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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أزمة منهج أم أزمة تنزيل  يَّةالعلوم اإلسالم

 

 د. طه العلواني

اٟتمد  رب العا١تُت، نستغفره كنستعينو كنستهديو، كنعوذ با من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، مىن يهده ا 
ا رسوؿ ا كعلى آلو كصحبو كمن تبعو فهو ا١تهتدم كمىن يضلل فلن ٕتد لو كلٌيا مرشدا، كنصلي كنسٌلم على سيدن

 كاىتدل ّٔديو إُف يـو لقاه، مث أما بعد.

 فسبلـ ا عليكم كرٛتتو كبركاتو.

يسعدين أف أشارؾ يف ندكتكم ا١توقَّرة ىذه اليت تقيموهنا حوؿ موضوع يعترب من أخطر كأىم ا١توضوعات اليت تشتد 
 حالة من الوعي ّتوانبها ا١تتتلفة، كقضاياىا ا١تتنوعة. بل ال أيااِف لو قل  حاجة أيمَّتنا لبحثها كتناك٢تا، كالوصوؿ ّٔا إُف

إفَّ ىذا ا١توضوع ال تكفيو ندكة أك ندكتاف بل البد من أف ٭تتل من اىتماـ أىل العلم ا١توقع ا١تناسب فيتحوؿ إُف 
يها كيف اَتىا من اٞتامعات، كأف تكوف ف يَّةكأقساـ الدراسات اإلسبلم يَّةتدٌرسها اٞتامعات اإلسبلم يَّةمقرَّرات دراس

، ٯتكن أف ان سليم موضع تدريبات متصلة تسعى إُف تكوين عقليَّات قادرة على التعامل مع ىذا النوع من ا١تعرفة تعامبلن 
١تهرة كا يَّة٬تعل ىذه العلـو جزءنا ال يتجزٌأ من مشركع هنضوٌم تشتدُّ حاجة أيمَّتنا إُف كضعو كٕتعل من طلبة العلـو الشرع

ناءو كتشييدو ٢تذا ا١تشركع اٟتضارم الذم طاؿ انتظار أيمتنا لو، فما من شيءو ٯتكن فيها من ٚتيع التتصصات عناصر بً 
أف يساعد أيمتنا اليـو على اجتياز حاالت التتلف بأنواعها ا١تتتلفة كا٠تركج منها مثل ربط قضايا التتلف ٔتتالفة 

 .كالتعرُّض لغضبو سبحانو كتعاُف د على تعاليم ا،الشريعة كتعطيل فرائض األيمَّة، كالتمرُّ 
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كٕتاكز حاالت التتلف بأمورو كثَتة ال تشٌكل للمسلم  ،كالتقدُّـ يَّةلقد ريبطى  قضايا اإلصبلح كالتجديد كالتنم 
بلح فعلو ككضعو يف بؤرة لتوليد الدكاعي كالدكافع ا٠تٌَتة كال تقود حركتو، كال تزٌكي فعلو، كال تعينو العوف السليم على إص

كما إُف ذلك. كتقدمي الزاد الفكرم كالعقلي كا١تعريف كالثقايف القادر على تشكيل الدكافع كالدكاعي  يَّة٣تاؿ التأثَت كالفاعل
ة لدل اإلنساف ا١تسلم  ىي أىم ما ٭تتاجو يف الوق  اٟتاضر ليبدأ خطوة األلف ميل يف طريق استئناؼ دكره يف ك ا٠تَتّْ

بأيدم أىلها  -ال ٝتح ا-تصحيح مسار الثقافة كالعمراف يف ىذه ا١تعمورة اليت قد يكوف تدمَتىا بناء اٟتضارة ك 
 يف تصحيح مسار ىذه اٟتضارة. فاعبلن  ان قم أيمَّتنا ا١تسلمة بدكرىا شريكا كَف ت يةكشيكنا إذا َف تدركها عنا

بناء عاَف أفكارىا كدعائم ثقافتها، كمناىج  كلن تستطيع أيمَّتنا أف تقـو بذلك قبل أف تصحّْح مسَتهتا كتعيد
؛ ْتيث يعاد تشكيل العقل ا١تسلم كتأسيس كعيو بالقرآف آّيد تأسيسنا ٬تعلو قادرنا على أخذ  معرفتها، كقواعد علومها
. كمن ىنا فإفَّ معاٞتة أزمة العلـو اإلسبلم يَّةالبشر  يةموقعو ا١تطلوب يف ٛتا ا من ذلك تستمد أ٫تيته يَّةكحضارتو اليـو

 الذم ذكرنا.

 يَّةىي أزمة منهج، كأزمة تنزيل، كأزمة تفعيل، كأزمة تصحيح مسار، كأزمة يف الغائ يَّةإفَّ أزمة العلـو اإلسبلم
ا١تطلوبة إلعادة بناء عقلو  يَّةكا١تقاصد، كلذلك فلن تتمٌكن إذا بقي  على حالتها تلك من إعطاء ا١تسلم ا١تعاصر الرؤ 

 كتشكيلو.

وع ذه األزمات ٧تد أنفسنا يف حاجةو إُف التعرض إُف ٚتلة من القضايا بعضها سوؼ ٪تٌهد بو لتناكؿ ا١توضكلنتبٌُت ى
مع ضرب كثَت من األمثلة عليها، كبعضها سوؼ ٨تاكؿ معنا أف نبُتّْ  يَّةطبيعة اإلشكال األساس، كبعضها سوؼ نبُتّْ بو
 بو سبيل التصحيح كإعادة البناء.

 تمهيد

 البد من تناك٢تا ىي:  يَّةا١توضع أجدين ْتاجةو إُف تناكؿ عناكين أساس لكي ٪تٌهد ٢تذا

 عند نزكؿ القرآف آّيد. يَّةاللغة العرب .1
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 .كؿ الشفوم للمعارؼالتداالثقافة اليت كان  سائدة قبل القرآف ك  .2
 ا٠تطاب كمتلقيو كالتفاعل بينهما كالفهم مث التطبيق. .3
 زكؿ القرآف آّيد حىت عصر التدكين.الًتاكم الذم حدث ١تعارؼ ا١تسلمُت منذ ن .4
 كقفة مع كتاب ا١توطأ ك٤تاكلة استتبلص بعض الدركس. .5
 عند نزول القرآن المجيد. يَّةاللغة العرب .1

 معٌت العريٌب: 

الذم لفصاحتو -ا١تنسوب إُف القـو ا١تعركفُت، كٔتعٌت الكبلـ الفصيح الواضح « اللساف العريبٌ »تأيت ٔتعٌت « عريبٌ »
د يفهمو مىٍن ال يعرؼ لغتو فضبل عىمَّن يعرفها، فاالنتساب إُف العرب أحد معانيو ال كلها. كالعرب قسماف: كببلاتو يكا

رباء كعيربة؛ أم: الصرحاء أك ا٠تيٌلص يف عركبتهم، كىم تسع قبائل ىي: عاد، كٙتود، كأميم، عرب عى  -القسم األكؿ: 
 -عليهما السبلـ-ىم الذين تعٌلم إٝتاعيل بن إبراىيم ا٠تليل كعبيل، كطسم، كجديس، كعملٌيق، كجرىم، ككبار. كيقاؿ: 

ىم الذين عرفوا بالعرب ا١تتعرٌبة، كىم بنو إٝتاعيل كلد معد بن عدناف بن آدـ. كالقبائل -القسم الثاين: منهم. ك  يَّةالعرب
تفريق بُت العاربة كا١تتعربة منذ فًتة طويلة كتفرق  بقاياىم يف قبائل أخرل نشأت بعد ذلك، كَف يعد ال  ا١تذكورة انقطع

 كاردنا فيها، أك ٦تا ييلتف  إليو. 
قيًصد ّٔا « العرب»؛ فإذا أطلق  كلمة «العرب»: كىم األكؿكينقسم العرب من حيث مساكنهم قسمُت كذلك؛ 

در أك بأىل ا١ت»أىل ا١تدف كالقرل مثل أكلئك الذين سكنوا مكة كاٟتَتة كاليمن كا١تدينة ك٨توىا، كىم الذين يعرفوف 
كيقاؿ ٢تم: البدك، كىم معرفوف بأهنم  يَّةالذين سكنوا الباد« أىل الوبر»أك « األعراب»ىم  -القسم الثاين: ك «. اٟتضر

أصحاب ٧تعة كانتواء كارتياد للكؤل، كتتبع ١تساقط الغيث. كتستعمل ا١تادة )ع، ر، ب( للداللة على معافو عديدة منها: 
؛ ألٌف فيو «علم اإلعراب»كقيل لعلم النحو: «. فبلف أعرب عمَّا يف ضمَته»يقولوف:  الوضوح كالصراحة كاإلبانة؛ لذلك

أك يـو « يـو عركبة»ك«. أك ًعرىاب يَّةخيل عرب»اإلبانة عن ا١تعاين باأللفاظ، كيقاؿ للتيل األصيلة السا١تة من ا٢تجنة: 
 . (ُ)ضهم، ك٬تتمعوف فيو العركبة ىيوى يـو اٞتمعة باعتباره يومنا معٌظمنا يظهر الناس فيو لبع

                                                           
 «. عرب»للرااب األصفهاين مادة « ا١تفردات»للز٥تشرم ك« أساس الببلاة»ككذلك « ع، ر، ب»راجع: لساف العرب، ابن منظور، مادة  (ُ)
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كقد اختلف يف سبب تسميَّة العرب باٝتهم ىذا؛ فقيل: إلعراب لساهنم ٔتعٌت إيضاحو ككضوحو كبيانو؛ كلذلك عيدَّ 
اللسافي العريٌب أشرؼى األلسن كأكضحها كأعرّٔا عن ا١تراد بوجوه من البياف كالبديع كا١تعاين كاالختصار كاإل٬تاز كاإلطناب 

از كاٟتقيقة كا١تساكاة. كقيل: ألٌف أكالد إٝتاعيل بن إبراىيم )عليهما السبلـ( نشئوا يف عربة، كىي من هتامة، كالكناية كآّ
ٜتسة أنبياء من العرب؛ ىم ٤تيىمَّد كإٝتاعيل كشعيب كصاٌف »أنٌو قاؿ:  –صلى ا عليو كآلو كسلم–كقد ركم عن النيب 

 . (ِ)«عرب»دىا ا١تعركفة، كنطق بلساف أىلها فهم ، ككل من سكن ببلد العرب كجزيرهتا ْتدك «كىود
ؿ: إفَّ لساهنم كاف باللغة األك يف األصل كاف اٝتنا ١تن ٚتعوا ثبلثٌة أكصاؼ « العرب»أف اسم  (ّ)ةكقد ذكر ابن تيمي 
م كانوا من أكالد العرب، ك الثاينالعربيَّة.  رب اليت ًىيى من : إفَّ مساكنهم كان  أرض العرب، كىي جزيرة العالثالث: إهنَّ

ْتر القلـز إُف ْتر البصرة، كمن أقصى ًحٍجر باليمن إُف أكائل الشاـ. ْتيث كان  تدخل اليمن يف دارىم، كال تدخل 
فيها الشاـ، كيف ىذه األرض كان  العرب حُت البعث النبوٌم كقبلو. فلما جاء اإلسبلـ كفتح  األمصار سكنوا سائر 

ا١تغرب، كإُف سواحل الشاـ كأرمينيَّة، كىذه كان  مساكن فارس كالرـك كالرببر  الببلد من أقصى ا١تشرؽ إُف أقصى
كاَتىم، مث انقسم  ىذه الببلد قسمُت؛ منها: مىا الب على أىلو لساف العرب، حىت ال تعرؼ عاٌمتهم اَته، أك 

كمصر كاألندلس، ك٨تو يعرفونو كاَته، مع مىا دخل على لساف العرب من الٌلحن، كىذه االب مساكن الشاـ كالعراؽ 
 ذلك، كأظٌن أرض فارس كخراساف كان  ىكذا قدٯتنا. 

كمنها: مىا العيٍجمة كثَتة فيهم أك االبة عليهم، كببلد الًتؾ كخراساف كأرمينيَّة كأذربيجاف ك٨تو ذلك، فهذه البقاع  
، كإُف مىا ىيوى عجم« عريبٌ »انقسم  إُف مىا ىيوى  ٌي، ككذلك األنساب صارت ثبلثٌة أقساـ: ابتداء، كما ىيوى عريٌب انتقاالن

قـو ىم نسل العرب، كىم باقوف على العربيَّة لساننا كدارنا، أك لساننا ال دارنا. أك دارنا ال لساننا
. كقـو من نسل العرب؛ (ْ)

ب ىم، بل من نسل ىاشم، مث صارت العربيَّة لساهنم كدارىم، أك أحد٫تا، كقـو ٣تهولو األصل ال يدركف؛ أمن نسل العر 
، سواء كانوا عرب الدار كاللساف، أك عجمنا يف أحد٫تا. ككذلك انقسموا يف  أـ من نسل العجم؟ كىم أكثر الناس اليـو

                                                           
مػنهم أربعػة مػن العػرب ىػود كصػاٌف »( عػن حػديث أيب ذر الطويػل: ِّٔكاٟتديث كما ركاه ابن حبػاف )اإلحسػاف: «باب الياء فصل العُت»راجع القاموس كشرحو تاج العركس  (ِ)

كمػػن طريػػق آخػػر نقلػػو السػػَتخي يف البػػدر ا١تنثػػور عػػن ابػػن عسػػاكر عػػن نػػوؼ الشػػامي بلفػػ  « مػػنهم»ضػػعيف: فيػػو إبػػراىيم بػػن ىشػػاـ بػػن ٭تيػػب الغسػػاين « كشػػعيب كنبيػػك يػػا أبػػا ذر
 .( كمع ذلك َف يرد فيو ذكر إٝتاعيل عليو السبلـَْٖ/ ّالدر ا١تنثور )« ٜتسة من األنبياء من العرب ٤تيىمَّد كنوح كىود كصاٌف كشعيب»
 (.ُِٔ، ُُٔراجع اقتضاء الصراط ا١تستقيم ٥تالفة أصحاب اٞتحيم، لشيخ اإلسبلـ ابن تيميَّة ) (ّ)
 ا١تصدر السابق. - (ْ)
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اللساف ثبلثٌة أقساـ: قـو يتكلموف بالعربيَّة لفظنا كنغمة، كقـو يتكلموف ّٔا لفظنا ال نغمة كىم ا١تتعرٌبوف الذين مىا تعلموا 
. اللغة من العرب، كإ٪ٌتا ا  عتادكا اَتىا مث تعلموىا كغالب أىل العلم ٦تن تعلم العربيَّة، كقـو ال يتكلموف ّٔا إال قليبلن

كىذاف القسماف: منهم من تغًلبي عليو العربيَّة، كمنهم من تغلب عليو العيٍجمة، كمنهم من يتكافأ يف حقو األمراف: 
كلساننا كدارنا فإف األحكاـ ٗتتلف باختبلؼ ىذا االنقساـ  إما قدرة، كإما عادة. فإذا كان  العربيَّة قد انقسم  نسبنا

 خصوصنا النسب كاللساف. 
فإف مىا ذكرناه من ٖترمي الصدقة على بٍت ىاشم كاستحقاؽ نصيب من ا٠تمس ثب  ٢تم باعتبار النسب كإف  

 . (ٓ)صارت ألسنتهم أعجميَّة
 معٌت األعجمي:  
أف مادة )ع ج ـ( كقع  يف لغة العرب « ابن جٍت»سر الصناعة يقرر كيف «: العرب»)كالعيجم أك العىجىمي( خبلؼ  

إذا ارتٌج عليو فلم يقدر على « استيعجم  عليو القراءة»لئلّٔاـ كاإلخفاء، كضد البياف، نقلو الزبيدم يف التاج، يقاؿ: 
ء فقد أعجمو؛ أم: : ككل من َف يفصح بشيأم تكلم بالعربيَّة. قاؿ الزبيدمُّ « أفصح األعجمي»مواصلتها. كيقاؿ: 

 . (ٔ)أّٔمو أك جعلو اامضنا؛ أم: بالنسبة للعريبٌ 
. كقاؿ (ٕ)«ىم مىٍن سول العرب؛ من الفرس كالرـك كالًتؾ كالرببر كاٟتبشة كاَتىم« »العجم»كقاؿ ابن تيميَّة:  
 . (ٖ)«يَّةفصارت حقيقة عيٍرف»، مث قاؿ: «كلَّ مىٍن ليس من العرب  –يف اللغة-إف اسم العجم يعمُّ »أيضنا: 
 يقوؿ ا١تفكر جاؾ بَتؾ يف كتابو )إعادة قراءة القرآف(: و
إفَّ اللقاء بُت نزكؿ الوحي كاللغة العربيَّة قد كجد أسباب كجوده من منظور عقدم، يف الكيفيات ا٠تاصة للهجة، »

ا١تطلق كالتارٮتي كَف يكن  بُت كذلك كالبياف كالتفصيل فهما من خواص الفعاليَّة يف إيصاؿ الرسالة. كقد كاف أيضنا لقاء
اللقاء ليتم من اَت أف يرتدم ٝتات التحدم. فالقرآف يف الواقع ٯتثل ٖتديا ليس ٔتوضوعو فقط كلكن بصيغتو اليت ٕتعل 

                                                           
٣تلدات(. كقد ترجم فيو للرازيُت  ْ، نشر يف بغداد يف )«افعركبة العلماء يف إير » –رٛتو ا–(، كمن ا١تفيد االطبلع على كتاب ناجي معركؼ ُُٔا١تصدر السابق )ص  (ٓ)

 كا١تراكزة كاَتىم من علماء استوطنوا ببلد فارس، فعدىم البعض فرسنا كىم من صميم العرب. 
 راجع: تاج العركس للزبيدم. (ٔ)
 .ُّْا١تصدر السابق ص  - (ٕ)
 .ُٓٔا١تصدر السابق ص  - (ٖ)
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منو اإلماـ ا١تبُت "ا١تبدأ الواضح" كما ٕتعل منو "ا١ترشد الذم يرشد بوضوح". كإف القرآف ليقدـ نفسو بوصفو جزءنا من 
على، أم بوصفو "أـ الكتاب" الذم ٭تفظو ا. ذلك ألف العقيدة قد انته  إُف ترجيح أف القرآف ليس ٪توذج خالد أ

 .ٗ«٥تلوقا كأنو كجد منذ األبديَّة يف حف  ا

على التاريخ ا١تاضي، كاٟتاضر الراىن، كا١تستقبل  خطابولقد عيرؼ القرآف الكرمي بثراء معانيو كازارهتا، كانفتاح 
حُت ينفتح على كل تلك ا١تعاين فإنو يتسع لبعضها بألفاظو الظاىرة، كأحياننا ٔتعانيو الكامنة، مث بسياقو ا١تنتظر. كىو 

كبنىٍظمو كأساليبو كببلاتو كفصاحتو ككحدتو البنائيَّة. لذلك فإف التاِف ا١تتدبّْر للقرآف آّيد يبحث عن تلك اٞتوانب 
بيافى النٌص كببلاتو كفصاحتو للغوص على اللُّباب، كستكوف ىذه ا١تعاين  ا١تفتوحة يف النٌص على ٥تتلف اآلفاؽ، موظّْفنا

 مصادر إثراء كإاناء للثقافة ا١تشًتكة ا١توحدة.  –كلها–
، كأكد ىذا الوصف مرات عديدة يف مواقع كثَتة من آياتو كسورة ك٧تومو. كعركبة (َُ)كصف القرآف نفسو بأنو عريبٌ 

فهو عريٌب اللساف  -صلى ا عليو كآلو كسلم–يٌا ألٌف العربيَّة لساف الرسوؿ ا٠تامت القرآف إحدل أىم أكصافو، ككونو عرب
ْـّ القرل كما حو٢تا كانوا عربنا؛ كألف  كاألصل كاألركمة كالنشأة كالوالدة كا١تكاف؛ كألف ا١تتاطبُت األكلُت بو عند نزكلو يف أ

إُف تلقي الرسالة، كأقدر ىذه الشعوب على تبٌنيها  النبيُت رسوؿ اليت َف يأهتا قبل خامتالعرب كانوا أحوج الشعوب األٌميَّة 
ٖتمَّل  –بأمانة–كاالنفعاؿ ّٔا كنقلها  إُف اآلخرين، إضافةن إُف أف العربيَّة َف ٖتمل قبل القرآف الكرمي رسالة دينيَّة، كما َف ي

صا٢تا للناس؛ كبالتاِف فإهنا ستكوف خالصة ١تفاىيمو ٔتعافو فلسفيَّة أك معرفيَّة قد تزاحم ا١تعاين اليت أراد القرآف الكرمي إي
كمعانيو من دكف سائر ا١تعاين كا١تفاىيم، فهي لساف ٤تايد استطاع القرآف الكرمي تطويعها ١تضامينو. كمن ىنا نستطيع أف 

اس ىيوى نبلح  الفرؽ بُت العربيَّة كاَتىا من ألسن الرسل؛ فنػزكؿ رساالت سائر الرسل بلغات أقوامهم ارضو األس
اإلفهاـ، أٌما نػزكؿ القرآف الكرمي بالعربيَّة فغرضو مع اإلفهاـ بالبياف كالوضوح التحدم كاإلعجاز. كىذا ال يعٍت أف خطاب 

َف تكن عا١تيَّة كللعا١تٌُت كافة. فالقرآف الكرمي نفسو يؤكد  -صلى ا عليو كآلو كسلم-القرآف الكرمي كرسالة النيٌب األمٌي 

                                                           
 إعادة قراءة القرآفبَتؾ، جاؾ.  ٗ
ٍيًو مىٍن كىيػىقيوؿي الًَّذينى كىفىريكاٍ لىٍوالى أينزًؿى عىلىٍيًو آيَّة مّْن رَّبًّْو قيٍل ًإفَّ الٌلوى ييًضلُّ مىن يىشىاء كىيػىٍهًدم إًلى (، ِ)يوسف: إًنَّا أىنزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى سواءن القرآف ا١تكي كا١تدين  (َُ)

ًإنَّا جىعىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لَّعىلَّكيٍم (، ّ)فصل : ًكتىابه فيصّْلىٍ  آيىاتيوي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لّْقىٍوـو يػىٍعلىميوفى (، ِٖ)الزمر: قيرآننا عىرىبًيِّا اىيػٍرى ًذم ًعوىجو لَّعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى (، ِٕرعد، )ال أىنىابى 
ا ًكتىابه مُّصىدّْؽه لّْسىاننا عىرىبًيِّا لّْيينًذرى الًَّذينى ظىلىميوا كىبيٍشرىلكىًمن قػىٍبلً (، ّ)الزخرؼ: تػىٍعًقليوفى   (. ُِ)األحقاؼ: لًٍلميٍحًسًنُتى  ًو ًكتىابي ميوسىى ًإمىامنا كىرىٍٛتىةن كىىىذى
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حىت جعل منها ضركرة دينيَّة ال مراء فيها كال  -صلى ا عليو كآلو كسلم-١تيَّة الرسالة اليت جاء ّٔا النيٌب األٌمي عا١تيَّتو كعا
جداؿ، كقد أكَّد القرآف آّيد على عا١تيَّتو بالقدر الًَّذم أكد فيو على عربيَّة اللساف الًَّذم نزؿ بو؛ كذلك يف آيات عديدة 

 منها: 

  ًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمُتى نىًذيرناتػىبىارىؾى ال (:ُالفرقاف،)  ًإٍف ىيوى ًإال ذًٍكره لًٍلعىالىًمُتى 
 . (ُُ)(ِٕ)التكوير:

نفسو؛ فبل « اللساف العريبٌ »من سائر عيوب األلسن ٔتا يف ذلك  –تعاُف –القرآف آّيد قد خبل بفضل ا  إفَّ 
؛ فهو ، كال عوج كال اضطرابو كال اختبلؼ، كال اموض كال إّٔاـ، كال زيادة كال تكرار، كال ترادؼ كال اشًتاؾتناقض في

تبارؾ -كعصمتو كإحكاـ آياتو كتفصيلها بعلمو  قد استوعب ٤تاسن اللساف العريٌب كٕتاكز أمَّ عيب فيو بإعجازه كٖتديو
 ، فيستحيل أف ٮتالطو اَتيىا، كيستحيل أف ينالو تغَت أك تبديل. كجعل لنفسو لساننا خاصنا ىو لساف القرآف، -كتعاُف

 الثقافة التي كانت سائدة قبل القرآن والتداول الشفوّي للمعارف .2

العرب َف يكونوا قبل اإلسبلـ قد اشتهركا با١تهارة يف أم نوع من أنواع العلـو كا١تعارؼ، كلكن كان  لديهم معارؼ 
م معرفتها كاإل١تاـ ّٔا، فقد كان  ىناؾ بعض ا١تعارؼ ا١تتعلقة بالفلك ٦تا ٭تتاجو ٤تدكدة فرض  عليهم طبيعة حياهت

ا١تسافر سفرنا طويبلن يف الصحراء ليستدؿ بو على الطرؽ ككيفيَّة السَت كالتنبُّؤ ٔتا قد يصادفو من أجواء حسنة أك سيئة كما 
 إُف ذلك.

غرافيا اٞتزيرة العربيَّة اليت ىي موطنو كحدكدىا كأين كما كاف العريب يعرؼ معلومات متداكلة يف إطار شفوم عن ج
تبدأ كأين تنتهي، كما يعرؼ الكثَت عن تارٮتها كتاريخ القبائل العربيَّة كأيامها كعبلقاهتا كزعماءىا كشيوخها، إضافةن إُف 

ال مياه فيها أك ال تؤدم إُف  معرفةو باألشجار كالنباتات كا١تياه اليت تشتد حاجتو إُف معرفتها ألالَّ يهلك إذا سلك سبيبلن 
تلك ا١تياه، إضافةن إُف معلومات بسيطة عن أىل الكتاب من اليهود كالنصارل ألهنم جَتانو كميساًكنوه يف شبو جزيرتو 

                                                           
صلى ا عليو –١تسلمة اَت العربيَّة، كذلك باإلقرار بنبوة رسوؿ ا ٤تيىمَّد للمنصرين فكرة شيطانيَّة تستهدؼ خداع الشعوب ا« كولورادكا»ابتكرت ا٢تيئات التنصَتيَّة منذ مؤ٘تر  (ُُ)

ى ٢تىيٍم فػىييًضلُّ الٌلوي بدليل أف القرآف نفسو يقوؿ:  -كحدىم–، كرسالتو، مع التوكيد بأنو مرسل إُف العرب -كآلو كسلم مىن يىشىاء كىيػىٍهًدم  كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًييبػىُتّْ
 ( كيتجاىلوف كل مىا كرد يف عا١تيَّة الرسالة. ْ)إبراىيم: مىن يىشىاء كىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي 
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العربيَّة، ككذلك عن الفرس كالرـك لوجود الفرس على ٗتـو جزيرتو كىيمنتهم على جزء من قومو "ا١تنازرة"، كألنو ٭تتك ّٔم 
ا خاصةن كقد حكم بعض ملوكهم مناطق من اليمن كمن اٞتزيرة العربيَّة، ك٢تم أياـ كتواريخ، كما كاف يعرؼ شيئنا عن ٕتارين 

الرـك ألهنم ٭تكموف الشاـ كيسيطركف على مناطق الغساسنة العرب الذين كانوا متعاكنُت معهم، كيعرؼ ما يتعلق 
يصطاده من ازاؿ كأرنب كضب كضبع أك يقتلو من حيوانات ضارية  ْتيواناتو من إبل كانم كماعز كبقر إضافةن إُف ما قد

كصقوره ككبلب صيده كما إُف ذلك، كيعرؼ نقاط قوهتا كضعفها كأمراضها كصحتها كطرقنا بدائيَّة ١تعاٞتتها عند اٟتاجة. 
 إبراىيم كإٝتاعيل.كيعرؼ الكعبة البي  اٟتراـ كأفَّ أكؿ مىن بناىا إبراىيم ككلده إٝتاعيل، كأفَّ لو نسبنا يتصل ب

ا فهو يعرؼ  تلك أىم علومو كمعارفو، أما األمور األخرل كا١توت كاٟتياة كالدين فقد كان  معارفو فيها ٤تدكدة جدن
أصنامو كلكل قبيلة صنمها كيعرؼ كيف يتقٌرب ٢تا، كرٔتا يعرؼ أٝتاء اٞتن كا١تبلئكة الذين ابتكرهتم عقليَّتو باعتبارىم 

لذم يوسّْط صنمو ١تعرفتو كاتقاء شرٌه أك جلب خَته، كيعرؼ أفَّ ا١توت عدـ كفناء، كأفَّ ا١تي  ال جزءنا من عاَف الغيب ا
يعود كليس ىناؾ بعث كال نشور، كلو كاف لعاد إليو بعض مىن مات من أىلو أما كأف ا١تي  ال يعود فذلك كاؼو ألف 

كمناـ، كأف تكوف القيم عنده ىي القيم البديلة أك  يينكىر البعث كالنشور كأف ينظر للحياة على أهنا ٣ترد طعاـ كشراب
الرديفة لقيم مىن لديهم أدياف من أىل الكتاب بل يعترب تلك القيم عناصر تفوؽ لو كالكـر كالشجاعة كالوفاء كاحًتاـ ما 

 توارثو من قيم اٞتاىليَّة، كمنها احًتاـ األشهر اٟتـر كالبي  اٟتراـ كما إُف ذلك.

ة مدكنة بل كان  ثقافة شفويَّة فإذا كاف ٢تا أصوؿ، فإف أصو٢تا لدل اليهود كليس  لدل كَف تكن ىذه الثقاف
العرب. كمصادر ىذه الثقافة الشفويَّة كان  )الفكر البابلي(، الذم تأثر بو كاقتبسو أحبار اليهود الذين عاشوا فًتة السيب 

من رؤكس كصدكر أحبار اليهود من بقايا السيوؼ البابلي تلك الفًتة اليت شهدت إضافة لذلك إعادة كتابة التوراة 
 كالسيب.

ككل ذلك َف يكن كافينا ألف ٬تعل من ذلك العريب صاحب علمو كمعرفة كفكر بل جعل منو إنساننا حائرنا قلقنا إذا 
 كاَته. تضافرت عليو األسئلة فليس لديو ما يواجهها بو من إجابات شافيَّة بل يلجأ إُف ا٠تمرة كإُف التجاىل كاإل٫تاؿ
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لكنَّو كاف يسمع من أىل الكتاب أمورنا اامضة عن أيلوىيَّة كربوبيَّة كعبوديَّة كدار آخرة كحسنات كسيئات كصبلح 
ا تً كفساد دكف أف يدفعو ذلك إُف البحث يف  لك األمور كا١تسائلة عنها، كالذين اعتنقوا اليهوديَّة كالنصرانيَّة من العرب إ٪تَّ

رضعنهم كلبيئات نيشّْؤا فيها فنٌصرهتم أك ىٌودهتم، لكن من الصعب أف ٧تد كثائق تشَت إُف اعتنقوىا تبعنا ١ترضعات أ
ة ٖتٌوالت دينيَّة يف قبائل العرب بإتاه اليهوديَّة أك النصرانيَّة مع أفَّ اليهود قد أقاموا يف ا١تدينة ا١تنٌورة كجزيرة العرب سبع

الذم بٌشرت بو كتبهم كأنبيائهم، ككان   -صلى ا عليو كآلو كسٌلم- قركف قبل البعثة انتظارنا لبعثة سيدنا رسوؿ ا
اليهوديَّة قد دخل  اليمن كاستقٌرت فيو فًتة طويلة كدخلتها النصرانيَّة يف بعض األماكن كالق  من اضطهاد اليهود ما 

حى كبقي  يف ٧تراف كجازاف كما حو٢تا، كما بقي  بعض القبائل اليم نيَّة على يهوديَّتها. ذلك كصف الق  كلكٌنها َف ٘تي
 سريع ٟتالة العرب قبل كعند بدء نزكؿ القرآف الكرمي.

أىل الكتاب كانوا يستفتحوف على مشركي العرب بأهٌنم ينتظركف نبينا رسوالن سوؼ يأيت فيؤمنوف بو كيتفوقوف على ف
 .العرب ك٭تاربوهنم بقيادتو كيينهوا معاَف اٞتاىليَّة القائمة يف جزيرة العرب

ُت كموقع ظهوره كبعثتو قد شكل  دافعنا أساسينا لبٍت إسرائيل كان  البشائر اليت كردت يف التوراة كاإل٧تيل ٓتامت النبيٌ ك 
ْتواِف سبعة قركف، كخبلؿ ىذه  للهجرة كالتوافد إُف اٞتزيرة العربيَّة من ببلد الشاـ كاليمن كاَتىا قبل مبعث النيب 

 .أصهرت إُف قبائلهم كانضم  إليها كتداخل  فيهاالقركف اختلط  اليهود بالعرب ك 
ف بعض من رضعوا من أك ، كقد ركم عن عرب ا١تدينة أهنم كانوا يستأجركف مرضعات يهوديات إلرضاع أكالدىم

يهود بٍت النضَت عن ا١تدينة ٟتق ّٔم بعض األكس، ٦تن رضعوا  يهوديات اعتنقوا الديانة اليهوديَّة. كعندما أجلى النيب 
ى ﴿ :وديات، فأراد األنصار إكراىهم على ترؾ اليهوديَّة كمنعهم من ا٢تجرة. فنزل  اآليَّةمن يه يًن قىد تػَّبػىُتَّ الى ًإٍكرىاهى يف الدّْ

ـى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاايوًت كىيػيٍؤًمن بًالٌلًو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىى الى انفً  يعه عىًليمه صىا )البقرة: ﴾٢تىىا كىالٌلوي ٝتًى
. حىت صارت ثقافة مكة كا١تدينة كاٞتزيرة العربيَّة بصفة عامة )الثقافة الشفويَّة( ىي الثقافة اليت ٖتملها يهود، (ُِ) (ِٔٓ

الفصل بُت ما  كاليت اختلط  باألعراؼ العربيَّة كالثقافة العربيَّة كامتزج  ّٔا امتزاج ا٠تمر با١تاء كحىت صار من الصعب
"إٌف العرب َف  -كما يقوؿ ابن خلدكف-كالسبب يف ذلك بصفة عامة أك نصراينٌ  ىو عريٌب جاىلٌي كبُت ما ىو يهودمٌ 

                                                           

 (. ّّٖ(. كانظر تدكين السنة، إبراىيم فوزم، )صُُْ/ٓ( تفسَت الطربم،ٖتقيق الشيخ أٛتد شاكر،ط مؤسسة الرسالة )ُِ)
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يكونوا أىل كتاب كال علم، كإ٪تا الب  عليهم البداكة كاألميَّة. فإذا تشوفوا إُف معرفة شيء ٦تا تتشوؼ إليو النفوس 
بدء ا٠تليقة، كأسرار الوجود، فإ٪ٌتا يسألوف عنو أىل الكتاب قبلهم كيستفيدكنو منهم، كىم البشريَّة يف أسباب ا١تكونات، ك 

أىل التوراة من اليهود كمن تبع دينهم من النصارل. كأىل التوراة الذين بُت العرب يومئذ بادية مثلهم، كال يعرفوف من 
أخذكا بدين اليهوديَّة. فلما أسلموا بقوا على ما  َت الذين ذلك إال ما تعرفو العامة من أىل الكتاب، كمعظمهم من ًٛت 

كاف عندىم، ٦تا ال تعلق لو باألحكاـ الشرعيَّة اليت ٭تتاطوف ٢تا، مثل أخبار بدء ا٠تليقة كما يرجع إُف اٟتدثاف كا١تبلحم 
 .("ُّو كعبد ا بن سبلـ كأمثا٢تم)كأمثاؿ ذلك. كىؤالء مثل كعب األحبار ككىب بن منبٌ 

سَت من ا١تنقوالت عنهم. كتساىل ا١تفٌسركف يف مثل ذلك، كأصلها كما قلنا عن أىل التوراة الذين  فامتؤلت التفا
، كال ٖتقيق عندىم ٔتعرفة ما ينقلونو من ذلك إال أنَّو بػىعيد صيتهم كعظم  أقدارىم ١تا كانوا عليو يةكانوا يسكنوف الباد

 بوؿ من يومئذو!!من ا١تقامات يف الدين كا١تلة، فتلقى الناس أقوا٢تم بالق
يعطي  -إٍف صح -كعاَف اجتماع كمؤرخ، كما قالو ىذا الكبلـ من ابن خلدكف خطَت، ال سيما كىو فقيو كقاضو 

مؤشرات حوؿ طبيعة كخصائص البيئة اليت كاجهها الوحي أكؿ نزكلو، كطبيعة اٟتاؿ الثقافيَّة اليت كان  سائدة، كىي ثقافة 
قد كلد كتكون  مبل٤تو قبل عصر  -كلو   -ة تلك ا٠تصائص بأفَّ تراثنا اإلسبلمٌي شفويَّة اَت مدكنة، كقد تكمن أ٫تيَّ 

، كذلك الًتاث نتيجة تفاعل جدِف بُت (ُْ)التدكين، كالتدكين قد بدأ يف عهد عمر بن عبد العزيز كسار ٨تو التكامل
خصائصو، فما خصائص كأكضاع ٣تتمع مكة  النص ا١تتمثل بالكتاب الكرمي كبيانو ا١تتمثل بالسنَّة النبويَّة كبُت الواقع بكل

قبل النبوة كأثناءىا كبعدىا؟ كما أ٪تاط العبلقات بُت الناس؟ كما مكونات كعيهم؟ كما عناصر سلوكهم كعاداهتم؟ ككذلك 
سقف ا١تعريف اٟتاؿ بالنسبة ّٓتمع ا١تدينة مث اٞتزيرة العربيَّة بأسرىا. فلهذا النوع من الدراسات أثره البالغ يف معرفة معاَف ال

 .الذم كاف، كمعرفة كيفيَّة تأثَت الوحي فيو، ككيف استقبل الوحي ذلك الواقع؟ -إذا صح التعبَت -
 
 الخطاب ومتلقيو والتفاعل بينهما والفهم ثم التطبيق. .3

عاُف تقـو يف اإلنساف كاٟتيواف حاجات أك أحواؿ أك قناعات يعرب عنها بأصوات ٢تا آليَّة خاصة خلقها ا تبارؾ كت
ألداء ىذه الوظيفة اليت ىي الكبلـ. كالكبلـ نفسو يصَت خطابا، كتصَت البيئة االجتماعيَّة اليت ينتمي إليها ا١تتاًطب 

                                                           

 .(ّْٗكت،)صمقدمة ابن خلدكف،دار القلم،بَت  (ُّ)
 ىػ. ُّْ( على ما ذكر الذىيب يف تاريخ اإلسبلـ، كتابعو السيوطي يف تاريخ ا٠تلفاء سنة َِ)
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كا١تتاطىب "بيئة ا٠تطابة" كبيئة ا٠تطاب مصطلح يشمل ا١تكاف كالزماف كالثقافة كما يعترب من مكونات اٟتضارة اليت ٭تيا 
 ١تتاًطب.فيها طرفا ا٠تطاب: ا١تتاطىب كا

كعندما يتعلق ا٠تطاب باألمور التجريديَّة كاألفكار كا١تعتقدات كالنظريٌات كا١تفاىيم اليت يراد صيااة خطاب يوصلها 
لآلخرين يتحوؿ ا٠تطاب حينئذ إُف شيء يتوجو إُف كعي ا١تتاطىب لتغيَت شأنو كحالو، فيشتبك خطاب ا١تتاًطب مع 

وة كفاعلٌية ا٠تطاب، كاستقرار كعي ا١تتاطب كقناعاتو كعاداتو كمألوفاتو كعي ا١تتاطىب يف حوار كجدؿ يشتد ْتسب ق
 السابقة على تلقيو للتطاب التغيَتٌم.

كآمن بو مىن آمن ككفر مىن كفر علم اٞتميع أفَّ ىذا الكتاب  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-كحُت بيعث رسوؿ ا  
ق ٢تم البللتفات إليها، كأجاب أك كاف ٬تيب عن أسئلتهم ا١تضمرة عهد ٢تم بو، كمعارؼ كقضايا َف يسب قد جاء بعلمو ال

اليت كان  تشٌكل دعائم ٟتَتهتم، كعن أسئلتهم ا١تعلنة اليت كان  تبٌُت قلقهم كاضطرأّم كحاجتهم ا١تاٌسة إُف الرؤيَّة 
كما إُف ذلك. أما ا١تؤمنوف فقد كا١تعرفة كالعقيدة كالشرعة كا١تنهاج كا٢تدايَّة كاإلخراج من ظلمات اٞتهل كالشك كالرياء 

فتشبَّثوا  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم -أدركوا النعمة الكربم اليت منَّ ا عليهم ّٔا كىو ينٌزؿ ىذا القرآف على نبيو كرسولو
م قد قرأكىا بو كأقبلوا عليو يتدبركف آياتو آناء الليل كأطراؼ النهار ال ٯتٌلوف كال يسأموف كال يشعركف كىم يقرأكف آياتو أهن

من قبل حىت لو قرأكىا ١تئآت ا١ترات أدركوا أفَّ ىذا القرآف شفاءن ١تا يف الصدكر، يشفي حَتهتا كيزيل شكها كيداكم 
جراحها، كنور كبصائر كىدل كرٛتة كموعظة كبشارة كنزارة، كأنَّو كتاب ٣تيد فيو العلم كلو، كفيو ا٠تَت كلو، كفيو ا٢تدل  

ال ٮتلق من كثرة الرد، كرمي ال يتوقف عطاءه، ذكره كشرؼه لكل مىن يقرأه مؤمننا بو، كلكل مىن كلو، ال تنقضي عجائبو، ك 
يتلوه حق تبلكتو يفتح أماـ العقل آفاقنا ال يفتحها اَته، كيلج بالنفس إُف مداخل ال ٯتكن أف تلجها بدكنو، ىو حبل ا 

 تو استنارت حياهتم.ا١تتُت عليو اجتمع  كلمتهم كبآياتو ائتلف  قلؤّم، كّٔداي

أما مىن َف يؤمنوا بو فما كانوا ٔتنجاة من تأثَته، كَف يستطعوا أف يكونوا بعيدين عن متناكلو بل كاف تأثَته فيهم تأثَتنا 
ال ييقاـك كحُت ال يبلغ من قلؤّم سويدائها فقد كانوا يدركوف أفَّ ذلك َف يكن لضعف تأثَته بل لضعفو يف أجهزة 

كقد يلجأكف إُف ما ال يليق (، ٓ)فصل : كىًمن بػىٍيًننىا كىبػىٍيًنكى ًحجىابه  د يصرحوف ّٔذا كأف يقولوا: استقبا٢تم ىم، كق
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ا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍوا ًفيًو لىعىلَّكيٍم تػىٍغًلبيوفى  بالصبياف  كىم يعرفوف أهنم لن يغلبوا كأهنم مغلوبوف (، ِٔ)فصل : الى تىٍسمىعيوا ٢ًتىذى
 أبوا. ال ٤تالة شاءكا أـ

كمن ىنا بدأ القرآف يفعل فعلو كيؤيت ٙتاره خاصةن يف قلوب أكلئك الذين آمنوا بو يفيض عليهم علمنا كمعرفةن، يفسّْر 
٢تم كل ما يف داخل نفوسهم كعقو٢تم كقلؤّم كما ٭تيط ّٔم، كال يأتونو بػمىثل إال جاءىم باٟتق كأحسن تفسَتنا، كال 

جاءىم ّتواب الئق ييسك  ٢تيب السؤاؿ كييطفئ نار اٟتَتة فكاف مصدر علمهم  إال -مهما كاف- يطرحوف عليو سؤاال
كمعرفتهم كشعركا ألكؿ مرة بتفوؽو ال على ا١تشركُت أمثا٢تم فحسب بل على أىل الكتاب كذلك الذين كانوا ٭تتقركهنم 

نىا يف األيمّْيّْ  كيتطاكلوف عليهم كيبتلوف بالعلم أف يصلهم كيقولوف:  أك (، ٕٓ)آؿ عمراف: ُتى سىًبيله لىٍيسى عىلىيػٍ
 ثيونػىهيم ٔتىا فػىتىحى الٌلوي عىلىٍيكيٍم لًييحىآجُّوكيم ًبًو ًعندى رىبّْكيٍم أىفىبلى تػىٍعًقليوفى  أك اَت ذلك.(، ٕٔ)البقرل: أىٖتيىدّْ

القرآف يقصُّ على  شعر العرب الذين تلقوا القرآف كقبلوه كآمنوا بو أهنم صاركا متميزين على أىل الكتاب ألفَّ ىذا
بٍت إسرائيل أكثر الذم ىم فيو ٮتتلفوف، كيتجاكز ما جاء يف كتبهم ككل ذلك يتم بلسافو عريب مبُت حاز كل مزايا 

ال يغالبو أحد إال البو، كميعًجز ال تستطيع اإلنس  اللساف العريب كزاد عليو، فلو نظمو كأسلوبو كسياقو كسباقو كىو متحد  
و كلو كاف بعضهم لبعض ظهَتنا، فما بالك بأىل الكتاب كحدىم أك أىل الشرؾ، فكاف مصدر ا١تعرفة  كاٞتن أف يأتوا ٔتثل

، كحُت نتابع ٧تـو  ا ٔترجع آخر أك مصدر ثافو كلها، كمصدر العلم كلو، مىن أكتيو كىداه ا لكيفيَّة قراءتو ال يفٌكر أبدن
إُف أف انتقل إُف الرفيق األعلى يف اثنُت كعشرين  -صبلة كالسبلـعليو ال-القرآف كتنزُّلو كنتابع مسَتة اٟتياة منذ بيعث 

عامنا كٜتسة أشهر كاثنُت كعشرين يومنا ٧تد أفَّ آيات الكتاب الكرمي قد دخل  يف سائر تفاصيل حياة الناس ّتميع 
الفرج كالشدة، كالح   أصنافهم، فاقرأ ظركفهم كطرائقهم يف العيش كاٟتياة كالتعامل يف السلم كاٟترب كالضيق كالرفاة، ك 

كيف كان  مواقفهم تتنوع كتتعدد مع كل ٧تم من ٧تـو القرآف، فمىن قًبل زادتو اآليات إٯتانا كأخب  قلبو كاقشعٌر بدنو 
ك حركات كسكنات آّتمع، أك أمن خلجات النفس أك نبضات القلب  إعجابنا بكتابو َف يكن يغادر صغَتة أك كبَتة

يئنا من ذلك إال كأعطى فيو ا١توقف السليم كالقوؿ السديد كالرأم الرشيد كالتوجيو اٟتكيم. نظم اٟتياة فهو ال يغادر ش
عٌلمهم كل شيء حىت قضاء اٟتاجة اإلنسانيَّة الطبيعيَّة اليت َف يكن أحد يظن أنَّو يف حاجةو إُف أف يتعٌلم كيف يقضيها 



13 
 

طهَّر منها، ككيف يدرؾ آثار رٛتة ا تعاُف يف تكوين ككيف يتجنَّب أضراراىا كخبائثها كما قد يًتتب عليها، ككيف يت
ىذا اإلنساف كخلقو يف أحسن تقومي، كاليـو ك٨تن نشاىد التلوث بكل أنواعو، كاختبلط مياه الشرب ٔتياه آّارم ندرؾ  

كما إُف ذلك،  كم كاف القرآف آّيد متفوقنا كمايزاؿ على فلسفات اإلنساف كلها يف مفاىيم الطهارة كالنظافة كالنجاسة
كنتبٌُت اٟتق الذم جاء بو كتفسَتاتو اليت ال يتفوؽ عليها تفسَت. إنَّو قد استوعب ما سبق كٕتاكزه إُف ما ٟتق، فهو 
مستوعبه متجاكز باستمرار يرقي اٟتياة كما فيها مرحلة مرحلة، كبعد أف يبلغ ّٔا ا١تستول الذم يريد ٬تاكزىا إُف مرحلة 

ـ أشٌد ما تكوف احتياجنا إُف ىذا الكتاب الكرمي، كاحتياجها إليو ليس بأقل كثَتنا من احتياج العرب الحقة، كالبشريَّة اليو 
 يف اٞتاىليَّة إليو أك األيمم الكتابيَّة يف ا٨ترافاهتا لتصحيح تلك اال٨ترافات كإزالة تلك االختبلفات.

صل أم مصدر من مصادر ا١تعرفة سبقو أك من ىنا كاف القرآف مصدر علم كمعرفة كرشد كعقل كىدايَّة كنور، َف ي
ٟتقو إُف أف يقًتب منو أك يصل إُف شيءو يف مثل تأثَته، كبدأت اٟتكمة تفيض على ألسنة القرَّاء كتأيت قبائل العرب من 

ثر قارءا أك أك -صلى ا عليو كآلو كسلم-ٚتيع أرجاء اٞتزيرة حُت هتتدم إُف أنوار القرآف الكرمي لتطلب من رسوؿ ا 
يقرءىا القرآف، كحُت يرسل عليو الصبلة كالسبلـ ٢تؤالء قارءا يقرءىم القرآف فكأنو يفتح عندىم يف أعرافنا اليـو جامعة  
كاملة ألف القرآف َف يقتصر على نوع كاحد من أنواع ا١تعرفة أك العلم كَف يكن يلٌقن العلم تلقيننا أك يكتبو كالناس تقرأ، أك 

كلها كيزيل صدأىا كينفض الغبار عنها، ك٬تٌليها لتكوف قادرةن   و كاف يشغل قول الوعي اإلنساينٌ يقرأه كالناس تسمع، لكنٌ 
على اإلنفعاؿ بالقرآف الكرمي كتأسيس كعيها بو، كاالنطبلؽ من منهجو كشرعتو كأىدافو بإتاه الغايات كا١تقاصد 

وسوعة أك دائرة معارؼ ألنو أكرب من ذلك كلو أف نقوؿ إنو م عدىا، فهو َف يكن كتابنا كال نستطيكاألىداؼ اليت حدٌ 
 بكثَت؛ إنو القرآف.

كىذا القرآف َف يكتًف بسوره كآياتو ك٧تومو بل عمل على أف يقٌدـ للبشريَّة ٪توذجنا ٖتتذيو كأيسوة تتأٌسى ّٔا، كقدكة 
ف قرآناف: قرآف مكتوب مسطور، قرآننا بشرنا، فكأٌف القرآ -مصلى ا عليو كآلو كسلٌ -ّٔداه تقتدم فقٌدـ ٢تم رسوؿ ا 

كقرآف بشر نيب يتبع آيات القرآف ك٬تعل منها حقيقة كاقعة، ككاقعنا مزٌكى مطهرنا كىكذا تكامل  مصادر ا١تعرفة مع قول 
ى صل-الوعي تنطلق من القرآف بالتدبُّر كالتفكُّر كالتذكُّر كالتعقُّل كالًتتيل كالتبلكة حق التبلكة لتمر بشتصيَّة رسوؿ ا 
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لتجد فيها التأكيل العملٌي كالتطبيق النظرٌم كالتفعيل يف كاقع اٟتياة، فإذا أدرك  قول الوعي البشرم  -ا عليو كآلو كسٌلم
ذلك انتقل ّٔا القرآف الكرمي إُف الكوف الفسيح ليبٌُت ٢تا منهج معرفتو كمسالك إدراكو كطرائق الوصوؿ إُف حقائقو 

قات اليت ال تنفصم بُت كتاب ا ا١تسطور كقارئو اإلنساف، ككتاب ا ا١تتلوؽ الذم ليكتشف القارئ آنذاؾ تلك العبل
ك٬تمع بُت  استيتلف اإلنساف فيو، كمٌن ا عليو بعينُت ينظر بواحدة يف الوحي، كينظر يف اآلخرل بالكوف الطبيعيٌ 

همة االستتبلؼ كالوصوؿ إُف ٖتقيق ااية اٟتق القراءتُت ك٭تٌدد مسَتتو كمنهجو يف اٟتياة للقياـ ٔتهمة العمراف كأداء م
من ا٠تلق. ىنا ال تصبح عمليَّة الكتابة كالتأليف كتصنيف العلـو كما إليها سول عمليَّة تنظيميَّة؛ ألف اٟتياة كلها اليت 

كف علمو كال ٭تياىا الناس ىي حياة معرفيَّة، تشيع ا١تعرفة كالعلم يف كل جانب من جوانبها إذ ال يعمل اإلنساف عمبلن د
يتعلم علمنا إال كىو يعرؼ كيف يعمل بو، فكان  ا١تعارؼ اليت منحها القرآف ألتباعو تؤٌشر إُف ىاتيك ا١تعاَف كلها فتجد 
فيها بالكتاب الكرمي كبالكوف العظيم نظريَّة ا١تعرفة كفلسفتها كمصادر ا١تعرفة كأدكاهتا كتفاصيل ا١تعرفة كمناىجها، كقواعد 

ا، كأىداؼ ا١تعرفة كااياهتا كمقاصدىا، فكاف ا١تفركض كاٟتاؿ ىذه أف تكوف العلـو اإلسبلميَّة قائمة على ا١تعرفة ككلٌياهت
تلك األيسس منطلقةن منها مشبعةن ٔتقاصدىا كااياهتا كأىدافها مؤدّْية إُف ٖتقيق مقاصدىا يف التوحيد كالتزكيَّة كالعمراف. 

حدة ها ذلك؟ ىل اٗتذت من ا١تنهج القرآين منهجنا ٢تا، كمن السلوؾ النبوم كً فهل حقق  العلـو اإلسبلميَّة اليت مت تدكين
قياسيَّة ١تدل استقامة ا١تسلم على الطريق كا٨ترافو عنها، كىل اٗتذت من الكوف ميداف فعل العمراف كساحتو لتستطيع أف 

ك أنَّو ٖتقق يف مرحلة كألسباب معينة أك تبتكر لنفسها نسقنا قياسيِّا تقيس بو ٧تاحها من فشلها أـ أفَّ ذلك َف يتحقق، أ
٨ترافات ٤تددة تغَت ا١توقف فعجزت عن أداء أدكارىا كقادت اإلنساف ا١تسلم إُف حالة التتلف اليت يًتدل كيتمرغ ّٔا ال

 .يف عصرنا ىذا؟

 التراكم الذي حدث لمعارف المسلمين منذ نزول القرآن المجيد حتى عصر التدوين. .4
صلى ا عليو كآلو –عليو قرآف ينزؿ  كان  عبارة عن  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم– صر النيبا١تعرفة الدينية يف ع

، أم أف اٟتكمة ىي حكمة الفهم كالتنزيل يف الواقع ا١تعاش، كيعلمهم الكتاب كاٟتكمةيتلوه على الصحابة  -كسٌلم
هنم كانوا ال يتجاكزكف العشر آيات حىت . يبٌُت ىذا كيوضحو ما ركم من أالتفعيل كالتنزيل يف الواقع يساكم العمل

 لذلك َف تأت فكرة الًتاتبيتعلموهنا، كيعملوف ّٔا فأخذكا بذلك العلم كالعمل ٚتلة كاحدة معا من القرآف الكرمي. 
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آخر، القرآف مصدر، كيليو اٟتديث كمصدر ثاين على الًتاتب كما  الفقهي الذم جعل القرآف شيء كاٟتديث شيء
فقاؿ:"كيف تصنع إف عرض لك قضا؟  إُف اليمن -صلى ا عليو كآلو كسٌلم–حُت بعثو النيب  معاذجاء يف حديث 

صلى ا عليو كآلو كسلم ، قاؿ:  قاؿ: أقضي ٔتا يف كتاب ا ، قاؿ: فإف َف يكن يف كتاب ا؟ قاؿ: فبسنة رسوؿ ا
  من قبل، بل لم يكن ىذا موجوداف رأيي ال آلو" كسلم؟ قاؿ أجتهد فإف َف يكن يف سنة رسوؿ ا صلى ا عليو كآلو

فيتعلموف يف آفو كاحد،  كحكمة تنزيلو بواقعهم ،مهم العمل ّٔايتلو اآليات كيعلٌ  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم–النيب كاف 
 ايق عملي. كبدأك ة كتطبنَّ مث السي  التوجيو النظرمٌ على الكتاب ٭تتوم أٌف م كانوا يركف العلم كالعمل. بينما تصور معاذ أهنٌ 
 على ذلك. تكوين ٪توذج معريف تطبيقي تفعيلي

كجد الناس أنفسهم ليس بُت أيديهم سول القرآف الكرمي كالركاية  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم–حُت توىف النيب 
ركل سمع ما يي ت كأف، تعلم مباشرةتو فرؽ بُت أف كىذه الركاية كاف ٢تا تأثَت ألنٌ  "،سبيل الركاية"انفتح سبيل آخر اٝتو ف

كانوا ككيف  كمن ىنا رأينا الشيتُت أيب بكر كعمر  .يف البنية ا١تعرفية لديهم دث٭تؿ تغيَت عد أكٌ ىذا يي ك  فحسب.
. كقد  عن الركايةأهنما كانا ينهياف الذىيب يف تذكرة اٟتفاظ  ، كقد أكرديف الركاية عن رسوؿ ا اشديد ا٭تتاطوف احتياط

عليو الصبلة -فكاف صحايب. ُٓٔ، كعددىم ابن حـز يف إحكاـ األحكاـ ذكرىمة الصحابمن اء قرٌ  كاف ىناؾ
صلى –ينزؿ الوحي )يف البي  أك ا١تسجد أك كذا( مث ينفصم عنو  :ِففصارت الصورة كالتاعليهم يقرأ كٯتلي  -كالسبلـ

يًهٍم كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاٟتًٍٍكمىةى يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم آيىاتً  ﴿ن حولو آيات ا فيبدأ يتلو على مى  -ا عليو كآلو كسٌلم ﴾ ًو كىيػيزىكّْ
ىذا ىو االتباع الذم أيمر بو( كيراقب نتائجو فيهم.. ككاف أحيانا يعطي  يعلمهم العمل )ألفٌ أم ( ُْٔآؿ عمراف:)

فاكتمل  -كالسبلـعليو الصبلة -ا ١تا يعرفو من تلقيهم )ْتسب قضية التلقي( ىذه ا٠تاصية انته  بوفاتو بعضهم ألقابن 
كاف كل من َف يشاىد ، مث  أك ركل لو من شاىده -صلى ا عليو كآلو كسٌلم–ه الوحي كالعمل بو ١تن َف يكن شاىد

. فربزت كاسطة الركاية، كبرز معها قضية معرفية أخرل كىي: "ىل نأخذ إما أف يأخذ من نفسو أك يسأؿ ركاية اَته
. كالشيتُت َف يكونوا يقبلوا ركاية الفرد بل اشًتطوا اثنُت على األقل ألهنا شهادة بالركاية أـ ال، ىل نستوثق ّٔا أـ ال"

 على الدين.
نسأؿ فاتو فبعد ك  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم–أتباعو لنراىا يف آيات الذكر اٟتكيم مث جئنا لنبحث عن معاين 
فبدأ االستدراؾ  ،اؿ كأقواؿ الصحابةأفع نفكر يف كيفية كزف( فصار البد أف اٍف. الناس )كيف فهم؟ كيف كضح؟

بدأ ىذا كلو كظهر اللحن يف القراءة بعد تداخل كاختبلط اللغات كاللهجات، ك كالتفسَت ١تن فاهتم بعض النصوص. 
قوا يف األمصار ككل منهم ٭تمل أحواؿ كأقواؿ الصحابة.. كتفرٌ   ختلف. كاتدكر حوؿ النص جديدة ـ لنا معارؼيقدٌ 
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 ،ال قرأ أككالبسملة ىل تي   "الفقو"ػت إُف نوع ٦تا ٝتي بعد ذلك بمن خبل٢تا أمور معينة أدٌ ركايات كأحاديث حدث 
اليت  اٍف من ا١تسائل ..ضواؿ اإلبل.. كا٠تبلؼ الذم صار حولو كىل يأخذه أحد أك ال، ك اا أـ سرن قرأ جهرن تي  آمُت ىل

بدأت تتجمع كبدأ  كلهافسَت اٍف. ىذه األمور  ت ، قراءات،فقو فأصبح لدينا موجودة يف العصر النبوٌم. برزت كَف تكن
كقاؿ: ٮتاطب الناس  أنو كاف سيدنا عمر "، ككرد عنفقو"ا بدأ تداكؿ كلمة ىجرين  َْسنة  كعند األحكاـ على الركاة،

 اٍف. كعندما جئنا إُف "التفسَت" ك "التأكيل"كلمة ، ككذلك  وا الركاية عن رسوؿ ا( فكلمة "الركاية" بدأت تظهر)أقلٌ 
ا أحاديث كمأثورات يف التأكيل كالتفسَت كفتاكل للصحابة كأقضية كمشكبلت برزت يف أماكن نىجريا كجد ُّْ
التدكين بعدما تأزم  األمور ، كتابع ىذا بدء تحوؿ كل ىذا إُف معارؼ عندماف ،كالصحابة قالوا فيها أشياء ،عديدة

االضطراب كالتقليل من شأنو فأمر عمر بن عبد العزيز إيقاؼ  كٖتول  إُف نوع من ا١تشكبلت شبو السياسية من أجل
  توال  عمليات التدكين من بعده. مثابن جرير أكؿ كتاب تفسَت.. كأصدر  َُّ ، فجاء عاـّتمع األحاديث كاآلثار

كننظػر كيػف قػاـ بتفعيلػو  -صػلى ا عليػو كآلػو كسػٌلم–كمػا أنزلػو ا علػى رسػولو –كحُت نػذىب إُف القػرآف آّيػد 
أكيلو، كٖتويل معانيو إُف كاقع يف مكة كا١تدينة. كال ٨تكم يف آياتو إال آياتو اليت يبٌُت بعضها بعضنا، كال ٨تكّْم يف لسانو كت

إال لسػانو الػذم نػزؿ بػو فإنٌنػا ٧تػد حقػائق القػرآف ماثلػة مشػػرقة ىاديػة شػافية كاعظػة مػذكرة منػَتة ال يأتيهػا الباطػل مػن بػػُت 
 يديها كال من خلفها.

 مع كتاب الموطأ ومحاولة استخالص بعض الدروس.وقفة  .5

عد كتاب ا١توطأ أكؿ صحيح ٣تموع مدكف يف علمي اٟتديث كالفقو معنا كىو أقدـ كتابو يف ىذا آّاؿ.. كلقد يي 
أنو قاؿ: ما أعلم يف األرض كتابنا يف العلم  جاء يف مقدمة ابن حجر لكتاب البتارم فقد نقل ما جاء عن الشافعي 

بنا من كتاب مالك)أكثر صوا
يقتدم ّٔم أربعة سفياف الثورم  ن( كلقد قاؿ عبد الرٛتن بن مهدم: أئمة اٟتديث الذيُٓ

ىػ( بالبصرة، مث كازف ُٕٗىػ( بالشاـ، كٛتاد بن زيد )ُٕٓىػ( باٟتجاز، كاألكزاعي )ُٕٗىػ( بالكوفة، كمالك )ُُٔ)

                                                           

 .ٖ، صِ( ابن اٟتجر العسقبلين، ىدم السارم مقدمة البارم شرح صحيح البتارم، بَتكت، دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر، طُٓ)
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يف اٟتديث، كمالك  اكاألكزاعي إماـ يف السنة كليس إماميف السنة،  ابينهم فقاؿ: الثورم إماـ يف اٟتديث، كليس إمام
 (.ُٔإماـ فيهما)

يا أبا »، مث أضاؼ أبو جعفر: «ضع للناس كتابنا أٛتلهم عليو»كقد ركم أف أبا جعفر ا١تنصور قاؿ لئلماـ مالك: 
اذ ابن مسعود كاقصد عبد ا ضم ىذا العلم كدكنو كتبنا، كٕتنب فيها شدائد عبد ا بن عمر، كرخص ابن عباس، كشو 

. كيتضح ىنا أف ىناؾ نوعنا من التوافق بُت رأيي عمر بن عبد العزيز كأبو «(ُٕأكاسط األمور، كما اجتمع عليو الصحابة)
جعفر ا١تنصور: "فقد فكر أبو جعفر يف األمر الذم فكر فيو عمر بن عبد العزيز كىو ٚتع العلم ا١تدين، فقد أمر ىذا 

، كإذا كان  قد توافرت الدكاعي عند مالك من تلقاء نفسو لتدكين كأمر )أبو جعفر( مالكنا )عمر( أبا بكر اٟتزمي، 
العلم ا١تدين خشية الدركس فقد كاف طلب ا٠تليفة مزكينا لؤلمر الذم رأل دكاعيو متوافرة، كلكن الكتاب َف ينشر يف كق  

(، كلقد رأل ا٠تلفاء من بعده مثل رأيو ُٖىػ)ُْٖىػ كطلب أيب جعفر سنة ُٗٓا٠تليفة أبو جعفر ا١تنصور بل يف سنة 
كرأم الرشيد أف ٭تمل الناس على األخذ با١توطأ يف القضاء، كلقد نقل السيوطي يف مناقب مالك أنو قاؿ للرشيد عندما  

 ة...مَّ كرر طلب نشر ا١توطأ: يا أمَت ا١تؤمنُت إف اختبلؼ العلماء رٛتة ا على ىذه األي 
يف ٚتع السنن كما فعلو اإلماـ مالك  كاضحة بُت ما أراده عمر بن عبد العزيز ا٠تليفة األمومٌ ىناؾ إذف عبلقة فكريَّة 

قضيَّة يف الدكلة اإلسبلميَّة للقضاء على كىو توحيد األ يف ا١توطأ بتشجيع من أيب جعفر ا١تنصور ا٠تليفة العباسيٌ 
 خر توحيد الفقو عن طريق تقدمي سنن رسوؿ ا االختبلفات بُت القضاة كالوالة يف األقاليم ا١تتتلفة أك بتعبَت آ

ة على أهنا العمل الذم كرثوه عن النيب نٌ خاصة ا١تدنيُت منهم الذين فهموا السي  -كأقواؿ أصحابو كخلفائو كالتابعُت ٢تم 
  دفها بُت أيدم القضاة لتكوف مرجعهم يف اٟتكم كالقضاء كالفتول فقد كان  الفكرة يف ا١تقاـ األكؿ ى –كأصحابو

ة النبويَّة كتنظَت نٌ ا الدعوة إُف التبصر يف فقو السي لؤلحاديث كالركايات كإ٪تٌ  تنظيم الدكلة قانونينا كليس ٣ترد ٚتع عشوائيٌ 
                                                           

ػػا  ٔٔ( كقػػد أشػػار الشػػيخ ٤تمػػد أبػػو زىػػرة يف كتابػػو مالػػك، صُٔ)
ن
إُف قػػوؿ ابػػن الصػػبلح حػػُت سػػئل عػػن معػػٌت ىػػذا الكػػبلـ فقػػاؿ: السػػنة ىنػػا ضػػد البدعػػة، فقػػد يكػػوف اإلنسػػاف عا١ت

نػػا بالسػػنة. مث يعلػػق علػػى ىػػذا الكػػبلـ الشػػيخ أبػػو زىػػرة بقولػػو: ك٨تػػن نػػرل أف ا١تػػراد بالسػػن العلػػم بأقضػػيَّة الصػػحابة
التػػابعُت  كفتػػاكيهم، ككػػذلك العلػػم بأقضػػيَّة باٟتػػديث، كال يكػػوف عا١ت

 كفتاكيهم.
 .ُٖٔ( أبو زىرة، مالك، صُٕ)
 كما بعدىا. َُٕ( ا١ترجع السابق، صُٖ)
 .َْابن عبد الرب، االنتقاء، ص -
 .ِِّا١تدارؾ، القاضي عياض، ص -
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كبلن من ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز كاإلماـ مالك بن أنس كانا من   كالبلف  للنظر أفٌ  .١تفهـو االتباع يف البياف النبومٌ 
 .ينة اليت استقر لديها مفهـو السنة ٔتعناىا العمليٌ تبلمذة مدرسة ا١تد

 منهج مالك في الموطأ:

يقوؿ مالك: ال ٬توز األخذ باألحاديث اليت يركيها ىؤالء الصاٟتوف اَت العارفُت بالشريعة. كيقوؿ: "لقد أدرك  يف 
هم حديثنا، قيل لو: كَف يا أبا خ ٢تم فضل كصبلح كعبادة، ٭تدثوف كما أخذت عن كاحد منيلبلد )يعٍت ا١تدينة( مشااىذا 

َف يكونوا يعرفوف ٔتا ٭تدثوف". ككاف يقوؿ: "ال تأخذ العلم عن شيخ لو فضل كعبادة إذا كاف ال يعرؼ "عبد ا؟ قاؿ: 
 (.ُٗما ٭تدث")

ة نَّ يقوؿ الدىلوم: "فإف اتفق أىل البلد )أم ا١تدينة( على شيء أخذكا بنواجزه. كىو الذم يقوؿ يف مثلو مالك: السي 
 اليت ال اختبلؼ فيها عندنا أم يف ا١تدينة كذا ككذا".

كإف اختلفوا أخذكا بأقواىا كأرجحها إما بكثرة القائلُت بو، أك ١توافقتو لقياس قوم، أك ٗتريج من الكتاب كالسنة، 
 كىو الذم يقوؿ يف مثلو مالك: ىذا أحسن ما ٝتع .

كأكثقهم إسنادنا كأعلمهم بقضايا عمر كأقاكيل عبد ا   ككاف مالك من أثبتهم يف حديث ا١تدنيُت عن رسوؿ ا 
 بن عمر كعائشة كأصحأّم من الفقهاء السبعة، كبو كبأمثالو قاـ علم الركاية.

 في أي الفنون يصنف الموطأ, الحديث أو الفقو؟

فوجب االعتناء ٔتعرفة قاؿ اإلماـ الدىلوم يف حجة ا البالغة: "ككتب اٟتديث على طبقات ٥تتلفة كمنازؿ متباينة 
 طبقات كتب اٟتديث:

 فنقوؿ: ىي باعتبار الصحة كالشهرة على أربعة طبقات:
                                                           

 .َُٕ. تدكين السنة، إبراىيم فوزم، صُّْ( ا٠تطيب البغدادم، الكفايَّة،صُٗ)
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 كذلك ألف أعلى أقساـ اٟتديث ما ثب  بالتواتر كأٚتع  األمة على قبولو كالعمل بو.  -ُ
صار، أك مث ما استفاض من طرؽ متعددة ال يبقى معها شبهة يعتد ّٔا، كاتفق على العمل بو ٚتهور فقهاء األم -ِ

َف ٮتتلف فيو علماء اٟترمُت خاصة فإف علماء اٟترمُت ٤تل ا٠تلفاء الراشدين يف القركف األكُف ك٤تط رجاؿ العلماء طبقة 
بعد طبقة يبعد أف يسلم منهم ا٠تطأ الظاىر، أك كاف قوالن مشهورنا معموالن بو يف قطر عظيم مركينا عن ٚتاعة عظيمة من 

 الصحابة كالتابعُت.
أك حسن سنده كشهد بو علماء اٟتديث كَف يكن قوالن مًتككنا َف يذىب إليو أحد من األمة، أما ما  مث ما صح -ّ

كاف ضعيفنا موضوعنا أك منقطعنا أك مقلوبنا يف سنده أك متنو أك من ركاية آّاىيل أك ٥تالفنا ١تا أٚتع عليو السلف طبقة 
 بعد طبقة فبل سبيل إُف القوؿ بو.
الكتاب على نفسو إيراد ما صح أك حسن اَت مقلوب كال شاذ كال ضعيف إال مع بياف  فالصحة أف يشًتط مؤلف

 حالو، فإف إيراد الضعيف مع بياف حالو ال يقدح بالكتاب.

كالشهرة أف تكوف األحاديث الواردة فيها دائرة على ألسنة ادثُت قبل  ةأف تكوف األحاديث مشهور  -ْ
ث قبل ا١تؤلف رككىا بطرؽ شىت كأكردكىا يف مسانيدىم ك٣تاميعهم، كبعد ا١تؤلف تدكينها كبعد تدكينها فيكوف أئمة اٟتدي

اشتغلوا بركاية الكتاب كحفظو ككشف مشكلو كشرح اريبو كبياف إعرابو كٗتريج طرؽ أحاديثو كاستنباط فقهها، كالفحص 
 .حوث عنو إال ما شاء ا عن أحواؿ ركاهتا طبقة بعد طبقة إُف يومنا ىذا حىت ال يبقى شيء ٦تا يتعلق بو اَت مب

كيكوف نقاد اٟتديث قبل ا١تصنف كبعده كافقوه يف القوؿ ّٔا كحكموا بصحتها كارتضوا رأم ا١تصنف فيها كتلقوا  
كتابو با١تدح كالثناء، كيكوف أئمة الفقو ال يزالوف يستنبطوف منها كعنها، كيعتمدكف عليها كيعتنوف ّٔا، كيكوف العامة ال 

ىا كتعظيمها، كباٞتملة فإذا اجتمع  ىذاف ا٠تصلتاف يف كتاب كمل ككاف من الطبقة األكُف، كإف ٮتلوف عن اعتقاد
كما كاف أعلى حد يف الطبقة األكُف فإنو يصل إُف حد التواتر، كما دكف ذلك يصل إُف  .فقدتا رأسنا َف يكن لو اعتبار

ٟتديث ا١تفيد للعمل. كالطبقة الثانية إُف االستفاضة أك االستفاضة مث إُف الصحة القطعيَّة، أعٍت القطع ا١تأخوذ يف علم ا
 الصحة القطعيَّة، أك الظنيَّة كىكذا ينزؿ األمر.

فالطبقة األكُف منحصرة باالستقراء يف ثبلثة كتب: ا١توطأ، كصحيح البتارم، كصحيح مسلم. قاؿ الشافعي: "أصح 
ٚتيع ما فيو صحيح على رأم مالك كمن كافقو،  موطأ مالك، كاتفق أىل اٟتديث على أف الكتب بعد كتاب ا 
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 ،كأما على رأم اَته فليس فيو مرسل كال منقطع إال قد اتصل السند بو من أخرل فبل جـر أهنا صحيحة من ىذا الوجو
يينة كالثورم ف يف زماف مالك موطآت كثَتة يف ٗتريج أحاديثو ككصل منقطعو، مثل كتاب ابن أيب ذئب كابن عي نّْ كقد صي 
كقد ركاه عن مالك بغَت كاسطة أكثر من ألف رجل كقد ضرب الناس فيو  .مر كاَتىم ٦تن شارؾ مالكنا يف الشيوخكمع

أكباد اإلبل إُف مالك من أقاصي الببلد، فمنهم ا١تربٌزكف من الفقهاء كالشافعي ك٤تمد بن اٟتسن كابن كىب كابن قاسم، 
الرٛتن بن مهدم كعبد الرزاؽ، كمنهم ا١تلوؾ كاألمراء كالرشيد كابنيو كمنهم ٨تارير ادثُت كيحِت بن سعيد القطاف كعبد 

كقد اشتهر يف عصره حىت بلغ على ٚتيع ديار اإلسبلـ، مث َف يأت زماف إال كىو أكثر لو شهرة كأقول بو عنايَّة كعليو بٌت 
ثو كيذكركف متابعاتو كشواىده فقهاء األمصار مذاىبهم حىت أىل العراؽ يف بعض أمرىم، كَف يزؿ العلماء ٮترجوف أحادي

 (.َِكيشرحوف اريبو كيضبطوف مشكلو، كيبحثوف عن فقهو كيفتشوف عن رجالو إُف ااية ليس بعدىا ااية)
اختلف الناس كما قد علمنا يف ا١توطأ أىو كتاب فقو أـ كتاب حديث، فالذين قالوا إنو كتاب حديث الحظوا كثرة 

 كتاب فقو قد الحظوا فيو االٕتاه الفقهي ْتيث ٯتكن اعتباره كتاب فقو.  األحاديث الواردة فيو كالذين قالوا إنو

كاألقرب عندنا أف ا١توطأ أقرب ما يكوف إُف كتاب يف فقو السنة فهو ٭تاكؿ أف ٬تيب عن أسئلة فقهيَّة بسنن تصلح 
 أف تكوف فقهنا.

 ىل تفرد اإلمام مالك بمنهجو الذي صنف بو الموطأ؟ أم شاركو فيها أىل عصره؟

: )ما أعلم حُت قاؿ لقد تفرد اإلماـ مالك يف منهجو يف ا١توطأ على كل من عاصره كما أشار إُف ذلك الشافعي 
يف األرض كتابنا يف العلم أكثر صوابنا من كتاب مالك()

(. قاؿ اإلماـ مالك: عرض  كتايب ىذا على سبعُت فقيهنا من ُِ
 (.فقهاء ا١تدينة، فكلهم كاطأين عليو، فسميتو )ا١توطأ

كقاؿ القاضي أبو بكر بن العريب يف شرح الًتمذم: ا١توطأ ىو األصل األكؿ كاللباب، ككتاب البتارم ىو األصل  
 (.ِِالثاين يف ىذا الباب، كعليهما بٌت اٞتميع كمسلم كالًتمذم)

                                                           

 ( كما بعده.ُِّ/ُالغة، كراجي، مكتبة نور ٤تمد، )( انظر: شاه كِف ا الدىلوم، حجة ا البَِ)
 .ٖ( ابن حجر العسقبلين، مقدمة فتح البارم، مرجع سابق، صُِ)
 ( ا١ترجع السابق، ص د.ِِ)
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عُت كمن كقد صنف اإلماـ مالك ا١توطأ كتوخى فيو القوم من أحاديث أىل اٟتجاز، كمزجو بأقواؿ الصحابة كالتاب 
بعدىم. كقد كضع مالك ا١توطأ على ٨تو عشرة آالؼ حديث، فلم يزؿ ينظر فيو، يف كل سنة، كيسقط منو، حىت بقي 

 ىذا.

كقد أخرج ابن عبد الرب عن عمر بن عبد الواحد صاحب األكزاعي، قاؿ عرضنا على مالك ا١توطأ يف أربعُت يومنا،  
  أربعُت يومنا! كما أقل ما تفقهوف فيو!فقاؿ: كتاب ألفتو يف أربعُت سنة، كأخذ٘توه يف

 كقاؿ السيوطي: كما من مرسل يف ا١توطأ إال كلو عاضد أك عواضد.

ا١توطأ يعترب من الكتب ا١تدكنة يف كق  مبكر، كأيضا ألف اإلماـ مالك قد اقًتح الرٝتيوف عليو إعداده ككتابتو 
مهما ١تا كاف يصدر من دراسات ككتب بعد بداية عصر كعرضوا عليو فكرة تعميمو، فهو يف ىذه اٟتالة ٯتثل ٪توذجا 

 التدكين الرٝتٌي.

 نظرة تاريخيَّة على نشأة وتدوين العلوم اإلسالميَّة. -

يكن  مفل« فلسفة التلقي»ٯتكن أف نسميو بػ -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-جيل التلقي، كما تعلمو من رسوؿ ا
يعنايد يقوؿ: يوجد لديهم حاجة لطرح األسئلة فالقرآف آّ أيًحلَّ (، كيقوؿ: ِٗ)البقرة: خىلىقى لىكيٍم مىا يف األىٍرًض ٚتًى

 (.ْ)ا١تائدة: لىكيمي الطَّيّْبىاتي 

  ًٍديكنىوي مىٍكتيوبنا ًعٍندىىيٍم يف التػٍَّورىاًة كىاإًل٧ت ٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن يًل يىٍأميريىي الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ األيمّْيَّ الًَّذم ٬تًى
لُّ ٢تىيمي الطَّيّْبىاًت كى٭تيىرّْـي عىلىٍيًهمي ا٠ٍتىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاألىٍابلؿى الَّ  انىٍ  عىلىٍيًهٍم فىالًَّذينى آمىنيوا ًبًو كىعىزَّريكهي اٍلميٍنكىًر كى٭تًي يًت كى

 (. ُٕٓ)األعراؼ: الًَّذم أيٍنزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  كىنىصىريكهي كىاتػَّبػىعيوا النُّورى 

ُت كافة قادرين على معرفة تفاصيل مىا حـر عليهم ليستثنوه حفهذه الكلٌيات كالقواعد ٕتعل قرٌاء الصحابة كا١تصل 
القرآف عنها كَف ينبو بياف رسوؿ م يف تلك آّاالت الرحبة اليت سك  اهتكٮترجوه من ميادين سلوكياهتم ك٭تصركف استماع
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نػىهيمىا ميشىبػَّهىاته الى يػىٍعلىميهىا كىًثَته ًمٍن : »إُف حظر شيء منها، كلذلك قاؿ رسوؿ ا  ا  ه كىبػىيػٍ ـي بػىُتّْ ؿي بػىُتّْه كىاٟتٍىرىا اٟتٍىبلى
بػَّهىاًت اٍستىبػٍرىأى ًلًديًنًو كىًعٍرًضًو كىمىٍن  كىقىعى يف الشُّبػيهىاًت كىرىاعو يػىٍرعىى حىٍوؿى اٟتًٍمىى ييوًشكي أىٍف يػيوىاًقعىوي أىالى النَّاًس فىمىٍن اتػَّقىى اٍلميشى

ٍت لىحىٍ  صىلىحى اٞتٍىسىدي كيلُّوي كىًإذىا فىسى كىًإفَّ ًلكيلّْ مىًلكو ًٛتنى أىالى ًإفَّ ًٛتىى اللًَّو يف أىٍرًضًو ٤تىىارًميوي أىالى كىًإفَّ يف اٞتٍىسىًد ميٍضغىةن ًإذىا صى  دى
 . (ِّ)«فىسىدى اٞتٍىسىدي كيلُّوي أىالى كىًىيى اٍلقىٍلبي 

يف أمور أخرل ٦تا اشتمل القرآف آّيد عليو من آداب ككسائل  فتتجو األنظار بعد ذلك إُف التأسي برسوؿ ا  
 ذلك ٦تا ٯتكن أف كنظر يف ميادين ا٠تلق كالتستَت كاإلبداع كما إُف .اعتبار كطرائق نظر يف الكوف كاٟتياة كأمثاؿ كقصص

يؤدم إُف بناء عقليَّة االستتبلؼ كالشتصيَّة األميَّة ا١تؤ٘تنة القادرة على الوفاء بالعهد اإل٢ًتٌي كاجتياز اختبار االبتبلء. 
ألٌف ذلك الوىم الًَّذم ساد فيما بعد كاختزؿ الكتاب كالرسوؿ كالرسالة يف أحكاـ كفقو كقانوف كتشريع َف تكن ًىيى 

 . «جيل التلقي»ائدة لدل الفكرة الس

كلو أف علـو ا١تسلمُت أخذت من ىذه األصوؿ كيف تلك ا١ترحلة كمت تدكينها يف عهد الشيتُت أيب بكر كعمر  
كلتعلمنا فلسفة حياة ٕتعل  «فقًها عمرانّيا أكبر»كالسنوات الس  األكُف من خبلفة عثماف لرأينا علومنا أخرل كلورثنا 

قواعد ٦تارسة ال قوائم يف بياف أحكاـ تكلٌيفيَّة كأحكاـ كضعيَّة يزاد يف كل منها كينقص من الدين نظاـ حياة كسنن ك 
ْتسب السجاؿ كاٞتداؿ كاالٕتاىات كالتٌيارات اإلنسانيَّة يف اٟتياة كْتسب الضغوط اليت تفرزىا التيٌارات الفكريَّة العديدة 

ندكب كا١تباح كاألسباب كالشركط كا١توانع كمنطلقات اٟتكم عرب العصور. حىت صارت قوائم اٟتبلؿ كاٟتراـ كا١تكركه كا١ت
بالصحة أك البطبلف كالقضاء كاألداء كما إُف ذلك تنوء ّٔا اٟتاكيات فضبل عن عقوؿ كقلوب الرجاؿ كما زال  ىذه 

 ياة. القوائم يف ازدياد، كقوائم كقواعد فهم القرآف كالدكر النبوٌم يف تناقص كابتعاد عن ٣تاالت التأثَت يف اٟت

                                                           
 . ِٗٔٗصحيح مسلم، باب ا١تساقاة، باب أخذ اٟتبلؿ كترؾ الشبهات،كرقمو  (ِّ)
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يف تلقيو كتبلكتو  لو أٌف جهود القراء كالعلماء من ا١تسلمُت إته  ٨تو الكتاب الكرمي ك٨تو طرائق رسوؿ ا  
قادر على بناء اٟتياة  «فقو حضارّي عمرانيّ »عليهم كتعليمهم إياه كتلقينهم حكمتو كتزكيتهم بو لكاف بُت أيدينا اليـو 

 ة الطيبة للبشر ليظهر بذلك الدين على الدين كٌلو كيعم األرض السبلـ. كتأسيس العمراف كتقدمي ٪تاذج اٟتيا

كىنا نذكر نبذة  .(ِْ)اٟتكمة ا١تطلقة كا١تشيئة النافذة كلكن سنة التدافع كابتبلء الناس ك٘تحيصهم ماضيَّة كلو  
 عن نشأة كتدكين بعض العلـو اإلسبلمية:

قرآف ليفهمو من َف يصل ذكقو كإدراكو إُف فهم دقائق اللغة العربيَّة، علم التفسَت: التفسَت شرح مراد ا تعاُف من ال
كقد دعا السلف إُف تدكينو شعورىم بضعف اللغة العربيَّة بُت أكثر ا١تسلمُت بسبب كثرة الدخبلء فيها، فكتبوا ما انتهى 

ن عٌباس، كزيد بن ثاب ، كاَتىم إليهم يف ذلك عن الصحابة الذين اشتغلوا بتفسَت القرآف، مثل: علٌي، كابن مسعود، كاب
فكاف التفسَت مع ذلك من ٚتلة أكَّؿ كتاب  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-٦تن كانوا يكتبوف ما انتهى إليهم من رسوؿ ا 

ىػ( الذم صنَّفو يف اآلثار  ُْٗىػ كتوىف سنة  َٖا١تٌكي )كلد ٔتكو سنة  إلسبلـ ىو كتاب عبد ا١تلك بن جريجأيلّْف يف ا
 ال عن أصحاب ابن عباس عطاء ك٣تاىد كاَت٫تا.منقو 

                                                           
الشٍَّمسي ظرؼ للسنن كذك عبلقة ال ٗتفى فيها ؛ فالزمن يف ا١تنظور القرآيٌن خىلقه من خلق ا « لزمنا»كال شك أف « الزمن»البعض ينسب كثَتنا من التبدالت إُف  (ِْ)

اًر ميٍبًصرىةن لًتىٍبتػىغي ( ٓ)الرٛتن: كىاٍلقىمىري ًْتيٍسبىافو  ٍونىا آيَّة اللٍَّيًل كىجىعىٍلنىا آيَّة النػَّهى وا فىٍضبل ًمٍن رىبّْكيٍم كىلًتػىٍعلىميوا عىدىدى السًّْنُتى كىاٟتًٍسىابى كىكيلَّ شىٍيءو فىصٍَّلنىاهي كىجىعىٍلنىا اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى آيػىتػىٍُتً فىمىحى
قدٯتنا فحسب، ألرض، ال ( ككوف ىذه اآليَّة الكرٯتة ترد يف سورة اإلسراء لو داللتو الكبَتة؛ فاإلسراء ىي السورة ا١تفتتحة بالربط بُت أىم بقعتُت على كجو اُِ)اإلسراء: تػىٍفًصيبل

  كضع للناس، كجعلو ا ٤ترمنا إُف ا١تسجد بل حديثنا كذلك فقد ربط بينهما أكالن إبراىيم ا٠تليل يف مثٌلث ٕتوالو. مث ربط بينهما خامت النبٌيُت عندما أسرل بو ليبلن من أكؿ بي
ا فتم الربط بُت ارَّـ كا١تقدَّس ليكوف الدين   « بوحدة الدين». كلتكوف مصدر إ٭تاء دائم للبشريَّة  -كٌلو-األقصى الذم جعلو ا مباركن

 اليهودٌم كالنصرايٌن: نزكؿ القرآف يف األرض ارمة يف ليلة القدر على خامت النبيُت مثل ٟتظة انطبلقة حداثة إف صح التعبَت بالنسبة للًتاث اإلبراىيمٌي ك 

ما أثر٫تا الكبَت يف التاريخ: أمَّة أدخل  األرض ا١تقٌدسة، كأمَّة أخرج  من األرض اٌرمة، كمت استكماؿ صناعتها بُت حـر ا كمت الربط بُت الزماف كا١تكاف، كأدكار أمٌتُت كاف ٢ت
إف صح التعبَت بالنسبة « حداثة»بلقة لقد مٌثل نزكؿ القرآف آّيد يف األرض اٌرمة يف ليلة القدر على رسوؿ ذم قدرو رفع ا لو ذكره كختم بو النبٌيُت ٟتظة انط كمدينة رسولو 

ًديثنا يػيٍفتػىرىل (، ِ)األنبياء: مىا يىٍأتًيًهٍم ًمٍن ًذٍكرو ًمٍن رىًٍّّْٔم ٤تيٍدىثو ًإال اٍستىمىعيوهي كىىيٍم يػىٍلعىبيوفى للًتاث اإلبراىيمٌي الذم كاد يندثر، مث اليهودٌم خاٌصة كالنصرايٌن كذلك:  مىا كىافى حى
ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلّْ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٛتىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى كىلىًكٍن تىٍصًدي  (. فالزماف كا١تكاف ال بد من مبلحظتهما يف آّاؿ الفقهٌي.ُُُ)يوسف: قى الًَّذم بػىٍُتى يىدى
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لبياف  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-علـو اٟتديث: ظهر علم اٟتديث عند اىتماـ ا١تسلمُت بنقل سَتة النيب 
األحكاـ، أك تفسَت القرآف كما إُف ذلك. ككاف يف بادئ نشأتو ينقل شفويَّا على أفواه الصحابة فَتكم كلّّ منهم ما ٝتعو 

ىده باللف  أك ا١تعٌت. فعندما توىف الكثَت من الصحابة كَف يبق إال ا١تعٌمرين أمثاؿ أيب ىريرة، كأيب موسى األشعرم، أك شا
ليهتدم  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-كعبد ا بن عمر، كعبد ا بن عباس اشتدت اٟتاجة إُف ٚتع كتدكين كبلـ النيب 

، فدكّْف بعض منو متناثرا يف أ ، مث بدأت الركاية سبلـ كىو كتاب عبد ا١تلك بن جريجكؿ كتاب أيلّْف يف اإلبو القـو
كأخذكا يدلسوف يف اٟتديث خاصة منهم الوعَّاظ كالقصَّاصُت كأنصار  كالتدكين بعده فأطمع بعض الناس حبنا للشهرة

ٌلف يف ذلك لنقل ما صح ا١تذاىب كالنحل. يومئذ شعر العلماء بوجوب نقد الركاة كضبط األسانيد، ككاف أكؿ كتاب أي 
 من اٟتديث ا١تأثور عن الصحابة كتاب )ا١توطأ( لئلماـ مالك بن أنس، مث تبله صحيحا البتارم كمسلم كاَت٫تا.

فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمن كيلّْ ًفٍرقىةو مّْنػٍهيٍم طىآئًفىةه  ﴿علم الفقو: ظهور الفقو يف اإلسبلـ قدمي، بل مأمور بو يف قولو تعاُف: 
يًن لّْيىتػىفىقَّ  ، كمع -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-(، كلكن شدة اٟتاجة إليو كان  بعد كفاة النيب ُِِ)التوبة: ﴾هيوٍا يف الدّْ

حدكث اٟتوادث كسعة السلطاف، ك١تا كاف أصل دين اإلسبلـ ىو القرآف، كفيو تبياف كل شيء ككاف ا١تراد بذلك أفَّ فيو 
صد الشريعة يف ا٠تلق أخذكا يستنبطوف منو تفاريع األحكاـ يف ٚتيع الشؤكف. أصوؿ األحكاـ ككلياهتا، كاإلشارة إُف مقا

ككاف قد انفرد من بُت الصحابة قـو برجحاف الرأم كالتفرغ ٢تذا ا١تهم ٝتوا بالفقهاء منهم: علي بن أيب طالب، كزيد بن 
عدىم اشتهر أصحأّم، مثل: عركة ثاب ، كمعاذ بن جبل، كعمر بن ا٠تطاب، كعبد ا ابنو، كعبد ا بن عباس، كمن ب

 .ِٓبن الزبَت، كسعيد بن ا١تسيب، كابن الشهاب، كالقاسم بن ٤تمد با١تدينة، كشريح بالكوفة، كأيب قبلبة بالشاـ، كاَتىم

 التي تواجهها. المنهجية نبذة عن العلوم المقاصديَّة واإلشكاالت -
 علم الكالم. . أ

 .ِٔالدينيَّة بإيراد اٟتجج عليها كدفع الشبو عنها : ىو علم ييقتىدر بو على إثبات العقائدتعريفو

                                                           
25

 )بتصرف( 321-321(. ص2002أنظر: ابن عاشور، الطاىر. أليس الصبح بقريب. )القاىرة: دار السالم  
 ِٖمبادئ العلـو األحد عشر، للشيخ رجب الصاٟتي، ص ٖتقيق ِٔ
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كصفاتو كأحواؿ ا١تمكنات يف ا١تبدأ كا١تعاد فيبحث عن ذاتو  كيعرؼ أيضا بأنو علم يبحث فيو عن ذات ا تعاُف
تعاِف بأنو موجود قدمي ٥تالف للحوادث كعن صفاتو من حيث أهنا كاجبة للذات أك جائزة قدٯتة أك حادثة كصفات 

 .ِٕؿ إُف اَت ذلك من التقسيماتاألفعا
ا١توجود من حيث ىو موجود باعتبار أنو يبحث فيو عن أحوالو إلثبات العقائد الدينيَّة كّٔذا االعتبار موضوعو: 

و موجود من حيث ىو موجود ال ّٔذا االعتبار بل باعتبار ماىو عليو يف نٌ إكميَّة كالطبيعات فااير موضوع اإل٢تيات اٟتً 
 .ِٗالقاضي األرموم موضوعو: ذات ا تعاُف. كقاؿ ِٖالواقع

يػىٍرفىًع اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا ًمنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى  الًتقي من حضيض التقليد إُف ذركة اإليقاف، قاؿ تعاُف:فائدتو: 
  َّ(ُُ)آّادلة: دىرىجىاتو 

ما أف تكوف باحثة إما عن أحواؿ اَته كىذه إتعاِف ك  ما أف تكوف باحثة عن أحوالوإعلى طريقة ا١تتقدمُت  مسائلو:
عن أحواؿ الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ كأما عن أحواؿ ا١تمكنات يف ا١تبدأ كا١تعاد شرعنا كعلي طريقة ا١تتأخرين أما أف 

ض كاَت٫تا  تكوف مبادئ كأما أف تكوف مقاصد كاألكِف أما أف تكوف باحثة علن أحواؿ األمور الشاملة للجواىر كاألعرا
كالدليل كالنظر فيو على ما مر كاٟتاؿ كالوجود كاألمكاف كالعلة كا١تعلوؿ أما عن أحواؿ األعراض كأما عن أحواؿ اٞتواىر 

 . ُّكالثانيَّة أما أف تكوف باحثة عن أحوالو تعاِف كأما عن أحواؿ اَته كالرسل كاليـو اآلخر
الدينيَّة أك ما يتوقف عليو إثبات شيء منها توقفا قريبا أك قضاياه ا١تدللة اليت ىي العقائد  وقيل أن مسائلو:

 .ِّبعيدا
 ١تا عداه من العلـو التقدـ عليها ألنو أىم اٞتميع ألهنم مدار اإلٯتاف. ونسبتو

كقيل ١تا كثرت الفنت أمر ا١تنصور  ،قيل مالك بن أنس كألف فيو رسالةك ، أبو حنيفة كٝتاه الفقو األكرب  قبل واضعوك
إلزالتها كأما تكلم عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو يف التوحيد فلم يكن على سبيل التدكين كما اشتهر أف بوضع كتب 

كاضعو أبو اٟتسن األشعرم كمتابعوه كأبو منصور ا١تًتيدم كمتابعوه فلعلو مبٍت على عدـ مشولو لعلم ا١تتالف كا١تعتزِف 
                                                           

، مد أيب علياف الشافعي )٥تطوط(. بتصرؼالانظر:  ِٕ  لؤلؤ ا١تنظـو شرح مبادئ العلـو
 .ا١تنظـواللؤلؤ  ِٖ
، ص ٖتقيق  ِٗ  .َّمبادئ العلـو
 

 ا١تنظـوانظر اللؤلؤ  ُّ
، ص ٖتقيق ِّ  .ُّ مبادئ العلـو
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ا قيل بإثبات العقائد ا١توافقة لظواىر السنة كٖتقيق أدلتها كدفع كال شك أهنما ٫تا اللذاف قاما يف أكؿ القرف الرابع كم
 الشبو الواردة عليها من طرؼ ا١تتالفُت.

متو األكُف ىي عرض العقائد كيعترب علماء تصنيف "العلـو االسبلميَّة" علم الكبلـ أساس علـو ا١تقاصد، كأٌف مه
 ل ما قد يثار من شبهات حو٢تا.ميَّة عرضنا صحيحنا سليمنا، كالدفاع عنها، كدرء كاالسئل

ك اإلنساف كالكوف، كبناء  -تبارؾ كتعاُف - كاعتربه الكثَتكف من علمائو أنو العلم ا١تناط بو ٖتديد العبلقة بُت ا
 التصور االسبلمٌي الصحيح، لكٌن ىذا العلم على أ٫تيَّتو قد أصيب بآفات عديدة:

من قضايا كان  مثارة يف عهد التأسيس، كاستمر يف مناقشة كتداكؿ  : أنٌو قد كقف عندما تركو ركاده األكائلأك٢تا
٢تم كجود من أشاعرة كماتريديَّة كمعطلة كجهميَّة  تلك ا١تقاالت ٔتا يف ذلك مقوالت قد باد أصحأّا كىلكوا، كَف يعد

استجد بعد ذلك من كمعتزلة...اٍف الفرؽ اليت ٕتاكزت سائر أرقاـ فرؽ األدياف األخرل. كترؾ ىذا العلم ما حدث ك 
يت مقوالت مثل ا١تاركسيَّة كالوجوٌديَّة كاللرباليَّة كالعدميَّة. كالعلمانيَّة سواء اليت أخذت موقف اٟتياد من الدين كالتديُّن أك ال
ا أنكرت التديُّن، كحاكل  ٤تاصرة ا١تتديّْنُت، فالطالب قد ٭تصل على درجة الدكتوراة يف ىذا العلم من اَت أف يتعلم شيئن 

 ديولوجيات كا١تذاىب الفكريَّة ا١تعاصرة، كالفلسفات اليت أفرزهتا.يعن األفكار كاال

كاإلنساف: فالتصور الذم يقدمو "علم  –تعاُف – يف ٣تاؿ العبلقة بُت ا : أٌف ىذا العلم قد كلَّد اضطرابنا كبَتناثانيها
استبلبنا، ْتيث يصٌور اإلنساف  -كٌلو  –بيعة كالكوف يستلب اإلنساف كالط –تعاُف  –الكبلـ" عن تلك العبلقة: أف ا 

ا أليَّة حريَّة أك أختيار، يهيمن البارئ سبحانو عليو بالقهر كاٞتربكت، كىو اَت ٥تٌَت   –  فيما يؤمر بو؛ إذ يكتفي افاقدن
قاب كسيف القدر. إٌف بإصدار التعليمات ترايبنا كترىيبنا، كالعبد دائر بُت الرابة يف الثواب كا٠توؼ من الع -سبحانو

ا من التصور الذم ظهر يف ركايَّة ٧تيب  التصور الذم يرتسم يف الذىن نتيجة بعض األطركحات الكبلميَّة قريب جدن
٤تفوظ يف أكالد حارتنا "للجببلكٌم"، كىو تصور تلمودمّّ توارثيّّ أسقط على التصٌور القرآيٌن النقٌي ا١تنَت ا١تشرؽ من 

رب اٞتنود"، ا مضطربنا يتأرجح بُت جرب كقهر "اط بتصورنا، كبعقيدتنا، كشكل مناخنا فكريِّا كنفسيِّ الثقافة الشفويَّة فأح
تبارؾ  –كاختيار مشوب منقوص بالقدر الغامض يف أذىاف الناس. كتنزيو مشوب بالتشبيو، كتعطيل فلم تعد عبلقة ا 
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ًٍلكي ٢تىيٍم رًٍزقنا النحل ﴿ ساف الذم صورتو آيات سورةننساف ىي عبلقة ذلك اإلباإل –تعاُف  كىيػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الٌلًو مىا الى ٯتى
ٍيئنا كىالى يىٍستىًطيعيوفى  ضىرىبى الٌلوي  (ٕٓ) فىبلى تىٍضرًبيواٍ لًٌلًو األىٍمثىاؿى ًإفَّ الٌلوى يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى  (ْٕ)مّْنى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض شى

ا  ٍليوكنا الَّ يػىٍقًدري عىلىى شىٍيءو كىمىن رَّزىقػٍنىاهي ًمنَّا رًٍزقنا حىسىننا فػىهيوى يينًفقي ًمٍنوي ًسرِّا كىجىٍهرنا ىىٍل مىثىبلن عىٍبدن يىٍستػىويكفى اٟتٍىٍمدي لًٌلًو بىٍل ٦تَّ
ا يػيوىجّْهوُّ الى كىضىرىبى الٌلوي مىثىبلن رَّجيلىٍُتً أىحىدي٫تيىا أىٍبكىمي الى يػى  (ٕٔ) أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى  ٍقًدري عىلىىى شىٍيءو كىىيوى كىلّّ عىلىى مىٍوالهي أىيٍػنىمى

ٍل يىٍستىًوم ىيوى كىمىن يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىىيوى عىلىى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو  كىلًٌلًو اىٍيبي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىمىا أىٍمري  (ٕٕ) يىٍأًت ًٓتىٍَتو ىى
كىالٌلوي أىٍخرىجىكيم مّْن بيطيوًف أيمَّهىاًتكيٍم الى تػىٍعلىميوفى  (ٖٕ)اٍلبىصىًر أىٍك ىيوى أىقػٍرىبي ًإفَّ الٌلوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره  السَّاعىًة ًإالَّ كىلىٍمحً 

ةى لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى  ٍيئنا كىجىعىلى لىكيمي اٍلسٍَّمعى كىاألىٍبصىارى كىاألىٍفًئدى طٍََّتً ميسىتَّرىاتو يف جىوّْ السَّمىاء مىا أىَفٍى يػىرىٍكٍا ًإُفى ال (ٕٗ)شى
يىاتو لّْقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى﴾ ٯتيًٍسكيهينَّ ًإالَّ الٌلوي ًإفَّ يف ذىًلكى  عبلقة  –جل شأنو –كىي عبلقة تتيح لئلنساف أف يبٍت مع إ٢تو  آلى

ا على حٌبو كطاعتو، كا٠تبلفة ، كا ٭تبُّو، كىو قد أبـر م-تعاُف –تسمح بتفتح طاقاتو ك٪تٌوىا، فهو ٭تٌب ا  ع ا عهدن
لقرآف قد ذكر جند ا يف قولو: يف األرض كإذا كان  التوارة ك التلمود قد أكثرا من كصف ا بأنٌو "رب اٞتنود" فإف ا

 أىتىاؾى حىًديثي اٞتٍينيودً ىىٍل  معرض الذـ يف قولو ﴿من سورة ا١تدثر(، كذكر اٞتنود يف ُّ) ﴾كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبّْكى ًإالَّ ىيوى ﴿
 ( من سورة الربكج.ُٖ-ُٕ) ( ﴾ُٖ)ٍرعىٍوفى كىٙتىيودى فً  (ُٕ)

: كاأللوىيَّة" يف عقيدتنا كالربوبيَّة قد أسقط  عليها الركاسب التارٮتيَّة كاالجتماعيَّة اٞتاىليَّة كالكتابيَّة اليت كان  ثالثنا
كإعادة بنائها قرآنيِّا مدخل أساس  -تعاُف  –وبيَّة. فتصحيح العبلقة با سائدة قبل نزكؿ القرآف آّيد كاأللوىيَّة كالرب

للتتٌلص من الغلٌو كالتطرؼ كاال٨تراؼ يف ٣تاؿ االعتقاد، ْتيث ال يتوىم إنساف أف باستطاعتو أف يفرض على الناس 
عي حاكميَّة إ٢تيَّة يفرض على الناس بدعول أنٌو يطبق بسم ا الدين قسرنا على الناس. أك يد –تعاُف  –شيئنا نيابة عنو 

جعل أمره  -تبارؾ ك تعاُف –ّٔا فهمو للدين فالفرؽ كبَت بُت فقو الدين كفقو التدٌين كبُت فقو النزكؿ كفقو التنزيل. فا 
ا شيئنا ٯتر عرب )توسُّط إرادٌم( ليتحقق عرب ٣تموعة من السنن كالقوانُت ا١توضوعيَّة، كالتفاعل مع اإلنساف كالوا قع، آخذن

قد بلغ  –تعاُف  –بكل مكٌونات اإلنساف كالظركؼ ا١توضوعيَّة اليت ٖتيط بو قبل أف يتمثل يف الواقع شيئنا مذكورنا. كا 
كىافى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى الٌلًو حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل كى أيو، فعلَّل إرساؿ الرسل بقولو: ﴿من تكرٯتو لئلنساف أف احًـت عقلو كر 

من سورة النساء( فلو أفَّ ىناؾ استبلبنا قهريِّا لئلنساف ١تا عٌلل إرساؿ الرسل بذلك. كاتباع  ُٓٔ) ﴾الٌلوي عىزًيزنا حىًكيمنا
بُّوفى الٌلوى فىاتًَّبعيوين : ﴿-تعاُف  –لغو عن ربو ربط ْتبو فيما يب –صلى ا عليو كآلو كسٌلم  –رسوؿ ا  قيٍل ًإف كينتيٍم ٖتًي
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أنو ال يكره  –جل شأنو –من سورة آؿ عمراف(، كأعلن  ُّ) ﴾ًبٍبكيمي الٌلوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىالٌلوي اىفيوره رًَّحيمه ٭تيٍ 
بُّ اٍلميتىطىهّْرًينى  بل يكره أعما٢تم، فاف تابوا: فػ﴿ العصاة، بُّ التػَّوَّاًبُتى كى٭تًي  (.ِِِ:البقرة) ﴾ًإفَّ الٌلوى ٭تًي

عقيدة من الشوائب، كتنقيَّة العلم الذم يشكل كعاءنا ٢تا من تلك اإلسقاطات من أىم ا١تداخل اليت تزيل فتطهَت ال
 سليمنا.  عيد بناء عبلقة ا بعباده بناءن الغلٌو عنها، كت

 علم األصول. . ب

ّٔا، ككيفيَّة حاؿ فقد عرفوه بأنَّو ٣تموع طرؽ الفقو على سبيل اإلٚتاؿ، ككيفيَّة االستدالؿ  «أصول الفقو»أما علم 
 . كقد تقدم  مراجعتنا لو. (ّّ)ا١تستدؿ ّٔا

 موضوعو:  

 . (ّْ)األدلة الشرعيَّة السمعيَّة من حيث إثبات األحكاـ الشرعيَّة ّتزئٌياهتا بطريق االجتهاد بعد الًتجيح عند تعارضها 

 فائدتو:  

 لشارع للمؤىلُت لبلجتهاد كا١تستوفُت لشركطو. إ٬تاد القدرة على معرفة األحكاـ الشرعيَّة من األدلة اليت نصبها ا 

أٌما مىا يستفيده اَت ا١تؤىلُت لبلجتهاد من ىذا العلم فهو معرفة مذاىب آّتهدين، كمدارؾ األحكاـ عندىم ْتيث  
قواعد  تنمو لدل األصوٌِف القدرة على دراسة ا١تذاىب كٖتليلها كالقدرة على االختيار منها كالًتجيح بينها، كالتتريج على

 األئمة آّتهدين. 

  

                                                           
 (. ْٗ/ُ(، )جُٕٗٗ/ُّٗٗ) ُدراسة كٖتقيق طو جابر العلواين، الرياض جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلميَّة ط« أصوؿ الفقواصوؿ يف علم »فتر الرازم  (ّّ)
 (. ِِـ يف أصوؿ الفقو )ص ُّٔٗ-ق  ُِّٖمذكرة أساتذة كليَّة الشريعة يف األزىر لسنة  (ّْ)
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 العلوم التي استمدت مسائل العلم منها: 

يف حقيقتو علم قائم بذاتو، مستقل عن اَته، كلكنَّ لو مقٌدمات ال يستطيع األصوٌِف  «أصول الفقو»علم  
 االستغناء عنها قد استمدت من علـو كثَتة: 

الذم اعتاد الكاتبوف يف األصوؿ من  «المنطق األرسطيّ »فبعض ىذه ا١تقدمات قد استفيد من علم   (أ)
ا١تتكٌلمُت أف يقدموا لكتاباهتم ّٔا كمباحث الدالالت الَّلفظيَّة كأقسامها، كانقساـ الٌلف  إُف تصور كتصديق، كاٟتاجة 

،  -بناء على ذلك-إُف الكبلـ  عن مبادئ التصورات من األقواؿ الشارحة كالتعريفات كانقسامها إُف حدكد كرسـو
لتصديقات، كالكبلـ على الربىاف ككيفيَّة استتدامو يف إثبات دعول ا١تستدؿ كنقض كبلـ ا١تعارض أك ا١تعًتض كمبادئ ا

 ك٨تو ذلك. 
أىو الشرع أـ العقل؟ كما  «الحاكم»ككبلمهم عن   «علم الكالم»كبعض ىذه ا١تقدمات استقوىا من   (ب)

 أ٬تب بالشرع أـ بالعقل؟  «شكر المنعم»ك «حكم األشياء قبل الشرع»ٟتق ذلك من الكبلـ عن 
)ج( كبعضها عبارة عن أحكاـ كليَّة للغات بلورىا األصولٌيوف كاستمدكىا من ا١تباحث الٌلغويَّة كا١تباحث ا١تتعٌلقة  

بالٌلغات ككضعها، كانقساـ األلفاظ إُف حقائق ك٣تازات، كالكبلـ عن االشًتاؾ كاالشتقاؽ كالًتادؼ كالتوكيد كالعمـو 
 اٟتركؼ ك٨توىا. كا٠تصوص كمعاين 

بُت الكتاب  -ْتسب تصورىم–ككثَت من ا١تباحث ا١تشًتكة   «الكتاب والسنَّة»)د( كبعضها قد استمد من علـو  
كالسنة؛ ٨تو الكبلـ على التواتر كاآلحاد، كالقراءة الشاذة كحكمها، كاٞترح كالتعديل، كالناسخ كا١تنسوخ، كاألحواؿ 

 َتىا. الراجعة إُف منت اٟتديث أك طريقو كا

أك أدلتها التفصيليَّة من الكتاب  «الفروع الفقهيَّة»)ق( كما أفَّ األمثلة اليت ٯتٌثل ّٔا األصولٌيوف مستمدة من  
 كالسنة كاَت٫تا. 
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 : (ّٓ)المباحث التي يتعرض لها األصولّيون غالًبا 

 مباحث اٟتكم كاٟتاكم كما يتصل ّٔا.  -االبنا–)أ( مقٌدمات منطقيَّة. تتبعها  

 ب( مباحث اللُّغات. ) 

 )ج( األكامر كالنواىي.  

 )د( العمـو كا٠تصوص.  

 )ق( آّمل كا١تبُت.  

 )ك( النسخ.  

 . «ودالالتها -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-أفعال رسول اهلل »)ز( األفعاؿ؛  

 )ح( اإًلٚتاع.  

 . «السنة»)ط( األخبار  

 )م( القياس.  

 )ؾ( التعارض كالًتجيح.  

 جتهاد كالتقليد. )ؿ( اال 

 )ـ( األدلة ا١تتتلف فيها.  

                                                           
 «. األدلة ا١تتتلف فيها« »القياس« »اإلٚتاع« »السٌنة»، «القرآف»صادر األحكاـ الشرعيَّة ىناؾ عدد من ا١تباحث األخرل كىي: تعليل النصوص، اٟتكم، م (ّٓ)
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: ييعد أبو عبد ا ٤تمد بن إدريس الشافعي رضي ا عنو ىو أكؿ من دكَّف يف أصوؿ الفقو على سبيل واضعو
 «.الرسالة»االستقبلؿ، صنَّف فيو كتاب 

لناسخ كا١تنسوخ، كَف يصل كآخر يف ا كتب أٛتد بن حنبل كتابنا يف طاعة الرسوؿ   -رٛتو ا-كبعد الشافعي 
. مث  ّٔتتابع العلماء يف الكتابة، كأخذكا ينظموف أْتاث ىذا العلم كيوٌسعونو كيزيدكف عليو.  منها شيء ٖت  أيدينا اليـو

كاعلم أف ىذا الفن من الفنوف ا١تستحدثة يف ا١تلة، ككاف السلف يف انيَّة عنو، كيقوؿ ابن خلدكف يف مقدمتو: "  
١تعاين من األلفاظ ال ٭تتاج فيها إُف أزيد ٦تا عندىم من ا١تلكة اللسانيَّة. كأما القوانُت اليت ٭تتاج إليها يف ٔتا أف استفادة ا

استفادة األحكاـ خصوصنا، فعنهم أيًخذ معظمها. كأما األسانيد فلم يكونوا ٭تتاجوف إُف النظر فيها، لقرب العصر 
كذىب الصدر األكؿ كانقلب  العلـو كلها صناعة، احتاح الفقهاء  ك٦تارسة النقلة كخربهتم ّٔم. فلما انقرض السلف،

كآّتهدكف إُف ٖتصيل ىذه القوانُت كالقواعد، الستفادة األحكاـ من األدلة، فكتبوىا فننا قائمنا برأسو ٝتوه أصوؿ الفقو. 
 ّٕ ككاف أكؿ من كتب فيو الشافعي رضي ا تعاُف عنو. أملى فيو رسالتة ا١تشهورة"

نو يف القرف ا٢تجرم الثاين كاف كافينا يف الكشف عن يكٚتعو كتدك  «أصول الفقو»البعض أف الكشف عن  لقد ظن
كثَت من الضوابط ا١تنهجيَّة كالشك، كبعض ا١تباحث   «أصول الفقو»فيو!! كيف  «المنهج القرآنّي والمنهجيَّة المعرفيَّة»

مباحث القياس األصوٌِف أسس  ف «هج العلمّي التجريبيّ المن»كاسعة فتح  الطريق بإتاه  ةاألصوليَّة، كان  بواب
 «وراتصكيفيَّة بناء الت»ك «يم أو الحذف واإلضافةسر والتقبالس»ك «االستقراء»يف العلل، كأرس  دعائم  ثللبح

كما إُف ذلك، كال شك أف تلك ا١تباحث ا٢تامة أسس  للمنهج العلمٌي، كأف علماء  «إقامة البراىين»كالتصديقات ك
ناىج الذين بلغوا با١تنهج مىا يقرب من الغايَّة قد استفادكا أكال من كل من تلك ا١تباحث، كراكمػوا عليهػا كبنوا فوقها ا١ت

َف يعط االمتدادات البلزمة فا٨تصر إنتاجو يف الدائرة الفقهيَّة. كال شك أف علماء ا١تسلمُت  «المنهـج األصوليّ »لكن 
امليَّة يف عهودىم قد استفادكا ٔتستويات متنوعة با١تنهج األصوٌِف. كلكن ىل نستطيع التجريبٌيُت الذين كان  ا١تعرفة تك

                                                           
 . طػ دار السبلـ. ِٔ-ِْكتاب اٟتكم الشرعي عند األصوليُت لفضيَّة الشيخ علي ٚتعو صػ  ّٔ
 . ِِٔمقدمة ابن خلدكف صػ ّٕ
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أف نقوؿ: إفَّ كتاب القانوف البن سينا أك جهود األطباء ا١تسلمُت أمثاؿ أيب معاذ الرازم كسوا٫تا من عشرات األطباء 
 ؟ ا١تسلمُت تغٍت عن العلـو الطبيَّة ا١تعاصرة، ألهٌنا أصلها كأساس نشأهتا

فداذ بل ا١تئات من ا بأٝتاء العشرات من األطبػاء األال ٯتكن القوؿ ّٔذا أك الذىاب إليو بالرام من احتفاظ تارٮتن 
أكلئك الذين ترجم ٢تم مؤرخوف أمثاؿ القفطػي كابن أيب اصيبعة كالبيهقي كاَتىم من الذين كتبوا يف طبقات األطباء ككل 

إٌف فتح ت كبَتة جدنا بعدىم. ات تطور ، لكن العلـو الطبيَّة تطور يَّة كالطبيَّة كتطورىاأكلئك ٢تم فضل يف نشأة العلـو الطبيع
علمائنا ٣تاؿ البحث يف ا١تنهج كا١تنهجيَّة يعد سبقنا ٢تم كلكن عدـ استكمالنا ذلك لنصل إُف بناء ا١تنهج العقلٌي كا١تنهج 

القرف الرابع على ا١تناىج اللفظيَّة اليت تأثرت إُف حد كبَت العلمٌي التجرييٌب قصور منا قائم على اقتصار جهود ا٠تلف بعد 
 . با١تنطق األرسطيٌ 

 كىذا يطرح علينا ٣تموعة كبَتة من األسئلة ا٢تامة؛ يف مقدمتها:  

   ًَفى َف تتواصل البحوث ا١تنهاجيَّة بعد الكشف عن القياس األصوٌِف كإدراؾ أثػر التجريب كالتعليل
 افة كاَتىا، كما الًَّذم جعل آثار ذلك الكشف ا٠تطَت تتوقف كال تتواصل؟! ػكاالستقراء كاٟتذؼ كاإلض

  قتناع كل فريق ٔتا إلـو النقليَّة، كىل أدل ذلك إُف الضوابط ا١تنهجيَّة لتتوزع على ٥تتلف الع تعددت َف
 كصل إليو يف ٣تالو كتوقف عن البحث فيما عداه؟؟ 

  ماعيَّة كإنسانيَّة كطبيعيَّة. كقد كاف من ا١تمكن أف يكشف ذلك  حفل القرآف آّيد ببياف سنن كونيَّة كاجت
كٌلو عن الًتابط الدقيػق بُت العلل كا١تعلوالت لو كجد ا١تتدبٌركف ا١ترتلوف، كما اكتشف ا١تتقدموف مبدأ تكرر الظواىر 

ع اٟتلقات األخرل كواشف منهجيَّة ىامة كاف من ا١تمكن أف تصل م  -كلها-ذلك، كتلك  كالدكراف مع العلة كما إُف
 ا٢تجرم الثالث؟  كن أف يؤدم إُف كالدة ا١تنهج العلمٌي يف البيئة ا١تسلمة منذ القرفٯتمعاَف منهج ناـ، إُف 

   النظر العقلٌي كاف من أىم كسائل القرآف آّيد إلبراز دليل ا٠تلػق كدليػل اإلبداع كدليل التدبَت كًىيى أىم
لص، فلم َف نر لذلك تأثَتا ظاىػرنا يف بناء اار البشر إليها لقيػادهتم إُف التوحيد ا٠تػظف على لف  أنآاألدلة اليت عمل القر 

 ا١تنهج لدل ا١تسلمُت؟؟ 
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 الحديث. علم . ت
 وينقسم إلى:علم يشتمل على نقل السنة امديَّة كالبحث عن أحوا٢تا كأحواؿ ركاهتا.  تعريفو: ىو

األحاديث كأحواؿ ركاهتا. كموضوعو األحاديث من حيث العلم الذم ييبحىث فيو عن أحواؿ روايَّة: وىو  .1
 .-صلى ا عليو كآلو كسٌلم-أضافتها إُف الرسوؿ 

العلم الذم يبحث فيو عن معٍت لف  اٟتديث كعن ا١تعٍت ا١تراد منو مبنيا على قواعد العربيَّة درايَّة:  .2
صلى ا عليو كآلو -وضوعو أحاديث الرسوؿ كم -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-كضوابط الشريعة كمطابقا ألحواؿ النيب 

 من حيث داللتها على ا١تعٍت ا١تفهـو أك ا١تراد منها. -كسٌلم
تو بأف يسك  على ما م كأما عن أفعالو كأما عن تقريراأما أف تكوف باحثة عن أقوالو صلي ا عليو كسل ومسائلو

 يقاؿ أك يفعل ْتضرتو.
ألهنا اف اشتمل  من أكصاؼ القبوؿ على « حيح وحسن وضعيفص»ال ٗترج عنها وأقسام الحديث ثالثة 

أعبلىا فالصحيح، أك على أدناىا فاٟتسن، كإف َف تشتمل على شيء منهما فالضعيف. كمنهم من قاؿ ٫تا اثناف كأدرج 
 اٟتسن يف الصحيح.

 .ّٖالقاضي أبو ٤تمد الرامهرمزم كاٟتاكم مث تبل٫تا آخركف كأيب نعيم كابن الصبلحوواضعو: 
االحًتاز عن ا٠تطأ يف اعتقاد أحواؿ النيب صلي ا عليو كسلم كاالقتضاء بو فيما ينبغي فيو ذلك بأف َف  فائدتوو 

يكن من أحوالو اٞتبليَّة كال من خصوصياتو صلي ا عليو كسلم لتحصيل سعادة الدارين كٚتع أحوالو صلي ا عليو 
ة منها عند اٟتاجة إُف ذلك كنقل العزيزم عن الكرماين على كسلم كحفظها عن الضياع الستنباط األحكاـ الشرعيَّ 

 البتارم أف اايتو ىو الفوز بسعادة الدارين.
 

 علم التفسير . ث
 ىو علم يبحث فيو عن أحواؿ القرآف آّيد من حيث داللتو على مراد ا تعاِف بقدر الطاقة البشريَّةتعريفو: 

                                                           
، ص ٖتقيق  ّٖ  .ِٗمبادئ العلـو
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راد ا تعاِف كىو اللف  ا١تنزؿ على سيدنا ٤تمد صلي ا عليو القرآف آّيد من حيث داللتو على مموضوعو: 
كسلم لؤلعجاز بأم سورة منو ا١تتعبد بتبلكتو كا١تشهور أنو القرآف منزؿ من عنده تعاِف على لساف جربيل عليو السبلـ 

 بلفظو كمعناه.
ع  أك عن أخبار السابقُت كقولنا عيد أك عن الو و إما أف تكوف باحثة عن األمر أك النهي أك عن الوعد كال ومسائلو

أقيموا الصبلة معناه األمر بالصبلة كال تقربوا الزنا معناه النهي عن الزنا كا١تسائل ا١تبحوث فيها عن معٌت اللف  ا١تفرد 
 .راجعة إُف ما ذكرنا من األنواع بل بعض تلك األنواع يرجع إُف بعض

كاالقتدار على استنباط األحكاـ الشرعيَّة عند اٟتاجة فإنو أصل  زيادة التذكر كاالعتبار عند تبلكة القرآفوفائدتو 
 .تد ّٔا ما َف تؤخذ من القرآفعي أدلة األحكاـ الفقهيَّة كالعقائد التوحيديَّة ال

و أشرؼ من علـو العربيَّة كمن علم اٟتديث لعظم فائدتو كشرؼ موضوعو بالنسبة ٢تا كنسبتو ١تا عداه من أنَّ وفضلو 
 يستمد ىو منها.العلـو اليت 

ألنو يبُت فيو معاين كبلـ ا تعاُف كالتفسَت يف اللغة الكشف كالتبيُت كاختص باسم التفسَت دكف  واسمو التفسير 
بقيَّة العلـو ا١تشتملة على الكشف كالتبيُت ألنو ٠تطر أمره كاحتياجو إُف زيادة االستعداد حيث أشتمل على تبيُت مراد 

دمي كاف كأنو ىو التفسَت دكف ما عداه ككاضعو اإلماـ مالك بن أنس كأما ما نقل عن ابن عباس ا تعاُف من كبلمو الق
 كاَته من الصحابة كالتابعُت فلم يكن على سبيل التدكين كاالحاطة ّتميع ذلك الفن.

 الوجوب العيٍت أك الكفائي أك الندب كما يف علم اٟتديث. وحكمو
 ة ٔتعٌت َف يرد فيهاكاإلٚتاع بل كالقياس كتفسَت آي ألصوؿ كمن الكتاب كالسنةمن علـو العربيَّة كمن ا واستمداده 

ة أخرل بذلك كارد عن الشارع ك١تا كاف متعلقنا بالركن األعظم من أدلة الفقو كىي عن الشارع قياسنا على تفسَت آي
و بل ىو بالنسبة لؤلصوؿ ٔتنزلة الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالقياس ا١تبحوث عنها يف األصوؿ كاف األصوؿ ىنا مؤخرنا عن

 .اٞتزء من الكل كالكل مؤخر عن اٞتزء فكذا ىو ٔتنزلتو كىو علم األصوؿ

 الفػاقهوف فيػو، ككثػرت خطوطػو كنػافس بعضػها بعضنػا يف اٞتمػاؿ كاالسػتقامة كقػلٌ  قد كثر قراؤه كقلٌ  -اليـو-القرآف ك 
كقػل  ،لعبلقػة بألفاظػو، كأ٫تلػ  ركحػو كمعانيػو، ككثػر ا١تنػادكف بػومتدبٌركه. ككثرت فضائيَّاتو كإذاعاتو كقل مرتلوه. كتوثقػ  ا

التالوف لو حق تبلكتو ا١تنفعلوف بو الذين ٬تعلونو نرباس حياهتم كمنطلق شهودىم كشهادهتم، كعطلّْ  حاكميَّتػو، كأ٫تلػ  
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سػقط  األمػػة  يعػد أقسػى أنػػواع ا٢تجػر كأشػدىا فػأٌم شػيء ىػو "ا٢تجػػر" إف َف يكػن ذلػك الػذم -كلٌػو–، كذلػك شػريعتو
 . فيو؟!!

 المراد بالهجر: 

ا٢تاٌمػة الػيت تعػٍت مفارقػة اإلنسػاف اػَته. كىػذه ا١تفارقػة تكػوف بالبػدف كباللسػاف  القرآنيَّة من ا١تفاىيم الهجر والهجران
عمل القػرآف كبالقلب كالوجداف كا١تشاعر. كلذلك فإنَّو مفهـو يتعلق أحياننا ٔتا ىيوى حسٌي كأحياننا ٔتا ىيوى معنػوٌم، كقػد اسػت

ػػػػػريكىينَّ يف اٍلمىضىػػػػػاًجعً فمػػػػػن ا٢تجػػػػػراف اٟتسػػػػػٌي كالبػػػػػديٌن قولػػػػػو تعػػػػػاُف:  -كٌلهػػػػػا-األكجػػػػػو ا١تفهػػػػػـو يف ىػػػػػذا آّيػػػػػد   كىاٍىجي
يبلن (، كمنو قولو تعاُف: ّْ)النساء: كالوصػف باٞتميػل يعطيػو  .(، فاألمر ٭تتمل الثبلثةَُ)ا١تزمل: كىاٍىجيٍرىيٍم ىىٍجرنا ٚتًى

 ككػذلك قولػو تعػاُف:  .ار لنوع ا٢تجػر أك أنواعػو دكف التفػريط ّٔػذا الوصػفحريٌة االختيكىاٍىجيػٍرين مىًليِّػا :مػرمي(ْٔ ،)
كقولػػو تعػػاُف:  .(، فهػػي حػػث علػػى القيػػاـ ّتميػػع أنػػواع ا١تفارقػػة كباألكجػػو كلّْهػػآ)ا١تػػدثر: كىالرٍُّجػػزى فىػػاٍىجيرٍ كقولػػو تعػػاُف: 

ا اٍلقيػػٍرآفى مىٍهجيػػورناكىقىػػاؿى الرَّسيػػوؿي يىػػا رىبّْ ًإفَّ قػىػػ ػػذى (، فهػػي شػػاملة للهجػػر باللسػػاف كذلػػك بعػػدـ َّ)الفرقػػاف: ٍوًمي اٗتَّىػػذيكا ىى
٢تجػر األلفػاظ كىجػر ا١تعػاين. كلعػٌل لنػا  القراءة، كبالقلب بعػدـ التفكُّػر كالتػذكُّر كالتػدبُّر كالتعقُّػل كالػتبلكة كالًتتيػل، كشػاملة

ة يف كقتهػا اٟتػاٌِف كإف أكثػرت مػن قػراءة القػرآف كطباعتػو كمدارسػة تفسػَته كقراءتػو أف نستتلص من كل مىا تقدـ: أفَّ األمَّ 
ػػا يف حالػػة ىجػػر للقػػرآف الكػػرمي مػػن حيػػث العمػػل بػػو، كتػػدبُّر  كخٌصصػػ  اطػػات القرآنيَّػػة كالفضػػائٌيات لًتديػػد آياتػػو، فإهنَّ

نتها كأٝتاعها بو. فػذلك ال ٮترجهػا مػن االتصػاؼ معانيو كدالالتو، كمعرفة ا١تراد بو كبناء اٟتياة ٔتقتضاه كإف انشغل  ألس
ْتالػة ا٢تجػر. كلػن ٗتػرج مػن ذلػك حػىت تصػبح صػلتها بػو ألفاظنػا كمعػاين كتػأكيبلن كتطبيقنػا كمعايشػة كاملػة، فػزكاؿ كجػو مػػن 

إذا  .أكجو ا٢تجر ال ٮترجها من صفة ا٢تجر. كىجر القرآف خطيئة كبَتة كخطأ عظيم مىا كاف ١تؤمن كال مؤمنػة أف يقػع فيػو
تبٌُت ىذا فبل بد لنا من تتبع مظاىر ا٢تجر لنعرؼ كيف نتجاكزىا، ككيف نػتتلص منهػا، ككيػف ننقػذ أنفسػنا مػن الوقػوع 

 بُت أكلئك الذين اٗتذكا ىذا القرآف مهجورنا. 
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 من مظاىر الهجر للقرآن المجيد: 

ا يػربط بػو علػى قلبػو بػأفَّ ىػذا القػرآف آّيػد َف يعرؼ قدره كيؤمن بذلك إٯتاننػا قاطعنػ نٍ للقرآف الكرمي كل مى  يعد ىاجًرا
 ،ىيوى اٌجة البيضاء كا١تنهج الًَّذم يهدم لليت ًىيى أقـو يف سائر الشئوف كالشجوف، كأنَّو حبل ا ا١تتُت كصراطو ا١تسػتقيم

راث اإلنسػػػانيَّة و الكتػػاب ا١تهػػيمن علػػى مىػػا سػػبق كمػػا ٟتػػق، كا١ترجػػع للتصػػديق كإثبػػات اٟتػػق كنفػػي الباطػػل يف سػػائر تػػكأنَّػػ
 كرساالت النبيُّْت كمعطيات اٟتضارات.

 ،كىػػدل للنػػاس كافَّػػة ،كبشػػرل للمػػؤمنُت ،َف يػػؤمن إٯتاننػػا قاطعنػػا بأنَّػػو ىػػدل للمتقػػُت نٍ مىػػآّيػػد للقػػرآف  ويعــد ىــاجًرا
قنا ١تا بُت يديو كىدل كبشرل لل ا  كبٌينات من ا٢تدل كالفرقاف. كأفَّ   مؤمنُت.نزلو على قلب نبيّْو مصدّْ

َف يوقن قلبو بأنَّو كتاب أحكم  آياتو مث فصل  من لػدف حكػيم خبػَت. كأنَّػو كتػاب  نٍ مى الكرمي للقرآف  ويعد ىاجًرا
 فهو ٤تيط بالوجود كحركتو، مستوعب لئلنساف كاحتياجاتو. ،على علمو -تبارؾ كتعاُف-فصَّلو ا 

ىػذا القػرآف أنػزؿ بػاٟتق ليتػرج النػاس مػن الظلمػات  نػو بػأفَّ من َف يػوقن قلبػو كعقلػو ككجداآّيد للقرآف  ويعد ىاجًرا
؛ ٤تيىمَّػد باٟتق أنزلو ا كباٟتق نزؿ، كأنَّو نزؿ بػو الػركح األمػُت علػى قلػب  .إُف النور. كأنَّو ال ريب فيو كال اختبلؼ فيو

كىمىػا تػىنػىزَّلىػٍ   الشػياطُت: ليكوف من ا١تنذرين، كأنَّو َف يدخلو حرؼ كاحد من حركؼ شياطُت اإلنس أك اٞتن أك من اَت
 رسػوؿ ا  ( كأفَّ ُِِ-َُِ)الشػعراء: ًبًو الشَّيىاًطُتي * كىمىا يىنبىًغي ٢تىيٍم كىمىا يىٍستىًطيعيوفى * ًإنػَّهيٍم عىػًن السَّػٍمًع لىمىٍعزيكليػوفى 

 ."من لدف حكيم عليمالكرمي تلقى القرآف "

اللَّػوي و ْتبو، كالتعلُّق بكل حرؼ فيو كاإلٯتػاف التػاـ بأنَّػو أحسػن اٟتػديث َف ٯتتلئ قلب نٍ مى العظيم للقرآف  ويعد ىاجًرا
ػٍوفى رىبػَّهيػٍم مثيَّ  ػًعرُّ ًمٍنػوي جيليػػودي الَّػًذينى ٮتىٍشى ػأًّنا مَّثىػاينى تػىٍقشى تىلًػُتي جيليػوديىيٍم كىقػيليػوبػيهيٍم ًإُفى ذًٍكػًر اللَّػػًو  نػىػزَّؿى أىٍحسىػنى اٟتٍىػًديًث ًكتىابنػا مُّتىشى

ػادو ذى  ػا لىػوي ًمػٍن ىى شػفاء ١تػا يف الصػدكر، كأفَّ كػل  (، كأنَّػوِّ)الزمػر: ًلكى ىيدىل اللًَّو يػىٍهًدم ًبًو مىٍن يىشىاءي كىمىن ييٍضػًلٍل اللَّػوي فىمى
ػػا ًىػػيى آيػػة تاٌمػػة مثػػل الشػػمس كمثػػل القمػػر كمثػػل أٌم آيػػة مػػن آيػػات ا  ، كأنَّػػو نػػزؿ بػػاٟتق كا١تيػػزاف كالشػػرعة آيػػة فيػػو إ٪تَّ

 نهاج، كأنَّو يهدم إُف اٟتق كإُف طريق مستقيم.كا١ت
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قد ضرب للناس يف ىذا القرآف من كل مثل. كأفَّ  ا  بأفَّ  -كٌلو-َف يؤمن اإلٯتاف  نٍ مى آّيد كيعد ىاجرنا للقرآف 
التػػدبُّر آلياتػػو، كػػاؼ للبشػػريَّة ٔتنطوقػػو كمكنونػػو كبكلٌياتػػو كتفصػػيبلتو لػػو أحسػػن  البشػػريَّة التفكػػر فيػػو ك آّيػػد  ىػػذا القػػرآف 

فػالقلوب الػيت ال ٗتبػ  كىػي تتلػوه،  تبارؾ كتعػاُف.- كأدرك  أنَّو لو أنزؿ على جبل لرأيتو خاشعنا متصدعنا من خشية ا
ا ًىيى قلوب قاسية، النار أكُف ّٔا كالويل ٢تا. ،كال ٗتشع كىي تسمعو، كال ترؽُّ كىي ترتلو  كال تلُت كىي تقرؤه، إ٪تَّ

من ال يؤمن كيوقن بأنَّو كاجب االتٌباع كسػبيل التزكيػة كمنبػع اٟتكمػة كالربكػة، كأنَّػو الكتػاب آّيد آف للقر  ويعد ىاجًرا
-ا١تبُت كالقرآف اٟتكيم دليل ا١تتقػُت كمرشػد ا١تػؤمنُت ال يأتيػو الباطػل مػن بػُت يديػو كال مػن خلفػو ال ريػب فيػو صػرَّؼ ا 

ػػر  -تبػػارؾ كتعػػاُف-فيػػو للنػػاس مػػن كػػل مثػػل. كضػػرب ا  -تبػػارؾ كتعػػاُف فيػػو للنػػاس مػػن كػػل مثػػل لػػيحملهم علػػى التفكُّ
 كالتدبُّر.

يهػػدم للػػيت ًىػػيى أقػػـو كأف اتٌبػػاع اػػَته موصػػل إُف الكػػرمي ىػػذا القػػرآف  مػػن َف يػػوقن بػػأفَّ الكػػرمي للقػػرآف  ويعــد ىــاجًرا
 الضبلؿ.

تهم كتوحيد كلمتهم كإصػبلح أكضػاعهم ىذا القرآف كاؼو للمؤمنُت ٢تداي بأفَّ َف يؤمن  نٍ مى آّيد للقرآف  ويعد ىاجًرا
لىػػى عىلىػػٍيًهٍم ًإفَّ يف ذىلًػػكى لىرىٍٛتىػػةن كىذًٍكػػرىل لًقىػػٍوـو  :كإحػػاطتهم بالرٛتػػة كمشػػو٢تم بػػا١تغفرة أىكىَفٍى يىٍكًفًهػػٍم أىنَّػػا أىنزىٍلنىػػا عىلىٍيػػكى اٍلًكتىػػابى يػيتػٍ

 (.ُٓ:)العنكبوت يػيٍؤًمنيوفى 

 يذكر ربو يف القرآف كحده، أك الًَّذم ال يسمع لو كال ينصػ  كال يسػجد إذا قػرئ الًَّذم الآّيد للقرآف  ويعد ىاجًرا
كبينػػو كبػػُت الػػذين ال يؤمنػػوف الكػػرمي كال ٮتشػػع قلبػػو حػػُت يسػػمعو أك يتلػػوه، كال ٬تعػػل القػػرآف  ،كال تزيػػده آياتػػو إٯتاننػػا ،عليػػو

 باآلخرة حجابنا مستورنا.

فهػػو  ،ىػػذا القػػرآف قػػد قػػص علػػى األمػػم أكثػػر الَّػػًذم كػػانوا فيػػو ٮتتلفػػوف َف يػػؤمن بػػأفَّ  نٍ مىػػللكػػرمي للقػػرآف  ويعــد ىــاجًرا
آّيػػد ال ٯتكػن أف يكػوف ا١تؤمنػػوف علػى شػيء حػػىت يقيمػوا القػرآف  ،ٟتسػم االختبلفػات األساسػػيَّة -كٌلهػػا-مرجػع البشػريَّة 

ػافى قيػٍل أىنزىلىػوي الَّػذً  :، كأنَّػو الكتػاب الَّػًذم أنػزؿكيتشبثوا ٔتنهجػو كيؤمنػوا بعصػمتو م يػىٍعلىػمي السّْػرَّ يف السَّػمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإنَّػوي كى
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ا  ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكػره لٍّْلعىػالىًمُتى * كىلىػتػىٍعلىمينَّ نػىبىػأىهي بػىٍعػدى ًحػُتو  :(، كإنو لتذكرة للمتقُت كذكر للعا١تُتٔ)الفرقاف: اىفيورنا رًَّحيمن
 (.ٖٖ-ٕٖ)ص:

كأنَّػو  -كلٌػو-كيػؤمن باشػتمالو علػى الػذكر اإل٢تػٌي  حق ترتيلوكيرتلو  حق تالوتويتلو  من َفآّيد للقرآف  ويعد ىاجًرا
٘تػ  صػدقنا كعػدالن ال مبػدؿ لكلماتػو. كأفَّ كػل مىػا جػاء بػو  -تبػارؾ كتعػاُف-ال نسخ فيو كال تبديل يعًتيو، كأنَّو كلمػة ا 

 ىيوى اٟتق كىو األحسن تفسَتنا، كىو األقـو يف كل شيء.

َف يلتػـز منهجػو ك٭تػل حبللػو، ك٭تػـر حرامػو، كيػؤمن بػو كيتَّبػع سػبيلو كيتمسَّػك بشػرعتو  نٍ مىػآّيد للقرآف  اويعد ىاجرً 
 كمنهاجو، كيعتصم بسبيلو كْتبلو.

 ،كيف كػل مىػا ٭تػل كيف كػل مىػا ٭تػـر ،من ال ٬تعلو مرجعٌيتو يف كل مىا يأخذ كيف كػل مىػا يػدعآّيد للقرآف  ويعد ىاجًرا
 ا١تنهاج كىو الكايف الوايف يف األخبلؽ كالسلوؾ كنظم اٟتياة كٖتقيق العدؿ كاألمانة.  فهو الشرعة كىو

 علوم الفقو:

الفقو كما يقوؿ اإلماـ الرازم يف )اصوؿ( عبارة عن: العلم باألحكاـ الشرعيَّة، العمليَّة، ا١تسيتىدىؿُّ على تعريفو: 
أعياهنا ْتيث ال ييعلىم كوهنا من الدين بالضركرة

 أدلتها من ا١تكتسبأك ىو: العلم باألحكاـ الشرعيَّة العمليَّة  .ّٗ
 .َْالتفصيليَّة

إذنا ىو: فعل اإلنساف ا١تكلَّف، كمسائل الفقو تتكوف من فعل ىذا اإلنساف ا١تكلَّف كحكم ا موضوع علم الفقو 
 فيو كقولنا )الصبلة كاجبة(، )أكل الربا حراـ(...اٍف. -تعاُف-

                                                           
 ( ٕٗ \ُ) اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو للرازم ّٗ
 التمهيد يف ٗتريج الفركع على األصوؿ لؤلسنوم. َْ
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ٗتيَتىم فيها   فعاؿ ا١تكلفُت من حيث تكليفهم ّٔا كالصبلة كالصـو أك بًتكها كالزنا كالقتل أكأ موضوعو نَّ وقيل إ
َف يرد أعياهنا كإ٪تا أراد أىم ما تبتغى ا١ترأة من أجلو، أال كىو  حرم  عليكم أمهاتكم كاألكل كالشرب كقولو تعاُف

ود من الذبائح األكل، فحُت يقوؿ جل شأنو النكاح، فكأنو قاؿ حـر عليكم نكاح أمهاتكم، كيف ا١تيتة أىم مقص
ك٨تو ذلك من األحكاـ ا١تتعلقة بالذكات كاألعياف فهو على تقدير ٤تذكؼ أم حرم  عليكم ا١تيتة أم أكلها، 

كاألصل يف ذلك أنو ال يكلف ا نفسنا إال كسعها كاألعياف ليس   ،كل يف الثاين  ستعماؿ ذلك بالتمتع يف األكؿ كاألا
 د كال داخلة ٖت  اختياره من حيث ذاهتا بل من حيث األفعاؿ ا١تتعلقة ّٔا.يف كسع العب

كلذا اشتهر تقسيمو إُف أربعة ألف  بلت أك با١تناكحات أك باٞتنايات،إما أف تتعلق بالعبادات أك با١تعام ومسائلو
ة كالغضبيَّة فما بو كماؿ النطقيَّة الغرض منو انتظاـ أحواؿ العباد يف ا١تعاش كا١تعاد كذلك بكماؿ قواىم النطقيَّة كالشهويَّ 

ىو العبادات كما بو كماؿ الشهويَّة أف تعلق باألكل ك٨توه فا١تعاملة أك بالوطئ ك٨توه فا١تناكحة كما بو كماؿ الغضبيَّة ىو 
 اٞتنايات ك٨توىا.

بالنجاة من النار  العمل ٔتقتضى الشرع الشريف من عبادة ا٠تالق كمعاملة ا٠تبلئق على كجو الصحة كالفوزوفائدتو 
 كدخوؿ اٞتنة مع األبرار ١تن استمسك بعراه كعمل ٔتقتضاه.

أنو أشرؼ من علـو العربيَّة كمن علم التفسَت كاٟتديث كاألصوؿ باعتبار فائدتو ألهنا كلها كسائل إليو كإف   وفضلو
تو ١تا عداه أنو بعد ما كاف ٢تا شرؼ عليو باعتبار موضوعها لكن الظاىر أف شرؼ الثمرة فوؽ شرؼ ا١توضوع كنسب

تقدـ ذكره من العلـو اليت ىي كسائل إليو كبعد التوحيد ألف التقليد فيو كاؼ باإلٚتاع كيف التوحيد فيو نزاع لكن ذلك 
ا كما ىو اٞتارم يف ىذه اإلعصار ا١تتأخرة فذلك  ١تن أراد ٖتصيلو عن األدلة كاستنباطو منها كأما من أراد ٖتصيلو تقليدن

 يح العبادة كا١تعاملة.حى سبق تلك العلـو بل ينبغي التعجيل بو كلو قبلها مسارعة إُف تصال يتوقف عل

 األئمة آّتهدكف السابقوف كأك٢تم أبو حنيفة رضي ا عنو. وواضعو 
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الوجوب العيٍت إف توقف عليو صحة العبادة كا١تعاملة كإال فالكفائي إُف أف ٭تيط ٔتعظم األحكاـ فيكوف وحكمو 
 ندب.حكمو ال

الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالقياس مع مراعاة العربيَّة كاألصوؿ مث أف ٣ترد العمل بو ال يعترب شرعنا  وطريق استمداده
إال بعد صحة العقائد اإلسبلميَّة ألهنا أساس القواعد الدينيَّة كقد كضعوا ٢تا فن التوحيد كلكن ١تا كان  تلك العقائد 

باعث على تدكينها فمع أىل العناد ٓتبلؼ أحكاـ الفقو كاف الفقو أىم من التوحيد متقررة عند العباد ككاف معظم ال
 ّٔذا االعتبار كلذلك أخرت مباديو كإف كاف ينبغي تقدمي ٖتصيلو.

 الفكر الفقهي وتأثير اإلسرائيليات:

اٟتياة، فاضطركا كبسطو على ٥تتلف جوانب « األرأيتيُت»إفَّ بعض الفقهاء قد توسعوا يف ْتث ا١تسائل كمد سلطاف 
للتوسع يف األدلة ٖت  ضغط تصور خاطئ بأفَّ النصوص متناىيَّة كالوقائع اَت متناىيَّة، كقد رد ابن حـز كاَته مثل ىذا 
االدعاء فشفى ككفى، فلَتاجع يف موضعو من "إحكاـ األحكاـ يف مباحث القياس كاالستحساف"، خاصِّة يف الباب 

عدد األدلة ا١تتتلف فيها عند بعض متأخرم األصوليُت سبعة كأربعُت دليبلن بعضها َف  التاسع كالثبلثُت منو، كلقد بلغ
 تنب عليو إال مسألة كاحدة من مسائل الفقو.

 فذاكرك لكال شك أفَّ ىذا قد فتح بابنا كاسعنا لدخوؿ كثَت من الفقو الدخيل إُف ىذه األمة يف سائر األبواب، كإنَّا 
كما بعدىا قاؿ: حرَـّ بعض ا١تالكيُّْت ما كجد من  ُُٔ/ٓـ يف األحكاـ ٚتلة منها يف بعض األمثلة اليت نقل ابن حز 

ذبائح اليهود ملتصق الرئة باٞتنب، كىذا ٦تا ال نص يف القرآف كال يف السنَّة على أنَّو حرَـّ على اليهود، كال ىو متفق عليو 
م متفقوف على إباحة أكلو ٢تم.عندىم، لكنَّو شيء انفردت بو الربانيَّة منهم، كأمَّا العانات  يَّة كالعيسويَّة كالسامريَّة فإهنَّ

أال يأكلوا  -كفقنا ا كإياىم -يقوؿ ابن حـز معقبنا على ذلك بلهجتو الساخرة القاسيَّة... فتحرل ىؤالء القـو 
ؿ كمشام شيتي الربانيَّة، اختبلؼ، كأشفقوا من ٥تالفة ىبل -لعنهم ا -شيئنا من ذبائح اليهود فيو بُت أشياخ اليهود 

 كحسبنا ا كنعم الوكيل. 
لو »يقوؿ  ا كاحتجوا أيضنا يف إباحة قتل ا١تسلمُت كسفك الدماء ارمة بدعول ا١تريض أفَّ فبلننا قتلو، كرسوؿ 

 ، فأباحوا ذلك بدعول ا١تريض.(ُْ)«أعطى قـو بدعواىم الدَّعى رجاؿ دماء قـو كأموا٢تم
                                                           

كالبيهقػػي  (َُِِّ)كسػػنن ابػػن ماجػػة  (ََّٖٓ)ك  (ََِٖٓ)كابػػن حبػػاف (َُ/َُُُٕ)كمسػػلم (َِْٓٓ)( لػػو يعطػػى النػػاس بػػدعواىم... إٍف: ركم يف جػػامع البتػػارمِّ)
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بعض ا١تفسرين من أفَّ ا١تقتوؿ من بٍت إسرائيل ١تا ضيرب ببعض البقرة عادت إليو اٟتياة، كقاؿ: كاحتجوا ٔتا ذكره 
 فبلف قتلٍت.

ا فيو ذكر قتل النفس كالتدارم فيها، كذبح البقرة كضربو «وىذا ليس في نص القرآن»قاؿ أبو ٤تمد:  ، كإ٪تَّ
تفسَت ىذه اآليَّة فقد كذب كادَّعى ما ال علم لديو، فكيف  ببعضها، ككذلك ٭تيي ا ا١توتى، فمىٍن زاد على ما ذكرنا يف

أٍف يستبيح بذلك دمنا حرامنا كيعطي مدعينا بدعواه، كقد حـر ا تعاُف ذلك، فمن أعجب ٦تن ٭تتج ٓترافات بٍت إسرائيل 
 يف مثل ىذه العظائم.  اليت َف تأت يف نص كال يف نقل كافِّة، كال يف خرب مسند إُف رسوؿ ا 

مث استعرض أبو ٤تمد أقول ما أكرد يف تفاصيل قصة بقرة بٍت إسرائيل من آثار مؤلت مطوالت التفسَت كاآلثار َف 
مرسبلت كموقوفات، لو أت  فيما « أٌم الركايات»يتعرض القرآف آّيد ٢تا بل جاءت يف ركايات اآلثار فقاؿ:... كىذه 

، فكيف فيم  ا أنزؿ يف اَتنا؟. أنزؿ علينا ما جاز االحتجاج ّٔا أصبلن
كىدىاكيدى كىسيلىٍيمىافى ًإٍذ ٭تىٍكيمىاًف يف اٟتٍىٍرًث ًإٍذ نػىفىشىٍ  ًفيًو اىنىمي اٍلقىٍوـً كىكينَّا ًٟتيٍكًمًهٍم قولو تعاُف: مث ذكر من استنباط من 
أك كـر ليبلن على أصحأّا، كبُت  أتلف  الغنم من زرع كجوب جٌذ ما ،(ٕٗ،ٖٕاألنبياء:) شىاًىًدينى* فػىفىهٍَّمنىاىىا سيلىٍيمىافى 

نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس كىاٍلعىٍُتى بًاٍلعىٍُتً بطبلف ذلك مث ذكر استدالؿ الفقهاء بقولو تعاُف:  تىبػٍ  (ْٓا١تائدة:)كىكى
ا أيمر بو اَتنا. أ ا١تستدلُت ّٔذه اآليَّة الكرٯتة على القصاص، كقاؿ:....أمَّا ٨تن فبل نأخذ ّٔذافتطَّ   ؛ ألنَّنا َف نؤمر بو، كإ٪تَّ

فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٔتًٍثًل مىا مث استدؿ على إ٬تاب القصاص باآليات اليت خوطبنا ّٔا ٨تو قولو تعاُف: 
كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه  (ُِٔالنحل:)ٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًوً كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٔتًً ، كقولو تعاُف: (ُْٗالبقرة:)اٍعتىدىل عىلىٍيكيمٍ 

 .(َْالشورل:) مّْثٍػليهىا

مث استعرض ٚتلة من األحكاـ ا١تتفق على نستها ٦تا كرد يف شرائع السابقُت، كتوقف عند تلك اليت ٘تسك ٥تالفو 
اللوطي أٌم: مىٍن يفعل فعل قـو لوط متتبطنا أك  الظاىريَّة من الفقهاء ّٔا كناقشها، كمنها قوؿ بعضهم بوجوب رجم

مستأنسنا برجم ا قـو لوط كقراىم باٟتجارة
كمن البلف  للنظر أفَّ ىناؾ ٪تاذج يف كل باب من أبواب الفقو تقريبنا  (ِْ)

ريَّة منها على ىذا النوع من ا١تذاىب كاألقواؿ، بل إفَّ أفكار ا١تسخ اليت كان  سائغة قبل اإلسبلـ، كرحم ا البش
                                                                                                                                                                                                                      

( َِٖٗٗ)(ََُِِ)( كَِٖٖٗ)(ُُِٗٗ)( كَِٖٔٗ)(ُُِٕٗ)( كََُِٓ)(َُِِٕ)( كُُِِٗ)(ُُْْٕ)( كَُٖٓٓ)(ََُّٖ)الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربل
كمسػػػػػػػػػػند أيب  (َْٕٕٔ)ك (َّْٔٔ)ك  (َِْٔٔ)كشػػػػػػػػػػرح معػػػػػػػػػػاين اآلثػػػػػػػػػػار للطحػػػػػػػػػػاكم (َْٗٗٓ)كالنسػػػػػػػػػػائي الكػػػػػػػػػػربل (َِْٖٔ)( كالػػػػػػػػػػدارقطٍتََِٗٗ)(َُُِِ)ك

( كمعجػم الطػػرباين ُُّٗٓ)(ُِِٕٓ)كمصػنف عبػد الػػرزاؽ (َِّْٕ)ك (َِِّٗ)ك  (َُّٖٖ)( كأٛتػػدَِٓٗٓ)(َِٖٖٓ)كأيب يعلػى (َََٔٔ)ك  (َََٓٔ)عوانػة
 .  (ُُِِٓ)ك  (ُُِِْ)ك (ُُِِّ)كالكبَت (َُٕٕٗ)األكسط

 .ُٗٔ-ُٖٔ/ٓ( اإلحكاـ:ِْ)
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باإلسبلـ، أخذت تفرض نفسها على بعض الفقهاء ليقولوا فيها كلمتهم مثل تشكل اٞتن بأشكاؿ اإلنس، إذا حدث 
ىذا فهل ٭تسب ىؤالء يف نصاب ا١تصلُت يـو اٞتمعة؟ كموضوع زكاج اإلنس باٞتن، كادّْعاء الزانيَّة اٟتبل من جٍت، كىل 

، كمن ا١تفيد أٍف (ّْ)بعض ىذه االىتمامات الفقهيَّة بطريقتو، كشنَّع عليها «رجولدتسهي»ييدرأ اٟتد بو أـ ال؟ كقد نقل 
 رٛتهم ا: - قالوا «جولدتسهير»على ما أكرده  -من العلماء ا١تسلمُت -نورد ىنا ما قالو ا١تعلقوف األفاضل 

كار البابليَّة إُف العقل العبلقات اٞتنسيَّة بُت اإلنس كاٞتن ضرب من األساطَت، انتقل بطريق اَت مباشر من األف
اليهودم، مث إُف القصص الشعيب عند العرب، كمن مث إُف ا٠تياؿ الشعيب لدل ا١تسلمُت، فتذكر فيها الشتصيات العربيَّة 

، (ْْ)القدٯتة كاَتىا من األمم األخرل اليت كان  ٙترة ىذا االٖتاد ا١تتتلط، كاٞتاح  يسفو ىذه ا٠ترافات كينكرىا
 .(ْٓ)ين يسلموف بصحتها: علماء السوء، كيعمد إُف إافا٢تم كال يذكرىم إال يف حذر كحيطةكيسمى األشتاص الذ

أمثلة عن ا١تعتقدات الشعبيَّة اإلسبلميَّة، توىم أفَّ مثل  (ْٔ)كقد كردت يف أعماؿ ٚتعيَّة البحث األثرم ا٠تاص بالتوراة
زًٍز مىًن اٍستىطىٍع ى ًمنػٍهيٍم ًبصىٍوًتكى كىأىٍجًلٍب عىلىٍيًهم ًٓتىٍيًلكى كىاٍستػىفٍ مستمد من القرآف استنادنا إُف قولو تعاُف: ىذا الزكاج 

كاَتىا من اآليات الكرٯتة  (ْٔاإلسراء:) كىرىًجًلكى كىشىارًٍكهيٍم يف األىٍموىاًؿ كىاألىٍكالىًد كىًعٍدىيٍم كىمىا يىًعديىيمي الشٍَّيطىافي ًإالَّ ايريكرنا
 األخرل.

كىاي جىعىلى لىكيم بلمي أثب  بعض العلماء بطبلف ىذا الزكاج استنادنا إُف قولو تعاُف: كمن كجهة نظر الشرع اإلس
 كاستنادنا على أفَّ اختبلؼ اٞتنس مانع ٭توؿ دكنو، اَت أفَّ ىذا ال يقره ٚتهور العلماء (ِٕالنحل:)مٍّْن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا

(ْٕ) . 

رعنا، ك٦تا يؤيد ذلك أفَّ ٭تِت بن معُت كفقهاء آخرين من أىل السنَّة، ك٦تا ىو مثار ا٠تبلؼ استحالة ىذا الزكاج ش
ا من آبائهم كاف من  ينسبوف ما كاف عليو بعض العلماء الذين ذكركا أٝتاءىم من الذكاء كسرعة ا٠تاطر إُف أفَّ كاحدن

ا من أىل مدينتهم تويف ح« الفرديل». ك٭تكي (ْٖ)اٞتن كاف لو   َُٖٗديثنا سنة أفَّ أىل تلمساف يعتقدكف أفَّ كاحدن

                                                           
 .ُْٕ( انظر: العقيدة الشريعة.ص ِٓ)
 كما بعدىا. ٖٓص  ُ( انظر: اٟتيواف. جِٔ)
 مادة سعبلة. - ِٓص  ِ( انظر:الدمَتم. ج ِٕ)
 للسايس. ََُٗسنة  ّٖٖص  ِتاب الفوكلور. ج. كيف كّٖ.ص ِٖ( بقلم ر. كامبل ثومبسوف.ـِٖ)
 .ْٓص  ٓطبقات الشافعيَّة للسبكي: ج ( ِٗ)
ػػا ٞتػػٍت يف الرضػػاع، كانظػػر أيضنػػا أْتػػاث يف فقػػو اللغػػة العربيَّػػة. ّٕٔ، كقػػد ذكػػر ابػػن خلكػػاف كفيػػات رقػػم ُْٗص  ِ( كمػػا يف تػػذكرة اٟتفػػاظ للػػذىيب ج َّ) ، أفَّ شتصنػػا كػػاف أخن

 .ُٓٓكما بعدىا، ص  ُّْديثنا كتاب مكدكنالد ا١توقف الديٍت كاٟتياة كاإلسبلـ. ص كح َُٖ/  ِٞتولدتسهَت ج



43 
 

كقد ْتث العلماء من الوجهة الشرعيَّة ( ْٗ)فضبلن عن زكجتو الشرعيَّة عبلقات جنسيَّة جنيَّة )أىل تلمساف ا١تسلمُت(
كٯتكن ىنا أفَّ نشَت إُف الشافعي، الذم خالف النزعة الغالبة على  ،(َٓ)مسألة ما إذا كاف للمبلئكة كاٞتن حق ا١تلك

لقوؿ ا « َمْن زعم من أىل العدالة أنَّو يرى الجن أبطلنا شهادتو» ركم عنو ىذا ا١تبدأ العاـ:ٚتهور الفقهاء، فقد 
يكوف نبيِّا، كال نيب بعد ٤تمد  إال أفٍ  ًإنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ًمٍن حىٍيثي الى تػىرىٍكنػىهيمٍ تعاُف: 

قل : لكن مذىب  (ُٓ) 
ا يلقبوف بعض اإلماـ الشافعي َف تسلط عليو األضوا ء يف ىذه ا١تسألة، كلذلك استمر ا١تسلموف إُف عهد قريب جدِّ

ا١تفتُت بأنَّو مفيت الثقلُت أٌم اإلنس كاٞتن، كىناؾ مىٍن ينسب إُف بعض األفاضل األحياء ا١تعاصرين أنٌو يتحدث إُف 
رم  مقاببلت صحفيَّة ينشرىا مع زميل لو اٞتن، كأفَّ ىناؾ مىٍن دخل اإلسبلـ منهم على يديو، بل إفَّ ىناؾ مىٍن أخذ ٬تي

يبدك أنَّو من ىيئة اإلعبلـ أك كزارة اإلعبلـ إلخواننا اٞتن: كأف ا١تسلمُت ا١تساكُت ال تكفي إلذىاب ما بقي من عقو٢تم 
على كتاب مطبوع ٖت   -مؤخرنا -أجهزة اإلعبلـ ا١تعاصرة العمبلقة فاستعانوا عليهم بإعبلـ إخواننا اٞتن. كقد اطلع ي 

 عنواف: "حديث صحفي مع اٞتٍت ا١تسلم األخ كينجور". 

 فقو المخارج والحيل:

نعود إُف الفقو كما دخل إليو، كما احتملو مركبو ٖت  ضغط ذلك الًتاث ا١تتتلط، كاإلصر كاألابلؿ اليت استحيي  
الذم ٛتلو خامت النبيُت إذ  لا٢تدكاليت ال بد من أٍف ٖتل قيود كأابلؿ األمم بالكتاب ا١تنَت كالنور الذم جاء بو القرآف، ك 

 بذلك الًتاث ٭تيط بنا كيدفع بعض الفقهاء إُف اللجوء إُف ما عرؼ بفقو ا١تتارج كاٟتيل. 

ا الطرؽ ا٠تفيَّة، اليت يلجأ إليها للتوصُّل إُف ارض ٦تنوع فقهنا، كما كاف ا١تسلموف  كقد عيرف  اٟتيل الفقهيَّة بأهنَّ
ا ما  ىٍن ابتلي ْتادثة دينيَّة، كيسميها بعضهم ا١تتارج.يعرفوف اٟتيل إال بأهنَّ

 يكوف ٥تلصنا شرعيِّا ١ت

ا: إبراز عمل ٦تنوع شرعنا يف صورة عمل جائز، أك إبراز عمل اَت معتد   كعرَّفها الشيخ ٤تمد الطاىر بن عاشور بأهنَّ
بإ٬تاد كسائلو فليس ٖتيبلن كلكنو  بو شرعنا يف صورة عمل معتد بو... أمَّا السعي إُف عمل مأذكف بصورة اَت صورتو أك

 يسمى تدبَتنا أك حرصنا أك كرعنا.

                                                           
 َُٖٗ( مستترج من ٣تلة الدراسات البشريَّة كاالجتماعيَّة سنة ُّ)
 .َُٗص  ُ. انظر أيضنا أْتاث يف فقو اللغة العربيَّة. ج ُٕٗص  ٓ( طبقات الشافعيَّة. ج ِّ)

 .ِٖٓص  ُطبقات الشافعيَّة.ج  (ّّ)
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كما كاف ا١تسلموف ْتاجة إليها لو التفتوا للقواعد اليت اشتمل القرآف العظيم عليها كا١تبادئ التشريعيَّة اليت تقـو على 
من شريعة بني  كل قواعدىا  التيسَت كالتتفيف كالرٛتة كرفع أٌم حرج، ككيف ٭تتاج الناس إُف ٥تارج كحيل ٗتلصهم

 على نسخ اإلصر كاألابلؿ اليت كان  على األمم السابقة كتبن  يف سائر قواعدىا التتفيف كالرٛتة كاليسر؟

، مث  ال شك أفَّ تلك االٕتاىات الفقهيَّة اليت أشرنا إُف بعض معا١تها قد كضع  على ا١تسلمُت قيودنا كإصرنا كأابلالن
ارج يؤصَّل ٢تا، كيلجأ إليها، كَف تكن إطبلقيَّة القرآف، كمنهجيتو ا١تعرفيَّة الضابطة لكل صغَتة عادكا يبحثوف عن حيل ك٥ت

ككبَتة، باعتباره كتابنا يتضمن الوحي اإل٢تي ا١تهيمن على ما سبق ْتاكميَّتو كخا٘تيَّتو، كا١تهيمن على ما يلحق بإطبلقيَّتو، 
دليل ارتباؾ كإحساس  -يف حد ذاتو  -فصدكر ىذا الفقو كالتأصيل لو ْتاجة إُف فقو يسمَّى بػ فقو ا١تتارج كاٟتيل. 

باٟترج أماـ ٚتلة من القضايا الفقهيَّة كاألحكاـ اليت تبدك فيها الشدة، كذلك يتعارض مع ركح ىذه الشريعة كمقاصدىا 
ة ا١تتارج كاٟتيل ضمن يف التتفيف كرفع اٟترج كاعتبار األصل يف ا١تنافع اٟتل، كاألصل يف ا١تضار ا١تنع، فطرح فكر 

األصوؿ كالفركع، كبالذات يف ٣تاؿ الفقو كالتشريع أدل إُف بركز مشكبلت يف ٣تاالت كثَتة، كآثار عقليَّة كنفسيَّة ال 
 ٗتفى على ا١تراقب الفاحص ا١تتتبع ألطوار الفكر اإلسبلمي.

يَّة، كاالنصراؼ الكلي إُف الدليل كمن تلك ا١تشكبلت التغافل عن الكثَت من الكليات كالغايات كا١تقاصد القرآن
ا تعمل على إ٬تاد  اٞتزئي كمناىج تأصيلو كقراءتو كاالستدالؿ بو، كذلك شأف العقليات التقنينيَّة اٞتزئيَّة، أمَّا النبوة، فإهنَّ

يًهٍم كىيػيعىلّْميهيمي يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم كلذلك حددت ا١تهاـ األساسيَّة للنبوة بقولو تعاُف: العقليَّة الكليَّة ا١تقاصديَّة،  آيىاتًًو كىيػيزىكّْ
  .(ُْٔآؿ عمراف:)اٍلًكتىابى كىاٟتًٍٍكمىةى 

فالنبوة تقرف بُت تعليم الكتاب كاٟتكمة كالتزكيَّة كالتطهَت، كال يتم ذلك إال بتبلكة، ال ٣ترد قراءة اٟترؼ، فذلك قد 
دث فصامنا بُت النظريَّة كالتطبيق، كيقضي على فقو التدين، أمَّ  ا التبلكة فمن شأهنا التدبر كالتأمُّل كالتعلُّم، كال يتحقق ٭تي

 ذلك من اَت رد الفركع إُف األصوؿ، كاٞتزئيات إُف الكليات، كربط األعماؿ كٌلها با١تقاصد كالغايات.

لقائم على ة القرآف كإعماؿ التجزئة كالتشطَت كالتقنُت از اًٟتكم كالعلل كا١تقاصد كتعضيأٌما فكرة التعبُّد، ٔتعٌت ٕتاك 
مبلحظة اٞتزء باعتباره كياننا مستقبلن عن الكل، فكل تلك األفكار ال ٯتكن أٍف تنسجم مع مهاـ النبوة كال ا٠تبلفة اليت 
على منهاجها كىي تصطدـ ٓتتم النبوة، كختم الوحي كعا١تيَّة الرسالة كمشو٢تا، كيضطر الناس يف إطار ذلك الفهم اٞتزئي 

ارج، كالتفلُّ  من الضوابط اٞتزئيَّة بشكل قد ٭تملهم على إ٫تاؿ الكليات، كٕتاكز الغائيَّة إُف البحث عن اٟتيل كا١تت
 كالتشبُّث بالشكليات كالغفلة عن اًٟتكم كا١تقاصد.
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فحُت ضاؽ الناس ببعض األحكاـ الفقهيَّة اليت استنبط  بتلك الطريقة التجزيئيَّة، كاشتد عليهم الضنك يف حياهتم 
ٞتؤكا إُف ىذا النوع من فقو ا١تتارج كاٟتيل  -أصبلن  -خذ ٔتا يشبو شرائع اإلصر كاألابلؿ ا١تنسوخة نتيجة لذلك، كلؤل

كالتأصيل لو، كلو رجعوا إُف األصل القرآين كإُف خصائصو التشريعيَّة األساسيَّة يف التتفيف كالرٛتة كرفع اٟترج، ١تا احتاجوا 
 ىذه االزدكاجيَّة ا١تفتعلة كا١تدسوسة، ك٭تاكؿ التتفيف من آثارىا.ألٍف يبتكركا نوعنا جديدنا من الفقو يبقى على 

كيف الوق  الذم حاكؿ فيو بعض الفقهاء ا٠تركج من أزمات الفقو الذم دخلو سرطاف اإلصر كاألابلؿ، ٔتا يسمى 
موجهُت  -ما أمكن  -حاكؿ فريق آخر التتلص من الدليل الشرعي أك النقلي كتقليص دكائر عملو  بالمخارج والحيل,

إُف ىذه األدلة النقليَّة من الكتاب كالسنَّة اهتامات التشابو كالتعارض؛ لينصرفوا عنها ٨تو الدليل العقلي، فتلك األدلة يف 
م لن يفهموىا كما يستطيعوف فهم أقواؿ األئمة ناسُت أك متناسُت خاصيَّة  نظر بعضهم ال ينبغي أٍف يتصل ّٔا الناس ألهنَّ

  .(َْ، ِّ، ُٕالقمر:) كىلىقىٍد يىسٍَّرنىا اٍلقيٍرآفى لًلذٍّْكًر فػىهىٍل ًمن مُّدًَّكرو  القرآف األساسيَّة:

، ٯتكن أٍف ييفهم يف ىذا اإلطار ما ذكره إماـ اٟترمُت يف الربىاف كما نقلو فتر الدين فباإلضافة إُف ما ذكره الكرخيٌ 
ة ال تفيد إال الظن لبنائها على مقدمات ظنيَّة، كلتوقف القطع الرازم كاَته من ا١تتكلمُت عن البعض من أفَّ األدلة اللفظيَّ 

كما ٯتكن أٍف تفهم تلك ا١تعارؾ، كردكد األفعاؿ اليت أدت إُف مزيد من   .(ِٓ)بالدليل اللفظي على القطع بأمور عشرة
، كظهور من عيرفوا التشبث بالدليل اللفظي حىت لو كاف ٣ترد أثر من آثار الصحابة، كظهور القوؿ ْتجيَّة قوؿ الصحايب

موا بقبو٢تم كل حشو مفهـو أك اَت مفهـو من الركايات، كما عرَّؼ ّٔم بعض الكاتبُت يف  بعد ذلك باٟتشويَّة، الذين اهتي
 . (ّٓ)الفرؽ، كصاحب كتاب اٟتور العُت يف مواضع عديدة

خرل عديدة، فمن خبلؿ ت أ، بل قد كلَّد مشكبلما ذكرلعقلي كذلك َف يقتصر خطره على على أٍف ترؾ الدليل ا
ٔتشكل »ادَّعى بعضهم كجود ما ىو مشكل يف القرآف الكرمي من اآليات، كٖتوؿ اٟتديث فيما عرؼ  خاطئفهم 
كما كتب كتابنا « تأكيل مشكل القرآف»إُف علم من علـو القرآف، كيف ىذا اإلطار كتب ابن قتيبة كتابو ا١تعركؼ  «القرآف

كصحيح حديثو أٍف  حاشا كتاب ا أٍف يكوف فيو مشكل كتنزه رسوؿ ا ك « تأكيل مشكل اٟتديث»آخر أٝتاه 
 يكوف فيو شيء من ذلك.

من « ا١تتشابو»و الفهم ا٠تاطئ ١تفهـو ، كلكنٌ الصحيح ا١ترفوع فلم يكن ىناؾ مشكل ال يف القرآف كال يف اٟتديث
ص من مساحة كعمل نفوذ الدليل النقلي ٟتساب قلّْ ة، كلوجود قطاع كبَت من ا١تشتغلُت با١تعارؼ العقليَّة أراد أٍف يناحي

                                                           
 ، كهنايَّة العقوؿ.ِْٔ -ِْْكاألربعُت  ُّكما بعدىا، كاصل ْٕٓ/ ُ( سردىا يف اصوؿ ّْ)
 .َْٓ/ ُ( كٯتكن االطّْبلع على بعض ا١تراجع اليت ٖتدث  عن ىؤالء يف حاشيتنا على اصوؿ ّٓ)
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كاَته يف إطار ذلك التصور الرافض لشرعة اإلصر كاألابلؿ كالرافض لفقو ا١تتارج كاٟتيل بذات الوق   الدليل العقليٌ 
 .حاكؿ البعض أٍف يبحث عن ا١تتارج اٞتزئيَّة يف الدليل العقليٌ 

ع دقيق اكالت ٖتليل كتفسَت لو جرل تتبُّ  «بحجيَّة السنَّة»بل إفَّ اآلالؼ من البحوث كالدراسات ا١تتعلقة 
ا قد أعدت يف إطار ٤تاكلة معاٞتة ىذه اإلشكاليَّة نفسها، كيف جو من ا١تساجبلت  منهجيٌ  ١تعرفة كيفيَّة ظهورىا لوجد أهنَّ

اٟترج الذم أحاط ْتياة  ة تتجادؿ حوؿ كسائل ا٠تركج من ذلكمٌ الكبلميَّة، كذلك بعد أٍف كجدت طوائف كثَتة من األي 
الناس يف إطار ذلك السقف من الفهم كا١تعرفة للكتاب الكرمي كالسنَّة النبويَّة، فظن أفَّ ال ٥ترج من ذلك اٟترج إال 
باعتماد العقل كتعزيز مكانتو خاصَّة من بعد شيوع الوضع كالدس على السنَّة، كمسا٫تات بقايا يهود يف تأجيج تلك 

 ا١تعارؾ.

ات عديدة؛ إذ أصبح  مصدرنا إلثارة ىذه النقلة العقليَّة بدكرىا، خاصَّة على مستول السنَّة إشكاليٌ  كقد أحدث 
، كأثرت يف تصورات اإلنساف ا١تسلم، كشيوى  كثَتنا من يندرج يف إطار االعتقاد اإلسبلميٌ  الكثَت من القضايا كبعضها

ت البارئ عز كجل، كالتأكيل كما ترتب على ذلك من ات ا١تتعلقة بصفامعاَف تصوره كمنهجيتو، فربزت اإلشكاليٌ 
 .مشكبلت، صادرت من ا١تسلمُت ٤تجتهم البيضاء اليت تركهم عليها الرسوؿ 

اتنا الفكريَّة مع تراثنا بأنواعو إشكاليات كبَتة، سواء يف ٣تاؿ التفسَت أك السنَّة أكاألصوؿ من ىنا تبدك إشكاليٌ 
ك يف ٣تاؿ علم الكبلـ كاَت ذلك من آّاالت الفرعيَّة ذات العبلقة، ٦تا يستدعي استنفار الفقهيَّة أك يف ٣تاؿ الفقو ذاتو أ

ة كافة؛ ١تعاٞتة تلك ا١تشكبلت كٖترير العقل ا١تسلم من آثارىا، كا٠تركج من سائر الفنت بكتاب جهود كعقوؿ أذكياء األمَّ 
٭تقق السعادة يف  اللذين ال شك يف قدرهتما على تزكيد أمم األرض كلها بفقو عمراينٌ  ا ا١تترج منها كسنَّة نبيو 

 الدارين، كمن َف يكفو النوراف العظيماف فبل كفاه ا.

ات ا١تراجعة لًتاثنا، كقد ٧تد إفَّ دراسة ىذه األمور ككثَت اَتىا من خصائص ذلك العصر ستساعد كثَتنا يف عمليَّ 
كقد كاَتىا من معارفنا النقليَّة صات تضاؼ إُف علـو القرآف، اجة إُف تأسيس معارؼ كثَتة كٗتصُّ أنفسنا بعد ذلك يف ح

 إُف إطار مرجعيٌ  -بعد تلك اٞتهود -كقد نتوصل  بناءن على ذلك. -كٌلها- نعيد خارطة تصنيف علومنا النقليَّة
، «اٞتمع بُت القراءتُت»ة تقـو على اجتماعيَّة موازي بناء علـوإعادة ؛ إلعادة قراءة تراثنا كبناء كتشكيل علومو، ك منهاجيٌ 

 .كمنهاجيَّة القرآف ا١تعرفٌية نةقراءة الوحي كقراءة الكوف ٓتصائص معيٌ 
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 .طبيعة المنهج اإلسالميّ  -

 أنَّو الظن على يغلبمىا  إُف أك ،اٟتقيقة إُف اإلنساينٌ  العقلإُف قيادة فيَّة معر  كسيلةأنٌو  :ا١تنهجٯتكن تعريف 
 بوسائل عنو اإلنساف يبحث دفُت كنػز مثل فاٟتقيقة؛ األمر كنفس الواقع يف اٟتقيقة ًىيى  تكن َف لو قيقة، حىتاٟت

 اٟتقيقة اإلنساف يصادؼد كق، إليها كما كالتدبُّر كالتذكُّر العقليٌ  كالنظر ركا٠ترائط، كالتفكُّ  التاريخ كقراءة كاٟتفرمتعدّْدة:  
 كإخبلص بصدؽ ا١تعرفيَّة كقدراتو كطاقاتو جهوده كل يبذؿ أفٍ  أخطأ، ا١تهم أـ بأصا مأجور مثاب كىو ،ٮتطئها كقد

 اٟتقيقة يف تعدُّدنا تقبل ال قطعٌيات ىناؾ ألفٌ  ذلك« اٟتقيقة إُف يقود: »قلنا، كإ٪ٌتا (ْٓ)١تقاربتها سليم كمنهج كبوسائل
 ال القطعيَّات كتلك، فيها عذرنا يقبل ال لثابتةا الواحدة اٟتقيقة مصادفة فعدـ؛ أيضنا بنقيضها كيؤخذ؛ الثابتة الواحدة
 تقود كأدلة عبلمات ٢تا تكوف أفٍ  شأهنا من اٟتقائق ا١تنهجيَّة، كىذه اٟتواجز من بكثَت ا١تركر بعد إال الصفة ىذه تبلغ
 يفإليو.  لتوصّْ  فٍ أ اإلنساينٌ  الوعي لقول   ا١تمكن دائرة يف يقع كاألدلة العبلمات تلك كاكتشاؼ ،كتشفتي  عندما إليها
ا الظن البة الظنٌيات يف قبليي  حُت  ىذا يف حسن تفصيل الغزاِف كلئلماـ. الباحث يصادفها َف لو حىت« اٟتقيقة» بأهنَّ
 من بالعقل يدرؾ: مىا بالكبلميَّة كفقهيَّة، كنعٍت كأصوليَّة كبلميَّة كظنيَّة، كالقطعيَّة قطعيَّة النظريٌات" :قاؿ حيث؛ آّاؿ
 ىذه يف تندرج كقوانينو الكوف كسنن: قل )الرسل؛  كصفاتو، كبعثة اًدث العاَف، كإثبات كحدكث: سمعال كركد اَت

 . (ٓٓ)"إٍف... السنَّة حجيَّة فمثل األصوليَّةكأٌما  (القطعيَّات

                                                           
العبلقات االرتباطيَّة اليت ٖتيط بظاىرة معينة، كٖتكم ٖتركاهتا ا١تتبلحقة، كأسلوب القانوف العلمي من شأنو أف ٭تكم عبلقة الباحث باٟتقيقة، كذلك بعد الكشف عن طبيعة  ْٓ

)جامعة القاىرة: مكتبةكليَّة  مقدمة عامة للتعريف با١تنهاجيَّة العلميَّة: مذكرات اَت منشورة لطبلب النظريَّة السياسيَّةالوصوؿ إُف اٟتقيقة مشكلة مستقلة عنها، كراجع: حامد ربيع، 
ا؛ كذلك ١تا يًتتب عليها من انقسامهم يف صاد كالعلـو السياسيَّة( ىذا كقد اىتم علماء األصلُت يف تراثنا: أصوؿ الدين كأصوؿ الفقو ٔتسألة كحدة اٟتقائق كتعددىا اىتمامنا كبَتن االقت

اختبلفهم فيها، كتعٌدد مذاىبهم، كطرائق مناظراهتم فيها يف: أبو اٟتسُت موقفهم من تصويب آّتهدين كافة، أك اعتبارىم ٥تطئُت كا١تصيب كاحد اَت معركؼ؛ فراجع ا١تسألة ك 
 ا١تستصفى. الغزاِف، ٖٔ-ٖٗٓ/ِ( ُِٗٗ)ا١تنصورة:دار الوفاء،  الربىاف يف أصوؿ الفقو. اٞتويٍت، ّٗ-َّٕ/ِ(ُّٖٗ)بَتكت: دار الكتب العلميَّة، ا١تعتمدالبصرم، 

 . ٖٕ-ّّٔ/ِ)بَتكت:دار الفكر،د.ت.(
"٨تو بناء علـو األمَّة االجتماعٌية كالشرعٌية: مراجعات منهاجٌية كتارٮتٌية" طبع كنشر دار  -تعاُف-بنا ا١تشًتؾ للشهيدة الراحلة أـ الفضل د. مٌت أبو الفضل كالفقَت إليو كراجع كتا
 ـ(. ََِٗىػ َُّْالطبعة األكُف )القاىرة:  -السبلـ

  ِْٖ/ِ)القاىرة: اٟتليب، د.ت.(  ٚتع اٞتوامععلى ٚتع اٞتوامع. انظر: ابن السبكي، نقلو التفتازاين عنو كأكرده العطار يف حاشيتو  ٓٓ
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دّْد صاـر ضابط كا١تنهج   صنصو  يف ـأ ،الكوف يف التحرُّؾ العقل أمارس سواء، الصرامة ٔتنتهى مساره للعقل ٭تي
 . الطبيعيٌ  أك الفطرمٌ  العقل مع ا١تنهج يتصاٌف أفٍ  ا١تتعٌذر من فإنَّو كلذلك؛ اٟتقيقة عن ْتثنا الوحي

 تعصماٌليت من شأهنا أف  ،كا١تعريفٌ  العلميٌ  البحث ضوابط دعائم كإرساء ،التفكَت قواعد لبناء كأداة كسيلة كا١تنهج 
  (ٔٓ).لميٌ الع البحث كيف الفكر يف ا٠تطأ يف الوقوع من الذىن

ة، كإدراكنا ككعينا با٠تطوات كالوسائل كالوسائط اليت ٖتقق لطرؽ ا١تنتجة ا١توٌصلة إُف الغايعلمنا با «ا١تنهج»كإذا كاف 
ذلك فإنٌو يف ىذا يؤدم دكر ا١توٌجو كالدليل كالقائد الذم يساعد يف معرفة سبلمة ا٠تطوات ا١تنهجيَّة، كتتابعها كاتصا٢تا 

عّْززة مساندة ١تا قبلها، مؤديَّة ١تا بعدىا دكف ضبلؿ يف الطريق، أك ا٨تراؼ يف الغايَّة، أك تيو عن ْتيث تكوف كل خطوة م
 القصد.

 الفهم -ّ الوصف -ِ ا١تبلحظة-ُكعند دراسة الظواىر فإٌف ا٠تطوات ا١تنهجيَّة العلميَّة تسَت بالتسلسل التاِف:
 .التحٌكم -ٕ. التنبؤ -ٔ، متضافرين كالنموذج ا١تنهج لينطلق ريفٌ ا١تع لنموذجا بناء يبدأ كىنا: التفسَت -ٓ التحليل -ْ

_ ِ_ الفهم ُكتنطبق ا٠تطوات ا١تنهجيَّة السبعة بشكلو تاـ على العلم الطبيعٌي؛ حيث يؤدّْم ا١تنهج أىم كظائفو كىي:
 _ التحكم. ْ_ التنبؤ ّالتفسَت 

ـ  مستقل يف العلم اٟتديث،  كمهٌمتو التحليل النقدم ١تناىج العلـو كافًتاضاهتا  كقد برزت فلسفة العلـو كفرعو ىا
 «. العلـو كفلسفة ا١تنهج» بُت العبلقة عن فكرة يعطينا كذلككمصادرىا كمعطياهتا؛ 

 : القرآن في المنهج

                                                           
ا١تنهج ىي اليت تستتدـ لعصمة الذىن من الوقوع يف ا٠تطأ عند ٦تارسة التفكَت، فهل تريدكف ّٔذا التسويَّة بُت ا١تنهج كا١تنطق؟ كاٞتواب: أٌف « قواعد ا١تنطق»لقائل أٍف يقوؿ: إفَّ  ٔٓ

ف بُت ا١تتكلمُت : ترتيب مقٌدمات صحيحة ْتسب ا١تطلوب للوصوؿ إُف نتائج، فا١تقٌدمات تشتمل على ا١تعلـو الذم يوصل إُف آّهوؿ كىناؾ حوار كجدؿ كبَتايف جوىره
ة، منها: إنٌو "الفكر الذم ييطلب بو علم أك البة الذم عرّْؼ بتعريفات كثَت « النظر»ا١تسلمُت يف ىذا األمر ٕتده مفٌصبلن بإسهاب كبَت يف: ا١تواقف لئل٬تي، ا١ترصد ا٠تامس يف 

 ظن"، كمنها: إنٌو "اكتساب آّهوالت من ا١تعلومات".
 ففيها فوائد ٌٚتة. ُٔٗ/ِـ( ُٖٗٗ)بَتكت: دارالكتب العلميَّة،  ا١تواقفيف: عضد الدين اإل٬تي،  -كٌلو-فراجع ذلك 
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 بشرمٌ ال العقل بتهيئة آّيد، الًَّذم بدأ القرآف نزكؿ بعد لدكي  قد ا١تسلمُت ٨تن لدينا كا١تنهجيَّة ا١تنهج من كبلن  إفَّ 
 كاقع لتغيَت منهجيَّة عملٌيات يف القرآف ٧تـو نزكؿ تتابع ليبدأ (ٕٓ)«بينهما كاٞتمع القراءتُت مث القراءة» الستقباؿ كٖتضَته
 الشرؾ قيم من بدالن « كالعمراف كالتزكيَّة التوحيد» قيم ٖتكمو كاقع إُف الشرؾ، كٖتويلو قيم عليو كهتيمن ٖتكمو كان 

 . كاٞتاىليَّة

 بلفظها ترد َفأهٌنا  ، كمع(ْٖ:ا١تائدة) ًلكيل  جىعىٍلنىا ًمنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا: تعاُف قولو يف« منهاج» مةكل كردت 
 ىذا يف ا١تفهـو ىذا كجود عن للمتدبٌرين كتنبيو إعبلف ٔتثابة كان أهٌنا   الفريدة، بيد ا١ترة ىذه سول القرآف يف ىذا

يىاننا لّْكيلّْ شىٍيءو  نيزؿ الذم العظيم الكوينٌ  الكتاب  أىكىَفىٍ   عداهمىا  كل عن بو البشريَّة ، كلتستغٍتى (ٖٗ:النحل) تًبػٍ
 ( ُٓ)العنكبوت: يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  كىذًٍكرىل لىرىٍٛتىةن  ذىًلكى  يف  ًإفَّ  عىلىٍيًهمٍ  يػيتػٍلىى اٍلًكتىابى  عىلىٍيكى  أىنٍػزىٍلنىا أىنَّا يىٍكًفًهمٍ 

أعظم كأجدل كأكرب من أٍف يكوف بُت يديك كتاب عزيز اليأتيو الباطل من بُت يديو كال كأٌم رٛتة كذكرل أىم ك  
، كيهدم ليكوف كتابنا كونيِّا يهدم للٌ  ؛من خلفو، كتاب أحكم ا بعلمو آياتو، مث فٌصلها على علمو أيضنا يت ًىيى أقـو

حُت ٔتهمة االستتبلؼ يف األرض، مسلٌ  ليقـو الناس بالقسط كىم يقوموف ؛بع رضوانو سبل السبلـبو ا من اتٌ 
أ ١تمارساهتم كأفعا٢تم؛ ليقود اإلنساف يَّ ر ٢تم، ا١تهيف الكوف ا١تستّْ « العمراف»ئُت لتحقيق باألمانة: أمانة االختيار، كمهيَّ 

ُف_ ٠تالق الكوف كاٟتياة كاإلنساف فيفي _آنذاؾ_ بعهده مع ا _سبحانو كتعا« قوافل التسبيح الكوينٌ »ا١تستتلف 
 «!! عاَف الذر»كىو ال يزاؿ يف « بلى شهدنا»حُت قاؿ ٣تيبنا لو سبحانو: 

                                                           
اليت صدرت عن مكتبة الشركؽ « دراسات قرآنيَّة»كىي اٟتلقة الثانيَّة من سلسلة « اٞتمع بُت القراءتُت»ستنا الوجيزة راجع مرادنا بكل من القراءتُت كباٞتمع بينهما يف درا ٕٓ

أيت أمو أك أبوه أك أحياننا يبتسم عندما ت الدكليَّة يف القاىرة. كما أف القراءة ىي أكؿ ما يبدأ اإلنساف بو؛ كذلك حُت يبدأ الطفل بقراءة الصور كاألشكاؿ من حولو، فًتل الطفل
فهم لغربتهم عنو أك عدـ قدرتو شتص ٭تبو، كيصرخ ك٬تهش بالبكاء إذا جاء شتص آخر، كما ذلك إال لقراءتو لصور كأشكاؿ مىٍن ٭تبهم كيألفهم كيطمئن إليهم، كصور مىٍن ٮتا

ٔتا حولو لدرجة كسر أك تفتي  تلك األشياء، إ٪تا ىي ٤تاكالت منو للقراءة، على قراءهتم أك معرفتهم، أك ٖتديد موقفهم منو، فهي قراءة منو لؤلشتاص، ككذلك حُت يعبث 
كالتطور، كىي اٌليت تشٌكل  تسبق الكتابة يف النشأةفالقراءة لئلنساف كظيفة حياتيَّة أساسيَّة مثل التنفس، كتنمو حاٌسة القراءة مع اإلنساف كتكرب معو كٌلما تقٌدـ يف العمر، فالقراءة 

ة الطفولة كا١تراىقة كالشباب، قد ة اندماج الفرد يف آّتمع، كتدريب قول الوعي اإلنساين، كإ٪تاء االستعدادات ا١تعرفيَّة لو، كحُت تنمو مدارؾ اإلنساف، كيتجاكز مرحلة عمليَّ بداي
، كٯتٌيز بينها بال قراءة فيها، كيقرأ ا١تهندس األرض كتربتها كطبيعتها ليصل إُف نتيجة مفادىا أهٌنا ٮتتص ّتانب من جوانب العلم فيمارس القراءة فيو، فعىاًَف الفلك يقرأ األفبلؾ كالنجـو

ا قد يقـو بقراءتو.  تصلح لنوع البناء الذم يريده أك التصلح، كإذا رأل بناءن قائمن
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ة سورة ا١تائدة ىي كلذلك ال ينبغي أف تكوف آي بعد التوحيد القرآنيَّةم أىم ا١تفاًىي القرآينٌ  «جا ا١تنه مفهـو»إٌف  
ردت شبكة من ا١تفاىيم الفرعيَّة كا١تصطلحات بل ينبغي قراءة ٚتيع اآليات اٌليت أك  ،قرآنيِّاا١تفهـو  لصيااةا١تنبع الوحيد 

ليزداد بينها تألقنا كبريقنا ك١تعاننا كتزداد بو  ؛ٖتيط حبات العقد بواسطتو كما  «ا١تنهاج»اٌليت أحاط  ٔتفهـو  اإل٢تًيَّةالقرآنيَّة 
 ا كسبيل السومٌ  لكالسبي : الصراط ا١تستقيم كالسبيل األىدلىذه ا١تفاىيم كاالصطبلحات القرآنيَّة ترابطنا، كمن

،  اٟتسنة كاألسوة كالشفاء كاالقتداء كاالتٌباع كالنور كا٢تدل كالطريق الواضح البٌُت الًَّذم ال ٮتشى سالكو تيهنا أك ضبلالن
كىال  ال تػىرىل ًفيهىا ًعوىجنايت التسمح باال٨تراؼ عنو ١تػىٍن يسلكو؛ إذ الٌ  ،فهو ٤تاط بالنور ا١تبُت كمزكد بكل معاَف ا٢تدايَّة

عل سالكو مستيقننا بأنٌو على ٬تة كالنهايَّة بركز معا١تو، ككضوح طريف البداي( فاستقامتو ككضوحو، ك َُٕ)طو: أىٍمتنا
بعد ذلك يف العقيدة كالشريعة كالسلوؾ كالقصص  -كٌلها-ا٢تدل، آمننا من الوقوع يف الضبلؿ، كتتضافر آيات الكتاب

لوعد كالوعيد على إبراز ىاتيك ا١تعاَف ا١تنهجيَّة كالسنن كالقوانُت الكونيَّة كاالجتماعيَّة كالعرب كاألمثاؿ كالوع  كالتوجيو كا
ْتيث تبصره البصائر كتشاىده األبصار، « ا١تنهج الكويٌن القرآينٌ »جعل ىذا تل ؛كسنن ا٠تلق كقواعد العنايَّة كنظم اإلبداع

 كالٗتطئو العقوؿ. كتعيو اآلذاف، كتدركو األفئدة كالقلوب اليت يف الصدكر، 

 ؛للبغيَّة كمدرؾه  ا١تراد إُف ككاصله  الغايَّة بالغه  أنَّو إُف االطمئناف يستطيع ناىجو أك الطريق ىذا سالك أفَّ  يعٍت كذلك 
 حياة تنظيم يف االستقامة عن ْتثنا إليها ك٭تتاجوف الناس يريدىا شرعة فهناؾ« بالشرعة ا١تنهاج»  ا قرف كلذلك
 ؛بُتّْ  كاضح ٔتنهاج إال يتحقق المىا  كذلك فيهم العدؿ كٖتقيق ،اٟتق لشرعة كفقنا االستتبلؼ ١تهاـ اٖتقيقن  ،ا٠تلق
 ابأٌف  يوحي «با١تنهاج»« الشرعة»، أم أٌف اقًتاف كأكضحها كأباهنا معا١تو آّيد القرآف رسمىيوى الًَّذم  ا١تنهاج كذلك

،  كلّْها ّتوانبها ٔتقتضاىا اٟتياة كتشكيل ،كاتٌباعها تطبيقها منهاج كيبٌُت  حيوضٌ  ٔتنهاجو  مقًتنةن  شريعةن قد جعل يف القرآف 
 باعكاالتٌ  السلوؾ كضبط ،كالغايات ا١تقاصد كإدراؾ ،كالوعي للفهم صارمنا ضابطنا« جا ا١تنه» يكوف أفٍ  يستلـزكما 
 كالتأسّْي ،فيو القرآف كاتٌباع ك٦تارستو التدٌين فقو يف سلوكنا ا١تنهج يضبط كما،النور إُف كالوصوؿ ،ا٢تدايَّة سبيل كسلوؾ
 كىدايَّة كنورنا كمبيننا بياننا القرآف فكاف ،بضوابط كا٢تدايَّة كالشفاء النور إُف لنصل ٦تارستو يف  ا رسوؿ بسيدنا
 . الستقراركا كالعمراف كاألماف كاألمن االطمئناف كمناىج السبلـ سبل رضوانو اتَّبع من ا بو يهدم مستقيمنا كصراطنا
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 كيف األحاديث تلك يف ننابيػٌ  ظاىرناإليو  هنانبٌ مىا  ٧تد فإنَّنا  ا رسوؿ أحاديث بعض ٨تو أنظارنا هناكجٌ  فإذا 
ا اٍلبػىٍيضىاءً  اجة عىلىى تػىرىٍكتيكيمٍ  قىدٍ ":  قولو مقدّْمتها نػىهىارًىىا لىيػٍليهى  ًمٍنكيمٍ  ًعشٍ يى  مىنٍ  ىىاًلكه  ًإالَّ  بػىٍعًدل عىنػٍهىا يىزًيغي  الى  كى
ًثَتنا اٍخًتبلىفنا فىسىيػىرىل  كىعىلىٍيكيمٍ  بًالنػَّوىاًجذً  عىلىيػٍهىا عىضُّوا اٍلمىٍهًديُّْتى  الرَّاًشًدينى  ا٠ٍتيلىفىاءً  كىسينَّةً  سينَّىًت  ًمنٍ  عىرىفػٍتيمٍ  ٔتىا فػىعىلىٍيكيمٍ  كى
ا كىًإفٍ  بًالطَّاعىةً  بىًشيِّا عىٍبدن ٍيثيمىا األىًنفً  مىلً كىاٞتٍى  اٍلميٍؤًمني  فىًإ٪تَّىا حى  شبكة إُف يضيف اٟتديث فإفٌ  ىذا كعلى. (ٖٓ)"انٍػقىادى  ًقيدى  حى
 اشتملالًَّذم  ا١تنهج أفَّ  إُف لينّْبو إال ذلك  ا رسوؿ قاؿ كما، «اجة»ىيوى  آخر لفظنا با١تنهاج تتصل اليت ا١تعاين
 حياة كنظم كشريعة عقيدة من بو الكتاب جاءمىا  كٖتويل ،ا لكتاب كاتّْباعو بتبلكتو  ا رسوؿ كبيَّنو ،عليو القرآف

                                                           
( طريػػق، ك٨تػػو َََِٓٔ)اٟتػديث معنػػاه صػػحيح؛ كلػػذلك صػححو بالسػػرب مػػن صػػححو أٌمػا إسػػناده فػػبل يصػػح مػن خػػبلؿ موسػػوعتُت علػػى حاسػوب بػػو ٨تػػو  ٖٓ

تػدكر  عشػر طػرؽمنهػا:  طريقنػا. ِّ( ترٚتة مع التكرار، كبدقة على مسػئوليَّة منتجػي برنػا٣تىي األلفيَّػة كا١توسػوعة الذىبيَّػة. كيف ىػاتُت ا١توسػوعتُت ٢تػذا اٟتػديث َََُّٔ)
، (َِٕٔٔ)( كِ/َِِّٗٓ)(ِ/َِٕٔٔ)(، كالًتمػذمَُِِٓ)(َِّّٖ)على خالد بن معداف عػن عبػد الػرٛتن بػن عمػرك السػلمي، كمػا يف سػنن البيهقػي الكػربل

 (َُٕٔ/ُٖ()ُِْٗٓ)، كمعجػػم الطػػرباين الكبيػػػػػػػػر(ََُُٖ)، ك(ََّْٕ)كالشػػاميُت (ُُْْٕ)، كمسػػند أٛتػػد(َََّّ)، كمسػػتدرؾ اٟتػػاكم(َََٓٗ)كالػػدارمي
 (َِْٔ/ُٖ()َُُّٓ)،ك(َُِٔ/ُٖ()ُِٖٗٓ)علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرباين الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ، (َُٖٔ/ُٖ()ُِٓٗٓ)ك
، (ُُِْٕ)، كمسػػػػػػػند أٛتػػػػػػػػػد(ََِّّ)، كمسػػػػػػػتدرؾ اٟتػػػػػػػاكم(َََّْ)، كٜتسػػػػػػػة طػػػػػػػرؽ علػػػػػػػى عبػػػػػػػد الػػػػػػػرٛتن كمػػػػػػػا يف سػػػػػػػنن ابػػػػػػػن ماجػػػػػػػو(َِْٔ/ُٖ()ُُّٗٓ)ك

، كسنن أيب (ََََٓ)ابن حباف، ك أربعة طرؽ على عبد الرٛتن كحجر بن حجر كما يف جامع (َُٗٔ/ُٖ()ُِٔٗٓ)، كمعجم الطرباين الكبَت(َُّٕٗ)كالشاميُت
. كٜتسػػػػػػة طػػػػػػرؽ علػػػػػػى ٭تػػػػػػِت بػػػػػػن أيب ا١تطػػػػػػاع عػػػػػػن العربػػػػػػاض بػػػػػػن سػػػػػػاريَّة كمػػػػػػا يف سػػػػػػنن ابػػػػػػن (ُُْٕٓ)، كمسػػػػػػند أٛتػػػػػػد(ََّّّ)كمسػػػػػػتدرؾ اٟتػػػػػػاكم (ََْٕٔ)داكد
كطريػق كاحػد علػى أيب  .(َِِٔ/ُٖ()ُِٗٗٓ)، ك(َََٔٔ)، كمعجػم الطػرباين األكسػط(ََٖٕٔ)كمسند الشاميُت (ََّّْ)، كمستدرؾ اٟتاكم(َََِْ)ماجو

أٌمػػػا خالػػػد كأبػػػو إسػػػحاؽ  ،(َََٔٓ)، ك(َََٓٓ)ك طريقػػػاف علػػػى رجػػػل ٣تهػػػوؿ العػػػُت كمػػػا يف مسػػػند اٟتػػػارث (َّّّٔ)إسػػػحاؽ السػػػبيعي كمػػػا يف مسػػػتدرؾ اٟتػػػاكم
كأٌمػا ٭تػِت بػن أيب ا١تطػاع فلػم أجػد  بتوثيػق آّاىيػل.فمدلساف كَف يصرحا بالسماع، كأٌما عبد الرٛتن كحجر فلم يوثقهما أحد. إ٪ٌتا ذكر٫تا ابن حباف يف ثقاتو كىػو مشػهور 

 عربػاض أىبيػو زرعػة الػرازم كدحػيم.توثيقا لو عن معاصر لو. إ٪ٌتا كثقو دحيم عبد الػرٛتن بػن إبػراىيم الدمشػقي كذكػره ابػن حبػاف يف ثقاتػو كَف يػدركاه، كقػد أنكػر ٝتاعػو مػن ال
ثػىنىا ٤تيىمَّػد بػن شػعيب قػاؿ أخػربين ٭تِت بن أيب ا (ؽ()َُِٖٓ)هتذيب الكماؿ للمزم{َُففي } ػدَّ ١تطاع، قاؿ أىبيو زرعة الدمشػقي حػدثٍت عبػد الػرٛتن بػن إبػراىيم قػاؿ حى

عة كُف بقل ىيوى ا أحد كيف الركالوليد بن سليماف بن أيب السائب قاؿ صحب  ٭تِت بن أيب ا١تطاع إُف زيزل فلم يزؿ يقرأ بنا يف صبلة العشاء كصبلة الصبح يف الركعة األ
كمػا ٭تػدث عنػو عبػد ا بػن العػبلء  الثانيَّة بقل أعوذ برب الفلق كقل أعوذ برب الناس، قاؿ أىبيو زرعة فقل  لعبد الرٛتن بن إبراىيم تعجبػا لقػرب عهػد ٭تػِت بػن أيب ا١تطػاع

يماف قػاؿ عبػدالرٛتن قػاؿ ٤تيىمَّػد بػن شػعيب قػاؿ الوليػد بػن سػليماف بن زبر أنٌو ٝتع من العرباض بن ساريَّة فقاؿ أنا من أنكر الناس ٢تػذا كقػد ٝتعػ  مىػا قػاؿ الوليػد بػن سػل
الركعة الثانيَّة با١تعوذتُت. فكان  فحدث  أيوب بن أيب عائشة ّٔذا فأخربين أنٌو صحب عبد ا بن أيب زكريا إُف بي  ا١تقدس فكاف يقرأ يف العشاء بقل ىيوى ا أحد كيف 

عن ٭تِت بن أيب ا١تطاع أليوب بن أيب عائشة فيحدثو ٔتثلها عن بن أيب زكريا أكرب دليل علػى قػرب عهػد ٭تػِت بػن أيب ا١تطػاع كبيعػًد  ىذه أيضا إذ ٭تكيها الوليد بن سليماف
كمػا يف مسػند جر بػن حبيػب  مىا ٭تدث بو عبد ا بن العبلء بن زبر عنو من لقيو العرباض كالعرباض قدمي ا١توت. كمنها طريقاف يػدكراف علػى إٝتاعيػل بػن عيػاش عػن مهػا

اختلفوا فيو بُت ٣تػرح كمعػدؿ  أٌما إٝتاعيل فمتتلف يف توثيقو، كأىل ا١تصطلح على أف الراكم إذا (َِّٔ/ُٖ()ََُّٓ)، كمعجم الطرباين الكبَت(ََٕٗٔ)الشاميُت
بػػٌت  يف حػػُتذا أصػػبلن بنػػوا عليػػو تعديلػػو، علػػوا عػػدـ علمهػػم ىػػيعلمػػوف عػػن ىػػذا الػػراكم شػػرِّا، فج فػػاٞترح عنػػدىم مقػػٌدـ؛ ألٌف ا١تعػػدلُت بنػػوا تعػػديلهم علػػى أصػػل، ىيػػوى أهٌنػػم ال

على القػوؿ ا١تبػٌٍت علػى عدمػو. كأٌمػا آّرحوف جرحهم على أصل أهٌنم يعلموف عن ىذا الراكم شرِّا، فجعلوا علمهم ىذا أصبلن بنوا عليو ٕتر٭تو كالقوؿ ا١تبٌٍت على علم مقدـ 
 و، إ٪ٌتا كثقو أىبيو حامت الرازم كالعجلي كذكره ابن حباف يف ثقاتو كَف يدركوه. ىذا فضبلن عن عورات أخرل باألسانيد. مهاجر بن حبيب فلم أجد توثيقنا لو عن معاصر ل
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 ،- كسبلمو عليو ا صلوات - ايابو بعد شيء الناس على التبس كإذا بيّْنة كاضحة كٌلها صارت كعبلقات ك٦تارسات
م  ،الطريق كضوح إُف ودةكالع بو كاالىتداء إليو الرجوع يستطيعوفمىا  ،البيضاء ك٤تجَّتو القرآينٌ  ا١تنهاج يف سيجدكف فإهنَّ

 ا١تطلوبة الضمانات ٚتيع كفيو، كذلك كللتجديد للتأسيس منهاج فهو ا١تنهج بذلك الصراط كاستنارة ،السبيل كاستقامة
 !! البشرمٌ  الضعف القلوب، كعوامل كقسوة األمد بطوؿ فيو اإلنساف يقع قدالًَّذم  كالضبلؿ التيو من لؤلمن

 إضافةن القرآين يعٍت قراءة ٚتيع آيات الكتاب الكرمي ذات العبلقة با١تنهج  «ا١تنهاج»كمن ىنا يتبُت أٌف قراءة مفهـو 
 .بالنهج العبلقة ذات النبويَّة كاألقواؿ كاألفعاؿ ا١تواقف إُف

 أجزاء يف تندرج كآيات سور من الديفَّتُت بُت فيما يتمثَّل خارجيٌ  يٌ عً كاقً  ين: كجودكجود ذك القرآينٌ  ا٠تطاب فَّ إ
 فكأفَّ  ،كمعانيها كالسور اآليات مدلوالت كسور، كىي آيات يف ا١تضمَّنة األلفاظ عليو تدؿ معنومٌ  كجودك  ،كأحزاب
 كالتدبُّر كالتأمُّل للنظر الباحث تدعو عبلمة دكر يأخذ -آنذاؾ- اللَّف  ككأفَّ ، عليو مدلوؿ كا١تعٌت داؿه  كالسور اآليات
عنهما،  نبحث اليت ا١تعرفة ٫تا كا١تدلوؿ فا١تعٌت، كا١تدلوؿ الداؿ بُت كالعبلقة اطاالرتب ليكتشف كالتعقُّل كالتذكُّر كالتفكُّر
 فهي األلفاظ. أٌما عنها فيو، كالكشف الكامنة ا١تعرفة إُف للوصوؿ نسعىالًَّذم  ا١تعريفٌ  الوعاء، ك إليهما الوصوؿ كنريد

 اقًتب كقد ،التمثيليٌ  ا١تستول على معناه عُت قاعاإلي ٬تعل كذلك ؛للمعٌت اإليقاعيَّة أك الصوتيَّة كاألشكاؿ العبلمات
 : ا١تشهور بقولو ا١تعٌت ىذا من األخطل الشاعر

 دليال الفؤادِ  على اللِّسانُ  ُجِعلَ   *****  وإنّما  الفؤادِ  َلفي الكالمَ  إنّ  

 بالتضٌمن، كثالثةن  با١تطابقة، كثانيَّة أحياننا تدؿ فهي: ٥تتلفة ٔتستويات ا١تعٌت ذلك على ةدالٌ  عبلمات كاللف  
 كببلاة كمعافو  كبديع كصرؼ ٨تو من العربيَّة ، كعلـو(ٗٓ)كإشاراتو كٟتنو كفحواه النص بعبارة تدؿ بااللتزاـ، كأحياننا

                                                           
مباحث ا١تنطق عادةن قياس، كتبتدئ العلـو اليت اىتم  باأللفاظ كا١تعاين ا١تفردة: علم ا١تنطق، كيتناكؿ ا١تنطق مبحث األلفاظ كمقدمة لبناء القضايا اليت تؤلف مقدمات ال من ٗٓ

 ٔتبحث داللة األلفاظ كبياف كجوه داللتها كنسبتها إُف ا١تعاين كتيقسم األلفاظ من حيث داللتها على ا١تعاين ثبلثة أقساـ:
 داللة ا١تطابقة: داللة اللف  على ٘تاـ ما كضع لو كداللة اإلنساف على ٣تموع اٟتيواف الناطق. -ُ
 جزء ا١تعٌت يف ضمنو كداللتو على اٟتيواف أك الناطق يف ضمن اٟتيواف الناطق. داللة التضمن: داللة اللف  على -ِ
 داللة االلتزاـ: داللة اللف  على أمر خارج عن ا١تعٌت الـز لو كداللتو على قبوؿ كصفة الكتابة على ما فيو. -ّ
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، األلفاظ كعوارض األلفاظ مع للتعامل ٥تٌصصةه  القرآف علـو من كعلم التفسَت كالكثَت – اإلٚتاؿ كجو على - كفصاحة
 اٟتقيقة كإُف ا١تغزل أك ا١تعٌت إُف للوصوؿ كأساليب ككسائل أدكات باعتباره منهاإليو  ٭تتاجمىا  كلٌ  توظيف ا١تنهج كمهمَّة
 بأنَّو الكثَتكف يتوىم كما طويل، ال طريق كا١تعاين األلفاظ بُت كالطريق. اعليه داَّلة عبلمة اللف  علجي  يتالٌ  -فيو الكامنة
 ا١تعٌت إُف كالوصوؿ الطريق اختصار على ّٔا لبلستعانة كاألدكات ا١تعارؼ تلك كل إُف حتجناا قصَت، كلذلك طريق
 منطقنا يكوف أفٍ  على منو بد ال أمر ا١تنطق استتداـ أفَّ  كما.إمكانات من البشريَّة الطاقة تتيحومىا  بكل كمقاربتو ،ا١تراد
  .منطقو لو فإفٌ  ،منهجو للقرآف كاف كما ألنٌو ذلك ،قرآنيِّا

 كآلخر البشريَّة تاريخ يف مرة فؤلكؿ ،فريدة ظاىرة (َٔ)القرآنيَّة الظاىرةطاب القرآيٌن كظاىرة، ك كٯتكن التعامل مع ا٠ت 
 خطاب كا١ترسلوف، كىو النبيوُّف مقدّْمتهم كافَّة، كيف للتلق معجز متحد   بشكل ككلمتو ا كحي للبشريَّة ينػزؿ مرة

                                                                                                                                                                                                                      

)القاىرة: مصطفى البايب  إيضاح ا١تبهم من معاين السلم يف ا١تنطق، أٛتد الدمنهورم، ّ-ُْـ( ُّٖٗبَتكت: دار األندلس، )معيار العلم يف فن ا١تنطقانظر: أبو حامد الغزاِف، 
 كمابعدىا. ُِٗ/ُ( ُِٗٗبَتكت: مؤسسة الرسالة،) اصوؿ يف علم أصوؿ الفقوكراجع: طو العلواين،  ٕ-ٔـ( ُْٖٗاٟتليب، 

ي  عبارة؛ ألفَّ ا١تستدؿ يعرب من النظم إُف ا١تعٌت كألفَّ عبارة النص: داللة اللف  على ما كاف الكبلـ مسوقنا ألجلو؛ أصالةن أك ت بعنا، كعيلم قبل التأمل أفَّ ظاىر اللف  يتناكلو، كٝتي
ا قولو تعاُف: ي أيضنا عُت النص، مثا٢تا١تتكلم يعرب من ا١تعٌت إُف النظم، فكان  ىي موضع العبور، فإذا عمل ٔتوجب الكبلـ من أمر كهني، ٝتي ذلك استدالالن بعبارة النص، كٝتي 

 كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوٍا يف اٍليىتىامىى فىانًكحيوٍا مىا طىابى لىكيم مّْنى النّْسىاء مىثٍػٌتى كىثيبلىثى كىريبىاعى  :(، فا١تقصود األصلي من ىذه اآليَّة إباحة تعدد الزكجات، كأمَّا ا١تقصود ّ)النساء
ألصل؛ فداللة اآليَّة على كبل ا١تقصودين داللةه بعبارة النص، كلئن كاف الكبلـ قد سيق من حيث األصل للمقصود األصلي، فإنٌو قد سيق التبعي منها فهو إباحة النكاح من حيث ا

 من حيث التبع للداللة على ا١تقصود التبعي أيضنا.
الذم سيق الكبلـ إلفادتو كليس بظاىر من كل كجو، ما يدؿ عليو اللف  بغَت إشارة النص: داللة اللف  على حكم اَت مقصود مباشرة، كال سيق لو النص، كلكٌنو الـز للحكم 

ةن أىٍك مىا مىلىكىٍ  أىٯٍتىاني عبارتو، كلكنو ٬تيء نتيجة ٢تذه العبارة، فهو يفهم من الكبلـ، كلكنو ال يستفاد من العبارة ذاهتا، مثا٢تا قولو تعاُف:  )النساء:  كيمٍ فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليواٍ فػىوىاًحدى
رة أفَّ العدؿ يف معاملة الزكجة كاجب دائمنا، (، فهذه اآليَّة يفهم منها بالعبارة أنٌو ال ٭تل للمسلم أٍف يتزكج بأكثر من كاحدة إذا تأكد أنٌو ال يعدؿ بُت أزكاجو، كيفهم باإلشاّ

 شارة أفَّ ظلم الزكجة حراـ مطلقنا.سواء أكاف متزكجنا كاحدة أـ كاف متزكجنا أكثر من كاحدة كما يفهم منها باإل
ألجل ذلك ا١تعٌت من اَت حاجة إُف داللة النص: داللة اللف  على ثبوت حكم ا١تنطوؽ بو للمسكوت عنو لوجود معٌت فيو، يدرؾ كل عارؼ باللغة أفَّ اٟتكم يف ا١تنطوؽ بو كاف 

ألفَّ مدلوؿ اللف  يف ٤تل ا١تسكوت، « مفهـو موافقة»يؤخذ من معٌت النص، ال من لفظو، كتسمى أيضنا  ألفَّ اٟتكم فيها« داللة الداللة»نظر أك اجتهاد، كتسمى ىذه الداللة 
 موافق ١تدلولو يف ٤تل النطق، فما دل  عليو العبارة كما دل  عليو الداللة متوافقاف يف موجب اٟتكم، ك٢تذه الداللة صورتاف ٫تا:

يػٍرنا يػىرىهي * كىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرىهي ُف باٟتكم من ا١تنطوؽ بو، مثالو قولو تعاُف: فحول ا٠تطاب: كىو أٍف يكوف ا١تسكوت عنو أك  -ُ  فىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى
 (، فإذا كان  رؤيَّة ذرة خَت أك شر ٦تكنة، فإفَّ رؤيَّة ما ىو أكرب من الذرة من باب أكُف.ٖ-ٕ)الزلزلة: 

ا ًإ٪تَّىا يىٍأكيليوفى يف بيطيوهًنًٍم نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى كىو أٍف يكوف ا١تسكوت عنو مساكينا ٟتكم ا١تنطوؽ بو، مثالو قولو تعاُف:  ٟتن ا٠تطاب: -ِ ًإفَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍلمن
أك تبديده ىو اآلخر حراـ الشًتاؾ األكل كاإلحراؽ يف تفوي  استفادة اليتامى من أموا٢تم. انظر: (، فإذا كاف أكل ماؿ اليتامى حرامنا، فإٌف إحراقو َُ)النساء:  سىًعَتنا

 ٖٔ-ْٗٓ( َََِ)دمشق: دار الفكر،  معجم مصطلحات أصوؿ الفقوقطب سانو، 
ع مراعاة الفركؽ الدقيقة بُت ا١تنطلقات ا١تنهجيَّة لنا كا١تنطلقات جدير بالقراءة كاالطبلع م« الظاىرة القرآنيَّة»١تالك بن نيب _يرٛتو ا_ كتاب مهم ٭تمل ىذا العنواف:  َٔ 

 (ُِٗٗ)بَتكت:دار الفكر ا١تعاصر،  الظاىرة القرآنيَّةاٟتضاريَّة ١تالك.انظر: مالك بن نيب، 
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 -نفسو- الوق  يف مستوعب كيتجاكز٫تا، كىو ستوعبهما، كي«الزمكاف»أك كا١تكاف الزماف على يتعاُف ،كذلك مطلق
 كمثاالن  ٪توذجنا ككسطنا، كٮترجها قطبناأٌمة  كيبٍت ينشئ أف الكتاب ىذا كيستهدؼ ،كا١ترسلُت، كتعاليمهم األنبياء تجاربل

  .كاقعيٌ  كجود ذات كجوديَّة ظواىر ككلُّها ،كمزاياه خصائصو من ذلك اَت إُف، أٌمة خَت باعتبارىا للناس

 المحّدّدات المنهجيَّة القرآنيَّة: 
 المحّدد األّول: التوحيد محور الرؤيَّة الكليَّة القرآنيَّة: 

 بلوغ على قادرنا اإلنساف أصبح كّٔا (ِٔ)«الكليَّة الرؤيَّة» ٤تور ةالبداي منذ (ُٔ)«التوحيد» آّيد القرآف جعل لقد
 ألفَّ ؛ كأساليبو كسائلو خواصّْو، كٖتديد لو، كفهم كتفسَته حولو ١تا فهمو يف (ّٔ)«االستقامة كاٟتيدة العلميَّة» مستول
 الضغوط كسائر السلبيَّة كاألكىاـ، كا١تشاعر ا٠ترافة من ككجداننا كقلبنا كنفسنا عقبلن  اإلنساف ٖترير شأنو من التوحيد

 . اإلنساف لدل الواعيَّة ا١تعرفيَّة الطاقات تقلل أفٍ  شأهنا من اليت كالتحيزات

 كالسلوكيَّة النفسيَّة الظاىرات آالؼ لتفسَت متنٌوعة كقدرات ،ىائلة قابليَّات ذك تفسَتمٌ  مدخل «التوحيد»ك 
 ،الظاىرات لتلك العميق الفهم إُف ميؤدٌ  آّيد القرآف يقدموالًَّذم  كالتفسَت ،ا١تستويات ٥تتلف يف كا١تعرفيَّة كالنظميَّة
مىا  بأدؽ ا١تقدمات كضع من نوٯتكّْ  كما ،عنها اإلجابة طرؽ اإلنساف كتعليم ،ا١تعرفيَّة األسئلة صيااة من نكٯتكّْ 

« ا١تنهجيٌ  التنبؤ» تستوعب منضبطة النتيجة إُف الوصوؿ عمليَّة فتصبح ؛ا٠تطأ كٕتنيبو ،البشرمٌ  العقل يستطيعو
 الكهانة سلطاف من تامِّا ٖتريرنا هكحرَّر ، بو جاءالًَّذم  النظر نهجٔتالعقل البشرٌم من عقالو  القرآف أطلق كقد ،كتتجاكزه
 من بنفسو كاٞترأة، كالثقة التاٌمة الشجاعة كمنحو معرفتو اإلنساف يهم ٦تا كاَتىا الطبيعة ١تعرفة كالشعوذة، كقاده كالسحر
 أال على كدربَّو ،كيدرؾ ،كيػىتىعلّْم، كيعرؼ كيػيٍبًصر، كيتعػقَّل، كيػيعىلّْم كيفقىوى  كيتدبَّر، كيتذكَّر يتفكَّر بأفٍ  للعقل دعوتو خبلؿ

                                                           
 (.ََِّ)بَتكت: دار ا٢تادم، اكمة التوحيدكالتزكيَّة كالعمراف:٤تاكالت يف الكشف عن القيم كا١تقاصد القرآنيَّة اٟت راجع دراستنا: طو العلواين، ُٔ
« الرؤيَّة الكليَّة»كاإلجابة الدقيقة عن تلك األسئلة من شأهنا أٍف تعرب عن « باألسئلة النهائيَّة»ىناؾ أسئلة أساسيَّة حوؿ حياة اإلنساف كخلقو كإ٬تاده كخالقو كاايتو، تسمٌى  ِٔ

كما كاف اختيار « التصور»كقد يطلق عليها «.الرؤيَّة الكليَّة»ألسئلة كالرؤيَّة اليت تنبثق عن ذلك ىي ما يطلق عليو لئلنساف كبعبارة أخرل: ما تقدمو العقيدة من إجابات لتلك ا
 «.خصائص التصور اإلسبلمي»يف عنواف كتابو  –يرٛتو ا–سيد قطب 

يًتجم: ا١توضوعيَّة، كإ٪تا كاف اختيارنا لبلصطبلح اإلسبلمي ّٔ
 : االستقامة العلميَّة.َف ٩تًت استتداـ ا١تصطلح ا١ت
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كتضاريسها،  كايطات البحار أعماؽ ظلمات كطبقاهتا، كال األرض كفجاج ،كحبكهاالسموات  أقطار اقتحاـ يتهيَّب
 عن كيسلم برىاف عن ليؤمن ،كىدايتو الوحي أنوار كترشّْده كهتديو تسٌدده منطقي   كإدراؾ عقليٌ  كعيو  بناء يف يًتدَّد كأال

 أٌسس كبذلك؛ فيو استتلفالًَّذم  الكوف يف« العمراف»ك٣تتمعو، ك كأسرتو ذاتو يف« التزكيَّة» مارسة١ت يقُت؛ كيؤىَّل
 . التوحيديَّة للػعقبلنيَّة القرآف
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 . القراءتين بين الجمع: الثاني المحّدد
 بُت اٞتمع»ك امعةاٞت القراءة إُف كٕتاكزىا كا١تعضَّاة التجزيئيَّة القراءة عن الكشف يف يساعد القرآينٌ  ١تنهجا 
 األسباب ترابط كمؤثّْرات، كإُف عناصر من الكوف يفمىا  إُف ينبو الكوف، فالوحي كقراءة الوحي قراءة« القراءتُت

 أك ينتهيٌ  كأين اإلنساينٌ  الدكر يبدأ الفعل، كأين ىذا آثار رصد ٯتكن الواقع، ككيف يف الغيب فعل با١تسبَّبات، كبُت
 الدائم للحضور استدعائو قراءتو، ككيفيَّة قضاياه، كحسن كعلى عليو كالوعي الوحي فهم لىع يساعد كالكوف ،يتوقَّف
 . ا٠تلق من اٟتق كاايات أىداؼ الكونيَّة، كٖتقيق ا١تسَتة لًتشيد ا١تستمر كالشهود

 من نكٌ ٯتك  ،ّٔا الواقع ييقرأ ٤تٌدداتكٯتٌكن من استتبلص  كالواقع الغيب بُت ربطي القراءتُت بُت اٞتمعك٤تٌدد 
 . معاٞتتها يف ىديو إُف للوصوؿ« البنائيَّة كحدتو» يف آّيد القرآف إُف ّٔا كالعركج الواقع إلشكاليٌات الدقيقة الصيااة

ات أفَّ  كالقلوب كالعقوؿ األذىاف يف ترسخ حىت األنفس كيف اآلفاؽ يف فكرن أفٍ  ينبغي كىكذا  يف ٕترم اليت التغَتُّ
اتتغإ٪ٌتا ًىيى  ا٠تلق عاَف  ضوابط على تقـو حضارةإ٪ٌتا ًىيى  ىذا عصرنا حضارة كأفَّ « جدليَّة صَتكرة» عن تنبثق نوعيَّة َتُّ
 كفيل اإلدراكيٌ  ا١تستول ىذا على« القراءتُت بُت اٞتمع» أفَّ  العلميٌ  العقل سيكتشف كىكذا ،الوضعيٌ  للمنهج علميَّة
 أقل األزمة، ال ٔتستول اٟتل ذلك ذكرنا؛ ألفَّ مىا  على القائم الواقع ىذا ألزمات الشايف كالعبلج الكايف اٟتل بتقدمي
 الصَتكرة» فيستوعب بكثَت منها أرقى ألنَّو ٢تا، كمتجاكز مستوعبىيوى  ٢تا، بل مقارننا كال ٢تا مقاربنا كال منها

ات» ، كيستوعب«كجدليٌتها  كبياف بنقدىا يقـو فٍ أ بعد كيستوعبها« العلميٌ  ا١تنهج ضوابط» ، كيستوعب«النوعيَّة التغَتُّ
 اإل٢تيٌ  الوحي لقراءة كإ٫تاؿ ،الكوف يف منفردة كاحدة قراءة على االعتماد لىع ٚتلتو يف ناجم قصور من يعًتيهامىا 

 . بو كالقراءة
 كرف» عنها انبثق اليت« السكونيَّة العقليَّة» كٕتاكز باستيعاب« القرآنيَّة ا١تعرفيَّة ا١تنهجيَّة» تقـو نفسو الوق  كيف 
 «. العلميَّة ا١تنهج كضوابط النوعيٌ  كالتغَتُّ  الصَتكرة» من بدالن « كالسببيَّة كالًتاكم كالتعاقب التكرار
 ااياهتا عن كقطعها اإلسبلميَّة ا١تفاىيم من بكثَت ا٨ترؼ قد ذكرنامىا  على القائم« السكوينٌ  ا١تاضومٌ  الفكر» إفَّ  

 _ الناس من فرد_ بواحد التجديد ربط  حيث« التجديد قضيَّة» صور، منهاالق يف اايَّة تعد بطريقة كبيئاهتا، كفهمها
ات للصَتكرة إلغاء ذلك التجديد، كيف بعمليَّة ليقـو قرف كل يف يأيت  السنن من كبَتة ّٓموعة كٕتاىل النوعيَّة كللمتغَتّْ

فردٌم،  إطار تاليَّة، كيف سنة أك عقد أك فقر  يف إنتاجو كإعادة تكراره ٯتكن سنة يف ا، أكم قرف يف ٬ترم فما ،ّٔا ا١ترتبطة
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ا إُف انتقل  بل ٗتتم َف النٌبوة أفَّ  بفكرة خرج عريبٌ  ابن فإفَّ  كلذلك  ٔتهاـ تقـو اليت الواليَّة على انعكس  الواليَّة، فكأهنَّ
 .، كىذا أمره مرفوض فتتم النبوة عاّّ شاملاألخرل األمم يف النبٌوات تتابع عن بلن بدي (ْٔ)التجديد
 شيئنا أراد فمىنٍ ، كذلك الطبيعيَّة ا١تظاىر كٖتكم اإلنساف ٖتكم األنفس كيف اآلفاؽ يف كآياتو كقوانينو ا سنن إفَّ  
 الثركات كمناىجها، كلتكوين كأدكاهتا كسائلها كا١تعارؾ اٟتركب علم؛ فلكسب كعلى ٔتنهج ٖتقيقو على يعمل أفٍ  فعليو
 . كاآلخرة الدنيا شئوف من شأف كل يف ؿاٟتا كمناىجو، ككذلك كأدكاتو كسائلو

 الوحدة البنائيَّة للقرآن الكريم واالستيعاب الكونّي: الثّالث: المحّدد
 ٬ترم ْتاؿ، كال ٕتزئتو ٕتوز الكونيَّة، فبل ا١تنهجيَّة مصدر باعتباره معو التعامل ٬ترم أفٍ  ينبغي ا١تنطلق ىذا كمن
 تصنيفو ينبغي كال_ كبَتنا اعلوِّ  يقولوف عما ا تعاُف_ أخرل حجة أيَّة أك (ٓٔ)«أكجو اؿٛتٌ » أنٌو ْتجة منو شيء ٕتاكز
 يشبو ككٌلو( ُ)فصل : ًكمىٍ  آيىاتيوي مثيَّ فيصّْلىٍ  ًمٍن لىديٍف حىًكيمو خىًبَتحٍ ًكتىابه أي  ٤تكم وكمتشابو، فكلٌ  ٤تكم إُف

يو كإعجازه إحكامو يف بعضنا بعضو  ٤تكم إُف تصنيفو ٬توز ال كما. (ٔٔ)كتأثَته كىدايتو ليبوكأسا كلغتو بو كالتعبُّد كٖتدّْ
 ٥تلّّ  -كٌلو– فذلك. ىذا يومنا حىت يتداكلونو يزالوف كال الناس يتداكؿ ٦تا ذلك كاَت كمنسوخ ناسخ كشاذ، كإُف

 لىوىجىديكاٍ  الٌلوً  اىٍَتً  ًعندً  ًمنٍ  كىافى  كىلىوٍ : قاؿ قد  فا ؛بالنقض إعجازه على البنائيَّة، عائد لوحدتو بإطبلقيٌتو، مناؼو 
ًثَتنا اٍخًتبلىفنا ًفيوً   القراءات من كالشاذ كا١تنسوخ الناسخ بُت االختبلفات من أكرب اختبلؼ كأمٌ ( ِٖ:النساء) كى

 . كلها ا١تزالق ىذه بنا يتجاكز الكرمي للكتاب البنائيَّة بالوحدة ذلك، كاإلٯتاف كاَت كا١تتشابو منها، كاكم كا١تتواتر
                                                           

ا: إفَّ نبوة التشريع ىي اليت خيًتمى ، كلكن من األكلياء مىٍن ىم أنبياء  ْٔ ال يأتوف بتشريع جديد، كلكنَّهم يأتوف على ليتو قاؿ: "مثل األنبياء( -عفا ا عنو-)قاؿ ابن عريب ٖتديدن
 باطن التشريع اٟتاكم ألسرارو َف ييصىرَّح ّٔا آنذاؾ، كما أهٌنا )أم النبوَّة( مقاـ بُت القطبانيَّة كنبوة التشريع.(، كالنبوة ىنا تفصيل لتشريع خامت األنبياء التشريعٌيُت )٤تمد 

ؿ أكجو، ذك كجوه ال ٗتاصمهم بالقرآف فإف القرآف ٛتٌا»كأنو أكصى عبد ا بن عباس ١تا بعثو اججة ا٠توارج بقولو:  -رضي ا تعاُف عنو-نقل ىذا القوؿ عن اإلماـ علي  ٓٔ
اإلتقاف النوع التاسع كالثبلثوف يف معرفة الوجوه »كقد عزا السيوطي ذلك القوؿ إُف طبقات ابن سعد يف طبقاتو «. تقوؿ كيقولوف، لكن حاججهم بالسٌنة فإهنم َف ٬تدكا عنها ٤تيصا

هنا األلفاظ ا١تشًتكة اليت تستعمل يف معاين عدة كليس األمر كذلك، ككذلك ذىب مقاتل كسواه كقد عد السيوطي ىذه العبارة، عبارة مدح ألنٌو فسر الوجوه أك األكجو بأ« كالنظائر
( كسائر أسانيده فيها مقاؿ، َٔٓ/ُللتطيب البغدادم )« الفقيو كا١تتفقو»( من طريق عكرمة، كجاء بلف  آخر يف َْ/ُ« )الدر ا١تنثور»إُف ذلك. كقد عزا السيوطي القوؿ يف 

دليبل. األمر الثاين: إف القرآف  كثَت ٦تا يستدعي النظر، إذ يفًتض أف ا٠توارج ال ٭تٌكموف اَت القرآف الكرمي، فلو جاد٢تم أحد بغَته لقالوا: أن  ٕتادلنا ٔتا ال نراهأما متنو ففيو ال
ككبلـ اللغويُت كال ينبغي أف يطلق على القرآف الكرمي، كقد كتب  يف ذلك الكرمي مبُت كبياف، ككل ما نسب إليو من التوريَّة كالكنايَّة كاالشًتاؾ فإنو جار على قواعد كبلـ البشر 

ك٨توىا تعد ألفاظ مشًتكة نيقش، فإهنا ليس ألفاظ « قرء»مقاالت كثَتة للعلماء يف القدمي كاٟتديث، حىت نفى ابن تيميَّة آّاز فكيف باالشًتاؾ؟! كالعلماء الذين قالوا: إف لف  
 كيريد بو الطهر، كمنها من يطلقو كيريد بو اٟتيض؛ كىذا ال يعد يف االشًتاؾ. « القرء»لقبائل عربيَّة منها من يطلق  مشًتكة كلكنها استعماالت

 
 راجع دراستنا قيد اإلعداد للنشر: ٨تو موقف قرآين من إشكاليَّة اكم كا١تتشابو.  ٔٔ
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 كل يف« بنائيَّة بوحدة» يتميز بذلك كأنٌو« كونيَّة منهجيَّة» يضم نؤكد ٪تل كال -أكدنا كما- القرآف ألفَّ  لككذ
 تعارض، كأفَّ  أك نسخ أك اختبلؼ أك تضارب القرآف يف يقع أفٍ  ااؿ من ٕتعل الوحدة كافَّة، كىذه هسور  كيف آياتو

 يف منضبطة فمفرداتو، تبلكتو حق تلي إذا ا١تتضاربة الشاذَّة تأكيبلتلل ميداننا تكوف أفٍ  ٯتكن ال كحركفو كلماتو، بل
ا من مواقعها يف النجـو انضباط داللتها  يستتدمها اليت اللُّغة بُت كبَت إ٢تيَّة، كالفرؽ كمفاىيم مصطلحات السماء؛ ألهنَّ
 أفَّ  اآليات، كما يف كضعها أحكم القرآنيَّة فا١تفردة، البشر يستتدمها اليت اللُّغة كبُت ا١تصوّْر البارئ ا٠تالق ّٔا كينطق
 اآلثار من ٭تدث مثاين متشأّنا  ا علم على مفصَّبلن  ٤تكمنا كتابنا -كٌلها- لتكوف السور يف كضعها أحكم اآليات

 كمهما ،كبنائو صيااتو يف آّتهدكف اجتهد مهما ٭تدثو أفٍ  آخر لكبلـ ٯتكن المىا  كآّتمع الفرد كيف كالنفس العقل يف
 . كببلاتو فصاحتو درجة عل 
 على ا١تتداكؿ البشرمٌ  العريبٌ  اللساف أحكاـ إسقاط مت حُت كان  األكُف الرزيَّة نتبٌُت أفَّ  أفٍ  نستطيع ىنا كمن 
 كاـاألح ىذه إليو، كأفَّ  كآّاز كالتوريَّة كاالستعارة لكنايَّةؤ كاكالتواط كاالشًتاؾ الًتادؼ نسبة إُف ذلك فأٌدل ،القرآف
 العائد إدراؾ عملٌيات عليها، كجعل   كاطٌ  منهجٌيتو ٕتاىل  اليت للتأكيبلت كاسعة أبوابنا فتح  عليو بق طي  حُت
 من ككاف ،كظبل٢تا القضايا تلك كل لغتو على لقي أي  أفٍ  بعد الصعوبة اايَّة يف أمرنا كلماتو من كلمة لكل ادَّد ا١تعريفٌ 
 البنائيَّة داخل من ك٘تيُّزه، كتستمد كإعجازه تتناسب القرآف بلغة خاٌصة أحكاـ دإعدا إُف ا٢تمم تسمو أفٍ  الواجب
 بناىا اليت األدلة من بواحد ترتبط أفٍ  فيجب( ّٗ:طو) عىٍيًٍت  عىلىى كىلًتيٍصنىعى   ا يقوؿ فحُت ،نفسها القرآنيَّة
 عن ىنازٌ نم أزليِّا  كونو كىو أال؛ القرآف أكده امنهجيِّ  انظريِّ  ٤تدّْدنا لدينا ألفَّ  األلوىيَّة، كذلك على لبلستدالؿ القرآف
 إخضاعها إُف ٖتتاج أفٍ  دكف« العنايَّة» لتفيد منو معناىا تستمد ذلك، كأفٍ  يبلـز قد كا١تثاؿ، كما الشبيو كعن اٞتوارح
 لغةن، كحقيقة اٞتارحة يف حقيقةا أهنٌ  أك ،اٞتارحة يف حقيقة العنايَّة يف ٣تاز: ًىيى ا١تذكورة، فتقوؿ العريبٌ  الكبلـ لقوانُت
 مفٌسر لكل الفرصة كإعطاء القرآنيَّة كالكلمات كا١تصطلحات ا١تفاىيم لتمييع بابنا يفتح ٦تا ذلك اَت شرعنا، أك العنايَّة يف
 كعاداتو بوكأسلو  نظمو فيو يتحكم ال كتابنا القرآف ا١تنهج، كيصبح فيضيع يرابوالًَّذم  ا١تعٌت ينتقي أك ٮتتار أفٍ  فقيو أك
 أخذت إذاأٌما ، كمنطقهم البدك كبلـ على القائم اللغومٌ  القاموس ٭تكمو بل ،كمنهجو كمنطقو كسياقاتو التعبَت يف

 يف تنضبط فإهٌنا كسياقو نظمو مبلحظة ذاتو، كمن القرآينٌ  ا١تنهج إطار يف ٢تا ا١تعريفٌ  معناىا، كالعائد القرآنيَّة ا١تفردة
 العنايَّة من مزيد على ا١تؤمنُت، كالتأكيد بعباده األزِفٌ  ا عنايَّة -«العنايَّة دليل» ىو- كليٌ  دليل طارإ يف ا١تعرفيَّة داللتها
 . للرسالة اصطفاؤه متالًَّذم  بذلك
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  ا رسوؿ عايشوا الذين الصحابة فقهاء كبار أذىاف عن ٘تامنا بعيدة تكن َف ا١تسألة أك الفكرة ىذه إفَّ  
 با١تعٌت، فذلك ركايتو أك قراءتو من القطعيٌ  الدقة، كمنعو ٔتنتهى القرآينٌ  النصٌ  ضبط على التاـ رصوح كشاىدكا كصحبوه
 لف  بأمٌ  استبدا٢تا أك تغيَتىا ٬توز ال ا١تفهـوأك  ا١تصطلح مستول يف القرآف، ككوهنا لغة يف القرآنيَّة الكلمة أ٫تيَّة يؤكد

 لغتهم إطار يف- ١تعناىا فهمهم عن النظر بقطع نزل  كما كلماتو بعض كحف  القرآف ٚتع إُف ا١تسارعة أفَّ  آخر، كما
 بن عمر مقدمتهم القرشٌيوف، كيف يفهمها َف( أبِّا) فكلمة(. عبس) سورة يف( أبِّا) كلمة مثل –عدمو أك -القبليَّة
 كأفَّ  كبلمهم مفردات منأهٌنا  ا٢تذلٌيوف أخربه كحُت، ذلك تساؤلو على ندمنا أبدل عنها، مث تساءؿالًَّذم  ا٠تطاب
 معظم كيعرؼ شيوعنا أكثرًىيى  اليت( بالتنب) معناىا ا٢تذلٌيُت اَت يعرؼ ال اليت( أبِّا) فلنستبدؿ: يقل َف( التنب) معناىا
يعٍت؛ « ا كتاب يف كلمة ٕتهل أفٍ  ا٠تطاب ابن يا ضرؾ ما: »ا١تشهورة قولتو كقاؿ نفسو إُف توجو معناىا، بل العرب
 عليك؟!  ضااطنا سؤاال الكلمة تلك من لتجعل -كٌلو– بو أحط  ىل

 آّيد القرآف استيعاب عن لنا ستكشف« القراءتُت بُت اٞتمع» مقٌدمتها ذكرناىا، كيف اليت الثبلثة اٌددات إفَّ 
 حُت آّيد القرآف أفَّ  كيتجاكزه، كسنكتشف الوضعيٌ  ا١تعٌت يستوعب كونيِّا الن مدلو  للصَتكرة كيعطي، «الصَتكرة» ١تبدأ
 لبياف الكوف، بل يف النوعيَّة كا١تتغٌَتات التحوالت لنفي يكن َف ذلك فإفَّ  ،تتبدؿ كال تتحوؿ ال كقوانينو ا سنن أفَّ  أكد
 آدـ، كسنَّة خلق كقانوف الكوف، كسنَّة خلق كقانوف سنَّة التناقض؛ فهناؾ من بريئة مستقيمة كالقوانُت السنن ىذه أفَّ 

 كقانوف سنَّة البشر، كىناؾ إُف كإرسا٢تم كاألنبياء الرسل كإنباء الوحي كقانوف سنَّة كاصطفائو، كىناؾ استتبلفو كقانوف
 يف ا، كليس سننًىيى  ، فتلك(ُِْ)البقرة: ال يػىنىاؿي عىٍهًدم الظَّاًلًمُتى  با١تتقُت، كأنٌو اإل٢تيٌ  العهد نيل اختصاص

  .النوعيَّة التغٌَتات ينفيمىا  -كٌلو- ذلك
 ٤تفوظة مفرداتو من مفردة ، ككل«البنائيَّة العضويَّة كحدتو»ك بنائو يف كاحد كتاب آّيد القرآف أفَّ  يتَّضح تقدـ ٦تا 
 كشف على يساعد منهاجيٌ  ٤تٌدد كأبرز منهجيَّة خطوة أىم« القراءتُت بُت اٞتمع» ، كأفَّ «البنائيَّة الوحدة» ّٔذه

 كجعلو  ا أنزلوالًَّذم  العظيم القرآف مقدكر يف أفَّ  تقدـ ٦تا لنا ضحكاتٌ  ،القرآنيَّة ةا١تنهاجيَّ  اٌددات بقيَّة كٖتديد
 الوحدة» خبلؿ من عنها يكشف مصطلحيَّة داللة ألفاظو من لف  كحركتو، كلكل بالكوف ٤تيطنا مطلقنا كونيِّا كتابنا
 . ا١ترتلة ةا١تتذكر  ا١تتفكرة ا١تتعقلة ا١تتٌدبرة لو، كبالقراءات« البنائيَّة
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إ٪ٌتا  اٞتمع أفَّ  لندرؾ القرآف، بل فضائل من بفضيلة التنويو قبيل من ليس بو أمرناالًَّذم « القراءتُت بُت اٞتمع»ك 
 ا١تعرفيَّة القرآف منهجيَّة كبُت بينهما اٞتمع ليتم الطبيعيَّة العلـو كفلسفة منهجيَّة معرفة على تتوقف منهجيَّة خطوةىيوى 

 .ا١تنهجيٌ  بالشكل

 : أزمات المنهج العلمّي المعاصر -
 بل تتعاقب الأهٌنا  بنفسها، كما للتكرار قابلة اَت ظاىرة كالعلميَّة الطبيعيَّة الظاىرة أفَّ  إُف القائم الفكر أفضى لقد

 فٌ أ األماـ؛ إال ٨تو ا١تستمر« التقٌدـ» إُف تؤدمٌ « صَتكرة» فًهيى  ا١تكاف الزماف، ككذلك مدل على سائلة ظاىرة ًىيى 
ات» بتكوين يقـو« اٞتدؿ»ك«. باٞتدؿ» يعرؼمىا  على تتقطع الصَتكرة ىذه  حكم إُف توصل ال ، فالصَتكرة«ا١تتغَتّْ
 فإهٌنما، حا٢تما على تركتا لو كاالحتماليَّة احتماٌِف، كالنسبيَّة أك نسيبٌ  أمر إُف تنتًهي جامد، كلكنَّها أك قاطع ٤تدَّد

 بعلم» تسميتو ٯتكنمىا  برز ٢تذا كصرامة، كتبلفينا ضبط من فيومىا  أىم على يقضياف، كسيف النهاية «ا١تنهج» سيهدماف
 النسبيَّة ظل يف« ا١تنهجيٌ  للناظم» يؤٌسس أفٍ  ٭تاكؿ علم ، كىوالفوضى   يف التحكم ٤تاكلة كيفيَّة علم أمٌ  (ٕٔ)«الفوضى

 كاالحتماليَّة النسبيَّة آثار تقليل أك الستيعاب ٤تاكلة بسببهما؛ فهو اٟتاصلة الفوضى   مظاىر بعض ليتجاكز كاالحتماليَّة
كٌلو،  البشريَّة بلغتوالًَّذم  العلميٌ  الصرح اهنًيىار إُف ذلك ألدل اهنار لو ا١تنهج فَّ إ إذ« كضبطو ا١تنهج صرامة» على

 . قركف عرب البشريَّة إ٧تازات كلٌدمرت
 معاٞتة أك ا١تفاجئة ا١تناخيَّة بالتىقٌلبات التنبُّوء الستحالة مرنة إطاريَّة حدكد كضع العلماء بعض عند يشبو األمر إفَّ  
 أك لبلحتواء قابل كلكٌنو ،ذاتو النظاـ من يتجزأ ال جزءنا الفوضى   اعتبار فيمكن لذلك. الرياضٌيُت عند الكسوريَّة األعداد
 . التوسع ٨تو ،أحياننا ينحو القاعدة من استثناءن  بوصفها( ا١تعركؼ الفيزيائيٌ  بالتعبَت) عاريَّة تفٌرد قطةن اعتبارىا ٯتكن
 فركع من آخر لفرع التأسيس مت اإلشكالٌيات كمواجهة النقائض الحتواء تتوقف ال اليت اٞتهود تلك ظل كيف 
 بل للجهل، ال يؤٌسسإ٪ٌتا  (ٖٔ)«اٞتهل علم» أفَّ  ذىن أمٌ  إُف يتبادر أفٍ  ينبغي كال، «اٞتهل بعلم» عرؼمىا  كىو ا١تعرفة

                                                           
أك الفوضى ىو ا١تعرفة اليت « الكايوس»الكوف النظامي، الذم يسَت كالساعة ا١تنضبطة، فإفَّ عكس الكوزموس فإذا كاف الكوزموس ىو  chaos« الفوضى»أك « الكايوس» ٕٔ

أقرب  chaoticalوؿ إفَّ الكايوسي ترل الكوف ا١تشوش العشوائي ا٠تاضع لعديد من االحتماالت، كالذم يستحيل أٍف ٨تدد سلفنا مسارنا دقيقنا ٤تتمنا ألحداثو؛ لذلك ٯتكن الق
ضعة فقط ١تنطق االحتماؿ، . لقد اهنارت صورة الكوف الذم يسَت يف أدؽ تفاصيلو كالساعة ا١تضبوطة، ككشف العلم عن العديد من البنيات كالًتاكيب العشوائيَّة ا٠تاإُف الفوضويَّة

ئل ا١تمكنة لتداخل احتماالت عديدة، كَف يتم االتفاؽ الذم يدرس البدا« الكايوس»كٙتة علم صاعد ككاعد اآلف يتكاتف لتشييده رياضيوف كفيزيائيوف كفبلسفة كمناطقة ىو علم 
لذلك ال بأس من تعريب ا١تصطلح كاستعماؿ لفظة الكايوس كالكايوسي. انظر: ٯتٌت « علم الفوضى»ك « العلم العشوائي»على مقابل عريب دقيق ١تصطلح علم الكايوس، قيل 

 ِِٗ-ُْٗ( ٍَََِت للثقافة كالفنوف كاآلداب، ديسمرب)الكوي : آّلس الوط فلسفة العلم يف القرف العشرينا٠توِف، 
 «.مصادر ا١تعرفة كمصادر اٞتهل»كالتفنيدات عقد فيو فصبلن يف « اٟتدكس االفًتاضيَّة»كلكارؿ بوبر كتاب يف  ٖٔ
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 بطريق كٕتاكزىا، كذلك العلميٌ  ا١تنهج على ٗٔ«كاالحتماليَّة النسبيَّة» آثار احتواء على اإلعانة -أيضنا- ٭تاكؿ علمىيوى 
 أفٍ  ينبغي ال عنها ينبثق َف ا١تنهجيَّة، أك ١تقاييسو ٮتضع ال ألنٌو اإلنساف ٬تهلو ٬تهل، فمامىا  كرفض اإلنساف بُت اٟتيلولة

 للحس ٮتضع المىا  كل: »القائلة القاعدة تسقط معرفتو، كىنا ك٤تاكلة دراستو يف جهوده يتابع أفٍ  ينبغي يرفضو، بل
 يكوف أفٍ  إال آخر شيء أمٌ  أك ميتافيزيقيا أك خرافة يكوف أفٍ  فيمكن« العلم نطاؽ يف داخبل يعد ال ٦تا فهو كالتجربة
. العاَف دكؿ بُت كبَت حد إُف مشًتكة رؤيَّة عن ا١تعرٌبة اليونسكو لدل دستوريَّة قاعدة تزاؿ ال ٦تا القاعدة كىذه. علمنا
 إمكاف عدـ ّٓرد البحث ميادين من إخراجو لنا ٭تق نعلم، كال َفمىا  ١تعرفة البحث استمرار ضركرة يؤكد« اٞتهل علم»فػ

 عدـ ّٓرد رفضها نستطيع ال الكوف ىذا يف كثَتة أمور فهناؾ. كضوابطها القائمة كاٟتتميَّة البحثيَّة مناىجنا ٖت  إدراجو
بعامَّة،  «الغيب» أك« الوحي» ظاىرة معها، كمنها التعامل عنها، أك الكشف على كاٟتسيَّة التجريبيَّة مناىجنا قدرة
 أخرل ٔتناىج كلو ٬تهلوالًَّذم  ىذا كاف أينا ٬تهل فيما للبحث ا١تعاصر اإلنساينٌ  العقل لدل استعدادنا أكجد قد كذلك
 كلعٌل يف. ا١تنطلق ىذا على تقـو االستثنائيَّة كا١تلكات القدرات ارائب من كاَتىا وجيالباراسيكول علم دراسات كأالب
(. ّٓ:فصل ) اٟتٍىقُّ  أىنَّوي  يىتبٌُت ٢تىيمٍ  حىىتَّ  أىنفيًسًهمٍ  كىيف  اآٍلفىاؽً  يف  آيىاتًنىا سىنيرًيًهمٍ : تعاُف قولو دالالت من شيئنا ذلك
 كىذه البشريَّة بلغتها اليت ا٢تائلة ا١تعرفيَّة اإل٧تازات على كبَتة ٥تاطر فيها فٌ فإ، فوائد من األمور ىذه يفمىا  كبقدر
 «. ا١تنهج أزمة» جوانب من أساسيٌا جانبنا ٘تٌثل األزمات
كمعطياتو،  كالعلم ا١تنهج عن حقيقيَّة ردَّة ثّْلك٦تٌا يربز أزمة ا١تنهج مقوالت هنايَّة التاريخ كصراع اٟتضارات اٌليت ٘ت 
هت حقيقيَّة، أك جاىليَّة ٔتثابة وكٕتعل ، كما العلم ٖت  مندرجنا صَتّْ  ركح كلو كمناىج قواعد فللعلم. بذلكىيوى  ا١تذمـو

 شامل دمار كسائل إُف كمعطياتو منتجاتو كٖتول  العمراينٌ  تأثَته فقد كركحو العلم بُت فصل فإذا، كمقاصد كاايات
 . اليـو حاصلىيوى  كما

ا، ذاتي مسارىا تصحيح من ٘تٌكنها اليت الوسائل ٘تلك ا١تعاصرة اٟتضارة إفَّ  القائل صورالت ذلك ان صحيح كليس 
 من الناجع العبلج للبشريَّة اليـو يقدـ أفٍ  ٯتلك ال كوينٌ  اَت مصدر أمٌ  فٌ إ بنفسها، إذ كسائلها من بلىيمىا  كٕتديد
 ذلك مثل تواجهها اليت التحديٌات ـ، كبلغ التأزٌ  من ا١تديات ىذه اٟتضارة بلغ  أفٍ  بعد البشرمٌ  الفكر داخل

                                                           
29

نيج" وأّنيما بذلك ال يشكالن تيديًدا لممنيج، وأن مخاوفنا تمك ّنيما "تطور طبيعّي في إطار الميحاول بعض المعنيين "بعموم المناىج" أن يقّدموا "النسبية واالحتمالّية" عمى أ 
ره كتاًبا كونًيا فيو طاقات استيعاب وتجاوز محل نظر لدييم. ولكّننا مع تقديرنا واىتمامنا بما ذكروا مانزال نرى أن "المنيج" في أزمة وخطر، وأن القرآن المجيد يممك الحل باعتبا

 ال يحمميا سواه.
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 مّْنى  ظىاًىرنا يػىٍعلىميوفى  الذين العلماء أنصاؼ من النوع ذلك أيدم على أزماتو يف حنٌ يًت  العلم استمر لو ك٩تشى، ا١تستول
نٍػيىا اٟتٍىيىاةً   السلبيَّة الغيبيَّة ا٠ترافة، أك بإتاه خطَتنا تراجعنا يًتاجع أفٍ ( ٕ:الرـك) اىاًفليوفى  ىيمٍ  اآٍلًخرىةً  عىنً  كىىيمٍ  الدُّ

 . البائدة االٕتاىات من ك٨توىا (َٕ)كالغنوصيَّة
 
 ضرورة المراجعة. -

يف تراثنا اإلسبلمٌي كتارٮتنا الفكرٌم أ٫تيَّة كبَتة، ذلك ألفَّ علماءنا أدركوا يف كق  مبكر  المراجعاتاحتل  قضايا 
تزاـ بو، فسوؼ يراجعو لو خصومو كأعداؤه بعُت ستط، كقد تناؿ منو أٌف مىٍن ال يراجع تراثو بنفسو كمن منطلق االل
 فتزيٌف قضاياه، كتشٌوه موضوعاتو، كتغَت طبيعتو.

جدير بأٍف نعمل على إرساء مبادئو كقواعده؛ ليأخذ شكلو العلمٌي الدقيق ا١تتميّْز، كتتيسر علم المراجعات  إفَّ 
حثُت؛ لتنضجو حوارات العلماء كجهود الباحثُت؛ كيصبح بذلك علمنا يتتذ دراستو، كا١تهارة فيو كإتقانو كتداكلو بُت البا

موضوعنا كميداننا لبحثو كدراستو، فيعمل على  -دكف نفي إلمكاف التعميم - خاٌصة« العلوم والمعارف النقليَّة»من 
اهتا ا١تعرفيَّة كمصادرىا ك٪تاذجها دراسة كٖتليل النظم كاألنساؽ ا١تعرفيَّة اليت تكون  ىذه ا١تعارؼ يف إطارىا، كمراجعة نظريٌ 

 كمناىجها كفلسفتها كتارٮتها كآثارىا كنتائج تفاعلها مع اإلنساف كالكوف كاٟتياة.

 
 سس وقواعد المراجعة.أُ  -

علم »علمنا، ٯتكن أف نطلق عليو مل على تأسيسو كبناء قواعده كأركانو ليصبح نعيف ىذا ا١تيداف الذم 
 «معارفنا النقليَّة»ك ،«علومنا الشرعيَّة»عمل على مراجعة نكفقنا لقواعد ىذا العلم الوليد أنَّنا إُف ننبهو  «المراجعات

 ها:تّْ ا١تركيَّة كفقنا ّٓموعة من القواعد كاألسس يف مقدم

                                                           
با١تضنوف على اَت أىلو ىي: االٕتاه الركحي الذم يٌتصل ببواطن االعتقادات أك ديانات األسرار من حيث ىي ما كراء الظاىر من حقائق خاصَّة تتعلق، يف جوىرىا، الغنوصيَّة  َٕ

 من أشكاؿ كدالالت.
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التصديق »علها قادرة على االستجابة لقواعد ٬تصاال صاؿ تلك ا١تعارؼ أك العلـو بالكتاب الكرمي اتّْ مدل اتّْ  -ُ
ة يعباعتبار القرآف آّيد ىو ا١تصدر ا١تنشئ للعقيدة كالشر  «ن كذلكالقرآنيَّة واالستيعاب والتجاوز القرآنيّـيَّ والهيمنة 

 ة سواء أكان  علـو مقاصد أك كسائل.كالذم ىو مدار ىذه ا١تعارؼ كافَّ  ،كالنظم اليت بٍت اإلسبلـ عليها

ستطيع ٔتقايسة ىذه العلـو النقليَّة إليها ناليت -عليا اٟتاكمة ات كا١تقاصد الالقرآف آّيد اشتمل على الكليَّ  كما أفَّ 
ا١تقاصد القرآنيَّة العليا »ال؟كخاٌصة  ك مىا إذا كان  ىذه العلـو قادرة على خدمة تلك ا١تقاصد كالغايات أأف نبُتَّ 
 «. التوحيد التزكيَّة العمراف« »اٟتاكمة

كا١تلفات اليت  ،ات يف تناكالت تلك العلـو كمسائلهاالكليَّ  كيف الوق  نفسو يتضح لنا بذلك مىا إذا ركعي  تلك
 تكوهنا.

إضافة إُف  ة يف حياتو   ىذه السنَّ حيث مثلَّ  - ذات األصوؿ القرآنية الصحيحة ة النبويَّةصا٢تا بالسنَّ مدل اتّْ  -ِ
 عيلو يف الواقع ا١تعاش فكاف شتصو كيتهم ّٔا تطبيق مىا جاء القرآف بو كتأكيلو كتفتز كتعليم الناس آياتو ك  ،تبليغ القرآف

 بو يف تطبيقو كٖتقيق مىا جاء بو يف كاقع اٟتياة. يالذم على كل من يريد اتٌباع القرآف التأسّْ  «المنهج»ل ٯتثّْ 

المنهج »لكل تفاصيل حياتو الشريفة ك٦تارساتو ٔتثابة  -فكان  ركايات أصحابو كأىل بيتو كآلو  أما بعد كفاتو 
مقايسة ىذه العلـو  يساعد يف حسن تطبيق مىا جاء الكتاب الكرمي بو، ك٘تثيلو يف كاقع اٟتياة، كلذلك فإفَّ الذم  «البديل
ق من للتحقٌ « ا١تنهج الكليٌ »ا ٔتثابة عرض ا١تسائل اٞتزئيَّة كالفرعَّيَّة على ن النبويَّة تعد مسألة أساسيَّة؛ ألهنٌ نإُف الس

 نهج النبوٌم الدقيق الصاـر ا١تسٌدد بالوحي اإل٢تٌي.ات با١تات كالفرعيٌ انضباط تلك اٞتزئيَّ 

ْتسب تعبَتىم، اعتربكا  «المبادئ»قد حٌددكا ٢تذه العلـو ٚتلة من  «عصر التدوين»إٌف علماء األمَّة بعد  -ّ
و، ، كاايتو، كفائدتو، كمصادره، كموضوعهشرطنا أساسيِّا العتباره علمنا كىي حد -كٌلها-ٖتقق أٌم علم بتلك ا١تبادئ 

 . )أك ما يسمى ٔتبادئ العلـو العشرة( كا١تلكة اليت ٯتكن لو أف يكٌوهنا يف نفس ا١تتلقي لو
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نٌو مىا داـ لكل علم تاريخ كالدة كظركؼ نشأة، إ. إذ «الزمن»ىنا عامبل آخر، كىو عامل  -كنوٌد أف نضيف  -ْ
ند مراجعة ذلك العلم، ك٤تاكلة الكشف عن ع -جدنا-فذلك يعٍت أنٌو ذك ارتباط بزماف كمكاف كبيئة ك٣تتمع من ا١تهم 

 «علم االجتماع»، كىو أحد فركع «علم اجتماع المعرفة»إ٬تابٌياتو كسلبيٌاتو مبلحظة ذلك كلو، كىذا مىا يطلق عليو 
 اليت جاكزت الستُت علمنا.

اعتداؿ كتعصُّب،  ذب بُت حاليتإٌف للظرؼ الزمايٌن تأثَتنا على ا١تنتج ا١تعريٌف، فأحياننا نبلح  أٌف ا١تنتج ا١تعريٌف يتذب
٭تملنا على اإلحساس بأٌف كراء ذلك االعتداؿ فكرة « اعتداال علميًّا أو معرفيًّا»تقليد، كأحياننا نبلح  كحاليت ٕتديد ك 

 مدركسة بعنايَّة انعكس نقاؤىا على ذلك ا١تنتج ليجعل منو منتجنا معتدال، ككذلك قد نبلح  عكس ذلك. 

 مداخل المراجعة. -

 خل األول: المراجعة في ضوء النسق القرآني.المد

بالقرآف على تأسيسو، كإرساء   الذم عمل رسوؿ ا« النسق القرآنيّ »تتأسَّس عملٌيات ا١تراجعة على فهم 
نىا ًمٍن عً دعائمو، كتوريثو للذين أكرثهم ا الكتاب، كاصطفاىم ٟتملو:  ظىاًَفه  بىاًدنىا فىًمنػٍهيمٍ مثيَّ أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الًَّذينى اٍصطىفىيػٍ

 (.ِّ)فاطر: ٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه بًا٠ٍتىيػٍرىاًت بًًإٍذًف اللًَّو ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍضلي اٍلكىًبَتي لنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيم مي 

 فما ا١تراد بالنسق القرآيٌن؟ كما مفرداتو األساسيَّة؟

كمة اليت ٘تثّْل إطارنا ييرجع إليو، كيينطلق منو يف بناء األفكار تلك ا١تنظومة ا١تًتابطة ا« النسق القرآنيّ »يراد بػ
 على ما يلي: -على سبيل اإل٬تاز-كمراجعتها كتقوٯتها كاختبار نتائجها، كيقـو النسق القرآيٌن  -على تنوعها-اإلسبلميَّة 

 :التوحيد .1
اإلقرار كاالعًتاؼ النابع من اليقُت بأحديَّة ىو « التوحيد»ا٢تـر كقمتو يف ىذا النسق القرآين، ك أسَّ « التوحيد»ييعد 

-تفٌردنا مطلقنا يف كل ما ىو ٥تتص بو، من األلوىيَّة كالربوبيَّة كاألٝتاء كالصفات، كاإلقرار  ككحدانيَّتو، كتفرُّده  ا 
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لٌي أك جزئٌي، فما من أمر ك -كٌلو-ين أساس الدّْ « التوحيد». ككذلك بانتفاء أضدادىا كمنافياهتا عنو   -عن يقُت
منبثق عنو، « التوحيد»أصلٌي أك فرعٌي، مقاصدٌم أك تعبُّدٌم، عقدٌم أك شرعٌي، نظمٌي أك أخبلقٌي، إاٌل ىو قائم على 

كذلك فليس من الدين، كال يكوف من التديُّن يف قليل كال كثَت، بل ىو إُف البدعة كاال٨تراؼ أقرب. كإف َف يكن  
كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكٍا الٌلوى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاايوتى فىًمنػٍهيم نبياء كافة: فالتوحيد جوىر رساالت الرسل كاأل

 (. ّٔ)النحل: ميكىذًّْبُتى مٍَّن ىىدىل الٌلوي كىًمنػٍهيم مىٍن حىقٍَّ  عىلىٍيًو الضَّبللىةي فىًسَتيكٍا يف األىٍرًض فىانظيريكاٍ كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الٍ 

، كما يهمنا يف ىذا (ُٕ)ة من مناحي اٟتياة ا١تتتلفةات متنوّْعة على جوانب كثَتة كىامَّ كللتوحيد انعكاسات كٕتليَّ 
للتوحيد ٕتليَّات كثَتة مؤثرة على الدكاعي  " على قضايا ا١تعرفة، حيث إفَّ التوحيدات "آّاؿ ىو انعكاسات كٕتليَّ 

ف ٨تو ا١تعرفة كموضوعاهتا، كٖتديد مصادرىا، كمسائلها، كمضامينها كمناىجها، كطرؽ بنائها كالدكافع ارٌكة لئلنسا
"؟ كماذا؟ ككيف؟ ك١تاذا؟. كٖتديد ما يليق أف أّي شيء ىو"؟ ك"ما ىوكإ٬تاد ملكاهتا، كلئلجابة عن أسئلتها، كمنها: "

الرؤيَّة ثل حجر الزاكيَّة يف تكوين كبناء "" ٯتالتوحيديكوف موضوع تساؤؿ، كما ال ينبغي أف يكوف موضوع تساؤؿ ك"
" يوضّْح حدكد كأبعاد الدكر اإلنساين يف الكوف كاٟتياة، كيف التوحيد. كما أفَّ "(ِٕ)" للكوف كاٟتياة كاإلنسافالكليَّة

ٖتقيق التزكيَّة، " قدرة ىائلة على صيااة ا١تفاىيم الضركريَّة لبناء فاعليَّة اإلنساف كقدراتو على التوحيدالوق  نفسو ٭تقق "
 كتشكيل دكافع العمراف، كالتسامي فيو.

" ٯتكّْن اإلنساف من معرفة ٚتلة القضايا اليت عجزت الفلسفات البشريَّة كمصادرىا عن بياف التوحيدكما أفَّ "
قيقة اٟتياة حقائقها، كمنها حقيقة اإلنساف كمكانتو، كدكره يف اٟتياة، كمصادر تقييم فعلو، كعبلقتو بالكوف كالطبيعة، كح

كحقيقة ا١توت، كالتاريخ كالصَتكرة، كحقيقة الزمن كاليـو اآلخر، كالدار اآلخرة، كعبلقة ا٠تالق با١تتلوؽ، ككيفيَّة التمييز 
دّْد عبلقات اإلنساف بواقعو األسئلة النهائيَّةبُت اٟتق كالباطل، كاإلجابة عن " " كاَتىا من أمور ال ٯتكن أف ٖتي

                                                           

"ا١تقاصد العليا اٟتاكمة" الثبلثة يف القرآف، كىي "التوحيد كالتزكيَّة كالعمراف" ( عرضنا أل٫تها يف كتابنا ا٠تاص بػ"التوحيد" باعتباره حلقة من حلقات ثبلث، خصصناىا ١تعاٞتة ُٕ) 
ـ. كحُت نعترب القيم أك ا١تقاصد الثبلثة اٟتاكمة مكونات للنسق القرآين فذلك ال ينايف كوهنا قيمنا كمقاصد قرآنيَّة عليا ََِّكقد صدرت طبعتو األكُف يف بَتكت عن دار ا٢تادم،

 حاكمة.
 رؤيَّة الكليَّة ىي:( الِٕ) 
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قاهتا، حُت نريد القياـ ٔتراجعات للمعرفة للتأكد من سبلمة مناىجها، كعلميَّة مسائلها، كصحة متعلَّ االجتماعٌي بدكهنا، ك 
" يهيئ للباحث منهجنا يف التوحيد" كدٌقة ما تكٌوف من ملكاهتا يف عقليَّة اإلنساف، كقدراهتا على ٖتقيق مقاصدىا فإفَّ 

ا١تعرفة اليت ٕترم مراجعتها من ا١تمكن أف تعاد إُف كضع ٭تقّْق  أفَّ  كنقده، كالتأكُّد من -كٌلو-اايَّة الدقة ١تراجعة ذلك 
 مقاصدىا كأىدافها بشكل سليم. 

" اليت تأسَّس  يف العلوم النقليَّة" يف ىذا آّاؿ ال ٯتكن االستعاضة عنو بأٌم شيء سواه ١تراجعة "التوحيدك"
افها الستجبلء معاين الكتاب الكرمي، كبيانو العملٌي مناىجها كمسائلها كمبادئها كقضاياىا كملكاهتا كمقاصدىا كأىد

" ىي النسق القرآنيّ كالتطبيقٌي كالقوٌِف يف منهج قائم على صحيح السٌنة النبويَّة ا١تطٌهرة؛ فالتوحيد مث بقيَّة ٤تدّْدات "
" التوحيد" يها كّٔا. كما أفَّ األقدر على تقوٯتها كنقدىا، كمعرفة مدل التزامها ٔتبادئها األساسيَّة اليت يفًتض أف تيقاس إل

" تشٌكل مداخل نقديَّة أساسيَّة ال ٯتكن االستغناء عنها يف أيَّة مراجعة معرفيَّة جاٌدة النسق القرآنيّ مث بقيَّة ٤تددات "
 ".معارفنا النقليَّة أو الشرعيَّةة "ألٌم جانب من جوانب ا١تعرفة، خاصَّ 

َت، كبَت القدرة على تفسَت كثَت من الظواىر االجتماعيَّة كالعمرانيَّة، " مدخل تفسَتٌم شديد التأثالتوحيدكما أٌف "
كمضادَّاهتا كمنافياهتا، إضافة إُف قدراتو ا١تتنوعة يف التنبيو على السنن كالقوانُت ا١تبثوثة يف األنفس كاآلفاؽ، اليت ال ٗتفى 

 ضركرة معرفتها العلميَّة كا١تعرفيَّة. 

 :التزكيَّة .2
ا٠تربات كالتجارب كظائف كأدكار أساسيَّة، فالقرآف آّيد َف يطلب من اإلنساف التعلُّم كطلب للعلم كا١تعارؼ ك 

بالعلم، كلذلك فإفَّ  ا١تعرفة لذات العلم كا١تعرفة، أك لبلستعبلء كاالستكبار يف األرض، كدعول االستقبلؿ عن ا 
ن أىم اايات التوحيد، كمقصد من أىم مقاصد الدين، ك٤تور من القرآف آّيد ربط بُت العلم كالتزكيَّة، فالتزكيَّة اايَّة م

 أىم ااكر الثبلثة اليت دارت حو٢تا آيات الكتاب الكرمي.
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" باعتبارىا مفهومنا كاسعنا، كدعامة من دعائم ا١تقاصد كالقيم العليا اٟتاكمة، ٘تثٌل ٙترة من ٙتار العلم، التزكيَّةك"
ة تؤدل إُف أف ٯتارىس العلم كالتعٌلم ٦تارسة إسبلميَّة ىادفة يتبلـز فيها العلم كالعمل يف كنتيجة من نتائجو. كما أف التزكيَّ 

" العلم والمعرفة" فإفَّ "االستقامة العلميَّةإطارو من القيم، كإذا كان  التزكيَّة تعود على العمليَّة التعليميَّة ٔتا يعرؼ بػ"
كجعلها قادرة على ٦تارسة دكرىا بالشكل الذم رٝتو ا٠تالق البارئ ا١تصٌور "، لقوى الوعي اإلنسانيّ تزكيَّة للعقل كإ٪تاء "

بقولو: }٢تىيٍم قػيليوبه ال يػىٍفقىهيوفى ًّٔىا كى٢تىيٍم أىٍعُتيه ال  ٢تا، فبل تكوف معطلة ٤تجوبة مثل قول أكلئك الذين كصفهم ا 
( فهؤالء ُٕٗكى كىاألىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ أيٍكلىًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى{ )األعراؼ:يػيٍبًصريكفى ًّٔىا كى٢تىيٍم آذىافه ال يىٍسمىعيوفى ًّٔىا أيٍكلىئً 

خرجوا بتعطيل قول الوعي فيهم، كأيٟتقوا باألنعاـ كالبهائم كالدكاب، فلم تعد تلك القول قادرة على مساعدهتم كإعادهتم 
األمانة، كمهاـ االستتبلؼ، كالوفاء بالعهد اإل٢تٌي، كالنجاح يف  " ليكونوا بشرنا سويِّا، قادرين على ٛتلالتزكيَّةإُف حالة "

اختبار االبتبلء، فالتزكيَّة تصبح ميزاننا نزف بو فنوف العلم كا١تعرفة؛ لنميز بُت العلم النافع كالعلم الضار كالقبيح منو كاٟتسن، 
، كتصبح التزكيَّة مع اٌدادت األخرل " " يف ميادين العلم، كآفاؽ ا١تعرفة كالفنوف يَّةبوصلة ىادكا١تمدكح منو كا١تذمـو

بُت التقول كتعليمو  " كا١تلكة اليت تتكوف ّٔا كأساسها يف الوق  ذاتو، كقد ربط ا التزكيَّةكاآلداب، كالتقول ٙترة "
ة إذا حصل  لئلنساف ( فهي ملكِِٖكىاتػَّقيوٍا الٌلوى كىيػيعىلّْميكيمي الٌلوي{ )البقرة:: }اإلنساف ربطنا ٤تكمنا، فقد قاؿ 

كمارسها ىيأت قول كعيو، كشحذهتا، كجعلتها ذات قدرة على إدراؾ اٟتقائق كما ىي، كأضعف  كثَتنا من موانع ا١تعرفة 
اٟتقيقيَّة كالصوارؼ عنها، كأبعدهتا عن العقل كا١تنهج، كحُت ايض النظر عن مبدأ االرتباط بُت ا١تعرفة كالقيم برزت 

 ربل، اليت ىددت كما تزاؿ هتدد البشريَّة كلها يف أمنها كسبلمتها كبيئتها، ككل شيء فيها.٣تموعة من ا١تشكبلت الك

 العمران: .3
" جوىر الفعل اإلنسايٌن العمران". ك"القيم العليا الحاكمة" كىو ثالث "التزكيَّة" ك"التوحيد" بعد "العمرانمث يأيت "

تَت اإل٢تٌي للكوف، كجعلو ٖت  تصٌرؼ اإلنساف ا١تستتلىف؛ يف الكوف كاايتو، كبو تتجٌلى  استفادة اإلنساف من التس
ليحقق اايَّة اٟتق من ا٠تلق يف إعمار الكوف، فأٌم نوع من ا١تعارؼ أك العلـو ينايف ىذه ا١تقاصد العليا، أك يعارضها كبلن 
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النافع كامود. كما أٌف طلب  أك جزءنا فإفَّ تلك ا١تنافاة أك ا١تعارضة ٗترج ذلك النوع من العلم كا١تعرفة من دكائر العلم
 العلم إذا َف يكن لغايَّة كىدؼ تدخلو يف أسس أك كسائل ٖتقيق ىذه ا١تقاصد، فإنٌو يصبح نوعنا من العبث.

 أما ا١تعارؼ اليت ٗتدـ ىذه القيم كتعززىا، فإهنا علـو كمعارؼ نافعة من ا١تطلوب تعٌلمها كنشرىا، كالعنايَّة ّٔا. 

 اجعة في ضوء القرآن المجيد باعتباره المصدر المنشئ للعقيدة والشريعة.المدخل الثاني: المر 

مراجعة العلـو النقليَّة على القرآف آّيد، باعتباره ا١تصدر ا١تنشئ للعقيدة كالشريعة؛ لتحديد صبلهتا كعبلقاهتا بالقرآف 
اٟتاكمة، ككلٌياتو، كسننو كقوانينو، ك٤تدّْداتو  مقاصده العليا -كما تقدـ-أصوالن كقواعدى ككلٌياتو كجزئٌيات، فللقرآف آّيد 

ا١تنهاجيَّة، كخصائص فهمو كفقهو ك٤تاكره، كخصائص شريعتو، كسننو يف بناء العبلقات ا١تتنوعة، كمنهجو يف نظم كسنن 
ن قياـ األمم كاٟتضارات كقوانُت تراجعها، فإُف أٌم مدل اعتمدت ىذه العلـو يف نشأهتا كسَتكرهتا كتطورىا كتكوي

 مسائلها على القرآف آّيد؟!

" قراءة الوحي بالكوف، كفهم أبعاده كسياقاتو بو، كقراءة الكوف الجمع بين القراءتينكيؤكد القرآف الكرمي على "
بالوحي لفهم عبلقاتو كسننو كقوانينو، كاٞتدؿ الذم يدكر بينو كبُت اإلنساف كالغيب، ككل ما ىو ىاـ لتحقيق مهمة 

". كالفرؽ كبَت بُت أف المعرفة العلميَّة كالعمراف الكوين، كما أف القرآف يذكر دائمنا بضوابط "االستتبلؼ اإلنساين
 نعتمد يف إنشاء معارفنا على القرآف كمنهجو كبُت أف ننشئ تلك ا١تعارؼ مث نعضدىا بشواىد قرآنيَّة.

 المدخل الثالث:المراجعة في ضوء مقومات العصر النبوي.

يف ضوء مكونات كمقٌومات العصر النبوٌم، باعتباره عصر التلقي كالتطبيق، ٔتنهج يقوده  أف تيراجع تلك العلـو
 الوحي كيسٌدد حركتو يف اٟتياة بالتوجيو اإل٢تٌي الذم شٌكل السَتة كالسنة ا١تطهرة.
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 المدخل الرابع: المراجعة في ضوء المبادئ العشرة.

 حدَّدىا ٢تا علماؤىا، ١تعرفة مدل انضباطها بتلك ا١تبادئ، اليت( ّٕ)أف تيراجع تلك العلـو يف ضوء مبادئها العشرة
كىل حدث  يف مسَتهتا انعطافات عن تلك ا١تبادئ؟ كما تلك ا١تنعطفات؟ فذلك ٯتكننا من ٖتديد ما ينبغي علينا أف 

 نوليو عنايَّة أكرب عند ا١تراجعة.

 المدخل الخامس: المراجعة في ضوء آثار تلك العلوم في الواقع.

راجع تلك العلـو يف ضوء آثارىا اال٬تابيَّة كالسلبيَّة يف الواقع بكل مكوناتو كعناصره، أم آثارىا يف الثقافة أف تي 
كاٟتضارة كالفكر كالتصورات، كالفاعليَّة كالدافعيَّة كاإلرادة يف ضمَت األمة. كدكرىا يف ٛتايَّة اٟتريٌات كتدعيم كحدة األمَّة، 

 .(ْٕ)عاب القول كالطاقات اٞتديدة اليت يفرزىا آّتمعكإ٬تاد القنوات البلزمة الستي

 في معالجة قضايا األمة. يَّةالمدخل السادس: المراجعة في ضوء الفاعل

مدل قدرهتا على تطوير ، ك يف كل عصر كمصر تها يف معاٞتة قضايا األمَّةأف تيراجع تلك العلـو يف ضوء فاعليَّ 
١تعرفة على مد األمة بالفكر ا١تؤسسي الذم تستطيع بو أف تعدؿ كتصلح ، كبياف مدل قدرة ىذا النوع من امؤسساهتا

 .ةكتغَت من حقائق كأشكاؿ ككظائف مؤسساهتا الكربل كالصغرل، ْتيث تكوف على مستول التحديات اليت تواجو األمَّ 

 .يَّةالمدخل السابع: المراجعة في ضوء االستقامة العلم

نسبة الذايٌت كا١تعريٌف كمدل ٖتقُّقها فيها، ك  ،يَّةكاٟتيدة كاالستقامة العلم يَّةوضوعيف ضوء ا١ت يَّةأف تيراجع العلـو النقل
، كالقدرة على استيعاب ا١تستجدات كمعاٞتة يَّةكا١تنهجٌي فيها، كمدل قدرة مسائلها كقضاياىا على بلوغ مستول العلم

 اٞتديد من ا١تشكبلت.

                                                           

، كشرفو كاٝتو.ّٕ)   ( ىي اٟتد كا١توضوع كالغايَّة كا١تصادر كا١توارد كا١تسائل كحقيقة العلم، كمرتبتو بُت العلـو
 ا الدقة كالنجاح.٢ت( كىذا ٬تعل عمليَّة ا١تراجعة عمليَّة معرفيَّة منهجيَّة ٖتتاج إُف فرؽ ْتثيَّة ٚتاعيَّة، تضم علماء يف ٥تتلف التتصصات، إذا أريد ْٕ) 
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 صيغت بتأثيره.المدخل الثامن: المراجعة في ضوء نوع العقل الذي 

، كٖتديد نوع العقل الذم أثٌر يف صيااتها، أىو العقل الفطرٌم أـ يَّةأف تيراجع تلك العلـو يف ضوء الصيااات العقل
 العقل الوضعٌي أـ العقل ا١توضوعٌي أـ العقل العلمٌي أـ العقل االجتهادٌم أـ العقل االستنباطٌي أـ العقل التقليدٌم؟!

 للنقد المنهجي. يَّةة في ضوء القابلالمدخل التاسع: المراجع

يف ضوء قدرهتا على تقبُّل النقد ا١تنهجٌي كصمودىا أمامو، كقابليَّتها لبلنضباط  -اأيضن -أف تيراجع تلك العلـو 
 با١تناىج ا١تتطٌورة كاالستفادة ّٔا، كالثبات عند العرض عليها.

 المدخل العاشر: المراجعة في ضوء القدرة على التجدد الذاتي.

يف ضوء قدراهتا على التجدُّد الذايٌت يف أصو٢تا كفركعها كمسائلها، أك قبوؿ  -كذلك-أف تيراجع تلك العلـو 
، يَّةالتجديد عندما تتعرض لو، كمدل قدرهتا على استيعاب ا١تستجدات من القضايا كا١تسائل كا١تناىج كالنماذج ا١تعرف

 ىل ٯتكن أف تتوٌقف ىذه العلـو عند مستول معٌُت؟.دد؟ ك ٯتكن أف تيسهم يف ىذا التج كقدراهتا الكامنة اليت

" حيث ٯتكن أف يتشكل من علم للمراجعاتلبناء " اتستطيع أف تيشكل أسسن  يَّةىذه ا١تداخل أك ا١تبادئ ا١تعرف
 معايَت أخرل  ٯتيكن أف تيكتشف يف عملٌيات ا١تراجعة. يَّةا١تعايَت كا١توازين السابق تفصيلها، باإلضافة إُف أ

العليا اٟتاكمة،  يَّة، كا١تقاصد القرآنيَّة، كالكلٌيات القرآنيَّةبلبد ١تن يقـو ّٔذه ا١تراجعات أف يكوف ذا علم بالقيم القرآنف
التعامل  يَّة"، ككيفيَّةالنظريّات القرآنكما ييطلق عليو البعض" يَّةكقوانينو، كا١تفاىيم القرآن يَّةكاالجتماع يَّةكسنن القرآف الكون

" الهيمنة" ك"التصديق" ك"الجمع بين القرائتين" ك"يَّةالوحدة البنائ، كمنها: "يَّةالقرآن يَّةٌددات ا١تنهاجمع ا
 ".التجاوز" ك"االستيعابك"

إذ ٯتكن اإلضافة إليها أك إدخاؿ تفصيبلت  -كما أشرنا- يَّةكىذه ا١تداخل كا١تبادئ اليت ذكرناىا ال تعترب هنائ
بدايتها، ٖتتاج إُف كثَت من ا١تركنة كاالنفتاح إُف أف ٬ترم تداك٢تا بُت ا١تتتصُت كتنضجها  عليها، كذلك شأف العلـو يف
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أقبلمهم كمداكالهتم؛ لتستوم على سوقها كتتكامل يف بناءىا بعد أف تنضجها حوارات العلماء كجهودىم كمراجعاهتم 
 كإضافاهتم.

 عوائق أمام المراجعة. -

 ل  بُت كثَت من علمائنا كبُت مراجعة الًتاث. أستطيع أف أ٠تص بعض األسباب اليت حا

 ( عدم الربط بين تردي أوضاع الحاضر وكسب الناس: 1

قليلوف جدِّا ىم الذم يستطيعوف أف يدركوا العبلقة الوثيقة بُت تردم أكضاع حاضر معُت كثقافة كأفكار ماض 
مُت، أك الذين عاصركا ازك التتار لببلد ا١تسلمُت عن متجٌذر، فلو سألنا علماءنا الذين عاصركا ازك الصليبٌيُت لببلد ا١تسل

ىذه العبلقة بُت ا١تاضي كىذا اٟتاضر، فسوؼ ٧تد قليبل جدِّا من اإلشارات اليت تشتمل على ٖتليل ضعيف، ككثَتنا مىا 
لك. كىذا ٖتاؿ ىذه األمور إُف عمومٌيات مثل اال٨تراؼ عن الكتاب كالسٌنة، كاال٨تراؼ عن سَتة الصدر األكؿ، كاَت ذ

صحيح كلكن على مستول العمومٌيات، كفرؽ كبَت بُت أف ٖتيل األمر إُف شيء عاـ كتًتؾ للناس أف ٭تملوا ىذا العاـ 
 على الواقع، كبُت أف تضع أيديهم على تفاصيل ترجعها إُف أشياء ٤تدكدة. 

لو كتاب لطيف جدِّا  -٢تجرمٌ كىو من علماء أكاخر القرف السابع كأكائل القرف الثامن ا–أذكر أٌف ابن السبكي  
الببلغ  يَّةيتوقع مثلي حينما يقرأ ىذا الكتاب أف ٬تد فيو نوعنا من التحليل لقض« معيد النعم ميبيد النقم»حىت يف عنوانو 

 مآف الكرمي ٯتكن أف يػيٍبٌت منو عللؤلكضاع كلؤلحداث اليت مٌرت ّٔا األٌمة؛ لكن ذلك َف يتم كما ٬تب. ىذا مع أٌف القر 
 من أكلو إُف آخره ٦تكن أف تسميو علم اٟتضارات. كيف تنشأ اٟتضارات، ككيف تسمو، ككيف يبدأ خط اال٨تدار؟  تاـ

عقل بضايا العمراف، كما جاءت عندنا، ك ثقوا لو أنٌنا تتضافرنا على دراسة القرآف الكرمي مع شيء من الوعي على ق
تنا اليت تولدت ىذه األمور كىي كثَتة جدِّا كمنها كتاب خلدكين الستطعنا أف ٩ترج بعلم كامل. كلكن مع ذلك أدبيا

 السبكي، ٗتلو من عملٌيات التحليل الدقيق اليت ٯتكن أف ٯتسكها ا٠تلف حىت يتجٌنبوا الوقوع يف دائرة الًتاجع كاال٨تسار. 
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 سبحانو تعاُف كحُت ساد الفهم اٞتربٌم كأساء ا١تسلموف فهم القضاء كالقدر كأصبح  األمور ٖتاؿ إُف القدر. فا
ىو الذم سلط علينا االستعمار، كأصابنا بكل الذم نشكو منو، دكف أف ٖتصل مراجعة ١تا كسب  أيدينا مع أٌف ا 

فاْتث يف نفسك، يف  (ٕٗ:)النساء مىا أىصىابىكى ًمٍن حىسىنىةو فىًمنى اللًَّو كىمىا أىصىابىكى ًمٍن سىيّْئىةو فىًمٍن نػىٍفًسكى قاؿ: تعاُف 
يف عملك، اْتث يف سياستك، اْتث يف تراثك، لكي تدرؾ أين موطن القصور، بالنسبة إُف عصرنا ىذا أصبح  فكرؾ
دعوة للمراجعة كأم صوت يرتفع داعيِّا  يَّةا١تراجعة للًتاث تقريبنا عند بعضنا ىي كاإلٟتاد كاال٨تراؼ ٔتستول كاحد فأ يَّةقض

 بالريبة كسوء الظٌن.  إُف ا١تراجعة يوصم باال٨تراؼ كعلى األقل يواجو

 وبراءة الماضي:  يَّة( المحافظة على الهو 2

يلزمنا أكال فك االرتباط بُت معطيات الًتاث كنصوص الكتاب كالسٌنة. كمن اإلشكالٌيات اليت يلزمنا مواجهتها، ٨تن 
أمر ال ينفصل عن الًتاث كأٌم مس  ؛ ىويتنا، شتصٌيتنا، تارٮتنا، تكويننا، ثوابتنا،يَّةأبناء ىذا العصر أٌف اافظة على ا٢تو 

ّٔذا الًتاث زعزعة لثقتنا بثقافتنا كبأنفسنا، خاٌصة كأٌف القرنيُت األخَتين كانا فًتة صراع بيننا كبُت خصـو أشداء، فأكركبا 
من قوانا للتتلص من استعمارىم  يشاء، كَف نستطع أف نستجمع مىا بققسم  ديارنا كأساءت إلينا كفرض  علينا مىا ت

النفرة.  ك كبالتاِف فإنٌو كاجو أشد ا١تقاكمة كأشد الرفض  يَّة، التعرض للًتاث يعترب ٔتثابة التعرض للهو يَّة١تباشر إال ببقايا ا٢تو ا
، مث كلتكثيف ثقتنا ّٔويتنا، يَّةكما أٌف قيادات حركة اإلصبلح خبلؿ القرنيُت األخَتين استعمل  الًتاث كأداة ٖتريض

َف ٧تد بُت أيدينا إال اللجوء إُف الًتاث كا١تاضي  كلكي ترد ىذا االجتياح كتقاكمو لدينا، لكي تصمد أماـ االجتياح،
نتغٌت بأ٣تاده كنعوض فشلنا اٟتاضر ٔتا كاف فيو، كقد نتجاكز سلبياتو بل ٨تو٢تا إُف إ٬تابيات من أجل إ٬تاد حالة الرضى 

تنا كنناضل عن تراثنا، كذلك كلو يعترب من األمور عن النفس، كقد نوىم أنفسنا بأننا على شيء، فنحن ندافع عن ىوي
 اٟتسنة، كا١تقبولة.

ا نز كاٟتجب الكثَتة اليت ال تسمح لأمسي أحسن من يومي، نزعة أصبح  جزءنا من نفسيتنا كحاجزنا من اٟتواج
ٍبتيٍم كىال تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خىلىٍ  ٢تىىا  النقد؛ بل أحياننا نؤصل لو، ٨تمل قوؿ ا جل شأنو يَّةبعمل مىا كىسىبىٍ  كىلىكيٍم مىا كىسى

انيوا يػىٍعمىليوفى  كقد يقوؿ قائل ىذه اآلية يف بٍت إسرائيل، ككأف األمر ال  ،و( على اَت كجهُّْ)البقرة: تيٍسأىليوفى عىمَّا كى
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فكأننا نعيش فيو،  يعنينا، فبالنسبة لنا ٬تب أف يكوف ماضينا قائما يف حاضرنا، مهيمنا عليو، كمصادرا ١تستقبلنا؛ لذلك
٨تارب معاركو، ك٧تادؿ عن أفكاره، كنعيد إنتاجو، ذلك ألننا ال نرل حركة الكوف كإُف أين يتجو الكوف، كا٠تلق كلو، بل 

   فبل صَتكرة كال سَتكرة.نرل السكوف، كالتكرار كالتعاقب، 

قيٍل ًسَتيكا يف (، ُّ)يونس: قػىٍبًلكيٍم لىمَّا ظىلىميواكىلىقىٍد أىٍىلىٍكنىا اٍلقيريكفى ًمٍن : لنايقوؿ  يف حُت أف القرآف آّيد
الَّيًت أيٍمًطرىٍت مىطىرى السٍَّوًء أىفػىلىٍم يىكيونيوا  يَّةكىلىقىٍد أىتػىٍوا عىلىى اٍلقىرٍ (، ُُ)األنعاـ: األىٍرًض مثيَّ اٍنظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذًّْبُتى 

ئات اآليات ٕتدىا تشَت إليو. اْتث عن نقاط الضعف كنقاط القوة فيو، حاكؿ أف تعرؼ (. كمَْ)الفرقاف: يػىرىٍكنػىهىا
مواطن اإلصابة، مواطن القوة، خطوط االستقامة كاال٨تراؼ عرب تارٮتك كعرب تاريخ سواؾ، ليس تارٮتك كحدؾ. كالقرآف 

قىاؿى اٍدخيليوا يف أيمىمو قىٍد خىلىٍ  ًمٍن الكرٯتة  يَّةالكرمي يكاد يكوف ثلث آياتو مكرسنا للنظر يف ذلك. أٌما االنطبلؽ من اآل
( فهو شأف الذين ٭تاكلوف أف يربئوا ّٖ)األعراؼ: قػىٍبًلكيٍم ًمنى اٞتًٍنّْ كىاإًلٍنًس يف النَّاًر كيلَّمىا دىخىلىٍ  أيمَّةه لىعىنىٍ  أيٍختػىهىا

، كىؤالء لن ٕتديهم ىذه دراسة تارٮتهمأك يف حاضر دكف أنفسهم كينسبوف مصائبهم لسواىم يف ماضو أك مستقبل 
 ااكلة شيئنا. إٌف دراسة التاريخ كأخذ العربة منو أمر ال ٯتكن ٕتاكزه؛ ألنٌو األساس يف بناء اٟتاضر كا١تستقبل. 

صلى -و، فالرسوؿ هعلى اَت كج« خَت القركف قرين» -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-ككذلك ٨تمل قوؿ رسوؿ ا 
حكيم  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-قاؿ أيضنا: أميت كالغيث ال يدرم أكلو خَت أـ آخره، الرسوؿ  -و كسٌلما عليو كآل

جاء رجل إليو... قاؿ يا رسوؿ ا أم األعماؿ أفضل؟ قاؿ: »يف خطابو، يأخذ با١تناسبة ككضع الناس الذين ىم فيو: 
 «. .. كآخر قاؿ: بر الوالدينالصبلة على كقتها. كجاء ثاف... كقاؿ اٞتهاد يف سبيل ا

سؤاؿ كاحد كّٔذا التعميم كتتعدد اإلجابة؛ األكؿ كاف متساىبل يف الصبلة، الثاين كاف مهمبل يف قضايا اٞتهاد، 
سنة يريد أف  ِّكيف  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-كالثالث كاف مهمبل يف بر كالديو.. شيء من ذلك. الرسوؿ الكرمي 

يقوؿ « إُف مىت يبقى أحدنا ال يستطيع أف يقضي حاجتو إال كىو حامبل سيفو... »... يٌاهتا ىابطة يبٍت أٌمة، ٬تد معنو 
٢تم لن تصربكا إال قليبل حىت تسَت الضعينة من اٟتَتة إُف صنعاء ال ٗتشى إال ا كالذئب. يقوؿ يف موضع آخر أنتم 

 هم مىا يثب  أفئدهتم. يري« ف هتلك ىذه العصابة لن تعبد يف األرض... اللهم إ »أفضل 
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سقطها كما ىي على كل زماف ككل مكاف دكف نمطلقنا، ككأهٌنا عبارات مطلقة ك  عندما نتعامل مع السٌنة، تعامبل
، كنفصلها عن القرآف الكرمي كعن الواقع النظر إُف اإلطار الكلٌي الذم تنطلق منو كدكف النظر إُف ا١تناسبة كاإلطار اٞتزئيٌ 

كيف حجيتها، كصراع ال  كتربز اإلشكاليات الكثَتة اليت تتحوؿ إُف جدؿ يف السنة ذاهتا، اللبس يف ىذه اٟتالة ٭تصل
، ك٭تتاج إُف  ا٠تطورة، يَّةتعامل يف اا النبوية التعامل مع السٌنةكاف لذلك   معٌت لو حوؿ تلك األمور كما ىو حادث اليـو

ما يؤدم إُف فتنتهم، كزيادة اضطرأّم، خاصة إذا َف يكن  العديد من الضوابط اليت ندرس فيها الواقع، فبل نركم للناس
 ٦تا يًتتب عليو حكم، ضركرم تشتد حاجة الناس إليو.

يستطيع أف يصدؽ على السنة كيهيمن، كيردىا إُف سياؽ ال ٭تدث يف الناس ما ٖتدثو قراءات التجزئة  آّيد كالقرآف
 كالتعضية. 

التعامل مع القرآف الكرمي كالسٌنة الشريفة،   يَّةاإلطار ا١ترجعٌي، منهجىذه خصائص ٬تب أف نفحصها يف دائرة بناء 
نثق ك نثق بفقههم، ك نثق بعدالتهم، ك كل ىذا متوقف على أٌف ىذا القرآف الكرمي كىذه السٌنة ٛتلها قـو عدكؿ نثق ّٔم، 

 ٓترباهتم. 

 ( ضغط التقاليد وحصانة األشخاص: 3

شديدة ألٌم  يَّةوؿ بيننا كبُت مراجعة الًتاث أنٌنا كرثة تقاليد ذات حساسٖتك كمن العوامل اليت تشكل ضوااط علينا 
كمشركعٌيتها يف العقوؿ كالقلوب  يَّةمراجعات كبالذات ألفكار كمذاىب ذات عبلقة بشتصٌيات كيٌرس  مكانتها التارٮت

بُت الرأم، من حيث ىو رأم، قدٯتة كان  ٗتلط بُت الرأم كقائلو، فليس ىناؾ ٘تييز  يَّةكالنفوس، كذلك إلصابة فكر 
ما، قبل  كل مىا تأيت بو، كالشيء نفسو إذا ٖتفظ   يَّةكبُت قائلو، كبالتاِف إذا آمن  بسبلمة كصحة كاستقامة شتص

 ما، ٖتفظ  على كل مىا تأيت بو.  يَّةعلى شتص
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ق  مبكر كال ألٌمة منذ ك كقع  بو ىذه ا اٟتق بالرجاؿ،من معرفة  -رضي ا تعاُف عنو-فما حٌذر منو اإلماـ علي 
و مثل رئيس العشَتة، ٭تًتمونو كيعزكنأحياننا نتحٌوؿ إُف عشائر؛ رأس الكتلة يعترب  يَّةيف كتلنا السياس تزاؿ تعيشو، فنحن

 يعترب كأنٌو نقد للشتص نفسو.  يَّةجو برأم قاؿ بو أك تبناه أحد القيادات التارٮتككلنا ننصر موالنا، فأم نقد يو 

إماـ الشيعة الشيخ اٟتكيم  والشيخ أ٣تد الزىاكم من أكابر العلماء يقوؿ في وى -عليو رٛتة ا–كاف ِف شيخ 
يف  ةيالرجل آكاف كفعبل  « )فكر( أيب حنيفة الستطاع أف ٯتليو عن ظهر قلبكلو ضاع فقو »ىذا: الشيخ الزىاكم 

يف  ةيا٢تدا»، كنٌا نقرأ عليو نصوصنا يف كتاب اءآراء بعض العلم ينقدقد كاف حينما يكوف يف الدرس كنقرأ عليو ك الذكاء، 
كاف ينبغي أف ك  إذ ال دليل عليو اإلماـ أبو حنيفة ليس لو حق أف يقوؿ ىذا القوؿناقدا: أفندم فيقوؿ « الفقو اٟتنفي

ا لو بعد فإذا قلنىذا األمر،  كانتهى ا١توضوع كنسي .أثناء الدرس يقوؿ كذا، فهو قد حاكم آراء أبو حنيفة ٤تاكمة دقيقة
يقوؿ: ال يا بٌٍت، احذر؛ يغضب ك ، فيو كجو الصواب رلنة مذىبو يف ا١توضوع الفبليٌن ال شيتنا اإلماـ أبو حنيف الدرس:

ك كن  قبل ساعة تنتقد كتسفو اؾ أف تتحدث بشيء من ىذا. يقوؿ الطالب: إنٌ اؾ أف تتطاكؿ على ىؤالء العلماء، إيٌ إيٌ 
ا، ألنٌ  وٌسعتطئ. فيقوؿ: ال؛ ال ينبغي أف نكٗت ىي ٖتدث مشاكل كثَتة. آّاؿ لذلك فقد فسح أو لو يف ىذا آّاؿ أبدن

ٮتشى أف هتتز مكانة  الذم الحظو اإلماـ. ألفَّ شيتنا كافك٢تا معناىا  ىا٢تا تفسَت  كلكنٌ ىذا صحيح كجهة نظر، 
 . فنا من ناحية أخرلئ األدب مع أسبليمن ناحية، كٮتشى أف نس يف عيوف الناس -رٛتو ا–اإلماـ األعظم 

يف مسألة معركفة  -رضي ا تعاُف عنو-ركم عنو أنٌو حيث ذىب سيدنا عمر  -رضي ا تعاُف عنو-ابن عباس ك 
يف الفرائض ىي مسألة العوؿ، كالعوؿ يعٍت أٌف األنصبة تكوف أكثر من رأس ماؿ ا١تسألة فتعوؿ فتصَت مثبل ثلثُت كنصفا 

يف ا١تسألة ليجعل ااسب قادرنا على أف يعطي الورثة أنصبتهم، فيقوؿ ابن عباس: إٌف الذم كثلثا فيجرم نوع من التغٌَت 
ذلك لعمر يف حياتو.  ، فقيل لو: ًَفى َفٍى تقلاا كسدسن أحصى رمل عاًف )منطقة معركفة( َف ٬تعل يف ا١تسألة ثلثُت كنصفن 

باعتباره لنقد ٮترج يف تراثنا من أف يكوف مفهومنا معركفنا . ىذه ا٢تيبة اليت جعل  مفهـو ا"و، كاف كا مهيبنابتى"فقاؿ: 
كأنك فحينما تنتقد قوال إُف أف يكوف انتقادنا للقائل ال للقوؿ، فكسيلة من أىم كسائل التعليم، كمن أىم كسائل ا١تعرفة 
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ٍت نظاـ معريٌف عن ٦تارسة كسيلة من كسائل ا١تعرفة ال ٯتكن أف يستغك  يَّةأداة معرف "فالنقد"؛  ٥تتلف تسٌب قائلو، كاٟتاؿ
  ، كا٠تلط بينهما ال يقبل!.كالسب مسألة أخرل ٥تتلفة ٘تامنا على اإلطبلؽ. "النقد"

و من أذكياء الزماف كاف يقلد اإلماـ الشافعٌي يف علماء ا١تعتزلة كيوصف بأنٌ أكابر من القاضي عبد اٞتبار ا٢تمذاين  
 ٌي يف مسألة مىا يعارضو ىو فيها قاؿ:لو منهجو، فحينما نقل لو عن الشافعف يَّةيف األصوؿ كالقضايا االعتقاد ع، أٌماالفرك 
يف  دهكاستمر يقلٌ  كىفوات الكبار على أقدارىم ىفوة من ىذا اإلماـ الكبَت ا القوؿأخطاء العظماء على أقدارىم، كىذ إفٌ 

لشكل، ككاف أبو يوسف ك٤تمد كثَتنا مىا ّٔذا ايتحاكركف كينقد بعضهم بعضنا كىو يقوؿ فيو ىذا. ككاف األئمة  فركع الفقو
لو فتح  أم كتاب لوجدت آراءن ألصحاب أيب حنيفة ٗتالف آراءه، كلوجدت آراء ألصحاب  يردكف آراء أيب حنيفة،

الشافعٌي ٗتالف آراءه، كأراء ألصحاب مالك ٗتالف مالكنا، كآراء كمذاىب ألصحاب أٛتد ٗتالف آراءه. كَف يكونوا 
ا. مقبولو يَّةمعرف يَّة٢تم قض ٯتٌثل؛ ألٌف النقد كاف ىذا شيئنايركف يف   ، كليس أداة انتقاص أك ٕتريح أبدن

فقد أصاب يف آالؼ ا١تسائل فبل  ،مهمنا ال يعٍت شيئنامسألة أخطأ فيها أك ٜتسة عشر خطاء أف أجد للعاَف عشرة أ
صلى ا -إال رسوؿ ا يف الفتول  من ا٠تطأ. ليس ىناؾ معصـو يضره كال ينقص من قدره أف ٮتطئ يف عدد ٤تدكد.

، كنقدناىا كحللناىا للعاَفكجدنا أخطاء معدكدة  فإذا كإذا كقع يف فتياه شيء من ذلك يسدده الوحي. -عليو كآلو كسٌلم
 ذلك دليل على جبللة قدر العاَف. فكفسرناىا 

 معايبو  عدَّ تي  أفٍ  ببلن ا١ترء ني كفى  *** هاسجاياه كلٌ  يرضكمن ذا الذم تي 

صاحب ىذه التقاليد نوع من قد إٌف احًتاـ األكرب يف السن كا١تقاـ تقاليد متأصلة يف ثقافتنا كاٟتمد  تعاُف، كلكن 
مىا دم  أحًتمك إذف ك أصبح ىذا االحًتاـ ا٨ترافنا.  "النقد"اال٨تراؼ يف مفهـو االحًتاـ، كما ا٨ترفنا ٔتفهـو ا١تبالغة أك 

قضك بأف أقبلك  ككأٌف احًتامي لك يوجب عليٌ . لك تقاصنا من ذلك االحًتاـقبوِف لرأم مىن ٮتالفك يعترب ان
رد يف تراثنا. راجع  ك قد ىذا أمر أيضنا  ذات ا١تستول؛بأك ٥تالفيك كأرفض خصومك  ، بصوابك كخطأؾ،كقضيضك

عليو كآلو  صلى ا-تغضب من مراجعيت كابنتك حفصة تراجع الرسوؿ  امرأةي عمر زكجها يف شيء فغضب، قال : ًَفى 
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كأخربتو بصحة  كسأ٢تا ضبناإُف حفصة مغعمر ؟! قال : نعم. فذىب  فقاؿ: أك تفعل ذلك ؟ كالوحي ينزؿ عليو -كسٌلم
الذم يشجعهن على ىذه ا١تراجعة، فظن أٌف  وفه -صلى ا عليو كآلو كسٌلم- ذلك كبأٌف ذلك جزء من خلق رسوؿ ا

لكن  -كآلو كسٌلم صلى ا عليو-غر سٌنها كٚتا٢تا كقرّٔا من رسوؿ ا ابنتو تفعل ذلك متأثرة ٔتا تفعلو عائشة لص
كىو الذم ٭تملنا معنا  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-  إٌف ىذا ىو سلوؾ رسوؿ ا حفصة نف  ذلك كقال : ال يا أب

 -تعاُف عنهمرضي ا -عليو، يعٍت ىو الذم يطالبنا بأف نراجع كأف ننقد. كاستدرك  عائشة على الصحابة 
على مىن ينقد أف يكوف نقده من منطلق موضوعٌي ْت ،  . لكنٌ اليت ٚتعها الزركشي يف كتاب مطبوع استدراكات معركفة

، ألٌف ذلك أمر اَت الئق كليس من منطلق ٕتريح أك استنقاص، ك٤تاكلة النزكؿ ٔترتبة مىن ينقد بأٌم سبب من األسباب
-كانوا يراجعوف رسوؿ ا   -رضي ا تعاُف عنهم ٚتيعنا-الصحابة لقد كاف ئة. يساعد على إشاعة تلك ا١تفاىيم ا٠تاط

 ىذا ا١توضوع.  يف، كعندنا تراث ىائل -كآلو كسٌلمصلى ا عليو 

حصانة األجياؿ كالقركف »كذلك كان  فكرة   ،لؤلشتاص «اٟتصانة كالقداسة»  على أجياؿ األٌمة فكرة غطككما 
ٯتارس ضغطنا نفسينا. كمن ىنا كردت فكرة استنكار أك ا٢تبوط ٔتكانتها عصمتها عدـ حقة ك كعجز القركف البل «السابقة

التفسَت ا١ترحلٌي للقرآف آّيد. نعم؛ بالتأكيد ىناؾ تفسَت مرحلي للقرآف الكرمي، كال يعٍت ذلك أٌف أم أحد يستطيع أف 
يعرفوف ثقافتها، ك ىذه األٌمة،  يَّةيعرفوف منهجين الذأىل العلم ا١تتتصصوف  بل يفٌسره لكرمي كما يعجبويفسر القرآف ا

ىناؾ مرحلة نقف عندىا يف التفسَت. فلو قلنا ال  و ليسكمصادرىا. إذا َف نقل إٌف ىناؾ تفسَتنا مرحليِّا فمعٌت ذلك أنٌ 
ك القرف كاف عد ذلكل مىن كتب تفسَتنا ب  معٌت ذلك أفٌ  ،لى األجياؿ الثبلثةتفسَت يقبل بعد القرف األكؿ الذم اشتمل ع

دليل شرعٌي؟ ىل يسمح للفتر الرازم أف يًتؾ لنا تفسَتنا  . إذا قلنا فقط يسمح لؤلقدمُت، فبأمٌ قرآفيتطاكؿ على ال
ا؟ كسيد قطب الذم مىا  َّْتواِف   أٌم ٦تن عاش بعد القركف الثبلثة . ىل ٬توز أف يفعليف القرف ا١تاضيمت تفسَته أ٣تلدن
 .ائل أف يقوؿ ال ٭تق ألحد بعد تفسَت سيد كسعيد حول كا١تودكدم أف يكتب تفسَتا؟كىل لق ؟؟ كما أدلة اٟتصرذلك

كلها أمرىا ا بأف   يَّةإُف يـو الدين. كالبشر الكويٌن األكحد  كسيبقى الكتابكلها   يَّةإٌف كتاب ا جاء إُف البشر 
لكم أف تفهموا إال مىا فهمو ليس  :. فإذا قيلتتدبٌر ىذا القرآف الكرمي كأف تتفكر فيو، كأف تتعقل ىذا القرآف كتعمل بو
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ألحد بعدىم أف يفهم منو اَت ما  كليس يقف ا٠تطاب عندىانة خطاب ١ترحلة معيٌ  القرآف ىذا :وف، فكأنك تقوؿسابقال
 .مقبوؿكىذا اَت  ،هموهف

 ( اإلجماع السكوتي وأخطار مخالفتو: 4

من قبلنا  يَّةعلم يَّةنقد يَّةعة الًتاث، أك التأصيل ١تراجعات تراثاإلٚتاع السكويت ىو أمر رابع ٭توؿ دكف قياـ علم مراج
يف جيل التلقي، كال يف جيل الشيتُت موجودة  َف تكن، كىي فكرة «اإلٚتاع» بدأل  ١تنحن أٌمة أصَّ ف٨تن أىل الًتاث. 

، يَّةا الشرعهع دليبل من أدلتاإلٚتا  تاعترب اليت  قضايا تشريع إال عند ىذه األٌمةيعتمد عليو يف كَف  -رضي ا عنهما-
-كمن أنواع ىذا اإلٚتاع، الذم عرفتو أٌمتنا يف تارٮتها كلو يف نطاؽ ضٌيق، مىا يسمى باإلٚتاع السكويت. َف تعرؼ أٌمة 

 كدليل ككجزء من اإلٚتاع.   «باإلٚتاع السكويتٌ »ىذا الذم يسمى  -فيما أعلم

، مة رضاىا با٠تاطبكر عبلسكوت البف  بعض اآلخركف، ىو أف يتكلم بعض الناس كيسك «اإلٚتاع السكويتٌ »ك
نضماـ إُف كاالسكوت العلماء عن أمر مىا يعٍت الرضا كالقبوؿ َف تعتد أيٌمة كمنها أمتنا بنسبة قوؿ إُف ساك  أك اعتبار ك 

سيف أك ال ك االعًتاض خوؼأ التعبَتال يستطيعوف قد ٌف بعض العلماء خارج دائرة نكاح البكر، فإ اإلٚتاعأصحاب 
ال ينضموف إليهم تورعنا، فبل ينكركف على اٟتاكم كحاشيتو كمن ىم يف ركابو من فقهاء السلطاف، ك السجن فيسكتوف 

 كىذا مىا يسمى باإلٚتاع السكويت. فرضوا عليهم أقوا٢تم كنسبوا إليهم.  «ْتجية اإلٚتاع السكويت»فإف القائلُت  كمع ذلك

تبٌنيو، فمن الطبيعٌي أف يذىب إُف قبوؿ ىذا التوٌجو ك يتسم بمن ثقافتنا قطاع  كأفعندما يكوف جزء من فكرنا، 
أك إُف مىا ىو أكرب منو إذا َف  «سرطاف جلد»بسيطة مث تتحٌوؿ بعد ذلك إُف  «بثرة»قد تبدأ  يَّةيكوف ىناؾ إصابة فكر 

قتل  «اإلٚتاع السكويتٌ »ا ىذا؛ فبهذ «اإلٚتاع السكويت» يَّةبقضكنسب إليو ما َف يقل تعاًف. ككم من عاَف أصيب 
لو راجعنا كتب الًتاجم تراجم العلماء كطبقاهتم منذ ك ، الهتامها با٠تركج على اإلٚتاع!! ٣تموعة من العلماء عرب تارٮتنا

باإلٚتاع »لوجدنا عشرات يف من قتلوا ٔتتالفة مىا يسمى  يَّةعصر التدكين يف القرف الثالث إُف قياـ الدكلة العثمان
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فإذا قاؿ مىا يعتقد، كنقل ذلك إُف السلطاف اهتًٌمى با٠تركج أك اٞتائر السلطاف  اؼ منٮتأك الناطق ألٌف العاَف ؛ «السكويتٌ 
 . ٕٓبالردة

بعدىا أصبح من ٯتارس النقد يتهم با٠تركج عن اٞتماعة ك  ا٢تجرمٌ  القرف ا٠تامس منذتوقف  مناىج النقد عندنا لقد 
ٕتدكف فيو تراجم لبعض العلماء يذكر الكتاب « ر الطالع يف أعياف القرف التاسعالبد»ك٨توىا، أحيلكم إُف كتاب الًتاجم 

تاريخ كالدة العاَف كالسنوات اليت عاشها، مث يذكر أنٌو سيًجنى يف آخر حياتو بتهمة االجتهاد. أٌمة يتحٌوؿ االجتهاد الذم 
تؤدم إُف السجن. كما ٖتٌوؿ  يَّةتصبح قضىو أكؿ ا١تطالب يف دينها يتحٌوؿ إُف هتمة يسجن كيعاقب عليها اإلنساف، ك 

٭تاكؿ تفريق  يٌتهم بأنٌو د أم نقد، النقد عندنا إضافة إُف مىا تقدـ إُف أنٌو ٤تاكلة لتفريق كلمة األٌمة، فالناقد إذا مارس النق
ر كميزاف معيا رين، كال بد من نصبكلمة األٌمة، نعم ىناؾ من يستغل أخطاء معينة، لكن ال بد من التفريق بُت األم

كبُت خل دائرة االلتزاـ باإلسبلـ كااللتزاـ باإلٯتاف، ديالنقد ا١تنهجٌي الذم كىو من كمصباح ٪تيز بو بُت النقد ا١تعريٌف إيقاد 
 النقد الذم يهدؼ إُف عملٌيات ىدـ كتفريق بُت أبناء األٌمة. 

 . كرفضو كالية القضاء لو نصورا١ت المتناعو عن القضاء كلنقدهاإلماـ أبو حنيفة معركؼ أنٌو تويف بالسجن 

 . ؟!مراجعة يَّةإذف من ٬ترء أف يأيت اآلف إُف فقو أك أصوؿ أك قواعد أك تراث من ىذا النوع كيقـو بعمل
                                                           

 ة؛ ألٌف السٌنة بٌين  لنا كيفيَّة الطبلؽ.ابن تيميَّة من بُت ىؤالء الرجاؿ ٖتدث يف مسألتُت فقهٌيتُت كثالثة قاؿ: إٌف الطبلؽ الثبلث بلف  كاحد ال يقع ثبلثا كإ٪ٌتا يقع كاحدف  75
صلى ا عليو -كأمر بالتوسل ٔتا أمر رسوؿ ا  -صلى ا عليو كآلو كسلم-عن التوسل برسوؿ ا  . كهنى«كالنهي يقتضي الفساد»كنفى كقوع الطبلؽ البدعٌي؛ ألنو منهيّّ عنو 

 بالتوسُّل بو من صاٌف األعماؿ. -كآلو كسلم

لدكرة الثانية مث يطلقها اتأيت  هر مث ينتظر حىتطشرع الطبلؽ كما شرع الزكاج، فإذا اكتشف الزكجاف أهٌنما ال يستطيعاف العيش مع بعضهما فيطلقها على عز كجل ا 
ٌما أف يتحٌوؿ إُف شركط أك إُف ٯتُت يف مسائل الطعاـ كالشراب كأمور الضيافة أالطبلؽ ا١تشركع، يكوف مث ينتظر حىت تأيت الدكرة للمرة الثالثة كيطلقها الثالثة كىكذا  ،ةيالثان

 ككثَتكف اَته من أىل العلم. كما يرل شيخ اإلسبلـ ابن تيميَّة  كا١تعامبلت كما ىو شائع يف بعض األقطار، فهذا لعب يف حدكد ا

ا(، ِِٗ)البقرة: تًٍلكى حيديكدي اللًَّو فىبل تػىٍعتىديكىىاجعل للعبلقة بُت الزكجُت حدكدنا كحصانة.  قد ربناأٌف   (، فالنكاح كالرضاع كالنفقة ُٕٖ)البقرة: تًٍلكى حيديكدي اللًَّو فىبل تػىٍقرىبيوىى
 -رضي ا تعاُف عنو-في عهد عمر بن ا٠تطاب ف. كما قرره عمر  أن  خالف  اإلٚتاع، إٚتاع األٌمة على أٌف الطبلؽ الثبلث بلف  ثبلث يقع ثبلثنا كخطَتة. قالوا: امةى أمور

-ال يف مذىب عمر  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-رسوؿ ا  كيف قوؿ -تعاُف-اٟتٌجة يف قوؿ ا  ابن تيمٌية: قاؿ ه عليهم.االناس قد استهًتكا يف أمر الطبلؽ: سأمضرأل أٌف 
كبقى يف سجنة بسبب ىذه ا١تسائل الثبلثة حىت  ب إٌِف ٦تا يدعونٍت إليو.حا١تهم قالوا لو: تًتاجع أك تدخل السجن. فقاؿ: ريب السجن أعلى جبللة قدره.  -رضي ا تعاُف عنو

 مشق اآلف.مات كشيع من سجنو إُف قربه الواقع يف جامعة د
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كعي عندنا، داخلة يف البل من جزءن  أصبح  هاعن ىذه األحداث ألكؿ مرة، لكن صحيح أٌف بعضنا يسمع
حىت ٖتول  أخطاء كثَتة إُف مسٌلمات ال ٬ترأ أحد  لتعرض ٢تذه القضاياكؿ أف يتجنب االبلشعور، كأم كاحد منٌا ٭تا

 عاَفً  األٌمة، ٧تد أٌف ا١تصدر ركَّج ٢تا بُتلفتاكل اليت ا كن لو راجعنا بعض األقواؿ أكل على نقدىا أك االعًتاض عليها،
ت كَف تراجع أك تنقد فصارت من فانتشر  كجاء من تبٌٌت مذىبو كآراءه. رة كان  لو مدرسة منتشكاحد، لكن ىذا العاَفً 

 ا١تسٌلمات.

، كاستدؿ لو باٟتديث ا١تعركؼ. «ةيى الفرقة الناج»بعد الفتنة الكربل كاالختبلؼ بُت ا١تسلمُت اشتهر مفهـو 
من مشكبلت  إٍف، بقطع النظر عٌما يف ىذا اٟتديث«... ستفًتؽ أٌميت بضعنا كسبعُت فرقة، ككلها يف النار إال كاحدة»

 االٕتاه فيو مقاؿ لكن ناكل .ككفق قواعد نقد اٟتديث -ك٨تن منهم-هناؾ من تناكلوه بتدقيق شديد ف. كا١تنتيف السند 
ضحايا  -اليـو-الذم أحدثو ىذا اٟتديث كنظائره ال ٯتكن أف يزكؿ إال بتدبَت إ٢تٌي فا١تسلموف  العقلٌي كالنفسيٌ  كاألثر

يوجد أم منطقة أخرل، ٧تاة أك ىبلؾ، جٌنة أك نار، خطأ أك  بيضاءأك سوداء ىذه النظرات الضٌيقة، كأفَّ ىذه األمور 
س ىناؾ مراتب أخرل يف قضايا االجتهاد. كبالتاِف تكرَّ  أفَّ أك القوؿ ب يَّة٣تاؿ الرؤ  ، حق أك باطل، ال شيء آخر.صواب

ال  ٦تارسة للنقد أمٌ فإفَّ ذف إ «يَّةالفرقة الناج»كىم  «أىل السٌنة كاٞتماعة»عندنا أنٌو مىا دام  ىذه األمور ٦تا عليو 
 ينتموف إُف فرؽ ىالكة.  تصدر إال عٌمن

العباسٌية يف عهد مصطلح أطلقتو اٟتكومة كىو ، «أىل السٌنة كاٞتماعة»مثبل مصطلح  «أىل السٌنة»ىل راجع 
ا١تتمسكوف برسوؿ  «أىل السٌنة كأىل اٞتماعة»على الناس الذين َف يكونوا يعارضوهنا أك يركف ا٠تركج عليها ك –ا١تتوكل
صلى ا عليو كآلو - رسوؿ ا ٔتركيات أحاديَّة كأخبار منسوبة إُفكىل يتمسك  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-ا 
الفرقة » أك يقدمها عليو أك على ظاىره، كمع ذلك فإنٌو يعد نفسو يفيتجاىل كتاب ا كالعياذ با  كقد -كسٌلم
من كجوب االجتهاد، ككجوب عمليِّا  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم-رسوؿ ا ا ك ا شرعو من يتجاىل مى كمنهم  «يَّةالناج

 .ا١تراجعة
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 خاتمة.
أف يتم ىذا االنبثاؽ كاف ينبغي ك  من القرآف الكرمي بالشكل ا١تطلوب،َف تنبثق  «باإلسبلميَّة»اليت تسٌمى ىذه العلـو 

 بناء ىذه العلـو ىو األساس كا١تنطلق يفنو كمقاصده العليا، كىذا نى كسي  ّٓيدات القرآف اة ككليٌ ا١تعرفيَّ القرآف ة منهجيَّ عن 
لكي تكوف ٙترة كنتيجة لتفاعل اإلنساف مع القرآف كاتباعو لو كالتزامو ك موضوعات كمقاصد كمسائل كأبعاد. كالتأسيس ٢تا 

– تلقي بالقرآف آّيد كمنهج رسوؿ ان  معارؼ جيل الالقراءتُت كتكوٌ اٞتمع بُت بدأ علمهم ب ا١تسلمُت قد بو. فإفَّ 
ة سواء منها علـو يف اتباع آياتو كتفعيلها يف الواقع فكاف ينبغي أال تنفصل العلـو اإلسبلميَّ  -صلى ا عليو كآلو كسٌلم

كتأسيس علم من الضركرم بناء  نا ٧تد أفَّ ة كلذلك فإنَّ تو ا١تعرفيَّ كمنهجيَّ  ا١تقاصد أك علـو الوسائل عن ا١تدار القرآينٌ 
ة مث نراجعها يف ضوء آثارىا يف تو ا١تعرفيَّ ْتيث نقـو ٔتراجعتها على مقاصد القرآف كمنهجيٌ  ا١تراجعات يف تراثنا اإلسبلميٌ 

أك من اعتبارىا كما أكصل  إليو ككذلك يف ضوء ا١تبادئ اليت عرف  ٔتبادئ العلـو اليت َف ٮتلي علم منها  كاقعنا التارٮتيٌ 
 . كا أعلم.تويف تقرير جزئٌيا


