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هذا هو العدد الثامن عشر من اجمللة يف عامها اخلامس، استهله عبد 
تستهدف تقعيد مفاصد الشريعة، , ين بدراسة أصولية بالغة األمهيةالرمحن الكيال

فبّين حقيقة القاعدة . وإحصائها بإطار من املعايري احلاكمة واملعامل اهلادية املرشدة
املقصدية األصولية، منتهياً بالدعوة إىل مزيد من البحث والدراسة ملوضوع قواعد 

قاصد الشريعة، وأوصى بدراسة تللك املقاصد حىت يغدو حبثاً خاصاً من مباحث م
القواعد دراسة حتليلية تأصيلية يبني حقيقتها وتظهر أدلتها وتكشف عما ينبثق 

  .عنها من قواعد وأصول، وتعمد إىل تفعيلها بالصور التطبيقية والوقائع العملية
ويقدم لنا عبد اجلبار سعيد إسهاماً متمّيزاً يف واحد من احملاور اليت تدور   

وهو حياول يف .  رسالة اجمللة، ذلك هو حمور منهجية التعامل مع السنة النبويةعليها
حبثه أن يتحسس األسباب اليت حادت بالسنة النبوية عن أداء دورها التشريعي إىل 
دور آخر فاعل يف البناء احلضاري، وأن يستكشف الضوابط املنهجية اليت ميكننا 

  .عد إثبات صحتهمن خالهلا أن حنسن قراءة النص النبوي ب
إن منهجية التعامل مع السنة النبوية رواية ودراية باب مفتوح للبحث   

  .والتأليف، وهذا البحث يعد إسهاماً يف هذا االجتاه
  

ويقدم لنا نعمان بو قزة رؤيته البن حزم األندلسي باعتباره صاحب 
 مشروع ثقايف أصيل استهدف إعادة اإلعتبار لسلطان النص والعقل اللذين 
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شوهتهما مشروعات أخرى قامت على الثقافة الغنوصية والباطنية وكتناه األسرار 

لقد لقد تناول الكاتب يف ورقته أصول نظرية املعرفة عند . وتعطيل السنن الكونية
ن حزم وأبعادها، كما رسم مالمح املنهج العقلي والتفكري العلمي عنده، مث اب



  

شرح  موقفه من املنطق والفلسفة، وعرج على موقفه من بقد القياس األصويل، 
مبدياً كيف أدرك ابن حزم طبيعة املأزق الذي وقعت فيه األمة يف زمنه، وكيف 

صول الفقه هبدف تأصيلها، أخذ املبادرة بثورته الفكرية التجديدية عند نقد أ
وكيف أن ظاهرية ابن حزم جتاوزت بذلك حدود املذهب الفقهي إىل رحابت 

  .املشروع الثقايف البديل
ويف باب الرئي واحلوار يقدم لنا وليد منري رؤية ألبعاد النظام املعريف يف 
ن االسالم، انطالقاً من أن لكل دائرة حضارية نظامها املعريف يف االسالم ينبع م

مفهوم التوحيد ليمتد إىل أبعاد أربعة، هي الوحي والكون والعفل والتاريخ، وأنه 
بذلك يتمّيز عن غريه من األنظمة خبصوصية كل من ثقافته وحضارته على حد 

وإذا كانت املنظومة التشريعية تعتمد الوحي املرتل مصدراً فإن املنظمة . سواء
وإذ يعرض . بيان والربهن والعرفان تتشكل من ال– كما يرها الباحث –الفكرية 

تفصيالً هلذه املفردات، يؤكد أن النظام املعريف يف االسالم ال ينفصل حبال عن 
نظام االعتقاد والقيم، كما يؤكد على املفاهيم احلديثة للوسطية باعتبارها سبيال 

من جهة بني العقالنية العمياء والالمعقولية العاطفية، أو بني االميان النفرط بالعلم 
وتشويه مسعة العلم من جهة أخرى، كما يؤكد على قيمة الشورى كمنهج 
  . إجرائي يوفر مجاعية القرار من ناحية ويضمن مجاعية املسؤولية من ناخية أخرى

  
والنظام املعريف يف االسالم مصطلح حديث، لكن مفهومه كان حاضراً   

 القيمي منظومة متكاملة يف العقل املسلم، ويشكل مع النظام االعتقادي والنظام
  .لالسالم مبعناه الشامل

  
واجمللة تبقي هذا الباب مفتوحاً ألي اسهام يف املوضوع يعمق دالالته   

  .ويزيدها إيضاحاً
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 ويف باب القراءات واملراجعات يقدم لنا رضوان زيادة قراءته الناقدة  
السلطة يف االسالم، وهي واحدة من قراءاته اليت ترد : لكتاب حممد عابد اجلابري

  .تباعاً يف االعداد القادمة من اجمللة
  

وتواصل اجمللة تقدمي باهبا اجلديد عروض خمتصرة، يقدمه هذه املرة لؤي   
صايف، فيعرض لنا أربعة من الكتب احلديثة اليت صدرت باالجنليزية خالل هذا 

 ونأما أن تلفت هذه العروض نظر القراء من الباحثني واملهتمني اىل اجلديد العام،
  .من االصدارات املتميزة يف جماالت اهتمام اجمللة

  
هذا، وقد استخحدثنا باباً جديداً بعنوان التعريف بالتراث، يستهدف   

تقريب أمهات كتب التراث االسالمي اىل القارئ املعاصر، كاشفاً عن كنوزها 
 على أمهيتها يف باهبا، مبيناً مضامينها للباحثني عامة، وملن تقتصر ثقافتهم داالً

وقد اخترنا هلذا . املعاصرة على االحاطة باملصادر التراثية يف شىت فروع املعرفة
العدد ثالثة تعريفات قدمها أبو الفداء التوين، عن الطبقات الكربى البن سعد، 

  . البالغة البن أيب احلديدوامللل والنحل للشهرستاين، وشرج هنج
  

وخيتتم العدد كالعادة بباب الورقيات، حيث يقدم حمي الدين عطية   
اجلزء األوملن وراقيته عن الوسطية والتطرف، وهو يشمل الكتب الصادرة يف هذا 
اجملال منذ بداية التسعينات، مرجءاً اجلزء الثاين، عن األطروحات اجلامعية 

  .، إىل العدد القادمواملقاالت وحبوث املؤتورات
  

االسالمي \نسأل اهللا تعاى أن جيعل هذا العدد مسامهة يف إغناء العقل ل  
املعاصر، مبختلف الرؤى واالجتهادات، ذات العالقة املباشرة باهتماماته 

  .وتساؤالته
 
 
 
 

 
 



  

  قواعد المقاصد
  حقيقتها ومكانتها في التشريع

  
  *عبد الرمحن إبراهيم زيد الكيالين

  
  
  

  :متهيد
يتناول هذا البحث موضوعاً متخصصاً من موضوعات علم مقاصد   

ويهدف البحث إىل بيان مفهوم القاعدة . الشريعة االسالمية، هو قواعد املقاصد
املقصدية، ومتييزها من القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية، وتوضيح أمهيتها 

 على القواعد وقد تركز اهتمام البحث. وعالقتها بكليات التشريع وجزئياته
املقصدية اليت ساقها االمام الشاطيب يف كتابه املوافقات، مث استدعاء االنتباه اىل 
ضرورة استقراء املقاصد يف جهود علماء األمة االخرين، وتفعيل هذه القواعد 

ذلك أنه منذ أنزل القرآن الكرمي على رسول . بالصور التطبيقية والوقائع العلمية
وسلم وآيات الكتاب العزيز تتعاقب على تأكيد ارتباط أحكام اهللا صلى اهللا عليه 

الشريعة االسالمية الكلي منها واجلزئي باحلكم واملصاحل واملعاين اليت تكفل سعادة 
  .االنسان يف عاجله وآجله ودنياه وآخرته

وتغدو هذه احلقيقة واضحة مستمرة بتتبع كثرياً من النصوص التشريعية،   
  ثقى بـني األحكام واحلكم، وتوضح أن هذه األحكام ما هياليت تبني الصلة الو
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قسم الشريعة االسالمية حبامعة  م، أستاذ مساعد يف ١٩٩٦دكتوراه يف الفقه وأصوله من اجلامعة األردنية، * 

  .مؤته يف األردن



  

إال وسائل لتحقيق مقاصد عليا، تتجسد مصاحل حيوية واقعية يف حال إقامتها 
بيل املثال واالمجال قوله تعاىل يف بيانه حلكم ومن ذلك على س. واالمتثال هبا

وبيانه سبحانه ألثر الصالة يف حياة ). ١٨٣:الصيام يف رمضان وحكمته ؤالبقرة 
نَّ الصَّلَاةَ َتْنَهى َعنِ الْفَْحَشاء َوالُْمنكَرِ َولَِذكُْر اللَِّه أَكَْبُر َواللَُّه َيْعلَُم َما  إ[املسلمني 
وإظهار للغاية املتوخاة من األمر ببذل الوسع يف ). ٤٥:ت العنكبو ( ]َ َتْصَنُعون

َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُوٍَّة َوِمن رَِّباِط الَْخْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعْدوَّ  [إعداد القوة 
  ]ْ اللِّه َوَعُدوَّكُْم َوآَخرِيَن ِمن ُدونِهِْم الَ َتْعلَُموَنُهُم اللُّه َيْعلَُمُهم

، وتنبيهه سبحانه وتعاىل إىل أثر حفظ البصر وحفظ الفرج يف )٦٠:األنفال ( 
 قُل لِّلُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروَجُهْم ذَِلَك أَْزكَى [نفوس املؤمنني 

، إىل غري ذلك من اآليات االيت تبني من ارتباط اأحكام  )٣٠:النور ( ]  ْ لَُهم
ومثل هذا السنن . ية بقلنون الغاية وتنفي من جهة أخرى العبثية يف التشريعالشرع

العام الذي مضى عليه الشارع يف تشريعه واستقر حقيقة ثابتة ال تقبل النقض، 
يعكس معقولية الشريعة االسالمية ويدعو اجملتهدين إى تبني هذه املقاصد املعقولة، 

  .ء التشريعي كلهكوهنا متثّل األساس الذي قام عليه البنا
  

ومن هنا ظهر علم املقاصد وتتابعت اجلهود العلمية وتنامت الدراسات املستقلة، 
وال ينكر أحد قيمة . اليت بذلت يف حبث مقاصد الشريعة االسالمية واستقرائها

اجلهود املتواصلة يف إظهار هذا العلم ووضع ضوابطه شروطه، ابتداًء باإلمام 
 و "املستصفى"، وتلميذه اإلمام الغزايل يف كتابيه "ان الربه" اجلويين يف كتابه 

، واإلمام "قواعد األحكام"، واإلمام العز بن عبد السالم يف كتابه "شفء الغليل"
ومروراً مبن جاء بعدهم من مثل اإلمام اآلمدي يف ". الفروق"القرايف يف كتابه 

 لى رأسها كتابواإلمام ابن تيميه يف كتبه املعروفة ووع، "االإحكام"كتابه 
، وانتهاًء باإلمام "إعـالم املوقعني"، وتلميذه ابن القيم يف كتابه "الفـتاوى"

الشـاطيب شـيخ علم املقـاصد الذي تنـاول هذا املوضوع باسـتفاضٍة 
وعمق، وأسـلوبٍ أصويلّ فذ، ال أجد غريه ممن تقّدمه قد نسج على منواله، بعد 

  إن : ستفاد منها، وال أعدو احلقيقة إذا قلتأن تزود بكل ما كتبه السـابقون، وا
 

  ١١دراسات   /                   حبوث    حقيقتها ومكانتها يف التشريع : قواعد املقاصد
  



  

ما قدمه السابقون يف علم املقاصد هو مبثابة مقدمة بالنسبة إىل ما حبثه االمام 
  .الشاطيب يف هذا العلم

ا العلماء املعاصرون يف موضوع فضال عن اجلهود املعاصرة اليت قدمه  
" مقاصد الشريعة االسالمية"كتاب : علم مقاصد الشريعة االسالمية من مثل

للدكتور يوسف " املقاصد العامة للشريعة االسالمية" وللشيخ الطاهر بن عاشور،
لألستاذ عالل الفاسي، " مقاصد الشريعة االسالمية ومكارمها"حامد العامل، و

نظرية "للدكتور أمحد الريسون، و " د االمام الشاطيبنظرية املقاصد عن"و
لألستاذ امساعيل احلسين، إىل غري ذلك من " املقاصد عند االمام الطاهر بن عاشور

  .الدراسات واألحباث املقدمة خدمة لعلم املقاصد، وبياناً ملباحثه ومفرداته
علم مقاصد (وإن من املوضوعات واملباحث اليت تنضوي حتت لواء   

البحث يف كيفية ضبط هذا العلم الواسع عن طريق قواعد ) ريعة االسالميةالش
حمددة مضبوطة، حىت ال يكون هذا العلم فضفاضاً فيدخل فيه ما ليس منه، أو 

بقواعد (خيرج منه ما هو يف صميم مدلوالته، وميكن تسمية خذا البحث 
العلوم بقواعد ورحم اهللا االمام الزركشي الذي نبه إىل أمخية ضبط ). املقاصد

إن ضبط األمور املنتشرة املتعددة يف القوانني املتحدة أوعى حلفظها :" حمددة فقال 
وإن مما يسجل لإلمام الشاطيب من مظاهر االبداع والتجديد ". وأدعى لضبطها

اليت أضافها إىل علم املقاصد، ما قدمه من جهد عظيم يف جمال تقعيد املقاصد، 
يف العديد من تلك الكليات اجلامعة ملعاٍن تشريعية " تاملوافقا"حيث زخر كتابه 

عامة تشكل كل منها معلماً أساسياً من املعامل اليت إلتفت إليها الشارع احلكيم يف 
  .تشريعه

وهذه القواعد أشار إليها الدكتور أمحد الريسوين حفظه اهللا يف كتابه   
زيد عن مخسني قاعدة  حيث سرد ما ي"نظرية املقاصد عند إلمام الشاطّيب"القيم 

 على أن حقيقة القاعدة "املوافقات"مقصدية ساقها االمام الشاطيب يف كتابه 
املقصدية، وحتديد املراد هبا ما زال خوضوعاً حباجٍة إىل دراسٍة وحبٍث ونظرٍ ال 
سيما إذا علمنا أن هناك مصطلحات قريبٍة وذات صلٍة هبذا املصطلح من مثل 

  ).قاعدة األصوليةال(و ) القاعدة الفقهية(
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ويقع يف سياق البحث يف القاعدة املقصدية البحث يف أمهيتها ومكانتها يف مقام 
ن تكون منطلقاً االستدالل واالجتهاد، إضافة إىل ضرورة حتديد احملاور اليت ميكن أ

من أجل هذا كله كان هذا . ألحباٍث أخرى يف سياق البحث يف القاعدة املقصدية
، وداعياً إىل "املوافقات"البحث مركزاً على ما ذكره االمام الشاطّيب يف كتابه 

  .ضرورة بذل املزيد من اجلهد يف سبيل ضبط هذا العلم وبيان أبرز معامله وأسسه
  

  :  ةحقيقة القاعدة املقصدي
  :ميكن تعريف القاعدة املقصدية بأهنا

قضية كلية يعرب هبا عن معًىن عام مستفاد من أدلة الشريعة املختلفة اجتهت ارادة (
 ١).الشارع إىل إقامته مت خالل ما شرع من أحكام

وقبل أن أشرع يف بيان هذا التعريف وحتليله، أود أن أمثل لبعض القواعد املقصدية 
   : من خالل ما ساقه االمام الشاطّيبلبيان حقيقتها وذلك

  ٢.الشارع ال يقصد التكليف بالشاق واإلعنات فيه .١
ال نزاع فيأن الشارع قاصٌد إىل التكيف مبا يلزم من كلفة  .٢

ومشقٍة ما، ولكنه ال يقصد نفس املشقة، بل يقصد ما يف ذلك من 
   .٣املصاحل العائدة على املكلف

عتاد حبيث حيصل إذا كانت املشقة أمراً خارجاً عن امل .٣
للمكلف هبا فساد ديين أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها الرفع على 

  .٤اجلملة 
فهذه قواعد مقصدية يتعلق موضوعها يف رفع احلرج يف الشريعة   

  .االسالمية، وهي على سبيل املثال ال احلصر
  ١٣سات   درا/                   حبوث    حقيقتها ومكانتها يف التشريع : قواعد املقاصد

  : وهناك قواعد مقصدية تتعلق باملصلحة واملفسدة من مثل

                                                 
، ٧٢٨، ص الكليات/، والكفوي١٧، ص التعريفات/اجلرجاين: ميكن الرجوع يف معىن القاعدة استقالالً إىل 1

: املستصفى/الغزايل : ويف معىن املقاصد إىل. ١/١١األشباه والنظائر/ ، والسبكي١/٢١٢ القواعد/ واملقرّي
 .٢/٣٧املوافقات/، والشاطيب٣/٢٧١اماألحك/، اآلمدي١/٢٨٧
  .٢/١٢١ املوافقات/الشاطيب 2
  .١٢٤-٢/١٢٣املرجع السابق  3
  .٢/١٥٦ املرجع السابق  4



  

  .٥وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معاً -

املفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إىل املصلحة يف حكم االعتياد،  -
 .٦فرفعها هو املقصود شرعاً، وألجله وقع النهي

عة أو املعصية تعظم حبسب عظم املفهوم من وضع الشارع أن الطا -
  .٧املصلحة أو املفسدة الناشئة عنها

ترك إعتبار املصاحل يف األوامر الصادرة عن الشرع يعد خمالفة لقصده يف  -
  .٨تشريعها

تتفاوت درجات األمر حسب تفاوت درجات املأمو، ضرورياً كان أو  -
  .٩ًحاجياً أو حتسينيا

 مقصود الشارع، كما أن العمل بالظواهر على تتبع وتغال، بعيد عن -
  .١٠إمهاهلا إسراف أيضاً

  .١١املصاحل واملفاسد راجعة إىل خطاب الشارع -
األصل يف العبادات التوقف دون االلتفات إىل النعاين، وأصل العادات  -

  .١٢اإللتفات إىل املعاين
هذه بعض القواعد املقصدية اليت استعرضها االمام الشاطيب بالشرح والبيان 

ومقام البحث هنا بيان حقيقة هذه القاعة، وأستعرض ذلك . تأصيلوالتفصيل وال
 :من خالل ما ذكرته من تعريفها، وضمن النقاط التالية

 تتسم هذه القواعد بالكلية، أي أهنا ليست خمتصة بباب دون باب، أو :أوالً 
  حال دون حال، وال زمان دون زمان، وال بشخصٍ دون شخص، فهي من
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الكلية واالتساع حبيث تشمل مجيع األبواب واألشخاص واألقوال واألزمان وهذا 

  .واضٌح جلّي يف القواعد اليت استعرصها، حيث إن الصفة الكلية ظاهرة بينة فيها
  

ة تعرب عن معىن عام قصده الشارع والتفت اليه، هذه القاعدة الكلي: ثانياً
وعرفنا قصد الشارع له من خالل تصفح كثري من اجلزئيات واألدلة اليت هنضت 

قاعدة . ١٣النظر يف املآل معتٌرب مقصود شرعاً"فالقاعدة املقصدية . بذاك املعىن العام
َب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كُِت[: تعرب عن معًىن عام، هنضت به أدلة كثرية من مثل قوله تعاىل

 :، وقوله تعاىل )١٨٣:البقرة (] كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ
، وقوله )١٧٩:البقرة  (]َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ َياْ أُوِلْي اَأللَْبابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ[

األنعام  (]يَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللِّه فََيُسبُّواْ اللَّه َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍَوالَ َتُسبُّواْ الَِّذ[ :تعاىل 
فهذه كلهانصوص شرعية ترشد إىل أحكام النظر إىل املآل عند بيان ). ١٠٨:

  .احلكم، مما يشري إىل اعتبار ذلك املآل وتوجه القصد إليه
عاين اخلاصة واملقاصد ووصفي هلذه املعاين بأهنا عامة، إلخراج امل: ثالثاً

اجلزئية اليت ترتبط باألحكام اجلزئية، إذ إن هذه املعاين اخلاصة ليست هي موضوع 
املعاين املقصودة من النكاح، إذ هو : القاعدة املقصدية، ومثال هذه املعاين اخلاصة

مشروع للتناسل، والسكن والتزوج، والتعاون على النصاحل الدنيوية واألخروية، 
متاع باحلالل، والنظر إىل ما خلق اهللا من احملاسن يف النساء، والتجمل من االست

فهذه كلها مقاصد جزئية ال . ١٤مبال املرأة أو قيامها عليه أو على أوالده منها
تتعرض القاعدة املقاصدية ألهنا ال تقرب املعاين اخلاصة، وإمنا موضوعها املعاين 

  .ةالعامة الكلية اليت تتفرع عنها معاٍن خاص
ولقد عرفنا عموم هذه املعىن الذي عربت عنه القاعدة املقصدية من خالل 

  .تصفح الكثري من اجلزئيات واألدلة الشرعية اليت تقرر هذا املعىن وتفضي إليه
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 ١٥دراسات   /حبوث                        ومكانتها يف التشريع حقيقتها:  املقاصدقواعد

  
أن العموم إذا ثبت فال يلزم أن " املوافقات" واإلمام الشاطيب يبني يف كتابه

  :يثبت من جهة الصيغ العامة فََحسب، بل له طريقان
.  الصيغ العامة إذا وردت، وهو املشهور من كالم أهل األصول:أحدمها

 استقراء مواقع املعىن، حىت حيصل منه يف الذهن أمٌر كلّي عام، فيجري :والثاين
الصيغ : ومقصود الشاطيب بعموم الصيغ. ١٥جمرى العموم املستفاد من الصيغ

اللفظية اليت بني األصوليون إفادهتا لالستغراق والشمول، حبيث تتناول مجيع األفراد 
، وصيغ املفرد واجلمع ١٧، ومجيع١٦لفظ كل: اليت يتحقق فيها معناها، من مثل

 غري ذلك  ، إىل١٩، واجلمع واملفرد املضافان إىل معرفة١٨املعرفان بأل االستغراقية
يثبت املوت جلميع النفوس من غري استثناء ) كل(ومثاهلا يف صيغة .العموم من صيغ

أو ختصيص، فال خيرج أحد من النهاية واألجل احملتوم، فهذا هو النوع األول من 
أما النوع الثاين فهو عموم املعاين، وهذه القواعد . العموم، وهو عموم الصيغ

من العموم، فإذا كان العموم األول هو عموم لفظي املقصدية هي من النوع الثاين 
متعلقات األحكام : فإن الثاين هو عموم معنوي، ومقصود الشاطّيب مبواقع املعىن

 من الوقائع اجلزئية املتعددة اليت اختلفت يف موضوعاهتا، واتفقت يف أصل معناها،
 طريقة استفادة شاطّيبحبيث أفضت إىل هذا املعىن العام املقصود شرعاً، ويّبن االمام ال

: هذه املعاين املقصدية يف معرض تفصيله للضروريات واحلاجيات والتحسينات
 والنظر - استقراء الشريعة– أي اعتبار هذه الـمراتب –ودليل ذلك : (فيقول

  يف أدلتها الكلية واجلزئية،وما انطوت عليه هذه األمور العامة،على حد االسـتقراء
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املعنوي الذي ال يثبت بدليل خاص، بل بأدلة مضاف بعضها إىل بعض، خمتلفة 

  .  ٢٠)األغراض حبيث ينتظم من جمموعها أمٌر واحد، جتتمع عليه تلك األدلة
 ارادة الشارع إىل إقامته عن طريق أنه اجتهت: وقويل هذا األصل املعنوي

أحكامه، بيان أن االأحكام هي وسائل إقامة هذه املقاصد، وحتقيقها يف الوجود 
  .االنساين، واقعياً وتطبيقياً، حىت ال تبقى حملقة يف مساء التنظري

يظهر لنا هذا االرتباط بني احلكم الشرعي وبني املعىن الذي تتضمنه القاعدة 
ن احلكم هو وسيلة للحفاظ على هذا املعىن الذي توجهت إرادة املقصدية، وكيف أ

الشارع إليه، أقول يظهر هذا االرتباط يف ما ساقه االمام الشاطيب من قواعد مقصدية، 
  :وأردفها بأحكام تفيد حتقيق معاين هذه القواعد، من ذلك مثالً

ن املكلف قصد الشارع م:( القاعدة املقصدية اليت نص عليها االمام الشاطّيب 
) أن يكون قصده يف العمل موافقاً لقصده يف التشريع، وأال يقصد خالف ما قصد

وجوب التطابق بني قصد : فهذه القاعدة املقصدية تعرب عن معىن مفاده . ٢١
املكلف يف أثناء امتثاله للتكليف والقيام به، وبني قصد الشارع من أصل التكليف 

ملعىن وامتثاله لئال يناقض املكلف قصد وحىت يضمن حتقيق هذا ا. لذاك الفعل
الشارع من تشريعه، بني اإلمام الشاطّيب، اجلزاء الذي يترتب يف حال املناقضة 

كل من ابتغى يف تكاليف :( االختالف بني قصد الشارع وقصد املكلف، فقال 
الشريعة غري ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكا من ناقضها فعمله يف املناقضة 

  .٢٢)فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع له فعملع باطلباطل، 
فاإلمام الشاطيب حىت يكفل احملافظة على املعىن العام، الذي يقتضي التوافق 
بني قصد الشارع من جهة، وقصد املكلف من جهٍة أخرى، يكشف عن هذا 
  -احلكم الشـرعّي العام املترتب يف حال االختالل املقصود بني هذين املقصدين
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 ١٧دراسات   /حبوث                        ومكانتها يف التشريع حقيقتها:  املقاصدقواعد

  
 وبني الشاطّيب أ احلكم يف ذلك، هو بطالن –أقصد قصد الشارع وقصد املكلف 

كل تصرف يستعمله املكلف يناقض فيه قصد الشارع وحكمته من أصل تشريع 
  .هذا التصرف املأذون فيه
ذي تعرب عنه القاعدة املقصدية حيتاج إىل حكم عام ليؤيد فاملعىن العام ال

 اليت –وال ختل يف القواعد املقصدية . إقامة هذا املعىن وحقيقه وعدم االخالل به
 القواعد اليت حتدد كيفية معرفة املقاصد الشرعية، –جعلتها موضوعاً هلذا البحث 

  :أو مسالك الوقوف على املقاصد مثل
 قصد الشارع إىل وقوع ذلك الفعل، والنهي األمر بالفعل يستلزم -١

  . ٢٣يستلزم القصد إىل منع وقوع املنهّي عنه
إذا سكت الشارع عن أمرٍ مع وجود داعي الكالم فيه، : وقاعدة -٢

  .٢٤دل سكوته على قصده إىل الوقوف عند ما حّد وشرع
  .٢٥وضع األسباب يستلزم قصد الواضع إىل املسببات: وقاعدة -٣

لق بكيفية حتديد مقصد الشارع، وهو موضوع عين به فهذه القواعد تتع
، وسبب عدم دخوهلا يف القواعد املقصدية أهنا ٢٦الشاطّيب وعقد له مبحثاً مستقالً

ال تعرب عن معىن عام توجهت إرادة الشارع إىل إقامته، وإمنا هي قواعد تظهر 
ق بينها وبني كيفية الوقوف على تلك املعاين وليس على املعاين ذاهتا، فبات الفقر

  .القواعد اليت بصدد حبثها كالفرق بني الوسيلة وغايتها
كما يستثىن من هذه القواعد اليت ال تتعلق مبقاصد الشريعة، وال باملعاين 

ذلك أن االمام . الكلية اليت توجهت إرادة الشارع إلقامتها عن طريق أحكامها
فعله صلى اهللا :  مثلالشاطّيب قد ساق قواعد أخرى غري القواعد املقصدية، من

  .٢٧عليه وسلم دليلٌ على مطلق األذن فيه، ما مل يدل دليل على غريه
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  .٢٨العمومات جارية على العموم االستعمايل الشرعّي -
  .٢٩عيات إال أنه قليلاملتشابه واقع يف الشر -
  .٣٠بيان الصحابة حجة فيما أمجعوا عليه -
  .٣١العقل ليس بشارع -

فهذه القواعد األصولية وغريها كثري ال تعرب عن املعاين العامة اليت التفت إليها 
الشارع يف تشريعه، وإمنا هي قواعد أصولية استداللية تتعلق باألدلة التفصيلية، 

ياس، أو تتعلق باأللفاظ، كالعام واخلاص واملطلق الكتاب والسنة واالمجاع والق
واملقيد، أو يكون موضوعها احلكم الشرعي، كالواجب واملندوب واملباح واحلرام 

  .واملكروه
  :مكانة القاعدة املقصدية يف التشريع

ارتبة أو املرتلة اليت تتبوؤها القاعدة املقصدية يف التشريع، : وأعىن مبكانة القاعة
ل البحث يف كتاب املوافقات أ هنذه املرتبة أو املكانة اليت تتجلى وظهر يل من خال

عالقة هذه القواعد الكلية جبزئيات الشريعة وفروعها، : من خالل حمورين اثنني
  .وإمكانية ورود النسخ على هذه الكلية

  
  :عالقة هذه القواعد الكلية جبزئيات الشريعة وفروعها: احملور األول

 أن هذه الكليات ال بد من اعتبارها عند دراسة يقرر اإلمام الشاطّيب
اجلزئيات، فال يصح فصل اجلزئي عن كلّيه، ألن اجلزئيات حمكومة بالكليات، 

فمن الواجب اعتبار تلك اجلزئيات يف هذه الكليات عند : ويصرح بذلك فيقول
اجراء األدلة اخلاصة من الكتاب والسـنة واالمجاع والقيـاس، فمحـال أن 

  زئيـات مسـتغنية عن كلياهتا، فمن أخذ بنص يف جزئي معرضـاً عنتكون اجل
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كلّيٍة فقد أخطأ، وكما أن من أخذ باجلزئي معرضاً عن كلية فقد أخطأ، كذلك 
  .٣٢)من أخد بالكلي معرضاً عن جزئيٍة

انت القاعدة املقصدية من كليات الشريعة األساسية كان ال بد من وملا ك
ذلك أن الفقيه إذا . اعتبارها عند دراسة اجلزئيات، والنظر فيها الستفادة األحكام

اقتصر يف فقهه على جزئيات الشريعة دون أي التفات أو عناية بالكليات، وهي 
ام تكون جمافية حلكمة حمور اجلزئيات وقطب رحاها، فاال ريب أنه سيخرج بأحك

ويثبت صحة هذه الدعوة استعراض بعض الفتاوى . الشريعة وروح التشريع
ما ورد عن بعض : واالجتهادات اليت مل تراع فيها هذه الكليات املقاصدية منها

احلنفية من أن القتل باملثقل كاحلجر أو اخلشبة الكبرية ال توجب القصاص على 
اً حىت ولو كان عدواناً، إذ العمد عندهم هو الضرب القاتل، وال ُيَعّد فعالً عمد

بسالح كالسيف أو الرمح، أو ما جرى جمرى السالح، كاحمدد من اخلشب أو 
النار، ألن العمد هو القصد، و ال يوقف عليه إال بدليلها وهو استعمال اآللة 

  .٣٣القاتلة
ف، كل شيٍئ خطأ إال السي: "٣٤وأيدوا قوهلم هذا ببعض األحاديث منها

  .٣٦"ال قود إال بالسيف"، ٣٥"وكل خطٍأ أرش
وبني السرخسي كيفية االستدالل هبذه األحاديث، فقال يف توجيهه 

فيكون دليالً أليب حنيفة رمحه اهللا أن القود ال ": (ال قود إال بالسيف"ألحاديث 
جيب إال بالسالح، حىت إذا قيل إنسانٌ حبجرٍ كبري، أو خسبة عظيمة، مل يلزمه 

 رمحهم اهللا –ويف قول أيب يوسف وحممد والشافعّي .  يف قول أيب حنيفةالقصاص
  .٣٧) يلزمه القصاص–
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فالقول هبذا الرأي على إطالقه قد يؤدي إىل التصادم مع بعض القواعد 

أن من الكليات املقررة يف الشريعة وجوب النظر يف : وبيان ذلك. صدية الكليةاملقا
والنظر يف : (املآل، وااللتفات إىل نتائج األفعال، وهو ما عرب عنه الشاطّيب بقوله

  .٣٨)املآيل معتٌرب مقصوداً شرعاً
وجوب حفظ النفس االنسانية بدفع املفاسد : ومن القواعد املقررة أيضاً

القول بأن القتل باملثل ال يعد عمداً، وال يوجب القصاص، رغم توفر عنها، وإن 
عنصر العدوان فيه سيؤدي إىل املآل املمنوع وسيفتح باب القتل على مصراعيه، 
حيث يقدم القاتل على جرميته باملثل الذي يقتل غالباً،عاملاً أنه لن يطالبه القصاص، 

 ُتعد احملافظة عليها من أعظم املقاصد، يف هذا فتٌح لباب إهدار النفس االنسانية اليت
  .بل من الضروريات اليت ال تقوم احلياة إال هبا

لقد أشار اإلمام اجلويين إىل هذا املعىن، يف معرض بيانه للمال املتوقع قي حال 
 أي –فكذلك نعلم أّنه لو ترك : (القول بعدم القصاص باملثل،حيث قال

دى االمر إىل كل من أراد قتل إنسان، فإنه  يف املثقل لوقع اهلرج، وألا-القصاص
يعدل عن احملدد إىل املثقل، دفعاً للقصاص عن نفسه إذ ليس يف املثقل زيادة مؤونة 
ليست يف احملدد، بل كلن املثقل أسهل من احملدد، وال جيوز يف كل شرع تراعى 

  .٣٩)فيه مصاحل اخللق، عدم وجوب القصاص باملثل
اجلويين، ما يستند إليه من كليات عامة متثل عند ونالحظ فب البيان لإلمام 
وألدى األمر إىل كل من أراد قتل إنسان فإنه : " التحقيق قواعد مقصدية، فقوله
إظهار منه ملفسدة املآل املتوقع، الذي يتمثل يف ". يعدل عن احملدد إىل املثقل

يانتها، تعريض النفس اإلنسانية لإلهدار، على حني تسعى الشريعة إىل حفظهاوص
  :ومنشأ االختالل. فكان هذا القول مناقضاً لقصد الشارع بذلك

                                                 
  .١٩٤ املوافقات  38
، عن اإلمام اجلويين وقد وردت عبارات لإلمام اجلويين يف ٥/١٦٢/احملصول( هذا ما نقله الرازي يف  39

 الدم املعصوم وباجلملة: تؤدي إىل هذا املعىن نفسه، ولكن ليس بنفس الوضوح والظهور، منها قوله" الربهان"
فمان نفي القصاص : ، وقوله أيضاً ٢/١٥٥١ الربهان، )بالقصاص، ومسالة املثقل يهدم حكمه الشرعي فيه

 الريهان، )بالقتل هبا أي املثقل مضاداً حلكمة الشريعة يف القصاص ويناقض احلكمة املرعية يف العصمة
٢/١٢٠٩.  
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ومن هنا . عدم دراسة اجلزئيات من خالل كلياهتا اليت حتكم هبا، وتوّجه فهمها

باملثل عادة، أو كان يف مقتل، أو يف مرض، كان رأي الشافعية واحلنابلة، أن القتل 
أو حر أو برد شديدين، أو توايل الضربات، هو القتل الذي ُيَعد عمداً ويوجب 

أما املالكية فقد ذهبوا إىل أبعد من ذلك، عمالً بقاعدة االحتياط، . ٤٠القصاص
وسداً لذرائع الفساد بقدر االمكان، وصوناً للنفس االنسانية من أي خطر أو 

سدة، حيث قالوا إن القتل باملثل ُيعد قتالً عمداً، سواء كان هذا املثل مما يقتل مف
فاملالكية يتفقون مع . ٤١غالباً أم ال، ما دام الفعل عدواناً،نظراً منهم إىل املآل

الشافعية واحلنابلة، يف أن القتل باملثقل يوجب القصاص، غري أهنم خيتلفون معهم 
مما يقتل غالباً، بل يكفي عندهم أن يكون أداة أدت يف عدم اشتراط كون املثقل 

وهم بذلك يلتفتون إىل احملافظة على النفس . إىل القتل ما دام هذا القتل عدواناً
  .االنسانية، حبسم كل ذريعة من شأهنا أن هتدد هذا املقصد الضروري

ولقد عرب عم هذا املعىن . فظهر بذلك ما للكليات من أثر يف توجيه اجلزئيات
فمن الواجب اعتبار تلك اجلزئيات هبذه الكليات، : "العظيم اإلمام الشاطّيب بقوله

  ٤٢"عند إجراء األدلة اخلاصة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
  :كيفية االسترشاد بالقواعد

وإن املتتبع الجتهاد األئمة السابقني يف فروع املسائل واجلزئيات، جيد 
 لتوجيه األدلة على حسبها، حبيث ال تتناقض البتة مع استرشادهم باملقاصد العامة،
وهذه جمموعة من املسائل تظهر االسترشاد بالقواعد . مقرراهتا وال مع مقتضياهتا

  . الكلية للكشف عن احلكم، وعدم االكتفاء باجلزئيات واألدلة اخلاصة فقط
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وردت نصوص ترشد إىل عظمة النفس االنسانية تتحقق يف كل من : أوال

أِمرُت ألن أقاتل الناس حىت يشهدوا أال : "قال ال إله إال اهللا، جاء ذلك يف احلديث
إله إال اهللا، فإذا قالوا عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبقّها، وحساهبم على 

وعلى ذلك فإن من نطق بالشهادتني حتققت عصمة دمه وماله، إال إذا . ٤٣"اهللا
وجند الفقهاء ينظرون إىل هذه النصوص من خالل كليات . فعل ما يوجب رفعها

 ٤٥، واملالكية٤٤الشريعة ظهر هذا واضحاً يف توبة الزنديق؛ هيث ذهب احلنفية
 إىل أن الزنديق الذي يظهر ٤٧نابلة ويف رواية عند احل٤٦واإلمام الغزايل من الشافعية

  .اإلسالم ويتستر بالكفر فيتوب بعد أن يرفع أمره إىل احلاكم ال تقبل توبته ويقتل
أن تظاهر الزنديق باالسالم، من حيث النطق : وكان مسند العلماء يف ذلك

الصوري بكلمة التوحيد، قد يكون وسيلة إىل املساس بأصل حفظ الدين وهو 
ريعة وأمهها شـأناً، ويف هذا الفسـاد العظيم ما فيه، وفّسر أظهر مقاصد الش

االمـام الغزايل احلديث الوارد يف حتقيق عصمة النفـس مبجرد النطق 
ووجه قتله : "بالشـهادتني تقسرياً ال يؤدي إىل اإلخالل بأصل حفظ الدين، فقال

عن قتلت  أن املعلوم من الشرع أن الكافر مقتول، وحنن نكف – يعين الزنديق –
لتوبته، واملعىن لتوبته تركه الدين البـاطل، واليهودي والنصراين وكل ِملّي يعتقد 
  النطق بكلمة الشـهادة كفراً يف دينه وتركاً له، فإذا أسـلم فموجب دينه
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 وموجب دين الزنديق عند شهادته أنه يستعمل دينه، فهذا وجه أنه تارك لدينه،
  .٤٨"التأويل والنظر

لقد فسر اإلمام الغزايل احلديث على وجه ال يعرض الكلي إال اإلهدار أو 
النقض، فحمل احلديث الذي يفيد عصمة دم من يقول ال إله إال اهللا، محله على 

 ال يتحقق يف الزنديق الذي يتستر  ما١أهل امللل الذين يتركون دينهم حقيقة، وهذ
  .بالشهادة، لالستمرار على احنرافه ودينه

وإمنا كلمة : "ولذلك ينبه اإلمام الغزايل إىل هذا امللحظ يف موضع آخر فيقول
الشهادة تسقط القتل يف اليهود والنصارى، ألهنم يعتقدون ترك دينهم بالنطق 

دقة، فهذا لو قضينا به، فحاصله بكلمة الشهادة، والزنديق يرى التقية عني الزن
  .٤٩"استعمال مصلحة يف ختصيص عموم، وذلك ال ينكره أحد

ورد اإلمام القرطيب على الذين حيتجون بعدم قتل الرسول صلى اهللا عليه 
فإن اهللا كان : "وسلم للمنافقني يف زمانه، رغم حتقق معىن الزندقة فيهم، فقال

 بكونه ثبتهم أن يفسدهم املنافقون، – صلى اهللا عليه وسلم –حفظ أصحاب نبيه 
أو يفسدوا دينهم، فلم يكن ضرر يف بقائهم بني أظهرهم، وليس كذلك اليوم، 

  .٥٠"ألننا ال نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجّهلنا
هذا كله يدلنا على املنهج التوفيقي بني الكليات واجلزئيات يف التطبيق، حبيث 

ئي ال بد أن يسري دائماً يف ركب الكلي ال ينقضه، أو أن الفقهاء الحظوا أن اجلز
يؤدي إىل إهداره، وا، اجلزئيات ال بد أن تفسر دائماً على حنو تكون متوافقة مع 

  .الكليات
يتجلى االسترشاد بالقواعد املقصدية أيضاً عند النظر يف اجلزئيات، يف : ثانياً

عمادهم يف ذلك بعض توجيه العلماء يف مسألة تضميت الصناع، حيث جند أن 
القواعد املقصدية القطعية، اليت تضافرت على النهوض هبا كليات الشريعة 

  .وجزئياهتا
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لمه من أن األمني ال يضمن ما يف يده من مال تس: إن القاعدة العامة

غريه إلصالحه، إذا هلك أو تلف بدون تعمد منه، أو تقصري يف حفظه، وعلى من 
ورغم ذلك أفىن كثري من . ادعى تقصري األمني أو تعديه، أن يقيم البّينة على ذلك

علماء الصحابة بضمان الصناع، إذا ادعوا هالك ما تسلموه من أمتعة غريهم 
ن ما هلك أو تلف بأيديهم، مل يكن بسبب الصالحها، ما مل يقيموا البّينة على أ

ما : "ودليلهم يف ذلك بينه االمام الباجي فيقول. ٥١تعمد من جانبهم أو تقصري
أدركت العلماء إال وهم يضمنون الصناع، قال القاضي أبو حممد، ألن ذلك تتعلق 
به مصلحة، ونظر للصناع وأرباب السلع، ويف تركه ذريعة إىل إتالف األموال، 

ن بالناس ضرورة إىل الصناع، ألنه ليس كل أحد حيسن أن خييط ثوبه، أو ذلك أ
القول قول الصناع يف ضياع األموال، : يقصره، أو يطرزه، أو يصبغه، فلو قلنا

إما أن : لتسرعوا إىل دعوى ذلك، وللحق أرباب السلع ضرر ألّنهم بني أمرين
ودليلنا من . ال يدفعون فيضرهبميدفعوا إليهم املتابع فال يأمن فيهم ما ذكرنا، وإما أ

جهة املعىن، أنه قبض العني يف مصلحة نفسه، من غري استحقاق لألخذ بعقد 
  . ٥٢متقدم، فلم يقبل قوله يف تلفها كالرهن والعارية

إن هذا التحليل املقصدي يظهر لنا مقام القواعد املقصدية يف استفادة   
توجيه السابق سريشدنا إىل أن احلكم وتوجيه األدلة، وإن النظر العميق يف ال

    :تضمني الصناع يستند على عدة قواعد مقصدية وهي
 املوازنة بني املصلحة العامة واخلاصة، إذ أن من املقرر أن الشارع -١

  .٥٣يقصد إىل تقدمي املصلحة العامة على اخلاصة عند التعارض
ق بأرباب  النظر يف املآل من حيث التفاته إىل الضرر الذي سيلح-٢        

السلع، حيث يّدعي الصناع هالكها من غري بّينة أو دليل، فيؤول ذلك إىل األموال 
 .ويف ذلك خمالفة إلحدى القواعد التشريعية املقررة

 مبدأ رفع احلرج، حيث إن امتناع أرباب السلع عند دفع سلعهم -٣           
  ، سيدفع الناس إىل عدمإىل الصناع خشية أن يّدعوا تلفها من غري بّينة وال إثبات
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 ٢٥دراسات   /حبوث                        ومكانتها يف التشريع حقيقتها:  املقاصدقواعد

  
دفع السلع إىل الصناع، ويف هذا حرج بّين وإضرار ظاهر هبم، وهو ما نّبه إليه 

  ".أو ال يدفعون فيضر هبم: "الباجي بقوله
ية يعرب كل منها عن معىن هذه األدلة اليت هي يف حقيقتها قواعد مقصد

تشريعي عام، كانت حرية بأن توجه رأي الفقهاء القائلني بتضمني الصناع، وأن 
يلتفتوا إىل هذه القواعد املقررة، كأسس يبنون عليها اجتهادهم، ويكشفون على 
هداها عن أحكام الشريعة يف الوقائع واملستجدات، وال يكتفون باألدلة اجلزئية 

  .حلكم الشرعيوحدها للكشف عن ا
ومن هذه االجتهادات اليت يلحظ فيها مراعاة الكليات عند دراسة : ثالثًا  

اجلزئيات، ما نص عليه االمام العز بن عبد السالم، من أنه لو رأى الصائم يف 
ويعلل ذلك . ٥٤رمضان غريقاً ال يتمكن من إنقاذه إال بالفطر فإنه يفطر وينقذه

املصاحل، ألن يف النفوس حقاً هللا عز وجل، وهذا من باب اجلمع بني : "فيقول
فاالمام . ٥٥"وحقاً لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله

العز ينظر إلىل املسألة نظرة كلية يستند فيها على ما تقرره من مبادئ وأصول، 
 تتضمن ابتناء الشريعة على أساس املصاحل، وأن املصلحة تكون أكثر تأكداً وحتققاً
يف حال إفطار الصائم وإنقاذ الغريق، وأن املفسدة اليت تنجم يف حال بقاء الصائم 

وهذه النظرة . على صيامه وتركه للغريق، أعظم من مفسدة اإلفطار وفوات الصوم
الكلية ووزن األمر مبيزان األغلب من املصلحة واملفسدة هو الذي أملى هذا احلكم 

  .مقاصد الشريعة كما هو ظاهر وواضحالذي بّينه العز، وهي نظرة تعتمد 
 ٥٦ومن هذه االجتهادات أيضاً ما نص عليه االمام اجلويين: رابًعا  
، من أنـه عجز بيت املال عن الوفاء بالتزاماته، ٥٨ والشـاطيب٥٧والغزايل

وارتفعت احلاجات، وكانت الدولة حباجة إىل تكثري اجلنود لسـد الثغور ومحاية 
  طار، فإن لإلمام إذا كان عدالً أن يوظف على األغنـياء ما امللك املتسـع يف األق
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  يراه كافًيا هلم يف احلال، وله أن يفرض الضرائب لتكفي حاجات الدولة 

  .وتفي بالتزاماهتا
ي للمسألة راعى فيه الفقهاء مقاصد الشريعة، إذ أن وهو نظر كل  

اإلمتناع عن فرض مثل هذه الضرائب، سيعّرض الدولة اإلسالمية للخطر، ويهدد 
إن : "مقصد الدين والنفس واملال بالفساد والفناء، وهذا ما عّبر عنه الغزايل بقوله
طت أمة مل يفعل اإلمام ذلك تبدد اجلند واحنل النظام وبطلت الشوكة، وسق

اإلسالم، وتعّرضت ديارنا هلجوم الكفار واستيالئهم، ولو ترك األمر دربه للرماح، 
وهدفاً للنبال ويثور بني اخللق من التغالب والتواثب، ما تضع هبا األموال، وتعطل 

وهذا مما يعلم من كلي مقصود : "إىل أن قال. ٥٩"معها النفوس وهتتك فيها احلرم
لدنيا قبل أن نلتفت إىل الشواهد املعينة من أصول الشرع يف محاية الدين وا

  . ٦٠"الشرع
وظاهٌر من هذا االستدالل والتأييد للحكم، اإلستناد إىل مقاصد الشريعة   

من حفظ الدين الذي يتم حبفظ سيادة الدولة اليت حترسه وتقوم على نشره، 
 ٦١الموحفظ النفس حبفظ األمة اليت تتعّرض بنفاذ خزائن الدولة خلطر اإلصط

واإلجتثاث من قبل أعدائها، وحفظ املال الذي يتعّرض لإلهناب واإلستالب يف 
مث إن اإلمام الغزايل . حال غياب السلطة القوية القادرة على توفري األمن وإقامته

وهذا مما يعلم قطعاً يف : "يصّرح باإلستناد يف ذلك إىل مقاصد الشريعة فيقول
  ". مقصود الشرع

ريها كثري تكشف عن املنهج الذي كان يترمسه األئمة فهذه األمثلة وغ  
وحري باجملتهدين يف عصرنا هذا، أن يترمسوا . اجملتهدون يف فقههم وإجتهادهم

ذات املنهج وأال تعزل النصوص اجلزئية عن كلياهتا العامة، فتفهم فهماً مبتوراً 
  .يؤدي إىل اإلخالل بتلك الكليات
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 ٢٧دراسات   /حبوث                       ها يف التشريع  ومكانتحقيقتها:  املقاصدقواعد

  
  :هذه القواعد ال تقبل النسخ وال النقض: احملور الثاين  
وكما أن هذه القواعد ال تنقض بآحاد اجلزئيات، فكذلك هي من   

  .املكانة والقوة والرسوخ واإلحكام حبيث ال ميكن أن يرد عليها نسخ
يانه ملكانة القواعد املتعلقة بالضروريات يقول اإلمام الشاطيب يف معرض ب  

القواعد الكلية من الضروريات واحلاجيات : (واحلاجيات والتحسينات
والتحسينات، مل يقع فيها نسخ، وإنا وقع النسخ يف أمور جزئية، بدليل اإلستقراء، 
فإن كان ما يعود باحلفظ على األمور اخلمسة ثابت، وأن فرض نسخ يف بعض 

  .٦٢)ك ال يكون إلال بوحه آخر من احلفظجزئياهتا، فذل
والإمام الشاطيب وإن كان قد خص بالذكر قواعد الضروريات   

واحلاجيات والتحسينات، مبّيناً أهنا غري قابلة للنسخ، فهذا ال يعين أن عدم النسخ 
متعلق فقط خبصوص هذه املراتب الثالث، وإمنا يشمل أيضاً كل كليات الشريعة 

وهذا ما أحل إليه بقوله .  املراتب وتعمقها يف الوجود والواقعاليت تؤكد حفظ هذه
كذلك يقول يف ). إن كل ما يعمد باحلفظ على األمر اخلمسة ثابت: (السابق

، وعلى ذلك ٦٣)النسخ ال يكون يف الكليات وقوعاً، وإن أمكن عقالً: (موقع آخر
قصدية هي من وملا كانت القواعد امل. فإن مجيع كليات الشريعة ال تقبل النسخ

  .ضمن هذه الكليات، وجي أ نيشملها هذا احلكم كذلك
وبناًء عليه فإنه ال يتصور شرعاً أن يقع النسخ يف أي قاعدة من القواعد   

املصلحة إذا كانت هي الغالبة عن مناظرهتا بالنفسدة يف حكم : (املقصدية مثل
قصد (، أو ٦٤)باداالعتياد، فهي املقصود شرعاً، ولتحصيلها وقع الطلب على الع

أو .٦٥)الشارع من املكلف أن يكون قصده من العمل موافقاً لقصده يف التسريع
  ٦٦).من مقصود الشارع يف األعمال دوام املكلف عليها(
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 – ومن ضمنها قواعد املقاصد كما بينت – الكليات ومرد إحكام هذه  

إقامة العدل، : أهنا تتصل مبعاٍن أبدية ال ميكن أن تتعرض للنسخ أو اإللغاء، من مثل
واألمر بالرب، والنهي عن الفحشاء واملنكر، ودفع الظلم عن الناس، واحلفاظ على 

هلم من اخلطر أو النفس اإلنسانية من اإلزهاق وصون أعراض الناس وأمواهلم وعقو
اليت تتصل مبعاٍن  أبدية (التفريط أو العدوان، إىل غري ذلك من الكليات الشرعية 

دلّت جتارب األمم على ضرورهتا احليوية لكل جيل، والرتول عند مقتضياهتا ألهنا 
  . ٦٧)مقومات احلياة اإلنسانية الفاضلة

    
ه القواعد وعدم لذلك يقول اإلمام الشاطيب منّبهاً إىل منشأ إحكام هذ  

أمجعت األمة، بل سائر امللل على حفظ هذه األصول : (إمكانية ورود النسخ عليها
  .٦٩)وهكذا يقتضي يف احلاجيات والتحسينات(، ٦٨)اخلمسة

وال شك أن إمجاع األمة بل األمم على وجوب مراعاة هذه األصول   
ة اإلنسانية إال هبا؛ املقصدية، راجع إىل ضرورهتا يف حياهتا، حبيث ال تستقيم احليا

وهلذا ُتعد يف التشريع اإلسالمي من النظام التشرعي العام الذي ال جتوز خمالفته 
  .بأي حالٍ من األحوال أو اإلتفاق على خمالفته

  :متيز القاعدة املقصدية  
هذا وللقاعدة املقصدية متيز واستقالل عن غريها من املصطلحات القريبة   
والقاعدة األصولية، يرشد إىل ذلك املقارنة بني طبيعة القاعدة الفقهية : من مثل

  .القاعدة املقصدية من جهة، وطبيعة القاعدة األصولية والفقهية من جهة أخرى
  

  :الفرق بني القاعدة املقصدية والقاعدة الفقهية  
حكم شرعي يف قضية أغلبية يتعرف منها (تعرف القاعدة الفقهية بأهنا   

 ٧٠)أحكام ما دخل حتتها
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 ٢٩دراسات   /حبوث                       حقيقتها ومكانتها يف التشريع : املقاصد واعدق

  
ويف هذا املعىن تتفق والقاعدة املقصدية من حيث ما تتضمنه كلتا   

القاعدتني من معىن العموم والكلية، فضالً عن أهنما يتفقان يف الغية النهائية، وهي 
، على أن هذا الوفق بني القاعدتني تقف تيسري الوقوف على حكم الشارع وابتغاه

  :أمامه مجلة من الفروق أمجلها يف القضايا التالية
  

  :من حيث احلقيقة: أوال  
فحقيقة القاعدة املقصدية ختتلف عن حقيقة القاعدة الفقهية، وبيان   

أن القاعدة الفقهية بيانٌ لكم شرعي كلي، تتفرع عنه كثري من األحكام : ذلك
  .تحقق فيها مناط ذاك الكلّي العاماجلزئية اليت ي
أما القاعدة املقصدّية فهي ليست بياناً حلكم شرعّي تتفرع عنه أحكام   

جزئية من مسائل فرعية، وإّنما حني بيانٌ للحكمة اليت توخاها الشارع من أصل 
تشريع احلكم، وفرق بني احلكم واحلكمة، فإذا كانت القاعدة الفقهية تعبرياً عن 

: ، فإن القاعدة املقصدية تعبري عن احلكمة والغاية، وعلى سبيل املثالاحلكم الكلي
 تقرر حكماً كلياً مفاده أن اجلهد ٧١) القاعدة الفقهية املقررة املشقة جتلب التيسري

غري املعاد يكون سبباً للتسهيل على املكلف، لكنها ال تعرب عن غاية هذا احلكم 
قصدية اليت ساقها اإلمام الشاطيب، زاخرة الكلي وحكمته، يف حني جند القواعد امل

ببيان غاية التيسري على املكلف، جند هذا واضحاً جلياً يف القواعد املقصدية اليت 
إن مقصود : (جالّها اإلمام الشاطيب يف معرض بيانه للمشقة، ومن ذلك مثالً
احلرج مرفوع ) الشارع من مشروعية الرخص، الرفق باملكلف من حتمل املشاق

  :نيلسبب
  .خوف الضرر، أو امللل، أو أو بغض الطاعة أو كراهيتها: األول  
  .٧٢خوف تعطيل األعمال األخرى والتقصري فيها: الثاين  
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كام الشرعية، الستنباط حكمتها وهكذا جند اإلمام الشاطيب يغوص يف األح

وغايتها، وال يكتفي مبا قرره الفقهاء من أحكام كلية أو جزئية، بل يضيف إليها 
  .ويربطها مبقصدها لتكون أدعى إىل التطبيق واإلمتثال من قبل املكلف

  
  :من حيث احلجّية واملكانة: ثانياً  
ية والقاعدة واحملور الثاين الذي يظهر لنا الفرق بني القاعدة املقصد  

الفقهية فإن النصوص قد تضافرت على أنه ال جيوز االستناد إىل ما تقتضيه القاعدة 
الفقهية فقط، كدليل يستنبط منه احلكم، أو حلكم يفيت به الفقيه، ولذلك يقول 

إنه ال جيوز مبا ال تقتضيه القواعد والضوابط، ألهنا ليست كلية بل : (احلموي
  .٧٣)أغلبية

 األحكام العدلية، تصريح بذلك حيث يقول علي حيدر ويف شرح جملة  
فحكام الشرع ما مل يقفوا : (يف شرحه للقواعد الفقهية اليت تصدرت مواد اجمللة

  .٧٤)على نقل صريح، ال حيكمون مبجرد االستناد إىل واحد من هذه القواعد
فظهر بذلك التفاوت بني القاعدة الفقهية من جهة والقاعدة املقصدية   
ة أخرى، من حيث املرتبة واالعتبار وإمكانية االستدالل هبا كدليل من جه
على أنه خترج من ذلك القواعد الفقهية اليت تستند إىل نص خاص ورد يف . مستقل

حيث وردت يف سياق حديث ) اخلراج بالضمان(خصوص املسألة كقاعدة 
  .٧٥لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 ٣١دراسات   /حبوث                       كانتها يف التشريع حقيقتها وم: املقاصد قواعد

  
 حيث وردت يف معرض قول للرسول ٧٦) جناية العجماء جبار(وقاعدة   

فمثل هذه القواعد ال ينطبق . ٧٧)العجماء جرحها جبار(صلى اهللا عليه وسلم 
صرح عليها الفرق السابق، نظراً لقوة مسندها والذي يتمثل يف احلديث الشريف امل

  .بالقاعدة نصاً
  

  :من حيث األمهية واالعتبار: ثالثاً  
واألمر الثالث الذي يظهر لنا الفرق بني القاعدة الفقهية، والقاعدة   

املقصدية، األمهية واملكانة، فمرتبة القاعدة املقصدية أعلى من مرتبة القاعدة 
، فلما الفقهية، وسبب ذلك راجع إىل املوضوع الذي تناولته كل من القاعدتني

كانت القاعدة الفقهية تعرب عن حكم شرعي كلي، والقاعدة املقصدية تعرب عن 
غاية تشريعية عامة، وكانت األحكام هي وسائل إقامة املقاصد وطريقة حتقيقها، 

أن تكون القاعدة املقصدية، مقدمة على القاعدة الفقهية؛ ألن : ترتب على ذلك
الفقهية تعرب عادة عن حكم، والقاعدة الغايات مقدمة على الوسائل، والقاعدة 

مراعاة (املقصدية تعرب عن غاية، وإن القواعد الفقهية ذاهتا لتنص بصراحة على أن 
  .٧٨)املقاصد مقدمة عى الوسائل

  
  :من حيث االختالف واالتفاق على مضموهنا: رابعاً  
الدارس للقاعدة جيد أن هذه القواعد ليست على وزان واحد، من   

الفقهاء على ما تضمنته من محك كلي، إذ إن القواعد الفقهية حيث اتفاق 
  :قسمان
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هي البهيمة مسيت عجماء ألهنا ال تتكلم، واجلبار هو اهلدر، ويكون جرح البهيمة جباراً إذا مل يكن معها قائد 

وال سائق وال راكب، فإن كان معها واحد من هؤالء فهو ضامن، ألن اجلناية حينئٍذ ليست للعجماء، وإمنا 
  .لصاحبها الذي أوطأها الناس
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 قسم ُمسلّم به، وهو حمل اتفاق واعتبار من مجيع الفقهاء، كالقواعد الكلية -

، )العادة حمكمة(، و)اليقني ال يزول بالشك(، و)قاصدهااألمور مب: (اخلمس
، وغريها من )املشقة جتلب التيسري(، و)الضروريات تبيح احملظورات(و

القواعد األخرى اليت مل جير اختالف يف اعتبارها واالعتداد هبا مثل قاعدة 
درء املفاسد أوىل من ( و٧٩)تصرفات اإلمام علىالرعية منوطة باملصلحة(

  .٨٠)صاحلجلب امل
 وقسم أخر من القواعد الفقهية هو موضوع اختالف ونظر بني -

الفقهاء،فبعضهم اعتربها وبىن عليها، وفّرع على أساسها، وآخرون ل مل 
األجر (يعتربوا مضموهنا، وال احلكم الذي عربت عنه، ومن ذلك مثالً قاعدة 

  .٨١)والضمان ال جيتمعان
اق بني الفقهاء، لذا فإن اإلمام فالقواعد الفقهية ليست كلها حمل اتف  
 صاغ كثرياً من القواعد الفقهية على صيغة استفهام، مبّيناً أهنا ٨٢الولشريسي

  :ليست حمل اتفاق بني اجلميع، ومن ذلك مثالً
  ؟٨٣املوجود شرعاً هل هو كاملوجود حقيقة  

  ؟٨٤إقالب األعيان هل له تأير يف األحكام أم ال -
  ؟٨٥الظن هل ينقض بالظن أم ال -
  ؟٨٦الواجب االجتهاد أم االصابة -
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  ؟٨٧نوادر الصور هل يعطي هلا حكم نفسها أو حكم غالبها -

فهذه القواعد ليست حمل اتفاق بني الفقهاء، مما حدا بالولشريسي أن   
  .ًنا ما يترتب عليها من اختالف عملييصوغها بصيغة االستفهام، مبّي

أما بالنسبة إىل القواعد املقصدية، فاإلمام الشاطيب يقرر أن معاين   
القواعد لكثرة انتشار اجلزئيات اليت تتضمنها، وتأكيد تقررها يف أبواب الشريعة 
املختلفة، هي من املكانة واالعتبار، مما جيعلها صوراً للنص العام سواء بسواء، من 

إذ : (ث إلزامية اجملتهد باتباع مضموهنا، وااللتزام مبعناه، ويصرح بذلك فيقولحي
صار ما استقري من عموم املعىن كاملنصوص بصيغة عامة، فكيف حيتاج مع ذلك 

  .٨٨)إىل صورة خاصة مبطلوبه
وإذا ما وجدنا أن بعض الفقهاء خيالف معىن إحدى هذه القواعد   

معىن ذلك أن ذاك الفقيه ال يعترب تلك القاعدة يف املقصدية يف مسألة جزئية، فليس 
االستدالل، وإمنا يرجع األمر إىل عدم حتقق مناطها وفق نظر ذاك الفقيه يف الواقعية 

 قال جبواز بيع العينة، – رضي اهللا عنه –أن الشافعي : اجلزئية ومن ذلك مثالً
االً منه لقاعدة الذي هو عقد يف  صورة بيع الستحالل الربا، مل يقل جبوازه إمه

 وإمنا مرد ذلك وسببه أنه ال يرى مناط ٨٩)النظر يف املآل معترب مقصوداً شرعاً(
هذه القاعدة قد حتقق يف تلك املسألة، أو أنه عرض له دليل آخر وجده أكثر 

  .٩٠لصوقاً ببيع العينة وتناوله هلا وكشفاً عن حكمها، من تلك القاعدة
 تأكدها وانتشارها يف أبواب الشريعة إذن فهذه القواعد نظراً لكثرة  

  . املختلفة، ال يسع الفقهاء واجملتهدون خمالفتها، أو إمهاهلا، أو عدم االعتداد هبا
          هذه هي الفروق اليت الحت يل بني القاعدة املقصدية من جهة، والقاعدة 

  القواعدأن هنالك بعض : على أنه مما ينبغي االشارة إليه. الفقهية من جهة أخرى
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درء املفاسد مقدم على جلب (الفقهية ُتعد عند التحقيق قواعد مقصدية، كقاعدة 

، )إذا تعارضت مفسدتان قدمت أعظمهما بارتكاب أخفهما(وقاعدة ) املصاحل
، فهذه القواعد )ال ضرر وال ضرار(اعد اليت توجب إزالة الضرر ورفعه مثل والقو

وإن كانت قد أدرجت ضمن القواعد الفقهية، إال أهنا عند التحقيق ذات صبغة 
مقصدية، ذلك أهنا تكشف لنا عن قصد الشارع يف كيفية إقامته للمصاحل، 

هنا تستند إىل أدلة كثرية واعتماده مبدأ املوازنة بينها عند التعارض، إضافة إىل كو
ترشد إليها وتنهض هبا، األمر الذي جيعلها يف رتبة العموم املعنوي الذي متتاز به 

  .القاعدة املقصدية
  :الفرق بني القاعدة املقصدية والقاعدة األصولية  
بأهنا قضية كلية يتوصل هبا الفقيه إىل : ميكن تعريف القاعدة األصولية  

وهي بذلك تلتقي مع القاعدة .  من أدلتها التفصيليةاستباط األحكام الشرعية
املقصدية كون كلْيت القاعدتني ال يقوم االستنباط واالجتهاد إال هبما، إذ إن اجملتهد 
ال بد أن يكون حميطاً بالقواعد املقصدية إحاطته بالقواعد األصولية املعهودة، فال 

مر والنهي، والعام واخلاص يصح للمجتهد أن يطبق القواعد األصولية املتعلقة باأل
مثالً، دون أن يلتفت إىل املقصد الشرعي من تلك األلفاظ أمرها وهنيها، وعامها 

  .وخاصها
ال بد من االلتفات إلىل معاين (وهذا ما يصرح به اإلمام الشاطيب بقوله   

  . أي إىل مقصود األمر وغايته ال إىل جمرد صورته ولفظه٩١)األمر ال إىل جمرده
من خالل املقارنة بني طبيعة القاعدة املقصدية، وطبيعة القاعدة ويظهر   

  :األصولية، أن مثة فروقاً ميكن إمجاهلا مبا يلي
  :من حيث احلقيقة:أوالً   
إن من أنعم النظر يف جل القواعد اليت ساقها األصوليون يف كتبهم   

  أن:  ذلكاملختلفـة، وجد أهنا ختتلف يف حقيقتها عن القواعد املقاصـدية وبيان
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هذه القواعد هي قواعد استداللية، تدور يف معظمها حول منهج االستنباط 
واالستخراج لألحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، دون إشارة إىل الغاية اليت 

ها يف الواقع اإلنساين وال بيان منها لألهداف التشريعية تسعى تلك األحكام إلقامت
العليا، اليت يقصد الشارع إىل تشييدها عن طريق أحكامه، وهذا ظاهر بّين يف جل 

النهي املطلق يفيد (، و ٩٢)النهي يقتضي الفور والدوام: (القواعد األصولّية مثل
  .٩٣)التحرمي

طبقها على النصوص كقوله فاجملتهد إذا أخذ هذه القواعد األصولية لي  
 ] َوالَ َتقَْرُبواْ الزَِّنى[: ، وقوله)٢٩: النساء (]َالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم [ :تعاىل

  ).٢٩: النساء (]الَ َتأْكُلُواْ أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ [: ، وقوله)٣٢:اإلسراء(
مة قتل أفادت هذه النصوص بناء على تلك القواعد األصولية، حر  

النفس، وحرمة اإلقتراب من الزنا، وحرمة أكل مال الغري بالباطل، كما تفيد بناء 
وجوب االستدامة على ترك هذه ) النهي يقتضي الفور والدوام(على قاعدة 

احملرمات، واملبادرة يف االبتعاد عنها، وال تعرب هذه القواعد عن احلكمة أو الغاية 
  . ماليت شرع من أجلها أصل هذا احلك

وال جند عند األصوليني إلتفاتاً إىل هذه املعاين التشريعية، إال عند حبثهم   
 وإن –أما القاعدة املقصدية . ملوضوع القياس عامة ويف مبحث املناسبة خاصة

 فإهنا سبقت أصالً لبيان –كانت ركناً من ركين عملية االستنباط كما بينت آنفاً 
ستهدفها التشريع االسالمي من خالل هذه احلكم واملقاصد والغايات اليت ي

أحكامه، فإذا كانت القاعدة األصولية وسيلة لتبيني احلكم الشرعي الذي خاطب 
به اهللا تعاىل املكلفني، فإن القاعدة املقصدية هي اليت تكشف عن الغية الكلية أو 
اجلزئية اليت ترمسها الشارع من وراء تشريعه، فأضحت القاعدة املقصدية بذلك 

ة للكشف عن احلكم الشرعي واحلكمة التشريعية ال احلكم فقط، كما هو وسيل
  .احلال يف جل القواعد األصولية
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 :وهذا امللحظ هو ما أشار إليه الشيخ الطاهر بن عاشور حيث قال  

على أن معظم مسائل أصول الفقه ال ترجع إىل خدمة حكمة شرعية ومقصدها، "
ولكنها تدور حول حمور استنباط االحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد متكن 

  .٩٤"العارف هبا من إنتزاع الفروع منها
مث يقول بأنه ال يسلم من ذلك إال بعض املباحث يف أصول الفقه، وهي   
 وراء ذلك خبايا يف بعض مسائل أصول الفقه، أو يف معمور ومن: (نزرة قليلة

أبواهبا املهجورة عند املدارسة، ترسب يف أواخر كتب األصول اليت ال يصل إليها 
املؤلفون إال عن سأمة، وال املتعلمون إال الذين رزقوا الصرب على اإلدامة وهذه هي 

حل املرسلة، ومبحث مباحث املناسبة واالخالة يف مسالك العلة، ومبحث املصا
  .٩٥...)التواتر

على أن املعاين اليت أشار إليها األصوليون يف حبثهم للمناسبة واملصاحل   
املرسلة وغريها من املباحث القليلة اليت عربوا من خالهلا عن معاٍن تشريعّية تندرج 
ر عند التحقيق ضمن القواعد املقصدية اليت بّينها اإلمام الشاطيب وذكرها، وهي أكث

لصوقاً وأعظم صلة بالقواعد املقصدية اليت حنن بصدد بيان حقيقتها، منها بالقواعد 
األصولية اليت فصلها األصوليون، واليت تعتمد يف الكثري الغالب منها على ما قّرره 

  . أئمة اللغة من أسلوب اخلطاب العريب
  :من حيث املضمون واملوضوع: ثانيا  
اهيم تشريعّية كلية التفت إليها الشارع، ملّا كانت القاعدة املقصدية مف  

وراعاها يف تشريعيه، تتضمن مواضيع ال تراعيها القاعدة األصولية، فالقاعدة 
املقصدية مثالً تبّين العلة يف كون بعض األفعال، كانت أكثر طلباً وأشد إلزاماً من 

راً كان أو يبّين اإلمام الشاطيب الفلسفة التشريعية يف شدة الطلب أم. البعض اآلخر
املفهوم من وضع الشارع أن الطاعة واملعصية تعظم حبسب عظم : "هنًيا فيقول

 .٩٦"املصلحة أو املفسدة الناشئة عنها
 

                                                 
  .٦مقاصد الشريعة ص/  الطاهر بن عاشور 94
  . املرجع السابق 95
  .٢/٢٤٥: املوافقات  96



  

 ٣٧دراسات   /حبوث                       حقيقتها ومكانتها يف التشريع : املقاصد قواعد

  
بعض األوامر فهو يبني السبب يف كون بعض األوامر أكثر إلزاماً وطلباً من 

األخرى وأظهر احلكمة يف كون بعض النواهي أكثر زجراً وطلباً للكف عنها، وأن 
هذا عائد إىل ما يترتب على تلك األفعال من مصلحة أو مفسدة، فكلما كانت 
مصلحة الفعل أعظم كان الطلب آكد، وكلما كامت املفسدة أعظم كان النهي 

  .أشد، إجراء للحكم على قدؤ الدليل
املعاين التشريعية اليت تتضمنها القواعد املقصدية، واليت يعرب عن هذه   

موضوعها األساسي، ال جندها يف القاعدة األصولية اليت ينحصر موضوعها يف 
  .١األدلة السمعية وكيفية استثمارها إلظهار احلكم الشرعي

  
  :من حيث املصدر: ثالثاً  
أخوذة من مقتضيات يصرح اإلمام القرايف بأن جل القواعد األصولية م  

وأصول الشريعة : اللغة العربية وكيفية داللتها على املعين من خالل األلفاظ فيقول
  :قسمان

 املسمى بأصول الفقه، وهو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام : أحدمها-
الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ، حنو األمر 

وما خرج عن .  والنهي للتحرمي، والصيغة اخلاصة للعموم، وحنو ذلكللوجوب،
  .النمط إال كون القياس حجة، وخرب الواحد وصفات اجملتهدين

  .٢قواعد كلية فقهية جليلة، كثرية العدد، عظيمة املدد:  والثاين-
وهذا ما نطقت به عبارات أكثر األصوليني يف معرض بياهنم للعلوم اليت   

 أي علم –أما ما منه : (لم أصول الفقه، ومن ذلك ما قاله اآلمدياستمد منها ع
  .٣) فعلم الكالم، والعربية، واألحكام الشرعية–األصول 

  
  

                                                 
 .١/٣٣ املنري الكوكب شرح/، والفتوحي١/٣٠: احمليط البحر/  أبو حيان 1
  .١/٢٠١: الفروق/ القرايف  2
 احمليط البحر/ وأبو حيان, ١/٤٨: ملنري االكوكب شرح/، وانظر أيضاً الفتوحي١/٧: اإلحكام/  اآلمدي 3
٢٩ – ١/٢٨.  
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ة، فهي ليست مستمدة من وهذا األمر ال يتحقق يف القاعدة املقصدي  

دالالت األلفاظ حبسب أصل وضعها الغوي،وال هي مقتنصة من مبادئ علم 
الكالم واملنطق، وإمنا هي مستمدة ابتداء من تصفح جزئيات الشريعة وكلياهتا، 
والنظر يف املعاين التشريعية اليت رعاها الشارع وتوخاها، وهلذا كان من قبيل 

شريعة وكلياهتا هي اليت مضت بالقاعدة املقصدية إىل العموم املعنوي، فجزئيات ال
  .رتبة الدليل العام املستقل

 وفرق آخر ببني القاعدة املقصدية والقاعدة األصولية ليست كلها :رابعاً  
حمل اتفاق األصوليني، وتبع هذا االختالف يف حجية بعض القواعد األصولية، 

اختالفهم يف حجية :  مثالًمن ذلك. اختالف فيما ينشأ عنها من فروع فقهية
الذي يعين داللة اللفظ على ثبوت نقيض حكم املنطوق به : مفهوم املخالفة

فمفهموم املخالفة حجة معتربة . ٤للمسكوت عنه، النتفاء قيد معترب مقصود شرعاً
عند مجهور األصوليني وخيالف يف ذلك احلنفية، حيث إن انتفاء القيد املعترب ال 

  .٥ عندهميوجب انتفاء احلكم
  األمر املطلق هل يقتضي الفور؟: ومن هذه القواعد األصولية أيضاً  
إان ال يقتضي الفعل املأمور : فأكثر أصحاب أيب حنيفة والشافعي قالوا  

  .٦به على الفور
على حني ذهب بعض احلنفية ومجهور املالكية واحلنابلة إىل األمر املطلق   

  .٧للفور
رد من أفراده، حيث يقول احلنفية بقطعية داللة العام على كل ف: ومنها  

  .٨داللة العام على أفراده ما مل خيصص

                                                 
، ١/٤٦٦/ الربهان/، وانظر أيضاً اجلويين٣٠٣ صاألصولية املناهج / هذا التعريف لألستاذ فتحي الدريين 4

  .١٧٩ صالفحول إرشاد/، والشوكاين٥٣ صشرح تنقيح الفصول/، والقرايف٢/١٩١ املستصفى/ والغزايل
، وارجع إىل أثر ١/٤١٤ الرسوب فواتح/ ، وابن نظام الدين٢٥٧ – ١/٢٥٦: األصول/ السرخسي 5

أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف /صولية إىل مصطفى اخلناالختالف يف هذه القاعدة األ
  .١٨٤ صالفقهاء

 األصول/، والسرخسي٢/٩ املستصفى/، والغزايل٢/١١٣ احملصول/، والرازي٥٣صالتبصرة / الشريازي 6
 .١/٣٨٧ الثبوت مسلم/، وابن عبد الشكور١/٢٦
 .٣٤/٣٥ص املردة/، وآل شيبة١٢٨ صالفصول تنقيح شرح/ القرايف 7
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يف حني يقول مجهوراألصوليني من املالكية والشافعية واحلنابلة بظنية   

 إىل غري ذلك من القواعد األصولية األخرى ٩داللة العام على كل فرد من أفراده
  .اليت جرى االختالف عليها

هذا بالنسبة إىل القاعدة األصولية، أما القاعدة املقصدية اليت تعرب عن   
معان عامة، فمن املفترض أن تكون موضوع إعتبار من اجلميع، إذ إهنا يف رتبة 

  .النص العام كما سبق تفصيل ذلك
ة املقصدية ضرٌب جديٌد من القواعد، خيتلف يف وعلى هذا، فإن القاعد  

حقيقته ومصدره ومرتبته عن كلتا القاعدتني األصولية والفقهية، واألئمة والعلماء 
وإن كانوا قد أشاروا إىل بعض تلك القواعد من خالل مباحث معدودة يف كتب 
ان القواعد واألصول فإهنم مل يولوا هذه القواعد ما تستحقه من التأصيل والبي

  .والتفريع
هذا وال بد من اإلشارة انتهاًء إىل أن القاعدة املقصدية وإن كانت   

ختتلف عن القاعدة األصولية، فال يلزم من ذلك أن تكون قواعد املقاصد خارجة 
عن مضمار علم الفقه كعلم؛ ذلك أن علم األصول ليس معرفة قواعد أصول الفقه 

ومن مل يكن متمكناً من . عد وتوظيفهافََحْسب، بل هو كيفية استعمال هذه القوا
القواعد املقصدية، فلن يستطيع أن يوظف تلك القاعدة األصولية على الوجه 
املطلوب، ومن هنا فإن القاعدة املقصدية تقف جنباً إىل جنب مع القاعدة 

  .األصولية، حىت يتوصل اجملتهد إىل احلكم الشرعي الذي أراده الشارع وابتغاه
يب إذاً يرتقي بالقاعدة األصولية ليعطيها بعدها املقصدي، فاإلمام الشاط  

فال تبقى حمصورة يف اجلوانب اللغوية واألمور الكالمية، وإمنا تتسع لتتصل 
  .بالتشريع ومعانيه الكلية

     :أقسام القاعدة املقصدية  
النظر يف األسس واالعتبارات :           مما يزيد القاعدة املقصدية جالًء ووضوحاً

  ليت ميكن أن تشـكل معامل أساسية لتقسيم القواعد املقصدية ضمن فئات خمتلفةا

                                                                                                
  .١/٤١١ امليزان/، والسمرقندي١/١٣٢ األصول/  السرخسي8

، ١١٩التبصرة ص/ ، والشريازي٣/٣٦البحر احمليط /، وأبو حيان٤٠٨ – ١/٤٠٧: الربهان/  اجلويين 9
  .٣/١١٤شرح الكوكب املنري / ، والفتوحي٢٠٨شرح تنقيح الفصول ص/ والقرايف
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ومنظومات متعددة ومتنوعة، وميكن أن أسجل أبرز هذه املعامل على أنه ميكن 

  :ظهار معامل أخرى تكون أساساً يف التقسيم والتوزيعاالجتهاد يف إ
 املوضوع الذي تضمنته القاعدة املقصدية وتعرب عنه، فالقاعدة :أوالً  

  .ختتلف باختالف موضوعها املباشر، الذي سبقت لبيانه وتوضيحه
 عموم القاعدة وخصوصها، فالقاعدة ليست كلها على وزن :ثانياً  

 حيث جند بعضها عاماً حبيث ميكن أن واحد من حيث العموم واخلصوص،
يستوعب غريه من القواعد أو تتفرع عنه، وبعضها اآلخر أخص حبيث يتفرع عن 

  .قاعدة أوسع أو يندرج فيها
 صاحب القصد، فإن القواعد املقصدية منها ما جاء ليحدد قصد :ثالثاً  

مع ما الشارع من التشريع، ومنها ما سبق لوجه قصد املكلف، ليكون متوافقاً 
قصد الشارع، فصاحب القصد وفق ما تدل عليه القواعد، إما أن يكون الشارع، 

  .وإّما أن يكون املكلف
  :وأبني ذلك باختصار فيما يلي  
    
  :من حيث املضمون: أوال  
القواعد املقاصدية وإن كانت تتفق مجيعها من حيث املوضوع العام   

ريعية اليت توجهت إرادة الشارع الذي ينتظمها مجيعها، واملتمثل يف الغاية التش
إلقامتها عن طريق أحكامه، واملعاين العامة اليت استهدفها الشارع من تشريعه، 

هذه القواعد وإن كانت متفقة من حيث املوضوع العام، فهي خمتلفة من : أقول
  .حيث املوضوع املباشر الذي تضمنته كل الك القواعد

 أن – بعد النظر والتأمل – ومن خالل دراسيت لتك القواعد، استطعت  
  .أحدد املواضيع التالية، كموضوع مباشرة تعرب عنها القواعد املقاصدية

  :قواعد تتعلق مبوضوع املصلحة واملفسدة) ١  
من حيث إن هذه القواعد تتحدد يف تناوهلا ملوضوع املصلحة واملفسدة،   

  األساس العام الذيإال أهنا ختتلف يف كيفية تناوهلا هلذا املوضوع، فبعضها يبني 
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قامت عليه الشريعة كلها يف جزئياهتا وكلياهتا، املتمثل يف جلب املصاحل ودرء 

  :النفاسد، ومن هذه القواعد على سبيل املثال ال احلصر
  .١٠)لعباد يف العاجل واآلجل معاًوضع الشرائع إمنا هو ملصاحل ا(  
  .١١)األمر يف املصاحل مطرد مطلقاً يف كليات الشريعة وجزئياهتا(  
  .١٢)التكليف كله إما لدء املفاسد أو جللب املصاحل أو هلما معاً(  
األسباب املمنوعة أسباب للمفاسد ال للمصاحل، واألسباب املشروعة (  

  .١٣)أسباب للمصاحل ال للمفاسد
ن وضع الشارع، أن الطاعة أو املعصية تعظم حبسب عظم املفهوم م(  

  .١٤)املصلحة أو املفسدة الناشئة عنها
  :وهناك قواعد تكشف عن وجه العالقة بني مراتب املصلحة الثالث  
كل حاجي وحتسيين إمنا هو خادم لألصل الضروري ومؤنس بع، (  

  .١٥)وحمسن لصورته اخلاصة
نتهض أن يكون كل واحد إن جمموعة احلاجيات والتحسينيات، ي(  

  .١٦)منهما كفرد من أفراد الضروريات
إىل غريها من القواعد األخرى، اليت تظهر صلة كل واحد من املراتب   

  .الثالث بغريها من املراتب األخرى
وهناك قواعد تظهر دور اجملتهد يف االلتفات إىل املعىن املصلحي الذي   

  :عاين األحكام وحكمها، مثلسبق احلكم من أجله، وإىل وظيفته يف تفهم م
  .١٧)ال بد من االلتفات إىل معاين األمر ال إىل جمرده(  
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العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع، كما أن (  

  .١٨) أيضاًإمهاهلا إسراف
فهذه القواعد تتعلق بدور اجملتهد يف إدراك معاين األحكام وغاياهتا   

املصلحية، فجميع هذه القواعد تتناول موضوع املصلحة، وإن اختلفت كيفية 
  .تناوهلا هلذا املوضوع

  :قواعد تتناول موضوع رفع احلرج) ٢  
ن وهناك قواعد مقاصدية تدور يف فلك رفع احلرج زما ينبثق عنه م  

قضايا وتفريعات، والكشف عن معايري املشقة اليت التسهيل والتخفيف والتيسري، 
والربط بني مبدأ رفع احلرج وبني قصود املكلفني، جند هذه املعامل واضحة حني 

  : ننعم النظر يف القواعد التالية
  ).الشارع مل يقصد التكليف بالشاق واالعنات فيه(  
ضاها، على الطريق الوسط األعدل الشريعة جارية يف التكليف مبقت(  

اآلخذ من الطرفني بقسط ال ميل فيه، الداخل حتت كسب العبد من غري مشقة 
  .١٩)عليه وال احنالل

فهذه القواعد وغريها كثري، تبني أن قصد الشارع ال يتوجه إىل خطاب   
  . معتادةاملكلفني مبا ال قدرة هلم عليه، أو ما ال ميلكون القيام به إال مبشقة بالغة غري

مث يبني اإلمام الشاطيب من خالل القواعد أيضاً، ضوابط املشقة   
إذا كانت املشقة خارجة عن : (وحدودها اليت تستوجب التيسري، ومن ذلك مثالً

املعتاد، حبيث حيصل للمكلف فيها فساد ديين أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها 
  .٢٠)الرفع على اجلملة

اعدة، يسنب املشقة اليت ُتعد شرعاً، وهي اليت فاإلمام الشاطيب يف هذه الق  
فيها خروج عن املعتاد من األعمال، حبيث يشوش على النفوس تصرفها، ويقلقها 

  .مبا فيه من تلك املشقة
  

                                                 
  . املرجع السابق 18
  . املرجع السابق 19
  . املرجع السابق 20



  

 ٤٣دراسات   /حبوث                       حقيقتها ومكانتها يف التشريع : املقاصد قواعد

  
ون مالزمة للعمل، حبيث ال تنفك على ذلك فإن املشاق املعتادة اليت تك  

  .عنه، وأضحت مبثابة اجلزء املصاحب له، ال ُتعد مشقة تستلزم التخفيف والتيسري
ويؤكد اإلمام الشاطيب هذا املعىن ويوثقه، حيث يأيت بقاعدة من هذا   

مشقة خمالفة اهلوى، ايست من املشاق املعتربة،وال رخصة فيها : (القبيل ينص فيها
  .٢١)البتة

م اعتبار مشقة خمالفة اهلوى، راجع إىل أنه ال يقوم التكليف أصالً وعد  
إال مبخالفة أهواء النفوس، فإذا اعتربت هذه األهواء يف التخفيف، كان ذلك داعياً 

  .إىل إسقاط التكيف عنه
  :قواعد تتعلق مبآالت األفعال ومقاصد املكلفني) ٣  
لقواعد ينتظمها كذلك فإنين وجدت بعد التتبع والدراسة، أن بعض ا  

  :موضوع مقاصد املكلفني ومآالت تصرفاهتم، والقواعد يف هذا املوضوع كثرية
منها قواعد تتعلق بوجوب النظر إىل املآل وضرورة اعتباره، نظراً ملراعاة   

وينبعي على . (٢٢)النظر يف املآل معترب مقصوده شرعاً: (الشارع له، من ذلك
حكام وأسباباها ملا يترتب على ذلك من اجملتهدين أن ينظروا إىل مسببات األ

  .٢٣)األحكام الشرعية
وقواعد أخرى تتعلق بتوجيه مقاصد املكلفني، حبيث تكون متوافقة مع   

  : قصد الشارع مثل
قصد الشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل، موافقاً لقصده يف (  

  .٢٤)التشريع، وإال يقصد خالف ما قصد
  .٢٥)صرفاتاملقاصد معتربة يف الت(  
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إذا كان االلتفات إىل املسبب من شأنه التفويه للسبب والتكملة له، (  

  ).والتحرض على املبالغة يف إكماله، فيجب االلتفات إليه
أيضاً، القواعد اليت تظهر أثر مناقضة ويندرج حتت هذه القواعد   

املكلفني يف تصرفاهتم لقصد الشارع، سواء أكان منشأ تلك املناقضة قصد 
املكلف، حبيث توجهت إرادة املكلف إىل نقيض ما قصد الشارع، أم كان 

  . مآل التصرف، من غري سبق قصد لتلك املناقضة– أي املنقضة –منشؤها 
 من ابتغى يف التكاليف الشرعية غري ما كل: (ومن هذه القواعد أيضاً  

  ).شرعت له فقد ناقض الشريعة
إن كان فعل الشرط أو تركه قصداً السقاط حكم االقتضاء يف (  

من سلك . (٢٦)السبب، أال يترتب عليه أثره، فهذا عمل غري صحيح، وسعي باطل
  .٢٧)إىل مصلحة غري طريقها املشروع فهو ساعٍ يف ضد تلك املصلحة

مشروع يصبح غري مشروع إذا أدى إىل مآل ممنوع، قصد كل فعل (  
  .٢٨)املكلف ذاك املآل أم مل يقصد

هذه هي املوضوعات األساسية اليت تتناوهلا القواعد املقاصدية بالبيان   
  .والتفصيل، وفق ما ظهر يل بعد البحث والنظر

على أنه تنبغي اإلشارة، إىل أن هذه املواضيع وإن كان كل منها قائماً   
ذاته يشمل قواعده ومباحثه املستقلة، فإن أي موضوع من هذه املوضوعات ليس ب

مبتوراً على غريه من املوضوعات األخرى، اليت سيقت القواعد املقاصدية لتفصيلها 
وتأصيلها، فموضوع املصلحة واملفسدة من الشمول والسعة، حبيث ميكن أن 

إن رفع احلرج ما كان إال يندرج حتته موضوعا مآالت األفعال ورفع احلرج، إذ 
  .حتقيقاً ملصاحل العباد، ودفعاً للمفسدة عنهم

وكذلك فإن موضوعات مآالت األفعال، وما يندرج حتته من قواعد   
  مبقاصد املكلفني، تبقى الصلة مبوضوع املصلحة واملفسدة، ذلك بأن القواعد اليت
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 ٤٥دراسات   /حبوث                       حقيقتها ومكانتها يف التشريع : املقاصد قواعد

  
توجب النظر إىل املآل، إمنا توجب مراعاة املصاحل اليت قصد الشارع إقامتها من 
احلكم، فإذا وجد اجملتهد أن احلكم األصلي ما عاد حيقق يف مآله مصلحته 
املقصودة، نظراً ملا احتف به من قرائن ووقائع، وجب أن يراعى ذاك املآل، حفاظاً 

  .املقصودة من احلكمعلى املصلحة 
كذلك فإن توجيه مقاصد املكلفني، لتكون متوافقة مع قصد الشارع،   

هو موضوع وثيق الصلة مبوضوع املصلحة، إذ إن هذا التوجيه ملقاصد املكلفني، ما 
كان إال حفاظاً على مصلحة احلكم من أن تنقض أن هتدر وهذه الصلة عربت 

خمافة قصد الشارع، هدم ألساس : (عنها القواعد املقاصدية نفسها، مثل
  .٢٩)املشروعات القائمة على إقامة املصاحل ودرء املفاسد

وكما يرتبط كل من موضوعي رفع احلرج ومآالت األفعال مبوضوع   
. املصلحة، فإن كال من موضوع رفع احلرج، ومآالت األفعال يتصل باآلخر أيضاً

الً، القاعدة اليت ساقها ولقد عكست القواعد املقاصدية هذه الصلة، من ذلك مث
إذا : (الشاطيب يف معرض بيانه للمشقه املعتربة اليت تستوجب التيسري حيث قال

كانت املشقة خارجة عن املعتاد، حبيث حيصل هبا للمكلف فساد ديين أو دنيوي 
  .٣٠ )فمقصود الشارع فيها الرفع على اجلملة

هلا ونتيجتها، حيث حكم الشاطيب على املشقة بأهنا مشقة، من خالل مآ  
  .وهو ما يلحق بسببها من فساد ديين أو دنيوي

ليس للمكلف أن يقصد املشقة نظراً إىل عظم (ومن هذه القواعد أيضاً   
  ).أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته، من حيث هو عمل

إذا فعل املكلف املانع قصداً السقاط حكم السبب املقتضي : (والقاعدة  
  .٣١)ال يترتب عليه ما اقتضاه، فهو عمل غري صاحلأن 

فهذه القواعد تفريع على األصل العام الذي يشترط التوافق والتآلف بني   
  .قصد املكلف من التصرف مع قصد الشارع من التشريع

  
                                                 

  . املرجع السابق 29
  . املرجع السابق 30
  . املرجع السابق 31



  

 يالين إبراهيم زيد الكالرمحن عبد                  عشرالعدد الثامن :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٤٦

  
وهكذا جند أن العموم يف القواعد املقاصدية ليس على وزان واحد، بل   
عموم أعم، وعموم أخص ينبثق عن األعم، والعموم األخص، إما : (هو عمومان

أن يكون ضابطاً لألصل الكلي، أو مفصالً وموضحاً لشرطه، أو موثقاً ألصله، أو 
  ).وهكذا, مبيناً ملآله وأقسامه

  : املقصدية من حيث صاحب القصدالقاعدة: ثالثا  
واحملمور الثالث الذي ُيعد أساساً يف التفريق بني القواعد املقاصدية،   

وهو صاحب القصد، ذلك أنه بالنظر يف قواعد املقاصد، جند أن بعض القواعد 
جاءت تبياناً لقصد الشارع من التشريع، وبعضها اآلخر جاء توجيهاً وإرشاداً 

  .للمكلف يف قصده
د أشار اإلمام الشاطيب يف مقدمة بيانه ملقاصد الشريعة، إىل أن ولق  

  : املقاصد تنقسم إىل قسمني
  .أحدمها يرجع إىل قصد الشارع  
  .٣٢واآلخر يرجع إىل قصد املكلف  
فإذا كانت املقاصد تنقسم إىل هذين القسمني، وفق بيان اإلمام   

 املقاصد، جارية على الشاطيب، فإن من الالزم أن تكون القواعد اليت تضبط هذه
وفق هذا النسق، من حيث النظر إليها وفق هذين االعتبارين، قصد الشراع أو 

  .قصد املكلف
ويظهر هذا بيناً يف القواعد املقاصدية، ففي معرض بيان قصد الشارع   

املقاصد العامة للتعبد هي االنقياد ألوامر اهللا تعاىل، : (جاء كثري من القواعد مثل
  .٣٣)ضوع والتعظيم جلالله والتوجه إليهوإفراده باخل
اجتناب النواهي، آكد وأباغ يف القصد الشرعي من فعل األوامر، (  

  .٣٤)ودرء املفاسد أوىل من جلب املصاحل
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 ٤٧دراسات   /حبوث                       حقيقتها ومكانتها يف التشريع : املقاصد قواعد

    
 تابعة ملقصود الشارع وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد(  

  .٣٥)فيها، وقد وّسع اهللا على العباد يف شهواهتم وتنعماهتم مبا بكفيهم
  .٣٦)من مقصود الشارع يف األعمال دوام املكلف عليها(  
  .٣٧)النظر يف املآل معترب مقصود شرعاً(  
ال نزاع يف أن الشارع قاصد إىل التكليف مبا يلزم فيه كلفة ومشقة ما، (  

 نفس املشقة، بل يقصد ما يف ذلك من املصاحل العائدة على ولكنه ال يقصد
  .٣٨)املكلف

فهذه القاعدة وإن كانت من قواعد موضوع رفع احلرج، إال أهنا متصلة   
بالقواعد اليت سيقت لتوجيه قصود املكلفني لتكون منسجمة مع قصد الشارع، 

  .متوافقة مع إرادته
ذه املوضوعات الثالثة، وهكذا جيد الباحث أن االتصال الوثيق بني ه  

  .حيتم التالقي بني قواعد هاتيك املوضوعات، ويؤكد الصلة بينها
   : القاعدة املقصدية من حيث الكلية والعموم: ثانياً  
القواعد املقصدية، وإن حتقق يف مجيعها وصف العموم والكلية، إال أن   

والعموم، عمومها وكليتها ليسا على وزن واحد، فهناك قواعد هي من الكلية 
  .حبث ميكن اعتبارها أصوالً لقواعد مقصدية أخرى تتفرع عليها، وتنبثق عنها

وهناك قواعد أخرى، رغم كليتها وعمومها، جندها منضوية حتت لواء   
  : قاعدة أخرى أكثر عموماً واتساعاً كلية وبيان ذلك وتفصيله يظهر فيما يلي

 يف التشريع أن تكون مقاصد الشارع يف بث املصاحل(فالقاعدة املقصدية   
، والقاعدة ٣٩)مطلقة عامة، ال ختتص يف باب دون باب، وال مبحل دون حمل

  ، تبينان ابتناء٤٠)األمر يف املصاحل مطرد مطلقاً يف كليات الشريعة وجزئياهتا(
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الشريعة على أساس جلب املصاحل ودرء املفاسد يف الكليات واجلزئيات، وتعترب 
أصوالً لغريها من القواعد األخرى اليت تنبثق عن هذه احلقيقة املستقرة، ومن هذه 

  :القواعد املتفرعة عنها
وضع : (القواعد اليت سيقت لبيان حد املصاحل َيُعدها الشارع من مثل  

ن ملصاحل العباد، فإمنا هو حسب أمر الشارع، وعلى احلد الذي الشريعة وإن كا
  ).حده، وال على مقتضى أهوائهم وشهواهتم

كذلك فإن القواعد املتعلقة بالضروريات واحلاجيات والتحسينات ُتَعد   
أصوالً لغريها من القواعد األخرى، إذ إن هذه املراتب الثالث، هي من الشمول 

  .عاب غريها من القواعد املقاصديةواالتساع، حبيث تصلح الست
إذ ليس فوق هذه الكليات كلي : "ولقد أشار الشاطيب إىل ذلك بقوله  

  .٤١"تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة
كذلك األمر عندما نلتفت إىل القواعد املقاصدية اليت تتعلق بقواعد   

قواعد املكلفني ومآالت تصرفاهتم، حيث جند عند التحقيق والتدقيق، أن هناك 
إمنا األعمال بالنيات، واملقاصد : (أكثر كلية وعموماً من غريها من القواعد مثل

  .٤٢)معتربة يف التصرفات من العبادات والعادات
فهذه القاعدة اليت تبني أن للقصد الذي تتوجه إليه إرادة املكلف اعتباراً   

ها من القواعد وأثراً يف االعتداد بالتصرف الصادر عن املكلف، ُتَعد أصالً لغري
: األخرى اليت تبني كيفية توجيه قصد املكلف حيث يكون صحيحاً معترباً كم مثل

قصد الشارع من املكلف، أن يكون قصده من العمل، موافقاً لقصده من (
  .٤٣)التشريع، وإال يقصد خالف ما قصد

إن : (كما أن هذه القاعدة ُتَعد أصالً لغريها من القواعد األخرى مثل  
 الشرط، أو تركه، قصداً إلسقاط حكم االقتضاء يف السبب أن ال يترتب كان فعل

  .٤٤)عليه أثره فهذا عمل غري صحيح وسعي باطل
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فهذه القواعد كلها كما هو ظاهر منها، متعلقة ببيان قصد الشراع   
  . حىت يتبنها املكلف، فال يأيت مبا يناقضها، أو يكافحها صراحةوعاياته،

  :ومن القواعد اليت جاءت توجيهاً للمكلف يف قصده وباعثه  
من سلك إىل مصلحة غري طريقها املشروع، فهو ساعٍ يف ضد تلك (  
  .٤٥)املصلحة

القصد إىل املشقة باطل، ألنه خمالف لقصد الشارع، وألن اهللا مل جيعل (  
  .٤٦)النفوس سبباً للتقرب إليه، وال لنيل ما عندهتعذيب 

ليس للمكلف أن يقصد املشقة نظراً إىل عظم أجرها، وله أن يقصد (  
  .٤٧)العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته، من حيث هو عمل

فكل هذه القواعد جاءت توجيهاً لقصد املكلف وإصالحاً لباعثه، حىت   
حىت يكون موافقاً إلرادة الشارع يف ال يؤثر فساد القصد على صحة التصرف، و

  .الظاهر والباطن
وبذلك فإننا نلحظ البعد الواقعي هلذه القواعد، فحىت ال تبقى القواعد   

املبينة لقصد الشارع حملقة يف مساء التنظري البعيد عن الواقع، ربطت جبانبها العملي 
اصد التشريع ال عن طريق القواعد اليت توجه قصد املكلف، إذ أن احملافظة على مق

تتأتى إال مبا أشار إليه اإلمام الشاطيب من آليات حتقق ذلك، وتتم هذه احملافظة بأن 
يتوجه املكلف يف قصده إىل حتقيق قصد الشارع يف كل حكم عملي ليتم التطابق 

  .بينهما بأقصى جهد مستطاع، فال ينبو قصد املكلف عن قصد الشارع
من حيث إنزاهلا من أفقها النظري إىل ويف هذا تفعيل ملقاصد الشريعة،   

جانبها العملي يف الواقع واحلياة، عن طريف أفعال املكلفني ومقاصدهم، ليكون 
  .املكلف بعد حتقيق هذا التوافق عبداً هللا اختياراً كما هو عبد له اضطراراً
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  النتائج والتوصيات

بعد أن انتهيت يف املطالب السابقة من بيان حقيقة القاعدة املقصدية،   
وأمهيتها، ومكانتها من التشريع، والفرق بينها وبني القاعدة الفقهية والقاعدة 

  .األصولية، فإنين أضع أبرز النتائج والتوصيات
يز واستقالل عن كلٍ من القواعد األصولية  للقواعد املقصدية مت:أوال  

وهذا يعين أننا أمما شكل جديد . والفقهية، من حيث احلقيقة واحلجية واملضمون
وضرب فريد من أشكال البحث يف علم القواعد خيتص بتلك اليت تبحث يف املعاين 

  .التشريعية العامة
إىل عدم  إن منشأ الزلل يف بعض االجتهادات املعاصرة يعود :ثانياً  

مراعاة الكليات التشريعية عند دراسة النصوص، واالكتفاء بتحكيم القواعد 
األصولية وحدها، دون أن يقترن بذلك النظر إىل املعاين التشريعية، اليت ُتَعد قطب 
رحى الشريعة، إذ ال يصح دراسة اجلزئيات مبنأى عن الكليات اليت توجه 

  .اجلزئيات وتضبطها
قون من العلماء كثرياً من القواعد املقصدية يف سبيل  اعتمد السب:ثالثاً  

احلكم الشرعي، واعتربوا تلك القواعد مبثابة أدلة مستقلة ممكن أن يستند عليها 
  .لتأييد احلكم
القواعد املقصدية وإن كانت خمتلفة عن القواعد الفقهية : رابعأ  

وهي اسعاف اجملتهد واألصولية حقيقةً ومضموناً، فإهنا تلتقى معها يف غاية واحدة 
بالقواعد العامة اليت يتحتم مراعاهتا واالحاطة هبا عند اإرادة الكشف عن احلكم 

  .الشرعي يف القضايا املختلفة
أدعو إىل مزيد من البحث والدراسة ملوضوع قواعد املقاصد، : خامساً  

حىت يغدو مبحثاً خاصاً من مباحث علم مقاصد الشريعة اإلسالمية، جيري البحث 
  .يه على نسق البحث يف القواعد الفقهية والقواعد األصوليةف

وهذا يتطلب دراسة الكتب املقاصدية دراسة متأنية ومعمقة ككتاب   
 للعز بن عبد السالم، وكتب االمامني اجملددين األحكام قاعدةو)  للقرايفالفروق(

  ابن تيمية واين القيم، وقبل ذلك ما قدمه اإلمام اجلويين والغزايل يف
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كتبهما املختلفة، بغية اقتناص القواعد املقاصدية املبثوثة يف ثنايا تلك الكتب 

  .القيمة
أوصي بدراسة قواعد املقاصد دراسة حتليلية تأصيلية حبيث يعم : ًسادسا  

وإظهار أدلتها اليت تستند إليها من موارد , حدةبيان حقيقة كل قاعدة على 
إضافة , والكشف عّما ينبثق عن تلك القاعدة من قواعد وأصول, الشريعة املختلفة

حىت , إىل ضرورة تفعيل تلك القواعد بالصور التطبيقية والوقائع واملسائل العملية
ي قواعد ذات وإمنا ه, يظهر أن هذه القواعد ليست قواعد حملّقة يف مساء التنظري

  .بعد عملي وفقه واقعي
أوصي الباحثني والدارسني املعاصرين يف علوم الشريعة بضرورة : سابعاً  

تقدمي الدراسات واألحباث اليت متيل إىل ضبط علم املقاصد من خالل قواعد 
وأذكر بعبارة , تقدم لوناً جديداً من الدراسة يف علم القواعد وعلم املقاصد, حمددة

فإن ضبط األمور املنتشرة املتعددة يف القوانني  (– رمحه اهللا –كشي اإلمام الزر
  ).املتحدة أوعى حلفظها وأدعى لضبطها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 
 
 
 

  منهجية التعامل مع السنة النبوية
  

  
  ∗عبد اجلبار سعيد

  
  

  :متهيد
على أشرف األنبياء وخامت والصالة والسالم , احلمد هللا رب العاملني  

  ,أما بعد, املرسلني سيدنا حممد وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان
ينطلق , فهذا حبث حول الضوابط املنهجية يف التعامل مع السّنة النبوية  

مستعرضاً مجلة من أوجه , الباحث فيه من احلاجة امللحة هلذه الضوابط وأمهيتها
وسيحاول اإلجابة على , التعامل مع السّنة النبويةاخللل يف املنهجيات القائمة يف 

مستنداً يف ذلك إىل مجلة من , مجلة من األسئلة املثارة حول هذه القضية املهمة
راجياً أن يصل هذا البحث إىل , اجلهود الساقة املقّدرة يف خدمة الّسنة الشريفة

  .١النتائج املرجوة خدمة للسنة النبوية
  

  : أمهية املوضوع
ك أمهية البحث يف منهجية التعامل مع السنة فإننا نتوقف أمام وإلدرا

  :القضايا الرئيسة التالية
  
  
  
  

                                                 
  . األردن–جامعة الزرقاء األهلية ,  أستاذ مساعد يف كلية الشريعة ∗
الذي أثرى هذا البحث , نان إىل األستاذ الدكتور فتحي ملكاوي يتقدم الباحث جبزيل الشكر وعظيم اإلمت 1

  .فجزاه اهللا عن الباحث خري اجلزاء ونفع به, مما كان له أكرب األثر يف حتسينه وجتويده, مبالحظات منهجّية قّيمة
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تعّرضت السنة النبوية منذ القدم لصور شىت من اإلعتداءات وال . ١  

إىل سوء عرضه وفصله عن , فمن وضع احلديث وكذبه وحتريفه قدمياً, تزال
وغري , إىل النظرة اجلزئية إليه بعيداً عن القرآن وبقية السّنة, مقاصد الدين وكلياته

وقد كانت اعتداءات القدماء دافعاً . ذلك من صور اإلعتداء اليت نراها هذه األيام
فوضعوا قواعد منهجية للدفاع عن , ةللعلماء يف حينه للدفاع عن السن النبوي

ضمن ما عرف بعلم , ومحايتها وتنقيتها من الوضع والكذب والتحريف, السنة
, بل هي امتداد هلا, واعتداءات اليوم ال تقل خطورة عن تلك. مصطلح احلديث

ولذلك ينبغي أن ينربي العلماء والباحثون إلستئناف جهود السابقني يف الدفاع 
وهذا البحث , من التحريف والتشويه وإساءة العرض والفهم, ةعن السنة النبوي

وحماولة لوضع بعض الضوابط املنهجية يف التعامل مع , خطوة يف هذا الطريق
  .السنة

فمن رافض , موقع السّنة من الكتاب مسألة تنازعها اآلراء منذ القدم. ٢  
د توفيق صدقي كالدكتور حمم, مكتفياً بالكتاب, االعتماد عليها واالحتجاج هبا

إىل القائلني , ٤٨"اإلسالم هو القرآن وحده"فيما نشره يف جملة املنار حتت عنوان 
كاإلمام الشاطيب يف , بتأّخر رتبة السّنة عن الكتاب يف االعتبار

وبعض املتأخرين كالشيخ عبد العزيز اخلويل يف كتابه , )٧ص٤ج(٤٩املوافقات
عل السّنة قاضية على الكتاب إىل من قال جب, )١١, ١٠, ٦ص ( مفتاح السّنة

من , إن القرآن أحوج إىل السنة: ( كقول األوزاعي رمحه اهللا, وناسخة ألحكامه
وحترير مثل هذه املألة . ٥٠كما روي عن مكحول أيضا) السنة إىل الكتاب

  .وسيحاول هذا احبث فعل ذلك, ووضعها يف اإلطار املنهجي أمر له أمهية
, وأصول نقد احلديث سنداً ومتناً,  علم املصطلحرغم ما وضع من قواعد.٣      

  إذ يكتفى يف كثري من األحيان بالنظر إىل, فإنـنا نرى جتاوزاً كبرياً هلذه القواعد
                                                 

 من ٦٨٩١, ١ط, )حجية السّنة( انظر الُشبه اليت أثارها والرد عليها يف كتاب الشيخ عبد الغين عبد اخلالق  48
  . وما بعدها٣٨٣منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي والدار العاملية للكتاب اإلسالمي ص

  . وما بعدها٨٨٤ انظر أقوال الشاطيب ومقلديه والرد عليهم يف املصدر السابق  49
السنة "ندوة وانظر تعليق الشيخ حممد الغزايل على هذه الفكرة يف حبثه املقدم ل, ٣٣٢ انظر املصدر السابق 50

اليت عقدها املعهد العاملي بالتعاون مع مؤسسة آل البيت عام " النبوية ومنهجها يف بناء املعرفة واحلضارة
 .م١٩٨٩
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 كتاب تقريب التهذيب البن ويف معظم األحيان ُيعتمد على, اإلسناد دون املنت

ويزداد هذا اإلشكال وضوحاً . حجر العسقالين يف احلكم على رجال اإلسناد
فهذا باحث , عندما يكون الراوي ممن تعارضت فيهم أقوال علماء اجلرح والتعديل

بل نفس , وآخر يضّعفه ويضّعف احلديث تبعاً لذلك, يوثقه ويصحح احلديث
وإلدراك مثل هذه األمور ميكن , ض يف كتابه الواحدالباحث قد يقع يف هذا التناق

ويف حتقيق الشيخ أمحد , مراجعة مرويات علي بن زيد بن ُجدعان واحلكمِ عليها
والسلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الدين األلباين , شاكر رمحه اهللا ملسند اإلمام أمحد

 أصول نقد مما جيعلنا حباجة إلعادة التأكيد على. على سبيل املثال ال احلصر
وهذا ما سيحاول الباحث أن , احلديث وضرورة االهتمام باملنت إىل جانب السند

  .يؤكد عليه يف حبثه
  :أهداف املوضوع  
  :يهدف هذا البحث إىل اإلجابة على األسئلة التالية  
   ما الذي حييد بالسنة عن أداء دورها يف البناء الفكري واملعريف لألمة؟-  

ا التشريعي إىل دور آخر فاعل يف البناء كيف تتجاوز السنة دوره -
  املعريف واحلضاري؟

ما مدى إمكانية إعادة قراءة السّنة وحتصيل علوم ومعارف  -
 جديدة؟

ما الضوابط املنهجية اليت نستطيع من خالهلا أن حنّسن قراءة النص  -
 بعد إثباته؟

وسيحرص الباحث على اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل عرضه 
والتوقف أمام عدد من مظاهر اخللل املنهجي يف أشكال التعامل , لسنةملصدرية ا
مع بيان الضوابط املنهجية اليت يراها الباحث يف التعامل مع السنة , مع السنة
ولكن ال بد قبل ذلك من وقفة مع اجلهود السابقة ذات العالقة مبوضوع , النبوية
  .البحث

  : معهاجهود السابقني يف العناية بالسنة والتعامل
  إذ كان صحابة النيب صلى اهللا عليه ,         لقد بدأ االهتمام بالسنة مع بدء النبوة
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ا يفعله وما وسلم حيرصون على متابعة ما يقوله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وم

ومنهم من مل , فمنهم من كان كثري املالزمة له كأيب هريرة رضي اهللا عنه, يقّره
فكان يتابع أخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم من خالل إخوانه , تتح له ظروفه ذلك

  .من الصحابة
فقد اجته الصحابة ملعرفة ما فاهتم من , أما بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم  

وقد ظهرت احلاجة إىل الرواية واشتدت مع ,  صلى اهللا عليه وسلمسنة رسول اهللا
وانقطع كثري من الصحابة للرواية . اتساع أقطار اإلسالم وكثرة النوازل واألحداث

وابن , )هـ٦٨ت(كابن عباس رضي اهللا عنهما يف مكة , يف شىت أمصار اإلسالم
 بعض الصحابة وقد اختذ. وغريهم) هـ٩٣ت(مسعود رضي اهللا عنه يف الكوفة 
كطلب الشهود أو اليمني عند أيب بكر وعمر , ألنفسهم منهجاً يف التوثق من الرواية

أو , أو حديث آخر, أو نقد املنت عند تعارضه مع كتاب اهللا, وعلي رضي اهللا عنهم
باإلضافة إىل , كما كان عند عائشة رضي اهللا عنها, مع معارض عفلي معترب

فلم ينته ينته عصر الصحابة حىت استقر . الراويالسؤال عن سند احلديث وصدق 
وال سيما بعد ظهور الفنت السياسية اليت بدأت مبقتل عثمان رضي اهللا , طلب السند

وكان آخر الصحابة , وقد استمر عصر الصحابة طوال القرن اهلجري األول. عنه
  ).هـ١١٠(وقد مات سنة , حممود بن الربيع رضي اهللا عنه, موتاً

احلاجة إىل البحث والتحري ومجع  ن الثاين اهلجري ازدادتويف القر    
, وكثرة األسانيد, وذلك مع توسع رواية احلديث وتشعبها, احلديث والدراية فيه

ونقد , فلزم التوسع يف حفظ األسانيد واملتون, وظهور الفرق واملذاهب السياسية
 بن شهاب الزهري حممد بن مسلم: وممن برع ومتيز يف ذلك, الرواة ومعرفة أحواهلم

وظهرت يف هذا القرن . وغريهم) هـ١٦٤ت(وشعبة بن احلجاج , )هـ١٢٤ت(
وموطأ , كجامع معمر بن راشد الصنعاين, أوائل املصنفات يف احلديث الشريف

  .مالك بن أنس
ومعظم . أما القرن الثالث اهلجري فَُيَعدُّ العصر الذهيب للحديث وعلومه    

  ومن , ا ونرجع إليها يف احلديث ظهرت يف هذا القرناألمساء والكتب اليت نتداوهل
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) هـ٢٣٣ت(، وحيىي بن معني )هـ٢٣٤ت(أشهر من برز فيه؛ علي بن املديين 
  . ، وغريهم من أصحاب الكتب الستة)هـ٢٥٦ت(والبخاري 

 مرحلة التصنيف املنهجي والتأليف يف علوم احلديث، فتمتد من أما  
القرن الرابع اهلجري إىل منتصف السابع، وقد ظهرت يف هذه الفترة معظم كتب 
علوم احلديث املشهورة اليت امتازت باألصالة املنهجية، فلم تكن مكررات عن 

 أوائل تلك سابقاهتا، وقد حاول املؤلفون استيفاء املوضوعات عن كتبهم، ومن
، وهو )هـ٣٦٠ت(املصنفات احملدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرامزي 

ومعرفة علوم احلديث للحاكم النيسابوري . أمشل الكتب يف علوم احلديث يف عصره
، وغريها من املصنفات مما يصعب حصره يف هذا املقام، كمصنفات )هـ٤٠٥ت(

مبا ألفه أبو عمرو عثمان بن ، وكانت الذروة )هـ٤٦٣ت(اخلطيب البغدادي 
وّمساه علوم احلديث، وهو ما اشتهر مبقّدمة ابن الصالح، ) هـ٦٤٣ت(الصالح 

وقد مجع فيه شتات علوم احلديث وفنونه، وما ضّمت من قواعد منهجية يف احلكم 
على احلديث قبوالً ورداً، ويف أقسام السّنة وغريها، وقد جاء هذا الكتاب متمّيزاً 

  . من الكتب وحمتاجاً إليه من حلقه من العلماءعلى ما سبقه
وأما ما منتصف القرن السابع، فقد كان العلماء مقلدين ملن سبقهم، 
معتمدين على مؤلفاهتم، اختصاراً أو شرحاً للكتب السابقة، ومعظم الكتب دارت 

، كلتقريب للنووي، والباعث احلثيث "علوم احلديث"حول كتاب ابن الصالح 
غري ذلك مما يصعب حصره يف هذا املقام، وميكن الرجوع إليه يف البن كثري، و

  .٥١للكّتاين" الرسالة املستطرفة يف بيان مشهور كتب السنة املشرفة: "كتاب 
أما يف هذا القرن فقد برزت مجلة من املؤلفات واجلهود اليت خدمت السنة 

زت هذه اجلهود النبوية، وحاولت أن تؤصل ملنهجية يف التعامل مع السّنة، وقد ترك
  :يف احملاور الرئيسية التالية

جتديد التأليف يف علوم احلديث وأصول نقده وتارخيه، واعتماداً على ما . ١
ألفه السابقون، ولكن بلغة تالئم هذا العصر، وتسهل تقدمي هذا العلم إىل طلبته، 
  رهاواملهتمني به، وقد اشتهر يف هذا اجلانب العديد من املؤلفات اليت يصعب حص

  
                                                 

  .٢٥-١٨م، ص١٩٩٥، جامعة القدس املفتوحة، عمان ١سعيد،مهام ، علوم احلديث، ط. انظر د 51



  

  سعيداجلبار عبد                            عشر        الثامنالعدد :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٥٨

  
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي : يف هذا املقام، ونذكر منها على سبيل النثال

، وعلوم احلديث ومصطلحه للدكتور صبحي ٥٢للدكتور مصطفى السباعي
، وقواعد ٥٤هج النقد يف علوم احلديث للدكيور نور الدين عتر،ومن٥٣الصاحل

، الفكر ٥٦، والسنة قبل التدوين للدكتور حممد عجاج اخلطيب٥٥التحديث للقامسي
  .، وغريها كثري٥٧املنهجي عند احملدثني للدكتور مهام سعيد

إخراج الكثري من اخلطوطات إىل حيز الوجود، والعمل على . ٢  
ذه اجلهود حول كتب الرواية الصحاح والسنن، وكتب حتقيقها، وقد متحورت ه

نقد الرجال وكتب علوم احلديث وغريها، مع أن الكثري من اجلهود أخذت طابعاً 
جتارياً، إال أهنا خدمت السنة خدمة جّيدة، كما أن بعض الدراسات اليت أجريت 

مع إىل جانب حتقيق هذه املخطوطات، قدمت إفادات جليلة ومنهجية يف التعامل 
وأحب أن أشيع هنا إىل كتاب ابن رجب احلنبلي شرح علل الترمذي، . السّنة

ملا هلذه الدراسة . ٥٨والدراسة اليت كتبها الدكيور مهام سعيد إىل جانب التحقيق
وهذا الكتاب من إضافة نوعية يف إبراز معامل علم العلل إىل ساحة البحث، 

 من قضايا منهجية تغيب عن ساحة واستدعاء االنتباه إليه، ويف هذا العلم ما فيه
  .الباحثني، وناقدي احلديث، وال سّيما املعاصرين منهم

الدراسات املوضوعية يف السنة النبوية وهذا النمط من الدراسة . ٣  
أسهم إسامهاً كبرياً، يف تقدمي السنة النبيوية بلغة العصر للمهتمني، فضالً عن 

ياتية والعلوم األخرى، اليت هتم تسهيل توظيف السنة، يف خدمة املناحي احل
الدارسني حيث جتمع هذه الدراسات األحاديث املتعلقة مبوضوع ما،وتصّنفها تبعاً 

  وقد برز هذا النمط من التأليف. ملوضوعات األحاديث، وتدرسها وحتكم عليها
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يف الرسائل اجلامعية يف الدراسات العليا، كاألحاديث املتعلقة بالطفل، والنصارى، 
والشهيد، واألمن الغذائي، والرفق، والتصوير، والبيوع، وغري ذلك من 

  .املوضوعات اليت ال غىن للباحثني عن العودة إليها
يف وقد أسهمت هذه الفهارس إسهاماً كبرياً : الفهارس والتصنيفات. ٤  

تسهيل الوصول إىل مواضع احلديث، والداللة عليها، وال خيفى على أحد من طلبة 
العلم، ما للمعجم املفهرس أللفاظ احلديث، الذي ألفه مجع من املستشرقني، من 

وال بد يف هذا املقام من االشارة . دور يف خدمتهم وداللتهم على مواطن احلديث
 تبنته مجعية الدراسات والبحوث إىل مشروع موسوعة احلديث النبوي، الذي

االسالمية يف األردن، وقام عليه مجع من أساتذة السنة وعلوم احلديث، وقد أجنز 
وغري ذلك من الفهارس واجلهود . منه الدليل التصنيفي ملوضوعات السنة النبوية

  .اليت يصعب حصرها
م وهذه الربجميات وإن أخذت يف طابعها العا: الربجميات احلاسوبية. ٥  

البعد التجاري أيضاً، إال أهنا قد خدمة كبرية من حيث تسهيل الوصول إىل مواطن 
احلديث يف كتب السّنة، واملعلومات املتعلقة هبا إسناداً ورجاالً، أو معاين وشرحاً، 

، )موسوعة احلديث النبوي(الربنامج اخلاص بالكتب التسعة : وقد اشتهر منها
راً، وحماوالت أخرى يف برجمة بعض الكتب واملوسوعة الذهبية اليت صدرت مؤخ
ولكن هذه الربجمّيات حباجة إىل مزيد من . اخلاصة، كصحيح البخاري وغريه

االهتمام والتطوير، واخلروج عن إسار الكتب املؤلفة ونقلها وبرجمتها، إىل اإلبداع 
 يف التنفيد والتصنيف، والربط مع قواعد االستدالل واالستنباط، وجهود الفقهاء،
والعلوم احلديثة، وغري ذلك مما ال بد من مراعاته، ويتطلب أحياناً، جتاوز البعد 

  .التجاري التسويقي، إىل املضمون العلمي واالضافات اإلبداعية
املؤمترات والندوات املتعلقة بالسّنة النبوية، على املستوى احمللى . ٦  

قريراً حول هذه واإلقليمي والعاملي، وال جما الستعراضها هنا، وقد كتب ت
ندوة (املؤمترات، وعّرف هبا، السيد حمي الدين عطيةـ يف اجلزء األول من كتاب 

  ، اليت عقدها املعهد العاملي للفكر)السنة النبوية ومنهجها يف بناء املعرفة واحلضارة
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وما أود تركيز . م١٩٨٩اإلسالمي، بالتعاون مع مؤسسة آل البيت يف عمان عام 

اإلشارة إليه يف هذا اجملال، تلك اجلهود اليت يبذهلا املعهد العاملي للفكراإلسالمي 
باجتاه بلورة منهجية يف التعامل مع السنة النبوية، سواء عرب عقد املؤمترات 

ار الكتب واملؤلفات اليت من بواكريها الندوة املشار إليها آنفاً، والندوات، أو إصد
حيث تضمنت مجلة من األحباث املهمة يف هذا اجملال، منها ملخص لكتاب الشيخ 

وال خيفى ، "السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث" رمحه اهللا -حممد الغزايل
ساءة إليه دون مربر، مما حال ما أشاره هذا الكتاب من ردود أفعال، بالغت يف اإل

 أن يستدعي االنتباه إليه، من فصام نكد ساد – رمحه اهللا –دون ما أراد الشيخ 
. بني دارسي السنة، ودارسي الفقه، جنم عنه خلل كبري يف التعامل مع السنة

وحماولة التأكيد على احلاجة للضوابط املنهجية يف التعامل مع السنة، مع أنه مل 
مث جاء حبث الدكتور يوسف . حاول أن يؤكد على بعضها قليالًيضعها، وإن 

 وقد حاول فيه أن ،"كيف نتعامل مع السّنة، معامل وضوابط"القرضاوي بعنوان 
 حيث وّضح مجلة من األصول – رمحه اهللا –يستكمل ما بدأه السيخ الغزايل 

تلك الضوابط والقواعد اليت ال بد من مراعاهتا عند التعامل مع السّنة، وقد جاءت 
جّيدة يف عمومها، لكنها مل تكت كافية من جهة، وبعضها تفصيلي ميكن أن 
يندمج مع بعض الضوابط األخرى من جهة ثانية، وقد طبع هذا البحث يف كتاب 

  .مستقل حتت العنوان نفسه فيما بعد
: كما تضّمنت الّندوة مجلة من األحباث، أكتفي باإلشارة إىل حبثني منها  
للدكتور , ٥٩"السنة مصدراً للتشريع زمنهج االحاجاج هبا"ث بعنوان أوهلما حب

حممد سعيد رمضان البوطي حيث تعلق البحث مبنهج االحاجاج فقط، واكتفى 
باالشارة فيه إىل تصنيف تصرفات النيب صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله، مل يتعرض 

قواعد  "وبث آخر بعنوان. ملنهج الفهم أو أية ضوابط أخرى يف االحتجاج
ومل يتعرض . ٦٠، للسيد عبد اهلادي بو طالب"االستدالل بالسّنة وضوابطه وطرقه

  .فيه ملنهج الفهم أيضاً
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وأشري  يف هذا القام إىل ورقة عمل أدعها الدكتور طه العلواين بعنوان 

، ركّز فيها على أمهية نفد املنت واسعراض قواعده، )نهجية التعامل مع السنةم(
كما توقف أمام بعض الضوابط املنهجية، والقراءة املفامهية للسنة، ودور العلوم 

الوحي (االجتماعية واإلنسانية يف التعامل مع السنة واجلمع بني القراءتني 
 منها وتوّسعت زيادة عليها،إذ إهنا مل ، والورقة جّيدة يف باهبا، وقد أقدن)والكون

ويؤكد الباحث هنا، أن حبثه هذا يندرج يف سياق االهتمام . ٦١تسنوف الضوابط
  .من قبل املعهد، وأنه بناء على جهد كل من سبق، وليس منبتاً عنه

ويود الباحث إىل أن يشري أن معظم اجلهود السابقة، منصبة على   
هتم باملنت وقواعده وأصول نقده، رغم إصرار وقلّ منها ما ا, االسناد وخدمته

، ويرى الباحث ٦٢البعض ومنهم الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي على نفي ذلك
املنار "أن من بواكري االهتمام باملنت يف دراسات مستقلة قائمة بذاهتا، كتاب 

، ودراسات أخرى سيشري إليها الباحث يف طّي حبثه ٦٣البن قيم اجلوزية" املنيف
وهذا ال ينفي أن العلماء اهتموا باملنت عرب قواعد مصطلح احلديث، .  الحقاًهذا

لكن ما يود أن يؤكده الباحث أنه ال جمال للمقارنة بني حجم الدراسات املهتمة 
بالسند ونقده، والدراسات املهتمة باملنت ونقده، ويرى الباحث أن هذا الباب 

  .حباجة إىل إهتمام خاص ال يتسع له هذا البحث
  :مصطلحات املوضوع  
وحنن بصدد منهجية التعامل مع السنة فما املراد باملنهجية، وما املقصود   

  .بالتعامل، وماذا نعين بالسّنة
وضُحُه، : بّين واضح، ومنهج الطريق: طريٌق هنج: "قال ابن منظور

  )٤٨:املائدة (]جاًِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَها[ : واملنهاج كاملنهج، ويف الترتيل
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مل ميت رسول اهللا صلى اهللا : "ويف احلديث عن العّباس, الطريق الواضح: واملنهاج

أي : طريقوأهنج ال. أي واضحة بينة, عليه وسلم حىت ترككم على طريق ناهجة
  .١٨"وصار هنجاً واضحاً بيناً, وضح واستبان

العلم الذي يدرس كيفية تكوين : "نصر عارف هي. واملنهجية كما يراها د
, وحول طبيعة التفكري, فهو علم يتعلق بدراسة التفكري, املناهج وتطورها وتشغيلها

ين وليس ماذا وملاذا وأ, "كيف"وجوهره تساؤل أساس حموره أداة اإلستفهام 
فهو ينشغل مبناقشة الكيفية اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل الفهم . اخل...

مىن أبو . كما أشارت د. ١٩"األقرب للصحة حلقائق الكون واإلنسان والوجود
والوقوف على اخلطوات أو الوسائط , علم بيان الطريق: الفضل إىل أن املنهاجية

 على أفضل وأكمل ما تقتضيه ,والوسائل اليت يتحقق هبا الوصول إىل الغاية
  .٢٠األصول واألحوال

 ذو صلة وارتباط – كما نرى –وهو , هذا مفهوم املنهجية بشكل عام  
ال ميكن أن , فالكيفية اليت يتحقق هبا الوصول إىل الغاية, بالداللة اللغوية للكلمة

  .تكون إال موضحة للطريق وكيفية السري به
فنحن نتحدث عن أفضل , فهوم بالسنةأما عن املنهجية وارتباط هذا امل  

الوسائط والسبل والضوابط اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل أحسن فهم وعرض 
  .مرتل الواقع والتطبيق, وترتيل للسنة النبوية

فإننا ال نقصد به من يقصد السنة ألخذ حكم ,  هناالتعامل      أما مدلول كلمة 
ليه من يبحث يف السنة لغرض وإمنا نضيف إ, أو درس وعربة فحسب, شرعي

, ومن حياول فهم السنة وعرضها وتعليمها آلخرين, احلكم على صحتها أو عدمه
من أجل احلكم على , ومن حياول أن يرتل النص النبوي على الواقع زماناً ومكاناً

  تسـهم يف بناء احلضارة, واحلصول على معارف جديدة, املعارف اإلنسـانية
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, فكل هؤالء داخلون يف دائرة التعامل مع السنة. اإلنسانية وتوجهها وترشدها
ومعنيون بسلوك أفضل السبل لتحقيق غاياهتم ومقاصدهم يف ضوء مقصد الشريعة 

  .وغايتها
 عليه وسلم من قول أو فعل فهي ما روي عن النيب صلى اهللا: السنةأما   
, وهي دالة على لفظ احلديث النبوي يف حال ورود أحدمها دون اآلخر, أو تقرير

فإن احلديث يزيد على السنة مبا , وإن ورد اللفظان مقترنني, أما يف حال التغاير
وهو ما يشري إليه بعضهم , َخلقاً أو ُخلقاً, وصف به النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .٢١ريف السنة بني احملدثني واألصولينيباختالف تع
  

  مصدرية السنة: املبحث األول
لقد اشتهر بني املفكرين والعلماء أن السنة النبوية تعد املصدر التايل   

وقد أشار كثريون إىل أمهية السنة يف , وهي املصدر الثاين للتشريع, للقرآن الكرمي
 وتقييد مطلقه وختصيص ,وَشْرح معانيه وتفصيل جممله, فهم القرآن الكرمي

وقد تفاوتت . وغري ذلك من أوجه العالقة الوطيدة بني الكتاب والسنة, عمومه
فئة تريد : مواقف الناس من السنة باعتبارها مصدراً للتشريع وكان من بينهم فئتان

يف كل األزمان ويف , أن جتعل من كل مل ورد يف السنة تشريعاً ملزماً لكل الناس
وما صدر عن , مع أن فيها ما صدر عن اجلبلية,  كل األحوالويف, كل األقطار

أما الفئة الثانية فإهنا تريد أن تعزل السنة عن شؤون . وما صدر عن التجربة, العادة
, إخل...فالعادات واملعامالت وشؤون اإلقتصاد والسياسة , احلياة العملية كلها
وال موجهة وال , ناهيةآمرةً وال , وال تدخل السنة فيها, جيب أن تترك للناس

  .هادية
, ما ال يدخل يف باب التشريع,     وباإلمجال فإن من السنة النبوية املنقولة إلينا

كما , وإمنا هو من أمر دنيانا احملض الذي ترك تدبريه وتنظيمه إىل عقولنا واجتهادنا
   كل أن منها ما ال حيمل صفة التشـريع العام املطلق الدائم الذي خياطب الناس يف
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على أنه ال بد من التنبيه على ضرورة التدقيق وشدة التحري يف , زمان ومكان

وما كان للتشريع , وما مل جييء للتشريع, التمييز بني ما جاء يف السنة للتشريع
   .٢٢أو ما ليس كذلك, عام املطلق الدائمال

وكما أن السنة مصدراً للتشريع فإهنا مصدر جملموعة من املعارف، وهي   
الشق الثاين للوحي، بعد القرأن كما أسلفنا، وكما نعتقد أن للقرآن الكرمي دوراً 
 أساساً يف البعث احلضاري واملعريف ااأمة، فإننا نعتقد أن هذا الدور احملوري ميتد

فالسنة هي املنهج النبوي النظري والعملي الذي " للشق الثاين من الوحي للسنة؛
جسد البالغ القرآين، وأحال كلمات اهللا واقعاً وحضارة حيياها الناس الذين آمنوا 

  .٢٣هبذا البالغ، ومن هنا تأيت مكانتها مصدراً للمعرفة تستمد صدقها
دينية بكل ما تشمله هذه والسنة النبوية ليست فقط مصدراً للمعارف ال  

التسمية مما يتعلق بعامل الغيب أو عامل الشهادة، سواء يف األخبار عما مضى أو ما 
يستقبل، أو ما حيتاجه الناس لقضايا يعايشوهنا، وإنام هي مصدر للمعارف عموماً، 
مبا تتضمن من أخبار وإنشاءات، سواء فيما يتعلق بالتربية أو الصحة أو البيئة أو 

 وميكننا لنا أن نشري إىل بعض املعارف اليت ميكن حتصيلها من السنة ٢٤.صاداالقت
  :النبوية ومنها

 أسباب نزول البالغ القرآين والوحي اإلهلي على رسول اهللا صلى اهللا عليه -    أ
  .وسلم
 التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي واحلريب واألديب للتجربة -    ب

  .اإلسالماإلسالمية يف عصر صدر 
   الفروع اليت وقف القرآن عند أصوهلا، ومنها نتعلم التمييز بني الثوابت-    ج
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واملبادئ واألركان واألصول، وبني الفروع واملتغريات اليت تقوم وتنمو وتتجدد 

لقواعد واألصول، مرتبطة هبا، ومصطبغة بصبغتها، ويف الوقت ذاته على هذه ا
  .مظللة مبساحات جديدة من الوقائع واملشكالت

  . أبنية وهياكل الدولة االسالمية-    د
 التشريع النبوي التراث القانوين يف السنة، سوار ما كان فيه التفصيل -    هـ

وحي فيه، وهي كذلك املصدر جململ القرآن، أو ما كان فيه اجتهاد فيما ال 
للتمييز يف هذا االجتهاد النبوي بني ما أقره الوحي بالنص عليه أو بالسكوت عنه، 

  .وبني ما نزل الوحي مصوباً له أو معدالً
 التمييز يف املماؤسات النبوية بني الدين الثابت الذي جيب فيه االتباع -    و

ليت جيب فيها التزام املقاصد، دون للمنطق واملفهوم، وبني املتغريات الدنيوية ا
  .حرفية التطبيقات والتمييز أيضاً بني الدين الثابت واملتغري من األعراف والعادات

 يف – من حيث احلسن والقبح – التمييز بني ما ال يستقل العقل بإدراكه -    ز
 التشريع واألحكام والفرائض والشعائر، وكيفية اجلزاء ومقادير الثواب والعقاب،
وبني ما هو من شؤون الدنيا املوكولة إىل عقول البشر، لقدرة هذه العقول على أن 

  .٢٥ وعلى أن تقنن هلا إطار شرع اهللا– حسناً وقبحاً –تستقل بإدراكها 
      

  مظاهر اخللل يف التعامل مع السنة: املبحث الثاين  
ا وإلدراك أمهية البحث يف منهجية التعامل مع السنة فإننا سنتوقف أم  

  :بعض مظاهر اخللل املنهجي يف التعامل معها
وهذا اخللل متعلق بالقرآن من جهة، : الفصل بني أجزاء الوحي ومفرداته-١     

ومتعلق بالسنة من جهة أخرى، ووجه تعلقه بالسنة متعدد اجلوانب، فمن جانب 
الفصل بني السنة والقرآن إىل الفصل بني أجزاء السنة نفسها؛ حيث ننسى أن 

، وتغيب عن بالنا )٤: النجم (] َوْحٌي ُيوَحىالإِنْ ُهَو إِ[ : نة جزء من الوحي الس
 ] َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم[العالقة اجلذرية بني القرآن والسنة 

  إما، وهذا إما لغفلة عن طبيعة العالقة بني السنة والقرآن، و)٤٤: النحل(
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لسوء فهم ناجم عن احلرص على السنة والدفاع عنها، إىل أنْ غدن يف أذهاننا 
مقدمة على القرآن يف االستدالل والفهم، حىت إن أحدنا ليتحدث باحلديث ساعة 

زمان، أو يكتب الصفحات العديدة فيكثر االستالل بالسنة، ويسرد احلديث من ال
تلو اآلخر، وال يستدل إال بالقليل من اآليات، ويأيت هبا متأخرة، وهذا تقدمي 

ومن جهة أخرى فإنه يغيب عنا أيضاً، أن . للفرع على األصل، هذا من جهة
 باب أوىل، ومن ثَمَّ الترابط بني عناصر السنة، وانسجامها وعدم تعارضها، من

السنة، مبعىن أن ينتقى حيث يف مسألة ما دون بقية األحاديث ويتم فهمه وتفسريه 
بشكل جزئي، خيتلف يف دالالته عما لو أخذ معه مجلة أخرى من النصوص ذات 
العالقة، ومثال هذه اجلزئية من الفهم والتفسري، االستناد إىل قول رسول اهللا صلى 

ما كان : " ومعناه٢٦".ما أسفل الكعبني من اإلزار فهو يف النار": اهللا عليه وسلم،
دون الكعبني من قدم صاحب اإلزار املسبل فهو يف النار عقوبة له على فعله، 

يف االنكار الشديد على من مل يقصر ثوبه، دون . ٢٧"فكّنى بالثوب عن بدن البسه
من : " عليه وسلمما رواه البخاري يف موضع آخر من قول رسول اهللا صلى اهللا

يا رسول اهللا، إن أحد : جر ثوبه خيالء، مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة، قال أبو بكر
: شقي إزاري يسترخي، إال أن أتعاهد ذلك منه، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وغري هذا مما رواه البخاري ومسلم وغريمها من .٢٨"لست ممن يصنعه خيالء"
ىل بعضها َتَبيَّن ملن اطلع عليها ما رجحه النووي وابن النصوص، اليت إذا ضمت إ

فهو ) اخليالء(أن هذا اإلطالق حممول على ما ورد من قبل :" وغريمها٢٩حجر
  ".الذي ورد فيه الوعيد
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حيث ال ُينتبه إىل أنه ينبغي  : وقراءة الكون الفصل بني قراءة السنة-٢  

أن يكون هناك توافق بني السنة، وسنن اهللا يف الكون، كما ينبغي أن يكون ذلك 
بني القرآن والكون، فنجد أن بعض الروايات تتسرب من هنا وهناك، دون أن 
يتم التدقيق يف مدى إنسجامها وتوافقها مع نواميس الكون وقوانينه، ومن ومن 

 كما –أن اهللا رد الشمس بعد غروهبا لعلي إىل العصر "  مثالً ما روي من ذلك
فاجلمع بني الروايتني حيول دون . ٣٠" حىت صلى العصر–ردها ليوشع بن نون 

تناقل مثل هذه املرويات، أو على األقل جيعلنا نتوقف أمامها متسائلني، وال نكتفي 
    .بصحة السند للححكم بصحة احلديث

  :فصل بني السنة والرؤية الكلية الشمولية املقاصدية للشريعة االسالميةال-٣      
وال خيفى لفهم السنة وتفسريها وروايتها، بعيداً عن مقاصد الشريعة 
وغاياهتا من آثار سلبية، ذلك بأنّ الفهم الظاهري احلريف للنصوص سيكون هو 

ال خيفى تعارض السائد الطاغي، وهذا سيوقع املاس يف احلرج ويضّيق عليهم، و
ُيرِيُد اللُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ  [هذا مع ما يف الدين من رفع للحرج واملشقة عن الناس 

: احلج (َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ، )١٨٥: البقرة (]ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر
صرار على الفهم ولعل أبرز ما ميكن التمثيل به يف مثل هذا املوقف، اإل). ٧٨

كنا خنرج الزكاة إذا كانت فينا : "الظاهري لقول أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعري، أو صاعاً من 

حيث التوقف أمام ظاهر   .٣١"متر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب
اج صدقة الفطر من غري هذه األصناف، وهذا النص، والقول بأنه ال جيوز إخر

 قد – وإن قال به اإلمام أمحد وأتبـاعه ورفضوا معرضة السـنة بالرأي –القول 
يعرض مقصد الشريعة، من حتقيق مصلحة الفقري وسد حاجاته، وتيسري أمر 
الصـدقة على من أراد إخراجـها، وهذا رمبا يكون واضحاً يف كثري من بـالد 

   زماننا هذا أو يف العديـد من الدول االسـالمية، ولعل األقرباملسـلمني يف
  

                                                 
، وقد أشار ابن القيم يف املنار املنيف لوضعه وذلك يف ٥طه جابر، منهج التعامل مع السنة، ص. العلواين، د 30
  .٥قاعدة رقم ال

  .٣٧١، ص٣،ج١٥٠٦ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام، رقم احلديث  31



  

  
  سعيداجلبار عبد                            عشر        الثامنالعدد :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٦٨
  

لتحقيق هذا املقصد ما قال به اإلمام أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عمر بن عبد 
قهاء السلف حيث الحظوا أن املقصد، هو إغناء الفقراء العزيز وغريه من ف

واملساكني عن السؤال والطواف يف هذا اليوم، وإشراكهم فرحة العيد، وهذا 
  .٣٢يتحقق بدفع القيمة أكثر من دفع األطعمة العينية ليتصرف فيها حسب حاجاته

  : عدم التمييز بني ما كان من السنة حمل التشريع، وما مل يكن-٤     
    وقد سبق أن أشرنا إىل إنكار أن يكون شيئاً من السنة ليس حمالً للتشريع، مع  

أن املتأمل حلديث تأبري النخل وقول النيب لألنصار، أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعلم 
بشكل واضح أن يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم من شؤون الدنيا ومعارفها، ما 

ميا حديث صح يف الطب وصفاً للعالج، أو يف يتساوى فيه مع سائر البشر، فأ
الزراعة يف كيفيتها وأشكاهلا، فليس حمالً للتشريع، وال يعد ملزماً للناس، وإامنا هلم 
  ٣٣أن يستأنسوا به على أن حيسن التعامل معه، كحديث احلبة السوداء مثالً، وغريه

نهجي يف التعامل  فكما أن من مناهج اخللل امل: التسرع يف رد األحاديث-٥       
مع السنة املشرفة، اجتزاء احلديث من بني النصوص ذات العالقة، وفهمه فهماً 

 ال – ألول وهلة –جزئياً، كذلك التسرع يف رد األحاديث، جملرد أن معىن احلديث 
يلقى قبوالً يف النفس، تارة حبجة خمالفته للعقل، وأخرى حبجة خمالفته لظاهر آية، 

ه حلديث آخر، وتارة حبجة أنه خرب آحاد ال حيتج به يف العقائد، وثالثة حبجة خمالفت
وغري هذا من األوجه اليت يستند إليها عند رد األحاديث، وحنن ال نرفض أن يرد 
احلديث لسبب علمي موضوعي ومنهجي، ولكننا نرفض التسرع واملبادرة للرد، قبل 

 دون –واحتمال التوفيق التأكد من إمكانية الصحة وإمكانية إعمال النص وقبوله، 
 بينه وبني ما توّهمنا تعارضه معه، حبمله على اجملاز مثالً أو غري ذلك من –تعسف 

اللهم أحيين مسكيناً، وأمتين مسكيناً، "ومن ذلك ردهم حلديث . أجه التوفيق
  وهو صحيح من طريق أيب سعيد " واحشرين يف زمرة املسـاكني

  
 
                                                 

العدد :  اخلري آبادي، حممد أبو الليث، املنهج العلمي عند احملدثني يف التعامل مع متون السنة، إسالمية املعرفة 32
  .٣٨م، ص١٩٩٨الثالث عشر، 

  .٤٨مصدراً للمعرفة واحلضارة، صالقرضاوي، السنة .  د 33



  

 ٦٩دراسات   /حبوث                                        السنة        مع التعامل منهجية
  

، فريده ألنه فهم من املسكنة الفقر من املال، ٣٤اخلدري وعبادة ابن الصامت
وهذا ينايف استعاذة النيب صلى اهللا عليه وسلم من فتنة الفقر، . واحلاجة إىل الناس

نها قوله لسعد إن اهللا وسؤاله اهللا تعاىل العفاف والغىن، وينايف نصوصاً أخرى م
حيب العبد الغين التقي اخلفي، واحلق أن املسكنة هنا ال يراد هبا الفقر، كيف وقد 

، وقد ٣٥"اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر: "استعاذ باهللا منه، وقرنه بالكفر
لتواضع ، إمنا املراد هبا ا)٨: الضحى (]َوَوَجَدَك َعاِئالً فَأَغَْنى[امنت ربه عليه بالغىن 

أراد به التواضع واإلخبات وأال يكون : "وخفض اجلناح، قال العالمة ابن األثي
  .٣٦"من اجلبارين املتكربين وهكذا عاش النيب صلى اهللا عليه وسلم

 من املاحلظ أن علماء احلديث : عدم استكمال شروط نقد الرواية-٦     
متعلة باملنت، سواء فيما حددوا شروطاً لقبول الرواية، متعلقة بالسند كما أهنا 

ومما . يتعلق باتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم من حيث النوع واملضمون
يؤسف له أن هذا اخللل املنهجي ال يزال مستمراً، حيث يكتفي بصحة السند أو 
حسنه ليحكم على احلديث كله بالصحة أو باحلسن، فيصبح مقبوالً، ويعّد ديناً 

لفه مع أن احلديث رمبا يكون شاذا أو معلالً يف إسناده، أو يتعبد به، والويل ملن خا
ولعل السبب األساس وراء هذا اخللل املنهجي قصر باع املعاصرين يف . يف متنه

ما : "واحلديث املعلل كما عرفه العلماء. علم العلل، الذي هو أدق علوم احلديث
  .٣٧"المته منهااطلع فيه بعد التفتيش على علة تقدح يف صحته مع أن الظاهر س

حيث شاع تصور بعدم حاجة كل منهما :  الفصل بني الفقه واحلديث-٧     
لآلخر حبجة أن دور احملدث أن ينقل النص ويثبت صحته، ودور الفقيه أن يفهمه 
ويستنبط منه األحكام، واحلجة يف ذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ه حىت يبلغه فرب حامل فقه إىل من هونضر اهللا امرأً مسع منا حديثاً فحفظ"
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، ولعل هذا الفهم هلذا احليث حبد ذاته ٣٨"أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمل إشكال، فإن احلديث إمنا طلب تبليغ حديث رسول

 ناقل –كما أننا إذا قبلناه يف احملدث الراوي , والتأكيد على أمهية نشر الرسالة
فإننا ال نقبله يف احملدث الدارس للحديث ليحكم على صحته أو  , -احلديث 
وال , ذلك أن من مهمات الدارس أن حيكم على احلديث سنداً ومتناً, ضعفه

الرتباط هذا األمر ,  احلديث من مل يفقه ويفهم معناهيستطيع أن حيكم على منت
ونقد املنت لشذوذ أو علة أو , بفنون أخرى متعددة من أمهها علم خمتلف احلديث

إذ جل , كما أن الفقيه ال يستغين عن احلديث. وال يكون هذا إال لفقيه, حنو ذلك
, "ونددوا مبن أمهلهوهذا أمر الحظه علماؤنا السابقون ", أحكان الفقه ثابتة بالسنة

لو كان األمر بيدنا : "حىت روي عن بعض األعالم مثل سفيان بن عيينة أنه قال
  .٣٩"وكل فقيه ال يشتغل باحلديث, لضربنا باجلريد كل حمدث ال يشتغل بالفقه

تضمنت كتبهم , صحيح أن قدامى الفقهاء رغم اهتمامهم بالسنة  
 احملدثني تفاعلوا إجيابياً مع ولكن قدامى, الصحيح والضعيف واملوضوع كذلك

وبّينوا صحيحها , ذلك وألفوا كتب احلديث اليت خّرجوا فيها أحاديث كتب الفقه
ت , ٤٠"نصب الراية ألحاديث اهلداية"من سقيمها كالزيلعي يف كتابه 

ومن أمثلة , وغريمها). هـ٥٨٢( البن حجر ت ٤١"تلخيص احلبري"و, )هـ٧٦٤(
قال البيهقي يف , فجميع الروايات ضعاف, بريةذلك ما روي يف املسح على اجل

. ٤٢"وال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الباب شيء: "السنن الكربى
  .ومع ذلك فقد وردت هذه األحاديث يف كتب الفقهاء وبنيت عليها أحكام
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إننا نرى اليوم من الفقهاء من يقع يف األخطاء املنهجية اليت أشرنا إليها آنفاً يف 
ونرى من احملدثني من يتنطع , وهذا لقصر باعهم يف احلديث, التعامل مع السنة

فنرى فتاواه تقف عند ظاهر النص وال تلج يف روحه , للفتوى ويقوم بدور الفقيه
وخروج املرأة , وما الذي نسمعه من فتاوى يف التصوير واللباس, هومقصد

, وحرماهنا هذه احلقوق, وال سّيما السياسية منها, ومشاركتها يف احلياة العامة
 رمحه اهللا –كالفتوى اليت نشرت يف الصحف وأصدرها الشيخ عبد العزيز بن باز 

 إال مؤشراً من مؤشرات ليس ذلك,  باعتبار خروج املرأة من بيتها زينة حمّرمة–
 فمن الواضح أننا نريد أن نؤكد على حاجة  .اخللل يف الفصل بني احلديث والفقه
وليس مقصدنا أبداً أن مننع كالً من الطرفني , احملدث للفقه وحاجة القيه للحديث

أو , وإمنا غرضنا أن يتعمق كل منهما يف جمال اآلخر, من االشتغال يف جمال اآلخر
يسدد ويقارب يف إخراج , ن يتعاونا بينهما يف عقل مجعي مؤسسيعلى األقل أ

  .األحكام واستنباطها من أدلتها الصحيحة مبا حيقق غايات الشريعة ومقاصدها
  

  ضوابط منهجية يف التعامل مع السنة : املبحث الثالث
التوثق من احلديث سنداً ومتناً وفق القواعد والشروط احملددةمن :الضابط األول

  علماءقبل ال
, ولسنا هنا بصدد التفصيل يف مجيع شروط توثيق احلديث واحلكم عليه  

ما اتصل سنده بنقل العدل , بل نكتفي مبا ذكره العلماء من أن احلديث الصحيح
واحلديث احلسن على , وال يكون شاذاً وال معلالً, الضابط عن مثله إىل منتهاه

  ٤٣.اة الصحيحما كان ضبط رواته أو بعضهم أقل من رو, املشهور
أن الناظر يف شروط قبول احلديث جيدها مرتبطة ,         وما نود اإلشارة إليه هنا

عرب تاريخ علوم السنة , والغريب يف األمر أن التركيز كبري جداً, بالسند واملنت معاً
وكان , فكان علم رجال احلديث, على شروط اإلسناد وما يتعلق هبا من علوم

 وكانت قواعد املصطلح يف غالبها منصبة على اإلسناد ,علم اجلرح والتعديل
  ,قد نفهم االهتمام بالسـند بشكل يزيد قليالً عن املنت لبعض االعتبارات, ورواته
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والضمور , ا التضخم العجيب يف علوم السند والرواةلكننا ال نستطيع أن نفهم هذ

ولعل جمرد املقارنة بني ما ألف يف . ٤٤إىل درجة الفناء يف نقد املنت والتعامل معه
هذا إىل . خدمة اإلسناد ونقده وما ألف يف نقد املنت املنت كفيلة بإبراز وجه اخللل

حلكم على احلديث من جانب ما أشرنا إليه سابقاً من خلل منهجي باالكتفاء يف ا
  .خالل اسناده فقط

اجلزء الذي أعتقد أنه يغيب عن , وما أود التفصيل بشأنه يف هذا املقام  
  :وهو ما يتعلق بشروط ثالثة هي, كثري من الباحثني يف احلكم على األحاديث

والتأكد من خلو احلديث من علل , التأكد من عدم شذوذ احلديث  
  .ديث من علل املنتوالتأكد من خلو احل, اإلسناد

وفيما يلي توضيح هذه الشروط الثالثة التفصيلية التس ال بد منها   
  :لصحة احلديث

  التأكد من عدم شذوذ احلديث
, خمالفاً) الفرد(واحلديث الشاذ كما عرفه علماء احلديث ما رواه الثقة   

أو , بأو القل, ومنها الزيادة يف املنت. أو جلماعة من الثقات, ملن هو أوثق منه
وهذا التعريف فيه خري داللة على أمهية . ٤٥أو اإلدراج, أو التصحيف, االضطراب

صحيح أن هذا , وال سّيما أننا نتحدث عن خمالفة, خلو احلديث من الشذوذ
ورواية اجلمع أوثق , لكنه إما فرد خالف جمموعة من الثقات, الراوي املخالف ثقة

 منه وأضبط يف الرواية وهلذا ينبغي أن وإما خالف من كان أوثق, من رواية الفرد
ضرورة أن اليتوقف الباحث عن حكم , وهذا يؤكد أميا تأكيد, تقدم رواية األوثق

وقد انتهج احملدثون , وإمنا ينبغي أن يتجاوزه إىل املنت, احلديث عند صحة إسناده
  :ملعرفة هذه العيوب طريقني
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, واملقارنة بينها, الطريق األوىل هي مجع طرق احلديث وألفاظه املختلفة

أما . أو خمالفته هلا فترد, لتتضح موافقته أللفاظ احلديث يف الطرق األخرى فتقبل
يف كتب , الطريق الثانية فهي االطالع على أقوال أهل الشأن حول ذلك احلديث

  .٤٦لل احلديث أو شروحه وغريهاع
وهذه السبل كفيلة بكشف أية زيادة أو قلب أو اضطراب أو تصحيف   

, ٤٧وليس هذا مقام استعراض أوجه الشذوذ هذه وأمثلتها, أ إدراج حصل يف املنت
  .ولكننا نود التأكيد على ضرورة خلو احلديث منها حىت حنكم بصحته

  
  دالتأكد من خلو احلديث من علل اإلسنا

أننا وحنن نتحدث عن علل , واألمر الذي أود اإلشارة إليه يف هذا املقام  
وإمنا نتحدث عن , فإننا ال نتحدث عن خلل ظاهر يف احلديث, اإلسناد وعلل املنت

ولعل هذا هو السر , وبعد تفتيش وحبث دقيقني, علة ال تنكشف إال للحاذق املاهر
وعدم اإلكتفاء بظاهر , وراء هذه العللوراء ختلي الكثري من الباحثني عن التفتيش 

ما اطلع فيه بعد البحث "ولذلك كان احلديث املعلل , صحة السند واملنت
  .٤٨"مع أن الظاهر سالمته منها, والتفتيش على علة تقتدح يف صحته

  :٤٩أما أبرز علل اإلسناد فهي  
له ما نقله ومثا, أو نفي السماع املتوهم بالعنعنة,  إبطال السماع الصريح-١     

إمنا يروي عن عروة عن , البهي ما أراه مسع عن عائشة: "ابن رجب أن أمحد قال
  ".عن السّدي حدثتين عائشة, رغم أنه يقول يف حديث زائدة, عائشة
وقد يكون من أسبابه سبق اللسان إىل ,  إبدال اإلسناد كله أو بعضه-٢     

يسبق اللسان فيه إىل نافع قد , فكل حديث يروى عن مالك, األسانيد املشهورة
 .ويف واقع األمر يكون مالك قد رواه عن غري نافع, عن ابن عمر
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وى فقد ير. أو وصل املرسل أو ما فيه انقطاع,  الوهم يف رفع املوقوف-٣     

, ويثبتون أن وقفه أصح, احلديث مرفوعاً ولكن الّنقاد يكشفون عن وهم يف رفعه
أو قد يروى متصالً وهو يف , وإرساله أثبت وآكد, وقد يروى احلديث متصالً
 .احلقيقة معضل أو منقطع

فاألصل أن يوجد بعض االختالف يف :  مجع الشيوخ وبقاء اللفظ واحداً-٤     
فإذا روى , دون املعىن, لتصرف الرواة يف لفظ احلديث, روايات احلديث الواحد

, أحد من الرواة حديثاً واحداً عن عدد من الشيوخ مث ساق اللفظ سياقاً واحداً
وممن . إال أن يكون الراوي مّربزاً يف احلفظ جداً, فإن هذا دليل على الوهم واخلطأ

 .وقع يف هذا محاد بن سلمة بن دينار البصري
 وجود الراوي اجملروج يف االسناد، ١وليس املقصود هبذ, لراوي جرح ا-٥     

فإن هذا ليس من علم العلل، ألن االسناد به يكون ضعيفاً، وميدان العلل، احلديث 
وإمنا املقصود أن يروي الثقة عن راوٍ جمروح، فيلتبس على الناس حال . الصحيح

 مالكاً ال يروي إال عن فمن املعلوم مثالً أن. اجملروح، فيكشف أمره عامل العلل
  .الثقة، ولكنه حدث عن عبد الكرمي بن أيب أمية وهو متروك احلديث

  :التأكد من خلو احلديث من علل املنت
  :٥٠      ومن أبرزها

  . إحالة معىن احلديث، إذا كان راويه غري عامل باللغة وال بالنراد من اللفظ-١     
 ألفاظه، ومن أمثلته من حرف كلمة  ما كانت علته حتريفاً يف لفظ من-٢     

وبدل أن جيعل احلديث يف صدقة الفطر، وهو كنا نؤديه " نورثه"فجعلها " نؤديه"
  .اجلد:على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

 ما كانت علته خمالفة روايه ملقتضاه، ومنه أحاديث أيب هريرة يف املسح -٣      
أبو هريرة ينكر املسح : وغري واحد، وقال أمحدعلى اخلفني، ضعفها مسلم وأمحد 

 .على اخلفني، فال فال يصح له فيه رواية
ما كانت علته إدراج كالم آخر فيه، وهذه علة َعّدها بعضهم ضرياً من -٤      

 .ضروب الشذوذ يف احلديث كما سبقت االشارة إليه آنفاً
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 ما كانت علته أنه ال يشبه كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن ذلك ما -٥      
  .يشبه كالم القصاص

ولعل التوقف أمام هذه العلل يف السند واملنت، جيعلنا ندرك مدى أمهية   
أن يوضع التوثق من صحة احلديث وسرب غوره جيداً من قبل أهل االختصاص، قبا 

  .بني أيدي العامة واملفتني والباحثني
ومما نود أن نستدعي االنتباه إليه، أن بعض العلماء أشار إىل مجلة من   

قواعد نقد املنت، ومن أوائل من تصدوا هلذا ابن قيم اجلوزية يف كتابه املنار املنيف، 
طيع أن بل إنه حتدث عن هذه القواعد، العتبار الناظر يف متون األحاديث، يست

، دون الرجوع إىل األسانيد، )تسع عشرة قاعدة(حيكم عليها استناداً هلذه القواعد 
ولكنه اشترط لذلك، معرفة السنن، وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث 

هل مبكن معرفة احلديث املضبوط بضابط من غري أن ينظر يف : وسئلت: "قال
لَُم ذلك من تضلّع يف معرفة السنن سنده؟ فهذا شؤال عظني القدر، وإمنا َيْع

الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص 
, شديد مبعرفة السنن واآلثار، وعرفة سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهديه

فيما يأمر به، وبنهى عنه وخيرب عنه، ويدعو إليه وحيبه ويكرهه، ويشرعه لألمة، 
الط للرسول صلى اهللا عليه وسلم كواحد من أصحابه، فمثل هذا حبيث كأنه خم

 هديه وكالمه، وما جيوز أن –يعرف من أحوال الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهذا شأن كل مّتبع مع متبوعه، فإن .  ما ال يعرفه غريه–خيرب به وما ال جيوز 

والتمييز بني ما يصح أن لألخص به احلريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم هبا، 
ينسب إليه وما ال يصح، ما ليس ملن ال يكون كذلك، وهو شأن املقلدين مع 

  .٥١"أئمتها يعرفون أقواهلم، ونصوصهم ومذاهبهم
    
وقد أشار هو وغريه إىل بعض قواعد نقض املنت ومنها ركاكة ألفاظه،   

  .واشتماله على اجملازفة يف الثواب والعقاب وغريها
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  عرض السنة على القرآن: الضابط الثاين

لقد سبق أنْ أشرنا إىل جذرية عالقة السنة بالقرآن، وهذا األمر بات   
كد هنا على أن واضحاً، حىت صار احلديث فيه ضرباً من التكرار، وإمنا نود أن نؤ

هذه العالقة اجلذرية بني شقي الوحي، ينبغي عدم جتاوزها، والغاية من تأكيدنا 
على أمهية عرض السنة على القرآن، أن حنرص على الوصول إىل أفضل الفهم 
وأحسنه للسنة، فرمبا كان حلديث خمصصاً ما عممه القرآن، ورمبا كان مفصالً ما 

وضحاً ملعىن من املعاين، وهذا كله يقربنا للفهم أمجله أو مقيداً ما أطلقه، أو م
الصحيح للسنة؛ وال يتوقف أمر عرض السنة على القرآن عند هذا احلد، بل 
يتجاوز إىل إمكانية النظر يف صحة منت احلديث أو ضعفه، وقد كان تعارض 
احلديث مع القرآن كافياً لدى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرّده، 

 بن اخلطاب رد حديث فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها آخر فهذا عمر
:  ، فرده وقال٥٢تطليقة، ومل جيعل هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم نفقة وال سكىن

، أشار عمر "ال ندع كتاب اهللا وسنة نبينا بقول امرأة ال ندري حفظت أم نسيت"
 َولَا َيْخُرْجَن إِلَّا أَن َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة لَا ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ[بكتاب اهللا إىل اآلية  

  ).١: الطالق (]مَُّبيَِّنٍة
، ٥٣إن امليت يعذب ببكاء أهله عليه"كما أن عائشة ردت حديث   

  ).١٥: اإلسراء  (] أُخرىَوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر[ملخالفته لقوله تعاىل 
 احلديث، يف حال ثبوهتا فمثل هذه النخالفة ينبغي أن تكون كافية يف رد  

وعدم إمكانية اجلمع أو التوفيق بني اآلية واحلديث، ذلك أن ِشقَّْي الوحي ال ميكن 
  .أن يتعارضا يف النهاية وإن بدا ذلك يف حلظة من اللحظات

    
وما نود التحذير منه يف هذا املقام التسرع والتوسع يف دعوى تعارض   

  ك أساس صحيح، كما فعل املعتزلة برد األحاديث مع اآليات، دون أن يكون لذل
  

                                                 
  .١١١٤، ص٢، ج١٤٨٠اً ال نفقة هلا،  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب املطلقة ثالث 52
, ١٢٨٨-١٢٨٦، كتاب اجلنائز، باب قول النيب يعذب امليت حديث ٢ البخاري، صحيح البخاري، ط 53
  .٧٩، ٢ج
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 األحاديث الصحيحة املستفيضة، يف أثبات الشفاغة يف اآلخرة للرسول صلى اهللا 
رض مع القرآن عليه وسلم ولألنبياء واملالئكة وصاحلي املؤمنني، حبجة أن هذا يتعا

الشفاعة (الذي نفى شفاعة الشافعني، ومن قرأ القرآن ومل جيد فيه إال نفي 
واحملرفون من أصحاب , اليت كان يعتقدها املشركون من العرب) الشركّية

 ]َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َولَا َشِفيعٍ ُيطَاُع[الديانات األخرى مثل قوله تعاىل 
, ن اآليات كما أن القرآن أثبت الشفاعة بشرطنيوغري ذلك م). ١٨: غافر(

َمن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِالَّ [أن تكون بعد إذن اهللا للشافع أن يشفع , أوهلما
َولَا َيْشفَُعونَ [وثانيهما أن تكون الشفاعة ألهل التوحيد , )٢٥٥: البقرة (]بِإِذْنِِه

  .٥٤)٢٨: األنبياء (]إِلَّا ِلَمنِ اْرَتَضى
  عرض السنة على السنة سنداً ومتناً: الضابط الثالث

, فكما أنه ينبغي عرض السنة على القرآن ألن ذلك يساهم يف فهمها  
, للعالقة العضوية بني شقي الوحي, ويساعد يف التوثق من احلكم على احلديث
وما يتحدث عنه الباحثون من مجع , فإن عرض السنة على السنة من باب أوىل

, واردة يف املوضوع الواحد ميثل جزءاً من هذا العرض وليس هو متاماًاألحاديث ال
, رّد متشاهبها إىل حمكمها, ذلك أن جزءاً من مهمة مجع أحاديث املوضوع الواحد

وال , وبذلك يتضح املعىن املراد, وتفسر عامها خباصها, ومحل مطلقها على مقيدها
  .٥٥يضرب بعضها ببعض

كشف علل احلديث من ,  على بعضهاكما أن من غايات عرض السنة  
, والقلب, واالضطراب, كما أشرنا إليها سابقاً واإلدراج, علل إسناد وعلل منت

ومن غاياته أيضاً التأكد من موافقة الرواية ملا ورد يف . والتحريف, والتصحيف
ومن مث تصحيح , السنة من أحاديث أخرى من أحكام وأفهام وعدم معارضتها هلا

  .م احلكم عليها بالشذوذوعد, الرواية
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فيعرضون , وقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يفعلون هذا فيما بينهم  
  ومن لك ما ورد عن أيب بـكر بن عبد الرمحن. ٥٦روايـات بعضهم على بعض

  سعيداجلبار عبد                            عشر        الثامنالعدد :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٧٨

  
من أدرك الفجر :مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقص، يقول يف قصصه : قال

ُجُنباً فال يصم، فذكرت ذلك لعبد الرمحن لن احلارث، فأنكر ذلك، فانطلق 
عبد الرمحن وانطلقت معه، حىت دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما، 

انيب صلى اهللا عليه كان ت: فكلتامها قالت: فسأهلما عبد الرمحن عن ذلك، قال
فانطلقنا حىت دخلنا على : وسلم يصبح جنباً من غري حلم، مث يصوم، قال

: فقال مروان, فذكر ذلك له عبد الرمحن, مروان وايل املدينة يف عهد معاوية
فجئنا أبا : قال, عزمت عليك إال ما ذهبت إىل أيب هريرة فرددت عليه ما يقول

: فقال أبو هريرة, فذكر له عبد الرمحن: لقا, هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله
مث رد أبو هريرة ما كان يقول يف , مها أعلم: قال, نعم: أمها قالتهما لك؟ قال

ومل أمسعه , مسعت ذلك من الفضل: فقال أبو هريرة, ذلك إىل الفضل بن العباس
  .٥٧من النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول يف ذلك

ن نرى يف هذا املقام كيف أسهمت رواية أمهات املؤمنني يف تعديل فنح  
وما كان ذلك ليتضح لوال عرض السنة برواية أيب هريرة على , رواية أيب هريرة

  .السنة برواية أمهات املؤمنني
فإننا إذا نظرنا إىل , أما على صعيد الفهم الصحيح للسنة يف ضوء بعضها  

عن أيب أمامة , اب املزارعة من صحيحهالذي رواه يف كت, حديث البخاري
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال) حمراث(الباهلي حني نظر إىل آلة حرث 

جند ظاهره يفيد , ٥٨ال يدخل هذا بيت قوم إال أدخله اهللا الذل: وسلم يقول
وقد حاول , كراهية الرسول للحرث والزراعة اليت تفضي إىل ذل العاملني فيها
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وهذا , قني استغالل هذا احلديث لتشويه موقف اإلسالم من الزراعةبعض املستشر
: منها ما رواه الشيخان وغريمها, الظاهر يعارض نصوصاً صرحية صحيحة أخرى

  ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال"
  

 ٧٩دراسات   /حبوث                        السنة                        مع التعامل منهجية

  
وأي , فأي عمل أفضل من هذا العمل. وغريه من النصوص, ٥٩"كان له به صدقة

: كما أننا إذا نظرنا إىل احلديث الصحيح, حث على الزراعة أفضل من هذا احلث
سلط , ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد, إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر"

يتضح لنا هبذا احلديث أن . ٦٠"الً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكماهللا عليكم ذ
اإلخالد إىل الزراعة والدنيا والشؤون اخلاصة ) آلة احملراث(املقصود بذلك احلديث 

  .٦١وكل ذلك يؤدي إىل ذل األمة, وإمهال الواجبات ومنها اجلهاد
يساعد يف إدراك , هذا فضالً عن أن عرض السنة بعضها على بعض  

ومراعاة الواقع ومعاجلته مبا , ومن أبرزها التدرج, لة من خصائص التشريعمج
  .كما يف أحاديث ادخار األضحية وغريها, يناسب

أن حنذر من التوسع يف رد بعض , ومما يتعلق هبذا الضابط املنهجي  
متاماً كما حذرنا من التوسع يف , األحاديث بدعوى معارضتها ألحاديث أخرى

وال بد هنا من اإلشارة إىل أمهية أصول اجلمع , نة للقرآندعوى معارضة الس
إعمال "وأن القاعدة العامة أن , والترجيح بني الروايات اليت يظهر منها التعارض

وأوجه , فإن كان اجلمع والتوفيق ممكناً فاألخذ به أوىل, النص أوىل من إمهاله
واجململ على , ى املقيدكحمل العام على اخلاص واملطلق عل, اجلمع يف العادة كثرية

إذا ثبت التكرار ومل , وتعدد مواقف وأقوال رسول اهللا يف املسألة الواحدة, املفصل
. على أننا حنذر أيضاً من التكلف يف اجلمع ويل أعناق النصوص". يكن مثة تعارض

  .فإذا مل نتمكن من اجلمع والتوفيق جلأنا بعدها إىل الترجيح
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  لى احلقائق الكونية والتارخيية والعلميةعرض السنة ع: الضابط الرابع
وهذا الضابط يكتسب أمهيته من أن احلقائق اليت نتحدث عنها اكتسبت   

  فإذا تـم عرض, ووصلت إىل درجة القطعية يف الثبوت والتحقق, وصف احلقيقة
  
  
  سعيداجلبار عبد                            عشر        الثامنالعدد :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٨٠

  

فإننا المنلك إال أن نرد تلك الرواية , السنة عليها وخالفتها خمالفةً ال جمال لدفعها
وأساس ذلك ضرورة التوافق يف القراءَتْين بني قراءة الكون . وإن صح سندها
  ".فكالمها يهدي إىل اإلميان وال تعارض بينهما يف النهاية, وقراءة الوحي

ليلة أسري : "ن الشيخني يف حديث اإلسراء قولهومن ذلك ما روي ع  
أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن يوحى , بالنيب صلى اهللا عليه وسلم من مسجد الكعبة

وهذا خيالف ما هو معروف عند مجيع . ٦٢..."إليه وهو نائم يف املسجد احلرام 
ثر من وأدلته أك, ال يشك يف ذلك أحد منهم, املسلمني أن اإلسراء كان بعد البعثة

أما فيما يتعلق حبقائق الكون فيؤكد ما ذهبنا إليه ما أكده رسول اهللا . ٦٣أن حتصى
عندما ظنوا أن الشمس قد كسفت ملوت إبراهيم , صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه

وأهنما , إن الشمس والقمر من آيات اهللا"إبن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال 
ولذلك كان من الطبيعي أن . ٦٤" حلياتهينخسفان ال ختسفان ملوت أحد وال

يضعف ما ورد من رد الشمس لعلي وتأخري غروهبا ليدرك اإلمام علي صالة 
  .كما أشار لذلك صاحب املنار املنيف, العصر

      وال يقل عن هذا شأناً خمالفة بعض الروايات للحقائق اليت أثبتها العلم ومل 
كّن : "ائشة رضي اهللا عنها من قوهلاومن ذلك ما نسب إل ع, تعد قابلةً لنقض

فحرم , نساء بين إسرائيل يتخذن أرجالً من خشب يتشرفن للرجال يف املساجد
رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود " وسلطت عليهن احليضة, اهللا عليهن املساجد

وهذه الرواية عن عائشة مما ال يقال من . بإسناد صحيح وعنده عن عائشة حنوه
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. ٦٥ك فقد يطلق عليها، أن هلا حكم املرفوع، كما قال ابن حجرقبل الرأي، ولذل
وال خيفى خمالفة هذا ملا أثبته الطب والعلم من ارتباط احليض بطبيعة املرأة 
وخصائصها البيولوجية، بل إن عائشة رضي اهللا عنها روت أنه عندما سأهلا رسول 

  .٦٦"به اهللا على بنات آدمإن هذا شيئ كت: قال, نعم: أَُنِفْسِت؟ قالت"اهللا يف احلج 
 ٨١دراسات   /حبوث                        السنة                        مع التعامل منهجية

  
على أنه ينبغي التنبيه هنا أيضاً على إمكانية محل بعض الروايات على   

اجملاز ال على حقيقة اللفظ، ومن ثَم فال داعي للتسرع يف رد الرواية يف أول وهلة 
حديث "ومن ذلك مثالً . رد أن يتبادر للذهن تعارضها مع شيئ من هذه احلقائقجمل

، حيث بادر بعضعم إىل ٦٧"النيل والفرات وسيحون وجيحون من أهنار اجلنة
رده، حبجة خمالفته للحقيقة والواقع إذ إن منابع هذه األهنار معرفة لكل درس، فهي 

  .نابعة من األرض وليست من اجلنة
بني بييت ومنربي "حزم معقباً على هذا احلديث، وحديث يقول ابن "  

هذان احلديثان ليس على ما يظن أهل اجلهل من أن : "٦٨"روضة من رياض اجلنة
الروضة مقتطعة من اجلنة، وأن هذه األهنار مهبطة من اجلنة، هذا باطل وكذب، مث 

 الصالة ذكر ابن حزم أن معىن كون تلك الروضة من اجلنة إمنا هو لفضلها، وأن
: ويقول..." . فيها تؤدي إىل اجلنة، وأن تلك األهنار لربكتها أضيفت إىل اجلنة 

  .فوضح الربهان من القرآن ومن ضرورة احلس على أهنا ليست على ظاهرها
هذا هو موقف ابن حزم املعروف بظاهريته ومتسكه حبرفية النصوص إىل   

وص على ظواهرها، فإمنا حد اجلمود، ومع هذا مل يسغ عنه أن حتمل هذه النص
  .٦٩يظن ذلك أهل اجلهل كما قال

على أننا حنذر أيضاً من التكلف والتوسع يف التأويل اجملازي مبا ال   
كتأويل السحور مبعىن االستغفار يف حديث . يتحمله النص وال تسعه اللغة
  .٧٠تسحروا فإن يف السحور بركة

                                                 
  .١/٤٠٠ العسقالين، ابن حجر، فتح الباري  65
  .٢٩٤، رقم ٤٠٠، ص١ صحيح البخاري، كتاب احليض، باب األمر بالنفساء إذا ُنِفَست، ج 66
  .٥٠٧٣، كتاب اجلنة وصفها ونعيمها، رقم صحيح مسلم  67
  .١١٢٠، كتاب اجلمعة، رقم صحيح البخاري  68
  .١٨٩-١٧١، صكيف نتعامل مع السنةالقرضاوي، . د 69



  

  عرض السنة على املقاصد: الضابط اخلامس
يعد خافياً على أحد، أن غاية الشريعة حتقيق مصلحة اإلنسان مما مل   

وسعادته يف الدارين، وقد كانت مجلة أحكام اإلسالم ونظمه، هادفة إىل مجلة من 
  الغايات واملقاصد، متثلت فيما أشار إليه العلماء من الضروريات، واحلاجيات

  
  سعيداجلبار عبد                                  عشر  الثامنالعدد :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٨٢

  

والتحسينات، اليت يشكل احلفاظ على النفس والعقل والدين واملال والنسل 
حممورمها مجيعاً، إن مجلة أحكام اإلسالم وتشريعاته تكاد تتمحور حول هذه 

حيثما وجدت املصلحة : املقاصد اليت حتقق مصلحة اإلنسان، حىت قال أهل العلم
وهكذا فمن الطبيعي أن يكون فهم السنة، مقترباً بأكرب درجة . فثما شرع اهللا

ممكنة من حتقيق هذه املصلحة يف ضوء تلك املقاصد، ويف ضوء فقه األولويات 
ومراعاة املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة يف ضوء ذلك الفقه على أننا , املوازنات

 يف حماولة التقريب بني فهم النص ننبه إىل ضرورة تقليب األمر ودراسته جّيداً
واملصلحة، ذلك أن دراسة هذا األمر حتتاج يف كثري من األحيان،  إىل معرفة ما 
وراء الظواهر ودراسة املآالت، ألن اإلنسان يف مقام البحث عن املصلحة، رمبا 
يغلب عليه التعجل والتسرع يف قطف الثمار، فيسارع يف اعتبار املصلحة يف أمر 

ولعل جزءاً من . تكشف له بعد مدة من الزمن أن املصلحة كانت يف غريهما، وي
احلل هلذا اإلشكال، اللجوء إىل التفكري اجلمعي، واالجتهاد املؤسسي، بعيداً عن 
االجتهاد الفردي املتعجل، وهذا يتطلب بذل اجلهد الكبري يف إنضاج فقه املوازنات 

صر، يتالءم مع تطورات هذا الزمان واألولويات وتأصيله، وبناء قواعده بشكل معا
  .وواقعه

ويف ضوء هذا الفهم املقاصدي، نستطيع أن نبني وجه ترجيحنا لفهم   
. من قالوا جبواز إخراج صدقة الفطر بالقيمة، دون الوقوف عند حرفية احلديث

ذلك بأن الغاية من هذه الصدقة حتقيق مصلحة الفقري، والقول جبواز اإلخراج 
وال سّيما يف ضوء اختالف الظروف من بلد . حقيق تلك املصلحةبالقيمة أقرب لت

إىل آخر، وعدم توفر األصناف الواردة يف احلديث بكميات كافية يف بعض البلدان 
اإلسالمية، فضالً عن مدى احتياج الفقري لتلك األصناف من األطعمة، ويف ضوء 
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األئمة من "وسلم هذا السياق ميكننا أن نفهم أيضاً قول النيب صلى اهللا عليه 
، فإن ظاهر هذا احلديث، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يريد حصر ٧١"قريش

اإلمامة العظمى يف قريش، لكّن الناظر يف هذا احلديث يف ضوء مقاصد الشريعة 
  وحتقيق مصاحل املسلمني، يفهم احلديث فهماً آخر، حيث إن اإلمامة قيادة 

  
 ٨٣دراسات   /حبوث                                       السنة         مع التعامل منهجية

  
للمسلمني يف شىت منحي احلياة، وال شك يف أن األكثر حتقيقاً ملصلحة املسلمني أن 
يتوىل هذا األمر من كان ميتلك الكفاءة واخلربة الكافية لذلك، سواء كان من 

 جاء ألن تركيز ولعل ذكر قريش يف هذا املقام، إمنا. قريش أو كان من غريها
الكفاءة يف ذلك الزمان فيهم أكثر من غريهم، ملوقعهم بني العرب وأثرهم آنذاك، 
أم اليوم فمن أين منيز القرشي من غريه؟ مث كيف ستكون النظرة إىل النظام 

إهنا . السياسي اإلسالمي إذا بقي علماؤنا مصرين على الفهم الظاهري للحديث
أين ذلك من الشورى، وحرية اإلختيار والبيعة؟ و. عني التعصب للقبلية والقوم

وأين ذلك من حتقيق مقاصد الشريعة برعاية مصاحل املسلمني؟ ولذلك قال 
جيوز أن يكون اإلمام غري قرشي، وإمنا يستحق : "اخلوارج وطائفة من املعتزلة

وعليه فإن . ٧٢"اإلمامة من قام بالكتاب والسنة، سواء أكان عربياً أم عجمياً
مة لألكفأ، وميكن اعتبار اإلمامة لقريش شرطاً مرجحاً أو هامشياً، لكن ليس اإلما

  .على حساب الكفاءة والقدرة وحتقيق مصلحة املسلمني
  فهم السنة يف سياقها الزمين الواقعي الذي وردت به: الضابط السادس

خنطئ كثرياً حني حناول فهم السنة النبوية منبة عن السياق الذي وردت 
ء كان ذلك زمانياً أو واقعياً، ذلك أن مراعاة السياق الذي رويت سـوا, فيه

خالله السـنة، يسهم كثرياً يف دقة توجيه البوصلة حنو الفهم السـليم للسـنة، 
ومما يرتبط هبذا األمر، االطالع على أسباب ورود احلديث، وهذا األمر يف غاية 

 أسـباب الرتول بالنسـبة األمهية بالنسبة إى السـنة، وبنفس املستوى من أمهية
إىل فهم اآليات، ومما يرتبط هبذا األمر أيضاً مراعاة طبيعة األلفاظ الواردة يف 
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النصوص، ودالالهتا املفامهية يف الزمان الذي وردت به، وهلذا األمر األثر الكبري يف 
حسـن فهم النص وترتيله املناسب يف واقعنا املعاصر، وقد نبه اإلمام الغزايل على 

اعلم أن منشـأ التباس : "تبدل األمساء واملصطلحات بني زمان وأزمان فقال
العلوم املذمومة بالعلوم الشـرعية، حتريف األسامي احملمودة وتبديلها، ونقلها 
  باألغراض الفاسـدة إىل معان غري ما أراد السـلف الصاحل والقرن األول، وهي

  
 

  سعيداجلبار عبد                            عشر        الثامند العد:  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٨٤

  
الفقه والعلم والتوحيد والتذكري واحلكمة، فهذه أسام حممودة، : مخسة ألفاظ

واملّتصفون هبا أرباب املناصب يف الدين، ولكنها نقلت اآن إىل معان مذمومة، 
إطالق هذه األسامي فصارت القلوب تنفر عن مذّمة من يتصف مبعانيها، لشيوع 

، ومما جتدر االشارة إليه يف هذا املقام تبدل مدلوالت كلمة التصوير ٧٣"عليهم
مثالً، حيث يقع الكثريون يف اخلطأ عندما يسحبون ما جاء من أحاديث يف شأن 
التصوير، على التصوير الفوتوغرايف اليوم، مع أن املتأمل جيداً، جيد أن التصوير 

جوداً يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وِمن ثَم فال يدخل يف بالكامريا مل يكن مو
دالالت النصوص الواردة يف التصوير، هذا من جهة، ومن جهة أحرى فإن كلمة 
التصوير كانت دالالهتا مباشرة على ما يسمى اليم بالنحت، وتصوير األشياء 

وير لتبدل جمسمة بنحتها، سواء من احلجر أو من اخلشب أو غريه، فتسميه التص
دالالته عرب الزمن حنتاً، ال ينفي حرمته، فيما يتعلق بتجسيم ما نفخت فيه الروح 

كما أنه ال يدخل التصوير الفوتوغرايف ضمن ذلك املفهوم ). أي حنتها(وتصوريها 
  .ليأخذ حكمه

 وقد استند إىل هذا الضابط، – رمحه اهللا –يقول الشيخ حممد الغزايل   
وقد : "نيب صلى اهللا عليه وسلم يف والية املرأة حيث قاليف نظرته إىل حديث ال

يعين حديث ما (تأملت يف احلديث املروي يف املوضوع مع أنه صحيح سنداً ومتناً 
ولكن ما معناه؟ الدين وثين، واألسرة املالكة ال تعرف ) أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

 بالغة السوء، قد يقتل الرجل شورى، وال حتترم رأياً خمالفاً، والعالقات بني أفرادها
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أباه أو إخوته يف سبيل مآربه والشعب خانع منقاد، وكان يف اإلمكان، وقد 
اهنزمت اجليوش الفارسية وأخذت مساحة الدولة تتقلص، أن يتوىل األمر قائد 
عسكري ُيوِقف سيل اهلزائم، لكن الوثنية السياسية جعلت األمة والدولة مرياثاً 

اً، فكان ذلك إيذاناً بأن الدولة كلها إىل ذهاب، يف التعليق على لفتاة ال تدري شيئ
لول أن . هذا قال النيب احلكيم كلمته الصادقة، فكان وصفاً دقيقاً لألوضاع كلها

  وهذا. ٧٤"لكان هناك تعليق آخر على األوضاع القائمة... األمر يف فارس شورى 
 ٨٥دراسات   /حبوث                        السنة                        مع التعامل منهجية

 
السبب الذي استند إليه الغزايل يف فهمه للحديث، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بل ورد ذكره يف النص نفسه . قاله إخباراً عن الفرس، مل يكن متخيالً أو افتراضياً
فرس قد أن أهل ال: ملّا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب بكرة قال

  .٧٥لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: ملّكوا عليهم أهل كسرى قال
وهذا النظر يف سبب الورود يسهم كثرياً يف توضيح املقصود بالرواية   

اختالف العلماء يف "ولعل األمر يتضح أكثر إذا أشرنا إىل . وتصويب الفهم هلا
ماء طهور قليالً ، فمنهم من رأى أن ا"املاء طهور ال ينجسه شيء"مدلول حديث

كان أو كثرياً، ما مل تتغري أوصافه، ومنهم من رأى أنه ينجس بالنجاسة إلن كان 
قليالً تغري أو مل يتغري، وال تضره إن كان كثرياً إال إذا تغّير، والناظر يف هذا 
احلديث وسبب وروده سينتفي عند مربر اخلالف، ذلك أن أبا سعيد اخلدري 

: هللا عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلتمررت بالنيب صلى ا: يقول
املاء طهور ال ينجسه : أتتوضأ فيها وهي يطرح فيها ما يكره من الننت؟ فقال

وبئر بضاعة هذه كانت تقع يف حدود األرض، وأن السيول كانت . ٧٦شيء
تكسح األقذار من الطرق واألقنية وحتملها وتلقيها فيها، وكان املاء لكثرته ال يؤثر 

  .٧٧يه وقوع هذه األشياء وال يغريهف
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  حسن ترتيل السنة على الواقع: الضابط السابع
من املعلوم أن مقتضى صالحية القرآن والسنة لكان زمان ومكان،   

يتريب عليه تطور فهم النص تبعاً للواقع والزمان واختالف الظروف، والقاعدة 
، إمنا تنبين على تغري "زمانال ينكر تغري األحكام بتغري األ"املشهورة لدى العلماء 

فهم النصوص وتطوره تبعاً للظروف والوقائع، مما يتيح سقفاً معرفياً لالحقني مل 
يتح مثله للسابقني، ومراعاة الوافع والظرف الذي حيياه الناس، ليس ضرباً مبتدعاً 

  فقد سبق هبذا الصحابة رضوان اهللا عليهم، ومن ذلك. يف التعامل مع السنة النبوية
  
  سعيداجلبار عبد                            عشر        الثامنالعدد :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٨٦

  

موقف كل من عثمان بن عفان من ضالة اإلبل، حيث أمر بتعريفها مث تباع، فإذا 
وكذا علي بن أيب طالب، إال أنه رأى التقاطها . جاء جاء صاحبها أعطي مثنها

وقد كان هلما . ٧٨ليها من بيت املال، حىت إذا جاء رهبا أعطيت لهواإلنفاق ع
هذان املوقفان رغم هني النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سئل عنها، عن التقاطها، 

مالك وماهلا؟ تدعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد املاء، وتأكل : "وقال
لواقع بني وقت سؤال وما ذلك إال لتغّير الظروف وا. ٧٩"الشجر حىت جيدها رهبا

  .الرسول عنها وبني زمان عثمان وعلي
ويدخل يف هذا السياق ما بين من النصوص على عرف زمين كان قائماً   

يف عصر النبوة، مث تغري يف عصرنا، وعلماء الفقه يعرفون يف هذا املوضوع رأي 
الرب، الرب ب"اإلمام أيب يوسف يف األصناف الربوية اليت جاء هبا احلديث النبوي 

، وكذلك الشعري، والتمر، وامللح، أما الذهب والفضة "كيالً بكيل، مثالً مبثل
فأبو يوسف يرى أن اعتبار ما ذكر من األصناف مكيالً " وزناً بوزن"فقال فيهما 

أو موزوناً بين على العرف، فإذا تغري العرف وأصبح التمر أو امللح مثالً يباع 
مل مبا صار إليه العر فاجلديد، فيجوز بيع  وجب الع– كما يف عصرنا –بالوزن 

  .٨٠"التمر وامللح مثالً بالتمر وامللح مزناً متساوياً وإن تفاوتا كيالًً
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، حيث ٨١ومن بعد ذلك ما جاء يف منع املرأة من السفر إال ومعها حمرم
إننا إذا أردنا أن حنسن ترتيل هذا النص على الواقع فإنه ينبغي علينا مراعاة التطور 

ذي حصل يف واقع السفر وتنقل املرأة، وانعكاس ذلك على ما تشعر به املرألة ال
من األمان، حيث بات بإمكان املرأة أن تسافر يف وسائل املواصالت املتطورة، مع 
عشرات من الركاب، دون أن ختشى على نفسها شيئاً كثرياً، إذ يغلب على الظن 

عتبار هذه العلة يف منعها من السفر يف كثري من املواطن شعورها باألمان، ويؤيد ا
فيما ورد من أحاديث، ما ورد يف حديث عدي بن حامت مرفوعاً عن 

  فإن كانت بك حياة لرتين الظغينة ترحل من احلرية: "حيث قال لعدي:البـخاري
 ٨٧دراسات   /حبوث                        السنة                        مع التعامل منهجية

  

فنحن إذا أردنا أن نبتعد عن واقعنا . ٨٢" بالكعبة ال ختاف أحداً إال اهللاحىت تطوف
املعاصر، ومننع املرأة من كل سفر إال مع زوج أو حمرم، فسنحول بينها وبني العمل 

ومثل هذا النظر إىل الواقع، ميكن أن يقال فيما يتعلق بادخار . والدراسة وغري ذلك
 حلال اجملتمع من الفقر أو الغىن، وكذا يف حلوم األضاحي، أو النهي عنه، تبعاً

. مقدار الدّية، وإخراج زكاة الفطر كما أشرنا إليه سابقاً، وغري هذا الكثري الكثري
على أننا نود أن نؤكد يف هذا املقام، أنه ليس املقصود بقولنا مراعاة الواقع، أن 

ا املقصود إحسان نلوي أعناق النصوص، وحنملها ما ال حتتمل، لنراعي واقعنا، وإمن
فهم الواقع، وإحسان ترتيل النص عليه، بعد إحسان فهم النص أيضاً يف ضوء 

  .القواعد املتبعة
  :خالصة البحث وتوصياته  
كان هذا البحث حماولة من الباحث الستدعاء انتباه العلماء إىل خطورة   

 الوحي ما تتعرض له السنة من خلل يف منهج التعامل معها، مثل الفصل بني أجزاء
ومفرداته، والفصل بني قراءة السنة وقراءة الكون، والفصل بني السنة والرؤية 
الكلية الشمولية املقاصدية للشريعة اإلسالمية، وعدم التمييز بني ما كان من السنة 
حمالً للتشريع، وما مل يكن، والتسرع يف رّد األحاديث، وعدم استكمال شروط 

  . واألحاديثنقد الرواية، والفصل بني الفقه
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وقد دعا الباحث إىل ضرورة جتنب مظاهر اخللل آنفة الذكر، عند   
واعترب أن االعتداءات املنهجية على السنة، يف هذه . التعامل مع السنة املشرفة

الزمان ال تقل خطراً عن حماوالت الوضع والدس والتحريف، اليت تعرضت هلا 
  .السنة يف عصر الرواية

قّدم رؤية منهجية للتعامل مع السنة النبوّية، وقد حاول الباحث أن ي  
مقترحاً بعض الضوابط املنهجية، لتجاوز اخللل املنهجي يف التعامل مع السنة 
النبوية، وذلك مثل التوثق من احلديث سنداً ومتناً وفق القواعد والشروط احملددة 

ة سنداً من قبل العلماء، وعرض السنة على القرآن الكرين، وعرض السنة على السن
  ومتناً، وعرض السّنة على احلقائق الكونّية والتارخيّية والعلمية، وعرض السّنة على
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ترتيل املقاصد، وفهم السنة يف سياقها الزمين الواقعي الذي وردت به، وحسن 

  .السّنة على الواقع
ويرى الباحث يف ضوء حبثه هذا أن بقاء املنهجيات القائمة يف زماننا   

هذا سيحيد بالسنة عن أداء دورها يف البناء الفكري واملعريف واحلضاري لألمة، 
وأنه ال بد من التزام مناهج وضوابط تعيد للسنة دورها التوجيهي والبنائي املعريف 

ة، وأن علماء السنة ال يستطيعون وحدهم النهوض هبذا الدور، واحلضاري يف األم
وقد . بل هم بأمّس احلاجة إىل علماء آخرين من أصحاب التخصصات املختلفة

حاول الباحث أن يشكل من الضوابط آنفة الذكر، إطارأ عاماً يدخل منه 
ور الباحثون إىل احلقول العرفية يف السنة النبوية، لتتجاوز السّنة بذلك الد

  .التشريعي، إىل بناء املعرفة واحلضارة
وبناًء عليه فإن الباحث يدعو إىل تواصل جهود علماء األمة ومفكريها 

، يف حماولة اإلجابة على ما طرح هذا البحث من قضايا )من علماء السنة وغريهم(
وإشكاالت، وإعادة قراءة السنة النبوية، والنظر يف أثر العلوم احلديثة وتطورها، يف 
تطور فهمنا للسّنة النبوية، والتوصل إىل مجلة من علوم الكون اليت توصل إىل مثلها 

ويدعو الباحث إىل مراجعة املناهج التعليمية يف املدارس . علماء الغرب وغريهم
واجلامعات، مبا يكفي الحياء االهتمام بالسنة النبوية، ألداء الدور املنشود املشار 

كما يدعم الباحث إىل . اسات العليا واخلطط األكادمييةإليه، وال سّيما برامج الدر



  

اإلهتمام جبملة من البحوث والدراسات املتعلقة مبا أثاره هذا البحث، كمحاوالت 
حصر ضوابط أخرى يف التعامل مع السنة، وإعادة تصنيفها، والتوسع يف 

 العلل الدراسات التطبيقية على هذه الضوابط، بالإضافة إىل اإلهتمام اخلاص بعلم
يف اإلسناد واملنت، والتركيز على نقد املنت والعلوم املتعلقة به، فضالً عن إجراء 
الدراسات على أثر تطور العلوم، وتغيري الظروف زمانياً ومكانياً، على فهم السنة 

  .والتعامل معها
واألمل كبري بأن يكون هذا البحث قد أسهم يف إثارة القضايا املهمة 

وبالتأكيد مثة كثري غريها، حيتاج إىل مزيد إثارة واهتمام، وهكذا املتعلقة بالسنة، 
كان طريق العلم دائماً، زاخراً باجلهود املتواصلة من طلبة العلم والباحثني للوصول 

  .إىل أحسن الفهم
 
  
  
 

  نحو مشروع ثقافي أصيل في فكر ابن حزم
  األندلسي

  
  

  ∗نعمان بو قزة
  
  

  ع ثقايف بديل؟ هل الظاهرية مذهب فكري أم مشرو-١
 

ليس من املوضوعية يف شيء أن جياب عن هذا السؤال امللح واملشروع   
يف الوقت نفسه إالّ بعد عملية حتليلية لللنظرية الظاهرية من خالل تفكيك البنية 
الفكرية املمثلة يف آراء ابن حزم القرطيب الفقهية واألصولية والعقدية واللغوية، 

ة معرفية متماسكة تستحق إعادة نقد وقراءة على ضوء وهذه اآلراء املشكلة ملنظوم
املعطيات االجتماعية والثقافية والسياسية اليت متثل السياق التارخيي الذي ظهرت 
                                                 

 اجلزائر، ماجستري يف اللسانيات وأستاذ مساعد بكلية اآلداب – عنابة –لب دكتوراه جبامعة باجي خمتار  طا ∗
  . واللغات باجلامعة



  

مث إن حماولة فهم األصول اليت . فيه احلركة الظاهرية يف األندلس وبالد املغرب
يث بعدها بنيت عليها احلزمية تفيدنا يف استكشاف حقيقة هذا احلركة من ح

  .السياسي وخطورهتا على االجتاه الفكري السائد يف ذلك الوقت
نوّد يف هذا املقام التأكيد على مالحظة مهمة ختص تراث ابن حزم   

الذي ال يزال غري معروف أو مدروس بالقدر الكايف ولعل السبب الرئيس هلذا 
ة التراث بكل القصور راجع إىل مواقف ال متت بصلة للموضوعية املتوخاة يف دراس

وإننا يف هذه العجالة حناول التأكيد على ما أكد عليه . مدارسه وآرائه وآفاقه
  سلفنا وذلك بتسليط األضواء على أهم اجلوانب املتعلقة بالظاهرية احلزمية
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كتيار فكري مشبع باألصالة، ترك آثاراُ ال ميكن نكراهنا يف حضارة األندلس وبالد 
املغرب، وكمشروع واحد يبشر بالتجديد يف مستويات معرفية، وإن كان مفتقراً 
لبعض اآليات واآلداب املناسبة اليت كثرياً ما يصادفنا عكسها وحنن نطرق أبواب 

  .شكلها األوىل شرقاً وغرباًاألفكار واملذاهب يف بدايات ت
ونود أن نلمح للقارئ بأننا سننطلق من رؤية خاصة ترى يف فكر ابن   

حزم وقراءته املتميزة للنص اعتماداً على سلطة اللغة ذاهتا بديالً فكرياً ومنهجياً 
يقف كلبنة أوىل ملشروع ثقايف إسالمي منبته األندلس وفروعه يف البالد اإلسالمية، 

 يستهدف إحياء أصول الثقافة – من وجهة نظر معرفية –ع طبعاً وهذا املشرو
اإلسالمية وإعادة اإلعتبار لسلطان النص والعقل اللذين شوهتهما مشاريع ثقافية 
أخرى كانت تتغذى من الثقافة الغنوصية وبعض االجتاهات اليت ال تنفض يديها 

طيل السنن الكونية من االعتماد على العرفان واكتناه األسرار الربانية بل وتع
والدعوة لعجز العقل من جهة وعدم الوثوق باللغة من جهة ثانية، ورمبا كانت 
. هذه اآلراء هي السبب يف انتشار الفساد والتربير له اجتماعياً وسياسياً وعقدياً

ولقد كان عاملنا يف خصامه لبعض الفقهاء بغض النظر عن اجتاهاهتم املذهبية يطمح 
قافة العربية اإلسالمية على مبدأ أصيل فيها هو البيان الذي يعتمد إلعادة تأسيس الث

والذي ال مشاحة فيه أن عناية ابن حزم باملنطق األرسطي هو جزء . على الربهان
من عنايته بالبيان الذي يتأسس عليه نظرية وتطبيقاً منهج قراءة النصوص وتفسريها 



  

إحلاحه يف غري موضع يف كتبه على وباملثل كان . واستنباط األحكام التكليفية منها
ضرورة االلتزام مبا يفهم من ظاهر اللفظ وما تتيحه إمكانيات اللغة من قدرات 
بيانية وأخرى أسلوبية صرخاً على البيان دون ضرورة التجاء للتأويل على ما يف 
هذه الرؤية من إقصاء حاد ألصل بنيت عليه أطروحات مناقضة للظاهرة اللغوية 

 أن رفض التأويل على غري مقتضى اللسان العريب يف النص يفضي ومن العلوم
ضرورة إىل إنكار اجملاز غري املسّوغ كظاهرة لغوية، مما يسّهل على الظاهرة مهمة 
الّرد على علماء الكالم يف مسألة الصفات اإلهلية خاصة، ورد كل أدلة الشيعة 

  .من النص وحدهورؤوس األحزاب والفرق يف اإلمامة وتفاصيلها انطالقاً 
  
  

 ٩١دراسات   /حبوث                                       حنو مشروع ثقايف أصيل يف فكر ابن حزم األندلسّي

  
كما أن السري وراء التأويل وفق هذه الرؤية جيعل قراءة النص خارجية، 
يف حني يفترض من اجملتهد أن ينطلق من النص نفسه وتركيبه ودالالت ألفاظه 

أن يتعب ذهنه يف البحث عن الدالالت اخلافية، وما ميكن أن يفهم بعد دون 
واحلقيقة أن منهج ابن حزم هذا املعتمد على البيان رأساً يتمشى . منطوق النص

مع طبيعة املعجزة القرآنية بوصفها دليالً بيانياً أقامه صاحب املعجزة على العرب 
عاد ولو افترضنا طبيعة أخرى للنص أهل البيان فتكون بذلك املعادلة متساوية األب

املعجز ملا كانت للمعجزة قيمة حني ختالف يف جنسها وطبيعتها اهلدف الذي 
  .أوجدت له
إنه من الضرورة مبكان أن يقارن ابن حزم يف ظاهريته هذه بالتيارات   

الفقهية والكالمية والفلسفية يف زمانه ليتم اإلدراك الواعي بتفّوقه وجدية أطروحاته 
ن حاجة إىل مزايدات مبنية على مواقف ذاتية وأهواء مذهبية، ولسنا يف حاجة دو

إىل أن يقنع بعضنا بعضاً بأهنا روافد رغم اختالفها، ورمبا تناقضاهتا تصب يف النهر 
اخلالد هنر الثقافة االسالمية اليت ندين هلا بضرورة نقدها وغربلتها من جديد 

ا اخلالقة وأفكارها التجديدية للعامل يف إطار وتقدميها يف ثوهبا األصيل بكل طاقاهت
  .أسلمة املعرفة

ويف إطار هذا املوقف نؤكد على نقطة مهمة هي أن الّدعوة الظّاهرية   
 اجتاه فكري نقدي مل يكن هدفه النيل من رموز –إن مسح لنا اعتبارها كذلك 



  

ه ألمهات فقهية معينة بقدر ما كان دعوة إىل تغيري الفكر العريب وجتديد رؤيت
القضايا اليت متس الناس يف حياهتم ومعادهم، كما جيب أن يفهم من حدة طبع 

وال أكون . رائد هذا االجتاه غريته على أصول الدين وطموحه الناجح هلدف نبيل
إن اآلراء الصائبة اليت سادت عرب الزمن مل يكن هلا خيار يف : مبالغاً إذا قلت

اجلدال باليت هي " من األحيان، فإن مل يكن استعمال لغة كلغة ابن حزم يف كثري
  .سالحها، كان السلطان موصلها لعقول الناس قبل قلوهبم" أحسن

وميكننا أيضاً أن ندرس نشأة هذا املذهب وتطوره وآثاره العلمية   
والسياسية ومنهجه األصويل دون حاجة منا إىل إدراجه ضمن قائمة املذاهب 

  ل األندلس ومل يتقبلوا غريها ألسباب ال يسمحاألثرية والنصية اليت تقبلها أه
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املقام بعرضها، واستبعادنا هلذه احلاجة مبين على حتول املنهج الظاهري من جمرد 

ين من طراز خاص تفكك به النصوص الدينية منهج أثري نصي إىل منهج لسا
سواء أكانت إسالمية يف احلوار الذي دار بني أساطني الفكر الفقهي كابن حزم 
والباجي مثالً، أم اسالمية يهودية كنقد ابن حزم للكتاب املقدس يف الفصل والرد 
على ابن التغريلة اليهودي، ورده كذلك وفق وجهة نظر ظاهرية على الفالسفة 

فال غرو بعدئٍذ أن نعد حركته مشولية مبنية على منهج بياين . فرق اإلسالميةوال
برهاين واضح وضوح اللغة اليت نزل هبا الوحي، بل إن الظاهرية يف التعامل مع 
النص وفق ما تتيحه إمكانات اللغة أضحت نزعة لدى الكثريين، وقد كان 

 الشعراين حبفظ كثري املقريزي يف مصر يكتب هبذه الروح، كما اضطلع الصويف
من آراء الظاهرية، يف حني يكثر الفخر الرازي من إيراد التفسري الظاهري لآليات، 
وبالروح نفِسها راح ابن مضاء القرطيب ثائراً على نظرية العامل يف النحو العريب، 
وثورة ابن حزم على القياس والعلة وفروعها ال تفترق ثورهتما كثرياً إالّ يف بعض 

  .ت اليت يفرض اختالف املوضوع حدوثهااجلزئيا
وسنحاول بعون اهللا مد اجلسور للتعرف إىل بعض آراء ابن حزم   

املشكّلة امنحى تفكريه العلمي واملنهجي دون أن نّدعي صحة ما ننسبه له فقد 
يكون انتصاراً له أو جتنياً عليه، وستكون أوىل وقفاتنا مع نظريته يف اكتساب 

مح منهجه العلمي اليت تظهر عقالنيته املتزنة، ويف ضوئها حندد املعرفة مث نعرض ملال



  

موقفه من املنطق والفلسفة القياس، مث نعرض ملفهوم الدليل وحجيته يف النظرية 
احلزمية لنختم كالمنا بتحديد معامل الظاهرية احلزمية يف ضوء مفهوم البيان القائم 

  .على الربهان
  )صول واألبعاداأل( نظرية املعرفة عند ابن حزم -٢

ُيَعدُّ ابن حزم احلسن مصدراً للمعرفة اإلنسانية وسبيالً موصالً إىل النفس   
علماً أن العالقة بينهما عالقة تأثر وتأثري، فإن عرض للنفس ما يشغلها عجزت 

  ويلزم عند تعطيل دور احلواس تعرض. ١احلواس عن أداء دورها املنوط هبا
  
 ٩٣دراسات   /حبوثن حزم األندلسّي                                        أصيل يف فكر ابثقايف مشروع حنو

  

صاحبها للخطأ يف إصدار األحكام، فقد يعتريه هيجان الصراء فيجد احللو مراً، 
وملا كانت األحكام . ٢ومن يف عينه ابتداء نزول املاء فريى خياالت ال أصل هلا

لعقل الذي أعطاه ابن حزم مكانة الئقة الناجتة نسبية كان ال بد من االستنجاد با
بقيمة الذي كان البارئ رمسه هبا دون أن يطلق له العنان مثلما فعل غريه يف أن 
يتعرف اجملهول الغائب، وليس أدل على ذلك من استنجاده به حني يعوزه الدليل 
النصي يف رد أقوال أهل الكتاب فكثرية هي الردود اليت اختفى هبا الفصل واليت 

وقد غدا العقل ميزاناً يرفض به كل ما . ٣يت رأساً على توجيه العقل واملنطقبن
يعارض احلقائق اإلسالمية يف قصص األنبياء ويطرحها على أهنا ترَّهات ال سند هلا، 

ومن كذب عقله فقد كذب شهادة الذي : ".... ويشيد به يف التقريب بقوله
  .٤..."صل على حقيقةلواله مل يعرف ربه وحصل يف حال اجلنون، ومل حي

غري أنه يضع له حدوداً جيب أن ال يتعداها، فليس من واجبات العقل   
إجياب شيء أو منعه، كما أنه ليس من خصوصياته حتسني أمر أو تقبيحه مثلما 
ذهب إىل ذلك املعتزلة، بل دوره يكمن يف أن يفهم من اهللا ويقر بأنه يفعل ما 

  .٥ل أو حيل ما حرم لكان لهيشاء، ولو شاء اهللا أن حيرم ما أح
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ويسلك ابن حزم مسلكاً مغرياً يكشف عن الدور التربوي الذي يقوم   
به العقل يف توجيه وإرشاد اإلنسن يف معاشه ومعاده، فيه تستعمل الطاعات 
وجتتنب املعاصي، والعقل من جنى نفسه من عذاب النار، والدليل يف ذلك قوله 

: امللك (]كُنَّا َنْسَمُع أَْو َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصَحابِ السَِّعريِ َوقَالُوا لَْو [تعاىل التوحيد 
، مث يرفع شعاراً للعقل جيعل منه خضوعاً للحق بعد إدراكه مع سياسة الدنيا )١٠

  .٦لتكون مزرعة لآلخرة
ومن العقال ما ال خيتلف عليه شخصان معافان من كل بالء ومصدر   

  علم نفسه على حد تعبري ابن حزم كعلم النفس أنو. هذا االتفاق فطرة االنسان
  
  بوقزةنعمان                                عشر        الثامنالعدد :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٩٤

  

اجلزء أقل من الكل وعدم اجتماع املتضادين وعدم ظهور جسم واحد يف مكانني 
مال هذه القوة الفطرية عند العلماء يف حني يرجع ابن حزم خطأ استع. ٧خمتلفني

أحدمها يتمثل يف طول وكثرة املقدمات إىل درجة يصعب فيها رد هذه : إىل سببني
املقدمات إىل البديهيات ككثرة األعداد واألرقام يف العمليات احلسابية، وثانيهما 
خروج العقل عن منهجه املوضوعي واستسالمه لرتوات النفي وإغراءات اهلوى 

  .٨ املتشاهبات وعدم اخلضوع للحقائق وامليل إىل الرأي والتأوي الباطلواتباع
ويهتم ابن حزم بقيمة اخلرب املتواتر يف إجياب العلم والبلدان والعلماء   

وامللوك والوقائع والتواليف، وال حيتاج يف ضوء هذا املوقف إىل دليل يدعم ما جاء 
، ٩سبه إىل أمه وأبيه وعشريتهبه اخلرب، وإن ادعى مدع وجوب ذلك لزمه إثبات ن

وبعد أن يتبني اختالف الناس يف العدد الذي يتحقق به التواتر اخلربي، وهذا 
اختالف متهافت ليس له ما يربره سوى ميول ذاتية لبعض األحداث يف حياة األمة 
جينح لضرورة االحتياط ملنع التواطؤ على الكذب يف اخلرب املنقول، وال يهم فيها 

واحلق أن العلم الضروري ال . ١٠اً فقد يكذب الكثري ويصدق الواحدالعدد كثري
وقد يضطر اخلرب الواحد إىل : "يثبت إال بالتواتر مع العدد، ويف ضوء ذلك نقرأ له،
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العلم بالصحة، إالّ أن اضطراره ليس مبطرد وال يف كل وقت ولكن على قدر ما 
  .١١"يتهيأ
   عند ابن حزم مالمح املنهج العقلي والنفكري العلمي-٣

يف فكر ابن حزم باالضافة إىل ما سبق ذكره تتأكد مالمح املنهج العقلي   
حني يدعو إىل احترام سنن اهللا يف الكون وهي سنن ال ميكن خرقها إال من اللله 
  عّز وجل، فتغدو هذه السنن ثابتة مستقرة كأهنا صفات ذاتية جبلت عليها

  
  
  
 ٩٥دراسات   /حبوثم األندلسّي                                        أصيل يف فكر ابن حزثقايف مشروع حنو

  

ألن من الصفات احملمولة : "املخلوقات يف الكون الفسيح، ويظهر من قوله معلالً
يف الوصف ما هو ذايت به، ال يتوّهم زواله إالّ بفساد حامله وسقوط االسم عنه، 

  .١٢..."بطل اسم اخلمر عنها كصفات اخلمر اليت إن زالت عنها صارت حالً و
ويف ضوء هذه السنن الكونية الظاهرة لإلنسان عن طريق احلواس   

والعقل والتجربة واخلرب ال ميكن التسليم بكثري من اخلوارق اليت نص عليها الكتاب 
املقدس يف شأن اليهود، فهؤالء السحرو الذين كلفهم فرعون بالتصدي ملوسى 

 ماء النهر إىل دم ونقل ضفادع املاء إىل أرض مصر عليه السالم استطاعوا حتويل
لتمألها وترعب الناس، يف احلقيقة مل خيرقوا نظم الكون بل موهوا على الناظرين 
واحتالوا عليهم، ووفق هذه الرؤيا اليت ال ختلوا من نزوع إىل الظاهر يفسر ابن 

  .١٣حزم كثرياً من نصوص التوراة اليت حّرفها اليهود
وتبقى . ة باعتبارها قيمة إهلية مرتبطة بالنبوة والرسالة فقطوتظل النعجز  

كلمة ال بد من ذكرها وهي أن ابن حزم كان نقلياً يف مواضع ال جيوز فّيها إالّ 
ذاك وعقلياً يف مقامات ال ميكن التفاهم فيها إالّ بالركون إىل سلطان العقل، وقد 
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وميكن إمجال املواضع اليت بدت ، ١٤أفصح هو ذاته عن هذا املبدأ يف كتابه األحكام
فيها حواراته العقلية يف مناقشته للسوفسطائية والفالسفة والفرق الدينية واملذاهب 

  .االسالمية يف أصول عقائدها
  
   مواقف ابن حزم من املنطق والفلسفة-٤

يؤمن ابن حزم جبدوى املنطق وقيمته يف سلم املعارف اإلنسانية واعتباره   
  ثبوت التوحيد ومعرفة الشريعة، ويظهر ذلك يف مقدمة كتابهسبيالً برهانياً ل

  
  
  بوقزةنعمان                                عشر        الثامنالعدد :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٩٦

  
التقريب حلدود املنطق، إذ اعترب املنطق وسيلة لفهم األشياء اليت نص اهللا تعاىل 

وي عليها من املعاين اليت تقع عليها األحكام وما خيرج عنها ورسوله عليها وما حتت
، بل ال يستجيز الفتيا ١٥من املسميات وانتساهبا حتت األحكام على حسب ذلك

ملن مل يطلع على املنطق، ذلك أنه جاهل حبدود الكالم وبناء بعضه على بعض 
 هذا املوقف ال يغض وتقدمي املقدمات وأنتاجها النتائج اليت يقوم هبا الربهان، وإزاء

الطرف عن العالقة احلميمة بني املنطق والشريعة يقف ابن حزم صلباً معانداً لكل 
  .اهلجمات اليت حاولت النيل منه والتشهري به الشتغاله بعلوم األوائل

ولعله من الغريب أن ميتدح الفلسفة ويدافع عنها يف بيئة اشتهرت هبجوم   
ة املنطق خاصةً يف إطار محلة منظمة، حتذر وتتهم الفقهاء على الفلسفة عامةً ودعا

كل متمنطق بتهمة التزندق كمرحلة أوىل لإلطاحة به، بل تزداد الغرابة خني يعترب 
الفلسفة معناها ومثرهتا طريقاً إلصالح النفس وحسن سريهتا املؤدية إىل سالمتها يف 

  .١٦معادها وحسن سياساهتا يف حياهتا
  صولياً نقد ابن حزم للقياس أ-٥
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هجية القياس يف التفكري األصويل، يرد ابن حزم يف إطار وجهة نظر من  
ذلك أن مدارس فقهية ميكن إدراجها حتت مدرسة كربى تتأسس على الرأي يف 
تطبيقاهتا آلليات القياس كانت تؤلف بني عناصر خمتلفة يف طبائعها ال ميكن 
اعتبارها متوافقة رغم تشاهبها، وهذا التشابه ال ميكن أن يتخد مطية لسحب 

 ما مل يثبت يف حكم نصاً، كما أن الظنية ال تنتفي عن األحكام الثابثة على
التشريع الذي يستمد مرجعيته من الكتاب، وهذا األخري قطعي ال جمال للتأويل 
فيه، وميكننا إراء هذه الرؤيا احلزمية أن َنُعدَّ هذا املوقف أساساً لنظرية خاصة يف 

 الذي يعتمد تفسري تاريخ االجتهاد االسالمي تستمد قوهتا من املنهج الظاهري
النصوص من ذاهتا بعيداً عم مغاهيم الباطن واملعرفة البعدية والدالالت اخلاصة، وما 

  .إىل ذلك من اآلليات اليت يتقرحها منهج التفسري بالرأي
  
  
 ٩٧دراسات   /حبوث أصيل يف فكر ابن حزم األندلسّي                                       ثقايف مشروع حنو

  
يف إطار رفضه للقياس يرفض كذلك االستدالل بالشاهد عن الغائب و  

خلروجه عن بديهة العقل اليت تقتضي بالتفرقة بني عامل الغيب والشهادة، كما ينكر 
على القائلني بقياس التمثيل أخذهم به، ذلك بأن هذا املوع ال يقوم على أسس 

ني إىل جعل العلة مضبوطة، مما ينجم عنه اخلطأ يف احلكم رغم سعي األصولي
  ١٧اجلامعة بني األصل والفرع وصفاً منضبطاً مطرداً غري مضطرب على جهة القطع

ولعلنا ال نكون مبالغني إذا قلنا إن ابن حزم يف حركته الثورية تلك ضد   
القياس كان يستشعر ظهور اّدعاء انصار القياس تصرحياً أو تضميناً غياب النص يف 

، مما سيفسح اجملال لكثري من ρكالم اهللا أو سنة نبيه نوازل مل يرد هلا حكم يف 
األطراف يف غياب املرجعية النصية لكي حتتال على الشريعة وتفرض آراءها حتليالً 
وحترمياً توطؤاً يف أحيان كثرية مع رغبات ذاتية جيسدها فساد أخالقي واجتماعي 

  .ية وثقافية وسياسيةعاينه الرجل يف البيئة األندلسية املتميزة خبصوصيات اجتماع
ومن جهة ثانية لعله كان يرى يف القياس الفقهي وأشكاله نوعاً من   

السفسطة والتحكم الضعيف، ذلك أن البحث عن العلة يف الفرع واألصل تتم 
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عند القياسيني باستقراء ال ميكن أن يكون تاماً برهانياً لذلك جنده ينكر على من ال 
اق السبه، مثلما يوجب استواءه يف اجتماعه يف يوجب اختالف احلمم يف حال افتر

أما قياس العلة فغري معمول به أصالً يف الشريعة، وإن كان . ١٨قياس الشبه
، إالّ أنه جيوز العمل به يف الشريعة إذا نص النص نفسه ١٩مستساغاً يف الطبيعيات

  .على وجود العلة يف احلكم
وار إن نعدها شكالً من وحيلو لنا وحنن نبسط رؤيته هذه على مائدة احل  

إذ ليس للعقل وكل آلياته . أشكال التوسيع والترخيص للناس يف حياهتم الدينية
  سلطان يف التحرمي أو التحليل، فيضحي كل شيء مل ينص فيه حبكم مباحاً

  
  
  
  بوقزةماننع                                       عشرالعدد الثامن :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ٩٨

  
وعاى ما يف هذه الفكرة من وجاهة نقف متعجبني ممن ناصب ابن . سهالً لألخذ

حزم العداء واهتمه بالتعصب من حيث كان هذا األخري ساعياً للتيسري على الناس، 
وأما جهتنا فاحلكم يف ذلك ما جرى به : "... ولعل ابن حزم كان حمقاً حني قال
وقرأت يف اإلجنيل أن عيسى عليه السالم ...  أهلُه املثل السائر أزهد الناس يف عاملٍ

  ".ال يفقد النيب حرمته إالّ يف بلده: قال
   مفهوم الدليل وحجيته يف النظرية-٦

ال بد وحنن نصف عناصر البنية الفكرية اليت تؤطر فكر ابن حزم أن   
نص نتطرق ولو بشكل جممل ملفهوم الدليل الذي يعرفه بكونه أمراً مأخوذاً من ال

أو اإلمجاع، إذ هو حمصل منهما مدرك من داللتهما، وليس الدليل باعتباره مصدر 
استنباط محالً على النص أو اإلمجاع عنده عن طريق النظر يف العلل، بل هو أمر 
مأخوذ من النص نفِسه، وهلذا تنتفي التسوية بني الدليل املؤسس على النص عند 

  .بهابن حزم ومفهوم القياس عند القائمني 
   أشكال الدليل– أ -٦      

  : يبني ابن حزم انقسام الدليل إىل أقسام أمهها  
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 اشتمال النص على مقدمتني دون التنصص على النتيجة اليت – ١ – أ – ٦      
يكون استخراجها دليالً، واألكيد يف هذا األمنوذج أن احلاصل ليس قياساً لفرع 

  .ص على العلة أم مل ينص عليهاعلى أصل لعلة جامعة بينهما سواء نص الن
إن ينتهوا  [ تنفيذ عموم فعل الشرط، مثل قوله تعاىل التوحيد – ٢ – أ – ٦      

 والشرط هنا يقتضي أن كل من يغفر له اهللا شركاً كان أم ]يغفر هلم ما قد سلف
  .غريه

 تضمن املعىن الذي حيمله اللفظ يف ذاته نفي معىن آخر ال – ٣ – أ – ٦      
فال تقل  [ز اجتماعه مع معىن اللفظ املقصود كتضمن لفظة أف يف قوله تعاىلجيو

معىن النهي عن النهر والضرب واستحالة اجتماع هذين ) ٢٣: اإلسراء (]هلما أفٍّ
  .املعنيني مع معىن اإلحسان هلما والتقرب إليهما

  يء أما الشكل الرابع فيتمثل يف عدم التنصيص على حكم الش– ٤ – أ – ٦      
  
 ٩٩دراسات   /حبوث أصيل يف فكر ابن حزم األندلسّي                                       ثقايف مشروع حنو

  
الذي إما أن يكون حراماً بالنص وحكم اإلمث يف الفعل، وإما أن يكون فرضاً 
بالنص فيأمث التارك له، وإما أن يكون مباحاً إذا مل ينص على أحد احلكمني 

واحلقيقة أن هذا النوع أدخل يف باب االستصحاب عند الظاهرية السابقني، 
  .٢٠وسنعرض له يف حملّه

ورمبا يتبادر إىل األذهان سؤال عن جدوى استقاللية الدليل كمصدر   
رابع يف التفكري الظاهري رغم كونه نتاج النظر يف النص ذاته، واجلواب أن ابن 

الظاهرة للنص، ملا كانت هذه حزم ينكر التأويل البعيد وحيرص على الداللة 
الصور ممثلة مبا تضمنته ودالالت األلفاظ من معان تأخذ بالتأمل، وليست أخذاً 
بظاهر اللفظ وإن كانت متفرعة ومشتقة عنه وهو السبب املباشر إلخراجها 

  .٢١مستقلة عن سائر األدلة
 واحلقيقة أن ما ذكر آنفاً من أقسام إضافة إىل أنواع أخرى هي أرب ما  

تكون للرباهني املنطقية اليت تعكس صدى املنطق يف دراسات ابن حزم للشريعة من 
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جهة، وترتبط بالنص القرآين واحلديث النبوي من جهة ثانية، يف حني يقدم 
وأقل ما قيل . اإلمجاع عند الظاهرية أشكاالً أخرى للدليل أمهها استصحاب احلال

  .حكم املسلمني سواءوإمجاعهم على ترك قولة ما وإمجاعهم على أن 
وخالصة هذه األدلة مبسوطة يف كتاب األحكام كما تناوهلا غري أصويل   

موافقاً ألصول الظاهرية أو خمالفاً هلم، غري أن ما يهم يف هذه األدلة كلها موقف 
ابن حزم من االستصحاب الذي يعرفه بأنه بقاء حكم األصل الثابت بالنصوص 

، فيكون هذا املصدر بدوره مؤسساً على ٢٢يريحىت يقوم الدليل عنها على التغ
ويبدو أن أغلب . ٢٣النص وليس على جمرد أصل ثابت من اإلباحة األصلية

املتكلمني ينكرون حجيته يف الشرعيات دون احلسيات اليت أجرى اهللا فيها العادة 
  .٢٤باالستصحاب، يف حني يثبته الظاهرية والشافعية واملالكية

  بوقزةنعمان                                       عشرالعدد الثامن : ة، السنة اخلامسة املعرفإسالمية   ١٠٠

    
إن استصحاب احلال عند ابن حزم تعبري عن عدم مراوحة احلكم 
الشرعي لنص املستدل به عليه فهو يدور معه وجوداً أو عدماً، فإن وجد النص 

ى اإلباحة نزوالً عند قوله تعاىل وجد احلكم باحلل أو احلرمة، وإن مل يوجد فهو عل
  .]ولكم يف األرض مستقر ومتاٌع إىل حني [
   ظاهرية ابن حزم يف ضوء مفهوم البيان-٧

يصر ابن حزم على وجوب وضوح املعىن يف الكلمة واجلملة على حد 
سواء، غري أن املعىن الظاهر للكلمة كما يعّده ابن حزم وما جيب أن نفهمه حنن 

تستقبله األذن املشتتة غري املنتبهة واليت جتعله بعيداً عن الدقة قريباً ليس املعىن الذي 
هو املرتبط بالفهم العميق ملبدأ اللغة، لذلك انشغل  من الغموض، إمنا املعىن املقصود

واملعرفة كلها . ابن حزم يف مشروعه البياين بالوضوح اللغوي يف إطار التعريفات
وميكننا بعد االطالع على عمل ابن .٢٥لى التعريففقهاً أم أصوالً أم فلسفة مبنية ع

حزم يف هذا املوضوع من املوضوع املذكور سلفاً تبيان رؤيته البيانية القائمة على 
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حتليل األلفاظ ومتييز معانيها منعاً ألي خلط أو التباس أو إهبام، مث إن مهمة املفسر 
ينها بغية تتبعها للنصوص أن يقتصر على استخالص معاين الكلمات والعالقات ب

بوصفها قواعد ميكن ممارستها على حنو عملي مترابط، وتتبدى الرؤية احلزمية 
احلرفية بإلغاء الثنائية القائمة بني املعاين العامة واخلاصة فيبطل بذلك التمييز بني 
املراد والظاهر كنتيجة إلنشاء املعادلة بني العام واخلاص، فاللغة أوالً وأخرياً ليست 

 من األلغاز املبهمة،كما أن هذا املوقف هو أصلح دعوة إىل نظرية ميكن أن لغزاً
واملتفحص ألعماله من جهة ثانية يكتشف مدى عمومية .٢٦نسميها بنظرية العموم

  هذه الرؤية وحتوهلا إىل منهج قراءة يف معارف متعددة فهذه الظاهرية البيانية تلوح يف
  

  
  

 ١٠١دراسات   /حبوثزم األندلسّي                                      أصيل يف فكر ابن حثقايف مشروع حنو

  
عمله الفقهي واألصويل، كما تربز يف وضوح يف حواره مع اليهود والنصارى يف 
الرد على ابن النغريلة وكتاب الفصل، كما تتأكد نظرياً يف األحكام وكتابه 

  .التقريب ناهيك عن رسالة إبطال القياس واالستحسان
لقد استطاع ابن حزم أن يقيم مذهبه البياين يف مجيع املسائل الكالمية   

وأن يطبق أصول منهجه القائم على البعد اللساين تطبيقاً بارعاً يف حجة مبسوطة 
 إالّ عنده، ولقد خلص منهجه البياين هذا – فيما نعلم –مل تعرض بكيفية دقيقة 

ى ظاهره، وال حيال عن ظاهره إن كالم اهللا تعاىل واجب أن حيمل عل: "بقوله
البتة إالّ أن يأيت نص أو إمجاع أو ضرورة حّس، على أن شيئاً منه ليس على 
ظاهره، وأنه قد نقل عن ظاهره إىل معىن آخر، فاالنقياد واجب علينا ملا أوجبه 
ذلك النص أو االمجاع أو الضرورة، ألن كالم اهللا تعاىل أو أخباره وأموامره ال 

اع ال يأيت إال حبق واهللا تعاىل ال يقول إال احلق، وكل ما أبطله واإلمج. ختتلف
مث إن الرجوع إىل النص بوصفه مصدراً للمعرفة . ٢٧"برهان ضروري فليس حبق

                                                 
   2- Armaldez grammaire et theologie chez Ibn Hazem decordoue. 
Essai sur la structure et les conditions de la pense musulmane, Paris 

1956, P130 –133.  
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الدينية بكل فروعها إمنا يعتمد رأساً على الداللة اللغوية ومبدأ املواضعة خاصة، 
يل األلفاظ عن دالالهتا إال وال ميكن ألحد حتت غطاء التأويل وباسم اجملاز أن حي

بنص جلي أو إمجاع معلوم، لذلك سيكون هذا الطريق املسلك الوحيد للوصول 
  .٢٨إىل احلقيقة الشرعية املشفوعة بالربهان العقلي واملزود حبجية ضرورات احلّس

مث إن الرجوع إىل ظاهر النص ليس باألمر اهلني كما يبدو لبعضهم؛   
رجية ميكن ملسها أو اقتالعها، إمنا احلقيقة تتعلق بإعادة فليس الظاهر جمرد قشرة خا

تركيب للغة اليت نزل هبا الوحي وخوطب هبا الناس، وهي يف نظر ابن حزم 
املسؤول الوحيد عن تفسري الفكر اإلسالمي الذي يستمد سلطانه من الوحي 
 اإلهلي، وهذا األخري جيد قوته يف الربهان من خالل بالغتها ووضوحها وبيان

  .دالالهتا
  
  
  

  بوقزةنعمان                                       عشرالعدد الثامن :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ١٠٢

  
أخرياً ميكننا وبدون مبالغة القول أن ابن حزم قد أدرك طبيعة املأزق 
 يف الذي وقعت فيه األمة يف زمنه وقد كان مأزقاً خطرياً يهدد احلضارة اإلسالمية

عمق وجودها، وكان من اللزم القيام بثورة فكرية جتديدية َمْبَدُؤها نقد األصول 
  .بتأصيلها وطرح ما نتج من خيارات خاطئة ما زالت حضارتنا أسرية هلا إىل اليوم
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  أبعاد النظام المعرفي ومستوياته
  
  
  

  ∗وليد منري
  
  
  
  

                                                 
يعمل حاليلً مدرساً لألدب العريب واملسرح . م١٩٩٠ دكتوراة يف النقد األديب من أكادميية الفنون املصرية،  ∗

  .لوانيف جامعة ح



  

 نظامها املعريف اخلاص هبا حيث متثل ال بد أن تطرح كل أيديولوجيا  
مقوالهتا شبكة تفسريية واضحة تدعم القدرة على الفهم الشمويل والفعل املؤثر يف 

بيد أننا نذهب إىل أن النظام املعريف يف اإلسالم ال ينبثق من أيديولوجيا سابقة . آن
، عن  من يزييف نسيب للوقعي إذ تتبىن– بقدر ما –ألن كل أيديولوجيا ال ختلو 

عمد، زاوية حمددة للنظر يفضي تغليبها على زوايا النظر األخرى إىل اعتبار اجلزء 
وهنا يكمن االختالف األساسي بني . املرئي من احلقيقة مبثابة احلقيقة كلها

  . األيديولوجيا والعلم
ينبع النظام املعريف يف اإلسالم من حتاور املنظورات املختلفة داخل سياق   

وتتمثل تأسيساته اجلذرية يف " التوحيد"وده األصيل يف مفهوم واحد جيد مرد
ويعلن هذا التفاعل . اهللا، الكون، اإلنسان: التفاعل الزمين املتبادل بني ثالثة أطراف

الزمين عن نفسه بصور شىت يف النص الذي يعد مرجعاً مهيمناً على ما سواه، إذ 
 التاريخ اليت تعثر بدورها على ميتلك فضاًء واسعاً من االستجابات املرنة ألفعال

  .مفهوماهتا الكربى ووظائفها املتجددة يف النص، وبه، وعرب امتداداته
  
  

  وليد منري                                    عشرالعدد الثامن :  املعرفة، السنة اخلامسةإسالمية   ١٠٤
  

، ال يعين وإذا كان العلم هو الضد املباشر لأليديولوجيا، فإن النص، هنا
 العلم كما نعرفه أو نعرِّفه، ولكنه يعين فضاء القيم الثابتة اليت – يف جوهره –

تشمل وقائع العلم بعد جتريدها من تعارضاهتا املتحولة ومن تبدياهتا اجلزئية حبيث 
تصبح النتائج األخرية للوقائع العملية إشارات إىب احلقيقة الكلية اليت متثلها هذه 

  . لذلك نستطيع أن نقول إن العلم يبدأ من نقطة تقع املعرفة وراءها.القيم الثابتة
وملا كان العلم هو تاريخ اخلطأ املصّوب كما يقول باشالر، فإن املعرفة   

 هي املدى الذي تلوح يف أقصاه مجلة – وفقاً للمفهوم اإلسالمي عنها –
م املعريف وبذلك يكون النظا. التصويبات اليت تشكل احلقيقة األخرية للمعىن

. الوحي، الكون، العقل اإلنساين، التاريخ: اإلسالمي مكوناً من أربعة أبعاد هي
تناظر هذه األبعاد مستويات أربعة متثل تدرجات الفعل، وتعرب عن دور املمارسة 

الوعي، واملادة، والتفسري والتأويل، واحلدث يف الزمان : يف نظرية املعرفة هي
  .واملكان



  

 إىل التعارف، والتعارف سبيل إىل الفعل، والفعل سبيل إنّ املعرفة سبيل  
  : هكذا يكون اهللا تعاىل مصدؤ مجيع التسلسالت على هذا النحو. إىل التقومي

 – تعارف الذوات املدركة – معرفة فعل اهللا – الكون الوسيط – فعل اهللا –اهللا 
  . تقومي هذا الفعل بواسطة اهللا–فعل الذوات املدركة 

  ).٩٣: النمل (] َسُيرِيكُْم آَياِتِه فََتْعرِفُوَنَها[ :يقول تعاىل  
  ).١٣: احلجرات (] َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوباً َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا [:ويقول  
  ).٩٤: التوبة (] َوَسَيَرى اللُّه َعَملَكُْم[ :ويقول  
    
 البحث يف – يتبعاً للتعريف اإلصطالحي الفلسفي –تعين نظرية املعرفة   

شكالت الفلسفية الناشئة عن العالقة بني الذات املدركة واملوضوع املدرك أو امل
وإذا كان على النظرية املادية يف املعرفة أن تشرح منشأ . ١بني العارف واملعروف

  الفكر انطالقاً من حركة املادة، وأن تدرس تطورها من أشكال 
  

  ١٠٥                                        رأي وحوار     أبعاد النظام املعريف ومستوياته                      
  

 فإن النظرية املثالية يف املعرفة تربأ ٢االنعكاس األكثر بدائية حىت املعرفة العلمية
بنفسها أن تشرح منشأ املادة انطالقاً من حركة الفكر، وأن تدرس مغزى تنوعها 

در انعكاساهتا، ويرد التقدم يف وقيمة حتوالهتا مبا يربط تاريخ انعكاساهتا مبص
إدراكها إىل تكشِّف الوحدة األصلية عن نفسها عرب مزيد من احلوار الثنائي بني 

  .الغقل والتاريخ
هنا يصبح الديالكتيك هو الواقع الذي يتقدم يف معرفة مصدره، وهو   

ينطوي على حركة العامل وحركة الفكر معاً، وال ينطوي، فقط كما يقول هيجل، 
الفكرة إذ تنمي ذاهتا، بل ينطوي، كذلك وبالقدر نفسه، على حتاور على 

إمكانات هذا النمو يف اجتاهات خمتلفة وأرجحية بعض هذه اإلمكانات على 
بعضها اآلخر، مبا يدل على حرية اختيار أصلي لدى مبدع تفارق كينونته صريورة 

 املقابلة بني الواحدة األشياء فيما تؤصل هذه الصريورة، أيضاً، بدًءا من إرادهتا يف
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 انعكاس – يف هذه احلال –وموضوعات الطبيعة . والكثرة وبني الثبات والتحول
أما املمارسة فهي انفتاح الكائن اإلنساين على . هلذه املقابلة يف اإلدراك اإلنساين

املغزى املستمر هلذا املفارقة من خالل وظيفته التارخيية اليت تسعى إىل ربط النسيب 
  .األخالقي/ االجتماعي / لق عرب الفعل السياسي باملط

إن اكتشاف املبدأ األصلي الذي يقف واء كل األحداث واألفعال يف   
الوجود، واالنتماء إىل هذا املبدأ بوصفه قيمةً وواقعةً معاً، هو نقطة االنطالق 

 تفسري األوىل يف جمال املعرقة احلقة، املعرفة الكلية اليت تتدرج، بعد ذلك هبوطاً إىل
األشياء يف مستوياهتا املختلفة فيما تنتهي هذه األشياء مجيعاً إليها يف صعودها حنو 

 نزعة عقلية – حسب تعبري وايتهد –لذلك كانت امليتافيزيقيا . مكمن انبثاقها
على نقيض ما يتصور بعضهم، ألن اإلميان بالعقل ثقة بالطبائع القصوى لألشياء 

  .٣ تستبعد معه العشوائيةاليت تتالف وتنسجم على حنو
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أفال تعقلون مث [ . :هكذا ارتبط اإلميان بالعقل دائماً يف نظرية املعرفة اإلسالمية
). ٤٣:العنكبوت (] العاملونوما يعقلها إال[:ارتبط العقل بالعلم حيث قال تعاىل

ولعل إحدى اخلصائص املفردة للنظام املعريف اإلسالمي بني األنظمة املعرفية 
استبعد . األخرى تكمن يف انعدام التضاد بني العلمي وامليتافيزيقي على حنو الفت

العلم لصاحل امليتافيزيقا، ) برجسون(امليتافيزيقا لصاحل العلم، واستبعد ) بيكون(
بيد أن النتائج الطارفة . امليتافيزيقا والعلم كليهما لصاحل النسان) ماركس (واستبعد

للنسبية وفيزياء الكم ونظريات الوتر تشري إىل أن الواقع ما فوق الواقع ميثالن حقالً 
وهذا احلقل الواحد تذوب فيه املسافة بني املرئي . واحداً من حقول اإلدراك

املادي والالمادي، هو ما أكد مصداقية والالمرئي واحملسوس والالحمسوس، و
  .النظام املعريف اإلسالمي منذ وقت مبكر

                                                 
 .٣٠٠، ص١٩٨٧ف، حممود رجب، امليتافيزيقيا عند الفالسفة املعاصرين، دار املعار.  د 3



  

يؤدي هذا التصور إىل أن الواقع ينطوي يف حناياه على إمكانيات خفية   
. ميكن لإلنسان تفجريها، ومن مث يسعه أن يرتفع بالواقع إىل مستوى النوذج

 من أشكال احللم بقدر  ال يعين شكالً– تأسيساً على ذلك –والرتوع الطوبوي 
ما يعين قدرة كامنة من شأهنا أن تعيد تركيب الواقع تركيباً جديداً وفقاً ملنهج 

وبذلك يتحدد دور املمارسة يف النظام املعريف، إذ يصبح . معني وإجراءات معينة
لإلنسان املسلم وظيفة تارخيية تسعى إىب وصل الفعل اإلنساين بالقيم الصادرة عن 

  . أهنا تسعى من خالل وجودها يف قلب التاريخ إىل جماوزة التاريخ ذاتهاملطلق، أي
وهذا النظام املعريف هو . ميتلك اإلسالم، إذن، نظاماً معرفياً خاصاً به  

الذي يؤسس خصوصية الثقافة وخصوصية احلضارة على حٍد سواء، مبا مييز بينه 
 هذا النظام املعريف وحنن جند أهم تفصيالت. وبني الثقافات واحلضارات األخرى

  :يف النص القرآين الذي ميثل مستوى يتلوه مستوى آخر مكون من
ويشكل املستويان مهاداً ثابت . احلديث القدسي واحلديث النبوي  

الدعائم لبنية النظام املعريف اإلسالمي ذي األبعاد األربعة يف تناظرها مع املستويات 
  .ل والتاريخاألربعة املمثلة للتفاعل الكوين بني العق
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 تأسيساً على املستويني الكونني –بني أن حمتوى املعرفية اإلسالمية ذاته 

ان،  يتشكل يف مادته، كما يقول اجلابري، من البي–للنص العقيدي الكلي 
وذلك فيما خيص املنظومة الفكرية بالطبع، ال املنظومة (والربهان، والعرفان 

وجتانس هذه ). التشريعية، إذ إن األخرية هلا مصدر واحد هو الوحي املرتّل
التشكيالت الثالثة للمحتوى املعريف ال ينفي متايزها كما أن متايزها ال ينفي 

ي الواحد، ولكن التمايز نابع من فالتجانس نابع من املهاد املرجع: جتانسها
اختالف املنهجية واإلجراء، أي من اختالف املنظور واملعاجلة، فمناهج علوم الدين 
واجراءاهتا ختتلف عن نظائرها يف علم الكالم، كما أن علم التصوف خيتلف يف 

  .مقارباته اإلشراقية للحقيقة عن علوم القرآن وعلم الكالم معاً
ستقبال للنص، والربهان يقوم على االستدالل مع فالبيان يقوم على اال

  .النص، والعرفان يقوم على استشراف ما وراء النص



  

 ] َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم [: : ودليل البيان قوله تعاىل-    
  ).٤٤: النحل(

 ]َتقُوُموا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتَتفَكَُّروا  أَن [: : ودليل الربهان قوله تعاىل-    
  ).٤٦: سبأ(

: البقرة (]  كَذَِلَك ُيبيُِّن اللُّه لَكُُم اآلَياِت لََعلَّكُْم َتَتفَكَُّرونَ[:  وقوله تعاىل-    
٢١٩.(  
َنا لَُه ُنوراً َيْمِشي  أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلْ[:  ودليل العرفان قوله تعاىل-    

  ).١٢٢:األنعام  (]بِِه ِفي النَّاسِ كََمن مَّثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِجٍ مِّْنَها
  .نور املعرفة باهللا عن باهللا يف اهللا:     قيل

 -١٠: الواقعة (] أُْولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ *َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  [:  وقوله تعاىل-    
١١.(  

السابقون إىل اهللا حببه هلم وحبهم له، لذلك وقع عليها التكرار، : قيل
وإمنا سبق حبه تعاىل لعبده حب عبده له فعلمه ما مل يكن يعلم، وذلك معىن قوله 

: سألت احلسن عن علم الباطن فقال: "ؤ وعن عبد الواحد بن زيد قال[ :سبحانه
  :السألت حذيفة بن اليمان عن علم الباطن فق
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: سألت جربيل عن علم الباطن فقال: سألت رسول اهللا عن علم الباطن فقال
هو سر من سرّي، أجعله يف قلب : سألت اهللا عز وجل عن علم الباطن فقال

ذكره اإلمام أبو بكر حممد الكالبادي يف " (حد من خلقيعبدي، ال يقف عليه أ
  ).العرف ملذهب التصوف

عن طريق التكامل، إذن، بني النص والعقل والذوق تتشبع العالقة بني   
الوحي والكون، وبني الوعي واملادة، ويأيت الفعل اإلنساين يف التاريخ حافزاً على 

وسوف تؤكد ذلك . فة بالقيماستنهاض هذا التاريخ حنو أفق ترتبط فيه املعر
االرتباط املنشود كل التفسريات والتأويالت الراجعة لسلسلة األحداث املشهودة 
يف الزمان واملكان، حيث تدلل كل النتائج على أن التنكر لروح القوانني اإلهلية قد 
أفضى بالعامل، عرب دورات العصور املتكررة، إىل مآسٍ فادحة ال يزال اإلنسان 



  

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَِّر بِآَياِت َربِِّه  [ها الباهظ ويكتوي بآثارها ليل هنار يدفع مثن
  ).٥٧: الكهف (]فَأَْعَرَض َعْنَها 

وآيات اهللا تعاىل، على مستوى الوحي ومستوى الكون معاً، هي املثال   
عتداء احلي للربط بني املعرفة والقيمة يف املنظور اإلسالمي، فاملعرفة بدون القيمة ا

وألن اهللا تعاىل أراد النمو قريناً . على احلياة، والقيمة بدون املعرفة تعطيل للنمو
 أَلَْم َتَرْوا أَنَّ  [للحياة، وأراد احلياة دافعاً للنمو، فقد جعل كالً منهما رهناً باآلخر 
ْيكُْم نَِعَمُه ظَاِهَرةً اللََّه َسخََّر لَكُم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَْسَبغَ َعلَ

فلوال أن أراد للحياة النمو ما سخر لإلنسان الكون كله، ). ٢٠:لقمان (]َوَباِطَنةً
وإمنا أراد بظاهر . ولوال أن أراد لإلنسان احلياة ما أسبغ عليه ظاهر نعمه وباطنها

النعم مصادر السعادة احلسية من طعام وشراب ومسكن ونكاح وسائر وسائل 
والراحة واملتعة، وأراد بباطن النعم العقل والروح وسائر امللكات واملواهب التيسري 
  .اخلفية

واملعرفة اليت يولدها اإلنسان تأيت من تعامل هذه النعم الباطنة املوهوبة   
مع الكون مبا فيه، وتفاعلها معه، بغرض إمناء احلياة وتطويرها إىل األفضل واألمجل 

 وال مصدر هلذا القيم اإلهلية سوى الوحي.  يف احلياةحساً ومعىن مبا يوافق قيم اهللا
  ما ال مصدر للمعرفة اليت يولدها اإلنسان سوى الكون بوصفه يف
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الوحي، إذن، منظم جملى . هلذا الفعل واّتباعهالكون مشروطاً مبعرفة السياق القيمي 

من هنا، فال فصل يف النظام املعريف . الفعل اإلنساين يف الكون، وحمدد لغائيته
  .اإلسالمي للوحي عن معرفة اإلنسان وممارسته لفاعلية هذه املعرفة

، يف املعرفة اإلسالمية، حول تأسيس )البيان(يتمحور التشكيل األول   
واملمارسة، على أن يقدمن التشكيل الثاين – والقيمة –رية بني املعرفة العالقة احملو

إسهامات طويلة يف تفسري منشأ املادة من حركة الفكر، ويتطور هذا ) الربهان(
التفسري ليشمل يف جممله حتديد وتأويل العالقة بني املطلق والتاريخ، وماهية الفعل 

لعقل والصلة بينه وبني النص، وكيفية اإلنساين، وطبيعة الوجود واملصري، ووظيفة ا
  .انعكاس احلقيقة على مرآة اللغة والفكر



  

فيقدم فلسفة حدسية وكشفية وإشراقية ) العرفان(أما التشكيل الثالث   
للحقيقة، فيفتح النص على ثراء التأويل الداليل من ناحية ويقاوم حتول املبدأ 

حداً لسلطة القائم بالنص من الروحي األول إىل مؤسسة سياسية حتتكر تفسرياً وا
  .أجل تكريس مصاحلها الدنيوية من ناحية أخرى

كان تكامل التشكيالت الثالثة يف املعرفية اإلسالمية وتفاعلها، على   
املستوى النظري، هو مصدر اإلمكانية لزخم املنظور املعريف اإلسالمي، يف 

 املاثل بني هذه ولكن االعتراك. اعتقادي، واستمرار جتدده وحيويته وتأثريه
التشكيالت، على مستوى الواقع التارخيي العملي، هو ما حرمنا، يف ظروف 
كثرية، مثرة التركيب بينها يف بناء واحد متماشك وقوي، فأصبح االنفصال 
والتجاور ميسماً حلالة التضاد بدالً عن أن يصبح التواصل والتداخل ميسماً حلالة 

مبا ينصب عليه اهتمام ) علم الفكر(ى أن دور وما زلت أر. التفاعلية املتبادلة
بالتحاور بني الفلسفة والعلم واللغة، ومبا يتأهل له من عمل يف اآلفاق املشتركة 

لتحقيق مستوى من ) املعرفية اإلسالمية(بني املعارف، جدير بأن ميارس يف جمال 
ن البيـان والبـرها: التكامل السـامي بني التشـكيالت املعرفية الثالثة

ومن ناحييت، فأنا أرى أن النظام املعريف الغـريب، مثالً، قد تبلور بدءاً . والعرفان
من اليونان إىل عصرنا هذا عرب االنتصار الدائب ملفهوم الربهان يف حني هنض 

  الزرادشـتية(النـظام املعريف يف الثقافة اآلسـيوية على هيمنة مفهوم العرفان 
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يف الثقافة اليهودية، مبا هي قيمة ) االصطفاء(وتعد قيمة ). والكنفوشيوسية والبوذية

الشعب (مركزية طارفة، حموراً يدور عليه النظام املعريف اخلاص ببين إسرائيل 
  .لعصور، وهي قيمة عرفانية يف األساسمنذ أقدم ا) املختار من رب اليهود

ويلوح يل أن تارخينا اإلسالمي الرمسي قد عقد للبيان لواءه العايل علي   
ولذلك فقد سهل جذب البيان أحياناً بعيداً عن العقل، . حساب الربهان والعرفان

  .وحتويله أحياناً أخرى إىل تأويل أحادي يكرس سلطة نظام من أنظمة احلكم
رفية اإلسالمية يف جوهرها املوضوعي، هي احلركة القائمة بيد أن املع  

على التفاعل احلي بني البيان والربهان والعرفان، بل هي التطور املتجدد هلذه 
ولذلك فإن املعرفية اإلسالمية تنطوي . احلركة يف اندفاعها إىل األمام عرب التاريخ



  

رهتا املتوازنة خصائص يف مكموهنا على طاقة االكتمال احليوية اليت تعكس يف صو
 وفاعلية اإلحاطة اليت متتلكها الرؤية PARADIGMالنموذج الكلي 

  . WORLD VIEWالشمولية
ورمبا أدرك الغرب هذا،بقدرته الالفتة على الرصد والتحليل والتقومي،   

فأوجس خيفة من إحياء اهلوية املعرفية اإلسالمية، فبادر إىل التحذير منها، وحاول 
 إجهاضها، ألنه يدرك بوعيه التارخيي العميق وجتربته اخلصبة، أن من بيده الطويلة

 قدرته – إذا كان فاعالً ميلك خصائص التأثري والبقاء –طبيعة النموذج الكلي 
الفذة على إعادة تشكيل التاريخ، وغتح الواقع اإلنساين على أفق جديد طازج مما 

طوهتا بانفصاهلا املتعمد على معامل يعين تدمري سلطة املعرفة القدمية اليت استفحلت س
  .القيمة

: بيد أننا ال بد أن نعي تقرير النص القرآين حلقيقتني مهمتني مها  
وهاتان احلقيقتان تؤكدان موقع اآلخر، فعلى حني ". التواصل"و" االختالف"

. ينهض العقل الغريب على نفي اآلخر ينهض العقل اإلسالمي على االعتراف به
  ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاجاً َولَْو َشاء اللُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً  [يقول تعاىل  
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َوَجَعلَْناكُْم [: ، ويقول تعاىل)٤٨:املائدة( ]َواِحَدةً َولَـِكن لَِّيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُم 

  ).١٣: احلجرات (]…ُشُعوباً َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا
وألن إدراك حقيقة االختالف وحقيقة التواصل يدخل يف صميم   

املمارسة املعرفية اإلسالمية فإن قوة القيمة، مبا هلا من دافعية إنسانية جامعة، حتل 
وعلى أساس من . من دافعية قومية أو عرقية أو أيديولوجيةحمل قيمة القوة، مبا هلا 

وهنا . هذه املقابلة نفهم كيف يتمثل اإلسالم بوصفه عقيدة كونية أو كوكبية
تنعكس، مرة أخرى، روح النموذج الكلي وتتجسد الرؤية الشمولية يف زمان 

  .العامل ومكانه
ا يدفع بالنظام هو م) وليس الوحدة(إن التوحيد الذي ميثل اهللا موضوعه   

اهللا (املعريف يف اإلسالم إىل بناء النموذج الكلي وبلورة الرؤية الشمولية، فالواحد 



  

ال يعين يف جتسيده للقيمة الزمنية احتاد األشكال يف منط، ولكنه يعين احتاد ) تعاىل
وهذا هو املعىن األصيل لالختالف والتواصل، ومناط االختبار . األمناط يف شكل

  .املمتحنالذي قرره 
والنظام املعريف، يف أساسه، نظام عام تتفرع عنه أنظمة خاصة أخرى   

كنظام املمارسة السياسية، ونظام ملمارسة االقتصادية، ونظام املمارسة االجتماعية، 
مبا تنطوي عليه من قيم فرعية منبثقة، ناظماً ) التوحيد(حيث تتمثل القيمة املهيمنة 

  .أساس من كون اهللا تعاىل هو مصدر القانونبنيوياً ألسس كل ممارسة على 
ال بد من اإلشارة إىل السبق الفريد الذي حققه عامل سياسي طويل   

سلوك املالك يف تدبري (القامة هو الدكتور حامد ربيع يف مقدمته الضافية لكتاب 
لشهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب الربيع، حيث وضع يده على املالمح ) املمالك
 للنظرة السياسية يف التراث املعريف اإلسالمس، مؤكداً كون قيمة العدالة األساسية

وتتصدر قيمة احلرية النظرية (حموراً مركزياً يف الرؤية السـياسية اإلسالمية 
، )السياسية الغربية، فيما تتصدر قيمة املساواة النظرية السياسية املاركسـية

الدولة اإلسـالمية هي طبيعة أن طبيعة " إىل – بعد حتليل عميق –وخالصاً 
  حضارية، وأن أهداف احلضارة اإلسـالمية هي أهداف أخالقية، وأن 
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انية األخالقيات اإلسالمية هي دعوة عاملية، وأن عاملية الدعوة تنبع من إنس

  .٤"الفرد
وقد كشف حامد ربيع كذلك أن النظرية السياسية اإلسالمية قائمة   

على مقدمات التحليل االجتماعي، أي أن القيمة االجتماعية هي املوجه األصلي، 
وليس من العسري أن . يف اإلسالم، لكل من القيمة السياسية والقيمة االقتصادية

َيْهُدونَ [:  األخالقي لقيمة التوحيد نتصور أن قيمة العدالة، هنا هي التجسيد
. فالتوحيد هو احلق، وباحلق يتم العدل). ١٥٩: األعراف (]بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ 
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اللُّه [: للقيمة األعلى) العدالة(واجملتمع هو املمارسة احلية هلذا التجسيد األخالقي 
صفتان " القوامة"و" احلياة"و). ٢٥٥: ةالبقر (] الَ إِلَـَه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم

وعندما . قرينتان دوماً يف الذات اإلهلية األحدية، مبا يعين ارتباطهما أشد االرتباط
جتسد العدالة قيمة التوحيد، وميارس اجملتمع هذا التجسيد األصلي لتستمر فيه احلياة 

ألمة، والرجل على وجهها األمثل تربز صفة القوامة فيصبح اخلليفة قّواماً على ا
. والقاضي قّواماً على اخلصماء، واجلايب قّواماً على األموال, قّواماً على األسرة

والِقوامة، هنا، وظيفة ودور وليست مرتبة ومتايزاً، حيث يوصف القائم على 
َوالَِّذيَن ُهْم [له، ويوصف هذا الشيء بأنه أمانته وعهده ) الراعي(الشيء بأنه 
وهو ال يفعل أكثر من أن يتصرف يف ). ٨: املؤمنون (]ْهِدِهْم َراُعونَِلأََماَناِتهِْم َوَع

هذه األمانة مبا حدده اهللا مسبقاً بشأهنا وما يتفق مع قيمة العدالة بوصفها جتسيداً 
أخالقياً فوَّضه اجملتمع يف ممارسته نيابةً عنه، فإذا مل ميارسه وفقاً للشروط األصلية 

اللَُّه َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ [يقول اهللا تعاىل . حاسبه اجملتمع وعزله وعاقبه
  ).٦٣-٦٢: الزمر (] لَُه َمقَاِليُد السََّماَواِت َوالْأَْرضِ*َشْيٍء َوِكيلٌ 

واالستخالف ليس إال إثباتاً . فاملتملك واالمتالك من حق اهللا وحده  
 –حلق املالك األصلي، وتدبري هلذه الواحدية يف التملك واالمتالك، أي أهنا تسليم 

   -ومن مث كانت الثروة .  حملتوى هذه امللكية حسب توجيهات املالك–فقط 
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ن خالل تنويع أشكال اإلنفاق أوالً بأول م) تبديد التراكم( خاضعة لقنون –مثالً 
على تفتيت رأس املال ) إعادة التوزيع/ النمو(ويعمل قانون . وتنويع مآالته يف آن

 – الركاز –الزكاة (الضخم تفتيتاً دائباً، وتقليص سلطة احليازة من الوجوه كافةً 
ل الثروة، إذن، قرينة االستنفاذ املوجه، وِمن ثَمَّ، فهي تعم).  املواريث–الصدقة 

ضد قانوهنا الداخلي وضد غايتها الذاتية ألهنا تدفع بنفسها دوماً إىل اخلارج 
إهنا فاعلية طاردة، تداول متكرر يعرب ذاته، وجياوزها وميضي . وتتوجه حنو اآلخرين

  .٥بعيداً إىل ما وراء مظهره

                                                 
، ١٩٩٧وليد منري، النص القرآين من اجلملة إىل العامل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، .  د 5
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وما دام ذلك كذلك، فإن النظام املعريف اإلسالمي ال ينفصل، حبال، عن   
اد أو نظام القيم أو غريها، بل إنه ينبع منها وينداح فيها بقدر ما تنبع نظام االعتق

وهذه الدائرة الكاملة تعرب عن فلسفة الفكرة القرآنية يف أعمق . منه وتنداح فيه
، )١٢٣: هود (]َواَألْرضِ َوإِلَْيِه ُيْرَجُع اَألْمُر كُلُُّه [صوره التجريد والتوحيد 

  ).٢١٠: البقرة (] ْرَجُع األُموُراَألْمُر َوإِلَى اللِّه ُت[و
لذلك كان التطور التارخيي املتصل، وتغري أشكال احلياة، وجتدد   

انعطافات الوجود واإلدراك والعلم، وتفجر أحداث الواقع ومستحدثاته مبا مل يكن 
يف احلسبان، وصعود اكتشافات العقل وكشوفه، واهتزاز شبكات القيم القدمية، 

 وما تبع ذلك كله من خلخلة مدوية يف فضاء الوعي، ال وجتلي حقائق جديدة،
 من جذرية األصول الراسخة للمعرفية اإلسالمية وال – يف تأرجح ذبذباته –ينال 

 على املبدأ الثابت الذي ينتظم طيه – بطبيعة تكوينها –يراهن هبا ألهنا مفتوحة 
، )٩٦: الصافات (] َما َتْعَملُونََواللَُّه َخلَقَكُْم َو[أفعال التاريخ يف تبياهنا واختالفها

: االنشـقاق (]لََتْركَُبنَّ طََبقاً َعن طََبقٍ[، و)١٤: نوح (]َوقَْد َخلَقَكُْم أَطَْواراً[و 
، فما هو ثابت ينتظم ما هو متغري، )٢٩: الرمحن (]كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن[، و)١٩

 مقياساً واحداً – يف الوقت نفسـه –مهما كان تغريه، ولكبه يؤسـس له 
: األنـعام (]َوأَنَّ َهـذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبُِعوُه[يسـتند إىل القيمة الكلية 

  بُِعواْ ـتَّـباً َوالَ َتـلُواْ ِممَّا ِفي اَألْرضِ َحالَالً طَيِّـكُ [، و)١٥٣
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 ]َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفي اَألْرضِ َبْعَد إِْصالَِحَها[،و) ١٦٨: البقرة (]ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن

أَيَُّها [، و )٢٢٤:البقرة (]أَن َتَبرُّواْ َوَتتَّقُواْ َوُتْصِلُحواْ َبْيَن النَّاسِ[،و)٥٦: األعراف(
 ( ]َوأَِقيُموا الَْوْزنَ بِالِْقْسِط[،و)١٣٥: النساء (]اِمَني بِالِْقْسِطالَِّذيَن آَمُنواْ كُوُنواْ قَوَّ

  ).٩: الرمحن
إن الوجود له خاصية التحول، والوعي له خاصية النسبية، ولكن   

العبودية للحق قائمة يف مجيع األحوال، والعبودية طاعة مطلية للمطلق الذي يقاس 
 الواقع احلادث وأمره تعاىل كان مثة فإذا تعسر التوفيق بني. إىل أمره كل شيء

خلل ما يقتضي إعادة ربط املعرفة بالقيم وسلطة الفعل االنساين بسلطة األمر 
ويف ذلك املدى من إعادة ربط طرف بآخر يعمل االجتهاد العقلي على . اإلهلي



  

. تأسيس زوايا نظر جديدة ترى احلقائق احلادثة يف ضوء أكثر اتساعاً وامتداداً
محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم أو نفيه باالشتراك يف "يف ذلك واألصل 

ألن التخلي عن فرض اجلهاد "صفة، أو انتفاء صفة، أو حكم أو انتفاء حكم 
 –وهو ما يعد جوراً . ٦ إىل االحتكام إىل غري شريعة اهللا– حتماً –يؤدي بالناس 

 –عرفية ترى يف ذلك املثلث  على اإلنسان واجملتمع واحلياة ألن النظرة امل–يف ذاته 
وألن .  مناطاً لتجسيد قيمة العدالة اليت جتسد، بدورها، مبدأ التوحيد–أصالً 

الوحدانية رؤية كونية، والكون جدل مستمر، فالتوحيد، بوصفه القيمة األمسى، 
ينطوي على صورة خاصة من هذا اجلدال، فهو يعين أن اهللا هو الواحد املطلق 

 – إزاءه اإلنسان بالعبودية، فيما يعين أن هذا اإلنسان ذاته الكامل الذي يتصف
فوق طبيعي وأن اسـتعداد الوعي واالختيار " خملوق –بتعبري على شـريعيت 

واخللق الذي صنعه يف الطبيعة على نسـق اهللا يقوده إىل نضجه القومي وتكامله 
. ٧"يقبل التصـوراملعنوي يف األبعاد الثالثة إىل ما ال هناية، أي إىل كمال ال 

يِه ِمن رُّوِحي فَقَُعواْ لَُه ـَوَنفَْخُت ِف وَّْيُتُهـفَإِذَا َس[يقـول اهللا تعـاىل 
  وهذه النفخة الروحية اإلهلية هي السـر األعظم يف). ٢٩: احلجر (]اجِِديَنـَس
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الذات اإلنسانية، فقد انطوت، بالضرورة، على عظمة اإلدراك وعظمة القدرة 

إن اهللا "وذلك معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح حديثه . وعظمة اإلرادة
هي اخلصائص الشبيهة اليت , هنا, فالصورة". تعاىل قد خلق آدم على صورته

واإلنسان بذلك . جوداً منطوياً على نفخة من روح اهللاجعلت ذات االنسان و
ليس إله الكون األخري كما نلمح يف األدبيات احلديثة للمعرفة الغربية اليت يتأسس 

نيتشه وسارتر وفوكو وديريدا (جزء مهم من نزوعها على مشروع نقد امليتافيزيقا 
هللا تعاىل يف هذا ، ولكنه األمني على الكون حبكم نيابته عن ا)إخل... ودولوز 

هذه ). ١٦٥: األنعام (]َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخالَِئَف اَألْرضِ[الكون بإرادة اهللا ذاته 
اخلالفة هي فرصته الذهبية الساحنة لتأكيد اتصاله باملطلق أو فرصته املضيعة بسبب 

سان ال بد أن نفهم انتصار اإلن. غواية خاسرة تدفعه بعيداً عن تأكيد ذلك االتصال
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) فكرة جتذر الروح اإلهلي يف ذات اإلنسان(أو هزميته يف سياق تلك الفكرة البليغة 
 سيطرته على منحى اجلينات – مهما بدا ذلك غريباً –فانتصار اإلنسان ال يعين 

الوراثية أو خطوه بثقة فوق الكواكب البعيدة أو توصله إىل وسائل ناجعة إلطالة 
 –الذرة أو غري ذلك من إجنازاته املدهشة، بل يعين العمر أو تطويعه الفذ للطاقة و

ولن . قدرته على أال تؤدي هذه اإلجنازات نفسها إىل تدمريه على حنو أة آخر
حيدث ذلك بالطبع، إال إذا وضع معرفته املتراكمة يف سياق القيمة، وحتكم يف 

. ذه القوةالقوة املذهلة الناجتة عن املعرفة من خالل اإلميان بوجود حدود غائية هل
وأنا أعين، هنا، باحلدود الغائية منطقة أخرية يرتبط فيها الدافع بالقصد، حبيث يعد 

ويف ظين أن اإلنسان ليس . عبور هذه املنطقة إلىل ما وراءها فعالً حمرماً وممنوعاً
بقادر أبداً على إيقاف فضوله ودفع غواية الكشف والسلطة والتحكم والثراء 

بيد . لتفت إىل مطلوب اهللا منه بوصفه أميناً على الكون ال إهلاً لهواملغامرة إال إذا ا
 يتمىن لو أنه يكشف يف حلظةً ما – يف ذروة نشوته وجمده وأنانيته –أن اإلنسان 

من املستقبل أنه اإلله احلقيقي للكون، وأما ما اعتقده من قيل يف وجود إله غريه مل 
أما . ريه إىل فض حجاب اجملهوليكن إال حمض وهم وخيال رافقاه يف مبتدأ س

  وقد فضه أو كاد فلم يبق من ومهه أو خياله إال ذكريات
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 هزمية اإلنسان – يف احلقيقة –يعكس هذا اهلاجس . يشفق منها أو يضحك عليها

 ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر * فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر *إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر [خرية ال انتصاره األخري األ
 أََولَْم َيَر الْإِنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن نُّطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّبٌِني [،و)٢٠-١٨: املدثر (]
  ).٢: العصر (]ْسرٍإِنَّ الْإِنَسانَ لَِفي ُخ[، و )٧٧: يس (]

ال بد أن نشري هنا إألى عدة مالحظات مدهشة مل يقف هلا علماء   
أوهلا أن جزئيات املادة متتلك طيها وعياً : الفيزياء الكونية احلديثة على علة واضحة

غريباً حبيث يعلم كل منها سلوك نظريه ويستجيب هلذا السلوك مبا يدفع التفاعل 
يف عدد من (رية خمتلفة مرحلة خلية حية منتظمة  مخ٢٠٠٠قدماً، وثانيها أن 
 – ببساطة – أي أن هذه اإلمكانية ١ مقابل ١٠١٠٠٠هي ) مليارات السنني

معدومة، وثالثها أن جتمع النيكليوتيدات مصادفة لتكوين هباءة واحدة من 



  

)RNAيعين أن تكرر الطبيعة جتارهبا العشوائية ملدة )  حامض الريبونيوكلييك
 مرة أطول من العمر الكلي لعاملنا، ورابعها أن اجناب ١٠٠٠٠٠ أي ١٠١٥

احمليط البدئي لكل أنواع النظائر احملتملة انطالقاً من هباءة واحدة حتوي بضع مئات 
 ذرة، وهو ما يفوق ١٠٨٠ إىل أكثر من – إذا ما مت باملصادفة –من الذرات يقود 

ثر ما دفع علماء البيولوجيا ولعل ذلك أك. كثرياً عدد الذرات الذي يتضمنه عاملنا
يتعني على إنسان شريف، مسلح : "إىل أن يقول) فرنسيس كريك(يف عصرنا 

بكل ما يف يدنا اليوم من معرفة، أن يعلن أن أصل احلياة يبدو وكأنه إعجاز، نظراً 
  .٨"لكثرة الشرائط اليت ينبغي توفريها إلبداع احلياة أو صنعها

أفترض حدسياً : "ون وخليفته، بقولهتلميذ برجس) جان جيتون(ويعلق   
هو حقاً شكل ) حلظة الصفر من انفجار الكون(أن ما خيتفى وراء جدار بالنك 

  .٩)إن حميط الطاقة الالحمدودة هو اخلالق... طاقة أولية، قوة ال حمدودة 
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هناك إذن، داخل املعرفة الغربية نفسها شكل من أشكال مقاومة الغرور   
كان مثة من يقول، يف القرن املاضي، إن معرفتها أشد قصوراً من أن . اإلنساين

بيد أن األمر، قد صار خمتلفاً، إذ أصبح يف . تدرك وجود اهللا تعاىل أو تربهن عليه
 إىل ذلك الوجود – عرب مالحظات علمية حمدودة –عرفة أن تشري مقدور هذه امل

 دوره احلاسم يف – عن طرق الفيزياء والكيمياء والفلك –املطلق، وأن تؤكد 
لقد صار مثة اعتراف علمي بنظرية اخللق بعد أن تبني أن املادة . تشكيل وجودنا

 معلومات ليست أزلية، وأن الكون قد بدأ بشك حركة موجية صادرة عن حميط
أي أنه قد بدأ عالماً مث حتول إىل طاقة مث حتول أخرياً إىب ) هاميلتون(كما قال 

من املدهش أن املعرفة اإلسالمية قد تضمنت يف أصوهلا هذه لإلشارة املضيئة . مادة
َوإِذَا [إىل البداية اإلعالمية  للكون، وهي بداية يؤكده قوله تعاىل يف حمكم الترتيل

                                                 
 بريوت خليل أمحد خليل، دار عويدات الدولية،:  جان جيتون وجريشكا وإجيور بوجدانوف، اهللا يعلم، ت 8
  .٤٩-٤٨، ص١٩٩٢ باريس،–
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إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أََراَد َشْيئاً [،و )١١٧: البقرة( ]فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُقََضى أَْمراً 
ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ [، و )٨٢:يس (]أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ

ويقول ). ١١: فصلت (]َتْيَنا طَاِئِعَنيلََها َوِللْأَْرضِ ِائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أَ
إن احلروف هي اهلباء، وهي : الصويف الكبري اإلمام سهل بن عبد اهللا التستري

  .١٠أصل األشياء يف أول خلقتها، ومنها تألب األمر وظهر امللك
أليس من املذهل أن تتجاوب النتائج الفلسفية لنظريات علمية حديثة مع   

ائل؟ أال يعين ذلك أن التناقض املألوف بني الروح اإلشراقية مقوالت العرفانيني األو
والعقل العلمي يتالشى يف نقطٍة ما؟ مث أال يدل التقاء اإلهلام أو احلدس الكشفي 

يف التصوف والتجربة القائمة على معطى كوين يف ) وهو إعالم خبفاء كالوحي(
 منهما؟ من الصواب، يف املستوى األعلى) اهللا(العلم على احتاد موضوع املعرفة 

إذن، أن نقرر أن االتطور اإلنساين، مبعىن ما، يتسلسل من حلقته الدنيا إىل حلقته 
العليا عرب تسلسله من ارتباط اخلربة املثولوجية بالعقيدة الدينية إىل ارتباط اخلربة 

  .العلمية الربهانية بالعقيدة الدينية
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والدين مل يعد بذلك، هو احللقة التارخيية الوسطى بني األسطورة والعلم يف رحلة 
البشر املضنية إىل احلقيقة كما كان يزعم بعض احملللني التارخييني، بل صار هو 

املعرفة هو تاريخ حتول التأويل املوضوع التارخيي ألداة التأويل، مبعىن أن تاريخ 
  .الديين وتطوره من األسطورة إىل العلم

: ومن اإلنصاف أن نقول إن املعرفية الغربية تنتظم اجتاهني معاً يف آن  
ويلجأ كل من هذين . اجتاه نقد امليتافيزيقا، واجتاه إعادة تأسيس امليتافيزيقا
 موضوع لتأويلني متناقضني، االجتاهني إىل أداة التأويل العلمي، فالعلم، بذلك،
ويف مقابل نيتشه وسارتروفوكو . ولكنين أملح أن االجتاه الثاين يف صعود مستمر

وديريدا ودولوز يتبوأ جابرييل مارسل وبرجسون ووايتهيد وريكور وبريائيف 
وهذا هو االجتاه املعريف الذي ينبغي . موقعاً ممتازاً ومتزايد التأثري يوماً بعد يوم

 أن نتواصل معه ونتممه ونستوعبه ونتجاوزه إىل موقع اإلضافة –يما أرى  ف-علينا
                                                 

  .٨٢م، ص١٩٨٢ حممد كمال جعفر، من التراث الفلسفي البن مسرة، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة،  10



  

. املهيمنة للمعرفية اإلسالمية اليت تنتظر عقوالً مبدعة وخالقة لتفجري إمكاناهتا
وبذلك فقط نستطيع أن نصحح مسرية اإلنسان ونزكي غاياته يف طريق حبثه 

  .الطويل عن احلقيقة اخلالدة
 بصدد املمارسة الوجودية أو الفعل اإلنساين يف ولعلنا نالحظ، مثالً،  

العامل، أن تفاعل املعرفيات الدينية املختلفة وتبلورها يف صيغة عاملية ملبادئ اللوك 
اإلنساين العادل الرشيد ميثل دافعية مؤثرة يف تقليص الشر واالنعطاف بالواقع 

) هانس كونج(هذا ما أدركه أستاذ الالهوت املسكوين . البشري حنو أفق أسعد
إن كل األديان الكربى توفر مناذج السلوك اليت تشري إىل السبيل : "عندما قال

الوسط، وهو أمر شديد األمهية بالنظر إىل تعقد الرتعات واالنفعاالت 
  .١١"واملصاحل

هي القيمة العلمية اليت أدركت فاعليتها ) الوسطية(ورمبا كانت هذه   
ر قرناً من الزمان، فأعلت من شأهنا، املعرفة اإلسـالمية منذ مخسة عشـ

  َوكَذَِلَك[: قال تعـاىل. وعززهتا، وأصَّلت سلوك اإلنسـان املسـلم بدءاً منها
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تعين هذه ). ١٤٣: البقرة (] ِ...َتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسَجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لِّ

 إجياد سبيل بني العقالنية العمياء – بتعبري كونج –احلالة الوسطية املعقولة 
والالمعقولية العاطفية، بني اإلميان الساذج املفرط بالعلم من جهة وتشويه مسعة 

يف (ورات التكنولوجية وهي تعين، فيما يتصل بالتط. العلم من جهة أخرى
، حالة متساوية البعد من الشعور بالنشاط واخلفة واخلصومة، متساوية )عصرنا

وهي تقف يف جمال السياسة بني الدميقراطية الصورية اخلالصة والدميقراطية الشعبية 
  .١٢االستبدادية
 تأكيد هذه املفهومات احلديثة للوسطية ألهنا – يف نظري –من املهم   
وهذه املفهومات يف إنتاجها . أن فيما يتصل بصراعات عاملنا املعاصرخطرية الش

آلليات التعامل احملدثة ال تنفصل، حبال، عن اآلليات األخالقية القدمية اليت كان 
                                                 

مركز االمناء احلضاري، ). ترمجة واختبار( حممود منقذ اهلامشي، اإلسالم وعاملية حقوق االنسان  11
  .٤٣،٤٤، ص١٩٩٥حلب،

 .٤٤ املرجع السابق نفسه، ص 12



  

حيث الفرد من خالهلا نفسه ومن حوله، سواء بسواء، على بلوغ حد متوازن من 
 زادت حاجتنا يف ظل التطرف إخل، بل رمبا... االستهالك والتملك واللذة والربح

العلمي والتكنولوجي السياسي إىل هذه اآلليات الفردية املتميزة ألهنا جتسيداً بسيطاً 
  .ومباشراً لآلليات احملدثة األكثر جتريداً ومجعية يف عصرنا احلديث

إن اهلياكل املؤسسية الكربى بدءاً من الدولة وهنايةً بالعلئلة ترتبط يف   
لقناعات القيمية اليت يتسرب، عادة، أثرها من األعلى إىل األدىن شبكة واحدة من ا

مث ينعكس مردوده من األدىن إىل األعلى مرة أخرى ليدفع هبذا األعلى إىل مزيد 
لذلك ينبغي للمعرفية . من القوة والقدرة على التحكم والنمو والتطور، وهكذا
وهرية للهيكل املؤسس، وأن الدينية أن تأخذ موقعها بامتياز يف صياغة الوظائف اجل

تقوم باستمرار من دوره وفاعليته لتضمن إطاراً منتظماً ألخالقيات املباشرة 
  .اإلجتماعية والسياسية واالقتصادية على مستوى الداخل ومستوى اخلارج معاً

نفسه هو القيمة الوسطية الكربى ) العدل(ومن املهم أن نفطن إىل أن   
  ).املساواة(و ) احلرية(ني قيميت اليت تصنع التوازن الذهيب ب
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فإذا كانت احلرية، بطبيعتها، حتد من ممارسة املساواة، وكانت املساواة،   

الوحيدة اليت ال حتد من بطبيعتها، حتد من ممارسة احلرية، فإن العدل هو القيمة 
ممارسة كل منهما ولكنها تنتظمها يف مستوى واحد حبيث ال يطغى أيٍ منها على 

العدل مبعىن من املعاين هو ممارسة احلرية يف سياق من املساواة، وممارسة . اآلخر
  .املساواة يف سياق من احلرية

أن تنبع من إن هيمنة املعرفية اإلسالمية على غريها من املعرفيات ال بد   
ولعل الصراط املستقيم الذي . قيمة التوازن أو الوسطية الذهبية على سائر القيم

 عدم امليل أو االحنناء – أساساً –أسهب يف تأكيد معناه النص القرآين كان يعين 
وقد أدرك عدد من علمائنا القدامى أمهية التوازن مبا هي قيمة . مينة أو يسرة

مية فأبدعوا، على أساسها، حوارهم اخلصب مع التراثات مهيمنة يف املعرفية اإلسال
 عرب –األخرى كالتراث اليوناين و الفارسي واملسيحس واليهودي، واستطاعوا 

 أن يفتحوا أفق املعرفية اإلسالمية على املعرفيات املغايرة، وأن يقعوا –هذا احلوار 



  

وا بذلك، كلٌ حبسب على النغمات املتجاوبة بني فضاءات التراثات املتباينة فعزف
موهبته واستعداده وخربته، حلن التآلفات الرائعة الذي يؤكد احلقيقة الكربى، 

  .ويفرعها، ويرصد تعدد مستوياهتا، وثراء تأويالهتا، وتنوع مظاهرها
قدم ابن سينا مثالً صياغة برهانية عرفانية معاً ااحقيقة كما رآها   

واحد وقال بقدم املادة والصورة وأحسها فجمه بني أرسطو وأفالطون يف مشهد 
، إالّ أنه يصدر عن اهللا )أزيل وقدمي) يف مذهبه(ألن العامل . واحلركة والزمان

وال . صدوراً أزلياً وضرورياً كصدور النور عن الشمس، أو احلرارة عن النار
. وجوب وال خريية وال كمال يف هذا العامل إال مبا يفضيه اهللا عليه من الصور

كان هذا هو . ١٣ء قي هذا العامل مظهر من مظاهر الذات اإلهليةفكأن كل شي
  يف عصره حيث حاول أن يوازن بني الربهان والعرفان يف) ابن سينا(اجتهاد 
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على أنه ) وهذا من وجهة نظري بالطبع( فهمه اجلابري خطأً وهو ما. وسط ذهيب

حنن (تكريس لالعقالنية صميمة حتت غطاء عقالنية موهومة وفق ما جاء يف كتابه 
وجاء الغزايل فأثبت طريقة أخرى يف التقاء الربهان والعرفان مؤكداً، ). والتراث

د أن جياوزها حلساب مرة ثانية، أمهية قيمة التوازن اليت رأى أبو الوليد بن رش
  .املنطق الربهاين الصرف حبدوده الوضعية

 أن نفهم جهد علماء كابن سينا – حسب تصوري –ومن اخلطري جداً   
والغزايل والرازي ومن لف لفهم يف سياق أيديولوجي ضيق يفضي بنا إىل اعتبار 

عتربنا الوحي اسهاماهتم طرحاً فلسفياً منافياً للرتعة العقلية العلمية، فما دمنا قد ا
وما دمنا قد خلصنا إىل أن الفصل التعسفي . مصدراً تكوينياً من مصادر املعرفية

بني الدين والعقل ليس هو املناط األصيل لتقدم العلم وتطوره يف احلقل اإلدراكي 
واحلقل الكمومي ينتميان إىل مضمون واحد، وأن العامل كما يقول إدوار فرد كني 

 مبا يعين ألن امليتافيزيقا تتجذر يف ترية الواقع التجرييب يعمل حتت سطح الظواهر،

                                                 
، معهد ٣٦ إطاللة فلسفية علمية، جملة الفكر العريب، عدد-السيد نفادي، احلضارة العربية االسالمية. د 13
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املشاهد، فليس لنا أن نراهن، بعد كل ذلك، على خربة ذات بعد واحد تكون 
إن املسألة املعرفية أكثر تركيباُ من ذلك، . فيها السببية الصورية هي حجر الزاوية

دة ليست عالقة بسيطة أو وأعمق غوراً، وأبعد تأويالً، ألن عالقة الفكر فيها باملا
 –فالطاقة , انعكاسية على حنو مباشر، لكنها عالقة تتدرج فيها الوسائط املتحولة

 وسيط متحول بني الترسيمة اإلعالمية واملادة يف اجتاهني متعاكسني، وهذه –مثالً 
الطاقة نفسها متنوعة األشكال، واحلركة املتقلبة يف املنظومة املفتوحة لألشياء 

 البىن املبددة والبىن املنتظمة، واملوجات وسيط بني احلقل الذي يعرف وسيط بني
  .واجلزئيات األولية، وهكذا) جممع آثار(بوصفه 

إن مثة مستويات متوازية من التفاعالت الرهيفة بني ثنائيات خمتلفة يعمل   
وسيطاً بني اجملرد واملادي تارة، ) الطاقة، االضطراب، املوجة(من خالهلا اجملرد 

وهذه الشبكة املتراتبة من العالئق اجلزئية هي ما . وبني املادي واملادي تارةً أخرى
  قال. تكّون أخرياً العالقة الكلية بني الفكر واملادة بوصفهما جتليني للحقيقة
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َوَيْخلُُق َما الَ  [وقال تعاىل ). ٦١: الواقعة (] َتْعلَُمونَالَوُننِشئَكُْم ِفي َما [: تعاىل

فهناك من اإلنشاء الذي يعين اخللق املتدرج، ما خيفي ). ٦: النحل (]َتْعلَُمونَ
ويدق عن علم اإلحسـاس واإلدراك والرؤية، وهناك من اخللق الذي ينطوي حتته 

و هنائي للوهلة األوىل معاً ما خيفي ويدق كذلك عن اإلحاطة ما هو متدرج وما ه
). ٢٥٥: البقرة (]َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء مِّْن ِعلِْمِه إِالَّ بَِما َشاء[به إحاطة قاطعة 

 تضفرياً بني العقل – يف حقيقته –لذلك كان التضفري بني الربهان والعرفان 
ويف هذه املقاربات اليت صاغها ابن . واحلدس مبا يسـتند أسـاسـاً على البيان

سـينا والغزايل وغريمها نوع من حتكيم النظام املعريف اخلاص مبعايريه احملددة يف 
معرفية اآلخر درءاً لعواقب االستقطاب اليت كان من شأهنا أن هتدد املعرفية 

 – عـامة –االسـالمية بفقدان هويتها األصلية من ناحية، وحترم النظر املعريف 
إن الرتوع إىل فصل الفلسفة عن الدين .  تعدد أبعاده ومستوياته من ناحية ثانيةمن

كان توقاً إىل إجياد موضوعية مادية هلا ) نسبة اىل ابن رشد(يف املشروع الرشدي 



  

معيار واحد وأداة حمددة، ولكنه كان يف الوقت نفسه، وبسبب من هذا التوق 
والعقل والوثبة ) النص(املنشودة بني الوحي الشديد، استبعاداً الفتاً حللقة التواصل 

احلدسية، وهي احللقة اليت ينبغي هلا أن تعكس خصوصية املعرفية اإلسالمية يف أشد 
ومن الوهم أن نتصور أن الطرح املعريف اإلسـالمي، . صورها توازناً واكتماالً

على هذا النحو، يضحى بالسـببية اليت انتصر ملفهومها ابن رشـد، ألن 
وقد . ـببية نفسها تتجذر بصورة أعمق يف قلب هذا التواصل الثـالثي الفريدالس

أدرك لفيف من أصحاب احلكمة أن ال استغناء للعرفان عن الربهان، يف منطق 
املعرفية اإلسـالمية، ألن هيمنة النص ال تعين إمهال الدليل عليه، وحتصيل الدليل 

 وبيان النص حمور يدر عليـه .عليه ال يعين إمهال الكشـف احلدسـي والذوقي
وبه فلك املعارف، وتقاس إىل حركته يف اجلهات حركة الفكر، وال يعين ذلك 

يضمن الثبات الكلي رغم ) حقل مقابسـة(حتكمية النص وإمنا يعين مرجعيته فهو 
التحوالت املوضعية اليت متتلك اختيارات مفتوحة وإمكانات متعددة، فالتوازن هنا 

  التفاعل املرن الذي يتيح حتقيق الغائيـة بطرق متناوبةشـكل من أشـكال 
  
 ١٢٣ وحوار     رأي ومستوياته                                                              املعريف النظام أبعاد

  

احلكمة ضالة املؤمن فأينما وجدها فهو أوىل : "ويف احلديث الشريف. ومتجددة
فإياك أن تبادر إىل إنكار ... احلكمة غاية كل عاقل :" يبلذلك يقول ابن عر". هبا

مسألة قاهلا فيلسوف وتقول هذا مذهب الفالسفة، فإن هذا قول من ال حتصيل له، 
إذ ليس كل ما قاله الفيلسوف يكون باطالً، فعسى أن تكون تلك املسألة مما عنده 

حلكم والتربؤ من من حق، وقد وضع احلكماء من الفالسقة كتباً مثرية مشحونة با
فكل ذلك علم . الشهوات ومكايد النفوس، وما انطوت عليه من خفايا الضمائر

  .١٤"صحيح موافق للشرائع
إن منهج التعامل هو الذي حيدد، يف املعرفية اإلسالمية، حركة الفكر   

ووفقاً هلذا املنهج تلتقي الروافد الثقاقية . وضبطها، ولكنه ال حيدها أو يقيدها
 النوعية كلها عند نقطة تنصهر بدءاً منها التيارات اهلادرة يف جمرى واحد واملعارف

قدمت العلوم يف : "يقول" روجيه دي باسكويه"وقد كتب . يتقدم وميتد إىل األمام

                                                 
: إشراف). ين بن عريبحمي الد(حممد غالب، املعرفة عند حمي الدين بن عريب، الكتاب التذكاري .  د 14
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اإلسالم آخر مرحلة يف التيار التقليدي العظيم، مشكّلة نسقاً متماسكاً متجانساً 
 حوله، وتضع حتت تصرفه وسائل كافيه جيد فيه املرء إجابات ألسئلة العامل من

عملياً وتقانياً تيسر له املاديات الضرورية، وجتعله قادراً على قيادة العامل الدنيوي 
  .١٥"كما يليق خبليفة اهللا على األرض

  :ويهمين، هنا، ملحوظتان  
  .متاشك النسق وجتانسه -١
 .اإلجابة عن أسئلة العامل -٢

انية من خواص املعرفية اإلسالمية إضافة إىل       يشري امللحظ األول إىل خاصية ث
  .التوازن، هي خاصية التركيب البنيوي

فيما يشري امللحظ الثاين إىل اخلاصية الثالثة يف هذه املعرفية وهي اإلضاءة   
  .الكلية

يؤدي اجتماع هذه اخلصائص الثالث إىل إنتاج القدرة على التناغم بني   
   تضرب عنه صفحاًُ املعرفية الغربيـة يف كثريوهو ما(الوسـيلة والغاية من ناحية 
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، وبني الكوين واإلنساين من ناحية ثانية، مث بني اإلنساين واإلهلي من )من مقدماهتا
  .بوصفه مبدءاً يفضي إىل تأسيس قوة القيمةوبديالً عن الصراع . ناحية ثالثة
يهمين أيضاً أن أعرض لنوع متهافت من النقد يرتكز على إرجاع حمنة   

 باإلجابات – يف أصوهلا –الثقافة العربية اإلسالمية املعاصرة إىل كوهنا ثقافة هتتم 
ال بني تثبت بوصلة هذا النقد يف اجتاه النقطة اليت يتحدد عربها االنفص. ال باألسئلة

اإلجابة والسؤال، كان مثة إجابات بال أسئلة، أو كأن مثة إجابات جاهزة ومسبقة 
عن مجيع األسئلة املمكنة، أو كأن مثة إجابات ترفض جتديد نفسها وفقاً 

وهل ينبغي أن تظل األسئلة من غري إجابات عنها لكي تؤصل . الختالفات السياق
لدهشة واحلرية واألدرية هي أبعاد أفق الثقافة حراكها التارخيي، كما لو كانت ا

الثقافات، أم أن استمرارية املدى الثقايف تنهض، دوماً، على اإلجابات املفتوحة؟ 
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وماذا تعين اإلجابات املفتوحة؟ إهنا ال تعين قط انقالب االجابة على نفسها، بل 
تعين صعود االجابة إىل مستوى أعلى اإلجابة إىل مستوى أعلى من التركيب 

ومن .  على أكثر من موقع للنظر– بوصفها عنصراً زمنياً –خلربة، واحتواءها وا
األجدر أن نرجع حمنة الثقافة العربية اإلسالمية املعاصرة إىل كوهنا ثقافة قد انصلت 

 عن داللة مقدماهتا حىت تباعد تطورها عن منطقها – يف منتصف رحلة حتوالهتا –
ت يف األدىن من التركيب واخلربة دون أن تباعداً شاسعاً فظلت حتتفظ باإلجابا

تسارع بتعديد مواقع النظر وفقاً الختالفات السياق عرب الزمن التارخيي، كما أن 
اختالفاً الفتاً يف النسب املكونة لقيمة التوازن والعاكسة له قد تزايد على حنو أضر 

إلضاءة بقيمة التركيب البنيوي فضالً عن قيمة التوازن نفسه وإن ظلت قيمة ا
وهكذا فقد فقدت الثقافة بفعل . الكلية صحيحة يف مظهرها السطحي على األقل

االعاقة املتكررة والتموقع السطحي حيوية حراكها التارخيي يف حني أدى غزوها 
املستمر واستقطاهبا اخلارجي من كيانات مضادة إىل بروز عدد من التناقضات 

  .ن على إيقاف فاعليتها أو حتجيمهااحلادة اليت عملت مبساعدة السببني اآلخري
  
  
  
  
  
 ١٢٥ وحوار     رأي ومستوياته                                                              املعريف النظام أبعاد

  
ومما ال شك فيه أن استنفار الثقافة العربية واإلسالمية، مرة أخرى، لكي 

 من نقائضها، – أوالً –هن بتحريرها حتتل موقعها املفقود يف الفكر اإلنساين ر
، مث جماورة - ثانية –وإرجاع خصوبة التوازن والتركيب البنيوي إىل نسيجها 

 إىل نوع من املثول الفعال الذي يعود – ثالثاً –التمظهر السطحي الضاءهتا الكلية 
  .فيه مردود البنية العميقة على سطحها

بتعاث أن منيز بني املعرفة واأليديولوجيا،           من املهم جداً يف إطار حركة اال
  .وأن منيز ثانية بني اجلانب األيديولوجي واجلانب املعريف يف النظام املعريف نفسه

ومتثل هذه . يف اختياراهتا العملية واملعرفية دائماً إن األيديولوجيا انتقائية  
اً أخرياً وثابتاً  نسق– مبجرد ولوجها إىل نظام األيديولوجيا املغلق –االختيارات 



  

من الرباهني، على حني تظل تلك االختيارات جمرد حقائق افتراضية قابلة للتبديل 
لذلك فأنا ممن يؤمنون متاماً . والتطور يف النظام املفتوح للعلم وابستموجيا العلم

وهو كذلك . بأن النظام املعريف يف االسالم ليس أيديولوجياً بأي معىن من املعاين
 رغم شدة –ومن هنا فنحن نالحظ أنه .  ال يعمد إىل االنتقاء–اطة  ببس–ألنه 

 ميتلك صفة املرونة، وأن به مساحة كبرية مفتوحة على التركيب –خصوصيته 
والتضافر واملزج، كما أن االجتهاد، الذي يعد التخلي عنه إاسقاطاً لفرض من 

 ذو نسق مفتوح الفروض الواجبة يف كل عصر، يؤكد أن املعرفية االسالمية نظام
  .رغم وجود جمموعة من الثوابت األساسية ال جيوز املساس هبا

إن لأليديولوجيا تعريفات كثرية تتوازى وتتقاطع فيما بينها، ولكن   
 نتيجة حلاجة اإلنسان لفرض نظام فكري – يف كل األحوال –األيديولوجيا هي 

 على النقيض من –ينية ولكن العقيدة الد". إدوار شيلز"على العامل كما يقول لنا 
ومن مث .  هي نتيجة حلاجة االنسان إىل وجود معىن وهدف هلذا العامل وفيه–ذلك 

فإن النظام املعريف العيقدي يسعى إىل حتديد املعىن واهلدف وتفسريمها وإيضاح 
  .انعكاس هذا التفسري على سلوك اإلنسان وموقفه

يولوجيا يكمن يف وجود إن التشابه القائم بني العقيدة الدينية واأليد  
الرؤية الشمولية للكون، ولكن كالً منهما يفترق عن اآلخر بدءاً من طرح طريقة 

لذلك فقد استوعبت الفكرة اإلسالمية . احلياة والوسائل اليت حتقق الغايات
  اقتراحات خمتلفة ليـربالية واشـتراكية وماركسـية يف فترات التحول العربـي
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والبحث عن مشروع قومي حتديثي، وهي اقتراحات تبدو متناقضة بالقياس إىل 

والسبب الوحيد يف ذلك هو أن املعرفية اإلسالمية ال . تباين أيديولوجياهتا املرجعية
تضمن برناجماً حمدداً وصارماً للعمل، بل متثل  أيديولوجيا ت– يف جوهرها –متثل 

 إىل – يف أساسه –إطاراً عقيدياً يبلور منهجاً يف الرؤية، ويؤدي هذا املنهج 
وليس من الغريب أن تستجيب هذه املوضوعة ". التعاونية"تكريس موضوعة 

القتراحات متباينة من طبيعة ليربالية واشتراكية وماركسية، ألن هذه املوضوعة 
لذلك قال ابن القيم يف كتابه . تلك سياقاً تارخيياً مرناً جيعل منها نسقاً مفتوحاًمت

إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان مث : "الطرق احلكمية
ويرى بعضهم يف حماوالت التحديث السابقة إجابة إسالمية عن ". شرع اهللا ودينه



  

فعل، ولكنه ال ينفي ما قصدت وقد يكون ذلك صحيحاً بال. سؤال غري إسالمي
التدليل عليه من كون املعرفية اإلسالمية بفضائها الواسع متلك طاقة استيعابية فريدة 

  .لسائر األفكار اإلنسانية اليت حتاول تثوير الواقع وجتديده
وملا كانت الصياغة، كما يقول نورث وايتهيد . إن األيديولوجيا صياغة  

 – بالنسبة إىل معناها، فإن نظام املعرفية اإلسالمية يف تعبري فلسفي حمكم، ثانوية
 يؤكد املعىن، ويربطه بغريه من املعاين لكي يرسم شبكة القيم، –من وجهة نظري 

ولكن هذه الشبكة من القيم تكون مفتوحة على اختيار صياغاهتا وفقاً للعنصر 
 هنا ال يغري ويف ذلك فقط يكمن حتدي املعىن لتحوالت التاريخ، فاحلقائق. الزمين

القيم كما يقال باشالر، ولكنها حتتفظ هبا يف رسم صياغات جديدة حلركة الفكر 
  .يف الواقع

تعمل األيديولوجيا، كما يصوغها لوي التوسري، على مسائلة البشر   
وذلك ألهنا تنمط طريقة حياهتم وتشكل أبعادها يف . ١٦بوصفهم موضوعات

يف اإلسالم ال يقوم هبذه الوظيفة ألنه ال ينظر بيد أن النظام املعريف . قوالب حمددة
  إىل البشر، يف أي حالٍ من األحوال، بوصفهم موضوعات، بل بوصفهم 

  
  
 ١٢٧ وحوار     رأي ومستوياته                                                              املعريف النظام أبعاد

  
 – بتعبري وايتهيد –ي أن يكون العقل وهنا ينبغ. قائمني على تشكيل املوضوعات

  .١٧طريقاًُ متثل فيه أحداثه املختلفة جمتمعات لنماذج القيم
ينبغي حلركة االبتعاث أن تكون حركة لتصحيح املعرفة، وليست حركة   

لقولبة الواقع، فقد أثبتت قولبة الواقع دوماً أهنا تولد ردود فعلها املضادة يف عكس 
 املعرفة إىل معرفة سلطة خطر يهدد املعرفة ذاهتا ألنه يؤصل إن حتويل سلطة. االجتاه

وليس من الصعب أن ندرك حتول النظرة املعرفية . هلا بوصفها أيديولوجيا
اإلسالمية من مجيع املؤشرات األيديولوجية اليت تسم االختيارات املعرفية يف 

احلال يف أيديولوجيا مبيسمها الالفت، فليس مثة مؤشر عرقي أو جنسي كما هو 
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يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً [األيديولوجيا القومية، 
، ويف احلديث )١٣: احلجرات (]وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

ليس مثة مؤشر طبقي كما هو ". ال فضل لعريب على أجنيب إال بالتقوى"الشريف 
واملؤمنون واملؤمنات [لية واالشتراكية واملاركسية، احلال يف األيديولوجيا الرأمسا

وما [، و)١٠:احلجرات (]إمنا املؤمنون إخوة[). ٧١: التوبة (]بعضهم أولياء بعض
وما تنفقوا من خري . تنفقوا من خري فألنفسكم وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا

 بينكم وال تأكلوا أموالكم[). ٢٧٢: البقرة (]يوف إليكم وأنتم ال تظلمون
 ]بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس باإلمث وأنتم تعلمون

اخللق كلهم عيال اهللا، فأحبهم إىل اهللا : "ويف احلديث الشريق). ١٨٨: البقرة(
من يكن يف حاجة أخيه يكن اهللا يف "ويف احلديث الشريف أيضاً ". أنفعهم لعياله

خنبوي على صعيد الدين نفسه كما هو احلال مثالً يف ، وليس مثة مؤشر "حاجته
قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمٍة سواٌء بيننا وبينكم أال [األيديولوجيا اليهودية 

آل  (]نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا
ذي أوحينا إليك وما وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً وال[، )٦٤: عمران

  وصينا به إبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين وال تفرقوا
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األنبياء إخوة لعالت، أمهاهتم شىت، : "، ويف احلديث الشريف)١٣:الشورى (]فيه

  ".ودينهم واحد
لذلك كانت العرفية اإلسالمية، حبق، معرفية كونية بكل ما ينطوي عليه   

إهنا معرفية عرب نوعية، وهي، برغم ذلك، معرفية . هذا التعبري من معاٍن وظالل
ويف هذه املفارقة الظاهرية . شديدة اخلصوصية هلا مقوماهتا وخصائصها املتفردة
ل هذه املفارقة مبدأها التوحيدي تكمن عبقريتها األصلية، إذ إهنا تعكس من خال

الشامخ، لتندرج حتته، يف الوقت نفسه، مجيع اللتنويعات املتكاثرة اليت حتتوي 
  .مظهر الكونية



  

هو الذي ميثل جتليات املستوى الكلي ) التنوع/الوحدة(إن قانون 
 –التربية (للمعرفة يف املستويات املعرفية اجلزئية األخرى، وينتظمها يف سياق فريد 

 أن – مثالً –يالحظ بشر فارس ). إخل...  الفنون  – العمارة – اإلدارة -التعليم
اللون عند الفنان املسلم ينافس الشكل، وأنه جيري جمرى أداة للتأويل، وأنه 

صبغ خامد وآخر كامد، كما يالحظ أن املالمسة والتحبيب : يستعمل لذاته
 يف أخذ البصر كأنه يستنشق وجهان من وجوه اللون اإلسالمي الذي تعظم قدرته

اهلواء الذي يكتنف األشياء لكي ينتقل تطور مجاهلا الباطن عن طريق اإلحساس 
كذلك يالحظ عفيف ). ١٣٨: البقرة (]ومن أحسن من اهللا صبغة[الصرف 

هبنسي أن انفتاح املرتل االسالمي على فناء داخلي ليس أمراً من قبيل االنغالق 
ن االرتباط باملأل األعلى، وأن األشكال ال تأخذ بعداً على الذات، بل هو تعبري ع

 – النجميات – التوريقات – األرابيسك –الرقـش (منتهياً، بل مسـتمراً 
فالوحدة تكرر نفسـها إشـارة إىل الواحد الالمتناهي الذي ) الثريات املعلقة

 واملادة هي املثل األعـلى وقد حتقق نتيجة. يترته عن التجسـيد بالتجريد
 يربط بني الـمادي الكائن الفاعل والـمادي – وهو اهللا –واملطلق . الفعـل

األثر املفعول، إذ إن الوجود هو الوجود املشـخص، وال بد هلذا املشـخص من 
ويالحظ . الذي ال سـابق له) واحد( جوهر أو ضمري وخو ما يرمز إليه بالرمز

سـالمي تكمن يف جارودي املالحظات نفسـها فريى أن داللة الفـن اال
  توحيد عامل ال يـمكن لالمرئـي أن تفك مغالقه إال بآيـات املرئـي دون أن
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يقاعية واخلط تنتقص فيه، وأن الفراغ واألشكال اهلندسية املتكررة يف وحدات إ

ومننمات اجلدران والسقوف تؤكد ذلك إذ تفتح االنسان والكون على حضور اهللا 
  .تعاىل، واحديته، ودميومته، وكمال علوه

حيتل املسجد يف اإلسالم كذلك موقعاًَ متميزاً بوصفه جامعاً ألدوار   
سجود، فتلقي العلم يتم يف موضع الصالة، وبالتحديد موضع ال. خمتلفة منها التعليم

 إمنا [، مبا يعين ارتباط العلم بالعبودية، "سجد"إذ إن املسجد إسم مكان من الفعل 
 ارتباط استخدام العلم –، ومبا يعين )٢٨: فاطر (]خيشى اَهللا من عباده العلماُء

 ]لتنبؤنَّ مبا علمتم[بالقيم االهلية اليت حتدد مدى استخدام هذا العلم وتوجيهه 



  

وال بد أن ينعكس هذان ). ٩٦: البقرة (]بصٌري مبا يعملونواهللا [، )٧: التغابن(
املبدأان الرئيسيان يف مناهج تدريس العلوم كلها حيث تنطوي موضوعات علم 
االجتماع وعلم التاريخ وعلم الفيزياء وعلم الفلك وعلم الطب وغريها على ما 

الالم يف بكسر ) (٢٢: الروم (]إن يف ذلك آلياٍت للعاملني[ :يؤكد قوله تعاىل 
، وقوله )٤٣: العنكبوت (]وما يعقلها إال العاملون[: ، وقوله تعاىل)العاملني
وانعكاس ). ٢١٩: البقرة (]كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون[تعاىل

، لن )ارتباط العلم بالعبودية، وارتباط استخدام العلم بالقيم اإلهلية(هذين املبدأين 
 مباشراً، ولكنه سيكون انعكاساً ضمنياً وموحياً مما يكون انعكاساً قسرياً وال

يضمن تغلغل األثر يف ضمري الفرد ونزوعه، وهو ما يبدر يف ملفوظ العلم نفسه 
  :حني يعرب عن مغزاه العلماء أنفسهم يف ما يشبه قوانني احلكمة

  .إن اهللا ال يلعب بالنرد*  
  "أينشتني"  
 يدخر احتياطاً من اهللا معلم مدرسة حيب إدهاش تلميذه، وهو*  

  .العجائب إلفحام تلميذه املعتد
  "باشالر"  
إن كل ما نعرفه فيزيائياً جيد أصله يف حميط طاقة ال متناه يرتدي رداء *  

  .العدم
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  "جون فيلر"  
  . الفوضى أو املصادفة إال حالة سابقة، دائماً، لظهور نظام أرفعليست*  
  "إجيور بوجدانوف"  
الصورة اليت لدينا فيما خيص العلة األوىل للكون يف سباق التمدد ال *  

  .تكتمل من غري اهللا
  :إدوارد ميلني"  



  

النظام اخللقي مظهر من مظاهر النظام اجلمايل والنظام اجلمايل مشتق *  
  .اهللامن دميومة 
  "نورث وايتهيد"  
القيم األخالقية جزء مشروع جداً من علم الدماغ وفقاً لتصورانتا عن *  

الوعي، إن إهنا مل تعد قابلة أن حتصر يف فسيولوجيا الدماغ، فالقيمة الذاتية نفسها 
  .متارس تأثرياً سببياً قوياً يف وظيفة الدماغ وسلوكه

  "روجر سربي"  
ملذهب اللذة الراديكايل ال ميكن أن يؤدي إىل إن ممارسة احلياة وفقاً *  

السعادة، وطاملا ظل كل شخص راغباً يف أن ميتلك املزيد فال بد من ظهور 
وغلى الصعيد العاملي ال بد . تشكيالت طبقية، وال بد من نشوب حروب طبقية
  .من احلرب بني الدول، فاجلشع والسكينة ال يتعايشان

  "إريك فوم"  
نعكس يف العلم بوصفه نتائج فلسفية يتضمنها علم وما ميكن له أن ي  

املعرفة أو حتتويها قوانني احلكمة، يصح بالقدر نفسه أن ينعكس بصورٍة أبسط يف 
نظام التربية، على املستويني النظري والعلمي، داخل العائلة وخارجها، يف عالقة 

األب واألم واملعلم األب واألم وأبنائهما، ويف عالقة املعلم بتالميذه، بل يف ممارسة 
مجيعاً لطريقة احلياة نفسها، ويف فن إدارة املدير ملؤسسته كما يف فن إدارة احلاكم 

  .لدولته، ويف التخطيط بعيد املدى، ويف مستوى األداء املنظم
إن إدارة املعرفة، ومن ثَم إدارة الفيم، هي انعكاس آخر لقوانني احلكمة   

  ، فليس مثة مؤسسة قادرة على االستمراريف صورة التحكم والتوجيه املؤسسيني
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ويتعني . والتطور والنمو واالزدهار دون إدارة تستند، يف عمقها، إىل مهاد قيمي

كر باقتدار، أن جتعل من القيم، والتطلعات، درو.ف.على اإلدارة، كما يشري بيتر
. وتقاليد األفراد واجلماعة واجملتمع، أشياء منتجة لتحقيق هدف منتج مشترك



  

ومبعىن آخر، إذا مل تستطع االدارة أن تنحج يف أن حتقق التراث الثقايف لدولة 
  .١٨وشعب بذاته، فإنه ال ميكن أن تتحقق والتنمية االجتماعية واالقتصادية

ذا كانت مثة قيم يف املعرفية اإلسالمية مثتل مهاداً لإلدارة املؤسسية وإ  
كالعلم، والعزم، والعدل، والتبصر، وعدم االستهواء، والقدرة على توفري التكافؤ (

فإن الشورى )إخل... احلر، واملوازنة، واملرونة، وااللتزام، والقدوة أو ضرب املثل 
عية القرار من ناحية، ويضمن مجاعية املسؤولية متثل منهجاً إجرائياً مهماً يوفر مجا

  ).٣٨:الشورى (]وأمرهم شورى بينهم[من ناحية ثانية 
: وحتقيق التالؤم بني الواقع والقيم هو مناط النجاح يف إدارة أي مؤسسة  

وهو ليس باألمر اليسري يف ظروف . العائلة، املصنع، البنك، اهليئة، الوزارة، الدولة
لكنه ليس باألمر املستحيل كذلك، فتجديد الرؤية، وابتكار عاملنا املعاصر، و

احللول، والقياس على املثل، واالجتهاد بالرأي، أمور يضمنها مجيعاً النظام املعريف 
. يف اإلسالم، ويؤكد احلاجة إليها فيما خيص الوقائع التقديرية واملستحدثة

 ]هللا وابتغوا إليه الوسيلةاتقوا ا[: والقاعدة يف ذلك هو قوله تعاىل يف حمكم كتابه
" ال ضرر وال ضرار: "، وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح حديثه)٣٥: املائدة(

املهم ". من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران"وقوله كذلك 
أن النـظر بعني االعتبـار إىل الرابطة الدائمة اليت تصل الواقع بالقيم هو 

الذي ال يتزعزع يف ترويض األحداث والوقـائع األسـاس الثابـت 
إذا أردمت العلم فثّوروا : "وفيـما يروى عن ابن عباس أنه قال. وسـياسـاهتا

  والتثوير، كما أفهمه، اجتـهاد فيه تأويل، واسـتبصار فيه حتليل، وتدبر". القرآن
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فيه تدليل، وهو ليس احنرافاً وال مناقضة، وال زيغاً وال معارضة، بل استلهاماً 
  .إنه استنهاض واستنباط ومساءلة وترجيح. واستهداء وإعماالً للفكر والتأمل

إن بنية التضافر اليت يتفاعل فيها البيان والربهان والعرفان تفاعالً حياً   
والنص يفعل يف الزمنية التارخيية عن طريق . خالقاً جديرة بفعل التثوير وحقيقة بهو

هذا التضافر املدهش، يف حني تتمثل الزمنية التارخيية فعل النص فيها عرب تولدها 
  .املستمر مناذج واقعية جديدة تستجيب لقيم النص فيما تستجيب هذه القيم هلا

 جماالً حيوياً رحباً حلركة –اً على ذلك  تأسيس–متثل املعرفية االسالمية   
ويتقدم الواقع . الواقع والتاريخ بقدر ما متثل جماالً حيوياً رحباً حلركة الفكر

والتاريخ عن طريق الفكر فيما ميارس الفكر وظيفته املتجددة يف صياغة 
وقة االستجابات احلساسة اليت تتناغم مع القيم األصلية وتتالءم مع الوقائع غري املسب

 إجابات زائفة – حبسب تعبري التوسري –وإذا كانت األيديولوجيا تقدم . يف آن
عم أسئلة حقيقية، فإن حركة الفكر يف املعرفية االسالمية تقدم إجابات حقيقية 

ويف ذلك ما يثبت مرة أخرى أن نظام املعرفة يف االسالم ال . عن أسئلة حقيقية
بني أننا ال بد أن نعترف، . من الصوريشكل، يف صميمه أيديولوجيا بأية صورة 

كذلك، بأن مثة أسئلة زائفة تطرح نفسها هبدف املماحكة، وهي ليست ناجتة إال 
عن وقائع عارضة وسطحية، وتفرعات هامشية مصطنعة تتصل يف جمملها 
. باألعراف اجملتمعية أو ببعض الوسائل النفعية واالستعمالية على املستوى الفردي

 إجابات عن أسئلة زائفة ألهنا تكون قد – أبداً – مل تعتد أن تقدم واملعرفة احلقة
  .استسلمت، بذلك، آليات التظاهر واملراء

. إن املعرفية االسالمية نفي قاطع ألسباب االغتراب، ومن مث نتائجه  
وهي توفر من الطروحات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ما ترفض مبقتضاه 

، واغترابه عن العامل، واغترابه عن نفسه، فاملؤمنون اغتراب االنسان عن اهللا
 كاجلسد الواحد – بتقرير النيب صلى اهللا عليه وسلم –كالبنيان املرصوص، وهم 

  وما دام. إذا اشتكى منه عضٌو تداعت له سائر األعضاء بالسهر واحلمى
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وإذا وجد ظاهرة . ذلك كذلك فإن االغتراب يعد أمراً غريباً عن اجملتمع االسالمي

يف هذا اجملتمع، كان ذلك مؤشراً إىل خلل واضح وخطري يف املمارسة العملية 
لنسيج للقيم، ووجب أن ُيعاد النظر يف احللقة املكسورة اليت احنل بانكسارها ا

املشدود بني القيمة والفعل، ولذلك ازدهرت ظاهرة االغتراب يف العصور 
اإلسالمية اليت وصل يف الطغيان السياسي واجلور االجتماعي إىل ذروته القصوى، 
فأعلن الزعماء الروحيون من الصوفية نبذهم الكامل للمجتمع الذي تفشت به 

وعندما حاول أحد هؤالء . ملكأمراض األنانية والطمع واالستبداد والعنف والت
الزعماء، وهو احلسن بن منصور احلالج، الثورة على األوضاع السائدة إلصالح 
ما أفسده املفسدون لقي مصرياً مأساوياً دامياً، فُصلب وقطعت أعضاؤه وألقي 

  .برماده يف هنر دجلة
ويف احلقيقة فإن سلسة العنف الدموي مل تنقطع منذ لقي اإلمام احلسني   

ي اهللا عنه مصرعه، وتبعه ابن الزبري بعد ذلك، مث اإلمام زيد بن علي، وآخرون رض
وحتولت خالفة اهللا على األرض إىل ملك عضود، ومتثل العارفون الكبار . كثريون

سيعود اإلسالم غريباً كما بدأ غريباً، فطوىب "نبوءة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لسياسة، ورحى الصراع االجتماعي، ، فقرروا االبتعاد عن معترك ا"للغرباء

  .وتفرغوا لعمران الباطل وإخالص التوحيد
مل يكن التصوف تراجعاً عن الفاعلية االجتماعية للفرد بقدر ما كان   

إعادة تأسيس لدور التربية الروحية يف صياغة اإلنسان املسلم بوصفه إنساناً ربانياً 
د مثَّل التصوف ثورة روحية لذلك فق. جياوز شرط الواقع إىل طريف اليوتوبيا

من عرف نفسه فقد عرف : "فريدة ومستمرة، مبدؤها األساس ما جاء يف األثر
وباحنيازه للجوهر يف مقابل املظهر صار التصوف علماً سلوكياً يف للنفس ". ربه

  .املسلمة
وككل ظاهرة نبيلة ونقية يف ثوريتها تعرض التصوف أحياناً كثرية   

د، واّدعاه من ليس أهالً له عن حسن نية أو عن سوء طوية، للدّس والتدليس والكي
 عصياً على النيل منه ألنه عكس الضمري احلي اليقظان – يف صميمه -ولكنه ظل

للجماعة املسلمة اليت تقلّبت عليها النوائب واحملن من داخلها وخارجها على حٍد 
  .سواء



  

  منريوليد                              عشر      العدد الثامن :  اخلامسةالسنة املعرفة، إسالمية   ١٣٤

  
تصفية :  عن التصوف فقال– رمحه اهللا –وقد ُسئل اإلمام اجلنيد 

القلب، وجمانبة الدعاوى، واستعمال ما هو أوىل على األبدية، والنصح جلميع 
. األمة، والوفاء هللا على احلقيقة، واتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الشريعة

وقد ذكروا من علومه علم . التصوف االسترسال يف احلق: وقال ابن عطاء
 عن اإلحياءوأثبت الغزايل يف كتاب . احلكمة، وعلم األحوال، وعلم اإلشارة

إن من : سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله
 فإذا نطقوا به مل ينكره إال أهل العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال أهل املعرفة باهللا،

وإذا كان طلب احلق غربة كما جاء يف املأثور، فإن هدف هذه الغربة . الغرة باهللا
  .نفي اغتراب الذات عن اهللا تعاىل وعن ذاهتا معاً

وما دام االغتراب قد انبثق يف اجملتمع اإلسالمي إثر احنراف حاد عن   
ا عمق الفجوة بني املبدأ والتطبيق بصورة منظومة القيم العليا يف نظام املعرفة مم

واسعة، فال بد من استخالص الضمانات الكافية الستمرار التواصل القوي بني 
 أنطولوجيا اإلسالمية، وال بد من حتديد وتعديد –املبادئ وتطبيقها يف اإلبستمو 

وقد مسحت لنا النظرية . أشكال رقابة األمة على السلطات بطريقة أو بأخرى
رفية يف االسالم بتدبري مناذج التطبيق واختيارها والغيري منها أو التعديل فيها املع

بقدر كبري من املرونة واحلرية ألن اهللا تعاىل بوصفه الواحد املطلق قد جعل من 
التاريخ تعاقباً دائباً من الكثرة النسبية املتحولة هبدف اختبار االنسان وتقومي سعيه 

كل [: قال تعاىل.  حلسابه وجزائه حتقيقاً لصفة العدل اإلهلييف احلياة الدنيا متهيداً
أنا الدهر، : "، وقال يف حديثه القدسي جل وعلى)٢٩: الرمحن (]يومٍ هو يف شأن

وقد وردت فكرة االمتحان التارخيي ". أجدد األيام والليايل، وآيت مبلوك بعد ملوك
 ]ك آلياٍت وإنا كنا ملبتلنيإن يف ذل[: كثرياُ يف النص القرآين الكرمي فقال تعاىل

: األنبياء (]ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون[: ، وقال)٣٠: املؤمنون(
: آل عمران (]وليبتلي اهللا ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم[: ، وقال)٣٥
 ]ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم[: ، وقال)١٥٤

  ).٢: اإلنسان (]إنا خلقنا اإلنسان من نطفٍة أمشاجٍ نبتليه[ :قال، و)٤٨: املائدة(
  



  

 ١٣٥ وحوار     رأي ومستوياته                                                              املعريف النظام أبعاد

  
ال بد، إذن، أن ننظر إىل الزمنية التارخيية بوصفها إمتحاناً صعباً، 

" املسؤولية"وجتد هذه املواجهة مرجعيتها يف قيمة . اإلنسانومواجهتها هي قدر 
 ]وقفوهم إهنم مسئولون[قال تعاىل . بشقيها الفردي واجلمعي على حٍد سواء

 ]فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلني[: ، وقال)٢٤: الصافات(
وا وأوف[، وقال )٩٢: احلجر (]فوربك لنسألنهم أمجعني[: ، وقال)٦: األعراف(

كلكم : "ويف احلديث الشريف). ٣٤: اإلسراء (]بالعهد إن العهد كان مسئوالً
وإذا صح أن النظرية السياسية يف اإلسالم تركز ". راعٍ، وكلك مسؤول عن رعيته

ولذلك مل تعقب االهنيارات السياسية (على اجملتمع أكثر من تركيزها على الدولة 
، فإن ذلك ال )لتاريخ االسالمي اهنيارت حضارية يف ا– كما يقول بعضهم –

ُيعدُّ أمراً طبيعياً ما ) نسيج اجملتمع ونسيج الدولة(يعين أن االنفصال بني النسيجني 
دامت الدولة ليست أكثر من جاب للضرائب ومنفِّذ للقانون زمدافع عن احلدود 
اجلغرافية، فال بد من وجود مردود متبادل بني الصعود احلضاري واالحندار 

، ففي ازدهر التناغم بني احلضاري والسياسي تكمن مسؤولية صناعة )السياسي
  .التاريخ وتقدمه وجماوزته لذاته يف اجتاه القيمة األعلى

إن مؤسسات البحث العلمي، والتخطيط العمراين، وإنتاج التكنولوجيا   
املتقدمة يف مجيع اجملاالت، مؤسسات تتحرك بني حاجة اجملتمع وإدارة الدولة، بل 

ومن هنا كان التداخل بني احلضاري . اً بني طموح اجملتمع وإدارة الدولةأيض
والسياسي، بني االجتماعي والسلطة اليت تدير آلة اجملتمع، عنصراً بديهياً يعمل 
على توحيد دائرة القيم املشتركة بني املسلمني ودولتهم مبا يتيح اندماجاً كافياً 

كسب ممكن يف الصراع مع العدو ملواجهة التحديات الصعبة، وحتقيق أكرب 
اخلارجي، كما أنه يعطي منوذجاً ممارستّياً مهماً يف كيفية حتقيق اهلارمونية الداخلية 
للوجود املؤثر والفاعل لألمة بوصفها كالً متكامالً تتفاعل أجزاؤه وتتجاوب يف 

  .نبضها ووظائفها كما تتجاوب أعضاء اجلسد الواحد
  
  
  
  



  

  
  منريوليد                              العدد الثامن عشر      :  اخلامسةالسنة،  املعرفةإسالمية   ١٣٦

    
إن تفعيل منهجية ممارساتية لألمة، تؤكد يف جوانبها السياسية واإلدارية 
والعملية القيم التأسيسة يف العقيدة، أمر شديد األمهية من ناحية كونه إشارة 

لواقعي، وإمكان عبورها حدود اجملرد إىل مستمرة إىل قدر القيمة على التجسد ا
وغاية . عامل احملسوس وامللموس، فالعقيدة هي جوهر التفاعل اإلنساين مع املطلق

فال غرو أن يكون .  هي حتقيق القيمة يف العامل الزمين– بتعبري وايتهيد –اهللا 
ي اإلنسان هو املسؤول عن حتقيق هذه القيمة يف التاريخ بوصفه خليفة اهللا الذ

حيوي نفخة من روحه، فاإلنسان يف املعرفية اإلسالمية هو الكائن الذي سخر اهللا 
له ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً ليبدع احلياة وفقاً إلدارة اهللا فيها، وينظم 
الوجود تأسيساً على حمتوى القيم اإلهلية السامية، فبدون ذلك تفقد الزمنية 

امل عن معناه، ويصبح البشر عبيداً للبشر، ويصري التارخيية غرضها، ويتنازل الع
 .الواقع استالباً رخيصاً وهلواً عابثاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

  البحث عن اإلسالم

  "السلطة في اإلسالم"قراءة في 

  

  

  ∗رضوان جودت زيادة

  
  
  

بأن العريب عقلٌ ): (نقد العقل العريب(إذا كان اجلابري قد انتهى يف دراسته لـ
ل مع األلفاظ أكثر مما يتعامل مع املفهيم، وال يفكر إال انطالقاً من أصلٍ أو يتعام

انتهاًء إليه أةو بتوجيه منه، األصل الذي حيمل معه سلطة السلف إما يف لفظه وإما 
 – وال نقول يف إنتاجها –يف معناه، وإن آليته، آلية هذا العقل يف حتصيل املعرفة 

 على التجويز كمبدأ، كقانون يؤسس منهجه يف هي املقاربة واملماثلة معتمداً
  ).التفكري ورؤيته للعامل

" الراهن"فإن كاتب السلطة يف اإلسالم يرى أن العقل اإلسالمي   
يتجاهل بدرجة مؤسفة اعتبارات الواقع البشري املعاصر، مصراً على التعامل مع 

 فهم الشريعة –  الذي تكوَّن قدمياً بأحكامه مع النص–" الفقه"من خالل " النص"
من خالل السلف، والنتيجة لن تكون إلال تغييباً للواقع الراهن خلف واقع 
السلف، هنا يفتقد النص طاقته التشغيلية الكاملة، ويظهر ذلك بوضوح يف الفجوة 
  الفاصلة بينه وبني العصر، وليس ذلك مقتصراً على العقل اإلسالمي

  
  
  

                                                 
  .سالمي املعاصر طبيب أسنان، وهو باحث مهتم بقضايا التجديد يف الفكر العريب اإل ∗



  

  
  

 رضوان جودت زيادة                   العدد الثامن عشر      : سة اخلامالسنة املعرفة، إسالمية   ١٣٨

  
" سلٍف ما"، بل يؤكد على أن التعامل مع النص من خالل "الراهن"أو " املعاصر"

منذ " سلفيني"هو عادةٌ سلفية مستقرة، وحسب تعبريه فإن السلف أنفسهم كانوا 
  .البواكري األوىل

 ال سيما يف هيمنة املنهج اللغوي لكنه يعود ليقرر أن لذلك ما يربره  
إحساساً من هذا العقل يف ال شعوره مبحدودية النص أو ثباته، فلقد كان من 

قانون "الطبيعي يف ظل هيمنة هذا املنهج، أن يعجز العقل الفقهي عن التوصل إىل 
أي مبادئ احلركة اليت حتكم عمل النص يف الزمان، تلك املبادئ اليت " للنص

 عن قدرٍة ذاتية على التمدد يف الزمن من غري حاجة إىل مساعدة تكشف يف النص
  .خارجية، ذلك أن النص يف احلقيقة ليس حمدوداً وال ثابتاً

وهكذا ينبئ الكاتب عن هدفه وهو الكشف عن قانون للنص، انطالقاً   
من أن احلجة يف اإلسالم ليست لشيٍئ سوى للنص اهلالص كتاباً أو سنة، يف البدء 

يف النص اخلالص أيضاً ليست لشيٍئ " اإللزامية"ص حسب تعبريه، وأن كان الن
باإلحالة " نص"سوى للنص اجلازم وجوباً أو حرمةً، وأن عدم النص هو يف ذاته 

على دائرة املباح، مما يؤدي ضرورة على القول بأن األحكام يف اإلسالم ال خترج 
زام ثانياً، وبقدر ما تضيق األوىل عن دائرتني اثنتني، دائرة املباح أوالً ودائرة االل
  .تتسع الثانية، وبقدر ما تتسع األوىل تضيق الثانية

وهكذا فإن ما سكت النص عنه كان مقصوداً، وِمن ثَمَّ فإن القول   
باإلمجاع أو القياس وما أحلق هبما من مرجعياٍت مفارقة للنص، مناقضةٌ ملقصود 

الكشف عن هذه الدائرة اليت هي كائنةٌ الشارع العليم يف إنشاء دائرة احلرية، أو 
باألساس على سبيل األصالة واالبتداء، وذلك أن اإلمجاع والقياس كما هو 

إال عند سكوت " العمل"معروف ووفقاً لصريح الشافعي نفسه ال يبدأان يف 
وقف "النص، يف حني ألن الغرض من سكوت النص، إمنا خو على وجه التحديد 

  .ية بشقيها يف اإلجياب والتحرميأي وفق اإللزام" العمل
يف معظمه وال يزال يتعامل مع السكوت " العقل اإلسالمي"لقد كان   

كظاهرة استاتيكية معربة عن الثبات من قبل النص ويتجاهل دالالته احلقيقية 



  

  بوصفه إحالةَ حمض نصية إىل دائرة املباح أي إىل الزمن احملرك بكل معطياته
  

 ١٠٥   مراجعات  /                           قراءات  "ة يف السلطة يف اإلسالمقراء"البحث عن اإلسالم 

  
ومالبساته، ويبدو ذلك واضحاً مع الشافعي الذي راح يضيق دائرة املباح من 
حيث أراد الشارع أن يوسعها، كما جتلى يف صيغة القياس عنَده حني عمل على 

د على النصوص إحالتها، إحالٍة للمسكوت عنه على النصوص، وكأنه بذلك ر
املسكوت "وانتئت على دائرة احلرية االنسانية أو على حسب تعبري املؤلف دائرة 

رمبا شكّل ذلك جواباً حقيقياً . أو دائرة الرباءة األصلية بتعبري بعض األصوليني" عنه
لسؤال طرحه عدد كبري من الكتاب، رمبا كان أوهلم زكي جنيب حممود يف كتابه 

حني تساءل عن غياب مسألة احلرية داخل التراث العريب " كر العريبجتديد الف"
اإلسالمي، ليأيت اجلواب مع عبد اجلواد ياسني الذي يرى أم غياب مسألة احلرية 
كمقابلٍ  ضروري لفكرة النظام يف نظرية السلطة يعود إىل أن املنظومة الفقهية 

ة السلطة يعود إىل أن يف نظري" النظام"السلفية يف جمموعها قد متحورت حول 
فبالغت يف " النظام"املنظومة الفقهية السلفية يف جمموعها قد متحورت حول 

بقدر ما أغفلت وتغافلت عن تقنني " وجوب الطاعة"و " الفتنة"احلديث عن 
احلرية الفردية يف مواجهة السلطة بوصفها الوجه اآلخر من العملة يف قضية 

  .السلطة
احاً لدائرة املباح، فإن اإلمجاع كما جعله وكما شكَّل القياس اجتر  
حني قننه نظرياً كمرجعية مستقلة وملزمة، " للتشريع" مصدراً – أيضاً –الشافعي 

 – أي اإلمجاع –مستقلةً عن النص، وملزمٍة لألمة املسلمة على الدوام، شكل هذا 
 سلطته اجتراحاً آخر مهماً لدائرة الرباءة األصلية، بل امتد أثره كأصلٍ ميارس

فاحلكم املبين على إمجاع الصحابة يلزم التابعني ومن , السلفية حىت الوقت احلاضر
بعدهم من املسلمني، جيالً بعد جيل إىل هناية الزمان، وكذلك إمجاع التابعني يلزم 

  .األمة إىل األبد، مث إمجاع من بعدهم وهكذا إىل هناية الدهر
 استأهل أن يكون حاكماً أو ال جيوز ملن(ورمبا تكون عبارة الشافعي   

واخلرب الالزم يف مفهوم الشافعي ) مفتياً أن حيكم، وال يفيت إال من جهة خربٍ الزم
  .على حد تعبريه) اإلمجاع واآلثاروما وصفت من القياس(هو نفسه املاضي أي 

  



  

  
  
  

  جودت زيادةرضوان                   العدد الثامن عشر      : اخلامسة املعرفة، السنة إسالمية   ١٤٠

  
بالغة الداللة على تقريره بتنحية ) إال من جهة علم مضى قبله(فصيغة 

" ماضياً"يف كل حني أن حيكم نفسه، حىت إذا ما أصبح هذا احلاضر " احلاضر"
معيار زماينٍ "كان له أن حيكم العصر الالحق عليه، وهكذا جند أنفسنا حيال 

كتيارٍ يف الفقه وطريقة " السلفية"ر يلخص كأبلغ ما يكون التلخيص جوه" حمض
يف التفكري، إن املاضي هنا ال يقصد به حمض النص وال إمجاع الصحابة فحسب، 

  .أي أقاويل الصحابة مث التابعني" اآلثار"بل كذلك 
  

لقد برع املؤلف يف تلمس جوهر األزمة املستحكمة داخل اجلوهر   
 اليت أهَّبت لسيادة هذا التيار السلفي العريب اإلسالمي، غري أنه مل يبني لنا األسباب

وخيصص هلا مكاناً ال بأس به من " ال سلفية"على حساب تيارات أخرى يعّدها 
كان لظروف النشأة التارخيية : (كتابه، بل كل ما حنصل عليه ألجل ذلك قوله 

) وهي مدرسة السلف بال شك حسب رأيه(اليت تبلورت فيها مدرسة احلديث 
هلا السيادة على العقل املسلم، وهي ) قّدرت(هي املدرسة اليت دور يف أن تكون 

اليت كتبت بيدها منظومة الفقه اإلسالمي املعتمدة حىت اليوم على أهنا اإلسالم، 
وقد لعبت هذه الظروف أيضاً يف جلم اخلصومة مع أهل الرأي واالجتهاد، مما 

كن رصدها جبهٍد كرس النفور من الرأي كمسلك عقلي وعادة نفسية متواصلة، مي
يسري، ليس يف خاليا العقل الفقهي اإلسالمي الراهن فحسب، بل على مستوى 

ختفي ) قّدرت(وهكذا فإن كلمة ) سلوكه الفكري واالجتماعي والسياسي العام
يف طياهتا أسباباً كان من اجلدير البحث فيها والكشف عنها، ولو كان يتعذر 

وبعد أن حاول تشخيص األزمة . يسللكاتب أهنا ال تدخل ضمن اهتمامه الرئ
وبيان التباساهتا وإشكالياهتا فإنه انتقل لريى انعكاس ذلك على املستوى السياسي 

 مستحضراً نص فاقع الداللة ألمحد – همُّ الكتاب –لألمة وعلى رأسها السلطة 
من غَلََبهم بالسيف حىت صار خليفة وّمسي أمري املؤمنني ال حيلُّ ألحد (بن حنبل 

ن باهللا واليوم اآلخر أن يبيَت وال يراه إماماً عليه، براً كان أو فاجراً، فهو أمري يؤم



  

 يف – والكالم هنا للمؤلف –يف هذا النص تضعنا ) ال حيلُّ(فعبارة ) املؤمنني
  بساطٍة مذهلٍة، حيال حكمٍ شرعي بالتحرمي، ليس على من يعلن اخلروج
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والعصيان فحسب، وإمنا على من ينفي يف تصوره الداخلي صفة الشريعة عن 
احلكومة الفاسدة اجلائرة، وليس ذلك فحسب، بل إن اإلمث يلحق مبن ال يثبت 

)  إماماً عليهمبن يبيت وال يراه(هلذه احلكومة صفة الشرعية، أو بعبارة ابن حنبل 
وهو ما يعين يف عبارٍة مكافئة، وجوب اختاذ موقف إجيايب باعتقاد الشريعة، ال 

  .جمرد موقف سليب باالمتناع عن االعتقاد
إن مكمن اخلطر هنا، أن ابن حنبل ال يؤرخ حدتاً أو يقدم رأياً، كما   

، وإمنا أنه ال يفيت بصدد واقعة خمصوصة ميكن احلديث فيها عن الضرورة واإلكراه
  .هو ينظر نظريةً ويؤصل حكماً ويشرع تشريعاً له صفة التأييد والدوام

  
؟ وإىل أي "الواقع"فهل يسهل علينا أن نرى إىل أي مدى بلغت هيمنة   

مدى كانت النظرية انعكاساً للتاريخ أي جلربوت الواقع السياسي املفروض 
  تأخر؟بالقوة؟ وإىل أي مدى كان النص يتأخر حني يِراد له أن ي

  
ويبدو أن هذه النقطة الرئيسية اليت حاول املؤلف إبرازها يف فصول   

كتابه الالحقة اليت تقوم على أن املبادئ النظرية للسلطة ليست أصيلة يف نسيج 
النص اخلالص، مما يؤكد الدور التشكيلي الطاغي للتاريخ، تاريخ السلطة السياسية 

أيدي الناس اليوم، ونتيجة لذلك خيلص وال سّيما يف صياغة اإلسالم كما هو بني 
إىل أن النظرية السلفية يف اإلمامة، أو نظرية اخلالفة لدى أهل السنة واجلماعة 
ليست نتاجاً مباشراً لنص إلزامي خالص، وإمنا هي من صناعة التاريخ أو هي 

  .بعبارة أخرى من صناعة السلطة
 حنتهما ووصوالً إىل ذلك فقد جلأ إىل توظيف مصطلحني برع يف  

ويعين طلب النص بعد احلاجة إليه " االستنصاص"واستخدامهما معاً، األول هو 
ويعين تصنيع النص بطريقة تركيبية " التنصيص"على مستوى التمذهب، والثاين هو 



  

موافقة لألحداث، سداً حلاجة املذهب، وهو ما يعين أن التمذهب سابق على 
 التراث الشيعي الذي انتهى إىل أنه وهذا ما وظفه يف قراءة. النص وليس العكس

مل تكن يف معظمها موصولة , أُلبس أردية عقيدية" سياسة"وحمض " فكر"حمض 
  .بالنصوص، بل مت خلق الّنصوص هلا عن طريق التصنيع
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ر بل حارب من أجل املعتزلة الذين أسسوا منهجاً نقدياً لكنه انتص  

" النسخة"شامالً كانت خسارتنا يف صياغه عميقة وواسعة، إذ نتج عن ذلك أن 
املعتمدة للسنة كنص هنائي ليست كذلك يف احلقيقة، فهي ال متثل من حيث الكم 

مت حقيقة النص الصحيح للسنة، وقد كان من شأن املنهج النقدي الشامل لو 
إعماله أن جينب النص السين الصحيح جماورة الكثري من األوهام واخلرافات اليت 

  .ألبست ثوب األحاديث مث أضيفت إليه بغري حق
إن مشروع املؤلف يف تطبيقه ملنهجه النقدي يهدف إىل عرض اإلسالم   

إىل العامل كما هو يف حقيقته وليس كما هو يف املنظومة التارخيية، وهذا مل يتم 
  :غري دعامتنيب

 أن تنحى كل املصادر الالنصية اليت اعتمدهتا املنظومة السلفية، :األوىل  
  ".علم أصول الفقه"وهو ما يعين إعادة قراءة مث كتابة 

 أن حتذف كل اإلضافات اليت محلت على نص السنة، من :واألخرى  
راءة مث جراء املنهج اإلسنادي يف مجع الروايات واألخبار، وهو ما يعين إعادة ق

  ".علم احلديث"كتابة 
اليت هي بنت العقل واحلرية أي بنت " احلاسة النقدية"لن يتم ذلك بغري   

  .اإلسالم احلقيقي األصيل، أي اإلسالم الذي نقرأه يف النص اخلالص
وينتصر املؤلف بعد ذلك بشكل طبيعي ملدرسة ابن حزم الذي عمل   

عوى القياس واإلمجاع اليت متثل سلطة على توسع دائرة احلرية اإلنسانية بإلغائه د
الفقه والسلطة السياسية اللتني سامهتا بوعي أو بغري وعي يف تنومي العقل املسلم 

وإذا كان الفصل الثاين قد . وحرمانه من فرصة التدريب على ممارسة احلرية
خصص لدراسة التأويل السياسي للنص القرآين والفصل الثالث لدراسة النص 

ف عن سلطة النص ونص السلطة، فإهنما يشكالن معاً القسم النبوي للكش
التطبيقي والتقين للمنهج الذي عرضه املؤلف يف فصل كتابه األول، مستحضراً 



  

نصوصاً غاية يف الغرابة والداللة، الداللة من حيث بياهنا الصريح على ظروف 
أحٍد نشأة النص السياسي، والغرابة لشهرة النص وتداوله دون أن يبلغ عند 

  مستوى التفكري فيه، وليخرج بنتائج مهمة من خالل دراسته وحتليله
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للنصوص، كالشروط الواجب توفيها يف احلاكم أو رئيس الدولة، إذ يقرر أن هذه 

اخلوض فيها على وجه التفصيل، ولكن ينبغي أال الشروط سكت القرآن عن 
تتعارض يف شيٍئ منها مع التصور اإلمجايل العام الذي ترمسه املبادئ الكلية للقرآن، 
وعلى رأسها مبدأ املساواة والعدل بني الناس، سواًء على مستوى األفراد أو القبائل 

خلليفة سوى وبذلك ال تعدو النصوص اليت تنص على شرط قرشية ا. أو الشعوب
أحداث تارخيية أراد الفقه هلا أن تقع على حنوٍ ما، فأعاد صياغتها على النحو الذي 
أراد، وملا كان العصر عصر تدوين للنصوص، فقد كان من السهل أن يتداخل 
الفقه مع النص تداخالً يصعب فك االشتباه معه وتلك حقيقة يف غاية األمهية 

  .واخلطورة
  

مستقلة عن الواقع، وليست خماصمة " ة دستوريةأنشئ شرعي"فاإلسالم   
له أو نافية، وإمنا سابقة عليه وجمردة منه، وهي حبكم مصدريتها النصية قابلة 
للتكرار باستمرار، بل مدعو إىل إنشائها على الدوام، وليس يف األمر معجزة وال 
 خارقة، بل هو حكم النصوص العامة يف القرآن اليت هتتف بالعدالة واحلرية
  والشورى واملساواة بني البشر، واليت ليس من بينها على اإلطالق أن يكون احلكم 

  .مقصوراً على قريش
  

بيد أن النقطة األهم اليت يثريها الكاتب جبرأة وشجاعة هي نفي املقولة   
القائلة بأن كل ما ورد يف صحيحي البخاري ومسلم نصوص مقطوع بصحتها، 

 يف العقل السلفي، ويدلل على ذلك بألمثلة بل جيعل ذلك فرضية شائعة تركزت
بائنة الداللة، مث يورد التأويالت املتعسفة اليت راحت تربر احلديث وتأويله مما 
يوقعها يف مآزق حمرجة تدل على مدى العنت ومبلغ التكلف الذي يواجهه 

  .الشارح حبثاً عن خمرجٍ حلديث مشكل ال حل له



  

  
 الفتنة واملالحم، فهو يعمد إىل قراءة من تلك األمثلة ما ورد يف أحاديث  

مرويات البخاري ومسلم يف ذلك على ضوء التاريخ قراءة سياسية ليبني بعد ذلك 
أن معظمها نصوص سياسية تتكلم عن التاريخ، وليست متوناً فقهية تشرع 

  .للمستقبل
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وال بأس أن نذكر هنا أحد األمثلة البالغة الداللة، ففي احلديث األول   

  :من أحاديث الباب يوردي البخاري النص التايل
  

إنكم سترون أثرة وأموراً تنكروهنا قالوا فما تأمرنا يا رسول اهللا؟ قال (  
ح أن حق احلكام معّجلٌ واملعىن كما هو واض) أّدوا إليهم حقهم وسلوا اهللا حقكم

يف الدنيا، وحق احملكومني مؤجلٌ يف اآلخرة، وهو املعىن الذي سيتكرر بإحلاح يف 
أربعة من األحاديث اخلمسة الباقية يف الباب، ويأيت دور الشراح ليكرسوا يف 
العقل املسلم مفهوم االهنزام والقهر املتواصلني حيال السلطة، فيجعلوا من حق 

بذل املال الواجب يف الزكاة، والنفس فس (بغي أن يؤدى إليهم احلكام الذين ين
وسلوا اهللا (على حني يفسرون قوله ) اخلروج إىل اجلهاد عند التعيني وحنو ذلك

  ).يلهمهم إنصافكم ويبدلكم خرياً منهم(بأن ) حقكم
  

وهكذا ينحصر دور احملكومني يف الدعاء إما بأن يلهم اهللا احلكام أن   
بأن يبدهلم اهللا تعاىل بقوته وجربوته، فهل ميكن هلذا املعىن أن ينصفوهم، وإما 

يكون أصيالً يف الدين اإلسالمي؟ هل ميكن هلذا السلبية ذات الطابع اخلانع أن 
تكون نداء اإلسالم إىل العامل؟ هل ميكن لتلك الروح االنسحابية أن توافق 

و يدعوها إىل جمافاة مضمون الكتاب وهو يهيب باألمة أن تدعو إىل اخلري؟ أو وه
االستبداد لكون األمر شورى بينهم؟ وهل ميكن لالستبداد أن جيد مناخاً أنسب 
من ذلك حىت يشتد ويقوى؟ رمبا حتمل مضامني األسئلة نفسها األجوبة من 

  .داخلها
  



  

إن املؤلف خيتم أخرياُ بأن السنة ليست مرادفة ألخبار اآلحاد مجيعاً،   
ملرويات اليت ختالف الكتاب وتناقض العقل وتعارض وحني ننفي عن السنة هذه ا

الثابت من شواهد التاريخ نكون قد دافعنا عن السنة، وحينئٍذ، سوف ميكن 
لإلسالم أن يقدم للعامل وللعقل اإلنساين املعاصر طرحه اإلمياين العظيم الذي 

عاىل يصعب على البشرية رفضه، ألنه سيكون وحياً خالصاً قطعي اإلسناد إىل اهللا ت
أي صاحلاً للزمان كله واملكان كله، ولن يكون طرحاً تارخيياً مبصوماً ببصمة 

  .القرون، وال طرحاً جغرافياً مصبوعاً بصبغة الشعب واإلقليم
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إن هذا الكتاب سيحدث ثورة يف العقل ال أجدين مبالغاً إن قلت   

ً  الكثري من قطعياته ناسفاً معظم مسلماته، ويكفي أن أقول إنه لن  السلفي مبددا
جيزئه مقالٌ عنه، ولن يكفيه كتاب خيصص له، ولكن ما ال يدرك كله ال يترك 
جلُّه، وحسيب أن أكون قد أثرت أهم نقاط الكتاب وإشكالياته علها حتفز العقول 

ري أو إعادة التفكري مبا هي قائمة عليه، وتستفز األقالم للكتابة لتوسع دائرة للتفك
البحث والنقاش مبا يشكل دائرة أوسع للتواصل والتالقح الفكري الذي ميثل البذرة 

  .األولية ألية هنضة حضارية ثقافية
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  ∗لؤي صايف
                                                 

، مدير البحوث يف املعهد ١٩٩٢ دكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة وين يف الواليات املتحدة األمريكية  ∗
  .العاملي للفكر اإلسالمي



  

  
يرصد املؤلف يف حبثه هذا املقدمات الفكرية والفكرية حلركة اإلصالح 

يعيد املؤلف بدايات حركة .  برزت يف منتصف القرن التاسع عشر امليالدياليت
اإلصالح يف اجملتمع اإلسالمي إىل اجلهود اليت رأت إحياء مرجعية نصوص الوحي 

  .اليت قادها أمحد بن تيمية
يركز املؤلف يف حبثه على رجاالت اإلصالح يف القرنني الثامن عشر   

إلصالحية يف املنطقة العربية سابقة ملد الفكر والتاسع عشر، ويرى أن اجلهود ا
  .احلداثي الغريب

وعلى الرغم من ترويج املقالة إىل السرد التارخيي فإهنا تنطوي على جهد   
حتليلي واضح وتكشف عن أبعاد حمجوبة يف التاريخ الفكري للمجتمع العريب يف 

  .القرنني األخريين
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  أزمة الرأسمالية العالمية
  
  

George Saros, The Crisis of Global Capitalisim (New 
York: Public Affairs, 1999), 245 pages. 

 
 
 

 
الطريف يف كتاب أزمة الرأمسالية العاملية أن مؤلفه قطب من أقطاب   

يرأس سوروس شركة كوانتم اليت تعمل يف جمال ضمان معدالت . م الرأمسايلالنظا
يبتادل العملة يف السوق العاملية، وتقوم باملضاربات يف العمالت، وهي عني 

م، ١٩٩٢املؤسسة اليت اهتمت بالوقوف وراء اهنيار اجلينيه االسترليين عام 



  

، وماليزيا، والفلبني، تايالند(وعمالت االقتصادات الناهضة يف جنوب شرق آسيا 
  .م١٩٩٧عام ) وأندونيسيا
ينقسم الكتاب إىل قسمني، يقوم املؤلف يف القسم األول بعرض إطار   

يرتكز اإلطار التحليلي . نظري يعتمده يف القسم الثاين لنقد النظام الرأمسايل العاملي
فض فري. الذي يعتمده املؤلف يف نقده للنظام الرأمسايل على نظرية االنعكاسية

الكاتب دعوى املدرسة الليربالية يف االقتصاد القائلة خبضوع السلوك االقتصادي 
مؤكداً أن حركة السوق غري مستقلة ) equailibriuam(ملبدأ توازن السوق 

عن آمال وتطلعات املتبادلني؛ فاألطراف املشتركة يف عمليات تبادل القيمة 
املشكلة، . لقيم اليت تسعى إليهااالقتصادية تعدل باستمرار من سلوكها لتحقيق ا

كما يراها سوروس، أن القيمة األساسية، بل الوحيدة، اليت توجه الفعل 
فهي قيمة عليا يؤدي جتاهلها أو كبح . االقتصادي يف النظام الرأمسايل هي الربح

ويعترف سوروس أن . مجاحها إىل نقص يف القدرة التنافسية عند رجال السوق
  لتجارية اليت أبرمها والقرارات اليت اعتمدهاالعديد من الصفقات ا

  
  
  

 ١٤٩     عروض خمتصرة                                                                           مراجعة كتب

  
" مشروعاً"أدت إىل خسائر مالية ألطراف أخرى، لكنه يعترب عمله هذا عمالً 

 حممالً املنظومة االقتصادية نفسها اآلثار ،"اللعبة االقتصادية"ضمن إطار قواعد 
  .السلبية لفعله

ينتقل سوروس يف القسم الثاين لبحث سبل إصالح النظان االقتصادي   
لتجنب مثالبه، مؤكدأ حاجة السوق إىل مبادئ أخرى، غري مبادئ االقتصاد احلر، 

ايل تنبع وينبه سوروس قارئه أن دواعيه الصالح النظام االقتصادي الرأمس. لتوجيهه
أساساً من رغبته يف احلفاظ عليه، كما ينبه إىل أن أحد مصادر عدم استقرار النظام 
غياب التوازن بني دول اجلنوب والشمال، وحتيز السوق الكربى إىل أصحاب 
الرأمسال الكبري على حساب الدول ذات الرأمسال احملدود، وهو لذلك يدعو 

بيد أن .  التدخل لضمان استقرار النظامالقيادات السياسية يف العلم الغريب إىل
االقتراحات اليت يقدمها لتحقيق االستقرار تظهر استحالة تقدمي أحد املستفيدين 



  

إذ تنصب هذه االقتراحات، كما . من النظام الرأمسايل لنموذج إصالحي حقيقي
سية يبدو جلياً إىل احلد من استقالل الدول النامية اقتصادياً، واستخدام العصا السيا

  .للواليات املتحدة لضمان حركة الرأمسال العاملي عرب احلدود الدولية
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  تقرير الد عن المجتمع المدني في أمريكا
  

Everett Carll Ladd, The Ladd Report, (New York: The Free 
Press, 1999), 210 pages 

 
 

 



  

حياول الكاتب التصدي لألطروحة الذائعة اليت تؤكد تراجع إسهام الفرد   
ويعمد الكاتب اىل . األمريكي يف احلياة االجتماعية ومشاركته يف اخلدمات العامة

فرد األمريكي استعراض جوانب خمتلفة من احلياة االجتماعية مؤكداً أن مشاركة ال
  .يف العمل التطوعي ومسامهته يف اإلنفاق اخلريي يف تصاعد مستمر

ويستعرض املؤلف إحصائيات ترصد حجم مشاركة الفرد األمريكي يف   
من األمريكان يتطوعون % ٣٨ أن – على سبيل املثال –العمل التطوعي، مبيناً 

 التربعات لإلنفاق يف مجع% ٣٠للعمل يف اخلدمات الدينية مرة فأكثر سنوياً، و
كما يظهر باالرقام التزايد . يف إزالة امللوثات من األماكن العامة% ٢١اخلريي، و

املستمر يف حجم اإلنفاق اخلريي، مبيناً أن كلي االنفاق اخلريي قد زاد من 
  .مليار دوالر هذا العام١٥٠,٧ إىل ١٩٣٠مليار دوالر أمريكي يف سنة ١,٢

من البيانات اإلحصائية املفيدة لفهم مصدر حتتوي الدراسة على العديد   
إذ جيد القارئ مثالً أن عدد املؤسسات . احليوية النابضة للمجتمع املدين األمريكي

 مؤسسة أحدثت يف العقد الثاين والثالث معاً من ٧٩٧الوقفية احملدثة قد ازداد من 
  .يف العقد الثامن٣,٣٠٤هذا القرن إىل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رهاثراء األمم وفق
  



  

  
  

David S.Landes, The Wealth and Poverty of Nations (New 
York: W.W. Norton &Company), 658 pages. 

  
  
  
 
 

ينتمي هذا الكتاب إىل جمموعة من األعمال اليت ظهرت حديثاً لتمجيد 
احلضارة الغربية الراهنة، وإعادة كتابة التاريخ لتكريس املركزية الغربية، على غرار 

فعلى سبيل املثال يدعي املؤلف . ه فرانسيس فوكوياما يف كتابه هناية التاريخما كتب
ابتكر فيها الرجل , أن العصور الوسطى كانت من أثرى العصور التارخيية ابتكاراً

ويأيت هذا الكتاب صمن جلهد املبذول لربير . الغريب الساعة اآللية والناعورة اهلوائية
 دون املركز يف النظام العاملي اجلديد ودول التفاوت االقتصادي والسياسي بني

وال يوفر الكاتب جهداً يف التشكيك بأي سجل تارخيي يضفي قيمة . األطراف
حضارية على اجملتمعات غري الغربية، فهو يشكك على سبيل املثال، يف صدق 

 اليت تركز أن ميزانية السلطان أوران – وهي روايات غربية –الروايات التارخيية 
كانت تساوي عشرة ) م١٧٠١-١٦٥٨( رأس الدولة املغولية يف اهلند زغب،

  ,أضعاف ميزانية امللك الفرنسي املعاصر له لويس الرابع عشر
السؤال الرئيسي الذي يطمح الكاتب إىل اإلجابة عليه هو عني السؤال   

ملاذا تقدمت أوروبا علمياً : الذي يشغل كثرياً املفكرين العرب واملسلمني
  :اً حني ختلف اآلخرون؟ ويعيد الكاتب التقدم الغريب إىل عوامل ثالثةواقتصادي
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احلرية الفكرية اليت مسحت للمفكرين الغربيني طرح خمتلف  -١
  . دون حرجاألسئلة واالنكباب على االجابة عليها

اليت تصر على ) adversarial method(الطريقة اخلصمية  -٢
 .طرح األدلة حلل اخلالفات

 .اعتماد املنهجية العلمية حلل اخلالفات -٣
  

وعلى الرغم من انطواء الكتاب على إشراقات متعددة وحتليالت 
متينة، فإن الرتهة املركزية األوروبية البارزة تدفع الكاتب يف أحيان 

تفسريات وتربيرات ال تعكس املعطيات التارخيية بقدر ما كثرية إىل 
لذلك فإن الكاتب يتيح للباحثني املهتمني برصد . تعكس حتيزات املؤلف

التيارات الفكرية الغربية االطّالع على مثال جديد للدراسات الفكرية 
  .الرامية إىل متجيد الذات الغربية وتقزمي اآلخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

   الكبرىالطبقات

  "طبقات ابن سعد"المعروفة بـ 

  لمحمد بن سعد، آاتب الواقدي

  )م٨٤٥/ هـ٢٣٠ –م ٧٨٤/هـ١٦٨(
  

  

  ∗أبو الفداء سامي التوين

  
هي إحدى مفاخر املسلمني، وواحدة من كبار املوسوعات اإلسالمية   

اليت ظهرت يف بواكري احلركة العلمية اإلسالمية فدلت على مدى ما غرسه 
  .وس أتباعه من حرص على العلم بكل مشول واتساع واستقصاءاإلسالم يف نف

فن اهتم به العلماء قسموا به األعالم من زوايا خمتلفة طبقاً " الطبقات"و  
طبقات "إىل غري ذلك، و... ملرتلتهم يف اإلسالم أو سبقهم أو عصرهم أو مذهبهم

يفة بن طبقات خل"هي و": الطبقات"هي أُوىل موسوعتني صّنفتا يف " ابن سعد
  ".خياط العصفري

على مثانية أجزاء، وزع ابن سعد بينها الرواة الطبقات الكربى احتوت   
على اختالف طبقاهتم، سلك فيه مسلك أهل احلديث من أداء روايات األحاديث 

 أو سالسل –وأقوال الصحابة والتابعني، والشعر أيضاً، وحنو ذلك بسلسلة إسناده 
  .راسة تلك الروايات والوقوف على درجة صحتها ليتسىن للباحثني د–أسانيده 

                                                 
باحث متفرغ للتحقيق العلمي لكتب التراث، يعمل حالياً إلجناز . م١٩٨٣ خترج يف كلية دار العلوم عام ∗

  ".مةدائرة معارف األ"مشروع 
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ومل يقدم ابن سعد لكتابه مبقدمة يكشف فيها عن مراده من الكتاب أو خطة 

فكأهنم كانوا يكتفون بفهم التأليف، وذلك شائع معروف يف كتب السلف، 
القارئ ملوضوع الكتاب من خالل تعامله املباشر معه، أو كأنه وجد يف عنوان 
كتابه ما يكفي لبيان موضوعه وخطته ومنهجه وغري ذلك من أسباب قد ختفى 
علينا اليوم، لكننا قبل ذلك وبعده نفضي إىل أن الكتاب قد بدأ بسلسلة رواة 

ذكر انتمى إليه : " ليبدأ كتابه بقوله– رمحه اهللا – الكتاب حىت مؤلفه ابن سعد
فاستغرقت أخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم من " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اجلزء األول بقسميه وقدمه بفصل متهيدي تناول فيه تاريخ األنبياء " الطبقات"
  .السابقني وتاريخ أجداد النيب صلى اهللا عليه وسلم وجداته

اول ابن سعد سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم من مولده إىل وفاته مث تن  
ماراً مببعثه صلى اهللا عليه وسلم، فهجرته فغزواته، مث وفاته صلى اهللا عليه وسلم 
وما قيل فيه من مراث كل ذلك بتفصيل واسهاب واستقصاء لينهي السرية بالقسم 

  .يه وسلمالثاين من اجمللد الثاين بغزوات النيب صلى اهللا عل
ألما اجلزء الثاين فينتهي باحلديث عن أبرز الفقهاء باملدينة، وميكن أن   

 من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من أهل العلم إىل للطبقات يعد هذا مقدمة 
  .عصره

ويترجم ابن سعد يف اجلزء الثالث بقسميه ملن شهد غزوة بدر من   
  ).ثاينيف ال(، واملدنيني )يف القسم األول(املكيني 

أما اجلزء الرابع فيترجم للمهاجرين واألنصار ممن مل يشهد بدراً وهلم   
إسالم قدمي وذلك يف القسم األول، أما يف القسم الثاين فيترجم للصحابة الذين 

  .أسلموا قبل فتح مكة



  

ويف اجلزء اخلامس يترجم ألهل املدينة من الصحابة والتابعني والفقهاء   
  .لطائف واليمن واليمامة والبحرينواحملدثني، وأهل مكة وا

وخيصص اجلزء السادس ملن نزل الكوفة من الصحابة والطبقة األوىل   
  .والثانية من التابعني

  
  

  ١٥٥التعريف بالتراث                                          الطبقات الكربى

  
الثالثة إىل التاسعة منهم، مث أهل للطبقات كما خيصص اجلزء السابع   

لبصرة، وخرسان، والري، ومهدان، وقُم، واألنبار، والشام واجلزيرة، ومصر ا
  .وأْيلة، وإفريقّية، واألندلس

أما اجلزء الثامن فقد خصصه لتراجن النساء الاليت شاركن يف حياة النيب   
صلى اهللا عليه وسلم العامة واخلاصة، والاليت روين عنه احلديث، وبذلك تنتهي 

  .الطبقات الكربى
 أمهية كبرية لدارسي احلديث وأحوال الرواة خاصة، لطبقاتلو  

  .واملهتمني بالدراسات التارخيية واالجتماعية واللغوية واألدبية وغريهم عامة
فدارس احلديث جيد فيها الروايات املتعددة بأسانيدها وتراجم الرواة،   

ن اخللط بينهم كما حيتاج إليها للتمييز بني الرواة املتشاهبني يف األمساء لألمن م
  .باإلضافة إىل استفادته العامة منه بوصفه كتاباً من أمهات املصادر يف التراجم

ويستفيد منها املهتمون بدراسة احلضارة اإلسالمية، ودارسو علم   
االجتماع، وتاريخ األدب العريب فبها يتهيأ له مراقبة التطور وما أثّر يف األمة 

ية ومظاهر ذلك، فهي ترسم له خطاً بيانياً اإلسالمية من عوامل إجيابية وسلب
  .واضحاً

 وعنها أخذت –للطبقات الكربى ولنا أن جنزم أن الطبعة الوحيدة   
 وهي اليت بدأها املستشرق األملاين ساخاو مبساعدة تالمذته –الطبعات األخرى 

م، واليت ١٩١٨ – ١٩٠٤من مستشرقي مدرسة برلني اليت نشرت بني سنيت 
جمللد التاسع منه ليضم فهارس الكتاب قد كلفتهم جهداً كبرياً، أعقبوها بنشر ا

لكنها احتوت هجوماً على شخص ابن سعد، وسخرية من طريقة املسلمني يف 



  

االعتماد على األسانيد يف معرفة صحة الوقائع، كما أوقع املستشرقون جهلَهم هبذا 
  .ء الفاحشةالعلم والدراية بالرجال وأحواهلم يف اخللط والتصحيف واألخطا

         وإذا كانت دار صادر ببريوت عند إعادة صف الكتاب ونشره على طبعة 
 قد َحَرَصْت على – وكلتاهكما مأخوذة عن طبعة برلني –) القاهرية(دار التحرير 

   فإهنا تضمنت نفس – رمبا ألسباب جتارية –حذف تعليقات املستشرقني 
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وهلذا فالكتاب بوصفه أحَد مصادر التاريخ اإلسالمي واحلضارة . األخطاء العلمية

اإلسالمية وتراجم الرجال ورواية السرية النبوية والتاريخ واحلديث والفقه أيضاً هلو 
خلصني من أهل الدراية والتخصص لتحقيق يف مسيس احلاجة إىل عناية احملققني امل

  .الكتاب وختريج ونقد رواياته وصناعة فهارسه الفنية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الِمَلل والنَِّحل

  للشَّْهَرْسَتانّي

  )م١١٥٣/هـ٥٤٨ –م ١٠٨٦/هـ٤٧٩(

  

  

أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أمحد " امللل والنحل"كتاب 
  .ينّ هو عمدة املؤلفات العربية يف امللل والنحلالشَّْهَرْسَتا

استعرض الشَّْهَرْسَتاينّ يف كتابه مجيع املذاهب الفلسقية والدينية اليت   
استطاع دراستها، وصّنفها حبسب مبلغ ُبعدها عن االسالم على مذهب أهل 

ل املعتزلة فالشيعة فالباطنية، مث تناول أه: السنة، ولذلك بدأ بالفرق االسالمية
، وأتبع ذلك بأصحاب الكتب املُْنَزلة سواء كان )اليهود والنصارى(الكتاب 

عبدة (مشكوكاً فيها أو باطلة مثل اجملوسية والثنوية، مث أتبع هؤالء بالصائبة 



  

، مث رجع بعد أن تناول الكتب املُْنَزلة إىل أهل الشرك يف الزمن القدمي )النجوم
ُحكمائهم، مث استعرض مذهب علم الكالم ليفرد مقاالت ألئمة فالسفة اإلغريق و

عند املسلمني بوصفه منقوالً عن الفلسفة اإلغريقية، وخصص القسم األخري من 
  .الكتاب ألديان اهلند

) الفصل الرابع(صدَّر الشَّْهَرْسَتاينّ كتابه هذا مبقدمة أَلَمَّ يف فصل منها   
 صلى اهللا عليه وسلم جبميع اخلالفات اليت نشبت يف اإلسالم يف آخر عهد النيب

بالدنيا، تلك اخلالفات اليت أثرت يف الدِّين من ناحية ويف السياسة من ناحية 
  .أخرى، وكانت سبباً يف قيام مذهب الشيعة مث املعتزلة، وهو فصل مهم جداً
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وتناول الشَّْهَرْسَتاينّ يف فصل آخر من مقدمته علم احلساب الذي عرضه   

  .على طريقة القدماء خليطاً بني الرياضيات والفلسفة فجاء غامضاً قليل الفائدة
ولقد كان الشَّْهَرْسَتاينّ يف حتليل املذاهب والنحل نافذ البصرية، اتسمت   

لشديدة والبعد عن التحيز، كما برئ من ذلك الصفة أحكامه يف مجلتها بالرتاهة ا
املشهودة اليت تترع إىل اختاذ موقف الدفاع، وهي الصفة اليت التصقت بآخرين 

: فقالاإلنصاف صنفوا يف هذا املوضوع، وقد اشترط على نفسه يف أول كتابه 
وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على حدته يف كتبهم من غري "

  ".وال كسر عليهمتعصب هلم 
واحلق أن أهم أجزاء الكتاب هي تلك اليت تتناول املعتزلة والشيعة   

 من أهم املصادر اليت ُيرجع إليها – هو اإلجيي –والثنوية والصائبة، و الشَّْهَرْسَتاينّ 
  .عن املعتزلة خاصة



  

وكذلك جاءت مقاالت الشَّْهَرْسَتاينّ عن الشيعة واخلوارج واملرجئة   
مهية، لكنه جنح لإلجياز يف حديثه عن اإلمساعلية والباطنية، وَيصُدُق هذا عظيمة األ

على حديثه عن اليهود أيضاً، أما النصارى فقد كان يعرف من مذاهبهم فرقاً ثالثة 
  .كربى هي امللكانية والنساطرة واليعاقبة

وال شك أن إشارته إىل املانوية وعبادة األجداد ومزدك وحنوهم عظيمة   
  . ويصدق على هذا القسم الطويل الذي أفرده للكالم عن الصائبةالقيمة،

وقد نال الكتاب من الشهرة قدراً عظيماً من علماء الشرق والغرب   
هو خري كتاب صنف يف هذا : "غلى السواء فوصفه تاج الدين السبكي بقوله

  ".الباب
  

  :وقال ألفرد جيوم  
لى اختالفها وخصائص إنه ظل املخلص الوايف، الذي تبوب فيه امللل ع"  

  ".ومميزات كل منها مما جيعله حبيث ال ميكن االستغناء عنه يف أي زمان
  :وقال آخر  

  
  
  

  ١٥٩     بالتراث التعريف                                                 امللل والنحل

  
 بوساطة الشَّْهَرْسَتاينّ يف متابه امللل والنحل نستطيع أن نسد الثغرة اليت"

  ".يف تاريخ الفلسفة بني التاريخ واحلديث
وهبذا يتّبن أن امللل والنحل للشَّْهَرْسَتاينّ موسوعة علمية امتازت   

باالنصاف ودقة التحليل مع االجياز مع ما تفردت به من معلومات مل تصلنا إال 
عن طريقه، تزود الباحث يف التاريخ اإلسالمي والفرق اإلسالمية وغري اإلسالمية 

  .ملذاهب الفلسفية بالكثريوا
 بدون –) القاهرة(وللكتاب عدة طبعات منها طبعة مؤسسة احلليب   

 يف ثالثة أجزاء من القطع املتوسط بعناية عبد العزيز حممد الوكيل، وطبعة –تاريخ 
 بتعليق حممد سيد كيالين، وطبعة مكتبة – بدون تاريخ أيضاً –مصطفى احلليب 



  

مد فتح اهللا بدران يف جزأين، وكلها طبعات جتارية مل  بعناية حم١٩٥٦األجنلو سنة 
  .َتقُْم حبق الكتاب ومل تقدمه للدارسني بشكل علمي مناسب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  شرح نهج البالغة
  البن أبي الحديد

  )م١٢٥٨/هـ٦٥٦-م١١٩٠/هـ٥٨٦(
  



  

  
اتسم أسلوب اإلمام علي بن أيب طالب بطابع خاص وهنج واضح مييزه   
ه من البلغاء واملترسلني واخلطباء، وقد حاول كثري من املؤلفني أن يفردوا عن غري

لكالمه كتباً خاصةً، على أن أعظم هذه احملاوالت وأعالها شأناً هو جمموع ما 
الذي بناه على ما أرده يف كتاب " هنج البالغة"اختاره الشريف الرضّي يف كتابه 

ِقلَ عنه رضي اهللا عنه من الكالم فصل يتضمن حماسن ما ُن"من " خصائص األمة"
، مث "القصري من اِحلكَمِ واألمثال واآلداب دون اخلُطَبِ الطويلة والكتب املبسوطة

حيوي على خمتار كامت موالنا أمري املؤمنني رضي اهللا عنه يف مجيع "جعله كتاباً 
، وقد أدار اختياره "فنونه ومتشعبات غصونه من خطب وكتب وموتعظ وآداب

  :الثة عناصرعلى ث
  .اخلطب واألوامر: أوهلا  
  .الكتب والرسائل: وثانيها  
  .احلكم واملواعظ: وثالثها  
من الناس موقعاً حسناً فاشتغلوا به وتدارسوه " هنج البالغة"وقد وقع   

وعلقوا عليه، إال أن نسبة ما يف الكتاب إىل اإلمام علي بن أيب طالب كانت على 
علماء والباحثني املتقدمني واملتأخرين قال اإلمام مر العصور مثاراً للشك عند ال

  ومن طالع كتاب هنج البالغة جزم بأنه مكذوب على أمري : "الذََّهبِّي
  
  
  
  
  
  
  

  شرح نهج البالغة
  ١٦١     بالتراث التعريف                                   شرح هنج البالغة البن أيب احلديد

  
 فيه السَّّب الصريح واحلّطّ على السيدين أيب بكر املؤمنني غلي رضي اهللا عنه، فإنّ

  ".وعمر



  

وقد تصدر كثريون لشرح الكتاب بشروح زادت على اخلمسني بني   
مبسوط وخمتصر، لكن أعظمها وأطوهلا وأمشلها بالعلوم واآلداب واملعارف هو 
شرح عبد احلميد بن هبة اهللا بن حممد املعروف بأيب احلديد وكان عاملاً باآلداب 

وقد صنف . شيعياً غالياً من أعيان املعتزلة ذا شعر جيد واطالع واسع على التاريخ
كتابه برسم خزانة الوزير الشيعي مؤيد الني العلقمي وزير املستعصم آخر خلفاء 

: هـ٧/٦٤٤(العباسيني ببغداد، وقد استغرق تأليفه أربع سنني وثنانية أشهر 
  .نني على بن أيب طالب رضي اهللا عنهموافقاً ملدة خالفة أمري املؤم) هـ٢/٦٤٩

التزم ابن أيب احلديد يف كتابه أن يقسم الكالم فصوالً ويشرح كلمات   
كل فصل شرحاً دقيقاً مشتمالً على الغريب واملعاين وعلم البيان، وما عساه يشبه 
وُيشكل من اإلعراب والتصريف، مث يورد ما يطابقه من النظائر واألشباه نثراً 

 يستطرد إىل ذكر ما يتضمنه من السري والوقائع واألحداث، ويشري إىل ونظماً، مث
إشارة خفية ) االعتزال(ما ينطوي عليه هذا الفصل من دقائق علن التوحيد والعدل 

يلوح إىل ما يستدعي الشرح ذكرمهن األنساب واألمثال كما يرّصعه باملواعظ 
وهكذا يف .  اخلُلقيَّة املمناسبةالزهدية والزواجر الدينية واِحلكَم النفيسة واآلداب

  .كل فصل من فصول الكتاب
عصارة ما يف " شرح هنج البالغة"وهبذا نقل ابن أيب احلديد إىل كتابه   

كتب األدب والنقد والنسب واملغاري والسري والفقه واجلدل واملناظرة وعلم 
  .تعاليقالكالم، وخالصة ما اشتملت عليه الرسائل واملتون والشروح واحلواشي وال

والكتاب وإن كان ُحجَّةُ ومصدراً لالستدالل عند الشيعة فإنه حمل نظر   
عند أهل السنة، ملا خالطه من شك يف نسبه كثري من األقوال فيه إىل اإلمام علي 

 ليس له دراية بعلم احلديث ونقد –رضي اهللا عنه، كما أن ابن أيب احلديد 
  باطيل من الرواياتولقد شحن كتابه باملوضوعات واأل. األسانيد

  
  
  
  

  التوينسامي الفداء أبو                  العدد الثامن عشر      :  اخلامسةالسنة املعرفة، إسالمية   ١٦٢

  



  

واألخبار مما يروق للمهتمينياألدب وبليغ األلفاظ دون احملققني املشتغلني مبا صحَّ 
  .من األخبار
يد مبطبعة عيسى البايب البن أيب احلد" شرح هنج البالغة"وقد طبع   

 جزءاً من القطع ٢٠يف ) الطبعة الثانية(م ١٩٦٥/هـ ١٣٨٥سنة ) القاهرة(احلليب 
حممد أبو الفضل إبراهيم، والرجل وإن كان قد قام / املتوسط، بتحقيق األستاذ

بواجبه من تقومي للنص وضبط لأللفاظ ومقابلة للنسخ اخلطية إال أن الكتاب 
للروايات الواردة، ومناقشة بل ورد على كثري من طعون حباجة إىل حتقيق علمي 

الشيعة الواردة يف الصحابة خاصة ويف أهل السنة عامة املشحونة يف أرجاء 
الكتاب، هذا باالضافة إىل آراء املعتزلة اليت تستلزم الرد العلمي الذي يدرأ عن 

  .القارئ الزلل فيما ميس عقيدته أو يشوش على فكره
دار . ط" (مستدرك هنج البالغة"ف الغطاء كتاب وللهادي آل كاش  

أحاديث "، ويف مكتبة أمربوزيانا خمطوط ) بريوت–األندلس للطباعة والنشر 
  .ال نعلم مؤلفه" موضوعة يف شرح هنج البالغة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  وراقيات
  
  

  

  الوسطية والتطرف
  قائمة ورقية منتقاة

  ∗ية التسعيناتبالكتب الصادرة باللغة العربية منذ بدا
  
  
  
  

  **حمي الدين عطية
  

  رؤوس املوضوعات املستخدمة
  

  ١٣-١      اإلرهاب
  ١٥-١٤      االعتدال
  ٣٨-١٦      التطرف
  ٤٢-٣٩      التعصب
        ٤٣      التقديس
  ٥٨-٤٤      التكفري

                                                 
  . قوائم األطروحات اجلامعية واملقاالت وحبوث املؤمترات، تصدر الحقاً ∗
  

مستشار أكادميي باملعهد العاملي للفكر . ١٩٦٤ دبلوم الدراسات العليا يف التسويق من جامعة القاهرة،  **
  .اإلسالمي بالواليات املتحدة األمريكية



  

  ٨٨-٥٩      العنف
  ٩٧-٨٩      الغلو

  ١٠٠-٩٨      الوسطية
  
  

 حمي الدين عطية                        عشر      العدد الثامن :  اخلامسةالسنة املعرفة، إسالمية   ٦٤١

  
  

  اإلرهاب
م، ١٩٩٥سينا للشر، :  القاهرةإسالم أم تأسلم؟: اإلرهاب.  أمحد رفعت سيد-١

  .ص٥١٥
، ماجدة غنيمة، ظاهرة اإلرهاب السياسي) حمرر( بدر الدين، إكرام -٢

م، ١٩٩١، دار الثقافة العربية: ومصطفى منجود وإكرام بدر الدين، القاهرة
  .ص١٦٢
، مراجعة عبد الكرمي املوت أو أيديولوجيا اإلرهاب الفدائي.  بن عمو، مسرية-٣

  .ص٢٠٧م، ١٩٩٢املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،: حسن، بريوت
، تقدمي علي اإلسالم السياسي وأقنعة اإلرهاب.  جاد الكرمي، حسين حممود-٤

  .ص١٢٥م١٩٩١نة، دار الس: حسن حممد سليمان، السويس
: ، القاهرةالقصة احلقيقية لإلخوان املسلمني: جذور اإلرهاب.  الدايل، علي-٥

  .ص٢٢٣م، ١٩٩٣علي الدايل، 
: األسباب واستراتيجية املواجهة: اإلرهاب.  دعبس، حممد يسري إبراهيم-٦

م، ١٩٩٤وكالة البنا للنشر والتوزيع، : ، القاهرةرؤية يف انثروبولوجيا اجلرمية
  .ص١٢٩
دار : ، القاهرةاإلرهاب املرفوض واإلرهاب املفروض.  دوح، حسن-٧

  .ص١٥٣م، ١٩٩٣االعتصام، 
النشأة، التنظري، : تنظيمات االرهاب يف العامل االسالمي.  عماماي، عبد اهللا-٨

م، ١٩٩٣إدارة الكتب واملكتبات، : دار أخبار اليوم: ، القاهرةاهليكلة، اإلرهاب
  .ص٢٥٣



  

دار : ، القاهرةالبحث عن علمانية جديدة: قنعة االرهابأ.  غايل، شكري-٩
  .ص٢٨٨م، ١٩٩٠الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 

خليل فاضل، : ، القاهرةسيكولوجية اإلرهاب السياسي.  فاضل، خليل-١٠
  .ص٣٢٧م، ١٩٩١

  
  

 ١٦٥قيات     ورا                                          قائمة وراقية منتقاة  : الوسطية والتطرف

  
، اإلرهاب وأثره على األفرادواألمة.  املدخلي، زيد بن حممد بن هادي-١١
  .ص١٤٢هـ، ١٤١٨دار سبيل املؤمنني للنشر والتوزيع، : الدمام
 مركز الدراسات واملعلومات القانونية حلقوق اإلنسان، امللتقى الفكري -١٢

 أعمال امللتقى الفكري :إرهاب الفكر وحرية العبارة. م بالقاهرة١٩٩٥الثاين، 
مركز الدراسات واملعلومات القانونية حلقوق : ، القاهرة١٩٩٥الثاين، ديسمرب 

  .ص٢٢٣م، ١٩٩٦اإلنسان، 
الوثائق : الظاهرة االرهابية). م١٩٩٧القاهرة ( الندوة الدولية لإلرهاب -١٣

 للكتاب، اهليئة املصرية: القاهرة.  دلة٣٠الكاملة للندوة الدولية لالرهاب باشتراك 
  .ص٢٨٦، )إعداد حممد مراد(م، ١٩٩٨

  
  

  االعتدال
: بريوت. الشيخ رشيد رضا واخلطاب االسالمي املعتدل.  أبو محدان، مسري-١٤

موسوعة عصر (ص، ١٧٦م، ١٩٩٢دار الكتاب العاملي، : الشركة العاملية للكتاب
  ).النهضة
، دال والغلومالمح الفكر اإلسالمي بني االعت.  عبد القادر، حممد أمحد-١٥

  .ص٦٣١م، ١٩٩٤دار املعرفة اجلامعية، : االسكندرية
  
  

  التطرف



  

مكتبة الدار : ، القاهرةالشباب بني التطرف واالحنراف.  إبراهيم، إمساعيل-١٦
  .ص١٦٥م، ١٩٩٨العربية للكتاب، 

مىت وكيف وملاذا؟ اإلخوان املسلمون : حسن البنا.  أمحد، رفعت سيد-١٧
جريدة : ، القاهرةسي من التطرف إىل املزيد من التطرفاإلسالم السيا. والعمال

 –كتاب األهايل (ص، ٣٢٨م، ١٩٩٠األهايل حلزب التجمع الوطين التقدمي، 
٢٨.(  
  
  
  الدين عطيةحمي                        العدد الثامن عشر      : اخلامسة املعرفة، السنة إسالمية   ٦١٦

  
إطار نظري وتطبيق : تطرف واإلرهابسيكولوجيا ال.  إمساعيل، عزت سيد-١٨

احلولية (, ص١٠٣م، ١٩٩٦جامعة الكويت، كلية اآلداب، : ميداين، الكويت
  ).١١٠السادسة عشرة، رقم 

دار : األسباب والعالج، االسكندرية: ظاهرة التطرف.  بيومي، حممد أمحد-١٩
  .ص١٩١م، ١٩٩٢املعرفة اجلامعية، 

الدم، زيادة التطرف، وفصول أخرى، : ثالوث الدمار.  حاجي، طارق أمحد-٢٠
  .ص١٨٤م، ١٩٩٠طبع مبطابع األخبار، : القاهرة
جنوح الفكر ضد اجلمود العقدي والتطرف يف احلركات .  خريصات، صاحل-٢١

  .ص١٦٧م، ١٩٩٧دار آفاق للنشر والتوزيع، : االسالمية، عمان
التطرف واإلرهاب من منظور علم .  رشوان، حسني عبد احلميد أمحد-٢٢

  .ص١٥٣م، ١٩٩٧دار املعرفة اجلامعية، : اإلجتماع، االسكندرية
: الدميقراطية، التجاهل، القمع، اجليزة: عصر التطرف.  الرميحي، حممد غامن-٢٣

  .ص٤٣٩م، ١٩٧مدبويل الصغري، 
م، ١٩٩٩دار النفائس، : التطرف واملتطرفون، بريوت.  السحمراين، أسعد-٢٤
  .ص١٦٨
إلمام حمرز بن خلف رائد للتسامح ومقاومة ا.  الشايب، علي، وآخرون-٢٥

  .ص٢٨٩م، ١٩٩٤وزارة الشؤون الدينية، : التطرف، تونس
: لكي ال تتخذوا التطرف ذريعة، الطائف.  الشورجبي، أمحد حسن-٢٦

  .ص٢٧١م، ١٩٥الشورجبي، 



  

جذور الفكر االسالمي يف الفرق االسالمية بني التطرف .  صادق، حسن-٢٧
  .ص٥١٩م، ١٩٩٧يئة املصرية العامة للكتاب، اهل: واالرهاب، القاهرة

اآلفاق الدولية : الرأي اآلخر، القاهرة: التطرف الديين.  الصلوي، صالح-٢٨
  .ص٣٤٢م، ١٩٣لإلعالم، 

عوامل التطرف والغلو واإلرهاب وعالجها يف ضوء . العك، خالد عبد الرمحن٢٩
  .ص١٧٥م، ١٩٩٧دار املكتيب، : الكتاب والسنة، دمشق
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مركز : التطرف الديين ومستقبل التغيري يف مصر، اجليزة.  فاروق، عبد اخلالق-٣٠

  .ص١١٣م، ١٩٩٤احلضارة العربية لإلعالم والنشر، 
وعية وجناية التطرف، لبأدب احلديث بني العدالة املوض.  قميحة، جابر-٣١

  .ص٣٦٨م، ١٩٩٢الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة
حول التدين والتطرف، أعده للنشر فتحي العشري، .  حمفوظ، جنيب-٣٢

  .ص٢٠٩م، ١٩٩٦الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة
احلوار ال : اإلسالم واملسيحية يف مواجهة التطرف واإلرهاب.  حممد، أنور-٣٣

  .ص١٥٩م، ١٩٩٣دار العلم، : القاهرةاملواجهة، 
كيف حنمي شبابنا من التطرف وعبادة الشيطان؟، .  منصور، فتحي إبراهيم-٣٤

  .ص٨٠م، ١٩٩٧دار الفكر العريب، : القاهرة
دراسة اجتماعية نفسية سياسية، : التطرف واإلرهاب.  هاشم، عمرو-٣٥

جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه من (ص، ٦٢٠م، ١٩٩١مكتبة مدبويل، : القاهرة
  ).م١٩٩٠
ردود من السنة على التطرف واإلرهاب، : املنهج وتوثيقه.  مهام، حممد أمحد-٣٦
  .ص٢٠٧م، ١٩٩٠دار القلم، : ديب
دار : املفترون، خطاب التطرف العلمي يف امليزان، القاهرة.  هويدي، فهمي-٣٧

  .ص٢٨٦م، ١٩٩٠الشروق، 
التطرف الديين واإلرهاب يف اإلخوان املسلمون وجذور .  يوسف، السيد-٣٨

  .ص٧٠٣م، ١٩٩٩اهليئة املصرية العامة للكتاب، : مصر، القاهرة



  

  
  التعصب

التعصب الديين بني صحافة اإلرهاب وإرهاب الصحافة، .  خليل، عثمان-٣٩
و ١٩٩٤مركو الدراسات واملعلومات القانونية حلقوق االنسان، بني :  القاهرة
  ).٣شعيب حلقوق اإلنسان، كراسات التعليم ال(ص، ٧٢م، ١٩٩٧

  
  
  
  
  الدين عطيةحمي                        العدد الثامن عشر      : اخلامسة املعرفة، السنة إسالمية   ٨١٦

  
اجلماعات اإلسالمية بني اجلهل والتعصب، كفر الشيخ .  زينة، حممد بدير-٤٠

  .ص٧٩م، ١٩٩١دار بالل، ): مصر(
: زين العابدين درويش وآخرين: صب يفسيكولوجية التع.  عطوة، أمحد-٤١

  .م١٩٩٣املؤلف، : أسسه وتطبيقاته، القاهرة: علم النفس االجتماعي
أضواء على .  جمموعة مؤلفني من أديب إسحاق ةاألفغاين إىل ناصف نصار-٤٢

  ).مكتبة الفكر االجتماعي(ص، ٢١٤م، ١٩٩٣دار أمواج، : التعصب، بريوت
  
  

  التقديس
عرض وحتليل على : تقديس األفكار يف الفكر الصويف.  لوح، حممد أمحد-٤٣

رسالة (مج، ٢م، ١٩٩٦ضوء الكتاب والسنة، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، 
  ).م١٩٩٣ماجستري باجلامعة االسالمية باملدينة املنورة، 
  
  
  التكفري

: اإلحتاف يف الرد على الصّحاف.  آل الشيخ، عبد اللطيف بن عبد الرمحن-٤٤
لى قواعد مهمة يف التكفري والتوحيد ومسائل أخرى، حتقيق عبد رسالة حتتوي ع



  

دار العاصمة للنشر والتوزيع، : العزيز بن عبد اهللا بن إبراهيم الزير احلمد، الرياض
  ).٤السلسلة السلفية للرسائل والكتب النجدية، (ص، ٥٤م، ١٩٩٥
ضد اجلهل والزيف : التفكري يف زمن التكفري.  أبو زيد، نصر حامد-٤٥

  .ص٤٠٠م، ١٩٩٥سيناء للنشر، : واخلراف، القاهرة
حبـوث : التـحذير من فتنة التكـفري.  األلبـاين، حممد ناصر الدين-٤٦

  ، بتقريظ بن عبـد اهللا بن بـاز، وتعليق حمـمد صـاحلعلمية ونقول عقدية
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العثيمني، مجعها وقدم هلا وعلق عليها علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد 

  .ص١٤٢هـ، ١٤١٧دار الراية، : احلليب األثري، الرياض
دار الشروق، : ، القاهرة مصر القدمية بني التغريب والتكفري. حبيب، رفيق-٤٧

  .ص١٥٧م، ١٩٩٦
براءة علماء املسلمني من تكفري ). عليقمجع وترتيب وت( حجاج، عبد اهللا -٤٨

  .ص٣٣٩م، ١٩٩٧مكتبة التراث اإلسالمي، : ن، القاهرةاحلكام واحملكومي
األصول التارخيية : مجاعة التكفري يف مصر.  رمضان، عبد العظيم حممد-٤٩

  .ص٥١١م، ١٩٩٥اهليئة املصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةوالفكرية
مسألة : حامد أبو زيد بني التفكري والتكفرينصر .  زريق، برهان خليل-٥٠

دار عهد للطباعة والنشر والتوزيع، : ، دمشقحسنات اإلنسان يف اإلسالم
  .ص٣٦٤م، ١٩٩٧
املركز العريب : ، القاهرةالكفري يف ميزان القرآن والسنة.  السعدي، حممد-٥١

  .ص١٢٧م، ١٩٩٠الدويل، 



  

دار اإلسراء : ، القاهرةوردودشبهات : ظاهرة التكفري.  شاهني، عبد الفتاح-٥٢
  .ص١٣٢م، ١٩٩١للنشر والتوزيع، 

، قضية اإلميان والتكفري يف آراء فرق املسلمني.  عبيدات، حممد سامل-٥٣
  .ص٢٤٣م، ١٩٩٦مؤسسة الرسالة، : دار البشري، بريوت: عمان
عماد : ، القاهرةأسرارالتكفري والتفريق: اغتيال نصر أبو زيد.  عزوز، سامل-٥٤

  .ص١٤٨م، ١٩٩٥ناصف، 
احلكم بغري ما أنزل اهللا وأصول التكفري .  العنربي، خالد بن علي بن حممد-٥٥

  .ص١٥٢م، ١٩٩٦، السعودية، يف ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة
، ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة.  القرين، عبد اهللا بن حممد-٥٦

  .ص٢٩٦م، ١٩٩٢مؤسسة الرسالة، : بريوت
  
  
  
  
  
  الدين عطيةحمي                        العدد الثامن عشر      : اخلامسة املعرفة، السنة إسالمية   ٧٠١

  
منهج ابن تيمية يف مسألة .  املصحيب، عبد اجمليد بن سامل بن عبد اهللا-٥٧

  .ص٥٩٩مج، ٢م، ١٩٩٧أضواء السلف، : ، الريلضالتكفري
قض االميان االعتقادية وضوابط  نوا. الوهيي، حممد بن عبد اهللا بن علي-٥٨

مج، ٢م، ١٩٩٦دار املسلم للنشر والتوزيع، : ، الرياضالتكفري عند السلف
  ).رسالة دكتوراه(
  

  العنف
مجاعات االسالم السياسي والعنف يف الوطن .  أبو عامود، حممد سعد-٥٩

  ).كتاب اكتوبر(ص، ١٤٣م، ١٩٩٢دار املعارف، : ، القاهرةالعريب
مركز احملروسة : ، القاهرةالعنف الديين يف مصر. حممد حسني أبو العال، -٦٠

  .ص٤٦٥م، ١٩٩٨للبحوث والتدريب والنشر، 



  

: ، ترمجةحبث يف أصول علم االجتماع: العنف الرمزي.  بورديو، بيري-٦١
  .ص٩٦م، ١٩٤جاهل، الدار البيضاء، 

أسيوط بؤرة التوتر، : العنف السياسي يف مصر.  حسن، حسن بكر أمحد-٦٢
مركز احملروسة للبحوث : م، القاهرة١٩٩٤-م١٩٧٧، سباب والدوافعاأل

  .ص٢٩٩م، ١٩٩٦والتدريب والنشر، 
، دراسة يف فقه التغيري السياسي: اإلسالم والعنف.  حسني، جمدي أمحد-٦٣

  .ص٧١م، ١٩٩٣مركز شدوان للنشر واالعالن، : القاهرة
 التحول العنف السياسي يف اجلزائر وأزمة.  دردور، عبد الباسط-٦٤

  .ص١٥٥م، ١٩٩٦دار األمني، : ، القاهرةالدميقراطي
، العنف واملقدس واجلنس يف املثيولوجيا االسالمية.  الربيعو، تركي علي-٦٥

  .ص١٩٠م، ١٩٩٤املركز الثقايف العريب، : بريوت
مذهب ابن آدم األول، أو مشكلة العنف يف العمل .  سعيد، جودت-٦٦

أحباث يف سنن (ص، ١٨٧م، ١٩٩١ريب للكتاب، املركز الع:  الشارقةاالسالمي،
  ).النفس واجملتمع
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: ، اجليزةالفكر واملمارسة: العنف واخلطاب الديين يف مصر.  صيام، شحاته-٦٧

  .ص١٨٢م، ١٩٩٢امعة القاهرة، دار النصر للتوزيع والنشر فرع ج
أكادمية نايف العربية للعلوم : ، الرياضالعنف العائلي.  طري، مصطفى عمر-٦٨

  ).سلسلة أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(ص، ١٧٢م، ١٩٩٧األمنية، 
مواجهات حول االسالم السياسي وظاهرة العنف .  عامر، عصام-٦٩

خلود للنشر والتوزيع، :  القاهرة، مقدمة ودراسة حممد عصفور،واإلرهاب
  .ص٣٤٣م، ١٩٩٥



  

تأمالت نقدية يف ثقافة العنف والغرائز : عقل األزمة.  عبد الفتاح، نبيل-٧٠
م، ١٩٩٣دار سيشات للدراسات والنشر والتوزيع، : ر، القاهرةواخليال املستو

  .ص٢٢٣
، بيعاحلركة االسالمية والعنف والتط: الوجه والقناع ..................-٧١

  .ص١٥٦م، ١٩٩٥دار سيشات للدراسات والنشر والتوزيع، : القاهرة
دراسة نفسية : االغتراب والتطرف حنو العنف.  عبد املختار، حممد خضر-٧٢

  .ص٢٥٥م، ١٩٩٨دار غريب، : ، القاهرةاجتماعية
: ، دمشقاجلرمية والعنف ضد املرأة: العنف األسري.  عبد الوهاب، ليلى-٧٣

  ز)١دراسات، (ص، ٢٠٦م، ١٩٩٤ة والنشر، دار املدى للثقاف
، مواجهات السيف والقلم: العنف األصويل.  العظوة، عزيز، وآخرون-٧٤
  ).سلسلة كتاب النقاد(ص، ٢٦٢م، ١٩٩٥رياض الريس للكتب والنشر، : لندن
رياض : ، لندننواب األرض والسماء: العنف األصويل ................. -٧٥

  ).سلسلة كتاب النقاد(ص، ٣١٤م، ١٩٩٥الريس للكتب والنشر، 
، تقدمي أمحد احلاجي الكردي، العنف واحلرب واجلهاد.  عمر، تيسري مخيس-٧٦

  .ص٣٣٦م، ١٩٩٦دار اآلفاق واألنفس، : وجودت سعيد، دمشق
  
  
  
  
  
  
  الدين عطيةحمي                        العدد الثامن عشر      : اخلامسة املعرفة، السنة إسالمية   ٧٢١

  
سفتكس للطباعة والنشر، : ، القاهرةعمائم وخناجر.  عيسى، إبراهيم-٧٧

  .ص١٨٩م، ١٩٩٣٢
: ، لندناإلبداع من نوافذ جهنم: العنف األصويل.  غايل، شكري وآخرون-٧٨

  ). سلسلة كتاب النقاد(ص، ٣٨١م، ١٩٩٥رياض الريس للكتب والنشر، 



  

للجماعات مللف السري : اإلسالم ال يعرف العنف.  فارس، نبيل-٧٩ 
  .ص١٨٧م، ١٩٩٢الدار الشرقية، : ، القاهرةاالسالمية يف مصر

حتليل : املرأة الفلسطينية وبعض قضايا العنف األسري.  قطاب، إلني-٨٠
اإلشراف : ، فريق البحثاجتماعي لبعض ظواهر العنف املوجه ضد املرأة

مركز بيان : مجيلة أبو دهو، رام اهللا: حممد احلاج حيىي، منسقة املشروع: األكادميي
  .ص١٣٢م، ١٩٩٥للبحوث واالمناء، 

، تأمالت يف ظواهر األحياء والعنف: الشباب يف جمتمع متغري.  ليلة، علي-٨١
سلسلة علم (ص، ٤٨٠م، ١٩٩٠مكتبة احلرية احلديثة للطباعة والنشر، : القاهرة

  ).٨٤، الكتاب )االجتماع املعاصر
 مقارنة بني موقف االخوان دراسة: اإلرهابيون قادمون.  مبارك، هشام-٨٢

مركز : م، القاهرة١٩٩٤-م١٩٢٨، املسلمون ومجاعة اجلهاد يف قضية العنف
  .ص٤٦٢م، ١٩٩٥حمروسة للنشر واخلدمات الصحفية، 

اهليئة : ، القاهرةدراسة قانونية: العنف والشريعة االسالمية.  متويل، جمدي-٨٣
  .ص١٧٥م،١٩٩٥املصرية العامة للكتاب، 

من حركات اإلصالح إىل : اإلسالم السياسي يف مصر. لة مصطفى، ها-٨٤
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية مبؤسسة : ، القاهرةمجاعات العنف

  .ص٢١٤م، ١٩٩٢االهرام، 
 املؤمتر الدويل عن العلوم االجتماعية ودورها يف مكافحة جرائم العنف -٨٥

 حبوث املؤمتر الدويل عن ).م١٩٩٨القاهرة، (والتطرف يف اجملتماعات االسالمية 
العلوم االجتمـاعية ودورها يف مكافحة جـرائم العنف والتـطرف يف 

  مركز صاحل عبد اهللا كامـل: جـامعة األزهر: اجملتمعات االسـالمية، القاهرة
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م، ١٩٩٨القتصاد االسالمي، قسم االجتماع، كلية الدراسات اإلنسانية، ل
  .جملدات٤



  

االستهداف للعنف والتعرض ألحداث : العنف واملشقة.  نصر، مسيحة-٨٦
املركز الققومي للبحوث االجتماعية : ، إشراف فيصل يونس، القاهرةاحلياة املُشقة

 يف احلياة اليومية يف اجملتمع واجلنائية، قسم حبوث اجلرمية، برنامج حبوث العنف
  .ص٢٧٠م، ١٩٩٦املصري، 

م، ١٩٩٦دار الثقافة، : ، القاهرةالعنف املقدس). حترير( وهبه، مراد -٨٧
  ).٢سلسلة قضايا العصر، (ص، ١٤٧
يف : حقوق االنسان وأسباب العنف يف اجملتمع االسالمي.  يسرى، أمحد-٨٨

حبوث (ص، ٢٥٠م، ١٩٩٣رف، منشأة املعا: ، االسكندريةضوء أحكام الشريعة
  ).الكتب القانونية: يف الشريعة االسالمية والقانون

  
  الغلو

، العلويون بني الغلو والفلسفة والتصوف والتشيع.  إبراهيم، علي عزيز-٨٩
مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : قدم له حممد مهدي مشس الدين، بريوت

  .ص٤٣٦م، ١٩٩٥
م، ١٩٩٩دار قباء، : ، القاهرةوار اآلخراألصولية احل.  اجلليند، حممد السيد-٩٠
  .ص١١٨
، ظاهرة الغلو يف الدين يف العصر احلديث.  حامد، حممد عبد الكرمي-٩١

  .ص٥٠٣م، ١٩٩١دار املنار احلديثة، : القاهرة
نشأته موقف االسالم : الغلو يف الدين.  شبل، علي بن عبد العزيز بن علي-٩٢

دار الوطن، : وزان الفوزان، الرياض، تقدمي صاحل بن فمنه، مسائله، آثاره
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  استدراك
  

استشراف " يف العدد السابع عشر من اجمللة اسم مترجم مقال سقط سهواً
  وفيما. كما سقط التعريف به. األستاذ عبد اهللا جاد فودة" مستقبل األمة

  .يلي التعريف باملترجم مع االعتذار هلذا السهو غري املقصود
، ويعد حالياً لنيل ١٩٩٣بكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة 

اجستري، وهو باحث يف مركز الدراسات املعرفية، وحمرر مشارك درجة امل
 .يف نشرة بصائر املعرفة


