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 تــأليـــــــــف

 عالم سبيط النيلي

 

  الفهرستالفهرست

  تقديـــــــــــــــمتقديـــــــــــــــم

  المبحث األّولالمبحث األّول

  في تناقضات التعريف بعلم األصولفي تناقضات التعريف بعلم األصول

  : في لفظ ) أصول ( .: في لفظ ) أصول ( .  ((11المسألة )المسألة )

  ( : في لفظ ) الفقه ( من التعريف .( : في لفظ ) الفقه ( من التعريف .22المسألة )المسألة )

  ( : في تقييد العلم بـ ) األحكام ( .( : في تقييد العلم بـ ) األحكام ( .33المسألة )المسألة )

  ( : في تناقض قيد ) الشرعية ( وتعريفه مع الواقع .( : في تناقض قيد ) الشرعية ( وتعريفه مع الواقع .44المسألة )المسألة )

  ( : في غرابة القيد بالفرعية .( : في غرابة القيد بالفرعية .55المسألة )المسألة )
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  ( : في التقييد بالعملية .( : في التقييد بالعملية .66المسألة )المسألة )

  ( : في التقييد بأدّلتها.( : في التقييد بأدّلتها.77المسألة )المسألة )

  ( : في التقييد بالتفصيلية .( : في التقييد بالتفصيلية .88المسألة )المسألة )

  ( : في تناقض عموم التعريف .( : في تناقض عموم التعريف .99المسألة )المسألة )

  ( : في التناقض بين تعريفه وتعريف الحكم .( : في التناقض بين تعريفه وتعريف الحكم .1010المسألة )المسألة )

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  التناقضات في تعريف الحكم وأقسامهالتناقضات في تعريف الحكم وأقسامه

  ( : في لفظ التعّلق في تعريف الحكم .( : في لفظ التعّلق في تعريف الحكم .1111المسألة )المسألة )

  ( : في أقسام الحكم .( : في أقسام الحكم .1212المسألة )المسألة )

  ( : في تناقض تعريف آخر للحكم .( : في تناقض تعريف آخر للحكم .1313المسألة )المسألة )

  ..( : في أقسام الوجوب : الوجوب الكفائي ( : في أقسام الوجوب : الوجوب الكفائي 1414المسألة )المسألة )

  ( : في الوجوب التوّصلي .( : في الوجوب التوّصلي .1515المسألة )المسألة )

  ( : في تعريف الكراهة .( : في تعريف الكراهة .1616المسألة )المسألة )

  ( : في لوازم الكراهة .( : في لوازم الكراهة .1717المسألة )المسألة )

  ( : في تعريف اإلباحة .( : في تعريف اإلباحة .1818المسألة )المسألة )
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  ( : في ملزوم المباح .( : في ملزوم المباح .1919سألة )سألة )المالم

  ( : في أقسام  الحكم الوضعي .( : في أقسام  الحكم الوضعي .2020المسألة )المسألة )

    المبحث الثالثالمبحث الثالث

  الحاكم الحاكم 

وفيــــه مباحــــث الحســــن والوــــبق العقلــــّي والمســــتق ت العقلّيــــة و قســــم مــــن وفيــــه مباحــــث الحســــن والوــــبق العقلــــّي والمســــتق ت العقلّيــــة و قســــم مــــن 

  الحجج الحجج 

  تمهيــــد :تمهيــــد :  

  ( : في صيغة تحرير مسألة الحكم العقلّي .( : في صيغة تحرير مسألة الحكم العقلّي .2121المسألة )المسألة )

  سألة .سألة .( : في تحرير آخر للم( : في تحرير آخر للم2222المسألة )المسألة )

  التناقض في تقسيم العقل .التناقض في تقسيم العقل .                          

  النظرية القرآنية لإلدراك العقلّي :النظرية القرآنية لإلدراك العقلّي :      

  . الكشف عن العنصر الغائب في اإلدراك .. الكشف عن العنصر الغائب في اإلدراك .11

  . البحث القرآني عن مركزي اإلدراك .. البحث القرآني عن مركزي اإلدراك .22

  . ارتباط الفقه بالمركز القلبيٌّ ال العقلّي .. ارتباط الفقه بالمركز القلبيٌّ ال العقلّي .33
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  . االتجاه الذاتي لإلدراك العقلّي .. االتجاه الذاتي لإلدراك العقلّي .44

  للمعصوم )ع( .للمعصوم )ع( .  . الحكم العقليّ . الحكم العقليّ 55

  . مجموعة من النصوص الّدالة على ما ذكر .. مجموعة من النصوص الّدالة على ما ذكر .66

  ( : رد دعوى ثبوت الم زمة عقً  .( : رد دعوى ثبوت الم زمة عقً  .2323المسألة )المسألة )

  ( : الرد على عدم التفكيك بين الم زمة والقول بالحسن والوبق العقلّيين .( : الرد على عدم التفكيك بين الم زمة والقول بالحسن والوبق العقلّيين .2424المسألة )المسألة )

  ( : في نقض اصط حهم ) إتفاق العق ء ( عن طريق الكتاب والسّنة .( : في نقض اصط حهم ) إتفاق العق ء ( عن طريق الكتاب والسّنة .2525المسألة )المسألة )

  أ. النصوص الداّلة على بط ن ) إجماع العق ء (  من ك م المعصوم )ع(.أ. النصوص الداّلة على بط ن ) إجماع العق ء (  من ك م المعصوم )ع(.

  ب. النصوص الداّلة عليه من ك م هللا تعالى . ب. النصوص الداّلة عليه من ك م هللا تعالى . 

  ( : الرد على احتجاجهم بآية النفر .( : الرد على احتجاجهم بآية النفر .2626المسألة )المسألة )

  ( : في إبطال قطع العقل بالحكم .( : في إبطال قطع العقل بالحكم .2727المسألة )المسألة )

  ..  ( : الرد على احتجاجهم لحكم العقل بالكبريات( : الرد على احتجاجهم لحكم العقل بالكبريات2828المسألة )المسألة )

  ( : إبطال آخر للمستق ت العقلّية عن طريق البداء : نصوص في البداء .( : إبطال آخر للمستق ت العقلّية عن طريق البداء : نصوص في البداء .2929المسألة )المسألة )

  ( : إبطال آخر للمستق ت بحديث أبي حمزة الثمالي .( : إبطال آخر للمستق ت بحديث أبي حمزة الثمالي .3030المسألة )المسألة )

  ( : إبطال آخر للمستق ت العقلّية بحديث الصادق )ع( .( : إبطال آخر للمستق ت العقلّية بحديث الصادق )ع( .3131المسألة )المسألة )

  قض مع مبحث األهلية.قض مع مبحث األهلية.( : إبطال الم زمة العقلّية من خ ل التنا( : إبطال الم زمة العقلّية من خ ل التنا3232المسألة )المسألة )
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  ( : إبطال آخر للم زمة من خ ل تناقضها الداخلي .( : إبطال آخر للم زمة من خ ل تناقضها الداخلي .3333المسألة )المسألة )

  ( : نقض المستق ت العقلّية بغير المستق ت .( : نقض المستق ت العقلّية بغير المستق ت .3434المسألة )المسألة )

  ( : دحض محاولتهم ل حتجاج بالنصوص .( : دحض محاولتهم ل حتجاج بالنصوص .3535المسألة )المسألة )

  ( : نقض احتجاجهم بورود لفظ ) التقليد ( في النصوص .( : نقض احتجاجهم بورود لفظ ) التقليد ( في النصوص .3636المسألة )المسألة )

  : الرد على احتجاجهم بورود لفظ ) الفتوى ( في النصوص .: الرد على احتجاجهم بورود لفظ ) الفتوى ( في النصوص .  ((3737المسألة )المسألة )

  ( : الرد على احتجاجهم بدعوى اجتهاد الرواة .( : الرد على احتجاجهم بدعوى اجتهاد الرواة .3838المسألة )المسألة )

  ( : االستشهاد بقول الصدر لنقض الم زمة .( : االستشهاد بقول الصدر لنقض الم زمة .3939المسألة )المسألة )

  ( : نقض آخر للم زمة بحديث موسى بن جعفر )ع( .( : نقض آخر للم زمة بحديث موسى بن جعفر )ع( .4040المسألة )المسألة )

  قلّية بتعريف الوياس .قلّية بتعريف الوياس .( : إبطال آخر للمستق ت الع( : إبطال آخر للمستق ت الع4141المسألة )المسألة )

  ( : إبطال آخر للمستق ت عن طريق أركان الوياس .( : إبطال آخر للمستق ت عن طريق أركان الوياس .4242المسألة )المسألة )

  ( : إبطال آخر للم زمة من حديث الصادق )ع( .( : إبطال آخر للم زمة من حديث الصادق )ع( .4343المسألة )المسألة )

  ( : في تعّلق العلم بتنجيز الحكم الشرعي .( : في تعّلق العلم بتنجيز الحكم الشرعي .4444المسألة )المسألة )

  ادي .ادي .( : إبطال آخر للم زمة من خ ل إقرارهم بتبّدل الرأي االجته( : إبطال آخر للم زمة من خ ل إقرارهم بتبّدل الرأي االجته4545المسألة )المسألة )

  ( : الرد على احتجاجهم بالعرف .( : الرد على احتجاجهم بالعرف .4646المسألة )المسألة )

  ( : الرد على قولهم بعدم الفرق بين األصوليين واإلخباريين .( : الرد على قولهم بعدم الفرق بين األصوليين واإلخباريين .4747المسألة )المسألة )
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  ( : إبطال احتجاجهم بقّلة عدد االخباريين .( : إبطال احتجاجهم بقّلة عدد االخباريين .4848المسألة )المسألة )

  ( : إبطال احتجاجهم بعمل بعض االخباريين .( : إبطال احتجاجهم بعمل بعض االخباريين .4949المسألة )المسألة )

  باعتراف الماّديين وأعدائهم .باعتراف الماّديين وأعدائهم .  ( : إبطال آخر للمستق ت( : إبطال آخر للمستق ت5050المسألة )المسألة )

  ( : الرد على احتجاجهم بدعوى ابن إدريس الحّلي .( : الرد على احتجاجهم بدعوى ابن إدريس الحّلي .5151المسألة )المسألة )

  ( : إبطال آخر للمستق ت العقلّية من خ ل إقرارهم بالنسخ. ( : إبطال آخر للمستق ت العقلّية من خ ل إقرارهم بالنسخ. 5252المسألة )المسألة )

  ––( : نقــض احتجــاجهم بمســتحدثات المســائل . وفيــه : تــاريخ كتابــة الــن  القرآنــي ( : نقــض احتجــاجهم بمســتحدثات المســائل . وفيــه : تــاريخ كتابــة الــن  القرآنــي 5353المســألة )المســألة )

  ––الســــنن االجتّماعيــــة و ضــــرورة الفتنــــة الســــنن االجتّماعيــــة و ضــــرورة الفتنــــة   ––الحــــديث وأراــــاب المــــذاهب الحــــديث وأراــــاب المــــذاهب الصــــراع بــــين أصــــحاب الصــــراع بــــين أصــــحاب 

خفاء الن  مع الحّجة عقابـًا علـى إنكـار الحّجـة خفاء الن  مع الحّجة عقابـًا علـى إنكـار الحّجـة   ––اختصاص الشيعة بالفتنة لغرض التّمحي  اختصاص الشيعة بالفتنة لغرض التّمحي  

..  

  

  المبحث الرابعالمبحث الرابع

  خبر الواحدخبر الواحد

  ( : في إبطال الدليل العقلّي لحّجية خبر الواحد .( : في إبطال الدليل العقلّي لحّجية خبر الواحد .5454المسألة )المسألة )
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  ––ذاتيــة حّجــة ال بــر ذاتيــة حّجــة ال بــر --فــي فهــم ا)يــة ) إذا جــاءكم فاســق بنبــأ (فــي فهــم ا)يــة ) إذا جــاءكم فاســق بنبــأ (  ( : بيــان المغالطــة( : بيــان المغالطــة5555المســألة )المســألة )

  حّجة ال بر ال ع قة لها بالم بر .حّجة ال بر ال ع قة لها بالم بر .

  ( : تناقضهم في ت ريج أدّلة حّجية خبر الواحد من الكتاب .( : تناقضهم في ت ريج أدّلة حّجية خبر الواحد من الكتاب .5656المسألة )المسألة )

  ( : الرد على تضعيفهم االحتجاج بالسّنة على حّجية خبر الواحد .( : الرد على تضعيفهم االحتجاج بالسّنة على حّجية خبر الواحد .5757المسألة )المسألة )

  احتجاجهم ل بر الواحد من اإلجماع .احتجاجهم ل بر الواحد من اإلجماع .( : التناقض في ( : التناقض في 5858المسألة )المسألة )
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  المبحث األّولالمبحث األّول

 

 في تناقضات التعريف بعلم أصول الفقه

 في لفظ " أصول " من التعريف :( 1المسألة ) 
وهو أحد ألفاظ عبارة ) علم أصول الفقه ( حيث قالوا :  األصـول جمـع أصـل ا واألصـل أسـفل 

وهـو عنـد األصـوليين ُيسـتعمل فـي معـاٍن عـّدٍة منهـا :  الشيء أو ما يرتكز وُيبنـى عليـه الشـيء .

الـراجق ا والــدليل ا والقاعـدة ا ومــا ُيثبــع وييفـة عمليــة عنـد الجهــل بــالحكم ا أو مـا يتفــّرع عليــه 

غيــره وهكــذا . وأرجــع صــاحب ) مفتـــاح الوصــول ( فــي الشــرح كـــّل مجموعــة مــن األحكــام إلـــى 

ثـــم قـــال : )) فـــالن أبيـــع اال  القـــول بتعـــّددها معنـــى .  ثـــم قـــال بعـــد ذلـــك : )) وهـــي ســـواء ((   

 (1)فاألنسب لعلم األصول هو " القاعدة " ((

                                                        

 . 22/  1مفتاح الوصول إىل علم األصول / ج  (1)
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أقـول : التنــاقض يــاهر هنــا فقــد انتقــل مــن معنـًى واحــٍد إلــى معــاٍن عــّدٍة ذكرهــا ا وأرجــع األحكــام 

الـخ … إلى كّل منها بحسب الصنف الم ئم لذلك المعنـى مثـل )) البـراءة إلـى مـا ُيثبـع وييفـة 

ا ثـم عـاد فقـال : تجتّمـع علـى مـا ُيبنـى عليــه الشـيء فهـي سـواء ا ثـم رجـع فقـال : فـالن أبيــع (( 

 فاألنسب لعلم األصول هو القاعدة . فلم يثبع على حاٍل واحٍد في أول لفٍظ من التعريف .  … 

إن الثبات على التعريف هو أول شروط صـّحة العلـم إذ التـردد فيـه هـو انعكـاس للتـرّدد فـي ذات 

كما سنرى ـ خ فًا لمـن أنكـر هـذا الشـرط . وقولـه : هـو عنـد األصـوليين ُيسـتعمل فـي عـّدة  العلم

معاٍن يدلُّ على عدم االتفاق علـى معنـًى موّحـٍد للمـراد مـن هـذا اللفـظ ممـا يـدلُّ علـى عـدم تحديـد 

 هذا العلم .  

 

 في لفظ " الفقه " من التعريف( :  2المسألة ) 

بـ ) العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ا وُيطلق  قال : )) واختّ  الفقه أخيرا

أيضًا علـى مجموعـة األحكـام الفرعيـة ومن لـم تكـن معلومـة ا وتوّسـع بعضـهم فيـه إلـى المجعولـة 

 .(1)أو المعقولة عند عدم العلم بالحكم كالبراءة واالحتياط واالستصحاب((

الــــخ (( . إذن فهــــو لــــم … لقولــــه : )) وُيطلــــق الــــخ (( منــــاقض … أقــــول : قولــــه : ))واخــــتّ  

الـخ (( ا إذ ال بــد مـن الثبـات واالتفــاق … ُي ّصـ  ا وك همـا م تلـف عـن قولـه : )) وتوّســع 

                                                        

   .23-22/ 1( نفس املصدر ج1)
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على موضوع العلم أواًل وهو ما يلزم يهوره في التعريف ولكنه لم يقع ـ وخ فًا لما ذكره بعضـهم 

زم منه ال لل فـي ذات العلـم ا ألن ال لـل الزم من أن عدم تحديد موضوع العلم ال يل(2)كالمظّفر

مــن عــدم التحديــد أصــً  لموضــوع العلــم ا فكــّل علــم لــم يحــّدد موضــوعه هــو علــم  مشــكوك  فيــه . 

بيـان ذلـك : إن التوّسـع فـي الموضـوعات الفرعّيـة ال ُي ـرج عـن موضـوع العلـم ومثالـه مـا يحــد  

تحديد الموضوع األصلي لعلـم الفقـه ا فهـذا من تفّرعات لعلوم الطبيعة ا ومنما اإلشكال في عدم 

 يلزم منه ال لل في ذات العلم .

 

 : في تقييد العلم باألحكام ( 3المسألة ) 

 قالوا : هو الخراج العلم بالذوات والنباتات والجمادات والحيوان .

تتعّلـق  أقول : إذا أخرج بهذا القيد الذوات والنبات والحيوان فكيف يحصل له العلم باألشياء التي

بهــا هــذه األحكــام ل إذ التفريــق بــين ذوات الم لــب مــن الطيــر وذوات القانصــة ا واــين ال نزيــر 

والضــــبع واــــين األعيــــان وطبائعهــــا هــــو جــــزء  مــــن موضــــوع األحكــــام وا  فــــه ال يحصــــل العلــــم 

بانطباق األحكام على موضوعاتها في ال ارج . لكنهم سي الفون التعريف ويأخذون بهذه العلـوم 

 ًا للقيد في مواضيٍع كثيرٍة كما سنرى  خ ف

 

 في تناقض التعريف بقيد " الشرعية "( :  4المسألة ) 
                                                        

 . 7/  1لفقه للمظّفر / ج أصول ا (2)
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قالوا : إلخراج العلم باألحكام غير الشرعية كالنحو والتاريخ وعلوم الطبيعة )) ممـا لـم ُيذخـذ مـن 

 . (1)الشارع ((

ط على قولهم وأاّل فالنها لم تذكر في شرح القيد . ومع ذلك  أقول : العبارة األخيرة أضفناها للتحوِّ

فهذا القيد فيـه تنـاقض  يـاهر  مـع الواقـع ألنهـم أخـذوا مـن أهـل اللغـة والبيـان ) مباحـث األلفـاظ ( 

ومن كانوا كفارًا ا واعتبروا ) قول اللغوي ( حّجة في الظهور الذي هو حّجـة أيضـًا ا وأخـذوا مـن 

العلم بالذوات ( الذي  هو علم الرجـال خ فـًا  التاريخ أسباب النزول ا وأخذوا دراسة السند من )

لقيـــد ) األحكـــام ( الســـابق . وأاّل فمـــن أيـــن جـــاءهم القـــول بالمجـــاز والحويقـــة والمشـــترك اللفظـــي 

 والمعنوي وأقسام الحديث ل فهذه االشياء لم يذكرها الشارع في ال طاب. 

 في التقييد بالفرعية( : 5المسألة ) 

 .(2)ين وأصول الفقهقالوا : إلخراج أصول الدِّ 

أقــول : هــذا منــاقض لمفهــوم الفقــه الــذي هــو غيــر االصــط ح . إذ يحتــاج إلــى دليــل إلثبــات أن 

ين ا ضرورة أن مستندهم في الفقـه علـى االصـط ح هواّيـة  ين ليسع من الفقه في الدِّ أصول الدِّ

 النفر حيث ذكر تعالى فيها : 

         ين  .  وليتفقّهوا في الدِّّ

                                                        

 نفس املصدر السابق . (1)
 . 7/  1األحكام يف أصول األحكام / االمدي / ج  (2)
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هنـــا التنـــاقض مـــن هـــذه الحيثيـــة إذ اعتّمـــدوا علـــى ا)يـــة إلثبـــات ضـــرورة التفّقـــه بـــالمعنى فيظهـــر 

ين ليسع مـن  المذكور في االصط ح فيحتاج إلى دليل إلثبات إحدى ث ثة : إما أن أصول الدِّ

ين فـــي ا)يـــة بـــالمعنى االصـــط حي وممـــا إثبـــات أن  ين وممـــا تقييـــد التفّقـــه فـــي الـــدِّ التفّقـــه فـــي الـــدِّ

ين ا والث ثة ممتنعة .الجا ين مع علمه باألحكام الشرعية فويه في الدِّ  هل بأصول الدِّ

 : في التقييد بالعملية(  6المسألة ) 

    قالوا : إلخراج العلم باألحكام النظرية . 

ونــورد عليــه نفــس اإلشــكال الســابق . وعــدا ذلــك فالنــه يتنــاقض مــع الواقــع حيــث اســتعان الفويــه  

حكـــام عنـــد الحاجـــة . كمـــا نـــورد عليـــه إشـــكاال لغويـــًا ا وهـــو عـــدم تضـــّمن ) واألصـــولي بتلـــك األ

العملية ( وهي صفة من ) العمل ( لألحكام النظرية في االعتقادات ـ أي أّنهم بحاجة إلـى دليـل 

إلثبات أن االعتقادات ليسع من األعمال بل العلم بها ليس من العمل وهو مفقـود بـل ال طـاب 

 كما سنرى . القرآني والسّنة خ فه

  في التقييد بأدلّتها:  ( 7المسألة ) 

ألن علمهمـا لـم يكـن عـن  ( صلى هللا عليه واله وسلم) قالوا : إلخراج علم هللا تعالى وعلم النبي 

ـــدليل وال  يســـّمى هللا تعـــالى فقيهـــًا وكـــذلك النبـــي ) ( علـــى هـــذا   صللللى هللا عليللله والللله وسللللمال

 . (1)االصط ح

                                                        

 فقرة ) د ( . – 23/  1مفتاح الوصول إىل علم األصول / ج (1)
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ن علــم هللا تعــالى فــ  يجــوز ولــو ألغــراض التوضــيق ا وأمــا الحــديث عــن أقــول : أمــا الحــديث عــ

( علــى هــذه الصــورة فايــه تنــاقض ا حيــث قــال : علمــه  صلللى هللا عليلله واللله وسلللمعلــم النبــي )

( ال ُيـدرك  صللى هللا عليله والله وسللم( ال عن دليل . إذ معناه أّنـه ) صلى هللا عليه واله وسلم)

( ال يحتــاج إلــى التفريـع مــن أصــول صلللى هللا عليلله واللله وسلللمأّنــه ) الـدليل وهــو محـال أو معنــاه

يعلمهـــا مـــن ال طـــاب أو يســـتنبطها مـــن الكتـــاب وهـــو أيضـــًا غيـــر معقـــول ا إذ كثيـــرًا مـــا أرجـــع 

 ( الحكم إلى األصل حينما ُسئل وت  ما ي ّصه من الكتاب .   المعصوم )

يـد هـو إخراجـه) ص(  مـن طريقـة التفريـع إذن ال يبقى اال احتمال أن يكـون قصـدهم مـن هـذا الق 

وأسلوب االستنباط ـ وهذا هو المقصـود مـن ك مهـم ألنهـم قـالوا أيضـًا :  )) المعصـوم ال يجتهـد 

( عـن الفقهـاء إمـا ألن الحكـم والـدليل  صلى هللا عليه واله وسللم(( بهذا المعنى . ألن اخت فـه )

ة إذا احتــــاج إلـــى التفريــــع وك همـــا يبطــــل عنـــده  واحــــدًا وممـــا أن طريقتــــه فـــي االســــتنباط م تلفـــ

التعريف . أما األّول فواضق إذ األحكام هي أدّلتها وليسع شيئًا آخر ـ مثلمـا سـنراه مـن تعـريفهم 

ين لــه طريــق للحكــم ـ فيكــون التعريــف بــ  معنــى وأمــا الثــاني فيــدّل علــى أن تفّقههــم ) ( فــي الــدِّ

ومبطــل  ألصــولهم . أمــا حــّل اإلشــكال بعــدم  آخــر هــو غيــر تفّقــه األصــوليين   وهــو نــاتج غريــب

( فقيهًا على االصط ح فليس حـ   صـحيحًا ـ ألنهـم يحتـاجون إلـى برهـان  اعتبار المعصوم )

ين وهـو مفقـود ا بـل ال طـاب كّلـه خ فـه ا ألن المعصـوم )  على وجود نوعين من الفقـه فـي الـدِّ
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 )تكون للخلق  ع الحّجة عليهم ف  يمكن أنقائد لل لق وهو قدوة لهم وطريقه هو الحّق واه تق

 طريقة سوى طريقته وهو افقه الفقهاء . 

وتقييـــد الفقـــه ( سللليّد الفقهلللاء  )صللللى هللا عليللله والللله وسللللمالتعريلللف  من متنلللاقض ألن الن لللي 

فـــي الفقاهـــة . ومذن فطــــريقتهم  باالصـــط ح ال ينـــتج منـــه اال أّنــــه ) أّي الفقـــه (  خـــارج طريقتــــه

وســوف نـــرى أن الـــدليل مفقـــود بــل امتناعـــه يـــاهر مـــن هــذا التقـــديم ا بـــل هـــو  تحتــاج إلـــى دليـــل

 . اعتراف  ضمنيٌّ لهم ببط ن طريقتهم

 في التقييد بالتفصيلية( :  8المسألة ) 

قالوا : إلخراج علم غير المجتهد أو الفويه ا ألن علمه إجمـالي ال تفصـيلي وهـو علمـه بـأن هـذا 

 الحكم قد قال به الفويه . 

: فيــه يهــور لبــراءة ذّمــة المكّلـف بــالعلم اإلجمــالي بــل فيــه إشـارة إلــى إمكانيــة التوّقــف عنــد أقـول 

هـــذا العلـــم بـــ  إشـــكال . وهـــذا يحتـــاج إلـــى دليـــل وهـــو مفقـــود ا فالقيـــد مـــرتب  بجـــواز التقليـــد ثـــم 

االجتهاد بالمعنى االصط حي في األصول . وغاية ما أمكنهم قوله بجواز التقليـد واـراءة الذّمـة 

بــالعلم اإلجمــالي هــو : )) إن للنــاس مصــالق كثيــرة وأعمــال شــتى لتــأمين معيشــتهم وال يمكــن أن 

ينصــرفوا جميعــًا للتفّقــه فــي األحكــام إذ تتوّقــف عندئــٍذ معايشــهم فــ  بــد مــن بقــائهم علــى أعمــالهم 

ين وعندئــٍذ يتوّجــب علــى ا)خــرين تقليــده ـ لمــا  وت ّصــ  مــن لديــه القــدرة والكفــاءة للتفّقــه فــي الــدِّ
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مــن الحــرج مـن ميــامهم جميعــًا بهـذه المهّمــة بــل هـو مســتحيل  بنفســه علـى مــا حكــاه بعــض  ينـالهم

 . وهذا القول مردود من وجوه :  (1)األصوليين(( 

ين هـــو رجـــم  بالغيـــب ا بـــل  األّول : إن توّقـــف معايشـــهم إن انصـــرفوا جميعـــًا إلـــى التفّقـــه فـــي الـــدِّ

يهم رزقهـم رغـدًا مـن كـّل مكـان ا ألن هـذا هـو واجـبهم وم الف لصريق القرآن إذ األحرى أن يـأت

 األّول واألخير وهو الغاية من خلقهم . قال تعالى : 

    ما خلقُت الجّن واألنس اال ليعبدون  

 56الذاريات /         

 فالذا قيل : العبادة هنا على إط قها وتشمل تحصيل المعايش. 

 إذ لو صّق هـذا القـول لكـان كـّل ال لـق مـن العابـدين أقول : النّ  على خ فه بل والواقع أيضاً 

لشــّدة ولعهــم بتحصــيل المعــايش ولهــاثهم وراء المآكــّل والمشــارب واألمــوال ا وأمــا الــن  فلقولــه 

 تعالى  معّوبًا: 

  ما أُريد منهم ِمن رزٍق وما أُريد أن يُطعمون                                  
 .57الذاريات /

مفعول ) يطعمون ( ليسع ياء المتكّلم المحذوفة على تقدير بعضهم إذ ال أحد ُيطعم ومعلوم أن 

هللا تعـالى بــل المفعــول متــروك لظهـوره فــيهم وفــي إنعــامهم حيــث ترجـع لتكــون طعامــًا لهــم ا ومــا 
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هـــذا التعقيـــب فـــي تكّفلـــه بـــالرزق بعـــد ذكـــر الغايـــة مـــن ال لـــق اال لت لـــي  العبـــاد مـــن تحصـــيل 

 :  ( ) عليه التأكيد ال حق في قوله المعايش ا ويدّل 

  إن هللا هو الّرزاُق ذو القوة المتـيـن 

 58الذاريات /

: مــن الثابــع فــي قواعــد االســت  ف أن ال لــق إذا اّتقــوا رّاهــم اســت لفهم وجعــل األرزاق  الثااي  

 (  ) ميسورة لهم والموجودات طائعـة لهـم تابعـة لحـاجتهم ا مثلمـا هـو معلـوم مـن ملـك سـليمان

فـي القـرآن وعمـوم الـذين اســت لفهم مـن قبـل ا ولهـذا األمـر قاعــدة عامـة يهـرت فـي القـرآن منهــا 

 قوله تعالى :

     ولو أن أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم         بركات من السماء واألرض  

 .96األعراف /        

ين والتفّقــه فيــه وال يكفــي ميــام أفــراد وال يحصــل كمــال اإليمــان والتقــوى مــن غيــر معرفــة بالــدِّ   

ين إذ ال معنــى لــه فــي النهايــة سـوى مــا حصــل فــي األمــم الســالفة حيــث حــافظ  ق ئـل بالتفّقــه بالــدِّ

ين أفراد ق ئل وحّقع كلمة العذاب علـى البـاقين بـل تكملـة ا)يـة تشـير إلـى أن التكـذيب  على الدِّ

 بهذه الحويقة هو سبب الب ء والفتن :

  ّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذ  

 96األعراف /
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: إن إقامـــة الشـــرائع اإللهيـــة مـــرتب  بنـــزول البركـــات واألرزاق وهـــو قـــانون إلهـــي ا ومـــن  الثيلااا 

المعلـوم أن ازديـاد عــدد العـارفين بشـرع هللا يّطــرد مـع هـذا القــانون بـ  حـدود فــ  يقـال إذا أصــبق 

ين ـ مــثً  ـ قّلــع األرزاق وانقطعــع المعــايش   فهــذا أكثــر مــن نصــف المجتّمــع متفّقهــين فــي الــدِّ 

الك م حرام في ذاته وكذلك األمر إلى ما هـو اكثـر مـن هـذا العـدد ا وال معنـى لمـا ذكـروه سـوى 

ين يســتلزم زيــادة  انعكــاس مــا فــي ا)يــات مــن داللــة ا إذ معنــاه أن زيــادة عــدد المتفّقهــين فــي الــدِّ

 ( :  ) ات الّدالة عليه في ال طاب القرآني قوله الفقر وانقطاع الرزق    . فمن ا)ي

  ولو أنهمم  أقماموا التموراة واينجيمل ومما أُنمزل إلميهم ممن ربِّهمم ألكلّموا ممن فموقهم وممن تحمت

 أرجلهم 

  66المائدة /

معلوم أن التناقض في التعريف وتناقضه مع القرآن مرّده إلى قيد  " الفرعية " الموضوع إلخراج 

ي ( الماّرة آنفـًا أو " العمليـة " إلخـراج االعتقـادات . فمـا دامـع عمليـة 5ن في المسألة )أصول الدِّ

 الفقه تجري بمعزٍل عن االعتقادات فالنها ال بـد أن تتعارض معها بحكم إغفالها في التعريف .

: إن ال طاب الكّلي موّجه لعموم ال لق ا حتى أن األصوليين أنفسهم أقّروا بوقوع وجوب  الرابع

لتكّليف على الجميع ا بل لو قلنا أّنه موّجه للذين آمنوا فق  فال زم منه عدم حصـر التفّقـه فـي ا

ين فمثل هـذا الحكـم غريـب عـن  ين على جماعة ومبراء ذّمة ا)خرين ومن أمكنهم التفّقه في الدِّ الدِّ

 ال طاب ا ااّل ما ذكروه عن آية النفر بتوجيه قوله تعالى :
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  ين  فرقٍة منهم طائفةٌ ليتفقّهوا فيفلوال نفر من كّل  الّدِ

 122التواة /

وهــو توجيــه ال تســاعد عليــه ألفــاظ ا)يــة ا إذ يحتــاجون إلــى دليــل إلثبــات أن الفــارق بــين الفرقــة  

والطائفــة فــي العــدد يفــوق عــدد المعــذورين مــن النســاء والشــيوه والولــدان والــذين هــم قاصــرون ال 

رون . وهذه الطبقة هي التي ن  لوال نفرت كلّ  راها تّمّثل النسبة بين اللفظين ـ إذ لو قال : مقصِّ

لـَـما استثنى أحدًا ولما أُعـذر مـن أحـد ا ويـدّل عليـه اقترانـات لفظـي ) الفرقـة   …ليتفقّهوا  فرقة  

والفريق ( والتي ال عدد محّدد لها بل هي المّتصفة باالفتراق عن فعل الغير بفعٍل ياهٍر ا على 

السّنة المقّدسـة كفايـة لشـمول خطـاب التفّقـه لكـّل قـادٍر بـ  اسـتثناء فمنـه : حـديث  أن ما ورد في

 ( : ( الذي يفيد لفظه تعميم وجوب طلب التفّقه وهو قوله )  الباقر ) 

 (1)( تفقّهوا وأال فأنتم أعراب)       

ين فـأنتم ( يشير إلى لفـٍظ قرآنـي آخـر هـو )) أعـراب (( أّي إذا لـم تتفّقهـ معلوم أّنه )  وا فـي الـدِّ

 من الذين قال هللا فيه : 

  ًاألعراب أشدُّ ُكفراً ونفاقا 

 97لتواة/
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فال طـاب فــي الحـديث عــام وال ت صـي  فيــه إذ لـو أراد الت صــي  لقالـه بصــورة أو أخـرى بــل 

 ( : لفظ ) األعراب ( يلغي هذا االحتمال . ومنه حديث الصادق ) 

  

 ين [ ألّدبتهلو أتيت بشاٍب من شباب الشي  (2) عة ال يتفقّه في ] الّدِ

( أّنــه لــو أوتــَي بشــاٍب ال يتفّقــه ويأخــذ الحكــم جــاهزًا مــن الفويــه تقليــدًا يبّرئــه  فلــم يقــل اإلمــام ) 

 الذّمة بل يذّدبه ومذن فحكمه م تلف بهذا ال صوص عن حكم الفقهاء واألصوليين. 

 

 في عموم التعريف( :  9المسألة ) 

 العام للفقه هو :إذن فالتعريف 

 )) ما ُيبتنى عليه العلم باألحكام الشرعية الفرعية ـ العملية ـ عن       أدّلتها التفصيلية (( . 

أقول : في التعريف إضافة إلى كّل ما سبق حاجة إلـى دليـل إلثبـات أن ) مـا ُيبتنـى عليـه ( هـو 

ام شيء  وأدّلتهـا شـيء  آخـر  شيء  منفصل  عن األدلة ا بل فيه حاجة إلى دليل إلثبات أن األحك

. أما األّول ف  سبيل إلى إثباته ا ألن ما ُيبتنى عليـه إن كـان المـراد بـه قواعـدًا وأحكامـًا شـرعّيًة 

أّولّيًة فيجب أن تذخذ مـن ال طـاب الشـرعي الكّلـي وقـد أخرجـه أحـد القيـود ا ومن كـان يذخـذ مـن 

 رف بالحّس والتجراة فقد أخرجها قيد آخر . العلوم األخرى أو موجود في طبائع االشياء التي ُتع
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ــل أن مــا لــم تطلــه القيــود هــو الّظــن المتغّيــر الــذي ال ضــاب  لــه علــى تفصــيٍل يــأتي إن  والمتحصِّ

 شاء هللا من مجموع ال طاب .

وأمـا الثــاني فــ  يثبــع أيضــًا بــل أثبتــوا هــم خ فــه ا ألنهــم عّرفــوا الحكــم علــى أّنــه خطــاب الشــارع 

فــي التنــاقض فينهــدم التعريــف ولــو بــه وحــده ألنهــم قــالوا : الــدليل التفصــيلي هــو وهــذا غايــة (1)  

ال طاب أيضًا   فيكون علم األصول قد أخرج خطابًا من ال طاب أو ادخل خطابًا مـع خطـاب 

الشــارع . نعــم يســق  اعتراضــنا هــذا إذا تــّم إثبــات أن خطــاب الشــارع غيــر مفهــوم بنفســه ويحتــاج 

: ألنه تعالى أّكــد أن خطابـه مبـين واـيِّّن وآياتـه  أّولا ه ا وهو ممتنع . إلى خطاب آخر يحّل محلّ 

بّينات وأّنه نور  وهدًى للعباد ا وأن النصارى سمعوه ففاضع أعينهم مما عرفوا مـن الحـّق ا وأن 

 الجّن سمعوه فقالوا كما اخبر عنهم المولى عّز وجّل : 

  ا أنما سممعنا قرانما عجبما يهمدي إلمد الرشمد ولمن قل أوحي إلي أنّه استّمع نفر  من الجن فقالو

  نشرك بربنا أحدا

 1الجــن /          

 وثي يايا وهذا هو ) يّني الداللة ( عند األصوليين ف  أشكال إذن في وضوح الباقي وهو السّنة . 

أن هــذا التقســيم إلــى ينــي وقطعــي يبطــل هــذا االحتمــال إذ يبقــى الّظنــي يّنيــًا حتــى علــى الفويــه 

                                                        

 . 31/  1مفتاح الوصول إىل علم األصول ـ تعريف احلكم ـ / ج  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



قطعــيُّ قطعيــًا عنــد غيــر الفويــه اال إذا أفتــرض أن للفويــه قــدرة علــى هــذا التمييــز دون البــاقين وال

 وهو ال يثبع ا ألن أّي طريٍق إلثباته يستلزم الدور .

( أوضق ال طاب ب طاب آخر ونحن نقتدي بفعلـه ا إذ ليسـع لـه  وقد يقال : أن المعصوم )

 غاية من ذلك سوى تبيين ال طاب . 

هــو ال طــاب وهــو موضــوع البحــث . ويصــّق القــول  ذه مصــادرة فــالن كــ م المعصــومأقــول : هــ

هذا في حالين : األّول ـ نفي العصمة عنه وهـو ممتنـع ا والثـاني ـ وصـف الفويـه بالعصـمة وهـو 

 مثله في االمتناع . 

ي نعم . يظهر أن المذّسسين لعلم األصول من أبنـاء العامـة قـد شـعروا بهـذا اإلشـكال فحـاولوا نفـ

( رغم انفـراده بهـا عنـدهم وخّصـوها بـالتبلي  فقـ   سلم ) صلى هللا عليه واله والعصمة عن النبي 

ا ولكنهم وقعوا في محذوٍر أعظم إذ احتاجوا إلى إثبات أن الب غ هـو فـي خطـاب المـولى وحـده 

 وهو ممنوع لقوله تعالى : 

  ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا         

 59لحشر /ا

صللى هللا عليله ) وهذا عدا توّرطهم في القول بعدم إمكان تأويله ا وعدا ا)يات ا)مرة بطاعتـه 

مشكلة في هذا المبحث سوى رغبة المكّلف في إدخال خطابه مـع ( . والحّق فالنه ال توجد  واله و سلم
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ــة صــورة ا وســوف يظهــر ذلــك بمزيــد مــن اإليضــاح فــي بحــث الم خطــاب المعصــوم  ــة بأّي ســتقّ ت العقلّي

 ومباحث األلفاظ .

 

 في التناقض بين تعريفه وتعريف الحكم( :  10المسألة ) 

قالوا في تعريف الحكم : )) هـو خطـاب الشـارع المتعلِّـق بأفعـال المكّلفـين باالقتضـاء أو الت ييـر 

 (1)أو الوضع ((

جعــل الــدليل هــو أقــول : كــان تعريــف علــم األصــول قــد فصــل بــين الحكــم والــدليل مــن قبــل ا ثــم 

ال طاب ثانيًا ا وعندما عّرفوا الحكم عّرفوه بال طاب ثالثًا ا إذ ال مندوحة لهم من تسمية الحكـم 

خطابًا ا وهذا ال معنى لـه اال أّنـه يريـد إدخـال خطابـه مـع خطـاب المـولى ا ألن الحكـم إذا كـان 

صـولي علـى موطـأ هو ال طاب ـ وفـق التعريـف أعـ ه ـ لـم يمكـن الفصـل بينهمـا فـ  يحصـل األ

 الخ (( …قدم لعلم األصول وال طريق له لوضع شيء اسمه )) العلم الذي يبحث في 

فلـو نقلنــا تعريــف الحكــم بـداًل مــن لفظــهِّ إلــى موضـعه مــن تعريــف علــم األصـول لكــان النــاتج هــو 

 عبارًة من أغرب العبارات هي : 

بأفعال المكّلفين الفرعية أو العملية عن ] ))  ما ُيبتنى عليه العلم ] ب طابات الشارع [ المتعلِّقة  

 خطاباتها [ التفصيلية ((    
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وذلــك بــالتعويض عــن األدلــة بال طابــات واألحكــام بهــا كــذلك . وعلــى هــذا فــ  وجــود لمــا ُيبتنــى 

عليــه هــذا العلــم ااّل فــي كونــه واقــع  بــين خطــابين . وهــذا هــو الحــّق فــالن علــم أصــول الفقــه واقــع 

 ومنما هو خطابهم للمكّلف . لكن أحدهما وهو األسفل ليس للمولىبالفعل بين خطابين و 

 

 

   

 

 

 

 

 

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  

 التناقضات في تعريف الُحكم وأقسامه

 في لفظ " التعلّق" في تعريف الحكم( :  11المسألة ) 

 قالوا : الحكم هو : 

 (1)أو الوضع (()) خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكّلفين من االقتضاء أو الت يير  
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وفيه عدا ما مّر تناقض مع تعريف علم األصول من حيـث التعّلـق وتوضـيحه : أّنهـم ذكـروا فـي 

تعريف العلم قيد " األحكام الشرعية " ثم عّرفوا الحكم بال طاب وال طاب مقّيـد بأفعـال المكّلفـين 

 الث ثة إلخراج غيرها من ال طابات . قال: 

هو خطاب هللا تعالى ولكن ليس كّل كـ م هللا ومنمـا هـو خصـوص )) إن الحكم عند األصوليين  

 (2)ك مه المتعلِّق بأفعال المكّلفين ((

إذن فال طــاب عنـــدهم قســـمان ا قســم منـــه ال يتعّلـــق بأفعــال العبـــاد وهـــذا يحتــاج إلـــى دليـــل وهـــو 

ّق لكـان ال يتعّلق بأفعال العباد ا فلو ص   مفقود ا بل هو محال في ذاته إذ ال خطاب للمولى

بعــض ال طــاب ال معنــى لــه وحاجتــه منتايــة لعــدم ترّتــب شــيء مــن األفعــال عليــه وهــو يلــم  فــي 

حقــه تعــالى ولــذلك فهــو محــال مــن حيــث هــو حكــيم ال يجهــل . فــالذا قــالوا : نريــد باألفعــال تلــك 

ال مســة : األمــر والنهــي والكراهــة والنــدب واإلباحــة . فســنقول : إذن فمــا يفّكــر فيــه المكّلــف لــن 

كــون مــن األفعــال إذا لــم يترّتــب عليــه فعــل  خــارجيٌّ وهــو ممتنــع ألن ال طــاب خ فــه حيــث قــال ي

 تعالى :

  ن ت دوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاس كم به هللا    

  284البقرة /           
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فا)ية أدخلع االعتقادات من جملة الح ل والحرام فهي من األفعال وعلم األصـول أخرجهـا فـي 

ين واالعتقــادات مــن التعر  يــف بقيــد " الشــرعية " حيــث قــال أن هــذا القيــد هــو الخــراج أصــول الــدِّ

جملة األحكام . ثم أخرجها فعً  خ ل التطبيق في الفقه . وكّل ذلك يتنـاقض مـع ال طـاب مـن 

 حيث هو خطاب كّلي .

 

 في أقسام الحكم: (  12المسألة ) 

ا وتنقســم األقســام إلــى أخــرى وأول أقســامه اثنــان : قــالوا : ينقســم الحكــم فــي حيثياتــه إلــى أقســام 

 تكّليفي ووضعي . 

أمــا التكليفــي فهــو ال مســة المــذكورة آنفــًا : الواجــب والمحــّرم والمكــروه والمنــدوب والمبــاح . وأمــا 

 الوضعي فما كان غير ذلك وعّرفوه:  

 (1))) بجعل الشيء سببًا أو شرطًا )خر أو مانعًا عنه (( 

ل الوضوء شرطًا في صّحة الص ة ا ثم اختلفوا في هذه المقّدمة ـ مقّدمـة الواجـب ومّثلوا له بجع

ــ فيمــا إذا كانــع واجبــة شــرعًا أم ال   ولــم يحســم (1)وذلــك بعــد اتفــاقهم علــى وجواهــا العقلــّي    (2)ـ

الكثير من الجهد ـ ولن يحسـم ـ ألن اصـل التقسـيم ال بالرغم من أنّه قد أخذ  الجدال إلى هذا الوقع
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ويشتّمل على عّدة تناقضات ُأبّين أحـدها فـي هـذا الموضـع     قة له بال طاب الكّلي للمولىع

مــن حيــث هــو حكــم إلــى أقســام أيهــر لهــم أن أحــدها هــو  وهــو : إن تقســيم خطــاب المــولى 

الواجــب ـ والمفــروض أن المقصــود بــه هــو الوجــوب الشــرعي ـ فالعــادة تقســيم نفــس الواجــب إلــى 

ج من تبعة ال طاب ومناقض ألصل التقسيم ا ألن ال طاب المولوي هو شرعي وعقلّي هو خرو 

المــراد مــن التعريــف ولــيس المــراد منــه الوجــوب العقلــّي خــارج ال طــاب ا فال طــاب الشــرعي ال 

 يتعّرض لآلراء الش صـية والتعريـف هـو بصـدد أقسـام الحكـم الشـرعي ال بصـدد هـذه ا)راء التـي

الش صـية بسـرعة فـور حصـول التقسـيم .  لقلد دخللت ااءاء  سّميت عنلدهم بلـ ) اتفلال العقل ء (

وتناقض التعريف ا ولذلك فالن مبحث األوامر التابع لمباحث األلفاظ ال يمكنه حسم النزاع حول 

مقّدمة الواجب مثً  لسبب واضق هو فساد التقسيم من جهة ودخول ا)راء في تفسير ألفاظ تلك 

فـي  بـين طريقـة البحـث األصـولي واـين طريقـة المعصـوم األوامر . وكّل ذلك يذّكد االخت ف 

بيـــان الحكـــم الشـــرعي بحيـــث ال ينـــتج مـــن دراســـته اال أن االســـتدالل علـــى الحكـــم الشـــرعي مـــن 

ال طاب هو شيء ال وجود له بل الحكـم الشـرعي هـو ذاتـه خطـاب الشـارع المذّلـف مـن خطـاب 

ال من واجبات الفويه كمـا  ا ومن ذلك من واجبات المعصوم  وخطاب المعصوم  المولى 

 ســيأتي فــي موضــعه . ومن واجــب الفويــه هــو تفّقــه األحكــام عنــه ونقلهــا إلــى الجاهــل بــالحكم بــ 

 تغيير أو ت ديل .

 :  في تعريف  آخر  للحكم(  13المسألة ) 
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 (1)قيل هو : )) االعتبار الشرعي المتعلِّق بأفعال العباد مـن االقتضـاء أو الت ييـر أو الوضـع ((

وقيل : أن سبب وضع لفظ " االعتبار " بدال من ال طاب في التعريف السـابق هـو أن لفـظ "  .

خطاب " قد أخرج المرحلة األّولى مـن مراحـل الحكـم وهـي مرحلـة مـا قبـل اإلنشـاء والتـي سـّميع 

بمرحلة ) الحكم االقتضائي ( ولّما كـان بعضـهم يـرى أّنهـا مـن مراحـل الحكـم فقـد أبـدل ال طـاب 

. لكني اعتقد أن السبب هو ليس هـذا ا بـل هـو تقسـيم الوجـوب إلـى شـرعي (2)العتبار (بلفظ ) ا

ـــّي فـــي مفهـــوم الوجـــوب الشـــرعي ـ بحســـب  وعقلـــّي . فلكـــي يتوّصـــلوا إلـــى إدخـــال الوجـــوب العقل

الم زمــات العقلّيــة ـ فــ  بـــد لهــم مــن الــت ّل  مــن ال طــاب وال يمكــنهم ذلــك اال قبــل اإلنشــاء . 

أشّده ا إذ ال يعلم أحد  ماهية االقتضاء أو الت يير أو الوضع قبل اإلنشاء ا  والتناقض هنا على

فيه األصولي س ق الحكم المولوي ، وهو املر  ال يدّعيله أّي واحلد  ملن  بل هو حكم  عقليٌّ يحاول

المعصــومين مطلقــًا ا ألن مرحلــة ) اقتضــاء الحكــم ( بمــا هــو حكــم ال يمكــن أن تقتضــي حكمــًا 

للعقــل بـــالحكم قبــل يهــوره فـــي ال طــاب وهــو جــوهر مـــا تنطــوي عليــه الم زمـــة  تضــمنيًا يجــوِّز

 العقلّية التي سنبطلها إنشاء هللا تعالى بم تلف الوسائل .  قال تعالى : 

     ن الحكم ُ اال هلل   

  40يوسف /          
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ض لـبعض والحصر هنا واضق ا فهو لم يفّوض ألحد من ال لق إصـدار الحكـم مطلقـًا ومنمـا فـوّ 

خلقه الحكم بمقتضى حكمه هو اي بما أنزل وهو م تلف عـن الفهـم األصـولي بـل نويضـه التـام 

ا ألن الحكــم بمــا أنــزل هــو حكــم  بحكمــهِّ بينمــا الحــديث عــن الحكــم قبــل اإلنشــاء هــو حــديث  عــن 

الحكم معه   أو قبلـه   . ومـن جهـة أخـرى فـالن الحـديث عـن تلـك المرحلـة مـن الحكـم هـو عمـل  

أن  ا وقــد أنكــر عيســى  فــق ال طــاب اإللهــي ألنــه حــديث  عّمــا فــي نفــس المــولى باطــل  و 

يكون له علم  بالحكم في تلـك المرحلـة اعتـذارًا للسـذال الموّجـه إليـه والمتعلِّـق بمـا إذا كـان قـد قـال 

 للناس بأّية صورة أن يّت ذونه وأّمه إلهين من دون هللا   فقال معتذرًا كما أنبأ هللا تعالى :

       ما قلت لهم اال ما أمرتني به   

  117المائدة /          

أّي أّنه ال يقول اال بعد صدور الحكم ا ثم نفى أن يكون قـد فعـل مـا هـو دون ذلـك وهـو إصـدار 

حكـــم قبـــل اإلنشـــاء أو التحـــد  عنـــه قبـــل صـــدوره حيـــث ال يعلـــم أّي شـــيء عـــن الحكـــم فـــي تلـــك 

 المرحلة فقال : 

 ال أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي و  

  116المائدة /          

ثم أّكد .. "أن هذا األمر ال يقدء عليه أحلد  م ال أحلد يعللم الغيلوّ كلّهلا سلواي فاللذي يعلمهلا هلو 

 أنت " : 

   ّنك أنت ع ّم الغيو   

  116المائدة /            
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 رفة حكم واحد .وهو واضح ألن مثل هذا الحكم يستلزم  حاطة بكافّة الغيوّ لمع

 

 في أقسام الوجوّ ــ الوجوّ الكفائي ( : 14المسألة ) 

)) وهــو الوجــوب المتعلِّــق بكــلِّّ المكّلفــين ااّل أّنــه يســق  عــنهم بامتثــال الــبعض مثــل غســل قللالوا : 

المّيع ومثل الحرف والمهن والصناعات التي يتوّقف عليها نظام المجتّمع فالن المولى يريـد هـذه 

 . (1)فيها من مصالق العباد ((األعمال لما 

هــذا الــن  يمّثــل رأي األصــوليين بــالوجوب الكفــائي ا وعليــه جــرى تبريــر التقليــد وســقوط وجــوب 

التفّقــه عــن المكّلفــين لوجــود بعــض الفقهــاء . وفــي هــذا الــن  تلبــيس ا إذ يتنــاقض مــع التعريــف 

الشـرعية " كمـا رأيتـه مـن  حيـث أخـرج المهـن والعلـم بالصـناعات بـل واكـلِّّ العلـوم األخـرى بقيـد "

قبــل مصــرِّحًا وشــارحًا للقيــد ا ثــم رجــع فجعــل المهــن والصــناعات مــن جملــة الوجــوب الكفــائي   

والــذي هــو ثــاني أقســام الوجــوب ا فعــل ذلــك هنــاك ـ حيــث أخرجهــا بالقيــد ـ خ صــًا مــن القســم 

يجـوز التقليـد فيــه .  األكبـر مـن ال طـاب . وقـد تحقــق عمليـًا بتـركهم العقائـد والـزعم بأّنهــا ممـا ال

فلما وصل إلى الوجوب الكفائي تذّكر أن أفضل ما يمّثلـون لـه هـو اشـتغال الـبعض باالجتهـاد ا 

ـــــف أن المهـــــن  ـــــه عـــــن ا)خـــــرين بالتقليـــــد ا فـــــأراد تبريـــــر هـــــذا العمـــــل موحيـــــًا للمكّل فيســـــق  التفّق

جهـــا مـــن والصـــناعات مـــن أقســـام الوجـــوب الشـــرعي وأّنهـــا مـــن جملـــة األحكـــام ذاهـــً  عـــن إخرا
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 يريـد هـذه األعمـال ا فـأين وجـد رعية (   ثـّم اّدعـى أن المـولى بقيـد )  الشـالتعريف قبل ذلـك 

المولى يريدها ل إذ يحتاج إلى دليل الثباتـه ا وال طـاب الكّلـي خ فـه كمـا رأيـع فـي آيـة حصـر 

الفعلـي بـه  الغاية من ال لق بالعبادة وعدم أرادته أن يبحثوا عن الرزق والطعام بل حَصَر الـرزق 

 :قال تعالى  مشيرًا إلى أن هذه األعمال ما هي اال فتنة .

  إن هللا  .مما أريمد ممنهم ممن رزق ومما أريمد أن يطعممون  .ما خلقت الجّن واألنس اال ليعبدون

   هو  الّرزاق ذو القوة المتيـن

  58ــ  56الذاريات /        

عمال ، وليس من شيء أدّل عليه من  سكان آدم ) فهو تعالى ال يريد لهم أن يعملوا أص ً هذه األ

   وزوجه الجنة ، ومعلوم أنّها جنة  أءضية كما أث تناه في كتب  لنلا أخلرى ، وكملا وءد علنهم )

( ( حيث قال الصادل )  : ) 

  (1)( ) لو كانت من جنّات السماء لما أُخِرج منها  

 تعالى : أنّها في األءض بدليل قوله  وفي قول  آخر  له 

  إني جاعٌل في األرض خليفة 

   33/  البقرة       

ين فانقطعـع  ومنما فرض على المذمن العمل والكّد للعيش بسـبب وجـود الكفـرة والمـارقين عـن الـدِّ

األرزاق لظهور الفساد في البّر والبحر وُأضطر إلى كسب عيشه بيده ا وأال فقانون االست  ف 
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رغــــدًا وال عمــــل لــــه ســــوى عملــــه األصــــلي وهــــو عبــــادة هللا تعــــالى األصــــلي : أن يأكــــّل المــــذمن 

 وتسبيحه والتفّكر في ملكوته والترّقي في ال ضوع واإلنابة من خ ل المعرفة.

 فالذا قالوا : إن هذا الوجوب هو في قوله تعالى : 

 فإما قضيت الص ة فانتشروا  

  10الجمعة /         

الت ييــر ال الوجـوب . فقــد جـيء با)يـة مــثً  علـى الت ييــر فـالجواب : إن هـذا عنــدهم مـن أقسـام 

وقــالوا : يفيــد جــواز البقــاء أو االنتشــار دون تــرجيق ألحــدهما علــى ا)خــر ــــ أو كمــا قــال : جــواز 

 . فالن قالوا : هو في قوله تعالى : (1)التفّرق أو البقاء مجتمعين

 فامشوا في مناكبها وكلّوا من رزقه  

  15 /الملك        

فهو مثله في الجواب عنه . على أن ال طاب القرآني واضق في م الفتـه لهـذا الـزعم مـن خـ ل 

وصفه المستمر للحياة الدنيا على أّنها لهو  ولعب  في موارد للّذم معلومة لكّل قارئ للقرآن الكريم 

. 

واالطمع مـن  والحّق أن هذه األعمال والحرف وزينة الحياة مدفوع  إليها اإلنسان بالطبع من جهة

جهة أخرى وهي فتنة لإلنسان ا والشارع المقدس إنما أراد كبق جماحها ومفهام المكّلف بأن حياة 

االســت  ف هــي خيــر  منهــا ا فهــي حيــاة دنّيــة أو دنيــا أّي واطئــة ومــن الســي  أن ي تارهــا علــى 
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ا وهـــذا مــا بـــدا  فيمــا لـــو أطــاع والة أمـــره ونّفــذ قـــانون الشــريعة الحيــاة التــي أرادهـــا لــه البـــاري 

 واضحًا في العديد من النصوص كما في آية الزينة وآية الشهوات حيث قال تعالى :

  ُزيممن للنمما  حممّشِ الشممهوات مممن النسمماء والبنيممـن والقنمماطير المقنطممرة مممن الممذهش والفضممة

   والخيل المسّومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وهللا عنده حسن المآب 

  14آل عمران /                

ولذلك فالنه تعالى لـم يـأمر بهـا بعـد إن تكّفـل بنـزول األرزاق إذا اّتقـاه أهـل القـرى وأقـاموا مـا ُأنـزل 

 إليهم من رّاهم . 

فــالن قــالوا هــو فــي بعـــض نصــوص األئمــة علــيهم الســ م التـــي تتحــّد  عــن ثــواب الرجــل الـــذي 

لف الن  القرآني بل جارية فيه من حيـث يكسب لعائلته ا فالجواب : إن هذه النصوص ال ت ا

أّنهـا تطمـئن المـذمن علـى بقــاء ثوابـه وثبـوت أجـره ألنـه مضــطر  لهـذا العمـل فـي مرحلـة االبــت ء 

فهو في ب ء وفي قلق دائم إذ يجد في الكــّد والعمل شاغً  له عن العبادة وذكر هللا قبل مجـيء 

ا ولو دققع النظـر فيهـا لوجـدتها تفيـد ذلـك  األمر ويهور دولة الحّق فهي موضوعة لهذه الغاية

وال ُيفهم منها أن تلك األعمال من أصل التكّليـف الشـرعي. بـل أوصـى الشـارع أن يقتصـر منهـا 

علــى مــا يــذّمن عيشــه والوغــه ا)خــرة مذّكــدًا علــى أن أبــواب الــرزق فــي يــده تعــالى . ولــذلك فــالن 

علــى الزهــد والنصــوص التــي تذّكــد مفهومنــا هــذا هــو الوحيــد الــذي يجمــع النصــوص التــي تحــّث 
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علـــى وجـــود ثـــواب علـــى الكســـب خ فـــًا لهـــم ا فـــالنهم يقولـــون مـــا يشـــاءون الســـتبعادهم ال طـــاب 

 القرآني الكّلي واعتمادهم الحكم العقلّي في أكثر المسائل العقائدية خ فًا للشرع .

 : في الوجوّ التوّصلي ( 15المسألة ) 

 قالوا : إن الوجوب التوّصلي : 

هو الوجوب المتعلِّق بفعل يصّق اإلتيـان بـه ولـو بـدون نيـة القراـة إلـى هللا تعـالى مثـل تطهيـر )) 

الثياب واألواني وجميع الحرف والصناعات . فالذّمـة تبـرأ مـن التكّليـف ومن لـم ينـو بهـا قراـة إلـى 

 (1)هللا ((

هذا ) وجـوب  أقول : دّقق في التعريف والشرح لت حظ التناقض العجيب فهو يزعم من جهة أن

( ومن جهة أّنه ) يصّق ( ب  نّية ومن جهة تبرأ الذّمة به ومن لم ينو بها   . ف  نعلم ما الوجه 

 في براءة الذّمة مع عدم النّية ل إذ المفهوم من براءة الذّمة هو االطمئنان إلى رضـا المـولى  

ـــ ـــف بوجـــٍه مـــا ولـــو علـــى قواعـــدهم ا وهـــو محـــال فـــي ذاتـــه بـــ  نّي ة إذ ال معنـــى لـــه ا عـــن المكّل

 فاالطمئنان يأتي من شعور المكّلف أّنه جاء بالواجب على الصورة التـي يرضـي بهـا المـولى 

فكيف يكون ب  نّية ل وكيف يبقى الوجوب وجواًا بدونها ل وما معنى أن تبرأ ذّمته وهو ب  نيـة 

واجـب ومن كـان واجبـًا ل . الظاهر أن المقصود هو أن المكّلـف ال ُيشـترط عليـه أن ينـوي فعـل ال

مثــل غســل الثيــاب قراــة إلــى هللا تعــالى ولكــن إذا فعــل تبــرأ ذّمتــه   وهــذا تنــاقض . إذ معنــاه أن 
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الكافر تبرأ ذّمته من تكليف غسل الثياب ومن كان ب  نّية   ف  يمكننا أن نقول ببراءة ذّمته مـن 

 مية غير مبّرأة . تكليف ال طاب ألنه لم يغسلها امتثاال لل طاب ا فذّمته إذن با

ويحتّمل أن الوهم جاءهم من جهـة عـدم نطـق أو تـذّكر المـذمن للنّيـة فـي أمثـال هـذه الواجبـات ا 

فصاغوا تعريفًا متناقضًا عليه وهو وهم  ألن نّية المذمن الزمة  له من حيث هو مذمن كمـن نـوى 

طهيــر ثيابــه مــدى أن يصــوم شــهر رمضــان كّلــه مــن أول يــوم ا فكــذلك المــذمن نّيتــه الزمــة لــه بت

أن كــّل مــذمن يتــذّكر حــين عليــه إعــادة ذكرهــا كــّل حــين ا بــل الحــّق  الحيــاة امتثــاال للشــارع فــ  يجــب

تطهيــر ثيابــه أن هــذا العمــل هــو رضــًى للشــارع وامتثــال  لألمــر ا فــ  أدري كيــف ُيصــاغ تعريــف  

 يث قال :( يرا  بين العمل والنّية دومًا ح صلى هللا عليه واله و سلمكهذا والنبي)

 ) إنما األعمال بالنيات وإنما لكّل إمرئ ما نوى ( .

 والتعريف يقول : ُيكتب له العمل وتبرأ ذّمته ومن لم يكن ناويًا    . 

 

 :  في تعريف الكراهة(  16المسألة ) 

 .(1)قالوا : )) هي ردع الشارع للمكّلف عن اإلتيان بالفعل مع ترخيصه اإلتيان به ((  

في هذا التعريف ا  فهنـاك فعـل يـردع الشـارع عـن اإلتيـان بـه وفـي نفـس الوقـع التناقض واضق 

يرّخ  اإلتيان به   . ولو قلع هذا الك م ألّي إنسان صاحب عمٍل لغضـب عليـك ـــ حاشـاك ـــ 
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واّتهمك بأنك ال تحترمه االحترام ال زم ولقال لـك : وهـل أنـا جاهـل لهـذا الحـد فـأردع عـن الفعـل 

 وُأرّخ  به ل 

ن مفـــاهيم الكراهــــة والنـــدب واإلباحــــة عنـــدهم ملتبســــة جـــّدًا بســــبب إخـــراج العقائــــد ومجمــــل إ  

ال طابات من التعـاريف وال يمكـنهم صـياغة تعـاريف لهـا غيـر متناقضـة فـي ذاتهـا ألن المفـاهيم 

 عنها مغايرة لما في ال طاب أصً . 

 

 : في لوازم الكراهة ( 17المسألة ) 

 .  (1)اب وُيمدح امتثاال لنهي هللا ا وفاعله ال يستوجب اإلثمقيل : يلزم منه أن تاركه ُيث

أقول : هذا متناقض ا فالن األصولي ال يستطيع اإلجابة على السـذال : لمـاذا ال يسـتوجب اإلثـم 

كما أوضق سبب الثواب من حيث أّنه امتثال لنهي هللا ل فالفاعل ــ فاعل الكراهة ــ إّما لـم يمتثـل 

ثــم خ فــًا لمــا قــال ا أو مــرّخ  لــه بالفعــل ومذن فالفعــل غيــر منهــيٍّ عنــه لنهــي هللا فيســتوجب اإل

 أصً    .

وعلى العموم يسق  التعريف واللوازم بعضها بعضًا ا وهذا يعني أّنها من ك مهـم وال ع قـة لهـا 

 بما قّرره الشارع . 
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اب فيمـا إذا كـان إن مفهوم الرخصة هو السماح للمكّلف بالتيان الفعل مع عـدم توّجـب الـّذم والعقـ

منهّيًا عنه في حاٍل من األحوال أو شرٍط معّيٍن يتحّقق في موضوعه ا أو عكسه اإلذن لـه بعـدم 

إتيان الفعل مع أّنه مأمور  به بشرط عدم حرمانه من الثواب واشرٍط معّيٍن يتحّقق فـي موضـوعه 

لـردع . وقـد قــال . وقـد اغفـل التعريـف هـذه العناصـر وأدخـل التــرخي  فـي تعريـف الكراهـة مـع ا

 األئمة عليهم الس م : 

 ) إن هللا يُحش أن تُؤتد ُرخصه كما يحش أن تؤتد عزائمه (     

ومذا جــــاء المكّلــــف بمــــا أحّبــــه هللا فقــــد اســــتوجب الثــــواب ا وال أقــــّل مــــن أن ال ُيحــــرم منــــه إن لــــم 

ألجـر ـــ يسـتوجبه كمـا فـي ُرخـ  ال لـق إذ المفهـوم منهـا إعطـاءه رخصـة مـع عـدم حرمانـه مـن ا

وملزوم الكراهة خ فه حيث اّدعى أّنـه ال يسـتوجب اإلثـم ـــ ومعنـاه أّنـه محـروم مـن األجـر . وقـد 

يكون االلتباس في المصطلق فق  كما هو ياهر إذ ال يقصدون بالرخصة ما في نصوص أهل 

البيع عليهم السـ م وعلـى ذلـك يتوّجـب علـيهم صـياغة التعـاريف واللـوازم بمـا يطـابق النصـوص 

غًة ومفهومًا كـي ال يلبسـوا علـى النـاس ديـنهم ويصـبق خطـاب الشـارع فـي واد وخطـابهم فـي واٍد ل

 آخٍر .

 

 في تعريف اإلباحة( :  18المسألة ) 
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قالوا : )) هي ت يير الشارع للمكّلفين بين إتيان فعٍل وتركـه دون تـرجيق ألحـدهما مـن قبلـه علـى 

 (1)ا)خر ((

كهذا إلى الشارع ألن المرّجحات متضّمنة فـي ال طـاب الكّلـي أقول : ال يمكن أن ُينسب ت يير  

تضمّنًا يقّدره المكّلـف ا فـالترك والويـام بالفعـل مشـروطان بشـروطهما مـن حقـوق أو واجبـات كمـا 

في حقوق أعضاء البدن وغيرها في رسالة الحّقوق لإلمام السّجاد زين العابدين علي بن الحسين 

 النبات والمياه والجماد كما في حديث األراعمائة وصية لرسول من الحيوان و  أو حقوق الَ لق

وجملة وصاياه األخرى    هللا )   صلى هللا عليه وآله وسّلم  ( التي أوصى بها أمير المذمنين 

ا ولكــن لّمــا كــان الكثيــر منهــا فيهــا متغّيــرات ال ُتحصــى فقــد أوكــّل  ألبــي ذّر وســلمان الفارســي 

إلى المكّلف ضمن ال طاب العام وليسع كما قال أّنها بـ  مـرّجق ا إذ ترجيق األفعال أو تركها 

ُيفهم من قولـه غيـاب التـرجيق مطلقـًا. واألولـى أن يقـال فـي التعريـف )) هـو ت ييـر المكّلـف بـين 

إتيــان الفعــل وتركــه بتــرجيق أحــدهما فــي موضــوعه وحينــه بمــا يــذّدي إلــى حصــول الثــواب واــراءة 

ة لل طـاب الشـرعي (( . لكـنهم كمـا علمـع اسـتبعدوا القواعـد العاّمـة فـي الذّمة وفق القواعد العامّ 

العقائــد مثلمــا اســتبعدوا قواعــد الســلوك بــالقيود المــار ذكرهــا فــي تعريــف علــم الفقــه . ومعلــوم أن 

اإلباحــة ومــا يتعّلــق بهــا  مــرتب  بنظــام األخــ ق فــي اإلســ م وهــو دومــًا خاضــع  للمرّجحــات وأال 

)   صـلى هللا عليـه وآلـه وسـّلم  ( مـثً  مـن شـأن المـذمن حينمـا يكـون )  كيف ُيعجب رسـول هللا
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نومه عبادة ( بينما النوم عندهم من المباحات ا وملزومه عنـدهم أن ال عقـاب وال ثـواب عليـه ل 

بتقسـيمات مــن عنــدهم لــم    وهـذا مــن أعجــب األمـور التــي حرمــوا فيهــا المكّلـف مــن ثــواب هللا 

ا في المسألة ا)تية . نعم فـي تعريفنـا ا)نـف الـذكر يسـتلزم مـن المكّلـف ينزِّل بها من سلطان كم

التعــّرف علــى ال طــاب الكّلــي وتحصــيل األصــول العمليــة بأّيــة صــورة وهــم يقولــون لــه : ال   ال 

ق  تفعـل ألنــك عـامي وال تقــدر   . فلمـاذا أمــره الشــارع إذن بـت وة القــرآن ل أم يحسـبون أننــا نصــدِّ

 ّرد اللهو وال ع قة لها بأفعال المكّلف ل أن الت وة هي لمج

 في ملزوم الم اح( :  19المسألة )     

قــالوا : )) ويلــزم علــى اإلباحــة عــدم ترّتــب الثــواب والمــدح علــى الفعــل وعــدم العقــاب والــّذم علــى 

 . (1)الترك ((

لحرمان منـه وهذه اللوازم باطلة شرعًا إذ ي الفها مئات النصوص المعلومة من ترّتب الثواب أو ا

لكثير مما هو عندهم من باب المباح ا ومنما أوقعهم في ذلك ما رأيتـه فـي أول مسـائل التعريـف 

من قيد التعّلق بأفعال المكّلفين ب صوص ال طاب حيث جعلوا أكثر ال طـاب ال يتعّلـق بأفعـال 

فـين ا وأال المكّلفين وهو محال ألن كّل خطاب شرعي وارد له تعّلق ما بفعل ما من أفعال المكلّ 

ف  يكون له معنـى والشـارع منـّزه  عنـه . ومعلـوم  أنـك لـو نمـع القيلولـة ال ألّي سـبٍب الحـٍق مثـل 

أو أه مـذمٍن أو للويــامِّ بحـٍق مــا بعـد النــوم ا بـل ال غايــة فيــه اال  عيـادة مــريض أو زيـارة إمــام 
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عليهم الس م فـي حقـوق الراحة ا فالنه يترّتب عليه ثواب ألنك أعطيع لبدنك حقًا كما ورد عنهم 

البـدن وعنــد توديـع البــدن للـروح عنــد المـوت حيــث يــذكر كـّل منهمــا لصـاحبه مــا أعطـاه مــن حــقٍّ 

وما منعـه . وهـذا المثـال يصـقُّ لجميـع المباحـات األخـرى مـن حيـث أّنهـا تنطـوي علـى مـدح وذّم 

و من المباحات ألن وثواب وعقاب ا بل ورد في المأثور أن فعً  منها أنقذ عابدا من النار ا وه

 : الموضوع متعلِّق باألخ ق وقد قال الصادق 

 ) ما عبد هللا بشيٍء مثل ُحسن الخلق (            

 

 في أقسام الحكم الوضعي( :  20المسألة ) 

قّسموه إلـى ث ثـة أقسـام ا واعضـهم قّسـمه إلـى تسـعة أقسـام . وعنـد النظـر إليهـا نـرى أن الجـامع 

ي الحكم بحيث أن صورة التراب  بين الطـرفين هـي التـي تجعلهـم ُيفرِّعـون لها هو وجود طرفين ف

عليه قسمًا جديدًا أو يضّمون األقسام إلى بعضها البعض ا وهذا الباب مضطرب جدًا وفيه من 

اإلعتباط ما ال مزيد عليه ا إذ وجدوا أن الع قة بين الطرفين قد تكون سببية مثل الجنون سبب 

وضـــوء شـــرط لصـــّحة الصـــ ة أو مانعيـــة كالنفـــاس مـــانع مـــن الصـــ ة أو للحجـــر أو شـــرطية كال

ع ماتية كرؤية اله ل ع مة على ثبوت العيد أو علِّية كنصـاب الزكـاة عّلـة لثبـوت وجواهـا أو 

 الصّحة مثل شرائ  اإليقاعات أو الفساد مثل العمرة ب  طواف. 

 بيد أن هذه األقسام م تلطة فيمكن القول مثً  : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 جنون سبب للحجر كما قال بعضهم .إن ال

 أو الجنون ع مة على ثبوت الحجر كما قال آخرون . 

 أو الجنون شرط إليقاع الحجر .  

 أو الجنون عّلة إليقاع الحجر   

ومعنى ذلـك أن الحالـة الواحـدة يمكـن أن تـدخل مـن أكثـر مـن بـاب وأكثـر مـن قسـم ا وهـذا يمّثـل 

ل المســألة مــن قســم معــّين وجــراء ذلــك تحصــل إزاحــة فــي إحــدى مشــاكّل الفقــه ا فكــّل فويــه يــدخ

الحكم واخت ف ثم تأتي األدلة وهي األخرى موّزعة على أبواب وأقسام فيكون االخت ف أمرًا ال 

وعنايتــه بالعبــاد ولطفــه ا إذ أوصــل لهــم   مفــّر منــه ا ومذا حــد  اّتفــاق فهــو إنمــا بفضــل هللا 

تأويـل ولوالهـا لمـا بقـي مـن األحكـام شـيء . ومـا ذلـك اال نصوصًا كثيـرًة عصـّيًة علـى التبـديل وال

بسبب عشوائية التقسيم وعدم وجود ضواب  مأخوذة من مجموع ال طاب ا وتلك األقسام ما هي 

اال أقســام ابتكرهــا األوائــل ومــا زال كــّل جيــٍل يزيــد ويفــّرع عليهــا حتــى تشــابكع واختلطــع وأصــبق 

حجيـة علـى األصـولي فضـً  عـن المبتـدئ فـي الفقاهـة إدخال المسألة في بابهـا الفعلـي أشـبه باأل

فضــً  عــن طالــب العلــم . وقــد يهــر ذلــك مــن خــ ل شــكوى األصــوليين أنفســهم مــن توّســع تلــك 

األبحــا  ويهــور أبحـــا  بــ  موضـــوع وال يمكــن تطبيقهـــا علــى مســـألة مــا ا بـــل أكثرهــا مســـائل 

بمحــــاوالت لتهــــذيب األصــــول   افترضــــوها وأعجــــبهم التوّســــع فيهــــا مّمــــا أّدى إلــــى ميــــام بعضــــهم 
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واالجملــة فــالن األصــول ُوضــعع ال لفهــم التشــريع والعلــم باألحكــام بــل لوضــع األحكــام ا إذ أّنهــا 

موضوعة أصً  ل دمة نظرية تقول بعدم وجود حّجة هلل في األرض في كّل زمان ا مّما يسـتلزم 

وتناقضــها فاضــق ألنهــا إذ يهـور ميــادة شــرعية تبــّع باألحكــام اإللهيــة . وهــذه النظريــة متناقضــة 

أنكــرت وجــود مــن يبــّين األحكــام وضــرورته فالنهــا قالــع مــن جهــٍة أخــرى أن األحكــام غيــر بّينــة 

بنفســها وتحتــاج لمــن يبّينهــا للمكّلفــين . فالنظريــة فــي الواقــع لــم تحــاول اال اســتبدال ميــادة دينيــة 

صللى هللا والرسـول )  مـن هللا بويادة دينية أخرى ا والفارق بين الويـادتين هـو أن األّولـى معّينـة

( بنفس الحكم الشرعي ا واألخرى معّينة من قبل الَ لـق بحكـم عقلـّي . فاألخـذ  عليه واله و سلم

باألصول عند قوٍم يذمنون بوجود الحّجة هو من أغرب محـاوالت الجمـع بـين المتناقضـات ا فلـم 

ومــن هنــا ال بـــد مــن مناقشــة  يكفهــم تنــاقض التأســيس حتــى نقلــوه إلــى الرافضــين لهــذا التأســيس .

المبــاني التــي قامــع عليهــا هــذه العمليــة بكاملهــا ــــ أعنــي المســتقّ ت العقلّيــة ومباحــث الحّجــة ــــ 

 لي حظ القارئ مدى افتراقها واخت فها مع الكتاب والسّنة وهوما يأتي في المبحث ال حق .
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

 

 كـــــــــــــمالحــــــــــــا     

 وفيه : 

 الحسن والقبح العقلّي والمالزمات العقليّة وما يتفّرع عنها من حجج  

      

 تّمهيــــد 

 

اختلـــف أهــــل اإلســـ م بشــــأن قـــدرة العقــــل علــــى الحكـــم بحســــن االشـــياء ومبحهــــا بـــين منكــــر لهــــا 

) الشــيعة ( ـ  كاالشــعرية وعمــوم أهــل الســنة ومثبــع لهــا كالمعتزلــة والشــيعة . ونقصــد هنــا بلفــظ

( وال رواة حــديثهم وال متكّلمــيهم علمــاء األصــول بعــد الغيبــة فلــيس مــنهم األئمــة االثنــى عشــر )

قبل عصر الغيبة ا ألن لهم نظرية في المعرفة ت تلف عـن جميـع النظريـات األخـرى وال ع قـة 

ا بعـد لها بتنظير األصوليين من جميع الفرق وسوف نحاول الكشف عـن هـذه النظريـة وم محهـ

 تفنيد آراء الفرقتين في الحكم العقلّي إن شاء هللا تعالى . 

لم يكن إصرار االشعرية على سلبية العقل وعدم قدرته علـى الحكـم اال بسـبب موقـٍف مسـبٍق مـن 

موضوع اإلمامة وكذلك إصرار اإلمامية على قدرة العقل على الحكم إنما كان بسبب مبحٍث في 
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ين ال أصول الفقه هو مبحث اإلمامة . وخ صة األمر : إن متكّلمي الشيعة واتعلـيٍم  أصول الدِّ

من أهل البيع عليهم الس م رّدوا على من ينكر وجود الحّجة بنفس الردود على من ينكر وجود 

النبـــوة ا فاإلمامـــة فـــرع علـــى النبـــوة ا بـــل األّولـــى القـــول أن اإلمامـــة أصـــل والنبـــوة فـــرع ا إذ لـــوال 

د اإلمامـة أو الحّجـة الدائمـة علـى ال لـق ألنتفـع النبـوة . وكـان ذلـك دلـيً  الضرورة العقلّية لوجـو 

  ( صللى هللا عليله والله و سللمعقلّيًا عندهم إضافة إلى األدلة النقلية كالوصـية وأحاديـث النبـي ) 

والوقائع التاري ية . ووجـد االشـعرية أّنـه إذا أمكـن الـت ّل  مـن النصـوص النقليـة بتأويلهـا لغويـًا 

ريق اإلعتباط ف  يمكن الت ّل  من الدليل العقلّي هذا اال بالنكاره وسلب قدرة العقل على عن ط

 الحكم ومرجاع المبحث إلى المنقول ليظّل دائرًا في حلبة المنقول الذي يمكن تأويله . 

إذن أراد االشعرية إلغاء هذا المبحث لهذه الغاية مـع علمهـم المسـبق أن للعقـل قـدرة علـى الحكـم 

ومبق االشياء ومع علمهم المسبق أن المرء ال يذمن بالرسـول ) ص ( وكتـاب هللا ويعتقـد  بحسن

بصــّحة دينــه اال مــن خــ ل حكــم عقلــّي . ولــذلك يهــرت هــذه القــدرة عنــدهم فــي العقــل ـ وخ فــًا 

للمبحث الك مي ـ يهرت في الفروع وفي الفقـه فـي مباحـث الويـاس واالستحسـان واإلجمـاع ولـم 

 يحمـــل لفـــظ ) العقـــل ( مـــع أن هـــذه جميعـــًا هـــي أحكـــام عقلّيـــة ال شـــرعية فظهـــر يضـــعوا عنوانـــاً 

ين مــن  تناقضــهم الشــنيع مــع أصــولهم . فكــأّنهم أرادوا التعــويض عــن إنكــارهم لهــا فــي أصــول الــدِّ

خ ل األخذ بها في الفـروع . علمـًا أن الموضـوع هـو بـالعكس مـن ذلـك تمامـًا ا إذ أن المـرء إذا 
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فــالن العقــل يحكــم بعــد ذلــك   ( وكتــاب هللا  صلللى هللا عليلله واللله و سلللم)آمــن بعقلــه بالرســول 

بوجـــــوب اّتباعـــــه وطاعتـــــه وال يحكـــــم لنفســـــه بالمكـــــان مشـــــاركته فـــــي الحكـــــم مـــــن خـــــ ل الويـــــاس 

واالستحسان وما شابه . وهكذا فهذالء قد أنكروا الحكم العقلّي حيث يجب االعتراف بـه واعترفـوا 

 ه العقل فانعكس األمر عّما هو عليه في القرآن .به في موضٍع يجب ااّل يعمل في

أما األصوليين من اإلمامية فالنهم حيث أكـدوا علـى قـدرة العقـل علـى الحكـم العـام فـي األصـول ـ 

ين ـ إلثبــات اإلمامــة فقــد نقلــوا هــذه القــدرة عــن طريــق مــا ســمي بالمســتق ت العقلّيــة  أصــول الــدِّ

فـــي مقابـــل الحكـــم الشـــرعي . ثـــم رفضـــوا الويـــاس  والم زمـــة إلـــى الفـــروع لت ـــريج حّجيـــة العقـــل

( ـ علما أن الوياس هو الحكم  واالستحسان العقلّي ألهل السنة ياهريا تنفيذًا لوصايا األئمة )

العقلــّي  وهــو ذات الم زمـــة العقلّيــة كمـــا ســنرى مـــن تحليــل أقـــوالهم علــيهم الســـ م . لقــد قامـــع 

ت أخـــرى لتمريـــر مـــا أنكـــره كـــّل مـــنهم والنـــاتج أن الفرقتـــان بتغييـــر األلفـــاظ واســـتعمال اصـــط حا

المجموع قد أخذوا عمليًا بما هو مرفوض فـي الشـرع رفضـًا قاطعـًا ـ وامـا يـذدي فـي النتيجـة إلـى 

إنكـار اإلمامــة أمــا مباشـرة كمــا فعــل العامــة أو بـالطريق غيــر المباشــر كمـا فعــل األصــوليين مــن 

 اإلمامية . 

يـــة ليســوا جميعـــا مــن األصــوليين بـــل القســم األكبـــر هــم مـــن ولكــن مــن المعلـــوم أن طائفــة اإلمام

ــة بــل ومجمــل قواعــد األصــوليين  العلمــاء المحــدثين االخبــاريين وهــذالء ينكــرون الم زمــات العقلّي
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أشــد اإلنكــار وأن كانــع المرجعيــة والشــهرة لألصــوليين. بــل أن بعــض األصــوليين قــد شــّكك فــي 

وأنكر الم زمة العقلّية بعض ثالث من األصـوليين ثمرة المبحث بل وأنكر الثمرة البعض ا)خر 

 مثل صاحب الفصول كما سنرى .

وّلمــا كنــع اعتقــد أن هــذه المســألة هــي اكبـــر مســألة ابت ئيــة ابتلــي بهــا الم ئكــة أواًل فــي قصـــة 

(  وابتلي بها آدم حيث أمره هللا تعالى بعدم األكل من الشـجرة بحكـم شـرعي   )السجود )دم  

ه عقــً  وابتلــي بهــا كــّل ال لــق تباعــًا وأّنهــا ســبب الفرقــة وفهمهــا يشــكّل عــامً  مــن غيــر مفهــوم لــ

عوامل االتحاد ويوّضق أهـّم وأّول خطـوة لإليمـان وع قـة الفـرد ب القـه وأّنهـا مصـدر االضـطراب 

في مباحث األصول كّلها وسبب ال  ف بين األصوليين واإلخباريين وسبب ال  ف بين الملل 

لحوار بين األديان مستحيل بدون حسم لهذه المسـألة ا إذ هـي سـبب ال ـ ف واسـاس كّلها وأن ا

ســأحاول  –لهــذه األســباب وغيرهــا  –اتبــاع كــّل قــوم لحكمهــم العقلــي المســتقل عــن الشــرع فــالني 

إبطال المستق ت العقلّية بم تلف الطرق والسـبل واسـتبدالها بــ ) نظريـة المعرفـة ( المنتزعـة مـن 

( والــذين بهــم يجمــع هللا الملــل   )والكتــب المنّزلــة والمتـــّفقة مــع كــ م أهــل البيــع القــرآن الكــريم 

بعد الض ل والتفّرق وينقذهم من مهاوي الهلكة كما استنقذهم بهم من الشرك وعبادة األصـنام ا 

ين واإليمـان والوعـد اإللهـي والبـداء وغيرهـا ليكـون  ثم أني سأرا  هذا المبحـث بكلِّيـات أصـول الـدِّ
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لمفهوم عنها مفهومـًا مـن مجمـوع ال طـاب خ فـًا لمـن قّسـموا القـرآن إلـى قطـع و جعلـوا الكتـاب ا

 زارًا ا وات ذوا القرآن عضين .

و سوف اجعلها كما في البحثين السابقين علـى صـورة مسـائل ا تسـهيً  للقـارئ الكـريم ا متلمسـًا 

ـــتّمّعن فـــي هـــذه المســـائل والتفكـــر فـــي مع انيهـــا وعـــدم إصـــدار األحكـــام مـــن العلمـــاء األفاضـــل ال

المسبقة بشأنها والتشّبث بالمواقف المبّيـتة بصـددها واذكـرهم بـأمر هللا تعـالى أن ال يزّكـوا أنفسـهم 

فالنـه أعلــم بمــن ضـّل عــن ســبيله وهـو اعلــم بمــن اهتـدى ا كمــا أذّكــرهم بكيـد هللا تعــالى واســتدراجه 

أيضًا بقّلـة أهل الحّق وكثرة أهل الباطل  للمرء من حيث ال يشعر وأن ال يأمنوا مكر هللا واذكرهم

( في أحاديث الم حم مـن حسـن مظهـر النـاس  صلى هللا عليه واله و سلمواما ذكره رسول هللا )

والعلمــاء فــي آخــر الزمــان و ســوء ســريرتهم ا وهــي نصــوص كثيــرة جــدًا بــين أيــديهم لهــا داللتهــا 

 –فالن الحّق أحـّق أن يتـّبع وأن وجدوها غير ذلك  فليتنبهوا ولينـّبهوا العامة فالن وجدوا فيـها الحقّ 

فليعيـــدوا الكـــرة و يطلبـــوا مـــن هللا تعـــالى هدايتـــه فالنـــه قريـــب مجيـــب ا  –وهـــي ليســـع غيـــر ذلـــك 

 واستغفر هللا لي ولهم أّنه غفور رحيم .
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 مسألة الحكم العقليّ  في صيغة تحرير (:21المسألة )

 مخادعة فيهاووجه ال

صــيغة التحريــر : )هــل لألفعــال حســن ومــبق بحســب ذواتهــا ولهــا مــيم ذاتيــة فــي نظــر العقــل قبــل 

فرض حكم الشارع عليها أو ليس لها ذلك ومنما الحسن ما حّسنه الشارع والقبيق ما مبحه والفعل 

 (1) )مطلقًا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنًا وال قبيحا

   ف األصيل بين االشاعرة والعدلية .قال : وهذا هو ال

أقول : هذا الك م ال يصق لتحرير المسألة فهو متناقض وم الف ألصل المسألة وفيه م ادعة 

إذ ال خـ ف فـي كــون الفعـل فـي حـدِّ نفسـه أمــا  –. ذلـك ألن األصـل لـيس الفعـل فــي حـدِّ نفسـه 

المنكــر لحســن ومــبق الفعــل إنمــا حســن أو قبــيق فحــّول الكــ م إلــى الفعــل نفســه ليــوحي للمــرء أن 

 ينكر البديهيات وهو ليس كذلك .

وابتداء الك م بلفظ )األفعال ( فيه حيلة أخرى ألن المظفر وعموم األصوليين إنما أثبتوا الحسن 

والوبق من العموميات والكبريـات مثـل حسـن العـدل و مـبق الظلـم   فهـذا ال إشـكال فيـه وال ينكـره 

  من غيرهم .عاقل ال من االشاعرة وال
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وال يغيــب عــنهم أصــل الموضــوع والــذي هــو هــل للعقــل قــدرة علــى إرجــاع كــّل فعــل إلــى عنوانــه 

األصلي من الوبق والحسن قبل فـرض حكـم الشـارع أم ال ل  أم أن العقـل ال يمكنـه ذلـك اال بعـد 

 حصوله على الحكم الشرعي . فهذا هو السذال الصحيق للمسألة .

ـــه إذ المنكـــر ال ينكـــر هـــذه وتشـــديد النكيـــر علـــى مـــن أنكـــ ر قـــدرة العقـــل علـــى الحكـــم ال داعـــي ل

ال تفسلدوا فلي  حينمـا قيـل لهـم :    نملا نحلن مصللحون العموميات وأال كيـف قـال الكفـار : 

فــالنهم ارجعــوا أفعــالهم إلــى الصــ ح ولــيس إلــى الفســاد ومعنــى ذلــك أّنهــم يحكمــون   األءض

 عمومًا بحسن الص ح ومبق الفساد .

ن االخــت ف فــي األفعــال وأفرادهــا فعــً  فعــً  والحكــم علــى كــّل منهــا أّنــه مــن الصــ ح أو بيــد أ

الفساد هو موضوع البحث فاالدعاء أن ال  ف هو في الويم الذاتية لألفعال فيـه م ادعـة إذ ال 

 خ ف في كونها تنطوي على ميم ذاتية .

 

في تحرير آخر للمسألة(: 22المسألة )  

لسـابق : هــل للعقـل قـدرة علـى معرفـة الويمــة الذاتيـة للفعـل قبـل فـرض حكــم أجيـب علـى السـذال ا

 أجيب عليه بنعم له قدرة على ذلك .… الشارع عليه 
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أقول ذلك بعد تصحيق صيغة التحريـر والتـي أوردهـا المظــفر بصـورتها الصـحيحة بعـدما اطمـأن 

الحكـم المسـتقل عــن  إلـى أن القـارئ قـد أصـبق فـي صـّفه  مـن حيــث أّنـه يحكـم بقـدرة العقـل علـى

 الشرع .

لكن الغريب ومع كّل هذا الكّم الكبير من المجادالت في المسألة بين المـذاهب واـين علمـاء كـّل 

ومنمـا ذكـروا أّنـه العقـل العـام أو … مذهب فالنهم لم يحّددوا المقصـود بهـذا العقـل تحديـدًا صـارمًا 

عبـارات موهمــة فـالنهم ومثلمــا انتقلــوا هـو العقــل بمـا هــو عقـل أو ) عقــل العقــ ء ( .. وهـذه كّلهــا 

مــن العــام إلــى األفعــال ال اصــة وأفرادهــا انتقلــوا مــن األحكــام القبليــة إلــى األحكــام التركيبيــة فــي 

م ادعة مشينة للقّراء يذسف جدًا أن يقوم بها علماء ورعون وأتوياء مثلهم وهو ما سأكشف عنه 

 ة .في المسائل ال حقة بعد تحديد عناصر البحث الكامل

يني ) القـرآن والسـنة (  –عقـل العقـ ء  –ذلـك أن العقـل بهـذا المعنـى  ال وجـود لـه فـي الـن  الـدِّ

 كما سنرى . والتحرير ا)خر للمسألة جاء على النحو ا)تي:

  هل للعقل بعد حكمه علـى شـيء بالحسـن أو الوـبق أن يحكـم بأّنـه يكـون كـذلك عنـد الشـارع أو

 ال ل 

التنـــاقض إذ منـــع منـــه اال شـــعرية واالخبـــاريون مـــن اإلماميـــة واثبتـــه  اختلفـــوا فـــي ذلـــك إلـــى حـــد

 األصوليون من المعتزلة واإلمامية .
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وأساس ال  ف هو في تحديد المقصود بـ ) الشيء ( هنا فهـي العبـارة المهمـة فـي هـذا التحريـر 

ويحكم كـذلك . ألن الشيء إن كان المقصود به الكّليات مثل الظلم فالعقل يحكم قطعًا أّنه قبيق 

أن العدل حسن ويحكم قطعًا أن الشرع يحكم بهذا الحكم . ومنما منع منه المانعون ألنهم أدركوا 

أّن المقصود بالشيء ليس الكّليات . بل إرجاع األفعال إلى عناوينهـا األصـلية فمثـل هـذا الحكـم 

 عمــل فيمــا إذا حكـم  تركيبــيٌّ ومعنـاه أن العقــل قـادر علــى الحكـم علــى كـّل فعــل وكـّل حركــة وكـلّ 

كــان حســـنًا أو قبيحـــًا والتــالي فـــالن الســـذال عــن هـــذا النـــوع مــن األحكـــام وهـــل يحكــم العقـــل بأّنهـــا 

ستكون كذلك عند الشرع إنما هو سذال عن فائدة الشرع نفسه وهو شـيء متنـاقض مـع التعريـف 

اك حاجـة إذ لو كان للعقل هذه القـدرة علـى التفصـيل ومرجـاع كـّل فعـل إلـى عنوانـه لمـا كانـع هنـ

إلــى الشــرع والكتفــى المــولى بحّجــة العقــل وحــده . وفــي هــذا وحــده دليــل  كــاٍف علــى أن العقــل ال 

يقدر على بعض األحكام وقد اقّر به األصوليون من خ ل االعتراف بوجود ) غيـر المسـتق ت 

كـام العقلّية ( . لكن المذسف أن هذا االعتراف ال فائدة منه إذ المقصود مـن المبحـث لـيس األح

القبليـة العامـة بـل التفصــيلية ألن الغايـة مـن المبحــث االسـتفادة مـن الحكــم العقلـّي لتحديـد العمــل 

والموقف من الحكم الشرعي ا بل لتحديد نفس الحكم الشرعي عند ضعف أو غيـاب األدلـة كمـا 

 هو معلوم . وهذا كّله من التفصيل وفق التعريف المتضمِّّن لقيد ) التفصيلية ( .

This file was downloaded from QuranicThought.com



وا قـدرة العقـل مـن خـ ل الحكـم العـام والكّليـات و طّبقـوه علـى التفاصـيل وهـذا هـو مكمـن نعم أثبتـ

 الم ادعة في البحث .

إذن فالواجـب أن تتغيـر صـيغة تحريـر المســألة ليكـون السـذال عـن ســبب قـدرة العقـل علـى الحكــم 

تعلـّق األمر العام دون التفصيلي وعن العلـّة في اخت ف ال لق في الحكم رغم توحد عقولهم إذا 

بالتفاصيل .  فكّل طاغية يقول لك أن الظلم قبيق والعدل حسن ولكن المشكلة أّنه ي تلف معك 

فـــي اعتبـــار أفعالـــه مـــن الظلـــم فهـــوال يقـــرُّ بـــذلك و يـــرى أّنهـــا حســـنة . والواجـــب البحـــث فـــي هـــذا 

كــالظلم االفتــراق فــي الحكــم عنــد الحــديث عــن األفعــال بمــا هــي أفعــال ال بمــا هــي عنــاوين عامــة 

والعــدل والتــي هــي مســتندهم فــي إثبــات حكــم العقــل . ولــو فعلــوا ذلــك الكتشــفوا العنصــر ا)خــر 

 الغائب في البحث .

أمــا الســذال : هــل المــولى ينــّزل الشــرائع علـــى وفــق أحكــام العقــل ل وهــل يحكــم العقــل بضـــرورة 

 عً  .الت زم ل فهو سذال  متناقض  إذا كان المقصود التفاصيل واألفعال فعً  ف

ذلك ألنهم أن قالوا ) نعم ( ألغـوا ضـرورة الشـرع وأن قـالوا ) ال ( أصـبق الشـرع مـن ال معقـوالت 

وكّ هما خاط  وهو دليل على أن وضـع المسـألة بـين احتمـالين بـاطلين إنمـا يشـير إلـى بطـ ن 

 صيغة السذال .
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لم يأخذوها من الشرع ولذلك حاولوا الت ل  من هذا التناقض بافتراضات أخذوها من الف سفة و 

 منها :

 األّول : تقسيم الحكم إلى واقع  وظيهري :

والغايـــة مـــن هـــذا التقســـيم واضـــحة وهـــو الـــت ل  مـــن إشـــكاليات الع قـــة بـــين الحكمـــين العقلـــّي 

 والشرعي .

ـــم ( مـــن  ين . وفيـــه م ادعـــة فـــي تغييـــب مفـــردة ) العل ـــه بالـــدِّ وهـــذا التقســـيم شـــيطاني ال ع قـــة ل

 ها ا ومهمالها مقصود لتمرير هذا التقسيم .التعريف وعدم شرح

:أن الحكم نفسه ليسع له صورتان وال ينقسم إلى قسمين ومنما علم المكّلف أو األصولي  وبيي ه

 به هو العلم الظاهري عند غياب األدلة .

ومذن فيجب عليهم تقسيم العلم بالحكم إلى علم ياهري وعلم حويقي أو فعلي أما حكم هللا فواحد 

 ينقسم .وال 

( ومبـراهيم  نعم ورد في النصوص المأثورة أن هلل تعالى حكم واقعي آخـر كمـا فـي قصـة داود )

 (  ( أو مـــا تعلمـــه موســـى )  مـــن العبـــد الصـــالق ولكـــن مـــن المعلـــوم أن هـــذا أجنبـــي عـــن )

موضوع البحث إذ ال يتنافى الحكمان ومنما أحـدهما تفصـيلي مذجـل إلـى يـوم الحسـاب ولـذلك لـم 

 ( . ه داود ) يحتمل

 الثي  : تقسيم العقل إلى عمل  و ظري .
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وهــو تقســيم فلســفي أف طــوني أخــذ بــه الفــارابي و ســّماهما العقــل المســتفيد والمســتفاد وانــى عليــه 

أفكاره التي ال ع قة لها بالشرع ال من قريب وال من بعيد . وفائدتـه الفلسـاية هـي إشـراك الحكـم 

ــة الف ســفة فــي المعرفــة ألنهــم قــالوا : ) أن أشــبه ال لــق العقلــّي مــع الحكــم اإللهــي حســب ن ظرّي

 . (1)با)لهة هم الف سفة (

وجــرى التقســيم المــذكور علــى أســاس أنــواع المــدركات فــالذا كانــع علمــًا مجــّردًا مثــل اثنــين واثنــين 

يساوي أراعة والمتوازيان ال يلتويـان فهـو مـن واجبـات العقـل النظـري . وأن كانـع المـدركات ممـا 

 نبغي أن يفعل أوال يفعل فهي من نشاطات العقل العملي .ي

وأخــذ الفقهــاء بهــذا التقســيم لراطــه باألفعــال فــي التعريــف إذ هــي المقصــود حســب التعريــف مــن 

راجـع التعريـف . لـذلك فـالمراد  –عبارة أصـول الفقـه حيـث قـال : ) أعمـال أو أفعـال المكّلفـين ( 

 .(2)العقل النظري (من العقل :) هو العقل العملي في مقابل 

ولّما كان التعريف مناقضًا لل طاب الكّلي ومتناقضًا مع نفسه كما رأينا فالتقسيم باطل ا وفائدته 

تمريـــر الحكـــم العقلـــّي المســـبق مـــع الحكـــم الشـــرعي أو ترتيـــب برهـــان سوفســـطائي للم زمـــة بـــين 

 الحكمين .

                                                        

 قصة الفلسفة لديودانت /ارسطو . (1)
 (.3فقرة )– 1/222اصول الفقه /ج (2)
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فـي نفسـه اال لهـذا الغـرض وقـد على أن هـذا التقسـيم المفتـرض ال برهـان عليـه ولـيس هـو حويقـة 

 اعترف به المدافعون عن الم زمة حيث قالوا :

) وليس هناك عق ن في الحويقة بل هو عقل واحد ولكن للتّمييز بـين مدركاتـه ومتعلقاتـه يسـّمى 

 .(1)تاّرة عمليًا وأخرى نظريًا (

يصـّق و ينتفـع بـه ا ولكـن ولو كان التّمييز بين أّوليات العقل وأحكامه التركيبية األخـرى فالنـه قـد 

الغريــب أّنهــم أثبتــوا قدرتــه علــى الحكــم مــن خــ ل أّولياتــه التــي ال شــّك فيهــا وال اخــت ف بشــأنها 

 لغاية مناقضة لها وهي األخذ بأحكامه التركيبية    .

 التنيقااض ف  التقساايم :

موضـوع من جهة أخرى فهناك تناقض آخر فـي التقسـيم أعـ ه . فـالن صـاحب األصـول زعـم أن 

العقل والمراد منه هو ) العملي ( تحديـدًا ا خالفـه فـي الجـزء الثـاني مضـطرًا ا ألنـه نـاقش هنـاك 

حّجية العقل في الحكم وال بّد له من البرهنة على استق له بالحكم . ولذلك قال: ) كّل ما للعقـل 

أوال ينبغـي مـع العملي من وييفة هو أن يستقل بالدراك أن هذا الفعل في نفسـه ممـا ينبغـي فعلـه 

قطع النظر عن نسـبته إلـى حـاكم آخـر كالشـارع المقـدس أو غيـره يعنـي أن العقـل العملـي يكـون 

 .(2)هو الحاكم في الفعل ال حاكيًا عن حاكم آخر (

                                                        

 . 223/  1أصول الفقه / ج   (1)
 . 128/  2املصدر السابق / ج   (2)
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 وفيه تناقضان فاضحان :

: أن الحكم على الفعل بكونه ما ينبغي فعله أوال ينبغي ال يحـد  جزافـًا كمـا هـو معلـوم .  األّول

مــا هــو مبنــيٌّ علــى مســّلمات . فهــذه المســلمات هــي الحكــم فــي واقــع األمــر ا وهــذا يعنــي أن ومن

الحــاكم هــو النظــري ال العملــي وغــايتي مــن ذلــك إبــراز فســاد التقســيم وأحســبه قــد توّضــق للقــارئ 

 الكريم .

: إن استق له بالحكم وعدم حكايته عـن حـاكم آخـر إنمـا هـو حـديث عـن مسـّلماته األّولـى  الثي  

وهـي النظريــة ال العمليـة ألن العمليــة ومـع اإلقــرار بالتقســيم إنمـا هــي أحكـام تركيبيــة ذات ع قــة 

 باألفعال واستق له بها محال في ذاته.

ثم قال : ) ومذا حصل للعقل العملي هذا اإلدراك جاء العقل النظري عقيبـه فقـد يحكـم بالم زمـة 

الم زمـــة اال فـــي خصـــوص مـــورد مســـألة بـــين حكمـــه وحكـــم الشـــرع وقـــد ال يحكـــم . وال يحكـــم ب

التحسين والتقبيق العقلّي أي ب صوص القضايا المشهورات التي تسـمى بـا)راء المحمـودة والتـي 

 تطابقع عليها آراء العق ء كافة بما هم عق ء ( .

أقــول هــذا هــو ختـــام المســك فــي حــديث حّجيـــة العقــل ويظهــر منــه بجـــ ٍء تــامٍّ أّنــه يتحــّد  عـــن 

ألّولى فـي العقـل   فمـا ع قتهـا باألفعـال ل ذلـك إن إرجـاع كـّل فعـل إلـى عنوانـه هـو المسلمات ا
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حكم جديد وال فائدة من التقسيم ا إذ من الواضـق أن الحكـم بالم زمـة لـيس عقـب الحكـم العقلـّي 

 المستقل بل هو قبله .

نـا فيـه كـ م آخـر أما تطابق آراء العق ء كافة بما هم عقـ ء فـالمراد بـه جميـع ال لـق العقـ ء ول

أن هذا االتفاق وهم  ال وجود له اال في المسلمات األّولى والتي يـرفض الكفـرة مـث  اإلقـرار  أّوله

بانطباق الموضوعات عليها وأال فلماذا كفروا ل . وعلى ذلك ف  أحَد يقدر على كشف مثل هذا 

فـالذا حكـم بـه العقـل  أن انطباق الموضوعات على عناوينها هو موضـوع الشـرع وآخره –االتفاق 

 ( عبثًا. بطل الشرع بل اصبق إرسال المولى عّز وجّل للرسل ) 

 ثم هم يتناقضون تاّرة أخرى فينسبون جملة من األفعال إلى ا)راء المحمودة.

أمـــا اّدعـــاءه بـــان العقـــل النظـــري يـــأتي فـــيحكم بالم زمـــة فـــي هـــذا المـــورد خصوصـــًا فهـــو اّدعـــاء  

هـــذا الحكـــم فـــي هـــذا المـــورد دون ســـواه   . والمفـــروض أن يحكـــم عجيـــب  إذ لـــم يوّضـــق أســـباب 

 بالم زمة كّلما حكم العقل العملي بما ينبغي أوال ينبغي أن ُيفعل .

( وأعـداءهم علـى  بل الواقع خ فه لو قرءوا القرآن . فالن الكثير من أتبـاع وأصـحاب الرسـل ) 

( أن يكـون  سللم و والله عليله هللا صللىحد سواء حكموا بما ينبغي أن ُيفعل و طلبوا مـن النبـي )

حكم الشرع بمقتضاه فابطل الشرع حكم عقولهم وأمره أن ال يّتبع أهواءهم وهم من جملة العق ء 

 عند األصوليين .
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لكن حكم العقل النظري لصالق العملي الحقًا هو من األعاجيب   أّنه شيء لم يقله ) العق ء ( 

إذ لــو قـالوه لبعضــهم الــبعض لنشـب العــداء بيــنهم . فهــل اال ب صـوص الع قــة مــع حكـم الشــرع 

 التنظير  يسبق الفعل أم العكسل

معلــوم أن قـــرار الفعـــل وعـــدم الفعـــل ال يكـــون صــحيحًا وواقعيـــًا اال بعـــد التنظيـــر والـــذين ينّظـــرون 

خــ ل الفعـــل أو بعــده هـــم دائمـــًا الطغــاة والجبـــابرة حيــث تكـــون عقـــولهم تبعــًا ألهـــوائهم . ولكـــنهم 

أسـبوية العقـل فـي  -وا لهذا إلثبات استق ل العقل بالحكم فالن االستق ل مرتب  باألسبويةاضطرّ 

الحكم علـى الشـرع ا ولـذلك يـنفعهم التقسـيم المـذكور لتوزيـع الحكمـين علـى العقلـين حكـم مسـتقل 

 عن الشرع سابق عليه وحكم نظري آخر يحكم بضرورة الت زم بين حكم الشرع وحكم العقل   .

 رى أوجه أخرى للمغالطات والمصادرات في هذه العملية في المسائل ال حقة . و سوف ن

تقســـيم المــدركات ذاتهــا إلـــى مــا يســتقل بهـــا العقــل وملـــى مــا ال يســتقل بهـــا العقــل وهـــو  الثيلاا  :

م تلـــف عـــن التقســـيم إلـــى مبـــادئ أّولّيـــة وتركيبيـــة وهـــو تقســـيمنا الـــذي اعتمـــدناه . وفيـــه تنـــاقض 

الجمــع بينهمـا بــالمعنى المـذكور . وفائدتــه التوّصـل إلــى أسـبوية الحكــم  سنوّضـحه حيــث يسـتحيل

العقلّي المستقل عن الشرع فـي التفاصـيل فـي محاولـة غريبـة اعتمـدوا فيهـا علـى األّوليـات بحيـث 

تنطلـي علــى القــارئ . إذ المعلــوم أن الحكــم العقلــّي التفصـيلي فــي أّي شــأن ال يبقــي أّيــة ضــرورة 

ــة التــي جــاء الشــرع لحلِّهــا ا للحكــم الشــرعي . فالرجــا ع كــّل فعــل إلــى عنوانــه هــو المشــكلة العقلّي
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ولـــذلك فّصـــل األحكـــام وارجـــع كـــّل فعـــل إلـــى عنوانـــه مـــن حســـن أو مـــبق . وليســـع المشـــكلة فـــي 

العنوان نفسه إذ ال اخت ف بين الناس في حسن العدل ومـبق الظلـم ا إنمـا االخـت ف هـو فـي : 

هــو مــن الظلــم ل وقــد جــاء الرســل بــالحّق والكتــاب إلزالــة هــذا هــل الفعــل الف نــي مــن العــدل أو 

 االخت ف قال تعالى:

  وما أنزلنا عليك الكتاّ  ال لت ين لهم الذي اختلفوا فيه                      .  

       64/16. 

وهنـــا حصـــر بـــأداة الحصـــر ) اال ( ومفـــاده أن اإلشـــكال العقلـــّي ا)نـــف هـــو ســـبب بعـــث الرســـل 

عــن اســتق ل العقــل بــالحكم التفصــيلي ســذال عــن ضــرورة الرســول والكتــاب ا وفيــه رد فالســذال 

 على المولى . وقال تعالى:

  ف عث هللا الن يين م شرين ومنذءين وأنزل معهم الكتاّ بلالحّق لليحكم بلين النلام فيملا اختلفلوا

  فيه
213/2. 

عقــل أّنهــم اختلفــوا وكّلهــم علــى لكــن لــو قلــع أن هــذالء الم تلفــين فــيهم مــن عــرف الحــّق ا إذ ال ي

الباطل فيثبع إمكانية العقل على الحكم قبل إنزال الكتاب ا واعد ذلك جـاء الكتـاب مذيـدًا ألهـل 

 الحّق وهذا هو موضوع الحكم العقلّي والم زمة .
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الجــواب : نعــم . هــذا صــحيق جــدًا ولكــن المعتــرض فاتـــه أّنهــم بقــوا ال يــدركون مــن هــو صــاحب 

 الحّق .

أن هذا الذي يطابق حكمه العقلّي حكم الشرع موجود قطعًا بيد أّنه ليس مجموع العق ء ا أعني 

ين أيضًا ا إذ االخت ف نفسه قـد أبطـل فكـرة ) العقـل العـام ( وعلـى ذلـك  وال هو مجموع أهل الدِّ

ف  بد من تحديد أفراد هذا النوع الذي حكمـه العقلـّي يطـابق حكـم الشـرع وسـوف ن حـظ أن هـذا 

( ا وهـــذا هـــو أحـــد الفـــوارق الجوهريـــة بـــين النظريـــة  نـــوع هـــو ذاتـــه المّشـــرع أي المعصـــوم ) ال

 الجديدة واألفكار السابقة عن العقل التي اعتمدتها المذاهب اإلس مية .

ولكي تكون المسائل ال حقة واضحة فالني سأعرض جوهر الفكرة الجديدة عن العقل ممـا يشـكّل 

مل أن تكون موضع اهتّمام السادة العلماء المسلمين من حيث أّنهـا نظرية متكاملة في المعرفة آ

ين اإللهـــي والتـــي ســـيتمّكن العلمـــاء بهـــا مـــن صـــياغة  تّمثـــل نظريـــة المعرفـــة مـــن وجهـــة نظـــر الـــدِّ

الفلسفة اإلس مية والتي اّدعى ف سفة الغرب المحدثين والنقاد أّنها مجّرد اصط ح ال حويقة له 

اء ارسـطو وأف طـون ومن محـاوالت المسـلمين لوضـع فلسـفة إسـ مية أو إذ هي بمجملها تّمثل آر 

 نظرية في المعرفة هي محاوالت فاشلة .
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وأنا اعتقد بصـّحة هـذا القـول ألن مـا بـين أّيـدينا مـن آراٍء للمسـلمين فـي الفلسـفة تتنـاقض بالكامـل 

ة فعــً  . ولــذلك مــع الطــرح القرآنــي ومن محاولــة التوفيــق بــين الفلســفة والــوحي هــي محاولــة فاشــل

 تّمّكن الغزالي من تكفير أكابر الف سفة المسلمين كالفارابي وابن سينا بأيسر السبل .

كــذلك تّمكــن ابــن الطفيـــل مــن توجيــه نقـــد مماثــل إلــى الفــارابي فهـــو عنــده ) مضــطرب متنـــاقض 

 يفّضــل العقــل علــى النقــل والمنطــق االرســطي علــى الــوحي ا والفلســفة علــى الشــريعة والف ســفة

علــى األنبيــاء ويفّســر الــوحي تفســيرًا نفســيًا وينســبه إلــى النشــاط الــذهني وقــوة ال يــال والتلقــي عــن 

 .(1)العقل الفعال (

واصفة عامة فالن ما لدى األصوليين من آراٍء حول العقـل هـي ذاتهـا آراء الف سـفة والتـي كانـع 

لمعكـوس الثبـات واجــب المسـتند األساسـي لهـم إلنكـار الـوحي بـل والسـير فـي طريـق االسـتدالل ا

الوجــود والــذي قــّدمع عليــه نقــدًا شــديدًا فــي كتــابي ) الحــّل الفلســفي ( . وقــد اعتمــدت هــذه ا)راء 

ذاتها لتأسيس المثالية والفلسفة المادية علـى حـد سـواء فـالن االعتـراف بوجـود ال ـالق تعـالى لـدى 

هـذه النظريـة ومعنـًى مغـايرا بعضهم ال يعني أيمانهم مما أثبتّـه مـن المعنـى الجديـد لإليمـان وفـق 

 للكفر أيضًا ا وهو لذلك من أركان هذه النظرية اإلس مية في المعرفة .

لكنــي سأختصــر األمــر هنــا  وأذكــر مالــه صــلة بمباحــث األصــوليين أعنــي الكشــف عــن العنصــر 

 ا)خر في عملية اإلدراك العقلّي والذي سأبطل عن طريقه موضوع المستق ت العقلّية .
                                                        

 .37مدين صاحل /–قضأّّي ومواقف –عبارات من كتاب ابن طفيل ال (1)
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 النظرية القرآنية لإلدراك العقليّ 

   

 كشف العنصر الغائب في عملية اإلدءاي العقلّي :  -1

 

بــل وم حظاتنــا العاديــة وأحكامنــا الوضــعية  (  )إذا اعتمــدنا القــرآن الكــريم وخطــاب المعصــوم 

ر بعنصـر آخـر والعرفية وجدنا أن اإلدراك العقلّي وقرارات العقل بشأن االشـياء وحكمـه فيهـا يتـأث

بال  األهمية بل هو األساس في عملية اإلدراك أغفلتـه نظريـة المعرفـة ومجمـل أبحـا  الف سـفة 

في موضوعة العقل اال وهو ) إرادة الذات ( . فاإلنسان في منظور ال طاب الكّلي للدين يتكون 

ّيــة قـد يظهـر من ث ثـة عناصـر البـدن والـنفس والـروح ا ومرادة الـذات فـي الـنفس ا وهـي إرادة خف

منها خ ف ما فيها ا وكما أن العقل من توابع البدن إذ مركزه الدماغ فالن للنفس وأرادتها مركز 

آخر يعبر عنه القران بالقلب والواقع أن السلطة الفعلية والقرارات األساسية إنما تصدر عـن هـذا 

أحكـام ا فهـذه األحكـام المركز والعقل إنما يقوم بترتيب هذه القرارات ووضعها فـي صـي  معينـة و 

التي نسميها عقلّية هي وليدة قرارات صادرة عن الذات التي بيدها األمر والنهي الفعليين ومعنى 

ذلك أن العقل بمفرده هو مجّرد آلة حاسبة وخازنة للمعلومات وهي جاهزة للعمل بمقتضى أوامر 
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وال قرار خال  لهـا مائـة بالمائـة  الذات فهي آلة سلبية بمعنى أّنها مسلواة اإلرادة ف  إرادة فيها

 كما سنرى .(   )اال عند المعصوم  

ولكن في العقـل جـزء أساسـي مثـل أّيــّة حاسـبة أخـرى مـن صـنع اإلنسـان فيـه مبـادئ أّوليٌّـة لعملـه 

وهي مبادئ فطريـة مركـوزة فيـه يفتـرض أن اإلنسـان يقـوم بعـرض كافـة المعلومـات الواصـلة إليـه 

ادئ وأجـراء المقارنـة واسـتعمال الم ـزون مـن المعلومـات السـتعمالها من الحـواس علـى هـذه المبـ

 في ات اذ الحكم في موضوع معين.

ولكن هذه العملية يحد  لها ت ريب مستمر وال تكتمل بهذه الصورة لوجود ث ثـة أسـباب رئيسـية 

: 

عقـــل أن : أن الــذات تقــف حــائً  دون ذلــك فلـــديها غاياتهــا وأهــدافها وهــي تــأمر ال الساا ا األّول

 يت ذ من المبادئ مبّررات لقراٍر مسبٍق حكمع به على العقل .

وهــذا هــو الســبب الرئيســي الــذي يوقــف عمليــة التعّقــل ولــذلك فــالن أكثــر النــاس فــي نظــر الحكــم 

الشرعي غير عق ء ألنهم يمنعون العقل واقرارات من الذات من الويام بعمله بحرية تامة . قال 

 تعالى :

 هم يسمعون أو يعقلونأم تحسب أن أكثر        

  35/29. 
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فـالن قلـع المقصـود بالضـمير ) هـم ( مجموعـة محـّددة هـم الـذين كفـروا مـثً  قلنـا ال فـرق فالنــاتج 

واحد . وذلك أواًل : ألن األصوليين لم يحّددوا العقل العام علـى أّنـه عقـل المـذمنين بـل لـو بـدءوا 

: أن األكثريـــة هـــم أصـــحاب النـــار واالتــــالي  هـــذه ال طـــوة لمـــا يهـــر المبحـــث أصـــً  . و ثانيـــاً 

ثلة –ألن أهل الجنة اقتصروا على الثلل في سورة الواقعة ثلة من األّوليٌّن  –فاألكثرية ال يعقلون 

أمـا أهـل النـار فهـم أمـم كاملـة مـن الجــن  –قليـل مـن ا)خــرين  –ثلـة مـن األّولـيٌّن –مـن ا)خـرين 

. و عدا ذلك فالننا سنذكر لك موارد الكثرة والقلة فـي  واألنس مع التأكيد على إم ء جهنم منهما

 موضعها .

ولما كانع الذات أنانية تريد األحكام أن تصدر عنها ال عن العقل فالعقل ال يستقل بالحكم عنـد 

أكثــر ال لــق .. بــل العمــل معكــوس وهــو أن الــذات تحكــم علــى العقــل ولــذلك فــالجنس اإلنســاني 

وا وهـــو طريـــق التعّقـــل ويلـــزم منـــه التطـــور والترقـــي وطريـــق ســـائر فـــي طـــريقين طريـــق الـــذين آمنـــ

ــــزم منــــه التقهقــــر واالنتكــــاس ولــــذلك ســــّمى اإلمــــام  ا)خــــرين األكثريــــة وهــــو طريــــق ال تعقــــل ويل

تصــديقًا لعمليـة التســافل والتقهقـر التــي  هـو ال لــق المنكـوس ( هــذا ال لـق قــائً    )الصـادق

 أّكدها القرآن :

 ن اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات ثم ءددناه اسفل سافلي     

 .5التين /  
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ومنما ارتب  بعمـل الصـالحات ألنهـا موضـوع الحكـم كمـا هـو واضـق ألن الـذين يريـدون للعقـل أن 

يحكــم بعــد الموضــوع ال قبلــه إنمــا هــو بســبب القــرار الــذاتي الســابق إذ هــم مصــّرون علــى فعــل 

قــل بالرجاعهـا إلــى عنــاوين المحاســن ف حــظ وأنــع السـيئات أي الوبــائق ال المحاســن فيــأمرون الع

مندهش دقة التعبير القرآني حينما يجعـل هـذا الحكـم نفسـه مـن الوبـائق   وذلـك فـي آيـة هـي مـن 

أعجــب ا)يــات وهــي لوحــدها تــدمر كــّل مــا جــاء عــن الف ســفة بصــورة شــاملة فيمــا لــو وجــد قــوم 

 يتدّبرون القرآن حّق تدّبره .   قال تعالى :

  الذين يعملون السيئات أن يس قونا ساء ما يحكمونأم حسب      
   4/29. 

فا)ية كما هو واضق في الم زمة العقلّيـة خصوصـًا علـى مـا سـأذكره بعـد ذلـك حيـث سـآتي بهـا 

 مرات أخرى إلبطال األسبوية في الحكم العقلّي وغيره .

ــة المســبقة فــي العقــ والساا ا الثااي   ل هــي أحكــام عامــة غيــر : إن المركــوز مــن األحكــام العقلّي

تفصــيلية . ومرجــاع األفعــال إلــى عنوانهــا ال ــاص مــن تلــك األحكــام لــيس بالعمــل الســهل إذ أّنــه 

يحتــاج إلــى علــم متكامــل و جــوهري عــن االشــياء واألفعــال . ولمــا كــان هــذا العلــم غيــر متــوافر 

حتــاج المــرء ألغلـب ال لــق فـالن عمليــة التعّقـل تتعثــر دومـًا ولــو مـع صــحة فعـل الــذات ا ولـذلك ي

إلى علم تفصيلي للحكم العقلّي التفصيلي وهو أمر ال يتسـّنى الحصـول عليـه لكـّل أحـد باسـتثناء 

 ( فيرجع الك م عليه ألنه موضوع ال طاب ومصدر التشريع .  )المعصوم 
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ومن هنا ارتبطع الكثـرة بعـدم التعّقـل مثلمـا ارتبطـع بعـدم العلـم ولّمـا كـان األكثريـة يـّدعون العلـم 

تفصيلي ادعاًء ألن إرادة الذات عندهم ال تت لى عن مركزها وال تأذن للعقل بالصدار مثـل هـذا ال

الحكم بكون الذات ال تعلم فالنه يصدر أحكاما جزافية آمـرًا عقلـه بوضـعها بترتيـب معـين يحـاكي 

فيه المقوالت المنطوية وهي ليسع منطوية فيّضل بها الناس وهذالء هـم كثـرة كمـا ي برنـا الـن  

 لقرآني قال تعالى:ا

  وأن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم 

119/6. 

 على أن الن  نفى العلم عن أكثرية الناس أيضًا الرتباطه بعملية التعّقل كما رأيع قال تعالى :

 ولكن أكثرهم يجهلون-111/6 

  ولكن أكثر النام ال يعلمون-38/16. 

 ولكن أكثر النام ال يعلمون -40/12 

 قل الحمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون-25/31. 
: أن المعلومات المنقولة إلى العقل ألجل است دامها في  عملية اإلدراك ومصدار  الس ا الثيل 

 حكم على الشيء إنما تأتي من مصدرين : 

 : ما يأتي عن ا)خرين السابقين . األّول

 : ما يأتي مباشرًة عن طريق الحواس . الثي  
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أتي عــن طريـق الثــاني أيضـًا ســماعًا أو نظـرًا أو قـراءة ومــا شـابه وأصــل األّول أّنـه جــاء فـاألّول يـ

مــن تركيــب أحكــام افضــل مــا تكــون أّنهــا مــأخوذة عــن حــواس أيضــًا بعــد إدراكهــا بالعقــل . و فــي 

 هذه العملية عدة مشاكّل : 

 : احتمال ال طأ في النقل . األّولى

نقول على وجهـه الصـحيق ا  خاصـة وأن النقـل يـتّم باللغـة : احتمال ال طأ في أدراك الم الثي ية

التي لم ُتحّدد طبيعتها بعد والزال الجدل يدور حـول قـدرتها علـى التعبيـر الـدقيق عـن االشـياء أو 

 ال.

: احتمـــاالت ال طــأ فـــي الحــواس ذاتهـــا حيــث تـــرى العــين مـــاء فــالذا هـــو ســراب وأخطـــاء  الثيلثااة

تحصــى بــل فيهــا تغيــرات بحســب وضــع الجســم وأحوالــه  الحــواس كمــا أثبتــه الطــب والتجــارب ال

 وأحوال الُمستقبِّل للمعلومات من مزاج و صحة و سقم وغيرها.

: أخطاء المزج والتعريف بين المدركات بعضها مع بعض ومرجاع المعلـوالت إلـى عللهـا  الرابعة

بـالرغم مـن  األصلية حيـث ت ـتل  بصـورة كبيـرة وهـي أشـياء يعـاني منهـا العلـم التجريبـي الحـديث

أن طريقته هي افضل طرائق اإلدراك المعروفة حتى أن الف سفة أنفسهم تّمّنوا أن تكون للفلسفة 

طريقـــة كـــالتي فـــي العلـــم الحـــديث بـــل حـــاول بعضـــهم صـــياغة فلســـفة مـــن هـــذا النـــوع كمـــا فعـــل 

 )فرنسيس بيكون ( وأمثاله في الغرب .
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ديث ُوضــعع للتقليـل منهــا آالف المعــدات ومثـل هــذه األخطـاء هــي أشــياء  معلومـة  فــي العلـم الحــ

وآالف الرسـائل العلميــة وصـرفع عليهــا المبــال  الطائلـة ومــع ذلــك فـالن لهــا نســبة ال بـد منهــا فــي 

 النتائج .

: أخطــاء الويــاس وأخطـاء العقــل ذاتـه . والمقصــود بالعقـل هنــا عمليـة التركيــب العقلــّي  لخيمساةا

بار العقلّي واختبارات الذكاء بـل وم تلـف المسـائل لألحكام واالستنتاج وعليه جرت مسائل االخت

الموهمة ألغراض شتى بمـا فـي ذلـك التنـّدر والظرافـة ومثـارة الضـحك بسـبب مـن وقـوع العقـل فـي 

أخطاء جسيمة ال تغتفر . ومثال ذلك أني لو سألتك أن تقطع ورقة إلى نصفين وتضـع أحـدهما 

رة وتضــعها بعضــها علــى بعــض وتعيــد فــوق األخــرى ثــم تقطــع هــذين مــرة أخــرى لتكــون أراعــة مــ

الكــرة أراعــين مــّرة وســألتك كــم ســيبل  ســمك مجموعــة الــورق ل فبمــاذا تجيــبل . لقــد ســألع هــذا 

السـذال لعشــرات األشــ اص بمــا فـي ذلــك خريجــي الجامعــات فكـان بعضــهم يقــول متــر واعضــهم 

كــأبل  مــا تكــون  يقــول متــرين واطلــب مــنهم أن يزيــدوا االرتفــاع مــا اســتطاعوا وامــا تقــدره عقــولهم

فكان أكثر من بال  فيهم في تقدير السمك أن زعم أّنه سـيبل  سـقف الغرفـة   . أمـا الحويقـة فـالن 

السمك سيبل  مسافة اكبر من المسافة بين األرض والقمر بأضعاف على تقدير أن سمك الورقة 

 –آنفـــًا  نصـــف مليمتـــر مـــثً  . ومنمـــا ضـــراع هـــذا المثـــل ليســـتوعب أكثـــر االحتمـــاالت المـــذكورة

فالذوات يرفضون حسب أحكام مسـبقة راسـ ة عنـدهم أّي تقـدير كبيـر للسـمك فـ  يعطـون للعقـل 
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حريـة أجــراء الحســاب بــل يصــر بعضــهم علــى خطـأ النتيجــة بــالرغم مــن كونهــا مســألة رياضــية ا 

ولــذلك يـــتّم اســتوبال الســـذال مـــن قــبلهم بصـــورة عشـــوائية وعلــى يـــاهره ثـــم يجــرون عمليـــة ميـــاس 

ق هذا الحكم المسبق متجاهلين عملية التضاعف . فكيف إذا كـان للـّذات مصـلحة مـا وأدراك وف

 في الحكم ا وكيف إذا كان الموضوع موضوع فكر ال موضوع أرقام ل .

ومـــن هنـــا نـــدرك أن فكـــرة اســـتق ل العقـــل بـــالحكم فيهـــا دور ومصـــادرة علـــى المطلـــوب ذلـــك ألن 

م تلفــة . واالتفــاق موجــود علــى العمــوم مــن  ال لــق م تلفــون بالفعــل والملــل م تلفــة والمــذاهب

أحوية الحّق باالتباع وضـرورة نبـذ الباطـل . ومنمـا اختلفـوا بسـبب اخـت ف متطلبـات الـذوات ألن 

الحّق ياهر وواضـق ومـع ذلـك اختلفـوا فجـاء ال طـاب اإللهـي إلزالـة االخـت ف حصـرًا كمـا مـر 

المـذكورة آنفـًا . فـالذا قيـل أن العقـل يحكــم عليـك فـي ا)يـة الكريمـة والغايـة منـه اسـتبعاد األخطـاء 

 في التفاصيل فكأن الشرع ال ضرورة له بعد هذا وكأن القائل يزعم أّنهم لن ي تلفوا .

وال ينفـــع وضـــع جـــزء مـــن المـــدركات تحـــع عنـــوان ) غيـــر المســـتق ت ( . بـــل يلـــزم منـــه إلغـــاء 

قـل ال يحكـم مسـتقً  وشـرع المستق ت كما سـنرى ا ولـذلك فلـيس ثمـة اال أحـد احتمـالين : إمـا ع

 ضروري أو عقل يحكم مستقً  وال ضرورة للشرع . أما الجمع بينهما فهو محال .
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أقـول أيضـًا : كـّل ذلــك علـى الـزعم بوجــود عقـٍل جمعـيٍّ عـاٍم فكيــف إذا علمنـا أن العقـول م تلفــة 

ي الحكـــم مـــن حيـــث ســـعة المعلومـــات والـــذكاء وقـــوة الـــذاكرة ل وكّلهـــا أســـباب تّمّهـــد ل خـــت ف فـــ

 العقلّي .

ولـــذلك اّدعـــى الـــذين يذلهـــون العقـــل أن الواجـــب احتـــرام كـــّل ا)راء ألنهـــم أدركـــوا تمامـــًا أن عـــدم 

االخـت ف محــال فــي ذاتــه فــالذا لـم يحكمــوا بحكــم الشــرع نشــبع الحـرب بيــنهم فــ  ســ م إال برفــع 

الحـّق ا ذلـك أن  شعار احترام كّل ا)راء وهي دعوى ياهرها الحريـة وااطنهـا تمريـر الباطـل مـع

الحريـــة ال مـــدخل لهـــا هنـــا فهـــي ثابتـــة ال ســـلطة ألحـــد علـــى ســـلبها بهـــذا المعنـــى ا بـــل الحريـــة 

و تحديدًا من الحكم العقلّي ال اط  ـ ويفترض أن يكون  –الحّويوية هي في التحرر من الباطل 

ان لـه مـن هـذا الشعار مقلواًا وهو احتـرام كـّل رأي لـه برهـان سـاطع وعـدم احتـرام أّي رأي ال برهـ

 النوع .

أما في الواقع المعاين فالن عنصـر الـذات الظـاهر مـع العقـل ال يمكـن إنكـاره ا بـل التعامـل جـاٍر 

 عليه دومًا .

وتوضــيق ذلــك : انــك حينمــا تتــّوخى العــدل فــي إصــدار األحكــام تأخــذ بنظــر االعتبــار الــذوات ال 

ه أنع وغيرك يوميًا وفي كّل مكان ا األفعال وحدها . فالعقل والذات هما تقسيم طبيعيٌّ تست دم

فأنـع ال تــذمُّ الم طـ  فــي حسـاباته اال فيمــا يتعلــق ب طـأ الحســاب وال تذذيـه فــي العقــاب اال إذا 
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شعرت بالهماٍل مقصوٍد وصادٍر عن الذات أو رغبٍة مسبقٍة فـي حسـاب االشـياء علـى هـذا النحـو 

. 

العـرف بـل ومثّبـع  فـي القـانون  ذلك ألن خطأ العقل من غيـر قصـد مـن الـذات ي تلـف عنـد أهـل

الوضعي رغم مساوئه الكثيرة . فالفاعـل عـن عمـد لـه عقـاب م تلـف عـن الفاعـل مـن غيـر عمـد 

ومــا عبــارة ) مــع ســبق اإلصــرار والترصــد ( اال عبــارة  الغايــة منهــا التفريــق بــين الفعلــين .  وقــد 

قــون بــين خطــأ الطفــل جــرت عــادة ال لــق كّلهــم علــى ذلــك إلــى أدنــى المســتويات ففــي البيــوت يفرّ 

العمدي وغير العمدي ا والعمدي عندهم حالة شاّذة تهتّم لهـا العائلـة التـي تـدرك أهميـة األخـ ق 

بحيث ُتستنفر لتحصين الطفل من األمراض النفسية إذ يعتبرونه غير سوي فيمـا إذا صـدر عنـه 

 ال طأ عمدًا .

طـأ إذ أن لفـظ ) خطـأ ( لغـة يـراد بـه بينما أخطاء العقل وحده بـ  أمـر مـن الـذات كالنسـيان وال 

 خطأ العقل فالنه هيِّّن  ا بل أورد القرآن دعاءًا للمذمن بعدم المذاخذة عليه قال تعالى :

  ءبنا ال تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا-286/2. 

ولذلك اختلف الحكمان في مسألتي قتل المذمن عمدًا أو قتلـه خطـًأ.   فالقتـل العمـدي وعـد      

عذاب األبدي الذي ال نهاية له ا وال طـٍأ فـي قتلـه لـم يحكـم عليـه اال بالّديـة المسـّلمة إلـى عليه ال

 أهله وتحرير رمبة مذمنة . والفارق بين العقابين كالفارق بين المحدود وال نهائي .
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وال طـاب اإللهـي كّلــه إنمـا جــاء لي اطـب الـذات لكــي تسـت دم العقــل بمـا صـممه لــه الحكـيم مــن 

 لك لم يعد بالعذاب اال أولئك الذين لم يحرروا عقولهم من قيود الذات وأغ لها .غايات . ولذ

ولــذلك لــم ينشــأ اخــت ف النــاس بســبب اخــت ف عقــولهم فهــذا االخــت ف هــيِّّن جــدًا ومنمــا بســبب 

ين  اخــت ف اســت دامهم لعقــولهم والــذي منشــئاه نوايــاهم . وأنــع تعلــم أن العقــاب والثــواب فــي الــدِّ

ى النوايــا إذ األعمـــال تبــع  لهــا . ولــيس مــن معنـــى للنوايــا اال طلبــات الــذوات مـــن إنمــا جــرى علــ

 العقول .

وعلى مستوى الجدل والنقاش يظهر العنصران أيضًا في كاّفة المحاورات ا فأنع تترك الش   

 الملحد المصّر على رأيه وتقول في نفسك : )ال ينفع معه الدليل ألنه ال يريد أن يذمن ( .

ك مـن معنـى لعبارتـك ) ال يريـد أن يـذمن ( اال فـي كونـه مصـر  علـى حسـاب االشـياء ولـيس هنـا

على نحو معيٍن بحيث أن األدلة ال فائدة منها . ولذلك صّرح القران أن بعض الناس ال يذمنون 

: 

  ولو جاءتهم كّل أيّة حتى يروا العذاّ األليم              

 98يونس /      

المستمر على عدم إيمان البعض بالرغم من كّل ا)يات والبراهين إنما ُيثبع وهذا التأكيد القرآني 

بنحــٍو قــاطٍع وجــود عنصــرين همــا الــّذات ا)مــرة والعقــل المفــروض عليــه أمــر الــّذات إذ لــو كــان 

 العقل محررًا من أوامر الذات )منوا .
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نســان عقــً  مجــّردًا بــل ال يبقــى أصــً  أّي موضــوع للعقــاب والثــواب والحســاب عمومــًا لــو كــان اإل

ألنهم قالوا : إن العقل واحد  متشابه  عند كاّفة ال لق ا ويكون الناس كّلهـم علـى هـذا فـردًا واحـدًا 

َد األبًدن     وهذا محال .  متعدِّ

وعلـــى المســـتوى العملـــي ي حـــظ القضـــاة والحكـــام أوامـــر الـــّذات ويميـــزون جيـــدًا بينهـــا واـــين   

مع المّتهم والمّتهم ينفي التهم الموجهـة إليـه ويـأمر عقلـه بحسـاب  أحكام العقل . فالقاضي يحقِّق

االشياء وعناصر القضّية بما ي دم الحكم ببراءته حتى لو كان مجرمًا بالفعل . ولـو كـان حكمـه 

رًا لما جرى أصً  أّي حواٍر عـن عناصـر القضـية . ولـذلك مـنق  العقلّي مستقً  عن الذات ومحرَّ

للقاضي للحكم ليأخذ بنظـر االعتبـار اخـت ف الـذوات بـالرغم مـن وحـدة  القانون الوضعي هامشاً 

الجريمـــة ا حيـــث ال يمكـــن إغفـــال هـــذا العنصـــر والـــذي يكشـــف عنـــه القاضـــي البـــارع مـــن خـــ ل 

التحقيـق فـي كافــة جوانـب القضــية . ولـذلك يعمــد القاضـي إلـى ت ايــف الحكـم إلــى أدنـى حــدٍّ إذا 

 بل طلب نتائج الفعل فق  .أدرك أن الفاعل لم يقصد الفعل ذاته 

ه إلى االخت ف في نواياهم ال عقولهم ا بما  ولهذا ذلك ندرك أن سبب االخت ف بين الناس مردُّ

فـي ذلــك اخـت فهم فــي الحكــم العقلـّي موضــوع البحــث حيـث أنكــره االشــعرية خدمـة لفكــرة اختيــار 

ين والقبلـــة اإلمــام ومنـــع منـــه اإلماميــة إلثبـــات فكـــرة تنصـــيب اإلمــام بـــالرغم مـــن ت ــدهم فـــي الـــدِّ وحِّ

 (.  صلى هللا عليه واله و سلموالكتاب والرسول )

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومذن فماذا يقصدون باصط حهم الغريب الذي هـو ) حكم العق ء ( ل . فالن كانوا يقصـدون بـه 

الناس كافة فالنـاس قـد اختلفـوا فـي الضـروريات فضـً  عـن التفاصـيل ا ومن كـانوا يقصـدون أهـل 

النهم قــد اختلفــوا أيضــًا ا وأن كــانوا يقصــدون بــه أهــل القبلــة فــاخت فهم فــي حكــم الكتــب المنّزلــة فــ

العقـــل نفســـه إنمـــا يبـــرهن علـــى عـــدم وجـــود حكـــم عـــام للعقـــ ء علـــى هـــذا الـــزعم . فاعجـــب إذن 

 واندهش ما َقَدرَت على هذا التناقض والتغافل عن أصل المبحث .

لــّي هــو العــام جــدًا مثــل مــبق الظلــم وحســن ولكــن الــذي يبــدو مــن ك مهــم أّنهــم يعنــون بــالحكم العق

العــدل وهــي أمثــال  جــاءوا بهــا وهــي غريبــة عــن موضــوع البحــث . وهــذا الحكــم العــام هــو خطــأ 

جســيم ألن الظــالم أشــّد إع نــًا عــن مــبق الظلــم مــن كــّل العــادلين ولكنــه ال يعتبــر فعلــه مــن جملــة 

عـن حسـن أفعالـه لتكـون مـن جملـة الظلم ا و يأمر عقله وعقول أتباعـه بالعطـاء تصـّوٍر منطقـيٍّ 

 العدل ال الظلم .

والمقصود بـالحكم العقلـّي والـذي يفيـد فـي إيقـاع الفعـل فـي موضـوعه وصـواًل إلـى الحكـم الشـرعي 

 من خ ل الم زمة العقلّية هو هذا الحكم ال اص بالتفاصيل ال الحكم العام .

هل هو حّجة في كـّل أمـر وهـل هـو والسذال الهام هنا هو : في أّي شيٍء يكون  العقل حّجة ل ف

الفعــل حّجـة علــى صـاحبه أو غيــره ل وهــل يعلـم فاعــل القبــيق بوـبق الفعــل وفاعــل الحسـن بحســن 

عقل الفرد  –بغض النظر عن الحكم الشرعي ل . والجواب عليه م تلف  عما ذكروه ألن العقل 
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ن علـى ذلـك كمـا يحـد  حّجة على نفسه إذ لو أنكر مـبق القبـيق عامـدًا واحتمـل اّتفـاق المجـرمي–

دومــًا فــي  دوٍل وممبراطوريــات وممالــك كبيــرة تهيـِــّأ لهــا وســائل األعــ م وأزالم الحــاكم ذلــك فهـــل 

يذخذ بحكمهم ويعتبر حّجة ل . إذن فما يذكرونه عن العقل ـ بغّض النظر عن األحكام العاّمة ـ 

ّدثون عـن العقـل عمومـا بما هو عقل ال عن كـّل عقـل علـى انفـراد . فـالذا وجـدت األصـوليين يتحـ

تاّرة و عن عقل األفـراد فـردًا فـردًا تـاّرة أخـرى فهـو مـن خلطهـم السـتبعادهم عنصـر الـذات ا)مـرة 

 للعقل والتي يرجع إليها الحكم الفعلي في االشياء .

فلكي نجيب على السذال ا)نف الذكر هناك ستة عناصر وردت في القرآن الكريم يجـب البحـث  

: الشـعور  الثي  : العلم ا  األّولّية في الحكم العقلّي الحكم العقلّي هي : فيها الست  ص نظر 

 :التعّقل. السيدس: التذكر ا  الخيمس: الدراية ا ، الرابع : الحساب العقلّي  الثيل ا 

فهــذه األلفــاظ الســتة وردت فــي القــرآن وهــي جميعــًا ذات صــلة هامــة بموضــوع اإلدراك العقلــّي .  

ب دراسة وسائل اإلدراك العقلّي ومراكزه ا فثمة مركزان هما : العقل والقلب ومضافة إلى ذلك يج

. وأما الوسائل فهي ث ثة : السمع والبصر والفذاد . إن العمليات السابقة ترتب  بت طي  الذات 

والـــذي يظهـــر فـــي صـــورتين همـــا المشـــيئة واإلرادة وتظهـــر النتـــائج  بعـــد ذلـــك بم تلـــف الصـــور 

 والنماذج منها :
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ســــّر واإلعــــ ن واإلبــــداء والكتّمــــان والتكــــذيب والتصــــديق واإلنكــــار واالعتــــراف والقــــول والجعــــل ال

عـــاء واالشـــتهاء والفعـــل والصـــنع وال لـــق والعمـــل والتـــذكر والنســـيان والكـــره والحـــب والكفـــر  واالدِّ

 واإليمان والشرك واإلخ ص وغيرها من النشاطات واألفعال الم تلفة .

تكون واسـعة جـدًا ال ضـرورة لهـا فـي هـذا الموضـع فـالني سـأكتفي بـذكر وألن مثل هذه الدراسة سـ 

مـــا لـــه صـــلة  بالثبـــات وجـــود مركـــزي اإلدراك العقـــل والقلـــب حيـــث ســـنثبع أن القلـــب تحديـــدًا هـــو 

 المسذول عن الفقه والعقل ليس سوى آلة حاسبة مساعدة وحسب .
 

 

 

 

 

 

 البحث القرآني عن مركزي ايدراك العقلّي  -2

  

ء البحث اللفظي عـن عناصـر ومراكـز اإلدراك  العقلـّي ال بـّد مـن السـذال عمـا إذا كـان قبل إجرا 

القــرآن الكــريم قــد ذكــر هــذين المركــزين أم ال ل  وهــل راــ  بينهمــا أم ال ل . الواقــع أن القــرآن قــد 

ذكر القلب وذكر  العقل في مواضٍع كثيرٍة . ومن المعلـوم أّنـه ال يريـد بأحـدهما عـين ا)خـر فقـد 
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بتـنا أن الترادف باطل بهذا المعنى في لغة ال لق فضً  عن اللسـان العراـي فضـً  عـن كتـاب أث

 هللا المنّزل بهذا اللسان .

بـــل عنـــدنا أن هـــذين المركـــزين  يظهـــران عنـــد ذكـــر كـــّل منهمـــا علـــى انفـــراد ا ففـــي قولـــه تعـــالى  

رادة وأمـر ومذا أرادت في أّي موضع تعليل للتعّقـل مـن حيـث وجـود ذات لهـا إ-( لعلكم تعقلون:)

ها للعقل إذ سيكون قوله ) (  لعلكلم تعقللونالتعّقل تعّقلع ومذا أبع ف  تتعّقل فال طاب ليس موجَّ

 عبثًا إذا كان الم اطب هو ذات العقل.

وتظهر ع قات المركزين في أكثر الموارد القرآنية حيث عبر عن قـرارات ذات اإلنسـان بـاإلرادة  

ه القرارات هو القلب ا في وقع وّاخ فيه الذوات علـى عـدم التعّقـل مـن والمشيئة وجعل مركز هذ

 خ ل إلقاء التبعة على المركز األمر ) القلب ( واعتبره المسذول عن عملية التعّقل أو عدمها .

فالذا كان القلب رافضًا للتعّقل لم يكن بيـد العقـل قـدرة علـى التعّقـل فهـو مـأمور مـن القلـب . ولّمـا  

ماعة تأبى اإلذعـان للبرهـان العقلـّي وتـأمر عقولهـا بعـدم اسـت م البرهـان واإلذعـان كانع هناك ج

لصدقه فلم تكن هناك إذن فائدة من محاورتهم ولذلك اخبره تعالى بأّنـه مطلـع علـى قلـواهم وأمـره 

 باإلعراض عنهم فانتبه لهذه ا)ية :

 أولئك الذين يعلم هللا ما في قلوبهم فاعرض عنهم      

   36\4 
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وهذا اإلخبار منه تعالى متعلِّق بعلمه ما في المركز الذاتي أّي القلب ) يعلم هللا ما في قلواهم (  

مـن محـاورتهم سـوى الجهـد والتعـب والسـ رية ا وال )صلى هللا عليه واله وسلم (. ف  ينال النبـي 

 لى :معنى لهذا اال أن عقولهم مكّبلة بأمٍر خارج عنها وهو أمر الذات . وقال تعا

    أف  يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها  

                                                                42\47 

فالتـدبير عمــل  عقلــيٌّ بيــد أّنـه عــزى ســبب عــدم التــدّبر إلـى إقفــال القلــوب . فــالقلوب ال تفــتق   

دة فهـي مقفلـة علـى وضـع معـين وهـذا مثـل مـا طريقًا الستوبال أحكام العقل اال على صورة محـدّ 

يحد  للحاسب ا)لي حيث يمكن للمشّغل إقفاله على وضٍع معيٍن بحيث ال يحسب االشياء اال 

 وفق هذا البرنامج .

وحينما يحصل مثل هذا اإلقفـال علـى القلـوب تتغيـر حسـابات العقـل إذ أن الـذات قـد أقفـل       

ذ يتعّطــل جــزء مـن عمــل العقــل ويحصـل تغييــب للشــعور عليـه بحســاب معـين ومحــّدد ســلعًا عندئـ

 في هذه المرحلة قال تعالى :

 )  نّهم هم المفسدون ولكن ال يشعرون (

 12–البقرة           

ولكن مفتاح هـذا القفـل هـو بيـد الـذات ويبقـى بيـده فـالذا شـاء أن يفتحـه فعـل . ولكنـه إذا بلـ  حـّدًا  

يـًا أو كّليـًا وعندئـذ ال يمكنـه فتحـه مطلقـًا ا إذ يقـوم بتغييـب من عناد هللا ومنكـار الحقـائق أقفـل ذات
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المفتــاح نفســه فــي هــذه المرحلــة فاإلقفــال ينطــوي علــى مراحــل منهــا الشــّد علــى القلــوب كمــا فــي 

أو اإلقفـال كمـا  7أو ال ـتّم كمـا فـي البقـرة / 108ا أو الطبع عليها كما في النحـل / 88يونس /

 مان ـ .ـ ا)ية اإلي 24في محمد ) ص (/

وتّمرُّ مراكز الذات ـ القلوب ـ بعّدةِّ أحواٍل خ ل تلك المراحل كارتياب القلوب أو الزي  أو الغمرة 

أو اإلكنــان أو الــرين أو المــرض أو القســوة أو الصــغو او االشــمئزاز مــن التوحيــد ألن فيــه فنــاء 

ٍٍ العمى .  الذات وغياب القرار الذاتي وأخيرًا

األلفاظ قد ارتب  بلفظ القلب ويمثـل مرحلـة مـن المراحـل التـي يمـّر بهـا وكّل واحٍد من هذه       

هــذا المركـــز قبـــل اإلقفـــال النهـــائي وال ـــتّم عليـــه . ومــن هنـــا ارتـــب  العلـــم مـــن حيـــث هـــو مظهـــر 

اإلدراك العقلــّي بالقلـــب ال بالعقـــل . إذ العقـــل آلـــة حاســـبة ال قــرار لهـــا اال بـــأمٍر مـــن القلـــب قـــال 

 تعالى :

   هللا على قلوّ الذين ال يعلمونكذلك يط ع 
           59\30  

فحيـــث أصـــدرت الـــذات أمـــرًا للعقـــل م الفـــًا لتصـــميمه األساســـي غـــاب عنـــه العلـــم الفعلـــي   

بالتــدريج ا فــالذا بلــ  مرحلــة الــذين ال يعلمــون طبــع علــى قلبــه بعــد حصــول التــأثير العكســي علــى 

 المركز فأصيب بالعوارض ا)نفة الذكر .
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ين باعتباره إدراكا علميًا ارتب  قرآنيًا بالقلب فق  في كافـة المـوارد ولهذا السب  ب فالن التفّقه في الدِّ

القرآنيـة ا  هـذه الم حظـة وحـدها تبطـل الم زمـات العقلّيـة فـورًا . إذ أن موضـع  الفقـه وأصــوله 

دة لها وال ع قة قلبيٌّ ال عقليٌّ إذ ال واجب للعقل اال االحتفاظ بالمعلومات وفرزها فهو آلة ال إرا

(  صلى هللا عليله والله وسللم) لها بالفقه والفقاهة فرّب حامل علٍم ليس بفويه كما قال رسـول هللا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 : في خطبته الشهيرة

 ) رّب حامل فقــٍه إلد من هو افـقـــه منه ( .   
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ــًا ومدراكــًا علميــًا  مرتبطــًا بقــرارات الــذات إن هــذا االرتبــاط بــديهيٌّ مــادام الفقــه والفقاهــة عمــً  عقلّي

ا)مـرة . فقـد يكــون المـرء عارفـًا بكــلِّّ العلـوم علـى التفصــيل اال أّنـه لـيس بفويــه فـ  يفقـه شــيئًا إذا 

كان عقله يصدر أحكاما م تلفة متناقضة لغايات في نفسه ا ذلك ألن العلم هو غيـر الفقاهـة ا 

رج باألّوليـات المودعـة فـي العقـل فالفقاهة أصً  هي عملية تـراب  المعلومـات المـأخوذة مـن ال ـا

 في الجزء المرتب  كّليًا بالذات و مركزها أّي القلب .
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فهــــذه األّوليــــات ال يمكــــن للـــــذات تبــــديلها أو تغييرهــــا مطلقــــًا ولكـــــن يمكنــــه فقــــ  االمتنــــاع عـــــن  

اســت دامها وحريـــة اإلنســان إنمـــا تكمــن فـــي هــذه العمليـــة : هــل يطـــابق المعلومــات الداخلـــة مـــع 

أم يقوم بالخفاء األّوليات ل و يجري الحساب أيضًا علـى هـذا النشـاط . فـالذا فعـل وراـ   األّوليات

المعلومات بأّوليات العقل تعّقل األمر ومذا لـم يفعـل لـم يتعّقـل شـيئًا ا بـل يقـوم باليـداع المعلومـات 

فــي الــذاكرة ويســتعملها ألغراضــه وأهدافــه ال اصــة ا ولــذلك فــالن للمــرء قــدرة علــى إلبــاس الحــّق 

باس الباطل أو العكس كما حّدثنا القرآن عـن بعـض علمـاء أهـل الكتـاب فلـم يـنفعهم علمهـم فـي ل

ين ا بل سّبب لهم الدخول إلى النار .  تفّقه الدِّ

من هنا لم تكن ثمة إشارة قرآنية إلـى وجـود ع قـة بـين الفقـه والعمـل العقلـّي ا بـل العكـس تمامـًا  

 كز ا)مر للعقل أي ) القلب ( .فقد تّم تأكيد الع قة بين الفقه والمر 

 الحظ الموارد القرآنية : 

1.  لهم قلوّ ال يفقهون بها  179\7  

هــذا تشــ ي  أّولــيٌّ لهــم فــالقلوب موجــودة بيــد أّنهــم ال يفقهــون بهــا ومعنــى ذلــك أن الفقاهــة مــن  

 نشاطات القلب ا إذ دخلع باء الواسطة على الضمير الراجع للقلوب .

2.  هم ال يفقهونفط ع على قلوبهم ف 93\63 
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فــالطبع علــى القلــوب فــي هــذه المرحلــة أّدى إلــى حجــب الفقاهــة وذلــك بــالرغم مــن احتمــال ســعة  

 المعلومات فقد يكون المرء له علم اال أّنه ال يفقه قال تعالى :

  أءأيت من اتخذ ألهه هواه واضلّه هللا على علم  و خلتم عللى سلمعه و قل له و جعلل عللى بصلره

   غشاوة 

          23/45 

الحظ أن الهوى ما هو اال الحكم المسبق بحيث أّنه ال ينتفع بالعلم بل يضّله هللا على هذا العلم  

 وي تم على سمعه و قلبه .

   3   . وط ع على قلوبهم فهم ال يفقهون            

        87\9          

 ارتباط آخر بين الفقاهة وعمل القلب . 

4 . قلوبهم بأنّهم قوم ال يفقهونصرف هللا  

               127\9  

 ارتباط  علِّيٌّ آخر بين صرف القلوب وعدم الفقاهة . 

5   . على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه  

                                               46 \47 

 ب .ارتباط آخر نفى فيه إمكان يفقهوه بسبب وجود األكّنة على القلو     
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6 . نا جعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوهإ  

                                  57الكهف/                                         

واضق أن العقول لـم يعـد فيهـا نفـع مادامـع القلـوب فـي أكنـٍة فالحقـائق ال تـدخل هـذا المركـز وال  

عقل ترتيب المقـوالت لصـالق أهـداف الـذات فهـو غيـر يطلبها الذات من العقل ومنما يطلب من ال

 متحّرر وعقله مقيد بهذا القيد .

 أقول من هنا سّماهم عبيدًا ال عبادًا ألنهم داخلين في الطاعة كرهًا ال طوعًا . 

7   . وجعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه 

 25األنعام /                                        

أن يكون الضمير في ا)يات يعود إلى الكتاب أو القرآن أو الـوحي ..الـخ . إذ نحـن ال فرق في  

بصدد ال طاب الشرعي وكّل تلك األلفاظ هي تعابير عن ال طاب ا واالتـالي فالفقاهـة هنـا هـي 

المقصـــود )كمـــا يفتـــرض( مـــن االصـــط ح األصـــولي نفســـه لكـــنهم حجبـــوا الفقاهـــة عـــن الرســـول  

وقالوا ال يسّمى على االصط ح فقيهًا و كأّنهم يعترفون أن الفقاهة  لم ()صلى هللا عليه واله وس

علــى االصــط ح ال ع قــة لهــا بالفقاهــة التــي جــاء بهــا ال طــاب الشــرعي فتأّمــل وأعجــب   ففــي 

 ماذا هم فقهاء إذن إذا كانوا غير فقهاء في ال طاب الشرعيل
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لّية ا إذ يتبين منه أن العقل منفعـل ال معلوم أن هذا المبحث وحده يسق  مبحث الم زمات العق 

 ع قة له بالفقاهة فسيسق  مبحث حّجية العقل فورًا .

  :  للمناقشة

لكنـي أعلــم قـدرتهم فــي لـيِّّ الكــ م وحـذقهم فــي ال ــروج مـن المــآزق مـن فرّامــا قـالوا :هــذا صــحيق  

يسـميه عقـً  وتـاّرة يسـميه  ولكن القلب في تلك ا)يات ليس إاّل تعبيرًا مجازّيًا عن العقل فهو تاّرة

 قلبًا.

فنقول : نعم نسلم بذلك ولكن هل يسميه عقً  أو قلبًا جزافًا أم لعّلٍة مرادٍة في الك م ل فـالن قـالوا  

: ال لعلــٍة مطلقــًا خرجــوا مــن المّلــة لنســبتهم العبــث إلــى الحكــيم ومن قــالوا : بــل لعلــٍة فعلــيهم بيــان 

 بين القلب والعقل .تلكم العلة مثلما بّينا نحن الفرق 

وأخشى على القارئ االن داع إذا قالوا : يسّميه عقً  إذا أراد اعتقال األمر وضبطه ويسـميه قلبـًا  

 إذا كان الحديث عن تغيره وتقّلبه باألهواء فيعود الحديث إلى العقل . 

لـم يشـعروا . أقول : أخشـى علـى القـارئ االن ـداع ألنهـم إن قـالوا هـذا فقـد اعترفـوا بمـا نقـول ومن  

فهم يرّدون فيه على أنفسهم إذ يقّرون بتّغير الداللة بين اللفظين العقل والقلب وهو كاف إلثبات 

وجود عنصرين ا إذ يبقى السذال قائمًا : مـن ذا الـذي يجعـل العقـل تـاّرة يضـب  الشـيء وتـاّرة ال 

واب وهـــو ذات يفعـــل ااّل عكـــس ذلـــك فينقلـــب عـــن الحـــّق ل . واـــالطبع فـــ  جـــواب إال نفـــس الجـــ
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اإلنسان وعليهم أن يبحثوا عنها في إسٍم قرآنيٍّ آخٍر غير القلب . وهذا العمل مثل الـذي يقـول : 

ــه لــم يــدخل  ال أدخــل الغرفــة أبــدًا فــ  يــدخل مــن البــاب ومنمــا يــدخل مــن الشــباك ويصــر علــى أّن

 الغرفة .

 لهجــة ولغــة مــن لغــات فالقلــب هــو القلــب والعقــل هــو العقــل وهمــا لفظــان م تلفــان داللــة فــي كــلّ  

األمم ا على أننا أبطلنا المجـاز والتـرادف فـي موضـعهما ويفتـرض أننـا ال نحتـاج إلـى الـرد علـى 

أّي اعتـراٍض مــن هــذا النـوع . واألســلم لهــم أن يعترفــوا أن المـراد مــن القلــب هـو شــ  غيــر المــراد 

 من العقل في نظام القرآن .

عن عمى القلوب التي هي تحديدًا فـي الصـدور حيـث قـال وأاّل فماذا يفعلون با)ية التي تتحّد   

 سبحانه وتعالى :

 التي في الُصدوء ُّ      فإنها ال تَعَمى األبصاء ولكن تعمى القلو
  46/الحج                                                        
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 االتجاه الذاتي لإلدراك العقليّ  -4

      

لــّي إلــى مــرحلتين همـا التصــّور والتصــديق وأخــذ بهـذا التقســيم جميــع الف ســفة قّسـموا اإلدراك العق 

ومن بعدهم المتكّلمون ثم انتقل إلى األصوليين فاستعانوا به لترتيب مقوالتهم فـي حّجيـة العقـل . 

ومع أني أشّكك في أساس التقسيم حيـث ال يمكـن االعتقـاد بـان التصـّور يمكـن أن يكـون تصـّورًا 

بعد التصديق مما يدعونا إلـى إلغـاء التقسـيم المـذكور واعتبـار عمليـة اإلدراك عمليـة  متكامً  االّ 

واحـــدة قـــد تكـــون حويويـــة أو وهمـــًا وأن نســـبة الـــوهم والحويقـــة فيهـــا متغيـــرة وال حـــدود لهـــا بحســـب 

 –العقــول وقوتهــا وقــدرتها فــي اإلدراك واحســب المعطيــات ال اصــة بالموضــوع الحســّية والعقلّيــة 

ك فــالني هنــا أريــد التنويــه إلــى الطــابع الــذاتي لــإلدراك عنــد كــّل العقــ ء باســتثناء مــن أقــول مــع ذلــ

فالتقســيم النــاتج . (   )ألــزم نفســه بــالت ّلي عــن ذاتيــة اإلدراك وهــو لــيس ســوى األنبيــاء والرســل

منــه بشــأن االتجاهــات الفلســاية إلــى ذاتيــة وموضــوعية هــو تقســيم باطــل . وعمليــة اإلدراك التــي 

لموضوعية النسبية هي فق  البحو  العلمية المرتبطة بالرياضيات وعلم الوياس . ولذلك تّتسم با

أدركـــع األيـــدلوجيات الذاتيـــة الطـــابع عـــدم اتصـــافها بالموضـــوعية فأضـــافع إلـــى نفســـها صـــفة ) 

العلميــة ( مــن أجــل االعتــراف بهــا م تلفــًة عــن االتجــاه الــذاتي بنحــو مــن األنحــاء وهــي م ادعــة 
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ن كّل عملية أدراك عقليٍّ فيها أحكـام تركيبيـة ال تسـتند إلـى ميـاس رياضـي أو وذلك أ –مكشوفة 

حكــم الهــي فــوقي هــي عمليــة ذاتيــة بصــورة أو بــأخرى . فالســمة الذاتيــة لــإلدراك هــي ســمة ثابتــة 

اللحاق   الذين آمنوا و عملوا الصالحات حيث يحاول  (   )لكّل ال لق باستثناء المعصوم 

ي اإلدراك الموضـــوعي حيـــث ت ّلـــع ذاتـــه تمامـــًا عـــن الســـيطرة علـــى العقـــل بــه واتبـــاع طريقتـــه فـــ

وحررته كّليًا ليحكم على الموضوع بما هو موضوع بمساعدة الحكـم الشـرعي الـذي فـتق لـه أبوابـًا 

 من المعرفة ال متناهية باألشياء .

يســـت دم علــى تســـميته بالحّجــة دون ســائر األســـماء بــل لــم (   ولــذلك يذكــد اإلمـــام الصــادق ) 

ااّل أّنــــه معصــــوم فعــــً  مــــن حيــــث أّنــــه ا  (  )مفــــردة ) المعصــــوم ( أصــــً  أحــــد  مــــن األئمــــة 

موضــوعي ال ذاتـــي ا فهــوا إذن حّجـــة هلل علــى ال لـــق فالنــه يحـــتج بــه علـــيهم فيمــا إذا زعمـــوا أن  

عقـولهم قصــرت عـن اإلدراك أو التــبس علــيهم األمـر . إذ أن عمليــة اإلدراك مرتبطـة قبــل العقــل 

 لذات ا)مرة أّي القلب ا فهو تعالى يحتّج به من جهة التسليم والطاعة ألمره .با

على أن التقسيم الفلسفي نفسه ينب  من طرف آخر إلى المركز ا)مر وملى وجود عنصرين هما  

العقل والذات من خ ل تقسيم االتجاهات الفلساية إلى ذاتية وموضوعية ا إذ يفترض أن يكـون 

 تايًا في االتجـاه الموضـوعي ا والـذي يحـّدد نـوع الحكـم عنـده هـو الموضـوع . العنصر الذاتي م
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ولكــن هــذا كمــا علمــع هــو مجــّرد إدعــاء يتصــف بــه علــى ) نحــٍو محــّدد ( العلــم التجريبــي وحــده 

 دون سواه .

أن يهور السمة الموضوعية في البحث العلمي التجريبي ليس بسبب األمانة في البحث العلمي  

اب المصالق الذاتية      ) الطبوية أو الفئويـة أو المذهبيـة ( فـي البحـث العلمـي ومنما بسبب غي

ومن هنا ف   خ ف في تأويل الن  العلمي فـي علـوم الفلـك والطـب بـالرغم مـن أّنهـا نصـوص 

لغوية . بينمـا يحصـل االخـت ف بصـورة دائمـة فـي الـن  الفكـري لوجـود المصـلحة الذاتيـة التـي 

 تنعكس على البحث.

ــة فــي العقــل هــي األســاس فــي عملــه وهــي أشــبه شــ  بالبرنــامج الموجــود فــي أ  ن المبــادئ األّوليٌّ

الحاسبة والذي بدونه ال يمكن أن تعمل اللهم ااّل عمً  عشـوائيًا ويسـّمى هـذا الجـزء فـي الحاسـبة 

بـــ ) الهـــارد ( وهـــو قريـــب مــن لفـــظ ) هـــارت ( باإلنكليزيـــة والمتــرجم إلـــى قلـــب وداللتـــه الصـــ بة 

حيـــث ال يمكـــن خرقـــه وهـــو فـــي لفـــظ ) حـــرد ( وحـــرود العراـــي الـــذي يعنـــي الشـــّديد الصـــ بة ا ب

م يضع مبادئ وأسس منطوية مّتفق عليها في دائـرة مقفلـة داخـل الحاسـبة يسـميها بـنفس  فالمصمِّّ

االسم وال يمكن تغيير ما فيها بل يمكـن تغييرهـا كاملـة دفعـة واحـدة . ذلـك أن أّي خـرٍق لعنصـر 

  ريب لكّل المبادئ المرتبطة مع بعضها البعض .فيها هو ت
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فالذا حد  أّي خرٍق لهـذا النظـام يهـرت الفتـة  تقـول : ) أخطـأت افعـل كـذا أوال تفعـل كـذا  .. (  

 ومعناه أن هذا ال رق يعني عدم االتفاق  وأنه خ ف المبادئ المتفق عليها سلفًا.

ر بــه هــذا ا  لعقــل هــو مبــادئ أّوليٌّــة متفــق  عليهــا بــين إن المركــوز فــي العقــل اإلنســاني ومــا ُصــدِّ

ال ــالق الحكــيم واــين الم لــوق وقــد ايهــر الــن  القرآنــي هــذا الميثــاق واالتفــاق فــي آيــة الميثــاق 

الـذّري فـي عــالم الـذر الشــهيرة التـي تــّم تأويلهـا بم تلـف الُســبل اللغويـة . إن المبــادئ األّوليٌّـة فــي 

اق المـأخوذ علـى ال لـق قبـل يهـورهم الفعلـي وحسـب العقل هي فـي واقـع األمـر تّمثـل هـذا الميثـ

في شرح ا)ية أن  الميثاق سبق ومن أخذ منهم ولوال ذلـك لمـا عـرف (  )ن  اإلمام الصادق 

 أحد  رّاه وخالقه و رازقه فقال ما نصه : 

 ) ث تت المعرفة في ملك وأنسوا الموقف (.    

فة هو الهدف ف  ضرورة لمعرفة وقـع الواقعـة وهذه  عبارة هامة جدًا تدّلـل على أن ثبوت المعر  

وال أهمية له على اإلط ق .. وهـذا بـديهيٌّ فـالن مشـغل الحاسـبة ال يسـألها متـى اتفقــّنا علـى تلـك 

المبادئ   بل هو سذال مضحك جدًا ألن ما يهّمه هو يهور البرنامج بصـورته الصـحيحة علـى 

 المبيِّّن ) الشاشة الزجاجية ( .

غيـــر ممكـــن عمليـــًا . ألن اإلنســـان  –لصـــناعة الحاســـوب  –ئ األّوليٌّـــة وخ فـــًا إن تغييـــر المبـــاد

 قاصر العلم ويقوم بتطوير لغة الحاسوب لجهله  بأفضل طريقٍة للتعامل اللغوي مع ا)لة .
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أمــا الحكــيم ســبحانه وتعــالى فالنــه خلــق اإلنســان فــي أحســن تقــويم وهــو اي اإلنســان ذاتــه حســيب  

فهـي  –وهبهـا لـه البـاري عـّز وجـّل ولـذلك فـالن المبـادئ واحـدة  ال تتغيـر  على نفسه بالحّرية التـي

ألنهـا مبـادئ  –مرتبطة بكـلِّّ الوجـود تصـميمًا وكـذلك ال يمكـن إنكارهـا وال تبـديلها بمبـادئ أخـرى 

الوجـود ذاتــه ال ســواه . فهـو م لــوق ) أّي اإلنســان ( مصــمَّم إلدراك العلـم ولكــن هــذا اإلدراك لــه 

ن ال تقـف الـذات حـائً  دون تطبيـق المبـادئ علـى الظـواهر والثـاني الحكـم علــى شـرطان األّول أ

 االشياء وفق تلك المبادئ باالستعانة بالحكم اإللهي الذي جاء أصً  البت ء الذات ال العقل . 

فمـــاذا يفعـــل المنكـــر لهـــذا الميثـــاق األّولـــيٌّ ل أّنـــه ال يســـتطيع إنكـــاره علنـــًا وال يقـــدر علـــى تبـــديل  

 دئ ألنها مبادئ الوجود ذاته ولذلك يحتال على األمر بأساليب منها:المبا

أّنـــه يعتـــرف بتلـــك المبـــادئ ويقـــّر بهـــا ألنهـــا تجعلـــه مـــن العقـــ ء وا  فـــه ال يعتـــرف بـــه األّول : 

 جملتهم .

أن يّدعي عدم انطباق الحقائق على المبادئ فالذا جـاءه رسـول مـن هللا فالنـه ال يقـول لـه  الثي   :

جئع به قبيق ( بل يقول : ) أنع كاذب وأن هللا لم يرسلك ( أو ) لوال أرسل غيرك ( : ) إن ما 

وال يـــزعم أن هللا غيـــر موجـــود أو ان الظلـــم حســـن والعـــدل قبـــيق . فالنـــه ال يغيـــر المبـــادئ  ومنمـــا 

 ينسب األفعال إلى عناوين م تلفة .
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قـرآن يـرّد علـى منكـٍر لوجـود هللا ولو استعرضع القرآن كّله فلن تجد أحدًا أنكر ال الق وال تجد ال 

إذ ال وجـود لمنكــٍر حويقـي ا بــل العكــس تمامـًا فقــد اعتمـد القــرآن حويقــة وجـود هللا كمســّلمة أّوليٌّــة 

 لترتيب نتائج عليها .  

هذا يعني أن الكفر والجحود هما موقف أخ قي ال اعتقادي  ب  ف الشرك وهذا الفهم هو مـن  

ي است لصــع مــن النظــام القرآنــي ا فــالن إبلــيس كفــر ال عــن شــكٍّ أهــم أركــان هــذه  النظريــة التــ

بوجود ال الق إذ هو يحاوره بشأن آدم وي اطبه بالراواية ولكنه كفر للموقف الذاتي حيث اعتمـد 

 على حكمة العقلّي ورفض الحكم اإللهي . قال تعالى:

 ال  بليس أبى واستك ر و كان من الكافرينإ  

ف حـــــــظ تقـــــــدم         34/البقااااااار                                                           

اإلباء واالستكبار على الكفـر بيـد أن ) كـان ( هنـا تأخـذ موضـعها الماضـوي مـن حيـث أّنـه كفـر 

داخليـًا فقـد كــان مـن الكـافرين قبــل يهـور اإلبــاء واالسـتكبار خ فـًا للظــاهر ا إذ لـيس االســتكبار 

 الكفر هو علة االستكبار . هو علة الكفر بل العكس

فالــذين كفــروا يعترفــون بــالرب واأّنــه خلقهــم ورزقهــم بيــد أن كفــرهم جــاء مــن قبــل رفضــهم اتباعــه  

إذ العقائــد هــي  –وحــده . فالتوحيــد مــرتب  بالموضــوع األخ قــي قبــل يهــوره علــى صــورة عقائــد 
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ة له فالشرك على هذا عمل عقليٌّ مضاف لتبرير الموقف الذاتي من ال الق وتأسيس عقيدة ذاتي

 هي من عجائب ك مه الجامع للمفاهيم قال : عبارة(   )وليد الكفر ولذلك قال الصادق 

      الكفر أقدم من الشرك  

واصفٍة عامٍة فالن لهذا الموضـوع تكمـ ت فـي كتبنـا األخـرى وهـو يحتـاج مـن العلمـاء والدارسـين  

ات ا)يـــات والنصـــوص المذيـــدة لـــيس هنـــا إلـــى وقفـــة وتوســـيع ل طوطـــه العريضـــة وأمـــامهم عشـــر 

 موضعها .

أن يدعي المنكر أن أفعالـه تتفـق مـع مبـادئ العقـل األّولـى . وهـذا العمـل هـو مـن بـاب الثيل  : 

إرجاع األفعال إلى غير عناوينها الرئيسية ل داع ا)خرين وتبرير الفعل وهذا هو الجـزء ال ـاص 

رع فهناك قـوم يرجعـون الوبـائق إلـى عنـوان الفضـائل بالحكم العقلّي على األفعال مستقً  عن الش

وهناك قوم يرجعون كّل نوع إلى عنوانه الحويقـي فـالنوع األّول هـم الـذين كفـروا والنـوع الثـاني هـم 

 المذمنون .

ولكــّل فـــرد فـــي النـــوعين قـــدرات م تلفـــة جـــدًا فــي إرجـــاع التفاصـــيل إلـــى عناوينهـــا بحســـب درجـــة  

عارف وخصائ  حواسهم وقـدراتهم الذاتيـة فـ  أحـد مـنهم يشـبه الهدى والض ل والمعطيات والم

 ا)خر شبهًا كامً  .

ومن هنا يسق  المبحث بالكامل العتماده على وحدة العقل وهي غير صـحيحة ااّل فـي المبـادئ  

ا بينمـــا المقصـــود مـــن الحكـــم المســـتقل مـــا هـــو غيـــر المبـــادئ أّي الحكـــم فـــي التفاصـــيل والفـــروع 
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ئها األولـى مـن حسـن ومـبق . فالحـديث عـن الحكـم العقلـّي المسـتقل و حّجيتـه ومرجاعها إلى مباد

بغـــض النظـــر عـــن الحكـــم الشـــرعي ال معنـــى لـــه ألن كـــّل عمليـــة إدراك مـــن غيـــر خطـــاب إلهـــي 

 وسبب ذلك أن ال طاب إنما يتحّد  عن تلك التفاصيل ولذلك قال : –مشكوك فيها 

      ً وكّل شيء فصلناه تفصي       
    12االسراء /           

 وقال تعالى : 

     ما فرطنا في الكتاّ من شيء   
 وقال :       37األنعام /          

    و تفصي ً لكّل شيء       
 144األعراف /         

وهــو يتحـــّد  عنهـــا ) أّي التفاصـــيل ( علـــى صـــورة أحكــاٍم بنظـــاٍم موحـــٍد مقابـــل النظـــام الـــداخلي  

ل والمتضمن للمبـادئ. فـالذا حكـم العقـل علـى التفاصـيل مـن غيـر خطـاب إلهـي المركوز في العق

فكأّنه اعتمد كّليًا على العلم المتحّصل لديه من الحواس وهي حـواس ت طـ  أخطـاءًا شـنيعًة فـي 

كثيــٍر مــن األحيــان فــ  يقــدر علــى ات ــاذ قــرار منفصــل فيهــا يبلــ  درجــة القطــع واليقــين ولــو مــع 

عقــل بــالحكم الحــّر وفــق مبادئــه فكيــف وجميــع الــذوات مصــابة بمــرض ســ مة الــذات وســماحها لل

فـالقرار أو الحكـم المسـتقل (   )األنا والرغبة في إصـدار األحكـام المسـبقة باسـتثناء المعصـوم 
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ال يـتّم ااّل عنــد حصــول عمليــة إدراك متكامــل للقضــية المعروضــة وهــذا اإلدراك المتكامــل ال يــتّم 

 :ااّل عند تحقق شروط ث ثة 

 أن تكون المعلومات الواصلة عن طريق الحواس وافية وكاملة بصورة شاملة .األّول: 

أن تكــون تلــك المعلومــات صــحيحة كّلهــا وال احتمــال فــي خطــأ أو زيــف أحــدها ا إذ أن الثااي   :

 خطأ أحدها يذثر على تكامل العناصر ال زمة لإلدراك المتكامل .

 نوانها الفعلي من المبادئ .أن تكون المعلومات داخلة على عالثيل  :

واالطبع فمن المستحيل تحقيـق هـذه الشـروط الث ثـة سـوية علـى أّيـة صـورة بمـا فـي ذلـك البحـث  

إذ بالرغم من أن العنصر الذاتي غائـب عـن عمليـة اإلدراك وهـو مـا يكـون فـي صـالق  –العلمي 

 تتكامـل عناصـر الشـيء هذه العملية ااّل أن اإلدراك العلمي ينقصه جـزء مـن الشـرط األّول إذ ال

المــدرك والمعلومــات عنــه بأّيــة صــورة بحيــث ال يحتّمــل زيادتهــا مســتقبً  وينقصــه جــزء آخــر مــن 

الشــرط الثــاني فــالن الكثيــر مــن المعلومــات يحتّمــل خطأهــا أو عــدم ارتباطهــا المباشــر بموضــوع 

العلــــل  اإلدراك وينقصــــه المعلومــــات ال اصــــة بالرجــــاع التفاصــــيل إلــــى عنوانهــــا بســــبب اخــــت ط

 من مقومات الشرط الثالث . والحاجة إلى دقة التحليل ومعادته وتكراره آالف المرات وهو 

ومذا كان هذا هو حال البحث العلمي فيما هو م حظ وفيما هو محسوس مـن مواضـيع اإلدراك  

فمـا بالـك بالموضـوع الميتـافيزيقي أو الفكـري المحـض والـذي تجتمـع فيـه المصـائب كّلهـا : رغبــة 
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ذات وغيـاب تــام للمعلومـات عـن الشــيء المـدرك وعــدم وجـود أدوات للويـاس وخطــأ فاضـق فــي الـ

المعلومات واألهواء التـي تريـد إرجـاع المعلومـات إلـى عناوينهـا المحـّددة سـلفًا بحكـم سـابق ذاتـي 

 المنشألل .

ه مـن قبـل ومن هنا فالن الحكم العقلّي التركيبي الميتافيزيقي حكم باطل جملة وتفصيً  . ومن نقـد 

 الماّدية هو نقد  صحيق  ألنه ال يستند إلى العلم وال إلى خطاب الوحي فهو محض أوهام .

ومني ألعجـب مـن إصـرار مفكـري اإلسـ م علـى الـدفاع عـن الميتافيزيويـا البةيضـة بحّجـة الـدفاع  

ا  عن الفكر اإللهي فالن الطاغوت والصنمية بجميع صـورها إنمـا هـي مـن مبتكـرات الميتافيزيويـا

إذ هي األوثان المشار إليها في القرآن واألفك الم تلق المذكور فـي الـن  القرآنـي . ذلـك ألنهـا 

تفكير عقليٌّ ذاتيُّ النزعة والذي هـو العـدو اللـدود للـوحي اإللهـي ألنـه ينكـر وجـود واجـب الوجـود 

مسـبق ابتـداًء ويحـاول البرهنـة علـى وجـوده مـن خـ ل حكمـه العقلـي ويجعـل مـن حكمـه العقلـي ال

قانونًا متقدمًا على هللا ذاته فهو من أبغض صور اإللحاد ومن أسوأ صور وألـوان الكفـر بـالوحي 

ين أكبـر مـن خطـر الماديـة  ألن الماديـة سـلكع ســبيل  –ألنـه فكـر ضـال  مضلــّل خطـره علـى الـدِّ

الباطـل أما الميتافيزيويا فالنها مـاكرة م ادعـة تلـبس الحـّق ب –الكشف عن زيفها وتناقضها بذاتها 

وتحتـــال علـــى اللغـــة وتّمثـــل دورًا حقيـــرًا فـــي التبـــاكي علـــى الطريـــق البرهـــاني فـــي وقـــع تقـــوم فيـــه 

بتدمير البرهان وتعلن عن تقديسها للمبادئ األّولّية للعقل وفي وقع تقوم فيه بتعطيل العقل عـن 
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صـادر عمله وشّل حركته بسيطرة الذات ا)مرة عليه ومنكار عناصر الموضوع ا فهي تتجاهـل م

العلم األساسية باألشياء من الجهتـين ا مـن جهـة الموضـوع بمـا هـو موضـوع حيـث تعـادي العلـم 

الحديث وأساليبه ا وتتجاهل الحكم القطعي الصادر من الوحي على األشياء من حيث هـو علـم 

تفصــيلي وتــّدعي إجماليتــه وعمومــه فــي وســيلة خبيثــة ل نفــراد بــالحكم التفصــيلي لهــا وحــدها فــي 

علـــى هـــ ك المتكّلمـــين ومحاراتـــه لهـــم ااّل (   الذاتيـــة . ومـــا تأكيـــد اإلمـــام الصـــادق )صـــورته 

موقف يحّتمه العلم باألشياء بصورتها التفصـيلية مـن خـ ل الـوحي إلبطـال األوهـام الميتافيزيويـة 

والتصـدي لعملهـا الت ريبـي للعقـول وتضـليل ال لـق عـن الحّقـائق وسـوف تـأتي بعـض النصــوص 

 في موضعها بأذن هللا . التي تذكد ذلك

إن ال طاب اإللهي خطاب ضروري من حيث أّنـه تفصـيل لألحكـام فهـو يقتـرن بكافـة التفاصـيل  

متجــاوزًا جميــع المشــاكّل الث ثــة فــي  – تفصللي ً لكللّل شلليء وهللدى و ءحمللةالمتعلِّقــة بــالوجود 

علمـي التجريبـي ناقصـة العملية اإلدراكية للعقل فبدونه تبقى األحكام ولـو كانـع بطريـق البحـث ال

في األنحاء الث ثة واه وحده يمكن الكشف عن أسرار الموجودات والتوصل إلى الحكم ال ـاص 

بهــا فهـــو خطـــاب كّلـــي شـــامل مفّصـــل ال يتعلـــق بصـــور العبـــادات فـــي شـــكلها الظـــاهري بـــل هـــو 

كمجمــوع يتحــّد  بالتفصــيل عــن الموجــودات ذاتهــا ويعبــر عــن األســلوب األمثــل للتعامــل معهــا 

إذ واجبهـا التنّحـي جانبـًا  -ويصدر األحكام الحويوية بشـأنها وموضـوعه األساسـي هـو ) الـذات (
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وتــــرك العقــــل ليقــــوم بعمليــــة اإلدراك  بصــــورة حــــّرة بمســــاعدة  الــــوحي وحكمــــه المســــبق وتمريــــر 

المعلومــات المــأخوذة مــن الحــواس لتأخــذ عنوانهــا الفعلــي  الــواقعي فــي أّوليــات العقــل وتقــع علــى 

المطلواـــة حيـــث تنتفـــع الـــذات تلقائيـــًا واشـــكّل ال نهـــائي مـــن ارتـــداد النتـــائج فت ـــرج مـــن  مبادئهـــا

الظلمــات إلــى النــور ومــن الشــّك إلــى اليقــين . فالحــديث عــن الحكــم العقلــّي المســتقل عــن الــوحي 

 .()والحكم الشرعي إنما هو حديث الميتافيزيويا العدو اللدود للرسل واألنبياء واألّولّياء 
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 (  الحكم العقلّي للمعصوم  )   -5

 )تفسير جديد للعصمة (

 

. أقول : من  (1)ال يسّمى فقيهًا  على االصط ح  )صلى هللا عليه واله وسلم ( قالوا : أن النبي 

الظلم أن يسّمى فقيهًا على االصط ح ولكن لو كان االصط ح مـأخوذًا مـن ال طـاب الشـرعي 

ذ هو سيد الفقهاء ب  منازع . وذلك ألّنه يفقه األحكام على وغير متناقض معه ألنعكس األمر إ

التفصيل فهو لشّدة تفانيـه فـي طاعـة هللا ت ّلـى عـن مركـزه الـذاتي فـي الحكـم العقلـّي وسـلم بحكـم 

هللا فأصـــبق ال طـــاب يـــدخل مباشـــرة إلـــى أّوليـــات العقـــل عنـــده ويأخـــذ كـــّل خطـــاب عنوانـــه هنـــاك 

مـات سـيكون غيـر متنـاه ألن ال طـاب هـو تفصـيل لكـّل شـيء واالتأكيد فالن كـم المعـارف والمعلو 

وال يقف شيء حائً  دون تعّقله فذاته ) صلى هللا عليه واله ( فانية ال وجود لهـا مـع ال طـاب . 

وهـذا هــو الســبب الوحيـد لعصــمته إذ مــن أيـن يأتيــه ال طــأ ومـن أيــن يــدخل إليـه الباطــل مــع هــذا 

 م التام للحكم الشرعي لالت لي التام عن الحكم الذاتي والتسلي

                                                        

 د .   – 23/   1مفتاح الوصول /  ج (1)
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نعم . إن أساطين التنظير العقلّي المستقل للميتافيزيويا أدركـوا أن اإلقـرار بالعصـمة هـو المبطـل  

لتنظيــرهم ا ولــذلك حــاولوا أن يدّســوا فكــرة خطــأه فــي األحكــام ولــو بالزراعــة مــن خــ ل أمــره بعــدم 

ة المفتعلـة فـي نسـيانه الـوحي تأبير) تلويق ( الن ـل فظهـرت نتـائج عكسـية ا أو مـن خـ ل القصـ

 وثناءه على ) ال ت والعزى (  ا غرانيقهم الُعلى   .

أما تلك القصة فأكذواة لم يحكموا ترتيبها بحيث تصّدقها الناس ا وأما ذلك األمـر الزراعـي فالنـه  

أمر به رجً  محّددًا ال كّل الناس بشرط معين ال نعلمه ولـو فعـل الشـرط لحمـل الن ـل ولكنـه لـم 

(   فعل ذلك الشرط المتعلِّـق بنـوع مـن اليقـين واإليمـان وهـو مثـل الـذي مشـى خلـف المسـيق )ي

غــرق ا لظهــور أنانيتــه وتبّجحــه علــى المــاء خطــوات فلمــا قــال فــي نفســه : هــا أنــذا مثــل المســيق 

( . أراد المشــككون أن يزعمــوا للنــاس أن   الفــارغ كمــا اقــّر هــو بعــد إنقــاذه مــن قبــل المســيق )

لشرعي  ال يفي بالتفاصيل وأنه ي تلـف عـن الحكـم الـواقعي فلـم يجـدوا سـوى تلفيـق قصـة الحكم ا

 وتزوير أخرى .

والغريب أن هذه القصة وهذا التزوير يترّدد كـّل حـين فـي المجـ ت والـدوريات ا وكـّل يـوم يطلـع  

لمــاء فــ  أجــد أحــدًا  مــن ع )صلللى هللا عليلله واللله وسلللم (لنــا عبقــري جديــد يفّســر أخطــاء النبــي 

ين قد تصّدى لشيء منها أو رّد عليها مع ادعائهم عصمة النبـي  )صلى هللا عليله والله وسللم الدِّ

  وما ذلك ااّل ألن مفهوم العصـمة قـد التـبس علـيهم بـل تنـاق  مـع األصـول. فتلـك المقـاالت ( 
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لّيــة ألنهـا متــّفقة مـع المسـتق ت العق –ت اطـب ذواتهـم وتنـاغم مشـاعرهم ولـذلك يصــمتون إزاءهـا 

 )صلى هللا عليه واله وسللم ( ومبادئ الوياس واالستحسان . ومن هنا أيضًا حاولوا نفي عصمته 

في وقع المحي  لهم فيه مـن اإلذعـان إلـى  –  في جهات دون جهات وخّصوها بالتبلي  فق  

ر أن كّل أفعاله وأقواله وتقريراته هي من جملة ال طاب ألنها بمجموعها تسمى ) السنة (   األم

 الذي يتناقض مع  تصديق القص  المزورة والملفقة عن خطأه .

حكم عقليٌّ مسـتقل عـن الحكـم  الشـرعي والبـد أن يقـّر  )صلد هللا عليه واله وسلم (ليس للنبي   

بذلك األصوليون من حيـث أّنـه لـيس بفويـه علـى االصـط ح . ومذن فعلـيهم تفسـير عصـمته بمـا 

 محال .يضمن صحة المستق ت العقلّية وهو 

لقد أحّلع ذاته المقدسة حكم هللا وطاعته بداًل من طاعـة نفسـه ولـذلك فـ  حكـم عنـده ي ـرج عـن  

 الحكم الشرعي .

لكن حكمه ليس سابقًا على الحكم اإللهي كما ُيتوهم فهو يحكم بعده دومًا ال قبلـه وهـذا هـو أمـر  

 ( :  )رسل هللا 

  شركت ليحل طن عمللك و لتكلونن ملن الخاسلرينولقد أوحي  ليك والى الذين من ق لك لئن أ     
  65/  الزمر

ولّما كان ذلك حالهم جميعـًا فـالن تعـّددهم ال يـذدي إلـى اخـت فهم أو تنـاقض أقـوالهم ألن حكمهـم  

سيكون واحدًا صـادرًا مـن  الواحـد . ومذا يهـر اخـت ف أو بـدا شـيء مـن ذلـك فالنـه بسـبب جهـل 
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هللا متناقضــًا مــع أّنـه كتــاب واحــد ) مــن عنــد واحــد ( ا فمــا  المتلقـي .. المتلقــي الــذي جعــل كــ م

  بالك بك م غيره ل .

ومثلما ال يسبق المعصوم حكم هللا بحكم ذاتي فالنه ال يعقِّب عليه بحكم آخـر وهـذه قضـية بالغـة  

( فقــ  بــل نعنــي عــدم  إمكانــه أصــً    )األهميــة . وال نعنــي بــه عــدم جــوازه بحــّق المعصــوم  

 . فالسبق غير ممكن أصً  قال تعالى : لكّل م لوق 

 أم حسب الذين يعملون السيئات أن يس قونا ساء ما يحكمون  
  4/  العنك وت                                                         

ومعنى ذلك أن حسابهم هذا هو حكم وهو من األحكام  السيئة إذ هو باطل فهو إذن ممتـنع في  

 ذاته .

فالذا زعم الزاعم أّنه يحكم بحكم ويأتي الحكم الشرعي بمقتضاه فالنه قد حكم بالمكانية سبق الحكم  

الشرعي وحكمه هذا باطل . فالحكم الشرعي لن يأتي وفقه ا ومن رآه وفقه فهو وهم منـه ال غيـر 

من اّتفـق . وسبب ذلك هو ) المولوية ( ذاتها فالحكم هذا فاقد للنية وال عمل ب  نية فهو باطل و 

 الحكمان ياهريًا في ال ارج .

 والتعقيب أيضًا محال قال تعالى : 

    وهللا يحكم ال معقب لحكمه    
    41الرعد /                         
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 فنفى وجود المعقِّب فضً  عن وجود التعقيب . 

ــــه حكــــم ــــد أّن بــــ  واقــــع  فالتعقيــــب موجــــود ياهريــــًا فــــال لق يحكمــــون معقبــــين علــــى حكــــم هللا  بي

 موضوعي . وقال تعالى :

     وال يشري في حكمه أحدا    
       26 /الكاهاف          

فـالعقول ال تشــاركه فـي الحكــم وال يسـمق بحصــول مثـل هــذه الشـركة فــي تصـميم  الوجــود إذ   

هو ممتنع ذاتيًا . إنما يقع حكمه على المبادئ التي وضعها في العقول فيكون الحكم حكمه من 

 الجهتين وهو له وحده بصفة مطلقة .

فالتعقيب ممتنـع ذاتيـًا إذ لـو حكـم هللا فقـال اإلنسـان : ) نعـم هـذا حكـم صـحيق ( فقـد كفـر . ألن  

اإلقرار بالصحة حكم جديد يعقب فيه على حكمه ف  يقول صحيق بـل يقـول : ) سـّلمع وآمنـع 

فالنه سـيقول عـن حكـم  آخـر أو  وأطعع ( . إذ لو أمكن أن يقول : هذا حكم صحيق أقبله اليوم

نفس الحكـم فـي وقـع آخـر : غيـر صـحيق وال اقبلـه   فكفـره عنـد إصـدار حكـم بالصـحة وال طـأ 

الكفـر أقـدم  (   )مقترن بوقع الصدور وسابق على العصيان الفعلـي ا ولـذلك قـال الصـادق 

ى عـن إبلـيس وهو أروع شيء وجدته لتفسير الفعل الماضي ) كان ( في قوله تعـال من الشرك 

: 

    فأبد واستكبر و كان من الكافرين   
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ــــك عنــــد تطبيــــق هــــذا   34البــقرة /                                                   وذل

القول على حكم إبليس الذي عقب فيه على أمر السجود ا ذلك أّنه كفر قبل االستكبار بمحاولة 

 سبقه تعالى بالحكم .

ب ا)ية ا)نفة ال يشرك في حكمه أحدًا كائنًا من يكون ا إذ أن مثل هذا الحكم فاهلل تعالى وحس 

ممتنــع فــي ذاتــه ومحــال حصــوله فــي الواقــع ومن اّدعــى الم لــوق ذلــك . فلــيس للعبــد اال الطاعــة 

وليس له أن يقول هلل  ) صدقع ( بل يقول ) أطعع ( فـالن لـم يقـل أطعـع فشـأنه أن يكـون مـن 

ب مــرتين أو ضــعفين ا ضــعف للكفــر أصــحاب النــار ا فــالذا قــ ال : ) صــدقع فــالني أطيــع ( ُعــذِّّ

 األصلي وضعف للتعقيب والجرأة وتحويل حكمه الذاتي إلى حكم شرعي .

وهذا هو مطلب المكّلفين الذين لم يعصوا هللا مباشـرًة بـل عصـوه مـن خـ ل حكـم عقلـّي أضـفيع  

وطلبــوا مضــاعفة العــذاب علــيهم  عليــه صــبغة الحكــم الشــرعي فاعتــذروا بــأن ) هــذالء ( أضــلوهم

 حيث قالوا :

  ءبنا هؤالء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من الناء                                                                                                                          
   38األعراف /       

وعلمهم بأنه ليس الحكم الشرعي ذاته    جعلهـم مـن درجـتهم حيـث  ولكن قبولهم بهذا الحكم  

 انكشف كذبهم بهذا االعتذار فقال مجيبًا    :

    قال لكّل ضعف ولكن ال تعلمون    
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  38األعراف /         

ــعف ا بينمــا يبــوء المذّسســون بضــعفين       ال بضــعف واحــد مــن حيــث   وهــذالء أصــحاب الضِّ

نا بل جعلوا عقولهم مسرحًا لتقييم الحكم الشرعي فكأّنهم أرادوا مشاركته تعالى أّنهم لم يقولوا أطع

 في حكمه فقالوا وهم يدعون على سادتهم وكبراءهم بضعفين من العذاب :

   .  يا ليتنا اطعنا هللا واطعنا الرسوال. وقالوا ءبنلا انلا اطعنلا سلادتنا و ك راءنلا فأضللونا السل ي

 عذاّ والعنهم لعناً ك يراً ءبنا آتهم ضعفين من ال

  68 – 66األحزاب /                                                 

وعلى ذلك فيمكن التوسع بالبحث اللفظي في الن  القرآني خصوصًا إلتمـام ال طـوط الرئيسـية  

خــ ل لهــذه الفكــرة التــي ذكرتهــا هنــا بصــورتها الم تصــرة جــدًا وســيأتي المزيــد مــن اإليضــاح مــن 

 المسائل ال حقة .

تظهر إذن الضرورة الشرعية الستّمرار وجـود  ) الحّجـة ( وهـو الم لـوق المـذعن كّليـًا هلل تعـالى  

والمت لــي عــن حكمــه الــذاتي بصــورة مطلقــة . ولــذلك فــالن التباســات قــد تحــد  لهــذا الكــائن لــيس 

عكـــس مرجعهـــا الحكـــم منشــأها القلـــب بـــل العقـــل ا ولــيس مرجعهـــا الحكـــم العقلـــّي المســتقل بـــل ال

الشــرعي نفســه بيــد أن المعطيــات والمعلومــات كانــع ناقصــة فــأراد تنفيــذ الحكــم الشــرعي فوقــع ) 

خطًأ ( علـى غيـر حكمـه الـواقعي . بيـد أن هـذا العمـل وأن كـان خاطئـًا واقعيـًا لكنـه كـان مطابقـًا 

يسـتحق العقـاب بـل للحكم الشرعي على ياهره الذي بدا له . فلم يكن ذلـك عنـد هللا تعـالى شـيئًا 
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( فـأرداه قتــيً  . ذلــك   )يحتـاج إلــى تراجـع وتثبـــّع فقـ  ومــن أمثلتــه الرجـل الــذي وكـزه موســى 

أننــا لــو تفّحصــنا القصــة وعائديــة الضــمائر ومواقــع اإلشــارات ) هــذا مــن عــدوه ( ا و ) هــذا مــن 

  )موسـى  شيعته ( ا أدركنا أن الن  يريد منـا أن نفهـم حصـول تبـادل فـي المواقـع بحيـث أن

ــه فرعــوني وانتصــر لشــيعته الــذي هــو إســرائيلي . لكــن حويقــة  ــه قتــل عــدوه ألّن ( كــان يحســب أّن

الرجلين كانع ب  ف الظاهر فاإلسرائيلي كان هو العدو والفرعوني كان سليم القلب وهـو الـذي 

كــان يصــّق أن يكــون مــن شــيعته فــي الواقــع وخ فــًا ل نتمــاء الظــاهري . هــذا النــوع مــن المعرفــة 

( بالـذات يفتقـر إليـه وهـي ضـرورة هامـة جـدًا لويـادة جماعـة مثـل بنـي إسـرائيل فـيهم   )موسى 

من المنافقين العدد الكبير كمـا أثبتتـه األحـدا  فيمـا بعـد وقـد يهـر افتقـاره إلـى هـذه المعرفـة فـي 

ت التـي رحلته مع العبد الصالق الذي آتاه هللا من لدنه علمًا في سورة الكهف وهي من المشهورا

 أصبق فيها موسى الكليم ) ع ( تابعًا للعبد الصالق الذي يتفوق عليه بهذا العلم ال اص .

( علمًا كهذا لعجز عن ميادة بني إسـرائيل إذ تنكشـف لـه حويقـة كـّل فـرد   )فلو أعطي موسى 

ه (  حاد المزاج والطبـع شـديدًا فـي الحـّق إلـى أبعـد حـد . وال تتفـق هـذ  )منهم . وكان موسى 

 الصفة مع علٍم لدنيٍّ عما في النفوس لويادة جماعات مستمرة في التشكيك والنفاق والتردد. 

 ( :  )وحينما انكشف له أن القتيل هو من شيعته ال من عدوه قال موسى  

  أن هذا من عمل الشيطان أنّه لغوي مضل م ين  
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يًا . إن هــذه القصــة القرآنيــة تقلــب الحكــم إذن لــم يكــن واقعيــًا ولكنــه فــي النوايــا كــان حكمــًا شــرع 

ــًا مســتقً   معادلــة األصــوليين رأســًا علــى عقــب . فالعمــل مــرتب  بالنيــة وحينمــا أحكــم حكمــًا عقلّي

فالني أخطو نحو الكفر ولو كـان الحكـم واقعـًا علـى الحكـم الشـرعي ا ألن الحكـم المسـتقل أصـً  

كم هللا وال أدخل حكمي العقلـّي ال ـاص هو حكمي ال حكم هللا . بينما تبرأ ذّمتي حينما أحكم بح

 حتى لو خالف الواقع   .

( بعـد قتلــه الرجـل ااّل إلــى االسـتغفار فغفــر هللا لـه ذلــك بـل لــه ثـواب آخــر   )لـم يحـتج موســى  

البت ئــه بالنـــدم والحـــزن العميـــق علـــى الفرعـــوني الســليم  الطويـــة . هـــذا ال طـــأ العقلـــّي المحـــض 

د عوقــب عليــه ذاتيــًا مــن خــ ل خســارة أخــرى فقــد خــاف مــنهم أن مغفــور  مــع ســ مة النوايــا. وقــ

يقتلوه بالقتيل إذ أن آل فرعون ال يعلمون من جهتهم أّنه مـن شـيعة موسـى فهـم يطـالبون بدمـه ا 

واالطبع لو كـان الرجـل كـافرًا بالفعـل فلـن يكـون قتلـه مـن عمـل الشـيطان المضـّل الغـوي وال يلـزم 

منه فق  خـوف موسـى مـن عقـابهم فيطلـب مـن هللا الحفـظ ودفـع  منه الندم واالستغفار ا بل يلزم

( يذكــد أن العمـــل كّلــه عمــل شــيطاني ف حــظ دقــة تعبيـــره   )الكيــد فقــ  . بينمــا كــان موســى 

حينما نسب العمل إلى الشيطان بينما هو الذي وكز الرجل وقتله . فهو يرى أن هـذا الفعـل مـن 

تــل شــيعته بـل قتــل عــدوه . إذن فمصــدر الفقاهــة عمـل الشــيطان ال مــن عملــه إذ لـيس مــن نيتــه ق

(   )( علم األئمة   )والقرب من هللا تعالى هو س مة القلب ا ولذلك عزى اإلمام الصادق 
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إلى حبهم هلل وليس إلى التقّصي والنظر أو البحث العلمي خ فًا لغيرهم ا فال الق تعالى يحـتّج 

رائر . فوجـود المطيــع هلل طاعــة مطلقـة والمســلم أمــره بهـم مــن هـذه الجهــة ألّنــه ابتلـى النوايــا والســ

إلــــى هللا هــــو وجــــود ضــــروري ل حتجــــاج علــــى ال لــــق  مــــن جهــــة ولتعلــــيمهم مــــن جهــــة أخــــرى 

 وتمحيصهم من جهة ثالثة .

فالذا قال العبد : التبس علّي األمر واختلفع ا)راء ولم تتفق أحكام العق ء قيل له : كذبع   لـو 

قلبــك وهــذالء العبــاد هــم حّجــة عليــك ودليــل علــى كــذبك ويشــار إلــيهم  احببــع هللا ألحبــك وهــدى

فالنهم لم ي تلفوا وهم أعلم ال لق . ومذا قال العبد : لم أجد مـن يعّلمنـي ولـم اقـدر علـى ذلـك قيـل 

له : كذبع   وهذالء حّجة عليك إذ لم يعّلمهم أحد وهم أعلـم ال لـق ألن هللا ألهمهـم علـم الكتـاب 

فكان كما وصف بيِـّنا مبينًا في صدور الـذين أوتـوا العلـم فلـم تـنهج نهجهـم فـي ب  تعليم من أحد 

حب هللا واإلذعان لحكمـه بـل عملـع عكـس مـا عملـوا إذ زعمـع أنـك تصـل إلـى حكـم هللا بعقلـك 

ومن حكم سابق وغضضع الطرف عن القلب وما فيه والحب وما يترّتب عليه ومنما األمر كّلـه 

ين ف هذالء حّجة عليك ألنه أقـررت بـاخت ف طريقتـك عـن طـريقتهم وأعلنـع في هذا وه أساس الدِّ

فــي ذات الوقــع أّنهــم األعلــم وأنهــم بــ  معّلــم . ولــو أردت أن تــتعلم مــنهم لتعلمــع بــل أردت أن 

تكــون بــداًل عــنهم ا ولّمــا كــان قلبــك قــد ران عليــه لــم تجــد ســوى العقــل فزعمــع أنــك تصــل إلــى 

 درجتهم بعقلك فضللع .
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العبــد : أنــي أخــذت بقــولهم واتبعــتهم ومــع ذلــك فــالني لــم أصــل إلــى شــيء وهاأنــذا مــع ومذا قــال  

عدوهم ل فيقال له : كذبع فلسع مـنهم وليسـوا منـك ألن األصـل أن تطيـع وال تحقِّـق وأن تسـمع 

 وال تشكِّك ا وان تسلم وال تحكم فظاهرك منهم وااطنك عدّو لهم .

وي عليــه النصـوص ا)تيـة مــن أبعـاد فكريـة تتعلــق وعلـى أسـاس هــذا القهـم يمكننـا معرفــة مـا تنطـ 

باإليمــان والكفــر وكيايــة التّمييــز بينهمــا فــالن موضــع التمييــز هــو الحكــم العقلــّي المســتقل ال ســواه 

 فالن وجد هذا الحكم فهو عدوٌّ لهم وأن اختفى هذا الحكم كان الفاعل من شيعتهم .
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 لة علد ما ذُكرمجموعة من النصوص الدا -6

 

 : (1)الم تصر  –بصائر الدرجات  : األّول

 : ( يقول  )عن محمد الحضرمي قال : سمعع أبا عبد هللا 

 يهلك أصحاب الكالم و ينجو المسلمون أن المسلمين هم النجباء . 

 . : بصائر الدرجات في الموضع ذاته  عن الق نسي مثله حرفًا بحرف الثي  

 : ( قال  )درجات عن كامل التّمار عن أبي جعفر : بصائر ال الثيل 

  قد افلح المسلمون أن المسلمين هم النجباء يما كاممل أن النما  كلّهمم بهمائم

 .  (2) اال قليالً من المؤمنين والمؤمن غريش

                                                        

  1ط / – 72 –بيب التسليم لمي ورد عنهم  –بصيئر الدرجيت  (1)
 نفس املصدر . (2)
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 : بصائر الدرجات عن سعيد بـن غـزوان قـال : سـمعع أبـا عبـد هللا عليـه الصـ ة والسـ م الرابع

 يقول :

 لو آمنوا باهلل وحده وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة لكانوا بذلك مشمركين وهللا 

ثم تال هذه اآلية : فال و ربك ال يؤمنون حتد يحكمونك في ما شجر بينهم ثمم 

ً  ال يجدوا في أنفسهم غضاضة مما قضيت  . (1) و يسلموا تسليما

 ( : قـال :   )    د هللا: المحاسن : روى البرقي عن بصير عن أبـي جعفـر وأبـي عبـ الخيمس

ال تكذبوا بحديث أتاكم به مرجئ وال قدري وال حمروري ينسمبه إلينما فم نكم ال 

 تدرون لعله شيء من الحّق فيكذب هللا فوق عرشه 

( عن الرجل يعرف بالكذب ويأتي بأخبار ينسبها إلـى اإلمـام   ): سئل أبو عبد هللا   السيدس

 ( :  ) فقال أبو عبد هللا  –)نستبشعها (  –)سايان (  و يحد  بأحاديث قال الراوي وهو

  يقول لك أني قلت الليل نهار والنهار ليل ؟ قال قلت ال قال : ف ن لك هذا أني

 (2) قلته فال تكذب به ف نك إنما تكذبني

في هذه النصوص وغيرها قواعد م تلفة عن قواعد األصوليين في االحتجاج ب بر الواحـد حيـث  

( الـــذي لـــم يضـــع هـــذا الشـــرط ا إذ ســـن حظ أن   ) وثاقتـــه خ فـــًا لقـــول المعصـــوم  اشـــترطوا

                                                        

 نفس املصدر . (1)
 . 77/  1بصائر الدرجات / ابب التسليم / ج  (2)
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طريقــة األصــوليين متناقضــة وال حّجــة فيهــا بــل ال تبــرأ الذّمــة بهــا إذ المنــاط هــو ال بــر نفســه ال 

الم بـــر . ولكننـــا ســـن حظ ذلـــك فـــي موضـــعه ومـــا يهمنـــا هنـــا هـــو الع قـــة بـــين تلـــك النصـــوص 

ل . ذلــك أن بطــ ن طــريقتهم فــي االحتجــاج ب بــر الواحــد إنمــا هــو لكونــه والحكــم العقلــّي المســتق

 فرعًا أو تطبيقًا حرفيًا للمستق ت العقلّية ف  بد إذن من م حظة هذا الموضوع العام أواًل.

ين القــويم الــذي جــاء بــه خــاتم األنبيــاء وســيد المرســلين   )صلللى هللا اإلســ م  نفســه كاســم لهــذا الــدِّ

فـي نسـبة اإلسـ م  ()مشـتقٌّ مـن التسـليم علـى مـا ذكـره أميـر المـذمنين علـي(   عليه واله وسلم

فــانتهى … ( حيــث قــال : ) ألنســبّن اإلســ م نســبة ال ينســبها أحــد بعــدي ولــم ينســبها أحــد قبلــي 

 بالنسبة تلك إلى ) التسليم ( .

ين وهـــو موضـــوع االبـــت ء األّول للم   ئكـــة فـــي أمـــر إن التســـليم بـــالحكم الشـــرعي هـــو أســـاس الـــدِّ

. وقـد جـاء   اسلم وجهه هلل وهو محسن  ( . ولذلك جمع اإلس م كّل مـن   )السجود )دم 

 لن يدخل الجنة اال من كان هوداً أو نصلاءى هذا التعقيب على دعاء بعض أهل الملل بقـولهم 

 (1)  ا و قولهم نحلن أح لاء هللا  (2)  علـى طوائـف وأمثالهـا وقـد يهـر اسـتثناء لبعضـهم وثنـاء

هم القرآن من جملة المذمنين وهي أشياء أوضـحناها فـي  منهم وهم على شرائعهم ومناهجهم وعدَّ

مواضــع مــن مذلفــات أخــرى .  فالمنــاط والمرجــع فــي اإليمــان هــو اإلذعــان والطاعــة ألمــر هللا ا 

                                                        

 البقرة . /111/2 (1)
(2)  
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ــم هللا ورســوله في مــا شــجر ولــذلك اعتبــر اإلمــام مــن أقــام الصــ ة وآتــى الزكــاة مشــركًا مــا لــم يحكِّ

واختلــف فيــه مــع غيــره بنــاًء علــى ا)يــة . فاألصــولي يقبــل هــذا ولكنــه ينســى أن االخــت ف فــي 

الحكم الشرعي هو مـن جملـة مـا شـجر بـين العلمـاء والبـد مـن فـّض النـزاع بحكـم شـرعي أيضـًا ا 

لكنــه آثــر ال ــ ص مــن محنــة مــا لــم يــرد فيــه نــ  أو مــا اختلفــع فيــه النصــوص أو تعارضــع 

الحكــم العقلــّي   ومعلــوم أن هــذا العمــل منــاف للــن  بــل نويضــه ا ألن موضــوع  اعتمــادًا علــى

الحكم الشرعي أصـً  هـو إلغـاء األحكـام العقلّيـة التركيبيـة فـ  يمكـن أن يسـمق الشـرع بعمـٍل مـن 

( أن الــن  إن بــدا غيــر مقبــول عقــً  مثــل مــا لــو قــال :   )هــذا النــوع ا ولــذلك يذكــد اإلمــام 

ليــل ا فعليـــك بالتســليم والطاعـــة ومن جــاء بـــه مرجئــي قـــدري حــروري معلـــوم  الليــل نهــار والنهـــار

 الكذب .

وهذه الفكرة  ستبدو لك ا)ن غير مقبولة مّرة أخرى إذ ستقول وهل هـذا معقـول وكيـف أأخـذ كـّل  

( ل ُترى لـو نسـبوا إلـيهم كـذا وكـذا فهـل اصـدق ل وهـل هـذا   )ما يقال لي وُينسب إلى األئمة 

ين في ( أن العقـل حّجـة هلل   )شيء ل وما فائدة عقولنا إذن ل وكيف قال نفس األئمة  من الدِّ

 على ال لق ل .
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أقول : إن الك م ا)نف الذكر هو مجّرد جمل إنشائية فارغة المعنى وأنـي قـد وضـعتها افتراضـًا  

تبطن على لسانِّ معترٍض وهميٍّ ومع ذلك فالنها عبارات تبدو مقنعة جدًا ولكن لألسـف فالنهـا تسـ

 التناقض وال ل  ومن ثم فالنها ُتفضي إلى الشرك .

وتوضيق ذلك : أن النصوص لم تقل ذلك ولم تأمرك بالعمل بمقتضى كّل ما يقـال . بـل أمرتـك  

 بعدم الحكم على ما يقال بحكٍم عقلّي مستقٍل . وهذا هو الموضوع الذي نحن فيه .

 فالن ما يصلك ال يعدو أن يكون بث ثة احتماالت : 

ــه باطــل مقطــوع ببط نــه شــرعًا واحكــم شــرعي ثابــع فهــذا إذن متــروك  لحتماايل األّولا : أمــا أّن

ويمكنك أبطاله بالحكم الشرعي وأنع مطمئن ألنـه عرضـته علـى ال طـاب الكّلـي فنـاقض الحكـم 

الشرعي وال طاب بغّضِّ النظر عن الم بر أو الراوي . ولكن بشرٍط هامٍّ في الحـّل الـذي نقدمـه 

وجودًا من قبل وهوان ال يكون فهم ال طاب الحاكم على الن  فهمًا عقلّيًا وال ذاتيًا وال لم يكن م

بطرائـــق اللغـــويين بـــل بطريقـــة المشـــّرع نفســـه والمعصـــوم ذاتـــه أي بالداللـــة القصـــدية للـــن  ا ال 

 وهو أمر ال زال محّل نزاع عند أهل اللغة والتأويل . –بالداللة التأويلية المرتبطة بالمتلقي 

( فكأّنه لم يفعل شـيئًا والنـاتج   )فالذا حكم على ال طاب عقً  ثم حكم به على خطاب اإلمام  

 من العملية هو حكمه ال اص وال ع قة له بحكم الشرع .
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ولكن النزاع هو في اللغة ذاتها : هل البناء التعبيـري فـي اللغـة قصـدي الداللـة ويعّبـر بدّقـة تاّمـة  

 ينزع إلى اإلبهام واإليهام و يحتمل الوجوه المتناقضة ل عن مراد المتكّلم أم أّنه

إنني لم اقّدم حـً  قصـديًا للغـة فقـ    بـل أرفـض رفضـًا قاطعـًا السـذال نفسـه ا فالسـذال ذاتـه هـو  

أول خطـوة فــي طريـق الكفــر والضـ ل وأنــي أؤكـد علــى هـذه المســألة ا ذلـك أن اللغــة رمـوز مــن 

اتفاقًا وليسع قصدية في اصلها وال تحمل ميمـة مسـبقة فـي  اإلشارات حتى لو كانع متفقًا عليها

عناصـــرها الصـــوتية األّولـــى ا وكـــّل نظـــام إشـــاري إنمـــا هـــو بالضـــد تمامـــًا مـــن احتماليـــة اإليهـــام 

واإلبهــام ا إذ ال يبقــى أّي معنــى لهــا بغيــر الصــفة القصــدية وســتكون عامــل ت ريــب و تقهقــر ال 

 عامل تفاهم وتطور .

المــدافعين عـن إبهـام اللغــة وتعـّدد وجـوه تأويــل الـن  هـم أنفســهم يفعلـون غيــر نعـم أن المـّدعين و  

ذلك حينمـا يتعلـق األمـر بمصـالحهم . فكـلٌّ مـنهم إذا كـان لديـه عمـال وأجـراء وصـناع وأشـباههم 

فالنــه يمــّزق ثواــه مــن الغضــب إذا قيــل لـــه أن عبارتــه لــم تكــن مفهومــة وأن بعــض الصــناع قـــام 

احبه ولذلك لم يمكن إنتـاج شـيء فـي ذلـك اليـوم فـي مصـنع أو معمـل بتأويلها بصورة مغايرة لص

أو مزرعـة اللغـوي أو األصــولي   . أجـل سيغضــب اشـد الغضــب وسـوف يــّدعي أن هـذه جريمــة  

ومحاولُة ت ريٍب وأن غايتهم هي تدمير أم كه وعصيان أوامره . وصدق هللا العظيم حيث يقول 

: 
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  بينهم  ما فريق ملنهم معرضلون . وأن يكلن لهلم الحلّق يلأتوا و ما دعوا  لى هللا و ءسوله ليحكم

 ليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض أم اءتلابوا أم يخلافون أن يحيلف هللا علليهم و ءسلوله بلل أولئلك 

 هم الظالمون 
  50 – 48/ النور           

النـــه ف حـــظ كيـــف ترابطـــع مواضـــيع الحكـــم والقلـــب ا ذلـــك أن كـــلَّ مـــن يـــزعم أن اللغـــة مبهمـــة ف 

يتنّصل عن هذا االدعاء حينما يكون األمر متعلِّقـًا بنصـه هـو واـأمره ونهيـه هـو حيـث يـدعي أّن 

نّصه أو آمره أو نهيه واضق جدًا وال يتأول إلى خ فه ولذلك فهو يالم بهـذا االدعـاء لغيـره فـالذا 

ملن الللم و  كان األمر يتعلق بالن  اإللهي فهو االيلم بطبيعة الحال ولذلك ارتبطـع عبـارة 

الــواردة فـــي القـــرآن بالــذين يتعـــاملون مــع الـــن  والحكـــم الشــرعي فقـــ  دون ســـواهم    …مملللن 

 ويظهر لك ذلك إذا تقّصيع أفعالهم بدّقة في تلك الموارد .

أن هــذه القضــية واــالرغم مــن وضــوحها وقبولهــا بســرعة عجيبــة مــن قبــل األشــ اص ذوي الصــفة  

وها بـالرغم مـن أن مـوقفهم هـذا يتنـاقض وطبيعـة ال طـاب العلمية ااّل أن أكثرية األصوليين رفض

اإللهـي الــذي يــراد منــه إزالــة االخــت ف واإلرشـاد إلــى الهدايــة   . فاألصــوليون لــم يفتئــوا يذكــدون 

ــه جــزء مــن طبيعتهــا متناســين أن هــذا  للنــاس أن تعّدديــة التأويــل أمــر ال مفــّر منــه فــي اللغــة ألّن

 )خر إلنكار سماوية الن  القرآني .المبدأ ينقض األعجاز وأنه الوجه ا
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ولهــذا الســبب وحــده قمــع بتأســيس قصــدية اللغــة والكشــف عــن داللــة الوحــدات األّولّيــة للغــة فــي  

نظامهــا الصــوتي كــي ال اتــرك لهــم أّيــة حّجــة يتشــبثون بهــا .  ولــيس هنــاك مــن دليــل واحــد علــى  

الشـرعي اال حـديث أميـر المـذمنين  تعّددية التأويل في كلِّّ هذا الكم الهائل مـن التـرا  وال طـاب

( البن عباس بشأن ال وارج حينما بعثه إلـيهم وأمـره أن يحـاججهم بالسـنة وال يحـاججهم (علي 

: ًٍ  بالقرآن قائً 

        نّه حمال ذو أوجه  . 

لكن عبارته هذه عليه الس م يجب فهمها فهمـًا صـحيحًا إذ ورد عنـه عشـرات النصـوص وغيرهـا  

 ( ما هو نويض للفهم االعتباطي لها .  )بوية األئمة   بالعشرات عن

إذ ورد عنه أن المذمن إذا جالس القرآن لم يقـم اال بزيـادة أو نقصـان زيـادة فـي هـدى أو نقصـان  

مــن عمــى ا ومنمــا نفهــم العبــارة إذا عرفنــا أن القــرآن يعمــل هاديــًا ومضــً  فــي آن واحــد كمــا قــال 

 تعالى :

 ين ال يؤمنون في آمانهم وقر وهو عليهم عمىهدى للذين آمنوا والذ    
 44فصلع /           

 فتعددية التأويل موجودة ولكنها ليسع سبيل المذمنين .

 وقال تعالى :

   يهدي به كثيراً و يضل به كثير   
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   26البقرة /          

هـذالء القـوم طلبـوا الحـّق وليس من فارٍق عقلـّي بـين الضـالين والمهتـدين ومنمـا النوايـا والقلـوب . و  

عــن طريــق الباطــل وعلــى ذلــك فلــديهم حكــم عقلــيٌّ مســبق فــي موضــوع الحكــم نفســه حيــث رفعــوا 

 شعارًا هو :

     أن الحكم اال هلل                                                                                     
    67يوسف /         

 لمذمنين نفسه هذا الشعار بأّنه :وقد وصف أمير ا

      كلمة حق يراد بها باطل  

( حّمال ذوأوجه هو وصف واقعي للقرآن ولكنه وعلى عكس ما زعموا   )وعلى ذلك فالن قوله  

إنما يثبع أن القرآن هاٍد وأنه يوصـل إلـى الحـّق بوجـه محـّدد إذا أريـد منـه ذلـك . ولكـن لمـا كـان 

نواياهم م تلفـة فـالنهم سـيحاولون تأويلـه بوجـه آخـر ي ـدم  مصـالحهم . القوم مولعين بالشبهات و 

والوقــع لــيس وقــع  مناقشــة حــول أصــل الموضــوع وهــو طبيعــة اللغــة أو التفســير بــالرأي والمــراد 

منه ما دامع الحرب قائمة والجيشان متقاب ن للبدء في المعركة . وأاّل كيـف يفتـرق القـرآن عـن 

جيدًا ) حديث الثقلين ( و ) حديث ال يفترقان ( حيث قال النبي  ( والزاعمون يعلمون   )علي 

 (:صلى هللا عليه واله و سلم  )
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    علي مع القران والقرآن مع علي ال يفترقان  (1) 

(  في آخره صلى هللا عليه واله و سلم  ووردت ذات العبارة ال يفترقان في حديث الثقلين حيث قال )

: 

  بيتي فقد أنبأني اللطيف الخبير إنما لن يفترقما حتمد كتاب هللا و عترتي أهل

 (1) ضيردا علي الحو

ومن ذا الذي يحاجج بالقرآن أن لم يكن عدل القرآن والذي ال يفترق عنه أبدًا حتى يرد الحـوض  

 ا و متى يحاجج أن لم يحاجج به ال صوم وال ارجين عليه ل

بحـّل اإلشـكال فـي موضـعه غيـر آبـه بتناقضـه  لكن اإلعتباط اللغوي وهذا من طبيعته يقوم دائماً  

مــع األصــول والحقــائق فــي الموضــع ا)خــر . فعلــى تفســيرهم لــيس فــي القــران حّجــة قاطعــة ألّي 

واحٍد بما في ذلك اإلمام . إذن فاالحتجاج بهذا الحديث لـيس مـردودًا فحسـب ا بـل هـو احتجـاج 

في النوايـا واألهـداف فعندئـذ يصـقُّ قطعـًا   بما هو حّجة عليهم ااّل إذا اعترفوا أّنهم مثل ال وارج 

. 

                                                        

 . 75/ ص  9ص  2أخرجه ابن حجر يف الصواعق ف  (1)
 املصدر السابق ويف نفس الصفحة .  (1)
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ين و مقطوعًا بصحته من  الحتميل الثي   : أن يكون الن  مطابقًا لل طاب الكّلي وألصول الدِّ

حيث المتــن . ولكـن هـذه المطابقـة يجـب أن تكـون بالشـرط المـذكور آنفـًا وأاّل تكـون بسـبب حكـم 

 بعد وضوحه قبل قليل .عقليٌّ . وال حاجة بنا إلى تفصيل هذا الشرط 

: أن يكــون الــن  مبهمــًا مــن حيثيــة المطابقــة أو عــدمها إذ ال إبهــام فــي داللــة  الحتماايل الثيلاا 

 الن  كما ذكرنا .

وهــذا هــو فــي الواقــع موضــوع ال ــ ف وســبب يهــور المســتق ت العقلّيــة . ولكــن لهــذا االحتمــال  

القصدي للغة يسق  أكثرها . فهي ال ت تلف  صورًا عديدًة . فبناءًا على األفكار ا)نفة في الحلّ 

بشــــيء عــــن التناقضــــات الوهميــــة التــــي ذكرهــــا اإلعتبــــاط اللغــــوي والب غــــي والتفســــيري . إذ أن 

مرجعها أصً  إلى وجود حكم عقلّي سابق يفسـّر اللغة والن  ويغير عناصرهما لمطابقة داللته 

 وهمي ال وجود له .مع هذا الحكم فيظهر تناقض مع ن  آخر بيد أّنه تناقض 

وقد ضراع أمثلة عديدة وكثيرة لمثل هذا الوهم التفسيري فيرجى مراجعتها في مواضعها للتأكد . 

 وهذا مثال واحد :

 قوله تعالى :

  نما تع دون أوثانا وتخلقون أفكا   

 و قوله تعالى :

  و م تخلق من الطين كهيئة الطير بأمني   
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 وله تعالى :حيث زعموا أّنها تتعارض مع ق

 هللا خالق كّل شيء  . 

وأشـكل علــيهم ذلـك إذ كيــف يكـون هنــاك خـالق غيــر هللا ل . فـي حــين أن هـذا اإلشــكال هـو مــن  

ـــّي المســـبق . فهـــم يتصـــّورون أن ال ـــالق  النـــوع الـــوهمي الـــذي ال وجـــود لـــه إال فـــي الحكـــم العقل

 . مستحيل التعدد وهذا صحيق إذا كان المقصود به هو خالق كّل شيء

 ولكن الذين ي لقون أشياء معينة هم كثرة في نفس ال طاب القرآني حيث قال تعالى :

 فت اءي هللا احسن الخالقين  . 

( الــذي ي لــق مــن الطــين وغيــرهم بــالم يين هــم ومــا   )فهــذالء الــذين ي لقــون أفكــا والمســيق  

شيء ( فهـم إذن م لوقـون خلقوا أشياء ال شك في ذلك كما هم داخلون في مفهوم العبارة ) كّل 

هـم وأشـياءهم للفــظ الج لـة . وعلــى ذلـك فـالن ا)يــات تنـتظم كّلهــا فـي مفهـوم واحــد وتتطـابق فــي 

 دالالتها ف  وجود لهذا اإلشكال أصً  حتى يحتاج إلى حلٍّ .

ومذا كــان األمـــر قـــد بلـــ  إلـــى هـــذا الحـــد فـــي ال طـــاب القرآنـــي الواضـــق كـــّل الوضـــوح فـــي مـــوارد  

لعملية ال لق وفي أمٍر بّيٍن بيانًا واضحًا فهل تظـّن أن اإلشـكاالت المتعلِّقـة بمجمـل  معدودة جداً 

النصــوص األخــرى للمعصــومين هــي اشــكاالت حويويــة كّلهــا ل كــّ  بــالطبع . إذ وفــق الطرائــق 

اللغويــــة الســــابقة كــــان يجــــب أن تكــــون اإلشــــكاالت أضــــعافا مضــــاعفة وقــــد اســــت رجنا عشــــرات 
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والتـــي لــم يكـــن منهـــا شـــيء فـــي الداللــة القصـــدية للـــن  . ذلـــك أّنهـــم ال  التناقضــات فـــي أقـــوالهم

ينظـرون إلـى المفـردات فــي النسـق واحـدة واحــدة وال يبحثـون عـن انتظامهــا فـي كامـل ال طــاب ا 

بــل يفّســرون كــّل جملــة وكــّل عبــارة باســتق ٍل تــامٍّ عــن مجمــل ال طــاب ا ويأخــذون مــن العبــارة 

و شــيء  نســبيٌّ مــرتب  بـالملتقي ال بــالمتكّلم ومــراده ا ويجعلــون المعنـى الــذهني المتبــادر والــذي هـ

لكّل لفظ في العبارة معنًى من لفٍظ آخٍر .ٍ وهذا العمل هو فـي األسـاس ت ريـب للبنيـة المترابطـة 

 للعبارة و تغيير لداللتها .

ومـن هنـا نعلــم أن الـن  أّي نــ  يحمـل داللتــه فيـه ولهـذا الســبب وحـده أّي قصــدية الـن  أكــد  

 ( على المتن دون السند إذ هو المعيار الوحيد الصحيق لقبوله أو رفضه .  )المعصوم 

لكن اإلنسان كائن جهول لم يذَت من العلم إاّل قلـيً  فتبقـى بعـض النصـوص التـي ال يمكـن أن  

تدخل في االحتمالين األّول والثاني وال يمكن البع فـي مطابقتهـا أو عـدم مطابقتهـا مـع ال طـاب 

 إذا جـــاءت بصـــي  متعارضـــة تمامـــًا نحـــو افعـــل وال تفعـــل ا أو إذا جـــاءت بنـــوع مـــن وخصوصـــاً 

 المعرفة التي ال يمكن التحقـّق من صّحتها فهذه األنواع حصرًا هي موضوع البحث .

ذلك أن النـوع األخيـر والـذي رامـا ذكـروه وهـو غيـاب الـن  ال ـاص بالواقعـة أو الحكـم الشـرعي  

اقشته ومرجـاع احتماالتـه إلـى مـا ذكرنـاه . فهـو أمـا أمـر  مسـكوت  في القضية هو ا)خر يمكن من

عنه في الشرع أصً  والواجب عندئذ عدم البحث عنه كما سيأتيك في موضعه . وأّما أن الحكم 
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: اسـتبعاد أكثــر ال طــاب  األّولموجـود فــي كامـل ال طــاب ولكـن ) الفقهــاء ( لــم يـدركوه لســببين 

كثـر ال طـاب ال يتعّلـق بأفعـال ال لـق وهـو كـ م هـراء ال معنـى من التعريف أصً  والزعم بـأن أ

لـــه . والســـبب ا)خـــر هـــو الطرائـــق ال اطئـــة فـــي مباحـــث األلفـــاظ والفهـــم االعتبـــاطي للعبـــارات 

والمغالطات الشنيعة في رسم حدود اإلط ق والتقييد بناءًا على هذا الفهم إلى عشرات األخطـاء 

اب القرآني خصوصًا هو خطـاب  مـبهم  ا وأن فيـه مـن نحـوِّ األخرى والتي أهونها الزعم أن ال ط

مــن ســبعين نوعــًا مــن اإلبهــام علــى مــا ســطره ب غيــو اإلعتبــاط وهــو تنــاقض صــريق مــع التأكيــد 

 ال طابي على التبيين والتفصيل .

ومجمل القول أن األسس الموضوعة لفهم الن  هي أسس موضـوعة ل سـتحواذ عليـه وتوجيهـه 

ين وال بمنطق العقل فـي أّولياتـه وال حسب مراد الم اَطب ين ف  ع قة لهذه القواعد ال بأصول الدِّ

 بالنظام اللغوي .

و يــدل علــى ذلــك أن التأســيس قــد رســمع خطوطــه وتوضــحع معالمــه علــى أيــدي قــوم ينكــرون 

وجود الحّجة الدائم في ال لق ويكفرون بالوصّية ويحاراون الواليـة ا فالتأسـيس م ئـم تمامـًا لهـذا 

 (  )( وال لفاء االثني عشر صلى هللا عليه واله و سلم  المبدأ ويستحيل الجمع بين مواالة النبي )

إذ غايــة  –مــن بعــده واــين التأســيس اللغــوي للــن  ا فهمــا هــدفان متناقضــان بــل عــدّوان لــدودان 
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لباقر وا (  هذا التأسيس أصً  إلغاء الثوابع وأولها العصمة . ولذلك قال اإلمامان الصادق )

(   : كما مر عليك في األحاديث الستّـة )  يهلك المتكّلمون : وقاال 

) ينجــو المســلمون (. فاألصــولي شــغله الكــ م ألنــه يطبــق المنطــق االرســطي وفيــه مــا فيــه مــن 

ــة علــى الحكــم الشــرعي ويعــالج ال طــاب بهــا فهــذه الكلمــة ال  مصــائب ويطبــق المســتق ت العقلّي

طق المعروف أو علم الك م أو أصـولي أو فويـه بـل هـي مـن عبـارات يقولها ش   يعمل بالمن

الذين اذهب هللا عنهم الرجس وطهـرهم تطهيـرا ا ألنهـم سـّلموا فسـلِّموا ولـم يسـبقوا أو يعقبـوا علـى 

 الحكم الشرعي فأعطاهم هللا علم كّل شيء وتفصيل علم الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء .

أن تعمـــل وتصـــدق بكـــلِّّ مـــا تســـمع مـــن أحاديـــث بـــل أمرتـــك  إذن فالنصـــوص لـــم تقـــل أن واجبـــك

بالتسـليم وعــدم الــرد ا ألنـه أن رددت الــبعض حكمــع عليــه بالعقـل مــا لــم ترّدهـا مــن نفــس الحكــم 

 الشرعي .

ولــيس مــن حــق أحــد ضــرب هــذه النصــوص عــرض الحــائ  إذ ال حكــم شــرعي ينفــي مفادهــا بــل  

ث قال : لو قلع لك الليل نهار والنهار ليـل ـ ( صريق في مراده حي  )العكس تمامًا . فاإلمام

ب به فالنك إنما تكذب هللا فوق عرشه.  وهو كما يظهر خ ف المعقول ـ ف  تكذِّّ

ذلـك أن العلــم باألحكــام ال يــتّم بعمليــة انتقائيــة للنصــوص إذ ال معنــى لــه ســوى أن العلــم حاصــل  

درة واضـحة ألنـه توجـد عنـد بها قبل الن  وهو تناقض ومصادرة علـى المطلـوب . وهـذه المصـا
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األصــولي قواعــد هــي عبــارة عــن أحكــام مســبقة ا فــالذا وقــع الحكــم أو الــن  فيهــا وطــابق مـــراد 

 األصولي حكم عليها بالصحة وأن لم يقع رّدها فما حاجته إذن للحكم الشرعي لل .

ا نـتكّلم سيقولون : أن هذه المبادئ أخذناها من الشرع . إذن ففي أّي موضوع نحن نـتكّلم ل السـن

 في الحكم العقلّي المستقل عن الشرع وهو ما يسّمى بالمستق ت العقلّية ل

سيقولون : هذا في مسائل معـدودة   إذن فتلـك المسـائل قـدمع للمكّلـف بصـورة ال تطـابق الحكـم 

الشــرعي مــن حيــث هــي حكــم غيــر هللا . إّنهــا حكــم عقــول األصــوليين فقــ  ا ألننــا ســنثبع قريبــًا 

 قرآني غياب ما يسّمى بالعقل العام أو الجمعي أو اتفاق العق ء .ومن ال طاب ال

على أن المستق ت العقلّية اعم بكثير من هذا . ذلك ألن بوّية قواعد األصول هي األخـرى آراء  

عقلّية ومنها الفهم ال اص للغة ومباحث األلفاظ . وقد اعترف كثيرون أن المجاز والحويقة كانا 

بيًا يشــهره الــبعض ضــد الــبعض ا)خـر لتوجيــه الــن  بمــا ي ئــم توجهــات كــّل سـ حًا فئويــًا ومــذه

مذهب . وهذه حويقة تاري ية ال يمكن إغفالها إذ يهرت تلك االصط حات في أولّيات الصـراع 

 العقائدي بين المرجئة والشيعة والمعتزلة وال وارج والدهرية وغيرهم .

ــة ل ســنرى قريبــًا أن هــذا الحكــم نفســه تــرى مــن أيــن جــاءت الصــبغة الشــرعية للمســتق ت   العقلّي

عقليٌّ محض من خ ل نصوصهم . فهـذه التـي مـرت عليـك أيضـًا نصـوص تهـدم أسـاس الحكـم 

ولكـن الحكـم علـى الـن   –العقلّي فلماذا تركع وأُعرض عنها ل . ألنها ضعيفة أو غير موثقـة 
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ع الم ئم من مبحث ) خبر من خ ل الراوي هو حكم عقليٌّ محض  . و سنرى قريبًا في الموض

 الواحد ( ما هو مدى شرعية هذا الحكم على ضوء الن  القرآني .

( واضق جدًا ولو بغير هذه األدلة التي سـوف تـأتي . بـل ك مـه ذاتـه   )لكن ك م المعصوم  

دليل أكيـد علـى عصـمته إذ ال يوجـد م لـوق يقـول : ) ال تـردوا علـّي ك مـي بـل ردوه لـي إذا لـم 

المراد منه ( ألنه بهذا القول يريد إلغاء الحكم العقلّي المسبق فقـ  دون أّي شـيء آخـر .  تعلموا

فهو ال يعطيك حق الرد عليه وهذا دليل عصمته ألنك إذا أخذت منه ما يقبله عقلـك ورددت مـا 

ال يقبله عقلك فليس إذن هناك أّي فرق بينه واين الناس . فكّل الناس يفعلـون ذلـك مـع بعضـهم 

ض يأخذون ما تقبله عقولهم ويرفضون ما خالف عقولهم فما الفـرق بيـنهم واـين المعصـوم ل البع

 . لقد اصبق المعصوم حينئٍذ ش صًا عاديًا جدًا من جملة الناس .

هـذا الــن  إذن ال يقولــه ااّل اثنــان : متكبــر جبــار ماســك بزمــام الســلطة ومجنــون بهــا إلــى درجــة  

( يعرف قدر نفسـه ويريـد   )من كان أو يقوله ولي معصوم  أّنه يرفض أن يرد أحد قوله كائناً 

(علـى أمتـه ا صـلى هللا عليـه والـه و سـلم  حماية ال لق من الشرك ال في الذي خشـي منـه النبـي )

 ولذلك قال اإلمام مثلما قال القرآن :

 لكانوا بذلك مشركين  - : ألنه أخذها من ال طاب الكّلي من ا)ية 

 ون حتى يحكمونكف  و ءبك ال يؤمن  . 
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فلنفـــرض ا)ن أننـــا فـــي هـــذا علـــى خـــ ف   إذن يجـــب أن نحكـــم الشـــرع وال نحكـــم العقـــل فـــذلك  

مصـــادرة ألن عقولنـــا فـــي رؤوســـنا حينمـــا اختلفنـــا   إذن فعلـــى األصـــوليين تقـــع مهمـــة مســـتحيلة 

قل وهـو التحقيق في خ فهم مع اإلخباريين ا عليهم أن يثبتوا وجهة نظرهم من الشرع ال من الع

محــال وشــرحه يــأتي قريبــًا . مــن هنــا كــان التســليم وعــدم الــرد ومصــدار حكــم علــى ال طــاب هــو 

 اإليمان وفيه النجاة ا واله ك في خ فه كما مر عليك وكما في هذا الن  :

باب التسليم قال : أن ُحمران وزرارة قـاال : كـان يجالسـنا رجـل مـن  –بصائر الدرجات :  السيبع

ن يسـمع بحـديث ااّل قـال : سـلِّموا حتـى لقبـوه سـلم فكـان كّلمـا جـاء قـال أصـحابنا أصحابنا فلم يكـ

 ( فقال أبو جعفر :  )جاء سلم فذكرا ذلك ألبي جعفر 

    قد افلح المسلمون أن المسلمين هم النجباء   

وال مندوحة لألصوليين ااّل رفض هذا الحديث الصحيق اإلسناد وفق طرائقهم والمعضد بعشـرات  

ثله تأتى في مواضـعها أو اإلقـرار بـان حكمهـم علـى مـن ال يسـتعمل طـرائقهم بعـدم بـراءة الذّمـة م

هو حكم باطل . فاألصولي يسّمي من يسلِّم وال يحقق في الراوي وال يرد إذا شك وال يحكم علـى 

ي الحديث بعقله جاهً    بينمـا يسـّميه المعصـوم مسـلمًا نجيبـًا مفلحـًا   فشـتان بـين حكـم األصـول

 ( . )على ) سلم ( و حكم المعصوم       

معلـوم أن )ســلم ( واحــد مــن المجموعـة التــي تســّمى االصــطحاب ومـا قــال اإلمــام ذلــك بشــأنه اال 

ألن ) سـلم ( أعلـى معرفــة مـن ُحمـران وزرارة ولــيس البـاقين فقـ  . مــا أدراك أن ) سـلم ( هــذا ال 
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حسن ذلك كّله ألنه من المفلحين بيد أّنـه لـم يجيد الك م وال يحسن إصدار األحكام ل بلى ألنه ي

 يدخل في المفلحين اال ألنه خالف هواه وشك في حكمه العقلّي المستقل .

أن إخفــاء اســم الرجــل مــن قبــل اشــهر ت ميــذ اإلمــام فــي الــن  ليحتــاج إلــى تأمــل وينطــوي علــى 

 داللة أخرى .

 ( :   )لقد قال أمير المذمنين 

     واالنا  أعداء ما جهل  

والم زمة العقلّية إنما تريد تحصيل العلم بما هـو مجهـول أصـً  ألّي سـبب مـن األسـباب ا)نفـة  

الذكر . فـالذا عامـل األصـولي كـّل نـ  يجهـل مطابقتـه بـالرفض فقـد حكـم عليـه بنحـو مـن العلـم 

 فهو والناس سواء .

 )المـذمنين علـي  بل هذا الحكم على المجهـوالت هـو المسـبب لكـّل التبـاس كمـا فـي حـديث أميـر

 : ( ا)تي 

 )( أن عليـًا   )قـرب اإلسـناد : قـال مسـعدة بـن صـدقة قـال حـدثني جعفـر بـن محمـد  : الثيمن

 : قال ) 

  من نصش نفسه للقيا  لم يزل دهمره فمي التبما  وممن دان هللا بمالرأي لمم

  (1) يزل دهره في ارتما 
                                                        

  1/ط 9قرب االسناد / ( 1)
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الم زمة العقلّية ومباحثها من جملة الوياس أو  والمناقشة المحتملة فيه أن يطلبوا الدليل على أن

الرأي . ونحن نردها عليهم فنطلب إثبات كون الم زمـة خارجـة عنهمـا ا وهـو ممتنـع إذ ال نجـد 

للوياس اال هذا المعنى فالن لم يوجد فيه ف  مياس . وسيأتي قريبـًا التوضـيق الكامـل للويـاس مـن 

القاطع أن مياس أبي حنيفة إنما هو فـرع مـن الويـاس خ ل عناصره وأركانه حيث نثبـع بالدليل 

 المذكور في ن  اإلمام وأن المقصود به في الن  هو الم زمة تحديدًا .

ولــذلك فاالرتمــاس وااللتبــاس ياهرتــان فــي مباحــث األصــوليين بحيــث احتــاجوا إلــى تهــذيبها كــّل  

 حين ب  طائل .

 ( :   )دقة قال: قال جعفر بن محمد قرب اإلسناد : قال : حدثني مسعدة بن ص:  التيسع

  من أفتد النا  برأيه فقد دان بما ال يعلم ومن دان بما ال يعلم فقمد ضماد هللا

  (1) حيث أحل و حرم فيما ال يعلم

ومن كانــع هــذه العبــارة قــد قيلــع هــذه العبــارة حيــث  –معلــوم أن المفتــي ال يقــول هــذا رأي رأيتــه  

ن شاء هللا ـ ولكن على العموم يقول هذا هو حكـم الشـرع . ومنمـا انفلتع منهم في مواضع تأتى أ

ألنـه أصـً  غيـر مكّلـف بعلــم  –توّصـل إليـه عـن طريـق الـرأي والنـاتج أّنـه حكمــه ال حكـم الشـرع 

 مالم يمكن علمه حتى يستعين بالعقل إلثبات حّجية الّظن .

                                                        

(1)  
. 10قرب االسناد /
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من يعلم أّنه أفتى برأيه واين من  إن هذه المسألة ملتبسة جدًا على الت ميذ فثمة فرق مهّول بين 

ين أّنه أفتى بحكم الشرع فانتبه لما سأذكره من الفوارق . واألّول ال تبرأ ذمته مطلقًا والثاني تبرأ 

 ومن لم يقع حكمه على الحكم الواقعي للشرع .

ا  وقد خل  األصوليين بين األمرين خلطًا عظيمًا . فالفويه واألصولي ال يجهلون أّنه حكم يّنـي

بــل يعلمــون . وهــذا هــو المقصــود مــن الــن  ولــيس المقصــود مــن يــن أّنــه حكــم الشــرع ـ حيــث 

 الفعل يّن هو من مقولنا عنه ـ أّما هو فيحسب أّنه حكم الشرع قطعًا .

فالذي تبرأ ذمته هو الذي ين أّنه حكم الشرع بينما الواقع خ فه فهـو غيـر مذاخـذ عليـه ألنـه لـم  

بل قطع أّنه حكم الشرع . أما الذي يعلـم أّنـه يـن ويحكـم بحّجيـة الّظـن  يكن يعلم أصً  أّنه ين

 ويقّسمه إلى معتبر وغير معتبر فهو يدرك مسبقًا أّنه قد حكم في المسألة ينًا ال يقينًا .

إذ هـو حسـب  –ألنـه مـن جملـة ال طـأ والـوهم الغيـر مقصـود  –فالحديث ليس في األّول قطعًا   

 الشرعي .اعتقاده كان يعلم الحكم 

 –الحــديث هــو فــيمن نقــل الحكــم الشــرعي إلــى المكّلــف وهــو يعلــم ) وال يظــّن ( بأنــه حكــم يّنــي  

فــ  تبــرأ ذمــة المكّلــف وال المفتــي واألخيــر يحمــل عنــه فــي حالــة كونــه  –بينمــا المكّلــف ال يعلــم 

 معذورًا عذرًا شرعيًا ا يحمل عنه كّل التبعة في م الفة الحكم .

 أّنه ال يعلم ومع ذلك يحكم بالّظن ا فالحديث في األصولي والفويه تحديدًا . فالثاني إذن يعلم 
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فالذا قلع : فكيف نعلم الحكم الـذي لـم يـرد فيـه نـ  قطعـي ل . فـالن الحـّل هـو فـي تـرك البحـث  

في الّظن ألن ثمرته الوحيـدة هـي التأكيـد علـى العلـم بكونـه ينـًا مـن خـ ل انتقـاء الـن  الم ئـم 

ًا على أحكام عقلّية سـابقة . فـالن حسـاب االحتمـاالت الممكنـة لوقـوع الحكـم علـى وترك سواه بناء

 المراد في الشرع سيكون اكبر عند الترك .

أّي النصـــوص  –وتوضــيحه : أن تـــرك النصــوص كّلهـــا عاملـــة وعلــى قـــدم المســـاواة مــن القبـــول  

عي اكبــر منــه فــي يجعــل احتمــال وقوعهــا علــى الحكــم الشــرعي الــواق –التابعــة ل حتمــال الثالــث 

 حالة مرورها بعلم األصول وهذه قضية رياضية معلومة .

لكــن اإلشــكال األكبــر هــو فــي ال لــل الحاصــل فــي نيــة العمــل فــ  قبــول للعمــل فــي حالــة العلــم  

 بالّظن ب  ف الّظن بالعلم .

ك في حفظ لقد أنتجع األبحا  المذكورة ثمارًا معكوسة هي إبراء ذمة المكّلفين فلم يرغبوا بعد ذل 

نصـــوص الشـــرع بعـــدما قـــّدم لهـــم الفويـــه األحكـــام جـــاهزة واعـــدما قـــام باســـتبعاد الكـــم األكبـــر مـــن 

النصــوص والجــزء األعظـــم مــن ال طـــاب القرآنــي ومجــراء التقســـيمات الباطلــة عليـــه فلــم يحصـــل 

المكّلف على عقيدة متجانسة مترابطة أصوال وفروعًا وعبادات ومعـام ت وأخـ ق بـل دخـل كـّل 

 منها تحع اختصاص وهو عمل رفضه القرآن قال تعالى : جزء 

 الذين جعلوا القرآن عضين  
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ومنهـــا تضـــ يم هـــذه األبحـــا  والتـــي ترجـــع فـــي النهايـــة إلـــى موضـــوع وهمـــي ال وجـــود لـــه وهـــو  

تصورهم أن الواجب على المكّلفـين البحـث فـي مـا لـم يـرد فيـه نـ  . فـالنهم فـي الواقـع لـم يكّلفـوا 

عــــارض األخبــــار فــــالن مرجعــــه كمــــا ذكرنــــا إلــــى وهــــم األصــــوليين ومــــع ذلــــك بمثــــل هــــذا ا أمــــا ت

( أعطى قواعد عامة للت يير أو الترجيق فـ  حاجـة إلـى أبحـاثهم كمـا سيتضـق   )فالمعصوم  

 الحقًا .

 

 ءد دعوى ث وت الم زمة عق ً ( :23المسألة )

وهــذا نمــوذج مــن نــٍ  واّدعــوا ثبــوت الم زمــة ولكــن عــن طريــق العقــل وهــو برهــان ال ميمــة لــه  

والحـّق أن الم زمـة ثابتـة عقـً  فـالن العقـل إذا حكـم بحسـن  مستلٍّ من صاحب األصول قال : 

شيء أو مبحه أي إذا تطابقع آراء العق ء جميعًا بما هم عق ء على حسن شيء لما فيه حفظ 

يكـون بـادي رأي النظام أو بقاء النـوع أو علـى مبحـه لمـا فيـه مـن اإلخـ ل بـذلك فـالن هـذا الحكـم 

الجميــع فــ  بــد أن يحكــم الشــارع بحكمهــم ألنــه مــنهم بــل رئيســهم بمــا هــو عاقــل بــل خــالق العقــل 

 .(1)أ . هـ  - كسائر العق ء البد أن يحكم بما يحكمون 
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أقول : هذا الن  يمثل رأي األصوليين في المسألة ولكن المذسف أّنه متناقض جملة وتفصيً   

ين وعمــوم اإللهيـات بــل وم ــالف لواقـع الحــال فهــو كـ م منمـــّق وهمــّي بـل ومنــاقض ألصـول الــدِّ 

 يجمع بين المتناقضات                  .  وهذه جملة من غرائبه :

والم زمــــة ليســـع ســــوى  –: إّنـــه اثبـــع الم زمــــة ) عقـــً  ( فقـــال والم زمــــة ثابتـــة عقـــً   األّول 

وم باطــل ألنــه مصــادرة علــى المطلــوب إذ م زمــة حكــم الشــرع لحكــم العقــل فهــذا الثبــوت المزعــ

موضوع الم زمة كما ذكرنا حّجية الحكم العقلّي بحيث يأتي الحكم الشرعي مطابقًا له فالذا حكم 

العقل في الم زمة لنفسه فقد استقّل تمامـًا عـن الحكـم الشـرعي واالتـالي فهـو مشـّرع آخـر اسـتقل 

ون ق  تحع طاعة المـولى مـا لـم يصـدر قبل صدور الم زمة ف  يدخل ضمن المولوية ولن يك

 هذا الثبوت بحكم شرعي 

إذن البــد مــن إثبــات الم زمــة شــرعًا لنفــي المصــادرة ولّمــا كــان إثباتهــا هــو المحــال بعينــه فيثبــع  

 العكس وهو بط ن الم زمة .

ــه لــو أمكــن للعقــل مثــل هــذا الحكــم المســتقل تمامــًا عــن الشــرع عــن طريــق   ســبب االســتحالة : إّن

النتفــع داللــة كلمــة التوحيــد إذ أن كــّل حكــم ال بــد مــن دخولــه تحــع الحكــم اإللهــي فــي  شــرعي

لكن الم زمة حكـم تركيبـي لـيس مـن  –أما أّولّيات العقل فهي من وضعه فهي حكمه  –النهاية 

أّوليـات العقــل فهــو حكـم مســتقل عــن الشــرع والعجيـب الــذي ال أعجــب منـه هــو الحكــم بالم زمــة 
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يـــة المســـتق ت فكأّنـــه لـــم يكتـــف بحكــٍم مســـتقلٍّ واحـــٍد بـــل اثبـــع حّجيتـــه بحكـــٍم بــين الحكمـــين وحجّ 

 مستقلٍّ آخٍر فانفصل عن الشرع كّليًا واّدعى القدرة على التشريع .

أنّبـــه مــرة أخــرى العلمــاء األفاضــل إلــى دراســة هــذه الفقــرة بعمــق واعــادة النظــر فــي مضــمون هــذا  

 البرهان الغريب .

الـخ ( فمـا المقصـود بـالعق ء جميعـًا هنـا … ذا تطابقع آراء العق ء جميعًا : قوله : ) فال الثي   

ل إّنهم يحتاجون إلى تعريٍف مفّصٍل للعق ء ولم يقّدموا مثل هذا التعريف ألنهـم يقصـدون جميـع 

العقــ ء بمــا هــم عقــ ء بغــض النظــر عــن عقائــدهم وأجناســهم . أذن فهــو يريــد بــه أوليــات العقــل 

الم زمة ليس منـه ألنـه خـارج عـن تلـك األّوليـات ا بـل ثمـرة البحـث خارجـة فق  ا لكن موضوع 

عنه ا فهو يريد االحتجاج ألحكام العقـل التفصـيلية باّدعـاء اتفـاق العقـ ء فـي العمومـات . وفـي 

هذا مكر وم ادعة ولذلك قال ) حفظ النوع واقاء النظام ( حيـث جـاء بعنـاوين عامـة ال ي تلـف 

عتقــاده ا إذ لــو قــال أّي حكــم تفصــيلي آخــر مثــل غســل الميــع أو دفنــه بشــأنها العقــ ء حســب ا 

 لوجدهم م تلفين واعترض المعترض عليه ومع ذلك فالن تّمسكه بالكبريات ال ينفع شيئًا .

وتوضــيحه : أن العقـــ ء لطالمــا اجمعـــوا علــى أمـــر فيــه غضـــب الــرب فكيـــف يتســنى لـــه إثبـــات  

 لضرورة نزول الحكم الشرعي مطابقًا لحكمهم 
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بل االنكى مـن ذلـك كّلـه أن الحكـم الشـرعي خـالفهم حتـى فـي الكبريـات بمـا هـي فـي حكـم العقـل  

وحفــظ النــوع نفســه الــذي جــاء بــه لتمريــر الم زمــة مهــدد   هلل األمــر مــن قبــل ومــن بعــد  ألن 

 دومًا في ال طاب القرآني تاّرة باستبدالهم بقوم آخرين مثل قوله تعالى :

 كمو يست دل قوماً غير . 

 و تاّرة باستبدالهم ب لق جديد مثل قوله تعالى :

    و يأت بخلق جديد  
 وتاّرة باله كهم جميعا ب  بديل مثل قوله تعالى :

  ًقل من يملك لكم من هللا شيئاً  ن أءاد أن يهلك المسيح وأمه ومن في األءض جميعا 

النظـام ومـع ذلـك جـاء الحكـم الشـرعي ( بمـا هـم عقـ ء اتفقـوا علـى حفـظ النـوع و   )وقوم نوح   

 م الفًا لحكمهم فأهلكهم هللا جميعًا مثلما اهلك أمما كاملة أخرى.

إذن فمفهوم ) العق ء ( يحتاج إلى تعريف مفصل ومضيَّق جدًا وهو شيء لم يفعله األصوليون  

. 

هـــل المّلـــة أو ولــدينا الوقـــع الكـــافي أن شـــاء هللا تعـــالى معهـــم فــالذا ضـــّيقوا العقـــ ء وحصـــروهم بأ 

المــذمنين أو الشــيعة خصوصــًا مــنهم ا فالننــا ســنطلب مــنهم مطلبــًا آخــر إلزالــة تنــاقض جديــد . 

ـــه ألن خطـــاب   )وهكـــذا حتـــى ينحصـــر العقـــ ء بواحـــد هـــو المعصـــوم  ( فيســـق  المبحـــث كّل

 ( هو الحكم الشرعي فيرجع الك م إليه .  )المعصوم 
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 يسهم وهو من جملة العق ء .: قوله : ألن الشارع منهم بل رئ الثيل  

وهذا زعم مردود إذ ال يمكن أن اجعل صفة الشـارع أي صـفة حتـى الرحمـة فـي تعمـيم كهـذا فـ   

يجــوز أن أقــول هللا رحــيم مــن جملــة الرحمــاء فضــً  عــن القــول أنــه عاقــل مــن جملــة العقــ ء . 

اك م زمـــة بـــين وكونـــه رئـــيس لهـــم ال ينفـــع ألن الم زمـــة ال تعتمـــد علـــى رئاســـته مـــا دامـــع هنـــ

الحكمين ا إذ تعتمد كما هو واضق على كونه من جملـتهم بـل دونهـم جميعـًا ألنـه يحكـم بعـد أن 

يحكموا ويأتي حكمه الزمًا لحكمهم فانقلب األمر واصبق العق ء هـم الرؤسـاء والشـارع تـابع لهـم 

.    

 : قوله : ف بد أن يحكم بما يحكمون . لرابعا 

و لن يحكم بما يحكمون بل على العكس تمامًا فالنه قال بشأن مجـاميع وهذا محال فالنه ما حكم  

 من العق ء :

     ساء ما يحكمون . 

وجـــاءت هـــذه العبـــارة تحديـــدًا فـــي أســـبوية حكمهـــم علـــى حكمـــه فهـــي خاصـــة بالبطـــال الم زمـــة  

خصوصًا ألنها تعقيـب علـى محـاولتهم سـبقه بـالحكم وهـو موضـوع الم زمـة بحيـث أّنهـم يفعلـون 

مــا يحلــوا لهــم ويحكمــون بصــحته وحســنه أواًل ويحكمــون ثانيــًا أن الشــارع ســيأتي بــالحكم مطابقــًا 

 لحكمهم فقال في الرد عليهم :

 أم حسب الذين يعملون السيئات أن يس قونا ساء ما يحكمون  
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فأحكـامهم األّولــى سـيئة وحكمهــم باألســبوية هـو ا)خــر سـي  . فكــأن الم لــوق لـم يكفــه العصــيان 

 ب أن يكون الشارع في صّفه ويحكم بما حكم هو من قبل فيا للعجب   .فطل

إني اعرض هذه النتيجة مرة أخرى علـى األصـوليين لينظـروا فيهـا واقتـرح علـيهم ت صـي  جـزٍء  

يســيٍر مــن وقــتهم لقــراءة القــرآن بــداًل مــن دراســة مئــات المجلــدات مــن هــوامش وشــروح أســ فهم 

طاب الشرعي فالنهم تـائهون سـاهون عمـا هـم فيـه . وأوكـد لهـم لتكون لديهم ملكة في شمولية ال 

ين يتل   كّله في نفي هذه العبارة التـي يـذكرونها بـل الرسـل  ( لـم يبعثـوا أصـً  اال   )أن الدِّ

 لنفي هذه العبارة التي يذكرها مذكدًا صاحب األصول .

 

الرد على عدم التفكيك بين  الم زمة والقول :  ( 24المسألة )

 سن والق ح العقليّ بالح

 أكثرية األصوليين على القول :

 .(1)) أّنه ال وجه للبحث عن ثبوت الم زمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيق ( 

أقول : هذا عجيب جدًا فكأّنه لم يكفه الت زم المزعوم حتى دعا إلـى توحيـد المسـألتين واسـتغرب  

وله بالتحسين والتقبيق العقلّي حيـث خـالف من انفراد صاحب الفصول حيث أنكر الم زمة مع ق

 فيه إجماع األصوليين .

                                                        

 3/  235وكذلك  238/  2أصول الفقه ج (1)
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وصاحب األصول ينكر عليه هذا الّتفاق األصوليين على خ فه مع أن الكثرة ليسع حّجة ا إذ  

لو كانع حّجة لكانع كذلك في كّل شأن بما في ذلك اإلمامة ا ولكـان ال صـم علـى حـّق حيـث 

ة لها ا كما أن االحتجـاج بـالكثرة مصـادرة ألن موضـوع البحـث منع منها لوجود األكثرية الم الف

 هو اتفاق العق ء ا أي أن هذا موضوع البحث فكيف يحتج عليه منه ل .

ثم تقّول على صـاحب الفصـول ليـدافع عـن الم زمـة فقـال : إّنـه يـن أن القائـل بالم زمـة ال بـد  

 قال في الرد : أن يقول بها في كّل ما أدركه العقل من الحسن والوبق و 

 ) ولكننا قلنا أن التحسين والتقبيق هي القضايا التي تطابقع علبها آراء العق ء ( .

أقول : لـم ينكـر الم زمـة صـاحب الفصـول ألنـه يـن ذلـك حسـب هـذا المـّدعى بـل ألنـه لـم يجـد  

ول بالحسـن طريقًا منطويًا إلثباتها . ومثباتها من العقل مصادرة فاّتفق معهـم علـى المبـدأ وهـو القـ

والوـبق مـع إنكــاره الم زمـة وفكـك بــين المسـألتين ألنـه احتــاط لنفسـه وهـو كمــا يبـدو الوحيـد الــذي 

 فعل ذلك غفر هللا تعالى له .

أّمــا نحــن فقــد أســقطنا الم زمــة مــن األصــل بالســقاط اصــل المبحــث إذ ال وجــود لشــيء اســمه )  

نمـــا اخـــتل  هـــذا األمـــر علـــى صـــاحب اتفـــاق العقـــ ء ( . بـــل يوجـــد أولّيـــات فطريـــة فـــي العقـــل وم

الفصول رحمه هللا  شأنه شأن الجميع . ونحن حسب التفصـيل المـذكور سـابقًا نفـّرق بـين الحكـم 
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األّولــي والحكــم التركيبــي ومهمــة الشــرع هــي الحكــم فــي التفاصــيل ومرجــاع األفعــال إلــى عناوينهــا 

 األصلية من تلك األّوليات الفطرية .

بالم زمة بين أولّيات العقل والحكم الشرعي مع أّنه لن ينفع وال ع قة لكن لو قيل : وهل نحكم  

 له بمباحث األصول ل .

الجــواب : كــ  بــالطبع . ألن الحكــم بينهمــا بــالت زم هــو حكــم عقلــيٌّ آخــر وهــو باطــل حتــى مــع 

أولّيــات العقــل ودليلــه أن الحــاكم تعــالى مالــك ألمــره فــ  تعقيــب علــى حكمــه مثلمــا ال ســبق علــى 

 كمه تعالى .ح

وهذا األمر في غاية األهمية وهو الايصل بين الكفر واإليمان والشرك والتوحيد وسوف أوّضـحه  

 ( المعرفية وهو حديث زرارة . أكثر عند شرح كنز من كنوز أهل البيع  ) 

أما إبطال العقل الجمعي العام فهو أمر بديهي ال يحتاج إلى برهان إذ لو صّق النتفى الشرع  

 ذلك فالننا سنبطله عن طريق النصوص في المسألة ال حقةومع 
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في نقض اصط حهم المسمى ) اتفال  ( :25المسألة )

 العق ء ( عن طريق النصوص من القرآن والسنة :

إن هـــذا االصـــط ح ســـاق  عـــن االعتبـــار مـــن كـــّل الوجـــوه إذ المعلـــوم أّنـــه مـــن تنظيـــر الـــذين ال  

وحي فقد تبّناه الف سفة حيث ال يوجد أمامهم للحكم على االشـياء اال العقـل فاجتهـدوا يذمنون بال

في إثبات حّجيته في نظرية المعرفة ا ونقد األسس التي تقوم عليها عملية اإلدراك للتوصل إلى 

 حكم يقيني باألشياء فلم يفلحوا ولن يفلحوا إذ ال م رج من حكم هللا:
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  وات واألءض طوعاً و كرها و له اسلم من في السما 
وقد دافع عنه الماديون وهو من تنظيرات الماركسـية المعروفـة . وقـد أشـار المحقِــّق ) الصـدر (  

إلى أن عملية االستقراء ولو كانع كاملة ااّل أّنها لن تصـل إلـى درجـة اليقـين . وعلـى ذلـك وألن 

اليقــين والــذي هــو ذاتــه )القطع(متعــذر  الحكـم العقلــّي المســتقل ال طريــق لــه ااّل االســتقراء ا  فــالن

 بهذه العملية .

لكن الغريب أن المحقـّق لم يقم باللغاء المستق ت العقلّيـة ولـم ينتبـه إلـى أّنهـا أصـً  غيـر قطعيـة  

فكيف يقطع العقل بحّجيتها بقطع آخر مستقً  ل . نعم يفهم من بعض عباراتـه أّنـه أراد إنكارهـا 

فـي وجـود ثمـرة مـن البحـث فيهـا علـى مـا سـيأتي فـي موضـعه إنشـاء بطريقة غير مباشرة وذلك بن

 هللا .

ومع ذلك فالن اصط ح ) اتفاق العقـ ء ( م ـالف للـن  القرآنـي و للسـّنة فقـد قـال تعـالى علـى  

 ما ذكره من ك م الذين كفروا :

 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاّ السعير  
 غير عق ء مع أّنهم من جملة النوع المقصود به في االصط ح . ومذن فهذالء يقّرون بأّنهم 

 بل تدخل أمم منهم النار :

      كلّما دخلت أمة لعنت أختها  
 فهذالء أمم من العق ء لم ينفعهم اتفاقهم في الحكم اال في دخول النار . 
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 وقال تعالى : 

 بل هم أضل س ي ً  أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أن هم اال كاألنعام  
ومذا كان األكثرية غير عق ء فمن أين يأتي اتفاقهم على الحسن والوـبق ل بـل يبـدو منـه العكـس  

 وهو اتفاقهم على قلب المعادلة حيث جعلوا القبيق حسنًا والحسن قبيحًا .

 بــل إن أهــل اإليمــان أنفســهم غيــر مكتملــي العقــول ولــذلك جــاء التعليــل بعــد ذكــر بعــض األحكــام 

 والتنبيهات إلى ا)يات بقوله تعالى :

       لعلكم تعقلون.  
فــالن التعليــل يفيــد العكــس ا يفيــد أن الحكــم إذ جــاء فألجــل أن نتعقــل  ولــيس مــا ذكــروه وهــو أننــا  

عق ء جدًا . والمفروض علـى المّشـرع أن ينـزل الحكـم الشـرعي علـى مقتضـى حكمنـا العقلـّي أو 

 يتوجب ذلك على زعمهم .

ين  وليس  هذا االدعاء بجديد فالن ناتجه الوحيد أننا نعلِّم هللا ـ سـبحانه وتعـالى عّمـا يصـفون ـ بالـدِّ

 وليس هوا لذي يعلِّمنا    بل هو ادعاء قديم رّد عليه القرآن . قال تعالى  :

 قل أتعلمون هللا بدينكم وهللا يعلم ما في السماوات وما في األءض وهللا بكّلِّ شيء عليم             
  49/  16 الحجرات         
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خطــاب موّجــه للمــذمنين وهــم مجموعــة اقــل  -  لعلكللم تعقلللون فالتعليــل فــي قولــه تعــالى    

بكثيـــر مـــن مجموعــــة العقـــ ء علـــى االصــــط ح ويلـــزم منـــه أن المــــذمن نـــاق  العقـــل ويكتمــــل 

 بال طاب ويعقل عن طريق الحكم اإللهي ال العكس .

قد جعل العق ء مجموعة اكبر تضّم الكافرين وجعل عقلها يحكم علـى بينما المصطلق المذكور  

االشياء . وتسائل: هـل يحكـم هـذا العقـل بالحسـن والوـبق مسـتقً  عـن الشـرع ل .  فأجـاب : نعـم 

يحكم . ثم تسائل : هـل يلـزم مـن ذلـك أن يكـون الحكـم الشـرعي بمقتضـى حكـم هـذالء العقـ ء ل 

لثًا : هل يلزم من هذه الم زمـة أن يكـون حكـم العقـل حّجـة فـي فأجاب : نعم يلزم . ثم تسائل ثا

 ذاته بغض النظر عن حكم الشرع ل . فأجاب نعم يلزم ل فهو حّجة    .

فانظر إلى هذا الترتيب الـذي لّ صـه المظفـر لوضـع الترتيـب المنطقـي لحّجيـة العقـل جمعـًا بـين  

 (1)المقصد الثاني في الم زمات العقلّية و حّجية العقل .

وهـذا الترتيـب غيــر منطقـي وهـو باطــل مـن أول خطـوة كمــا رأيـع . وأمـا فــي ال طـوة الثانيـة فــالن  

 اإلله اصبق مألوها والمألوه اصبق إلها وت لف الشرع وراء العقل .

وفـي ال طـوة الثالثـة تـّم االنفصـال تمامـًا عـن الشـرع ومـذداه الوحيـد أن الشـرع فـي ال طـوة الثانيـة  

حتى عن المتبوعية واصبق العقل إلها مستقً  بذاتـه لذاتـه فـي غنـى عـن اإللـه كان تابعًا ففصله 

 الحّق فهو حّجة بذاته لذاته .
                                                        

 عقل حّجية ال – 3و / ج 215-214 – 213 – 2اصول الفقه للمظفر / ج (1)
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واــالطبع ال ينفــع بعــد ذلــك القســم المتبقــي والمســمى ) غيــر المســتق ت العقلّيــة ( ألنهــا أصــبحع  

العقل بها ولكن ال بعد القطع بحّجية العقل من توابع هذه الحّجة فهي تحمل إسمًا ينفي استق ل 

 يمنع من مشاركة المّشرع في التشريع .
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 النصوص الدالة علد بطالن إجماع العقالء :

 ( :  ) من كالم المعصومـ  أ

 ( من الكافي :2912حديث سليمان بن خالد المرقم ) األّول : 

ن وهو عندهم موثق حسـب مـا ذكـر فـي الهـامش وعنـدنا مطـابق لصـريق القـرآن كمـا سـيأتي . عـ 

 ( :  )سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد هللا 

  أهل الشام شر من الروم واهل المدينة شر من أهل مكة واهل مكة يكفمرون

 . باهلل جهرة

أقول : هـذالء هـم العقـ ء مـن كبريـات المـدن واألمـم فمـاذا يعنـي اتفـاق العقـ ء ل و كيـف يكـون  

 حكمهم حّجة ل

 ( من الكافي .2911رقم ): حديث أبي مسروق الم الثي   

وهو حسن حسب تقسيمهم وعندنا هو مطابق لل طاب الكّلي للقرآن . قال : سألني أبـو عبـد هللا  

(  : عن أهل البصرة ما هم ل فقلع مرجئة وقدرية وحرورية فقال  ) 

 لعن هللا تلك الملل الكافرة والمشركة ال تعبد هللا علد شيء  

 مطابق للن  القرآني :أقول : هذه هي الكثرة وهو 
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 قال تعالى : 

 وما يؤمن أكثرهم باهلل اال وهم مشركون   
 ( من الكافي . وهو حسن موثق عندهم .2919حديث ابن غالب المرقم ) الثيل  : 

 ( قال : يا اسحق كم ترى أهل هذه ا)ية :  )عن أبي عبد هللا     

  يسخطونأن أعطوا منها رضوا وأن لم يعطوا منها إذا هم   
 قال ثم قال : هم أكثر من ثلثي الناس . 

أقــول : هــذا عمــوم النــاس والضــمير يرجــع إلــى الملــك والســلطان والمســمى اإلمامــة . فــالذا قــادوا  

ين ومذا قيــــل لهــــم أن هللا عــــين وخّصــــ  األئمــــة ســــ طوا ا وفيــــه قصــــ  مــــن  النــــاس قبلــــوا الــــدِّ

مــن تــاريخ اإلســ م التشــكيك بالمامــة ال طــاب كقصــة طــالوت وأصــحابه حيــث رفضــوا إمامتــه ا و 

أسامة بن زيد على الجيش حيث طعنوا فيها كما طعنوا بويادة أبيه من قبل وك هما بتعيـيٍن مـن 

 ( ثم آخرها التشكيك بال لفاء اإلثني عشر كّلهم واحدًا واحدًا. سلم و واله عليه هللا صلىالنبي )

قد اختلفوا في أهم ضرورات الـّدين فـ  إجمـاع فمن أين يأتي االطمئنان إلى إجماع العق ء وهم  

 وال اّتفاق ا وأن األكثرية معادية للحق كما أّكد عليه القرآن والذي سيأتي قريبًا .

( من الكافي وهو في المذلفة قلواهم وقد عّرفهم اإلمام بقوله 2917حديث زرارة المرقم ) الرابع : 

(  :) 
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 ادة من يعبمد ممن دون هللا و شمهدوا هم قوم وحدوا هللا عز وجل وخلعوا عب

أن ال الممه اال هللا وأن محمممداً رسممول هللا صمملد هللا عليممه والممه وأنهممم فممي ذلممك 

 .شكاك في بعض ما جاء به )صلد هللا عليه واله و سلم(

أقــول : هــذالء قــوم ) عقــ ء ( ومــع ذلــك لــم تســعفهم عقــولهم بعــد التوحيــد والشــهادتين فــي إزالــة  

 ممن لم يذمنوا ل الشك فكيف بغيرهم

ذلك أن العقل وكما قلنا ال دور له إال تحقيق مراد الذات ومـراد الـذات مسـتور ال يعلمـه أحـد إال  

هللا ومنمـــا يتبـــّين هـــذا المـــراد حينمـــا ُيفـــتن بـــالحكم الشـــرعي وُيمـــتحن بتنفيـــذه و ُيبتلـــى بحّبـــه ا فـــالذا 

هللا وحاولع مواجهة هـذا االبـت ء  أعطيع المكّلف حقًا في الحكم العقلّي المستقل فكأنما حاراع

بحيث إذا اتفـق ال لـق علـى شـيء بمـا هـم عقـ ء وجـب أن يكـون حكـم هللا بمقتضـاه وهـو مجـّرد 

وهم فالنهم ما اّتفقوا ولن يّتفقوا على شيء إنما اّتفقوا علـى الكّليـات والعمومـات وهـي خارجـة عـن 

منهــا األصــولي تطبيــق مــا يتعلــق  موضــوع البحــث وال ميمــة لهــا هنــا ا ألن الم زمــة إنمــا يبغــي

 باألفعال ال بالعمومات.

 ( من الكافي . 2918( وهو المرقم  )  )حديث زرارة عن الباقر  الخيمس : 

 ( :  )والحديث في النسبة ال اصة بالمذلفة قلواهم حيث قال  

 المؤلفة قلوبهم لم يكونوا أكثر منهم اليوم  
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ين كمـا سـترى مـن نصـوص أخـرى حتـى تـدخل أقول والعدد يزداد والنسـبة تكبـر   مـع االفتتـان بالـدِّ

 بيوت الشيعة أنفسهم .

وفي الن  داللة واضحة على بطـ ن إلغـاء سـهمهم مـن الزكـاة المّشـرع فـي القـرآن بحكـم عقلـّي  

ين بحاجـة إلـيهم بعــد أن  مـن ) عمـر ( حيـث حكــم عقلـه بـأن هـذا اإللغــاء ضـروري إذ لـم يعـد الــدِّ

    . قويع شوكة اإلس م

وهذا مقلوب التشريع فالن هللا لم يزل وما زال غير محتـاج ل لقـه ومنمـا التشـريع قـد جـاء إلنقـاذهم  

ين ومن رحمته أن يبّين لهم بالصورة المادية ال ير الذي انزل إليهم من رّاهم  فهم بحاجة إلى الدِّ

 لضعف عقولهم .

ين فالغاية منه كانع معالجتهم نفسيًا ليرضـوا بحكـم هللا ويط  هـروا قلـواهم مـن الـدنس ولـو كـان الـدِّ

 بحاجة إليهم ألنزل سبحانه كنوزًا من ذهب في بدء الدعوة  

ين   كأن هذا القرار من ال ليفة ينسب في النتيجـة إلـى هللا العمـل )بالرشـوة (   حتـى إذا تقـّوى الـدِّ

 قطع الرشوة   . سبحان راك رب العزة عما يصفون .

 هذا العمل فهي باطلة .والم زمة العقلّية تبرر  

 ( من الكافي .2913: حديث أبي بصير عليه الرحمة وهو المرقم ) السيدس 

 ( :  )وهو في الهامش من الشافي موثق عندهم . قال أحدهما 
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  أن أهل مكة ليكفرون باهلل جهرة وأن أهل المدينة اخبث من أهل مكة اخبث

 !!منهم سبعين ضعفاً 

فــورًا لمــا يســّمى باتفــاق العقــ ء إذ لــو كــان األصــولي بيــنهم فحكــم بمــا أقــول : هــذا الــن  مبطــل  

حكموا وزعم أن الحكم الشرعي هو كحكمهم لكفر كما كفروا . ف  حاجة بنا لإلطالة فـي الشـرح 

. 

 ( من الكافي .2923( و)2922حديث الفضيل وحديث زرارة وهما برقم ) السيبع : 

 تعالى : والحديثان في الفئة المذكورة في قوله

  ومن النام من يع د هللا على حرف فلإن أصلابه خيلر اطملأن بله وأن أصلابته فتنلة انقللب عللى

   وجهه خسر الدنيا وااخرة

 ( :  )وفي آخر الثاني منهما قال  

  أّي  –قالوا ننظر ف ن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأوالدنما علمنما أنّمه

صمادق وأنمه رسمول هللا وأن كمان غيمر  –( النبي)صلد هللا عليه والمه و سملم

 ذلك نظرنا قال عز وجل :

  ف ن أصابه خير اطمأن به يعني عافية في الدنيا  وان أصابته فتنة  يعني

 انقلمش علمد شمكه إلمد الشمرك   انقلمش علمد وجهمه بالء في نفسه وماله 

 خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو الخسران المبين 
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هم ممن يعمرو و يمدخل اييممان قلبمه وممنهم ممن ينقلمش إلمد فمن( :   )ثم قـال 

 الشرك . ا. هـ.

أقول : هذا الن  ياهر في بط ن الحكم العقلـّي المسـتقل لمجموعـة هـم حسـب الـن  السـابق  

 ثلثي الناس .

 ( من الكافي   2844حديث حمزة بن الطيار وهو المرقم )الثيمن :  

 ( قال :  ) والحديث في أصناف الناس عن أبي عبد هللا

    النا  ست فرق يؤولون كلّهم إلد ثالثة فرق : اييمان والكفمر والضمالل

وهم أهل الوعدين الذين و عدهم هللا والجنة والنار . والمؤمنون والكمافرون 

والمستضممممعفون والمرجممممون ألمممممر هللا إممممما يعممممذبهم واممممما يتمممموب علمممميهم 

  ئاً واهل األعراووالمعترفون بذنوبهم خلطوا عمالً صالحاً واخر سي
أقــول : ذكــر الحــديث الفــرق الســتة وهــم المذمنــون والكــافرون والمستضــعفون والمرجــون ألمــر هللا 

 والمعترفون بذنواهم وأهل األعراف 

ومعلــوم أن األعــراف هــم غيــر رجــال األعــراف . فــالمذمنون فــي هــذالء هــم ســدس المجمــوع فــي 

العام بدعـة ال وجـود لهـا فـي الـن  عـدا غيابهـا  االسم ولكن ليس في العدد ولذلك فاّدعاء العقل

 الفعلي في الواقع .
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وفــي حالــة تســاوي النســب فلــن يبلــ  المذمنــون ااّل ســدس العــدد ولكــن فــي نظــام المجموعــات مــن 

القرآن يهرت لنا نتائج تبّين أن عدد المذمنين ضئيل جدًا كما نّصع عليه األحاديث المارة آنفـًا 

 وكما عليه الن  القرآني .

معلــوم أن األقســام المــذكورة مــأخوذة مــن ال طــاب الكّلــي الــذي اســتبعده التعريــف األصــولي لعلــم 

( 1اللفظ المرقم ) –( 2843الفقه . وسوف يأتي قريبًا توضيق آخر للنسب من الحديث المرقم )

 من الكافي في موضعه .

 من الكافي . –( 2324حديث كامل التّمار وهو المرقم ) التيسع : 

 ( يقول :   )سمعع أبا جعفر قال : 

  ثالثاً . اال قليمل ممن الممؤمنين والممؤمن غريمش   ثمالث –النا  كلّهم بهائم

 مرات 
أقول : إن بط ن وجود العقل العام ياهر من التعميم ولو وفق طرائقهم لقوله ) الناس ( وقولـه  

 ) كّلهم ( وكذلك من االستثناء وغراة المذمن ولفظ ) قليل ( .

 ا سق  العقل العام سقطع الم زمة ألنه مستندها الوحيد .ومذ 

( مــن الكــافي : وهــو عنــدهم حســن كالصــحيق 2325: حــديث أبــي بصــير وهــو المــرقم ) العيشاار 

 كما في هامش الشافي .

 ( قال :  )عن الصادق 
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  أما وهللا لو أني أجمد ممنكم ثالثمة ممؤمنين يكتممون  حمديثي مما اسمتحللت أن

 ً  اكتمهم حديثا

(  يقــول ال يوجــد ث ثــة تحتمــل عقــولهم  بحيــث ال ينكرونــه ويعلمــون قــدر   )فــانظر : اإلمــام  

الناس فيكتمون ا واألصـولي يقـول الحكـم العقلـّي للمجمـوع حّجـة ألن الشـارع مـنهم أو رئيسـهم ل 

 بل الشارع سيدهم و موالهم وهم عبيد منكرون أكثرهم ال يعقلون ف  ينزل على حكمهم أبدًا . 

 من الكافي . 4( /2326: حديث سدير الصيرفي وهو المرقم ) الحيدي عشر 

 ( :  )عن سدير قال في آخره عن أبي عبد هللا  

   وهللا يا سدير لو كان لي شيعة بعمدد همذه الجمداء مما وسمعني القعمود . و نزلنما و صمليّنا فلمما

 !!فرغنا من الصالة عطفت علد الجداء فعددتها ف ذا هي سبعة عشر 

أقـول : ال يوجــد عقــ ء بعــدد الجــداء ليكونــوا حّجــة هلل أو عليــه فــي ميــام اإلمــام ل فمــن أيــن يــأتي  

 العقل العام ل مع أن الشيعة يومها هم بمئات األلوف   .

( ال ينقصه العدد بل النـوع فهـو يريـد نوعـًا مـن المـذمنين يسـتحقون ال  فـة   )ذلك أن اإلمام  

 ال يحكمون بحكم عقولهم قطعًا بل طائعون مسلمون . اإللهية وهذالء هم الذين

والدليل عليه أول الحديث قال سدير قلع له : وهللا ما يسعك القعود فقال : ولم سـدير ل قلـع :  

( مـا لـك مـن الشـيعة   )لكثرة مواليـك و شـيعتك وأنصـارك وهللا لـو كـان ألميـر المـذمنين علـي 

 فقال يا سدير وكم عسى أن تكونوال واألنصار والموالي ما طمع فيه تيم وعدي
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قلع : مأة ألف . قال : مأة ألف قلع : نعم ومئتي ألف قال: مئتي ل قلع : نعم ونصف الـدنيا 

 الخ ثم ذكر اإلمام قوله ا)نف عند بلوغهم ) ينبع ( .… قال فسكع عني 

راءهــــم ( يحتــــاج لهــــذا األمــــر إلــــى قــــوم مطيعــــين ال موضــــع )  )أقــــول : المعلــــوم أن اإلمــــام  

الش صية وأحكامهم العقلّية المسبقة ليكونوا قادة للعسكر حال الويام باألمر إذ غضضنا الطرف 

عـن حـال العســكر ومفـرادهم وهــذا هـو الحــد األدنـى للويـام ا والواضــق أّنـه غيــر متحقـق ألنــه دون 

ليـه السـبعة عشـر مـن الجـداء بـل دون الث ثـة كمـا فـي الـن  األسـبق بـالرغم مـن أن شـيعته وموا

 هم أكثر من مئتي ألف   .

(   )/ ومـن الكـافي . قـال  5 –( 2327:حديث سماعة بن مهران وهـو المـرقم ) الثي   عشر 

: 

   يا سماعة آمنوا علد فرشهم وأخافوني أما وهللا لقد كانت الدنيا ومما فيهما

 اال واحد يعبد هللا ولو كان معه غيره ألضافه هللا عز وجمل إليمه حيمث يقمول 

 .  إبراهيم كان أمة قانتاً هلل حنيفاً ولم يك من المشركينأن 

أقــول : هــذا الــن  يــاهر  جــدًا فــي بطــ ن اتفــاق العقــ ء أو وجــود العقــل العــام حيــث الجميــع  

 ( .  )مشركين اال إبراهيم 
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وهو حال مرَّ على الدنيا وليس ببعيد حصول مثله بعد ذلك في األمم . قـال فـي هـامش الشـافي  

 : يحيى لم اقف له على اسم وال ترجمة . : ضعيف

أقول : هذا هو الحكم الذي ال يرضى به هللا وال رسوله وال المـذمنين . فألنـه لـم يقـف علـى اسـم  

يحيى يزعم أن الحديث ضعيف   ألن لفظ ) ضعيف ( هو حكم والواجب هنـا عـدم الحكـم ألنـه 

وهــي مــن األعاجيــب إذ الحكــم تــابع ال علــم لــه بيحيــى . وهــذه الطريقــة مبثوثــة فــي علــم الرجــال 

  وإذا شمككتم توقفمموا للعلـم . وعنـد انعـدام العلـم يتوقـف الحكــم وهـذا مـا قالـه األئمـة قــالوا 

وال تــردوا علينــا ا والحكــم علــى الحــديث بالضــعف هــو رّد لــه علــيهم . فــي   ردوه لنمما وقــالوا 

 ان بن أعين .الن  األصلي : هو يحيى بن أبي خالد القماط وهو يروي عن حمر 

 : من كالم هللا تعيلى  – ب

تتطابق النصوص المارة بشأن غياب العقل العام مع مجموع ال طاب القرآني . فهناك ما يقرب  

وتذكد على غياب هذا االتفاق . بل حصرت بعـض ا)يـات سـبب من مائة وخمسين آية تصرح 

يٌّ فـــي كـــّل األحـــوال ســـببه إنـــزال القـــرآن و بعـــث الرســـل بالزالـــة االخـــت ف ا وهـــو اخـــت ف عقلـــ

اخــت ف النوايــا . فلكــي ال يبقــى لل لــق حّجــة علــى هللا فــي المعاصــي و م الفــة الحــّق بــين لهــم 

 حكم هللا في تلك االشياء التي اختلفوا فيها .
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 قال تعالى :

    وال يزالون مختلفين  
 ومبق االشياء ل فبماذا هم م تلفون إذا كان األصولي يدعي أّنهم يتفقون دومًا على حسن 

إّنه يرد على هللا ولذلك قلنا أن ثمرة إثبات حّجية العقل هي إلغـاء ضـرورة الشـرع ال غيـر ولـذلك  

 تّمسك بها الماديون والم حدة وكّل كافر 

 وقال تعالى :

 ولكللن اختلفللوا فمللنهم مللن آمللن ومللنهم مللن كفللر  -  وهــذالء اختلفــوا بعــد الرســل فراجــع الســياق

 كامً  .

 تعالى :وقال 

 وما اختلف الذين آتوا الكتاّ اال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم  
 وهكذا هو األمر في آيات أخرى فراجع لفظ ) اختلف ( ومشتقاته.

فال الق سبحانه يذكد أّنهـم اختلفـوا وي تلفـون دومـًا واألصـوليون يقولـون أّنهـم يتفقـون علـى حسـن  

لــى حســن ومــبق االشــياء ومعهــم الرســل والكتــاب والعلــم وكــّل ومــبق االشــياء فهــّ  اتفــق هــذالء ع

 شروط عدم االخت ف متوفرة ومع ذلك اختلفوا بةيًا بينهم .

واالطبع ال يمكن أن يحـّل الكتـاب هـذا اإلشـكال ويزيـل االخـت ف إذا كـان علمـاء الملـل فـي كـّل  

رحمـــة ومـــرة يقولـــون مـــرة واعـــد كـــّل رســـول يبـــّدلون الكـــ م  فمـــرة يقولـــون االخـــت ف حســـن وهـــو 
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العق ء ال ي تلفون   إذ البـد مـن توضـيق نقطـة االخـت ف وسـببه والـذي هـو معّلـق علـى الـذات 

ال العقل ومعنى ذلك أن ال طاب هو ذاته موضع االبت ء فمن أذعن له آمن ومن غّيره كفـر . 

و كانــع والنــاتج مــن ذلــك أن ال طــاب عبــارة عــن كــ م فــي نظــام لغــوي فهــو ذاتــي الداللــة إذ لــ

الداللــة يّنيــة هــي األخــرى لمــا أمكــن إزالــة االخــت ف عــن طريقــه وهــذا وحــده يســق  كــّل أقــوالهم 

 بشأن العقل واللغة في آن واحد .

فــأين وجــدوا ال طـــاب يمتــدح الحكـــم العقلــّي للعقـــ ء ل بــل أيــن وجـــدوه يشــير إلـــى عقــ ء يمكـــن  

 الرجوع إليهم ااّل ما ال يصدق ااّل على الحّجة نفسه ل

هـذه مجموعـة مـن ا)يـات التـي تتحـد  عــن النسـب ال اصـة بالنـاس مـن كافـة وجـوه مواصــفاتهم  

 العقلّية والنفسية والعلمية :

 .  -116 /6وان تطع أكثر من في األءض يضلوي   –أ 

 إذن فطاعة مجموع هذالء )العق ء ( ض ل   فأين الحّجة في حكمهم العقلّي ل

  - 70 /23 للحق لكاءهون بل جاءهم بالحّق وأكثرهم ب. 

 عق ء يكرهون الحّق   فكيف احكم بحكمهم واحتج به على الشرع فوق ذلك ل

   -50 /25فأبى أكثر النام اال كفوءا  -ج

 هذا مجموع الناس فلي رجوا لي منهم العق ء ويحّددوا من منهم يحتج بحكمه العقلّي ل 
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  -40 /12 ولكن أكثر النام ال يعلمون د . 

  - 24 /12 بل أكثرهم ال يعلمون الحّق فهم معرضون .ه

   -38 /16 ولكن أكثر النام ال يعمون و. 

هــذالء هــم النــاس وهــم ال يعلمــون اال قلــة مــنهم فلي رجــوا لنــا القلــة ويحــّددوا مــن هــم حتــى يحــتج  

 بحكمهم العقلّي .

  - 103  /5وأكثرهم ال يعقلون  ز . 

  - 111 /6ولكن أكثرهم يجهلون  ح. 

  - 25 /31بل أكثرهم ال يعلمون  ط. 

  - 4/41فاعرض أكثرهم فهم ال يسمعون  ي. 

 - 36 /10وما يت ع أكثرهم اال لناً  ك. 

  -49/5 وأن أكثرهم فاسقون . ل

  -49 /5 وأن كثيراً من النام لفاسقون .م

  -33/5ثم أن كثيراً منهم بعد ملك في األءض لمسرفون  .ن

 -73/27ولكن أكثرهم ال يشكرون   .س

 -1/13 ولكن أكثر النام ال يؤمنونع. 
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 وأكثرهم للحق لكاءهون ف.

لقــد أثبتــع هــذا ا)يــات وغيرهــا علــى النــاس كمجمــوع صــفات ونفــع عــنهم صــفات أخــرى فمّمــا  

 أثبتع عليهم :

لضـ ل ا والكفـر ا الجهل ا الفسوقا واألعراض ا واإلسـراف ا والحكـم بـالّظن واتبـاع الّظـن ا وا

وكراهــــة الحــــّق . و ممــــا نفــــع عــــنهم : العلــــم ا والشــــكر  ا واإليمــــان ا ومــــن الحــــواس الســـــمع 

 واإلبصار في قوله تعالى :

 و تراهم ينظرون  ليك وهم ال ي صرون   
ونســأل ا)ن علمــاء األصــول أيــن هــو العقــل الجمعــي الــذي يحكــم بحســن ومــبق األفعــال فلــم يبــق  

ية من الذين آمنوا وأنـزل إلـيهم الكتـاب لعلهـم يعقلـون فهـم غيـر مكتملـي العقـول من ال لق اال أقل

 إذ أثبتـنا الفرق بين اللفظين من قبل في كتاب النظام القرآني . –ماخ  المذمنين  –

فالعقل ال يحكم مسبقًا بحكم يقيني وال يحكم الحقًا ليصّحق أو يصّدق الحكم الشرعي فضً  عن  

 فضً  عن أن يحكم بحّجية حكمه المستقل عن الشرع .أن يحكم باللزوم 

 أّما الموارد التي جاء فيها تعليل توجيه ال طاب للتعّقل فهي كثيرة منها : 

 - 61/24كذلك ن ين لكم اايات لعلكم تعقلون  .أ

 -2/12 انا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ب. 

 - 242/2 لونكذلك ي ين هللا لكم آياته لعلكم تعق ج.
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 -67/40 و لت غوا أج  مسمى و لعلكم تعقلون د.

 -17 /57قد بينا لكم اايات لعلكم تعقلون  .هـ

إذن يحتــاج األصــوليون إلــى تحديــد جماعــة العقــ ء مــن خــ ل اســتثناء كــّل الفئــات المــذكورة فــي  

ر التشــريع إذ ( وهـو موضـوع البحـث ومصـد  )ال طـاب ومذا فعلـوا ذلـك لـم يبـق اال المعصـوم 

 هو الواسطة لنقله إلى المكّلفين فينتفي موضوع البحث .

أو يحـاولون إثبــات أن خطـابهم أبــين مــن خطـاب الشــارع أو كــ م المعصـوم وأن خطــاب الشــارع  

فالمحـــاوالت كّلهـــا إنمـــا ترجـــع إلـــى المّشـــرع ذاتـــه ألن التأســـيس  –غيـــر بـــّين بذاتـــه وهـــو ممنـــوع 

 ن يحل الناس محل المّشرع .األصولي غايته منذ البدء هي أ

 فالن قيل : لماذا إذن اختلف الناس ولماذا عسر عليهم فهم ال طابل . 

أقـول :علــيهم أن يجيبــوا علـى ذلــك إذ ال ســبب لـه بعــد التأكيــد علـى التبيــين والتفصــيل ااّل وقــوف  

وم وأنـه العلماء بين ال طاب واين المكّلفـين فهـم الـذين أوحـوا لهـم أن ال طـاب غيـر بـين وال مفهـ

يحتاج إلى أدوات كثيرة وعلوم متنوعة ووضعوا قواعـد وأسـس حالـع بـين المكّلـف واـين ال طـاب 

. فهم لم يقّدموا ال طاب بين أيديهم ويقولوا للمكّلف : خذ هذا هو الّدين بل جعلوه وراء يهورهم 

وقــالوا لــه : ســل مــا تريــد فــنحن نجيــب علــى ســذالك ب طــاب آخــر بــديل عــن ال طــاب األصــلي 

 للشارع . وهذه الصورة رسمها القرآن عّما حد  في األمم السالفة .
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 فالجواب في ال طاب نفسه إذ يقول : 

    ولكن أكثر النام ال يعلمون  40 /12 

 إذ أن موضوعه ذات اإلنسان ال العقل حتى يمكن إدخال الحكم العقلّي فيه . 

التفّقـه بهـذه الطريقـة ل الجـواب : أّنهـم  فالن قلع : وما هـو واجـب الفويـه فـي هـذا الحـال ل أيتـرك 

يحتاجون إلى دليـل علـى هـذا الطـرق فـي التفّقـه ا فـالن الـن  القرآنـي ي تلـف فـي تعريـف الفويـه 

 عن تعريفهم كما رأيع من قبل وقد اقّروا بذلك .

السذال : هو هل الشارع أمرهم أن يتفّقهوا في جزء من ال طاب دون جزء آخر ويعطوا للمكّلف  

ين لبراء  ة ذمة عند اتباعهم أم أن واجبهم هو مساعدة المكّلف في التفّقه في الدِّ

ين ودفعهم إلى   إني أرى من مجموع ال طاب أن واجب الفويه هو جعل ا)خرين يتفّقهون في الدِّ

ذلــك ولــيس تقســيم ال لــق إلــى أقليــة فقهــاء وعامــة جهــال يقلــدونهم ويفتــون لهــم ببــراءة ذمــتهم عنــد 

 اتباعهم.

ين وأنـي اعلمـه إذا جـاء فال  ذا قيل على لسان األصـولي : وأنـا لـم امنـع المكّلـف مـن التفّقـه فـي الـدِّ

 لكي يتفّقه ا أفيكون جزاءي إذ سلكع هذا الطريق الوعر أن ُأذم على ذلك ل

ين ا بــل أذنــع لهــم بتركــه وأبــرأت ذمــتهم   أقــول : انــك لــم تمنــع ولكنــك لــم تــأمرهم بالتفّقــه فــي الــدِّ

لمهــن والصــناعات مــن جملــة الوجــوب الكفــائي وأن التفّقــه مثلــه فــي الوجــوب فشــعر وزعمــع أن ا
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المكّلف أّنه يعمل بعمل مقدس مثل عملك فلماذا إذن ال تقّبـل يديـه إذا جـاءك بـدال مـن أن يقّبـل 

 هو يديك إذا كانع المهن والصناعات والفقاهة كّلها من جملة الوجوب الكفائي ل

ين هـو الُ لـق . وقـد أثبتنـا أخ ميـة  ك  . إن كّل عمل كفائيٌّ   ين فهـو لكـّل ال لـق ألن الـدِّ إال الـدِّ

ين وقد قال النبي )  (:صلى هللا عليه واله و سلم  الكفر واإليمان خ فًا إلجماع الفقهاء وعلماء الدِّ

    إنما بعثت ألتّمم مكارم األخالق  
ألخـ ق واجبـًا كفائيـًا ل وهـل يتوجـب فجمع ما بعـث ألجلـه كّلـه بمكـارم األخـ ق فهـل تـرون أن ا 

 على البعض أن يكونوا على خلق فيسق  وجوب األخ ق عن ا)خرين ل

فــا)ن مشــكلة المكّلـــف ليســع منفصـــلة عنــك بـــل مشــتركة ألنــك أوحيـــع بــل أفتيـــع لــه وحكمـــع  

 بجواز ترك التفّقه وال دليل لك عليه بل األدلة كّلها ضدك .

نهــم يثقــون بــك ويصــدقون قولــك وال يشــّكون فــي انــك لــم تســتفرغ وأكثــر المكّلفــين خــدعوا بهــذا أل 

 وسعك في اعظم مسألة ابت ئية ت صهم .

فيـــا للعجـــب مـــن قـــوم تقاســـموها   بعضـــهم منـــع مـــن االجتهـــاد حيـــث إذن بـــه ألراعـــة فقـــ  ســـبقوا  

عــل وأوجبـوا اتِّّبـاعهم   واعضــهم إذن بـه ومنـع الغيــر مـن التفّقـه بــالبراء ذمتـه عنـد اتباعــه بعـدما ج

 التفّقه ) أصوال ( غير ال طاب موحين بانفرادهم بفهمهما دون سائر الناس  .

 الرد على احتجاجهم بأيّة النفر(: 26المسألة )

 ( :25وهو تكملة لما سبق في المسألة ) 
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ين مـن جملـة   ين ليس فرعًا ليكون مشـمواًل بالمعذريـة حـال التقليـد ألن التفّقـه بالـدِّ أن التفّقه في الدِّ

ام العقائد ال من جملة أحكام الفقه فالواجـب أن ال تسـري عليـه أحكـام الفقـه ا ألنكـم قلـتّم أن أحك

العقائد ال تقليد فيها وهذا تناقض إذ أوجبتم على المكّلف التقليد فـي ) التقليـد ( وهـو بـديل التفّقـه 

 الذي هو من العقائد .

ين في ال طاب القرآني عام وليس  واصـط ح  –مقيدًا بأحكـام دون أخـرى  على أن التفّقه في الدِّ

نــاق  )اصــط حًا( فــالن متعلِّقــات التوحيــد والنبــوة والمعــاد واإلمامــة كّلهــا مــن  –الحــ ل والحــرام 

باب الح ل والحرام . والذي ال يتمكن من را  العقائد واألحكام أو اخت  بمعرفة بعضها دون 

 بعض ال يمكن أن نسميه فقيهًا .

ــــى نعــــم . يمكــــن أن نســــمّ   ــــم يكــــن فقيهــــًا عل ــــرا  لمجمــــوع ال طــــاب ومن ل يه كــــذلك إذا احســــن ال

االصط ح وهذا هو مفهوم الفقه في القرآن إذ هو مرتب  بالنّيـة ال بمقـدار العلـم القترانـه بالقلـب 

 كما مر عليك . قال تعالى :

     لهم قلوّ ال يفقهون بها  
قـــول . فـــالذا قيـــل : أن وجـــوب التفّقـــه علـــى وهـــذا ذم لهـــم فالفقاهـــة إذن مـــن أعمـــال القلـــوب ال الع 

الجميــع أمــر جديــد لــم يقــل بــه أحــد فالجمــاع الفقهــاء هــو فــي ســقوط هــذا الواجــب إذا تصــّدى لــه 

 البعض ويأثمون فق  إذا لم يتصدى له أحد.

This file was downloaded from QuranicThought.com



( إذ هو موضوع البحث ف  يحـتج بـه .   )أقول : هذا إجماع ) فقهاء ( ليس فيهم المعصوم  

ين لـيس فيـه اختصـاص  ويحتاجون إلى دليل إلثبات ذلك وهو مفقود بل األدلة كّلها ضـده . فالـدِّ

نعــم الجاهــل يــتعلم مــن  –خ فــًا لكــّل علــم آخــر ألنــه رأس كــّل العلــوم وهــو رحمــة للعــالمين كافــة 

ين في شيء بقاء العالم على علمه ثم إبراء  العالم وواجب العالم تعليم الجاهل ولكن ليس من الدِّ

 ى جهله.ذمة الجاهل عل

 وغاية ما لديهم على أن التفّقه واجب كفائي هو قوله تعالى : 

  ّين و  مللا كللان للمللؤمنين أن ينفللروا كافللة فلللوال نفللر مللن كللل فرقللة مللنهم طائفللة ليتفقّهللوا فللي الللدِّّ

 لينذءوا قومهم  ما ءجعوا  ليهم لعلهم يحذءون 

النــافرة للتفّقــه أســقطع الوجــوب  وا)يــة الكريمــة ضــدهم مــن جميــع الوجــوه ألنهــم ينــوا أن الطائفــة

إذ أمـــر  –عـــن الفرقـــة بينمـــا مـــراد ا)يـــة هـــو عكـــس ذلـــك تمامـــًا وهـــو أن ينـــذرهم بهـــذا الوجـــوب 

العـارفين والقــادرين علـى تعلــيم غيـر العــارفين ونقـل التفّقــه إلـى العــاجزين بـل هــو إطـ ق جــاء لــه 

ئفـة لتعلـيم بويـة الفرقـة .  علمـًا بألفاظ فرقة وطائفة قصدًا لكي ال يسـتثنى منـه أحـد إذ ترجـع الطا

بـأن اللفظـين اختيـرا هنـا إليضــاح التـداخل إذ يمكـن أن تكـون الطائفـة أصــً  أكثـر عـددًا مـن كــّل 

 فرقة على انفراد .
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ين  ثــم أّنـــه تعـــالى قــال   كّلـــه ومنـــه العقائــد بـــل هـــي األصـــل فالنهــا إذا فســـدت لـــم تنفـــع  فلللي اللللدِّّ

ألخ ق وقبلع العبادة وأنزلع األرزاق . ومنما الناس في العبادات ومذا صلحع العقائد صلحع ا

 أزمة عقيدة دومًا وليسوا في أزمة معرفة للمناسك .

فيحسب المرء  - ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة ثم ذكر في صدر ا)ية ) المذمنين ( وقال 

خطـأ أثبتنـاه  أن المذمنين لفظ يعود المـراد منـه علـى المجمـوع ولـذلك خصـ  مـنهم طائفـة وهـذا

فـي كتــاب ) نظـام المجموعــات ( بــل المذمنـون أقليــة قليلـة جــدًا وال تصــدق هـذه الصــفة ااّل علــى 

أفــراد معـــدودين لهـــم صـــفات عاليـــة جــدًا فهـــم فقهـــاء أصـــً  وقـــد نفــروا ومنمـــا ألقـــى بال ئمـــة علـــى 

 الباقين لينفروا فتأمل ا)ية جيدًا .

 :في  بطال قطع العقل بالحكم(: 27المسألة )

 صاغه المظفر على النحو األحكام : 

) العقل النظري يقطع بال زم اعني حكم الشارع بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هـو حكـم الشـرع 

  )أو العقل
 (1) 

وهــذه الصــياغة متناقضــة وال يثبــع القطــع بهــذا الملــزوم مطلقــًا فــالملزوم فــي هــذه الصــياغة هــو  

ارع ( ثــم قــال عـن الملــزوم ) هــو حكــم الشــرع ( . أم أن عينـه الــ زم ألنــه فســره فقـال ) حكــم الشــ

 الفارق هو بين شرع وشارع    ل
                                                        

  129/ ص  4ب  4/فقرة  3أصول الفقه للمظفر / ج  (1)
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 وهل يحسب أن تغيير اللفظ من شرع إلى شارع سيعمي بصيرة الناقد ل 

كّل ما في هذا الك م هو أن العقل يحكم بقطع الحكم الشـرعي الحقـًا بحكـم عقلـّي تـابع للنظـري  

بــوت الحكــم الشــرعي ( إذ هــو الملــزوم   وهــي عبــارة عجيبــة دون العملــي وذلــك بعــد ) قطعــه بث

 التركيب  

فالذا حكم العقل بثبوت حكمه ال اص قاطعًا بـه إلـى جنـب حكمـه أو حكـم الشـارع فمـا معنـى أن  

 يحكم بعد ذلك قاطعًا بحكم الشرع ل

ومذا كـــان المظفـــر المت ّصـــ  بشـــذون المنطـــق االرســـطي يصـــوغه علـــى هـــذا النحـــو فمـــا بالـــك 

 رين لبا)خ

 الرد على احتجاجهم لحكم العقل بالك ريات( : 28المسألة )
لقد الحظع مثااًل لها من قبل في حفظ النوع وأشباهه من حسن العدل ومبق الظلـم وهـي جميعـًا  

خــارج البحـــث ا إذ ال خـــ ف فـــي أولّيـــات وكبريـــات أحكـــام العقـــل إنمـــا ال ـــ ف هـــو فـــي الحكـــم 

د ومرجاعها إلى العناوين الكبرى ألّوليات العقل . بـل الصـحيق العقلّي المستقل بشأن أفعال العبا

هــو القــول أن إحــدى كبريــات العقــل هــي عــدم قدرتــه علــى الحكــم المســتقل ومرجــاع األفعــال إلــى 

عنوانها اال بشرط شديد القسوة هو س مة القلب مطلقًا بحيث ال مدخل له في حكم العقل ا مـع 

حــواس   وهــذا ال يتحقــق كمــا ذكرنــا اال للمعصــوم الــذي صــحة مطلقــة للمعلومــات القادمــة مــن ال
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يأتيه علم تفصيلي باألشياء مع س مة قلب مطلقة فيمكنه إرجاع األفعال إلى عنوانها ومع ذلـك 

فالنه يستعين عليه بالحكم الشرعي وال طاب اإللهي ا فهو بدونه يضل كما صـّرح القـرآن فكيـف 

 األمر بغيره من الناس ل .

هم أرادوا إثبات هذا الحكم القطعي للعقـل فـي التفاصـيل مـن خـ ل الكبريـات ولـم لكن العجيب أنّ  

يــأتوا بأمثلـــة اال منهــا . فـــالن كــانوا صـــادقين فليــأتوا بأمثلـــة مــن األفعـــال ال مــن األســـماء كالعـــدل 

 والظلم ونحوه إذ ال خ ف في ذلك .

 قال المظفر وهو يدافع عن حّجية العقل : 

      اال بالعقل لوهل تثبع الشريعة 

فمـا المقصـود بثبـوت الشـريعة بالعقـل ل فـالن عقـول الـذين كفـروا أنكـرت الشـريعة ومـع ذلـك فـالنهم  

 من جملة عق ء االصط ح األصولي .

 قال :  

) وهل يثبع التوحيد والنبـوة اال بالعقـل ومذا سـل نا أنفسـنا عـن حكـم العقـل فكيـف نصـدق برسـالة  

 (1) ما عبد به الرحمن وهل يعبد الديان اال بالعقل ( وكيف نذمن بشريعة وهل العقل اال

أقــول : هـــذا كـــ م مَنّشـــأ ال ع قــة لـــه بالبحـــث المـــذكور ا إذ ال خــ ف فـــي كبريـــات العقـــل فبـــه  

يســتعين القلــب علــى معرفــة الحــّق مــن حيـــث أن النبــوات والرســاالت أمــرت بالعــدل ونهــع عـــن 
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ارضـــة الرســـل هـــذا صـــحيق . ولكـــن بعـــد المنكـــر فـــيحكم العقـــل بحســـن مـــا جـــاءت بـــه ويوـــبق مع

( يحكــم العقــل بوجــوب الطاعــة قطعــًا ويحكــم بضــرورة أخــذ األحكــام عــن   )اإليمــان بالرســل 

الشرع لرضا المـولى وال يحكـم كمـا هـو واضـق بأّنـه يسـتقل بـالحكم فـي مواضـع دون أخـرى إذ ال 

 حقًا كما قال تعالى : معنى له ااّل أنه يريد أن يذمن ببعض ويكفر ببعض وهذالء هم الكافرون 

  ً   -151/4 و يقولون نؤمن ب عض و نكفر ب عض أولئك هم الكافرون حقا

إنمــا موضــوع ال ــ ف هــو تلــك األحكــام التفصــيلية والحكــم علــى كــّل فعــل بالحســن والوــبق فهــو  

 محال معرفته عن طريق العقل مستقً  عن الشرع .

قــولهم إذ ال طــاب ارجــع اإليمــان إلــى القلــب علــى أن الــزعم بــان العقــل موضــع اإليمــان هــو مــن  

فالعقل واحد والقلوب واألهواء م تلفة ولذلك اختلف الناس . فالذا أعطيـع للعقـل االنفـراد بـالحكم 

 فكأنما أعطيع حّجة للذين كفروا على هللا .

وكمــا ذكرنــا فالعقــل مســلوب اإلرادة وهــو آلــة حاســبة مــأمورة مــن قبــل الــذات فــالذا شــاء القلــب أن  

من بالحّق أوضق له العقل كبريات األحكام وحكم عليه باتباع الشرع فـي التفاصـيل وهـذه هـي يذ 

( كما سـيأتيك منهـا المزيـد وهـي عكـس مـا ذكـروه   )الفكرة القرآنية وعليها أحاديث أهل البيع 

 تمامًا .

 وقال أيضًا:
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 (1)) إن التشكيك بحكم العقل سفسطة ما وراءها سفسطة ( 

سفسطة تكمن في الزعم بوجـود عقـل جمعـي عـام حـاكم علـى االشـياء مسـتقً  عـن أقول : إنما ال 

الشرع خ فًا للنصوص القرآنية التـي سـردت واالسـهاب إهـ ك األمـم والشـعوب والقـرى التـي اتبـع 

بعضها بعضًا وجعلها أحاديـث وتمزيقهـا كـّل ممـزق ومـا راـك بظـ م للعبيـد . ومـا ذاك إاّل ألّنهـم 

 وا من الرسل أن يكونوا اتباعًا ال متبوعين. حكموا بعقولهم وطلب

والسفسطة التي مـا وراءهـا سفسـطة الـزعم باتبـاع حكـم شـرعي يـأتي علـى مقتضـى الحكـم العقلـّي  

 السابق من خ ل ) ضرورة ( الزمة حكم بها العقل لنفسه مستقً    

مـه مـع حكـم عقـل والسفسطة أيضًا هي في ادعاء اإليمان بالله واحد مطلق مـع الـزعم بـت زم حك 

جمعي عام وتعليق إرادته على إرادة خلق فالنه ال وجود له على الحويقة اال بكـون وجـوده معلــّق 

 بالرادة هللا الذي إذا شاء أعاده إلى العدم ثم االدعاء بان هذا الطريق هو منتهى التعبد بشرعه .

ده لعـّده النـاس فـي العـرف إن الم زمـة المـذكورة تفتـرض ع قـة مـع هللا لـو ادعاهـا االبـن مـع والـ 

 العام ش صًا سي  األخ ق رغم اخت فهم الشّديد في األحكام .

ذلك أّن هذا االبن يقول أّنه ال يحكم اال بحكـم أبيـه وأن حكمـه المسـتقل عـن أبيـه هـو دومـًا حكـم 

 صحيق وأن حكم أبيه هو دومًا مطابق لحكمه  

                                                        

 نفس املصدر (1)
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ألمــر فيجعــل نفســه حاكمــًا علــى أبيــه بعــد فمــاذا تــرى فــي هــذا ل ألــيس هــذا ش صــًا يحتــال علــى ا

إقراره بحكم أبيه عليه ل هذا بالرغم من تقارب العقلين عقل األب وعقل االبن مـن حيـث كونهمـا 

بشـــرين فكيـــف تصـــّق القاعـــدة المـــذكورة بـــين طـــرفين متناقضـــين فـــي كـــّل شـــيء بـــين خـــالق أزلـــي 

 وم لوق عدمي ل

ين كّله هو فـي هـذه القضـية بالـذات ولـذلك أفـردت لهـا إنما االبت ء كّله هو في هذه المسألة والدِّ  

شرحًا مطّواًل وأدّلة كثيرة ألنه بعد دراسة ال طاب القرآني وك مهم يهر لنا أنها في والية اإلمام 

 ( .  )علي بن أبي طالب 

 ( اال هذا ولذلك ابتلي ال لق بوالية علي من الم ئكـة إلـى  )وال معنى في الواقع لوالية علي  

 آدم إلى آخر م لوق يأتي في         الدنيا . 

فـــالقول بالواليـــة شـــيء والواليـــة بـــذاتها شـــيء آخـــر . إذ رب قائـــل بالواليـــة يحكـــم عقلـــه ومذن فهـــو  

كــاذب . ولــذلك قــال : أن أمــره مشــكل وصــعب مستصــعب لــم يحتملــه ملــك مقــرب ونبــي مرســل 

صــة معروفــة . وأمــا المرســل فهــو وعبــد صــالق . فأمــا الملــك المقــرب فهــو أحــد الم ئكــة ولــه ق

( إذ حكم معوبًا على الحكم اإللهي وين أن العذاب البد أن يقع ما دام هللا قد وعـد   )يونس 

بــه . وهــذا هــو منشــأ اإلشــكال والــذي أّدى إلــى عقابــه فالتعقيــب ممتنــع وســوف نوضــحه بحــديث 
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( شـك   )باع اإلمام علـي زرارة كما وعدنا في موضوع البداء . وأما العبد الصالق فهو أحد أت

 في القدرة عندما رأى ضعف الولي ولم يكن شكه قد زاد على ث   ساعات من النهار .

وعلى ذلك فليس كّل قائـل بالواليـة مـذمن مـا لـم يسـلم بـالحكم اإللهـي ويت ّلـى عـن الحكـم العقلـي  

 المستقل بل يت لى عن التعقيب على الحكم ولو بالصحة .

ــم األميــر أو الملــك وقــال لــه واحــد مــن أدنــى أال تــرى النــاس فــي   العــرف كيــف يفعلــون ل إذا تكّل

الرعية : هذا صحيق   الموه وعنفوه وعّدوه بليدًا إذ ليس مـن األدب ممـن فـي مقامـه أن يصـحق 

للملك إذ ال معنى لـه ااّل أّنـه إذا لـم يعجبـه قـول الملـك ولـم يعقلـه فـي مـرة أخـرى أن يقـول : هـذا 

 مرة األّولى هذا صحيق   .خطأ كما قال في ال

 فكيف إذا حكم بالسبق ومع من ل مع الملك الحّقل .
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  بطال آخر للمستق ت العقليّة عن طريق ال داء(: 29المسألة )
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كما رأيع من قبل ليس كّل من قال بالتوحيد مذمنـًا ولـيس كـّل مـن قـال بالرسـالة مذمنـًا بـل لـيس  

فــاإلقرار … قــال بالواليــة مذمنــًا مــا لــم يتنــّزل األمــر إلــى إلغــاء الحكــم العقلــّي المســتقل  كــّل مــن

بالرســالة ثــم اإلقــرار بالواليــة إنمــا وضــعع للوصـــول إلــى هــذا اإلقــرار األخيــر المــرتب  بالتوحيـــد 

فجــوهر التوحيــد هــو إلغــاء الحكــم العقلــّي المســتقل وهــذا هــو جــوهر مبــدأ أهــل البيــع المســمى ) 

 ء ( .البدا

ولــذلك الــتّمس مــن كافــة العلمــاء وا اصــة علمــاء أهــل الســنة دراســة مــا ســأذكره عــن البــداء ألنــي  

سأوضق المقصود الحّويقي منه ألول مرة إذ احسب أن هذا المبدأ لـم يفهمـه عـن أهـل البيـع اال 

 من لم يصرح أصً  بالمراد منه .

ت العقلّية بيد أن البداء لم يوضع أصً  فقد ال تبدو هناك في نظرك ع قة بين البداء والمستق  

( اال إلبطــال المسـتق ت العقلّيـة لــو تأملـع فـي معنــاه الـدقيق . ولـم يشــرح   )عنـد أهـل البيـع 

( ا بــل رامــا شــرحع بعكــس مفادهــا ا وكــّل مــا   )العلمــاء فكــرة البــداء كمــا أرادهــا أهــل البيــع 

( ا حيــث أكــدوا عليهــا   )ت أهــل البيــع فعلــوه هــو الــدفاع عــن الفكــرة باعتبارهــا إحــدى شــعارا

ين السماوي . ولم تتضمن الشروح المذكورة تفسيرًا الئقًا للبـداء  وعدوها جوهر ما انطوى عليه الدِّ

 ف  عجب أن لم ينتبهوا إلى إبطاله للمستق ت العقلّية والم زمة .
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ه علـــى الحكـــم بســـريان فالبــداء ال يعنـــي ســـوى أن الم لــوق ينبغـــي لـــه اإلقــرار بحويقـــة عـــدم قدرتــ 

الحكـم اإللهـي دومـًا وأن كـان الحكـم اإللهـي مقطوعـًا بـه عنـده شـرعًا. ذلـك ألن هـذا السـريان هـو 

نوع من الحكم العقلّي المستقل . وقد يبدو فـي هـذا شـيء مـن التنـاقض الغريـب وهـذا طبيعـي مـا 

مـع طبيعـة الع قـة  دمنا نتحد  عن الع قة بين ال الق والم لوق ا إذ أّنها ت تلف بل تتناقض

 بين الم لوق والم لوق .

ولــذلك كــان البــداء واــالرغم مــن كونــه مــن القضــايا البســيطة جــدًا وغيــر المركبــة ا كــان اصــعب  

( أمثـال   )المبادئ اإلمامية في فهمه فقـد أشـكل فهمـه علـى ال ـواص مـن ت ميـذ أهـل البيـع 

 زرارة كما سيأتي .

ـــذلك فـــالن عـــدم فهـــم البـــداء واإليمـــان بـــه كعقيـــدة ي ـــرج المـــرء مـــن اإليمـــان ولـــو قـــال بالواليـــة  ول

 تحديدًاً    .

( إذ يزعمـون أّنهـم جميعـًا مـن   )فعند الطائفة أن أهـل الواليـة نـاجون كّلهـم بفضـل واليـة علـي  

الشـيعة وهــذا خطــأ بـل المذمنــون أقليــة أيضــًا داخـل الطائفــة   . ويذيــده نصـوص كثيــرة تــأتي فــي 

:  6( مـن ج7-2329( في الكافي وهو المـرقم )  )يث أبي الحسن موضعها اكتفي منها بحد

 :(    )قال 

 ليس كّل من قال بواليتنا مؤمناً ولكن جعلوا أنسا للمؤمنين  
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ومشـكلة البـداء أّنـه قضـية مـن أبســ  القضـايا وأنهـا مسـألة فطريـة موجــودة فـي كـّل نفـس بمـا فــي  

كــّل حــين وكــّل زمــان ومكــان وكــذلك فهــو  ذلــك الكفــار بــل هــي قــانون عــام ســاري المفعــول فــي

موضع االبت ء ويصعب تفسيره ألنه مـن االشـياء البديهيـة التـي ال برهـان سـابق عليهـا وارهانهـا 

 الوحيد هو ذاتها من خ ل األمثلة والوقائع.

ونحــن فــي حياتنــا نمــارس البــداء يوميــًا إذ لــو تنّكــر لــه شــ   مــا لعــّدوه مجنونــًا . فالبــداء هـــو  

الش صـية لكـّل ذات مسـتقلة عـن بويـة الـذوات واإلقـرار بعـدم سـريان الحكـم ال ـاص بكـلِّّ الحريـة 

ذات هو من طبيعة االشياء وهو إقرار بوجودها إذ لو أمكن الحكـم عليهـا بصـورة مطلقـة النتفـى 

 وجودها ا فالبداء هو ذاته الحرية الش صية وهو ذاته الوجود المتحقق لها في ال ارج .

ر باألمثلة لنرى كيـف عكـس العلمـاء مفهـوم البـداء ولـم يـدركوا مـا يرمـي إليـه وسوف أوضق األم 

بعـدما كـان قـد مهـد للفكـرة  -(    )أول با ٍّ لهـذا العلـم مـن أهـل البيـع أعنـي اإلمـام الصـادق 

 (.صلى هللا عليه واله و سلم  كّل من سبقه بدء من النبي  )

رات كــّل نفــس فــالعلم بهــا غيــر ســاري إن الحريــة الش صــية مرتبطــة بالغيــب مــن حيــث هــي قــرا 

المفعول ولو أعلنها ذات الش   . فأنع مثً  قد تحكم على أش اص معينين أن يأتوا كّل يـوم 

إلـــى العمـــل الســـاعة الثامنـــة صـــباحًا . ولكنـــك قبـــل الســـاعة الثامنـــة ال يمكنـــك الجـــزم ) بـــالحكم 

ذلك أن هذا الحكم هـو حكـم جديـد ال القطعي ( على أّنهم سيأتون أو ) البّد ( أن يأتوا جميعًا . 
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علم لك به ا إذ رامـا قـّرر أحـدهم عـدم المجـيء أليِّّ سـبب ورامـا مـات أحـدهم فـي الطريـق وهـو 

أمــر محتمــل فــي كــّل حــال ولــو انعــدمع كــّل األســباب األخــرى ومــا أكثرهــا . ومذا تــأخروا فالنــك 

ع نفــس العبــارة ولكنــك ال ســتقول لصــاحبك : لقــد اتفقنــا ف بــد أن يــأتوا   ومذا تــأخر بعضــهم قلــ

تعنــي بهــا طبعــًا اال أن هــذا اللــزوم هــو مــن بــاب االتفــاق المســبق ولــيس اللــزوم المحتــوم ولــذلك 

تتحاور أنع وصاحبك بشأن كاّفة االحتماالت الممكنة في حالٍة من القلق ولذلك يقول القائل أن 

الشـك إلـى إرادة الـذوات و الغائب عذره معه ولو لم تشّك في نواياه . ومذا سقطع األسباب رجع 

قــراراتهم ألنهــا مــن االشــياء المجهولــة ا فكــّل كــائن لديــه مــن الحّريــة مــا يكفــي إلســقاط أّي حكــم 

 حتمي مسبق بشأن قراراته ال اصة .

فالذا افترضنا أن هذالء يعملون عند جبار يقتلهم إذا تـأخروا دميقـة واحـدة فـالن عـدم سـريان الحكـم  

ن هذا الجبار نفسه ال يستطيع أن يجزم أّنهم البد أن يأتوا جميعًا في باق كما هو . إذ المعلوم أ

الساعة الثامنة ألّي سبب عارض أو موت مفـاج  ا أو جنـون أو قـرار مـن أحـدهم فـي أن يقتـل 

بهــذه الطريقــة    . فاألشــ اص تبقــى لهــم حريــة ات ــاذ أي قــرار ولــو انعــدمع العــوارض واألدلــة 

 ال ارجية .

م يـــأتون الســاعة الثامنــة هـــو غيــر الحكـــم القطعــي بــأّنهم البـــد أن يــأتوا الســـاعة إذن فــالحكم بــأّنه 

 الثامنة ا ألن األخير فيه حكم آخر بالحتمية ال أساس له من الواقع فهو حكم باطل .
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إذن فالبداء هو عدم القطع بسريان الحكم المعلوم مسبقًا ألن هذا القطع بالسريان هو حكم آخـر  

 سبقًا .غير الحكم المعلوم م

( يذكـــد علـــى هـــذه المســـألة ألنهـــا أســـاس التوحيـــد بـــل هـــي ذات   )لقـــد كـــان اإلمـــام الصـــادق  

 التوحيد .

: أن هــذا البــداء إذا كــان ســاري المفعــول بــين الم لــوقين فالنــه كّلمــا ازداد الفــارق بــين  وتوضاايحه 

لمعمل ال يمكن األش اص في المقامات كّلما يهر فرق أكبر في البداء . فالعامل البسي   في ا

أن يحكــم بســريان الحكــم المســبق لصــاحب العمــل بصــورة اكبــر مــن الحالــة المعاكســة إذ أن نفــاذ 

البــداء فــي األدنــى مــن قبــل األعلــى اشــد . فالمــأمور اشــد جهــ  بقــرارات ا)مــر فــ  يقــدر علــى 

 القطــع بســريان الحكــم ولــو كــان ذلــك حكــم ا)مــر نفســه إذ رامــا أعجبــه فــي لحظــة مــا تغييــر كــلّ 

 نظام العمل.

فالذا انتقلنا من ع قات الم لوقين ببعضهم البعض إلى ع قاتهم مع ال الق تعّقـد مفهـوم البـداء  

تعقيدًا شديدًا . ذلك أن الناس واسبب من سوء نواياهم وفساد منطقهم واسـبب مـن أن هللا تعـالى 

ــــيس بصــــفات كصــــفات ال لــــق وألن علمــــه أزلــــّي مطلــــق ال يــــزداد وال يــــنق  وال ت طــــرأ عليــــه ل

العــوارض يّنــوا أن بمقــدورهم الحكــم مســبقًا واصــورة قاطعــة بســريان الحكــم ا)تــي مــن هللا . وهنــا 

مركــز اإلشــكال . فعلمــاء الشــيعة دافعــوا عــن البــداء وجعلــوا عبــارة اإلمــام الصــادق المكــّررة فــي 
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رق بــين عشـرات النصـوص وهـي عبــارة ) بـدا هلل فـي هــذا ( بمعنـى ) بـدا مـن هللا فــي هـذا ( والفـا

( يقــول أن هللا قــّرر قــرارًا جديــدًا وات ــذ حكمــًا آخــر وهــو الــه يفعــل مــا   )العبــارتين أن الصــادق

 . (1)يشاء وال علم لنا بما يحكم به ااّل بعد حصول الحكم ووصول هذا العلم إلينا

ن الــذين كّنــا أّمــا عبــارة المــدافعين فتعنــي أن هللا لــم يّت ــذ قــرارًا جديــدًا وال حكمــًا متجــّددًا ا بــل نحــ

 نجهل الحكم فعلمنا به بعد حصوله .

لكـن بعضــهم قــال : هــو نســخ فــي التكوينــات مشــابه للنســخ فــي التشــريعات وهــذا اقــرب إلــى مــراد  

 ( ا إذ النسخ بكافة أنواعه إنما هو جزء ضئيل من البداء .  )اإلمام الصادق 

ألمـره فعـً  و بصـفة مطلقـة هـو هللا إذن فالشرح األّول هو مقلوب مفهوم البداء ذلك ألن المالـك  

تعالى ال أحد سواه ا ف  يملي أحد عليه حكمًا ولو كان ذلك الحكـم هـو القطـع بسـريان حكـم هللا 

نفســه . إذ ال يمكــن للعبــد تقييــد المعبــود بــأّي حكــم ولــو كــان ذلــك حكــم المعبــود نفســه وهــذا هــو 

 جوهر البداء .

بشـأن عبـد آخـر مثلـه فـاألولى أن ال يحكـم بمثلـه بشـأن فالذا كان العبد ال يحكـم بمثـل هـذا الحكـم 

المعبود إذ الفـارق كمـا قلنـا يـزداد ومصـدره مجهوليـة الـذات األخـرى ومـا يـرتب  بهـا مـن قـرارت ا 

فكّلمــا ازداد الفــارق ازداد جهــل األدنــى وازداد علــم األعلــى فــالذا وصــلع الع قــة إلــى مــا هــو بــين 

                                                        

 ها.انظر دفاعهم يف البداء للحائري من كتابة اإلمامة والبداء عند الشيعة / حممد كالنرت وغري (1)
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ق والم لوق ثبع علم مطلـق لـه بـالم لوق وجهـل مطلـق الوجود الحّق والعدم المحض بين ال ال

 من جهة الم لوق بشأن ال الق .

فـالذا حكــم المــرء بحكــم معيــدًا نفــس لفظــه الـذي قالــه هللا فالنــه يصــق ولكنــه يكفــر إذا أضــاف عليــه 

 حكمًا آخر ولو من خ ل مفردة واحدة .

ق هـذه العبـارة صـدق ومذا قـال : ومثال ذلك أن هللا تعـالى وعـد الكـافرين النـار . فـالذا قـال الم لـو 

 البد أن يعذب هللا الكافرين في النار كفر بمفردة ) البد ( .

ذلك ألن هذه ال بّدية حكم آخر فيه تعقيب على حكم هللا فمـا أدراه أن هللا قـد يقـّرر إفنـاء الكـون  

ال لـق  كّلـه ل ذلـك أن هللا مالـك ألمـره أن شـاء عـذب وأن شـاء غفـر وأن شـاء أفنـى فـ  أحـد مـن

 يلزمه بشيء إال ما الزم هو به نفسه .

ولكن إلزامه لنفسه شيء والزام الم لوق له شيء آخر فالقطع بسريان واستمرار هذا اإللزام ليس  

 ب زم أيضًا .

فـــالن قلـــع : أن مـــرد إنكـــار البـــداء أو عـــدم فهمـــه يرجـــع إلـــى اخت فـــه ســـبحانه عّمـــن ســـواه إذ ال  

قبــل فــالذا حكــم بشــيء علمنــا أن هــذا الحكــم ســاري المفعــول عــوارض تطــرأ عليــه كمــا ذكــرت مــن 

دومــًا وال يتغيـــر فــالذا تغيـــر الحكـــم فالنمــا هـــو بســـبب تغّيــر المحكـــوم فيـــه أو عليــه ولـــيس الطـــروء 

 والتغّير في الحاكم وهذا هو الذي فهمه العلماء من البداء .
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نزاهتـــه ســـبحانه عـــن  أقـــول : وهـــذا المفهـــوم منـــه هـــو غيـــر المفهـــوم الحّويقـــي عنـــد األئمـــة . فـــالن 

العوارض ال يعني أّنه ال يمتلك أمره فهذا مشبه تمامًا لمزاعم المتكّلمين بشأن أرادته تعالى ومنمـا 

 (1)( البداء لتدمير قواعد الف سفة والمتكّلمين والمشركين والكفار في آن واحد  )ذكر الصادق 

. 

تغير وأنه حكـم ثابـع فقـد حكمنـا بحكـم جديـد ذلك أننا إذا قلنا العبارة ا)نفة: علمنا أن حكمه ال ي

 على حكمه . والمسموح لنا فق  هو أن نذكر حكمه ب  تعقيب .

ذلك أن كّل تعقيب يدل في النهاية علـى أن العبـد يعـرف راـه كـذات أو موضـوع وهـو ممتنـع بـل  

 لكـّل محال ألن الجهل به هو تمام معرفته واإلقرار بالعجز عن معرفته هو كمـال معرفتـه خ فـاً 

( فــي   )مــن هــو ســواه وااّل فلــن يكــون هنــاك فــرق بــين ال ــالق والم لــوق . لــذلك قــال الســجاد 

 مناجاة العارفين :

 الذي جعل طريق معرفته ايقرار بالعجز عن معرفته  
وهـذا التقــديم هـام جــدًا لفهـم اإلشــكال الحاصــل مـن عــدم اإلقـرار بالمعرفــة ذلـك أن وصــف الــذات  

أوصـــاف مســـاوقة لوصـــف الم لـــوقين مـــن أّي وجـــه هـــو حكـــم وملغـــاء لهـــذا اإلقـــرار  اإللهيـــة بأّيـــة

 وناتجه الوحيد عدم الفرق بين اإلله والمألوه .

                                                        

  بعضهم البعض .انظر اختالفهم بشان إرادة هللا تعاىل يف كتبهم الكالمية إىل حد تكفري (1)
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وايان ذلك : أن ال زم من هذا الحكم أحد احتمالين : إّما ثباته تعالى عن ذلك علـى حـال واحـد  

ا وممـّا تغير األحوال وهو ينتهـي  وهو ينتهي بنفس قوله ) المعطلة ( وهم فرق من األمم السالفة

بقولــه ) المشــبهة ( وهــم فــرق أخــرى . فــالقول األّول هــو عــين التعطيــل إذ ال شــان لــه غيــر مــا 

  علمناه من شأنه وهو خ ف القرآن إذ هو األكثر شذونًا . قال تعالى :

     كّل يوم هو في شان  
ت لجعـــل هللا تعـــالى موضـــوعًا للعلـــم أو وهـــذا طبيعـــي ألن تلـــك األقـــوال كمـــا ذكرنـــا فيهـــا محـــاوال 

 المعرفة وهي تنتهي دومًا بنتائج مستحيلة ألن األصل محال .

ومذن فالتسـليم باجتمـاع األمــرين خـارج منطــق اإلنسـان هــو الحـّل الوحيــد كمـا أثبتنــاه فـي كتــاب )  

إلـى العلـم  الحّل الفلسفي ( حيث ذكرنا أننا نحتاج إلى دليل على مجهولية العلم باهلل فقـ  ولـيس

 به ذاته ا وقد أوضحنا هذا الدليل في موضعه .

واجتمـاع األمـرين نعنـي بـه إثبـات إرادتـه وحريتـه فـي االختيـار مـع أّنـه عـالم أزلـي ال يـزداد علمــه  

بشــيء وال يــنق  وهمــا صــفتان ال يمكــن أن تجتمعــا فــي م لــوق ا ولــذلك فالنهمــا تجتمعــان فــي 

لتـــي ســـميناها هنـــاك ) المجهوليـــة الحتميـــة للواحـــد ال ـــالق . وهـــذا مـــن خصـــائ  المجهوليـــة وا

المعلــوم ( ا ومنمــا أحــد  هــذا االلتبــاس الســير وراء الف ســفة حيــث أرادوا إثبــات وجــود هللا وهــو 

يستلزم في البدء افتراض عدم وجوده وهو تناقض شنيع إذ كيف يأتي العقل بعد ذلك والـذي هـو 

ه ممكن الوجود ل في هذا الحال اصبق ) الـدال م لوق لواجب الوجود فيثبع هذا الواجب مع أنّ 
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(   )( . وعلى ذلـك فـالن عبـارة المعصـوم    )مدلواًل عليه ( كما ذكر أمير المذمنين علي  

 بدا هلل كذا في األمر كذا    المكّررة ال يمكن تغييرها إلى ) بدا من هللا كذا في األمـر كـذا

ض وجـود تغّيـر فـي ذاتـه مـن جهـة العلـم باألشـياء بـل ( ا ألن هذه العبارة الجديدة هي التي تفتر 

 البداء له من حيث هو مريد ويحّقق إرادته دومًا . 

لقــد يهــرت نتــائج مماثلــة عنــد المتكّلمــين فــي موضــوع اإلرادة بحيــث أّنهــم لــم يتّمكنــوا مــن الجمــع  

مســموح بهــا بـين إرادتــه تعــالى وثبــوت علمــه األزلــي وهــذا اإلشـكال ســببه الوحيــد تجــاوز الحــدود ال

لعمــل العقــل فهــي م الفــة لمســلماته البديهيــة ألنهــا تفتــرض أن الــذات اإللهيــة موضــوعًا صــالحًا 

 للبحث العقلّي .

ولمـــا كـــان البـــداء بهـــذا المعنـــى حيـــث ال ينعـــدم فيـــه الحكـــم المســـبق للعقـــل ا وال الحكـــم ال حـــق  

)ن امتناع استق ل العقـل وحسب ومنما ينعدم الحكم بسريان نفس الحكم اإللهي فقد يهر جليًا ا

 بالحكم التفصيلي فضً  عن أن يحكم بالم زمة فضً  عن أن يحكم بحّجية هذا الحكم .

إن المفهوم الدقيق للبداء يظهر واضحًا من خـ ل بعـض األحاديـث والنصـوص ا)تيـة وا اصـة  

 حديث زرارة الذي سأذكره  أّواًل .
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 قليّة نصوص في البداء يبطال المستقالت الع

 

 :6(من الكافي /ج7-2852حديث زرارة وهو المرقم ) األّول :

( يممدخل النممار )ع علممي بممن إبممراهيم بسممنده عممن زرارة قممال قلممت ألبممي جعفممر 

مؤمن ؟ قال : ال وهللا. قلمت : فيمدخلها إالّ كمافر؟ قمال : ال . إالّ ممن شماء هللا . 

إالّ من شاء هللا  أقولفرددت عليه مراراً فقال لي : أي زرارة ! إني أقول ال و

وأنت تقول ال وال تقول إال من شاء هللا . قال : فقلت في نفسي : شيخ ال علم 

 له بالخصومة !

قال : فقال لي : يا زرارة ما تقول في من أقّر لك بالحكم أتقتله ؟ما تقمول فمي 

 خدمكم وأهليكم أتقتلهم ؟ . قال فقلت : أنا وهللا الذي ال علم لي بالخصومة .

رح الــن  : أفــرد ا)ن شــرحا لهــذا الــن  الهــام جــدا وذلــك ألن الشــّراح أوضــحوه فــي الهــامش شــ 

 بعبارات ال ع قة لها مطلقًا بالن  ال من قريب وال بعيد .

فــالن  يتحــّد  عــن الع قــة مــع هللا تعــالى وكيايــة الحكــم علــى ضــوء حكمــه الشــرعي موضــوع  

 وص.البحث . وهو ينطوي على معرفة عالية بهذا ال ص

لقد كان في بال زرارة سذاال معينًا قدم له باألسئلة األولى كما يحد  في المحاورات عادة ليقول  

( نعم أو ال مّتفقا معـه . ولكـن اإلمـام أضـاف عبـارة جديـدة قطعـع المحـاورة ولـم   )له اإلمام 
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نـار مـذمن يظهر السذال األصلي ألنه راما سق  بهذه اإلضافة فحينما قـال زرارة : هـل يـدخل ال

 قال اإلمام: ال وهللا .

 وهذا الجواب ال إشكال فيه ألن هللا تعالى ال يظلم أحدا فكيف يظلم مذمنًال 

وحينمـــا قـــال زرارة : فيـــدخل النـــار ااّل كـــافر ل توقـــع أن يقـــول لـــه اإلمـــام : ال وهللا أيضـــا أّي ال  

نائية شملع جهة العقاب دون يدخلها ااّل كافر ولكنه أضاف ) إال ما شاء هللا ( وهي عبارة استث

الثـواب . ولّمــا كــان زرارة يعتقـد أن الجميــع موعــودون ) المــذمنين الجنـة والكــافرين النــار ( . فقــد 

وجــد االســتثناء أمــرًا غريبــًا فكــّرر الســذال لينّبــه اإلمــام إلــى وجــود مغالطــة فــي الجــواب حســب مــا 

ســتثناء بقولــه إال مــا شــاء هللا ل وقــد أعــاد اعتقــده هــو ا ذلــك أن هللا وعــد الكــافرين النــار فلمــاذا اال

المسألة مرارًا واإلمام يعيد نفس اإلجابة ثم بّين له بعبارة واضحة أّنه يقصد هذا االستثناء قصـدًا 

. ومع ذلك لم ينتبه زرارة وقال في نفسه أن اإلمام ال علـم لـه بال صـومة . ولفـظ خصـومة كـان 

 يه بـ )منطق الجدل ( .يستعمل في ذلك العهد للداللة على ما نسم

ثــم شــرح اإلمــام لـــزرارة معنــى هــذا االســـتثناء مــن مثــال بســـي  جــدًا وهــو فـــي ع قتــه مــع خدمـــة  

ومواليــه ل . فيفتــرض أن بعضــهم اقــّر لــه بــالحكم ولــيكن القتــل مــثً  إذا فعــل فعــً  مــا فهــل يقــدر 

ل أم أن زرارة يبقـى  هذا المولى أو العبد أن يحكم بوجـوب وقـوع القتـل علـى نفسـه مـن قبـل زرارة

حرًا في التصرف فـالذا شـاء قتـل ذلـك العبـد ومذا شـاء عفـى عنـه ل . أدرك زرارة فـورًا أّنـه إذا قـال 
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بالوجوب وأن العبد يوجب مثل هـذا الحكـم فمعنـاه أن زرارة مسـلوب اإلرادة والعبـد قـد غلبـه علـى 

تقتلني حسب ما حكمع به مـن أمره ف  يقدر أن يعفو عنه   . فال ادم لو قال لسيده : البد أن 

قبل فقد جعل من نفسه آمرًا وأصبق السيد مأمورا ومثل هذا العبد صلف بمـا يكفـي ل عتقـاد أّنـه 

 يريد قلب المعادلة بين السيد والعبد ولو كان في ذلك عذابه وه كه   .

بـدي حينمـا والحّق أن هذا التصّور عند العبد بشأن سيده هو السبب في الحكم عليه بالعـذاب األ 

ننقل هذه الع قة إلى ما هو بين الم لوق وال الق ا فاستمرار العذاب عليه هو بسـبب اسـتمرار 

ين ا حيث تتضق  حكمه على نفسه بهذا الحكم ا ومن هذه الفكرة تظهر كافة األسس األولى للدِّ

خـر فكرة المغفرة والعفو عن جميع الذنوب لبعض األش اص واستمرار العـذاب علـى الـبعض ا)

 بسبب سيئة واحدة فق  .

     ومن جاء بالسيئة فك ّت وجوههم في الناء 
    أولئك ي دّل هللا سيئاتهم حسنات  
فهاتــان معادلتــان معكوســتان فثّمــة ســيئة واحــدة يكــّب صــاحبها علــى وجهــه فــي النــار وهنــاك مــن  

 يبدل سيئاته الكثيرة بحسنات وال يكتفي بالزالتها أو محوها.

بــّدل نفســه هــو جــزء مــن البــداء وفكرتــه إذ البــداء والتوحيــد همــا واحــد فالتوحيــد هــو الغايــة وهــذا الت 

 )والبداء هو النظريـة أو الفكـرة التـي توصـل إلـى التوحيـد والطاعـة . ولـذلك قـال اإلمـام الصـادق 

  :) 
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 ما عبد هللا بشيء مثل البداء (1) 

فالن الكافر يـدخل النـار قطعـًا . وهـذا القطـع هـو حكـم لقد ين زرارة أن هللا إذا وعد الكافر النار  

آخر ال ع قة له بالوعـد . ومـن هنـا يعصـي ال لـق راهـم مـن حيـث أّنهـم يحكمـون معقبـين علـى 

حكمــه ا أّمــا اإلمــام فالنــه يقــول نعــم رامــا يــدخل النــار ورامــا ال يــدخل فهــذا راجــع إلــى مشــيئة هللا 

 بـل أقـول نفـس الحكـم وهـو أنـه وعـدهم النـار فـالذا ألني ال اقطع بحكم جديد معوبًا علـى حكـم هللا

 فعلع ذلك كنع مثلهم .

 وهكذا اقّر زرارة فيما بعد أّنه هو الذي ال علم له بالمنطق الصحيق لل صومة . 

 ( من الكافي :5-949: حديث الفضل بن يسار وهو المرقم ) الثي  

مـر وقـع ل قـال : كـذب الوقـاتون (  قال : قلع له لهـذا األ  )عن الفضل بن يسار عن الباقر 

( لما خرج وافدًا إلـى راـه واعـدهم ث ثـين يومـًا ا   )كذب الوقاتون كذب الوقاتون . أن موسى 

قــال قومــه قــد اخلفنــا  (1)( لللم يكللن يعلمهللا موسللى وال قوملله فلمــا زاده هللا علــى الث ثــين عشــرًا )

حــّدثناكم فقولــوا صــدق هللا ومذا  موســى فصــنعوا مــا صــنعوا فــالذا حــّدثناكم الحــديث فجــاء علــى مــا

 .  حّدثناكم فجاء على خ ف ما حّدثناكم به فقولوا صدق هللا تذجروا مرتين 

                                                        

 364الكايف / ح  (1)
 الزّيدة يف لفظ آخر للحديث . (1)
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 ميثماق ربمه أربعمين ليلمة أقول : القصة معروفة في القرآن الكريم فحينما زادها هللا عشرا و تّم  

 -  رجع موسى(  . فوجدهم قد عكفوا على عجل السامري ) 

ن التكذيب بالبداء واالستق ل بالحكم هو الشرك سـواء يهـر فـي عجـل كعجـل السـامري الناتج م 

 أو في عجل خفّي كالعجل العقلّي .

 لكن قد تقول : كيف يقول القائل الحديث ف  يأتي كما حّد  وال تنـتقي عنه صفة الصدق ل . 

ما حـّدثوا . ومنمـا هـذا  الجواب : أن األخبار الماضية كّلها صادقة ف  احتمال ألن تكون خ ف 

يقع في الحواد  التي هي في المستقبل وهي صادقة كّلها بحسـب احتماالتهـا وشـروطها وجهلنـا 

 بالشروط هو الذي يجعلنا نتصور أنها لم تكن كما حّدثوا .

( بدخول مكة فحينما رجع  سلم و واله عليه هللا صلدومثال ذلك غياب الشرط في وعد النبي ) 

( أن  سملم و والمه عليه هللا صلدقال القائل لقد وعدنا أن ندخل مكة فنفى النبـي )عام الحديبية 

يكـون قـد وعـدهم ذلـك بوقـع محـّدد . إذن فــالتغير مـرتب  بعنصـر الزمـان ولـذلك تقـدم فـي الــن  

 التأكيد على كذب الوقاتين .

وع مـن التوقيـع أقول : من الواضق أن الحكم العقلّي المستقل هو نويض تام لفكرة البـداء وهـو نـ 

. 

 من الكافي : 4( /ج 2-946حديث مهّزم المرقم ) الثيل  :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ( قال :  )عن أبي عبد هللا 

 يا مهزم ! كذب الوقاتون وهلك المستعجلون   و نجا المسلون  

 من الكافي : 4/ج  2-947حديث أبي بصير المرقم  الرابع :

 ( قال :  )عن أبي عبد هللا 

  أهل بيت ال نّوقتكذّ الوقاتون  نّا  . 

 ( قال :  )من الكافي عنه  4/ج 4-948: مرسلة احمد وهو الحديث الرقم  الخيمس

 أبى هللا اال أن يخالف وقت الموقتين . 

 أقول : في جملة من نصـوص هذا الباب كان اإلمام يتلـوا قوله تعالى :

  ّيمحو هللا ما يشاء و يث ت و عنده أم الكتا . 

طال هذه النصوص للم زمة واضق فالن الحكم بالم زمـة هـو حكـم قطعـي كمـا ذكـروا وطريق إب 

 فلو صّق لما كان هناك كتاب محو واثبات .

فلو حكم العقل بالحديث الوارد فلم يأت على ما حّدثونا به فاإلمـام يأمرنـا أن نقـول) صـدق هللا (  

العقل مستقً  ب  ن  ل بل  مع أن الحكم م تلف عن الن  وتابع له وااني عليه فكيف يحكم

األعجب كيف يحكم بالم زمة مع ن  يفتـرض نزولـه فيمـا بعـد وقـد انقضـى الـوحي ل أو نـ  

لــم يصــلنا مــن قبــل ل بــل األعجــب كيــف يحكــم بــان هــذا الــت زم حــق وأن الحكــم النهــائي للعقــل 

 حّجة ل

This file was downloaded from QuranicThought.com



يف ومرسـل فــ  قـد يقــال أن النصـوص أعـ ه مــن الثالـث إلـى ال ــامس مـا بـين ضــع :للمنيقشاة 

 يحتّج بها .

الجواب : بل هذا االعتراض ال يحـتّج بـه ألن موضـوع البحـث هـو الحكـم العقلـّي المسـتقل ومنمـا  

 جرى تضعيف النصوص بناءًا عليه فاالعتراض مصادرة على المطلوب.

ونحن نطلب اإلتيان بأّية نصوص من أّي مذهب إس مي ومن أّي موضع من القرآن للرّد على  

 نا ولن نقول ضعيفة بل سنناقش متونها فق  فهل هناك أنصاف أكثر من هذا لأفكار 

لقد دافع علماء كثيرون عن البداء فلماذا إذن دافعوا عنه إذا كانوا يرون أن هذا النصوص كّلها  

 ضعيفة ل

نعـــم اســـتند دفـــاعهم إلـــى أفعـــال ال لـــق إلخـــراج البـــداء عـــن صـــفات هللا تعـــالى . ولكـــن ل ئمــــة  

(  فهمهم ال اص للبداء فهو ليس ما يبـدو لل لـق مـن أحكـام هللا فهـذا ممـا ال   ) المعصومين

نزاع فيه وليس هو موضـع النـزاع مـع أهـل السـّنة . لقـد فهـم أهـل السـنة األمـر ومذا حـّدده العلمـاء 

 (  لم يأتوا بشيء جديد أو م تلف .  )بهذا المعنى فكأن األئمة من أهل البيع 

(  هـو بـداء هللا تعـالى فهـو فعـال لمـا يشـاء يثبـع مـا يشـاء   )ند أهل البيع كّ  . إن البداء ع 

 ويمحو ما يشاء ويفعل ما يشاء:

    وال يسأل عّما يفعل وهم يسألون-23/21 
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إّنـه التوحيــد ال ــال  الــذي ال مــدخل فيــه لحكــم العقــل ا إّنــه التســليم المطلــق هلل واإلقــرار بالفنــاء  

 مقابل الحّق المطلق .

( وأنزل القـران ووعـد النصـر ومـع ذلـك فلـيس مـن  سلم و واله عليه هللا صلدقد بعث الرسول )ل 

حّق أحٍد في الكون أن يقول البـد أن يفعـل كـذا وكـذا والبـد أن يـأتي النصـر   بـل يقـول أّنـه وعـد 

 وحتم وأنه ليفي بما وعد. كيف وهو يبقي هذه المشيئة عاملة في قوله تعالى :

    ذه ن بالذي أوحينا  ليكولو شئنا لن  

( تثبـع أسـاس الفكـرة التـي ذكرناهـا هنـا وفــي   )وقـد تقـول : هـل هنـاك نصـوص ألهـل البيــع  

مواضع أخرى وهي أن هللا تعالى ليس موضوعا للمعرفة اإلنسانية وأن الك م في ذاتـه تعـالى ال 

 ل يذدي إلى ثمرة والواجب التسليم بصفاته وأن العقل ال قدرة له على ذلك

الجواب : نعم . فالنك  لو راجعع مسائل التوحيد في نهج الب غة لوجدتها مبطلة لكّل ما ذكرناه  

 المتكّلمون وهناك عشرات النصوص األخرى هذا بعضها :

 ( قال :  )من الكافي عن أبي عبد هللا  2-248حديث سليمان بن خالد وهو المرقم  األّول :

بممك المنتهممد( فمم ذا انتهممد الكممالم إلممد هللا أن هللا تعممالد يقممول  )وإن إلممد ر

  فامسكوا

 قال في الهامش : حسن اإلسناد . ونذكر ذلك احتجاجًا على األصوليين . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



مـــن  3– 245( وهـــو المـــرقم   ) : حـــديث عاصـــم بـــن حميـــد عـــن علـــي بـــن الحســـين  الثاااي  

 الكافي : قال  : سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال :

  علم أنّمه يكمون فمي آخمر الزممان أقموام متعّمقمون فمأنزل هللا أن هللا عز وجل

تعالد : قل هو هللا أحد واآليات من سورة الحديمد إلمد قولمه وهللا علميم بمذات 

 الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك

أقول : ال ي فى عليك األمر في سورة اإلخ ص التي حاولُع إيضاح المقطع ) قل هـو ( منهـا  

 الفلسفي ( وكذلك ا)يات من سورة الحديد فالنها مبطلة للم زمات العقلّية . في كتاب ) الحلّ 

من كتاب التوحيد مـن  1-147( وهو المرقم   )حديث أبي بصير أبي جعفر الباقر  الثيل  :

 الكافي قال : 

  ال تتكلّموا في هللا و تكلّموا في خلق هللا ف ن الكالم في هللا ال يزيد صاحبه اال

 . تحيراً 

 قال وفي رواية أخرى عن ) حريز ( : قال تكّلموا في كّل شيء وال تتكّلموا في ذات هللا . 

عن أمير المؤمنين وقد سمع رجال يقول هللا اكبمر ممن كمّل شميء بعمد  الرابع :

( : إذن حددته ! فقمال فكيمف أقمول ؟ قمال :   )أن قال المؤذن هللا اكبر فقال 

 تقول هللا اكبر من أن يعرو .
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أقول : هذا حديث عالي المعرفة ويتضمن إجابـات علـى أكثـر مـن سـذال وهـو شـرح لعبـارة ) هللا  

إذ المعنى في ترك المفضول في صيغة التفضيل أّنه مستمر ال نهاية له وكّلما توقفـع  –اكبر( 

عند حد معين فقلع هـو اكبـر منـه تكـون قـد حددتـه والمعنـى الصـحيق النـاتج مـن ذلـك أّنـه اكبـر 

 يعرف وهذا منطق عالي إذ لو عرف من أّي وجه لما كان ثمة فرق  بينه واين سواه .من أن 

 )هذا غيض من فيض النصوص الـواردة فـي التوحيـد ناهيـك عـن ال طـب العجيبـة لإلمـام علـي  

  في هذا الشأن ا فنبذت هذه النصوص وهجرت وتجادل أرااب الكـ م فـي رؤيـة هللا بـالعين )

الرســـائل فـــي ذلـــك فتأمـــل واعجـــب وال تنـــدهش إذن إذا قلبـــوا المعادلـــة فـــي المجـــّردة   حتـــى ألفـــوا 

 أحكام العقل فجعلوه يحكم قبل الشرع ويوجبون انطباق حكم الشرع عليه بحكم عقليٌّ آخر    .

لكن ال يفوتك أن بعضهم ممن برع في التمويه والتحريف أخـذ مـن هـذه النصـوص عبـارات دبـج  

رفها عن معانيها بالمجازات والكنايات خدمة لفكرة وحدة الوجود أو بها مقدمات لكتبه تّمهيدًا لص

 وحدة الحّق وال لق وهذالء هم شّر من عبدة األصنام واكفر من فرعون وهامان .
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 نصوص أخرى في البداء :

 

 ( قال :   )عن زرارة عن أحدهما األّول : 

      ما عبد هللا بشيء مثل البداء(1). 

ما بعمث هللا نبيما حتمد يأخمذ عليمه ( قـال :   )مد بن مسلم أبي عبد هللا عن محالثي  :

ثالث خصال ايقرار له بالعبودية و خلع األنداد وأن هللا يقمدم ) ممن( يشماء و 

  (2)يؤخر من يشاء 

 ( يقول :   ): عن مالك الجهني قال سمعع أبا عبد هللا  الثيل 

  األجر ما فتروا عن الكالم فيهلو علم النا  ما في القول بالبداء من (3) 

 ( قال :  )عن هشام بن سالم عن أبي عبد هللا  الرابع :

 م هللا بمثل البداء   (4) ما عّظِ

                                                        
 من : التوحيد يف الكايف 364/6احلديث  (1)
 من الكايف . 337/5احلديث  (2)
 من الكايف . 13/ 376ح  (3)
 من الكايف . 2/  365ح  (4)
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أقــول : مــا ذلــك ااّل ألنــه جــوهر التوحيــد واغيــره فالتوحيــد محــال أن يتحقــق فــي نفــس العبــد مــا لــم  

إلـى التسـليم واإلســ م . ومـا احسـن مـا قــال يقـر أّنـه ال يعلـم مــا فـي نفـس المعبـود ا فيدفعــه ذلـك 

 الشيخ الشارح في هامش أحد النصوص حيث قال :

  ألن ثمــرة البــداء حريــة اإلرادة ونتــاج إطــ ق االختيــار والمشــيئة التــي هــي حــق م ــت  لــذات

 العزة وأن يتصرف في ملكه كيف شاء وكّل يوم هو في شان ولذلك ورد في أخبارهم أن : 

 بعث نبيا ق  اال بتحريم ال مر وأن يقـر هلل بالبـداء ولـو علـم النـاس مـا فـي القـول  هللا تعالى ما

 .به من األجر ما فتروا عنه 

 بطال الم زمة العقليّة بحديث أبي  (:30المسألة )

 حمزة

بــاب  5-251( وهـو المــرقم   )وهـو حــديث أبـي حمــزة الثمـالي رحمــه هللا تعــالى عـن الصــادق 

( : إيــاك والرئاســة وميــاك أن تطــأ   )كــافي قــال : قــال لــي أبــو عبــد هللا الكفــر واإليمــان مــن ال

أعقاب الرجال . قال : قلع جعلع فداك أما الرئاسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجـال فمـا 

 ثلثا ما في يدي ااّل مما وطئع أعقاب الرجال . فقال لي :

 ه في كّل ما قال ليس حيث تذهش إياك أن تنصش رجال دون الحّجة فتصدق. 
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ق فـي كــّل مــا   واالحتجـاج بــه مـن حيــث أن مـن هــو دون الحّجـة لــيس فــي ك مـه حّجــة فـ  ُيصــدَّ

قال . ولّما كان الكّل هو مجموع أجـزاءه فـي المنطـق فـالن العقـل الجمعـي للفقهـاء والعلمـاء لـيس 

 بحّجة فكيف بعقل مّمن هو سواهم ل .

( لفــــظ الحّجــــة ليطلقــــه علــــى   )لمــــاذا اختــــار اإلمــــام فكــــّل مــــا دون الحّجــــة لــــيس بحّجــــة وأاّل  

المعصوم دون سواه ل بالطبع ليذّكد أن ما دون الحّجة ليس حّجة ألن مفردة ) دون ( تعنـي أّنـه 

 لم يبل  أن يكون حّجة .

ومذن فالعقــل الجمعــي لــيس بحّجــة ولــو كــان عقــل المســلمين بــل الشــيعة خصوصــا ااّل أن يكــون  

 ل الحّجة فيهم لم تكن من بعده حاجة إليهم .فيهم الحّجة ومذا دخ

وهـــذا يطـــابق مـــا ذكرنـــاه عـــن عناصـــر اإلدراك العقلـــّي فالعقـــل الوحيـــد الـــذي يحـــتج بـــه هـــو عقـــل  

 ( لةياب العنصر الذاتي في عملية اإلدراك .  )المعصوم 

 نعــم كــان شــي نا المفيــد )ره( يــرى أن مصــادر التشــريع هــي الكتــاب والســنة فقــ  واشــترط وجــود 

األخـرى حكـم عقلـيٌّ جمعـي ال حّجـة الحّجة معهم إلثبات حّجية اإلجماع ومذن فدعوى اإلجماع هي 

 فيه . لكنهم خالفوه فيما بعد .

( ممن  إبطمال آخمر للمالزممة بحمديث الصمادق )  (:31المسألة )

 الكافي .
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ـــــه ألفـــــاظ عـــــدة وهـــــي باألرقـــــام   وكـــــذلك  3– 2510وكـــــذلك  2– 2509وكـــــذلك  1– 2508وفي

 . هذا لفظ أحدها : 8-2515و  6-2513وكذلك  2511-4

 ( :  )عن محمد بن إسماعيل قال: قال أبو عبد هللا 

ملعون من ترأّ  . ملعون من هّم بها . ملعون من حّدث بها نفسه   

أقـول : بــالرغم مــن يهــوره حسـب طــرائقهم فــي اإلمامــة العامـة أو الجزئيــة ااّل أّنــه ال فــرق . فــالن  

ال يمكن بغير احتمالين أّما تنصيب من هللا تعالى بنٍ  صريٍق وأّما بحكـم عقلـيٌّ الوصول إليها 

 ( ف  يبقى سوى الثاني .  )خارج الن  . واألّول خاص بالمعصوم

ـــنفس بالرئاســـة .   ومذن فـــالحكم العقلـــّي المســـبق هـــو نـــوع مـــن الرئاســـة أو الهـــّم بهـــا أو حـــديث ال

ئاسة و يذيده القرآن إذ أشار إلى أن إبليس حكم حكمًا واستق ل العقل بالحكم هو عين طلب الر 

 مستقً  فقال ) أنا خير منه ( .

وهـو يبـدو ألول وهلـة   خلقتنمي ممن نمار و خلقتمه ممن طمين  ولديـه تأسـيس مـن علـم الكـ م : 

 ك مًا منطويًا ومع ذلك فقد لعن لهذا ال لسواه .

يــاس . لكــن األهــم هنــا هــو أن العقــل وســوف يــأتي توضــيق أكثــر لكــ م إبلــيس فــي موضــوع الو 

الجمعــي مــا هــو ااّل عقــل المجمــوع مــع رئيســهم ســواء كــان زعيمــا دينيــا أو سياســيا واســتثناء هــذا 

العقــل مــن هــذا الــن  مــن ومــن اللعــن مشــكل جــدًا بــل ادعــّي اســتحالته واطلــب مــن األصــوليين 

 إثبات العكس .
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و الشــرك فــي طلــب الرئاســة دومــًا ويتــرك : قــد تقــول وهــل يعقــل أن يكــون أهــل النفــاق أللمنيقشااة 

المذمنين ب  رئيس فيكونون تحع سطوة أولئك الظلمة ل . ومذن ف  بد من رئيس لهم والبد مـن 

 آمر بالمعروف و ناٍه عن المنكر مويم لشرائع هللا .

( الثابـع وجـوده دومـًا وشـرعًا وعقـً    ): نعم صحيق ولكن هذا هو عمـل المعصـوم   الجواب 

ًا وواقعـــًا ا وتصـــق الرئاســـة وطلبهـــا فـــي حالـــة إنكـــار وجـــوده ا ذلـــك أن شـــروط طلبهـــا إذا ا نصـــ

 تحققع فهو الذي يقوم بها ال سواه واقاءه في حالة االنتظار دليل على عدم تحّقق الشروط . 

فالن قلع : اال يمكن أن تكون الشروط هي ذاتهـا عمـل المكّلفـين بـاألمر بـالمعروف والنهـي عـن  

يدا لتحقق الشروط كاملة فيرجع األمـر إلـيهم وتحمـل األحاديـث المـذكورة علـى طلبهـا المنكر تمه

 لغرض دنيوي كما فعل الظلمة .

:هـــذا صـــحيق ولكـــن بـــالمقلوب فالشـــروط هـــي ذاتهـــا عمـــل المكّلفـــين بـــاألمر بـــالمعروف  الجاااواب 

ا ولكن هذا  ( للويام بها مرتب  بتقصير في عمل المكّلفين  )والنهي عن المنكر فعدم يهوره 

 )التقصير هو ذاته في موضـوع الرئاسـة والـرئيس إذ أن شـرطه الوحيـد هـو طاعـة ال لـق لإلمـام 

  ا ال طــاعتهم لـــرئيس آخـــر فـــالذا أطـــاعوا رئيســـا آخــر اختـــل الشـــرط ا فكـــأّنهم آمنـــوا باإلمـــام )

 بــأفواههم وخرجــوا عــن طاعتــه بأعمــالهم إذ يفتــرض فــي كــّل األحكــام أن الــرئيس موجــود وم تــف

 من ال وف ا وليس معدوما فيوجد بعد تحّقق الشرط .
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: ومزالة ال وف ال يتّم اال بجماعة ورئيس فالن الظلمة يمنعون المذمنين مـن كـّل عمـل  فإن قلت 

 ( .  )بالمعروف ونهي عن المنكر بما في ذلك الدعوة لطاعة اإلمام 

وم تـــف فـــ  يبقـــى موضـــوع هـــذه مغالطـــة فمـــا دام االعتقـــاد أن الـــرئيس الفعلـــي موجـــود  قاااول:أ 

للحديث عن رئاسة غيره ومن كان يطلب الرئاسة للدعوة إلى الرئيس الفعلي . إذ لو ُوجد جماعة 

 تستحّق رئاسته لقام بها هو ا فلماذا هو رئيس إذن ل

: هـل يسـتلزم أن يكـون االنحـراف موجـودًا فـي نفـس الجماعـة المذمنـة بـالرئيس الفعلـي  فإن قلت 

 يستحّقون أن يقوم برئاستهم  إلى حد أّنهم ال 

: نعـم هـذا هـو أسـاس األمـر فـي التـأخير ا وعلـى الجماعـة أن تقـوم بتصـحيق مفاهيمهـا  الجواب 

 هي قبل تصحيق مفاهيم ا)خرين فالذا فعلع فالرئيس حاضر  ويقوم بواجبه أن شاء هللا .

 : وما هو هذا االنحراف الموجود في الجماعة   ل . فإن قلت 

َو ال ترى إيمانها بالمستق ت العقلّية وشعورها ببراءة ذمتها من التكيلف قـد جعلهـا ال : أَ  الجواب 

تشــعر بحاجــة إلــى الــرئيس ل فحاجتهــا لــه حاجــة دنيويــة لتســلي  الظلمــة عليهــا وهــي تبحــث عــن 

رئيس ي لصها من الفـتن والمحـن والـرئيس ال ي ـرج مـن م بـأه لهـذا السـبب . فكـّل األمـم تعـاني 

األمــم تــدعو إلــى هللا بــال  صا فــ  خــ ص اال إذا كانــع حاجتهــا إلــى هللا فــي  مــن ذلــك وكــلّ 

ين ومبراء ذمتها من التكليف .  طلب الرئيس فتطلبه لمعرفة الدِّ
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 نعم سيأتي مزيد من اإليضاح في الرد على احتجاجهم بمستحدثات المسائل. 

 التناقض بين الم زمة العقليّة و م حث األهلية (:32المسألة )

مباحث األهلية مباحث منفصلة عن الم زمـة كمـا هـو معلـوم ولكننـا الحظنـا وجـود تنـاقض بـين  

 المبحثين .

 واألهلية قسمان : أهلية الوجوب وأهلية األداء . 

 أّما األولى فهي على التعريف األصولي : 

    ص حية اإلنسان لوجوب الحّقوق المشروعة له وعليه (1)  

  فهي : واّما أهلية األداء 

   ص حية اإلنسان ألن يطالب باألداء وألن تعتبر أقوالـه وافعالـه وتترتـب عليهـا آثارهـا الشـرعية

(2) 

إذن فمبحث األهلية يحاول  دراسة أهلية األش اص لوجوب أداء الحّقوق أو است مها من حيث  

 أن اإلنسان معرض لسقوط هذه األهلية بسبب العوارض .

قـــد المكّلـــف األهليـــة بنوعيهـــا أو أحـــدها العـــوارض الطبيعيـــة واألمـــراض فمـــن العـــوارض التـــي تف 

 كالجنون والعته والنسيان والنوم والمرض والموت واإلغماء .

                                                        

 936شرح املنار /  (1)
 434 /3مرقاة الوصول / ج  (2)
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وكــذلك العــوارض  المكتســبة مثــل الجهــل وال طــأ العمــدي وغيــر العمــدي والهــزل المنــاقض للجــد  

 .(1)والسفاهة واإلكراه والضعف 

ن الحاكم الفعلي وفق تعريف األصول وهو أيضًا محكوم عليه من واما أن الفويه حاكم ينوب ع 

حيــث هــو مكّلــف وأهليتــه ذات أهميــة خاصــة فــالن المباحــث خلــع مــن اإلشــارة إلــى أهليــة الفويــه 

 نفسه رغم أهميتها .

والوجه في التناقض مع الم زمة أن اإلقرار بهذه العوارض م الف للم زمـة بـين الحكـم العقلـّي 

ال توجد إحصـائيات لفـرز العقـ ء الـذين لـم يصـابوا بهـذه العـوارض مـن المجمـوع إذ  –والشرعي 

الكّلي وغيرهـا مـن العـوارض التـي لـم يـذكرها والمرتبطـة بالقلـب دون العقـل والجسـد . ومـن أمثلـة 

هذه العوارض ما ذكـره القـرآن والسـّنة كثيـر  جـدًا كالريـاء وحـب الرئاسـة الـذي مضـى فـي المسـألة 

والرغبــة فــي الجــاه واألنانيــة والحســد والكــره للــدنيا والحــب للــدنيا والغيبــة والمكــر  الســابقة والطمــع

 وال داع والنفاق وجملة أخرى معلومة من العوارض النفسية غير العوارض البدنية .

فمـــا هـــي الضـــمانة لعـــدم انتشـــار هـــذه العـــوارض المتفرقـــة فـــي المجموعـــة كّلهـــا بـــل وفـــي الفقهـــاء  

 العقلّي حكما صادقا ال شّك فيه ل أنفسهم بحيث يكون حكمهم

                                                        

 . 196/ 2والتلويح ج 153/ 4ف األسرار /جو كش 88/ 8املكاسب / (1)
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بـــالطبع ال ضـــمانة ال فـــي الفقهـــاء وال فـــي غيـــرهم ومذن فـــالت زم بـــين الحكمـــين العقلـــّي للجماعـــة  

 والشرعي هو ت زم باطل من أساسه يشهد له إقرارهم بالعوارض المذكورة .

  بطال آخر للم زمة من خ ل تناقضها الداخلي (:33المسألة )

 ( نيقض بين المقدمة والنتيجةمن خالل الت) 

هــذا التنــاقض واضــق جــدًا بــأدنى تأمــل . فــالموجود لــدينا فــي البــدء حكــم غيــر مقطــوع بــه وهـــو  

إجمـالي ال تفصـيلي . وغايتنـا أن نصـل إلـى القطــع الشـرعي بهـذا الحكـم . ثـم نفتـرض أن العقــل 

م على الموضـوع قادر على الحكم بحسن شيء ومبحه مستقً  عن الشرع ا ونطلب منه أن يحك

مســتق  عــن الشــرع . ولمــا كــان هــذا هــو حكــم العقــل ال الشــرع ا نطلــب منــه حكمــا آخــر وهــو 

ضرورة الت زم  بين الحكم العقلـّي المعلـوم والحكـم الشـرعي المجهـول . ثـم نطلـب منـه أن يحكـم 

 حكما ثالثا وهو اعتبار هذا القطع بالت زم حّجة .

القطـــع بـــالحكم علـــى التفصـــيل مـــن خـــ ل ث ثـــة أحكـــام  و ينـــتج مـــن ذلـــك أن العقـــل قـــادر علـــى 

 مستقلة مت حقة .

وهو خ ف الفرض ا إذ المفروض هو وجود حكم غير مقطوع به . ومعنى غير مقطوع به أّنه  

 غير مقطوع به شرعًا في نظر العقل ال سواه   .
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بـأّي شـيء كـان  وهذا تناقض فاضق . فكأن العقل ي تفي في البدء ثم يظهر فجأة فيحكم . ترى  

 الحكم غير مقطوع في البدء ل أليس بالعقلل

إذن فــالفرض بــاق كمــا هــو فــالحكم الغيــر مقطــوع بــه يبقــى غيــر مقطــوع بــه وال يمكــن للعقــل أن  

 يحكم باستق له عن الشرع وهو المطلوب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقض المستق ت العقليّة بغير المستق ت العقليّة (:34المسألة )

د بين المستق ت وغيـر المسـتق ت . فـالن ذات البرهـان علـى حكـم العقـل باسـتق ل ال توجد حدو  

يلـــزم منـــه عـــدم وجـــود غيـــر المســـتق ت العقلّيـــة ألن البرهـــان مبنـــي علـــى قـــدرة العقـــل فـــي الحكـــم 

 بالحسن والوبق وهو عام إذ يفترض إذا ثبع أّنه قادر على هذا الحكم في كّل موضوع .
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حكـم فـي مثـل أن صـ ة المغـرب تكـون ركعتـين فيكـون ذلـك مـن الوـبق ولّما كـان ال يقـدر علـى ال

ومذا كانع ث ثة ركعات تكون من الحسن ومثله جميع األحكام المقطوع بها شرعا فقد مّيزوا بين 

نــوعين مــن الحكــم العقلــّي وهــو وهــم فأمــا أن يحكــم أو ال يحكــم إذ ال يوجــد أّي عنصــر لــإلدراك 

وه للجمع بين قدرتهم على الحكم فيما هو مظنون إلى جنـب المقطـوع يقوم بهذا التّمييز ومّنما فعل

بــه شــرعا. بـــل األولــى القـــول أن العقــل إذا قـــدر علــى الحكـــم فــي المظنـــون ومــا لـــيس فيــه نـــ  

 صريق فالنه اقدر على الحكم فيما فيه ن  واالتالي ف  وجود لغير المستق ت العقلّية .

درة للعقــل علــى الحكــم بهــا مســتقً  عــن الشــرع . إذن ولكــن إنكــار غيــر المســتق ت كفــر إذ ال قــ 

 فالمستق ت باطلة وهو المطلوب .

فهنا تظهر حكمته تعالى في تشريع أحكام غير مفسرة عقً  البت ء ال لـق بهـا فمـن جعـل عقلـه  

مياسا لها كفر ومن سّلم فقد أسلم . وهي عدا ذلـك تّمثـل هـيكً  عامـًا ال يمكـن خرقـه أو اختراقـه 

ين مــن األحكــام الجزافيــة لل لــق . نعــم يفســرها العقــل إذا ســلم القلــب مــن للحفــ اظ علــى دعــائم الــدِّ

 العيوب .

 دحض احتجاجهم بجملة من النصوص (:35المسألة )

واحتجـوا بأحاديـث الثنـاء علـى الـرواة وامتـداحهم كمـا فـي الوسـائل مـن ) صـفات القاضـي ( وهمـا  

 حديثان:
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 ( قال :  )عن أبي عبد هللا حديث معاوية بن عمار  األّول :

 الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من إلف عابد  

 الوسائل. /11/ب 5ح        

 ( قال:  ): حديث ابن دراج عن أبي عبد هللا  لثي  ا

 ( يقول :  )سمعع أبا عبد هللا 

 بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي .. 

ين الغريفي في كتابه )االجتهاد والفتوى( حيث قال :وممن استدل بها م   حي الدِّ

)أن هذا المـدح ونحـوه لـرواة الحـديث يصـّق علـى تقـدير اسـتنباطهم للحكـم مـن أدّلتـه عنـد الحاجـة 

 (1)وعدمه (

أقـــول : هـــذا ) التقـــدير ( هـــو مـــن الغريفـــي فهـــو لـــيس بحّجـــة ألنـــه تقـــديره هـــو ا فمـــا أدراه أّنهـــم  

ن أدّلتها عنـد الحاجـة ومـا معنـى أدلتهـا سـوى نفـس النصـوص ومـا حـاجتهم يستنبطون األحكام م

لتغيير ك م المّشرع ل بل يذكرون  نفس الن  إذ هو الحكم على تعريـف األصـوليين للحكـم إذ 

الـخ( . وال يتجـاوز عملهـم إيقـاع ال طـاب علـى موضـوعه وهـو … قالوا : ) هـو خطـاب الشـارع 

ــن فقهــاء هــذه العصــور يجيــب علــى المســألة بــنفس الــن  عكــس العمليــة الجاريــة ا)ن . فمــن  مِّ

                                                        

 65االجتهاد والفتوى / (1)
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األصــلي ويــروي الحكــم الشــرعي ل . بــل المكّلــف ال يــدري أصــً  مــن أيــن جــاءت األحكــام فــي 

الرســـائل العمليـــة للفقهـــاء ا وهـــو خـــ ف عمـــل الـــرواة الـــذين امتـــدحهم الـــن  األّول فـــالن صـــدقوا 

أو معاويـة بـن عمـار أو أبـو بصـير وغيـرهم  فليأتوا بن  واحد تكّلم فيه بريد بـن معاويـة العجلـي

 ( .  )من أنفسهم أو ذكروا شيئا غير ك م المعصوم 

كّل ما وصلنا منهم هـو ذات الحكـم الشـرعي بنصـه األصـلي فلـم يحكمـوا حكمـا آخـر ولـم يغيـروا  

شـيئا ولـم ينطقـوا بشــيء مـن أنفسـهم وكـان علــم الكـ م جاريـا فـي الحلبــة علـى قـدم وسـاق وكانــع 

 السنة موضوعة فلم تكن لهم بها حاجة .أصول 

( يقول الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضـل مـن ألـف عابـد ل . فهـل   )أال ترى اإلمام  

قال المستنب  من حديثنا أو المجتهد أو ما شابه حتى يضيف صاحب كتاب االجتهاد من عنده 

 هذا التقدير الغريبل

 

 

بممورود لفممت التقليممد فممي فممي نقممض احتجمماجهم  (:36المسأأألة )

 النصوص

التقليــد كاصــط ح أصــولي هــو شــيء وكلفــٍظ يفيــد معنــى عامــًا فــي اللغــة هــو شــيء آخــر . فهــو  

كلفظ لغوي يفيد محاكاة المقلِّد للمقلَّد في ما يقوم به من أفعال واالقتداء به بحيـث يكـون كمـا لـو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ة بمثابــة الع مــة ومذا قّلــدت الحّمــى كــان نفســه ويقــال تقليــد البدنــة بشــيء لــيعلم أّنهــا هــدي والقــ د

رج  صارت ع مة له تأخذه كّل يوم . وقلد األمر : كّله أو جميعه يقال أعطيتـه قلِّـَد أمـري أّي 

فوضــته إليـــه ولــذلك يطلـــق اللفــظ علـــى مــا اجتمـــع مــن مـــاء أو علــى ال زانـــة أو مــا كـــان أصـــً  

 خ .ال… للشيء أو ع مة مميزة أو مفتاحا لمعرفته وفك رموزه 

ولكنهم في علم الفقه قـالوا : هـو جعـل المكّلـف عملـه بمثابـة القـ دة فـي عنـق الفويـه أي تحميلـه  

 .(1)تبعة العمل بفتواه ويلزم منه إقرار الفويه بتحمل تبعته إذا أفتى بغير علم

 براءة ذّمة المكّلف بهذا التقليد . –وهو ناتج غريب  –والناتج من ذلك  

تهاد والتقليد بورود هذا اللفظ في بعـض المرويـات واالتـالي فـالن الم زمـة فاحتجوا على هذا االج 

 ثابتة عق  من حيث أن االجتهاد يستلزم إعمال العقل والفح  . وفيه مناقشتان :

 

 :  المنيقشة األولى

المرويــات التــي جــاء بهــا لفــظ التقليــد ا فقــد ورد فيهــا بمعنــاه اللغــوي ال االصــط حي     

 ( وهما حديثان :  )حيل في أحدهما اللفظ إلى تقليد المعصوم المتأخر ا بل أ

 ( قال :  ): في الوسائل عن العسكري  الحدي  األّول 
                                                        

 41االجتهاد والفتوى / (1)
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  فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفاً هواه مطيعاً ألمر

  (2)مواله فللعوام أن يقلدوه و ذلك ال يكون اال بعض فقهاء الشيعة ال كلّهم.

( عــدد أراعــة صــفات فــي الفويــه كشــرط   )والــن  م ــالف للمــراد فيبطــل بــه االحتجــاج ألنــه  

 –لتقليده من قبل العوام وهي غير معلومة للعوام اال إذا امتلكوا قواعـد أساسـية فـي الفقـه عمومـًا 

ين  فــي هــذه فــ  لفـظ العــوام وال لفــظ الفقهـاء وال لفــظ التقليــد ينطبـق علــى المفهــوم منهـا  –فقـه الــدِّ

ال يكمون ذلمك اال بعمض فقهماء الشميعة ال  (   )العصور بعـد تأسـيس األصـول . ولـذلك قـال 

 ا فايه تصريق بان تقليد بعضهم ال يجوز ومعناه أن هناك نوعان من الفقهاء .  كلّهم

( هنــاك نوعــان مــن الفقهــاء ا   )وهــذا هــو موضــوع البحــث فــنحن نقــول أيضــًا مــا قــال اإلمــام  

طبيـــق هـــذا الـــن  أن يعطـــي األصـــوليون بيانـــات واضـــحة جـــدًا للتفريـــق بـــين نـــوعي ويتوجـــب لت

الفقهـاء مـن الشـيعة بنـاء علـى الشـروط األراعـة المـذكورة فـي الـن  وهـي : صـون الـنفس وحفـظ 

ين وم الفة الهوى وطاعة أمر المولى .  الدِّ

ف كمـا هـو . فـاألّول بالطبع هناك فويه يعمل بالعقل وفويه حافظ للحكم الشرعي وناقل لـه للمكّلـ 

ينقل الحكـم بلفـظ مـن عنـده واقواعـد مـن عقلـه وافهـم لغـوي راجـع لعلمـاء اللغـة . أمـا ا)خـر فهـو 

( نفسـه موجـودًا ويجيـب بالراويـة علـى المسـائل . فـالفرق   )مجّرد ناقل كما لو كان المعصوم 

ســـاق الـــن   بينهمــا كـــالفرق بــين طالـــب الرئاســـة وطالــب األجـــر ورضــا المـــولى . لكـــن بعضــهم
                                                        

 .10/ب  20وسائل الشيعة  (2)
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ل حتجاج به غير آبه بآخره وال بالشروط بل افترض مسـبقًا أن الشـروط متحققـة فـي األصـوليين 

 وهذه مغالطة واضحة.

( :  )  ( قــال قلــع للرضــا  ) : مــا فــي الوســائل أيضــًا مــن حــديث الرضــا  الحاادي  الثااي   

نوــيس عليــه و جعلــع فــداك أن بعــض أصــحابنا يقولــون نســمع األمــر يحكــى عنــك وعــن آبــاءك ف

 نعمل به فقال :

  سبحان هللا! ال وهللا ما هذا ممن ديمن جعفمر(   همؤالء قموم ال حاجمة بهمم )

إلينما قمد خرجموا ممن طاعتنما وصماروا فمي موضمعنا فمأين التقليمد المذي كممانوا 

 (1) ل (  )يقلدون جعفراً وأبا جعفر 

 راده على عكس مراده   .أقول من أعاجيب الزمان أن يستشهدوا بهذا الن  الصريق في م 

فهــو نــ  واضــق فــي إبطالــه المســتق ت العقلّيــة واالجتهــاد بــالمعنى االصــط حي فــي األصــول  

 والتقليد كذلك .

 -إذ زعموا أن القوم المذكورين هـم مـن الم ـالفين تـاّرة أو مـن الـذين يعملـون بالويـاس تـاّرة أخـرى  

قليـــد بعيــدة عـــن مفهـــوم الويــاس فـــي الـــن  أن المســـتق ت العقلّيــة واالجتهـــاد والت –علــى دعـــوى 

أعــ ه   . وهــذه كّلهــا مغالطــات كمــا سيتضــق مــن انطبــاق كافــة أركــان الويــاس علــى الم زمـــة 

 العقلّية في موضعه قريبًا .
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لكــن واغــض النظــر عــن هــذا فــالن  واضــق ال لــبس فيــه فهــذالء مــن فقهــاء الشــيعة قطعــًا لقولــه  

( : ال حاجــة لهــم بنــا وكّلهــا   )فــي موضــعنا وقولــه ( صــاروا   )خرجــوا مــن طاعتنــا وقولــه 

تصرح بأبل  عبارة عن استعمالهم المقدمات العقلّية وتغيير ال طاب الشـرعي ب طـاب آخـر فهـم 

ــه ال يحــد  حــال أّنهــم  إذن مجتهــدون ال فقهــاء ا مشــّرعون ال نــاقلون للحكــم الشــرعي . فهــذا كّل

ب ال يحـل محـل المّشـرع وال يوـيس ومنمـا فـي حـال يكّذبون بنقل األخبار فهـذا محـال ا ألن الكـاذ

توجيه األخبار والحكم عليها بالقوة والضـعف وتأويـل الـن  والحكـم علـى ضـوء قواعـد موضـوعة 

سلفًا فيقومون بتطبيق تلكم القواعد على موضوعاتها . فقولهم المقصود بهم أهل الوياس إلخراج 

( هـو فـرع مـن المسـتق ت العقلّيـة   )اإلمام األصوليين منهم مردود ا ألن الوياس الذي أنكره 

( فـالنهم يقصـدون بـه كـّل   )ال غيـر علـى المعنـى المـذكور عـن األصـوليين . أمـا عنـد اإلئمـة 

 مقايسة مع أحكام العقل وهو يشمل كّل المستق ت العقلّية كما سترى.

 : المنيقشة الثي ية

مكّلــف حــال تقليــده ال يلــزم منــه بــراءة ذمــة إن اإلقــرار بتحمــل الفويــه لتبعــة الحكــم الشــرعي عــن ال 

 المكّلف في حال اخت ف الحكم عن الحكم الواقعي .
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فهــذا هــو ا)خــر حكــم عقلــيٌّ محــض م ــالف لصــريق ال طــاب القرآنــي بــل تبقــى مســذولية التــابع  

وتتضـاعف مسـذولية المتبـوع وهـو أمـر حصـلنا عليــه مـن الجمـع بـين ا)يـات القرآنيـة وفـق مــنهج 

 كّلي .النظام ال

ولــو تأملــع فــي الموضــوع مليــًا لعلمــع وجــه الحــّق فيــه إذ لــيس مــن حــق أحــد أن يقــول اتبعــوني  

 ( .  )وتبرأ ذمتكم سوى المعصوم 

 ومع وضوحه فالني سأحاول تل ي  هذا األمر من ال طاب : 

 ثمة آيات قرآنية تشير إلى عدم تحمل أحد وزر آخر ا وان ال طايا المرتبة علـى م الفـة الحكـم 

 ال تحمل من قبل الزاعمين بحملها وذلك في قوله تعالى :

   وال تزء وازءة وزء أخرى  18  /35  17/  15و  

 وقوله تعالى :

 وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء و نّهم لكامبون  12/29  

 و ذلك ردًا على قول الذين كفروا :

 ياكموقال الذين كفروا للذين آمنوا ات عونا ولنحمل خطا  12/29 . 

ومن المعلـوم فـي النظـام القرآنـي أن ) الـذين كفـروا ( هـم غيـر ) الـذين أشـركوا ( فهـم غيـر عبـدة  

ـــذين آمنـــوا إنمـــا هـــم الكفـــار  األصـــنام بـــالمعنى المعـــروف إذ ال يعقـــل أن يقـــدموا عرضـــًا كهـــذا لل

This file was downloaded from QuranicThought.com



منـافقين ا عصيانًا في نفـس المجموعـة حيـث كفـر كثيـرون داخـل الجماعـة اإلسـ مية وهـم مـن ال

فــالمعلوم أن المنــافق كــافر ي فــي كفــره ووجــودهم داخــل الجماعــة اإلســ مية هــو أمــر  معلــوم  مــن 

 صريق القرآن عدا ا)يات التي تتحّد  عن ارتداد بعضهم و تآمر آخرين مثل :

  أن الذين اءتدوا على أدباءهم من بعد ما ت ين لهم الهدى الشيطان سّول لهم واملى لهم  

لــذين كفــروا إنمــا كفــروا بمثــل مــا كفــر إبلــيس فلــم ينكــروا رّاــًا وال أنكــروا الرســالة وال القــرآن إذن فا 

ومنما كفروا من جهة تحكيم عقولهم واتباع أهواءهم ومخضاع ال طاب لها وفيه آيات كثيرة علـى 

 طول القرآن .

نوءون تحتهـا وثمة آيات أخرى تتحد  عن حمل البعض ألوزار البعض ا)خر أو أثقالهم التي ي 

 ومنه قوله تعالى :

  ليحملوا أوزاءهم كاملة يوم القيامة ومن أوزاء الذين يضلونهم بغير علم أال ساء ملا يلزءون 

25/16  

 وكذلك قوله تعالى :

 وهم يحملون أوزاءهم على لهوءهم أال ساء ما يزءون  
عـة الحـاملين والـذي وذلك في حالـة عـودة الضـمير فـي أوزارهـم علـى مجموعـة أخـرى غيـر مجمو  

هو المتحقق عندنا في النظام القرآني وعائدية الضمائر الشتراك ا)يتين بالنهاية وجـري الحـديث 

 عن ع قة القادة باالتباع.
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فيظهر من ذلك عند النظر السطحي تناقض لآليات ولكن واقع الحال هو تأكيد ا)يات بعضـها  

 . لبعض في نظام محكم صارم ال يقبل تأويً  آخر

ويكمــن الحــّل فــي إزالــة التعــارض إلــى التأمــل فــي الحمــل والمحمــول عنــه والحامــل فا)يــات كّلهــا  

 تذكد حويقتين :

 : أّنهم ال يحملون عنهم ق  إذ ال تزر وازرة وزر أخرى فالوزر باق ثابع على الموزور. األولى 

ض لهم لكـونهم قـادة وأولئـك :أّنهم يحملون ) معهم ( ال عنهم   إذ لما كانوا السبب في إ الثي ية 

اتباع فالنهم  يحملون كامل أوزار ذواتهـم مـع أوزار أخـرى تسـاوي مجمـوع أوزار الـذين أضـلوهم . 

ولكــن إذا كـــان الم ـــدوعون قــد ان ـــدعوا بغيـــر علــم مـــنهم ولـــم يكــن ثمـــة تقصـــير مــن قـــبلهم فـــالن 

ا ولـذلك جـاءت الحمل يتضاعف على الحاملين ويحملون عنهم ذلك الجـزء ال ـاص بعـدم العلـم 

  ومن أوزاء الذين يضلوهم  بغير علم ) من ( التي تفيد التبعيض في سياق العلم قال تعالى 

ا ثم نّكـر األثقـال المحمولـة فـي آيـة أخـرى مـع أثقـالهم وسـميع أثقـااًل بـدال مـن أوزار و ذلـك فـي 

 قوله تعالى :

  و ليحملن أثقالهم وأثقاالً مع أثقالهم  13 /29  

عامة تتوزع األوزار واألثقال على الجميع بحسب النسبة والتناسب واحسـب المجموعـات واصفة  

 ومن هنا يتضاعف العذاب على  مجموعات دون أخرى كما الحظناه سابقًا .
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على أن هذا الموضوع يحتاج إلـى دراسـة مفصـلة غيـر هـذه وكـّل مـا نريـد قولـه هنـا أّنـه ال يوجـد  

(  علـى بـراءة ذمـة   )ى الصـحيق علـى قـدرة غيـر المعصـوم دليل شرعي بـل وال عقلـيٌّ بـالمعن

المكّلــف بهــذا اإللـــزام . فــالنهم يحملــون معهـــم وزرهــم ولكــن ال يحملـــون عــنهم مطلقــًا إذ ال يوجـــد 

 حامل للوزر عن آخر اال في حالة عدم العلم وعدم التقصير في تحصيل العلم .

( عـن عقـول آخـر   عليه واله و سملمصلد هللالكن األعجب وهو ما يذكد تحّقق نبوءة الرسول ) 

أن الفويــه لــيس بحاجــة أصــً  ليــورط نفســه بهــذه الورطــة ويقــدم بــراءة ذمــة للمكّلــف إذا  –الزمــان 

عمـل بفتـواه فمــا هـي حاجتــه لهـذا ل . هــل حاجتـه إليـه ليطمــئن المكّلـف علــى حسـاب نفســه ل أم 

لم يعد لـه أّيـة حّجـة علـى معاقبتـه أو  ليثبع له أّنه استفرغ الوسع في تتّبع األحكام بحيث أن هللا

معامبــة تابعيــهل   . إنــي اعتقــد أن هــذا وحــده فيــه مــن الجــرأة علــى هللا وتزكيــة الــنفس وم ادعــة 

المكّلفـين مــا هـو حّجــة بالغـة ألن يعامبــه هللا تعـالى علــى فعلـه إذ ال حاجــة لـه إلــى هـذا ســوى مــا 

  )كـر هللا ا وهـذا مـا ال يفعلـه المعصـوم يريده من امتداح نفسه ا والظاهر أّنه قد أمـن  مـن م

 ( نفسه وأن أفتى ببراءة الذّمة . 

 ذلك أن مصدر الحكم عند المعصوم هو مصدر مباشر فهو مجّرد راٍو أو ناقل عن هللا . 
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أّي انقلـوا  –( ت لي  ال لق والفقهاء من التبعة فقال انقلـوا أحاديثنـا   )فكذلك أراد المعصوم  

لفظه إلى المكّلف . فبهذا الطريق وحـده يلقـى بالتبعـة علـى الـراوي أّواًل . ولّمـا ذات الحكم بنفس 

 (    .  )كان الراوي لم يذكر شيئًا من نفسه بل ناقل لل بر فقد ألقى بالتبعة على المعصوم 

( يذخــذ مــن مأمنــه   فهــو ا)خــر ناقــل للحكــم فيلقــي بتبعتــه علــى   )وال تحســب أّن المعصــوم  

صملد هللا عليمه (الـذي ُأنـزل عليـه الـوحي   ورسـول هللا )سملم صملد هللا عليمه والمه ورسول هللا )

لــم يتقــّول هــو ا)خــر علــى هللا بعــض األقاويــل إذن ألخــذ منــه بــاليمين وقطــع منــه  (والممه و سمملم

الــوتين فيلقــي بالتبعــة علــى هللا   . فــالذا ارجــع ال لــق كــّل أمــرهم إلــى هللا فــاعظم بــه مــن رؤوف 

 من ذا الذي يقوم أمام س طه وغضبه سوى رحمته ل . ومن ذا الذي يحكم ببراءة رحيم   . وأالّ 

 نفسه حتى يحكم ببراءة غيره ما لم يفّوض األمر إلى هللا ل

ولكــن لــن يعمــل أحــد مــن المكّلفــين بهــذه الطريقــة ســوى الشــيعة   . واــالطبع فــالنهم ليســوا طائفــة  

ســبعون ألفــا ( فــي كــّل التــاريخ القــادم للوجــود  الشــيعة بــل أفــراد مــنهم ورامــا مــن غيــرهم عــددهم )

البشــري منــذ البعثــة إلــى الويامــة   . وهــذالء فقــ  يــدخلون الجنــة بغيــر حســاب وهــذالء هــم الــذين 

(   )( فيقـــوم األئمـــة   )( أّنهـــم يأخـــذون بَحَجزتنـــا أهـــل البيـــع   )يقـــول اإلمـــام الصـــادق 

 ( فيقوم رسول هللا فيأخذ بحجزة هللا   . سلم وواله  صلى هللا عليهفيأخذون بَحَجزة رسول هللا )
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أتـــدرى مـــا معنـــى يأخـــذون بحجـــزة بعضـــهم الـــبعض ل يقـــول األدنـــى  لألعلـــى : أنـــا فـــي عنقـــك  

خّلصني فالني ما افتريع عليك شيئا ال زدت وال أنقصع بل قلُع ما قلع أنع لي فيقول األعلى 

ه األدنى ثم يحملها كّلهـا رسـول هللا لألدنى : صدقع   فيحمل عنه ا ويفعل باألعلى كما فعل ب

( ويحمـل ذنـوب هـذالء ) الشـيعة ( فيغفـر هللا لـه مـا تقـدم منهـا ومـا  صلد هللا عليه واله و سلم)

 (1)(   )تأخر كما هو في تفسيرها عند أهل البيع 

يحمــل  وهـذا منتهـى الحـّق والعـدل   إذ ال يقـوم أمـام هللا وينجـو إاّل مـن سـلم أمـره إلـى هللا ا إذ ال 

( وي الفـه ويـرد عليـه   )أحد اال ما حّمله ا)خر أم تحسـب أن المـرء يحكـم بغيـر حكـم اإلمـام 

ويجعل عقله حاكمًا على الشرع ويبّريء ذمة ا)خرين ثـم يقـول : أنـال الشـفاعة ل وسـوف يحمـل 

الشفعاء عني ما حملع ل . سيقولون له : كذبع   ألنك أصً  ما أقررت بذنب حتـى نشـفع لـك 

 ل حكمع ببراءة ذمة هذالء وا)ن عليك أن تحمل أوزارهم كاملة وحدك مع وزرك ال اص  .ب

 سيأتي مزيد من اإليضاح في المسألة التالية . 

ءد احتجاجهم بوءود لفظ ) الفتوى ( في  ( :37المسألة )

 النصوص

 ( ألبان بن تغلب قال :  )فمنه حديث الباقر  

                                                        

  9 8، 7/ ح  4/م 25الربهان ج  (1)
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 ا  ف ني احش أن يرى مثلمك فمي شميعتياجلس في مسجد المدينة وافت الن 

(2) 

 قالوا : يلزم منه جواز عمل الرواة بالفتوى واالجتهاد . 

أقول : االحتجاج به غريب عن موضوع البحث إذ يحتاج إلى إثبات أن الفتوى المذكورة مستندة  

ف إلــى الحكــم العقلــّي والم زمــة ومــا انبثــق منهــا مــن قواعــد أصــولية أخــرى وهــي موضــوع ال ــ 

وهو ممتنع بما مّر عليك من نصوص قرآنيـة وحديثيـة كافيـة ا بـل الـن  يثبـع عكـس مطلـواهم 

 )تمامًا ألن الفتوى المذكورة مشروطة بشروطها المذكورة في حديث أبي عبيـدة مـثً  عـن البـاقر 

 : قال ) 

  من أفتد النا  بغيمر علمم وال همدى ممن هللا لعنتمه مالئكمة الرحممة ومالئكمة

  لحقه وزر من عملهالعذاب و 
 الوزر وتذّكر الموضوع السابق . –العذاب  –انتبه إلى ألفاظ : الرحمة  

والم زمـة العقلّيــة إنمــا يهــرت أصــً  لحــل  –إذن فهـو مشــروط بشــروط : العلــم والهــدى مــن هللا  

اإلشكال في العلم حيث ال يوجد قطع فكيف يصلق ن  كهذا لتبرير العمل بها ل . ما لكم أين 

 ولكم التي تّدعون أنها تحكم باستق ل عن الشرع إذا كانع تقع في مصادرات مثل هذه ل .عق

                                                        

 7النجاشي يف الرجال / (2)
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( ألبان بن تغلب يحمل شرطه معه فالن أبان يفتي بعلم وهدى من هللا   )وعلى ذلك فالن أمره  

في رج عن محل النزاع أن لم نقل يثبـع بطـ ن االجتهـاد بمعنـاه االصـط حي ا ذلـك ألنـه ناقـل 

 افظ للنصوص وليس مجتهدًا كما زعموا .للحكم ح

معلوم أن اإلفتاء اصط ح ال يقصد بـه ا)ن مـا كـان يقصـد بـه فـي ذلـك الزمـان شـأنه شـان كـّل  

اصـــــط حات الفقهـــــاء مثـــــل فقـــــه واجتهـــــاد وتقليـــــد . والغريـــــب أن األصـــــوليين يقـــــّرون بـــــاخت ف 

مفردات ومع ذلـك يحتجـون اصط حاتهم عن المقصود اللغوي العام في ال طاب اإللهي لهذه ال

 بأحاديث وردت فيها هذه األلفاظ    .

لــذلك ال اعتقــد بوجــود ضــرورة لــذكر النصــوص جميعــًا فالنهــا تصــلق إلثبــات مقصــودنا فقــ  دون  

 مقاصدهم .

فاإلفتاء وهو ذكر الحكم للمستفتي بأّي وجه يعلم به الحكم الشرعي ي تلف من ش   )خـر ا  

على هدى من راه وال مدخل لعقله في الحكم بل ينقله بأمانٍة تامٍة  فالن إفتاء أبان بن تغلب وهو

بنفس لفظه ي تلف عـن إفتـاء رايعـة الـرأي مـثً  الـذي جلـس فـي المجلـس وكـان الصـادق ) ع ( 

 حاضرًا فجاء إعرابي فسأل رايعة على المسألة فقال اإلعرابي : أهو في عنقك ل

 ل فسكع رايعة . وأعاد اإلعرابي : أهو في عنقك

 ( مجيبًا اإلعرابي :  )فسكع رايعة وفي الثالثة قال أبو عبد هللا 
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   : هو في عنقه قال أو لم يقل وكّل مفت ضامن  (1) 

أقول أن آخر الحديث ) كـّل مفـع ضـامن ( هـو قاعـدة هامـة ونـ  صـريق تسـق  بموجبـه كافـة  

 مباحث المستق ت العقلّية فورًا .

للمكّلف وزر م الفة الحكـم فـالفرق بـين أبـان ورايعـة هـو فـرق  : أن كّل مفع ضامن وبيين ذلك 

جـــوهري وهـــو أن أبـــان ضـــامن بالنيابـــة ولـــيس بضـــامٍن فعلـــي نهـــائيٍّ إذ هـــو مضـــمون مـــن قبـــل 

 المعصوم ألن الن  والحكم ال دخل له فيه مطلقًا .

فــس نــ  ( كــانوا يــذكرون ن  )وقــد أقــّر األصــوليون بــل والمــدافعون عــنهم أن رواة أهــل البيــع  

 المعصوم بحيث إذا زادت مفردة أو نقصع لم يسمعوا بها من قبل كانوا يستغراون.  

قال المطهري نق  عن المبسـوط للطوسـي : )حتـى أن مسـألة لـو غيـر لفظهـا وعبـر عـن معناهـا  

 (2)بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها ( 

إذ يستحيل  –وهنا إشكال لغوي  –آخر  أما رايعة الرأي فقد قال برأيه ما شاء وغّير الحكم بلفظ 

تطــابق جملتــين فــي المعنــى ولــذلك قلنــا أن المجــاز والتــرادف كــان بدعــة اخترعــع مــن قبــل أهــل 

الكتــابين لتحريــف حكــم هللا ومدخــال آراءهــم فيهــا وأاّل فــالن النظــام اللغــوي يــأبى ذلــك وعليــه ســليقة 

 ال لق .

                                                        

 . 7/ب  2وسائل الشيعة ح  (1)
 يف اإلسالم / املطهري . مبدأ االجتهاد (2)
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فلن يجد ما لم يكن قد تاب عن ذلـك لـن يجـد  فمن أين يلقى رايعة بالضمان على غيره ل ولذلك 

 وليًا وال نصيرًا وال شايعًا .

فلو مضيع في الـن  القرآنـي لم حظـة هـذه األلفـاظ وسـبب حجـب الـولي والنصـير عـن بعـض  

دون بعض لعلمع أن السبب فيه هو التسليم بالحكم اإللهي أو عدمه   إبقاءه كما هو أو تغيير 

ذلك ال يجد هذالء شفعاء يشفعون لهم كالـذين يحـّبهم وهـم الـذين سـّلموا لفظة ومعناه أو كّليهما. ل

. 

 قال تعالى :

     ّعليه ما حمل و عليكم ما حملتم -54/24 

فــ  يكــون المــرء مــن الشــيعة حتــى يرجــع إلــيهم ويــرد الحــديث لهــم ال علــيهم إذ كيــف يحكــم علــى  

اخطأ ل إنما يحمـل عنـه إذا اقتصـر ( أن يحمل عنه إذا   )الشيء بعقله ثم يطلب من اإلمام 

( مـــا )ص( و يتحمـــل الرســـول ) ص ( مـــا حّملـــه الرســول  )علــى النقـــل ومنمـــا يتحمــل اإلمـــام 

حملــه هللا . فكــذلك علـــى الفويــه أن يتحمــل مـــا حملــه اإلمــام فالنـــه ال يقــدر عليــه بـــل ال تقــوم لـــه 

ـــه نـــور  هللا الـــذي ضـــرب بـــه الســـماوات واألرض بأجمعهـــا فـــالذا جهلـــع مـــن هـــو اإلمـــام فـــاعلم أّن

 األمثال فقال مثل نوره كمشكاة .. ا)ية .

 لذلك قال الصادق  : 
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   وهللا ما كلّف هللا تعالد أحدا ذلك الحمل غيرنما وال اسمتعبد أحمدا سموانا وأن

فبلغنما مما امرنما بتبليغمه عنمه  عندنا شميئا ممن ذلمك أُمرنما بتبليغمه عمن هللا  

 .…وال أهال وال حمالة يحملونه تعالد من نجده فلم نجد له موضعاً 

أقـــول : هـــذا الـــن  الـــذي يتحـــّد  عـــن الحمـــل و كيفيتـــه يلّ ـــ  لنـــا كـــّل مـــا نريـــد قولـــه بـــأوجز  

 عبارات وأبين مفردات ممن أوتوا جوامع الكلم  ولذلك سأنقل لكم تمامه :

فلم نجد له موضعاً وال أهال والحمالة يحملونه حتد خلق هللا … ( :   )قـال 

خلقمموا مممن طينممة خلممق منهمما محمممد )صمملد هللا عليممه والممه و سمملم ( و  أقواممما

( من نمور خلمق هللا منمه محممداً  و ذريتمه و صمنعهم بفضمل صمنع   )ذريته 

ممما امرنمما بتبليغممه  رحمتممه التممي صممنعه هللا تعممالد منهمما فبلغنمماهم عممن هللا 

ا فلموال فتقبلوه واحتّملوه و بلغهم ذكرنا فمالمت قلموبهم إلمد معرفتنما و حمديثن

أن هللا  (   )واحتّملموه ثمم قمال  أنّهم خلقوا من ذلمك لمما كمانوا كمذلك قبلموه

خلق قوما لجهنم والنار فامرنما أن نمبلغهم كمما بلغنما أولئمك فاشممأزوا منمه و 

وقالوا ساحر كذاب فطبع  نفرت قلوبهم وروده علينا ولم يحتملوا و كذبوا به

تهم ببعض الحمّق فهمم ينطقمون بمه و علد قلوبهم وأنساهم ذلك ثم أطلق ألسن

قلوبهم منكرة ليكون ذلك دفعاً عن أولياءه وأهل طاعته ولوال ذلك ما عبد هللا 

 في أرضه فامرنا بالكف عنهم والسر والكتمان منهم ثم رفع يده وبكد وقال :
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  اللهم أن هؤالء شرذمة قليلون فاجعل محياهم محيانما و ممماتهم مماتنما وال

 .(1)…واً لك فتفجعنا بهم تسلط عليهم عد

 إذن فالعجب كّل العجب من قول المطهري : 

   )لقد كان يهور الحركة اإلخبارية كارثة على حياة الشيعة العلمية والعقلّية ( 

متناسيًا أّنه قال قبل ذلك أن االجتهاد والفتوى والتقليد وقواعد األصول لـم تكـن سـوى قواعـد سـّنية  

 الشيعة إلى زمن الع مة الحّلي . المنشأ ال وجود لها عند

إذن فالحركة التي جاءت طارئة على الشيعة هي األصولية فاإلخبارية هي السيرة األولى فكيف  

( ستجد جملة من التناقضات 44-1اصبق األصل هو الكارثة ل . فقارن أقواله ما بين صفحة )

  )يق وكأن وجود أهل البيع الغريبة هذه اقلها شانا وهو أن األصل كارثة والطارئ هو الصح

ـــه فســـر امتنـــاع الشـــيعة األوائـــل عـــن  ( كـــان مانعـــًا عـــن دخـــول الصـــحيق إلـــى التشـــّيع ا ذلـــك أّن

( بيــــنهم . نعــــم لــــم يكونــــوا بحاجــــة إلــــى األصــــول   )األصــــول الســــنية هــــو لوجــــود المعصــــوم 

ة فالطـارئ هـو المبتدعة ألنهم القوا بأصول عملية ثابتة لقواعدهم فأما أن تكون طريقتهم صـحيح

 الكارثة وأما أن تكون خاطئة ا فع َم إذن يتبّنى األصوليون مبدأ اإلمامية ل .

                                                        

 . قال ورواه يف الكايف يف ابب فيه نتف وجوامع من الرواية يف الوالية . 155/ 2بصائر الدرجات ج  (1)
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إنمــا وجــدوا فرصــتهم بعــد الغيبــة فــأدخلوا المســتق ت العقلّيــة بــدي  للويــاس الــذي حاراــه األئمــة    

ئمة هو ألن الوياس الذي حاراه األ –والمستق ت العقلّية اعظم شرًا من الوياس في االصط ح 

 ذاته المستق ت العقلّية كما سترى في موضعه . إنما هي فتنة ) ولتعلمن نبأه بعد حين (.

 الرد على احتجاجهم باجتهاد الرواة ( :38المسألة )

ـــدوا أيضـــًا علـــى نصـــوص ذكـــروا أن الـــرواة اجتهـــدوا فيهـــا وات ـــذوا منـــه دلـــيً  علـــى جـــواز   واعتّم

 : الحدي  األّولن : االجتهاد بمعناه األصولي وفيه حديثا

( الرجــل يغمــى عليــه يومــًا أو   )قــالوا فمــن ذلــك حــديث ابــن بكيــر قــال : قلــع ألبــي عبــد هللا  

(  : أال  يــومين أو الث ثــة أو األراعــة أو اكثــر مــن ذلــك كــم يقضــي مــن صــ ته ل . قــال ) 

عبـده . ثـم قـال هـذا أخبرك بما يجمع لك هذه األشياء ل كّلما غلب هللا عليه من أمر فاهلل اعذر ل

 .(1)من األبواب التي يفتق كّل باب منها ألف باب

أقول احتجاج األصوليين به عجيب ألنه إنمـا يثبـع بطـ ن االجتهـاد بمعنـاه األصـولي تحديـدًا .  

إذ لو نظرت إلى عملية االجتهـاد كّلهـا لوجـدتها تطلـب معذريـة المكّلـف فيمـا غلـب هللا عليـه مـن 

 - ال اجتهـاد فـي  الـن   شـكال فيمـا فيـه نـ  صـريق إذ القاعـدة : إذ ال إ –أمر خصوصًا 

تطلبها من اإلصـرار علـى معرفـة الحكـم ولـو ينـًا . تُـرى فمـا معنـى االجتهـاد إذن ل أهـو إيهـار 

الحكم الشرعي للمكّلف فيما لـيس فيـه نـ  ل إذن فهـذا الحكـم لـيس حكمـا شـرعيا مـا دام الـن  
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تحقــق منــه ل لكــنهم قــالوا : أن الحكــم هــو ذاتــه ال طــاب أي مفقــودًا . أم هــو نفــس الــن  بعــد ال

الن  على التعريف فماذا يفعل المجتهد للن  ل . بالطبع يضع عليه توميعه بالموافقة والقبول 

 أو الرفض   .

لقد وجدُت عشرات النصوص العلمية خصوصًا في علـم الفيزيـاء والفلـك والنجـوم وضـعع عليهـا  

ب  عن  الرفض لعدم انطباقها علـى علـم الهيئـة والطبيعيـات القـديم إشارات الضعف وتعليقات تن

( ا حـديث   )ومنها مثً  :حديث جبل قاف ا حديث السماوات السبع واالرضين السبع للرضا

الــخ فــي وقــع تضــّمنع … المــدائن التــي فــي الســماء ا حــديث عــوالم الســماء ا حــديث الزلــزال ا 

ه أبحــا  علـــوم الفلـــك والفيزيـــاء فـــي هـــذا العصـــر تلــك النصـــوص مفـــاتيق )خـــر مـــا توصـــلع إليـــ

فع تلــك النصــوص ل وهــل حــد  مثــل هــذا  وأخــّ  منهــا علــوم التســعينات تحديــدًا . لمــاذا ضــعِّّ

لنصـــوص شـــرعيةل . بـــالطبع ألن الـــذين ضـــّعفوها قـــوم جهـــال مـــن الجهتـــين مـــن جهـــة فهـــم لغـــة 

 في الطبيعة   . الن  وال طاب اإللهي عمومًا ومن جهة جهلهم باألشياء المحيطة بهم

ومذا كان هذا هو حكم الفويه في نصوص الطبيعة بالرغم من تأكيد القرآن ومعراج الرسول على  

تعدد العوالم وسعة الكون وكثرة أسـراره ومجهوالتـه ا تـرى مـاذا كـان مقـدار الصـدق والصـحة فـي 

لنــــار حكمهــــم علــــى نصــــوص العقائــــد ومــــا ي ــــ  الشــــرائع والمعــــاد والمــــوت والبــــرزه والجنــــة وا

والحســاب ومـــا يتعلــق بهـــا ل بــالطبع نحـــن ال نقــول ال تـــدرس الــن  واحفظـــه و رّدده كمــا يفعـــل 
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الببغاء   بل نقول ال تحكم على الـن  وهـو آتيـك مـن فـوق ا إذا جهلـع معنـاه ولـم تـدرك مغـزاه 

وتعارض مع مسلماتك فدعه جانبـًا وال تحكـم عليـه ألنـك إذا أخطـأت حكـم عليـك بـل إذا صـدقع 

  )شكى الن  إلى مرجعه ا شكى إلى هللا ألن مصـدره الفعلـي هـو هللا والمعصـوم  في الحكم

 ( ناقل أمين ال غير .

كــّل مــا يفعلــه المجتهــد إذن هــو أنــه يتحّقــق مــن يّنيــة الحكــم أي أّنــه يحقــق اليقــين بكــون الحكــم  

وهـو غيـاب حكما ينيًا بيد أّنه يقول هو حّجة والعمل به مبرئ للذمة بينما العكس هو الصـحيق 

العلم بكونه ينـًا هـو المبـرئ للذمـة ألن مـا لـيس فيـه نـ  فهـو مـن البـاب الـذي )غلـب هللا عليـه 

 من أمر ( فهو فيه اعذر لعبده .

 قال بعضهم معلـّقا على الحديث السابق : 

 فتنط ق هذه القاعدة على بعلض  الملواءد الغيلر منصوصلة واسلتن اط الحكلم منهلا ال يخلرت علن االجتهلاد )

)(1) 

أقول : إن كان يقصد به االجتهاد بمفهومه اللغوي فهو كذلك . لكن المعلوم ليس هذا المقصود  

ألنهم اقروا بةياب هذا االصط ح فـي ذلـك العهـد كمـا ذكـر ذلـك المحقـق الصـدر وغيـره . فـأين 

 هو االستنباط الذي يجري على هذه القاعدة ل .
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ا هـو مظنـون ولـيس فيـه نـ  كمـا اقـّر هـو فـي إذ أول شيء يفهم منهـا هـو معذريـة المكّلـف فيمـ 

العبارة   إذن فقد اسق  العملية االجتهادية كّلها بنفس العبارة ولم ينتبه لألمر ألن القاعدة تعالج 

الموارد غير المنصوصة ف  يبقى شغل للمجتهد . إذن ف  يوجد شيء هنا يسـّمى ) االسـتنباط( 

( ا فــالذا كــان يســّمي   )كــام  علــى يــد المعصــوم فــي عمليــة االجتهــاد ألن االســتنباط قــد تــّم 

تطبيق القاعدة على الحاالت التابعـة لهـا اسـتنباطًا فقـد تـوهم إذا المكّلـف هـو الـذي يفعـل ذلـك ال 

الفويه وعلى الفويه تقع مسذولية نقل هذه القاعدة فق  وما وصله مـن علـم مـرتب  بتطبيقهـا علـى 

 ق ال غير.حاالتها فيساعد الجاهل في إجراء التطبي

( اعتراف األصولي بأّنهـا   )والدليل على أّن عملية االستنباط قد اكتملع بنفس حديث اإلمام  

قاعدة فماذا يفعل األصولي إذا كانع األحاديث تنطوي علـى القواعـد التـي يحـاول التوصـل إليهـا 

 ل

بفهـــم هـــذه  فالقواعـــد إذن موجـــودة وهـــي ذات النصـــوص ال غيرهـــا . الفويـــه إذن يقـــوم كمـــا يفهـــم 

القواعـــد ا الفويـــه إذن هـــو المحـــد  الـــذي يحفـــظ النصـــوص بـــوعي ومدراك وميمـــان بهـــا   وعليـــه 

حـــديث األراعـــين الشـــهير ولـــيس الفويـــه هـــو الـــذي يحكـــم علـــى النصـــوص بقواعـــد يضـــعها خـــارج 

 ال طاب وفق  مبادئ عقلّية اتفق عليها مع األصولي .
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( بالقاعدة ل هل هناك دليل على أن ابـن بكيـر إذا   )ماذا يفعل ابن بكير حينما اخبره اإلمام  

جاءه رجل يسأل نفس المسألة يقـول لـه مجيبـا : لـيس عليـك إعـادة بحيـث ال يعلـم المكّلـف لمـاذا 

وكيــف ومــن أيــن جــاءت اإلجابــة ل كــ  بــالطبع . بــل ي بــره بــنفس القاعــدة فلعلــه يســت رج منهــا 

. والـدليل علـى ذلـك أن ابـن بكيـر مـا اخبرنـا أن أبوابا من مليون باب يفتق منها كمـا قـال اإلمـام 

 من أغمي عليه ال يقضي الص ة   بل نقل لنا أّنه سأل كذا وأجيب عليه بكذا .

أما رسائل الفقهاء اليوم فالنها ال تتضمن أّية قواعد يتفّقه المكّلف بها في دينـه بـل أحكامـا جـاهزة  

ت فـي كـّل مسـألة بحيـث أن اغلـب المكّلفـين ال بألفاظ الفقهاء الملتويـة والتـي فيهـا عشـرة احتمـاال

يحسنون الفرز بين تلـك االحتمـاالت وال يعلـم المكّلـف مـن أيـن جـاءت ل و كـأن واجـبهم احتكـار 

النصوص ومحاراة معارف األئمة من أن تصل إلى المكّلف والدليل على ذلك أّنهم يقفون بوجه 

شــر وطباعــة أحــاديثهم وينشــرون بــين ( حينمــا يرغــب بن  )كــّل وجيــٍه وكــّل محــٍب )ل البيــع 

 ( وأنها منتحلة   .  )العامة أن تلك النصوص ليسع ل ئمة 

( فـــي الســـماوات  )فمـــن أيـــن يعلـــم ملكـــوت الســـماوات واألرض حتـــى يـــزعم أن حـــديث الرضـــا  

الســبع واالرضــين الســبع م ــالف ) للمعقــول والحــس ( حســب تعبيــره ل ألنــه بزعمــه ينــاقض علــم 

رح بــه الشهرســتاني . عــن أّي علــم هيئــة يتحــّد  هــذالء ولــيس لــديهم مــن علــم الهيئــة   كمــا صــ

الهيئة إال مبة بطليموس الفلكية ل أم يزعم أن أوهام بطليموس هي أصّق من ك م اإلمام الرضا 
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ل فا)ن أخزى هللا القائل بعلم الفلك الحديث حينما اكتشـف أن بطليمـوس وقبتـه ليسـع اال أوهـام 

ا من الصحة وأن االرضين السبع منفصلة وكّل ارض لها سـماءها ال اصـة عجائز ال أساس له

 ( .  )بها كما قال الرضا 

أمـــا قولـــه فـــي االحتجـــاج بالحـــديث أن هـــذا ) ال ي ــــرج عـــن االجتهـــاد ( فهـــو كـــذلك ولـــو علــــى  

اصـط ح الفقهــاء لكــن عــدم خروجـه ال يعنــي أن عمليــة االجتهــاد هـي كــذلك بكاملهــا ألن اغلــب 

هـــو مــا ارتـــب  بقواعــد وضـــعها األصـــولي ال المعصــوم وهـــي موضــوع ال ـــ ف ومحـــل االجتهــاد 

 النزاع فأين اإلجابة وأين الدليل ل .

 : الحدي  الثي  

( : عثـــرت فـــانقطع ضـــفري   )قـــالوا : ومنـــه حـــديث عبـــد األعلـــى قـــال : قلـــع ألبـــي عبـــد هللا  

 فجعلع على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء ل

 قال : ا وأشباهه من كتاب هللا ( يعرف هذ  )قال 

 ين من حرت  امسق عليه .  ما جعل عليكم في الدِّّ

قــال المــدافع : ) يــدل هــذا بوضــوح علــى جــواز الرجــوع إلــى القواعــد العامــة المــذكورة فــي الكتــاب  

 . (1)الكريم واستنباط الحكم منها ( 
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تي أخرجها األصوليون من أقول هذا غريب جدا مع فرض صحته   ألني أتساءل عن القواعد ال 

الكتاب الكريم ل قطعًا ليسع هناك قاعـدة واحـدة أخرجهـا األصـوليون مـن الكتـاب وال يسـتطيعون 

. بل عرضنا المستق ت العقلّية كما رأيع على كتاب هللا وعلى السنة فالذا هـي أوهـام و م الفـة 

ر وغيــره مــع أن صــريق للكتـاب . ومــن أوضــق األباطيـل الحكــم بحّجيــة الّظـن وتقســيمه إلــى معتبـ

 الكتاب ال يجعل أّي ميمة للظن ولو كنسبة احتمالية ألنه قال :

     ً  28/53   وان الّظن ال يغني من الحّق شيئا

ومذن فهو ال يغني شيئًا من الحّق إذ لو أغنى بنسبة واحد بالمائة  من الحّق لما قال هذه العبارة  

أَو لــيس هــذه قاعــدة واضـحة فــي الكتــاب وقــد خالفوهــا .  . ومذن فـالّظن ال ميمــة علميــة لــه مطلقـًا 

واألغــرب مــن ذلــك هــو المضــي قــدمًا فــي م الفــة هــذا الــن  اإللهــي الــذي يتحــّد  عــن الويمــة 

العلميــة للظــّن تحديــدًا بــدعوى ورود نفــس اللفــظ ) الّظــن ( فــي مــورد مــديق للمــذمنين حيــث قــال 

 تعالى :

    الذين يظنون أنّهم م قوا ءبهم -46/2 

 يحتجون بهذه ا)ية مع أن الموضوع م تلف كاالخت ف بين عالم الغيب وعالم الشهادة . 
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إذ يجب التفريق بين أنـواع اللقـاء أّواًل وموضـوعه ا لتتعـّرف علـى ميمـة الّظـن فـي كـّل موضـوع .  

 فالّظن إذ يرد في مبال الحّق والحكم الشرعي وهو في ال طاب وال طاب هو الحّق فالن الّظن ال

 ميمة له من الناحية العلمية .

ولكــن إذ جــاء الّظــن فــي موضــوع غيبــي أنكــره أكثــر النــاس باســتثناء  أهــل اليقــين وهــو المعصــوم  

فــالن الّظــن بوقوعــه هــو درجــة مــن درجــات اإليمــان توجــب المــدح ألنهــا توصــل إلــى اليقــين فــي 

 النهاية خ فًا للظن في الواقع الموضوعي . ولذلك قال تعالى :

   هدى و ءحمة لعلهم بلقاء ءبهم يؤمنونو154/6 

 ذلك أن ا)خرين كذب أكثرهم بهذا اللقاء قال تعالى :

  الذين كذبوا بلقاء هللا وما كانوا مهتدين  -45/10  

  وان كثيراً من النام بلقاء ءبهم لكافرون  -8/30 

  اال أنّهم في مرية من لقاء ءبهم -154/41 

  و كذبوا بآياتنا و لقاء ااخرة أولئك في العذاّ محضرون وأما الذين كفروا 
إن لقاء هللا م تلف جدًا عن لقاء ا)خرة . فالمذمن إذا أيقن بلقاء ا)خرة فلن يـوقن بلقـاء هللا اال  

بالشارة إلهية مبشرة بهذا اللقاء ألن لقاء هللا فيه ال ير كّله فهو غير متحّقق مع الذين كفروا ومن 

لقـاء ا)خـرة إذ ال يكّلمهـم هللا وال ينظـر إلـيهم وال يـزكيهم كمـا ذكرتـه آيـات أخـرى ا  كان المتحقق

 فانتبه ا)ن للع قة ا)تية :
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لقد ارتب  ال سران بتكذيب لقاء هللا إذ لم يأت بمفردة معه تدل على العذاب بل المنع من ال ير  

ما تذكرونه من االستشهاد بالكتاب إنمـا  والهداية فافهموا نظام القران أّواًل قبل أن تحتّجوا به ألن

 هو ورطة عليكم وحّجة تثبع جهلكم الشنيع به قال تعالى :

  قد خسر الذين كذبوا بلقاء هللا وما كانوا مهتدين - 

( بهـا . فـانظر تفصليل كلّل شليءإذن فاليقين بلقاء هللا مرحلـة عليـا مـن اإليمـان علـل ال طـاب ) 

 ك حيث قال:إذن كيف انقلبع المعادلة وذل

  يفصل اايات لعلكم بلقاء ءبكم توقنون   -2/13 

وعلى ذلك فالّظن بلقاء هللا إنما يحكي مرحلة دون هذه ولكنها متقّدمـة جـدًا باإليمـان ألنهـا أعلـى  

مــن اليقــين بلقــاء ا)خــرة الخــت ف اللقــاءين بــل الخــت ف الحكــم نفســه كمــا ســأوجز . ولكــن لــو 

فـي الواقـع الموضـوعي مـن غيـر فحـ  وال تـدقيق لكـان فيهـا الكفايـة  اقتصروا على مـوارد الّظـن

على بط ن هذا الزعم ألنه قرن هذا الّظن باألكثرية المنحرفة واأهل الض لة والـذين ال يريـدون 

 أصً  تحقيق علم فعلي باألشياء أو األحكام الشرعية :

 وما لهم بذلك من علم أن هم اال يظنون -24/45 

 اال الّظن وما تهوى األنفس وقد جاءهم من ءبهم الهدىأن يت عون -23/53 

 ن تت عون اال الّظن و ن انتّم اال تخرصونإ 148/6 
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الحظ أن الّظن هنا مقترن بالت ّرص وهو في مقابـل العلـم والهـدى واتبـاع لمـا تهـوى األنفـس فـ   

هم م قوا راهم ل . ألن هذا هو يحمل أّية ميمة علمية بالمرة . فلماذا إذن امتدح الذين يظنون أنّ 

موضــوعنا فانتبــه جيــدًا : إذ لــو كــانوا علــى يقــين مــن لقــاء هللا لكــان ذلــك حكمــًا مســتقً  ا إذ ال 

يحكم بهذا حتى األولياء ألن لقاء هللا تعالى يترتب عليه ثواب ا هـو دخـول الجنـة فمـن ذا يحكـم 

 حكمًا قطعيًا أّنه سيدخل الجنةل

إذن معكــوس ألن موضــوع الّظــن هنــا م تلــف وموضــوعه هــو ذاتــه موضــوع فاالستشــهاد با)يــة  

البحث فهو سبحانه يمتدح هذالء ألنهم لم يحكموا حكمًا قطعيًا في أّنهم سي قوا راهم بالرغم من 

أن وعــد ا)خــرة وعــد حتمــي وفــق الــن  إذ ال قــدرة ألحــد أن يزكــي نفســه إال بتزكيــة مــن الشــارع 

( عن فضـل نفسـه إنمـا هـو جـزء ضـئيل جـدًا ممـا اخبـره بـه   ) نفسه . وما اخبر به المعصوم

الشـارع ومــع ذلــك يبقــى لقــاء هللا تعــالى بالنســبة لــه ينــًا ألنــه تعــالى ال ي ميــه إال مــوقن باللقــاء . 

وهــذا اليقــين هــو باللقــاء عمومــا ال لقــاءه هــو . ف حــظ االخــت ف بــين الفعــل واالســم  فــي قولــه 

ولـيس  - لعلهم بلقاء ءبكم توقنون واالسم في قوله تعـالى  ءبهم  يظنون أنّهم م قوا تعالى 

 بلقائكم راكم بل باللقاء نفسه كواقعة .

وعلـى ذلــك يصــبق الّظــن مرتبطـًا بموضــوعه فــالذا كــان موضــوعه الحكـم علــى أمــر غيبــي مســتقل  

عــن أخبــار الشــرع تفصــي  ومنــدرج فــي عمومــه فالنــه يحســن ومذا كــان الحكــم علــى الــن  نفســه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وعلى التفاصيل ذاتها فالنه قبيق فاصبق الّظن جزءان بعضه أثم واعضه حسن ولذلك قال تعالى 

: 

 اجتن وا كثيراً من الّظن أن بعض الّظن  ثم -12/49 

ألنه جمـع الّظـن كّلـه فـي لفـظ المعـرف ولـم يراطـه بموضـوع محـّدد فيقـول يـن بكـذا وكـذا ولـذلك  

( عــن عامبــة   )فــي المجمــوع مثــل يــن موســى قســمه إلــى  قســمين ألن الّظــن الحســن داخــل 

 فرعون حيث قال له 

      وأني أللنك يا فرعون مث وءا-102 /17 

( و حدســه اإللهــامي ومــع ذلــك   )فهـذا حــد  مســتقبلي مــن الغيـب ومنشــذه قــوة إيمــان موسـى  

ــه مســتيقن مــن عامبــة فرعــون ألن األمــر هلل أن شــاء ثبــره وأن شــاء هــداه فــ   يســبق فــ  يقــول أّن

( راه بالحكم وهو ّين م تلف بل مناقض للظن في موضوع العلـم والحـّق المـرتب    )موسى 

 بالحكم الشرعي الواصل إلينا إذ يوبق فيه الّظن وال يغني عن الحّق شيئًا.

نعم اإلعتباط اللغوي هذا ديدنه دائمًا فهو يأتي بالشواهد التي هي ضده غيـر مبـال بالنتـائج ألنـه  

ى النصـــوص األخـــرى وال يحـــاول اســـت راج قواعـــد ومبـــادئ يـــزول بهـــا التنـــاقض بـــين ال ينظـــر إلـــ

النصــوص بــل ذكرنــا مــرارا أن التنــاقض الظــاهري الــوهمي هــو مــن مبتــدعات اإلعتبــاط ونتيجــة 

 محتومة لطرائقه اللغوية .
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إن موضــوع البحــث هــو ال طــاب الشــرعي فــالذا تحــول الحكــم الشــرعي إلــى ّيــن فمــاذا يبقــى مــن  

ين  ل الدِّ

سيقول كّل فرد بالّظن بمـا يحلـوا لـه و يقـول هـذا يّنـي ال ـاص وهـو معتبـر عنـدي وعنـد اتبـاعي  

ف  يبقى شرع وال نبوة وال حكم من األحكـام فـالذا جـاء ال طـاب وهـو ) هـدى ( أوجـب ذلـك زوال 

 الّظن . وهل هناك أوضق من هذه ا)ية :

 ن ءبهم الهدىأن يت عون اال الّظن وما تهوى األنفس وقد جاءهم م-23/53 

فلنرجع إلى الحديث ونـرى مـدى صـحة قـول المـدعي : أّنـه يـدل علـى جـواز الرجـوع إلـى الكتـاب  

 الكريم واستنباط األحكام منه  

أفــ  ت حــظ المغالطــة فــي هــذا االســتنتاج ل ألن الــذي يفعــل ذلــك البــد لــه مــن اســتبعاد أّي حكــم  

اب ثانيــًا و باألشــياء موضــوع األحكــام ثالثــا وهــذا مــا ال عقلــّي أّواًل وال بــد مــن معرفــة شــاملة بالكتــ

( فيرجع الحكم إليه مرة أخرى و ينتفي هذا االستنتاج . ودليل ذلك فيه   )يفعله إال المعصوم 

( هو الذي است رج القاعـدة ولـم يـأمر باسـت راج القواعـد مـن الكتـاب . فـالذا صـدقوا   )فاإلمام 

معصــوم بهــذا العمــل فضــً  عــن األمــر . بــل ذكــرت أحاديــث فليــأتوا بــن  واحــد فيــه إذن مــن ال

( هو الـذي يسـت رج األصـول مـن الكتـاب وهـذا   )األئمة عكس ذلك تمامًا وهو أن المعصوم 

 ( هي األصول . ولذلك سماها الكليني ) األصول ( .  )يدل على أن أحاديثهم 
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 (  قال :  )ومنه حديث هشام بن سالم عن الصادق 

   لينا أن نلقي إليكم األصول و عليكم أن تفرعواإنما ع(1) 

أليس غريبًا بعد ذلك أن يذتى بهـذا الـن  ل ستشـهاد بجـواز االجتهـاد بـالمعنى المـذكور ووضـع  

قواعد ألصول الفقه ا ألن اإلمام جعل األصول من واجباته هو بلفـظ ) علينـا ( و جعـل التفريـع 

 من واجبات المكّلفين بلفظ ) عليكم ( .

ولكــن الــبعض يتكّلمــون كمــا يشــاءون والنــاس تصــّدقهم فيمــا يقولــون فقــد قــال المــدافع بصــدد هــذا  

( بيان األصول والقواعـد العامـة ووييفـة فقهـاء الـرواة   )إن وييفة المعصومين   (الحديث : 

 (1) تفريع األحكام عليها واستنباطها منها (

 وهذه جملة ملتوية متناقضة : 

( إذا بّين األصول والقواعد العامة فقد انتهى األمر إذ لم يبـق موضـوع   )م : إن المعصو  أّولا 

 لعلم األصول فماذا يقول إذا قلنا ) من فمك أدينك (   .

: إنـه ســماهم فقهــاء رواة لإليحـاء بويــامهم بنــوع مـن وضــع األحكــام أو القواعـد العامــة بينمــا  ثي ياايا 

 لمعنى األصولي .هم رواة فهم فقهاء على المعنى القرآني ال ا

                                                        

 51ح/6الوسائل ب / (1)
 29الفتوى واالجتهاد / (1)
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: قال أن وييفتهم تفريع األحكام فهذا ما فعله األصوليون فـي الواقـع فحصـل االلتبـاس فـي  ثيلثيا 

األقسـام وخلــ  بينهــا ا ألنهــم أدخلــوا آراءهــم وفّرعـوا األحكــام نفســها بينمــا التفريــع يجــب أن يكــون 

 للقواعد نفسها .

لقـارئ أن الـراوي كـان يضـع أحكامـًا أصـوليًة : أضاف من عنده لفظ ) اسـتنباطها ( ليـوهم ا رابعيا 

 بجوار أحكام المعصوم وقواعده وهي أشياء ال وجود لها في الن  .

 هل تسمى هذه الطرائق في اإلثبات من األّدلة العلمية في شيء ل .
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 استشهادنا بقول المحقق الصدء لنقض الم زمة (:39المسألة )

 دالل على نقض الم زمة من قول المحقق الصدر حيث قال :و يمكن االست

ال أثر لهذا النقاش ألن هذا الدليل العقللّي و ن كلان حّجلة ويسلوع العملل بله لكنلا للم نجلد حكملاً ) 

واحداً يتوقف   ث اته على الدليل العقلّي بهذا المعنى . بل كلّل ملا يث لت باللدليل العقللّي فهلو ثابلت 

 (1) و سنّة (في نفس الوقت بكتاّ أ

 أقول : يتضمن هذا الن  جملة من األمور التي ال يمكن الجمع بينها ااّل بنقض الم زمة : 

إن الـدليل المسـمى بــالعقلّي ال أثـر لــه حسـب هــذا الـن  بصــفة كاملـة إذ لــم يجـد حكمــًا  األّول : 

لواًل عليــه واحــدًا يتوقــف عليــه وهــذا حــق ا ألن هللا تعــالى اجــل واعظــم مــن أن يجعــل الــدليل مــد

 فليس للعقل قدرة أصً  على حكٍم مستقٍل يصّق به إثبات حكم شرعي حتى يتوقف عليه .
                                                        

 1/15الفتاوى الواضحة /ج (1)
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أن الحكـــم العقلـــّي بـــ  موضـــوع أصـــً  إذ ال يوجـــد لـــه  –أّي هـــذا االعتـــراف  –وناتجـــه الوحيـــد  

 موضوع يقع عليه ومذن فهو وهم .

ان حّجــة و يســوغ العمــل بــه ـ وهــي ومن كــ –لكــن الغريــب أن المحّقــق قــال فــي عبــارٍة اعتراضــيٍة  

عبارة غريبة في الن  مثل غرابة وجود النويض داخل نويضه ا فيكون الدليل العقلّي حّجة فـي 

ماذا ل ويسوغ العمل به في ماذا ل إذا كان ال يوجد موضوع يتوقف عليه ل أو حكـم ُينتظـر منـه 

 البّع فيه ل

ثمــرة مــن الــدليل العقلــّي . وعــزا ذلــك إلــى  : إن الــنّ  ا)نــف الــذكر يصــرح بعــدم وجــود الثااي   

ثبوت الحكم في الكتاب أو السنة ا ومعلوم أن الدليل العقلّي هو دليل عقـل العقـ ء بعـد اكتمـال 

 ال طاب فهو متأخر عنهما ال معهما وال متقدم عليهما .

 إذن فقولــــه بثبــــوت الحكــــم ) فــــي نفــــس الوقــــع ( هــــي محاولــــة إلخــــراج المســــتق ت العقلّيــــة مــــن 

 األسبوية التي نّوهع لكم فيما سبق عن أهميتها في فهم الم زمة .

 وعبارة ) في نفس الوقع ( عبارة مبطلة ألصل الدليل العقلّي . 

يظهر أن السيد أراد الجمع بين أمرين : اإلقرار مع األصوليين بالم زمة العقلّيـة واإلعـ ن عـن  

. إذ معلـوم أن الم زمـة باطلـة فـي حـال عـدم  عدم وجـود ثمـرة منهـا    . وهمـا متناقضـان تمامـاً 

 وجود ثمرة بها .
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: إن الموضوع هو هل يحكم العقل باستق ٍل تاٍم عن الشرع بوبق أو حسن شيء ل وهـل  وبيي ه 

هـل يلــزم أن يقـع الحكـم الشــرعي مطابقـًا لحكــم العقـل ل وهــل  –يلـزم بعـد فــرض أن الجـواب نعــم 

 ولو من غير معرفة بالحكم الشرعيل –م العقل يلزم من ذلك بعد فرض صحته حّجية حك

والجــواب األصــولي علــى الجميــع : نعــم . يلــزم . والبــد أن يــأتي الحكــم الشــرعي بمقتضــى الحكــم  

 العقلّي ا ومذن فالثمرة تأتى تحديدًا من الت زم كما هو بّين .

الم زمة لو كانع حقًا إذن فاشتراكهما في الوقع ال ثمرة فيه فعً  ولكن ما لم يصرِّح به هو أن  

 فمن المحال أن يكون الحّق ب  ثمرة   

فهل أراد الصدر الـتّمل  مـن الم زمـة بحيـث ال يثيـر ذلـك سـ   األصـوليين ل أم التـبس عليـه 

 األمر ل هللا تعالى أعلم .

 ( )  نقض المالزمة بحديث موسد بن جعفر (:40المسألة ) 

(  وهــو وحـده كـاٍف إلبطــال الم زمـات العقلّيــة   )هـذا هـو حيــث هشـام بـن الحكــم عـن الكـايم 

فورًا ألنه محكم األلفاظ ويجعل العقل حّجة ولكنه يقرر فيما هو حّجة ولمن هو حّجة وعلى من 

 وكيف ل ورغم قصره فهو من جوامع الكلم .
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ولكــن الغريــب أننــا بعــد أن أردنــا االستشــهاد بــه وجــدنا بعضــهم قــد اســتدّل منــه علــى الم زمــة    

أنــي ألثّبــع للقــارئ الكــريم نــ  الحــديث واطلــب منــه الــتّمعن فيــه وتــدبره فالنــه مــن كــ م قــوم ال و 

 ينطقون عن الهوى.

 ( قال :  )الكافي في كتاب العقل عن هشام بن الحكم عن موسى بن جعفر  

  يا هشام أن هللا علد النا  حجتين حّجة ظاهرة وحّجة باطنة فأّما الظماهرة

 (1) ( وأّما الباطنة فالعقول  )واألئمة فالرسل واألنبياء 

تأمل أخي القارئ في هذا الن  فهل ترى فيه أن العقل حّجة لإلنسان على هللا أم العكس ل إّنه  

 حّجة هلل على اإلنسان .

ومذا كان اإلنسان هو العقل فهل يجوز أن تقول أّن العقل حّجة على العقل ل أم أّنـه حّجـة علـى  

 اإلنسان لعنصر آخر هو ذات 

 أال ترى كيف أشار الن  إلى وجود العنصر الذاتي لإلنسان وهو القلب ل. 

ومذن هللف تعالى حّجتان على ذات اإلنسـان الرسـل واألوليـاء مـن جهـة والعقـل مـن جهـة أخـرى ا  

ذلك أّنـه لـو تـرك عقلـه ليحسـب لـه األشـياء كمـا هـي ويحكـم عليهـا بأّولياتـه لحكـم بوجـوب طاعـة 

رة وهم الرسل واألولياء . ومحال أن يحكم بحّجة نفسه لنفسه ووجوب طاعة ذاته ا الحّجة الظاه

 إذ لن يكون في هذه الحالة حّجة هلل على اإلنسان بل حّجة لإلنسان على هللا    .
                                                        

 / كتاب العقل  1الكايف / ج (1)
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 فهل ترى كيف يفضق هذا الن  المحاوالت الشيطانية للم زمات العقلّية ل . 

سـان وقراراتـه جميعـًا هـي قـرارات العقـل بغـض النظـر عـن وال يستطيع األصوليون الزعم بان اإلن 

وجـود ذات آمـرة للعقـل . إذ يصـبق كـّل شـيء بـالمقلوب ويكـون النـاتج أسـوأ مـن سـقوط الم زمـة 

 وحدها . 

إذا كـــان العقـــل خالصـــًا هـــو  –( حّجـــة علـــى العقـــل   ): أّنـــه ســـيكون الرســـل واألئمـــة  وبيي اااه

ويكــون العقـــل حســـب الحـــديث محجوجـــًا ا والنـــاتج  –تهـــا اإلنســان خالصـــًا وال وجـــود للـــذات ومراد

ســيكون أســـوأ مــن حيـــث أن العقــل يفقـــد بهــذا كـــّل أحكامــه بمـــا فــي ذلـــك األّوليــات المركـــوزة فيـــه 

 بالفطرة و يصبق محجوجًا على اإلط ق ف  تبقى له ميمة بالمرة .

 لهم األمر.أطلب من العلماء والدارسين قراءة الن  وهذا التعليق مرارًا ليتبّين  

 بطال آخر للمستق ت العقليّة عن طريق تعريف  (:41المسألة )

 القيام

 وليكن تعريف المظفر المأخوذ كما يظهر من تعريف الوياس عند أهل السنة قالوا : 

 (1)) هو إثبات حكم في محل بعّلة لثبوته في محل آخر بنفس تلك العّلة ( 

 دته في الكثير من مصادرهم .وهذا هو نفس تعريف أهل السنة له حيث وج 

                                                        

 3/183أصول الفقه /ج (1)
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المقصــود بالعّلــة هنــا عّلــة التشــريع وم كــه ال ــاص بــه . ولكــن األصــوليين مــن اإلماميــة أنكــروا  

( على بط نـه بهـذا االصـط ح عينـه   )الوياس وحاولوا إبطاله بم تلف السبل لتأكيد األئمة 

. 

ن اصـط ح أبـي حنيفـة   بـل هـو لكنهم تناسوا أن ) الوياس ( المقصود عند األئمة ليس هو عـي 

عام والمقصود به الم زمات العقلّية تحديدًا ا حيث يكون مياس أبـي حنيفـة فـرع منهـا ال غيـر ا 

 كما سيأتيك في أركان الوياس .

ولكن واغض النظر عن هذا فقد غفلوا عن انطباق التعريف ـ بعد إقرارهم  أّنه مياس أبي حنيفـة  

  زمة ذاتها .غفلوا أّنه ينطبق على الم –

وايانه واضق  جدا ألقل الناس علمًا : فالعقل إّنما حكم بالم زمة بين حكمين : حكمه هو وحكم  

الشارع الشتراكهم في العلـة حسـب مـا اّدعـى ا وهـذه العلـة هـي أن كـّل واحـد مـنهم يحكـم بحسـن 

 الحسن ومبق القبيق   

ّلتـه التامــة فـالذا وجــدها ذاتهـا فــي موضــوع فـالن أبــو حنيفـة يأخــذ حكمـًا ثابتــًا فـي الشــرع وي حــظ ع 

 آخر ليس فيه ن  حكم عليه بنفس الحكم األّول ) الشرعي ( .
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أّما الم زمة فتقول كّل ما حّكم به العقل من حسن ومـبق فالشـارع يحكـم بـه قطعـًا . فأّيهمـا أسـوأ  

ــة والتــي ميــاس أبــي حنيفــة قطــ رة مــن يلمــات وأكثــر شــّرًا ميــاس أبــي حنيفــة أم المســتق ت العقلّي

 بحرها ل

 فتأمل في ذلك ومذا شككع فاقرأ المسألة ال حقة ثم ارجع إلى هذه المسألة . 

أقول : ما داموا قد حكموا على مياس أبي حنيفـة بـالبط ن فالم زمـة باطلـة ألنهـا الكـّل الشـامل  

 لكّل المقايسات والتي أهونها مياس أبي حنيفة كما ترى .

 مستق ت العقليّة عن طرل أءكان القيام بطال ال (:42المسألة )

 قالوا : إن للوياس أراعة أركان هي :

 األصل : وهو المويس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعًا . .1

 الفـرع : وهو المويس المطلوب إثبات الحكم له شرعًا . .2

 العّلـة : وهي الجهة التي تشترك بين األصل والفرع . .3

 بع لألصل ويراد إثباته  للفرع.الحكـم : وهو نوع الحكم الذي ث .4

أقول : إن أركان الوياس يطابق أركان الم زمة مع زيادة ليس في صالق الم زمـة بـل هـي فيـه  

 كمثل النسيئة وزيادة في الكفر .

 فالن للم زمة العقلية نفس األركان التي في الوياس :
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وهـو اسـتق ل العقـل  – األصـل: وهو المويس عليه والمعلـوم ثبـوت الحكـم لـه عقـً  ال شـرعاً  .1

 بالحكم على حسن شيء أو مبحه ا وهذه هي الزيادة.

الفـرع : المويس وهو المطلوب إثبات الحكم له شرعًا أو عقً  . وهو هنا حكم الشرع بحسن  .2

 شيء أو مبحه فهذا الحكم ثابع له عقً  و شرعًا .

حكـــم العقلـــّي هــي ذاتهـــا علــــّة العّلـــة الجامعـــة : وهــي الجهـــة المشـــتركة بينهمــا . فـــالن عّلـــة ال .3

 الحكم الشرعي وهي حسن أو مبق األشياء   

الحكـم : الحكم هنا مـّر بمـرحلتين متجـاوزًا ميـاس أبـي حنيفـة إذ حكـم أّواًل بثبـوت حكـم العقـل  .4

مســتق  عــن الشــرع   . ثــم حكــم ثانيــًا بــالت زم بــين الحكمــين وتقــدم الحكــم العقلــّي علــى الشــرعي 

 اه   . ثم في مرحلة نهائية حكم بحّجية العقل وحده   .ونزول األخير بمقتض

إذا تصورنا الوياس شيطانًا صغيرًا من جملة م يين الشياطين فالن المستق ت العقلّية هي كبيـر  

 الشياطين الذي بدونه ال يستطيعون فعل شيء  

( فـي نوايـاهم   )وأنا اقصد هذا الك م قصدًا في كّل االتجاهات   إذ لو صدق أتباع المهدي  

 (  ولهلكع جميع الشياطين بما في ذلك مياس أبي حنيفة   .  )لجاء المهدي 

(  مـــــا لـــــم تغراـــــل الشـــــيعة  خصوصـــــًا ألنهـــــم هـــــم الموعـــــودون   )بـــــالطبع ال يـــــأتي المهـــــدي  

 باالست  ف في األرض ال سواهم   .
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( وآبـــاءه .   )المهــدي  ولــذلك فعلــيهم إلنقــاذ العـــالم أن يصــّححوا مفــاهيمهم بمــا يطـــابق أقــوال 

متوّقـف علـيهم وعلـيهم  –فالنقـاذ العـالم بأسـره  –لينشغلوا إذن بعيوب أنفسهم قبل عيوب ا)خـرين 

وحــدهم . إذ ال نأمــل مــن ا)خــرين شــيئًا كهــذا . فالمــأمول مــنهم فقــ  ألنهــم أقــرب إلــى الحــّق .. 

سأوّضق هذا األمر أكثر ولذلك فالن أشرس شياطين الباطل قّرر أن يكون على مقراة منهم   و 

 في المسائل ال حقة .

أال ت حــظ الفــرق بــين الم زمــة والويــاس ل ففـــي الويــاس طرفــان أحــدهما شــرعي تمامــًا وا)خـــر  

 يثبتون له الحكم الشرعي بتوس  الحكم العقلّي الشتراك العلـّة بين موضوعي الحكم .

إذ يحـــاول فهـــم الحكـــم  –ض والفـــرع عقلـــيٌّ أّمــــا الم زمـــة فالنهـــا عقليٌّـــة كّلهـــا فاألصـــل عقلـــيٌّ محـــ 

الشــرعي بعلـــّة الحســن والوــبق فهــو عقلــي محــض والنــاتج هــو حكــم عقلــي ال ع قــة لــه بالشــرع . 

 ويأتي بيان آخر له في حّجية خبر الواحد.

 ( )   بطال آخر للم زمة من حديث الصادل (:43المسألة )

 ( الشهير :  )وهو قوله 

 بالعقول أن دين هللا ال يصاب . 

والمعنــى علــى الجمــع إذ يفيــد أّنــه ال يصــاب بــالعقول كمجمــوع ولــو اجتمعــع فلــن يصــاب فكيــف  

 والحال أنها م تلفة دومًا ل
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وقولــه ) ديــن هللا ( شــامل للعقائــد أيضــًا ألن الموضــوع هــو اإلصــابة ال التصــديق فهــم ي لطــون  

بالعقــــل فقــــد حكــــم بحســــنها ومــــبق  بـــين األمــــرين ويزعمــــون أن المــــرء إذا صــــدق بــــالنبوة والرســـالة

عصيان الرسول ولكن ما ع قة هذا بالصابة الحكـم الشـرعي ل فمـاذا لـو قلنـا أن اإليمـان بالقلـب 

 ال بالعقل ل

لـو صــّق زعمهــم فــ  حّجـة هلل علــى الكفــار إذن ا ألنهــم لـم يصــّدقوا بالرســالة . فمرجــع التصــديق  

 فسدت القلوب لم تنتفع بأّوليات العقل . هو أوليات العقل ولكن بأمر الذات أو القلب فالذا

ومدراك حسن اإليمان ومبق الكفر هو غير إدراك الحكم الشرعي ا بل يلزم منه عـدم إدراكـه ألّي  

 حكم شرعي باستق ل وأاّل كيف بنى على حسن اتباع الشرع إذا كان يدرك أحكامه مسبقًا ل

تأصيل في أّوليات العقل . فاإلمام لـم يقـل  ذلك أن األحكام هي قوانين تفصيلية ال يوجد لها أيّ  

ين ال ُيصــّدق بــالعقول وأن المــرء ال يــذمن بــه و يفهمــه بعقلــه بــل يقــول ال ُيصــاب وداللتــه  أن الــدِّ

 على الحكم واضحة .

وهــذا هــو موضــع ال لــ  بــين األمــرين فاإلصــابة هــي إدراك الحكــم بالعقــل قبــل وروده عليــه وهــو  

 موضوع الم زمة .

علــيهم الســ م ( إمكانيــة اإلدراك الكّلــي لعّلــة الشــرع والحكــم فيــه حتــى بعــد وروده ممــا ) بــل نفــوا  

يلزم منه سقوط ركن الوياس وهو العلـّة المشتركة وال يدرك ذلك على وجهه ااّل المعصـوم وفائـدة       
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التلميـذ مثـل  -التسليم بـالحكم هـو تنميـة اإلدراك واالقتـداء بالمعصـوم ل قتـراب مـن إدراكـه للحكـم

الذي يعطونه ناتج المسألة ويسلم باألمر فيصحق خطوات الحّل كما اخطأ فـالذا لـم يسـّلم بالنـاتج 

 أخطأ ومن صق الناتج اتفاقًا .

 في تعليق العلم بتنجيز الحكم الشرعي (:44المسألة )

ف بـه قالوا : أن حكم هللا ثابـع لموضـوعه فـي الواقـع سـواء علـم بـه المكّلـف أم لـم يعلـم فالنـه مكّلـ 

 على كّل حال .

ــه ال يتنّجــز علــى المكّلــف علــى وجــه يســتحق علــى م الفتــه   وهــذا غيــر تنّجــز الحكــم إذ أقــّروا أّن

 .(1)العقاب ااّل إذا علم به أو قامع لديه حّجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم

م هللا إذا لـم وتبدو الفقرتان متناقضتان ألن التنّجز يحصل فور حصول العلم فعلى من يثبع حك 

 يكن هناك مكّلف ل

وهــذا االلتــواء فــي العبـــارات وجعــل ) موضــوع ( الحكـــم تــاّرة بهــذا االســـم وتــاّرة ) المكّلــف ( هـــو  

 للت ّل  من إشكاٍل أورده االخباريون .

فهــذا المبحــث مــن النــوع الــذي لــم يكّلــف هللا ال لــق بعلمــه لكــن البحــث فيــه هــو إلثبــات اشــتراك  

 ل بالحكم والعالم به   .األحكام بين الجاه

 وغايتهم من ذلك إسقاط محاججة االخباريين القائلة : 
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ألن الحكـم ال يتنّجـز  –وأن كانع له قدرة على الحكـم  –إن الشارع نهى عن األخذ بحكم العقل 

 .(2)في هذه المرحلة وال يجوز األخذ به اال عند العلم بثبوته عن كتاب أو سنة

ن وأن كانـع منقولـة علـى لسـان خصـومهم إذ لـم أعثـر علـى شـيء مـن معلوم أن حّجـة االخبـاريي 

نصوصــهم األصــلية فــ  يمكــن دحضــها فــالن ثبــوت الحكــم بغيــر علــم مــن الشــارع محــال . وهــم 

 يريدون إثباته قبل العلم ومعطاء العقل قدرة على الحكم المسبق وهو محال في ذاته مهما قالوا .

مغالطـة فكـان  –وان كانع له قدرة على الحكم  –تراضية ومذن فقول االخباريين في الجملة االع 

 عليهم تجّنب اإلقرار أصً  بالمكانية الحكم قبل العلم.

ومع ذلك فالن رد األصوليين فيه مكر فالن ثبوت موضوع الحكم بغـض النظـر عـن وجـود مكّلـف  

حكوم له . هو من الغرائب   . إذ ال يوجد أّي معنى للحكم بغير محكوم فيه ومحكوم عليه أو م

فهـــم يزعمـــون إذا غيرنـــا ألفـــايهم الملتويـــة إلـــى ألفـــاظ التعريـــف أن الحكـــم ثابـــع لموضـــوعه أي 

 المحكوم فيه وأن كان المحكوم عليه أو له ال وجود له .

فـالن قلــع : أّنهـم ال يقصــدون عـدم وجــوده بـل عــدم علمـه بــالحكم أقـول إذن فأنــع المتــوهم . ألن  

فيــه وال ــ ف قبــل علمــه . فاألخبــاري يقــول : ال يتنّجــز قبــل تنّجــز الحكــم بعــد علمــه ال خــ ف 

العلـــم . واألصـــولي تـــوّرط فقـــال مضـــطرًا : يثبـــع الحكـــم لموضـــوعه ومن لـــم يتنّجـــز . فعلينـــا إذن 

 معرفة الفرق بين العبارتين :
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 ) يثبع الحكم لموضوعه ولو مع الجهل به ( و ) يتنّجز الحكم على المكّلف بعد علمه به( 

قّرهمــا األصــولي . وال يظهــر الفــرق و يــتّم الجمــع ااّل عنــد تصــور انعــدام المكّلــف فــي فك همــا أ

العبـارة األولــى . إن الغايـة مــن هـذا التفريــق هـي إثبــات إمكانيـة الحكــم العقلـّي قبــل العلـم بــه مــن 

 خ ل طبيعة الحكم نفسه بغض النظر عن المكّلف   أّي مع تصور ) عدم وجوده ( .

 أن المظفر صاغ الرد األصولي على هذه الصورة :والدليل على ذلك  

) أن الحكــم إذا لــم يكــن مشــتركًا بــين الجاهــل والعــالم لكــان م تصــًا بالعــالم ومعنــاه تعليــق الحكــم 

 على العلم به ولكن هذا التعليق محال ألنه يلزم ال لف ( 

جــوب الصــ ة مــث  ثـم قــال : ) بيــان لــزوم ال لــف : إن الحكــم لــو كـان معلـــّقًا علــى العلــم  بــه كو 

 فالنه يلزمه عدم الوجوب لطبيعي الص ة   (

 وا)ن إذا فهمع األمر فقل معي : ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم   . 

ذلك أن األنس والجن لو اجتمعوا إلثبات أن الحكم غير متعلِّق بالعلم بـه كمـا يقـول المظفـر لمـا  

 قدروا فهذا هو المحال .

ة الحكـم بغـض النظـر عـن موضـوعه تهافـع فـالذا صـدقوا فليبّينـوا موضـوع الحكـم والتشـبث بطبيعـ 

الــذي اعترفــوا بــه كلفــظ فــي الجملــة بــدال عــن المكّلــف ألن موضــوع الحكــم هــو المكّلــف نفســه ال 

ســواه مــن االشــياء ا ومّنمــا االشــياء محكــوم فيهــا لــه أو عليــه فــ  ميمــة لهــا بغيــره إذ ال صــ ة بــ  
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م للص ة منفصل تمامًا عن وجود المصّلي ل وهل تسمي هذه المحاولـة مصلي فهل هناك مفهو 

 اليائسة منطقًا صحيحًال

لكــن يعجبنــي أن اذهــب معــه فــي هــذا ال يــال المحــض مــن األوهــام واعتــرف لــه بأّنــه يســتلزم منــه 

بالفعل عدم وجوب طبيعي الصـ ة حسـب تعبيـره ثـم أقـول : ثـم مـاذا ل فلتنتفـي كـّل األحكـام مـن 

 ينما ال يكون هناك م لوق م اطب بها فماذا ينتجلأصلها ح

أينتج من ذلك أن هذا المكّلف المنتفي الوجود أو المغضوض عنه الطرف له حكم عقليٌّ مسبق 

 قبل الشرع ل

ذلك أن انتفاء طبيعي الص ة ليس له معنى ولم ينتج أصً  اال بعد انتفـاء المكّلـف والـذي عقلـه  

 ا)ن إلى التناقض العجيب في هذه الدعوى ل هو موضوع البحث    فهل فطنع

لكـــن لـــو رجعنـــا إلـــى ال طـــاب اإللهـــي لوجـــدنا قانونـــًا معاكســـًا لمـــا يقولـــه المظفـــر بالنيابـــة عـــن  

األصــوليين . هــذا القــانون الفطــري هــو أن هللا ال يذاخــذ العبــاد اال بعــد التبيــين والــب غ وحصــول 

 العلم .

عظيمـة مـع هللا إذ مـن المحتمـل أن يحاسـبه يـوم القامـة  والذي يقول خ فه يوقع نفسه فـي ورطـة 

على كّل حكم نزل به وحي من السماء فالذا قـال : وهللا يـا رب وعزتـك مـا سـمعع بـه وال علمـع 

تحاوشــته الزاانيــة بالســياه قــائلين : أَو لــم تــزعم أن عقلــك يحكــم بــه قبــل العلــم ا ال تعتــذر بهــذا 
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عمـل بكـلِّّ حكـم نـزل بـه وحـي السـماء مـن صـحف آدم العذر فقد ألغي من قائمة حسابك هـات ال

ومبراهيم وموسى إلى قرآن محمد عليه وعليهم الص ة والس م مـرورًا بزاـر األّولـين واحـدًا فواحـدًا 

 فهل تراه يت ّل  من مبضتهم ل

من جهة أخرى أشاروا إلى أن االخباريين عّلقوا الحكم على مطلق العلم وقـالوا هـذا هـو المفهـوم  

 مهم .من ك 

أقــول : مــع أنــي ال امتلـــك الــن  األصــلي لكنـــي أراه تقــّواًل علــيهم ألن مـــرادهم واضــق مــن تلـــك  

النتــف وهــو أن مــا ال نعلــم ثبوتــه مــن الشــرع فلــيس باإلمكــان القطــع بــه وأن حكــم بــه العقــل ألن 

ذن الشارع يحاسب على التبلي  ال على تصورنا العقلّي المسـبق وهـذا هـو التنّجـز فـي الحكـم . وم

فهم يقصدون العلم باألحكام التفصـيلية ال مطلـق العلـم أو العلـم اإلجمـالي ألن ألحكـام المفصـلة 

هــي موضــوع ال ــ ف وفيهــا تظهــر ثمــرة الحكــم العقلــّي المســتقل إذ ال خــ ف فــي حكمــه العــام 

بالحسـن والوـبق كمــا أوضـحنا فلـيس القــوم جهـ ء حتـى يشــنعوا علـيهم و يزعمـوا أّنهــم أنكـروا كــّل 

مــة للعقــل  ومذا لــم تكــن أفكــارهم ذات ميمــة إلــى هــذا الحــد فلمــاذا ال نجــد لهــم كتابــًا واحــدًا فــي مي

 األسواق ولو أسوة بكتب الم حدة التي تمأل الشوارع واألرصفة وألوف الكتب التافهة األخرى ل

ـــة فـــي أحـــد نصـــوص اإلمـــام الصـــادق   ـــم بـــالحكم تظهـــر جلّي ( حيـــث تســـق    )إن ع قـــة العل

 ( :  )األصوليين بهذا الن  مباشرة وهي قوله محاولة 
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  أن هللا تبارك و تعالد ال يرضد أن يُعبد إالّ ممن حيمث يريمد همو ال ممن حيمث

 .يريد العبد 

 ومعلوم أن المحكوم عليه ال يمكنه معرفة إرادة الحاكم اال بعد العلم بها . 

 بطال آخر للم زمة من خ ل ت دل الرأي  (:45المسألة )

 جتهادياال

ورد هــــذا اإلقــــرار بالتبــــدل عنــــد اغلــــب األصــــوليين عنــــد ذكــــر موضــــوع التقليــــد ومثالــــه مــــا ذكــــره  

 ال راساني في الكفاية حيث قال بصدد موضوع تقليد الميع :

) واقاء الرأي البد منه في جواز التقليد قطعًا ولذا ال يجوز التقليـد فيمـا إذا تبـدل الـرأي أو ارتفـع 

 .(1)واالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه (لمرض أو هرم إجماعا 

 ويمكن من خ ل هذا الن  إسقاط الم زمة وكما يلي : 

: أن هذا الك م فيه اعتراف بان حكم الفويه هـو ) رأي ( وأّنـه قابـل للتبـّدل واالرتفـاع بـالهرم أولا  

البد من تقليد الحـي حتـى فـي البقـاء علـى التقليـد  والموت ولذلك ال يجوز تقليد الميع ابتداءًا بل

 الميع زمانًا.

ولكن في الدفاع عن المستق ت العقلّية أنكروا أن يكون حكم الفويه حكمًا بالرأي ومنما هـو حكـم  

قطعــي بحّجيــة العمــل بــالّظن والعمــل بفتــواه مبــرئ للذمــة مــن حيــث هــو حــاكي عــن حكــم الشــرع 
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اقض ذلك ألن حكم الشرع وأن لم يكن هو الحكم الواقعي يجب فحكمه هو حكم الشرع ا وهذا تن

ااّل يتبــّدل مطلقــًا وهــو نوــيض اإلقــرار بتبــدل حكــم الفويــه ألن حكــم هللا ثابــع ال ع قــة لــه بتبــدل 

األشـــ اص فيثبـــع مـــن هـــذا اإلقـــرار بالتبـــدل أن الحكـــم ال يحكـــي عـــن حكـــم هللا بـــل هـــو حكمـــه 

  آخــر غيــره . ولــيس لهــذا أّي معنــى ســوى أن ال ــاص ولــذلك يتبــّدل عنــد موتــه ومجــيء شــ 

 الّظن باق على حاله ولم ُيقطع بحّجية العمل به    .

: أّنهم قرروا بط ن مدرسة أهل الـرأي ومقـرارهم يتبـدل الـرأي بـل إقـرارهم بأّنـه ) رأي ( بهـذا ثي ييا  

رغـم تبّدلـه مـن  اللفظ يوجب بط ن حكمهم . فلماذا يكون رأي أبي حنيفة باطً  ورأيهم ال يبطـل

 ش   إلى آخرل

فمــا هــو الفــرق بــين الــرأيين ل ومــا الــذي دفعهــم لهــذا اإلقــرار لــوال أن الحكــم االجتهــادي هــو رأي 

 بالفعل ال ي تلف عن رأي أبي حنيفة في الويمة العلمية ل

ثم أن هذه األصول هي أصول أبي حنيفة ومن سبقه فكيف تنتج عند السـّنة رأيـا فاسـدًا وناتجهـا  

 أصوليِّّ اإلمامية رأيًا صحيحًا ل عند

ال فــرق إال الفــرق بــين الويــاس والم زمــة وقــد رأيــع أّيهمــا الفــرع وأّيهمــا األصــل وأّيهمــا شــر مــن  

 األخرى .
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: يلزم من وجوب تقليد الحي وعدم تقليد الميع أن حكم الفويه ال يحكي عـن أّي واحـد مـن ثيلثيا  

 ( .  )المعصومين 

 بقاء الرأي منوط ببقاء صاحب الرأي بالجماع األصوليين تقريبًا .: إن  بيين المالزمة

( السـتحالة اجتمـاع الضـدين ولغـرض التصـحيق   )إذن فرأي الفويه هو غيـر حكـم المعصـوم  

( مــن النــوع الــذي يتبــدل بموتـــه وال   )البــد مــن واحــد منهمــا : أمــا أن يكــون حكـــم المعصــوم 

( ماتوا اال آخرهم ) عـج ( واـذلك يكـون   )صومين يوجب العمل به بعد موته ألن جميع المع

حكم المجتهد وحكمهم واحدًا وهو ممنوع . وأما أن يكـون رأي المجتهـد هـو غيـر حكـم المعصـوم 

(  . وهو المطلوب . ومذن ف  تبرأ الذّمة بالعمل على رأي المجتهد ) 

 : قال صاحب المعالم : رابعيا  

ظهـر مـن اتفـاق علماءنـا علـى المنـع مـن الرجـوع إلـى فتـوى ) والعمل بفتوى الموتى م الف لما ي

 .(1)الميع مع وجود المجتهد الحي بل حكى اإلجماع فيه صريحًا بعض األصحاب (

لكن خطاب المعصوم هـو خطـاب مـوتى اصـط حا واعتبـارًا ويلـزم منـه أّنهـم أّمـا لـم يفتـوا بشـيء  

( لــم   )اب . وهــذا ممتنــع فــالنهم مطلقــًا وهــو نوــيض معنــى ال طــاب إذ عّرفــوا الحكــم أّنــه خطــ

يقتصــروا علــى الفتــوى بــل القــوا باألصــول كمــا صــرح بــه الــن  الســابق . أو تقييــد لفــظ الفقهــاء 

  )( كما هو في تعريف األصوليين حيـث قـالوا : ال يعتبـر المعصـوم   )بغير المعصومين 
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(   )وخطاب المعصـوم ( فقيها على االصط ح و يلزم من التقييد أن فتوى الفويه غير فتوى 

 وهو المطلوب .

 الرد على احتجاجهم بالعرف (:46المسألة )

وهو احتجاج وضعه بعضهم للرد على المحدِّ  اإلخباري االسترابادي حيـث قـال كمـا نقلـوا عنـه  

( أّي فــي   ): ال يجــوز العمــل با)يــة القرآنيــة مــا لــم تعــرف معانيهــا فــي أحاديــث أهــل البيــع 

 السنة .

  عليه :وأجيب  

أّنـه موهـون جـدًا فــالن كثيـرًا مـن ا)يـات لهــا يـواهر يفهـم العـرف معناهــا بـ  حاجـة إلـى تفســير (  

((2). 

أقول : هذا الرد باطل ألنـه رد بـالمطلوب . ذلـك أن ال ـ ف بيـنهم هـو فـي إمكانيـة العقـل علـى  

ذا الفهــم هــو الحكــم مســتقً  عــن الشــرع فاألخبــاري يقــول ال يمكــن ولــو مــن يــاهر الكتــاب ألن هــ

حكم عقليٌّ فيحتاج إلى السنة إليضاح المراد من ا)ية ودليله اخت ف المفسرين ومنع المعصوم 

(  . من التفسير بالرأي والوعد عليه بالنار ) 

والجواب يقول أن الك م موهون ألن يـواهر ا)يـات مفهومـة عرفـًا بـ  حاجـة إلـى تفسـير   فهـو  

 صّق في المنطق.يرد بالمطلوب نفسه وهذا ال ي
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لكـــن هـــذا الـــرد ينـــاقض جميـــع أقـــوالهم بـــل يـــنقض العمليـــة االجتهاديـــة كّلهـــا   ألن الحكـــم علـــى  

التعريف هو خطاب الشـارع فـالذا كـان هـذا ال طـاب يـاهر المعنـى فـي العـرف بغيـر حاجـة إلـى 

 تفســير فمــا الــذي دعــا األصــولي ليحشــر نفســه بــين ال طــاب الظــاهر المعنــى والمكّلــف فلمــاذا ال

 يترك المكّلف يفهم ال طاب مباشرة ل

قــد قلــع فــي مواضــع أخــرى أن مــن طبيعــة اإلعتبــاط اللغــوي أّنــه يحــل كــّل إشــكال فــي موضــعه  

 ال اص من غير أن ينتبه إلى أّنه راما يتناقض مع مبادئ أخرى لديه .

رون أن فبصدد تبرير العملية االجتهادية نجد النصوص خ ف هذا القول تمامـًا . إذ طالمـا يـذك 

المكّلــف ال يســعه معرفــة يــواهر الكتـــاب وال قــدرة لــه علــى معرفـــة األحكــام مطلقــًا ولــذلك يجـــب 

 الت ّص  على البعض و يقلده ا)خرون .

واالنســبة لنــا فالننــا ال نــدافع عــن رأي اإلخبــاري ا)نــف الــذكر فــالن التــدبر فــي الكتــاب واجــب مــن  

ويزيـد فـي هـدى ويـنق  مـن عمـى لمـا أمـر  أعظم الواجبات ولـوال أّنـه يثمـر عـن علـم وقلـة جهـل

 الشارع بت وته وتدبره .

بيـد أن ذلـك كمــا تعلـم وفـق شــروط وضـعناها أّولهـا قصــدية اللغـة واسـتبعاد الفهــم اإلعتبـاطي لهــا  

ومنــه التــرادف والمجــاز والتبــادر وثانيهــا الوحــدة الموضــوعية لكامــل ال طــاب وهــو مــا ســميناه ) 

 بالنظام القرآني ( .
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الرد على قولهم بعدم الفرل بين األصوليين  (:47) المسألة

 واإلخ اءيين

قــام بهــا فقهــاء األصــوليين واإلخبــاريين معــًا عنــدما  –أي االجتهــاد  –أن هــذه العمليــة  قــالوا :  

اســتنبطوا األحكــام التــي أودعوهــا فــي كتــبهم الفقهيــة ورســائلهم العمليــة وال نعــرف شــيئًا وراء ذلــك 

لجميــع علــى غــرار واحــد وال نعــرف شــيئًا نســميه تقليــدًا ثــم قــال وعملهمــا نســميه اجتهــاد و عمــل ا

 .(1)بفتوى الفويه على نهج واحد 

أقــول : يجــب تحديــد موقــف معــين مــن المســألة فــالمذلف نفســه كــان يــرد علــى اإلخبــاريين طــوال  

 مائة صفحة ثم يذكر ا)ن ما يفهم منه أن ال فرق بين االتجاهين   

األصولي بتأليف الكتب التي تفنِّّد آراء اإلخباريين إذا لم يكن ثّمة فرق بينهمـا فلماذا إذن يستمر  

 ل

فكونه ال يستطيع تحديد موضوع ال  ف شيء ومنكاره لل ـ ف شـيء آخـر . وكـون اإلخبـاريين  

 لم يقدروا على تحديد األساس النظري للفروق شيء وعدم وجودها شيء آخر .

أن الفـــروق جوهريــة بـــل يمكـــن االدعــاء أّنهمـــا فـــي األســـاس  لكــن فـــي كـــّل األحــوال يمكـــن القـــول 

( وهي الشيء المشـترك بينهمـا ال   )فرقتان متضادتان  في كّل شيء ا ألن والية أهل البيع 

  ( آنفًا والقائل :  )تعني اتفاقهما كما رأيع من حديث المعصوم 
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   ليس كّل من قال بواليتنا مؤمناً ولكن جعلوا أنسا للمؤمنين 

فــالن هللا تعــالى بذاتــه المقدســة هــو مشــترك أليمــان واعتقــاد الملــل الث ثــة وغيرهــا ومــع ذلــك فــالن  

 الفروق بينهم عظيمة .

إن الجمع القسري بعبارات إنشائية ال ينفع . فقد ذكر المذلف فروقًا كثيرًة بين الفرقتين فالذا كان  

ذلك ولكـن ال ع قـة لـه بظهـوره فيمـا يريد أن ال  ف لم يظهر بتلك الصورة عند األوائـل فهـو كـ

 بعد جليًا واضحًا.

أّمــا الــزعم أن الــرواة قــد اجتهــدوا ووضــع ) مذلفــاتهم ( مــع ) رســائلهم العمليــة ( إشــارة إلــى كتــب 

ــروا بــرأيهم آيــًة واحــدًة ولــم يفتــوا بشــيء  الفــرقتين فهــو خــ ف الواقــع . فــالقوم لــم يجتهــدوا ولــم يفسِّّ

ة أخبار ال رسائل عملية عندهم وال فتاوى بألفايهم ألنهم أدركوا سوى نقل ذات ال طاب فهم روا 

 أن الحكم الشرعي هو ذاته خطاب المعصوم ف  حاجة لتغييره بل تغييره ب طاب آخر حرام .

وعلـــى العمـــوم فالنـــه بعـــد الحـــّل الـــذي قـــدمناه ال يبقـــى موضـــوع للحـــديث عـــن اتفـــاق أو اخـــت ف  

مــن وجــوه وي تلــف معهمــا مــن وجــوه ألنــه قــد حــّدد عنصــر الفــرقتين فالحــّل يتفــق مــع كــّل منهمــا 

ينية إذ هو ذاته الحكم العقلّي فالن   االخت ف بين كّل الملل والمذاهب الدِّ

      دين هللا واحد من عند واحد وإنما جاء االختالو من قبل النا 
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نــاس ألهــوائهم ( نصــًا . فــاالخت ف إنمــا هــو بســبب اتبــاع ال  )وهــذا مــا قالــه اإلمــام الصــادق  

بغيــر علــم وال هــدى مــن هللا ومــا ذلــك ااّل العتقــادهم بــل ورغبــتهم فــي إمكانيــة أو ضــرورة إدخــال 

 أحكامهم مع حكم هللا والذي أساسه المستق ت العقلّية .

 : بط ن احتجاجهم بقلة عدد االخ اءيين ( :48المسألة )

مـدح القلـة وذم الكثـرة والـذي  يذكر ذلك في بعض السطور وهو مـن أعجـب األمـور فعـ وة علـى 

هـــو قـــانون قرآنـــي صـــارم ا فالنـــه يشـــبه احتجـــاج النصـــارى علـــى اإلســـ م واحتجـــاج الســـنة علـــى 

( الـذي كـان معـه أراعـة   )الشيعة فعجبًا إلمامي يحتج بالكثرة والقلـة وهـو يـدعي مـواالة علـي 

 فق  ت لفوا عن سويفة بني ساعدة من بين عشرة آالف أو ما يزيد  

( عــن قلــة   )ذه حســنة لــم يــذكرها اإلخبــاريون لصــالحهم   فطالمــا نــّوه اإلمــام الصــادق بــل هــ 

 المذمنين جريًا مع القرآن وكثيرًا ما كان يف ر بت ميذه القلة ويشير إليهم قائً  :

      أن هذالء لشرذمة قليلون 

 لذم .( يشير إلى أن هذا القول من ) الفراعنة ( يوجب المدح ال ا  )فكأّنه 

 

 : بط ن احتجاجهم بعمل بعض اإلخ اءيين :(49المسألة )

This file was downloaded from QuranicThought.com



قيــل كــأّنهم خــالفوا فــي عملهــم مــا اعتقــدوه ا أو أعلنــوا عــدم وجــود فــرق جــوهري كمــا فعــل يوســف  

ا أو قّســموا الحــديث كمــا يفعــل األصــوليون أو رجــع بعضــهم فــدرس أو (1)البحرانــي فــي الحــدائق 

 . دّرس األصول كما حد  في هذا الزمان

وأنــا أزيــدهم علــى ذلــك أّنهــم اتفقــوا معهــم أيضــًا فــي شــيء مــن مباحــث األلفــاظ وحّجيــة اإلجمــاع  

 أحيانا في مواضع بشروط واغيرها .

لكــن هــذا بعيــد عــن موضــوع البحــث فلــو تحــّول كــّل اإلخبــاريين الــى أصــوليين ولــم يبــق اال واحــد  

 فهو حّجة على الباقين إن كان على الحّق وهم على باطل .

 قد ورد في الحديث القدسي قوله تعالى :ف

  ولولم يكن في الدنيا اال واحمداً ممن عبيمدي ممؤمن يسمتغنيت بمه عمن جميمع

  (2) خلقي ولجعلت له من إيمانه أنسا ال يستوحش إلد أحد

 وورد في ن  آخر من الحديث القدسي : 

 من .. ولو لم يكن من خلقي في األرض فيما بمين المشمرق والمغمرب اال ممؤ

واحممد مممع إمممام عممادل السممتغنيت بعبادتهممما عممن جميممع ممما خلقممت فممي ارضممي 

 . (3) ولقامت سبع سموات وارضين بهما
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وهــذا متفــق مــع كــ م هللا فــي القــرآن حيــث قامــع الحّجــة علــى القــرى بعــدٍد قليــٍل مــن المــذمنين  

 .(4)واواحد في القرية التي جاءها المرسلون هو مذمن آل ياسين وأهلك هللا ا)خرين

فهــذا االحتجــاج يشــبه االحتجــاج بــالكثرة وهــو فــرع عليــه . ومــع ذلــك فــالن مثــل هــذا قــد حــد  فــي  

الجهـــة المقابلـــة فهـــو إذن مـــردود بنفســـه حيـــث منـــع بعـــض األصـــوليين مـــن الم زمـــة كصـــاحب 

الفصــــول وأنكــــر بعضــــهم الثمــــرة كالصــــدر فشــــأن هــــذا األمــــر فــــي الفــــرقتين واحــــد  ا فــــ  يصــــلق 

 وقع أو لم يقع.ل حتجاج به سواء 

لكني أتسائل لماذا هذا اإلنكار للمسلمات والتشبث بالشبهات العويمة ل   . فمـن ذا ال يـدرك أن  

العقل حّجة بيد أّنه على العبـد ولـيس لـه وهلل ولـيس عليـه ذلـك ألنـه يقـر بـالنق  وعـدم االكتمـال 

نكــــارهم الــــوحي وهــــذا هــــو حكمــــه الــــذي اعتــــرف بــــه علمــــاء الطبيعــــة والف ســــفة المــــاديون رغــــم إ

واعتمادهم الكّلي على العقل وحاولوا طوال ستة آالف سنة إعـادة تقيـيم معطيـات العقـل وأحكامـه 

 لهذا السبب ال لسواه .

هـا هــم يستشــهدون بــالن  و ي فــون جــزء منــه فـي موضــوع العقــل كمــا فعــل أســ فهم حيــث قــال  

 تعالى :

      ًوتخفون كثيرا  

                                                        

 انظر القصة يف سورة يس .  (4)
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قل وأزالوا عبارة منه هي األساس في فهـم الحـديث لمـن ال يفهـم فاستشهدوا بحديث قدسي في الع 

 ( :  ) وهو حديث اإلمام الباقر –

  لما خلق هللا العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له و عزتي

و جاللممي ممما خلقممت خلقمماً هممو أحممش إلممي منممك وال اكملتممك اال فمميمن أحممش إليممه  

 (1) اك أنهد وإياك أعاقش وإياك أثيش .أما إني إياك آمر وإي

لم ينتبهوا إلى أن العقل يقبل ويدبر في الن  ومع ذلك فالنهم أخذوا الن  المروي بطرق أخرى  

 م الفين بذلك طرائقهم . - وال أكملتك اال فيمن احب  عامية والذي اختفع فيه عبارة 

العقلــّي فــي القــرآن أن العقــل غيــر معلــوم مــن ال طــوط العرضــية التــي ذكرناهــا لنظريــة اإلدراك  

( وهو مصدر ال طاب فيرجع البحث إليه ويسـق  موضـوع حّجيـة   )كامل اال عند المعصوم 

 العقل بالنسبة للمكّلفين وذلك هو من احبه هللا.

 ها هو الن  يصّرح إذن أن العقل حّجة هلل على العبد واه يعاقب و يثيب ومّياه ي اطب   

ك اال مكـــابر ل ولكـــن بمـــاذا تحكـــم هـــذه الحّجـــة وفـــيمن ولمـــن ل هـــذا هـــو بـــالطبع وهـــل ينكـــر ذلـــ 

الموضوع فاألصـولي يـزعم قـائً  : أّنهـا تحكـم لـي علـى الشـرع بـالقطع وعدمـه مـن خـ ل حكمهـا 

 لي على االشياء بالحسن والوبق . ونحن نقول له : ال وهللا وال كرامة فالّنها تحكم عليك للشرع .

 اال أن يدعي أن هللا قد أحبه فاكمل عقله   وال م رج له من هذا الن 
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 )ومن ذا على وجه األرض بلغه بكلِّّ يقين أن هللا احبه فاكمل عقله سوى علي بن أبـي طالـب  

 ( حينما قال النبي )يوم خيبر : واله و سلم صلى هللا عليه ) 

   سأعطي الراية غداً رجالً يحّش هللا ورسوله ويحبّانه 

يض بكـلِّّ ال لــق فـي هـذا الــن  بحيـث أن هـذا الرجـل هــو واحـد اكتفـى بوصــفه أال ت حـظ التعـر  

أّنه يحب هللا ورسوله وأنهما يحبانـه وجعلـه سـببًا فـي كونـه ) كـّرار غيـر فـّرار ال يعـود حتـى يفـتق 

 هللا عليه ( فهو واحد ال ثاني له .

( حتـى يـزعم أّنـه   )علـي فمن هذا الذي يّدعي أّنه محبوب هللا أو حبيـب هللا ثالثـًا بعـد النبـي و  

ــة هــي حّجــة قاطعــة بغــض النظــر عــن الشــرع ل مــن هــذا الــذي يرفــع رأســه  يأتينــا بفتوحــات عقلّي

ويـــّدعي ذلـــك بعـــد أن انهـــزم المهـــاجرون واألنصـــار مـــع قائـــدهم وهـــم علـــى حـــد تعبيـــر المـــذره ) 

 يجّبنهم ويجبنونه   ( ل .

صـوليون فـالني  اسـألهم إذن عـن الفـرق بـين إذا كان حكم العقل على هذه الويمة التي يـدعيها األ 

( وعقـــل العقـــ ء وهـــو أحـــدهم حســـب تعبيـــرهم أو رئيســـهم حســـب مـــا قـــال   )عقـــل المعصـــوم 

المظفر وغيره . فلنا أن نسـأل عـن سـبب رئاسـته علـيهم مـا دام حكمـه العقلـّي وحكمهـم واحـد  فـي 

 الويمة ل
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ر الحكم العقلّي للذين كفروا وللضالين وعلى خ ف ما يتوهم البعض فالن المستق ت العقلّية تبرّ  

   إذ ال يستطيع األصولي أن يميز لنا أحكام هذالء من بين أحكام العق ء كمجموع   .

بـــــل ال ادري كيـــــف يتســـــّنى لألصـــــولي نفســـــه الـــــرد علـــــى الم حـــــدة والمشـــــركين والكفـــــار ألنهـــــم  

حــن أكثــر عــددًا مــنكم   ســيحكمون عليــه بمــا حكــم بــه علــى نفســه فيقولــون هــذا حكمنــا العقلــّي ون

 وهو حّجة عليكم ألننا عق ء   .

 أيحسب هذالء أّنهم إذ يحكمون بحّجيةالظن بحكم عقلّي مستقل سينقذون ال لق من الض لة ل 

ين هـو األحكـام   أيحسب هذالء أن مشكلة ال لق هي عدم معرفة األحكام ل أم يظن هذالء أن الدِّ

 ة األّولى للدين .ل إذن فهذالء لم يدركوا بعد األبجدي

فما الذي يدفعني إللغاء المستق ت العقلّية وهي تنـاغم الهـوى الـذي فـي نفسـي وتعلـي مـن قـدري  

ل هل تراني أذّم ذاتي وأمقع عقلي فاقلــّل مـن شـأنه أمـام نفسـي ل وهـل رأيـع ش صـًا مولعـًا بـذم 

أ ا)خرين ويزعم أّنه يقول الحّق خ فًا لهم  ل ذاته وفي عين الوقع ي طِّّ

نعم . يوجد أناس من هذا النوع وأدعوا هللا تعالى أن أكون أحدهم وأن يقبل تـواتي ومسـرافي فيمـا  

مضى من الزمـان . ألن الع قـة مـع هللا هـي هكـذا متناقضـة فـ  عـّز فـي كنفـه إال بعـد الـذّل لـه 

م بالجهـل ا وال وال حياة أبدية منه إال بعد الموت فـي حّبـه وال علـم يـأتي منـه إال بعـد اإلقـرار التـا
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حســنة تكتــب لــه وفــي نفســه شــيء مــن عبــادة الــذات أو الهــوى وال حكــم شــرعي يصــيبه بعقلــه اال 

 بعد التسليم بعدم قدرته على إصابته ومذا فعل عكس ذلك كّله جنى عكس ذلك كّله :

ن رجمالً فمي إ ( يقـول :  )العاملي بسنده عن الحسن بن الجهم قال : سـمعع أبـا الحسـن 

ئيل عبد هللا أربعين سنة ثم قرب قرباناً فلم يقبل منه . فقمال  لنفسمه بني إسرا

: ممما أوتيممُت اال مممن قبلممك وممما الممذنش اال لممك .  قممال : فممأوحد هللا إليممه : ذمممك 

  (1)سنة  لنفسك ) هذا ( افضل من عبادتك أربعين

 ما علمتنا كما قالع فيا معشر األصوليين : ذّموا أنفسكم لحظة . قولوا مرة : رانا ال علم لنا اال 

الم ئكة وال تـّدعوا أنكـم افضـل مـن الم ئكـة لعـل حسـنة تكتـب لكـم هـي خيـر مـن عبـادتكم وفـق 

 الم زمة العقلّية .
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 بطال المستق ت العقليّة باعتراف الماديين  (:50المسألة )

 وأعداءهم

قــّرون بــالوحي وطــريقهم الوحيــد للمعرفــة ال يقــّر المــاديون بشــيء وراء المحسوســات وكــذلك ال ي  

 هو ) العقل ( .

ومع ذلك فبعد النهضة األورايـة و تبلـور االتجـاه النقـدي للعقـل وأحكامـه لت ليصـه مـن الشـبهات  

ين والـوحي أو محاولـة للتوفيـق بـين حكـم العقـل وحكـم الشـرع  ولم يكن الدافع وراء ذلك إقـرار بالـدِّ

 مي والواقعي ألخطاء الحكم العقلّي .بل جاء ذلك بسبب من الدليل العل

 فالعجب إذن لقول المطهري في كتاب ) مبدأ االجتهاد في اإلس م ( حيث يقول : 
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) نظريـــة االســـترابادي هـــذه تشـــبه نظريـــة الف ســـفة المـــاديين فـــي أوراـــا الـــذين يهـــروا بعـــد القـــرن 

واضق أن كان قد ابتدع السادس المي دي . وهذا يتزامن مع زمان االسترابادي ولكن ليس من ال

  ) هذه النظرية بنفسه أو اقتبسها عن غيره

 وقال : 

هـــ كنــع فــي بروجــرد احضــر دروس الفقيــد آيــة هللا البروجــردي  1322) أتــذكر أننــي فــي صــيف 

أعلـى هللا مقامـه فسـمعع منـه يومــا فـي معـرض نقـده لإلخبـاريين قولــه أن يهـور هـذه الفكـرة بــين 

ة الفكــر المــادي فــي أوراـا وأنهــم لــم يكونــوا قــد خطــر لهــم أن تلــك اإلخبـاريين جــاء علــى أثــر موجــ

ين والــذي  الفرقــة األورايــة ال تعتقــد بشــيء وراء المحسوســات ولكــن اإلخبــاريين الــذين يتبعــون الــدِّ

ركنــه األّول هــو التوحيــد وهــو حويقــة عقلّيــة ليســع مــن ســنخ المحسوســات فكيــف يمكــن إبطــال 

 .المحسوسات لحّجية العقل ومنكارها في ما وراء 

 . (1)ويأسف المطهري أّنه لم يسأل البروجردي المزيد من المعلومات عن الموضوع  

وأنـــا اشـــهد أن كـــ م البروجـــردي ال أســـاس لـــه مـــن الصـــحة بـــالرغم مـــن أنـــي ال اعلـــم شـــيئًا عـــن  

 االسترابادي   .
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قديم جدًا قبل خلق آدم ذلك ألن الصراع بين القائلين بحّجية القطع للحكم العقلّي والم الفين لهم  

  إذ وقعـع المشـكلة أّواًل بـين الم ئكـة وت اصـموا فـي الموضـوع فهـداهم هللا لمـا اختلفـوا فيـه مــن 

 الحّق بأذنه ما عدا إبليس الذي أصر على موقفه من حّجية العقل   .

( إذن كــــانوا مــــاديين بفضــــل هــــذه   )ومذا صــــق كــــ م البروجــــردي فــــرواة حــــديث أهــــل البيــــع   

ألن كـّل مـا جــاء بـه االخبـاريون هــو المطالبـة بتـرك أصــول السـّنة المذسسـة علــى … حظـة الم 

فكـرة عـدم وجــود المعصـوم أو الحّجــة فيحـل العقــل محلـه فـي االحتجــاج ويلـزم مــن هـذه المطالبــة 

فالموجـة الجديـدة علـى (…   )الرجوع إلى ما كان عليه الحال على عهد األئمة االثنى عشـر 

لية وليســع اإلخباريــة . واألولــى القــول أن األصــولية انتشــرت بفضــل الموجــة التشــيع هــي األصــو 

 المادية في أوراا حتى دخلع التشيع إذا صّحع الم حظة .

ذلــك أن الفكـــر المـــادي ال يـــذمن بمـــا وراء المحسوســـات وال مصـــدر لـــه للحكـــم ســـوى العقـــل بعـــد  

صـــولية أم االخبـــاريون الـــذين إنكـــاره الـــوحي فمـــن هـــو الـــذي يجعـــل العقـــل إلهـــا آخـــر الماديـــة واأل

ينكرون أن تكون له حّجة قاطعة باستق ل عن الـوحي ل والموجـه الجديـدة فـي أوراـا مـع ذلـك ال 

تنكــر حّجيــة العقــل مطلقــًا بــل بشــروط ألنهــا ال مصــدر لهــا للمعرفــة ســواه فــأين تتجــه إذا أنكــرت 

 العقل ل
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الحكــم العقلــّي مــن أغ طــه وال كــّل مــا حصــل أن هــذالء وافضــل العلــم الحــديث حــاولوا ت لــي   

يزالـون يــدرون مثـل النــاعور بـ  مــاء . فــ  العقـل أســعفهم بحكـم قطعــي وال الـوحي يــنفعهم حيــث 

أنكروه . فكأنه بهذّا القول يشير إلى المذهب الحسـي وهـو مـذهب لـم يعتنقـه و يـدعو لـه سـوى ) 

حيـث مـات األّول سـنة  أرميا بنتام ( و ) جيمس مل ( وهو متأخر جـدًا عـن عصـر االسـترابادي

 (بعد مائتي عام من عهد االسترابادي .1836م( ومات الثاني سنة )1832)

بل ما يذكد أن األصولية هي المتـأثرة بـالفكر المـادي أن تبلورهـا الفعلـي إنمـا حصـل بعـد ترجمـة  

ين والتــي  كتيـب الفلسـفة فــي العصـر العباســي حيـث قــام المـأمون بتأّييـد النزعــة العقلّيـة نكايــة بالـدِّ

يهرت آثارها في اللغة والصرف والنحو واإلعراب والب غة ا ولم تقتصر على علم الك م وحده 

ين  ا وتلـك النزعــة معروفـة فــي محاولتهـا للجمــع التــوفيقي بـين المعقــوالت والمحسوسـات واــين الــدِّ

 صــي والعقــل واــين الــوحي ومــراد الــذوات فكــان الحــّل المناســب هــو ميتافيزيويــا ذاتيــة وتأمــل ش

 للنصوص ينبع من طبيعة اللغة ذاتها باعتبارها نسقًا قابً  للتأويل المتعّدد .

لقد كان نقد العقل قديمًا متجددًا ولكـن فـي عهـد اإلخبـاريين كـان األمـر معكوسـًا تمامـًا ا فألوهيـة 

العقل كانع هي النزعة المسيطرة على الساحة اإلس مية وهي كّل المـورو  الغراـي إذ لـم تنفـع 

 نتقادات ) ابيقور ( شيئًا في إيقاف األف طونية أو االرسطية .ا
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أول نقـد علمـي  1626–والذي صفعها ألول مـرة هـو العلـم الحـديث فوّجـه إليهـا فرنسـيس بيكـون  

فــي كتابــه) نقــد العقــل ( : حيــث ســمى أوهــام الحكــم العقلــّي ) بأصــنام العقــل ( وهــي أراعــة أنــواع 

 حسب تصنيفه :

القبلية : وهو ميامه بتعميم األحكام بنـاء علـى تصـور م طـوء علـى حكـم مسـبق  : األوهام األّول

. 

: أوهــام الكهــف : وهــي أف طونيــة المنشــأ ذاتيــة فــي ركائزهــا يحكــم بهــا كــّل فــرد بحســب  الثااي  

 مطالعاته ومعلوماته وقد تكون خاطئة .

ين األلفـــاظ : أوهـــام الســـياق : وهـــي الحاصـــلة بســـبب ارتبـــاط خـــاص مـــن منشـــأ ذاتـــي بـــ الثيلااا 

 ومعانيها فتضع تصورًا ل شياء م الفًا للواقع .

: أوهـــام الســـاحة أو المســـرح : وهـــي أحكـــام مســـلمة متوارثـــة عـــن أصـــنام ســـابقة واســـماء  الراباااع

 .(1)مقدسة

ولـم يكـن فرنسـيس بيكــون متـدينًا حتـى ينتقـد العقــل بهـذه الصـورة ولـم يكــن ماديـًا بهـذا المعنـى بــل  

 وكان من رجاالت الدولة وكان من ال طباء المشهورين .كان رجل سياسة وقانون 

كّل ما أراده هو وضع أسس علمية ألحكـام العقـل ولـذلك هـاجم أف طـون وارسـطوا بعنـف وقسـوة  

 وهو من أوائل الذين تحّدثوا عن المنهج االستقرائي .
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لـــواقعيين وكانـــع جماعـــات أخـــرى قـــد حاولـــع التوفيـــق بـــين الروحيـــة والواقعيـــة ســـموا بـــالروحيين ا 

 أمثال : جول سيمون واول جاني وارنسع رينان وغيرهم وقد انتقدوا العقل أيضًا .

وكان نقـد العقـل يتنـامى إلـى عهـد ) عمانذيـل كـان  ( الـذي وّجـه نقـودًا للعقلـين العملـي والنظـري  

 في كتابين مشهورين .

بالواجـب  –الوجود   وكان )كان  ( مع ذلك من المتدينين بهذا المعنى حيث حاول إثبات واجب 

نفسه بناء على نظريته األخ مية بعدما أشار إلى فساد بوية األدلة . وفي نقـده للميتافيزيويـا قـال 

الرياضيات والعلم الطبيعي ـ وأن هذا يدل  –: أّنها ليسع مقبولة عند الجميع كالعلمين ا)خرين 

لقبول وأن االعتقاد بـان العقـل قـادر على أننا لو نملك الحدس العقلّي لكانع مثلهما في الويمة وا

 .(2)على وضع مثل هذا العلم النظري إنما هو نتيجة لوهم قاهر

فـالنطق يسـت دم األميسـة الث ثـة المعروفـة االقترانـي والشـرطي  –وكذلك يميز بين النطق والفهم  

ة المتصـــل والشـــرطي المنفصـــل بينمـــا وييفـــة الفهـــم هـــي الحكـــم أّي الـــرا  بـــين الظـــواهر بواســـط

المقــوالت وتركيبهــا . ويحــاول كــان  مــن هــذا التفريــق وضــع ميتافيزيويــا علميــة . فاالســتدالل فــي 

النطق على ضراتين : ضرب منطقي وضرب مفارق واستداللة المفارق عبث ال غناء فيـه ألنـه 

يركــب أميســة فاســدة مذلفــة مــن أراعــة حــدود ا إذ تنتقــل المعــاني كمــا هــي فــي الفكــر مــن صــور 

ياء بالذات خارجـة عـن متنـاول الفكـر فيكـون لكـّل مـن هـذه المعـاني مـدلوالن الواحـد بحتة إلى أش
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صوري في المقدم وا)خر مادي في التالي  . واذلك تكون طبيعة الـوهم الميتافيزيويـا فـي النطـق 

حيثما ال يصادف المطلق في التجراة فالنه ي ترع المعـاني و يعتبرهـا المبـادئ القصـوى . وهكـذا 

حينما توغل فـي مـا بعـد المحسـوس علـى أجنحـة الُمُثـل فـي خـ ء العقـل ال ـال   فعل أف طون 

والــذي يشــبهه بحمامــة الزالــع تشــق الهــواء ف يــل إليهــا أّنهــا ســتكون أكثــر توفيقــًا لــو طــارت فــي 

 ال  ء المطلق .

ين مــن أحكــام العقــل   ين بــل بــالعكس حســب مــا اّدعــى أراد ت لــي  الــدِّ لــم يكــن كــان  يهــاجم الــدِّ

سبقة متأثرًا بالمذهب المسمى ) الشيعة التقوية ( والتي من مبادئها أن اإليمان في جوهره هو الم

محبة هللا وتعتبر ال هوت تفسيرًا مصطنعًا أقحم على فكرة اإليمان اقحامًا حيث قال في وصف 

 فلسفته :

 .(1)) أردت أن اهدم العلم بما بعد الطبيعة ألميم اإليمان (  

أو ماديا  –ذا األمر فالنما افعل ذلك للداللة على أن هذا الرجل لو كان ملحدًا ومني إذ أعرض ه 

لما كان من أهدافه الحّ  من ميمة العقل واإلع ء من شان القانون األخ قي الطبيعي في كتب 

 مت حقة من نقد العقل خصوصًا .
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يحة . فكأّنهم أرادوا منـه أن والذين انتقدوا نظريته األخ مية كانوا جاهلين بقراءة كان  قراءة صح 

يويم على األخ ق دليً  عقلّيًا في وقع كان كان  يرفض الحكم العقلّي المسـتقل فقـال ) يوسـف 

 كرم ( صاحب كتاب ) تاريخ الفلسفة ( جريًا وراء ميتافيزيويا أف طون :

 ) أخفقع محاولة كان  إلقامة األخ ق على أسس وطيدة ( 

 –ألن كـان  ينكــر أصــً  وجــود الـدليل العقلــّي فيمــا وراء المحسوســات  فهـو يــرد عليــه بــالمطلوب 

ااّل الدليل الكّلي الذي هـو ذاتـه الشـعور الوجـداني الـذي هـو أوليـات العقـل فهـي ضـرورية أساسـا 

قبل األحكام التركيبية ولذلك فهو يعتقد أن اإليمان قائم على أساس متين في ذاتـه وأن األخـ ق 

ًا مــدلواًل عليــه فهــي انبثــاق النــور اإللهــي يــاهرًا فــي ذات االشــياء مثــل هــي الــدليل وليســع شــيئ

النجـوم حيـث قــال : شـيئان يمألنــي إعجابـا الســماء ذات النجـوم فــوق رأسـي والقــانون ال لقـي فــي 

 .(1)نفسي(

( لـو كـان ثمـة   )( وتـرا  األنبيـاء وأئمـة أهـل البيـع   )وما اقرب ك مـه مـن روح المسـيق  

 ير حكم عقلّي مسبق فيحكمون عداًل .قوم يقرءون بغ

إذن فهـذا المهـاجم للعقـل لـيس ماديـًا وال تابعـًا للموجــة الماديـة بـل وليـد ترايـة محـّددة ) حيـث ولــد  

 . حسب ما ذكره خصومه .(2)من أبوين فقيرين على جانب عظيم من التقوى والفضيلة (
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يارات واتجاهات أو بسـبب قصـور نقول ذلك بغض النظر عن أخطاء وم بسات ارتكبها تأثرًا بت 

المعلومات المتوفرة لديه عن الوحي واغض النظر عن طريقتنا في إقامـة هـذا الـدليل حيـث نـرى 

أن الحــّق والمنطــق يقتضــيان اإلتيــان ببرهــان علــى عــدم حاجــة األخــ ق إلــى دليــل ومثبــات أنهــا 

أيضـًا إلـى دليـل واهـذا ليسع مـن المـدلول عليـه إذ أن القـول بعـدم الحاجـة إلـى دليـل هـو بحاجـة 

يتّم البرهان وتسق  األف طونية فعً  سقوطًا كامً  مع أوهام الميتافيزيويا ويصـق عندئـذ االعتقـاد 

بظهور المعرفـة العقلّيـة الحّقـة التـي تشـبه المعرفـة الطبيعيـة والرياضـيات مـن كـّل الوجـوه وتتفـوق 

تها فمن قام بالتجراة وجد النتيجة ومن عليها . وقد أقمنا الدليل على ذلك و خ صته التجراة ذا

ـــم يفعـــل لـــم يحصـــل علـــى نـــاتج واـــذلك نحـــول وجهـــة الفكـــر الميتـــافيزيقي مـــن البحـــث عـــن هللا  ل

كموضوع أو  ذات إلى البحث عن تجراـة الع قـة مـع هللا ا فالع قـة خاضـعة للتجراـة وأن كـان 

 المحسوسات ( . ما وراء المحسوسات ال ي ضع لها مع تحفظنا على تعبير ) ما وراء

وال يحــد  ذلــك اال بعــد البرهــان المنطقــي علـــى اســتحالة افتــراض عــدم وجــود هللا مقــدمًا لـــيمكن  

البرهنة على وجوده الحقًا فهذا الفرض نفسه محال ا والناتج منه أن وجوده حويقة وجودية أّوليٌّة 

اهـذا يمكـن قبـول ال يمكن افتراض نويضها اال بسقوط وجود المفترض قبل ذلك فيسـق  البحـث و 

 الجزء المتعلِّق بنقود العقل عند كان  بعد إجراء هذا التعديل واألئمة بالبراهين أع ه .
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ولم يكن هـذالء الـذين ذكرنـاهم فقـ  قـد وّجـه نقـدًا للحكـم العقلـّي المسـبق أو قـاموا بالبطالـه . فثمـة  

ين إذ مفكـــرون وف ســـفة بالعشـــرات قـــاموا بمثـــل هـــذه المحـــاوالت وكّلهـــم مـــن المـــدا ـــدِّ فعين عـــن ال

الحظوا أن المادية واإللحاد إنما يستند إلى حكم العقل وأن أف طون وارسطوا كأنما أقاموا صنمًا 

ُيعبــد مــن دون هللا ويبـــرر للــذين كفـــروا مقــوالتهم ويضــفي عليهـــا صــبغة منطويـــة بــل الحظـــوا أن 

ين نفسه إنما هو بسبب ما يسّمى بأحكام العقل . فكلّ   من هب و دب وكّل مـن الت ريب في الدِّ

ين مـا لـيس فيـه إنمـا يبـدأ بعبـارات مثـل : مـن نافلـة القـول ا الشـك أن كـذا  أراد أن ُيـدخل فـي الـدِّ

الـخ . وأنـَي مـا وجـدت أحـدا صـادقًا ….هو كذا ا مما ال ي تلف حوله اثنان ا من المتفـق عليـه 

ل ولـيس ثمـة شـيء اتفـق في هذه العبارات فكّل مـا ذكـروه غيـر متفـق عليـه ولـيس مـن نافلـة القـو 

(فيمـا جـاءوا بـه مـن عنـد هللا ونسـوا مـا ُفعـل بـاألمم مـن   )عليه كّل ال لق بعدما كذبوا الرسل 

قبلهم بل الرسـل ) ع ( أنفسـهم لـم يقولـوا أّنهـم جـاءوا بمـا اتفـق عليـه العقـ ء بـل صـرحع الكتـب 

لعــ ء هــو حّجــة الجهــ ء المنّزلــة أنهــا جــاءت بمــا يكــذب بــه عــادة أكثــر ال لــق . ومذن فاتفــاق ا

ا بل هي فتنة لكم و متاع إلى هللف الحّجة ال الغة فلو شاء لهداكم أجمعين  -ألنها بوبال حّجة هللا

 حين.

 فمن هذالء مثً :  
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ين ( 1854-1782. فليســتي دي المنــي )1 ( م : وهــو قســيس أراد أن يعــالج )عــدم المبــاالة بالــدِّ

فأرجع عدم المباالة إلى ما سماه ) فكرة الفح  الحر  كما يذكر يوسف كرم وهو عنوان الكتاب

والثقة بالعقل الرديء (. وهو كمـا تـرى عـين األصـولية اإلسـ مية فهـي نسـ ة طبـق األصـل لمـا 

 .(1)فعله أهل الكتاب بالكتب المنّزلة

بل قال هذا الرجل والذي لـم يشـتهر كالعـادة ) وهـي صـفة حسـنة جـدًا علـى مـا يـذكره األئمـة مـن  

 للمذمنين ال احسب أن األصوليين يجهلونها بل عامة الناس يعلمونها ( قال ما نّصه : صفات

ين فآية في التناقض إذ أّنهم يسلمون بالوحي ثـم يـّدعون ألنفسـهم الحـّق فـي  )أما المبتدعة في الدِّ

رفــض مــا يريــدون رفضــه مــن قضــايا الــوحي كأنمــا هللا عنــى بــالنزال وحيــه تركــه عرضــة للتغييــر 

 .(1)ل (والتبدي

واـــالطبع حاراتـــه الكنيســـة كعادتهـــا وتحامـــل عليـــه مذلـــف كتـــاب ) تـــاريخ الفلســـفة ( تأّييـــدًا ووالءًا  

ين بنفس األسلوب الذي انتقده دي المني .  للقديس توما االكويني الذي جمع بين العقل والدِّ

 ( م :1821-1753. جوزيف دي مستر )2

ثـــرة المظـــالم فّكـــر بتحديـــد الفكـــر ونظـــام العـــالم كـــان مـــن المـــذمنين بـــالثورة فـــي شـــبابه واســـبب ك 

ين . ألــف الكثيــر مــن الكتــب أشــهرها أراعــة ومنهــا كتــاب ) البابــا ( ا ومنــع مــن  بــالرجوع إلــى الــدِّ
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تطبيـــق آراء علمـــاء الطبيعـــة علـــى المجتّمـــع وآراء العقـــل . ويـــرى أن هللا طبـــع فينـــا الحقـــائق فـــ  

مصــدرها ومصــدرها هــو األحكــام الش صــية منــاص وال خــ ص مــن الشــرور اال بالقضــاء علــى 

 للذوات فحمل على العلم الطبيعي وعلى البروتستانتية .

 حرية التعبير عن الرأي ـ أصل للشر . –ويبدو أنه وقع في مغالطات منها أن الحرية  

ين وخاصـة اإلسـ مي هـو أن الشـّر لـيس فـي  الحريـة ا بـل فـي نويضـها   وتصحيق هذا علـى الـدِّ

غوت الذي يصادر الحرية ولذلك فالشّر في جهة أخرى وهي احترام كّل رأي يعبر الذي هو الطا

عنــه فهــذا هــو الشــر وقــد دعــوت فــي إحــدى المحاضــرات إلــى التفريــق بــين حريــة الــرأي واحتــرام 

ين ولكني سأعلن عن عدم احترامـي لـآلراء ال اطئـة  الرأي وقلع البد من الحرية ألنها جوهر الدِّ

للحويقـة إذ لـو احترمـع كـّل رأي بهـذه الحّجـة ألصـبق الباطـل والحـّق علـى  وهذا منتهـى االحتـرام

 قدم المساواة من االحترام   .

( أحــدا مــن قــول رأيــه ولــم يرهبــوه ولكــنهم يــردون عليــه إذا خــالف   )لــذلك لــم يمنــع خلفــاء هللا  

 الحّق و يبّينون للمأل خطأه .

ن ال طــأ ( فــي العلــم واعتقــد أن هــذا انتهــى دي مســتر إلــى القــول بضــرورة وجــود ) معصــوم عــ 

 المعصوم هو البابا ودعا إلى تقوية سلطاته بالرغم من حملته على الكنيسة   .

 ( م :1923-1848. برناد بوزنكيع )3
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ين ( .   أستاذ مدرس في اكسفورد أهم كتبه ) المنطق ( و )ميمة الفرد ومصيره ( و )ما هو الدِّ

ال  للعقل ومعنى مجّردًا كّلـي الداللـة ألن كـّل موجـود هـو أكد برنارد على عدم وجود منطق خ 

جزئــي والكّلــي هــو وحــده الموجــود الكّلــي. ولــذلك فــاإلدراك الظــاهري والفكــر والحيــاة االجتّماعيــة 

ين إنما تظهرنا على أن تحقيق أنفسـنا ال معنـى لـه سـوى التسـليم بـان أنفسـنا  واألخ ق والفن والدِّ

وهـو المطلـق ومـن ذلـك يصـبق الشـر مشـاركًا فـي كمـال الكـّل فيعـد ملك لما هـو أوسـع مـن األنـا 

 مقبواًل إذ يكتمل المرء بمحاراة هذا الشر .

وجــوهر فكــرة برنــارد هــو التســليم هلل و خدمتــه فــي محاراــة الشــر ومنــه شــر نفســي التــي تجعلنــي  

 احكم لألنا وال احكم لوجود الكّل .

بمعـاول خايـة جـدًا. وأنهـا ألقـرب مـا تكـون لفكـر واضق أن أستاذ المنطق يهاجم العقل وأحكامـه  

 ( .  )اإلمام الصادق

 ( م :1916-1855.جوزيا رويس )4

ينية للفلسفة ( .   أستاذ الفلسفة في جامعة هارفرد من كتبه ) روح الفلسفة ( و ) الوجهة الدِّ

عقل وأحكامه وذلك مع أننا ال نمتلك ترجمة لفلسفته سوى تلك النتف ااّل أّنه كما يبدو قد هاجم ال 

) الفعـــل األساســـي للفكــر هـــو الحكــم وال ميمـــة للحكـــم اال إذا  :أن يوســف كـــرم ينقــل عنـــه بقولــه 
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افترضـنا فكــرًا اكمــل مــن فكرنـا حاصــً  علــى موضــوع الحكــم ومنزهـًا عــن التســاؤل والشــك اللــذين 

 .(1)ضوع (( يستدعيان الحكم ف  حويقة إذن ااّل إذا كان هناك واحد يتضمن كّل فكر وكّل مو 

أال تـرى الرجـل وكأّنـه إخبـاري صــرف   أال تـراه يـذمن بوجـود الحّجــة وكـأن لسـان حالـه يقــول إذا  

غاب الحّجة لحظة واحدة ساخع األرض بأهلها   واعد ذلك البد بالطبع مـن التسـليم بحكـم هـذا 

 مية :الفرد الواحد الذي يتضمن كّل فكر وكّل موضوع ومنّزه عن التساؤل إذ المعادلة با

 ) أنا اشك في حكمي وحكمك وال اشك في حكم هذا الفرد ( . 

إذ كيـف يجعـل  –أما أن رويس يذله المجتّمع كما يقول يوسف كرم فالني اشك في حكمه أيضًا  

 منه موضوعًا دينيًا مع غياب حكم المطلق كما ذكر ذلك بعد سطرين ل .

العقلـّي يـاهرة حياتيــة واجتماعيـة تمــارس  هـذه مجـّرد نمــاذج ذكرتهـا هنـا وال يفوتــك أن نقـد الحكــم 

كّل يوم في كّل مكان وأن هناك كثيرون لم يقّروا بحكم العقل القطعي وهم يدركون جيدًا أن ذلك 

م صــوص بــالحكم التفصــيلي والجزئــي ولــيس الكبريــات إذ ال إنكــار لهــا مــن أحــد وهــي الشــيء 

 علــى العبــاد ا إذ لــو لــم يوجــد فــيهم الوحيــد المتفــق عليــه فعــً  بــين ال لــق . وتلــك هــي حّجــة هللا

بــالفطرة أحكــام أّولّيــة لمــا كــان ثمــة م اطــب بــل لمــا صــّق خطــابهم . ومذن فال طــاب موّجــه لهــم 

 لغرض إبانة األحكام التفصيلية إذ بها تتّم معرفة االشياء .

 فمن هذالء الذين أنكروا الحكم القطعي للعقل : 
                                                        

 . 424اتريخ الفلسفة احلديثة / (1)
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ين تفسـيرًا إنسـانيا في ته األلماني الـذي أقـام فلسـفته علـى أ - سـاس األخـ ق كمبـدأ أول وفسـر الـدِّ

اقرب إلى اإللحاد ورسم صورة لمستقبل سعيد على الواجب األخ قي . ومع ذلـك لـم يكـن يـذمن 

 بأحكام العقل بالمعنى األف طوني .

ومنهم ) وليم هملتون ( و ) منسل ( وت مذتهم أصحاب الفلسفة النسبية ومنهم ) الكسندر بن (  

) توماس هكسلي ( و )جول سيمون ( و ) بول جاني ( ومعظم ف سفة الواقعيـة و ) سـترلنج و 

ينيـــة بوجـــه الماديـــة وهـــم م تلفـــون مـــا بـــين مـــاديين وروحيـــين وطبيعيـــين  ( مـــن قـــادة الحركـــة الدِّ

ومتصوفة أمثال الفيزيائي ) باسكال ( والكنسي ) هكسـلي ( . فلـم يكـن نقـد العقـل والتشـكيك فيـه 

الماديـة كمـا يحسـب الـبعض ألن الماديـة ال ميمـة ألفكارهـا إذا أنكـرت العقـل والـوحي  من غايـات

ين مـــن  معــًا بـــل المـــاديون انتقـــدوا العقــل حرصـــًا عليـــه وأهـــل اإليمـــان انتقــدوا العقـــل لت لـــي  الـــدِّ

ين .  أحكامه الجزافية وتطهير الوحي من ا)راء الش صية ا ألنها أصنام بديلة للتي حاراها الدِّ

إذ هــم الحكمــاء علــى  –ذال الموجــه ا)ن لألصــوليين : ألــيس فــي كــ م هــذالء العقــ ء جــدًا الســ 

ومنكارهم للحكم العقلّي دليً  على عدم اتفاق العق ء بشان الحكم العقلّي نفسه  –تعريف الفلسفة 

.   

ألنهم وال ننتظــر إجابــة ألن الم تلفــين فــي حّجيــة الحكــم العقلــّي  يســتحيل اتفــاقهم فــي حكــم آخــر  

 اختلفوا في العقل نفسه فكيف بغيره مما يكون الحكم فيه للعقل ل .
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بــل العجــب مــن اخــت ف اإلخبــاريين مــع األصــوليين ومصــرار األصــوليين مــع ذلــك علــى وجــود  

شيء إسمه ) اتفاق العق ء ( ألن االخت ف نفسـه يحكـي صـدق قـول اإلخبـاريين وعـدم مطابقـة 

 قول األصوليين للواقع .

 الرد على احتجاجهم بقول ابن  دءيس الحلّي (:51) المسألة

 وهو قوله في كتابه ) السرائر ( : 

) إذا فقدت الث ثة يعني الكتاب والسنة واإلجماع فالمعتمد في المسـألة  الشـرعية عنـد المحققـين 

يـه الباحثين عن مأخذ الشريعة التّمسك بحّجية ) دليل ( العقـل فيهـا فالنهـا مبقـاة عليـه وموكولـة إل

فمن هذا الطريق توصل إلى العلم بجميع أحكامها الشرعية فيجب التّمسـك بهـا فمـن تنكـر عنهـا 

 عسف وخب  خب  عشواء وفارق قوله المذهب ( .

أقول : هذا القول من ابن إدريس ال يحتج به ألنه قـول أصـولي فهـو مـردود ا ذلـك أّنـه أول مـن  

 شيعة فيمن سبقه .صرح بالدليل العقلّي ودافع عنه خ فًا لكّل ال

 ( .  )ويظهر من ك مه أّنه يهدد بالخراج من لم يذعن للدليل العقلّي من مذهب أهل البيع  

فليس بأمانيه وال أماني غيره يدخل الناس وي رجهم من المذهب بل الذي يقبل و يرد هـم أراـاب  

رض علـيهم أعمـال (  الـذين تعـصلى هللا عليه والله و سللمالمذهب وأئمة الهدى من آل الرسول )
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ال لــق بكــرة وعشــيًا فلــم ال يكــون العكــس ومــا هــو الــدليل علــى قولــه هــذا وهــو أول واضــع للــدليل 

 العقلّي مع الكتاب والسنة في خانة واحدة ل

بــل تعــالوا نفكــر قلــيً  فــي جــرأة هــذا القــول علــى هللا . ذلــك أن الــدليل المقصــود لــيس الغايــة منــه  

ل هـو فــي مبـال الكتـاب والسـنة . فالعقـل يحكـم علـى األشــياء الكشـف عـن الحكـم الشـرعي ذاتـه بـ

وفي المسألة ثـم يقـول يجـب أن يكـون حكـم الشـرع كهـذا الحكـم ومطابقـًا لـه عـن طريـق الم زمـة 

 وهذا هو المراد من المستق ت العقلّية ومن الم زمة   .

ع وا)خر اله اصغر قليً  أَو ليس هذا معناه أّني إذا تابعته ات ذت الهين اثنين أحدهما هو الشر  

من اله الشرع يحكم فـي المسـألة حيـث ال اعلـم بحكـم الشـرع وعلـى الـه الشـرع أن يوقـع بالموافقـة 

 والقبول بهذا الحكم ل .

( فـي تفسـير قولـه تعـالى   )فكأن هذا الرجل ال يدري شيئًا عن التوحيد وال عـن قـول الصـادق  

: 

 دون هللا والمسيح بن مريم اتخذوا أح اءهم و ءه انهم أءبابا من - / 31التواة. 

إنما ات ذوهم أراابـا بهـذا ال سـواه . وال يوجـد أّي طريـق آخـر الت ـاذهم أراابـا . فليفسـر لنـا ا)يـة  

 ( .  )أحد األصوليين أن كانوا صادقين تفسيرًا مقبواًل خ ف ما قاله المعصوم 

 ا)ية هذه نماذج منها :ورد في هذا المعنى أكثر من عشرين نصًا في تفسير  
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 : عن حذيفة بن اليمان أّنه سئل عن قوله هللا تعالى : ألّولا

 اتخذوا أح اءهم و ءه انهم أءبابا من دون هللا  
 قال :

لم يكونوا يعبدونهم ولكن إذا أحلوا لهم أشياء اسمتحلوها وإذا حرمموا علميهم 

 (1)حرموها

( . قــال: قلــع لــه ات ــذوا أحبــارهم و رهبــانهم   ): عــن أبــي بصــير عــن أبــي عبــد هللا  الثااي  

أممما وهللا ممما دعمموهم إلممد عبممادة أنفسممهم ولممو دعمموهم أراابــا مــن دون هللا فقــال: ) 

لعبممادة أنفسممهم ممما أجممابوهم ولكممن احلمموا  لهممم حراممماً وحرممموا علمميهم حممالال 

 (2)فعبدوهم من حيث ال يشعرون (

 (:  )ا)ية فقال  ( . قال سألته عن  ): عن أبي عبد هللا  الثيل 

  أما أنّهم لم يتخذونهم آلهة اال أنّهم احلوا حراماً فأخذوا بمه و حرمموا حمالال

  (3) فأخذوا به فكانوا أربابهم من دون هللا

وفـي المضـمون نفســه األحاديـث مــن واحـد إلـى عشــرة مـن تفســير سـورة البـراءة مــن البرهـان وفــي  

( . و   )عرضين عن حجج هللا فهي في والية علـي حّجة ال صام للبحراني أنها نزلع في الم

 من تفسير سورة براءة . 49و 48و 47و 46و 45في تفسير العياشي األحاديث 
                                                        

 .120/ 7/ح  10الربهان يف تفسري القرآن /ج  (1)
 .1نفس املصدر واملوضع /ح (2)
 . 86/ص  47/ح  2تفسري العياشي /ج  (3)
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مـــن الواضـــق أن العقـــل إذا حكـــم فـــي المســـائل عنـــد غيـــاب الـــن  الشـــرعي فـــ  حاجـــة إذن إلـــى  

عمل العقلّي الخـت ف ( . لكن الفساد وسفك الدماء سيكون م زمًا لهذا ال  )اإلمام المعصوم 

 عقول الناس وأهواءهم فاإلمامة رحمة والحكم العقلّي المستقل هو مصدر الشرور .

فهل صاحب السرائر من المعصومين حتى يحتّج بقوله ل ولماذا ال يحتّجون بقول كّل من سبقه  

لشــيخ مــن أســاطين الشــيعة كالشــيخ المفيــد )ره( الــذي قصــر األدّلــة علــى الكتــاب والســنة وكــذلك ا

الصدوق ل ذلك أّنه لم يكـن شـيء إسـمه الـدليل العقلـّي قبـل ابـن إدريـس الحّلـي ا وحتـى المظفـر 

واالرغم من دفاعه عن هذا الدليل اعترف أّنه لـم يفهـم المقصـود منـه حتـى بعـد صـاحب السـرائر 

يعنـي ــ (1)بل اقّر بما نصه : ) وان ما ذكروه ال يصلق أن يكون دليً  في مبـال الكتـاب والسـنة (

 بالمعنى األصولي طبعًا .

 واليك تاريخ مل   لكياية تطور هذا الدليل من فم المدافعين عن المستق ت العقلّية : 

 ( في الرسالة األصولية .413اقدم ن  يذكر األدّلة وأقسامها هو الشيخ المفيد )ت   .1

لـى السـنة فهمـا دلـي ن فهـي  ترجـع إ –ذكر فيه أن األدّلة ث ثـة : الكتـاب والسـنة واقـوال األئمـة  

ومنما قال ذلك للتمييز عن سنة أهل السـنة المقصـورة علـى النبـي )صـلى هللا عليـه والـه و سـلم(. 

ولم يذكر العقل واإلجماع . ولكنه ذكر الطرق الموصلة لهـذه األصـول فهـي عنـده ث ثـة اللسـان 

 واألخبار وأولها العقل .
                                                        

 .121/ 3أصول الفقه ج (1)
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 ال يسّمى دليً  وقد اقّر بذلك المظفر حيث قال:وهذا بالطبع ال ع قة له بالبحث المذكور و  

 (2)) وهذه اإلشارة ال ع قة لها بالدليل العقلّي عند األصوليين (

 هـ ( . 460الشيخ والطوسي )ت  .2

قال المظفر : ) كتاب العدة للشيخ هو أّول كتاب مّبس  في األصول ولم يصرح بالدليل العقلـّي 

 .(3) (فضً  عن أن يشرحه أو يفرد له بحثاً 

 وهكذا هو الحال إلى زمن ابن إدريس الحّلي.

 . ابن إدريس الحّلي . قال المظفر :3

ـــّي ( وأورد الفقـــرة مـــن ك مـــه الـــذي ذكرنـــاه فـــي أّول  ) هـــو أول مـــن وجدتـــه يصـــرح بالـــدليل العقل

 المسألة .

 هـ . 589توفي ابن إدريس في سنة 

( ســنة 261ين غيبــة خليفــة هللا فــي األرض )إذن فــأّول إشــارة وردت عــن الــدليل العقلــّي بينهــا واــ 

 هـ . 328حيث انتهع السفارة المباركة سنة 

إذن احتــاج إبلــيس الملعــون إلــى قــرنين و نصــف مــن العمــل الــدؤوب إلدخــال المســتق ت العقلّيــة  

 ( هو المانع من ذلك .  )( . إذن فقد كان وجود الحّجة   )بعد غيبة اإلمام 

                                                        

 .122/ 3أصول الفقه /ج (2)
 .123نفس املصدر / (3)
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عة ألن الغيبــة ال تعنــي عــدم وجــود الحّجــة كمــا سأوضــحه فــي المســألة وهــذا مركــز ابــت ء الشــي 

 ال حقة .

( : ولفظ المحّقق لقب أطلقه األصوليون على أنفسهم التهام 676. مرحلة المحقق الحّلي )ت 4

 الرواة بعدم التحقيق .

ا لكــن إذا كــان التحقيــق بالصــغريات يــتّم عــن طريــق العقــل فهــو منتهــى الجهــاالت . فقــد أوضــحن 

طرفــًا مــن حكمهــم علــى النصــوص بعقــولهم ممــا يهــر خ فــة وفــق البحــث العلمــي المعاصــر . 

(.   )وهذا هو الجهل فهم ينكرون ما أنكرته عقولهم واكثر الحّق فيه كما قال أميـر المـذمنين 

 م اطبًا الناس :

   أيّها النا  إن أكثر الحّق فيما تنكرون  

ذمنون به ألنهم ات ذوا عقولهم أساسًا لألحكام فكأنهم لم ينتفعوا ويلزم منه أن أكثر الباطل فيما ي 

بالشرع فهل هذه القضية من المعض ت حتـى يجـادل فيهـا ال لـق ل . نعـم . إنهـا وراـك أعضـل 

المعض ت ألن اصل االبت ء عليها واها كما ورد ذلك في الحديث القدسي في م اطبـة العقـل 

. 

نعتـرف بالحقـائق   . فـالن م اطبـة الجليـل للعقـل ألنـه حجتـه علـى علينا أن نعيد تنظيم أفكارنـا و  

ال لــق ال ألنــه حّجــة ال لــق علــى هللا. فهــو يحكــم بالضــرورة علــى نفســه باتبــاع الشــرع وهــذا هــو 

 مركز االبت ء .
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قسم الحّلي دليل ابن إدريس هذا إلى قسمين وأوضحه بمزيـد مـن اإليضـاح فـي كتابـه المسـمى )  

 .6المعتبر (/ص 

ين مكـــي العـــاملي الجزينـــي المطلبـــي )ت  –الشـــهيد األّول  .5 ( كمـــا ذكـــره 786وهـــو جمـــال الـــدِّ

 ( في حاشية المعالم .776المظفر. ولكن التاريخ هو )

قســم القســم األّول إلــى ث ثــة كمــا فعــل الحّلــي وزاده ث ثــة أخــرى كمــا زاد فــي القســم الثــاني أراعــة 

 ى (أقسام أخرى   . جاء ذلك في كتابه ) الذكر 

قال المظفر الذي نقلنا عنـه هـذه ال  صـة للموازنـة مـع خ صـة أخـرى نـذكرها ألحـد اإلخبـاريين 

 قال:

) فـي حــين أن الكتــب المتداولـة للدراســة مثــل المعـالم والرســائل والكفايــة لـم تبحــث هــذا الموضــوع 

 (1)ولم تعّرف الدليل العقلّي (

 وقال أيضًا:

فيدًا هو الع مة السيد محسن الكايمي فـي المحصـول ) احسن من رأيته بحث الموضوع بحثًا م

 وتلميذه المحّقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي االصفهاني (.

                                                        

 .3/ج  124أصول الفقه / (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



أقول : البد من توضيق هذه المسألة فالن عدم يهور مباحث منفردة للدليل العقلّي ال يعني عدم  

أنفسهم وهو في صراع دومًا مع دليل وجود هذا الطريق في البحث فهو كما قلنا قديم قدم ال لق 

 الشرع .

( يحـــول دون التصـــريق بـــه واعـــد الغيبـــة البـــد مـــن مـــرور وقـــع كـــاف   )فكـــان وجـــود األئمـــة  

للتصريق فكّل جديد في الفكر البـد لـه مـن تأسـيس غيـر معلـن فـي البـدء وخاصـة مـع تأكيـد أهـل 

ين . فقد أخذت مد  )البيع  خلّية الحكم العقلي موضعها من ( على كفر من قال برأيه في الدِّ

األبحــا  فــي مســائل كثيــرة مثــل مســألة الضــد ومقدمــة الواجــب فــي أواخــر هــذا العصــر وكانــع 

أّولياتها منتشرة جدًا وأن لم ينتبه لها أحد . منتشرة في مباحـث األلفـاظ ألن مـن جملتهـا الظهـور 

الزيـادات واعـادة تنظـيم النسـق اللغوي الذي هو عقليٌّ المنحى بتقدير المجـاز والحويقـة والحـذف و 

 اللغوي وفق رؤيا ذاتية عقلّية محضة . 

وكذلك فهي موجودة في الظهور العرفي إذ هو في ا)خر يحكي عن جماعة العق ء في العرف  

ومن كانوا يقتصرون دومًا على عقولهم ال اّصة وال يذيدون زعمهم باستقراٍء علمي )راء العقـ ء 

ا ذلك ألنهـم سـيجدون اخت فـًا كبيـرًا بيـنهم ا ولكـن الظهـور العرفـي كمـا هـو .. وال ُيعقل أن يفعلو 

 واضق مندرج تحع عنوان الدليل العقلي . 
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وكــذلك فــالحكم العقلــّي كــان موجــودًا عنــدما قــاموا بتقســيم الحــديث إلــى صــحيق وموثــق ومتــواتر  

مــر بدراســة المــتن ومرســل ..الــخ إذ أن مرجــع هــذا التقســيم إلــى رؤيــا عقلّيــة محضــة . فالشــرع أ

وجعل المناط فـي ال بـر ال الم بـر ألن ضـب  الم بـر محـال وهـو مقصـور علـى عـ م الغيـوب 

 كما سأبّينه في خبر الواحد .

ألن ثبــوت حّجيــة خبــر الواحــد لــم تكتمــل لهــم اال بتوســ  حكــم  -فهــذا إذن تقســيم عقلــيٌّ محــض 

 عقليٌّ كما هو واضق من أبحاثهم .

عقلّيـة تتزايـد وتتفـرع مـن غيـر أن يجـرؤ أحـد علـى تحديـد اصـط ح ومفـراد وهكذا كانع األحكام ال 

دليل للعقل ألن هذا التحديد يأتي دومًا مت لفًا ومتأخرا زمنيًا عن الممارسة الفعلية لما هـو جديـد 

 للضرورات النفسية التي يحسب الشيطان لها حسابها .

مكن جعله يذمن بها ما لم يمارس أّواًل ذلك أن أّي كيان جماعي يرفض أشياء معينة محّددة ال ي 

تفاصـيلها بغيــر شــعور وال وعــي لمـدة طويلــة عمليــًا حتــى يجــد نفسـه فــي النهايــة مضــطرًا للت لــي 

عـن مبادئـه بالتـدريج ويتحـول إلـى مبـادئ أخـرى . وهـذا قـانون ثابـع فـي كـّل كيـان سـائر بطريــق 

 راف .فالن االصط حات المحّددة هي آخر يهورات االنح –االنحراف 

 بيد أّنه يست دم في البداية اصط حات قريبة وال تتعارض معها . 
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( ثــم يجـري تقســيم و   )الحـظ أن لفـظ ) أصــول ( يـأتي أّواًل ألنــه لفـظ شـرعي ذكــره المعصـوم  

تفريــع عليــه واالتــدريج يــتّم التصــريق بعــد ث ثــة قــرون بالــدليل العقلــّي . ثــم يجــري توســيع لدائرتــه 

 حكام العقلّية المنحرفة عن الشرع فعً  ولكن بتأخير.باطراد مع توسع األ

إّنــه صــراع مــع الشــرع ال مــع  –ويــأتي اإلعــ ن عــن ) الحكــم المســتقل ( للعقــل بعــد جهــد جهيــد  

 االخباريين كما تحسب . فالشرع نفسه عصي على قبول المضاد .

للظهــور بعــد دليلهــا  وهكــذا تــأتي الم زمــة أخيــرا فاحتاجــع الم زمــة إلــى أكثــر مــن تســعمأة ســنة 

العقلّي   . في حين أن الغاية منذ البـدء هـي الم زمـة . وسـبب ذلـك أن الم زمـة تقلـب معادلـة 

 الع قة بين العبد وال الق تعالى ولذلك فالن يهورها يحتاج إلى وقع أطول بكثير .

 وال تحسب أن األمر يتوقف عند هذا الحد . 

. وهذا البد من تحققه فـي النهايـة . فـا)ن يهـرت بـوادر  فالغاية هي الوصول إلى إنكار الحّجة 

لــه وأهــم تلــك البــوادر االقتــراب مــن تصــور الحّجــة ووضــعه ال ــاص بــافتراض نــواب لــه ولــديهم 

وال ُيكتــــر  بالتعـــارض مــــع انتهـــاء النيابـــة ألن أكثــــر ال لـــق كمــــا قـــال أميــــر  –ألقـــاب متشـــابهة 

 المذمنين : 

    و ينعقون مع كّل ناعق همج رعاع يميلون مع كّل ريح  

والغاية النهائية هي تبادل المواقع بين المحجوج والحّجة . ف  ضـرورة للتصـريق بهـا إذا اكتملـع  

(. لقولــه تعــالى : ) ات ــذوا أحبــارهم و رهبــانهم   )عمليــًا وهــو مــا الحظتــه فــي تفســير اإلمــام 
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م لهــذا لمــا أجــابوا إنمــا هــم أراــاب أراابــا .. ( ذلــك أّنهــم كمــا قــال لــم يت ــذونهم آلهــة إذ لــو دعــوه

والــرب م تلــف عــن اإللــه فيحصــل بهــذا تبــادل المواقــع ألن الــرب هــو المراــي وهــو الحّجــة . أال 

 ت حظ أّنه بنى المسيق بن مريم في ا)ية على النصب معطوفًا على لفظ الج لة ل

ذلـك -راابـا مـن دون هللاات ـذوا أحبـارهم ورهبـانهم والمسـيق بـن مـريم أفلو أراد مـا فـي بالـك لقـال 

أن اتباع المسيق هو اتباع هلل بينما اتباع األحبار والرهبان هو اتباع لألحبار والرهبان   فعطف 

 المسيق على لفظ الج لة .

 ( :   )من اجل ذلك قال الرضا 

    ؟فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفراً وابا جعفر 

تقليد لغير الحّجة . وواجب العالم هو تعليم الجاهل هذا التقليد ألن تقليد جعفر هو اتباع هلل ف  

(   )(. لـذلك قـال الرضـا  )ال تعلميه أن يقلده هو   إذن فقـد حـل محـل جعفـر وابـي جعفـر 

 . هؤالء  قوم أخذوا مواضعنافي نفس الن  : 

 فهل هناك شيء أوضق من هذا ل

فـــي تبـــادل المواقــع يـــدعي أن لفـــظ المســـيق  ولكــي يحـــرف اإلعتبـــاط اللغــوي ا)يـــة و يبـــرر عملــه 

 متأخر وتقديره أن يكون بعد ) أحبارهم ورهبانهم (  .
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ين الكركـي   إن هذا التفسير عن تطور األدلة نذكره خ فًا لمـا ذكـره الشـيخ حسـيين بـن شـهاب الـدِّ

( فــي الــرد علــى األصــوليين حيــث فّســر التحــول فــي المــذهب إلــى 1076العــاملي اإلخبــاري )ت 

 ل السنة بأسباب ذكرها .أصو 

ولــم ينــاقش الــدليل العقلــي والم زمــة ذلــك أن هــذا االصــط ح لــم يتبلــور بصــورته الراهنــة اال فــي 

 عهد متأخر كما ذكرنا.

إنمــا ناقشــهم فــي موضــوع االجتهــاد وحّجيــة خبــر الواحــد واعــض المباحــث اللفظيــة وأقســام الحكــم 

ات عملية للعقل قبل يهـور دليلـه المـذكور وهي ممارس –واعض القواعد )البراءة واالستصحاب 

. 

وهذا يعني عندنا شـيئًا واحـدًا وهـو أن هـذه األحكـام العقلّيـة فـي العمليـة االجتهاديـة هـي مواضـيع  

متفرقة للنزاع اجتمعع في النهاية واعد القضاء الصـوري علـى االتجـاه اإلخبـاري اجتمعـع سـوية 

 ت العقلّية .وأعلنع عن نفسها باصط ح عام لها هو المستق 

ومــن نقــاط الضــعف التــي يمكــن رصــدها علــى االتجــاه اإلخبــاري هــي التــردد فــي مواجهــة التيــار  

األصولي إذ سلكوا معه كسلوك الشـيعة مـع السـنة واإلسـ م مـع النصـرانية مـن موقـع المـدافع ال 

 المهاجم باستثناء االسترابادي .
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ــه فــاإلقرار بالمجــاز والحويقــة وكــذلك لــم يمكــنهم حــل المشــكلة اللغويــة التــي هــي أســا  س ذلــك كّل

والظهـــور والعـــرف كّلهـــا أحكـــام عقلّيـــة تبـــّرر عمليـــة االجتهـــاد ولـــيس ل جتهـــاد معنـــى ســـوى هـــذا 

فكأنهم وقعوا في التناقضات حيث اعترفوا بها . ومن جهة أخرى لم يمكـنهم إرجـاع محـال النـزاع 

 كّلها إلى أساس مشترك .

خروج عن الشرع وفق نصوص صريحة بذلك   بيد أّنهم لم تكـن كان إحساسهم أن العملية فيها  

لديهم نظرية متكاملة في اللغة وال في اإلدراك العقلّي منتزعة من الشرع   وهذا اإلحسـاس وحـده 

( الصــعب المستصــعب كمــا عبــروا عنــه   )ال يكفــي ويبــدو أن الــذين يفهمــون أمــر أهــل البيــع

 ( .  )ا يقول األمام الصادق لهمم بالفعل اندر من الكبريع األحمر كم

وعلى ذلك قسم الكركي مراحل تطور أدلة األصول إلى مراحل وأقسام سأختصـرها إلـى مـا يـأتي  

: 

 هـ.  600مرحلة الشي ين والسيد المرتضى : إلى  .1

حيــث ذكــر أن هــذه المرحلــة لــم تكــن فيهــا لإلماميــة دولــة تــدافع عــنهم وكانــع الفقاهــة فــي مــذهب 

 ستند إلى ذكر الحكم مباشرة عن طريق النصوص وا)ثار .( ت  )أهل البيع 
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. مرحلة دولة الناصر العباسي : وكان يميل إلى التشيع فظهر جماعة مـن اإلماميـة واختلطـوا 2

بعلمــاء العامــة الــذين كانــع الدولــة لهــم والمدّرســون مــنهم فكــان البــد مــن مــداراتهم وقــراءة كتــبهم 

 من ) البحو  الدميقة واللطيفة ( حسب تعبير الكركي .وتدريسها فمالع طباعهم إلى ما فيها 

قــــال: ورأى الــــبعض أن الشــــي ين والمرتضــــى ســــلكوا فــــي االســــتدالل ســــبل العامــــة علــــى بعــــض  

المســـائل بحســـب الظـــاهر للمماشـــاة معهـــم واإللـــزام لهـــم بمـــا يعتقـــدون صـــحته ال لكونـــه صـــحيحًا 

غفلة وشبهة دخلع علـيهم . وهـذا هـو عندهم . فتوّهم هذالء صحته و عملوا به ال عن عمد بل ل

 ما ذكره بالن   

 . مرحلة المطهر الحّلي ) الع مة ( :3

و فسر دخوله هذا الباب بقوله : ) أما اللزام ال صم أو من باب الغفلة كما فعله غيرهم فاحسن 

 الّظن بهم ومال إلى هذا الطريق ( .

قواعــد والــذي لّ صــه مــن فقــه الشــافعية قـال : ولــذلك أكثــر مــن الشــك والتــردد خاصــة فـي كتابــه ال 

 من كتابهم ) العزيز ( للرافعي  

 . مرحلة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني :4

قال: ودعا إلى طريق األقدمين حيث قال هذا هو الطريق الذي ينبغي حفظه ورعايته فأكثر من  

 ترجيق األحاديث في ) من ال يحضره الفويه ( .
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 م الفة   قال: ولكنه لم يجسر على ال 

ومذا صق تقسيم الكركي هذا فالن ابن المطهر الحّلي هو أّول واضع لألصول تل يصًا مـن كتـب  

الشافعية وأّول من أدخلها إلى التشّيع و يأتي من بعده ابن الشـهيد الثـاني والـذي خالفـه ولكـن لـم 

إلعـادة  يجسر على إيهار الم الفة وعمل بالترجيق والذي فيه شيء من تطبيقات تلك األصـول

 الثـقة باألخبار عن طريق الترجيق  

 . المرحلة ال امسة : مرحلة االسترابادي محمد أمين نزيل مكة .5

قـال : وفيهــا يهــر زيـن الــدين العــاملي و خليــل القزوينـي وعــدد غيــرهم وأشـار إلــى أن هــذالء لــم   

 تأخذهم في هللا لومة الئم فصّرحوا بما لوح إليه غيرهم .

علـى بعـض االخبـاريين حيـث بـالغوا فـي اإلنكـار علـى المتـأخرين ومنعـوهم مـن ثم عتب الكركـي  

إطـــ ق لفـــظ االجتهـــاد ولـــو اصـــط حًا وقـــال: كـــان يحـــب علـــيهم أن يجـــادلوا بـــالتي هـــي احســـن 

 ب اصة وأن هذالء )يعني األصوليين (غافلون والغافل ال ي م اال بعد التنبيه   .

م جـاءت  فـي كتابـه )هدايـة األبـرار إلـى طريـق األئمـة أقول : هذه خ صة تاري ية ألخبـاري قـدي 

هــــ وهـــو قريــب جـــدًا مـــن عصــر االســـترابادي ا والتـــي إذا  1076حيـــث تـــوفي عــام  -األطهــار (

حاولنــا مبضــها مــرة واحــدة وجــدنا فيهــا وفــي مجمــل كتابــه محاولــة لنصــق األصــوليين بــاإلعراض 
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ول إيجـاد األعـذار لهـم بشـّتى السـبل عن طريقتهم والرجوع إلى مـا كـان عليـه األمـر بأسـلوب يحـا

 مما ينب  عن وجود قوة مرعبة لألصوليين وخوف منهم وهذا طبيعي جدًا .

إذ يجــب علينــا أن نتصــور أن اضــطهاد التيــار اإلخبــاري داخــل التشــيع هــو نســ ة طبــق األصــل  

 الضطهاد التشيع كّله داخل العالم اإلس مي السني .

التشيع قد انتهى تأري ًا حينمـا تحـول إلـى اضـطهاد أصـولي  بل يمكن القول أن االضطهاد على 

 لإلخباريين .

ذلك أننا في كّل  األحوال ال مندوحة لنا من االعتقـاد بـان التشـيع فـي األصـل هـو التسـليم ألهـل  

( فهـذا التيـار هـو  صملد هللا عليمه والمه و سملمالبيع واإليمان بالحجج االثنى عشر بعـد النبـي )

والتشــيع اســم عــام اصــبق اصــط حًا م تلفــًا عمــا هــو فــي الروايــات فــالذا بلــ   المضــطهد تاري يــاً 

األمـــر أن يقـــوم التشـــيع باضـــطهاد التشـــيع فقـــد اكتملـــع تقريبـــًا ال طـــوط الرئيســـية للمـــذامرة علـــى 

 ( فالعدد سبعة فق  .  )ومع الحسن والحسين والزهراء  –التشيع الذي بدأ بأراعة فق  

وقــف مــن الحّجــة مبــال العقــل ال مجــّرد احتــرام اإلمــام علــي بــن أبــي ذلــك أن التشــيع هــو هــذا الم 

 (    )طالب 

( أو خوفًا  هللا عليه واله و سلم صلىبالطبع الجميع كانوا يحترمونه جدًا على األقل تملقًا للنبي ) 

أو ما يفرضه الهلع الـذي ال بـد منـه حـين يـرى ضـراه فـي الحـرب إذ لـم يكـن قـد رأوا فـي حيـاتهم 
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ًا يضرب وترًا فتنقسم األبدان أما طواًل ) إذا عـ  قـد ( وأمـا عرضـًا ) إذا اسـتقبل قطـع ق  ش ص

(  . أو ل صــائ  أخــرى عجيبــة فيــه تــدهش العقــول كالدهشــة التــي تصــيبها مــن آيــة ســماوية 

 مرعبة .

واألعــداء وال صــوم كّلهــم قــد جــاء عــنهم مــا يذكــد إقــرارهم بهــذه الفضــائل لكــن التشــّيع يبقــى هــو  

 ف الفعلي بين الذات واين الحّجة .الموق

الحّجة هادي لل لق ولكنه أيضًا فتنه مثل أّية آية سماوية أو  معجزة نبويـة . كانـع ناقـة صـالق  

ناقة صالق آّية وكانع مصدر شرب لهم لكن انصب الحقد على فصيلها إذ تقاسم معهم الشرب 

 هللا فهو فتنة .. والحّجة آية أيضًا وفتنة يتقاسم معهم أموالهم بفرض من 

  نا مرسلوا الناقة فتنة لهم فاءتق هم واصط ر و ن ّأهم أن الماء قسمة بيلنهم كلّل شلرّ محتضلر 

. 

( الــذي ولــد منــه   )( بــين آدم   )وليســع إذن مصــادفة أن يضــطجع علــي ابــن أبــي طالــب  

 ( الذي على يده تّم فناء ال لق .  )ال لق واين نوح 

بــين الحـــّق والباطـــل واــين الـــذات وهواهـــا واــين المـــرء وقلبـــه مثلمــا هـــو يـــوم فالقســيم يبقـــى قســـيمًا  

 (1)الويامة يقف قسيما بين الجنة والنار فيقول للنار هذا ف ن لك وهذا ف ن لي . 

 لقد منق الكركي لألصوليين جملة من األعذار هي : 

                                                        

 .92. و كنوز احلّقائق للمناوي / 75والصواعق احملرقة /ابن حجر / 6/402مضمون احلديث النبوي كنز العمال ج (1)
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 ا. اضطرارهم إلى دراسة كتب العامة .

 يبهم .ب. اضطرارهم إلى مناقشتهم بأسال

 ج. استلطافهم ومعجابهم باألبحا  التي سماها اللطيفة والدميقة.

د. غفلتهم عن الحقائق فأشار إلى غفلة كّل الذين جاءوا  بعـد الشـي ين والمرتضـى واحـدًا واحـدًا 

 ووصمهم بالغفلة كمجموع في مواضع كثيرة .

ــــى عوامــــل متنا  ــــى مثــــل هــــذا التفســــير الــــذي يعتمــــد عل قضــــة فاالســــتلطاف وال يمكــــن الركــــون إل

واالضــطرار والغفلــة عوامــل متناقضــة نوعــًا مــا ااّل إذا فهمناهــا علــى أنهــا عمليــة حصــلع بتــدّرج 

 بطيء في الزمن وأن ال حق دومًا ال يفهم مراد السابق .

نحن نقول أن هذه التي يذكرها الكركي هي الصورة الشكّلية لتنامي عملية األخذ بأصول العامـة  

امـــل األساســـي . االســـتلطاف وحـــده هـــو ســـبب يـــاهري ولكـــن كيـــف يحصـــل لكنهـــا ليســـع الع –

االستلطاف بما هو محرم ل بالطبع يحصل أَو ليسع المحرمـات هـي الشـهوات فـال لق يذخـذون 

من مأمنهم دومًا ويتّم استدراجهم من حيث ال يشعرون كما صـرح القـرآن إليهـار خبايـا نفوسـهم 

 وكشف حويقتهم أمام أنفسهم .

انع بها أكثرية أهل المّلة قبل دخولهـا التشـيع مثلمـا دانـع بهـا أكثريـة ال لـق فـي كـّل فاألصول د 

صملد هللا عليمه والمه و ملة ومنهم أهل الكتاب والذين تحـذوا هـذه األّمـة حـذوهم كمـا قـال النبـي )
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( في اشهر أحاديث الم حم : )حذوا القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا حجر ضـبٍّ  سلم

 .(1)ّموه (دخلت

ف  عجب إذن أن يسـري االتجـاه العقلـّي فـي عـروق األمـة كـاألمم التـي مـن حولهـا ا بـالرغم مـن 

أن العلم الحديث واكافة معطياته قد قضى على االتجاه العقلـّي فـي العلـم التجريبـي هـذا االتجـاه 

جارب العلمية الذي يحكم على االشياء جزافًا وفق قواعد وضعها مسبقًا اثبع الفح  الدقيق والت

خطأها الفاحش . ولم يكن إصـرار الكنيسـة علـى مواقفهـا بـالرغم مـن انكشـاف األخطـاء فـي تلـك 

المواقف اال إصرار على الحكم العقلّي المسبق فاألرض ليسع كروية الشكّل ولو دار حولها كّل 

الـع ذلـك .. ال لق واثبتوا كرويتها فعلـيهم أن يـذعنوا إلـى أنهـا ليسـع كرويـة مـا دامـع الكنيسـة ق

 ( وال كتبهم المنّزلة .  )( وأنبياء بني إسرائيل وال عيسى   )الكنيسة فق  ال موسى 

وينبغي است دام المجـاز واالسـتعارة لتفسـير أّي نـ  ورد عـنهم فـي كرويـة األرض مـن اجـل أن  

 يبقى حكم الكنيسة صحيحًا  

بــد مــن ) صــرف وتأويــل( حــديث  وحــد  مثــل ذلــك حــذو القــذة بالقــذة فــي المّلــة ا)خــرة ا إذ ال 

( فــي االرضـين الســبع وسـماواتها حتــى يطـابق ) الحــس وعلـم الهيئــة ( حسـب تعبيــر    )الرضـا

 أحد العلماء القدامى .

                                                        

 من تفسري الربهان والقمي وغريها . لرتكنب طبقاً عن طبق  انظر النصوص يف تفسري قوله تعاىل  (1)
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يتوجه الشك إذن عندهم إلى الن  نفسه ويسـتحيل أن يوّجهـوا الشـك إلـى الحكـم المسـبق . وهـذا 

للغـوي فــي الغــرب فثمــة كهنــوت فــي العلــم الطريـق نفســه ا)ن مســت دم فــي أرقــى مراكــز البحــث ا

 وكهنوت في األدب وفي كّل فرع من فروع المعرفة .

ففي األدب في القصة والشعر والرواية ومجمل العمل األدبـي تـّم االسـتحواذ علـى الـن  وابعـاده  

 عن مراده بهذه الطرائق نفسها وهناك قلة فق  عارضع هذا العمل األناني والغير مسذول .

 فري ترلي ( في معرض نقده للمدارس النقدية في الغرب :يقول )جي

) إن نصًا أدبيا شأنه بذلك شان أّي عمل فني آخر يقع في حالة تضاد بين نوعين م تلفين مـن 

المعنى . أن المعنى المتجه إلى ال ارج أي المتعلِّق بالقصد والغرض هو الذي يحـّدد معنـاه أّنـه 

 . معنى ينتمي إليه وينبغي أن نحترمه

وحينما يتعين علينا أن نفتش عن معناه في سـطحه بـين ع ماتـه والتـي قـد تعنـي أّي شـيء نريـد  

أنها تعنيه خ فًا لع مات الن  أو مذلفه القائلة أن هـذه االحتمـاالت ينبغـي أن نصـرف النظـر 

فالننــا والحالــة هــذه م ولــون بــل مضــطرون إلــى إبعــاد الــن  عــن مذلفــه ووضــعه تحــع  -عنهــا

 .(1)ده (رحمة نقا

وهذه العبارات المقتضبة لهذا المفكر إنما تل   لنا كّل العملية االعتباطية المستمرة إلـى اليـوم  

فــي فهــم الــن  بعقــل المتلقــي وحــده مــع اســتبعاد المذلــف فيحتــاج إلــى إعــادة بنــاء الــن  وتقــدير 
                                                        

 .1998/ 2الثقافة االجنبية /ع  –جذور التفكيك / جفري تريل  (1)
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منا أصً  بهذه البنية بنية بديلة له م الفًا مراد المذلف والذي عبر عن رأيه بالقول أّنه كان يريد 

 فهم القصد واستبعاد تلك االحتماالت المتعددة للتأويل .

وهــذا هــو الحــّق والعــدل واإلنصــاف . فلــو اتبــع ال لــق خــ ف هــذه الطريقــة فــي كافــة األعمــال  

لفسدت األرض تمامًا إذ ال يبقى أحد يحترم قول ا)خر إذا كان كّل ش   يسمق لنفسـه تأويـل 

 الن  حسب مراده .

هــذه الطريقــة فــي التأويــل والتــي ســميناها باالعتباطيــة بنــاء علــى تســمية أهلهــا للغــة أنهــا ) نظــام  

اعتبــاطي ( كانــع قــد خرجــع أصــً  مــن العــالم اإلســ مي و تحديــدًا مــن مراكــز البحــث اللغــوي 

 لتأصيل األصول ومباحث األلفاظ .

و رااها العـالم اإلسـ مي فـي رجعع إذن إلى مواضعها األصلي الذي جاءت منه بعد ما تبناها  

القــرون الوســطى وهــي الفتــرة المظلمــة فــي أوراــا ذلــك أن منشــأها األصــلي هــو أهــل الكتــاب مــن 

اليهود والنصارى إذ  قاموا بتحريف الن  ) عن مواضعه ( و ) من بعد مواضعه ( كما ي برنا 

 وه .القرآن الكريم في آيتين ا لوصف هذه العملية وصفًا دميقا من كافة الوج

ومع ذلك فالن األكثرية في الغرب أيضًا سـائرة بهـذا الطريـق إلـى حـد اعتبـار مذلـف الـن  ) مـن 

 الموتى ( .

 يقول اليهودي ديفيد كونز وهو من نقاد الغرب : 
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)أن فكرة الحوار مع نـ  ال تحتـاج إلـى حـوار مـع مذلـف كنتيجـة ضـرورية لهـا ألن اللغـة تـتكّلم 

وهو لهذا السبب ال يحتاج إلى إشـراك المذلـف إذ مـن الممكـن  لذاتها حسبما يذكد جدل )ريكور(

إجراء حوار مع الـن  فقـ  دون وضـع شـ   وراء الـن  ونظـرًا ألنـه يعتـرف أن التعامـل مـع 

( ف  بد أن يعتـرف 183ت /-المذلف وكأّنه ميع أثناء قراءة الن  يعد إجراءًا جيدا حسب )ك

حث السائل عن إجابتها ا ألن الن  يكون شريكًا أن بالمكان الن  اإلجابة عن األسئلة التي يب

 .(1)في الحوار أفضل من مذلفه ألن الن  ال يغير رأيه (

من المعلوم أن أّية عبارة ال بد أن يتغير مفهومها ولو مع أساليب اإلعتباط كّلها عندما نتصـور  

ت ا واالستبعاد الخ من االحتماال…أن القائل : امرأة أو رجل أو طفل أو كهل عاقل أو مجنون 

الّتام لتصور وجـود شـ   وراء الـن  هـو الغايـة أو النهايـة مـن اإلعتبـاط والتعسـف وكـأّنهم لـم 

يكفهم تغيير البنية وحدها فأرادوا الت ل  من ارتباط المقول بالقائل إذ يقوم هـذا االرتبـاط بالبقـاء 

يـــة وحـــدها والتـــي تـــّم نـــوع مـــن التحديـــد للمعنـــى غيـــر التحديـــد الـــذي تنطـــوي عليـــه البنيـــة التعبير 

االســتحواذ عليهــا وتحويــل وجهتهــا عــن طريــق المجــاز واالســتعارة والتقــديم والتــأخير .. وأشــباهها 

 من صنوف اإلعتباط . 

                                                        

 .1/1998النص والسياق /ديفيد كوركز / الثقافة االجنبية /ع (1)
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أن الحرب المستمرة من قرون طويلة على داللة الن  إنما هي جـزء مـن األسـاليب المسـت دمة  

لهـا مـن وراء ذلـك اال هتـك حرمـة الـن  لترسيخ الحكم العقلّي المنفرد علـى النصـوص وال غايـة 

 ليمكن االستفادة منه في أّي وجه يشاءه الناقد .

ومذا رجعنا إلى ابن إدريس الحّلي أّول مشكك في خبر الواحد وأّول من أشار صراحة إلى الدليل  

ًا العقلّي ف  نجده بحاجة إلى ذلك من الناحية العلميـة إذ لـم يكّلفـه الشـرع علـم مـا لـم يكـن معلومـ

في األصل إذ تقع تبعته الشرعية علـى مـانعي العلـم بـه . ومذن فلـم يكـن بـدافع شـرعي أو علمـي 

بل بدافع ذاتي محض لجعل العقل يحكم مقابل الشرع بنفس القوة والقدرة في كّل موضع حصل 

 فيه التباس أو بدا وكأن ال طاب لم يذكره فيأتي خطاب العقل ليكون شريكًا في التشريع .

دنا استعراض الشرك قرآنيًا في كافة الموارد لوجـدنا لـه صـورًا عديـدة ا لكنهـا تجتّمـع تحـع ولو أر  

هــذا العنــوان فــي حالــة واحــدة فقــ  وهــي أن مرجــع كــّل تلــك الصــور إلــى الحكــم العقلــّي المســتقل 

 والزعم بمطابقته للحكم الشرعي .

مثلمـا يحلـف الـذين عبـدوهم ولذلك يحلف المشركون عند الحساب أّنهم لـم يكونـوا مشـركين قـ  ا  

أّنهــم كــانوا فــي واقــع الحــال غــافلين عــن هــذه العبــادة وأنهــم لــم يعلمــوا أصــً  أن لــديهم أش اصــا 

 يعبدونهم .
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لكن لن يقبل منهم ذلك مطلقًا لسبب بسي  هو ان هذه العملية ليس منشأها خطأ عقلـيٌّ محـض  

القصــور واجبــروه علــى الحكــم  حتــى تّمــر بغيــر عقــاب بــل علــى العكــس فالعقــل مقرعنــدهم بهــذا

ب ــ ف التصــميم الموضــوع فيــه .. و ستصــبق عقــولهم مــن جملــة أعــداءهم مثــل أيــديهم وأرجلهــم 

 وجلودهم التي تشهد عليهم .

كان إذن منشأ هذا الشرك هو الكفر ألنه أقدم وأسبق من الشرك كما أوضحناه بحديث الصـادق  

(   عندئذ يعترفون بكلِّّ وضوح )ا كافرينأنّهم كانو   / 130األنعام. 

يتوجب على العلماء إذن أن يدرسوا مجمل ال طاب للتعرف على أوليات العقيـدة . إن المفـاهيم  

التــي لــديهم عــن الشــرك والتوحيــد وعــن الكفــر واإليمــان ال ع قــة لهــا بمــراد الشــارع وال بال طــاب 

ي النهاية إلى قـرارات ال لـق الكّلي . إن الطاغوت ال ارجي والشر بكافة أشكاله وصوره يرجع ف

و رغبــة كــّل ) أنــا ( فــيهم  فــي االســتحواذ علــى ا)خــرين بأّيــة صــورة ولــو عــن طريــق الشــعر أو 

ين والقانون والسياسة .  المقالة أو الفن أو النحع فضً  عن القواعد الذاتية في الدِّ

لداخليـــة للـــذوات . منشـــأ األوثـــان فـــي ال ـــارج واألصـــنام المعبـــودة بكافـــة صـــورها هـــو األصـــنام ا 

والتوحيد هو تحطيم هذه األصنام من الداخل ا فالن إلغـاء صـورة مـن صـورها ال ارجيـة ال يعنـي 

خفاءهــا مــن الــداخل فهنــاك مليــون صــورة بديلــة للصــنم المصــنوع مــن خشــب أو حجــر . بــل أن 

نحوتـات الترادف بين األصنام واألوثان كألفاظ خطابية ذات داللة واحدة وتصويرها على أنها الم
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هو من مبتدعات اإلعتبـاط لتحجـيم مفهـوم الشـرك والكفـر وتقلـي  صـوره المليونيـة األعـداد إلـى 

 صورة واحدة بحيث إذا لم تظهر هذه الصورة فالناتج أن هناك إيمان ال كفر .

وهذا هراء فال طاب مبطل ألحادية الصورة ال اصة بالشرك أو الكفر. ذلك أن ال طاب القرآني  

عد حد وهو يحـب  دومـًا كافـة المحـاوالت التـي تريـد مشـاركته فـي حـوار نصـي كمـا عجيب إلى أب

ذكـــر هـــذالء . انتبـــه إلـــى الـــن  وراجعـــه بتأمـــل ســـتجد أّنـــه يضـــفي حركـــة فاعلـــة محـــدودة علـــى 

األصنام واألوثان حيث يكون التبادر الذهني مرتبطًا بصورتها المنحوتة الجامدة . وعلى العكس 

ة مطلقـــًا حيـــث يكـــون المتبـــادر للـــذهن أن المقصـــود أشـــ اص مـــن مـــن ذلـــك ينفـــي عنهـــا الحركـــ

الطاغوت أو الجن أو الشياطين . ففي الحالة األّولى يحب  المحاوالت الرامية إلى تحديد صورة 

الشــرك بصــورٍة واحــدٍة هــي التماثيــل الجامــدة المنحوتــة . وفــي الحالــة الثانيــة يفعــل العكــس يحــب  

صـــنمية والوثنيـــة علـــى التماثيـــل إياهـــا. وفـــي الحـــالتين يحـــد  المحاولـــة التأويليـــة لقصـــر صـــفة ال

ت حم داللـي للـن  مـن حيـث هـو نظـام كّلـي فـي خطـاب شـامل إلحبـاط كـّل احتمـاالت التأويـل 

 االعتباطي .

والعجيب في هذا أن المتبادر من معـاني للـن  حيـث هـي خاطئـة دومـًا فالنـه ال يقـوم باللغائهـا    

ينما يقوم ينفس الوقع بتغييـر موضـعها ال ـارجي فقـ  مـن خـ ل بل يجر المتلقي بقوة وراءها ح

 االنطباق فيقوم بتحديد أو تعميم الداللة خ فًا للمتبادر .
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مثال ذلك انك إذا كنع تعرف ش صا بالسم ) زيد بن احمد ( مثً  و هناك من يعلـم أسـماء كـّل  

رجل فدخل غيره فقد تّم تحويل األفراد ا وقال لك : سيأتي زيد بن احمد فتبادر إلى ذهنك ذلك ال

التبادر إلى ش   آخر من غير إلغاء إلسـم األّول وعندئـٍذ تعلـم أن هـذا الرجـل ا)خـر هـو زيـد 

 بن أحمد أيضًا وأن الفكرة القائلة أن زيد بن احمد هو اسم لش   واحد كانع خاطئة .

ولـذلك فـالن مـن طبيعـة إن األحكام المسبقة لتأويل الـن  هـي أحكـام عقلّيـة وهـي قاصـرة دومـًا .  

الن  القرآني أّنه مركز النبعا  غير منقطع للمعرفة ومصّحق مستمر لألخطـاء العقلّيـة ولـذلك 

 يتّم به التعّقل والحكم عليه هو خ ف التعّقل .

إن الذين وضعوا قواعد المستق ت العقلّية مقابل الن  وأعطوا للعقل حّجة في الحكم مستقً   

في حويقة األمر بتدمير العقل من خ ل إيقاف عملية التعّقل . وأتمّنى أن  عن الشرع إنما قاموا

 يكون هذا األمر واضحًا للقراء كما هو واضق  وجليٌّ بالنسبة لي .
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 بطال آخر للمستق ت العقليّة عن طريق ( : 52المسألة )

  قراءهم بالنسخ

حكم الشرعي . وهذا اإلقرار مبطل للمستق ت العقلّيـة أقّروا بحصول النسخ في التشريع وتبدل ال 

 فهو الزم بّين .

 : بيين المالزمة

لو حكم العقل مسـتقً  وجـاء الحكـم الشـرعي بمقتضـاه ومطابقـًا لـه فيلـزم أن يحكـم مجـددًا بتبـدل   

 الحكم الشرعي بالنسخ ا ألنه إذا لم يحكم مجددًا لم يطابقه الحكم الشرعي بعد النسخ .

ا كــان ال يقــدر علــى الحكــم المتجــّدد ألنــه مــرتب  بالحســن والوــبق العقلــي وهــي ثوابــع . إذ ال ولّمــ 

يتحّول الحسن عقً  إلى قبيق أو العكس ااّل عند حصول معرفة احاطية بالتفاصيل بحيـث يبقـى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



العنـوان كمـا هـو وهـو متعـذر علـى العقـل الجمـاعي والفـردي سـواء ا فيثبـع بطـ ن حكمــه األّول 

 بع بط ن كّل حكم عقليٌّ آخر باستق ل عن الشرع .ومنه يث

فــالذا قــالوا : لــيس هــذا هــو المقصــود مــن الم زمــة إنمــا المقصــود أن العقــل يحكــم بحســن شــيء  

ومبحــه ولــو لــم يبلغــه حكــم الشــارع فيــه بمــا أودع هللا فيــه مــن ملكــة علــى معرفــة الحســن والقبــيق 

تطـابق الحكمـين حكـم العقـل هـذا وحكـم الشــرع  والتّمييـز بينهمـا ا والم زمـة تتحـد  عـن ضـرورة

 في الموضوع نفسه بغض النظر عن األسبوية وعنصر الزمان .

: ال يمكنهم إثبات االستق ل في الحكم بغض النظـر عـن األسـبوية والزمـان فهـو ممتنـع  الجواب 

وجـود ثمـرة منـه  وال يبقى إذا انتفع األسبوية أّي معنـى للـت زم المـذكور إذ أّنـه سـُيلغى فـورًا لعـدم

 على اإلط ق.

ولذلك يعجز العقل عن تقرير ما هو حسن وقبيق في حكمين شرعيين بعد صدورها همـا الناسـخ  

 والمنسوه فضً  عن التنبوء بهما قبل الصدور.

 فاألسبوية فكرة متضمنة في الم زمة العقلّية تضمنًا وال تنفك عنها مطلقًا. 

وهو غير مبـرئ للذمـة فيـأتي العقـل الحقـًا لـيحكم بحّجيـة األخـذ  أال تراهم يفترضون الّظن بالحكم 

ـــة ل . والعمليـــة كّلهـــا متناقضـــة مـــع نفســـها  بهـــذا الّظـــن ل واعـــد القطـــع بحّجيـــة  الّظـــن تبـــرأ الذّم
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باألســبوية ال ســواها . إذ لــيس المقصــود باألســبوية ااّل أســبوية الحكــم نفســه حــال البحــث وليســع 

 لوحي تقّدم على علم األصول تاري يًا.أسبوية تاري ية ألن انتهاء ا

الم زمـة تقــول أنـي اجهــل الحكــم فـاحكم بالعقــل أواًل واحكـم ثانيــًا واالعقــل أن هـذا الحكــم صــحيق  

واحكم ثالثًا أن الحكم الشرعي سيكون مطابقًا لهذا الحكم حينما اعلم به نصًا ال اجتهـادًا مسـتقً  

كــن لجهلــي بــه يتــأخر العلــم بــه والعلــم بــه هــو فــالن  موجــود ا)ن بــل ســابق علــى الحكــم ول –

مصـدر الحكــم الــواقعي فهـو مســتقبلي فــي الزمـان شــئع أم أبيــع . ومذن فـالحكم العقلــّي المســتقل 

بـــالمعنى األصـــولي مـــ زم لألســـبوية واغيرهـــا ال معنـــى لـــه وال يســـتحق أصـــً  ذكـــره فضـــً  عـــن 

 مناقشته .

حكم أصـً  بأّنـه يـن فهـو عنـدهم كأنمـا ي تفـي أما التناقض فهو مشين هنا ألن العقل هو الذي 

ويظهـر فجـأة فحيـث ي تفــي يظهـر إشـكال شــرعي وحيـث يظهـر العقــل ي تفـي اإلشـكال الشــرعي 

 ويلزم منه االعتراف بان النظرة األّولى للشيء لم تكن نظرة بعقل وهو عجيب .

جــاء ك مــه متناقضــًا  ومنمــا غرابتــه لوجــود األســبوية ال ســواها فكــّل مــن أراد ســبق المــولى بــالحكم 

 مثيرًا للس رية مهما حاول أن يصوغه من صياغات .

فــالذا كــان فــي العقــل هــذه القــدرة فيفتــرض أن ال يظهــر اإلشــكال الشــرعي وال تنبثــق مشــكلة يقــوم  

 بحلها العقل  .
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الظاهر أن المشكلة يهرت حين فقدان المتلقي عقلـه وهـذا مـا يطـابق القـرآن تمامـًا ألن مـن أراد  

المولى بالحكم فليس من الذين يعقلـون قطعـًا فسـبحان راـك كيـف أتقـن صـنع العـالم وكيـف سبق 

ـــه مـــن زوال حجتـــه قبـــل  قهـــر الكائنـــات قهـــرًا علـــى عبوديتـــه . فكـــّل مـــن أراد أن يعصـــيه البـــد ل

 العصيان وخ له واعده فهل تعلم أحدًا سواه بهذه الصفة ل

  ءّ السموات واألءض وما بينهما فاع ده واصط ر ً  .-65 /19 لع ادته هل تعلم له سميا

ال محي  لهم من االعتراف أن حكم هللا تعالى مستقل كذاته فحكمه هو الحكـم المسـتقل ولـيس  

حكــم اإلنســان . إذن سيصــبق اإلنســان إلهــا آخــر ا ولــذلك أقــّر أميــر المــذمنين علــي ) ع ( بهــذا 

ال طــاب الشــرعي ألنهــا مــن كــ م اإلقــرار فــي أوراده وادعيتــه والتــي يفتــرض أن تكــون جــزءًا مــن 

 (.  )المعصوم 

فمــن أّي خطبــة ودعــاء تريــد أن نســتدل علــى ذلــك ل إنهــا موجــودة فــي كــّل أقوالــه تقريبــًا . انظــر  

( يقــر ويعتـــرف   )دعــاءه يــوم الســـابع عشــر مــن كـــّل شــهر فــالذا راجعـــع هــذا الــدعاء وجدتـــه 

نــه واعــد خروجهــا وقبــل دخولــه قبــره بالوحدانيــة قبــل وجــوده واعــده ومادامــع الــروح تســري فــي بد

واعــد دخولــه قبــره ثــم يــذكر الحــواس حاســة فحاســة ويذكــد الوحدانيــة قبــل تــوارد المعلومــات عــن 

 طريق الحواس واعد تواردها وحال عدم تواردها 

 فماذا يريد أن يقول في كّل ذلك ل
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رّب قبل حكمي واعد  يريد أن يقول بالطبع أّنه : ال حكم لي مطلقًا بل أنا محكوم ألن حكمك يا 

حكمي فالذا حكمع أشركع سواء طابق حكمك أم لم يطابقه وأنا اعترف بأنـه ال حكـم لـي اال مـا 

 حكمع .

 –فاالســتدالل واضـــق بــه مـــن حيــث أن الحكـــم اإللهــي غيـــر مــرتب  باإلنســـان ال كفــرد وال كنـــوع  

 سوى أن اإلنسان موضوع لهذا الحكم فهو محكوم ال حاكم .

أن حكمــه تعــالى هــو المســتقل كذاتــه تعــالى فهــو لــيس علـــّة لمعلــول كمــا قــالوا فــي ومفـاده الوحيــد  

الفلسفة إذ العلـة الزمـة ومحكومـة بـالمعلول ا وتقّدمـه كونـه علــّة أولـى ال ينفـع بـل هـو حـي قيـوم 

منفـرد مـع تصـّور فنــاء العـوالم كّلهـا وهـو واحــد ال وجـود حويقـي لسـواه ولــذلك فـ  موضـوع أصــً  

 اه .لحكم حاكم سو 

( علــى هــذا اإلقــرار ســرد  بــذكر كــّل االشــياء الممكنــة فأحــال وجودهــا   )لــذلك تقــدم فــي دعــاءه  

 وميامها به على طول صفحتين كاملتين فمنها مثً :

 ال اله اال أنت عالم كّل خفية . ال اله اال أنت عالم كّل سريرة .

 لوى .ال اله اال أنت شاهد كّل نجوى . ال اله اال أنت كاشف كّل ب

 ال اله اال أنت كّل شيء خاضع لك . ال اله اال أنت كّل شيء داخر إليك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ال اله اال أنت كّل شيء مشفق منك . ال اله االّ أنت كّل شيء ضارع منمك . ال  

اله اال أنت كّل شيء راغش اليك .ال اله اال أنت كّل شميء راهمش منمك . ال المه 

 الخ.…اال أنت كّل شيء قائم بك 

 ون كّل شيء راهب وراغب وضارع إليه لفكيف يك 

أليس الكفار والمشـركين قـد عصـوه ولـم يضـرعوا إليـه وهـم مـن األشـياء ل . أم تحسـب أن اإلمـام  

 ( ال يدري ذلك ل  )علي 

 )ك . فالن الكائن اإلنساني ي يل إليه أّنه يحكم في األشياء ولـيس هـو بحـاكم حويقـي . واإلمـام  

 الع قات مع هللا ال ياهرها . فهو يدرك جيدًا وفـوق مـا ندركـه بمـا  ( إنما يتحّد  عن حويقة

 ال يقاس أن هذالء العصاة خاضعين مرعواين ضارعين من حيث ال يعلمون  .

فهــل رأيــع خضــوع العقــل وذّلتــه حينمــا أراد الحكــم فلــم يكــن لــه طريــق لــذلك ســوى المغالطــة فبــدأ  

 ة في الحكم ل .باللغاء وجوده ومفناء ذاته للتوصل إلى المغالط

وهل هناك حاكم خضعع له األعناق إلى هذا الحد سوى هللا بحيث أن العاصي لم يعصه حتى  

 يمهد بال ضوع والذّلة واإلقرار ومن كان ال يشعر بذلك ل

فــي وســ  الــدعاء يبــدأ اإلمــام بالتســبيق فــي فقــرات مــأخوذة مــن الــن  القرآنــي . ثــم يبــدأ التشــهد  

صـف وهـو يريـد التوصــل إلـى أّنـه يشـهد لـه بالوحدانيـة وعـدم مشــاركة بالوحدانيـة فـي صـفحتين ون

أّي م لــوق لــه فــي أي شــيء حــال فنــاءه وعــدم وجــوده أيضــًا ااّل فــي كونــه فكــرة أو اســم موجــود 
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بــالقوة عنــد هللا بــل يذكــد علــى فكــرة ) كــّل حــال أبــدًا ( لتكــون الشــهادة متحققــة فيمــا ال يمكنــه أن 

 دم وجوده يتصوره من حاالت لوجوده أو ع

 ( في بعضها:  )يقول اإلمام 

 اشممهد أن ال الممه اال هللا وحممده ال شممريك لممه ممما دامممت الجبممال راسممية و بعممد

زوالها . اشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شريك له ما دامت الروح في جسمدي 

   و بعد خروجها

 ثم يقول :

نمان  ومما لمم تسممعا اشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شريك لمه مما سممعت ايذ

 وعلد كّل حال أبداً. 

اشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شمريك لمه مما أبصمرت العينمان ومما لمم تبصمرا 

 وعلد كّل حال أبداً .

اشممهد أن ال الممه اال هللا وحممده ال شممريك لممه ممما تحممرك اللسممان وممما لممم يتحممرك 

 وعلد كّل حال أبداً.

ه قبممل دخممولي قبممري وبعممد دخممولي اشممهد أن ال الممه اال هللا وحممده ال شممريك لمم

 (1)وقبري وعلد كّل حال أبداً 

                                                        

 .358الصحيفة العلوية / (1)
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( فـي سـرد وقـائع التغيـر المحتّملـة لوجـوده و حواسـه مـع ثبـات إقـراره   )و هكذا يستمر اإلمام 

بنفس الحكـم األّول وهـو الشـهادة بـان هللا ال الـه اال هـو ال شـريك لـه وال يكتفـي بـذلك حتـى يعّمـم 

 يقول وعلى كّل حال أبدًا.الحكم على حاالت التغير ف

إذن فهــو يت لــى عــن حكمــه ال ــاص . وهــو بهــذا الت لــي إنمــا حــاز علــى القــوة والمعجــزة . لقــد  

( إلــى حــد االســتغراب مــن هــذه الطاعــة مــن قبــل الصــحابة فقــد وصــفوه بأنــه   )أطــاع الرســول 

 أطوع له من العبد لسيده ومن ال اتم في إصبع الرجل .

حكامـه هـي أشــياء مفاجئـة لآلخـرين لغرابتهــا ألنـه لـم يكــن ليـدخل هـواه فــي ولـذلك كانـع أفعالــه وأ 

 حكم هللا ا هذا أن كان له هوى مثل ا)خرين وااّل فيبدو أن هواه اصبق هو ذاته حكم هللا .

( بهـذا الوصـف الغريـب وهـو أنـه ال يـدور  صلد هللا عليمه والمه و سملموأال فكيف يصفه النبي ) 

 (: صلد هللا عليه واله و سلملذي يدور معه وذلك في قوله )مع الحّق بل الحّق هو ا

   علي مع الحّق والحّق مع علي يدور معه حيثما دار  
( فـالحّق هـو الـذي   )كّل ما ُيرجى وأقصى مـا ُيرجـى مـن ال لـق أن يتبعـوا الحـّق . أمـا علـي  

لـ  بشـكّل تـام مـن أّيـة ي حقه ويفتش عنه ليدور معه   وال يحد  ذلك لكائٍن ما لم يكـن قـد ت 

حالة للتداخل بين مراده الذاتي ومراد هللا ا بل ت ل  من نفس مراده الذاتي وألغاه إلغاءًا كامً  

  حينما قال م اطبًا الجليل تعالى :

    ..فاجعلني كما تريد الهي أنت كما أريد  
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 وهكذا ت لى عن إرادته كاملة بهذه العبارة . 

 جاجهم بمستحدثات المسائل :نقض احت (:53المسألة )

وممــا احتجـــوا بـــه أن مســـتحدثات المســـائل محـــل ابـــت ء المكّلفـــين ولـــم يتطـــّرق الشـــارع إليهـــا ولـــم  

يبحث في حكمها مـن قبـل . فكيـف يجـوز تـرك العـاّمي بـ  فتـوى ل فيثبـع بـذلك جـواز االجتهـاد 

العقـل بــل ال يمكـن البــّع  والتقليـد ) بمعناهمـا األصــولي ( ا واالجتهـاد بهــذا المعنـى مـ زم لعمــل

 بتلك المسائل وحكمها إال عن طريق الم زمة إذ لوالها لما أمكن معرفة الحكم الشرعي .

إن هــذا صـــحيق جــدًا فــ  يمكـــن البــّع بتلــك المســـائل وحكمهــا ااّل بالم زمــة . ولكـــن  الجااواب : 

من انكشــف يــوم المذســف أن النــاتج منهــا لــيس الحكــم الشــرعي قطعــًا ا  إنمــا هــو حكــم العقــل و 

 الويامة مطابقة الحكم الشرعي له .

ونقول بالقطع ولو مع المطابقة لوجـود نـ  شـرعي يحكـم فـي هـذا ولـذلك ال يمكـن إلغـاءه ألنهـم  

 لم يقولوا بالمكانية إلغاء الحكم الشرعي بالحكم العقلّي .

الذّمــة حــين الحكــم وهــذا الــن  قــد ورد بألفــاظ كثيــرة جــدًا وصــورًا متعــددة أفــادت كّلهــا عــدم إبــراء  

على المسـألة بـالرأي ومن طـابق الحكـم الشـرعي ألن المنـاط هـو النيـة ال المطابقـة . وهـذا معلـوم 

 ألنه من أّوليات األحكام .
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فلو فعل المكّلف أّي فعل واجب ألّي سبب غير كونه واجبًا يبقى ذلك الواجب معلقًا في عنقه ا  

 لبر .وكذلك لو امتنع عن الحرام أو فعل أفعال ا

وهذا كّله له أصل هو الحكم نفسه فلو حكم فيها برأيه فهذا هو حكمه ويكون م طئـًا ولـو طـابق  

 الحكم الشرعي .

ومنما الحكم يتنزل ف  تحسب المكّلف ال يحكم وأن الحكم خـاص بالفويـه وأن المقلـد لـه ال يحكـم  

ن األفعــال قبــل ا بــل هــو ا)خــر يحكــم فــي التنفيــذ وعدمــه وصــورته ا ومحــال حصــول شــيء مــ

 إرادتها على وجه ما وهذه اإلرادة على وجٍه معّيٍن هي الحكم .

فــالذا كــان حكمــه أن يريــد عــين مــا أراده الشــارع احتــاج إلــى معرفــة فعليــة لحكــم الشــارع ال مجــّرد 

الظّن . ومذا كان حكمه أن يريد حكمًا وحسب لـم يحـتج إلـى غيـر إرادتـه تلـك . فالنيـة ذاتهـا أول 

ــه ولــو كانــع صــورته مطابقــة  حكــم يبــدأ بــه عمــل المكّلــف ا فــالذا فســد أول حكــم فســد العمــل كّل

 لصورة مراد الشرع .

ومذا فسد أول حكم لم يهتّم المكّلف من أين يأخذ الحكم ا ألنه يحسب أن هللا ال بد له من قبولـه  

لحكـم ما دامع صورته مطابقة لمـراده وهـذا هـو حكـم آخـر فاسـد ُيفسـد العمـل حتـى لـو لـم يفسـد ا

 األّول.
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وكــّل فعــل للمكّلــف هــو بــين حكمــين محتملــين عنــد المكّلــف ســوى حكــم الشــرع هــو حــرٌّ فيهمــا :  

 حكمة بالسبق وحكمه بالتعقيب.

فالذا لم يسبق ولم يعّقـب بقـي حكـم الشـرع منفـردًا فيقبـل منـه ولـو كانـع صـورته مشـوهة جـدًا عـن  

لجــزء الصــحيق ويضــاعف إلــى عشــرة أو المــراد الشــرعي . وأســوا االحتمــاالت هــو أن يقبــل منــه ا

 سبعين أو سبعمائة والى ما شاء هللا تعالى من األضعاف الكثيرة .

أمــا إذا أشــرك بحكــم الشــرع حكمــه ال ــاص ســبقًا أو تعقيبــًا لــم يكــن العمــل خالصــًا وال حكــم هللا  

وهــو منفــردًا فيحــب  العمــل ولــو طــابق الواقــع . ولــذلك ارتــب  الشــرك فــي الحكــم بالحبــاط العمــل 

 خاص بمن آمن بالقول واللسان وأشرك في العمل . قال تعالى :

  ولو أشركوا لح ط عنهم ما كانوا يعملون   88 /6. 

والسياق في الذين اصطفاهم هللا تعالى ف  يشركون شـرك الكفـر المعلـوم بات ـاذ أصـنام ومنمـا لـو 

 ( . قال تعالى :  )أشركوا في الطاعة كما هو في تفسير األئمة 

 و لقد أوحي  ليك والى الذين من ق لك لئن أشركت ليح طن عملك و لتكونن من الخاسلرين -

65/39 . 

 ( :  )فقد ين الناس أّنه محتمل أن يشرك فيعبد غير هللا معه فقال الباقر  

  ليس حيث تذهبون إن هللا تعالد أوحد إلد نبيه )صلد هللا عليه واله و سلم

للنما  فانمد  إليمه معماذ بمن جبمل فقمال أشمرك معمه فمي ( أن يقيم علياً علماً 
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وكان قد ماجوا فشكا رسمول هللا إلمد ا واليته فالنا و فالنا حتد يسكن النا  

 ( فقال : أن النا  يكذبونني وال يقبلون مني فأنزل هللا تعالد :  )جبرائيل 

ته يا أيّها الرسول بلغ مما انمزل إليمك ممن ربمك وأن لمم تفعمل فمما بلغمت رسمال

لمئن أشمركت ليحمبطن عملمك ولتكمونن ممن  وأنزل  وهللا يعصمك من النا 

 (1)الخاسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرين 

أقول : لو جعل معه ف نا وف نا حسب المقتـرح الـذي تقـدم بـه معـاذ بـن جبـل نيابـة عـن         

 الناس لما ألغى الحكم الشرعي ومنما كان سيشرك معه حكمًا آخر وهو والية ف ن .

 أن الحكم الشرعي يجب أن يكون منفردًا . فهذا معنى قولنا 

( فهـي أسـاس إلخـراج مـا   )وقد مّح  هللا الناس بهذا األمر الشـّديد القسـوة وهـو واليـة علـي  

فــي نفوســهم مــن شــرك خفــي . فالواليــة ليســع فــي جوهرهــا ســوى انفــراد الحكــم الشــرعي ا ولــذلك 

االختبــار المتجــّدد فــي تــاريخ الكــون ألنهــا فــي الواقــع هــي  –يصــق قولــك أن إبلــيس كفــر بالواليــة 

 ( .  )فجعل لها يهورًا واقعيًا في آخر أدواره في ش   الحّجة 

كّل انحراف يأتي بسبب الحكم العقلّي المسـتقل ال يعنـي فـي النهايـة سـوى إنكـار وجـود الحّجـة .  

: إن عنــدي عقــل ونــ  ألهــي . فكّلمــا افترضــع أن عقلــّي قــادر علــى كشــف الــن   بيااين ذلااك

إللهي كّلما حكمع للعقل بالحّجة . إذ لو كانع لدي هذه القدرة الكاملة في العقل لكشف الن  ا

                                                        

 .6ح -1/ح 24تفسري الربهان /ج  (1)
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اإللهي لكان ذلك معناه أني بلغع القمة من اإليمان والمعرفة وأن هللا قد اصطفاني من غير أن 

 اشعر .

داء بـه علّي إذن أن اعترف أن هناك من هو اكثر مني معرفـة بـالن  اإللهـي وواجبـي هـو االقتـ 

. 

ومن الحسد واألنانية هي منشأ هذا الشعور ومنما كفر إبلـيس بسـبب الحسـد ال غيـر . واخطـأ آدم  

 أيضًا بسبب نسيان دور الحسد .

الحســد يــدفع إلــى الحكــم المســتقل ال غيــر وأاّل فالنــه ال يتحقــق فــي ال ــارج بأّيــة صــورة . ومذا لــم  

. ذلــك أن إقــراري بصــفات هللا ال يــتّم اال اعتـرف بفضــل الفاضــل علــى المفضــول فلــن اعــرف هللا 

 بالقراري بهذه األسبويات ا أّنه نتيجة للتواضع وليس التواضع نتيجة لإليمان   .

 إن المعادلة معكوسة في األذهان ومقلواة تمامًا عند الناس بما في ذلك العلماء . 

كبر واحد ال يتعدد وهـو هللا فاإليمان هو نتيجة للتواضع ا ف  مكان للمتكّبر في الوجود ألن المت 

. 

نعم . إن عندي قدرة كامنة في العقل لكشف الـن  اإللهـي ا ولكـن ليسـع كاملـة ا)ن ويتوجـب  

علــّي أن اعتــرف بفضــل الفاضــل وأقــر بجهلــي بمــا اجهــل مــن أجــل أن أتعــّرف علــى المزيــد مــن 

 االشياء ألني إذا لم أقر بما اجهل فلن اعلم كما هو بيِّّن .
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( أن واليتـه أخــذت فـي الميثـاق األّول علـى جميـع الكائنـات . ذلــك   )اإلمـام علـي لـذلك يقـول  

( قــد أخــذ هللا لــه الميثـــاق علــى جميــع الرســل واألمـــم  صمملد هللا عليمممه والممه و سممملمألن النبــي )

 ( . قال تعالى :  )السابقة . ونقطة االبت ء لكشف التكبر هي في والية نائبه علي 

 الن يللين لملا آتيللتكم مللن كتللاّ و حكملة ثللم جللاءكم ءسلول مصللدّل لمللا معكللم  و م أخلذ هللا ميثللال

لتؤمنن به و لتنصرنه قال أأقرءتّم واخذتم على ملكم  صري قالوا أقرءنا قال فاشهدوا وأنا معكم 

 / آل عمران .   81من الشاهدين 

المسـائل  إذا عرفع ذلك فـيمكن ا)ن الكشـف عـن التنـاقض المرعـب بـين االحتجـاج بمسـتحدثات  

ين .   واين أصل الدِّ

 فمن أين جاء اإلشكال بمستحدثات المسائل ل . 

لقد جاء من غياب ن  صريق فيها . وال جواب غير ذلك . لكن أليس هللا تعـالى يعلـم بحـدو   

 هذه المسائل ل الجواب : أكيد نعم . فهل يعقل أّنه لم يوضق فيها حكمه الشرعيل هذا محال .

 اختفى الن  الصريق في هذه المسائل ل إذن فكيف حد  أن  

ين وأتــّم النعمــة وفّصــل لكــم فــي الكتــاب كــّل مــا تحتــاجون إليــه إلــى ميــام   إّنــه يقــول أّنــه اكمــل الــدِّ

 الساعة .

 أم أن تلكم ا)يات غائبة عن الفكر األصولي ل 

 فلن حظ ا)يات : 
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1.   ّوالذين آتيناهم الكتلاّ يعلملون أفغير هللا أبتغي حكماً وهو الذي انزل الكتاّ  ليكم مفص ً 

   114/6أنّه منزل من ءبك بالحّق 

ـــه ال يوجـــد  –الحـــظ ارتبـــاط الحكـــم بالتفصـــيل   ألن هـــذا التفصـــيل هـــو تفصـــيل أحكـــام إذ قلنـــا أّن

خطــاب ال يتعلـــق بحكــم كمـــا زعمــوا فال طـــاب كّلــه لـــه ع قــة بأفعـــال المكّلفــين خ فـــًا للتعريـــف 

 األصولي .

طــه بالــذين آتينــاهم الكتــاب . ألنــك ســتقول حتمــًا : نعــم ولكــن مــن أيــن أعلــم هــذا ثــم الحــظ ارتبا 

 التفصيل ل .

فا)ن أقررت بالجهل بينما أنع تقـول قبـل ذلـك يمكننـي أن أعلـم مـن خـ ل الحكـم العقلـّي   فـالذا  

لم تعلم فما الذي جعلك تعلم بعد هذا اإلقرارل ذلك انك أقررت ا)ن بالجهل ومعك عقلك ولسع 

  عقـل   فمـا هـذه الم ادعـة مـرة تقـول ال اعلـم و مـرة تقـول اعلـم   أم تحسـب أن العلـم بـالّظن ب

هو علم فعلي ل أنع إذن تشّك بالكتاب على قدر جهلك به وهذا طبيعي . فالذا قلع فأين اذهب 

ه وال يمكـن أن يعلمـوا أّنـ -الذين آتيناهم الكتاّ يعلمون أنّه منلزل ملن ءبلك بلالحقّ ل فيقال لك 

 منّزل بالحّق من غير أن يعلموا نفس الحّق . إذن فهم يعلمون هذا التفصيل تحديدًا .
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لقد فرقنا في كتاب ) النظام القرآني ( بين ) الـذين أوتـوا الكتـاب ( واـين ) الـذين آتينـاهم الكتـاب  

ا ) ( . و علمنــا وجــه المغالطــة فــي ادعــاء ترادفهمــا فالــذين آتينــاهم الكتــاب هــم األصــاياء وليســو 

 أهل الكتاب ( كما زعموا .

وهذالء هم سلسلة مـن األصـاياء مسـتمرة ال تنقطـع وال بـد مـن فعـل ماضـي لإليتـاء ألنـه لـو كـان  

اإليتــاء ال يــتّم اال بعــد وصــولهم مرحلــة الــتّمكن لمــا كــانوا حّجــة علــى ال لــق بــل البــد أن يكــون 

 االصطفاء سابقًا على التجراة في الحياة .

(  . فالجميع اصطفاهم قبل وجودهم الفعلي بحيث أّنه آتاهم   )الرسل  وعلى ذلك جرت سنن 

واتاني الكتاّ و  ( حيث قال في المهد :   )الكتاب وهم حال الطفولة كما ذكر ذلك عيسى 

  جعلني ن ياً 
 . ياوآتيناه الحكم صب وقال تعالى عن يحيى : 

. البد من عاقل مكتمل العقـل وال يحـد  وال يصلق لحمل الكتاب ش   الزال في دور التعّقل  

 ذلك اال باصطفاٍء مسبٍق.

فلمــاذا  بالللذين آتينللاهم الكتللا ليســوا اليهــود والنصــارى . بــل هــم  الللذين آتينللاهم الكتللاّ إذن 

نغير المعنى الواضـق ل وهـل تحتـاج تلـك العبـارة إلـى بـديل وهـل هـي غامضـة فعـً  أم أن هنـاك 

و تحويل المراد كّله مـن أشـ اص ممـدوحين فـي كـّل القـرآن إلـى قصدًا في صرف المعنى عنهم 

 ل . الذين أوتوا الكتاّمذمومين باالدعاء أّنهم ) أهل الكتاب ( وهم أيضًا أنفسهم 
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 الحظ السياق الكامل لآلية وارتباطها بالكلمات التامات . 

ن الـن  يقـول إذن جاءت المشكلة في المسائل التي ليس فيها ن  من عدم فهمـك للـن    أل 

أّنه مفّصل وأن هناك من يعلمه وقد تركع هذا الذي يعلمه وأوكلع األمر إلى نفسك وا)ن تريـد 

 أن تحكم في التفاصيل   فما هذا التناقض الفاضق ل

ستقول وماذا افعل فيما ليس عندي فيه علم على فرض وجود الن  ووجـود مـن يعلمـه فـالني ال  

 أصل إليه .

األصـــولي البـــارع : أأنـــع منشـــغل حقـــًا فـــي تـــدبر الـــن  أم أنـــع منشـــغل فـــي لكنـــي أســـألك أّيهـــا  

 صياغة أحكامك العقلّية وجدالك مع أمثالك في تلكم الصياغات ل .

ين ع قــة بــديل مــع بديلــه .   الواقــع أن لــك ديــن آخــر ونــ  آخــر ع قتــه بهــذا الــن  و بهــذا الــدِّ

ي نفــس الوقــع أنــع تقــّر بأنــك ال تعلــم وففــا)ن أنــع تريــد أن تحــل محــل الــذين آتينــاهم الكتــاب 

الكتاب وفي نفس الوقع أيضًا تقول أنك قادر علـى الحكـم فـي كـّل التفاصـيل مـن خـ ل الـت زم 

 بين العقل والشرع في الحكم وتبرئ ذمتي من العمل بهذا الت زم إذا تابعتك  

ناقضــة فالنهــا ال أنصــحك نصــيحة خالصــة لوجــه هللا تعــالى : اختــر واحــدة مــن تلــك القضــايا المت 

تجتمع . ثم انشغل بالبراء ذمتك فالني اشك في قدرتك على إبراء ذمتي . نعـم إذا اتقيـع ومشـيع 
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على الماء ورّدت الشمس إليك واستجابع لك الطبيعة سأعلم انك من أولياء هللا وسوف تجبرني 

 على أن أتابعك رغم انفي .

2   . ى و ءحمة و بشرى للمسلمينو نزلنا عليك الكتاّ ت ياناً لكّل شيء و هد -89/16. 

أنــع تقــول أن مســتحدثات المســائل ) لــم يتطــرق إليهــا الشــارع مــن قبــل ولــم يــرد فيهــا نــ  ( .  

وا)يــة تقــول عكــس مــا زعمــع أن الكتــاب تبيــان لكــّل شــيء . فأنــع إذن تكــذب علــّي فــي هــذا ا 

تقول مـرة أخـرى ال أعلـم هــذا فهـل تركهـا الشـارع عفـوًا أم إعفــاء أم أوكلهـا لـك لـتحكم فيهـا ل أم ســ

التبيان   وأنا ال أريد منك سوى هذا اإلقرار بشرط أن تبقى عليه وال تقـول لـي بعـد ذلـك سـأعلمه 

 من الت زم العقلّي .

ذلــك أنــي معاقــب كنــوع إنســاني عقواــة إلهيــة . فقــد منــع هللا عنــي معرفــة التفاصــيل ألنــي منعــع  

إذن معاقـــب علـــى عملـــي . وال ترتفـــع عقـــواتي كنـــوع الـــذين يعلمـــون الكتـــاب مـــن التعلـــيم . فأنـــا 

إنساني اال بالرجوع اليه واإلقرار بجهلي والتواضع لمن أعطاه هللا علم الكتـاب . وأنـع ا)ن تريـد 

أن ت ــــدعني : تقــــول أمــــاني أعطيــــك تفاصــــيل الحكــــم و تــــأمرني بمتابعتــــك . إذن ســــتزداد فتــــرة 

 وجهك .عقواتي كنوع إنساني ولن أرى الفرج ما دمع أرى 

 ألن عقواتي أصً  جاءت من اتباعي غير الحّجة  
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مثل الشيطان  م قال لإلنسان اكفلر فلملا كفلر وا)ن أنع تبرر لي عملي و تزّينه لي . أن مثلك  

 .-16/59 قال  ني بريء منك

أنا متأكد من انك ستبرأ مني حينما اكتشف أن براءة الذّمة التي قدمتها لي كانـع مـزورة . فالنمـا  

 -27/50 ءبنا ما أطغيته ولكن كان في ض ل بعيدستقول هلل تعالى : 

وسـوف تحــّول شـكواي ضــدك إلــى شـكوى ضــدي . ذلــك أنـي عبــدتك طــوال حيـاتي وســوف تكفــر  

 بعبادتي إياك وتعاديني :

 ًسيكفرون بع ادتهم و يكونون عليهم ضدا -82 /19 

3.  و تفصليل كلّل شليء و هلدى و ءحملة  ما كان حديثاً يفتلرى ولكلن تصلديق اللذي بلين يديله

 ..111/12 لقوم يؤمنون

إذن فهـــو تفصـــيل كـــّل شـــيء فـــ  بـــد مـــن معرفـــة الســـبب فـــي عـــدم حصـــول المكّلـــف علـــى هـــذا  

 التفصيل حيث يزعم أن بعض المسائل لم يرد فيها ن  .

الصــحيق أن الــن  ورد فيهــا والمكّلــف يريــد أن يعــرف هــذه التفاصــيل بنفســه وهــو ممتنــع عليــه  

 لذلك ال يحصل عليها .و 

فهــل يكـــون البـــديل هــو أن يحصـــل عليهـــا بم زمــة عقلّيـــة يبتـــدعها ل . إن هــذا يشـــبه عمـــل قـــوم 

استولوا على خزائن ملك فيها جواهر وعليها أقفـال ال تفـتق إاّل بصـوت الملـك نفسـه فقـالوا : هـذه 
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إال تتـــنّحون جانبــًا الجــواهر لكــم وال بــد مــن الحصــول عليهــا فــاجتمع النــاس حــولهم فقــالوا لهــم : 

ليرجــع الملــك إلــى خزائنــه فيعطينــا   فتشــاوروا فقــالوا : هــذالء ســيزيحونا عــن ال ــزائن إن نحــن لــم 

نعطهــم منهــا فتعــالوا ن ــرج لهــم مــن هــذا الحصــى و نقــول تلــك هــي الجــواهر التــي فــي ال ــزائن 

 فاخرجوا لهم الحصى .

وكيــف نعلــم أنهــا جــواهر الملــك ل . فقــالوا وهــم يعلمــون كيــف يفرقــون بــين الحصــى والجــواهر : 

فقـــالوا : هـــا نحـــن ن رجهـــا مـــن ال ـــزائن فهـــل تظنـــون أن الملـــك وضـــع الحصـــى فـــي ال ـــزائن أم 

 الجواهر ل قالوا : بل الجواهر .

. قـال راوي الحكايـة : ولكـن الحويقـة  قالوا : فهذا هو المنطق الصحيق ومذن فتلك هي الجواهر 

دة فقـ  تحـع كـّل عشـرة أطنـان مـن الحصـى فلـم ي رجـوا هي أن الملك وضع قطعـة جـواهر واحـ

تلك الواحدة . فقيل للراوي : لمـاذا فعـل ذلـك ل . قـال : ليفتـنهم . قيـل لـه : فهـذا معنـاه أن أكثـر 

ال زائن حصى ال جواهر فكيف فات الناس ذلك حيث قالوا البد أن تكون جواهر ألن العاقل ال 

 ي زن الحصى ل

ا المشكلة فالنه واقدرة القـادر جعـل ال ـزائن جـواهرًا كّلمـا كـان الملـك فضحك الراوي وقال : ها هن

 الموكّل بها حاضرًا فالذا أخرجوه انقلبع الجواهر إلى حصى اال واحدة .

 قالوا : سبحان هللا فلماذا أبقى تلك الواحدة ل
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ب قــال الــراوي : ليحـــتج بهــا علــى المعتـــدين علــى الملــك و خزائنـــه ألنهــا كّلمــا خرجـــع عنــد تقليـــ

الحصــى أخفوهــا فيــه مــن أجــل أن ال يراهــا النــاس فيعرفــون الفــرق بــين الجــواهر والحصــى والــذي 

أنكره المعتدون داخل ال ـزائن مـع إقـرارهم بـالفرق خـارج ال ـزائن . فقيـل للـراوي : عجبـًا لمـاذا لـم 

 يعلِّم الملك هذالء المساكين الفرق بين الجواهر والحصى ل

هـذا ألن هـذا الفـرق يـاهر ال يحتـاج إلـى تعلـيم . وحجتـه ثابتـة  فقـال الـراوي : اعجـب منـه قـولكم

 عليهم كما هي ثابتة على الذين استولوا على ال زائن وغصبوها من الملك .

 قيل للراوي : فمن أّي وجه أخذوا إذن ل

قــال الـــراوي : مـــن المنطــق ال ـــاص بهـــم : الملــك ال ي ـــزن اال الجـــواهر ومــن قـــال غيـــره كفـــر ا 

 رجون شيئا ااّل من ال ـزائن ف بـد أن تكـون جـواهر حتـى لـو كانـع أمـام الحـس والغاصبون ال ي

 والعيان حصى ال غير   فهذا منطقهم وهو خ ف الواقع .

 فقيل للراوي : فما خ ص هذالء المساكين ل .

قال الراوي : خ صهم إذا رجع الملك بعسكر وقوة وقال للناس : ال ت افوا يا أوالدي وال ترتعبـوا 

 قولوا ما ترون واحكموا بالحّق : هذا الذي ترونه جواهر أم حصى ل ولكن

فيقولــون : يـــا موالنـــا وهللا أّنــا نعلـــم انـــك ال تغــدر وال تكـــذب وســـنقول وال ن ــاف أننـــا نـــراه حصـــى 

 وليس من الجواهر في شيء ااّل أن يكون هناك أمر  خفي علينا .
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حصـى بالفعـل ألن ال ـزائن ال تفـتق عـن  فيقول الملك : ك  يا أوالدي لم ي ف عليكم شـيء أّنـه

 جواهر اال بصوتي واصوت غيري يكون كّل ما فيها حصى  

 فقيل للراوي : فمتى يرجع الملك بهذا العسكر ل

 فضحك الراوي حتى كاد يسق  من الضحك .

 فقيل له : لماذا تضحك أفي سذالنا ما ُيضحك ل

ني ا إذ مـن أيـن للملـك عسـكر وقـوة خـارج قال الراوي : نعم أّنه أكثر شيء أضحكني بعدما أبكا

قون القــول  هـذالء النـاس فـالن قوتـه وعسـكره مـنهم ل ولـن يرجــع قـ  مـا لـم يكـن فـيهم جماعـة َيصـدِّ

 فيصّرحون أّنه حصى ال جواهر  فيكونون أّول قوته ومدده .

 فقيــل للــراوي: علــى هــذا يلــزم أن يوجــد دومــًا مــن يــذكرهم أّنــه حصــى ال جــواهر إذ يظهــر أّنــه ال

 يرجع إليهم حتى يكونوا صادقين .

فقال الراوي : صحيق وكيف يرجع إلـيهم ليعطـيهم الجـواهر وهـم راضـين بالحصـى و يقولـون هـو 

جواهرل فهو يقول لهم مناديًا من بعيد : ما دمتّم يا أوالدي تكذبون وتسّمون الحصى جواهر فلن 

ك وهـم أكثـر مـن ثلثـي النـاس حيـث آتي. أما الذي يذكِّرهم بذلك فهو موجود دومًا وهو عـدو الملـ

ينكــرون أن تكــون تلــك جــواهر ومنمــا هــي حصــى . لكــنهم يقولــون أيضــًا هــذا معنــاه ال ملــك وال 

 خزائن ومنما هي خدعة  
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فقيل للراوي : على هذا فالن النـاس فـي محنـة إذ  لـو صـدق واحـد فـيهم فقـال الحـّق قـالوا لـه أنـع 

 ترى لهم من خ صل من أعداء الملك ألنك تقول مثل قولهم . فهل

قال : نعم صحيق . أما ال  ص فهو في وعد الملك حيث ذكروا أّنه قال أما فتنة بينهم يصدق 

فيهــا جماعــة ليرجــع إلــيهم الملــك ويكونــون مــددًا لــه وأمــا انفجــار يجعــل الحصــى يتطــاير ويــرجم 

 اهر.الناس رجمًا فيجعلهم مثل جراد منتشر ا حتى يقّروا قبل موتهم أّنه حصى ال جو 

أقــول : قــد ذكــرت هــذه القصــة عرضــًا لتشــبيه مــا يفعلــه النــاس فــي ع قــتهم بالعلمــاء مــن جهــة 

ين مـــن جهـــة أخـــرى وكـــذلك فـــي ع قـــتهم بـــاهلل واالـــذي جعلـــه هللا ميمـــًا علـــى تلـــك ال ـــزائن  واالـــدِّ

 المعرفية لكتبه المنّزلة .

يـزّورون الملـك ا حيـث ينّحـون   إن الذين يستولون على الملك دومًا ب  ء وأنانيون . ولما كانوا 

الحّويقي جانبًا ويجعلون أنفسهم مكانه ف بـد مـن تزويـر الُملـك نفسـه كقصـاص عـادل بالمقابـل ا 

 ألن ال زائن لو وقعع في أيديهم فلن يذتوا الناس منها نقيرًا واحدًا ولكنه حصى بالفعل.

 قال تعالى :

 م خشية اإلنفال و كان اإلنسان قتوءاً قل لو أنتم تّملكون خزائن ءحمة ءبي  من ألمسكت  

الحمد هلل أّنهم يسلبون الملك وال يشعرون أّنه ينقلب فعً  إلى شيء آخر يسلبهم كّل قدراتهم فهم  

 يريدون خداع هللا وخداع الناس فكانع النتيجة أّنهم خدعوا أنفسهم . قال تعالى :

  ًأم لهم نصيب من الملك فأمن ال يؤتون النام نقيرا53/4. 
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 إذن هذا احتماالن البد من أحدهما إما عذاب فتنة للساعة ومما عذاب الساعة ذاتها . 

 قال تعالى :

 ًحتممد إذا رأوا مما يوعمدون إممما العمذاب وإممما  قلل ملن كللان فلي الضلل لة فليملدد لله الللرحمن ملدا

 74-75/19الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً واضعف جنداً 

 وقال تعالى :

 أيتم  ن أتاكم عذاّ هللا أو أتتكم الساعة أغير هللا تدعون قل أء  40 /6                                                   

 وقال تعالى :

 بل  ياه تدعون فيكشف ما تدعون  ليه  ن شاء و تنسون ما تشركون  41/6. 

كشـف مـا يـدعون إليـه بـالرغم الحظ الشرط ) إن شاء ( فالنهم إذا دعـوا ال يوجـب ذلـك عليـه أن ي 

 من تأكيده في مواضع أخرى على اإلجابة:

حالــــة مجـــيء العــــذاب أو الســـاعة مــــرتب  بصـــّحة الــــدعاء  –ذلـــك ألن الــــدعاء فـــي هــــذه الحالـــة 

وخلوص النية . وفيه تأكيد آخر علـى عـدم إمكانيـة الحكـم بسـريان نفـس الحكـم إذ تبقـى المشـيئة 

 هلل وحده .

يكن فيها للمكّلف علم بـالحكم لـيس مرجعهـا إلـى غيـاب الحكـم فـي الـن  إذن فالمسائل التي لم  

بــل إلــى ســوء فعــل المكّلــف نفســه حيــث عصــى هللا تعــالى حينمــا عصــى الــذين أوكلهــم بمعرفــة 
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الن  وتصدى هو لهذه األمانة وتحملها من غير أن يحملها له الشرع ا فلن يحصل على ناتج 

 ما لم يصّحق خطأه األّول هذا .

يحـتج بهـذا الجهـل لتأكيـد إمكانيـة العلـم بهـا بعـد إقـراره بالجهـل ل فالتنـاقض هنـا مركـب إذ فكيف  

هو يناقض نفسه مرتين مرة عندما يريد معرفة الحكـم وهـو يذكـد غيابـه وعـدم تطـّرق الشـارع إليـه 

   ومرة مع الشرع حينما يتصدى لمعرفة ما لم يكّلفه الشارع بمعرفته  

أعذر له ل في حالة أن يستمر في مغالطتـه األولـى التـي انبثـق عنهـا  ففي أّي حالة يكون الشرع 

اإلشكال أم في حالة التوّقف عنها والصبر وانتظار الفرج مـع شـعوره بضـرورة يهـور مـن يعلمـه 

 من حجج هللال

( . أمـا المنكـر لوجـود الحّجـة   )وهذه المناقشة هي مع الذين يذمنون باستمرار وجـود الحّجـة  

(   ً أص ) . ين  ف  مناقشة معه ا إذ ال توجد معه بعد هذا اإلنكار أّية قضية مشتركة في الدِّ

: إن األّول متنــاقض فــيمكن المناقشــة معــه علــى أســاس واحــدة مــن مســلماته وهــي  وبيااين ذلااك 

وجود الحّجة . أما الثاني فالنه يدعي أن المعجز من ال طاب لم ينزل عليه   بل انزل إليه فهـو 

( وحاشاهم ألنهم يلتزمون   )حسب طريقته وهو شيء لم يدعيه أحد من الرسل يوجه الن  ب

 بالمعنى القصدي للن  وال حكم لهم فيه بل هو ذاته حكم هللا عليهم .
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المشكلة اللغوية إذن مفتعلة ف  وجود لهـذه المشـكلة . والغايـة األساسـية مـن افتعالهـا هـو الـن   

جابة لمطالب الجماعات بعد فشل المطالب المقدمة للرسول اإللهي ليكون نصًا قادرًا على االست

 ( في أن يأتي بقرآٍن غير هذا أو يبدله   . سلم واله و صلى هللا عليه)

 فالذا لم يستجب هللا لهذا المطلب ويتحول إلى مأمور يعمل بأوامرهم فماذا يفعلونل 

فيذ تلك المطالب بحيث يمكـن من الضروري بالطبع أن يكون نفس هذا القرآن مرنًا بما يكفي لتن 

تشـــكيل ألـــف قـــرآن منـــه مـــن خـــ ل إبهاميـــة اللغـــة وعـــدم صـــ حيتها للتعبيـــر عـــن االشـــياء بدقـــة 

 واالتالي إمكانية تعددية التأويل .

 وتلك هي النظرية اللغوية السائدة والتي أحكمع كّل الفئات ترسي ها كّل بطريقته ال اصة . 

   هي الباب األّول لتعددية المذاهب والمشارب.إذن فاندالع الحرب التأويلية للن 

( بعـد إن كانـع مقتصـرة علـى  صلى هللا عليله والله و سللماندلعع هذه الحرب فور موت النبي ) 

مناوشــات ال تتطــور إلــى حــرب فعليــة بســبب وجــوده بيــنهم . وكــان األيســر علــيهم للبــدء بصــفحة 

 أثرا في تنفيذ هذا المشروع . التأويل أن يحد  تغيير في نفس الن  فالنه أسرع واعظم

( بانــدالع حــرب التأويـل فــور رحيلــه وأن الحّجــة  صلللى هللا عليلله واللله و سلللمو لقـد تنبــأ الرســول )

الــذي هــو حّجــة ســابقة علــى أّي حكــم عقلــيٌّ ســيكون مضــطرًا للقتــال علــى التأويــل كمــا قاتــل هــو 

 على التنزيل .
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 ( :  )وورد ذلك في قوله لعلي 

    علد تأويله كما قاتلت علد تنزيله  انك تقاتل 

 وفي ن  آخر:

   فيكم من يقاتل علد تأويله كما قاتلت علد تنزيله   

فقال أبو بكر : أنا هو ل قال : ال . فقال عمـر أنـا هـو ل فقـال : ال ولكنـه خاصـف النعـل يعنـي 

يرفــع بهــا رأســه  ( و بيــده نعـل رســول هللا ي صــفها ا قــال : فبشـرناه فلــم  )علّيـًا . فــدخل علــي 

 (1)كأنه سمعه . ) خصف النعال = أصلحه بال صف ( 

مــن هــو الــذي يفــوز إذن بمعرفــة حويقــة الــن  وانطباقــه علــى االشــياء ل أهــو الــذي يقــدم حكمــه  

 العقلّي على الن  أم هو األكثر ذلة و طواعية للن ل

لـذي يـذتى الحكـم والعلـم بالطبع هو المقر أكثر من سواه بعدم قدرته على الحكم فهذا وحده هـو ا 

 إّنه خاصف النعل .

يدرك خاصف النعـل أّنـه أمـام مهمـة جديـدة هـي الصـراع بـل وميـادة الحـرب فـي الصـفحة القادمـة 

صفحة التأويل . وأّول شـيء يتوجـب عليـه الويـام بـه هـو إحبـاط أّي محاولـة لتغييـر الـن  ألنهـا 

قــــع للتنظيــــر اللغــــوي ووضــــعه فــــي األيســــر واألكثــــر فائــــدة بالنســــبة للعــــدو الــــذي يحتــــاج إلــــى و 
                                                        

. الدار قطين يف 585/ ج  6، كنز العمال /ج 82، 33/ 3، الذهيب يف التخليص ،مسند امحد بن حنبل /ج122/ 3املستدرك للحاكم /ج  (1)

 ( .  )الباقر األفراد عن جابر اجلعفي عن 
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اصــط حات مثــل المجــاز والتــرادف . فــالن  نظــام كّلــي إذا أمكــن ضــبطه مــن الت عــب فالنــه 

يكشف عن كّل محاولة أخرى بمـا فـي ذلـك التنظيـر اللغـوي . واألمـر ا)خـر هـوان يكـون للنسـق 

النعـل كـأول وآخـر ميمته الذاتية من خ ل البنية النحوية . هذان األمران قام بهمـا معـًا خاصـف 

 إجراء له في حياته وقعع بينهما الحرب الفعلية للتأويل بالس ح .

 فأّول شيء قام به هو ضب  الن  وآخرها ) النحو ( اللغوي .

 يقول الحائري :

 )) أجمعع الشيعة على أن أّول من جمع القران حسب نزوله من غير خطأ هو أمير المذمنين 

 ده المعصـومين وأنـه المـودع عنـد المهـدي المنتظـر ( وأنـه هـو المحفـوظ عنـد أوال(   وأنــه )

 .(1)هو المعمول به عند يهوره وأنه هو الذي يحمل عليه الناس عامة (

أقــول : قولــه علــى حســب نزولــه أخــذها مــن المــذرخين . فحيــث ثبــع لــديهم أّنــه أول مــن جمــع  

عــد ذلــك الــذي عّممــه القــرآن ا تســاءل النــاس عــن الفــرق بــين هــذا المصــحف ومصــحف عثمــان ب

( علـــى   )علــى األمصــار واحـــرق مــا ســواه . وكـــان الجــواب علــى ذلـــك : أن مصــحف علــي 

 الترتيب النزولي للقرآن  

وهذا جواب غريب إذ لم تذكر النصوص األولـى المعتمـدة عنـدهم مثـل هـذه الفقـرة . عـ وة علـى  

يرتبوه بغير ترتيبه النزولي ل أّن أشكااًل آخر أعظم سيظهر إذ سيقال من سمق إذن لآلخرين أن 
                                                        

 .283اإلمامة الكربى /حممد حسن الطباطبائي احلائري /  (1)
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وهل من اجل هذا كان يرغب الراغبون بالظفر بهذا المصحف مثل ابن سيرين الذي قال : ) لو 

 لل(2)  )أني أصبع ذلك الكتاب لكان فيه العلم

 (:  صلى هللا عليه واله و سلموهل نفهم من قول النبي ) 

 ا علي الحوضعلي مع القرآن والقرآن مع علي ال يفترقان حتد يرد(3) 

إّنه ال يدل فق  على كونه مرتب  بالقران من حيث هـو حّجـة بـل مـرتب  بـه مـن حيـث هـو وجـود 

( ومــن طلــب علّيــًا فــ  بــد أن يجــد عنــده   )أيضــًا . أّي أن مــن طلــب القــرآن فالنــه عنــد علــي 

 القران ل

 فمن أين جاءت إذن فقرة ) الترتيب النزولي ( ل

 ( نفسه حيث يقول:  )يرجع الحديث إلى علي  ففي كتاب الحلية عن السدي

 لما قبض رسول هللا أقسمت أو حلفت اال أضع ردائي عن ظهري حتد اجمع

 (1) ما بين اللوحين فما وضعت ردائي عن ظهري حتد جمعت القران

ي يتوجب إزاء هذا القسم أو الحلف أّنه لم يذق طعم النوم إذ ال يعقل أّنه ينام بردائـه . وهـذا يعنـ 

أّنه في سباق مع الزمن لضب  الن  . فقد أشار نـّ  آخـر إلـى أّنـه ) ع ( خشـي علـى القـرآن 

 الزيادة فيه والتي الحظها بالفعل :
                                                        

 . 78– 9الصواعق احملرقة /ابن حجر / (2)
 .77، الصواعق / 47فهرست البن الندمي /  1/67حلية األّوليٌّاء / (3)
 .1/67حلية األّوليٌّاء / (1) (2)
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فقد روى عكرمة أّنه لما كان بعد بيعـة أبعـاده بكـر قعـد علـي بـن أبـي طالـب فـي بيتـه فقيـل ألبـي 

 بكر : قد كره بيعتك 

ل : ال قال : فما أقعـدك ل قـال : رأيـع كتـاب هللا يـزاد فيـه فأرسل إليه فقال : أكرهع بيعتي ل قا

 فحّدثع نفسي ااّل البس ردائي اال لص ة حتى اجمعه قال فقال أبو بكر : نعم ما رأيع 

حـــديع عكرمـــة هـــذا عجيـــب   فالنـــه يحـــول صـــفحة التأويـــل وكأّنهـــا بـــين جبهتـــين واحـــدة معلومـــة  

 واألخرى مجهولة  

أن يسـأل سـذااًل كهـذا بعـد أن صـافحه فـي غـدير خـم علـى أّنـه أميـر واالطبع فما كان ألبي بكر  

 المذمنين  

يقلـب قضـية الحلـف علـى الـرداء فيجعلهـا  –ثم يقلب عكرمة وهو من ال وارج ومـن أعـداء علـي  

ال يضــع رداءه علــى يهــره بــدال مــن )عــن يهــره ( اال لصــ ة أو لجمــع القــرآن ومذن فقــد حــول 

تطــوع لهـا أحــد أعـوان األميــر فبـارك األميــر عملـه    وخاصــة  الموضـوع كّلــه إلـى قضــية بسـيطة

 بعدما اقسم أّنه ال يكره بيعته  

وليسع غاية عكرمة من صياغة الن  صياغة جديدة اال إلغاء الوثائق التي تذكد هـذه القضـية  

 أو تسايه أهميتها التاري ية .
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أّنه جمع القران علـى ترتيـب (   )ويذكر لنا السيوطي في اإلتقان أن ابن حجر قال عن علي  

 وأنه أخرجه عن أبي داود . (1)( اله و سلم )صلى هللا عليهوالنزول عقيب موت النبي 

 وفيه أيضًا يذكر السيوطي حديثًا كاألّول في القسم المذكور ااّل أّنه ورد بلفظ ) ال آخذ ( : 

 ( آليع أاّل آخذ عليَّ  صلى هللا عليه واله و سلملما مات رسول ) ردائي اال لص ة جمعة حتى

 .(2)اجمع القران فجمعه 

والغايــة مــن وضــع صــ ة الجمعــة ل شــارة إلــى أّنــه يجمــع القــران لهــم ال خوفــًا علــى القــران مــنهم  

ويتوجه عليه نفس اإلشكال في سـبب الحملـة التـي قـام بهـا عثمـان إتمامـا ألعمـال مـن سـبقه فـي 

 . عملية جمع استغرقع زهاء راع قرن من الزمن

لكن اللفظ في حلية األولياء هو كمـا رأيـع . وورد ذاتـه فـي ) االسـتيعاب ( نقـً  نقلـه صـاحب )  

 المشكاة ( وفيه :

) أن عليًا والعباس قعدا فـي بيـع فاطمـة لّمـا بويـع أبـو بكـر فبعـث عمـر بـن ال طـاب لي رجهمـا 

 .(3)من بيع فاطمة وقال له أن أبيا فقاتلهما   (

يكـن متوقفــًا علـى مجـّرد اإلمامـة بـل كــان الـن  القرآنـي أحـد أهـم أركــان و يظهـر أن الصـراع لـم 

الصــراع . ومــن المحتمــل أن تكــون عبــارة أبــي بكــر : نعــم مــا فعلــع قــد قالهــا فعــً  إذ ال يمكــن 
                                                        

 . 124/  1اإلتقان يف علوم القران / (1)
 .1/99ج/نفس املصدر (2)
 .284/ 1اإلمامة الكربى /ج  (3)
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االعتقـاد بـأّنهم يفتحـون الصـراع علـى كافـة األبـواب والجبهـات فـي آن واحـد . إذ المذمـل أن هــذا 

ى عنــده فقــ  و لــن يكــون لــه أّي اثــر فيمــا بعــد ا وذلــك حينمــا يــتّم ( ســيبق  )الــن  عنــد علــي 

االتفاق على نـ  رسـمي والـذي لـم يكتمـل إاّل فـي عهـد عثمـان أو األصـق أّنـه لـم ي ـرج اال فـي 

 ذلك العهد كما سنرى .

إذن لم يرد في النصوص األصلية للواقعة عن الترتيـب النزولـي شـيء وهـو مـن اإلضـافات التـي 

 الخت ف بين الن  الرسمي للدولة والن  األصلي .وضعع لتفسير ا

ومــن المحتمــل أن المــراد مــن العبــارة المضــافة هــو هــذا ال ســواه إذ ورد فــي بعضــها أّنــه ) جمعــه  

 على ما انزل ( .

ومذا كان المقصود هو المقصود الحرفي للعبارة فالنه يتجاوز موضوع الترتيب قطعًا ليشمل اللفظ 

 أي القران المنّزل ال القرآن المذلف من قبلهم . –  الموضوع والسياق بل وتمامية الن

ويبدو أنه لهذا السبب قـّدمع النصـوص أعـذارا مبطنـة باالتهـام إلـى عثمـان حيـث نقصـع بعـض  

% فق  وذلك بالمقارنة  30% من األصل واقي منها ما يقرب من  70السور القرآنية من نحو 

 (1)مع سواها في الطول .

ر صرح بوضوٍح كاٍف أن عثمان قـد احـرق مصـحف عبـد هللا بـن مسـعود ا ومذا بل بعض األخبا 

صلى هللا عليه والله و أردنا تتبع مصحف ابن مسعود وجدناه قد أحي  بعناية خاصة من النبي )

                                                        

 واملستدرك على الصحيحني وسيأيت النص. 5/179الدر املنثور / (1)
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( جملة من النصـوص تفيـد أّنـه إذا وقعـع  صلى هللا عليه واله و سلم(. فقد ورد عن النبي ) سلم

 يهم أن يهرعوا إلى مصحف ابن أم عبد ا فمنه مثً :حرب الن  والتأويل فعل

 ( قال : صلى هللا عليه واله و سلمما رواه احمد بن حنبل في المسند أن النبي )

 من احش أن يقرا القران كما انزل فليقرأ علد قراءة ابن أم عبد (2) 

غيـر . انتبـه : . وقال السندي في الحاشية : الغض : الطـري الـذي لـم يتغضاً كما انزلأو 

 لم يتغير  

 ( قال: صلى هللا عليه واله و سلموفي المستدرك للحاكم أّنه )

 رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد (1)  . أّي في القران 

 فالذا الحظنا موقفه في قضية الجمع وجدناه غير راض بالعملية برمتها بل حاراها بكلِّّ قوة .

بنا عبد هللا بن مسعود فقال : أخـذت مـن فـم رسـول هللا فقد ذكر الب اري في صحيحه : قال خط

 .(2)بضعًا وسبعين سورة وقد علم أصحابه أني أعلمهم بكتاب هللا 

صلى هللا عليه وفي صحيق مسلم أّنه قال على قراءة من تأمرني أقرأ فلقد قرأت على رسول هللا ) 

اهير التـي تملـك نسـ ًا مـن . بـل حـّرض ابـن مسـعود الجمـ(3)( بضـعًا وسـبعين سـورة  واله و سللم

                                                        

 . 1/32،سنن ابن ماجة / 1/26مسند امحد / (2)
 ابن األثري /أسد الغابة /عبد هللا بن مسعود . (1)
 صحيح البخاري /ب القراء . (2)
 .7/147صحيح مسلم /ج (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الصــحف أو ســورًا متفرقــة أن يحتفظــوا بهــا وال يســلموها للســلطات للحــرق فــي محاولــة لمجابهــة 

الحملـــة الحكوميـــة الختيـــار نـــ  م ئـــم لهـــا وألهـــدافها . فقـــد ذكـــر ابـــن األثيـــر أن ابـــن مســـعود 

حف و عارض زيد بن ثابع في نسخ المصـاحف وقـال: يـا معشـر المسـلمين أأعـزل نسـخ المصـا

 يتوالها رجل ل ثم خاطب زيدا بالقول : 

 (4)وهللا لقد أسلمع وأنه لفي صلب رجل كافر (  (

 وفيه أيضًا أّنه قال:

ومـن يغلــل يــأت بمــا غــّل  يـا أهــل القــران اكتّمــوا المصــاحف التـي عنــدكم وغلوهــا ا فــالن هللا يقــول

 .يوم الويامة 

آن واحــد : لتوجيــه االتهــام إلــى الــذين يغلــون  ويبــدو أنــه اســتعمل هــذه ا)يــة الكريمــة لألمــرين فــي 

بعض السور وللتحريض علـى إغـ ل السـور التـي يـراد إزالتهـا مـن الـن  . فقـد نـادى أبـا ميسـرة 

الـــذي أتـــاه الســـت م المصـــحف ال ـــاص بـــه فـــرفض قـــال أبـــو ميســـرة : رحـــع فـــالذا أنـــا باالشـــعري 

 .(1)مصحفه فقد أقرأني رسول هللا وحذيفة وابن مسعود فقال ابن مسعود : وهللا ال ادفعه يعني 

                                                        

 عبد هللا بن مسعود . –البن األثري جامع األصول  (4)
 فتح الباري /ب / القراء ملشرح صحيح البخاري . (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



صللى هللا وعن خمير بن مالـك كمـا فـي الحّليـة أن ابـن مسـعود قـال: أخـذت مـن فـّي رسـول هللا ) 

( سبعين سورة وزيد صبي من الصبيان له ذؤابتان يلعب معهم َأَفـدُع مـا أخـذت  عليه واله و سلم

 (2)من رسول هللا ل

لولعين بالسـلطة والـتحكم لتنفيـذ خطتهـا فـي إجبـار ابـن إذن فقد وجهع الحكومة أولئك الصبيان ا 

مسعود على تسليم مصحفه ال اص . و لعـل تكسـير ضـلوعه بـأمر عثمـان كـان لهـذا السـبب ال 

 سواه . ثم نادى ابن مسعود كما في شرح الب اري من كتاب فتق الباري نادى قائ :

 (3)) إني غال مصحفي فمن استطاع أن يغلل مصحفه فليفعل ( 

يظهر من بعض النصوص أن زيد بن ثابع قد ُمنق ص حيات واسعة جدًا إلرهاب ابن مسعود  

 وأبي بن كعب وهو ش صية أخرى حاول االحتفاظ بمصحفه أيضًا أمام اإلرهاب الحكومي .

حيث يشير أحد النصوص إلى زيد بن ثابع أشبه بالش صية الم ابراتية التي يرجع إليها رئيس  

 أتمر بأوامرها.الحكومة نفسه بل ي

وقـد ورد فـي نفـس الـن  إشــارة واضـحة إلـى أن أمـر الـوحي كّلــه وعمليـة ترتيـب الـن  هـي مــن  

صــ حيات زيــد وحــده ا وهــو مــا يذكــد لنــا الســبب وراء لهجــة ابــن مســعود التــي تشــير إلــى تســليم 
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الــن  القرآنــي لرجــل واحــد كــان صــبيًا يلعــب مــع الصــبيان تــاّرة أو كــان فــي صــلب رجــل كــافر 

 ما اسلم أين مسعود ا و ذلك في قوله ا)نف الذكر :حين

 ) أأعزل نسخ المصاحف و يتوالها رجل ل (  

ففي عهد عمر تظهر قوة زيد بهذا الن  والذي هو اسبق بمدة طويلة من عملية الجمع المعلنة  

. 

بل يظهر الن  أن عملية ترتيب المصحف قد أوكلع إلـى زيـد مـن وقـع بعيـد ليقـوم بهـا منفـردًا 

 بشكّل سري ويبدو أن مقتل عمر حال دون إع نها ولذلك أعلنع في عهد عثمان .

 هذا الن  هو ما في منت ب الكنز المطبوع على هامش مسند احمد وصورته كا)تي : 

) إن عمر بن ال طاب استأذن يومًا على زيد بن ثابع فأذن له ورأسه في يد جاريـة ترّجلـه فنـزع 

مـر : دعهـا ترّجلـك . فقـال زيـد : لـو أرسـلع إلـي يـا أميـر المـذمنين رأسه مـن يـد الجاريـة فقـال ع

لجئتك . فقال عمر : لـيس هـو بـوحي تزيـد فيـه وتـنق  إنمـا هـو شـيء نتـرآه فـالن رأيتـه ووافقتنـي 

 .(1)تبعتك وأال فليس عليك شيء . قال : فأبى عليه زيد ف رج عمر مغضبا (

 فسر لنا كّل ما أردنا ذكره .فأرجو االنتباه الشديد لمضمون هذا الن  فالنه ي 

فال ليفة لديـه قضـية مهمـة جـدًا يريـد مـن زيـد الموافقـة عليهـا  والقضـية أكثـر خطـورة مـن مشـكلة  

الن  القرآني والذي يمكن أن يزيد فيه زيد أو ينق  والجارية ترجل لـه شـعره   ولـذلك يقـول لـه 
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موافقة عليه . فأبى زيد عليه عمر أّنه ليس بوحي تزيد فيه أو تنق  ومنما هو شيء معروض لل

ذلك وخرج غاضبًا . يبدو لنا ا)ن من هذا أن الشيء الذي جـاء مـن اجلـه هـو موضـوع سياسـي 

قطعـــًا ومـــرتب  بالعقيـــدة . ذلـــك ألنـــه يقـــارن األمـــر بـــالوحي والـــوحي يكـــون أمـــره هينـــًا مياســـا لهـــذا 

حـــة لزيـــد هـــي أعلـــى الشـــيء الـــذي لـــم يـــذكره الـــن  . و يـــدلنا ذلـــك علـــى أن الصـــ حيات الممنو 

بالفعل من ص حيات ال ليفة رغم المشهور من شدته . إذن كان زيد يقوم بعملية ترتيب الـن  

 القرآني منفردًا واشكّل سري في عهد عمر و راما قبله .

واعــدما انتهــع صــفحة الــن  بــدأت صــفحة تأويــل الــن . والمشــكلة هنــا اكبــر بكثيــر خ فــًا لمــا  

ن  القرآني يفسر بعضه بعضًا ويدل بعضه علـى بعـض فهـو كـ م يتوهم البعض . وذلك أن ال

منتظم ال يشبه ك م ا)دميين ااّل بكونه بأصواتهم . ولذلك فقد فشلع الحكومة فـي التسـّتر علـى 

محاولة إخفاء جزء كبير من الن  حينما شاع ما أرادت إخفاءه بين العامة وال اصة ا بعـد إن 

ن نقصـان آيـات وسـور مـن القـرآن وخاصـة سـورة األحـزاب قام ابن مسـعود وأبـي بـن كعـب بـالع 

 التي كانع تتضمن على ما يبدو آيات ب صوص المتآمرين على الن .
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فذكر السيوطي في اإلتقان عن أبي بن كعب قوله : كأين تعد سورة األحزاب ل فقلع : اثنين و  

( آيـة كـان 288قرة بحـدود ). ولما كانع سورة الب(1)سبعين آية فقال: أن كانع لتعدل سورة البقرة

 المتبقي من سورة األحزاب يقرب من الراع فق    .

و ذكــــر ابــــن األنبــــاري الشــــيء نفســــه فــــي كتــــاب المصــــاحف وذكــــر ال بــــر وفــــي زوائــــد المســــند 

والدارقطني في األفراد حيث ذكروا عن زر بن حبيش قال : قال لـي أبـي بـن كعـب : كيـف تقـرأ 

: قلع : ث ثًا و سبعين آية فقال أبـي : قـد رأيتهـا وهـي تعـدل  سورة األحزاب أو كم تعّدها ل قال

 .(2)سورة البقرة

وأشار ن  آخر إلى أن حذيفة بن اليمان قد أعلن نقصان سورة األحزاب من نحو سبعين آية .  

 .(1)ذكر ذلك الب اري في تاري ه عن حذيفة ونقلته عن الحائري من كتاب اإلمامة

ول عكرمـة عــن نقصــان سـورة األحــزاب حيــث قـال:) كانــع ســورة وذكـر صــاحب الـدر المنثــور أقــ 

 .(2)األحزاب مثل سورة البقرة أو أطول(

بــل هنــاك تصــريق لحذيفــة بــن اليمــان بشــأن ســورة أخــرى هــي ســورة بــراءة حيــث أفــاد أن الموجــود  

 منها هو الراع أو دونه .
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 فقد ذكر الحاكم في المستدرك على الصحيحين عنه قال :

 اعها يعني براءة () ما تقرءون ر 

إن توّجــه الحكومــة نحــو هــاتين الســورتين خصوصــًا لــه مــا يبــرره أو يفســره . فقــد فضــحع هاتــان  

السورتان خصوصًا الجماعات المتآمرة وكشفع عنها بصورة مفّصـلة حتـى سـميع بـراءة بأسـماء 

لهـا أحـد عشـر كثيـرة كمـا فـي اإلتقـان وغيـره منهـا : الفاضـحة ا والكاشـفة والمهلهلـة والمبينـة .. و 

 إسمًا.

ويشير حديث آخر عن أهل البيع أن سـورة البّينـة هـي األخـرى مـن السـور الطـوال فـي حـين أن  

( أن أحــد األئمــة اســتودع   )الموجــود منهــا ا)ن ســبع آيــات فقــ  . وأشــار نــ  آخــر عــنهم 

 ( فوجد فيه إسم سبعين عتً  من قريش في سورة البينة    )مصحفًا ورثوه عن علي 

قد ورد عـن عائشـة وحفصـة تـدّخلهما فـي عمليـة ترتيـب الـن  ومع نهمـا عـن نقصـان آيـات أو و  

ســور أو تبريــر هــذا النقصــان بعــدم قــدرة عثمــان علــى أكثــر ممــا هــو بــين يديــه لقتــل الصــحابة أو 

مــوت اغلــب الــذين حفظــوا الــن    وهــي متفرقــة كثيــرة تحتــاج إلــى دراســات تحليليــة لعناصــرها 

 ا الست  ص نتائج علمية حول القضية .التعبيرية وأزمانه

و بصفة عامة فالن محنة الـن  والصـراع بـين فئتـين أساسـيتين حولـه قـد مـنق الفرصـة لفئـة ثالثـة 

كانع ال تنتفع من الن  شـيئًا ألنهـا كانـع ال تصـل إلـى السـلطة فـي كـّل األحـوال ولـذلك كانـع 
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خدمة للحكومة كّلما احتاجع إلى ترغب في تدمير الن  نفسه بالضافة ك م بشري إليه ياهريًا 

 ن  يبرر عمً  ما أو حكمًا خاصًا.

 وقد مارس عمر بنفسه هذه العملية كمقترح أّولّي حيث قال:

لــوال أن يقــال زاد عمــر فــي كتــاب هللا ألثبــّع فــي المصــحف فقــد نزلــع : الشــيخ والشــي ة إذا زنيــا 

 (1)فارجمونا البتة نكااًل من هللا وهللا شديد العقاب  

 .(2)قد سميع هذه  فيما بعد بآية الرجم حيث أكدت عائشة على أّنها من القرآن و

ومع أن هذه األلفاظ ياهرة في أّنهـا ليسـع مـن القـران إذ ال اختصـاص فـي الحكـم بالشـيوه دون  

الشباب ولم يأت في كّل أديان هللا حكمًا خاصًا بفاحشة الشيوه يفرق عن فاحشـة مـن هـم دونهـم 

ح تصريحًا متناقضًا حيث يزعم أّنها نزلع ويزعم أيضًا أّنـه لـو ثبتهـا لقـالوا : زاد بالسن فالنه يصر 

 عمر في كتاب هللا .

 فالذا كانع قد نزلع فهي قطعًا من الكتاب ف  زيادة وان كانع زيادة فهي قطعًا لم تنزل  

آثــارًا  أقــول : إن مشــكلة الصــراع حــول الــن  القرآنــي قبــل مرحلــة الصــراع علــى التأويــل قــد تــرك 

على التأويل وكياية تطوره ا وقـد اسـتغلع فئـات عديـدة هـذا األمـر ألغـراض شـتى بحيـث التـبس 

األمـر علــى جهابـذة العلــم إلــى هـذه الســاعة . ومنــي ال أسـتطيع بهــذه العجالــة أن اذكـر جميــع مــا 

                                                        

 ،مثله يف البخاري /ب احلدود و مثله يف املوطأ.5/116صحيح مسلم /ج (1)
 .1/307سنن ابن ماجة /ج (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



يـــرتب  بهـــذا الموضـــوع ال طيـــر بـــل ســـاذكر نتـــائج هامـــة ســـوف تظهـــر حتمـــًا عنـــد ميـــام الـــبعض 

 تفصيلية للموضوع .بدراسة 

 فمن تلك النتائج: 

أن الم طــ  كــان يرمــي إلــى أكثــر مــن غايــة وهــدف وقــد تحقــق بعــض هــذه األهــداف   األولااى : 

 فمن ذلك :

التشـكيك بــالن  وقلــب المعادلــة . فحيـث كــان الــن  القرآنــي نسـيج وحــده ال مثيــل لــه وال يمكــن  

ثـل هـو أي عبـارة أو مقطـع فقـد حـاولوا اإلتيان بمثله ولو اجتمعع األنس والجـن ا وحيـث أن الم

  )دّس عبارات على أّنها من القران لهذه الغاية وهذا هو أول عمل قاموا به ولذلك قال علي  

 ( رأيع كتاب هللا يزاد فيه فآليع على نفسي .. الخ الحديث .

 ولكن لما كانوا قد قالوا له عند عرض الكتاب الذي جمعه :

ة لنا بكتابك ( علـى مـا ذكـر عـن أهـل البيـع وهـو مشـهور حـديثهم فقـد ) عندنا كتاب هللا ال حاج

( مـــن اجـــل   )اســـتمر ذكـــر تلـــك المقـــاطع وكانـــع تنســـب أحيانـــا إلـــى جماعـــات مواليـــة لعلـــي 

 تمريرها فالتبس األمر على علماء الشيعة حيث قال الحائري في آية الرجم:

 مر إثباتها ولو أن آية الرجم من ا)يات غير المنسوخة لما جاز لع…(1) 

 (2)و مثل آيات الرضاع .
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 (3)الخ…لو كان البن آدم ومذ لبغى ثالثاً  و مثل آية 

 (4)أن ترغبوا عن آباءكم فالنه كفر و مثل ا)ية 

وقـد أكـدوا هــذه الطريقـة حينمــا ابتـدعوا موضــوع الشـاهدين يشـهدان للقــران   فـالذا جــاء رجـل عنــده 

علوم أن المعارضين هـم نفـر معـدود مهـّدد بقـوة السـ ح . سورة ليسع عند غيره ردت شهادته وم

وكانــع آيــة الــرجم مــن الطرائــق الفنيــة لتمريــر هــذه العمليــة . فمــن المحتمــل أّنهــا كانــع لغــرض 

إثبات ميام الحكومة بعمل شريف ونزيه ألن عمر جاء بها فلم يشهد معه أحـد حيـث قـال الـن  

. فــي وقــع كــان آخــر ســورة عنــد (5)ه كــان وحــدة (: ) وأن عمــر جــاء بآيــة الــرجم فلــم يكتبهــا ألنــ

 خزيمة بن ثابع فزعموا أّنها قبلع ألن شهادة خزيمة تعد بشهادتين .

هــذا وينســى القــائمون علــى األمــر والعلمــاء مــن بعــدهم أن هــذه العمليــة هــي نوــيض بــل محاولــة  

ن اخت قه إذن لنقض الوحي ألنه إذا كان القران يثبع عن طريق شهادة رجلين فما أكثر ما يمك

من نصوص ومثباتها على أّنها من القران . فلو ادعى أّي اثنين لهم رغبة في إدخال نصوصـهم 

مــع الــن  القرآنــي لكــان ك مهــم يعــّد قرآنــًا عنــدهم    وهــذا مــن أعجــب األمــور فــالقرآن كمــا هــو 

و برهانه ( رسالته عن طريقه فه صلى هللا عليه واله و سلمالمفروض ن  إعجازي اثبع النبي )

                                                                                                                                                                                                              

 .4/167صحيح مسلم /ج (2)
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علــى صـــّحة مـــا بلـــ  بـــه . بينمــا كانـــع الطريقـــة تحـــاول إثبـــات العكــس فاصـــبق القـــران منـــذ تلـــك 

اللحظة مأموما وليس إماما ا وانطلع المكيـدة علـى العلمـاء حتـى  افـرد السـيوطي وغيـره فصـوال 

فــي تــواتر الــن  القرآنــي ذاهلــين عــن األمــر برمتــه ا بــل انطلــع علــى الشــيعة أنفســهم . فاثبــع 

وئي الن  القرآني وصحته عن طريق التواتر وقد أبطلنا الفكرة في كتاب ) النظام القرآني ( ال 

 فراجعه هناك .

ومن نتائج هذا األمر أن اإلعجاز قد تّم إنكاره فعليـًا ومن لهجـع األلسـن بـه إذ ال فائـدة مـن هـذه  

 قران محجوجًا به .الدعوات بعد أن اصبق المحجوج بالقرآن وهو اإلنسان حّجة على القرآن وال

( الــوحي علـى هــذه الحالــة  صلللى هللا عليلله واللله و سلللمومـن المحــال أن يتـرك صــاحب الرسـالة ) 

حيث تناقض قولهم هذا مع قولهم أّنه كان يكتب الوحي لديه مـن نحـو أراعـين رجـً  وأن جبريـل 

(  عرضه عليه في حّجة الوداع مرتين بدال من الواحدة كما هـو العـادة كـّل عـ ) ام منـذ البعثـة

   

فأقرا واعجب أراعـون مـن كتـاب الـوحي وعـرض كامـل للـن  سـنويًا ثـم هـو يعرضـه عليـه مـرتين  

 في آخر أّيامه ثم يوصي به و يقول :

  إني تارك فيكم ما أن تّمسكتّم به لن تّمسكتّم به لن تضلوا بعدي كتاب هللا و

 (1)عترتي 
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 ع وموجود لفماذا يعني كتاب هللا سوى أّنه كتاب مجمو  

بــل لتفــرض أنــه قــال : ) كتــاب هللا وســنتي ( كمــا عليــه أحــد النصــوص المولــع بــذكرها الكــارهون  

( في غدير خم فاألمر سواء فهو يشير إلى وجود فعلي لكتـاب هللا ا واعـد هـذا   )لبيعة علي 

 كّله يحتاجون إلى شهود يشهدون حتى يثبتوا أن هذا هو القران   

 دي واإلعجاز وأين هم الحفظة الذين كانوا يحفظون القران عن يهر قلب لترى فأين ذهب التح 

ويمكن القول أن عملية التشكيك بالن  قد أدت إلى النتائج المطلواة منها في قلب الع قة بين  

 الن  والمكّلف.

م إخفاء المعلومات و تناقضها حول الن  : ولها فوائد كبيرة بالنسبة للحكومات فـالحك الثي ية : 

بمــا انــزل هللا أمــر إلهــي غيــر ممكــن بغيــر قــانون وفــق مــا انــزل هللا وهــذا معلــوم . ومذن فــالحكم 

المزّور لما انزل هللا يستلزم إحـدا  مصـالحة مـع الـن  فـي أّيـة صـورة بحيـث أن الحكـم العقلـّي 

 المستقل عن الشرع يجد له مبررًا في النهاية من الن  الشرعي.

يكون الن  مغلقًا بنظام لغوي صارم وتحيد نصي قطعـي الداللـة  وهذا العمل غير ممكن حينما 

. 

فالنســق يحكــي المعنــى ولــو ســـاء الفهــم الكّلــي لأللفــاظ وداللتهـــا أال تــرى المــرء ال يفهــم المفـــردة  

 فيقول أدخلها لي في عبارة فالذا سمعها في عبارة فهم المراد ل
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بغيـــر نســـق نصـــي متكامـــل . فكانـــع وكـــذلك الجملـــة الواحـــدة أو ا)يـــة فالنهـــا تظـــل فـــي حـــدودها  

الهجمة األخرى قد طالع األنساق في الن  وقد سميع هذه العملية بتأليف القرآن وهي تنطوي 

صلللى هللا علـى جمــع آيــات مــع آيـات فــي ســور جمعــًا ال ع قـة لــه بــالوحي ولــم يــأمر بـه النبــي )

 واله و سلم (. عليه

معتقدين أن ذلك ممكن لهم وأنه عمل  حسن  قام  بهذه المسألة –أّي علماء اإلس م  –وقد اقروا  

بـه الصــحابة ذاهلـين عــن أن ذلــك هـو جــزء ال يتجــزأ مـن م طــ  إخــراج الـن  إخراجــا بشــريًا ال 

 ع قة له بالوحي لذلك أيضًا اقروا بان السياق ليس بحّجة .

 كر الحكم .ويظهر أن هذه العملية كانع بالغة الصعواة على زيد المنتدب لها منذ تولية أبي ب 

وقــد احتــار العلمــاء الــذين كــانوا طيبــي النوايــا ولــم يفهمــوا المــراد مــن القصــة كّلهــا فــي تأويــل هــذه 

 العملية .

 فقال ابن حجر  : ) ياهر هذا أّنهم كانوا يذلفون أول السور باجتهادهم ( . 

. (1)ال بتوميـف (: ) لكن  سائر األخبار تدل على أّنهم لم يفعلـوا شـيئًا مـن ذلـك ا وأضاف قائً   

لكنــه لــم يشــرح عمليــة التوميــف ومفادهــا  وطرائقهــا . فــانظر إلــى التنــاقض بــين قولــه باالجتهــاد 

 والتوميف  .

                                                        

 .1/134نقال عن السيوطي يف اإلتقان /ج (1)
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إمـــا المحرفـــون فكـــان ال يهمهـــم أن يتقّولـــوا وي لطـــوا المتناقضـــات فقـــال القاضـــي أبـــو بكـــر فـــي  

( يقـول ضـعوا   )ل ) أن ترتيـب ا)يـات أمـر واجـب و حكـم الزم فقـد كـان جبريـ  :االنتصـار 

 ا)ية كذا في موضع كذا ( .

( هـــو القائـــل فلمـــاذا   )وينســـى القاضـــي أّنـــه بصـــدد تبريـــر عمليـــة التـــأليف فـــالذا كـــان جبريـــل  

التــأليف ل إذ المفــروض أن يكــون الــن  جــاهزًا و كــامً  فــي أكثــر مــن نســ ة قبــل وفــاة النبــي 

كان ينزل علـى زيـد بـن ثابـع ل  صـحيق أن ( أم أّنه يرى أن جبريل  صلى هللا عليه واله و سلم)

جبريــل كــان يــأمر بوضــع آيــة كــذا فــي موضــع كــذا بيــد أن هــذا المصــحف لــيس هــو المصــحف 

الــذي تتحــّد  عــن تأليفـــه تلــك الروايــات . وااّل فمـــا معنــى أن يكــون عنـــد إبــن مســعود مصـــحف 

حفه ( مصـــ  )يـــرفض تســـليمه للحكومـــة وعنـــد أبـــي بـــن كعـــب مثلـــه فـــي وقـــع يقـــدم لهـــم علـــي 

 فيرفضون است مه  

أال ت حظ أن هناك ث ثة مصاحف   وهل ترى معي اخت ف اسلوب الحكومة في التعامل مـع  

 المعارضين   .

فالزعيم الرئيسي ال يطالبه أحد بتسليم مصحفه   بينما يطـالبون اتباعـه الـذين ال يتجـاوز عـددهم  

ث ثة فق  ابن مسعود وابن كعب  في كّل األحوال عشرة أش اص بل القراء منهم خصوصًا وهم

 وابن عباس . وعلى العكس فالزعيم هو الذي يقدم مصحفه فيرفضون .
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( ال فائـــدة منـــه   ذلـــك ألن   )وال يوجـــد ســـبب لهـــذا ااّل إذا اعتقـــدنا بـــان أخـــذ مصـــحف علـــي  

 ( كامً  بكلِّّ ما فيه إذ هو المقصود من العملية كّلها .  )المصحف موجود في قلب علي 

لقد أدت هذه المعلومات المتضاراة حول الن  إلى تناقض العلماء فـي شـرح وتفسـير أو تأويـل  

 عملية الجمع وشرعيتها . ولو قرأت ما كتبوا بتأنٍّ لرأيع عجبًا من التناقضات والغرائب .

بيد أن هذا التناقض لـه فوائـد أخـرى ل تجـاه اإلعتبـاطي فالنـه ووفـق طبيعتـه فـي التفكيـر يسـت دم  

واحـــدة مـــن تلـــك المعلومـــات لحـــل إشـــكال معـــين فـــي موضـــعه غيـــر مكتـــر  بتناقضـــه مـــع  كـــلّ 

 الموضع ا)خر أو مع ال بر ا)خر.

واالطبع فهناك وّعاظ س طين وعامة يكتبون مقاالت إنشائية ال ع قة لها بالوقائع التاري ية  

يك في كتاب هللا ومخفاء الفعلية ويعلمون كذبها ا بيد أّنهم يبّررون عملهم هذا بحّجة عدم التشك

المعلومات عن العاّمة لكي ال يشّكوا في القران . ولكننا ن حظ أن هذا العمل هو من أعمال 

الذين كفروا ألن القران ال يحتاج إلى مدافعين عنه مطلقًا فهو حّجة على كّل ال لق مهما فعلوا 

 وهو ما أَوّضحه في النقطة ا)تية .
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 الم ط  فشل فشً  ذريعًا في تحقيق أهداف أخرى منها :: إن الثيلثة 

فشـله فــي إســقاط حّجيــة القــرآن : وال أعنــي بــذلك عنــد العلمــاء فــالن حّجتــة أســقطها العلمــاء  أ .

بأنفســهم مــن خــ ل إيمــانهم بــالتواتر واألصــول وعلــم اللغــة اإلعتبــاطي والتــرادف المــرتب  بــه فلــم 

 حّجته عندهم بالمستق ت العقلّية والوياس . يعثروا على نظام القران مثلما اسقطوا

إنما المقصـود مـن ذلـك أن الم طـ  وكـّل مـا تبعـه مـن أعمـاٍل للعلمـاء فـي اإلجهـاز علـى حّجيـة  

 الن  قد فشلع في الواقع أّي واقع الن  ذاته .

وهذا األمر ال أستطيع شرحه بسهولة ما لم استعن بصور متحركـة ولـذلك فـالني أوضـحه بصـورة  

 ة رسمها أحد الشعراء حيث قال في بيع مشهور :متحرك

 كناطق ص رة يومًا ليوهنها   فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ذلــك أن حّجيــة الــن  القرآنــي غيــر مرتبطــة بــالمتلقي خ فــًا ألّي نــ  آخــر مــن حيــث هــو   

مــن نظــام كّلــي عصــّي علــى التفكيــك . فكــّل آيــة وتركيــب فيــه يشــكّل جــزء مســتقً  تمامــًا بــالرغم 

 عمله كجزء من النظام الكّلي ا فتأويلهم للن  هو الكاشف عن الت عب .

وهــذا األمــر غــاب عــن المتــآمرين وغــاب أيضــًا عــن حســني النوايــا  إذ اعتقــدوا أن نقصــان فقــرات  

من الن  يسق  حّجيته ولذلك تصافعوا بنفس القول بالنقصان ا حيـث وجهـع الفئـات كـّل منهـا 

حاولع كّل فرقة أن تنفي عن نفسـها القـول بالنقصـان بـالرغم مـن ورود هذه التهمة إلى األخرى و 

هــذه األخبــار مــن طــرق جميــع الفئــات والمــذاهب ألنهــا كانــع مدّونــة وأنتقلــع كجــزء مــن الوقــائع 

 التاري ية قبل تبلور المذاهب .

أمور فالواقع أّنه سواء اختلف التأليف والتركيب أو نق  الن  فـ  يـذثر ذلـك علـى المتـدبر المـ 

بتـــدّبر القـــران مـــن حيـــث هـــو نظـــام ا ولـــذلك كانـــع مشـــكلة الترتيـــب الـــذي يـــذمِّّن عـــدم انكشـــاف 

الت عب هي اصعب مهمة اعتـرف زيـد بـن ثابـع الموكـّل بهـا أنهـا اثقـل مـن نقـل الجبـال . روى 

 الب اري في صحيحه قال أرسل إلي أبي بكر .. إلى قوله :

هللا قال عمر :هو وهللا خير فلم يزل يراجعني حتى  فقلع لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول

شــرح هللا صــدري لــذلك فرأيــع الــذي رأى عمــر . قــال لــي أبــو بكــر: إنــك شــاب عاقــل ال نتهمــك 

وكنع تكتب الوحي لرسول هللا فتتبع القران واجمعه . فوهللا لو كّلفوني نقـل جبـل مـن الجبـال مـا 
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قـال قلـع : كيـف تفعـ ن شـيئًا لـم يفعلـه رسـول  كان اثقل علي مما أمراني به من جمـع القـران .

هللا قــال : هــو وهللا خيــر فلــم يــزل أبــو بكــر يراجعنــي حتــى شــرح هللا صــدري للــذي شــرح هللا لــه 

صــدر أبـــي بكــر وعمـــر فتتّبعــع القـــرآن اجمعــه مـــن العســب والل ـــاف و صــدور الرجـــال فكانـــع 

 (1)حفصة بنع عمر ( الصحف عند أبي بكر حتى توفاه هللا ثم عند عمر حياته ثم عند

 إن هذا الن  الذي يسوقه الب اري في صحيحه ليذكد لنا جملة من الحّقائق : 

: أن زيــد بــن ثابــع قــد اســتلم المهمــة منــذ عهــد أبــي بكــر وأن إيكــال المهمــة لــه فــي عهــد  ألولااىا 

عثمـان كـان مجـّرد قضـية صـورية فقـد انتهـى مـن ترتيـب المصـحف المطلـوب بمفـرده وأن النســخ 

  تبدو عند أحد سوى أبي بكر ثم عمر ثم إلى حفصة .منه ال

 : أهمية حفصة وعائشة في موضوع الن  القرآني : الثي ية 

إن هــــذا يفســــر لنــــا ورود ســــورة التحــــريم بشــــأنهما وكشــــف موضــــوع التــــآمر أو مــــا ســــماه القــــرآن 

مــن  (ووصـف قلبهمــا بالّصـغو الــذي هـو أشــد صلللى هللا عليلله واللله و سلللمبالتظـاهر علــى النبـي )

 فراجع التفاسير ال اصة بسورة التحريم . –القسوة 

وتبدو المهمة عسيرة جـدًا إذا عرفنـاه أن هـذه القصـة كانـع واحـدة مـن العقـد النفسـية التـي دفعـع  

( فـي خ فتـه . ومـع ذلـك لـم يـتمكن زيـد كمـا يبـدو مـن   )عائشة إلى ميادة الحرب ضـد علـي 

 تفسيرها بروايات ت ّفف من حدة السياق. إزالتها من المصحف المطلوب فكان البد من
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حيـــث أن مجلـــس  –إن مشـــاركة حفصـــة فـــي االحتفـــاظ بالمصـــحف المطلـــوب لتســـليمه لعثمـــان  

الشورى الذي أمر به عمر ال ينتج منـه فـي كـّل االحتمـاالت سـوى فـوز عثمـان كمـا صـرح بـذلك 

( نفسه في خطبه   )كبار الكّتاب المعاصرين وجمع من المذرخين وأّول من أشار إليه  علي 

أقــول هــذه المشــاركة كانــع مرســومة ال طــوط منــذ البدايــة ومــا إلحــاح عمــر وابــي بكــر علــى  –

(  بناتهما اال أمر يحتاج إلـى تفسـير أوضـق مـن مجـّرد  سلم و صلى هللا عليه والهتزويج النبي )

ــذكران فالنه -الصــدفة الســعيدة التــي تجعلهمــا ســوية مثلمــا عمــل أبواهمــا بشــركة ســوية أيضــاً  مــا ُت

 صللى هللا عليله والله و سللمسوية في الن  القرآني في سورة التحريم خ فـًا لبويـة أزواج النبـي )

.) 

: إن أبا بكر يلق على زيد بن ثابع مثلما ألّق عمـر والزال يراجعـه حتـى شـرح هللا صـدره  الثيلثة 

 لما رأى أبو بكر بعد أن رآه عمر .

ر وابـو بكــر و يراجعانــه فيهــا كــّل هــذه المراجعــات مــن دون فمـا هــي المهمــة التــي يــدعوه لهــا عمــ 

خلــق هللا ومــن دون كافــة الصــحابة وهــم يذكــدون علــى موضــوع الســن واألعمــار فــي المحاججــة 

( فيسلمون أمر الوحي كّله إلى غ م كان في صلب رجل كافر حينما اسلم ابن   )ضد علي 

 مسعود ل

 ( بما ال يقل عن سبع سنوات    .  )ونعلم جيدًا أن ابن مسعود اسلم بعد علي  
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أليس عجيبًا إذن أن ينّحى علي و مصحفه    ويراجـع زيـد بـن ثابـع وينكـب ال ليفـة علـى رأسـه  

ـل لـه شـعره متوسـ  إليـه فـي قبـول األمـر ا)خـر الـذي هـو أكثـر هـواًل  وهو في حجر الجارية ترجِّ

 من وحي يزيد فيه وينق  حسب عبارة عمر المارة آنفا ل

 هو زيد هذا وما ع قته بتنظيم أمر األنساق التعبيرية في الكتب المنّزلة ل من 

إني أحيل المسألة إلى الم تصين بشذون التاريخ طالبًا منهم إجابة واضـحة وجليـة عـن زيـٍد هـذا  

فالن األمر لشديد واشد منـه الفضـيحة التـي سـوف تجلجـل فـي األمـم بشـان الجـرائم التـي ارتكبتهـا 

حقهــا حينمــا منعــع رحمــة هللا ونعمتــه فــي هــذا الكتــاب الــذي أنزلــه مــن أن تصــل هــذه األمــة فــي 

إليهم الفضيحة التي سوف تجلجل قريبًا جدًا .. والتي ستقوم األمة فيهـا باالنتقـام مـن هـذه األمـة 

ين  حيث منعـتهم مـن معرفـة ديـن هللا الـذي أنزلـه للنـاس كافـة علـى لسـان رسـوله ليظهـره علـى الـدِّ

 الكافرون .كّله ولو كره 

ـــم تـــتعظ ا ومزقهـــا   ـــم تـــتعظ ا وســـل  عليهـــا الجـــوع والبـــأس والحرمـــان فل لقـــد مزقهـــا هللا بـــالفتن فل

بـــالحروب الداخليـــة فلـــم تنتبـــه وســـل  عليهـــا األعـــاجم يســـومونهم ســـوء العـــذاب ويقطعـــونهم شـــيعًا 

عــاجم ويســلبون أراضــيهم وامــوالهم وكنــوزهم فلــم يتعظــوا فمــاذا ينظــرون ل ثــم ســل  علــيهم مــع األ

 شرارهم فماذا ينظرون ل

  هل ينظرون  ال تأويله . يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من ق ل ياليت لنا شفعاء فيشلفعوا لنلا

 .-53/7أو نردّ فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 
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 لون شيئًا لم يفعله رسول هللالإن زيد يسأل عمر ثم يسأل أبا بكر وعمر كيف تفع الرابعة : 

 فما هو الشيء الذي يريد فعله ولم يفعله رسول هللا ل 

أهـــو حقـــًا جمـــع كتـــاب مجمـــوع وموجـــود ولـــو مـــع فـــرض أّنـــه غيـــر مجلـــد ب ـــي  حســـب تعبيـــر )  

ل. أم هـو عمـل آخـر خـاص بزيـٍد وحـده ال يجـوز  (1)المحاسبي ( في سننه لتفسـير عمليـة الجمـع

ال لق ولذلك يتوجب مراجعتـه وتقبيـل قدميـه ليوافـق علـى تنفيـذ المهمـة ل أن يشركه فيه أحد من 

وأترك اإلجابة أيضًا لذكاء القارئ وللسادة العلماء والمذرخين ا و ليعّجلوا بالجواب فـالن الم يـين 

(   )  إّنهم من النوع الذي قال فيه اإلمام الصـادق  من شباب األمة الجدد ينتظرون اإلجابة 

: 

    يسبقن سباقون كانوا قد قّصرواو ل  
ين الـذي جـاء   ين الذي بين أيديهم هو الدِّ الم يين من الم دوعين الذين اعتقدوا فيما سبق أن الدِّ

ين الـذي جـاء بـه محمـد  صلى هللا عليه واله و سلمبه محمـد ) (ا وا)ن فقـد انتبهـوا وعلمـوا أن الـدِّ

 عد ا ف  يغرّنك فسادهم الظاهري فالنهم آتون .( لم يصل إليهم ب صلى هللا عليه واله و سلم)

فحينما تنكشـف حويقـة اللغـة وحينمـا يظهـر فسـاد طرائـق التأويـل سـيظهر أن المتبّقـي مـن الـن   

 هو حّجة قائمة بذاتها وشاهدة على العمل اإلجرامي الذي تقّدم فقرة فقرة وحرفا حرفًا .
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ناير للصورة في إطارها المتكامل عن فقـدان إّنه مثل صورة كبيرة اقتطع منها جزء فهل يغفل ال 

 ذلك الجزءل

 فشل الم ط  أيضًا في إضافة ك م من قول البشر إلى الن .  ب .

فقد استغلع الفئـات ذاتهـا مـا قامـع بـه مـن عمـل فـي إزالـة أجـزاء كبيـرة مـن السـور : ثلثـي سـورة  

صـلية ممــا أّدى إلــى األحـزاب واكثــر مـن نصــف ســورة بـراءة ونقــل فقــرات إلـى غيــر مواضــعها األ

يهور انقطاعات مفاجئة في السياقات وانتقاالت مفاجئة ا وهـو أمـر ُيحـد  التباسـًا شـديدًا علـى 

اســتغلع تلـــك الفئـــات حويقــة هـــذا العمـــل  –القــارئ المعتـــاد علــى الســـياق خ فـــًا للقــارئ المتـــدبر 

غيرهـا ا فـي وقــٍع إلضـافة مقـاطع بشـرية لـيمكن تمريرهـا فـي الـن   كا)يـات ا)نفـة المزعومـة و 

دعع إلى إنكار سور من القرآن كالمعوذتين ونسبع هذا اإلنكار إلـى المعارضـين فـي مصـحف 

 أبي كعب وابن مسعود .

لقد تّم أجراء العملية بمنتهى الترّوي والدّقة ووفق م ط  مرسوم بحيث التبس على الكثيرين أمر 

ران . بــــل ورد فــــي نصــــوص أخــــرى ا والزال مــــن يــــدعي عــــدم انتســــابهما إلــــى القــــ (1)المعــــوذتين

التشكيك بسورة الحمد ونسـبتها إلـى القـران ا واـالرغم مـن ذلـك فقـد اّدعـى الـذين يكتمـون الحقـائق 

إن عــــدد الســــور وا)يــــات والحــــروف واألحــــزاب فــــي القــــران علــــم تــــوميفي ال مجــــال للويــــاس فيــــه 
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وا فيه أن االحتمال كالزم شري وابن العراي والزركشي وعشرات غيرهم في ذات الوقع الذي نقل

( لـم يرتـب سـور القـران ومنمـا أوكـل العمـل إلـى  صلى هللا عليه واله و سللماألقوى هو أن النبـي )

 .(2)األمة من بعده لتسوي  عملية الجمع

 فكيف يكون موقوفًا على الوحي وفي نفس السطور يقولون أوكل العمل إلى األمة ل 

يــذمِّّن طريقــًا للســرقة وكــذلك الكــاذب ومــادام قــد بــدأ الــذي اعلمــه مــن الحيــاة العامــة أن الســارق  

الكذب ا فالنه سيكذب عشرة أكاذيب غيرها ليمرر االكذواة أألولى ويروي القص  ويـأتي بأدّلـة 

ق أكذواته إذا كان لديه شيء من الذكاء .  ال وجود لها من اجل أن ُتصدَّ

لـــى أشـــياء متناقضـــة فـــي نفـــس وهـــذالء القـــوم قـــد فقـــدوا الحـــد األدنـــى مـــن الـــذكاء حيـــث أشـــاروا إ 

 العبارات .

فالذا كـان موقوفـًا علـى الـوحي فلمـاذا الشـهود ل ولمـاذا تسـليم المصـاحف ل  ولمـاذا الجـدال حـول  

انتســاب أو عــدم انتســاب بعــض الســور ل ولمــاذا اختلفــوا فــي أّول ســورة علــى اثنــى عشــر قــواًل ل 

ل ل ولمـاذا نقصـع سـورة األحـزاب ولماذا يقسم ابن مسعود أّنه غال مصحفه فمن اسـتطاع فليفعـ

واراءة ل ولماذا اختلفوا في عشرات األلفاظ وعشرات ا)يات ل ولماذا اختلفوا في المكي والمـدني 

. ولّمـاذا خطـأ (1)وأسبويات النزول ل ولماذا اختلفوا في القـراءات حتـى اعتـزل ابـن عبـاس قـراءتهم
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ّنـه هـو السـبب فـي جمعـه المصـحف بعضهم بعضًا حتى تفاقم األمر في عهـد عثمـان و زعمـوا أ

ا لمـــاذا  قـــالوا : ) اختلفـــوا فـــي القـــران علـــى عهـــد عثمـــان حتـــى اقتتـــل الغلمـــان  (2)علـــى عهـــده 

 (4)والمعلمون (ل

نعـم . لقـد أّلفـوه وكـان هـذا تـأليفهم ال تـأليف الـوحي ولـذلك قـالوا : قـال محمـد بـن سـيرين لعكرمـة  

قـرآن وعــدم قبــولهم مصـحفه قــال محمــد فقلــع ( فــي بيتــه لجمــع ال  )حيـث روى لــه قعــود علـي 

لعكرمـــة ) ألفـــوه كمـــا انـــزل األّول فـــاألّول قـــال لـــو اجتّمعـــع األنـــس والجـــن علـــى أن يذلفـــوه هـــذا 

 فماذا يقصد محمد بهذا الك م ل. (5)التأليف ما استطاعوا (

ك عن تأليفه أال تراه يعرِّض بالمذلفين فيمدح من حيث يريد الذم ا ذلك ألن هللا هو الذي قال ذل 

هو ال عن تأليفهم . بيد أّنه يشير إلى إحكام األمر من كـّل الوجـوه ويسـمي القائـل بـاألّول وكأّنـه 

شاعر على غرار زعمهم إذ ال يليق في هـذا الموضـع أن يسـمي هللا تعـالى بـاألّول وان كـان هـو 

 فيد قول شاعر .األّول ال أّول ألّولّيته ألن عبارة )كما قال األّول ( مشهورة في األدب ت

وهناك إشارة أخرى إلى ش صية مغمورة هو سالم مولى أبي حذيفة ويعتبر سالم الش   الرابع  

( حســـب روايـــات   )فـــي مجموعـــة الث ثـــة التـــي اتفقـــع علـــى صـــرف بيعـــة الغـــدير عـــن علـــي 

الشيعة عن أهل البيع . فقد اخرج ابن اشته في كتاب ) المصاحف ( في طرق كهمس ) هكذا 
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بــي بريــدة قــال : أّول مــن جمــع القــران فــي مصــحف هــو ســالم مــولى أبــي حذيفــة اقســم ال ( عــن أ

يرتدي برداء حتى يجمعه فجمعه ا ثم أئتمروا كيـف يسـمونه فقـال بعضـهم سـموه ) السـفر ( قـال 

فقـال رأيـع مثلـه بالحبشـة يسـّمى المصـحف فـاجتمع رأيهـم علـى أن  –ذلك تسمية اليهـود فكرهـوه 

 يسموه المصحف.

. ونعلـم (1)السيوطي هذا ال بر من غرائب األخبار كما ورد في ) اإلتقان في علـوم القـران (وعّد 

أهمية سالم من وصية عمر قبل موته حيث تّمنى أن يكـون الثالـث حيـًا فيوليـه ال  فـة ثـم تفكـر 

 ) ولو كان سالم حيًا لوليته (    :مليًا فقال 

يــدة بــاليهود ولــذلك تطــرق الحــديث إلــى وســالم مــولى حبشــي ألبــي حذيفــة كانــع لــه صــ ت وط 

 تسمية ما جمعه سالم بالسفر .

ومذا كان عمر يتّمنى سالم حيًا ليوليه خ فة المسلمين وزعامة العرب والعجم فما الغرابة فـي أن  

 يكون سالم قد انتدب لمهمة سابقة هي جمع القران في سفر ل

 أو ال يضع رداءه حتى يجمع القران : إذن هناك فريقان أقسم كّل منهما نفس القسم ال ي لع 

  هذان خصمان اختصمموا فمي ربهمم فالمذين كفمروا قطعمت لهمم ثيماب ممن نمار يصمش ممن فموق

رؤوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم والجلمود و لهمم مقمامع ممن حديمد . كلّمما أرادوا أن 

 (2)يخرجوا منها من غّمٍ أعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق 
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أن القــران كتـــاب الهــي معجـــز ال يتركــه هللا وال رســوله لكـــّل مــن هـــّب ودّب فلكــّل معجـــز معلــوم  

حامـــل يســـت دمه ولـــو كـــان الحامـــل مفقـــودًا وغيـــر م طـــ  لـــه مســـبقًا لكـــان كـــّل متلقـــي هـــو مثـــل 

 المتلقي األّول رسول هللا ال فرق .

نــاء للمجهــول كمــا بّينــاه فــي هــذالء الحملــة هــم الــذين آتــاهم هللا الكتــاب ال الــذين أوتــوا الكتــاب بالب 

 النظام القرآني .

واعــد أن عرفنــاه طرفــًا مــن معانــاة الــن  القرآنــي ومــا جــرى عليــه واعــد إن اشــتهر فــي التــاريخ  

معانــاة حامليــه خلفــاء الرســول الــذين آتــاهم هللا علــم الكتــاب والــذين مــن جهلهــم أو أنكــرهم دخــل 

( هـذه القاعـدة علـى رؤوس اإلشـهاد   ) النار ومن عرفهم دخل الجنة حيـث أعلـن اإلمـام علـي

في ما بعد الفتنة وحين تـوّلى ال  فـة فـي يـرٍف عصـيب كـان النـاس فيـه قـد فقـدوا ديـنهم وفقـدوا 

الن  وفقدوا الكثير مما جاء به الرسول بعد فترة غسيٍل وردٍة استمرت ما يقرب من أراعين سنة 

. 

ابتدأها بشـرح معنـي الصـمدية والوحدانيـة   ( من النهج حيث151أعلن ذلك في ال طبة المرقمة ) 

وما يتعلق بها من صفات وع قة الم لوق بال الق حيث تطّرق باختصار وايجاز إلى مواضـيع 

ال يــال والصــور والحــدود والمــدركات ومفهــوم العــدد والعلــم ثــم انتقــل إلــى إيضــاح حجــج هللا علــى 

 خلقه فقال:
                                                                                                                                                                                                              

(2) 19-22/22. 
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  مائل واستبدل هللا بقموم قومماً و قد طلع طالع ولمع المع والح الئح واعتدل

بيوم يوماً وأنتظرنا الغير انتظار المجدب المطر وإنمما األئممة  قموام هللا علمد 

خلقممه   و عرفمماؤه علممد عبمماده ال يممدخل الجنممة اال مممن عممرفهم و عرفمموه وال 

  (1)يدخل النار اال من أنكرهم وأنكروه 

لـــرد علـــى دعـــوى األصـــوليين بعـــدم ورود أقـــول : بعـــد أن عرفنـــا ذلـــك نعـــود إلـــى اصـــل المســـألة ل 

الن  في بعض األحكـام ممـا يسـوِّغ لهـم االجتهـاد ومصـدار الحكـم العقلـّي ثـم اعتبـار هـذا الحكـم  

ذاتــه الحكــم الشــرعي مــن خــ ل الم زمــة بــين حكــم العقــل والشــرع والتــي هــي حكــم عقلــّي آخــر 

 فنقول :

قـــاه فكيــف يمكـــن للعقــل الحكـــم علـــى مــا معنـــى ذلــك كّلـــه ل فــالذا كـــان الــن  القـــى كـــّل الــذي ال 

.  و 38/6 مللا فرطنلا فللي الكتلاّ مللن شلليء المسـائل التـي غابـع نصوصــها بعـد إن قـال هللا 

. ل إذ لم تكن هناك ضرورة لهـذا التفصـيل فـالنكم  111/12 و تفصيل كّل شيء بعد إن قال :

لــك لل ــروج مــن تقومــون بتبريــر مــا فعلــه ال صــم فــي إخفــاء جــزء مــن الــن  فهــو أيضــًا يفعــل ذ

مبضة الحكم الشرعي وتبرير حكمه العقلّي ال اص فلماذا يكون حكمه بـاط  وحكمكـم شـرعيًا ل 

بـل انــتم مشــاركون معــه فــي كـّل مــا فعــل ألن هللا عاقــب المّلــة حيـث حرمــع حّجــة هللا مــن الويــام 

هللا عليله صللى بعمله فحرمها من االنتفاع من الن  ألنه ال يفترق عن الحّجة كمـا قـال النبـي )
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( أم أنكــم تشــهدون ) أن عليــًا حّجــة هللا ( فــي األذان زورا وكــذبًا ا حيــث ال تجــدون  واللله و سلللم

فــي أنفســكم حاجــة لحّجــة هللا مــن حيــث أن كــّل موضــوع غــاب نصــه لكــم قــدرة علــى الحكــم فيــه 

  لبعقولكم . فما هو عمل الحّجة إذن ل وما الفائدة من اإلقرار بوجود حّجة ينتظر أمر هللا

ومن أين لكم إثبات أن ال طاب لم يذكر ن  الحكم ل وأّنى لكم بالثباته بعـد كـّل الـذي عرضـناه  

 ل

ومذا كان الن  موجودًا فاختفى مع الحّجة أو كـان موجـودًا وال علـم لكـم بـه أو كـان موجـودًا فـي  

و حامل كامل ال طاب وال طريق لكم الست راجه ففي كّل األحوال يبقى الطريق للوصول إليه ه

المعجز وهو الحّجة ا إذ ال يعقل أن يأتي هللا بطاعة الحّجة ويأخذ عليهم الميثاق بواليتـه ويلقـي 

فـي النـار مـن أنكـره كمـا قـال اإلمـام فـي ال طبـة واعـد هـذا كّلـه يمكـن لكـّل واحـد مـن العقـ ء أن 

 رعي و مقبول .يحكم بالموضوع حكمًا عقلّيًا عند غياب الن  والحّجة معًا و يزعم أّنه حكم ش

وما هو الكفر سوى ما كان من قبيل الحكم العقلّي المستقل ل أم تغضون الطرف عـن أن جهـنم 

 ما كانع لت لق لوال الحكم العقلّي المستقل ل

فعلى ماذا يجري الحساب إذن ل فالنوايا ال يهور لها إال باألفعال وهللا اعظم واجل شانًا من أن  

بـالقوة قبـل تحّققهـا بال ـارج ومحـال تحّققهـا فـي ال ـارج ااّل بحكـم يحاسب و يعاقب علـى األفعـال 

 عقلّي مستقل فافهموا قبل فوات الفرصة حيث ال ينفع الندم .
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ــــالمطلوب ألننــــا نقــــول أن االبــــت ء بهــــذه   إذن فاالحتجــــاج بمســــتحدثات المســــائل هــــو احتجــــاج ب

حيث تّمزقـع و تشـرذمع و المسائل بل واما هو أهم منها حيث تسلطع األمم على هذه األمة و 

حيــث اختفــى فيهــا الحكــم بمــا انــزل هللا ويهــر الفســاد فــي البــر والبحــر وحرمــع أمــم كثيــرة مــن 

وصــول نــور اإلســ م الــذي يجمــع الملــل و يــذمن بكــلِّّ الرســل والكتــب  المنّزلــة واختفــى تصــديق 

ذا كّله وغيـره هـو القران لما بين يديه من الكتاب وحل محله مفهوم نسخ الشرائع بدين اإلس م ه

نتاج ل نحراف األّول الذي ُأبعد فيه القائمون على القرآن وحل محلهم الغلمان أمثـال زيـد وسـالم 

 مولى أبي حذيفة .

ين هـي فهــم الـن  بمــا   ين بـل مشــكلة الـدِّ إذن ليسـع مسـتحدثات المســائل وحـدها هـي مشــكلة الـدِّ

 هو ن  إلهي متكامل إلنقاذ العالم بأسره .

كون الن  اإللهي تحع رحمة المتـأّولين ومجـاميع ) العقـ ء ( جـدًا ويحكـم بـه الغلمـان وحينما ي 

وُي تلف فيه ا فمن الطبيعي أن يحل الظلم بـدل العـدل والشـرك ال فـي بـدل اإليمـان واالخـت ف 

 والتناحر بدل الوحدة والظلمات بدل النور . 

سائل وايان الحكم الشرعي فيهـا فالنمـا إن التيار األصولي إذ يحاول اإلجابة على مستحدثات الم 

يقــول بكــلِّّ وضــوح أّنــه ال ي تلــف بشــيء عــن أعــداء الحّجــة ســواء األّول مــنهم أو األخيــر ا فهــو 
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يــدعي وأن لــم يصــرح إن الحّجــة ال ضــرورة لــه وأن النــاس أحــرار فــي فهــم الــن  فــالذا لــم يجــدوه 

 حكموا بالعقل فلماذا الحّجة إذن بل لماذا الشرع أصً  ل

يني بصـــورته الشـــاملة ا وثمـــة مغالطـــة فاضـــحة فـــي   )ن وجـــود اإلمـــام إ  ( مـــرتب  بالنظـــام الـــدِّ

األمر .. فأنع تذمن بوجود ميادة محّددة سلفًا ولكنك علميًا تقوم بكلِّّ ما من شأنه أن يثبع عدم 

 وجود الويادة بل وعدم الحاجة إليها .

اف الجماعات إذ ال يذخر هللا رحمته لحظة ( مرتبطة بانحر   )البد أن تذمن بأن غيبة اإلمام  

واحدة ا فاإلمام غائب ال معدوم الوجود وغيبته مثل غيبة أّي قائد عن جنوده في رؤوس الجبال 

فهل يعقل أن يقـوم هـذالء باسـت م الحكـم أو تقريـر األحكـام مسـتغلين غيبتـه ل وحينمـا يكـون هـذا 

لـــو كانـــع الظـــروف الموضـــوعية والشـــروط  العمـــل بـــدافع التمهيـــد لحكمـــه فالمغالطـــة اكبـــر ا إذ

 متحققة كاملة للحكم الشرعي لحكم هو فماذا ينتظر ل

إذن فأنــع ترغــب فــي الحكــم خ فــًا للظــروف الموضــوعية وتحقــق الشــروط ا وهــذا يعنــي أن لــك  

رأيـك ال ـاص بـالحكم فمـن الم ادعــة أن تـزعم انـك تحـع ميادتـه إذ انــك م تلـف معـه فـي أصــل 

 الموضوع .

د هنــا أّي فــارق يــذكر مــن ناحيــة العمــل واألمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ومجمــل ال يوجــ 

 العمل باألحكام المعروفة لديك بشكّل قطعي ال مدخل للعقل فيه سوى تغيير النوايا .
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إن القضـية تحتــاج إلــى انتباهــة فقــ  وتبــديل فــي النوايـا الداخليــة ال غيــر ا إنهــا تحتــاج منــك إلــى  

  وااّل فأنــع بــاق علــى حركتــك واــدال مــن أن ترتــد إلــى الــوراء وتتقهقــر يمكنــك تغييــر االتجــاه فقــ

 السير إلى األمام فق  .

إن هــذه المغالطــات تذكــد وجــود االنحــراف فــي الطائفــة الموعــودة باالســت  ف فــي األرض وهــي  

طائفة الشيعة فهي تذمن بالحّجة ولكن عملها هو عمل المعـادين لـه ومحـال أن يتحقـق الظهـور 

هذه الم ادعة كما من المحال تحصيل براءة الذّمة مـن الفقهـاء بالصـورة المـذكورة . وقـد أّكـدت ب

كافــة النصــوص علــى أن االنحــراف فــي الطائفــة هــو أحــد أهــم أســباب تــأخير الوعــد اإللهــي ألن 

الوعـــد مـــرتب  بهـــم ال بالكفـــار والنواصـــب وال بأهـــل الكتـــابين ا بـــل هـــم نـــواة االســـت  ف األولـــى 

 نتقل إلى األمم بل هي السبب الوحيد للتأخير .ومنهم ي

ولذلك تفشل كّل المحاوالت التي تريد إقامة حكم الهي أو البّع في الحكم الشـرعي الم تفـي مـع  

( إلى أن كّل من تصدى لهذا األمر فهو طاغية من الطغاة وأنه   )الن  فقد أشار الصادق 

تباعـًا حتـى يـتّم البرهـان العملـي علـى عجـزهم من أهل النار وكّل الفئات سوف تصل إلى الحكم 

بالقامـــة حكـــم هللا ا فـــالقران كتـــاب هللا المعجـــز ال يحملـــه وال يحكـــم بـــه اال راـــاني مـــن أوليـــاء هللا 

 اصطفاه هللا تعالى على ال لق .
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وهذه النصوص مبثوثة في كتب وأخبار اإلمامية فأّنى لهم بالجمع بينهـا واـين القواعـد األصـولية  

ى لهم بالنكارها على كثرتها ل ال بد إذن من فتنة تنتشر بين قواعد الشيعة ويقوم بعضـهم ل بل أنّ 

بمطالبة المراجع األصوليين بتبيان الوحـدة الموضـوعية للشـرع بحيـث يكـون ال طـاب كّلـه مفسـرًا 

 تفسيرًا معقواًل ال يظهر فيه التناقض الفاضق بين التأسيس األصولي واين العقائد .

لى كبير عناء في معرفة هذا التناقض   فعقائد الشيعة عقائد إمامية وقواعد األصـول ال ُيحتاج إ 

 قواعد مبنية  أصً  على الكشف عن الحكم الشرعي في نظرية تنكر اإلمامة .

 وعلى ذلك فالتناقض بينهما على اشده . 

العـدو وينكرونـه ( ال ُيذذن له بال روج وفـق الشـروط واتباعـه يعلمـون بعمـل   )فاإلمام الحّجة  

بالفعل . أقول بالفعل ألن الدعاء له بـالفرج والظهـور والتمكـين لـيس بالشـرط الشـرعي إذ يتوجـب 

ين ال الدنيا   وال توجد ا)ن لدى قواعـد الشـيعة أّيـة اشـكاالت  عليهم أن يطلبوه إلشكاالت في الدِّ

ين   فكـّل فـرد مبـرأ الذّمـة بالتقليـد   و مشـكلته الوحيـدة هـ ي العـيش الرغيـد وال ـ ص مـن في الدِّ

الظــالم والحريــة ومــا شــابه وهــي جميعــًا أشــياء دنيويــة ا فاإلمــام تحــول فــي ذواتهــم مــن قائــد الهــي 

يكشف عن سر الموجودات و تبرا الذّمة باتباعه إلى قائـد ُينتظـر منـه تحقيـق دولـة تـنعم بالرخـاء 

ًا بل هو نتيجة حتّمية للتقـوى ( وليس هدفا إلهي  ). والرخاء هو تحصيل حاصل لدولة اإلمام 

 كما يحّدثنا القران في قواعد االست  ف .
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إذن يجــب أن يكــون الــدافع هــو التقــوى واقامــة الشــرع واــراءة الذّمــة بالتقليــد تلغــي هــذا القلــق مــن  

( للغــــرض الشــــرعي فينتفــــي الشــــرط   )نفــــوس المكّلفــــين وتقســــموا قلــــواهم وال يطلبــــون اإلمــــام 

 األساسي للظهور.

( توّرطـوا . حيـث تـدافعع علـيهم   )إن الذين أسسوا األصول في يل إنكـار وجـود اإلمـام  بل 

العّوام بالتقليـد واتشـجيع مـن السـلطات فتنكـرت العامـة لبويـة المجتهـدين ويهـرت مـن ذلـك أراعـة 

مذاهب جاءت المقلدة بعدهم ببدعـة جديـدة هـي انسـداد بـاب االجتهـاد كمـا ي برنـا الشـوكاني مـن 

عامـــة عـــن هـــذه المحنـــة . و حكـــى عـــنهم أّنهـــم مـــع ذلـــك منعـــوا مـــن التقليـــد ولـــم يحّرمـــوا أبنـــاء ال

االجتهاد ولكن العـّوام خـالفوا القـران والسـنة وأراـاب المـذاهب لـولعهم بعبـادة األشـ اص . وقـد رّد 

علــيهم الشــوكاني أدلــتهم ودعــا إلــى الرجــوع إلــى روايــة األخبــار وســذال الجاهــل مــن العــالم حيــث 

التقليــد الــذي هــو اتبــاع آراء الرجــال مــن غيــر ســذال عــن األدلــة واــين استيضــاح نفــس فــّرق بــين 

الحكم الشرعي عن طريق الرواية . وذكر أن عشرات العلماء المجتهدين قد أهينوا ونبزهم العامة 

بالجهــل واعتـــدوا علـــيهم لقــولهم بفســـاد التقليـــد متــابعين بـــذلك أراـــاب مــذاهبهم وأن كثيـــرين آخـــرين 

 التوية خوفًا من بطش العامة بهم .لجأوا إلى 

قال الشوكاني : ) واورد بعض إسراء التقليد ك مًا يريد به دعواه على الجـواز فقـال مـا معنـاه لـو 

كـان التقليـد غيـر جـائز لكـان االجتهـاد واجبـًا علـى كـّل فـرد مـن العبـاد وهـو تكليـف بمـا ال يطـاق 
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هـــذا  –جتهـــاد مـــن جهــة فتبطـــل المعـــايش لتفــاوت الطبـــاع البشـــرية مــن جهـــة واشـــتغال الكــّل باال

 م تصر ما ذكره (.

وقال في الرد : ) هذا تشكيك فاسد ألنا ال نطلب مـن كـّل فـرد بلـوغ رتبـة االجتهـاد بـل المطلـوب  

هـو أيســر بكثيـر مــن التقليـد وذلــك بـان يكــون هـذالء القاصــرين عـن رتبــة االجتهـاد كمــا هـو عليــه 

يهم إلى خير القرون قبل يهور المذاهب إذ لم يكونـوا الحال في عصر الصحابة والتابعين وتابع

مقلدين وال منتسبين لمذهب بل كان الجاهل يسأل العالم عن الحكـم الشـرعي الثابـع فـي الكتـاب 

والسنة فيفتيه و يرويه له لفظًا أو معنى وهذا من بـاب العمـل بالروايـة ال بـالرأي وهـو أسـهل مـن 

 التقليد (

 وقال أيضًا :

الشيطان بذريعة التقليد من استدرج ولم يكتف بذلك حتى سّول لهم االقتصار على  ) لقد استدرج

تقليــد فــرد مــن أفــراد العلمــاء وعــدم جــواز تقليــد غيــره ثــم توســع ذلــك ف يــل لكــّل طائفــة أن الحــّق 

مقصـور علـى مـا قالـه إمامهــا ومـا عـداه باطـل ثـم أوقــع بيـنهم العـداوة والبغضـاء حتـى أن العــداوة 

 اهب الم تلفة مما ال تجد له مثي  بين الملل الم تلفة ( .بين أهل المذ

 ثم قال :
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) فلو لم يكن من شذم هذه التقليدات والمذاهب المبتدعات اال مجّرد هذه الفرقة بين أهل اإلس م 

مع كونهم ملة واحدة ولها نبي واحد وكتاب واحـد لكـان ذلـك كافيـًا فـي كونهـا غيـر جـائزة مـع أن 

( كان ينهى عن الفرقـة ويرشـد إلـى االجتمـاع و يـذم المتفـرقين  واله و سلم عليهصلى هللا النبي )

ين   (1)وكذلك ثبع ذم التفرق واالخت ف في مواضع من الكتاب معروفة (… في الدِّ

أقول : قد حد  الشيء ذاته من الصراع بين االخباريين و  األصوليين عند العامة قبل حصول  

دت حملـة بعــض العلمــاء مثـل ابــن عبــد البـر والــدهلوي والشــوكاني هـذا الصــراع فـي التشــيع وقــد أ

وغيــرهم ضــد المقلــدة إلــى فكــرة بــراءة الذّمــة باتبــاع أّي واحــد مــن المــذاهب األراعــة لت ايــف حــدة 

الصـراع بـين المـذاهب . ولكنهـا لـم تقـض علــى التمـذهب ولـم يـت ل  أبنـاء العامـة بـالغ ق بــاب 

 ة من عصيبة التمذهب .االجتهاد وقصره على المذاهب األراع

وتبـــدو فـــي ردود الشـــوكاني أو االتجـــاه الروائـــي عمومـــًا عنـــد الســـنة مغالطـــات مـــن بينهـــا تبريـــر  

 االجتهاد وتحريم التقليد وكأن االجتهاد ليس أصً  عمً  بالرأي .

ولكن ُيفهـم مـن مجمـوع ك مهـم أن االجتهـاد الـذي يـدعون لـه فـي ذلـك العهـد هـو روايـة األخبـار  

 م باألحكام ال االجتهاد بالرأي .والعل

و خاصـة  –ومع ذلك فاستناده إلى تبرير عمـل المـذاهب األراعـة قـد ُيـراد بـه المحاججـة ال غيـر  

أّنه يذكد على أن واجب كّل مكّلف السذال عن الدليل ال مجـّرد أخـذ الحكـم الشـرعي مـن المفتـي 
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أجـاب  - ل الذكر  ن كنتم ال تعلملونفأسالوا أه . ففي الرد على احتجاج المقلدة بقوله تعالى 

ما خ صته أن أهل الذكر هم القران والسنة وال ثالث لهما فا)ية حّجة عليهم ال لهـم ألن األمـر 

فيها أن يسألوا أهل الذكر والجواب من المسذولين أن يقولـوا قـال هللا كـذا قـال رسـوله كـذا فيعمـل 

دل با)ية الكريمـة ألنـه يسـتدل بهـا علـى جـواز مـا السائلون بذلك وهذا غير ما يريده المقلد المست

 هو فيه من األخذ بأقوال الرجال دون سذال عن الدليل وهو عندهم :

 (2)) قبول قول الغير من دون مطالبة بحّجة (  

قال : والحاصـل منـه أن المقلـد ال يسـأل عـن الكتـاب والسـنة ومنمـا يسـأل عـن رأي إمامـه وشـي ه 

 في المسألة .

الغريب أن يستدل با)يـة نفسـها أصـوليو اإلماميـة علـى جـواز التقليـد مـع أن تأويـل ) أقول : من 

أهل الذكر ( عندهم هم أئمـة أهـل البيـع ابتـداءًا بـالنبي ) ص ( إلـى صـاحب الزمـان ) عـج ( . 

وعلــى ذلــك يكــون التقليــد لهــذالء الحجــج ال لســواهم ويكــون األخــذ عــنهم مباشــرة ال عــن غيــرهم ا 

 حكم فق  .والغير ناقل لل

أقــول : ومــا دامــع اإلماميــة قــد أخــذت أســوا مــا عنــد العامــة مــن مبــادئ ووضــعتها تحــع الئحــة 

( ورواتهــم فــ  بــد مــن فتنــة تــأتيهم   )المســتق ت العقلّيــة وخالفــع أحكــام الشــرع وســيرة األئمــة 
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 لتظهر مـنهم جماعـة تحّقـق شـروط الظهـور بـالت ّل  مـن اإلشـكال األّول ل نحـراف وهـو إنكـار

 الحّجة وفيها نصوص كثيرة ُأورد بعضها على شكل مجموعات :

( مرتبطـــــة بـــــالفرز   ): جميـــــع األحاديـــــث التــــي تذكـــــد أن غيبـــــة اإلمـــــام  المجموعاااااة األولاااااى

 والتمحي  ف  معنى لهذه الغيبة ااّل كون االنحراف راسخ في األمة يحتاج زواله إلى أمد .

ذكد أن هذا الفرز خاص بالفرقة اإلماميـة تحديـدًا : وهي كّل النصوص التي ت المجموعة الثي ية

. 

 ( ا)تي :  )فلو قلع هو عام ل الفع قول اإلمام 

 ( :  )النعماني في الغيبة عن أبي بصير عن الباقر 

  قال : قال أبو جعفر(   إنمما مثمل شميعتنا مثمل األنمدر يعنمي البيمدر فيمه : )

ّره اآلكمل يُميّمزون ويمّحصمون طعام أصابه آكل فنقي حتد بقي منه مما ال يضم

 (1)حتد يبقد منهم عصابة ال يضرها الفتنة 

فالفتن عامة ولكن الذين يست لفون في األرض هم أساسًا مـن فرقـة اإلماميـة فترجـع النـاس إلـيهم 

 تباعًا أفواجًا بعد ذلك .

 ( أيضًا ونصه :  )يدل عليه أيضًا حديث الفتنة عن الباقر 
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  حديثهم ـــــ فذروه ف نه البد أن تكون فتنة يسقط فيها كّل ومن أنكره ــــ أي

بطانة ووليجة حتد يسمقط فيهما ممن يشمق الشمعرة شمعرتين حتمد ال يبقمد اال 

 (1) نحن و شيعتنا

وهذا الن  إنما يعرِّض بأهل المكر الذين يحاولون ت ـريج أحـاديثهم بمكـرهم وفـق أهـواءهم وهـو  

واعنـــي بهـــم بـــالطبع خصـــوص أهـــل  –يين ومـــن تـــابعهم يـــاهر جـــدا فـــي أن المـــراد منـــه األصـــول

المستق ت العقلّية وما دخل فيها أو تحتها من عناوين ا ع وة على الطبقات المعروفـة بعـدائها 

ين مـــن طبيعيـــين وف ســـفة ومــاديين ومثقــــّفين وكتـــاب حيـــث يســق  جميـــع هـــذالء دفعـــة واحـــدة  للــدِّ

 اللغوي .وأهمها التأسيس  –بسقوط أسس و مبادئ أفكارهم 

ال تحسـب أيضــًا أن لفــظ ) الشــيعة (عنــد أهــل البيــع خاصــًا بالفرقــة أو الطائفــة اإلماميــة بــل هــو  

عنـدهم مــا حقــق الشــرط وهــو طاعــة هللا فثمــة أفــراد متفــرقين فــي الملــل هــم مــن الشــيعة علــى هــذا 

 )( الذين لم يعبـدوا عجـل السـامري فـي عهـد موسـى   )المعنى . لذلك يسمي اإلمام الصادق 

 . بالشيعة تعميمًا لهذا المعنى ) 

 (:  )ومنه أيضًا حديث الباقر 

  عن محمد بن منصور الصقيل عن أبيه قال : دخلمت علمد أبمي جعفمر(   )

و عنده جماعة فينما نحن وهو مقبل علد بعض أصمحابه التفمت إلينما فقمال : 
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نماقهم حتمد في أّي شيء انتّم ؟ هيهما هيهما .. ال يكمون المذي تّممدون  إليمه أع

تميّممزوا وال يكممون الممذي تمممّدون إليممه أعنمماقكم حتممد تُغربلمموا وال يكممون الممذي 

تمّدون إليه أعناقكم إالّ بعد إيما  وال يكمون المذي تممّدون إليمه أعنماقكم حتمد 

 .يشقد من شقي و يسعد من سعُد

 (2)قال وفي رواية أخرى مثله سوى زيادة ) ال وهللا ( في كّل مرة 

  أفعــال مت حقـــة مترتبــة بترتيــب مقصـــود إليهــار كيايـــة التطــور االجتّمـــاعي أقــول : فــي الـــن 

وقانونــه إلــى مرحلــة االســت  ف فــي مجتمــع االنحــراف الفكــري . وهــو مطــابق فــي كــّل مراحلــه 

 للنظام القرآني ولكن ال يمكن اإلسهاب هنا في هذا األمر .

 تعـالى فـالزاعم يكفـر ألنـه تعـالى ال نلفع النظر فق  إلى أن امتناع وقوع األمر ال يرجع إلى هللا 

يذّخر رحمته ااّل بسبب والسبب ليس اال في الموضوع إذ هو منزه عن ذلك . ومذن فالتأخير هو 

بســبب االنحــراف الفكــري الشــديد الــذي يحتــاج إلــى فــتن شــديدة الخــراج الفئــة المذمنــة فعــً  بهــذا 

ين .  الوعد من غير تناقض مع أصول الدِّ

: جميع األحاديث التي تذكد على اخـت ف الشـيعة وأن فيـه ال يـر كّلـه خ فـا  لثةالمجموعة الثي

 للظاهر من قوانين علم االجتماع .
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( وتوليهم و يدخل معهم في هذا الكثير مـن أهـل   )ذلك ألنهم طائفة جمعها حب أهل البيع  

 عي دوما .السنة وي رج منهم الماديون والم حدة فالتقسيم الطائفي الظاهري غير واق

لكن عمل هذالء مشبه لعمل عـدّوهم ولـديهم عقائـد فاسـدة اختلطـع مـع العقائـد الصـحيحة ولـذلك  

 يحتاجون إلى غرالة وتمييز.

فالذا يهرت حقائق هذا العمل انتبه البعض فتراجعوا في حين يصـر الـبعض ا)خـر علـى موقفـه  

 أذن هللا تعالى باست  فهم .فيحصل التمييز وتظهر المجموعة المذمنة التي تبل  النصاب لي

إذن فهو من جملة السنن االجتّماعية التي ال بد منها فهي محتومة من جهة الوقوع ولكنها غير  

محتومة من جهة كّل التفاصيل وفق ما رأيناه من مفهوم البداء . والحتم األّول هـو حـتم صـوري 

أن نزيد على ذلك بشيء . وعليـه  مستند إلى الوعد فالوعد يقول أّنه محتوم وفق الن  ف  نقدر

 جميع ا)يات التي تبدأ بلفظ فاصبر مثل :

 فاص ر أن وعد هللا حق -77/40 55/40ا 60/30ا. 

 وغيرها مما ارتب  بالوعد .

( وتــــرك األحكــــام   )إذن لــــو عملــــع الطائفــــة وخاصــــة العلمــــاء مــــنهم بالتســــليم ألهــــل البيــــع  

اتهم فــالنهم يتجنبــون الكثيــر مــن آثــار الفتنــة فهــي المســتقلة علــى النصــوص وطــابق عملهــم شــعار 

جزء من الوعد المحتوم ومقدمة الزمة له ولكن قّوة الفتنة وآثارها تعتمد عليهم فالذا شاءوا جعلوها 
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فتنة قصيرة تمّر بس م وأاّل فالتّمحي  مستمر حتى يتّم هللا نوره ولو كره الكافرون . والعهد بهم 

هم يرض ون للحق إذا بان فادعوا هللا تعالى أن يسـتجيبوا لهـذا النـداء واغيرهم من أبناء العامة أنّ 

 ويرجعوا إلى الحّق .

ويذكد ذلك الن  القرآني في كـّل مـوارد الفتنـة ممـا يطـول شـرحه فـارجوا مـن القـّراء تـرك الجـدال  

 والتأمل في كتاب هللا على تلكم العناوين واأللفاظ المذكورة في األحاديث .

 ( قال:  )حديث أبي عبد هللا الحسين بن علي ومنها أيضًا 

  ال يكون األمر الذي تنتظرونه يعني ظهور المهدي ) ع ( حتد يبمرأ بعضمكم

من بعض و يشهد بعضمكم علمد بعمض بمالكفر و يلعمن بعضمكم بعضما . قمال : 

فقال : الخير كلّمه فمي ذلمك الزممان   يخمرج  قلت ما في ذلك الزمان من خير .

 (1)ك المهدي فيرفع ذل

 و في غيبة النعماني مثله .

أقـول : ال طـاب موّجــه إلـى مـن ينتظــر ا أّي المـذمنين بالوعـد واالســت  ف ومـع ذلـك ف بــد أن  

يفتنوا ا فالسائل توّهم أيضـًا فـزعم أن ال خيـر فـي ذلـك الزمـان العتقـاده أن كـّل اّتفـاق خيـر وكـّل 

شــّر ال خيــر واالفتــراق هــو خيــر ألنــه اخــت ف وافتــراق شــر . ذلــك ألن اإلتفــاق علــى الشــّر هــو 

يعنــي وجــود مــن يعــارض الشــّر . وهــو نفــس الــوهم األصــولي القائــل أن اتفــاق العقــ ء بمــا هــم 
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( هـو شـر واخـت ف   )عق ء حق وهو حّجة بينما اتفاقهم على عبادة األصـنام زمـان إبـراهيم 

 (.  )ل ( و سائر الرس  )( معهم هو خير وكذلك في عهد نوح   )إبراهيم 

نعم . االتفاق على الحّق خير ولكن عند غياب هذا االتفاق وهو الدائم الحدو  في العادة يكون 

 االخت ف خيرا وتكون الفتنة ضرورة كيما يظهر الحّق:

 قال تعالى :

   و ت لوكم بالشر والخير فتنة   / 35األنبياء. 

 وقال تعالى :

 ولللوا آمنللا وهللم ال يفتنللون . و لقللد فتنللا الللذين مللن قلل لهم آلللم  . أم حسللب النللام أن يتركللوا أن يق

 .3-1الروم /فليعلمن هللا الذين صدقوا و ليعلمن الكامبين

ذلـك ألن قـولهم : آمنــا ا ال يلـزم منــه صـدق ادعــاءهم ا فالفتنـة تكشــف عـن حويقــة هـذا المــّدعى  

 ي مثل األندر .(ف  )حيث يسق  أكثر الناس في االختبار كما مر عليك من حديث الباقر 

واالجملــة فــالن النصــوص تشــير إلــى وجــود انحــراف فــي الشــيعة وهــو انحــراف يترســخ فــي آخــر  

الزمان بحيث يحتاج إلى فتنة تجعلهم يبـرأ بعضـهم مـن بعـض بعـد اكتشـافهم أن واليـتهم للمهـدي 

(  . باللسان تناقض عملهم المعادي له والذي يذخر اإلذن بظهوره ) 

صــرار علــى الموقــف العقلــّي حيــث يحكــم كــّل مــنهم بكفــر ا)خــرين ويــّدعي وســبب البــراءة هــو اإل

الحــّق لنفســه وأصــحابه ا فلكـــي تعلــم وجــه الحـــّق فــي ذلــك عليــك أن تعلـــم أن هــذا الموقــف هـــو 
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مصـدر الكفــر فكــأن شــهادة كــّل مــنهم علــى ا)خــر شــهادة حــق أخرجتهــا الفتنــة .أمــا األتويــاء فــ  

إذ أن التقسـيم الظــاهري باطـل قطعـا ومنمــا يقولـون مـن حكــم يقولـون هـذالء مذمنـون وأولئــك كفـار 

بحكمه العقلّي على الحكم الشرعي أو قدمه عليه أو عقب عليه به فهو كفـر . وال يقولـون فـ ن 

كــافر وفــ ن مــذمن إذ رب قائــل بــه ال يعنيــه وال يفهــم المــراد منــه ا ولــو عــرف وجــه الحــّق فيــه 

 ورّب جماعات تابعع رج  علـى الظـاهر وال علـم لتراجع ورّب صامع ال ينطق وفي نفسه شكّ 

لهـــا بالبـــاطن . واصـــفة عامـــة فـــالن األتويـــاء قـــد يحكمـــون بضـــ ل بعـــض المجموعـــات ولكـــن ال 

يحكمون بكفر أحد ألن ذلك من أسرار النفـوس وهـو علـم خـاص باإلمـام عـ وة علـى أّنـه متغيـر 

 (:  )في آخر الزمان خصوصًا كما في حديث الصادق 

ان علد النا  يمسي الرجل فيه مؤمناً ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا يأتي زم

  ويمسي كافرا

 ( كما في غيبة النعماني :  )ومنه أيضًا حديث أمير المذمنين 

 ( قال :  )قال : مسندا عن مالك بن حمزة عن أمير المذمنين 

 يا مالك كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وادخل بعضها في 

بعض فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك ممن خيمر قمال : الخيمر عنمد ذلمك يما 
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مالك يقوم قائمنا فيقوم سبعون رجال يكذبون علد هللا وعلد رسوله فيقمتلهم 

 (1) ثم يجمعهم علد إمر واحد

 ( كما في غيبة النعماني :  )ومنه حديث الحسن 

ال يكمون األممر الممذي  :( يقـول  )عـن عميـرة بنـع نفيـل قالـع سـمعع الحسـن يـبن علــي 

ينتظرون حتد يبرأ بعضكم من بعض وحتد يلعن بعضكم بعضا وحتد يسممي 

 (2)بعضكم بعضاً كذابين 

 (:  )ومنه ما في الكافي من حديث الصادق

يقول ويمل لطغماة العمرب ممن إممٍر قمد اقتمرب قلمت   ( :  سمعت أبا ع د هللا ) قال 

رب قال نفر يسير قلت وهللا أن من يصف هذا جعلت فداك كم مع القائم من الع

األمر منهم لكثير قال ال بد للنا  من أن يمّحصوا أو  يغربلموا و  يخمرج ممن 

 (1) الغربال خلق كثير
 ومنه ما في النهج :

  ( قممال أميممر المممؤمنين  والممذي بعممث محمممدا بممالحّق نبيمما لتبلممبلن بلبلممة و )

د يعممود اسممفلكم أعالكممم وأعالكممم لتغممربلن غربلممة و لتسمماطن سمموط القممدر حتمم
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اسفلكم وليسبقن سباقون كانوا قصروا و ليقصرن سباقون كانوا سبقوا وهللا 

 (2) ما كتمت وشمة وال كذبت كذبة

: وهــي مجموعــة األحاديــث التــي تذكــد وجــود انحــراف فــي الطائفــة خصوصــا  المجموعااة الرابعااة 

علـى وجـود ميـادة دينيـة لهـم كمـا يظهـر ( وهـذا يـدل   )حيث ي رج منهم قـوم يقـاتلون المهـدي 

ذلك مـن روايـات أخـرى ا حيـث يجـادلون فـي األحكـام وال يقبلـون منـه الحكـم الـذي يـأتي بـه ألنـه 

غريب عن أحكـامهم فيثبـع بـذلك أن حكمهـم م ـالف لحكـم الشـرع بـل ال تبـرأ الذّمـة بـه وال عـذر 

 )قواعـدهم فمنـه حـديث البـاقر عليه إلصرارهم علـى الم الفـة ممـا ينبـ  عـن سـوء نوايـاهم وفسـاد 

 :حيث قال ) 

  فالويل كّل الويل لمن خالفه أو خالف أمره و كان من أعداءه ثم قال : يقموم

بأمر جديد و سنة جديدة و قضاء جديد علد العرب شديد ليس شأنه اال القتل 

 .(3) وال يستتيش أحدا وال تأخذه في هللا لومة الئم

و بسـبب وضـوح أمـره و يهـور الحـّق فـي الفتنـة التـي تسـبق الظهـور أقول : عدم قبولـه التواـة هـ 

 ( في حديث أبي بصير لما بكى من اشتباه األمر قال :  )حيث قال الباقر 

 أترى هذه الشمس قال قلت نعم قال أن امرنا أبين من هذه الشمس (1) 
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 و مثله عن المفضل :

  ( ثم يسير أّي المهدي من باب بني أسد حتد ي ) زفر زفرة في ثقيف وهم

 (2) وزغ فرعون

 إذن وزغ فرعون موجود حين الظهور في قلب عاصمة التشيع وهي الكوفة . 

 (:  )يدل عليه أيضًا قوله 

  ثم يخرج من الكوفة مأة ألف بين مشرك ومنمافق حتمد يضمربون دمشمق ال

 (3) يصدهم عنها صاد
جـدا وهــي تذكـد جميعــا حتميـة االنحــراف وعلـى العمــوم فـالن النصــوص فـي هــذا المضـمون كثيــرة  

 العام في عقائد ال لق سوى االنحراف ال اص في الملة واألخ  منه في التشيع .

( وكيف يأمر بقتلهم   ): وقد تقول كيف  تكون أحكامهم م الفة كّلها لحكم اإلمام  للمنيقشة 

نية على روايـات األئمـة كما في هذا الن  وفي روايات أخرى والمعلوم أن أكثر تلك األحكام مب

(  أنفسهم فهي مطابقة للحكم الشرعي ا وهل هذا معقولل ) 

: نعـم . إّنـه معقـول ومقبـول ولـيس قولنـا معقـول هـو بحكـم عقلـيٌّ مسـتقل إنمـا هـو لحكـم  الجواب 

 أّولي وحكم شرعي .
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 ألّول وهلة أما الشرعي فهو هذا الن  وأمثاله ف  نصرف عنه النظر لمجّرد أّنه ال يبدو معقوال 

بـــل ال بـــد مـــن محاولـــة تعّقلـــه وهـــذا هـــو ذاتـــه يجعلنـــا نبحـــث عـــن حكمـــه العقلـــّي األّولـــّي وعنوانـــه 

األصــلي إذ هــو حكــم عــام متفــّرع علــى حكــم عــام وهكــذا فــالن لــم نجــد أبقينــاه فــي خانــة اإلمكــان 

 طالما ال يمكن إبطاله بن  شرعي وال نحكم عليه بالضعف لمجّرد أننا نظن ذلك .

ا أن نشك في كّل أحكامنا وال نشك في الن  ألن الن  يعلـم صـاحبه أننـا نحكـم فـي أكثـر علين 

المسائل بالروايات و حكمنا فيها هو حكـم الشـرع فكيـف بشـر العلمـاء بهـذه البشـارة التعسـة وهـي 

 ( يقتل الكثير منهم واألولى أن يكونوا من أّول دعاته والقادة إلى سبيله ل  )أن المهدي 

نــا وجــدنا عشــرات النصــوص األخــرى المذيــدة لهــذا ال بــر ومن كانــع بألفــاظ غريبــة عــن فــالذا بحث

 لفظه .

ثم نجـد أن عقلنـا فـي مبادئـه األولـى يحكـم بالمكانيـة حصـول هـذا األمـر ا ألننـا نجـده يحكـم بوـبق 

 (1)الشرك وحسن التوحيد لقانون أولي فطري فيـه هـو وحـدة المعبـود ذاتـه التـي هـي بديهيـة أولـى 

 اج إلى برهان بل هي برهان على ما بعدها.ال تحت

ثم نجدها مرتبطة بأّولّية آخر هي خلوص العمل للمعبود وحده من غيـر أن يكـون لغيـره نصـيب  

 فيه . فهو كما قال في القدسي :

                                                        

 هذا بعد التصحيح الفلسفي عندان. (1)
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  أنا خير شريك من أشرك معي غيري فعمله لمن أشرك معي وال اقبل اال مما

 ً  (2) يكون لي خالصا

العمــل ال يكــون قبولــه منوطــا بالتطــابق مــع الحكــم الشــرعي فــي صــورته بــل فــنعلم مــن ذلــك أن  

ب لوص النية . فنجد لهذا عشرات النصوص المذيدة المعروفة لمن تتبـع . فتتعاضـد النصـوص 

كتابا وسنة لتأكيد صحة هذا األمر قبل إكمال مراجعتنا في الدليل العقلّي حتى لتوشك أن تصل 

عقل نفسه في أّولياته وما ذلك ااّل ل لوص النية في البحث نفسه . إلى القطع به شرعًا وتسبق ال

ثم ن حظ الواقع فنجد تطابقا في صورة العمل مع ما ذكرته النصـوص إجمـاال كتلـك التـي تـذكر 

أّنهم فـي آخـر الزمـان يتشـّددون فـي العمـل حتـى لـيظّن الرائـي أّنهـم أتويـاء وهـم فـي حويقـة األمـر 

 لك .أشوياء وهي كثيرة جدًا كذ

فالمكّلف يمّن علـى هللا حـين يقـوم بالعمـل ألنـه ابـرأ ذمـة نفسـه بـالبراء الفويـه لهـا وهـو يحكـم علـى  

قبــول العمــل كأشــد مــا تكــون الجــرأة علــى هللا ويــدافع عــن مذهبــه وعــن مقلِّــده أشــّد الــدفاع وغايتــه 

عقــل فــي إيقــاع العمــل علــى رأي الفويــه بحيــث يصــبق رضــا المــولى تابعــا لرضــا الفويــه فــيحكم ال

 أّولياته بفساد هذا العمل وهو حكم عام ليس فيه شيء من األحكام التفصيلية .

                                                        

 .66اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية / (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومذا كان المكّلف يقوم بالعمل و يأمل أن ُيوقعه على حكم الفويه ال على حكم الشـرع حاكمـًا أن  

حكم الشرع ال بد أن يقع على حكم الفويه أو أو أن حكم الشرع هو قبول العمل ولو اختلف من 

 إلى فويه فالنه يشارك الفويه في هذه الم زمة العقلّية فيبطل العمل من هذه الجهة . فويه

 ( منها قوله الشهير :صلى هللا عليه واله و سلموله قواعد سنها النبي ) 

   من اجتهد برأيه فأصاب فقد أخطأ  

 ومنها قولهم المتكرر جدًا:

   ومن فسر القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ  

 األلفاظ المشددة مثل  : سوى  

         من فسر برأيه آية من كتاب  هللا فقد كفر 

         أو :

        من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (1). 

علينا أن نفهم فكرة التنـاقض الظـاهري بـين قولـه )صـلى هللا عليـه والـه و سـلم ( فأصـاب و قولـه  

 ف يكون مصيبًا وم طئًا في آن واحد لفأخطأ ا حيث السذال هو كي

والجواب : أّنه أصاب الحكم اتفاقًا ألنه حكم أو اجتهد برأيه ولكنه اخطأ الحكم مـن جهـة القبـول 

والبراءة فهو مصيب في الحكم غير مقبول العمل ألنه كان برأيه ال تسـليمًا بـالحكم . ودليلـه أّنـه 

                                                        

 .1/3انظر النصوص يف مقدمات كتب التفسري كالربهان /ج (1)
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لـــك الحكـــم وعلـــى ذلـــك فليســـع غايتـــه لـــو لـــم يصـــب الحكـــم لحكـــم بصـــورة أخـــرى وســـار علـــى ذ

 الطاعة.

وللتقريـــب نفـــرض أن إبلـــيس تفّكـــر مليـــًا بشـــأن األفضـــلية وحكـــم برأيـــه أن آدم افضـــل منـــه وأنـــه  

يســتحق الســجود ا فهــذا الحكــم فــي الواقــع ال ي تلــف بمقــدار ذرة عــن حكمــة بعــدم األفضــلية إذ 

إذ لو أراد الطاعة لتبـع نفـس الحكـم ك هما نابع من رأيه ال أن الحكم المفترض يريد به الطاعة 

الصادر وهو ) اسجدوا ( من غير محاولة لمعرفة األفضلية مجـددًا ألن األفضـلية هـي فـي ذات 

 األمر اإللهي ) اسجدوا ( إذ ال معنى له سوى أن المسجود له افضل من الساجد .

مـن ال بـث فعلـه ولكن لو فعـل إبلـيس ذلـك لكـان أخبـث ممـا هـو عليـه فـي الواقـع وهـذا المسـتوى  

اإلنســان ولــذلك يــذكر لنــا الصــادق )ع( دهشــة إبلــيس مــن أفعــال بعــض المنــافقين وتأكيــده أّنــه ال 

يقــدر أن يفعــل مــثلهم وأنهــم قــد فــاقوه وجــاوزوه فــي ال بــث ألنهــم حيــث يحكمــون بــآرائهم ويطــابق 

لــم ســرهم حكمهــم حكــم الشــرع يتظــاهرون بتنفيــذ حكــم الشــرع ال حكــم أنفســهم متجــاهلين أن هللا يع

 ونجواهم .                

  )وفي هذه المفاهيم نصوص كثيرة جدًا ليسع بغائبة عن األصـوليين ا ولـذلك نفـى الصـادق  

ين مطلقا حيث قال رواية عن أمير المذمنين   ( أّنه قال :  )( الرأي في الدِّ
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      ين  (1) ال رأي في الّدِ

الـرأي ألن تلـك ا)راء هـي أحكـام عقلّيـة لهـم مسـتقلة عـن وقد أمر أهل البيع بأخذ الرواية وتـرك  

الشـرع فهــي باطلــة قطعــًا ا و ذلــك مــا ذكــره نائـب خليفــة هللا أبــي القاســم الحســين بــن روح )قــدس 

سره( عن كتب أبي العزافر بعدما خرجع فيه اللعنة من الجناب األعلى حيث سئل كيـف نعمـل 

ا مــا قالــه أبــو محمــد الحســن بــن علــي صــلوات هللا بكتبــه وايوتنــا منهــا مــألى فقــال : ) أقــول فيهــ

عليهما وقد سئل عن كتب بني فضـال فقـالوا كيـف نعمـل و بيوتنـا منهـا مـألى فقـال صـلوات هللا 

 عليه واله :

     خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا  (2) 

 ( قال :  )وهو نفس الن  المذكور عن اإلمام العسكري في الوسائل أّنه  

     بما رووا و ذروا وما رأوا خذوا  (3) 

 فالعجب كّل العجب لألصوليين حينما يقول أحدهم بصدد هذا الحديث الواضق المضمون :

  أّنــه أجنبــي عــن محــل البحــث ألن الملحــوظ بمــا رأوه هــو انحــرافهم عــن أهــل البيــع فــي الــرأي

 (4)والعقيدة ال ما استنبطوه من األحكام من مدركه الشرعي 

                                                        

 صفة القاضي .-6ب /32الوسائل ج  (1)
 .254غيبة والطوسي / (2)
 . 13/ ح  11الوسائل / ب  (3)
 .59االجتهاد والفتوى / (4)
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في هذه الن  ل  وكيف سمحع لنفسك أن تنسب لك م اإلمام ما لـيس فيـه الستنباط فأين هو ا 

ل وكيف تنسب إليه أّنه يسمي هذا الذي تحلـم بـه روايـة وهـو مـن اسـتنباطهم ل وهـل هنـاك أكثـر 

(   )فلــم يقــل اإلمــام وضــوحا مــن قولــه )خــذوا بمــا رووا ( وهــو خــاص بمــا رووه مــن أحاديــث 

نبطوا حتى تزعم ما زعمع ا بل فيه داللة على المنع من أخذ ما اسـتنبطوه تحديـدًا خذوا بما است

 ألنه قصر األخذ على الرواية ومنع ما سواها من آراء .

فالن قلع : فكيف يكون العمل في فتـرة الغيبـة إذا تعـّذر االجتهـاد بمسـتحدثات المسـائل عـن هـذا  

 الطريق .

ـــنا وفيــه أصــل  إذ يتوجــب الرجــوع فيــه إلــى األصــل العملــي ال ــاص بهــذه  أقــول : أو لــيس هــذا بيِّّ

 الحالة ل .

فهــل تــّم البحــث عــن األصــل العملــي فيــه ل ذلــك أن االجتهــاد فيهــا مــع غيــاب الــن  أو إخفــاءه  

على الفويه ليس سوى عمً  بـالرأي وقـد منعـه الـن  بعشـرات المواضـع سـوى المنـع فـي أّوليـات 

 العقل كما رأيناه .

  ما مّر ا ذكر في الوسائل عن أبي بصير )ره( سذاال محّددًا بهذه الحالة قال :فع وة على كلّ  
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  ( قلت ألبي جعفر  ترد علينا أشياء ال نجدها فمي الكتماب والسمنة فنقمول )

 ( : إنك إن أصبت لم تمؤجر وأن أخطمأت كمذبت علمد هللا فيها برأينا فقال ) 

.(1) 

األجـر فقـ  حـال عـدم اإلصـابة وهـذا وهـم إذ هـو  فقد يـزعم الـبعض أن الـن  يمنـع مـن حصـول 

بصـــدد تقريـــر وجـــود احتمـــالين ال يمكنـــه أّي المجتهـــد تـــرجيق أحـــدهما فكمـــا يحتمـــل أن يصـــيب 

فيحتمــل أن ي طــأ ومذا اخطــأ كــذب علــى هللا  فيــأثم ولــيس عنــده حكــم ثــاني أو ثالــث يقــول أّنــه 

ذلـك لعـّدوه احمقـًا أيضـًا إذ ال أصاب حتى يأمن غياب األجر وحـده أو الحرمـان منـه ولـو أمكـن 

 داعي لبذل الجهد فيما ال أجر فيه فكيف مع تساوي احتمال أن يأثم فيه ع وة على الحرمان ل

وأّمـــا صـــرف مفهـــوم الـــرأي إلـــى الويـــاس واالستحســـان ومبعـــاد مفهومـــه ليتحملـــه أبـــو حنيفـــة وحـــده  

حنيفـة فيـه طرفـان : طـرف وأصحابه أهل الرأي فهو بهتان رأيع مقدار صحته إذ أن مياس أبي 

 العقل وطرف الشرع والمراد منه المستق ت العقلّية ال غير .

إذن فالعمــل هــو باألخــذ بالروايــات كّلهــا مــع عــدم الحكــم عليهــا بحكــم عقلــّي بــل بــالحكم الشــرعي  

ذاته واعتّماد الكتاب مرجعًا لتصحيق و تقرير متونها فالذا شّك ولم يتضق األمر تـرك الـن  بـ  

ف  يقول ضعيف أو م الف للحس أو م الف للعرف . ف  الحس وال العرف وال العقـل  حكم .

لهم حكم علـى الشـرع . وكـّل تلـك األلفـاظ لهـا داللـة فـي الكتـاب هـي غيـر مـا فـي االصـط ح . 
                                                        

 .35/ح  6وسائل الشيعة /ب (1)
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فيتوجــب األخــذ بال طــاب الشــرعي خطابــًا كّليــًا شــامً  واحــدًا يفســر بعضــه بعضــًا ويشــهد بعضــه 

أو تقســيم عشــوائي فكــّل تقســيم لــم يــرد فيــه نــ  هــو بدعــة وضــ لة وأن  علــى بعــض بــ  تجزئــة

كان هدفه األّول الحفظ والتعليم ألنه ال بد أن يفترق فـي النهايـة عـن مـراد الشـارع وال بـد أن يقـع 

 في التناقض مثلما الحظناه في أّول هذا الكتاب.

 

 وقيعد  هذا العمل ه  : 

 اً أعلذُء للمكلّلفِّ ملن العمللِّ بلالّظنِّ العمل بالّظن من غير علم  بكونه لنّل

 . مع علمه به لنّاً بل ال ت رأ الذّمةُ بالثاني خ فاً لألّول

وهــذه قاعـــدة صـــحيحة مطابقـــة للكتـــاب والســـنة وأّوليــات العقـــل اســـتفدناها بحمـــد هللا ورعايتـــه مـــن  

الذي حصل فيها مجموع ال طاب وهي ال تّمثل بدي  للعملية االجتهادية فق  ومنما تفّسر اللبس 

والـوهم أو التــوهم بــين العلــم بــالّظن والّظــن بــالعلم والــذي تــّم مــن خ لــه تّمريــر وتبريــر المســتق ت 

 العقلّية .

فنعرض هذه القاعـدة علـى العلمـاء راجـين التفضـل بدراسـتها دراسـة مستايضـة لتصـحيق أبحـاثهم  

 في حّجية العمل بالّظن .
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ضـــى مــن أبحـــا  وفيمـــا يـــأتي وعليهــا ولهـــا شـــواهد مـــن وأزعــم أنـــي أوضـــحع طرفــًا منهـــا فيمـــا م 

الكتاب والسنة إن أبوا ااّل ذكرها فالني اذكرها لهم أن طلبوا ذلـك . فـالن مسـتندهم فـي مسـتحدثات 

المســائل فيــه رد علــى هللا حيــث زعمــوا أن تلــك المســائل لــم يــرد فيهــا نــ  وهــو اتهــام بنقصــان 

ين وعدم إتّمام النعمة .  الدِّ

 ( :  )س قال : قال أبو عبد هللا عن معلى بن خني

  ما من أمر يختلف فيه اثنمان اال ولمه أصمل فمي كتماب هللا عمز وجمل ولكمن ال

    (1)تبلغه عقول الرجال

انظر كيف ينسف هذا الن  مقدمات ونتائج المستق ت بصورة كاملة فهو ينفي وجود شيء لم  

ت الوقع وك هما خالفهما األصـوليون يرد فيه ن  وينفي قدرة عقول الرجال على بلوغه في ذا

. 

 ( قال:  )و عن عمر بن ميس عن الباقر 

  أن هللا تبممارك و تعممالد لممم يممدع شمميئاً يحتمماج إليممه االّ أنزلممه فممي كتابممه وبيّنممه

لرسوله و جعل لكّل شيء حداً و جعل عليه دليالً و جعل علد ممن تعمدى ذلمك 

 (1)الحد حّداً 

 قال :  وعن مرازم عن الصادق ) ع (
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  أن هللا تبارك و تعالد أنزل القرآن تبياناً لكّل حتد وهللا ما ترك شميئاً يحتماج

إليه العباد   ال يستطيع عبد أن تقول لو كمان همذا انمزل فمي القمرآن   اال وقمد 

 (2) انزل هللا فيه

 فتأملوا هذه األحاديث وغيرها جيدًا فالن الحّجة هلل  ال لكم . 
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  المبحث الرابعالمبحث الرابع

 ً ً في  بطال الدليل العقلّي لحّجية خير الواحد و ث اتها شرعا   في  بطال الدليل العقلّي لحّجية خير الواحد و ث اتها شرعا
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 (1) في  بطال الدليل العقلّي لحّجية خ ر الواحد (:54المسألة )

ال يحتــاج خبــر الواحــد إلــى إثبــات حجيتــه مــن طريــق العقــل وذلــك لثبوتــه الشــرعي والبحــث فــي  

 صل البحث.المسألة ناتج عن مغالطة في ا

ومرجـع المغالطـة هـو الـدعوى القائلـة أن الـ زم مـن اتفـاق كثـرة مـن النـاس علـى خبـر وثاقـة هـذا  

 ال بر ويلزم منه الشك في خبر الواحد وال زم باطل فالملزوم مثله .

 : أن اتفاق جماعة على خبٍر كاذٍب ممكن عقً  وليس محااًل . بيين بطالن الالزم

قض أولّيـات العقـل ا وعلـى ذلـك جـرت سـيرة مـن سـموهم بـالعق ء وهـم وعلى ذلك فـالمطلوب ينـا 

موضوع الم زمة أنفسهم ألنهم كذبوا بعضهم بعضا في حّجية هذا االتفاق . وما اخت ف الملل 

والمــذاهب ااّل صــورة لتكــذيب اتفــاق جماعــاتهم علــى ذلــك ا فتبــيَّن بطــ ن زعمهــم فــي تضــعيف 

 اقض قولهم فعلهم في الواقع .خبر الواحد وتوثيق خبر الجماعة ون

فالذا أضيف إليه قواعد الشرع ومشـارات ال طـاب بـل تصـريحاته فـي ذم الكثـرة ومـدح القلـة أوجـب 

 ذلك زيادة احتمال الشك في خبر الكثرة واالعتناء ب بر الواحد خ فا لزعمهم .

ت العقـل وااطـل إذ أن التشكيك ب بر الواحد هو أصً  حكم عقلـيٌّ منفـرد باطـل عقـً  علـى أوليـا

 عمليًا في سيرة المزعومين من العق ء في كّل شأن غير هذا الشأن الشرعي وااطل شرعًا .
                                                        

لة اختلف األصوليون من اإلمامية يف خرب الواحد وظهرت دعواتن واحدة تقول أنّه ابطل ابإلمجاع واألخرى أنّه حّجة ابإلمجاع !! انظر املسأ (1) 
(57.) 
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وااللتباس إنما جاء من را  ال بر بالم بر وهو باطل قطعًا إذ المناط في ال بر هو ال بر ذاته 

 ال الم بر .

التشــكيك فيــه ال فــرق بــين  وكــّل مــا يفعلــه البحــث فــي الم بــر هــو زيــادة االطمئنــان إلــى قولــه أو

الكثــرة والقلــة وهــو بعيــد عــن موضــوع القطــع ألن القطــع يحتــاج إلــى بّينــة واضــحة وجليــة قطعيــة 

الصدور عن الشرع فلو قال الشرع هذا صادق صدقناه أما أن نحكم عليـه مـن تلقـاء أنفسـنا فهـو 

حد اليهود حيـث سـأل ( على أعقد سذاٍل تقّدم به أ  )رجم بالغيب ولذلك أجاب أمير المذمنين 

: هل عرفتم معشر المسلمين رّاكم بمحمد ) ص ( أم عرفتم محمدًا برّاكم ل فقال أمير المذمنين 

 باهلل . )  صلى هللا عليه واله و سلم () ع ( :بل عرفنا محمدًا 

صللى هللا عليله إذ لو كان العكس بطل كّل شيء إذ يرجع السذال و كيف عرفتم صـدق محمـد ) 

( فيـدور األمـر بـ  نـاتج . ومنمـا نـزل كـ م هللا تعـالى الـذي ال يقـدرون أن يـأتوا بمثلـه واله و سللم

ودليله فيه لحمل الناس على تصديقه ف  يشفع له أّنه صادق أمين قبل ذلك ألن ال بر إذا كان 

 ثقيً  على السمع والتصديق شّكوا في الم بر ولو كان صادقًا عندهم وال يشّكون في قواعدهم .

لفــارق هــو أن الشــرع وضــع قواعــد شــرعية لتصــديق  األخبــار أّي أّنــه جــاء بــالحّق والصــدق فمــا ا 

وافقه كان منه وما خالفه كذبناه ولو أجمعع عليه أمم األرض كّلهـا وأاّل كيـف يهتـدي المهتـدون 

علــى قلــتهم ل وكيــف وجــد آحــاد مــن الموحــدين فــي ملــل كّلهــا كــافرة ل فلــو صــق مــنطقهم لكــان 
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(على خطأ ألنه خالف إجماع خبر العق ء كّلهم في عبادة آلهة متعددة وكان )في   )إبراهيم 

( زمنًا ا وما كان ليفعل ذلك لوال وجود مسلمات أّولّية لديه   )طلب راه ( كما يقول الصادق 

 فيها الحّق أوجبع تكذيب الكثرة واإلجماع ا والبحث عما يطابق تلك الحويقة .

رع كتابــًا وســنة فاعرضــوا عنهــا وعــاملوا النصــوص بنــاءًا علــى الم بــر ولــذلك قاعــدة وضــعها الشــ

 وهو شيء باطل ي الفونه بأنفسهم في كّل صغيرة وكبيرة في حياتهم .

ومـن السـنة   ما جلاءكم فسلق بن لأ  فمن الشرع آيات وسوف ن حظ إحداهما وهـي قولـه تعـالى  

لـى مجمـوع خطـاب الشـرع ولـم الكثير من النصوص التـي أوجبـع عـرض الـن  علـى القـرآن وع

 تلتفع مطلقًا إلى الم بر وقد  ذكرنا بعضها سابقًا.

ويضاف إليها قول أمير المذمنين الشهير لرجل في حرب الجمـل ا وهـو بمفـرده قاعـدة ال يمكـن  

 تجاوزها بل هي من جوامع كلمه العجيبة حيث قال:

    ال يُعرو الحّق بالرجال   اعرو الحّق تعرو أهله  

هذه الكلمة تطابق العقـل فـي أوليـات أحكامـه و تطـابق مـا جـرت عليـه طبيعـة ال لـق وفـق هـذه و  

 الفطرة و تطابق الشرع و حكمه في المسألة.

فالحّق ال يمكن معرفتـه مـن خـ ل األشـ اص  إذ ال ضـمانة فـي الكثـرة وال يقـين فـي كـذب القلـة 

اصـل المسـألة بحـث مغلـوط مـا دام وهذا معلوم . وكان يجب عليهم االنتبـاه إلـى أن البحـث فـي 
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األشـ اص بكثــرتهم وقلــتهم ال يعطــون قاعـدة صــحيحة لمعرفــة حويقــة ال بـر . وعلــى ذلــك يكــون 

 المناط فيه هو ال بر ذاته .

إنمــا ركنــوا إلــى كســلهم وعــدم رغبــتهم فــي البحــث وطلبــوا خبــرًا صــحيحًا بذاتــه مــن خــ ل أســماء  

 الطريق وأن طابق الواقع .رجاله وهيهات تبرأ ذمة أو يصق حكم بهذا 

 أال ترى الناس يقولون هذه الحكمة مرددين لها كّل حين : 

    حدث العيقل بمي ل يليق فإن صدق فال عقل به  

فمن أين جاءوا بهذا لوال أن للعاقل مسلمات أولية توجـب عليـه أن ال يصـدق بكـلِّّ مـا يقـال لـه ل 

كس أنع حدثه وكّل فرد م اطب فيها المتحان فالحكمة ال تقول ليحدثه ش   غير ثقة بل الع

عقل أقرانه ومخوانه وممن يثقون به كّل الوثاقة بل ال يتّم االختبار بصورة جيدة ما لم يكن موثقـًا 

 بحيث تحدثه نفسه بتصديقه وترك المسلمات فالذا فعل ف  عقل له.

ن اصـدق بحـديثهم كذلك لـو قـال لـي يحيـى بـن معـين والـذهبي فـ ن ثقـة وصـدوق ومعنـاه علـي أ 

فالذا فعلع فالني إذن من الغافلين بل ال عقل لي بناءًا على تلك الحكمـة إذا لـم يكـن فـي حـديثهم 

بـل إذا أخـذت بـه مـن غيـر أن اعلـم بمـا يعقـل وال يعقـل فسـأكون احمقـًا ألنـي فـي هـذه  -ما يعقل

 الحالة آمنع بالن  لقول الذهبي ال لكون الن  فيه حق يجب اتباعه .

This file was downloaded from QuranicThought.com



في سيرتهم وما يتعلق بمصالحهم ا)نية و تجاراتهم عق ء جدًا ويفعلون مـا يمليـه علـيهم فالناس  

 العقل في أنفسهم فالذا جاءوا إلى الشرع تحامقوا وزعموا مزاعم م الفة لسيرتهم .

 من ذا يصدق فورًا ب بر غريب للم بر يضر بمصالحه ولو كان الم بر موثوقًا جدًال 

شـــع الصـــفات ورامـــا نســـبوا إليـــه الجنـــون وال يبـــالون كّلمـــا كـــان ال بـــر بـــالعكس فـــالنهم يســـمونه باب 

 صعبًا على التصديق. 

 فهم إذن يرجعون ال بر إلى أسس ومبادئ عندهم وال يهمهم الم بر قطعًا. 

والشـــارع يعلـــم هـــذه الحويقـــة ويــــدرك أن النـــاس قـــد نشـــر بيــــنهم  شـــيطان األنـــس أو الجـــن خبــــرًا  

أمـة وأن الحــّق قـد ال يحــدِّ  بـه اال نفــر يسـير متفرقــون فـي الــب د إلضـ لهم فيتناقلونــه أمـة عــن 

 ( فلم يرا  لهذا السبب ال بر بالم بر ومنما راطه بالحّق:  )وقد ال يقوله اال الحّجة نفسه 

     اعرو الحّق تعرو أهله  

 ألن:

       الحّق ال يعرو بالرجال  

 فهل هناك ك م أوضق من هذا ل 

األصوليون والرجاليون من كّل المذاهب يوم يذودهم صاحب العصـا عـن الحـوض و فماذا يفعل  

يقول لهم : أتحاراونني أّيها األشـوياء بعـد مـوتي وقـد قاتلـع علـى هـذا األمـر ألن النـاس كـذبوني 

فما قاتلع إال ليعرفوا الحّق فيعرفوا أني مـع الحـّق فـالنهم كـذبوني بـالرغم مـن الـن  علـّي باالسـم 
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فــون إلــى صــفهم و تعرفــون الحــّق بالرجــال وأنزلــه حــاراني الرجــال التبــاعهم الرجــال و هــا أنــع تق

 والنساء فأنتم 

 أصحاب المرأة واتباع البهيمة سواء رغا فأجبتم و عقر ففررتمو (1) 

 .(2) مثل حمر النعمفما ترى ي ل  منهم اال  

أي رجــل كائنـًا مــن يكــون إن ال طـاب اإللهــي خطـاب كّلــي ال يــدخل فيـه وال ي ــرج منــه شـيء بــر  

( نفسه يحكي عن حكم هللا وال رأي له فيه كما بّينـاه فجعلـه هللا حّجـة علـى   )ومنما المعصوم 

خلقه لهذا السـبب ال لسـواه ا لـذلك فـ  بحـث فـي الم بـر فـردًا كـان أو جماعـة إلمكانيـة اجتمـاع 

ال بر نفسه وعرضه علـى  الجموع على الكذب وانفراد الواحد بالصدق . فالمرجع هو تبيين حال

ين مـــن مجمـــوع ال طـــاب ألنـــه نظـــام كّلــي ال يقبـــل غريبـــًا . فـــالن لـــم يمكـــن ذلـــك يجـــب  قواعــد الـــدِّ

 (في كلمات مكررة مثل :  )التوقف عن الحكم وهو قاعدة أخرى أكدها المعصومون 

 وإذا شكوا توقفوا  - . في وصف المسلمين النجباء 

حكــم ال يعنــي ســوى ال ــروج مــن  الشــك إلــى اليقــين فمــن فعــل ومعنــاه التوقــف عــن الحكــم ألن ال 

ذلك في ما هو مشكوك فيه وال علم له به فقد كذب مرتين مرة حينما كّذب شـّكه فأعوبـه بـاليقين 

 و مرة حينما حكم في هذا المشكوك خ فًا للشرع.
                                                        

 ( يف ما بعد اجلمل .  من كالمه ) (1)
 انظر صحيح البخاري ابب احلوض. –من احلوض  من كالمه )ص( يف املطرودين (2)
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ــه وفيهــا حكــم الشــرع لقلــة المــذمنين  بــل األولــى االعتنــاء الشــديد بأخبــار ا)حــاد إذ فيهــا العلــم كّل

 وكراهية أكثر ال لق للحق 

 قال تعالى :

    ولو ات عت أكثر من في األءض أضلوي  
فأخبار ا)حاد هي أخبار الفئة القليلة المستضعفة ا ومنما توجه الشـك إليهـا مـن أهـل الشـك لهـذا 

هـذا الشـك السبب ألنهـا تمنـع مـن الحكـم المسـتقل وهـم يريـدون أن يشـاركوا فـي التشـريع فابتـدعوا 

 لكي يأخذوا ما يعجبهم ويتركوا ما يريدون تركه فهم أشباه بل ورثة الذين قال هللا فيهم:

 يقولون أن أوتيتّم هذا فخذوه وأن لم تؤتوه فاحذءوا 41/5. 

 أَوال تعلم أن هذه ا)ية هي في الذين يقومون بعملية التأويل االنتقائي للن  ل 

 الذين تابعوا طرائق أهل الكتاب ل.أَوال تعلم أن ا)ية في هذالء  

 أَوال تعلم أنها جاءت في سياق الحكم بالكتب المنّزلة ل 

 أَوال تعلم أنها في القوم الذين ياهرهم اإليمان وااطنهم الكفر ل 

 أَوال تعلم أّنه را  بينهم واين أساتذتهم في ا)ية ل 

 أوال تعلم أن ذلك أكثر شيء كان يحزن صاحب الرسالة )ص(ل 

 أَوال تعلم أن ا)ية بصدد سماع األخبار واخذ ما ي ئم و ترك ما ال ي ئم أهواءهم ل 

 أَوال تعلم أنها بصدد الحديث عن تحريف الك م ل 
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 أَوال تعلم أيضًا أنها فتنة ل 

 أَوال تعلم أن ا)ية ذكرت القلب ال العقل ألن عقولهم تفهم جيدًا ولكن نواياهم سيئة ل 

تعـرج علـى ذكـر حـبهم للـدنيا ورغبـتهم فـي أكـل مـال المكّلفـين بحّجـة الويـام بـأمر وهل تدري أنهـا  

 الّدين ل

أَوال تعلـم أنهــم بـاءوا بغضــب هللا وغضــب حّكـام الجــور فـ  الــدنيا حصــلوا عليهـا وال ا)خــرة أمنــوا  

 عقابها ل

 أَوال تعلم أّنهم صرفوا معناها إلى اليهود و برءوا أموالهم منها ل 

تعلم ذلك كّله فاقرأ ا)ية في سياقها الّتام ا اقرأها ا)ن فـي سـورة المائـدة وانتبـه لكـّل  فالن كنع ال 

األلفاظ وتأمل مقدار ساعتين فيها وارجع إلى السورة من أولهـا واكمـل السـورة الكريمـة ا فـالن لـك 

في التدبر عشر حسنات بكلِّّ حـرف تـراه عينـاك ولـيس لـك مثلـه مـن األجـر فـي كتـابي هـذا ألنـه 

 ذا لم تقرأ القرآن فكتابي ال ينفعك .إ

سـوى  (1)فالذين شككوا في خبر الواحد هم الذين كذبوا واحدًا وث ثـين صـحابيًا فـي حـديث الغـدير 

أمير المذمنين نفسه وذلك ألنهم يفعلون خ ف ما يعتقدون دومًا فاجتّمعع الحجـج كّلهـا ضـدهم 

( ولــو أرادوا اتبــاع الحــّق   )دًا هــو علــي إذ لــو عرفــوا الحــّق ألذعنــوا لــه ولــو كــان الم بــر واحــ

لوجــوده ولــو أنهــم كــانوا أوفيــاء لقواعــدهم الباطلــة لوجــدهم الحــّق إذ يتوجــب علــيهم اإليمــان بــن  
                                                        

 ./1من كتاب املراجعات لشرف الدِّين . انظر مصادره يف كتاب الغدير /ج 55انظر املراجعة  (1)
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يرويــه اثنــان وث ثــون صــحابيًا مــع مئــات القــرائن والشــواهد األخــرى مــن التــأريخ ومــن الســنة ومــن 

تنـــة ب  فـــة الث ثـــة إذ لـــو كـــانوا خلفـــاء هلل الواقـــع الـــراهن الـــذي تّمزقـــع فيـــه األمـــة وحصـــلع الف

يحكمـــون بـــالحّق لنزلـــع البركـــات مـــن الســـماء واألرض كمـــا قـــال القـــرآن . ولكـــنهم خلفـــاء للنـــاس 

اختــــاروهم ب ــــ ف خيــــار هللا لهــــم فــــ  يبــــالي هــــذالء أن يــــردوا علــــى هللا ويكــــذبوا القــــرآن والواقــــع 

اعجـب إذن للشـيعة يأخـذون بالتشـكيك التاري ي من اجل إضفاء صبغة شرعية على أفكارهم . ف

ب بر الواحد وهم ال يدرون ما يراد بهم أو يدرون واستدرجهم هللا من حيث لم يحتسـبوا إذ حسـبوا 

 ( فاخرج إضعافهم .  )أّنهم ناجون بمجّرد القول بوالية علي 

 القيعد  هني إذن ه  : 

لجماعــة وصــدق الواحــد ا أو ال فــرق بــين خبــر الواحــد وخبــر الجماعــة مــن حيــث إمكانيــة كــذب ا 

صدق الجماعة وكذب الواحد .فكّل هـذا سـواء علـى اإلمكـان العقلـّي وال يوجـد فـي أولّيـات العقـل 

 شيء يرجق أحدهما على ا)خر بل الترجيق في ال بر ال الم بر .

 ( فقالع األكثرية لهم سائلين :  )اال ترى أن األقلية آمنع بصالق 

  قالوا أنا بما أءسل به مؤمنون .  من ءبهأتعلمون أن صالحاً مرسل 

 فأجابتهم األكثرية : 

 نا بالذي آمنتّم به كافرون  . 
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وهذا خبر جاءهم صـالق بـه وهـو أنـه مرسـل مـن راـه فـ  تحسـب أن المثـل ال ينطبـق ألنهـم قـوم  

 كفار ونحن مسلمون بل هم قوم ) مذمنون ( ياهريًا بل هم من الشيعة أصً   

 ( .  )وجهك وتستغرب فهذا ليس قولي إنما هو قول هللا و قول المعصوم ف  تعبِّس  

 أما قول هللا تعالى فهو: 

 وأما ثمود فهديناهم فاستح ّوا العمى على الهدى.17/41 

فـــالنهم كـــانوا مســـلمين وأراد هـــدايتهم إلـــى التشـــيع ألن المهتـــدي هـــو الشـــيعي فقـــ  فتشـــّيعوا يـــاهرًا 

 هديناهم ( ثم قال: ( تعالى كفرهم بفتنة الناقة ألنه قالوكفروا باطنًا فاخرج هللا 

  54/ 27–(   أنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فاءتق هم واصط ر)   

(   )( فقد اخرج هاشم البحراني في كتاب البرهـان عـن أبـي عبـد هللا   )وأما قول المعصوم 

وأما ثمود هللا سبحانه يقـول قال ثمود ره  من الشيعة فالن  كذبت ثمود بطغواها قال قوله : 

  فهديناهم فاستح وا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاّ

 .(1)(  )فهو السيف إذا قام القائم 

أقول : فبعد أن شككوا ب بر الواحد وتورطـوا حيـث طـالبهم المكّلفـون بالجابـات عـن مسـائل كثيـرة  

 –مـن الشـيعة المشـّردين فـي أزمنـة الفـتن  وأكثر ا)حاد هم –ال جواب لها ااّل في أخبار ا)حاد 
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اضـطروا إلـى آخـر أحـاديثهم واالحتجـاج بهـم وتركـوا قواعـدهم وأجـروا عليهـا تعـدي ت جديـدة مــن 

 بينها العبارات الشهيرة المتكررة :

 ف ن بن الف ني مبتدع لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته   

ين فــي مراجعاتــه لتعلــيم أن هــذا الــدرس و ســوف اذكــر لــك نمــاذج ممــا أخرجــه الســيد شــرف الــ دِّ

 الغبي قد انتقل ذاته إلى التشيع بفضل االصوليين .

والدليل على غباوة هذا الدرس أن إثبات حّجية خبر الواحد يتّم عقلّيًا وهو طريقه الوحيد لإلثبات  

  كما صرح النائيني فيما سوف يأتيك قريبًا ا يتّم بعد التشكيك فيه عقلّيًا أيضًا  

فكأن المشكك عقل والمثبع عقـل آخـر أو أن األصـولي يشـكك ب بـر الواحـد ثـم يطلـب لـه حّجـة  

من العقل   تصور   من العقل يطلب الحّجة   وكأّنه حينما شكك لـم يكـن عقلـه معـه . نعـم لـو 

طلب الحّجة من الشرع لما حصل تناقض كهـذا ومذن لقـام بتصـحيق شـك العقـل وعلـم أن حكمـه 

 ر كان خاطئًا .الشكي في ال ب

 فمن ذلك الدرس القديم الحظ ما يلي:

أبان بن تغلب بن رااح القارئ الكوفي ترجمه الذهبي في ميزانه فقال أبان بن تغلب الكـوفي  .1

.  أقـول : فــاخرجوا حديثـه فــي كـّل شــأن اال (1)شـيعي جلــد لكنـه صــدوق فلنـا صــدقه وعليـه بدعتــه
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يك . ومذن فما أكـذبهم فـي قواعـد علـم الرجـال اإلمامة   فهو صادق عندهم في هذا وكاذب في ت

 الذي ابتدعوه   ألنه ثقة في جانب وغير ثقة في جانب آخر   

ليــتهم كــذبوه فيهمــا جميعــًا حتــى يضــفوا صــبغة الصــحة علــى بــدعتهم لكنــه درس غبــي ألســاتذة  

 أغبياء وط ب علم أغبى .

من افضل التـابعين وأمـره ( قال : كان   )الحار  بن عبد هللا الهمداني من خواص علي  .2

في التشـيع غنـي عـن البيـان وهـو أول مـن عـدهم ابـن قتيبـة فـي معارفـه مـن رجـال الشـيعة وذكـره 

الذهبي في الميزان فاعترف أّنه من كبار علماء التابعين ثم نقل عن ابن حيان قوله بكونه غاليًا 

ع هـذا فقـد نقـل إقـرارهم بأّنـه في التشيع ثم أورد من تحامل القـوم عليـه بسـبب ذلـك شـيئًا كثيـرًا ومـ

كان من افقه الناس وافرض الناس واحسب الناس لعلم الفرائض واعترف بـان حديثـه موجـود فـي 

الســنن األراعــة وان النســائي مــع تعنتــه فــي الرجــال قــد احــتج بــه وقــوى أمــره  وأن الجمهــور مــع 

 يروي عنه   توهينهم أمره يروون حديثه في األبواب كّلها وأن الشعبي كان يكذبه ثم

ين : كمـــا نبـــه علـــى ذلـــك عبـــد البـــر فـــي كتابـــه ) جـــامع بيـــان العلـــم ( أّي تكـــذيب  قـــال شـــرف الـــدِّ

الشعبي له حيث أورد تكذيب إبراهيم الن عي له وأنه ذكر ما نصه : وأين الشعبي عوقب لقوله 

 في الحار  الهمداني كلما حد  عنه : حدثني الحار  و كان  أحد الكذابين   

 ل عبد البر ولم يكن من الحار  كذب ومنما نقموا عليه إفراطه في حب علي ..ا.هـ.قال : قا
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أقول : أتسمي هذالء أصـحاب علـم كمـا يسـّمون أنفسـهم أم أن هـذالء هـم إسـم علـى مسـمى ذكـره 

 القرآن حيث قال:

 ي و ما علم من آياتنا شيئاً اتخلذها هلزواً أولئلك لهلم علذاّ مهلين . ملن وءاءهلم جهلنم  وال يغنل

 .9-10/45عنهم ما كس وا شيئاً وال ما اتخذوا من دون هللا أولياء و لهم عذاّ عظيم 

و هكذا هو األمر في ترجمة مائة آخرين من أسماء رجال من الشيعة احتّج بهـم أهـل السـنة فـي 

ين والميل واالنحراف وما  نفس الوقع الذي وصموهم فيه بأبشع الصفات كالزي  واالبتداع في الدِّ

 (.16من ألفاظ مذكدين على صدقهم    ذكرهم المذلف جميعًا في المراجعة ) شابه

لقد تطور النفاق في كافة أساليبه واصبق نفاقـًا قانونيـًا أو إن شـئع أن تسـميه ) شـرعياً ( ا ألنـه  

دخـــل مـــن مـــداخل منطويـــة سوفســـطائية ولغويـــة اعتباطيـــة ورغائبيـــة شـــهوانية جـــاءت كّلهـــا علـــى 

 الوتار التي يضرب عليها إبليس لجنوده حال دعواه لهم .مقتضى الهوى اطرب ا

ومذن فالتشكيك ب بر الواحد دون خبر الكثرة ال مستند له من الشـرع وال مسـتند لـه مـن العقـل وال 

من سيرة العق ء إذ هم يعملون خ فه وال من سيرة المشككين وأصحاب الرجال إذ عملوا خ فه 

و نويض المطبـوع مـن االشـياء ألن الطبيعـة جاريـة فـي الحكـم دومًا وال هو مست دم في األمم فه

على األخبار نفسها ال الم برين بل العكـس تمامـًا وهـو أن الحكـم علـى صـدق أو كـذب الم بـر 

 هو تبع لصدق أو كذب ال بر .
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فمن أين جـاءوا بهـذا المبـدأ إذن والـذي ال غايـة لهـم منـه اال الت عـب فـي النصـوص و تحصـيل  

 ستند الشرعي لرفض أو قبول ال بر بعيدًا عن مذداه الذاتي ومتنه ال اص به لالقانون والم

يزعمـون أن آيــة النبــأ تفيــد فـي ضــرورة التثّبــع مــن الم بــر فهـل هــذا صــحيق ل إذن اقــرأ المســألة  

 ال حقة .

 ما جاءكم فاسق بيان المغالطة في فهم آية الن أ  : (55المسألة )

 .بن أ

 قال تعالى :

 ا الذين آمنوا  ما جاءكم فاسق بن أ فت ينوا أن تصي وا قوماً بجهالة فتص حوا على ملا فعللتم يا أيّه

 . نادمين

اســتدل النــافون لحّجيــة خبــر الواحــد بهــذه ا)يــة الكريمــة علــى أن خبــر الواحــد ال يوجــب علمــًا وال 

 عمً . وهي نفس ا)ية التي استشهد بها آخرون إلثبات حّجية خبر الواحد.

 غرب األصوليين من ذلك قال صاحب مفتاح الوصول:واست 

  والغريب في المسألة أن أدّلة الطرفين تنتهي إلى الكتاب والسنة واإلجماع والعقل(1) 

وقبــل م حظــة مضـــمون ا)يــة والمغالطـــة فــي فهمهـــا انّبــه القــارئ إلـــى أمــر هـــام جــدًا هـــو : إن  

ف واالستشـهاد بـنفس ا)يـة إلثبـات شـيء يواهر الكتاب وفق قواعدهم ليسع بحّجة فهذا االخت 
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ونايـه إنمــا هــو دليـل علــى أن الطرائــق الموضــوعة لفهـم الــن  هــي طرائـق اعتباطيــة إذ لــو كــان 

مفهوم الن  مفهومًا محّددًا عندهم ومتفقًا عليه على أّي نحو ولو بشكل نسبي لما وصل األمر 

عين الوقع يبرهن علـى غيـاب اتفـاق إلى االستشهاد با)ية لنفي واثبات قضية واحدة . وهو في 

العق ء ا فالنهم حيث لم يتفقوا علـى يـاهر آيـة واضـحة جـدًا كهـذه فهـم فـي غيرهـا أكثـر اخت فـًا 

 وتناقضًا.

إذن فــاالخت ف لــم ينشــأ عــن إبهــام فــي الــن  ذاتــه بــل ألن كــّل قــوم يريــدون مــن الــن  أن   

أســيس فهــم لغــوي جديــد لأللفــاظ وتأويــل يذيــدهم . والطريــق الوحيــد لقطــع أّيــة محاولــة كهــذه هــو ت

الن  ال ع قة له بمراد المتلقي ومرتبطًا بشكل كامل بمراد المتكّلم ولذلك يمكنك من هذا وحده 

إدراك أن مباحث األلفاظ  ساقطة عن االعتبار وال ميمة علمية لها بالمرة ألنها فاشلة في تحديد 

 وم الن .أّي نوع من االتفاق النسبي بأّية درجة حول مفه

إن فهم الن  هو ا)خـر فهـم عقلـيٌّ ذاتـي ال ع قـة لـه بنظـام اللغـة . والحـديث عـن القـرائن هـو  

 ا)خر عرضة لألهواء مع وجود المجاز والترادف .

ومذا رجعنا إلى المبحث ا)ن فالنك تدرك أن المبحث نفسـه بـ  موضـوع ا فا)يـة ال تقـرر حّجيـة  

وجب عمً  وفعً  معّينًا على كّل خبر ولو كان ا)تي به فاسقًا إذ خبر الواحد وال تنايه ا ومنما ت

توجــب التثّبــع مــن ال بــر ذاتــه ا فــالذا صــق فــي الواقــع فهــو حّجــة وأن لــم يصــق فــ  حّجــة فيــه 
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واالتالي فالن خبر غير الفاسق أولى بالفح  يـاهرًا . لكـن ا)يـة ال تفـّرق بـين أّي خبـر بتعليـق 

فاســـق هنـــا تنبـــ  مـــن طـــرف آخـــر إلـــى وثاقـــة الم بـــر علـــى عكـــس علـــى الم بـــر إذ أن داللـــة ال

 الظاهر ا فلذلك يجب التثّبع كما سترى .

 فأنظر إلى النافين حيث قالوا: 

) في هذه ا)ية داللة على أن خبر الواحد ال يوجب العلم وال العمل ألن المعنـى إن جـاءكم مـن 

 .(1)ال تأمنون كذبه فتوقفوا فيه (

م هللا بألفــاظ جديــدة ال وجــود لهــا فــي الــن  فا)يــة تقــول ) تثبتــوا ( أّي مــن انظــر إلــى تبــديل كــ  

ال بــر قطعــًا ألن الم بــر ســماه هللا فاســقًا وانتهــى أمــره باليهــار حويقتــه ومن كانــع غيــر معلومــة 

ألن احتمـال أن يـأتي الفاسـق  –ا وعلى ذلك فقد أوجب عمً  هو التثبـّع من ال بـر  سلفًا 

واعد التثبـع ال بـد مـن حصـول علـم مـا ولـو عـدم العلـم ممـا يوجـب  – ب بر صحيق ممكن عق ً 

 استمرار التثبع إلى اجل غير معلوم حتى يحصل القطع بكذب ال بر أو صدقه  

بينما المستدل أبدل لفظ تثبتوا بقوله ) توقفوا ( وهو أمر جديد وحكم مشارك فيه مع حكم هللا بل  

باطي يستلزم دومًا مشـاركة حكـم العبـد مـع حكـم المعبـود يناقض حكمه تعالى . أن التأويل االعت

 . إن التأويل االعتباطي شرك منشأه األّول الكفر .
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أما المثبِّّـتون لحّجية خبر الواحد من ا)ية فالنهم الحظوا ارتباط التبيين بالفاسق فزعموا أن هذا )  

لـــي علـــى خبـــر غيـــر يكشـــف عـــن إقـــرار الشـــارع لمـــا عليـــه ســـيرة العقـــ ء مـــن ترتيـــب األثـــر العم

فغيروا ا)ية أيضًا ألن كـّل مـرادهم هـو إثبـات حّجيـة خبـر الواحـد بشـرط أن يكـون . (1)الفاسق(  

ثقة ومأمونًا ا بينما ا)ية توجـب العمـل والعلـم والفحـ  بالتثّبـع علـى خبـر نفـس الفاسـق فيكـون 

صلى هللا عليله العمل ب بر غيره الغير معلوم الفسق تحصيل حاصل وهو ما يطابق قول النبي)

 ( في ) منى ( حيث كذبوا عليه و سألوه كيف نفعل ل فقال: واله و سلم

  ما جاءكم عني يوافق كتاب هللا فخذو به وما جاءكم عني ال يوافق كتاب هللا

 (2)فاضربوا به عرض الحائط براً كان قائله أو فاجراً 

يث ولــو جــاء بــه حــروري أو ( المــار عليــك ســابقًا فــي وجــوب فحــ  الحــد  )وقــول الصــادقين  

 مرجئي أو قدري فراجع.

 ومنه أيضًا:

 ( قال:  )حديث أبي الحسن الثالث 

 ما علمتم أنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموه رّدوه إلينا (3) 
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ولـم يقــل رّدوه علينـا أو ضــّعفوه ا وعلــق الحكـم بــه علـى العلــم بأّنــه مـن قــولهم وهـو يســتلزم دراســة 

تعليــق العلــم علــى الم بــر و للم بــر بــاطن ال يعلمــه اال هللا . ومنــه قــول  المــتن إذ مــن المحــال

( عـــن شـــهود ال بـــر فلـــم يجعـــل لـــه شـــهودًا مـــن الرجـــاليين  و سللللم صللللى هللا عليللله واللللهالنبـــي )

 واألش اص وحاشاه أن يفعل ذلك حيث قال:

  ما جاءكم حديث عنا فوجدتّم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب هللا فخذوا به

وال تقفوا عنده وما لمم تجمدوا لمه شماهداً أو شماهدين عليمه فمرّدوه إلينما حتمد 

 (1) نبيّن لكم

فانظر إلى شـروح األصـوليين عليـه ا مـا يـأتيهم مـن حـديث اال وقلبـوا ألفايـه إلـى غيرهـا ا يقـول  

 البهادلي مدرس علم األصول في تعليقه على هذه النصوص :

( مفادهــا رد ال بــر وعــدم العمــل بــه مــا لــم   )بيتــه  ) وهــي مجموعــة روايــات عــن النبــي وأهــل

يقتــرن بمــا يشــهد صــحة صــدروه مــن موافقــة الكتــاب أو الســنة المعتبــرة أو يكــون معلــوم الصــدور 

 (2) بتواتر أو احتفاف بقرائن تدل على صحة الصدور (

 ن وحدهلفمن أين جاء بالتواتر ومن أين جاء بالقرائن والن  يعلق األخذ به على شهادة القرآ 
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ثم زعم أّنه يفيد رد ال بر  وهو يفيد رّد ال بـر إلـيهم ال الحكـم عليـه إذ كيـف يعقـل أن تحكـم بـ   

 علم بالصحة وعدمها ل

أال ت حـــظ أّنهـــم يضـــعون إشـــارات علـــى األخبـــار حيثمـــا وجـــودا ش صـــًا فـــي الســـند ال يعرفونـــه  

 عنه مرارًا. فيقولون ) ضعيف ( وهو حكم على ال بر بغير علم كانوا قد نهوا

على أننا لو رجعنا إلى مفهوم خبر الواحد عندهم لوجدته أمرًا ملتبسًا ألنه على التعريف ) ما لم  

 يكن متواترًا ( . والتواتر ذاته غير مفهوم  ومبهم جدًا . 

 هذه خصائ  الحديث المتواتر وشروطه : 

فــاق خطــأهم فــي فهــم الواقعــة : أن يرويــه جماعــة يمتنــع عــادة تــواطئهم علــى الكــذب أو ات األّول 

بحيث يفيد ال بر بنفسـه علمـًا. ولّمـا كـان هنـاك مـن اعتـرض علـى مفهـوم العلـم وحـّدده بـالحواس 

 ال مسة فقد وضعوا شرطًا آخر هو:

: أن ي بر هذالء الجماعة عن علم ضروري مسند إلى محسوس فلو اخبر جماعـة كثيـرة  الثي   

 م بهذا ال بر .عن صدق نبي من األنبياء لم يحصل العل

أقول : إن هذه الشروط نفسها تحتاج إلى إدراك . فمن أين ترى جاءوا بها ل لقد جـاءوا بهـا مـن  

أحكام عقلّية منفردة ال ع قة لها بالشرع ولذلك اختلفوا في مضمونها فكّل امرئ منهم له نظرتـه 

 ادة تواطئهم ( .ال اصة إلى عدد هذالء الجماعة و مفهوم ) العادة ( في قوله ) يمتنع ع
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من أين جاء هذا االمتناع وكيف يمكن تحديده ل وما هو العدد المعتبر الـذي يمنـع مـن التواطـذ  

ل وما هي مقاييس وثاقتهم وتباعـدهم فـي األمـاكن واألزمـان ل ومـن هـو الـذي يعطـي هـذا التقيـيم 

التحديـد ال اص بكلِّّ عنصر من عناصر الشروط ل و كيف يمكن االنتفاع بالنصوص مع هـذا 

ال ــاص بــالحواس ومــا معنــى اســتثناء أخبــارهم بالوقــائع التــي ال ت ضــع إلــى الحــواس مــن قبيــل 

أخبارهم عن صدق نبي من األنبياء ل وما الفرق بين هذا اإلخبار واإلخبار عن النبـي نفسـه أّنـه 

قــال كــذا وفعــل كــذا ل ولمــاذا يمتنــع اجتمــاع جماعــة علــى الكــذب ل ومــا الفــرق بــين هــذا الشــرط 

الثـــاني وشـــروط نظريـــة المعرفـــة عنـــد المـــاديين حيـــث أنكـــروا مـــا وراء الحـــس والتجراـــة ل وكيـــف 

يعــالجون التنــاقض بــين هــذا الشــرط ودفــاعهم المســتميع عــن المســتق ت العقلّيــة ووصــمهم لمــن 

 أنكرها أّنه منكر لما وراء المحسوسات ل

ا حـديثًا رواه اثنـان وث ثـون صـحابيًا هذه أسئلة لن يجيبوا عليها وأّنـى لهـم باإلجابـة بعـد إن أنكـرو  

وجبروا حديثًا رواه ال ـوارج ل إنمـا ات ـذوا ديـنهم هـزوًا ولعبـًا وغـرتهم الحيـاة الـدنيا . فكـّل ك مهـم 

وشــروطهم هــواء فــي شــبك ال أســاس لهــا مــن العقــل وال مــن ســيرة ال لــق وال يوافــق طبــائعهم وال 

 نوا أوفياء لما وضعوه.مستند له من الشرع ولم يلتزموا به حتى يقال كا

: أن يبل  عددهم مبلغًا تحيل العادة تواطئهم على الكذب في كّل طبقة من طبقات الرواة  الثيل  

 فيكون أوله وآخره ووسطه سواء .
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أقول : سبحان هللا القادر علـى كـّل شـيء   فقـد افلـع مـن هـذا الشـرط القاسـي جـدًا حـديث واحـد  

ه علـى الحـديث المتـواتر باطمئنـان تـام حيـث جـاءوا بـه دومـًا فق  . وهو وحـده الممكـن التمثيـل بـ

كمثــل للحــديث المتــواتر . ولكــن لســوء حظهــم أن هــذا الحــديث هــو ال ــاص بالســقاط هــذا الشــرط 

واوية الشروط ا بل واكلِّّ مباحث اإلعتباط بدء من اللغة وانتهاءًا بحّجية خبر الواحد وهـو قولـه 

 (: صلى هللا عليه واله و سلم)

ذب علي متعّمداً فليتبؤا مقعده من النارمن ك (1) 

( يقـول اعرضـوه علـى كتـاب هللا قـد  صلى هللا عليه واله و سللمفهذا الذي يضع الشروط والنبـي ) 

 ( ألنه لم يذكر شرطًا من تلك الشروط . صلى هللا عليه واله و سلمكذب أول كذبة على النبي )

لمــرة الرابعــة   حيــث قــالوا : أن ال يحتمــل ال طــأ : شــرط عجيــب فيــه إحالــة علــى العقــل ل الرابااع 

 (2)على الم برين في م حظتهم أو مشاهدتهم لما اخبروا به .

وأول شيء ت حظه هنا أّنه سمى العملية م حظة ومشاهدة لتطبيق شروط الحـس  غريـب جـدًا  

اهد هــو دومــًا   أَو لــيس ســماع ال بــر وهــو فــي كــّل األحــوال ال يصــل إلينــا ااّل ســماعًا ألن الُمشــ

األّول بل األّول سامع  أيضًا إذا لم تكن واقعة ومنمـا مجـّرد حكـم وخطـاب ا فلمـاذا أخـرج السـماع 

 منه ل
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أما العدد فقد قالوا أّنه غيـر منحصـر بعـدد خـاص ال بـأول طبقـة وال بغيرهـا    إذن فمـا هـو هـذا  

ال وقــع للظهـــور إّنــه أشـــبه المويــاس العجيــب للتـــواترل . إّنــه أشــبه بشـــبق ال حــدود لـــه وال لــون و 

بالشــيطان يظهــر وي تفــي طــواًل وعرضــًا ال يــراه اال الرجــالي وحــده وســوف يــراه الرجــالي ا)خـــر 

بصــورة أخــرى م تلفــة ولكــن الجميــع لــن ي تلفــوا فــي كونــه شــبق وأاّل فمــا معنــى تعليقــة المــدرس 

 األصولي بعد هذا العرض بقوله :

اتر على اخت فاتها وفي الشروط التي ذكروها يتضق لنا ولدى التأمل في تعريفاتهم لل بر المتو (

 .(1) )أن قصدهم جميعًا مهما اختلفوا في التعبير واحد

 حيث شرح هذا المقصود الواحد السرخسي باإلجابة بأنه ) ما يلزم منه العلم واليقين ( . 

ـَن الرجـاليين و   ـَن ال لـق وَمـن مِّ ـَن األصـوليين ل فللسائل أن يسأل : علم ماذا و يقين َمـن  مِّ َمـن مِّ

 فالن لكّل منهم علمه ال اص ويقينه ال اص ورجاله ال اصين الموثوقين وعددهم ال اص   .

مــن جهــة أخــرى لــو رجعنــا إلــى ا)يــة الكريمــة لوجــدنا أن مفعــول ) فتثبتــوا ( أو ) فتبينــوا ( علــى  

 يم وثاقته .القراءتين هو ال بر ذاته ال أمر الم بر ألنه سماه فاسقًا وانتهى من تقي

 لكن هذا ال يعني أّنه معلوم الفسق لكّل واحد. 

فالفسوق وعلى عكس ما تظن هو من أخفى الصفات ذلك ألنه من أعلى مراحـل النفـاق إحكامـًا  

 فهو نفاق احكم صاحبه العمل به بحيث بات من الصعب تفريقه عن المذمن .
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 الحظ بعض موارد الفسوق في القرآن :

 .-49/5 لنام لفاسقونوأن كثيراً من ا.أ

فهــو يقــول مــن النــاس ولــيس مــن مجموعــة محــّددة وهــذا يعنــي شــمول النــاس كّلهــم بهــذه النســبة  

واكثر النصوص ترد عن طرق غير معلوم وثاقتهـا وغيـر ممكـن الحكـم علـى رجالهـا فيلـزم تبيـين 

 الن  نفسه .

 و يدل عليه ا)ية ا)تية : 

 .-67/6 ن المنافقين هم الفاسقونإ ب.

إذن فهــذا تعريـــف لهـــم فالمنـــافقون هـــم الفاســقون . ولّمـــا كـــان المنـــافقون ال يعلمهـــم اال هللا ويعلـــم  

 وال يعلمهم كّلهم لقوله تعالى: صلى هللا عليه واله و سلم(بعضهم رسوله )

 ومن أهل المدينة مردوا على النفال ال تعلمهم نحن نعلمهم 
ن الم اطـب غيـره وهـو داخـل فـي  الضـمير ) نحـن في حالة كون ال طاب موجه له وأمـا إذا كـا

 (.  )نعلمهم ( فالناتج ال يعلمهم كّلهم اال هللا ورسوله . ومذن فحاله غير معلوم اال للمعصوم 

ومذا كان قد أوجب تبّين خبـر الفاسـق فقـد أوجـب تبـّين كـّل خبـر جـاء بـه منـافق واحـد  أو جماعـة  

ألن قولــه إذا جــاءكم فاســق  –وال ع قــة لــك بــالم بر علــى قــدم المســاواة . إذ المنــاط هــو ال بــر 

 بنبأ ال يلزم منه علمنا بكونه فاسقًا ومع علمنا بكونه فاسقًا أوجب البحث في الحالتين .
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وهـو مثــل قـول القائــل : إذا جـاءك شــ   لـم أرســله و يقـول لــك أنـي أرســلته فتأكـد مــن ذلــك وال  

أّنهــا معلومــة للمتلّقــي إذ لــو كانــع معلومــة لمــا تصــدقه . إذ لــيس المقصــود بعبــارة ) لــم أرســله ( 

احتــاج إلــى بويــة العبــارة ا إذ ســوف يعلــم أّنــه لــم يرســله . إنمــا هــي معلومــة للمــتكّلم فكأّنــه يقــول 

 حويقة أمره أني لم أرسله وهو يدعي ذلك .

بـأ وهذا واضق ألن الدعوى والنفي متطابقان في المضمون خ فًا لآلية . ألن في ا)ية فاسـق ون 

 يقوله الفاسق فهل يلزم من الفسوق كذب النبأ دومًا ل .

بوه ( إنمـا قـال تبّينـوا فلعـل ال بـر فـي حـق أو  مستحيل   ولـو كـان كـذلك لقـال ) ردوا قولـه أو كـذِّّ

 فيه زيادة أو نقصان واألمر واضق وهو وجوب تبّين ال بر.

عّبـأ الجـيش ل بـر هـذا الفاسـق  ( حينمـا صلى هللا عليه والله و سللمفاان نعلم وجه حكمه الن ي )

 مع علمه بكونه فاسقًا.

(   بـل العكـس تمامـًا ألن  صلى هللا عليله والله و سللمفقد يحسب اإلعتباط أن ا)ية تلوم النبي ) 

( احتاط لألمر وعبأ الجيش لوجود احتمال فـي صـدق ال بـر صلى هللا عليه واله و سلمالرسول )

 وقع مع االستمرار بالتبّين من صحة ال بر . فال زم تعبئة الجيش الذي يحتاج إلى

( فقـد ينـوا أن ال بـر حـق  صللى هللا عليله والله و سللملكن القوم لم يكونوا بمثـل حكمـة الرسـول ) 

لمجّرد أّنه عبأ الجيش    فحكموا على القوم أّنهم نكثوا العهد واخّلـوا بالميثـاق فأصـابوهم بجهالـة 
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( فالنه لم يحكم بصحة ال بر ومنما ات ذ اإلجراء الكفيل سلم صلى هللا عليه واله و. أما الرسول )

 بالردع فيما لو صق ال بر . لذلك جاء ال طاب موجهًا لهم ال له .

إن هــذا االجــراء هــو الــذي يحــّدد لنــا بمزيــد مــن اإليضــاح داللــة ا)يــة فالنــه عبــأ الجــيش واســتّمر  

تفقـون عليـه بمـا فـي ذلـك علمـه بأنـه بالبحث ومرسال الط ئع للتثّبع من ال بـر وكـّل هـذا نحـن م

 فاسق .

ولـذلك جـاءت ا)يـة لتضـع قاعــدة فـي الحكـم علـى األخبـار وتــرّد علـى الـذين تسـّرعوا فصــّدقوا أن  

( فـي فعلـه المطـابق للشـرع ولمـراد صلى هللا عليه والله و سللمالقوم نكثوا وتظهر حكمة الرسول )

 هللا .

اتباعهم : مـا يمنعـك أن تسـمع مـن فـ ن ا و خـذوا ( لبعض   )فا)ن نفهم المغزى من قولهم  

من ف ن فالنه ثقة   . إذ ليس المقصود منها وضع قاعدة في الوثاقة أو تبرير علم الرجال وأّنى 

( يناقض نفسه حيث يقـول خـذوا الحـديث ولـو جـاءكم بـه حـروري   )لهم أن يزعموا أن اإلمام 

ين نفســه علــى الســامع ألن فــ ن وفـــ ن أو مرجــيء أو قــدري بــل هــم بصــدد ت ايــف أمـــر التبيــ

ينفعه في نقـل حـديث آخـر يفسـر لـه األّول وخاصـة عنـدما يكـون الشـ   كثيـر الشـك مـن نقلـة 

الحــديث لضــعف معارفــه وقلـــة مــا لديــه مـــن قواعــد لل طــاب الكّلــي يصـــحق بهــا المتــون ا فهـــذه 

تـــدفع شـــك  ( األخـــرى ومنمـــا  )النصــوص ال تضـــع قاعـــدة مقابـــل ا)يـــة وال تـــنقض نصوصـــهم 
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( من الدعايات المضادة التي نسبع لهم ما لم   )البعض في الرواة لكثرة ما القى أهل البيع 

يقولــوه ا فأصـــبق بعـــض تـــابعيهم علـــى ريبـــة مــن رواة الحـــديث لعـــدم قـــدرتهم علـــى التمييـــز وعـــدم 

اياهم فهمهــم لنظريــة التســليم والتوّقــف عنــد الشــك والــرّد وهــي األوامــر الث ثــة التــي تضــمننها وصــ

 بشأن الحديث.

 ج. قوله تعالى :

 يرضونكم بأفواههم و تأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون  -8/9.  

مورد آخر في المنافقين يذكد أن ا)ية السابقة هي للتعريف بهم ألن أكثـر المنـافقين فاسـقون وال  

 ينعكس و يلزم منه أن كّل الفاسقين منافقون .

م عنـد األمـة بـين المـذاهب االشـعرية والمعتزلـة والمرجئـة ا نعم حد  خلل في مباحث علـم الكـ  

وأنتقل جزء من هذا الـوهم إلـى الشـيعة بعـد الغيبـة حيـث تجـادلوا فـي فاعـل الكبيـرة فـزعم بعضـهم 

أّنه فاسق ومع فسوقه فهو مذمن   و كّفره ا)خرون وقالع طائفة ثالثة هو منـافق ولـيس بفاسـق 

فـردات ا حيـث جمعـوا بـين اإليمـان والفسـوق خ فـًا ألكثـر وهم في وهم كبير مـن معـاني هـذه الم

 من عشر آيات بينات في الفاسق تذكد أّنه اخبث أصناف الذين كفروا .

ف  شأن لنـا بهـذا ا)ن حيـث وضـحناه فـي موضـعه مـن أحـد مذلفاتنـا و يهمنـا هنـا أن إرضـاءهم  

وون لهــــم أحاديــــث صــــحيحة للمــــذمنين بــــأفواههم خ فــــًا لمــــا فــــي قلــــواهم إنمــــا يذكــــد أّنهــــم قــــد يــــر 
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إلرضائهم وعليه فالن عملهم النفاقي يستلزم أن يكون أكثر ما يصرحون به هـو الحـّق وفيـه دليـل 

على وجوب أخذ الرواية من الفاسق والكافر وكّل األصناف ما دمع ال تنظر إلى الراوي مطلقـًا 

 وال شأن لك به بل شأنك كّله في الرواية .

علـى هـذا األمـر لصـلحع العقائـد وأمكـنهم الـرد علـى كـّل مـا خـالف  نعم لو درب العلمـاء أنفسـهم

ين عندهم رجال ولو قمنا بتحليل عقلّي ونفسـي ألفـراد  ين على حويقته . إنما الدِّ ين ولعرفوا الدِّ الدِّ

ين  ين أمـة و يصـعب علـيهم تصـور ديـن بـ  أشـ اص بـل حـّل الـدِّ األمة وعلماءها لوجدنا أن الـدِّ

ين كعقيـدة في األش اص حتى أنّ  هم ال يجدون فارقًا بينهمـا ا بـل يصـعب علـيهم التفريـق بـين الـدِّ

ين الذي هو مجّسد في أش اص من األمة .  مجّردة واين الدِّ
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تناقضهم في تخريج أدلّة حّجية خ ر الواحد من  (:56المسألة )

 الكتاّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



مــا جــاءت حجيتــه مــن أدّلــة الكتــاب مــن بينهــا أدّلــةا وأن قــالوا : إن خبــر الواحــد يفيــد الّظــن ا ومن 

أدّلــة الكتــاب ) ال ُيــّدعى بأّنهــا نــ  قطعــي الداللــة علــى المطلــوب ومنمــا أقصــى مــا يدعيــه أّنهــا 

 (1)ياهرة فيه (

قـالوا : ويشــكل عليــه ال صـم أن االســتدالل بآيــات القـرآن التــي هــي ينيـة الداللــة ال يصــلق ألنــه  

 حّجية الّظن .استدالل بالّظن على 

ــه قــد ثبــع بالــدليل القطعــي حّجيــة يــواهر   وأجــاب عــن هــذا بعــد أن ســماه ) وهمــًا ( بــالقول : أّن

 الكتاب فينتهي االستدالل بها إلى العلم .

أقــول : القــول األّول فــي إفــادة خبــر الواحــد للظــن هــو الــوهم والــدعوى مغالطــة ومشــكال ال صــم 

 باطل والرد عليه تناقض .

وهــذا رأي  –ألخيــر : فــالن ال صــم ال يقــول أن حّجيــة يــواهر الكتــاب مشــكوك فيهــا فلنبــدأ مــن ا 

ألن مــراده مــن اإلشــكال أن تلــك الحّجيــة للظــواهر إنمــا ثبتــع عنــد  –ال صــم المفتــرض ال رأينــا 

األصــوليين بــدليل ينــي أيضــًا فكأّنــه قطــع بــالّظن علــى حّجيــة الّظــن ومشــكاله علــى ذلــك صــحيق 

ب فـأين هـو الـدليل القطعـي علـى حّجيـة الظـواهر ل إذ لـو كـان هنـاك فكيف يجيب عليه بالمطلو 

دليــل قطعــي فيهــا لمــا اختلفــوا فــي الكتــاب. وال أعنــي بــاالخت ف مجــّرد االخــت ف إذ ال بــد مــن 

االخــت ف لوجــود المنــافقين والمغرضــين وأهــل األهــواء ا بــل اعنــي تحديــدًا ودفاعــًا عــن ال صــم 
                                                        

 .3/71أصول الفقه /ج (1)
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ري وقــوانين فهــم الظــاهر تســمق بــاالخت ف وتبــيق التنــاقض المــذكور أن طرائــق التفســير الظــاه

 ولذلك ال يجد كّل من الفقهاء حرجًا من تبني مفهومًا م تلفًا للظاهر عن ا)خر.

بمعنــى آخــر أّنــه لــو كــان ثمــة قطــع فــي الظــاهر لكــان هنــاك قطــع فــي الداللــة بحيــث ال يظهــر  

  سـواه وهـو مفقـود ا بـل محـال تحققـه االخت ف ويظهر وجه واحد للتأويل الداللي ال يقبل الـن

 وفق طرائقهم اللغوية .

إذن فال صــم يرمــي إلــى أن االتجــاه الســائد فــي الظــاهر هــو اتجــاه عقلــيٌّ ال لغــوي ال هــو ناشــ   

 عن نظام اللغة الصارم وال هو ناش  عن الشرع ومنما هو ذاتي فليس فيه حّجة .

يجــوز القــول أن مــراده تعــالى هــو كــّل الوجــوه إن اخــت فهم فــي الظــاهر دليــل علــى بط نــه إذ ال  

المـذكورة إذ ينــتج منــه انعكـاس الع قــة ويصــبق اإللـه مألوهــًا لكــّل شـ وص التأويــل حينمــا يفتــون 

ببراءة الذّمـة وفـق يـواهرهم وكـأن علـى المـولى أن يوافـق علـى آراءهـم ومن اختلفـع ا وأن واجبـه 

 تعالى عما يصفون . التوميع على فتاويهم وتنفيذ مقترحاتهم سبحانه و

لكــن ال صــم مــع ذلــك محجــوج وك مــه باطــل ألنــه يصــّق هكــذا فــي حالــة أّنــه اشــترك معهــم فــي  

حّجية الظاهر ا ألن بوية الك م لنا ال له وهو يعترض فق  عندما يحكم األصـولي بـالّظن علـى 

يّنــين علــى حّجيـة الّظــن وأاّل فهـو مّتفــق معـه علــى حّجيــة العمـل بالظــاهر فكأّنـه يــرفض ت حـق 

مسألة واحدة ومع ذلـك يـرده األصـولي بشـدة و يـدعي أّنـه مسـموح لـه بترتيـب الّظنـون إلـى مـا ال 
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نهاية . بالطبع ال صم محجوج من هذه الجهـة مـن قبـل األصـولي ألنـه أصـولي أيضـًا وقـد آمـن 

 لبحّجية القطع على الظاهر فهو إذن يقطع بالّظن ومذا قطع فلماذا ال يقطع بحّجية ين آخر 

فنحن ال نشكل عليه بالشكال ال صم في كون الظاهر عنده يّني الداللة ف  يثبع بـه ينـًا آخـر  

 كيما ينتهي بالقطع وحويقته أّنه ليس بقطع .

 إنما نشكل عليه في جذور المبحث كّلها:

: إن الــدعوى القائلــة بظنيــة داللــة الكتــاب علــى يــاهره دعــوى باطلــة إذ لــم يــدعيها أحــد مــن أّولا  

رع ولم تثبع من العقل مع ذلك . فهذه الدعوى بدعة وض لة وال نعني بذلك عدم وجود هذا الش

الّظن فالناس تظن في داللـة أّي نـ  ولـيس القـرآن وحـده مـا شـاءت . إنمـا حويقـة داللـة الـن  

أنها ليسع ينية ا فهذه تهمة كبيرة موجهة إلى هللا ورسله أّنهم جاءوا بما نظن به ينـًا كمـا قـال 

 فهم :أس 

  و ما قيل أن وعد هللا حق والساعة ال ءيب فيها قلتم ما نلدءي ملا السلاعة أن نظلن اال لنلاً وملا

 .-32/45نحن بمستيقنين 

فهذه بدعة ابتدعها قوم سابقون لتمرير ينونهم وأاّل فمن قال أن ياهر الكتـاب يـّن بعـد أن أكـد  

 سبحانه :

      إن ً   الّظن ال يغني من الحّق شيئا
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حيــث الحظنــا فيمــا مضــى وجــه المغالطــة باالعتمــاد علــى آيــات الّظــن بلقــاء هللا والــزعم بــان هــذا 

المــديق يوجـــب األخـــذ بـــالّظن أو يجيـــزه غيـــر مبــالين بجعـــل القـــرآن يـــنقض بعضـــه بعضـــًا ا رغـــم 

 يهور المراد من أن الّظن في تلك الحالة ينب  عن عظيم اإليمان فراجع تلك المسألة .

 ( :   )( ياهر الكتاب بأنه حكم ال ين و ذلك في قوله   )لمذمنين بل وصف أمير ا 

      ظاهره حكم و باطنه علم   

وفيــه داللــة علــى أن الحكــم ال يصــيبه إاّل   (1)(صلللى هللا عليلله واللله و سلللمو مثلــه عــن النبــي )

لم الذي المعصوم ) ع ( وواجب الجميع تقليده ونقل حكمه للجاهل به ليمكن فهم و تحصيل الع

فــي يــاهر الكتــاب. فالظــاهر يفيــد العلــم باألحكــام و مــراد علــم األصــول هــو الوصــول إلــى العلــم 

وكـان يجـب علـيهم التوقـف عنــده وعـدم التجـاوز إلـى الحكـم ألن الحكــم الشـرعي يحتـاج إلـى علــم 

 وماداموا اقروا بان الظاهر هو ين ال علم فحكمهم هذا ب  علم .

ي اصــل المبحـث وهــو حّجيــة خبـر الواحــدا حيــث أوضـحنا بطــ ن هــذا : إننـا نشــكل عليـه فــثي ياايا  

العنـــوان بهـــذا المعنـــى ألنهـــم يريـــدون إثبـــات حجيتـــه مـــع التشـــكيك فـــي الســـند ألنـــه دون أو غيـــر 

المتواتر . فالمتواتر من ابتداعهم كما رأينا وهذا التفريع عليه . فالتشكيك باطل إذ ال ع قة بـين 

قة بين ال بر والحّق . فـالذا تبـين أن فـي ال بـر حـق فهـو حّجـة بذاتـه ال بر والم بر ا إنما الع 

ومن تبـين أّنــه باطــل رفــض وتــرك ولــو جــاءت بـه أمــم األرض كّلهــا . ومذا لــم يتبــين شــيء و بقــي 
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أمر الشارع بالتوقف ورده إلى أهله وعدم الحكم عليه ولو  –وهو احتمال ضئيل تحّققه  –مبهمًا 

قـــدري وهـــذه هـــي كــّل االحتمـــاالت . فمـــن أيــن جـــاءوا بكـــلِّّ هـــذه جــاء بـــه حـــروري أو مرجئــي أو 

 األوهام ل ومن أين جاءوا بأصل المبحثل

 نعود إلى آية النبأ : قال المظفر:قوله تعالى : 

 فت ينوا أن تصي وا قوما بجهالة فتص حوا على ما فعلتم نادمين . 

لو كـان حّجـة لمـا دعـا إلـى الحـذر يكون كناية عن الزٍم معناه وهو عدم حّجية خبر الفاسق ألنه 

 (1)من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم الندم عليه .أ.هـ.

 أقول : إذا كان هذا هو الظاهر المزعوم من الداللة التي في الن  فعلى اإلس م الس م   

 كيف يزعم أن خبر الفاسق في ا)ية ال حّجة فيه بدعوى التحذير من إصـابة القـوم وادعـاء الزم 

مطلق ال وجود له في ا)يـة ل فهـذا الـ زم موجـود لكنـه مـرتب  بـالتبّين مـن ال بـر ولـو كـان قـول 

(حيـث عبــأ صلللى هللا عليلله والله و سلللمالفاسـق فـي هـذا ال بــر لـيس بحّجـة فقــد خّطـأ رسـول هللا )

 الجــيش ومنمــا هــو الزم مقيــد بظهــور حويقــة ال بــر ألنــه قــال تبينــوا أن ال تصــيبوا قومــًا بجهالــة .

ومعناه الوحيد أّنهم صدقوه فورًا فكّل المسلمين فهمـوا منـه االحتجـاج بقولـه وتصـديقه إال المظفـر 

ــه أراد  بوه بــل قــال ال تصــّدقوه دومــًا ومنمــا تبينــوا ا وهــذا معنــاه أّن واألصــوليون   فهــو ال يقــول كــذِّ
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ه ومـن جملتـه إدخال احتمال كذبه حيث لم يحتملوا كذبه    . وفي ذلك داللة على كّل مـا ذكرنـا

 خفاء أمر الفاسق وأنه سّماه لعلمه به هو ورسوله دون المذمنين .

فا)ية ال تقول أن خبره ليس بحّجة وال تقول هو حّجة بل كّل ما تريد قولـه هـو أنـه خبـر يحتمـل  

عقً  أن يكون حقًا وأن يكون باطً  واكثر الناس فاسـقين وأمـرهم خفـي فـ  بـد مـن دراسـة ال بـر 

الم بر ف  ميمة ل بره إذا لـم يكـن معصـومًا أو مزكـى فـي أخبـاره مـن معصـوم ا وهـذا  نفسه أما

يعني أن حّجية ال بر ذاتية فليس هناك خبر متواتر يكون حّجة و خبر واحد يحتـاج إلـى إثبـات 

حجيته    فكّل خبر هو خطاب منقول فالن كان المـرء يسـمعه مباشـرة مـن معصـوم فهـو خطـاب 

يره ال بد من التثّبع منه وليس التثّبع مـن الناقـل . فمـا يـدريك أن يجتمـع الشارع ومن كان من غ

زاانيـة فُيــواترون خبـرًا ل ومــا يــدريك حيـث يفتــتن النــاس فـ  ينقــل ال بــر الحّويقـي إال واحــد ل هــل 

تســمي هــذا التقســيم لألخبــار تقســيمًا علميــًا أو شــرعيًا أو عقلّيــًا أو عرفيــًا ل ال وهللا مــا فيــه شــيء 

 هذا . ومن هو إاّل بدعة لتمرير أفكـار القـوم وأراءهـم مـع الشـرع ورفـض مـا يريـدون واخـذ من كلّ 

 ما يرغبون فيه .

: أننــا نشــكّل علــيهم بالتنــاقض العجيــب بــين أقــوالهم )الظــاهر الــذي ال يفيــد القطــع( واــين  ثيلثاايا  

 القطع بهذا الظاهر ال مثل إشكال ال صم بل من ناحية الزمان .

 يحّددوا زمانًا لكّل منهما وهو إما محال أو مضحك .إذ عليهم أن  
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تـرى مــا معنــى ) الظـاهر الــذي ال يفيــد القطــع( سـوى أّنــه ال يفيــد القطــع ل فمـن أيــن يأتيــه القطــع 

 بعد نايه عنهل

كــأّنهم يقولــون : يأتيــه القطــع بعــد حكــم العقــل ومذن فهــذا الحكــم األّول وهــو أن الظــاهر ال يفيــد  

 مون به ومعهم العقل ل القطع لم يكونوا يحك

فهـذا كّلــه مــرتب  بالم زمــة العقلّيـة العجيبــة فهــو ال يعلــم مـن الكتــاب إال الظــاهر ويعلــم جيــدًا أن  

هذا الظاهر في يّنه هو وال ي رج عن الّظن و يريد أن يجعـل الّظـن حّجـة يقطـع بهـا فـوق ذلـك 

قلـــّي مســـبق بحّجيـــة كّلـــه مظنونـــات أخـــرى فكيـــف يتوصـــل إلـــى ذلـــك ل . يتوصـــل إليهـــا بحكـــم ع

 الظاهر     ثم حّجية العمل بالّظن    

فأنا ال أقول شيئًا ومنما نعرض هذه القضية على أساتذة الجامعات وط ب العلم من كـّل العلـوم  

وهم مجموعة كبيرة ) من العق ء ( ليوضحوا لنا فيما إذا كانع هذه العملية خالية من الم ادعة 

 بيننا.أم ال فالني أرضى بهم حكمًا 

الرد على تضعيفهم االحتجات بالسنة على حّجية (:57المسألة )

 خ ر الواحد

الظاهر أّنهم ضعفوا االحتجاج بالسنة المقدسة على حّجية أخبار ا)حـاد كيـدًا باإلخبـاريين الـذي  

ين  ما فتأوا يسوقون األحاديث على وجوب االهتمام بكلِّّ خبـر واعتبـاره حّجـة إذا طـابق قواعـد الـدِّ

 تفق مع الكتاب .وا
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ولّمــا كــانوا ال يريــدون هــذه األخبــار وتشــّكل علــيهم عبئــًا كبيــرًا ولّمــا كــان االخبــاريون قــد تجّنبــوا  

ال وض في المنطق وأدّلة العقل فقد وجهوا لهم ضراة أخرى بادعاء الـدور فـي البرهـان المسـاق 

 من السنة على حّجية خبر الواحد .

دين ت تلف معهم وتحتج عليهم بالسنة فـ  يجـدون مطعنـًا فيهـا وأاّل فهل سمعع يومًا أن علماء  

 فيقولون فيها دور ل

 فبماذا يحتج المرء إذا لم يكن في السنة حّجة لما يقول ل 

 قالوا في ت ريج الدور المزعوم : 

 (1)) أّنه ال يصق االستدالل على حّجية خبر الواحد ب بر الواحد ألنّه دور ياهر

ب فارجو من السادة العلماء إعادة النظر فيه إذ أن هـذه الـدعوى هـي الـدور أقول :هذا دور مقلو 

 الظاهر .

: أّنــه لـو أمكــن إثبــات حّجيـة خبــر الواحـد بــالتواتر ولـو مــع إبهـام معنــاه فالنـه ســيثبع عــدم  وبيي اه

الفرق بين ال بر المتواتر وخبر الواحد من حيث أن كً  منهما حّجـة وال أفضـلية ألحـدهما علـى 

و سوف يثبع بهذا التواتر أن ال أفضلية للتواتر ا و يلزم من ذلك أن البحـث عـن حّجيـة  ا)خر

خبـــر الواحـــد مـــن خبـــر متـــواتر مصـــادرة علـــى المطلـــوب فلمـــاذا هـــو حّجـــة إذا كـــان ال يثبـــع اال 

 بالتواتر ل
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 فالمطلواان متناقضان وهو شيء أدهشني إذ ما كنع احسب أن األمر يصل بهم إلى هذا . 

نى ك منا أننا ندافع عن التواتر بل لنظهر تناقض المطاليب . فالن البحث عـن حّجيـة وليس مع 

خبر الواحد أصً  على أّي أساس كتـاب أو سـنة متـواترة أو غيـر متـواترة إنمـا يـدل علـى غفلـتهم 

عن سوء التقسيم نفسه فمن ضراهم على أيديهم ليقسموا الحديث إلـى متـواتر وغيـر متـواتر حتـى 

 ة لغير المتواتر من المتواتر ليطلبوا الحجّ 

ألنهـم إنمـا قسـموا أصــً  بنـاءًا علـى الحّجــة   فـالمتواتر يحـتج بـه عنــدهم وغيـر المتـواتر ال يحــتج 

وا)ن يريدون إثبات حّجية غير المتواتر فهل ترى الغفلة ل انتبه معي جيدًا فالن بعض ما ذكروه 

 لها .من مفاهيم يصعب أحيانا على بعض المتلقين االنتباه 

فهـذا العمـل يشـبه عمــل إدارة جامعـة قـررت فـي يــوم مـا أن يكـون كـّل ســمين ناجحـًا وكـّل نحيــف  

 البنية أو غير داخل في مفهوم السمين راسبًا.

فلــم يجــدوا فــي كــّل الجامعــة اال طالبــًا واحــدًا تنطبــق عليــه صــفات الســمين الموضــوعة عنــدهم . 

كانوا ال يدخلون في مفهوم السمين فالنهم في المعنـى فأضافوا إليه عشرة آخرين قالوا : أّنهم وان 

 ال ي رجون عن هذا المفهوم   

 و بالرغم من ذلك بقي سبعة آالف راسبين  
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فقالوا : ما الحيلة فـي هـذالء المسـاكين ل فقـال قائـل مـنهم : نجمـع كـّل أراعـة ضـعاف و نعتبـرهم 

فقالوا : بل يشهد كـّل أراعـة لواحـد أّنـه  ش صًا سمينًا واحدًا فأنكروا عليه الجمع وابتكروا الشهادة

 سمين فينجق 

فـــاعترض قـــوم وقـــالوا : شـــهادة الضـــعيف للضـــعيف غيـــر جـــائزة ال بـــد يشـــهد ســـمين . والســـمين 

الوحيــد يــرفض أن يشــهد اال لنفســه وذلــك بعــد أن تنــازلوا عــن شــرط األراعــة ووافقــوا علــى شــهادة 

وجـدالهم وقـد تـركتهم آخـر مـرة وعنـدهم آخـر الواحد السمين . فلما وجدوه ال يشهد ع  صراخهم 

 المقترحات ومفاده أن يعتبروا كّل ضعيف سمينًا في المعنى  

وقــد اندهشــع إلصــرار الســمين علــى عــدم الشــهادة فــاخبرني بعــد ذلــك مــن أثــق بــه قــال : ســألع 

الســمين : مــا هــذا اإلصــرار علــى عــدم الشــهادة للنحفــاء أّنهــم ســمان ل فقــال : أنــا الشــاهد علــى 

 يانة اإلدارة  فكيف اشهد خ ف شهادتي ل . فلم افهم فقلع : وكيف ذلكلخ

فقال : دسني مذسس الجامعة ليفتنهم وأكون شاهدًا إذا خـانوه وقـد قسـموا الطـ ب هكـذا ألجلـي  

لكـــي انجـــق وحـــدي  تمّلقـــًا لمذســـس الجامعـــة   فقلـــع : عجبـــًا فـــالني لـــم افهـــم لـــآلن الع قـــة بـــين 

: سـتفهم ا)ن يـا أخـي أن الجامعـة هـي جامعـة ترشـيق أصـً  والواجـب  السمين والفتنـة   . فقـال

 أن ال ينجق فيها إال النحيف    .
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يقول المظفر : ) الشك أّنه ليس في أيدينا من األخبار ما هو متواتر بلفظـه فـي هـذا المضـمون 

الرواية   ثم  ومنما كّل ما قيل هو تواتر األخبار معنًى في حّجية خبر الواحد إذا كان مذتمنًا في

 (1)قال وهذه دعوى غير بعيدة (   

تصـّور : إن مشـكلته ا)ن هــو خبـر الواحـد بشــرط أن تكـون مذتمنــًا فـي الروايـة   فمــن هـو الــذي 

نفــى األخــذ ب بــر الفاســق حتــى تظهــر مشــكلة فــي خبــر المــأمون ل أَو لــيس هللا هــو الــذي أنكــر 

 فح  والتثبعلعليهم التصديق الفوري ل بر الفاسق وأمر بضرورة ال

لكنــي أتســاءل عــن أمــٍر هــاٍم علــيهم أن يجيبــوا عليــه حــااًل : مــا فائــدة الــزعم بالتوصــل إلــى حّجيــة 

خبــر الثقــة المــأمون فــي الروايــة ومــا هــي ميمتــه المضــافة ل . فــالن اللفــظ الوصــفي ) مــأمون فــي 

ولي إذ الروايــة ( ال يعنــي ســوى أن ك مــه و خبــره صــحيق مائــة بالمائــة بــ  فحــ    وأن األصــ

يضع هذا الشرط يتغافل عن أّنه لم يضف لنا أّية إضـافة ولـم يحـل اإلشـكال األصـلي ااّل بنفسـه 

ألن اإلشكال األصلي عنده هو أن خبر الواحد مشكوك فيه لعدم وجود جماعة يطمئن إلى عدم 

اتفــــاقهم علــــى الكــــذب أّي أن الشــــك فــــي الواحــــد هــــو احتمــــال صــــدور الكــــذب عنــــه وا)ن يحــــل 

 اإلشكال بالقول إذا كان الواحد ال يكذب )مأمونًا من الكذب بالرواية ( ف  مشكلة  األصولي 

فمـــن قـــال لـــك أصـــً  أنهـــا مشـــكلة ســـوى نفســـك فـــالن رواة األخبـــار وجميـــع الشـــيعة قبـــل تأســـيس 

األصـول مــا شــكوا فــي الروايــة مــن جهــة الم بــر بــل مــن جهــة ال بــر نفســه ألن أمــرهم مشــكل و 
                                                        

 .3/83أصول الفقه /ج (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



( بان يـردوا الحـديث إلـيهم وال يردونـه علـيهم ا هـذا كـّل مـا   )مةصعب مستصعب فأمرهم األئ

 حد .

أما تواتر األخبار في المعنى فقد ضرانا له مثً  بالسمين والنحفـاء قبـل قليـل فانتبـه فالنـه مثـل لـه 

 شعب و دروب أخرى تطابق ما حد  وما سوف يحد  فتأمل فيه .

لتقســيم المــذكور ألنهــم شــكوا فــي خبــر الواحــد أمــا شــرط الثقــة المــأمون فــي الروايــة فهــو ينــاقض ا

لكونه واحدًا    فالن لم تفهمني جيدًا فانظر َمَثلـه ا إن مثلـه مثـل قـول القائـل ) الكسـول ال يـنجق 

( ولكثــرة الكســالى صــار هــذا القــول مشــكلة فقــام الــذي وضــع القــول وأســس المشــكلة بحلهــا بقــول 

 ن ينجق آخر هو : إذا كان الكسول مجتهدًا فالنه ال بد أ

فكـذلك األمــر هنـا حيــث جـرى التقســيم علـى أن الحــديث إذا رواه كثـرة فقــد أمـن عليــه مـن الكــذب  

فالذا رواه واحد ف  يأمن عليه من الكذب فلما وجد أكثر الشـرائع جـاءت عـن طريـق الواحـد قـال: 

 إذا كان الواحد مأمونًا من الكذب ف  مشكلة  

ر الواحــد إلــى قســمين قســم يــدخل فــي االحتجــاج مــع إذن كــان المفــروض مــن البدايــة تقســيم خبــ 

المتواتر وقسم ال يحتج به فلمـاذا شـككوا ب بـر الواحـد بنوعيـه أصـً  حتـى يحتـاجون إلـى البحـث 

 عن حّجيته ل
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لـــذلك حـــاول كبـــار األصـــوليين جاهـــدين إثبـــات حّجيـــة خبـــر الواحـــد وهـــو أمـــر بعيـــد المنـــال ألن  

مع قواعدهم وأما أن يحرموا ال لق مـن أكثـر األحكـام التأسيس األصلي خاط  فأما أن تناقضوا 

 ا ومن الذين حاولوا ذلك من اإلمامية النائيني والشيخ األنصاري واالخوند واكثر األصوليين.

وغايــة مــا توصــلوا إليــه هــو هــذا التنــاقض العجيــب وهــو شــرط األمانــة فــي راوي خبــر الواحــد    

ة . . نعــم . لــيس فــي ك مهــم كّلــه جملــة واحــدة أو فكــأّنهم أضــافوا شــيئًا جديــدًا ل مــة المرحومــ

عبارة واحدة ذات فائدة ل مـة ألنهـم ذكـروا دون مـا ذكـره هللا ودون مـا ذكـره األئمـة بكثيـر . وكـّل 

 الناس ال شان لهم بالم بر أبدًا إنما يجري تصديق الم بر بناءًا على ال بر ال العكس .

ي الروايـة لمـا أجابـك بشـيء ألنـه سـوف يضـطر فالنك لو سـألع األصـولي عـن معنـى المـأمون فـ 

إلـــى الـــدور . معلـــوم أن اللفـــظ الوصـــفي ) المـــأمون فـــي الروايـــة ( هـــو تحصـــيل حاصـــل لصـــدق 

أخبـاره فكــأن األصــولي يشــهد علـى نفســه بالمغالطــة فــي كــّل عباراتـه ا إذ كيــف لــي أن اعلــم أّنــه 

 يحصـل هـذا اال عنـد فحصـي مأمون في الرواية ما لم تصدق عندي أخباره كافـة ل و بـالطبع ال

لكافة أخباره علـى ضـوء ال طـاب الكّلـي   إذن فقـد ارجـع األصـولي الوثاقـة إلـى ال طـاب الكّلـي 

 مرغمًا من غير أن يشعر .

 قال الشيخ األنصاري وهو يذكر شرط عدم الكذب : 
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بـه  ) القدر المتيقن من ذلك هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجـه ال يعتنـي

 العق ء ويوّبحون التوقف فيه ألجل ذلك االحتمال ( 

إذن فالحّل المقترح للمشكلة القائلة كيف نت ل  من احتمال الكـذب فـي خبـر الواحـد مـن حيـث  

هـو غيـر مـأمون و يكــذب ل . الحـّل المقتـرح : أن خبــر الثقـة الـذي يضــعف فيـه احتمـال الكــذب 

 عنده ألجل ذلك االحتمال خبر  ُيحتج به    على وجه ال يعني به العق ء و يوبق التوقف

ين مثـل قـوانين حركـة نيـوتن التـي تعمـل فـي  فمع أني امقع منطـق ارسـطو ألنـه ال يعمـل فـي الـدِّ

ين أكثـــر ممـــا يـــذكرني  الكواكـــب ااّل أن هـــذا الجـــواب يـــذكرني بـــبعض أجواـــة ال واجـــة نصـــر الـــدِّ

 بمنطق ارسطو العمود الفقري لألصوليين .

 : التناقض في احتجاجهم لخ ر الواحد من اإلجماع (58المسألة )

وهـــو يشـــبه إلـــى حـــد كبيـــر البحـــث عـــن حّجيـــة خبـــر الواحـــد فـــي خبـــر متـــواتر إذ همـــا مطلواـــان  

متناقضان . فالذين يقصدون باإلجماع إجماع اإلماميـة قبـل األصـول فهـو متحقـق إذ لـم يتطـرق 

لبحث عن إجمـاعهم أمـا إذا أرادوا بـه لديهم الشك في خبر الواحد أصً  حتى يحتاج المرء إلى ا

اإلجماع بالمعنى األصولي فلم يجدوه ولذلك ورد اجماعـان متناقضـان عنـد األصـوليين أّدى إلـى 

 حيرتهم كما صرح بذلك المظفر .
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هـــ تقريبــًا وأول مــن شــكك فــي خبــر الواحــد هــو ابــن إدريــس  600لقــد رأيــع أن التشــكيك بــدأ عــام  

الشريف المرتضى . و كان الشريف كما يحكـي الكركـي فـي كتابـه ) الحّلي تبعًا لمن سبقه وهو 

هداية األبرار (. وكما هو فـي سـيرته المزاـورة فـي مقدمـة ديـوان أخيـه الشـريف الرضـي كـان هـو 

والرضي على ص ت شديدة بالب ط واأبناء العامة وكانا على ع قة بمدارسهم و كان الشـريف 

يهــا كأمثــل مــا تكــون الرغبــة و عــزا الكركــي ) وهــو مــن الرضــي يحــّد  نفســه بال  فــة ويرغــب ف

االخباريين من جبل عامل ( تشكيك المرتضى ب بر الواحد لتأثره بأهل السنة . ولكنه خفف من 

 األمر باالشارة إلى أنه غفل عما هي موضوعة له بحسن نية .

حّجيـة خبــر  تسـرب الشـك إلـى خبـر الواحـد فـي ذلـك العهـد ولهـذا ورد اجماعـان متناقضـان بشـأن 

الواحد بحسب االتجاهات األصولية واإلخبارية حيث  ال زالع األصولية عند اإلمامية في طـور 

 التكوين قبل تبلورها .

اإلجمــاع األّول هــو اإلجمــاع المحكــي عــن شــيخ الطائفــة الطوســي فــي العــّدة علــى حّجيــة خبــر 

 .(1) الواحد

احد وهو المحكي عـن الشـريف ومـن بعـده اإلجماع الثاني هو اإلجماع على عدم حّجية خبر الو  

 .(2) صاحب السرائر

                                                        

 .47العدة للطوسي / (1)
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 ولذلك وصف المظفر حيرة المتأخرين بالقول : 

) لقــد وقـــع البـــاحثون فـــي حيـــرة عظيمــة مـــن التوفيـــق بـــين هـــذين النقلــين نقـــل الشـــيخ والســـيد عـــن 

مــذهب إجمــاع اإلماميــة مــع أّنهمــا متعاصــران بــل األّول تلميــذ الثــاني وهمــا ال بيــران العالمــان ب

   (3)اإلمامية (

 ) أن هذا غريب في الباب (  : ثم قال  

أقول : ليس غريبًا أبدًا إنما األغرب منه بكثير دفاع المظفر عن المستق ت العقلّية ا أَو ليسع  

 حكاية اإلجماع على عدم حّجية خبر الواحد قد جاءت من المستق ت العقلّية ل

كنه ال يعرف كيف ي ل  األصوليين من تلـك الحيـرة فهو يعرف كيف يدافع عن المستق ت ول 

مع أنها حيرة مفتعلة فالطوسي بقي ملتزمًا بسيرة اإلمامية وهو العارف بان أخبـار ا)حـاد تشـكل 

ين علــى مــذهب اإلماميــة ألنهــم بحمــد هللا لــم تكــن لهــم دولــة ترشــي  النســبة األكبــر مــن عقائــد الــدِّ

المطرقــة فــ  يحــّد  بحــديثهم إال رجــل وّطــن نفســه النــاس ليضــعوا لهــم أحاديــث بــل كــانوا تحــع 

للموت وهم آحاد ا ومن التشكيك بأخبار ا)حاد أريد منه إبعاد هذا الترا  الضـ م ا أَو ال يـدري 

النــاس كّلهــم أن الســنة جمعــع وأحرقـــع مــرتين قبــل الفتنــة ل فمـــن ذا يحــّد  بهــا بعــد الفتنـــة اال 

 ا)حاد ل
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إجماعا آخر فهو صادق إذ كـان هـذا هـو إجمـاع الـذين احرقـوا  أما السيد الرضي فالنه يحكي لنا 

 السنة مرتين  

ثـم يـأتي صـاحب السـرائر و يشـن مـع الحّلـي ال حــق هجومـًا علـى الطوسـي ألنـه نقـل لنـا أخبــار  

 ا)حاد واعتمد بعضها في السنن  

 فأّيهما الجديد الطارئ إجماع الحّجية أن إجماع عدم الحّجيةل 

الجديد هو اإلجماع على عـدم حّجيـة خبـر الواحـد فلمـاذا وقـع األصـوليون فـي  معلوم أن الطارئ  

 حيرة ل

أنا أخبرك : ألن اإلجماع المحكي عـن الطوسـي ال يسـمق بأخـذ اإلجمـاع المحكـي عـن الرضـي  

لمكانة الطوسي العلمية عنـد الشـيعة   يـا لسـوء حـظ البـاحثين لـو كـان األمـر معكوسـًا لهـان فـالن 

 مشكلة مثل م الفة الطوسي والنفس تهوى إجماع الرضي . م الفة الرضي ليسع

فلمــاذا وقعــوا فــي حيــرة إذن ل ولمــاذا لــم يأخــذوا بالجمــاع الطوســي والــذي يعلمــون جيــدًا أّنــه ســيرة 

 ( ل  )الشيعة على عهد األئمة 

وهــل هنــاك مــن ينكــر ال بــر بمــا هــو خبــر اال الراغــب فــي إحــراق بعــض األخبــار بالمســتق ت  

 عدما نجع من النار لالعقلّية ب
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وكيـف ال يكـون ال بـر بمفــرده حّجـة حـال صـدقه ولــو مـن واحـد وقـد احــتج المـولى سـبحانه علــى  

 األّولّين وا)خرين وعلى ال لق أجمعين بواحد هو رسول هللا )ص( ل

ذلــك ألنــه لــم يحــتج بــه لكونــه مصــدق علــى كــّل حــال إذ ال علــم لل لــق بحويقتــه بــل ألنــه جــاء  

 ه قال تعالى :بالصدق فاحتج ب

 والذي جاء بالصدل و صدل به أولئك هم المتقون 33/39. 

( و صـدق بـه علـي بــن صللى هللا عليلله والله و سللمقـال الطبرسـي : الـذي جـاء بالصـدق محمـد ) 

 (.  )( عن مجاهد والضحاك عن ابن عباس وهو المروي عن أهل البيع   )آبي طالب 

 ( .24البرهان للبحراني في الجزء ) أقول : في هذا المضمون ستة أحاديث في

صلى هللا عليه والله و فال بر الذي جاء به وهو الصدق هو الحّجة على صدقه وليس الرسـول ) 

 ( حّجة على صدق ال بر . ما لكم كيف تحكمون لسلم

 وهذا قانون عام ال يتغير بمشيئة أحد كائنًا من يكون . 

 ا ال يليق فالن صدق ف  عقل له .حد  العاقل بم –كما ذكرنا  –ولذلك قالوا  

فلــوال أن ال بــر يحمــل فــي ذاتــه ميمتــه وفيــه حّجــة للم بــر أو عليــه لمــا قــالوا هــذه الحكمــة ا فلــو  

خالفها العاقل فصدق بكلِّّ ما يقوله له العاقل ا)خر ومن كان قد تعمد أن يقول ما ليس بمعقـول 

 ف  عقل له .
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على العقل ألنه إن صدق لوثاقة الم بـر فقـ  فـ  عقـل إذ جعلوا كما ترى لل بر ميمة يحكم بها 

 له  

فالنـــاس يشـــكون فـــي الم بـــر إذا جـــاء بنبـــأ غيـــر معقـــول وال يشـــكون أبـــدًا فـــي حكمهـــم ولـــو كـــانوا  

واهمــين ويعلمــون صــدق الم بـــر . ومــا ذلــك إاّل ألن مـــا لــديهم مــن مســـلمات أكثــر رســوخًا مـــن 

وصموه بالكذب بل والجنون وال يبالون مهما كانع اعتقادهم بوثاقة الم بر فالذا خالف مسلماتهم 

 مرتبته .

ومــراد الشــرع أن يكــون للمــذمنين مســلمات صــحيحة يحكمــون بهــا علــى االشــياء ومنهــا األخبــار  

وليســـع مســـلمات يبتـــدعونها مـــن تلقـــاء أنفســـهم ولـــذلك يعمـــل الحكـــم الشـــرعي عنـــد التســـليم بـــه 

ي موضـــوع الحكـــم ويذســـس للعقـــل مســـلمات بطـــريقتين يكشـــف عـــن نفســـه أّواًل واألشـــياء التـــي هـــ

جديــدة صــحيحة يحكــم بهــا علــى صــحة بويــة األخبــار وهكــذا تتنــامى قــوة اإلدراك العقلــّي و يــتّم 

 التعّقل .

أمـا إذا ركنــوا إلــى مســلماتهم فهــي م طوئــة فــي اغلبهــا فيحصــل بنــاء لــإلدراك يتســافل فيــه العقــل  

 وينتهي با)خر ليكون من الذين ال يعقلون . 
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كد هذا الفهم في الحكم الشرعي أكثر من غيره ألن الحكـم الشـرعي م تلـف تمامـًا عـن الحكـم يتأ 

العقلــّي بــل بعــض األحكــام مــأخوذة مــن نهايــة خــ  التعّقــل فــ  يعقلهــا اال العــالمون كمــا قــال هللا 

 تعالى في ضرب األمثال حيث قال عند ضراها :

وت اتخذت بيتامثل الذين اتخذوا من دون هللا أولياء كمثل العنك  
 قال:

 و تلك األمثال نضربها للنام وما يعقلها اال العالمون -453/29. 

واكثر الناس ال يعلمون كما رأيع والناتج أن عملية التعّقل في النوع اإلنساني تجري بب ء شديد  

 إلى حد مقرف .

خ لهـا تعقـل  تحتاج عملية التعّقل إلى ترتيب مسلمات صحيحة تحـل محـل ال اطئـة لـيمكن مـن 

لــو تــّم  –الحكــم الشــرعي . فــالحكم الشــرعي بمثابــة شــيء يعمــل عملــين م تلفــين فهــو مــن جهــة 

فالنه يـذدي إلـى سـبل السـ م وتجـاوب الطبيعـة وتنـامي قـدرة  –تطبيقه على المستوى االجتماعي 

اإلنســـان علـــى الســـيطرة عليهـــا وتوجيههـــا فتكـــون حياتـــه مفعمـــة بالحركـــة ويشـــبع رغبتـــه العارمـــة 

بالسلطان لكنه سلطان حق بابه اإلقرار بالذل أمام هللا ا ومن جهة يبقى لغزًا مفتوحًا كلما عرف 

منه شيء بقي شيء وكّلما سـيطر بجـزء منـه علـى جـزء مـن الكـون والملكـوت أخذتـه الرغبـة فـي 

الكشف عن جزء آخر فهو لغز مستمر ال انتهاء لـه . والـذي يفهـم هـذا يفهـم الكثيـر الكثيـر جـدًا 
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دالالت الن  القرآني والذي ال بد أن يس ر من المستق ت العقلّية و يرى فيها ما ال يمكن  من

 ذكره .

ينيــــة تحديــــدًا ســــائرة اليـــــوم باالتجــــاه المعــــاكس إنهــــا ســــائرة بطريـــــق  أن الحركــــة االجتماعيــــة والدِّ

و  ال تعقــل.. ولــذلك فــالني أبشــركم بغضــب الطبيعيــة . أبشــركم بكــوار  الســماء وكــوار  األرض

 كوار  البحار 

فتعــالوا ننــاقش قصــة إنكــار أبــان بــن تغلــب ألحــد النصــوص بشــأن ديــة أصــابع المــرأة . أبــان هــو 

 ( :  )الذي قال له الصادق 

  اجلس في مسجد المدينة فأفت النا  ف ني احش أن يرى في شيعتي من هو

 .(1) مثلك

 . ومع ذلك فقد شكك ب بر الثقاة لحكم عقلّي سبق 

أن دية إصـبع المـرأة عشـرة مـن اإلبـل فـالذا قطـع منهـا إصـبعان فلهـا عشـرون مـن اإلبـل  فقد بلغه 

 ومذا قطعع ث ثة فلها ث ثون ومذا قطعع أراعة فلها عشرون   

( وسأله عن ذلك أجاب بـنفس مـا بلغـه   )لم يقبل أبان بعقله هذا الحكم وحينما التقى باإلمام  

 فقال أبان :

                                                        

 .7الرجال للنجاشي / (1)
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طـــع ث ثـــًا فيكـــون عليـــه )القـــاطع ( ث ثـــون ويقطـــع أراعـــا فيكـــون عليـــه ) قــال قلـــع ســـبحان هللا يق

 عشرون ل إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ونقول إن الذي جاء به شيطان  (

( : مهــً  يــا أبــان : هــذا حكــم رســول هللا )ص( إن المــرأة تعاقــل الرجــل إلــى   )فقــال الصــادق 

 (2)رجعع إلى النصف (ثلث الدية فالذا بلغع الثلث 

( بعـد أن كـذب كـّل الثقـاة الـذين   )ها هو أبان ال يكاد يصدق وهو يسمع مباشرًة من اإلمـام  

 رووا ال بر ا حتى أّنه لم يكد يقبل من اإلمام اال بعد أن بّين له األمر .

هـــو فديــة الرجـــل الكاملـــة مئـــة ويســـاوي الشـــرع بينهمـــا فــي الديـــة إلـــى الثلـــث ونصـــيبهما األصـــلي  

النصف فهذه زيادة لها وفضل تعاقل الرجل في ديتـه إلـى الثلـث فـالذا زاد عـن الثلـث رجعـع إلـى 

فرضـــها األصـــلي الـــذي هـــو النصـــف . ومـــا يـــدريك لعـــل هنـــاك ســـرًا آخـــر فـــي األمـــر لـــه ع قـــة 

باحتماالت القطع بسبب تقابل االبهـام مـع األصـابع األراعـة و لعـل هنـاك أسـرارا أخـرى مجهولـة 

 عقل بعد التسليم بها إذ لو تعلق التسليم بالتعّقل فلن يحصل التعّقل مطلقًا .تحتاج إلى ت

إذن فالعقل العام والعرف المحـتج بـه عنـدهم ال ينظـر إلـى وثاقـة الم بـر كمـا اّدعـى األصـوليون  

ا فايـــه  (1)واوهمـــوا بضـــرب مثـــل لـــه هـــو قبـــول المـــرأة قـــول زوجهـــا فـــي أحكـــام الحـــيض والنفـــاس

س كّل امرأة تقبل الحكـم مثلهـا مثـل أكثـر النـاس الـذين يجـادلون فـي األحكـام مغالطتان األولى لي
                                                        

 ب الدية ./7الكايف /ج (2)
 حّجية الواحد من بناء العقالء . 3/92ل الفقه /جأصو  (1)
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ويقولون من قال ومتى ولماذا تهراًا من الحكم الشرعي وثانيـًا أنهـا حـال القبـول إنمـا تقبـل روايتـه 

ال رأيـه . نعــم يصــلق هــذا المثــل للبرهنــة علــى مرادنــا وهــو قبــول النــاس لل بــر حــال أّنهــم يريــدون 

كيمـا  –النظر عن الم بر ا لكـنهم يحتـاجون إلـى وثاقـة الم بـر كّلمـا ازدادوا جهـً  قبوله بغض 

 يجبروا على امتثال الحكم.

فالنه يوجب علي تكذيب غير الموثـوق دومـًا ومن جـاءني  –شرط الوثاقة  –لو صق الشرط دومًا  

فــرض أننــي  بالصـدق وتصــديق الموثــوق دومــًا ومن أغــواه الشــيطان يومـًا فكــّذب علــّي ا هــذا علــى

اعلم جيدًا الموثـوق مـن غيـر الموثـوق بقـدرة القـادر الـذي خّصـني بـذلك فهـل تسـمي هـذه القاعـدة 

 قاعدة محترمة عقً  أو شرعًا ل

خــذ مــن يــونس بــن ( لرجــل   )فهــذه القاعــدة هــي األخــرى ميــاس فاســد . فحينمــا يقــول اإلمــام  

( ا فمـن أيـن   )عاشـوا مـع اإلمـام فذلك أمـر ي ـ  طبقـة القـوم الـذين  عبد الرحمن فالنه ثقة

لــك الــن  الكامــل كهــذا لجميــع سلســلة الســند حتــى تعتمــد الوثاقــة موياســًا للعلــم ا ألنــك فــي هــذه 

 الحالة توثق بعلمك ال بن  شرعي .

(.وهـو عـام لـيس فيـه طرفـان فـي موضـوعه   )وهذا هو الوياس الفاسد والمرفوض عند األئمـة  

كافة العلماء وسوف أوضحها بمثالين األّول رواية أبان المارة الذكر  ولذلك انّبه إلى هذه المسألة

: 
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لقــد قــاس أبــان ديــة المــرأة مياســًا عقلّيــًا محضــًا . بمعنــى أّنــه لــم يقــس الديــة علــى ديــة الرجــل بــل  

العكس تمامًا إذ لو فعل الكتشف أن حقها النصـف أصـً  ورامـا لكـان يتوصـل إلـى أحـد أسـباب 

ســـه مـــع العقـــل فقـــ  فـــالطرف األّول هـــو الحكـــم الشـــرعي طـــرف خـــارجي هـــذا الحكـــم . كـــان ميا

والطرف ا)خر هو الحكم العقلّي المستقل الذي يقول : ما دامع الدية تتضاعف مع كّل إصبع 

يــزاد فــي القطــع فــ  بــد أن تكــون ديــة األصــابع األراعــة أراعــون مادامــع الث ثــة ث ثــون واالثنــان 

 عشرون والواحد عشرة وهكذا.

قـــل اصـــدر حكمـــًا مســـتقً  بنـــاءًا علـــى اطـــراد تضـــاعف الديـــة مـــع األصـــابع و حكـــم بضـــرورة فالع

 استمرار هذا االطراد .

هذا هو الحكم المويس عليه وي تلف عن مياس أبي حنيفة الذي يكون فيـه الحكـم الموـيس عليـه  

 حكمًا شرعيًا آخر .

 ( في نفس الرواية :  )ولذلك قال له اإلمام  

 ين يا أبان انك  . أخذتني بالقيا  والسنة إذا قيست ُمحق الّدِ

إذا فهمنــا الويــاس بهــذا المعنــى وقــع ميــاس أبــي حنيفــة بــين حكمــين أحــدهما ثابــع شــرعًا وا)خــر  

مجهول الحكم ومنما أبطله األئمة أيضًا ألن الذي يقوم بالمقايسة هو العقـل فيـدخل العقـل حكمـه 

ّنه قادر على اكتشاف العلـة والعلـة ال تكشـف كاملـة اال خايًة من خ ل العلة الجامعة إذ يزعم أ
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في آخر أدوار التعّقل كما رأينا فلذلك يبطل هذا الوياس لكونه أحد فروع الوياس المرفـوض عنـد 

 ( .  )الصادق 

إذن التشكيك العقلّي بالن  هو من أسوأ صور الوياس إذ يجب أن يرفض الن  المروي بنـاءًا  

ه ال ألن الســيد األصــولي أو الرجــالي لــم يســمع بفــ ن وال يــدري مــن علــى حكــم شــرعي مقطــوع بــ

. فالمعصوم نفسه است دم أسماءًا سّرية إليصال الحديث ل تباع وكان أصحاب أميـر هو ف ن 

( يحدثون عنه في عهود الطغاة ويقولون ) عن رجل ( أو ) عن رجل صـالق (   )المذمنين  

( فلـــيس الجهـــل بشـــ وص   )علـــي بـــن أبـــي طالـــب   أو عـــن ) أبـــي زينـــب ( وال يقولـــون عـــن

 الرواية أو عدم ذكر أحدهم ومرسالها مدعاة لتكذيب ال بر .

إن التشكيك ب بر الواحد إنما يرجع إلى الوياس وأحكـام العقـل ولـذلك فهـو باطـل ألن ال بـر هـو  

 ن  يوثق نفسه أو يبطل نفسه من خ ل متنه هو ال من خ ل الراوي .

(هو الوياس العام بين الحكم في الموضوع واين حكم العقل   )فوض عند األئمة  الوياس المر  

. 

 ( :  )وقد قال اإلمام الصادق  

       أّول من قا  إبليس . 
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وهــذا هــو المثــال الثــاني فلنرجــع ون حــظ الواقعــة فــي القــرآن فهــل نجــد طــرفين فــي الموضــوع ل .  

الفهــم األصــولي فلــيس هنــاك طــرف ثابــع شــرعًا كــ  . ال نجــد طــرفين فــي ميــاس إبلــيس حســب 

ـــم يثبـــع لديـــه أن الطـــين أو النـــار لهـــا حكـــم كـــذا  .إنمـــا اســـت رج  وطـــرف آخـــر يريـــد إثباتـــه إذ ل

المفاضـــلة بـــين الطـــين والنـــار علـــى مفهـــوم الحـــدود عقـــً  حيـــث اعتبرهمـــا موضـــوعين مســـتقلين 

 يعرضان سوية على العقل فيحكم ألحدهما باألفضلية .

 قع ولم يحد  أّنه قاس النار على الطين أو العكس .وهذا ما و  

مــع بعضــها الــبعض هــي دراســة  –ال األحكــام  –وهــوال يريــد أن يفعــل ذلــك ألن موياســه االشــياء 

مقارنة وأسلوب علمي له ثمرة واضحة فلو قاس أحدهما على ا)خر ألذعـن أن المنشـأ واحـد وال 

 أفضلية أحدهما على ا)خر .

( ذلـك فـي موضـع آخـر حيـث قـال أن النـار مـن الطـين مستشـهدًا   )لصـادق وقد أّكـد اإلمـام ا 

 على ذلك بقوله تعالى :

  ًالذي جعل لكم من الشجر األخضر ناءا 80/36. 

 والشجر ينبع من الطين فيرجع إلى أن منشأ إبليس كان من الطين أيضًا.

فرق بين هذا الحكـم و حكـم ال يحسب المرء أن الطين افضل من النار في الحكم الواقعي إذ ال  

 إبليس إنما مرجع األفضلية إلى تقرير العزيز العليم الذي حكمه هو الفصل والشك فيه كفر .
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فلماذا كفر إبليس ل ألنه قدم حكمه العقلّي على حكم هللا وطلب أن يأتي الحكم اإللهي بمقتضاه  

 وهو عين الم زمة العقلّية ب  زيادة وال نقصان .

س المنهـــي عنـــه هـــو ميـــاس الموضـــوع أو الموضـــوعات علـــى أحكـــام العقـــل ال ميـــاس إذن فالويـــا 

بعضها ببعض ا أال تـرى أّنهـم اسـتثنوا منـه ميـاس األولويـة والمسـمى أحيانـا ) فحـوى ال طـاب ( 

 مثل قوله تعالى :

    ومن يعمل مثقال مءة  خيراً يره   
  على الذرة لالدال بالضرورة على أن من يعمل فوقها خيرًا يره مياساً 

فالعقل لـم يـدخل هنـا بـأّي حكـم مسـتقل سـوى واحـدة مـن الكبريـات الموجـودة بـالفطرة وهـي أن هللا 

 عدل ال يجور وقد أحصى كّل شيء علمًا.

إن حكايـــة إجمـــاعين متناقضـــين فـــي حّجيـــة خبـــر الواحـــد إنمـــا يحكـــي غيـــاب ) اتفـــاق العقـــ ء (  

 يمكن الركون إلى وجود شيء إسمه حكم العق ء ل المزعوم   فالذا لم يتفقوا في أمر كهذا فكيف

 ذلك ألن أحكام العق ء أحكام مستقلة ال ع قة لها بالشرع . 

 واألنكى من ذلك االستمرار بالحديث عن اإلجماع مع وجود االنقسام . 

(   )فأول من دعا إلى اإلجمـاع معاويـة بـن أبـي سـايان حيـث سـمى عـام الصـلق مـع الحسـن  

الجماعة لحمل النـاس علـى طاعتـه والـدخول فـي دولتـه . ثـم اصـبق مفهـوم اإلجمـاع عام السنة و 

 يعني أهل السنة.
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وحينمـا دخـل المصــطلق إلـى الشـيعة اصــبق يعنـي بالمقابـل إجمــاع اإلماميـة وهـو يعنــي عنـد كــّل  

مـــذهب فيمـــا بعـــد تبلـــور المـــذاهب إجمـــاع أهـــل المـــذهب . و عنـــدما انقســـم االثنـــى عشـــرية إلـــى 

أصـوليين أصـّر األصـوليون علـى اسـت دام هـذا االصـط ح ليعنـي إجمـاع األصـوليين إخباريين و 

دون االخبـــاريين    مـــع أن االخبــــاريين هـــم إجـــ ء الفرقــــة علمـــًا وورعـــًا وروايــــة ودرايـــة بالعقائــــد 

 واألحكام .

إن مصطلق ) اإلجماع ( هو مصطلق يشبه ) العصا الغليظة ( في السياسة ألنه يـوحي ألبنـاء  

هب بال روج من المـذهب عنـد االعتـراض علـى واحـدة مـن تأسيسـات المذسسـين لـه . إن كّل مذ

مصطلق اإلجماع مصطلق مهلهل ال حدود له اال أّنه أيضًا شبق يعمـل عملـين فهـو يلقـي بظلـه 

لحمايـة الــذين هــم فــي يلـه ويهــدد الــذين هــم خـارج هــذا الظــل وهــو يكبـر ويصــغر حســب الطلــب 

 وحسب الظروف .

 

 

 

 

 م األّول بعون هللا و يليه أن شاء هللا القسم الثانيتّم القس

 ويتضّمن جملة من م احث األلفال وبعض الحجج

 وس م على المرسلين والحمد هلل ءّ العالمين 
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 و صلى هللا على محمد واله

 الطاهرين.
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