دعوى ملكيان أّن الفقه مساحته نادرة يف القراءة التجديدّية، مع أّن بعض 

التي ذكرها هو نفسه يف أكثر من خاصية من خواّص التجديد ـ دّيني الذين يلتقون رموز التجدي

 لدهيم أمهّية عالية للفقه ضمن قراءة خاّصة له. ،مع التجديدينيـ 



 

ولو أردت وضع صياغة تطبيقّية: أين يضع ملكيان ـ عىل سبيل املثال ـ كاًل من الشيخ 

)يف نسخهم املتأّخرة( الشيخ شمس الدين املنتظري والشيخ الصانعي والسّيد فضل اهلل و

وأمثاهلم؟ فهؤالء يلتقون مع التيار السلفي يف بعض اخلصائص ومع التيار والعالمة مغنيّة 

 التجديدي يف خواّص أَخر.

ساحة اإلسالمّية ثم وضع هلا تصنيفًا، اليف وضّيقة ة يل أّن ملكيان أخذ مساحة حمّدديبدو 

رتاك شويذكر ما به اال ،كان األفضل له أن يذكر ما به االمتيازيف غري دقيق، ونلكّن هذا التص

 .مع مالحظة جهات الزيادة والضعف ،وما به االشرتاك بالتشكيك ،بالتواطوء

يرّص ملكيان عىل رفض تسمية نفسه باملذهب وأّنه ليس سوى اجتاه كي ال  التعليقةًالثالثة:

لصارمة، لكنّه يف احلقيقة مل يكن سوى نظرّية ينحرص بني جدران العقائد واملحّددات واملعايري ا

هلا أصول ومفروضات وبنيات ّتتّية، وال أقّل من كونه يقوم عىل أصول العقل العميل 

ومفروضاته، وهذه كّلها أطر وحمّددات وضع نفسه فيها، وّتتوي عىل مجل خربّية وقضايا. نعم 

أن ّتتوي خربّيات، بل توجيهات ـ نشاطها بعد رشوعها يف ـ ميزة املعنوّية أهّنا بنفسها ال تريد 

 أخالقّية وروحّية وتربوّية ونفسّية.

ً ًالرابعة: إّن مرشوع ملكيان هو ـ من خالل كالمه ـ ليس حاًل ملشكلة اإلنسانّية التعليقة

اليوم، بل هو جمّرد سبيل نخبوي أفرادي ال أكثر وال أقّل، وهنا من الطبيعي أن ي سأل ملكيان: 

حّل اليوم لإلنسانّية يف عرص آمنَت أنت به بقيم احلداثة وأزحت فيه كّل  ماذا لديك من

أليس يف هذا خطر عىل األخالق والنزعات الروحيّة عىل املستوى العام؟! األصول األديانّية؟ 

وملاذا ال يمكن للمعنوية أن تكون مرشوعًا إنسانّيًا عاّمًا؟ هل لعيٍب فيها أو لظروف 

 ر الثاين ترتفع بعض أوجه اإلشكال.وعىل التقدي موضوعيّة؟

إّن بعض ما اعتربه ملكيان من خصائص اإلنسان املعنوي غري واضح يف  التعليقةًاخلامسة:

تلّقى من القارئ عىل أّنه من ميزات املعنوّية، ليس كذلككونه خاصية له  .، فام قد ي 

وأّن النظر ليس سوى  وعىل سبيل املثال، االهتامم بالعمل أكثر من األسئلة الكربى والنظر،

مقّدمة للعمل. هذا الكالم قاله قبله كثريون من عرفاء األديان، بل وردت فيه نصوص دينّية 

ترّكز عىل أّن العلم للعمل وليس ملجّرد املعرفة، فلامذا جعله ملكيان من خصائص اإلنسان 

 املعنوي؟



  

أّن احلداثي امللحد غري املعنوي اء أّن املعنوي له حياة أصيلة، فال يبدو يل عكذلك احلال يف ادّ 

 صالة احلياة حكرًا عىل املعنوي وال تشمل امللحد؟يفتقد احلياة األصيلة إذا أراد، فلامذا كانت أ

ا غريها فال يدعو وال يرفض ـ فإّن الدين تدعو حلياة أصيلة ـ أمّ  ةّن املعنويّ أصد ذا ق  وإ

باهلل واعتقد  فردّيًا، فلو آمن شخص  يمكنه أن يكون كذلك إذا فهمناه دينًا  امليتافيزيقي

عنوي يف مفهو مشارك لل ،كان مؤمنًا بالقيم األخالقّيةيؤمن باألنبياء، بل مل لكنّه باملتيافيزيقا 

 هذه اخلاصية.

ن يكون أغري املعنوي يمكنه  غري قاّر، فإّن احلداثي اً هكذا احلال يف كون املعنوي متقّلب

ن يكون أبل املتدّين يمكنه ّح وليست خاصية املعنوّية، فهذه خاصّية احلداثة إذا صكذلك، 

نت أفإذا ثبت له بطالن الدين تركه، فهذه صفة روحيّة وأخالقّية ال عالقة هلا بام تنتمي  ،كذلك

 .، بل هلا عالقة برتبيتك لنفسك يف عالقتك بام تؤمن به وتعتقد أّيًا كانليه حالياً إبالفعل 

ًالسادسة: ة قراءة جتديدّية للدين كام يفهم من ملكيان أو هي جتاوز هل املعنوي التعليقة

للدين وإعادة فتح باب القيم األخالقّية التي منها الرضا بالواقع عىل ما هو عليه بوصفه مبدأ 

 ؟أخالقّيًا حيكم به العقل العميل لتحقيق التكيّف وسالمة اإلنسان النفسّية واجلسدّية

أّخرة ـ يفرتض أّنه يتخىّل عن فكرة أّنه قراءة جتديدّية أعتقد بأّن ملكيان ـ يف نسخته املت

 للدين، بل هو قراءة متخّطية للدين، برصف النظر عن صّحتها وعدم صّحتها.

وهبذا ننتهي من الزاوية أكتفي هبذا القدر من احلديث حول املعنوّية والتعّبد يف الدين، 

 لنقرتب أكثر لدائرة بحثنا.الفلسفية من البحث، 

 : الزاوية اخلاّصة الشرعّيةثانيًا

أعني هنا دراسة موضوع التعبّد يف نطاق العلوم الرشعيّة والفقه اإلسالمي، ويمكننا تتبّع 

 هذا املوضوع من خالل جمموعة خطوات:

 ـ التعّبد، املفهوم واالستعماالت 

َد، فيكون َعبَ : فعللمن الواضح أّن التعّبد يف اللغة يعود إىل فعل: َتَعبََّد، والذي يرجع ل

 مصدره العبادة، وهي بمعنى الطاعة واخلضوع والذّل والتذّلل ونحو ذلك.



 

صولّية عند امل الفقهيّة واألت هلا منحى اصطالحيًّا يف األعّن هذه الكلمة أخذأإال 

يف  لمة التعّبدي مل تبَق ائي: التعّبدي والتوّصيل، لكّن كناملسلمني، حتى ظهر املصطلح ـ الث

 أمّهها: ،هلا دةيل والفقهي عىل معنى واحد، بل رأينا هلم استعامالت متعدّ التوظيف األصو

ما مل يكن الداعي لألمر به معلومًا، ويقابله التوّصيل وهو ما كان الداعي هو التعّبدي  ـ1ً

 ،ة معرفة الغاية والغرض من األمرنتيج "التوّصل"لألمر به معلومًا، فيكون استخدام كلمة 

صب عينّي املكّلف، فيام ن   نيماثلام كأهّن  ،وصول لتلك الغاية والغرضفيكون االمتثال لل

، فهو يقوم به ال للوصول لغرض والداعي للتكليفاالتعّبدي حيث ال يعرف املكّلف الغاية و

؛ ألّن داعي طاعته، وهبذا يرتبط التعّبد بمفهوم التسليم، بل للتعبّد بأمر املوىل وإّددليشء حم

 .ملوىل لهالعبد ليس إال أمر ا

 .رضا املظّفر هذا التعريف مشهورًا بني القدماء اعترب الشيخ حمّمدوقد 

هذا التعريف هو األكثر ارتباطًا ببحثنا هنا، فعندما نتكّلم عن التعّبد والتعّقل يف الرشيعة 

فهذا يعني أّن العقل هل له سبيل ملعرفة الغايات واملصالح وفلسفة وجود هذا احلكم أو ال؟ 

 تقدير انسداد الباب يصبح احلكم تعّبديًا. فعىل

لكنّني أعتقد بأّن جعلهم التوّصيل يف مقابل التعّبدي هنا غري دقيق؛ ألّن العبد يمكنه أن 

يتوّصل لغاية غري معلومة له، كام لو كان واثقًا من وجودها نتيجة قانون تبعّية األحكام 

بعينها بوعيه العقالين، فليس مفهوم التوّصل  للمصالح واملفاسد يف املتعّلقات، لكنّه ال يعرفها

مالزمًا ملفهوم معرفة الغاية، وال مفهوم التعبّد مالزمًا لعدم املعرفة باملصلحة من وراء 

 التكليف؛ فقد يعرفها لكنّه ال هيّمه أمرها، بل هيّمه رضا اهلل سبحانه والعبودّية له.

ي هنا عنوان: التعّقيل؛ ألّن األمر مرتبطة من هنا كان األصّح منهم أن جيعلوا مقابل التعّبد

بمدى الوعي اإلنساين بالغاية واملصلحة بعقله، سواء عرب اجتهاده الذايت أم عرب إخبار الرشيعة 

 له باملصلحة، فيعَيها وعيًا عقالنّيًا.

 صد القربة ومن دوهنا ال يصّح، ويقابله التوّصيل الذيعّبدي هو ما حيتاج يف امتثاله لقالت ـ2ً

 ال حيتاج لقصد القربة لتحقيق امتثاله واخلروج عن عهدته.
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ات األصوليّة دي والتعّبد يف األدبيّ فهوم التعبّ هذا املعنى هو األكثر شهرًة عىل اإلطالق مل

رين، ومنه تظهر فكرة العبادات وغريها، فالعبادات تتجوهر بقصد القربة هلل بني املتأّخ  خاّصة

 سبحانه، بعكس غريها.

بني املفهومني األّول والثاين، إذ قد ت علم الغاية واملصلحة من وراء أمٍر  ساوٍ تَ  اكيس هنول

 عبادي، وقد ال تعلامن من وراء أمر توّصيل، فالنسبة بينهام تداخلّية.

إّن التعّبدي هو التكليف الذي ال يسقط إال باإلتيان به عرب فرد غري حمّرم، ويف مقابله  ـ3ً

يقه عرب فرٍد حمّرم، فتطهري اليد من النجاسة اخلبثّية يمكن أن يتحّقق التوّصيل الذي يمكن ّتق

 مغصوب يف مكاٍن مغصوب حال كون التطهري مرّضًا بالبدن رضرًا حمّرمًا، 
ٍ
عرب استخدام ماء

تثل بفرٍد حمّرم رشعًا.  لكّن الصالة ال يمكن أن مت 

حقيقه عن اختيار وطواعية، يف إّن التعّبدي هو التكليف الذي ال حيصل امتثال له إال بت ـ4ً

حني التوّصيل يمكن ّتقيقه وامتثاله ولو أتى به اإلنسان عن إجباٍر وإكراه وإجلاء وقهر، ومثال 

 تطهري الثوب والصالة املتقّدم، واضح هنا أيضًا.

التعّبدي هو التكليف الذي ال يسقط بفعل اآلخرين بل البّد للمكّلف أن يقوم به  ـ5ً

ك ثوَبك عنك بنفسه، بينام ال توّصيل هو التكليف الذي يسقط ولو بفعل اآلخرين، فلو طّهر غري 

ين، إال أّنه ال يمكنه أن يصوم عنك أو يصيّل إال بدليل  حصل املطلوب، وكذا لو أّدى عنك الدَّ

 استثنائي خاّص.

، دجمها بعض  آخر كالسيّد ويف حني فصل بعض األصولّيني الثالثَة األخرية عن بعضها

 ما اعترب فيه الشارع أموراً  ّن التعبدّي أّّس التعّبدي بمعنى آخر وهو وقد ف  »حني قال:  وئي،اخل

ما مل يعترب فيه  املبارشة واالختيار وإجياد العمل يف ضمن الفرد املباح، ويف قباله التوّصيل :ثالثة

 .«ذلك

بل الوجداين، فهنا التعّبدي هو الدليل الظنّي الذي أخذ حجّيته من الشارع، يف مقا ـ6ً

التعّبدي ال يقع يف مقابل التوّصيل، بل يقع يف مقابل الوجداين، فالعلم واحلّجة الوجدانّية مثل 
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 القطع، فيام احلّجة والعلم التعبّدي مثل الظّن الذي قام الدليل عىل حجيّته.

 نائيني.وهذا االستخدام شائع بني متأّخري األصوليّني خاّصة يف أوساط مدرسة املريزا ال

التعّبدي ما ال يكون دليله واضحًا يف مقابل املدركي الذي يكون دليله واضحًا، وهذا  ـ7ً

االصطالح ي ستخدم يف جمال اإلمجاع، فاإلمجاع املدركي هو اإلمجاع الذي ي علم مدرك املجمعني 

صطالح قريب يف فيه، بينام االمجاع التعّبدي هو اإلمجاع الذي ال نعلم فيه املدَرك، فكأّن هذا اال

؛ وهلذا وضعوا هنا عنوان: املدركي )ويرجع الروح من االصطالح األّول املنسوب للقدماء

 للفهم واملعرفة(، ومل يضعوا عنوان: التوّصيل، بام يؤّيد مداخلتنا التي أرشنا إليها هناك آنفًا.

ن بقّية املعاين. وقد صار واضحًا أّن ما له صلة ببحثنا هنا هو االصطالح واملعنى األّول، دو

ويف حني كان مركز ثقل األبحاث األصولّية هو املعنى الثاين ثّم ما يلحقه، مل حيَظ املعنى األّول 

 بكثري اهتامم مرّكز، بل تّم التعامل معه بخلفّية من الوضوح واجلالء بام ال حيتاج لبحث.

 التعّقل والتعّبد يف الشريعةمستويات ـ  

ل والتعّبد يف املجال الرشعي، الذي هو جمال بحثنا يف هذه يمكن فرض مستويني للتعقّ 

 املرحلة، ومها:

ًاملستوىًاألّول:ًالقبولًوالردًّ

أقصد هبذا املستوى، أّن اإلنسان التعّبدي هو اإلنسان الذي يقوم بأخذ التعاليم الرشعيّة 

ة أو الواردة يف النصوص الدينّية وخيضع هلا ويستسلم ويعمل هبا دون سؤال أو مناقش

د أّنه مل يفهم فلسفتها ومل يتمّكن رّ أو برفضها أو بالتمّرد عليها ملجاعرتاض. وهو ال يقوم بنفيها 

 .ومعرفة مقاصدها وغاياهتا من تعقيلها

ويف مقابل هذا اإلنسان يقف اإلنسان التعّقيل، وهو الذي يقوم بإخضاع معطيات الرشيعة 

أمكنه األخذ هبا، وإذا كان العقل يرفضها أو ال  ويفهمهاللعقل، فإذا كان العقل يوافق عليها 

 يتعّقلها، فهو ال يعمل هبا وال خيضع هلا.

هذا التعبيد والتعقيل مرجعه ملقام العمل والقبول والّرد، فالعقل هنا َحَكم  يف قبول مفاد 

الترشيعات، والبّد هلذه الترشيعات أن ختضع للتعقيل بحيث يعي العقل  مضموهَنا وفلسفة 

 دها، وإال فال قيمة هلا إال عرب تكييف عقيل خالص.وجو



  

وإىل هذه النزعة التعقيلية ترجع مقوالت بعض املفكرين املعارصين الذين سوف نشري 

إليهم قريبًا، يف أّن التعبّديات ال جمال هلا يف إدارة احلياة بمختلف جوانبها العاّمة، فالبّد من 

 واألخذ به. فرض الترشيع غري تعّبدي حتى يمكن إجراؤه

ًاملستوىًالثاين:ًالفهمًوالتفسري

املراد من هذا املستوى هو أّن لدينا نزعتني يف التعامل مع النصوص الدينّية عمومًا، 

 والرشعّية خصوصًا:

ًـ النزعة التي تقوم برشح النصوص الدينية من حيث اللغة وإفادة ماذا تعطيه هذه  أ

د اتضاح املعنى يتّم األخذ به وتنتهي الرحلة. وهذه الكلامت املوجودة يف الكتاب والسنّة، وبع

هي النزعة التعبدّية يف مقام الفهم والتفسري، وغالبًا ما نجد الفقهاء يعملون بمثل هذه النزعة، 

 فكّل مّههم هو فهم مراد املتكّلم من خالل اللغة والسياق والدالالت.

لنصوص ـ بالسعي إلعادة صّب املفاهيم النزعة التي تقوم ـ بعد الفهم األّويل املتقّدم ل بًـ

واملقوالت والتكاليف التي تعطيها النصوص يف قوالب عقالنّية ي صبح العقل  البرشّي معها 

قادرًا عىل فهم هذه الترشيعات بوعي عقالين. وهذه هي النزعة العقالنّية يف مقام الفهم 

الترشيعات، أي فهمها عرب العقل  والتفسري، فهي بعد انتهاء الرحلة األوىل تسعى دومًا لتعقيل

 وإجياد تفاسري عقالنّية هلا.

هنا يظهر االجتهاد املقاصدي والعليل واملناطي، واالجتهادات التي تدرس الترشيعات من 

زاوية سّد الذرائع أو فقه النظرّية والنظم ولو ببعض معانيهام، ونحو ذلك، فالفقيه هنا ال يقف 

 ، بل يعرب نحو تعقيل مفاداهتا.لّيًا لغوّيًا بدائّياً رشحًا أوّ  عند حدود رشح النصوص

لكّن الفرق بني النزعة العقالنّية هنا والنزعة العقالنّية يف املستوى األّول، أهّنا يف املستوى 

األّول إذا عجزت عن التعقيل فهي ترفض، بينام إذا وقع العجز هنا يف املستوى الثاين، فالفقيه 

ة ن يقوم دومًا بعمليّ أاألصل يف نشاطه هو ، غري أّن ع لدائرة التعّبدال يرفض، بل يستسلم ويرج

 .، بوصفها جزءًا من عملية فهم الرشيعةالتعقيل التفسريي هذه

عرب هذين املسلكني، يتبنّي جّيدًا كيف أّن العقالنّية التفسريّية هتدف لصّب معطيات 

تتعامل التعبدّية التفسريّية مع  النصوص يف قوالب العقول ما أمكنها إىل ذلك سبياًل، فيام

مفادات النصوص بأرسارّية وتسليم مبارشين، وتتخّطى أّي حماولة للتفكري التعقييل، بل قد 



 

تكون أحيانًا قلقة منها ومتهيّبة من التوّرط يف حماذير الظّن والتخمني من ورائها أو الوقوع يف 

 القياس واالستحسان والرأي.

 بوصفهما حاكمًا يف النصوص والتشريعات العقالنّية واالختبارـ  

شمول "ال أريد أن أتكّلم عن هذا املوضوع، فقد أطلنا يف احلديث عنه كثريًا يف كتاب 

، حيث تكّلمنا هناك عند استعراض نظرّيات عبد الكريم رسوش تارًة وحمّمد جمتهد "الرشيعة

لالختبار العقالين، وأّنه ال شبسرتي أخرى، عن فكرة أّن الرشيعة والفقه البّد من إخضاعهام 

 يمكن إدارة احلياة باألرسارّيات والتعبدّيات.

كام تكّلمنا هناك عن أطروحة رسوش يف دنيوّية الفقه التي يقول بأّنه أخذها من الغزايل، 

 وحّللنا آراء رسوش وشبسرتي ونرص حامد أبو زيد يف فهمهم لكالم الغزايل وناقشناهم فيه.

ً:وقدًتوّصلناًهناكًإىل

ًـ الرشيعة ال مانع من اختبارها وفقًا ملقاصدها وغاياهتا، لكّن هذا االختبار زمكايّن ال  أ

يصلح إال لفرض عنوان ثانوي عىل الترشيعات يف حلظة فشل االختبار نتيجة ظروف 

لو أّدى االختبار لعكس الغايات واملقاصد التي يؤمن هبا الرشع عىل طول اخلّط . أّما موضوعيّة

دّلة هذا احلكم لح نقدًا متنيًّا عىل أفهذا يص ،ن فشالً متواصاًل رغم اختالف الظروفبحيث كا

وهذه النتيجة التي توّصلنا إليها تغدو أوضح يف ظّل املنهج املقاصدي واملناطي  أو ذاك.

 التعلييل كام صار واضحًا.

ّل معطيات العلوم إّن مرجعية العقل القطعي ال مانع منها، إال أّن الكالم يف أّنه هل ك بًـ

اإلنسانّية تبلغ مستويات احلقائق العلمّية بحيث نفرض عقالنّيتها عىل النصوص وتكون هي 

 احلكم دوهنا؟

هذا أمر  حيتاج للكثري من الرتّوي قبل االستعجال به، ال ألجل سلب صفة العلم عن 

العلوم ال ينبغي املبالغة  العلوم اإلنسانّية كام رامه بعض الوضعيّني، بل ألّن نسبة اليقني يف هذه

 هبا، رغم اإلقرار بنسبة مهّمة من احلقائق الواضحة فيها.

إّن املوقف من العلوم اإلنسانّية وقدراهتا، يمثل مفرتق طرق كبري جدًا يف تعامل الرشيعة مع 

العقالنّية احلداثّية اليوم، وهو موضوع حيتاج دراسات موّسعة جّدًا، وليس االكتفاء بمجّرد 



  

 ار املبالغات اإلعالمّية هنا وهناك، بام يوحي بأّن العقل اإلنساين مل يعد عاجزًا عن يشء.تكر

 ؟ وإىل أّي حّد؟وبالعكس ـ هل التعّبد معقول يف غري العبادّيات 

يبدو من االجتهاد املدريس ـ عند اإلماميّة عىل األقّل ـ أّنه يعترب أّن نسبة التعبّد يف األمور 

رية جدًا، وهلذا نجده يتعامل معها شبه ما يتعامل يف عملّية الفهم واالجتهاد مع غري العبادّية كب

 األمور العبادّية، ويظّل حذرًا من إقحام العقل يف فهم املناطات واملالكات.

ويف مقابل هذا االجتاه، ظهر يف العرص األخري اجتاه  آخر يميل نحو القول بأّن جمال غري 

لتعّقل واإلدراك العقالين لفلسفة وجوده وكينونته. وقد سبق أن العبادّيات هو جمال واسع ل

نقلنا عن بعض العلامء مثل: فضل اهلل وشمس الدين، قوهلم بأّن معرفة املالكات وتعّقل 

الغايات واملصالح يف غري العباديات كثري جدًا، بل لعّل عبارات بعضهم توحي بأّن األصل هو 

 ذلك.

الوسط املقاصدي عند أهل السنّة، بل حتى غري املقاصدّيني أيضًا  وهذا ما رأينا امليل إليه يف

 يف كثري من األحيان.

ًوذلك:ً،بغيةًاختاذًموقفً؛هذاًالكالمًحيتاجًلتحليل

ًـ ت، مرجعها إىل قالين يف غري العبادّياالتعّقل والفهم العإذا كان إطالق قاعدة غلبة  أ

يف سياق  ال يمكن حماكمتهالحق، دي ع  ي بَ توصيف ، فهذا أمر  ةربة الفقهيّ ء والتجستقرااال

 صويل عام، بل تتّم حماكمته يف سياق فقهي تطبيقي يراجع املوارد الكثرية.أ

مت بنفيس ن ملن ذهب هلذا الرأي أن يكون مقصوده أّنني ق  ذلك أّن من املمكومعنى 

ت والغايات من إمكان فهم املالكا ، وّتّققت  ّيةجاالت غري العباداملوجّربت االجتهاد يف 

غلبها، بحيث قدرت عىل إدخاهلا يف دائرة التعّقل. وهنا ال طريق ملحاكمة قوله املناطات يف أو

ختلف ملحماوالته يف ّتقيق فهم عقالين  صدقّيةمن  ة يف منجزاته؛ للتأّكدسوى عرب جولة فقهيّ 

 شارة هلا صلة.إأيت ت. لكن سهنا هذه الترشيعات، ويكون خارجًا عن نطاق البحث

يف غري العبادات يقول بأّن طبيعة األمور  اً عامّ  اً كّلي اً أن يكون املراد هو وضعه مفروض بًـ

ساس هذه أعىل الفقهي غري العبادّية غالبًا ما يمكن فهم ترشيعاهتا، فندخل البحث االجتهادي 

 قة.الكلّية املسبَ 



 

جعة أطراف البحوث أّن مرا ىل دليل؛ بل ثّمة عائق كبري أمامه؛ وذلكإهذا الكالم حيتاج 

غري العبادّية والنصوص الدينّية فيها ي عطي اإلنسان قناعًة بصعوبة تكييفها العقالين هبذه 

السهولة، فكثري من األحكام غري مفهومة، ال بمعنى استحالة فهمها، بل بمعنى أّننا بالفعل ال 

تقوم عليها االجتهادات نفهمها، واألمثلة عىل ذلك كثرية، فكيف لنا تقديم فرضّية قبلية مسبقة 

 ت؟! يبدو يل ذلك غري منطقي.الترشيعات يف غري العبادّياترى غلبة ّتّقق الوعي العقالين ب

ًالفريقًأنًيغرّيًمنًصياغةًفكر بأن يقول بأّن األمور  ته،لكنًيفًالوقتًنفسه،ًيمكنًهلذا

توّقع أن يتّم فهم مناطاهتا ي  قًا، هلذا سان والعقالء مسبَ نغري العبادّية هي يف الغالب حمّل خربة اإل

ومًا يف الذي يفرض عىل الفقيه أن يستحرض دومالكاهتا بدرجة أكرب من األمور العبادّية، األمر 

 ربات العقالء وطاقاهتم الفهمّية هنا.املجال غري العبادي خ  

احلكم  انطالقًا مما بحثناه سابقًا يف مثل قواعد مناسبات ؛إّن هذا الكالم معقول جداً 

 عيد.فال ن   ،وغري ذلك تاملوضوع وإلغاء اخلصوصيّاو

ًـ أّن الفقه املدريس يدخل جمال االجتهاد يف غري  ومهّية، وهة أمر آخر يف غاية األثمّ  ج

 فهل األصل هو التعبدّية أو ال؟ ،تعّبدّية ةٍ العبادات بذهنيّ 

ر ذلك يف قدراته عىل هم هو أّن الفقيه إذا دخل البحث بذهنية تعبدّية أثّ هذا الكالم املمعنى 

دية األرسارّية ة التعبّ ا ستغيب عنه بفعل مهينة العقليّ ألهّن  ات؛التامس العلل واملناطات واملالك

ة هنا ليست قليلة، فإّن تنشيطه لقدراته ضًا أّن إمكانات املعرفة العقالنيّ لو دخل مفرت   اعليه، أمّ 

 .ة سيكون أكربة العقالنيّ الذهنيّ 

 أّن دخول الفقه غريَ  ووه ،عىلًنمطًاالجتهادًاملدريسًمالحظةًنقدّيةًوهبذاًيمكنناًتسجيل

مقتىض مناسبات احلكم ة، بل نَ ة هو اآلخر مصادرة مسبقة غري مربهَ ة تعبديّ ات بذهنيّ العباديّ 

طبيعة املجال مع خربات العقالء وفهومهم التجربّية ـ أن يكون األصل تناسب ي واملوضوع ـ أ

 ته.منيوه تهنًا وقوعّيًا، ال أّن األصل هو التعبّد أو غلبمكاعّقل إهو إمكان الت

واحد للقضّية وهو: هل ينبغي ممارسة التعّقل يف األمور العبادّية أو  يبقى أمامنا جانب   دًـ

 ال؟

سبق أن أملحنا بمناسبٍة ما أّن إغالق باب التعّقل يف العبادّيات يبدو هو اآلخر غري مربَهن، 

ة يمكن تعّقلها ووعيها العقالين، خاّصة مع مساعدة بعض النصوص فبعض األمور التعّبديّ 



  

التعليلّية عىل تكريس فكرة أّن بعض العلل يف الترشيعات العبادّية هي علل عقالنّية غري 

أرسارّية، فبناء عىل القول بعبادّية الزكاة واخلمس واجلهاد والوقف، ت عطينا هذه النامذج األربعة 

ل يف جمال العبادات؛ ألّن موضوَعها يملك فيه العقالء خربًة مسبقة ويقبل جماالً ملامرسة التعقّ 

 اخلضوع للتحليل العقالين.

هذا يعني أّن احلديث عن انسداد أو شبه انسداد باب التعّقل يف العبادّيات هو حديث  غري 

لعبادة من دقيق، نعم نسبة التعّقل هنا يمكن أن تكون أقّل من غري العبادات، ومن ثّم فنوعّية ا

 حيث خربوّية العقالء هبا يفرض نفسه عىل ولوج البحث الفقهي فيها بذهنّية تعبدّية أو تعقلّية.

وعندما نقول بأّن ولوجنا البحَث بذهنّية تعبدية أو تعّقلّية، فهذا ال يعني أّن النتيجة جيب أن 

طالقًا من وجود تكون بالرضورة متناسبة مع هذه الذهنّية، بل نحن نخوض هبذه الذهنية ان

 تعّقلية هو التعّبد. معقولّية هلا، وإال فقد تكون النتيجة بعد خوضنا بحثًا بذهنّية

 ـ هل التعّبد ظاهرة استالبّية غري صحّية وفقًا لقراءة داخل ـ دينّية؟ 

أعني هبذه النقطة اإلشارة ملسألة عابرة، لكن مهّمة، ونقارهبا من زاوية داخل ـ دينّية هذه 

أّن التعبّد يف القراءة الدينّية ليس مذمومًا أخالقّيًا، بل هو يعرّب عن التسليم هلل  و، وهاملّرة

سبحانه واالنصهار يف إرادته املطلقة، وهذا املفهوم ساٍم؛ ألّن الشخص الذي ال تنكشف له 

املصالح والغايات واملسارات، ويف الوقت عينه يلتزم بام يقوله له مواله، هو إنسان منصهر 

ومفهوم الطاعة والتسليم والتوّكل والثقة باهلل واخلضوع الكامل له، من املفاهيم الدينيّة  .ائعط

قّوة مر يغدو أكثر ، بل األالتي رّكزت النصوص عليها كثريًا يف األديان املختلفة اإلبراهيمّية

تظهر هنا  عندما تبدو املعطيات العقالنية الناقصة مغايرة ملقتىض النصوص، فإّن قّوة التسليم

 ، هلذا يمكننا اعتبار التعبّد والتسليم هلل أحد مقاصد الرشيعة وأهدافها يف اخللق.أكثر

وأعتقد بأّن تعاطي إسامعيل )أو إسحاق( مع والده إبراهيم يف قّصة الذبح، تعبري  قوّي عن 

يرتكب أّي ذنب،  هذا األمر، فإّن املعطيات العقالنّية األّولّية تبدو غري منسجمة مع ذبح ولٍد مل

                                              
يف العالقة مع اهلل، يف جتاوز أزمة االغرتاب  "ثنائية احلّب والتسليم"سبة أخرى عن دور ّتّدثنا يف منا (1)

الديني عند اإلنسان املعارص، فراجع: الدين يف عرص الفردانّية والالمنطقّية، جمّلة االجتهاد والتجديد، 

 .16ـ  13: 49ـ  48العدد: 



 

لكّن إسامعيل نتيجة إيامنه باهلل سبحانه واعتقاده بأّن األمر هلل من قبل  ومن بعد، وبأّن الروح 

لك اهلل واجلسد، فله الترّصف فيهام مطلقًا بأشّد من صالحّية اإلنسان نفسه للترّصف فيهام..  م 

ي يستعني هبا املؤمنون كام (، وهي الصفة الت102خضع ألمر اهلل مستعينًا بالصرب )الصافات: 

 (.45ّتّدث عن ذلك القرآن الكريم نفسه )البقرة: 

(؛ فإّن عدم التسليم أوصله 82ـ  60كذلك احلال يف قّصة موسى والعبد الصالح )الكهف: 

ملا أوصله، وعدم التسليم هذا جاء من خالل عدم اّطالعه عىل مالبسات األمور، فنظر 

وهلذاًنحنًوايا متعّددة، كام أوضحه له العبد الصالح فيام بعد، للقضايا من جهة واحدة ال من ز

ًمتصالً  ًوعيا  ًبوصفه ًبل ًمنفصال ، ًوعيا  ًبوصفه ًللترشيعات ًالعقالين ًالوعي ًبقيمة ًنقول ال

 بعملّيةًفهمًاملرادًضمنًقواعدًاللغةًوالفهمًالعقالئّيني،ًفانتبهًوالحظ.

ً﴿وعىل هذا الغرار قوله تعاىل:  بِّك  ر  ًو  ال  ًف  ًال  ًث م  ْم ْين ه  ًب  ر  ج  ًش  ًفِيام  وك  م  ت ىًحي  كِّ ًح  ْؤِمن ون  ًي  ال 

ً ْسلِيام  ًت  وا لِّم  ي س  ًو  ْيت  ًق ض  ًمِم ا ا ج  ر  ًح  ِسِهْم ْنف 
ًأ  ًيِف وا ِد  (، وكذلك إطالقات 65)النساء:  ﴾جي 

 ‘.نصوص األمر بطاعة الرسول

ه والرشيعة، من ثنائية العبد واملوىل، عىل هذا األساس لست  مقتنعًا كثريًا بتغيري بارادايم الفق

؛ ألّن ثنائّية العبد ، كام ذهب إليه بعض أفاضل املعارصينإىل ثنائية املجتمع واملصلحة العاّمة

رب عن نفسها ال بوصفها تعبريًا تارخيّيًا عن كيفّية  واملوىل واضحة يف متلف النصوص الدينّية خت 

ّية إيامنّية واضحة يف النّص، لكنّني أوافق عىل ثنائّية إصدار األمر، بل بوصفها قيمًة أخالق

البارادايم اإليامين واملجتمعي، بمعنى أّن التكاليف الرشعيّة هلا زاويتان: إيامنّية يف عالقة العبد 

والفرد باهلل، وجمتمعّية يف تنظيم الشأن العام وّتقيق الغايات، وأّن حذف واحدة لصالح 

 األخرى، غري صحيح.

عة التعبّد ال تنايف التفكري يف عقالنّيات األمور الدينّية؛ ألّن التعّبد هو حصيلة، وليس إّن نز

مسارًا، بمعنى أّن املهم هو االنصياع لقول اهلل تعاىل عماًل ـ جوارحّيًا أو جوانحّيًا ـ أّما يف مقام 

وعي، فالتعّبد ال يامنع  البحث والنظر، فال مانع من التأّمل فيام عّبدنا اهلل به؛ عّلنا نصل لفهم أو

لزمنا باألخذ به حيث ال يتسنّى للعقل الوعي  واإلدراك ؛ وهلذا نحن ال حماوالت الفهم، بل ي 

                                              
ي اخلراساين، بارادايم النزعة الشخصّية يف أصول الفقه ملزيد اّطالع، انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: عيل إهل (1)

 .37ـ  11: 54وتبلور نظرّية حّق الطاعة، جمّلة االجتهاد والتجديد، العدد 



  

سألون عن فلسفة حكٍم معني كانوا نجد أّن النبّي أو أهل البيت أو الصحابة عندما كانوا ي  

التعّقل يف دائرة الرشعّيات، ينهون السائل أو حيّذرونه من هذا النوع من األسئلة أو من حماولة 

 بل بالعكس متامًا، وجدناهم يرّحبون وجييبون.

 ـ تأثري االجتهاد املقاصدي واملناطي على النزعة التعّقلّية يف فهم الشريعة 

، وهلذا لن ث السابقةوّن هذه النقطة صارت واضحة جلّية من خالل جمموع البحبأأعتقد 

 عداد:أقوم هنا سوف بيشء من الفهرسة والت

ً وفقه النظم،  ةإّن االجتهاد املقاصدي واملناطي يسامهان ـ كام تقّدم ـ يف فقه النظريّ أّوال :

؛ ألّن هذين الفقهنّي يقومان عىل وهذا بنفسه عامل مساعد يف تكوين القراءة التعقليّة للرشيعة

 .وعي ترابطي عقالين للترشيعات بام جيعلها ضمن سياق مفهوم من الناحية العاّمة

املنافية للمقاصد والكليات  ةإّن االجتهاد املقاصدي واملناطي يسامهان يف حذف األدلّ ثانيا :ً

ضة التي تكون لصالح هذه ة املعارَ دلّ حيان عىل األقّل، ويف ترجيح األالعاّمة يف بعض األ

 يات، وهذا ما حيّقق تناغاًم عقالنّيًا نتيجة استبعاده التنافر بني املعطيات.الكلّ 

ًثالثاً  يل واملناطي يساهم يف تقوية اجتهاد الفقيه يف فهم لإّن االجتهاد املقاصدي والع:

 :وهذا هو الذي ّتتاجه النزعة التعقليّة يف الرشيعة ،املرّبرات واملنطلقات الترشيعّية

لفهم الترشيعات  اً رحب اً بيئيّ  فضاءً والتي تشّكل  ،ةم عن النصوص التعليليّ فهو باحث هَن   أًـ

َكمها، وهو أمر  يلتقي مع الوعي العقالين للترشيعات.يف جانب 
 مالكاهتا وح 

 ،بالنصوص احلاّف )املالكي واملناطي( الوعي العقالين وهو ناشط  يف جمال استحضار  بًـ

ت مناسبالبيّة، تظهر فاعلّيت ها يف القواعد العقالئّية املساعدة من نوع متصلة  بوصفه قرينةً 

 .وتنقيح املناطات وغري ذلك اتصوصيّ لغاء اخلاحلكم واملوضوع وإ

ئي الرتاكمي الذي ستقرالوعي االـ يعتمد ويفّعل اهذا النمط من االجتهاد ج ـ وهو ـ أي 

 .لرشيعةبادث وعيًا جديدًا وحي   ،د قواعد متناغمةيولّ 

ًـ وهو مهّم للغاية يف ربطه النصوص املقاصدّية العاّمة بالنصوص األحكامّية، فنتيجة  د

متجاهاًل لنصوص املقاصد، جتده هيتّم دومًا بمفاداهتا بوصفها مؤرشات كلّية عاّمة عدم كونه 

 عىل حركة الترشيع.



 

ًمزدوجً ًأّن ًيعني ًبل ًاملعنى، ًهبذا ًالترشيعاتًصارتًعقالنّية ًمتام ًأّن ًيعني ًال ًكّله وهذا

ًتنش ًنتيجة ًمعًارتفاعًنسبيًملحوظًملعّدلًالتعقيل، ًهوًاحلاكم، ًوالتعّبدية يطًآلياتًالعقالنيّة

ًاالجتهادًاملقاصديًواملناطيًوالعليل.

اجلزئي لألحكام، أي من الواضح أّن مساحة التعبديات يف الرشيعة غالبًا ما تقع يف املجال 

كذلك احلال يف ة للعقل البرشي، الكليات العاّمة فغالبًا ما تكون مدرك التفاصيل، أّما

يف الكليات من  لدهيا قدرة عىل جتلية التعّقل ّن املقاصدّيةوهذا يعني أالترشيعات اإلمضائّية، 

 وتوسعته يف دائرة اجلزئّيات من جهة ثانية. ،جهة

 والرشيعة. أكتفي هبذا القدر من احلديث عن التعّقل والتعّبد يف الدين
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 نتائج البحث وصياغة التصّور العام





 

 

 

 

 

 متهيد

والتي  ،يف نفسها ةملجموعة من البحوث املهمّ  قأن نتطرّ  "فقه املصلحة"حاولنا يف كتاب 

لة املنهج االجتهادي املناطي واملقاصدي، حيث أمساحلديث عن مناسبًا خلوض  تشّكل فضاءً 

حة بوصفها دلياًل لة للترشيعات، واعتامد املصحيّ لة املصأصل اخللفيّ  :تابعنا قضايا من نوع

يث عن بعض العنارص لذرائعي، وكذلك احلداجتهادّيًا، كام يف املصلحة املرسلة واالجتهاد ا

 وغري ذلك. ت تطبيق فقه املصلحة من نوع فقه األولوّياتاملتصلة بآلّيا

أّما يف هذا الكتاب املتواضع، فقد حاولنا أن نخوض بمقاربٍة أصولّية اجتهادّية يف ب نية 

واحلديث اإلحيائي االجتهاد املقاصدي واملناطي العميقة، وقد ابتعدنا عن اجلوانب اخلطابّية 

ما دأب عليه بعض، لنحاول الغوص قدر طاقتنا يف األصول عىل عكس العاّم لفقه املقاصد، 

التحتّية التي يمكنها أن تشّكل أسسًا اجتهادّية ملنهٍج من نوع املقاصد واملناطات والعلل 

بحث عىل . وعىل هذا األساس قّسمنا ال، حييي حضورها يف النشاط الفقهيوالغايات واملبادئ

 عّدة فصول.

وبداية يلزمني توضيح مقصودي من االجتهاد املقاصدي واملناطي اللذين بحثنامها هنا 

 معًا:

االجتهاد الذي يأخذ الغايات )مالكات األحكام الثبوتية والنتائج هو :ًاالجتهادًاملقاصدي

يقوم بمامرسة املصلحّية املرتتبة عىل الترشيعات( التي تستهدفها الرشيعة بترشيعاهتا، ثم 

االجتهاد وفقًا هلذه الغايات بوصفها حاكاًم ومهيمنًا عىل فهم األحكام والنصوص وّتريكها يف 

 أرض الواقع كذلك.

هو االجتهاد الذي حياول العبور من حرفّيات النصوص الكتشاف املدار  االجتهادًاملناطي:



  

اوي املصلحة أو املقصد أو املالك )العّلة( الذي تقوم عليه الترشيعات. واملدار أو املناط ال يس

، بل قد يكون صفًة يلحقها احلكم، لكنّها غري مرَبزة مبارشًة يف الدليل بالرضورة الثبويت

الرشعي، ويكون احلكم دائرًا مدارها وجودًا وعدمًا سعًة وضيقًا، وتكون املصلحة مرتتبة عىل 

 دوران احلكم عىل هذا املناط.

 تقويمنقٍد وة ومواقف ربة التارخيّيالتج ملناطّية،املقاصدّية واـ  

 ربة املقاصدّية واملناطية والعلليّةل من هذا الكتاب سعينا لرصد التجيف الفصل األوّ 

شكاهلا ونامذجها، سواء عىل الصعيد السنّي أم عىل الصعيد الشيعي، وقد وجدنا اختالفات أب

املقاصدي والعليل يف الوسط اإلسالمي  نا البذور األوىل للتفكريفقرأيف املسارات بني الفريقني، 

القياس الرشعي، ورأينا  ةالعاّم، ثم رسنا يف البدايات األوىل لنشوء فكرة املقاصد من رحم نظريّ 

بعد اجلويني والغزايل لتنفصل عن جزئّية القياس درجيي بدأت هذه الفكرة تتطّور بشكل تكيف 

أيب عىل يد نفصال م، وليتّوج هذا االومسالك التعليل من خالل جهود العّز بن عبد السال

ويظهر من جديد يف  ،إسحاق الشاطبي، ثم ليغّط التفكري املقاصدي يف سبات دام قروناً 

عبده والشيخ حممد رشيد رضا  مع الشيخ حمّمدوما بعد، القرن التاسع عرش  النصف الثاين من

 وأمثاهلم.

رائعة والنافعة، لكنّها مل المن األفكار  ت الكثريمويلة قدّ طينا كيف أّن هذه التجربة الألقد ر

ة مستدّلة ترشح األركان التي يقوم عليها االجتهاد تكن قادرة عىل تقديم صورة نظريّ 

فرد هلا ء يف املقاصد مل ي  ستقراة االة نظريّ مهيّ أاملقاصدي والعليل رشحًا استداللّيًا معّمقًا، فعىل 

ة واملعرفّية، صوليّ األ هر وضوابطه وحدوده وخترجيات آليات األمالشاطبي فصاًل معتدًا به ليبنّي 

نجازًا إمن املالحظات عىل هذه املسرية التارخيية التي اعتربناها يف نفسها  وقد سّجلنا العديد

 .لكنّه ظّل بحاجة لتطوير ،ًا كبريًا لالجتهاد الرشعيتارخييّ 

 يكتبوا صد ملكتبوا يف املقا لكّن أكثر الذين ،رغم قيام النهضة املقاصدّية يف العرص احلديثو

بغية تعيني احلدود من هذا النوع،  ةة اجتهادية بالغة األمهيّ ة التأصيل األصويل لنظريّ بذهنيّ 

 .ال القليل منهمإجات، بل كان كالمهم عامًا تارًة وإحيائّيًا تارًة أخرى واملنطلقات واملخرَ 

االجتهاد املناطي والعليل أّما عىل الصعيد الشيعي ـ وباخلصوص اإلمامي ـ فلم نَر 



 

واملقاصدي هبذا الشكل الذي رأيناه يف الوسط السنّي، فقد رسنا مع التحّفظات التي كان 

يبدهيا علامء اإلمامّية من اآللّيات التي ّتاول التحّرر من حرفّية النّص، وكانت يف األعّم 

والظّن غري ستحسان األغلب ترفض هذه اآللّيات؛ حذرًا من التوّرط يف القياس والرأي واال

وغري ذلك، لكن يف القرون اخلمسة األخرية شهدنا ّتّوالً نحو مالمسة جمموعة من املعترب 

القواعد االجتهادّية التي بدأت تظهر بشكل تدرجيي عفوي يف كلامت الفقهاء واألصولّيني، 

فردوا ألغلبها بحثًا أصولّيًا مرّكزًا، رغم أّن إثاراهتم املبعثرة  حوهلا يف البحوث الفقهّية دون أن ي 

 واألصولّية كان حيظى كثري  منها بأمهّية كبرية ودّقة عالية.

من خالل رصدنا هلاتني املسريتني، حاولنا فهم ما آلت إليه التجارب حتى العرص احلديث، 

 دون أن يكون املهّم لدينا هو االستفاضة يف العرض التارخيي، بل كان املهّم هو:

 واآللّيات.فهم النظريات  أًـ

يف  ةبغية إعطاء هذه املالحظات أمهيّ  ،جزئية ومستعجلة ةتسجيل مالحظات نقديّ  بًـ

 .لتكوين أطروحة متكاملة ؛الفصول القادمة

 قواعد واألضالعركان وال، األالجتهاد املقاصدي واملناطياـ  

فكري منها الت سعينا لتحديد األضالع التي يتكّون ،يف الفصل الثاين من هذا الكتاب

 :يتوالكالم العام، فرصدنا اآلوالشعبوّية ة بعيدًا عن اخلطابيّ والعليل، املقاصدي 

ًساتًالرشعيةيًيفًالدرائستقراأًـًاملنهجًاال

، وأّن له تربيره الرشعي واملعريف، وأّنه دةن يقّدم نتائج جيّ وقد رأينا أّن هذا املنهج يمكنه أ

حكامّية وأخرى عىل مستوى الدالالت يمكن تطبيقه تارًة عىل مستوى املخَرجات األ

 والنصوص )الداللة الرتكيبّية(.

ة، عرب ّسمبتأو غري أّننا أّكدنا هناك عىل أّن هذا املنهج ال يمكن توظيفه بطريقة عشوائّية 

ة ملساحة واسعة من املفردات، وهلذا فهو غالبًا بيق  تاج تطو ثالث فقط، بل حيأمراكمة حالتني 

يف جمال رشعي كبري كالعبادات أو العاّمة يات يات العاّمة يف الرشيعة أو الكلّ يف جمال الكل نافع  

ينا كيف أّن قاعدة مذاق الرشع أد رقو .ة به غري دقيقة متامًا كاالستهانة بهغاملعامالت، فاملبال

فرض متابعة يمر الذي األ ،ئيستقرااال ىل املنهجإوالشارع ترجع بحسب التحليل والتفكيك 



  

 هج الذي تقوم عليه قواعد من هذا القبيل.واعية للمن

ًبًـًالتعليلًالنيّصً

ة التي يعطينا ليل النّّص، ودرسنا اإلمكانات الدالليّ عنا بالتفصيل عند قضّية التفوقد توقّ 

ة جّيدة ضمن رشوط وحمّددات، ينا أّن التعليالت النصّية لدهيا طاقات دالليّ أّياها التعليل، ورإ

، لكنّنا قلنا بأّن توّسعة احلكم امللقى يف النصوص، أو عىل صعيد الإن عىل صعيد تضييق دائر

نسبّيًا )وهي حالة تكّون الكربى  ضّيقةالتوّسع من خالل العّلة يواجه مشاكل جتعل مساحته 

ائرة احلكم ّن التعليل النّّص مفيد جدًا يف ّتديد د، وكنّا نرى أالكلية من داللة التعليل(

 وم العّلة(.بل النوعي )مفهالشخّص، 

عىل هذا األساس أطلقنا رضورة عودة احلياة للنصوص العللّية املبثوثة بكثرة يف الكتاب 

للحكم الرشعي، دات والسنّة، وأّن هذه النصوص يمكنها أن ترشدنا لعنارص ورشوط وحمدّ 

من هنا  م احلكم وبعض مصاحله مل يكن دقيقًا يف الغالب،كَ هّنا ملجّرد بيان ح  وأّن إغفاهلا بحّجة أ

 :يندًا أمام االجتهادَ ن يفتح الطريق جيّ أّن إحياء ثقافة االهتامم بنصوص العلل يمكنه أاعتربنا 

 تبعًا لنوعيّة العّلة. ،املقاصدي واملناطي

 ةوهي النصوص العاّمة املبّينة لكليّ  ،فكرة نصوص املقاصد تكان ،ويف سياق التعليل النّّص 

 حيث الغايات واملقاصد.من ـ أو باب كبري منها ـ عة يالرش

ً)العقلًاجلمعي(ًجًـًتوليفةًالتعليلًالعقالئي

كبرية وتوّسعنا يف دراسته وبحثه، وقد رأينا أّن ثّمة آلّيات عقالئيّة  وهذا ما أوليناه أمّهّيةً 

لقي يف نفسه عندما ي   مفهمية تفسريّية يمكنها أن تشّكل إطارًا لفهم النّص الديني، يعتمده املتكلّ 

وأّن الكثري من عنارص هذه التوليفة العقالئّية ترجع خلربة العقالء يف املوضوع امللقى يف  النّص،

ة تارًة أو مللقى ضمن سياق فهم عّلته املالكيّ اّن هذه اخلربة تساعد عىل قولبة احلكم أالنّص، و

 ه لوحده.ة املؤثر حال انعدامه وإن مل يؤثر حال وجوداملناطيّ  تهاملناطّية أخرى أو شطر من علّ 

ت ونفي الفوارق، وقاعدة ختريج اأمهّية قاعدة تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصيّ  تهنا كان

دة عوقا املناط والعّلة املستنبطة، وقاعدة مناسبات احلكم واملوضوع، وقاعدة االعتبار،

 ها مجيعها.احلديث عن ستفضنا يفاوالتي  ،ة واملوضوعية يف العناوينالطريقيّ 

 ء ـ التعليل النّّص ـ التعليل العقالئي(، هي التي شّكلتستقراالثالثة )اال هذه األضالعإّن 



 

ففهمنا األصويل هلذين االجتهادين كان ، واملناطي لينا مكّونات االجتهاد املقاصديإبالنسبة 

ّما تصوير االجتهاد املقاصدي عرب هذه املداخل واألركان بالطريقة التي توّصلنا إليها. أ

وجمّرد  ،يعتمد الظّن والتخمنيكثريًا ما فقد رأيناه غري دقيق، و ،ذه اآللياتواملناطي بغري ه

 !أو يتوّرط يف أشكال مرفوضة من األقيسة واآلراء الشعارات والكالم اإلنشائي البليغ

وقد اعتقدنا أّن هذا الذي توّصلنا إليه يمكنه أن يغرّي كثريًا من املقاربات الفقهيّة يف 

 املوضوعات املختلفة.

 ـ االجتهاد املقاصدي واملناطي، املوانع والعوائق 

ة وأضالعهام، مدهتام االستنباطيّ عاملقاصدي واملناطي، وذكرنا أ :ينبعد أن أّصلنا االجتهادَ 

ليها، فوجدنا مانعان لنا إعيق النتائج التي توّص ن ت  مكنها أش عىل املوانع التي ين نفتّ أحاولنا 

 :حمتمالن أساسّيان

ًل:ًالقياسًوالرأياملانعًاألوًّ

يف اإلطار املذهبي )الشيعي اإلمامي(، وقد خضنا يف ّتليل موقف أهل مانعًا وغالبًا ما يقع 

 ؟هلم قياس كان منظوراً للمعنى  ّي أو ،لهم يرفضونهعمن القياس واملشكالت التي جت البيت النبوّي 

تصّوراتنا يف االجتهاد ليه هو أّن القياس املنهّي عنه ال يشّكل عائقًا أمام وما توّصلنا إ

عنه أو عىل األقّل نظرّيًا ليسا مرتبطني  ال يتوّرطان يف القياس املنهّي فإهّنام ، املقاصدي واملناطي

به، وأّن املستهدف بالنهي عن القياس، لو مل نقل بأّنه فقط مواجهة النصوص بالعقل أو الزهد 

تقدير ذاك االنتقال من األصل إىل بالنصوص لصالح االغرتار بمرجعّية العقل، فهو عىل أبعد 

حكامن مفردان ـ عرب جمّرد التشاهبات واألقربّيات، وأّما القياس املعتمد عىل ام مها الفرع ـ ب

العّلة برصف النظر عن الوسائل الصحيحة الكتشاف العّلة.. أو قواعد التعّدي عن حرفّية 

يح املناط وإلغاء اخلصوصّيات النصوص املعتَمدة عند العرف اللغوي والعقالئي من نوع تنق

ذلك.. أو اعتامد  ء ومنهج املذاق الرشعّي ومناسبات احلكم واملوضوع ونحوستقراواعتامد اال

العقل والتقويم الشخّص يف استنتاج املوقف حيث ال نّص، فهذه كّلها، مل تقم أدّلة خاّصة 

قام هذا الدليل عىل جممل رافضة هلا بعنواهنا، نعم هي ّتتاج يف نفسها لدليل يرّبرها، وقد 

 قواعد التعّدي واملناط التي بّيناها سابقًا، وغريه ال دليل عليه.



  

ًةًتفريغًالرشيعةًومعضلةًالعلمنةشكاليًّإاملانعًالثاين:ً

االجتهاد املقاصدي واملناطي ال يوصالن لذلك من حيث ذاهتام وقواعدمها  نّ أوقد رأينا 

 ات استمرار الرشيعة يف بعض األحيان.بل مها من ضامنالتي اقتنعنا نحن هبا، 

 أدوراهما وتأثرياتهما ،ـ االجتهاد املقاصدي واملناطي 

بحثنا التأثريات املتوّقعة هلذين االجتهادين يف أضالع املنهج  ،يف هذا الفصل األخري

 ربعة تأثريات مهّمة:أاالجتهادي عمومًا، وقد رأينا 

ًوحّلًالتعارضًبينهاًةةًاجلزئيًّدلًّىلًتقويمًاألـًتأثريمهاًع1ً

لقد رأينا هنا أّن الكليات املقاصدّية والقواعد الدستورّية العاّمة، وكذلك العّلة املنصوصة 

أو املسَتن َطَقة أو حتى املظنونة بظنٍّ ال دليل عىل اعتباره يف نفسه، يمكنها أن تلعب ـ يف اجلملة ـ 

لتوفيق بينها أخرى، ويف إعادة إنتاج فهم دورًا واضحًا يف تقويم األدّلة اجلزئّية تارًة، ويف ا

ملالبسات صدورها أو إعادة إنتاج قّوهتا االحتامليّة ثالثة، بام يوجب الرتجيح والتقديم ألحد 

 الدليلني املتعارضني عىل اآلخر، من حيث الداللة أو الصدور أو جهة الصدور.

ًمظً لن ًااتًوثريًيفًفقهًالنظريًّالتأـ2ًً

صعيد عرب ّتقيقه مساحة الهاد املناطي واملقاصدي يمكنه التأثري عىل هذا ّن االجتأوقد رأينا 

مي يف ظ  ة ألصل املنهج النظري والنّ ساق يف النتائج الفقهيّة، وتوفريه الرشعيّ تّ ممتازة من اال

 املعرفة الفقهّية وغري ذلك.

ًـًالتأثريًيفًفقهًاحليلًالرشعية3ً

ام يضبطانه بحيث يرشطان هفقه املخارج، لكنّ  وقد رأينا أّن هذين االجتهادين ال يلغيان

 الفة املقاصد واملعنونات املقصودة للرشيعة.عليه عدم م

ًيفًالرشيعةوالتعّبدًـًالتعّقل4ًً

ات العاّمة يف سياق قضية التعّقل والتعّبد، ودافعنا رشنا لبعض النظريّ أبمناسبة هذا البحث 

ليه يف هذا الكتاب ترفع من إلنا ملنهج الذي توّص عن التعّبد يف الدين، لكنّنا نرى أّن نتائج ا

 إطالقًا. عّبدلغي التت   ، دون أنل يف املجال الرشعيالت التعقّ مستويات ومعدّ 



 

 كلمة أخرية

من مرّكب )املقاصد ـ  واضعة لدراسة منهج اجتهادي يتكّونحماولة متهذا الكتاب  كان

اب معه ضمن هذبشكل حقيقي وال املنهج ايت أّن تنشيط هذ، وقد رأالعلل ـ املناطات(

 ،ن يعيد تشكيل الوعي الفقهيات التي رأيناها، يمكنه أليها وباآلليّ القواعد التي توّصلنا إ

 ة متلفة.ويساعد عىل حّل الكثري من املشاكل، ويقّدم مقاربات فقهيّ 

ل الفقه، صو ألغي مناهج االجتهاد األخرى، وال يلغي ـ كام قلنا سابقًا ـ علمَ إّنه منهج ال ي  

ن تطّور الدرس األصويل، وتعطي مكنها أضافة نوعّية يل إبل عىل العكس من ذلك متامًا يشكّ 

 حكام.وآلية يف التعامل مع النصوص واأل ات عاّمة ملنهجدحمدّ 

 جميب. قريب   هإنّ  ،لناب  ينا س  دوأن هي ،ن يوفقنا لكّل خريأل اهلل تعاىل أسأ

ًوً ﴿ اِت و  ام  ًالس  ْلِق ًخ  ًيِف ًإِن  ًال ِذين  ًاأْل ْلب اِب ًأِل ويِل
ًآل  ي ات  اِر الن ه  ًو  ْيِل ًالل  ِف اْختاِل  ًو  اأْل ْرِض

ن اًمً  ب  اأْل ْرِضًر  اِتًو  و  ام  ْلِقًالس  ًيِفًخ  ون  ر  ك  ت ف  ي  ًو  ن وهِبِْم ًج  ىل  ع  اًو  ود  ع  ق  اًو  ي ام 
ًقِ ًاهلل   ون  ر  ْذك  ًي  ل ْقت  اًخ 

ِقن ً ًف  ان ك  ْبح  ًس  ًب اطاِل  ا ذ  ًِمْنًه  ًلِلظ املنِِي  ا م  ًو  ْيت ه  ًأ ْخز  ْد ق  ًف  ًالن ار  ْدِخِل ًت  ْن ًم  ًإِن ك  ن ا ب  ًر  ًالن اِر اب  ذ  ًع  ا

اْغِفرًْ ن اًف  ب  ن اًر  آ م  ْمًف  بِّك  ِنًأ ْنًآ ِمن واًبِر  ن اِديًلإِْلِيام  اًي  ن اِدي  ِمْعن اًم  ن اًس  ن اًإِن  ب  ًر 
ار  فًِّأ ْنص  ك  ن اًو  ن وب  ن اًًل ن اًذ  ْرًع 

ًاْلِقيً  ْوم  ًي  ا ِزن  ْ ًخت  ال  ًو  لِك  س  ًر  ىل  ًع  ن ا ْدت  ع  ًو  ا ًم  تِن ا آ  ن اًو  ب  ًر  اِر ًاأْل ْبر  ع  ًم  ن ا ف  و  ت  ًو  يِّئ اتِن ا ًس  لِف  ْ ًخت  ًال  ًإِن ك  ِة ام 

كً  ًذ  ًِمْن ْم ًِمنْك  اِمل  ًع  ل  م  ًع  ًأ ِضيع  ًال  ًأ ينِّ ْم هب   ًر  ْم ًهل   اب  اْست ج  ًف  اد  ًامْلِيع  ًب ْعض  ًِمْن ْم ك  ًأ ْنث ىًب ْعض  ًأ ْو ر 

يًِّ ًس  ْم نْه  ًع  ن  ر  فِّ ًأل  ك  تِل وا ق  ًو  ل وا ات  ق  ًو  بِييِل ًس  ًيِف وا أ وذ  ًو  اِرِهْم ًِدي  ًِمْن وا أ ْخِرج  ًو  وا ر  اج  ًه  ال ِذين  ئ اهِتِْمًف 

ً ًِمْن ا اب  و  ًث  ًاأْل ّْن ار  ا تِه  ْ ًحت  ًِمْن ِري ْ ًجت 
ن ات  ًج  ْم ن ه  أل  ْدِخل  اِبًو  ًالث و  ْسن  ًح  ه  ًِعنْد  اهلل   ًو  ًاهلل ِ )آل  ﴾ِعنِْد
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، املجمع العلمي للشهيد الصدر، الطبعة األسسًاملنطقّيةًلالستقراءحممد باقـــر، هـ(،1400ًالصدرً) .368

هـ، وأيضًا طبعة مركز األبحـاث والدراسـات التخّصصـية للشـهيد الصـدر، إيـران، 1410األوىل، 

، دار التعـارف للمطبوعـات، 1أيضًا ضمن املجوعة الكاملـة ملؤّلفاتـه، جهـ؛ و1426الطبعة الثانية، 

 بريوت، لبنان.

؛ وأيضًا م1982، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، ،ًاقتصادناحممد باقر هـ(،1400الصدرً) .369

ضمن سلسلة املجموعة الكاملة ملؤّلفات السيد الصدر الصادر عن الـدار نفسـه يف الطبعـة العرشـين 

 هـ.1429وأيضًا طبعة موسوعة اإلمام الصدر، ونرش دار الصدر، الطبعة األوىل، م،1987ًم لعا

تقرير )بقلم( حمّمد الصدر، ّتقيـق: مؤّسسـة املنتظـر  ،ًكتابًالطهارة،حممد باقر هـ(،1400الصدرً) .370

 م.2012إلحياء تراث آل الصدر، نرش مدين، إيران، الطبعة األوىل، 

، املؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الصـدر، إيـران، املعاملًاجلديدةًلألصول، حممد باقرهـ(،1400ًالصدرً) .371

ـ؛ وأيضًا ضمن سلسلة املجموعة الكاملة ملؤّلفات السيد الصدر الصادرة عـن ه1421الطبعة األوىل، 



  

دار التعارف يف بريوت؛ وأيضًا مركز األبحـاث والدراسـات التخّصصـية للشـهيد الصـدر، الطبعـة 

 ـ.ه1425الثانية، 

بقلم وتقرير السيد كاظم احلائري، نرشـ: املؤّلـف،  مباحثًاألصول،حممد باقر، هـ(،1400ًالصدرً) .372

 .هـ1ً،1408هـ.ًوط2ً،1425طقم، إيران، الطبعة األوىل؛ وأيضًا طبعة دار البشري، 

، جممع الشهيد آية اهلل الصدر العلمـي، بحوثًيفًرشحًالعروةًالوثقىحممد باقر، هـ(،1400ًالصدرً) .373

؛ وأيضًا ضمن املجموعة الكاملة ملؤلفاته، املؤمتر العاملي لإلمام الشهيد هـ1408ران، الطبعة الثانية، إي

 م.1971؛ وايضًا مطبعة اآلداب يف النجف، العراق، هـ1429الصدر، إيران، الطبعة األوىل، 

سـة دائـرة ، بقلم السّيد حممود اهلاشمي، مؤّس بحوثًيفًعلمًاألصولحممد باقر، هـ(،1400ًالصدرً) .374

 .هـ1417معارف الفقه اإلسالمي، إيران، الطبعة الثالثة، 

 ه.1427ًدار املحبنّي، إيران، الطبعة الثالثة،ماًوراءًالفقه،ًحممد حمّمد صادق،  م(،1999الصدرً) .375

ّتقيق: أمحد احلسيني، نرش: مكتبـة املرعيشـ  تكملةًأملًاآلمل،حسن، هـ(،1354ًالصدرًالكاظميً) .376

 هـ.1416ن، النجفي، قم، إيرا

بدون مكان [، انتشارات أعلمي، تأسيسًالشيعةًلعلومًاإلسالمحسن، هـ(،1354ًالصدرًالكاظميً) .377

 .]وتاريخ

تصحيح:  املبدأًواملعاد،صدر الدين حممد بن إبراهيم القوامي،  هـ(،1050صدرًاملتأهّلنيًالشريازيً) .378

هـ، وكذلك طبعة 1422لثالثة، جالل الدين اآلشتياين، انتشارات دفرت تبليغات إسالمي، الطبعة ا

 مركز نرش دانشكاهي يف طهران.

379. (ً ًاملتأهّلنيًالشريازي 1050ًصدر ًيفًصدر الدين حممد بن إبراهيم القوامي، هـ(، ًالربوبّية الشواهد

 تصحيح وتعليق: جالل الدين اآلشتياين، مركز نرش دانشكاهي، إيران. املناهجًالسلوكّية،

، تصـحيح وتعليـق: التوحيـداحلســني بن بابويـــه القّمـــي،  حممد بن عيل بنهـ(،381ًالصدوقً) .380

هاشم احلسيني الطهراين، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، إيران ]بـدون تـاريخ 

 وال رقم الطبعة[.

ّتقيق: قسم الدراسـات  ،ًاألمــايل،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه القّميهـ(،381ًالصدوقً) .381

 .هـ1417إلسالمية يف مؤّسسة البعثة، نرش مؤّسسة البعثة، طهران، إيران، الطبعة األوىل، ا

، ّتقيـق: عـيل أكـرب كتـابًاخلصـالحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمـي، هـ(،381ًالصدوقً) .382

 .هـ1403الغفاري، منشورات مجاعة املدّرسني يف احلوزة العلمية، قم، إيران، 

، املكتبـة احليدريـة، علـلًالرشـائعمد بن عيل بن احلسني بـن بابويـه القّمـي، حمهـ(،381ًالصدوقً) .383

 .م1966النجف، العراق، 

، ّتقيق: الشيخ  عيونًأخبارًالرضاحممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القّمي، هـ(،381ًالصدوقً) .384

 .هـ1404حسني األعلمي، مؤّسسة األعلمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

، تصـحيح: عـيل أكـرب معاينًاألخبـارحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي، هـ(،381ً)ًالصدوق .385

 .م1982غفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، 



 

، ّتقيق عـيل كاملًالدينًومتامًالنعمةحممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القّمي، هـ(،381ًالصدوقً) .386

 .هـ1422ري، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة الرابعة، أكرب غّفا

، صـّححه كتابًمنًالًحيرضهًالفقيهحممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القّمي، هـ(،381ًالصدوقً) .387

يـران، الطبعـة وعّلق عليه: عيل أكرب غفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قـم، إ

 .هـ1404الثانية، 

الفكرًاألصويلًوإشكالّيةًالسلطةًالعلمّيةًيفًاإلسالم،ًقراءةًيفًنشأةًعلمًاألصولًعبد املجيد،  الصغري، .388

 .م1994، دار املنتخب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ومقاصدًالرشيعة

 صائرًالدرجاتًيفًفضـائلًآلًحممـدبأبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ القّمي، هـ(،290ًالصّفارً) .389

 ،تصحيح وتعليق: حمسن كوچه باغي التربيزي، نرش مكتبة آية اهلل العظمى املرعيشـ النجفـي، قـم ،

 ـ.ه1404إيران، 

، باعتنـاء حممـد املحجـري، كتابًالوايفًبالوفياتصالح الدين خليل بن أيبك، هـ(،764ًالصفديً) .390

 .]بدون تاريخ[ع دار صادر، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية دار النرش فرانـز رشتايز شتوتغارت، مطاب

، ّتقيق وختريج وتعليق: حبيب الرمحن املصنّفأبو بكر عبد الرزاق بن مهام،  هـ(،211الصنعاينً) .391

 األعظمي، نرش املجلس األعىل.

،عيل بن سعد بن صالح، الضوحيي،ً .392 د، اململكة نرش: مكتبة الرش آراءًاملعتزلةًاألصولّية،ًدراسةًوتقويام 

 م.1995العربية السعودّية، الطبعة األوىل، 

مؤسسة النرش اإلسالمي  رياضًاملسائلًيفًبيانًأحكامًالرشعًبالدالئل،عيل،  هـ(،1231الطباطبائيً) .393

 .هـًوماًبعد1414التابعة جلامعة املدّرسني، إيران،الطبعة األوىل، 

، حجري، مؤّسسة آل البيـت فاتيحًاألصولمحممد بن عيل، هـ(،1242ً)ً]السيدًاملجاهد[الطباطبائيً .394

  ،بدون مشخصات أخرى[للطباعة والنرش[. 

بـدون مشخصـات [حجـري،  املناهـل،حمّمـد بـن عـيل، هــ(،1242ً)ً]السيدًاملجاهـد[الطباطبائيً .395

 .]أخرى

، بنيـاد علمـي وفكـري عالمـه طباطبـائي مـع حاشيةًالكفايـةحممد حسني، هـ(،1981ًالطباطبائيً) .396

 كتاب، إيران.ناميشكاه ونرش 

، مؤّسسـة األعلمـي للمطبوعـات، امليـزانًيفًتفسـريًالقـرآنحممد حسـني، هـ(،1981ًالطباطبائيً) .397

 . وأيضًا طبع مجاعة املدّرسني، قم، إيران.م1970بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

ملجيـد ، ّتقيـق وختـريج: محـدي عبـد ااملعجمًالكبريأبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،360الطرباينً) .398

 السلفي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية.

 .م1995دار احلرمني،  املعجمًاألوسط،أبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،360الطرباينً) .399

400. ً ًاألخبار،ًأبو الفضل عيل، هـ(،7الطربيسً)ق ًيفًغرر ًاألنوار ّتقيق: مهدي هوشمند، دار  مشكاة

 .هـ1418األوىل،  احلديث، إيران، الطبعة

، انتشـارات أسـوة، االحتجـــاجأبو منصــور أمحــد بن عيل بن أبــي طالــب،  (،هـ6الطربيسً)قً .401

 .هـ1413إيران، الطبعة األوىل، 



  

، ّتقيق ونرشـ: مؤّسسـة إعالمًالورىًبأعالمًاهلـدىأبو عيل الفضل بن احلســن، هـ(،6ًالطربيسً)ق .402

 .هـ1417الطبعة األوىل،  آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران،

، جممعًالبيانًيفًتفسريً)لعلوم(ًالقرآنأمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلسن،  (،هـ6الطربيسً)قً .403

م؛ وأيضًا نرش األعلمي يف بريوت، الطبعة الثانية، 1988دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 
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، تقديم: خليل املـيس، جامعًالبيانًعنًتأويلًآيًالقرآن أبو جعفر حممد بن جرير، هـ(،310الطربيً) .404

 .م1995ضبط وتوثيق وختريج: صدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، 

، النشـأة املسـتأنفة، دار السـاقي ،ًمنًإسـالمًالقـرآنًإىلًإسـالمًاحلـديثجورج م(،2016طرابييشً) .405

 .م2010لعرب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، باالشرتاك مع رابطة العقالنّيني ا
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 .هـ1395الطبعة الثانية، 

407. ً ًالرائقًرشحًكنزًحمّمد بن حسني بن عيل احلنفي،  هـ(،1138الطوريًالقادريً)بعد ًالبحر تكملة

 .م1997ريج: زكريا عمريات، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ضبط وخت الدقائق،

ّتقيق: أمحد  رسالةًيفًرعايةًاملصلحة،سليامن بن عبد القوّي،  هـ(،716الطويفًالرّصرصيًاحلنبيلً) .408

 م.1993عبد الرحيم السايح، الدار املرصّية اللبنانّية، الطبعة األوىل، 

 رشحًخمترصًالروضة.سليامن بن عبد القوّي،  هـ(،716ً)الطويفًالرّصرصيًاحلنبيل .409

، ّتقيق حممد رضـا األنصـاري العّدةًيفًأصولًالفقهحممد بن احلسن أبو جعفر، هـ(،460ًالطويسً)ً. .410

 هـ.1417القمي، مطبعة ستارة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

، تصحيح وتعليق: حممد تقـي ةاملبسوطًيفًفقهًاإلماميًّحممد بن احلسن أبو جعفر، هـ(،460ًالطويسً) .411

؛ وأيضـًا نرشـ مؤّسسـة النرشـ ه1387الكشفي، نرش املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفرّيـة، إيـران، 

 .هـ1422اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
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 .هـ1418املدّرسني، قم، إيران، الطبعة اخلامسة، 
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فهرستًكتبًالشيعةًوأصـوهلمًوأسـامءًاملصـنّفنيًوأصـحابًاحلسن،  حممد بنهـ(،460ًالطويسً) .414
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، دار الكتـب اإلسـالمّية، ،ًاالستبصارًفيامًاختلـفًمـنًاألخبـارحممد بن احلسنهـ(،460ًالطويسً) .416
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 م.1983ودار األضواء، بريوت، الطبعة الثالثة،  هـ،1389ميّل إيران، إيران، الطبعة األوىل، 
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، انتشـارات خيـام، قـم، رحيانةًاألدبًرشحًأحـوالًوآثـارحمّمد عيل،  (،هـ1373مدّريسًالتربيزيً) .616

 .م1995إيران، الطبعة الرابعة، 

، نقله عـن اإلنجليزّيـة: حممـد مقّدمةايًبرًفقهًشيعه،ًكلياتًوكتابشنايسحسني، مدّريسًطباطبائي،ً .617

 م.1989آصف فكرت، بنياد بووهشهاي إسالمي، مشهد، إيران، 

، طهـران، مشـتاقىًومهجـورى،ًگفـتًوًگوهـايىًدرًبـابًفرهنـسًوسياسـتمصطفى،  ملكيان، .618

 .م2006

، منشـورات نگـاه معـارص، جستارهايىًدرًعقالنيـتًومعنويـتراهىًبهًرهايى،ًمصطفى،  ملكيان، .619

 طهران.

 .م2002مؤّسسة نگاه معارص، إيران، مهرًماندگار،ًمقاالتىًدرًاخالقًشناسى،ًمصطفى،  ملكيان، .620

منشـورات نگـاه  حديثًآرزومندى،ًجسـتارهاىًدرًبـابًعقالنّيـتًومعنوّيـت،مصطفى،  ملكيان، .621

 .م2010معارص، إيران، 

نرش پووهشگاه علـوم  عقلًوايامنًازًديدگاهًسورنًكركگور،حييى وحمسن،  زاين،نرصيتًورحيميًغا .622

 .م2016وفرهنگ اسالمى، إيران، الطبعة األوىل، 

 الدوريات والنشريات

اهًآيتًاهللًالعظمىًگعّلتًوحكمتًازًديدًعلريضا وعليمراد وحسني، أصغريًومهاجريًوسنايي، .623

 م.2013ً، شتاء عام13لعدد ، إيران، ا«تا اجتهاد»جمّلة شبريىًزنجاين،ً

 ، دايره املعارف بزرگ اسالمی، إيران.3مج  ابنًجنيد،أمحد،  اكتچي،پ .624

ترمجة: أسـامة الشـحامين،  سورنًكريكگوردًوحضورًالذاتًيفًوهادًالوجود،ريتشارد بورك،  هوفر، .625

 .م2013، لعام 56ـ  55جمّلة قضايا إسالمّية معارصة، العدد 

، السـنة 52ـ  51، جمّلة قضايا إسـالمية معـارصة، العـدد ندًكريكيغارداإليامنًعنعيمة،  بورحممدي، .626

 .م2012السادسة عرشة، صيف وخريف عام 

ًعندًجونًبيشوب،حمسن وشيامء،  جواديًوالشهرستاين، .627 ًاإليامنية جمّلة قضايا إسالمّية  حتليلًالنزعة



 

 .م2012، السنة السادسة عرشة، شتاء وربيع، 50ـ  49معارصة، العدد 

ًالنظرًيفًالقياسً)الفقهي(حسن،  هري،اجلوا .628 ، 23، جمّلة فقه أهل البيت، إيران ولبنان، العدد إعادة

 .م2001

ـ  48، جمّلة االجتهاد والتجديد، لبنان، العـدد: الدينًيفًعرصًالفردانّيةًوالالمنطقّيةًحيدر، حّبًاهلل، .629

 م.2019، خريف وشتاء عام 49

، فسريًالقرآين،ًمعًجولدتسيهرًيفًمذاهبًالتفسريًاإلسـالمياالسترشاقًوتارخيّيةًالتحيدر، حبًاهلل،ً .630

 .م2003جمّلة املنطلق اجلديد، بريوت، لبنان، العدد السادس، 

، جمّلة قضايا إسالمّية معارصة، العدد االجتهادًبنيًأحكامًالدينًوأهدافًالدينحممد رضا،  احلكيمي، .631

 .م2001، 10ـ  9

، جمّلة نصـوص اإلمامًجعفرًالصادق،ًالعدالةًبمنظورًدينيتعريفًالعدالةًعندًحممد رضا،  احلكيمي، .632

 .م2019، ربيع عام 54معارصة، لبنان، العدد 

 .م2000، لعام 8جمّلة قضايا إسالمّية معارصة، العدد  مقاصدًالرشيعةً)حوار(،حسن،  حنفي، .633

ًضوابطها،نور الدين بن متار،  اخلادمي، .634 ًحجيتها ًحقيقتها ًاالستقرائّية، العدل، العدد  جمّلة املقاصد

 .هـ1428عامً، 33

، جمّلـة بارادايمًالنزعةًالشخصـّيةًيفًأصـولًالفقـهًوتبلـورًنظرّيـةًحـّقًالطاعـةعيل،  اهليًاخلراساين، .635

 .م2020، ربيع عام 54االجتهاد والتجديد، لبنان، العدد 

بنـان، العـدد جمّلة فقه أهل البيـت، إيـران ول منًفقهائناًابنًاجلنيدًاإلسكايف،، صفاء الدين، اخلزرجي .636

 .م1997، لعام 10

، ترمجة: االنتامءًاحلداثويًوإشكالّيةًالتعّبدًبالنّص،ًقراءةًنقدّيةًيفًآراءًمصطفىًملكيانرسوش،  دّباغ، .637

 .م2014، ربيع وصيف عام 35ـ  34حمّمد عبد الرزاق، جمّلة نصوص معارصة، لبنان، العدد 

 ، مرص.17، م10جمّلة املنار ج التعريفًبكتابًاالعتصام،حمّمد رشيد،  م(،1935رضاً) .638

، عام 8جمّلة قضايا إسالمّية معارصة، العدد  مقاصدًالرشيعةً)حوار(،مجال الدين،  م(،2017عطّيةً) .639

 .م2000

 .م2001، 10ـ  9، جمّلة قضايا إسالمية معارصة، العدد مقاصدًالرشيعةً)حوار(طه جابر،  العلواين، .640

جمّلـة  استنادًفقهيًبـهًمـذاقًرشيعـتًدرًبوتـهًنقـد، أبوالقاسم وحمّمد، عليدوستًوعشايريًمنفرد، .641

 .م2009، عام 22حقوق اسالمي، إيران، العدد 

جملة  چيستیًوكاركردهاىًمذاقًرشيعت،أبو الفضل وحسني،  عليشاهيًقلعهًجوييًونارصيًمقّدم، .642

 .86/1مطالعات اسالمي، فقه وأصول، إيران، العدد 

643. (ً ًاهلل ًوحمّمد حسني،  م(،2010فضل ًالتفكري،االجتهاد ًمنهج ًيف جمّلة املنطلق،  إمكانّياتًالتجديد

 .م1995، 111لبنان، العدد 

جمّلة حقوق اسالمي، إيران، العدد  تفاوتًتنقيحًمناطًوالغاىًخصوصيتًباًقياس،، مسعود، فيايض .644



  

42. 

 ، السنة العارشة.35جمّلة فقه، إيران، العدد  تنقيحًمناط،عيل أكرب،  كالنرتي، .645

جمّلة مطالعات اسالمي، الفقه واألصول،  مفهوم،ًاعتبارًوميكانيزمًتنقيحًمناط،، عيل أكرب كالنرتي، .646

 .م2008، عام 1/81إيران، العدد 

ترمجة: مصطفى ملكيان، جمّلة نقد ونظر،  انفسىًبودنًحقيقتًاست،سورين، م(،1855ًكريكجاردً) .647

 .م1995، صيف عام 4ـ  3إيران، العدد 

ــــراين، .648 ــــل،  اللنك ــــواد فاض ــــد ج ــــهًحمّم ــــاتفق ــــنظمًوالنظرّي ــــمي، ال ــــع الرس ، املوق

http://fazellankarani.com/persian/news/21734. 

ًالرشعّية،عبد اهلل،  مصلحي، .649 جمّلة االجتهاد والتجديد،  اإلمامًعيلًواالستداللًبالقياسًيفًاألحكام

 .م2019، صيف وخريف عام 52ـ  51لبنان، العدد املزدوج 

ً، لعام2جمّلة هفت آسامن، إيران، العدد: درًجهانًمعارص،ًحوارًدينًوديندارىًمصطفى،  ملكيان، .650

 م.1999

651. ً ًوليرباليسم،ًمصطفى،ملكيان، ، 48جمّلة كيان، إيران، العدد:  سخنىًدرًچندًوچونًارتباطًاسالم

 .م1999لعام 

652. ً ًعلامنيت،ًمصطفى،ملكيان، ًعقالنيت، ًقداست، ًجديد: ًودنياى ًحوزه جملة راه نو، إيران،  حوار

 ، حاوره: أكرب گنجي.م1998ام ، لع13العدد: 

، 13، جمّلة قضـايا إسـالمّية معـارصة، العـدد مقاصدًالرشيعةًيفًمدرسةًأهلًالبيتمهدي،  مهريزي، .653

 .م2002لعام 

ترمجة: مصطفى ملكيان، جملة  ادلهًكركگورًبرًضدًاستداللًآفاقىًدرًدين،روبرت مري،  هيوًآدامز، .654

 .م1995، لعام 4ـ  3نقد نظر، إيران، العدد 
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