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 الإهداء 
إذل سيدان رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الًَّذم جاء للبشريٌة ابلشرعة كاؼبنهاج، فأقاـ الشرعة، كأرسى دعائم اؼبنهاج،  

إلنسانٌية اغبكمة، كدل يغادر ىذه الكتاب، كعٌلم البشريٌة آايتو كزكاىم هبا، كعٌلم ا كقٌدـ اؼبيزاف كتال
اغبياة الدنيا إاٌل بعد أف ترؾ البشريٌة على احملجة البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىالك، مٌث إذل 
كل أكلئك الباحثني عن منهاج يعصم أذىاهنم عن اػبطأ كينري السبيل كيهدل لٌليت ًىيى أقـو يف 

 ف اغبياة، نقٌدـ ىذا الكتاب.اؼبنهاج كاؼبنهجٌية كسائر شئوف كشجو 
 اؼبؤلٌفاف  
 مىن كطو  
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 شكر 
 

يشكر اظتؤلفاف شركة قرطبة للبحوث كالدراسات كالتنمية البشرية، على اظتساعدة اليت 
قدمها فريق عملها يف أعماؿ الصف كالتدقيق كختريج اآلايت كاآلحاديث كاإلعداد الفٌّن 

 ظتامٌت إخراج الكتاب هبذا الشكل اصتميل.للنشر، كاظتتابعة كاإلشراؼ، كاٌليت لوالها 
 كما يشكراف دارالٌسالـ اليت قبلت أف تتعاكف يف طبع الكتاب يف كقت قياسي.  

 اظتؤلفاف



 - 4 - 

 الوقّذهت

كنسػػػألو سػػػبهلانو اؽبدايػػػة إذل القػػػوؿ السػػػديد كالػػػرأم ، كنسػػػتعينو، نسػػػتغفره، عػػػاؼبنٌي اغبمػػػد ب رب ال 
ْيههِو َ ال  منهػػاج القػرآف الػذم ؛أقػـواؽبػادم إذل الػيت ىػي كاؼبنهػاج . الرشػيد َِ هْؽ َنهْيِؽ َْ ِْ طِطههِم  ََ ال َيْأِتيهِو لْْ

ْؽ َحِكيٍؼ َحِسيٍِ  ِْ ْؽ َخْلِفِو َتْشِزيٌم  ِْ (فصلت:ِْ).  
ػػ»ر ( كىػػو يريػػد عقػػد مػػؤسبُٕٕٗ)فػػٌّنم منػػذ  ػػي   ؛بعػػدأٌمػػا   قػػد بػػدأت  (1)التأسيسػػيٌ  «وانلوكى
 : نيبقرارين ىامَّ ذلك اؼبؤسبر خرج لقد  .«عقبة اظتنهج»ري اعباد ابقتهلاـ العقبة؛ التفك

 ،«ةقرآني ػػة معرفيٌػػة منهجيٌػػ»أتسػػيم مركػػز مت ٌصػػو للبهلػػوث كالدراسػػات يف ؾبػػاؿ بنػػاء : أكعتمػػا 
ين لعل التوفيق يف ىذين األمرين اػبطػري  «لألمة فكريٌةمبعاصتة األزمة ال سالميٌ إصالح الفكر اإل» كؾباؿ

 . ضارمٌ اغبألٌمة فكر ا يقود إذل بناء
ألٌمػة يبٌكػن ا «حضػارمٌ  عمرانٌ مشركع بناء ك ، إسالميٌ  جتديدمٌ خطاب » كىو أتسيم اثنيهما: 

يعيػػػد ك ، همىػػػا إذل موقػػػا الشػػػهادة علػػػى النػػػاس كفػػػيكيرد  ، عمػػػرا ٌ ال ضػػػارمٌ شػػػهودىا اغب مػػػن اسػػػتئناؼ حالػػػة
كعمػـو كوػوؿ كيسػر ، ة رسالتهاعاؼبيَّ تها كشهادهتا ك كسطيَّ يَّتها ك ري الاٌلـز ػب عاؼبيٌ اغبضور التهلقيق أتىيلها ل
قػػػػدرات االسػػػتيعاب كالتجػػػاكز يف مصػػػػدر نهػػػا مػػػن اكتشػػػاؼ كيٌ سبك ، كمركنػػػة قيمهػػػا كمقا ػػػػدىا، شػػػريعتها

  .التصو ر كالرؤية كالعقيدة كالتنظري كالتشريا كغريىا
كالتجديػػػػد  االجتهػػػػاد»اسػػػػات عديػػػػدة يف كدر  حبػػػػو ن  -اؼباضػػػػيَّة ثالثٌػػػػةالعػػػػع العقػػػػود - كقػػػػد نشػػػػرتي 

ػػة تصػػل  لبنػػاء  «كأصػػوؿ الفقػػق كمقاصػػد الشػػريعة ة منهجيٌػػ»إل رة االىتمػػاـ دبػػا يف تراثنػػا مػػن أسػػم مهمَّ
 .«ةقرآني  

                                 
ـ( من القرف اؼباضي لقاءن ضم ثالثني من ُٕٕٗلوكا نو ىي اؼبدينة السويسريٌة اليت شهد أحد فنادقها الشهرية  ي  ) – (1)

اليت كاف يرأسها يف تلك اؼبرحلة األستاذ –األساتذة كرجاؿ الفكر اإلسالمٌي بدعوة من اعبمعٌية الثقافٌية اإلسالمٌية يف أمريكا 
، فعقد ذلك اللقاء كشاركت فيو تلك اجملموعة اؼبتميزة يف مقدمتهم الشهيد إظباعيل الفاركقي، «ػتمود أبو السعود»لراحل ا

كاؼبهدم بن عبود، كدمحم اؼببارؾ، ككلهم قد انتقلوا إذل رضبة هللا. كعبد اغبميد أبو سليماف، كالشيد يوس  القرضاكم، كجعفر 
يف ذلك اللقاء حبثت أزمة األمَّة الفكريٌة كتو ل اؼبلتقوف إذل ضركرة أتسيم مركز حبوث شيد إدريم، كطو جابر كآخركف، ك 
فبادر رجاؿ اؼبعهد اؼبؤٌسسوف لتأسيم اؼبعهد العاؼبٌي  «األزمة الفكريٌة كقضااي اظتنهجٌية»كدراسات يركز جهوده كلها ؼبعاعبة 

 للفكر اإلسالمٌي بعد انتظار طاؿ نسبيَّا.
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مت ؿباضػػػرات عديػػػدة يف أمػػػاكن ـبتلفػػػة تناكلػػػت فيهػػػا اإلمكػػػاانت الػػػيت ربملهػػػا مصػػػادر قػػػدَّ  كمػػػا 
يف يبكػن أف تكػوف كسػيلة تنظػري كتوليػد  «ةمعرفيٌػة منهجيٌػ»ء لبنػا «أصوؿ الفقػق»التنظري كمناىج علمػاء 

  .يف الوقت نفسو «ةجتماعي  ة كاالنساني  العلـو اإل»كيف  «ةشرعيٌ ة أك النقليٌ ال»العلـو 
جعلتػػػو يف إطػػػار التعريػػػ  هبػػػذا  «سػػػالميٌ أصػػػوؿ الفقػػػق اإل»كقػػد كتبػػػت كتػػػاف التعريفػػػٌي الصػػػغري لػػػػ 
 كتػػرجم إذل لغػػات ـبتلفػػػة منػػذ كتابتػػو يف سػػػنة، طبػػا طبعػػػات عديػػدةكقػػد . ةتارىبيٌػػػكبيػػاف مسػػريتو ال، العلػػم

 ةصػػوليٌ األ ق أك لػػبعا األدلػػةالفقػػأصػػوؿ »يبكػػن لػػػمىػػا  ليكػػوف دبثابػػة الػػدليل علػػى ؛حػػا ا ف( َُٖٗ)
 اإسػالمي   الكػوف بػديعلػو يل، ات اؼبسػلمنينسانيَّ ات كاإلجتماعيَّ االاليت تناكؽبا أف تقدمو لعلماء  «ةاليرتاإل

مرحلة انغػالؽ لػن تكػوف بو بلغ تكيوشك أف ، الذم بدأت أزماتو ابلتنامي «وضعيٌ اظتنهج ال»عن  ا اغبن 
  .ة بعاٌمةبشريٌ اليف  احل 
حػػا إنٌػػم  «مػػنهج  ػػث كمعرفػػة»بو ػػفو  «أصػػوؿ الفقػػق»أبف نقػػدًٌـ  اعراضنػػ ارلكقػػد كانػػت آمػػ 

أصػػوؿ »انبثػػاؽ  أفَّ  -بعػػد احملاكلػػة–كتشػػفت لكنٌػػم ا ، لكتػػاف اؼبػػذكور افرعي ػػ كضػػعت ىػػذه العبػػارة عنػػواانن 
ال يف أ ػوؿ ، جعػل الصػلة العضػويَّة بػني الفقػو كاأل ػوؿ ال انفصػاـ ؽبػا «الفقػق»خا َّػة عػن  (2)«نفٌيةاضت
ة نقليٌػػمالمػػ  التبػػاين بػػني اؼبعػػارؼ الذلػػك ككػػٌرس ، «اظتػػدارس األخػػرل   أصػػوؿ فقػػق»ل يف بػػ ؛فقػػ  نفيٌػػةاغب

كنسػبتو إذل  نسػا ٌ ة ىو تقييم الفعػل اإلفقهيٌ ال قضٌيةاالىتماـ يف المركز ف. كمناىجها ةجتماعيٌ كاؼبعارؼ اال
ربليػػل فهػػو  ةنسػػانيَّ ة كاإلجتماعيَّػػمركػػز اىتمػػاـ العلػػـو االأٌمػػا  دبسػػتول مػػن اؼبسػػتوايت؛ «أك اضترمػػة لًٌ اضتًػػ»

 شػػػرياتقييمهػػػا كالتقنيػػػني ؽبػػػا لرجػػػاؿ التة عمليٌػػػإذل مػػػنهج مقاربتهػػػا كتػػػرؾ  نبٌػػػوكالت، الظػػػواىر كك ػػػفها بدقػػػة
آايت األحكػػػاـ مػػػن  ااسػػػتنباطن : الفقػػػو يولػػػد يف أحضػػػاف مصػػػادر التشػػػريا كمػػػا أفَّ . همإلػػػيكمػػػن  كالقػػػانوف

 ايت الكتػاب كتفعيلهػا يف كاقػا  –مكسػلٌ  ػلى هللا عليػو كآلػو –كىي أتكيل رسوؿ هللا  لة هباكالسنن اؼبتص
ة تولٌػدت عػن شرعيٌ كالعلـو ال .كلدت من رحم الفلسفةفقد  ةجتماعيَّ العلـو االأمَّا ك . وبياه الناس كيعيشونو

  .ةنسانيَّ اإل ة انبثقت عن العقل كاػبعات كالتجاربجتماعيَّ كالعلـو اال .بشكل أك آبخر «النصٌ »

                                 
 راجا مىا ذكرتو د. مىن يف القسم األكؿ من ىذا الكتاب نقالن عن ابن عاشور كتعليقها عليو. - (2) 
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ة كيف فقهيٌػػػيسػػػتفاد هبػػػا يف العلػػػـو اليبكػػػن أف  «أصػػػوؿ الفقػػػق» كمػػػا ذلػػػك فػػػٌّف بعػػػ  القواعػػػد يف 
خا ػػة تلػػك الػػيت . كذبػػارب متنٌوعػػة كىػػي يف حاجػػة إذل ربديػػد دقيػػقا، عنػػة منسػػانيَّ ة كاإلجتماعيَّػػالعلػػـو اال

  .(3)«األدلة اظتشتقة»بػد. مىن  كظبتها «ابألدلة اظتختلف فيها»نٌي  وليػٌ عرفت عند األ
أصػػوؿ الفقػػق مػػنهج »كجهػػود كبػػرية أدركػػت أٌف ازبػػاذ ، كحػػوارات متنٌوعػػة، ؿبػػاكالت عديػػدة كبعػػد 

مػػن  وضػعيٌ ال علمػيٌ كلػػن ىبػرج اؼبػنهج ال، لػن ىبرجهػا مػن أزمتهػا «ةنسػػاني  كاإل ةجتماعي ػاال ػث يف العلػـو 
بضركرة ذبديػد  كلذلك تعالت األ وات، ذاتويف الفقو  «نقلة نوعي ة»ا إحداث ييستط كما أنٌو لن،  أزمتو
ال  كلػذلك فّنَّػو. (4)من فصائل عديػدة ذا العلمكتكاثرت اقرتاحات التجديد يف ى، نفسو «أصوؿ الفقق»

بػل يكػاد . «ة العليا اضتاكمةقرآني  اظتقاصد ال»ابلكش  عن  كالبديل عندم يتم ؛ن اكتشاؼ بدائلمبد 
  .اؼبتواضعة نظرمٌ من كجهة  ينهلصر فيها

بػدكف الرجػوع  أنواعػو ال يبكػن ربقيقػوبكػل  «التجديػد» فّنٌنا نػوقن أفَّ  «أصوؿ الفقق»ذبديد أٌما  
إضػػافة إذل كونػػو  «اظتنشػػو كالكاشػػف التنظػػو كالتجديػػدك  االجتهػػادمصػػدر »ابعتبػػاره إذل القػػرآف اجمليػػد 

كتوفيػق هللا كىدايػة القػرآف . إنسػاف التزكيػةجبهػود  «كبنػاء العمػراف كاضتضػارة، الشػريعةالعقيدة ك »مصػدر 
  .لٌليت ىي أقـو

مقا ػػديَّة  منظومػػة  «التوحيػػد كالتيكيػػة كالعمػػراف: ة العليػػا اضتاكمػػةقرآني ػػالكاظتقاصػػد القػػي  » فَّ إ 
ة نسػػػػػػاني  العلػػػػػػـو اإل»إضػػػػػػافة إذل  «ةنقليٌػػػػػػالعلػػػػػػـو ال»هػػػػػػا لتصػػػػػػهلي  مسػػػػػػار إليملػػػػػػة يبكػػػػػػن االسػػػػػػتناد كا
الغائيَّػػة كالقػػيم كاؼبقا ػػد لتهلقيػػق غايػػة اغبػػق مػػن  ة ابذبػػاهطبيعيَّػػكتسػػديد مسػػرية العلػػـو ال، (5)«ةجتماعي ػػكاال
  .(6)«العدمي ة كالعبثي ة»م هبا عن كالنأ، اػبلق

                                 
. أرادت ابأل لٌية مىا «أصلي ة كمشتقة»سم األكؿ من ىذا الكتاب يف تقسيم د. مىن ؼبصادر التنظري إذل انظر مىا سيأيت يف الق (3)

 اؼب تل  فيها.  «ابألدلة »، كابؼبشتقة مىا أرادكه «ابألدلة اظتتفق عليها»ظبٌاه األ ولٌيوف 

 
ألسباب عديدة  «أزمة األم ة الفكري ة»على فرض حدكثو، فّنَّو أضع  من أف يعاجل  «التجديد»لكٌن ىذا النوع احملدكد من  (4)

 فيها.  «أصوؿ الفقق»كبعضها يرجا إذل ضيق الدائرة اليت يتهلرؾ  «استبساؿ األزمة»بعضها يرجا إذل 

 .«علـو األم ة عام ة، كعلـو السياسة خاصة»كما سيظهر يف حبث د. مىن كما جاء فيو من منهاج إلعادة بناء الت صو يف   (5)

  
ؿتو منهجي ة »د.طو عبد الرضبن، ك «الرتاث كاظتنهج»للدكتور. مهدم كلشا . ك «القرآف كمعرفة الطبيعة»كراجا كتاب  (6)

 دمحم أبو القاسم حاج ضبد. «معرفٌية قرآنٌية
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كثػػػريين يف رحلػػػة قػػػد سػػػبقت ابحثػػػني   -حفظهػػػا هللا تعػػػاذل–مػػػىن أبػػػو الفضػػػل  اذة الػػػدكتورةكاألسػػػت 
علػػـو »كتفعيلهػػا يف  «سػػالميٌ مصػػادر التنظػػو اإل» ل الكشػػ  عػػن الطاقػػات اؽبائلػػة ة شػػاقة ابذبػػاهفلسػػفيٌ 
 ،يػدجمليف القػرآف ا «كالتجػاكز اباالستيع»قدرات ك  ؿبٌددات كقامت ببياف، «ةجتماعي  العلـو اال -األٌمة

ـٌ الذم ن ة جتماعي ػاالألٌمػة إعادة بناء علػـو اؿتو »: أكؿ من ىذه الدراسػة اقسمن  قٌدموخا َّة ببهلثها اؽبا
الغزيػر ، لطيػ  يف حجمػوهبػذا الكتػاب الَّ د. مػىن  لقد حاكلػت. «ةاترخييٌ ة ك منهاجيٌ مراجعات : ةشرعيٌ كال

يرسػػػم ؽبػػػم  منهػػػاجيٌ دليػػػل عمػػػل  «السياسػػػة علمػػػاء»كخا َّػػػة ات جتماعيَّػػػأف تقػػػدًٌـ لعلمػػػاء االيف ماٌدتػػػو 
  .(7)« ةنبوي  الة قرآنيٌ ة الالسنٌ  كهيللقرآف  -اعمليٌ -لةاظتؤكٌ  القرآف اجمليد مث  السن ة»الطريق للتعامل ما 

فلػػػن يكػػػوف يف ألٌمػػػة إذا فقدتػػػو ا «اظتنهػػػاج» كأفَّ ، «اظتنهػػػاج»علػػػى ضػػػركرة د. مػػػىن  كقػػػد أكػػػدت 
  .كأبيَّة كسيلة أخرل  ، مقدكرىا تعويضو أبٌم نوع من أنواع اؼبعرفة

 دكرىػػػػاكتراجػػػػا ، زبلٌػػػػ  أمَّتنػػػػا اؼبسػػػػلمة كأفَّ . منهاجػػػػو حضػػػػارمٌ  ثقػػػػايفٌ أٌف لكػػػػل نسػػػػق كأكضػػػػهلت  
إذل غياب الوعي دبنهاجها الذم يتمٌتا دبزااي كخصائو ال يتمتٌػا منهػاج النسػق ا خػر  قد أٌدل   ضارمٌ اغب

منبثػق عػن كتػاب فٌصػلو هللا ؛ ألنٌػو «العلػ  اضتػق الثابػت»يقـو علػى  ضارمٌ فمنهاج نسقنا اغب. بشيء منو
  .ىي أقـو يف كل شيء كشأف اليت ليدؿ كيقود إذل ،كموعظة كشفاءن  اكجعلو ىدل كرضبة كنورن ، على علم
 معػػريفٌ منهػػاج  ضػػارمٌ نسػػقنا اغبكمنهػػاج . ال أيتيػػو الباطػػل مػػن بػػني يديػػو كال مػػن خلفػػوكىػػو منهػػاج  
  .حلقاتو اؼبتسلسلة اؼبٌتصلة «ة السليمةساسيٌ اظتفاهي  األ»تشكل 
ر كاإلطػػػػا ضػػػػارمٌ اضتكاظتنظػػػػور  قياسػػػػيٌ النسػػػػق ال»توٌضػػػػ  لنػػػػا دكر د. مػػػػىن  كفيلسػػػػوفتنا الكبػػػػرية 

هتا اكاسػػت دمتها يف حبوثهػػا كدراسػػ. ة الػػيت بنتهػػا بنفسػػها كطٌورهتػػانهاجيٌػػمػػن اؼبػػداخل اؼبككٌلهػػا ، «رجعػػيٌ اظت
ربػػٌدد دبػػنهج دقيػػق د. مػػم ك . ة كمػػداخل تفسػػرييَّة كربليليَّػػةمنهاجيٌػػ ة ابعتبارىػػا أركػػاانن اليػػالعديػػدة بكفػػاءة ع

ة منهاجيٌػ»دكره يف بنػاء  «رجعػيٌ كاإلطػار اظت ،ضػارمٌ كاظتنظور اضت، قياسيٌ كالنسق ال، اظتفاهي »لكل من 
، اظتفػػػاهي »: ة األربعػػةنهاجيٌػػػكربػػٌذر العلمػػاء كالبػػػاحثني مػػن إنبػػاؿ أٌم مػػػن دعػػائم اؼب، «سػػػالميٌ اإل نسػػقنا

منهػا لػو كفيفتػو الدقيقػة يف أتسػيم  ألٌف كال  . «رجعيٌ كاإلطار اظت، ضارمٌ كاظتنظور اضت، قياسيٌ كالنسق ال
                                 

 كىذا مصطل  كجدانه أقرب كأنسب اؼبصطلهلات اليت يبكن أف تعٌع عما أكده صبهرة علماء األٌمة، من أنٌو مىا من سٌنة  بتة (7)
 لى - هليهلة إالٌ كيف القرآف اجمليد أ لها كما يقتضيها، فال فصل بينهما؛ فالقرآف يبم اإلطار اؼبفاىيمي كالنظرٌم، كرسوؿ هللا 

. إذل ذلك  -هللا عليو كآلو كسلم يؤكؿ ذلك كيطبقو عملي ا يف الواقا حا يصب  سٌنة متَّبعة كنظاـ حياة كثقافة كما نقوؿ اليـو
 ٌي كالشاطيٌب كغريىم.ذىب مالك كالشافع
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مث  «ختػػريج اظتنػػا »بػػػ «أصػػوؿ الفقػػق»كالبهلػػث كالتنقيػػب ؼبػػا نسػػٌميو يف ، للمفػػاىيمكالتأ ػػيل ، ةنهجيٌػػاؼب
حتقيػػػػق »مرحلػػػػة لتبلػػػػغ يف هنايػػػة اؼبطػػػاؼ  ،القػػػائم عنػػػػد فيلسػػػوفتنا علػػػى الفػػػػرز كالتنقػػػي  «تنقػػػيمل اظتنػػػػا »

لػو الشػركط تبػنٌي ف، ةنهاجيٌػالباحث الذم وبمل بيديو مشعل اؼبدكر  ال تنسى «أـ الفضلك ». (8)«اظتنا 
تريد  «أـ الفضلك »، ملكة تقـو ابجملتهد «االجتهادف»، كالتزك د هبالو من التهللًٌي ال بد  كاؼبوا فات اليت

بكػل أركانػو كشػركطو كخصائصػو ملكػة لػو  «اظتػنهج»ة أف هبعػل نهاجيٌػر البهلػث دبمن الباحث عنػدما يقػرٌ 
  .كقد يسيء الظن دبنهاجو الدقيق السليم ،ىدفولكي ال يفٌرط بشيء منها في طئ 

لكػن فيلسػوفتنا تضػا لنػا بػرانمج  ؛أعلػى مراتبػو «التجريػد»ربتل من  قضٌيةة نهجيٌ اؼب قضٌية كما أفَّ  
الغايػة ألٌمة سػ «أـ الفضػل»إذ ال يكفي يف نظر ، عمليٌ الؾباؿ التجريد إذل اجملاؿ  تفعيل ىبرج اؼبنهاج من

 كبذلك يبكن استيعاب كذباكز «ةضاريٌ الوثبة اضت»من تنفيذ العامج اليت تتوق  عليها ال بد  بل ؛كاؼببتغى
ات عمليٌػلػيت سبػر هبػا كذباكزىا بدكف استيعاب اؼبستوايت االيت ال يبكن حٌلها  «ةنهجيٌ عقدة اظت»أظبتو بػمىا 

ة؛ نهجيٌ يف ؾباؿ اؼب فقهيٌ كال  ورلٌ يبكن أف يقدًٌمو تراثنا األمىا  الكبرية علىتنا مفٌكر كتؤكد . نهاجيٌ البناء اؼب
تنتػػق بعػػ  فهػػي دل  -فيمػػا أعلػػم اصبيعنػػ– «ةنهجيٌػػابظت أصػػوؿ الفقػػق»الػػذين تنػػاكلوا عالقػػة كلكنَّهػػا تتجػػاكز 

 ،هػػػايإلكمػػا  «االستحسػػػاف»ك «العػػػرؼ»ك «اظتصػػػامل اظترسػػلة»ك «عسػػد الػػػذرا »ة مثػػػل  ػػوليَّ األدلػػة األ
ىػذه  ؾ أفَّ ىذه األدلة فاستعملوىا يف حبػوثكم كدراسػاتكم؛ ألهٌنػا تػدر دكنكم : اتجتماعيٌ لتقوؿ لعلماء اال

كقػػد يكػػوف أقػػدر ، اتجتماعيٌػػلعػػادل اال كمػػن بعػػد متػػاح مػػن قبػػل عقلػػيٌ كالػػدليل ال، اهتنشػػأة يف عقليٌػػاألدلػػة 
قػػٌررت اقتهلػػاـ العقبػػة لكػػن فيلسػػوفتنا قػػد . اتشػػرعيٌ يف الالو كتشػػغيلو كتفعيلػػو مػػن اؼبت ٌصػػو علػػى اسػػتعم

العلػم  كأخرجو من دائرة مصادر، ر لو العلم اغبديثاأل ل كاألساس الذم تنكَّ  «الوحي»مصدر  الكعل  
يف مضػايق  الػذم أدخػل فلسػفة العلػم بػني الػدين كالعلػم إذل ذلػك الفصػاـ النكػد كفلسفتو كمناىجػو فػأدل  

بػدكف ردًٌ االعتبػار إذل  الػن زبػرج منهػإ اابت ابلغة  «ةنساني  ة كاإلجتماعي  العلـو اال»كأ اب ، النهاايت
ػػ اكإعالنػػو مصػػدرن ، «الػػوحي» ؛ ألٌف اعلػػى العقػػل أف يعمػػل فيػػو كيف الكػػوف معنػػ ،مػػن مصػػادر اؼبعرفػػة اأساسن

                                 
؛ التنقي  يف اللغة: التهذيب «تنقيمل اظتنا »بكىم يريدكف  «أصوؿ الفقق»يف  «العٌلة»ىذه مصطلهلات متداكلة يف مباحث  (8)

كالتمييز، كاؼبناط: ىو العلة، كذلك يعم: هتذيب العلة كتل يصها، كيطلق األ ولٌيوف تنقي  اؼبناط على اغباؽ الفرع ابأل ل كذلك 
يف اغبكم ال إبلغاء الفارؽ بينهما؛ كأف يقاؿ: ال فرؽ بني األ ل كالفرع إال كذا، كذلك ال مدخل لو يف اغبكم، فيلـز اشرتاكهما 

: فهو النظر يف إثبات كوف السكر مثالن علة «كأما ختريج اظتنا »اشرتاكهما يف اؼبوجب لو. كيسميو الرازم ابلسع كالتقسيم، 
: فهو أف يقا االتفاؽ على علٌيو ك   بنوو أك إصباع فيجتهد يف كجودىا يف  ورة النزاع، «حتقيق اظتنا »لتهلرمي اػبمر. كأما 
 النباش سارقنا لوجود اؼبناط فيو، كىو أخذ ماؿ خفية.  كذلك كأف يعتع
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ة عليهػا يف مسػتوايت عديػدة يف مقػدمتها سػلبيَّ  ة كانػت ؽبػا آ رنسػانيَّ تنهلية الوحي عن مصػادر اؼبعرفػة اإل
و .«ةنهاجيٌ مستول اظتنهج كاظت» مػا  نهػاجيٌ التعامل اؼب كيفٌيةيف بياف   -كٌلو–تفكريىا د. مىن  فهلني توجًٌ

 التلفيػق»ة تتجػاكز عقليٌػفنهلن أمػاـ  ،اكذا داللة ىامَّة جد  ا، جريئن  اتوج هن يعتع فٌّف ذلك ، اةاؼبوحاؼبصادر 
ة بػػني نفسػػيٌ ة  بتػػة كبػػو كسػػر سػػائر اغبػػواجز المنهاجيٌػػخبطػػى لتتَّجػػو  (9)«كاظتقػػارابت كاظتقػػار تكالتوفيػػق 
ال علػى أسػم ، اؼبهػيمن ضػارمٌ الػيت بناىػا النسػق اغبجز تلػك اغبػوا، «الػوحي» ات كبػنيجتماعيٌ علماء اال

 إهبػاد إذل اليػدفعنا دفعنػ ،كالتهلي ػز احملػ ة كالعسػكريَّة سياسػيٌ بل على أسػاس اؽبيمنػة ال ؛ةموضوعيَّ ة أك علميٌ 
ؤكد على كأ -ادائمن -أ ر  لذلك. ةثقافيٌ ة كالرتبويَّة كالعرفيٌ فاؼب ،ةتشريعيٌ ال قطيعة بيننا كبني تراثنا يف اجملاالت

اؼبصػػػدر اؼبنشػػػئ لألفكػػػار كالتصػػػٌورات كالشػػػرائا كاؼبعتقػػػدات ىػػػو اؼبصػػػدر الوحيػػػد األكحػػػد كىػػػو القػػػرآف أٌف 
كأٌمػػا . «كاظتسػػتوعو كاظتتجػػاكزاظتصػػدر الوحيػػد اظتنشػػو كالكاشػػف كاظتهػػيم  كاظتصػػدًٌؽ »فهػػو ، اجمليػػد

فهػي منبثقػة  ،ؼبػراد القػرآفا، كتقريرن  الكقو  ايقن كتطب العم اؼببنيًٌ  ؿاؼبؤكًٌ  فهي اؼبصدر «ةنبويٌ ال ةقرآني  ال السٌنة»
كثػري مػن   يف مسػلك ايبػدك كاضػهلن ، ادىا بػوكاربٌ ، كانبثاقها عنو. حباؿ هر مدا ال تنفك عن، هلدة بومتَّ ، عنو

قػد جعػل البيػاف  «قمؤٌسسػعل  األصوؿ ك »كىو جاما   شافعيٌ ال اإلماـف ؛كبار األئمة كمنهم، أئمتنا
َيطًنهههط ِِْكهههمِ   منهػػػا يبػػػنيًٌ القػػػرآف العظػػػيم فيهػػػا نفسػػػو بنفسػػػو؛ ألنٌػػػو ثالثٌػػػة ؛للقػػػرآف الكػػػرمي يف أنػػػواع طبسػػػة ِتَْ

كاػبػػامم ، «لتأكيلي ػػة التطبيقيٌػػةا ابلسػػن ة كأتكيلػػق بيػػاف القػػرآف الكػػرم»الرابػػا  ،(98:النحلل ) َشههْء ٍ 
  .(10)«الجتهاداب»-كذلك–كأتكيلو بيانو 

                                 
عملٌية شاعت بني بع  اؼبتأخرين اؼبنسوبني إذل الفقو، كذلك أبف ىبتار من أقواؿ ؾبموعة من الفقهاء، أك  «التلفيق» (9)

أف تعمل على اعبما بني أقواؿ أك مذاىب  «التوفيق»اؼبذاىب مىا يركؽ لو، ليلفق منها قوالن أك فتول دل يقل هبا أم  منهم. ك
فهرت يف الساحة الفكريٌة اإلسالمٌية يف النص  الثا   «اظتقارابت»ة لريفا مىا بينها من اختالؼ، كذلك بطريق التأكيل. كـبتلف

من القرف التاسا عشر حني بدأ الكاتبوف اؼبسلموف يقاربوف الفكر الغرٌف السائد، كوباكلوف تقريب الفجوة بينو كبني الفكر 
 «ابظتيكركابت كالفايركسات» «اظتخلوقات الغيبٌية كاصت »، كمقاربة بع  «ابلشورل»كآلياهتا  «ةالدميقراطي»اإلسالمٌي ؼبقاربة 

 فال زبفى.  «اظتقار ت»لتكوف مقبولة؛ لدل ضبلة ذلك الفكر. كأما 

كىو الفكر الذم برز يف النص  الثا  من القرف التاسا عشر حني بدأ  «اظتقارابت شيء آخر»( كاالجتهاد شيء كفكر 10)
كآلياهتا  «الدميقراطية»اإلسالمٌي ؼبقاربة  الكاتبوف اؼبسلموف يقاربوف الفكر الغرٌف السائد، كوباكلوف تقريب الفجوة بينو كبني الفكر

لتكوف مقبولة؛ لدل ضبلة ذلك الفكر.  «ابظتيكركابت كالفايركسات» «اظتخلوقات الغيبٌية كاصت »، كمقاربة بع  «ابلشورل»
 فال زبفى. «اظتقار ت»كأما 
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ـو العلػػػػػ»يف منػػػػػاىج مػػػػػن خعاهتػػػػػا  اقػػػػػد عمػػػػػدت إذل توٌجػػػػػو آخػػػػػر انطالقنػػػػػ «أـ الفضػػػػػل»لكػػػػػٌن  
ة ذاتيَّ حبسب طبيعة كل منها كخصائصو كأنبيَّتو ال، إذل قسمني «مصادر التنظو»فقسمت  «ةجتماعي  اال

من حيث االٌتساع كلواـز البهلث الت ص صٌي ، ةنهجيٌ ما مالحظة دكاعي االستقامة اؼب، للبهلث كالباحث
  .كالعالقة ما اؼبصدر اؼبنشئ، كالعمق كالكفاءة كاإلحاطة كقابليَّة االست داـ أك التوفي  كاالنتفاع

  :نبا، همايإلف قسمت مصادر التنظري كالقسماف اللذا 
كلكػػن  ؛«نيصػػوليًٌ األ»هة بتقسػػيمات كىػػي قسػػمة شػػبي ؛«مصػػادر مشػػتقة»ك «ةأصػػلي  مصػػادر » 

كـبتلػػ   ،«بػني اجملتهػػدي  :أم» ؛حيػث قسػػموىا إذل متفػق عليهػػا، سػمتهم اعتمػدت علػػى منطلػق آخػػرق
كىػػي قسػػمة ال تتعلٌػػق ابألدلػػة ذاهتػػا؛ ألهٌنػػا قسػػمة ؼبواقػػ  اجملتهػػدين كالبػػاحثني . ذلككػػ  بيػػنهم :أم ؛فيهػػا
  .فهو يف األدلة ذاهتاد. مىن  تقسيمأٌما  .منها

فّهٌنػا قػػد ، كالسػػنَّةتػب بػػني الكتػاب اة اؼبوحػػاة شػيء مػػن الرت  ػليَّ كإذا بػدا يف تقسػيمها للمصػػادر األ 
 نبػومٌ ال كالبيػاف ،اجملػٌرد قػرآ ٌ الىػو رابط الػتالحم بػني اؼببػنيَّ  ؛ألغت ذلك لتجما بينهما يف رابط ال ينفصػم

لتسػػتقيم ك . علػى حػػد تعبريىػالتسػػتوم عالقػات النسػػبة كالتناسػب  ،كالػػواقعٌي كالتطبيقػٌي لػو التػأكيليٌ  عملػيٌ ال
القػة بػني العتؤكػد علػى ضػركرة ربديػد كىػي ا. كتطبيقينػ اعمليٌػلػو لػو يف الواقػا اؼبؤكًٌ  ةنهاجيٌػمعايري البهلث كاؼب
مػػن  اؼبؤٌكلػػة للقػػرآف يف الواقػػا ةنبويٌػػة القرآنيٌػػالكالسػػنَّة  ،الوحيػػد «اظتصػػدر اظتنشػػو»ابعتبػػاره الكتػػاب الكػػرمي 

دراكهػا إمػن ال بػد  ةمنهاجيٌػفػذلك التهلديػد ضػركرة  ؛ةالعالقة بينهما كبػني اؼبصػادر اؼبشػتقَّ كربديد ، انحية
  .بكل كضوح

 «ةظتشػػتق  اظتصػػادر ا»بيَّنػػت أنٌػػو مرادىػػا يف مىػػا  ىػػوإليػػو  د. مػػىن مهػػم قػػد نٌبهػػتكىنػػاؾ أمػػر آخػػر  
ل كالرافد األكؿ ىو الذم يتمثَّ  ،نسبة فاىرةبينهما من التمايز كاالتصاؿ كذلك فوضعتها يف رافدين اثنني 

علػػػى  علمػػػيٌ الفكػػػرٌم كال كيف مقٌدمتػػػو الػػػرتاث. ..يف ـبتلػػػ  جوانػػػب اإلبػػػداع كالعطػػػاء ضػػػارمٌ يف الػػػرتاث اغب
كيتفػػػػاكت يف مػػػػدل تعبػػػػريه عػػػػن األ ػػػػالة ، و الػػػػذم يبثٌػػػػل حصػػػػيلة التفاعػػػػل يف الزمػػػػاف كاؼبكػػػػافكىػػػػ، تنٌوعػػػػو

أك ؿبصػلة ، ةتارىبيٌػاػبػعة ال: كىػو ،آخر مث ىناؾ رافد. ة ليَّ ة بقدر اقرتابو كاستئناسو ابؼبصادر األسالميَّ اإل
ػلة كؿب ،على مدل زمػن فبتػد –تراكم اػبعة اؼبتوالدة عع تراكم اؼبواق  كاألحداث يف ألٌمػة تعػاي  ىػذه اصًٌ

الناصبػة عػن بقدر كقا اؼبؤثًٌرات  –كىي كذلك تتفاكت يف داللتها. ..ة اليت أكجدىا اإلسالـضاريٌ البيئة اغب
  .تارىبيٌ ة يف الفعل ال ليَّ اؼبصادر األ
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أف نست لصػػػػو يف ىػػػػذه العجالػػػػة حػػػػوؿ مصػػػػادر التنظػػػػري  -كمػػػػا تقػػػػرر فيلسػػػػوفتنا– كالػػػػذم علينػػػػا 
  :ةاليلو يف النقاط التقبم سالميٌ اإل

يف ىػػذه اؼبصػػادر كتفػػاكت يف قيمػػة كداللػػة كحػػدكد كؾبػػاالت  (11)وعد كتن ػػىنػػاؾ تعػػد    -1
  .االستفادة يف كل منها

ة لكػل نهاجيٌػمػات اؼباؼبقوٌ يف  :أم ؛إف ىذا التفاكت يقتضي تبػاين اؼبػداخل كالتنػاكؿ  -2
  .منها

  !!كاالشتقاؽ تٌباعاال ة بينها يف ضوء عالقاتضركريٌ عالقة تدرج قيميٌو ىناؾ  إفٌ   -3

هبعػػل ىنػػاؾ إمكػػاانت اسػػتنباط  –سػػالميٌ كجػػود الػػوحي بػػني مصػػادر التنظػػري اإل إفٌ   -4
  .عند تنقي  اؼبصادر كمنهاجها –كضابطة – بتة –ة معلومةسيَّ قيامعايري 

ة نهاجيٌػٌدداهتا اظتػتػ :أم» ئ؛اؼبنشػ درىاة يف ضوء طبيعة مصسالميَّ اإلة نهاجيٌ اؼب إفَّ   -5
كمػػػن مث فهػػػي ال يبكػػػن أف تلتقػػػي مػػػا منطلقػػػات ، أف تنطػػػوم علػػى بعػػػد أخالقػػػٌي كاضػػػ ال بػػػد  «اظتشػػػتقة
  .ة يف أ وؽباوضعيٌ اؼبنهاج ال

مػل مػا ة مسػتقلة لػيم فقػ  للتعامنهاجيٌ تطوير تفرض  نهاجيٌ دكاعي التكافؤ اؼب إفٌ   -6
ة منهػا أك تارىبيٌػسػواء ال ،ةسػالميَّ كلكن كذلك للتعامل مػا قضػااي اجملتمعػات اإل، سالميٌ التنظري اإل مصدر
  .راىنةكأزماهتا الألٌمة كىذا أمر يف غاية األنبيَّة يف دراسة كربليل مشكالت ا. اؼبعا رة

أف تكػػػٌرس جهػػدىا يف ىػػػذه الدراسػػة التأسيسػػػيَّة علػػى القػػػرآف د. مػػىن  كقػػد حاكلػػػت  -7
ات إذل القػرآف الكػرمي ابعتبػاره اؼبصػدر اؼبنشػئ جتماعيٌػالطريق أماـ علمػاء االلتفت  بذلك  -هكحد- اجمليد

قػػت الػػذم ربػػٌدد فيػػو كىػػي يف الو  ،د. مػػىن كذلػػك جػػوىر فلسػػفة، ةجتماعيَّػػة يف العلػػـو االنهاجيٌػػأل ػػولنا اؼب
 اكبػرين   اهم حثنػث  هم يف الفكػر كالبهلػث كالتنظػري ربػتنهػاجيٌ ؼب امنشػئن  اات القرآف اجمليػد مصػدرن جتماعيٌ لعلماء اال
بػػل ليبػػم كػػل  ؛هبػػا عػػن القػػرآف العظػػيمينشػػغلوا لال ، «ةسػػالمي  الثقافػػة اإل»د دبػػا يسػػتطيعوف مػػن علػػى التػػزك  

                                 
ـٌ الفضل  (11)  مصادر االستنباط، فقد قٌررت يف أكثر من موضا من القسم األكؿ من ىذه  «ابلتنوع كالتعٌدد»ال تقصد أ

ُي  ايت ال ُي كتاب الكرمي، فمرٌدىا إليو الدراسة أٌف القرآف اجمليد ىو اؼبصدر اؼبنشئ، كأٌف السنن النبويٌة أتكيل كاقعٌي كتطبيق عملي 
إضافة ؽبا  «االجتهادي ة»تغليبنا على احملٌددات اؼبنهاجٌية، ككسائل التأكيل كالتطبيق  «مفهـو اظتصدر»أكالن كأخرينا كلكٌنها استعملت 

 .«اظتصدر اظتنشو الوحيد»إذل 
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كاستنطاقو بعد أف  (ُِ)«تثوير القرآف»يَّة على االجتهادكقدراتو ، اتوة تثرم أفكاره كخع معرفيٌ منهم قاعدة 
ضػافة إذل فهػم إ-إذل رحػاب القػرآف دبػنهج يضػم  دخوؿللػاتو إشػكاليٌ ك أسػئلتو  يؤٌىل الباحػث نفسػو كيهيػئ

يف  اتنٌوعنػم اكاسػعن  كخعات كذبػارب مػن علمػاء تركػوا تػرا ن ، ةيرىبيٌ سوابق  -حقيقة القرآف كدكره كخصائصو
الػػذم  «ٌم اإلبػػداعيٌ االجتهػػادالػػدكر »لػػو علػػى فبارسػػة مثػػل  اسػػيكوف تػػراثهم مسػػاعدن  ،ـبتلػػ  اجملػػاالت

دتػػػو يف بدايػػػة حدَّ مىػػػا  ىسػػػنأك ي. اسػػػتغراؽ اؼبقلٌػػػددكف أف يسػػػتغرؽ يف تلػػػك التجػػػارب كاػبػػػعات . مارسػػػوه
كاإلطػػػار ، ضػػػارمٌ كاظتنظػػػور اضت، قياسػػػيٌ كالنسػػػق ال، اظتفػػػاهي  ءبنػػػا»: ةنهاجيٌػػػالدراسػػػة مػػػن احملػػػٌددات اؼب

  .«رجعيٌ اظت
الدائمػػػة يف حفظهػػػا هللا كمػػػنَّ عليهػػػا ابلعفػػػو كالعافيػػػة كاؼبعافػػػاة –كبعػػػد أف تسػػػتعرض   -8

مني مسػػتفيدة مػػن تػػراث متقػػدًٌ  قػػرآ ٌ كخصػػائو اػبطػػاب ال، ةنهاجيٌػػمػػات اؼباؼبقوٌ  –كا خػػرةالػػدين كالػػدنيا 
العقدة »تبدأ مرحلتها التطبيقيَّة لتتجاكز ؛ دمحم عبد هللا درازكبن عاشور ؿ اكمتأخرين أمثا، الشاطيبأمثاؿ 

. ةجتماعيَّػلبقٌية العلـو اال اكمبوذجن  المثا «ةسياسيٌ العلـو ال»من فتت ذ  «ةنهجيٌ عقدة اظت»أك  «ةنهاجيٌ اظت
ىا إذل عنا ػػػر فهللَّلتهػػػا  «السػػػلطة» قضػػػٌيةاحملوريَّػػػة الػػػيت تتفػػػرع عنهػػػا مباحثهػػػا كىػػػي  قضػػػٌيةكقػػػد تناكلػػػت ال

. ت كأحكػػاـ ربمػػل معػػا  إهبػػاب كإلػػزاـكمواقػػ  كقػػرارااهو وى تشػػتمل عليػػو مػػن أكامػػر كنػىػػمىػػا  كمنهػػا، اؼب تلفػػة
 «أدكات الفػػرو كاإللػػياـ»ن مػػن مث الػػتمك  ، «اضتجيٌػػة كاطتػػ ة»كأشػػارت إذل مصػػدر اإللػػزاـ القػػائم علػػى 

  .«اصتماعة»يف ميداهنا كىو  «السلطة»ؼبمارسة 

أرسػػػػت دعػػػػائم  «السػػػػلطة»لػػػػك التهلليػػػػل الػػػػدقيق ؼبوضػػػػوع كبعػػػػد أف فرغػػػػت مػػػػن ذ  -9
خال ػػة العلػػـو  ؛فالفقػػو ؛«الفقػػق كأصػػولق كعلػػ  السياسػػة»ة بػػني وضػػوعيٌ كالعالقػػات اؼب، اؼبشػػرتكة رضػػٌيةاأل
ككشػػفت عػػن العالقػػات كالوشػػائج بػػني . مػػة علػػـو االجتمػػاعة يف مقدًٌ سياسػػيٌ كالعلػػـو ال، ة كؿبضػػنهاشػػرعيٌ ال

ؽبػػػا مػػػن ال بػػػد  ة السػػلطةشػػػرعيٌ ك ، ىػػػو مرجػػا الفقػػػو كمصػػػدره فالكتػػػاب الكػػػرمي. ىػػذين النػػػوعني مػػػن العلػػـو
ة شػػرعيٌ »القػػرآف اجمليػػد يف ىػػذه اغبالػػة يصػػب  مصػػدر  تهػػا فػػّفَّ مرجعيٌ ىػػي  «اصتماعػػة» كإذا كانػػت، ةمرجعيٌػػ

  .سالميٌ يف التصٌور اإل اأيضن  «بناء اصتماعة»كمصدر  «السلطة

                                 
 «م  أراد العل  فليثٌور القرآف؛ فإٌف فيق عل  األكلني كاآلخري » تثوير القرآف إشارة إذل األثر اؼبنقوؿ عن ابن مسعود:  (12) 

(. كأخرجو ٖٔٔٔقمو فيو )؟( كر ُّٔ/ٗركاه الطعاٌ  يف اؼبعجم الكبري أبسانيد، أحدنبا رجالو رجاؿ الصهلي  )اؼبعجم الكبري 
 (. ُٓٔ/ٕاؽبيثمٌي يف ؾبما الزكائد )



 - 13 - 

 «النظػرة الكليٌػة»كىػو ضػركرة الرتكيػز علػى ، إذل أمر خطري «أـ الفضل»كىنا تنٌبو   -10
كال يقتصػػر علػػى ،  تلفػػةكإمكاانهتػػا يف تنػػاكؿ الظػػواىر اؼب، «كليٌػػات القػػرآف»ينظػػر يف  –ىنػػا–فالباحػػث 
كطاقػػػات اغبركػػػة ىػػػذه الكليٌػػػات ىػػػي الػػػيت سػػػتعطي اؼبركنػػػة الكافيػػػة  ألفَّ ، اؼبباشػػػر زئػػػيٌ الػػػدليل اعب النظػػػر يف

الػذم  نهجػيٌ كعػدـ التقيٌػد بدقػة يف اإلطػار اؼب، من إساءة الفهػمد. مىن  كلذلك فقد حٌذرت، كاالستيعاب
االسػتغراؽ »أ ػاب الفقػو مػن مىػا  آخػر اجتمػاعيٌ علػم  أك أمٌ  ةسياسػيٌ رباكؿ نسجو لئال يصػيب العلػـو ال

بػػد مػػن اغبػػذر مػػن الوقػػوع يف  فػػال. «كإمهػػاؿ الكليٌػػات كالوقػػوؼ عنػػد اظتباحػػث اللفظي ػػة، اتي يٌػػيف اصت
 ى  اظتنحػػيف إطػػار الكلػػٌي كمقابلػػة  ي ػػيٌ كالعمػػل علػػى فهػػ  اصت، الكليٌػػات كاظتقاصػػد»عامػػل مػػا كالت، ىػػذا

  .«حكميٌ ، فكرٌم مقاصدمٌ  ى  الٌلفظٌي مبنح
ىػػي  -الػػيت أ َّػػلنا ؽبػػا– «ة العليػػا اضتاكمػػةقرآني ػػاظتقاصػػد ال»منظومػػة كىنػػا تصػػب    -11

يف ىػػذا كإف دل يصػػرًٌح د. مػػىن  ككػػالـ «رافالتوحيػػد كالتيكيػػة كالعمػػ»: ات كىػػيجتماعيٌػػاغبػػل يف ؾبػػاؿ اال
 «مواثنا م  أصوؿ الفقق» أفَّ بثاقب نظرىػا  مىن فقد أدركت. كمعٌزز لوإليو  ذلك مؤدو غري أنَّو دائر حوؿ 

. عنهػا حبػاؿ ال ينفصػم ةفقهيٌػظػاىرة اللاب اجعلػو لصػيقن مىػا  أكجد الكاتبوف فيو من الوشائج بينو كبػني الفقػو
بل إنٌو قػد أ ػابو شػيء مػن  ؛ة أك غريىاجتماعيَّ ستصهلابو إذل ؾباالت العلـو االحبيث  ار من الصعب ا

كىػو -ذكرتػو مىػا  علػىبن عاشػور كتستشهد بقوؿ ا. ةزئيٌ نتيجة النظرات اعبكذلك  فقهيٌ العقم يف اجملاؿ ال
 ؛ ألف  ركعإنٌػق قػد اسػتمر اطتػالؼ يف الفػ... »: حيث قػاؿ -«أصوؿ الفقق»طوؿ ابعو يف من ال ينكر 

بعد تدكي  الفقق إال  كاف عل  األصوؿ مل يدٌكف  إذ، انتيعوها م  صفات تلك الفركعقواعد األصوؿ 
. ..فٌقػػقتكقػػل مػػ  ركػػو مػػ  ال. ..يف األصػػوؿ ال كػػاف هػػييفقهػػنٌي مػػ  اظتت اعلػػى أٌف رتعنػػ، بيهػػاء قػػرنني

عػٌذر الرجػوع كعسػر أك ت... لذلك مل جيعل عل  األصوؿ منتهى ينتهي إىل حكمق اظتختلفػوف يف الفقػق
كقػد عقبػت . (13)عاشػورالبػن  اقتباسػها مػن مقا ػد الشػريعة .اىػػ ؛«إىل كحدة رأم أك تقريو حاؿهب  
كمػػػا هػػػو( قاعػػػدة : )أم صػػػو ٌ اـ األمػػػر كػػػذلك فػػػإٌف مػػػ  الصػػػعو اخٌتػػػاذ مواثنػػػا األدمىػػػا  أبنٌػػػق»عليػػػو 

 –ة مراجعػػة شػػاملة لػػقعمليٌػػمل تػػت  مىػػا  ...ة اضتديثػػةجتماعي ػػيف العلػػـو االة نهاجيٌػػالنطػػالؽ يف غتػػاؿ اظتا
وازي  كتعيػد اظتػ، فكرٌم حكميٌ  ى  اللفظٌي مبنح اظتنحى  كتقابل ، يف إطار الكليٌ  ي يٌ كضع اصت تعمد إىل

                                 
دار البصائر لإلنتاج العلمٌي. ط.  «دمحم الطاهر اظتيساكم» «الشيخ دمحم الطاهر ب  عاشور ككتابق مقاصد الشريعة»راجا  (13)

 (.َُٔ. ص )ُٖٗٗ-ُُْٖأكذل 
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عندئذ يبكن توفي  ىذه األ وؿ . «اظتتمي ي ضارمٌ يف األسس اليت دتتد جذكرها العميقة يف مواثنا اضت
كعنػػدىا يكػػوف يف إمكػػاف العقػػل اؼبسػػلم اؼبعا ػػر ... أبىػػدافها اغبيويَّػػة كإعػػادة دمػػج شبارىػػا يف كاقػػا اغبيػػاة

ألٌمػػػة كتراجػػػا ا، كإذل أف يػػػتم ذلػػػك. ...وة كعطائػػػو الفكػػػرٌم يف ؾبػػػاالت الت ص ػػػذىنيٌػػػمضػػػاعفة طاقاتػػػو ال
ق كقوانينػػػق اتػػػق كسػػػننكليٌ   يف قػػػرآنٌ الاطتطػػػاب »لنػػػا مػػػن التعامػػػل اؼبباشػػػر مػػػا ال بػػػد  تراثهػػػا الغػػػٌم الثمػػػني

ة كمقاصػػػدع كعػػػ ع كأمثالػػػق كقصصػػػق كخصا صػػػق الفريػػػدة اظتعجػػػية السػػػتخال  ا ػػػٌددات جتماعي ػػػاال
سػػيأخذ أبيػدم علمػػاء االجتمػػاع مىػا  فػذلك ىػػو. «منػػق االقنػػانط نهػػاجيٌ كبنػػاء الوسػيل اظت، ة منػػقنهاجيٌػاظت

، ؼبلكػةم ابػيك ، كيوفر الرؤية الكليَّػة. كرانهذ الذم  قرآ ٌ لرب  اؼبباحث الفرعيَّة يف ؾباؿ الت ٌصو ابغبقل ال
  .(14)«امرجعيٌ  اإطارن »كيقدـ 

مػنهج تعامػل مػع »يَّة لتقدـ بكثري مػن الدقٌػة اداالجتهمث تستمر تدفقات فيلسوفتنا   -12
البػػػػديل يف  عػػػػريفٌ ة الػػػػيت ربتاجهػػػػا إلقامػػػػة الصػػػػرح اؼبنهاجيٌػػػػاؼبسػػػػافات اؼبلتسػػػػتوعب بػػػػو  «ة القػػػػرآفمنهجيٌػػػػ

للقػرآف  «ةبنا ي ػالوحػدة ال»ناكلت إبهباز بدقة ت ذلك كلرتسم لعلماء السياسة. اتنسانيٌ ات كاإلجتماعيَّ اال
كحػػػدة اطتطػػػاب »كإدراؾ ىػػػذين اؼبسػػػتويني مػػػن مسػػػتوايت  ؛«ةوضػػػوعي  الوحػػػدة اظت»مػػػن  االكػػػرمي انطالقنػػػ

خطػػاب »منهػػا طاقتػػو علػػى أف يكػػوف ، ة ىائلػػةقرآنيَّػػطاقػػات بػػذلك إذل  فيلسػػوفتناو مػػن فيػػو تنبيػػ «قػػرآنٌ ال
ة سياسػيٌ العامَّػة كال «التنشػئة»يستمٌد منو القػائموف علػى ، كذلك دبستوايت عديدة «لألم ة ةقرآني  تنشئة 

الػيت ترسػم اؼبعػادل العامَّػة لسػلوكٌيات  «قواعػد الكليٌػات»كاؼبعنٌيوف هبا قدرة على إرسػاء مػنهج للو ػوؿ إذل 
  .«األم ة»ك «اصتماعة»

يسػػتطيا  منهػاجيٌ لوسػػي   اات القػرآف ابعتبػػاره مصػدرن جتماعيٌػػكىػي تقػػدـ لعلمػاء اال  -13
يقػػدـ  ارلالػػذم يػػوفر الكليَّػػة بطبيعتػػو كابلتػػ قػػرآ ٌ و ابغبقػػل العػػة يف ؾبػػاؿ الت ص ػػأف يػػرب  اؼبباحػػث اؼبتفرٌ 

 .تفيهلميهػػا مػػن التشػػت  الػػذم وبفػػد كحػػدة فػػركع الت ٌصػػو كيربطهػػا ابلرؤيَّػػة الكليَّػػة  «رجعػػيٌ اإلطػػار اظت»
  :ة لألم ةقرآني  ال ةسياسيٌ ئة الالتنش

مها للفػركؽ الػيت يقػدٌ  اورن كتصػ، ةسياسيٌ كمنها التنشئة الألٌمة لة قرآنيَّ للتنشئة ال انسقن د. مىن كتستنب  
معناىػا ك  قػرآ ٌ يف النسق ال «مفهـو السلطة»للفوارؽ بني  والقرآف بكلٌياتو كؿباكره كمنظومة مقا ده كقيم

  .وضعيٌ يف النسق ال

                                 
 انظر مىا سيأيت يف منت البهلث.  (14)
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يف سور القرآف الكرمي  «ةوضوعي  الوحدة اظت»من النظرة الكليَّة اؼبقارنة كبو  منهاجيٌ كتتجو بتصور  
يف مطلا اعبػزء  «القطوألٌمة ا»لرتب  بينو كبني آية أتسيم  «ةكي  سورة اضتج اظت»فتبدأ بعرض قسم من 

يف  كتقػٌدـ ذلػك بتصػورات مقنعػة ظبهلػت ؽبػا بعػد ذلػك أف تبلػغ مسػتول توفيػ  النظػرة الكليَّػة (15)الثا 
ة دنيَّػػػة منهػػػا كاؼبكيَّػػػكتقػػػـو جبولػػػة يف سػػػور القػػػرآف اؼب، علػػػى مسػػػتول اعبػػػزء «ةوضػػػوعي  الوحػػػدة اظت»متابعػػػة 

إذل بنػػػاء  منهػػػاجيٌ بشػػكل  يف القػػرآف تقػػػود «التنشػػئة لألم ػػػة»منطلقػػػات  إذل أفَّ  كأجزائهػػا اؼب تلفػػػة لتصػػل
غ رسػالة   كحتفظهػا مػ  ة حتمػل األمانػة كتشػهد ابضتػق كالعػدؿ كتبلًٌػحضػاريٌ أم ة كسل ذات كظيفة »

 «االسػػتخالؼ»يف قمػة اؽبػػـر كربتػػو  «التوحيػػد»حبيػػث تضػػا  «لإلنسػػاف  ة التػػدي  التالعػو كحتمػػي حري ػػ
. «ابلشػرعة»اليت تقـو على قاعدة إيبانيَّة كمفاىيم ؿبوريَّة كعالقػات تناسػبيَّة تنتهػي ألٌمة عنو ا عر م تتفَّ الذ
 «االسػتخالؼ»و كالدعامػة الثانيػة ىػي ىي الدعامة األكذل اليت يقـو عليها البنياف كل   «فعقيدة التوحيد»

 «رجعػػيٌ اإلطػػار اظت»ليكتمػػل  «الشػػرعة»أتيت ل كعػػاء االسػػت الؼ كأداتػػو كالػػيت سبثٌػػ «األم ػػة» ىػػي كالثالثػػة
لتعػد بعػدىا  «عقيػدة التوحيػد»مث تقيم ىـر اؼبنظومػة القيميَّػة اؼبنبثقػة عػن . سالميٌ ر اإلاؼبستمد من التصو  

ة رجعيٌػاظتاألطػر »بعد ذلػك كيػ  يبكػن توليػد لنا تبنٌي ك ، «ضارمٌ الفعل اضت»اؼبنظومة النسقيَّة اليت تنتظم 
لنػا بعػد ذلػك تبػنٌي توايت عديػدة بعضػها أفقػٌي كبعضػها رأسػٌي دكف أف تفقػد اتسػاقها لعلى مس «الفرعي ة

 «دةة مقي ػػكليٌػػ  كمفػػاهي  ،كمفػػاهي  ػتوري ػػة ،كلي ػػة إطاري ػػة»فهنػػاؾ مفػػاىيم  ،للمفػػاىيم ثالثٌػػةال اؼبسػػتوايت
مػػن كغريىػػا  «ةات التنظػػو كاسػػتنبا  النمػػاذج التحليلي ػػعمليٌػػ»  عليهػػا مات أخػػرل تتوقَّػػدبقػػدًٌ كتربطهػػا 

مبػػػاذج للتهلليػػػل  «رجعػػػيٌ اإلطػػػار اظت»كتقػػػٌدـ بعػػػد بنػػػاء . ةسياسػػػيٌ يف ؾبػػػاؿ العلػػػـو ال علمػػػيٌ أدكات النظػػػر ال
صػػلة هبػػا كىػػي نػػت اؼبفػػاىيم اؼبركزيَّػػة اؼبتَّ كبيَّ  «الشػػورل»منهػػا ، ةرجعيٌػػاشػػتملت علػػى ؾبموعػػة مػػن اؼبفػػاىيم اؼب

 «اضتػق»ك «الفرقػة»ك «العػدؿ»ك «األمػر»ك «ءالقضػا»ك «الشرع»ك «اضتك »ك «الوالية»ك «األم ة»
دبجموعة ا ايت اليت ك ػ  هللا هبػا ربطتها  «اإلمث»ك «اإلصالح»ك «البغي»ك «الباطل»ك «اظتيياف»ك

كربطهػػػا ألٌمػػػة الوسػػػ  كاحملػػػور الػػػذم دارت عليػػػو مػػػن أتكيػػػد كحػػػدة األٌمػػػة كبػػػنيَّ فيهػػػا خصػػػائو ا، اؼبػػػؤمنني
 «لسػػورة اضتديػػد»مث أتيت  ،ة مػػن موقػػا االسػػت الؼ كالشػػهادةضػػاريٌ بشػػرعة اغبػػق كالتنبيػػو إذل كفيفتهػػا اغب

مث تقػٌدـ ، «األمػر االعلػ   قصنػ ااضتكمة كاظتلك كالقػدرة زا ػدن  االعية زا دن »اؼبفاىيم اؼبتصلة بو من تبنٌي ك 

                                 
ِسؾِل َعَلْيِكْؼ كىي قولو تعاذل:  (15) لَ  َعَلى لْشَّطِس َ َيِكؾَن لْرَّ ًة َ َسًظط َِْتِكؾِنؾل ِشَيَِ َّْ َ َكَذَِْػ َجَعْلَشطِكْؼ ِأ

 (.ُّْ)البقرة: لَشِييًِ 
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 تسػتقى نة ؿباكرىػا كاؼبفػاىيم الػيتمبيًٌ  «ةرجعيٌ اظتفاهي  اظت»لنا مباذج من السور اليت يبكن أف تعاجل يف ضوء 
التعامػػل مػػا القػػرآف اجمليػػد يف خطػػوات لػػت لو ببيػػاف طبيعػػة  «اضتػػج»مث  «سػػورة اإلسػػراء»كمنهػػا  ؛منهػػا

ػػ أف يسػػلكها ليصػػل إذل مسػػتول القػػدرة  اجتمػػاعيٌ علػػم  و أبمٌ ؿبػػٌددة يسػػتطيا عػػادل السياسػػة أك اؼبت صًٌ
د بػوعي علػى التػزك   اقػادرن لػو الػذم سػوؼ هبع «قػرآنٌ ال رجعػيٌ اظتاإلطػار »صو إذل على االستنباط كرد زبص  

الػذم يكفػل ؽبػا  «بينابيع الػوحيألٌمة علـو ا»و يف ة لو ل ؾباالت الت ص  منهاجيٌ مات كمقوًٌ  منهاجيٌ 
ػػػتهػػػا كمصػػػادر ذبػػػٌددىا حيويَّ  يف ؾبػػػاؿ التعامػػػل مػػػا  جزئػػػيٌ عمػػػل  د أمٌ رة ترٌشػػػحػػػا تصػػػب  دبثابػػػة خطػػػة ميسَّ

  ا.ثالثني عامن  رب منيقمىا  كىو ىذا البهلث الذم كتبتو منذ اؼبصادر
  :العالقة بني البحثني

كبعػػد التػػداكؿ كاغبػػوار مػػا ، «  ك ثػػي يف أصػػوؿ الفقػػقهػػذا البحػػث القػػيٌ »كللعالقػػة الوثيقػػة بػػني  
يغطػػي  «أصػػوؿ الفقػػق»فبهلثػػي يف ، كػػل منهمػػا ا خػػرل  البهلثػػني يكٌمػػ أفَّ  -امعنػػ–كجػػدان  مػػىن الػػدكتورة

كتطػػػورع  أصػػػوؿ الفقػػق»بعلػػم معنػػػا  اتشػػرعيٌ ات كالجتماعيٌػػدل االؼ عػػػاالػػذم يعػػرًٌ  تػػػارىبيٌ كال اعبانػػب الفػػمٌ 
ل اغبلقػة يبثٌػ مػىن كحبث الػدكتورة «ةفقهيٌ منهج البحث يف الظاهرة ال»ابعتباره  «كمدارسق ككتبق كتدكينق

يشػػبو مىػػا  كىػػي يف الوقػػت نفسػػو سبثًٌػػل، «مػػنهج  ػػث كمعرفػػة» منطلػػق الػػيت دل أكتبهػػا كىػػي كػػوف األ ػػوؿ
العػودة »مسوغات القوؿ هبػا كعوامػل الرجػوع عنهػا كىػي  لك الفكرة القديبة اليت ذكرتي االستدراؾ على ت

ليكوف ىو اؼبنطلػق  ؛«القرآف الكرم ؛إىل االقتصار على التعامل مع اظتصدر الكلٌي اظتنشو كالكاشف
 ػلى -م العظػي نػيبٌ لالرسػوؿ الكػرمي كا هػاـٌ دكف ذباكز ؼب «شف عنقاكالك قرآنٌ اظتنهج ال»األساس إلنشاء 

 وكأتكيلػػ مػػن قػػبلهم واتٌباعػػ مػػاتكتعلػػيم النػػاس سػػائر مقوٌ  باعػػوتٌ اك كىػػي تػػالكة القػػرآف  -مهللا عليػػو كآلػػو كسػػلٌ 
يف ذلػػك  - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم - ي برسػػوؿ هللاالتأٌسػػ ة مػػنهجبشػػريٌ كتفعيػػل آايتػػو يف الواقػػا ليقػػدـ لل

كفائفهػػا كٌلهػػا كيضػػعها حيػػث أراد هللا ؽبػػا أف  مػػن فبارسػػةألٌمػػة كازبػػاذه كتػػاب اسػػت الؼ يبٌكػػن ا، بػػاعتٌ اال
  .ككل منهما يكٌمل ا خر، فالعالقة بني البهلثني عالقة عضويٌة. ة كاػبرييَّةوسطيَّ تكوف موضا القطبيَّة كال

تفيػػد  «ةمنهاجيٌػػمعػػامل »يف تقػػدمي  رافيتضػػافة دراسػػة فاحصػػة متأنيًٌػػمعنػػا  الكتػػابني حػػني يدرسػػاف إفَّ  
لعلمػػاء  ر سػػبل سػػلوكهالم كالتهلػػري  علػػى العمػػل فيهػػا كتيسػػة يف العقػػل اؼبسػػنهجيٌػػاؼب قضػػٌيةيف إ رة  اجػػدن 
بػػػذلك ألٌمػػػة اتسػػػتعيد ك ، األمَّػػػةذلػػػك يسػػػهم يف إعػػػادة بنػػػاء علػػػـو لعػػػل . اتشػػػرعيٌ ات كفقهػػػاء الجتماعيٌػػػاال
  .كتسرتد موقعها الذم طاؿ غياهبا عنوتها عافيى 

  :سئلة الدراسةأبعا 
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 . سئلة أخرلأك  ؛«اظتنهج»ى سؤاؿ حاكلت الدراسة أف ذبيب عل
  :أما سؤاؿ اؼبنهج فهو

كاغبق أفَّ ىذا ؟ بكل فركعو كذبليَّاتو سياسيٌ للتنظري يف اغبقل ال اىل رسم القرآف اجمليد منهاجن   -1
 يف تقػدمي اعبػواب اكبػرين   اؽبذه الدراسة كقد كفقت الدراسة توفيقنػ «السؤاؿ ا ورمٌ »السؤاؿ قد أخذ موقا 

الفكػػػر »ػأبيػػػدم اؼبعنيٌػػػني بػػػ افقػػػد كضػػػعت الدراسػػػة دليػػػل عمػػػل ىػػػاـ جػػػدن  ارلكابلتػػػ. صػػػهلي  عنػػػوال الػػػدقيق
مػ   العالقات الدكلي ػة»ك «ةسالمي  ة اإلسياسيٌ النظ  ال»ك «ةسياسيٌ ة النظريٌ ال»ك «سالميٌ اإل سياسيٌ ال

النقػػد »ج كمنػػاى «سياسػػيٌ التطػػٌور ال»ك «ةسياسػػيٌ التنشػػئة ال»ك «أنظمػػة اضتكػػ »ك «سػػالميٌ اظتنظػػور اإل
 نهػػػػاجيٌ اظت»ككضػػػػعت الدراسػػػػة بشػػػػقيها  «كالدبلوماسػػػػيٌ  سياسػػػػيٌ التػػػػاريخ ال»ك «سياسػػػػيٌ كالتحليػػػػل ال

 ،كثػري مػن ىػذه اعبوانػب  كىػو يف عنفػواف اندفاعػو كانطالقػو إذل «قالفقػ»امتػداد  مؤٌشػرات إذل «صو ٌ كاأل
ببسػػػ   «الفقػػػق»اـ قػػ «ةنسػػػاني  ة كاإلجتماعيٌػػػالعلػػػـو اال»جوانػػػب أخػػػرل ىػػػي مػػػن اختصػػػاص  إضػػافة إذل
كحػػاكؿ  «ةشػػرعيٌ السياسػػة ال»ك «ككضػػعها حتػػت أبػػواب األحكػػاـ السػػلطاني ة، فتػػاكاع عليهػػا»سػػلطاف 

كىنػاؾ دراسػات تراثيٌػة أخػرل كثػرية . «نصػا مل للملػوؾ»ة يف شػكل سياسيٌ بع  العلماء تضمني رؤاىم ال
  . (16)«االضطراب»أك  «سياسيٌ عوامل االستقرار ال»يف بياف 

كمقٌوماتػو متػوافرة يف  «اظتنهج»ت أكدت الدراسة على أٌف كل عنا ر كمكوانٌ : السؤاؿ الثا   -2
. الكتاب الكرمي دبثل الوضوح كالبيػاف الػذم تػوافرت فيػو مقٌومػات الشػريعة كخصائصػها كأ ػوؽبا كقواعػدىا

كأدلػػة مػػن الكتػػاب الكػػرمي مستفيضػػة إلثبػػات قػػدرة القػػرآف اجمليػػد اؼبطلقػػة علػػى  كقػػد قػػدَّمت الدراسػػة أمثلػػة
ْيهِِ   .معػةتة ؾبعرفيٌػت اؼبنظػرايَّ مػو الىو أدؽ كأفضػل كأوػل كأ ػ  فبػا تقدٌ مىا  تقدمي هْرَ لَن َْ ُِ ِإنَّ َىهَذل لْْ

 ( ٗ:)اإلسراء ِْلَِّتء ِىَء َأْقَؾمِ 

نو ابلرغم إذا ترٌسم الباحث خطاه بدقة فّ «قرآنٌ اظتنهج ال»عملت الدراسة على إثبات كوف   -3
مػػن  الباحػػػث  علػػػىة أك اؼبشػػرتكة وضػػػعيٌ سػػػوؼ يكػػوف أقػػػدر مػػن سػػػائر اؼبنػػاىج ال «نسػػػبي ة الباحػػث»مػػن 

  .زاتتهلي  كذباكز ال «ةعرفيٌ االستقامة اظت»القدرة على 

                                 
يف الرتاث السياسٌي اإلسالمٌي، دراسة يف »ىذا الصدد عن مراجعة كتاب كلدان أ. د. نصر دمحم عارؼ  ال يستغىن يف (16)

. تقدمي أ. د. مىن أبو الفضل. ُْٗٗ «اظتعهد العاظتٌي للفكر اإلسالميٌ ». ط «إشكالية التعمي  قبل االستقراء كالتأصيل
 ركحة ىذه الدراسة بشقٌيها اؼبنهجٌي كاأل ورٌل.حيث ال يعدـ الباحث أف هبد فيها إضاءات ستكوف معٌززة ألط
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اظتنهج »أتثري  إمكاف مبوذجا ؼبعرفة مدل «ةسياسيٌ العلـو ال»الدراسة قد ازبذت من  كدبا أفَّ   -4
كالتطبيػػػق  ةنظري ػػػال»ة اؼبشػػػرتكة بػػػني جتماعيَّػػػكابلنظػػػر لصػػػفة العلػػػـو اال. ةجتماعيَّػػػيف العلػػػـو اال «قػػػرآنٌ ال
كإدراؾ  «نهػػػاجيٌ الػػػوعي اظت»بسػػػائر أبعادىػػػا مػػػن   الباحػػػث إذا أدلَّ مكػػػنٌي الدراسػػػة كفيلػػػة بت فػػػافَّ  «عملػػػيٌ ال

  .ةيف غاية اإلحكاـ كالدقَّ  منهاجيٌ  بناء كعي يفالعظيمة  «قرآنٌ نهج الاظت»قدرات 

 إذلالدراسػة تسػارع  فػّفَّ ؟ «نهج كاظتفػاهي العالقة بني اظتػ»ؿ الباحث عن مدل كحني يتساء  -5
  .فاؼبفاىيم قياـ اؼبنهج ،عليها «ةنهجيٌ اظت»إثبات كوف اؼبفاىيم لبنات تؤٌسم 

 «قياسػيٌ ة أك النسػق الرجعيٌ األطر اظت»ذبيب الدراسة أبٌف ؟ «النماذج التحليلٌية»كماذا عن   -6
ضػاب  انفػم  «رجعػيٌ فاإلطػار اظت»كهبعلها دبثابة حبات عقػد متناسػق  «اظتفاهي »ىي النافم الذم ينظم 

  .غىن ألٌم منهما عن ا خر فال ؛يقـو على دعائم من اؼبفاىيم «اإلطار»ك. للمفاىيم

يف اؼبػػػنهج  «موسػػػوعة كػػػ ل»ـ لنػػػا أكثػػػر فبػػػا تقٌدمػػػو إٌف الدراسػػػة علػػػى لطافػػػة حجمهػػػا تقػػػدٌ   -7
لػػػػػو أردان  ات؛شػػػػػكاليٌ كاإلمػػػػػن األسػػػػػئلة  اكتنػػػػػاق  عػػػػػددن إال  كمػػػػػا مػػػػػن  ػػػػػفهلة مػػػػػن  ػػػػػفهلاهتا، ةنهجيٌػػػػػكاؼب

 ّنٌنػا نفٌضػل االقتصػار علػىكلػذلك ف، استقصاءىا لزادت  فهلات األسئلة عن  ػفهلات الدراسػة نفسػها
و قػادر شػك أنَّػ كال، أسػئلتها كإجاابهتػا منهػا كاسػتنباط، تقػدـ لنػرتؾ للقػارئ فر ػة التفاعػل مػا الدراسػةمىا 

يسػػػتهلقو البهلػػػث اعبػػػاد مػػػن مىػػػا  عقلػػػيٌ كال ذىمٌ إذا أعطػػػى مػػػن اعبهػػػد الػػػ -تعػػػاذل-علػػػى ذلػػػك إف شػػػاء هللا 
  !!عناء

* * * 
 -«أصػػوؿ الفقػػق» تصػػر يف كىػػو اؼبؤلٌػػ  مػػن كتػػاف اؼب- و الدراسػػةالقسػػم الثػػا  الػػذم تناكلتػػأٌمػػا  

ُى دبا يعتعه العلماء   ؛«عل  أصوؿ الفقػق»كىػو إال  «ةنقليٌ علومنا ال»يف  «عل  اظتنهج»فهو قسم خاص 
ٌات زئيٌػػاعب أحكػػاـ ات إنتػػاجعمليٌػىػػو العلػػم الػذم بػػدأ يػػعز يف شػكل قواعػػد تضػػب   «أصػػوؿ الفقػػق»فعلػم 

يف  :األكذل ؛أطرافػػو مػػرٌتني شػػافعيٌ الكصبػػا اإلمػػاـ . وميَّػػةاليتػػو ة الػػيت وبتاجهػػا اؼبسػػلم يف حياعمليٌػػكالفػػركع ال
–حيث أٌل  فيها رسالتو اؼبشهورة اؼبتداكلػة  .يف القاىرة :كالثانية .كدل تنتشر رسالتو فيها بغداد كدل تشتهر

ؼبػػا يزيػػد عػػن  «أصػػوؿ الفقػػق»فيهػػا علػػى مػػداكالت كمؤلٌفػػات علمػػاء  شػػافعيٌ الالػػيت سػػيطرت أفكػػار اإلمػػاـ 
  .فهاليقركف بعد أت ثالثٌة

 مبسَّػػطة تسػػتهدؼ نفػػمطػػو أعػػد ليكػػوف دراسػػة د. ك د. مػػىن  ا اؼبشػػرتكةنكىػػذا القسػػم مػػن دراسػػات 
ة جتماعيٌػػشػػر ة اظتتخٌصصػػني يف العلػػـو اال»الػػيت خاطبناىػػا يف القسػػم األكؿ مػػن الدراسػػة كىػػي  الشػػروبة
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كقػد اتبػا  ؛ة متعٌمقػة يف ىػذا العلػمأ ػوليٌ تػت  ؽبػم فػرص للقيػاـ بدراسػات من أكلئك الذين دل  «ةنسانيٌ كاإل
  .«تارخييٌ اظتنهج الوصفٌي ال»عداده إيف 

علػػػػى الظػػػػاهرة  قػػػػرآنٌ اظتػػػػنهج ال»كقػػػػد كػػػػاف القسػػػػم األكؿ مػػػػن دراسػػػػتنا ىػػػػذه قػػػػد عػػػػىن بتطبيػػػػق  
ة اؼبعا ػرة حبيػث جتماعيٌػاال ما العلػـو ابشكل انج  جدن  قرآ ٌ لتفاعل اؼبنهج ال اليقدـ مبوذجن  «ةسياسيٌ ال

نثركبولوجيٌػة كاالستشػراقٌية حػا ابلػرؤل اإل ارن اؼبناىج اؼبنهلازة ضده أتثػٌ  نيبكن للباحث اؼبسلم أف يستغىن ع
ىػػذا أٌمػػا  .كقػػد اقتصػػر علػػى القػػرآف اجمليػػد. «ةقرآنيٌػػابلتصػػديق كاعتيمنػػة ال»مكن مػػن نقػػدىا كمعاعبتهػػا تيػػ

ابألدلػػة »د. مػػىن  لػػو اؼبنشػػئ القػػرآف كاألدلػػة األخػػرل الػػيت اظبتهػػابدلي «أصػػوؿ الفقػػق»القسػػم فقػػد تنػػاكؿ 
عػػن  إبهبػػازكهبيػب ىػػذا القسػػم  «األدلٌػػة اظتختلػػف فيهػػا»وف  ػولي  أك تلػك الػػيت يطلػػق عليهػػا األ «اظتشػػتقة

  :ةالياألسئلة كالتساؤالت الت
  ؟«ةفقهيٌ ة كالظاهرة السياسيٌ الظاهرة ال»الفركؽ الدقيقة بني كبو مىا   -1

  ؟كؼباذا سالميٌ اإل عريفٌ يف احملي  اؼب «نهجيٌ الفكر اظت»كي  كما نشأ   -2

كدلى حػػػاكؿ الفقػػػو اؽبيمنػػػة علػػػى سػػػائر  «ةجتماعيٌػػػالعلػػػـو اال»كبػػػني  «الفقػػػق»العالقػػػة بػػػني مىػػػا   -3
حبيػث  ػار الباحػث اؼبعا ػر إذا أراد ؟ كما دكر السياسة يف ذلك ة كمد سلطانو عليهاجتماعيَّ الظواىر اال

  ؟ةفقهيٌ وسوعات اليف اؼبإال  ة ال هبد ذلكجتماعيٌ ا أم جانب من جوانب الظواىر االتٌتب

ة كالسػػلوكٌية ابعتبارىػػا مػػن جتماعيٌػػوف كمػػن بعػػدىم الفقهػػاء بػػني الظػػواىر اال ػػولي  دلى دل يبيًٌػػز األ  -4
ة األخػرية الػيت ابعتبػاره اؼبرحلػ «الفقػق»كبػني  «إدراؾ الواقػع»ك «تكييػف الوقػا ع»ة يف ساسيٌ ل األالوسائ

  ا؟صباعي  أـ  فرداي  سواء أكاف  نسا ٌ كالفعل اإل، يقاؿ اغبكم فيها على الظاىرة

ة كالسلوكٌية أكثر بكثري من آايت األحكػاـ فلًػمى جتماعيَّ اليت تناكلت السنن اال ةقرآنيَّ ال ا ايت  -5
 ـ حػػػػا  ػػػػار يقفػػػػز إذلتركػػػػز نظػػػػر الفقيػػػػو علػػػػى آايت األحكػػػػاـ كأنفػػػػق كػػػػل طاقاتػػػػو يف اسػػػػتنباط األحكػػػػا

فبػا جعػل  يف بعػ  األحيػاف قبػل النظػر الػدقيق يف الظػواىر كالوقػائا كحسػن تكييفهػا «األحكاـ القيمي ػة»
  .ة تبدك ككأهٌنا ؾبٌرد شواىدنبويٌ ة القرآنيَّ لألحكاـ كالكاش  عنها كالسنن ال ئاؼبصدر اؼبنش

ألٌمػػػػة يف عقػػػػل ا اؼببتسػػػػر فقهػػػػيٌ وقػػػػ  الكالسػػػػلوكيَّة الػػػػيت حػػػػدثت بتػػػػأثري اؼب فكريٌػػػػةا  ر المىػػػػا   -6
االسػػتعداد لالخػػتالؼ كالفرقػػة »ك «االسػػتعداد لقبػػوؿ االسػػتبداد»ك «ةفرديٌػػال»كىػػل تعػػد  ؟تهانفسػػيٌ ك 

  ؟من تلك ا  ر «قلة االهتماـ ابلنصيو الدنيومٌ »ك «كالتشرذـ
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  !؟يف يرىبنا على فقهنا كفهمنا لديننا (17)«أهل السيف كالقل »آ ر الصراع بني مىا   -7

كعلػػػى  تػػػارىبيٌ العلػػػى كاقعنػػػا  «مدرسػػػيت أهػػػل الػػػرأم كأهػػػل اضتػػػديث»آ ر الصػػػراع بػػػني مىػػػا   -8
  ؟حاضران اؼبعا ر

ة كمراجعاهتػػػا الدقيقػػػة يف ىػػػدل الكتػػػاب نقليٌػػػالدراسػػػة التهلليليَّػػػة الفاحصػػػة لعلومنػػػا ال إنٌنػػػا نػػػرل أفَّ  
ة كربليػل كاقػا عصػر النبػوَّ   ايتو كتفعيلهػا يف الواقػا -م لى هللا عليو كآلو كسلٌ -رسوؿ هللا  كأتكيل كىدل

اليت وبتمي الباحثوف  «تارخييٌ الواقع ال» اتإشكاليٌ فية عن كثري من كجيل التلقي سوؼ تقدـ إجاابت كا
تكش  عن بعػ  أهٌنا  كماك . «كال ينسو لساكت قوؿ أك موقف»ابلسكوت عنها ، من اػبوض فيها

  .كقد يهٌدد استمرارىا مستقبلنا اؼبرجوٌ ، يف كاقعنا اؼبعا ر ارة سلبن الظواىر اؼبؤثٌ 
الػيت تقػدـ ؾبموعػة مػن األسػباب الػيت  «ةتارخييٌػاطتلفي ػة ال» اسػة يبػنيًٌ القسم الثا  من ىػذه الدر  إفَّ  

 «القطػوألٌمػة علػـو ا»منهػا كمػن العمػل علػى تطويرىػا إلعػادة بنػاء ال بػد  ذبعل من القسم األكؿ ضركرة
 ضػارمٌ ستأن  مسريهتا الطويلة كبو الصػهلوة كالنهػوض كالبعػث كاإلحيػاء اغبتأف  ايسم  ألمتن اسليمن  بناءن 
  .«التوحيد كالتيكية كالعمراف» «ة العليا اضتاكمة يفقرآنيٌ القي  ال»كربقيق  ضارمٌ وحدة كالشهود اغبكال

  .اؽبداية كالتوفيق -تعاذل–فنسأؿ هللا  
  

                                 
العلماء »يف األمَّة كىم  «أك  األمر»بعد أف تكٌرس الفصاـ بني قاعديت  «القل أهل السيف كأهل »فهر مصطل   (17)

. كقد ربدث اإلماـ أبو حامد الغزارل عن ذلك الفصاـ «أبهل السيف»، كلقب األمراء «أبهل القل »؛ فلٌقب العلماء «كاألمراء
أدب »ا ذلك يف إحياء علـو الدين.... كيف كتابنا كآ ره يف حياة األمَّة، كانعكاساتو السلبيَّة على كحدهتا ككياهنا فراج

 «االختالؼ

 كألىل السي  الشاعر يف قولو:
 السيف أصدؽ إنباءن م  الكتو *** يف حٌدع اضتد  بني اصتٌد كاللعو. 
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 القسن األًل

 الفصل األًل

 «خذلَّّت النّص ًالٌاقع» هن

هصادر المنظَّر »المعاهل هع  ىإل

ت ري  نظتطبَّقاث في هدال ال» «لسماهيّ اإل

 «تسَّالسَّّ ال
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 الفصل األكؿ
 يف

 «جدلية النٌص كالواقع»
 

 تػػػارخييٌ الواقػػػع ال»عػػػ  ألٌمػػػة تعامػػػل ا كيفيٌػػػةظتعرفػػػة   ضػػػركرمٌ  «جدلي ػػػة الػػػنٌص كالواقػػػع» تنػػػاكؿي  
عػ   «اصتػدؿ بػني الػنٌص كالواقػع»كتطػور  «اظتصدر اظتنشػو»فاصلق كمنعطفاتق مع تبكل  «سالميٌ اإل

أخػػذ  الػذم صػػارت بػداايت ذلػك اصتػػدؿ فيػق كتطوراتػػق تػرااثن – هػػذا عصػر  إىل التلػك العصػور كصػػو 
 «النخبػة اظتتعٌلمػة»مثار انقسػاـ شػديد بػني  كحتٌوؿ إىل، م   حية «النصٌ »فه  يف  «ةرجعيٌ اظت»حك  

؛ بػػػل سػػػالميٌ يف العػػػامل اإل «ازدكاجي ػػػة التعلػػػي »كؽتػػػا زاد ذلػػػك االنقسػػػاـ حػػػٌدة . يف بػػػالد اظتسػػػلمني
 «الػرتاث»كاحتػل تعلػي   «التعلػي  العسػكرمٌ »كهنػاؾ  «التعلي  اضتػديث اظتعاصػر»ؾ فهنا ؛«ثالثٌيتق»

 «الثنا ي ػػات اظتتصػػارعة»إجيػػاد غتموعػػة مػػ   إىلكلقػػد أدل ذلػػك . اظترتبػػة الثالثػػة «ةشػػرعيٌ العلػػـو ال»أك 
كإحبػا  كػل منهػا اإلصػالح  كأكجدت ظػاهرة تصػارع حركػات، للنهووألٌمة اليت عرقلت ػتاكالت ا

  .ضتركات األخرلجهود ا
 أـ الفضػلكيف بدايػة هػذا القسػ  تناكلػت . نشغاعتا ع  اعتدؼ اظتشرتؾ ابلدفاع ع  نفسهااأك 

كقػد . غو اظتمػل كاإلسهاب، هذا اظتوضوع اعتاـ أبسلوب مكٌثف كدقيق اتس  ابالختصار غو اظتخلٌ 
  .عتذع الدراسةال غىن عنق  اة كجعلها دتهيدن حالفها توفيق كبو يف تغطية جوانبها العديد
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 «القسن األًل»

 الفصل األًل

 

 «خذلَّّت النّص ًالٌاقع»من 

ت نظري  تطبَّقاث في هدال ال» «لسماهيّ هصادر المنظَّر اإل»التعامل مع  إلى

 «تسَّالسَّّ ال

  :القرآف اجمليد كالرتاث 
اؿ رائػػد يف ؾبالػػو؛ ربققػػت الػػرايدة فيػػو؛ ألنػػو عمػػل أفسػػ  اجملػػ علمػػيٌ إٌف ىػػذا العمػػل بقسػػميو عمػػل  

الفٌعػػػاؿ  «ابظتػػػنهج»الفكػػػرة إذا اقرتنػػػت  إفَّ . يسػػػتطيا البػػػاحثوف أف يسػػػلكوه لفكػػػر جديػػػد كؼبػػػنهج جديػػػد
كذبػػاكز كاقػػا مرفػػوض مػػن كػػل أىلػػو ، تبهلػػث جبػػٌد عػػن سػػبيل لتجديػػد حيويَّتهػػا قضػػٌية أٌمػػةعػػن  اتصػػب  تعبػػرين 

  .على اختالؼ آرائهم كمواقفهم كأعرافهم كمقاالهتم
 «ضػارمٌ التحػٌوؿ اضت»مػن مػداخل  اىام ػ اليعػد مػدخ امنهجيٌػ «سياسيٌ ر الابلتطوي»إٌف االىتماـ  
بشػػكل سػليم  ػػل  ذلػػك الشػػأف العػػاـ مت ذلػػك  فػػّذا ،تػػدبري الشػػأف العػاـ «ةالسياسػػ» ذلػػك ألفَّ  ؛اؼبنشػود

األنبيَّة البالغػة ؽبػذه الدراسػة يف تبنٌي كلن. حولو د الشأف العاـ كماكإذا حدث بشكل مرذبل فس، كما حولو
مصػػػػادر التنظػػػػو كأثرهػػػػا يف تراثنػػػػا »ا الوقػػػػت ابلػػػػذات فػػػػٌّف مػػػػن اؼبهػػػػم أف مبهػػػػد ؽبػػػػا ابغبػػػػديث عػػػػن ىػػػػذ
ذلػػك مػػن اؼبػػدخل اؼبعػػركؼ دبػػدخل ك . مث مسػػتقبلنا، أبثرىػػا يف كاقعنػػا اؼبعا ػػر ذلػػك كمقارنػػة، «سػػالميٌ اإل
  .«جدلٌية النٌص كالواقع»

 سػػػالميَّ اإل يشػػػمل الػػػنوَّ  -عنػػػد فريػػػق مػػػن البػػػاحثني– «سػػػالميٌ الػػػرتاث اإل»مصػػػطل  ذلػػػك أٌف  
فيمػػا ل بكتػػاب هللا كأتكيلػػو كتطبيقاتػػو اؼبتمثًٌػػ - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم–اؼبػػوحى اؼبنَّػػزؿ علػػى رسػػوؿ هللا 
كمػػا قػػد يشػػمل لػػدل الػػبع    - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم–ة رسػػوؿ هللا سػػنٌ  اشػػتهر بػػني العلمػػاء تسػػميتو

، ني ؼبعرفتػو الكتػاب كأتكيلػو كتطبيقاتػػوساسػيٌ ين اؼبصػدرين األنتجػو العقػل اؼبسػلم بتفاعلػو مػا ىػذأمىػا  سػائر
ككسػػػيلة ، ة الػػيت مثٌلػػت كعػػػاء ذلػػك الػػنوٌ عربيٌػػػغػػة الكالقػػرآف يسػػػاعد اؼبتصػػل ابلل  ، كمػػا الواقػػا الػػػذم عاشػػو

ػٍوؿ الػنوٌ  ؛اإلفصاح عن مكنونو كبياف معانيػو اسػتطاع العقػل اؼبسػلم أف  «قػرآنٌ اطتطػاب ال» .اؼبػوحى فهلى
جيػػػل »الػػػنوًٌ يف مرحلػػػة تكوينهػػػا مث ربوَّلػػػت بعػػػد  ة مػػػن اؼبعػػػارؼ كالعلػػػـو الػػػيت اسػػػتندت إذليبػػػم ؾبموعػػػ

كىػذه العلػـو الػيت تعػارؼ . كسائل لفهمو كأدكات لتفسريه كأتكيلػو كتنزيلػو علػى الواقػا اؼبعػاش إذل «الركاية
علػػـو مقا ػػد  إذل -بعػػد ذلػػك–تنامػػت علػػى أيػػديهم لتتنػػوَّع  «ةنقليٌػػابلعلػػـو ال»أسػػالفنا علػػى تسػػميتها 
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، ةسػالميَّ كتفاعل العقل اؼبسلم معها قامت قواعػد اغبضػارة اإل، كعلى تلك اؼبعارؼ كالعلـو. كعلـو كسائل
  .سالميٌ كأرسيت دعائم العمراف اإل

يغلػػب أف يكونػػوا مػػن أكلئػػك الػػذين  -وكلٌػػ–لػػذلك  الشػػام «الػػرتاث»كالكػػاتبوف الػػذين يعتػػعكف  
للػرتاث الػذم درج علػى عػدـ التفريػق بػني الػنو اؼبعصػـو احملفػوظ الػذم  راقيٌ االستشػ غرفٌ ركا ابؼبفهـو الأتثَّ 
بشػكل مػن إليػو  اسػتند أك بيػم عليػو أك كمػا انبثػق عػن الػنوٌ ، كىػو القػرآف العظػيم «اطتطاب اإلعتيٌ »ل يبثًٌ 

يف –ابعتبارنبػػػا نقيضػػػني إذ كػػػل منهمػػػا  «الػػػرتاث»مقابػػػل  «اظتعاصػػػرة»كلػػػذلك يضػػػا ىػػػؤالء ، األشػػػكاؿ
  !!عن ا خر المستق كنظاـ حياة ال فلسفة كمنهاجن يبثًٌ  -نظرىم

 كيف مقابػػػل ىػػػؤالء يقػػػ  فريػػػق مػػػن البػػػاحثني اؼبسػػػلمني الػػػذين يضػػػعوف مسػػػاحة فا ػػػلة بػػػني الػػػنوٌ  
 الػذم كردت اإلشػارة، احملػٌدد لغػومٌ ابؼبعػىن ال  إال  عليػو «الرتاث»الذم ال يركف جواز إطالؽ لفد  ااؼبوحى
طِ َنههط :يف قولػػو تعػػاذلإليػػو  ههْؽ ِعََ ِْ ِكَتههطَذ لَّْههِذَْؽ لْنههَظَفْيَشط  ػػ، (ِّ:)فػػاطر ِثههؼَّ َأْ َثْثَشههط لْْ  اكذلػػك تنزيهن

ة السػػػن  » بػػػو كبتأكيلػػػو كتطبيقػػػو يف كأناين ، ةبشػػػريَّ وَّل بينػػػو كبػػػني شبػػػرات العقػػػوؿ الللقػػػرآف الكػػػرمي مػػػن أف يسػػػ
و حػاؿ كعلػى أيَّػ. «أهل الرتاث كأهل اظتعاصػرة»بػني  اأف يدخال يف دائرة السجاؿ الدائرة رحاى «ةنبويٌ ال

علػى  (18)«الواقع»ك «النصٌ »يفرض إعادة تعري  كل من  «سالميٌ اإل عربٌ ال ضارمٌ السياؽ اضت» فّفَّ 
ؽبػػػذا الػػػرتاث مػػػن دائػػػرة حرفيٌػػػة اؼبػػػدٌكانت اؼبنطوقػػػة كمػػػن شػػػكلٌيات اؼببػػػىن  «ةرجعيٌػػػاألصػػػوؿ اظت»كبػػػو ىبػػػرج 

 التشػػػكيالتككػػػذلك ، ق الواقػػػاكربق ػػػ الػػػنوٌ قػػػة بتنزيػػػل كأيخػػػذ يف االعتبػػػار األبعػػػاد الغيبيٌػػػة اؼبتعلٌ ، اللَّفظػػػيٌ 
أتكيلػػػٌي  عملػػػيٌ كببيػػػاف  قػػػرآ ٌ الػػػذم ارتػػػب  ابلتنزيػػػل ال -يػػػل التلقػػػيٌ جك – «عصػػػر التنييػػػل»اؼبفصػػػلٌية لواقػػػا 

الػذم -سالميٌ اإل مناقشة تراث الفكر فَّ إحا  - لى هللا عليو كآلو كسٌلم–تطبيقٌي قاـ بو متلقي الوحي 
، «صتدليٌػػػة الػػػنٌص كالواقػػػع»و يف سػػػياؽ الت ٌصػػػ –مػػػن ركافػػػده اأساسػػػيٌ  ارافػػػدن  سياسػػػيٌ اليشػػػكل الػػػرتاث 

، يف إطػػاره «اظتعاصػػر عػػريفٌ اطتطػػاب اظت»الػػذم يػػدكر  ادمٌ اؼبػػ وضػػعيٌ ال عػػريفٌ يقتضػػي التمييػػز بػػني اؼبنطلػػق اؼب
الػذم ينطلػق مػن  سػالميٌ كبػني اػبطػاب اإل ،ةشػكاليٌ ة أطركحػة ىػذه اإللدت من حواراتو الداخليَّػكالذم توٌ 

كاإلنسػػػاف ابغبػػػق حجػػػر الزاكيػػػة لسػػػائر العالئػػػق ، ة الػػػيت ذبعػػػل مػػػن عالقػػػة اػبػػػالق ابػبلػػػقة التوحيديَّػػػرفيٌػػػعاؼب
  .الدنيويَّة اليت سبتد على مدل تقاطعات الزماف كاؼبكاف

                                 
كأية أمور أخرل ربتاج إذل تعريفات مطٌولة  «الواقع»ـ كمفهو  «النصٌ »لقد أعددان يف هناية الكتاب مالحق للتعري  دبفهـو  (18) 

 لئال نثقل منت الكتاب ابؽبوام  اؼبطٌولة. 
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ػػػ انسػػػقن  «التوحيػػػدمٌ  عػػػريفٌ اظتنطلػػػق اظت»يقػػػدـ لنػػػا مىػػػا  كبقػػػدر  ة نسػػػانيٌ لتشػػػكيل اؼبػػػدركات اإل امفتوحن
د علػػػى داللػػػة اؼبفػػػردات اؼبعنيٌػػػة يف األطركحػػػات يكػػػوف الػػػتهلف  –ٌم لتلػػػك اؼبػػػدركات كتشػػػكيل الواقػػػا اغبيػػػو 

تف ػرد كسبػايز تراثنػا يف الفكػر  فػّفَّ ، كعليػو. الصبلػةن كتفصػي–السػائد الفكػرمٌ  ات اؼبثارة يف اػبطابشكاليٌ كاإل
 -«لواقػػعا»ك -«الػػنصٌ »–عػػن سبػػايز مفػػردات  الفضػػ، سبػػايز ىػػذا الػػرتاث يف تشػػكلو يرجػػا إذل سياسػػيٌ ال

: - ػػطالح علمػػاء أ ػػوؿ الفقػػوايف – الػػنوَّ  إفَّ : يف ىػػذا اجملػػاؿ لنقػػوؿ الكلنفصػػل قلػػي، الػػذم تعامػػل معػػو
ؿ كاؼبشػػػػػرتؾ كاؼبػػػػػرتادؼ كغريىػػػػػا مػػػػػن ك كىنػػػػػاؾ اؼبػػػػػؤَّ . (19)فػػػػػد الػػػػػذم ال وبتمػػػػػل غػػػػػري معػػػػػىن كاحػػػػػدىػػػػػو اللٌ 

كالقابلػػة للقػػراءة فبػػا تركػػو  انت اؼبنطوقػػةىػػو حرفيٌػػة اؼبػػدكَّ  «للػػنصٌ »اؼبصػػطلهلات؛ كلكػػن اؼبعػػىن الشػػائا ا ف 
اطتػػ ة »يف منشػػأ  «ة الفكػػر كاضتركػػةمرجعيٌػػ»هبػػذا اؼبعػػىن دل يكػػن كحػػده أ ػػل  كالػػنو  –ا ابء كاألجػػداد 

كاكتشػػػاؼ ؼبػػػدٌكانت ، فلػػػم تولػػػد ىػػػذه اػبػػػعة يف إطػػػار تفاعػػػل مػػػا نصػػػوص  ػػػٌماء «ةسػػػالمي  ة اإلضػػػاريٌ اضت
 فَّ التػدكين أك الكتابػة مػن شػأهنا أف تكسػب الػنوَّ ائا أكإف كػاف مػن الشػ. األقدمني كال لنصوص األكلػني

مثػل ىػذه  إذلة اؼبصادر اإًلسالمٌية اؼب طوطػة كاحملفوفػة ال تسػتند مرجعيٌ  فّفٌ ، تتعافم ما الزمن «قداسة»
–ة مػرتب  ابلتنزيػل كالػوحي كانتسػاب القػرآف ب رجعيٌ األ ل يف ىذه اؼب ألفَّ . «دـالق»أك ذلك ، القداسة
  .و جل شأنوفهو كالم -تعاذل

كاقػػا كعػػرؼ  إذلة يف أتكيلهػػا كتطبيقهػػا كربويلهػػا نبويٌػػ نظػػرمٌ الأ ػػلها  ة يفقرآنيَّػػفهػػي  «ةالسػػن  »أٌمػػا  
 ػلى هللا عليػو كآلػو –كعادات كثقافػة كمػنهج لنظػاـ حيػاة لتهلقيػق القػدرة علػى مػنهج التأسػٌي برسػوؿ هللا 

  .ة ذلكمنهجيٌ   يف رب  التنزيل ابلواقا كتوضي -كسٌلم
صػػػل تتَّ مىػػػا  كبقػػػدر، نبػػػومٌ ال كأتكيلػػػو -القػػػرآف–كالكاشػػػ  قداسػػػة منهلصػػػرة يف اؼبصػػػدر اؼبنشػػػئ فال 

  .ةمعرفيٌ ة شرعيٌ ك ، ةعلميٌ كتقـو عليهما تكسب أنبٌية ، اؼبصادر األخرل هبما
ِكَتطِذ ال َثْيَب  :للكتاب يف مطلا سورة البقرة قرآ ٌ أخذان ابالستعماؿ المىا  إذا–نا بل إنٌ   َذَِْػ لْْ

ههَم ِهههِو   :لنػػا قولػػو تعػػاذل( كأتمَّ ِ:)البقػػرة ِفيههوِ  َِ ْ  ِهههِو َِْدههطَنَػ َِْتْع { ِإنَّ َعَلْيَشههط َجْسَعهههِو 66ال ِتَحههرِ 
( ككبػو ذلػك ُٗ-ُٔ:)القيامػة { ِثؼَّ ِإنَّ َعَلْيَشط َنَيطَنهوِ 68طِه َفطتََِّْع ِقْرَ لَنِو  { َفِإَذل َقَرْأنَ 67َ ِقْرَ لَنِو  
كطاقػة ، القلػوب كالعقػوؿ إذلإٌف التنزيل دبا يشتمل عليو من قػدرة علػى النفػاذ : أف نقوؿيبكننا ، من آايت

                                 
؛ أم: ىبتار من نوا يهم، كىم األشراؼ كالرؤكس على مىا يف النهاية  «النٌصٌية»أخذت كلمة النٌو: كلغة  (19) من ينٌو من القـو
/ ( ككأف النٌو من الكالـ، كالـ مت اختياره كانتفاؤه ؼبشرفو كتعنٌي اؼبراد بو، كسيأيت مزيد بياف ؽبذا اؼبفهـو يف ْبن األثري )ال

 مالحق الكتاب.
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قبػػل أف  اكيشػػهده شػػهودن ا، معػػىن يف مػػدركات ككاقػػا اؼبتلقػػي يسػػمعو ظبعنػػعلػػى التػػأثري يف الواقػػا يكػػاد يبػػم 
ال يبكن أف زبتػزؿ أك ذبمػد يف ، آايت الفرقاف كالبياف كالذكر كاؽبدل كالنور فَّ أك !! كمبىن احرفن  انن يقرأه مدكَّ 

ايت كاؼب طػػػوط الػػػذم وبفػػػد يف مبػػػىن ا ، يسػػػطره القلػػػممىػػػا  الكتػػػاب اؼبقػػػركء عػػػع كإفَّ . «صػػػياغة نصػػػٌية»
، كفرقػػػاانن  ىػػو للمكنػػػوف اجمليػػد كاحملفػػوظ مػػػن آايت التنزيػػل الػػيت تظػػػل بيػػاانن إمٌبػػا  ،ءك اؼبدٌكنػػة يف الكتػػاب اؼبقػػػر 

حػديث  أمٌ  فػّفَّ -كمػن مث.  علػى تعاقػب الػدىورعػاؼبنٌي لل امبينن  اكنورن ا، كبشرل كنيذرن ، كبرىاانن  كىدل كشفاءن 
الػػوعي »يبقػػى دكف حقيقتػػو الكاملػػة كتبقػػى حقيقػػة ذاتػػو  قػػرآ ٌ ال مػػن خػػارج الػػنوٌ  «قػػرآنٌ ال الػػنصٌ »عػػن 
  .ذاتو القرآف الكرمي إذل آخر كلو استند ذلك النو   «نصٌ »أكع كأعمق من أم  «قرآنٌ ال

كىو مصػدر ال ينفػك ، -السنَّة– نبومٌ اؼبصدر التأكيلٌي التطبيقي ال إذلانتقلنا مىا  ككذلك اغباؿ إذا 
فهنػا نػدرؾ أثػر التفعيػػل ، «ةسػػالميٌ ة اإلضػاريٌ للخػ ة اضت» ٌكونػةاؼب كاألسػػم، لإلسػالـعػن اؼبصػدر اؼبنشػئ 

 «جيػػل التلقػػي»بو ػػفو تضػػافرا يف ، الشػػري  للقػػرآف يف مػػدركات التنػػاكؿ كالتناقػػل يف ىػػذه اػبػػعة نبػػومٌ ال
فػػّف كػػاف –دبنقولػػو كموركثػػو  «حػػريفٌ  ركايػػة نػػصٌ »أسػػوة كقػػدكة قبػػل أف يكػػوف ؾبػػاؿ ، ةمنهجيٌػػعلػػى تقػػدمي 

نت تلػػ  يف سػػياؽ اؼبنطػػوؽ كاؼبنقػػوؿ منهػػا قػػدر اخػػتالؼ اؼبػػصػػوص كمػػركاٌيت زبيف شػػكل ناغبػػديث يصػػلنا 
ل معػا  القػرآف اجمليػد كالصػلة الػيت ال لرتاث النبٌوة جاءت من خالؿ سبث  ألٌمة معايشة ا أفَّ إال  ،كالسند فيها
كمػن مث جػاء أثػر الػرتاث ، وميٌػةلياابلنسػبة لواقػا اغبيػاة  التأكيليَّة الهتا الفعلٌيةكمدلو ، و كبني السنننتنفصم بي

كدل يكػػػن حبػػػاؿ مػػػن .. (20)علػػى مسػػػتول الفػػػرد كاعبماعػػػة كضػػػمري اؼبسػػػلم العػػػادمٌ  يف تكػػػوين حػػػمٌ  نبػػومٌ ال
كإذا امتػاز . كتوثيقهػا كتضػعيفها غني للركايػة كتناقػل النصػوصاؼبتفػرٌ  ديثعلمػاء اغبػؾبالم  األحواؿ حبيم

 ةقرآنيَّػػكاالسػػتدراكات ال ؿباطػػة ابلػػوحيك  صػػلةتَّ م ةنبويٌػػال السػػنن فػػّفٌ  كاإلعجػػازالقػػرآف ابإلطػػالؽ كالتهلػػدم 
اٌ  دبوقعهػػػا الزمػػػ كؿبػػػٌددة مػػػن جانػػػب آخػػػر، مػػػن جانػػػب - ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم–كعصػػػمة الرسػػػوؿ 

 ؛ذبمػػا بػػني بعػػدين ؛قتػػداءالي كاكدبكانتهػػا يف مواضػػا التأٌسػػ، عملػػيٌ التطبيقػػٌي كال، بيػػاف التنزيػػل كاؼبكػػاٌ  يف
 «ةسػالميٌ ة كالعقدي ػة اإلعرفيٌػاظتنظومػة اظت»ة يف علػى كبػو هبعلهػا حجػر زاكيػ، سػبيَّةكبيعػد الن ،عد اإلطالؽبي 

مطلقيٌػػة القػػرآف كالسػػن  »كيف النهايػػة تبقػػى . الشػػهادةؿ يف عػػادل كاؼبتهلػػوٌ  قػػرآ ٌ كعػػركة ك ػػل بػػني اؼبطلػػق ال

                                 
اليت جاءت أ وؽبا يف القرآف اجمليد، كقاـ عليو الصالة كالسالـ  «السن »يف ىذا إشارة كاضهلة إذل الفركؽ الدقيقة بني  (20)

لتكوف سنَّة كطريقة قرآنيَّة نبويَّة تتهلوؿ إذل عرؼ سائد، كثقافة. فتلك ىي السنَّة. أٌما بتأكيلها كتطبيقها كبتفعيلها يف كاقا اغبياة 
نقلها إذل من دل يكن من جيل التلقي فذلك إخبار هبا، كركاية ؽبا. كىذا اإلخبار ككيفيَّة قبولو أك رده ىو ميداف حوارات العلماء 

 كجدؽبم. 
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 بػػمٌ اؼب سػػالميٌ اؼبسػػافة الفا ػػلة بػػني الػػوحي كبػػني الػػرتاث اإلىػػي ، اهتا اعبامعػػةخبصو ػػيَّ  «ةنبويٌػػة القرآني ػػال
  .مهما علت قيمة ذلك الرتاث كاؼبرتب  بو بشكل أك آبخر، عليو

كتعاملنػا  «الػوحي»اؼبتمثٌػل يف  -سػالميٌ للفكػر اإل يٌ رجعػاؼبصدر اؼب إذلنظران مىا  فّنَّو إذا–كمن مث  
و يتعػػنٌي علينػػا مراجعػػة اؼبػػدلوؿ اؼبعنػػوٌم كاغبقػػل اؼبفهػػومٌي للمصػػطل  علػػى كبػػو فّنَّػػ «الػػنصٌ »معػػو يف سػػياؽ 

كالػػػنوًٌ ، كال سبيٌػػػز بػػػني الػػػنوًٌ اؼبػػػوحى، كزبلػػػ  كتسػػػوًٌم، ة الػػػيت زبتػػػزؿ كتقلػػػووضػػػعيٌ ىبرجػػػو مػػػن األطػػػر ال
، ةضػػاريٌ فػػات كؿبفوفػػات يتناقلهػػا أىػػل العلػػم كأرابب الصػػناعة اغبت كـبطوطػػات كمؤلٌ مػػن مػػدكان. بشػػرمٌ ال

  .«ةبشريٌ النسبي ة ال»كهتيمن عليها 
أف نعيػد النظػر يف صبلػة اؼبفػاىيم الكامنػة الػيت تنطػوم  «اظتراجعة النقدي ة»بل إنٌو يتعنٌي من خػالؿ  

التعػػػػارو بػػػػل  حتميٌػػػػة»الػػػػيت ربمػػػػل معػػػػىن ، ةة علػػػػى كبػػػػو اؼبتقػػػػابالت اؼبسػػػػتقطبشػػػػكاليٌ عليهػػػػا  ػػػػياغة اإل
اليت بدكرىا ربمل يف نسػيجها مقٌومػات اال ػطراع   «ةكونيٌ اظتفارقات ال»كاليت توحي أببعاد ، «كالتناقا

ة كاقػػػػع التنػػػػاقا إشػػػػكاليٌ »عمػػػػا تضػػػػمره  الىػػػػذا فضػػػػ. كمقػػػػٌدمات التجػػػػاكز مػػػػن خػػػػالؿ إلغػػػػاء ا خػػػػر
فكيػ  تكشػػ  . ة السػػائدةعرفيٌػة اؼبماديٌػػمفتعلػػة تعػج هبػا مػن أحاديٌػػة التهليٌػز يف  ػػاحل كاقعيٌػة  «كالتصػارع

 سػالميٌ ة موضا البهلث عن سياؽ من شأنو أف يصادر على قراءتنا للرتاث الفكػرمًٌ اإلشكاليٌ الصياغة لإل
ككي  تتأتَّى مراجعة ىذا السياؽ على كبػو هبعلػو أقػرب  يء؟كيفرض عليو تشو ىات ىي ليست منو يف ش

كمػا ؟ خاٌ ػة «ةسالميٌ ة اإلضاريٌ اطت ة اضت»ككاقا ، عاٌمة «بشرمٌ واهر العمراف الظ»ما يف التعامل  انفعن 
يف تصػهلي  منػاىج كمػداخل التعامػل مػا  سػالميٌ الدكر الذم يبكػن أف نقػـو بػو كبػن أبنػاء ىػذا الػرتاث اإل

  ؟صورانكربطها دبساؽ حاضران اؼبعاش كت فكريٌةمن خالؿ إعادة قراءة مصادران ال نسا ٌ ؿبصلة الرتاث اإل
، ةسالميَّ كإف كانت ىذه كغريىا من التساؤالت اليت تعرض للباحث يف مصادر الفكر كالتنظري اإل 

أنٌنا نستطيا من خالؿ كقػىفىات قصرية أف كبػٌدد مالمػ  إال  ،ليم ىذا مقامو الشام الكاليت تستوجب تناك 
كًٌػػػن مػػػن اسػػػتقراء كاسػػػتجالء  يف تراثنػػػا  «سػػػالميٌ اإل اسػػػيٌ سيمصػػػادر الفكػػػر ال»التنػػػاكؿ البػػػديل الػػػذم يبي

  :ارلعلى النهلو الت سالميٌ اإل
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  :اضتقيقة 
كال يبػػػدأ مػػػن طػػػرفني أك مػػػن ، ينطلػػػق مػػػن ركيػػػزة كسػػػطى (21)«اضتقيقػػػة»إٌف مبهلػػػث   (1)

كيبكػػن ، ةكونيٌػػىػػو مركػػز لػػدائرة   «الوسػػل»ك، كمػػا أنَّػػو ال ينطلػػق مػػن مسػػق  فػػراغا،  أطػػراؼ متناقضػػة سبامنػػ
أك –أك إلهبػػاد انفػػذة ، رطػػن الظػػواىاب إذل التوسػػيا مػػدار اإلحاطػػة نفػػوذن  ااالنطػػالؽ مػػن ىػػذا الوسػػ  أفقي ػػ

 .عػػػن مغػػػالق اعبمػػػود كاالكبسػػػار أك االنكسػػػار اأتمػػػني خصو ػػػٌية الػػػدائرة بعيػػػدن  يبكػػػن مػػػن خالؽبػػػا -ثغػػػرة
  :التقابل

فػػال يبكػػن أف ، علػػى مسػػتوايت «التقابػػل»كيقػػا ، «ة التػػدافعالتقابػػل هػػو سػػن  »إف   (2)
التػػػدافا يتسػػػا ليسػػػتوعب الصػػػراع كأحػػػد األشػػػكاؿ  كمػػػا أفٌ ،  ؾبػػػرد التنػػػاق  أك التضػػػادٌ  إذلىبتػػػزؿ التقابػػػل 

ات التدافا كمعطى سنٌم لتسيري  ليٌ الناصبة عن اؼبتقابالت دكف مصادرة سائر األشكاؿ اؼبغايرة كاؼبمكنة 
  .ب األحواؿكتقل   كو ٌ كبو غايتو عع مدار الزماف ال بشرمٌ العمراف ال

  :جدلٌية النٌص كالواقع

 إذلة يكػػوف النظػػر ني اؼبتقػػابالت يف سػػياؽ الدافعيَّػػاالنطػػالؽ كتعيػػة ركيػػزة كسػػطيَّ كمػػن   (3)
  .نظرة استيعاب كذباكز، «الواقع»ك «النصٌ »طبيعة العالقة بني 

كهبػػذا اؼبعػػىن ال ؾبػػاؿ . يكػػوف ؼبواقػػا االفتعػػاؿ «التجػػاكز»الفعػػل ك يكػػوف لطبػػائا «فاالسػػتيعاب» 
كال ، كال بػني خلػق كسػلوؾ، «قػي  كحركػة» بػني كال «الواقػع»ك «الػنصٌ »الفتعاؿ التنػاق  كاؼبفارقػة بػني 

فهػػػذه كغريىػػػا مػػػن متقػػػابالت متفارقػػػات ىػػػي مػػػن دكاعػػػي كلػػػواـز . ىػػػو كػػػائن كمػػػا هبػػػب أف يكػػػوفمىػػػا  بػػػني
كمػا ىػي ، كلكٌنها ليست حباؿ من طبيعة األشياء «تراجيداي عبثٌيات الوثنٌيات القدمية ككرثتها ا دثني»

  .يف أ ل الوجود ًخلقىة أك خليقة

                                 
حيث يبهلث فيو مىا إذا كاف اإلنساف مهما  «أصوؿ الدي »كيف  «أصوؿ الفقق»مبهلث اغبقيقة من اؼبباحث اؽبامَّة يف  (21)

 «اضتقيقة»الواقا كنفم األمر أك أنٌو يصل إذل مىا يغلب على فٌنو أنٌو  بلغت قدراتو كطاقاتو االجتهادية يستطيا أف يبلغ اغبقيقة يف
كتبهلث ىذه اؼبسألة يف مباحث  «اظتخطئة»كفريق يقاؿ ؽبم:  «اظتصو ية»كلذلك انقسم العلماء إذل فريقني: فريق يقاؿ ؽبم: 

يف أكساط علماء الكالـ كعلماء  ككحدة اغبقيقة كتعٌددىا مثار خالؼ كجدؿ كبريين -كما جرت عادهتم بذلك–االجتهاد. 
 أ وؿ الفقو كالفالسفة.
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  :اظتساحة بني النٌص كالواقع 
الػػػػذم تولٌػػػػد يف سػػػػياؽ االحتكػػػػاؾ بتلػػػػك  الػػػػرتاث الفكػػػػرمٌ  كإذل، ةعرفيٌػػػػمصػػػػادران اؼب إذلكابلرجػػػػوع  
كمػن دكاعػي ، «ةضػاريٌ الدافعي ػة اضت»مػن مقػٌدمات  «الػنصًٌ كالواقػع»لنا أٌف اؼبساحة بػني تبنٌي ي، اؼبصادر

ليسػػت ابؼبسػػاحة اؼبستعصػػية علػػى الٌلقػػاء بػػل ىػػي مسػػاحة ا أهٌنػػ إال «السػػعي التػػدافعٌي اعتػػادؼ كالبن ػػاء»
كذلػك ، متهلديٌة؛ ألهٌنا مساحة ؿبكومة يف سباكجات اؼبد كاعبزر بدكافا التجػاذب أبكثػر مػن دكافػا التنػافر

. «الفعػل كاضتركػة»كعليها قػدر كسػ  ىػذا ، «نسانٌ الفعل اإل»اليت منها جعل  «الغا ٌية اظترٌكبة»بفضل 
أك زلفػى أك تقػول  فّنٌو مستأنم ابلنٌو الذم يتمثٌػلٌػو تقػرابن  «العبثٌية»ينأل عن مىا  قا بقدركعليو فٌّف الوا

فيتنزَّؿ عليو يف إطػار ، النٌو يسرم ابذباه كاقا مفتقر ؼبقتضيات الرتشيد كبواعث السموًٌ  كما أفَّ ا.  أك كرعن 
غ كال كاقػا مقطػوع عػن بواعػث يف فػرا  فػال نػوَّ  -إذف– « يا الواقع كيقرأ الٌنص» بشػرمٌ جهد كاجتهاد 

ة عرفيٌػػػػاظت»ٌم مػػػن منطلػػػػق الرشػػػد كىػػػػذا مػػػن الػػػػدركس األكليٌػػػة الػػػػيت نسػػػػتقيها مػػػن تعاملنػػػػا مػػػا تراثنػػػػا الفكػػػػر 
ػػ «اعتػػدل»حيػػث جػػاء ، «ة اطتالصػػةالتوحيدي ػػ الواقػػا حيػػث يتعػػانق اؽبػػدل  اكييكيًٌفػػ، اغبػػدث ادكاغبػػق لريشًٌ

أحاطهػػػا تفاعػػػل اإلنسػػػاف كالواقػػػا معهػػػا  «سػػػور»ككاقػػػا اغبػػػدث يف ضػػػوء آايت بينػػػات كانػػػت لبنػػػات يف 
كأكضهلت كشائج  (22)ارتب  بشركح حفظت يريد كمناسبات النزكؿمىا  منها، بسياج من العلـو كالنقوؿ

علػى ىػدل مػن  «ابلػنصٌ »للتشػٌكل  «الواقع»على كبو تتأٌكد فيو قابليٌػة  «الواقع»ك «الٌنص»بني ترب  
كالػػيت سبثَّلػػت يف كاقػػا منهػػاج النبػػوَّة الػػذم جيعًػػلى للنػػاس ألجيػػاؿ مقبلػػة  ، لتنزيػػلالقػػيم كاؼبثػػل الػػيت ذبلَّػػت يف ا

، «عػامل القػي  كعػامل اضتركػة كالصػوكرة»، «عػامل القػوؿ كعػامل الفعػل»كهلٍلقة كا ػلة بػني عػوادل متعانقػة؛ 
.. «داءاألمانػػة كاأل، الوعػػد كالوفػػاءكالسػػلوؾ: ، العلػػ  كالنفػػعكعػػامل »، «عػػامل اإلميػػاف كعػػامل العمػػل»
  .إخل.

                                 
ىذا فهم متمٌيز من د. مىن ألسباب النزكؿ فنهلن نفهمها يف إطار قدرة القرآف اجمليد اؽبائلة على االستيعاب كالتجاكز.  (22)

مث ذباكز ذلك بعد استيعابو إذل العصور اٌلالحقة، كسيظل القرآف  «جيل التلقي»صر النبٌوة كعصر فالقرآف إبطالقيَّتو استوعب ع
يستوعب كيتجاكز العصور كما يستجد فيها حا يرث هللا األرض كمن عليها. كقد أخطأ أكلئك الذين فهموا أسباب النزكؿ أك 

كالتصاقو بواقا عصر النزكؿ. فذلك  «اترخياني ة القرآف»أهٌنا دليل على مناسبات النزكؿ، أك التوافق بني النزكؿ ككقائا معيَّنة على 
 خطأ فادح سقطوا فيو لتقليدىم لبع  اؼبستشرقني.  -منهم–
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غػريه مػػن ؾبػاالت كاقػػا  منػو كبػػو إذل اكإف ذبػاكزه متسػػامين ، يسػػتوعبوينطػوم علػػى كاقػا ك  افكػاف نص ػػ 
ُى مرشد معلم وبمل ، متجدًٌد كمستهلدىث دكف أف يفقػد قابليٌػة التنػز ؿ  «معامل اإلطالؽ»كمن مث جاء نو 

  .ستوعبها كيتجاكزىااؼبتناىيات فياستجابة لدكاعي النسبٌية يف مواق  ربكمها حدكد 
مػػدار اؼبثػػل األعلػػى  إذلؼبناسػػبة اؼبػػدركات القيميٌػػة كاالنتسػػاب  القػػاب اشػػهدت كاقعنػػألٌمػػة كمػػا أٌف ا 
نسػػػبٌية »ار سػػػاؼبكانيٌػػػة علػػػى كبػػػو جعلػػػت مػػػن القػػػيم معطيػػػات يف م «اليمانيٌػػػة»تقاطعػػػات مػػػا  إذلإضػػػافة 
ابفتعػاؿ  كالػيت دل تقنػا، «ة السػا دةوضػعيٌ لة اعرفيٌػاظت» فرضػٌياتفلػم يقػا النقػي  الػذم أشػاعتو ، «الواقع

ػػ «الواقػػع»بػػل ذىبػػت لتجعػػل ، «الواقػػع»ك «الػػنصٌ »القطيعػػة بػػني  بعػػد أف فٌرغػػت ، علػػى الػػنوٌ  احكمن
بعػد أف ضػلَّت ، فغػاب اؼبطلػق أك غييًٌػبى ، الواقا من أبعاده القيمٌية كأحكمت عزلة الػنوًٌ يف فراغيٌػة متونبػة

حا كػادت ، «النصًٌ كالواقع»عدة التهلك م كاالحتكاـ يف كل من قا ىي «النسبٌية»كابتت ، ويإلبل الس
كينهلػو ، يف عادل أيىب فراغات اؼبرتكز!!  مطلق جديد وبل ؿبل اؼبطلق اؼبغٌيب إذلذاهتا تتهلوؿ  «النسبٌية»

فارقات منطق اؼب ة اليت ربكمعرفيٌ كلو أٌدل ذلك دبوجب ذات العبثٌية اؼب، القواعد كاؼبنطلقات إذل اأبدن  ادائمن 
مطلػػػق  إذلفيتهلػػػوؿ النسػػػيٌب ، ؿبػػػو حػػػدكد الرشػػػد كسبييػػػا اؼبقػػػاييم كقلػػػب اؼبػػػوازين حبيػػػث تتبػػػٌدؿ اؼبواقػػػا إذل

  .بعد أف تنفي عن عاؼبها سائر اؼبطلقات، مث تستبد النسبٌية بسطوهتا، نسيبٌ  إذلكاؼبطلق 
 «قػاتلاظتط»تػزاؿ تلك اؼبعادلة اليت تبػدأ مػن اخ ، ريعة «جدلٌية النٌص كالواقع»ق  سكىكذا ت 

سػػيولة متناىيػػة يف  إذللتصػػل ، كتغييػػب الفوا ػػل، كتنتهػػي بتمييػػا اغبػػدكد، ابسػػتقطاهبا اال ػػطراعيٌ  امػػركرن 
ة عرفيٌػػة العالقػػة بػػني الػػنٌص كالواقػػع مػػ  منظػػور اظتإشػػكاليٌ » كىكػػذا تفتعػػل. «ة اظتطلقػػةعدميٌػػة النسػػبي  »
  !؟دكف كقفة مراجعة أك تساؤؿ، رئو على ضوئهاقستكاليت يراد لنا أف نقرأ تراثنا كن، «ة السا دةوضعيٌ ال

  :سن  الدفع كالتدافع
هههطَس  ؛ة الػػػدفا كالتػػػدافاسػػػنَّ ، مػػػن سػػػنن هللا يف خلقػػػو إفٌ   ِ لْشَّ هههْؾال َ ْفهههِع نَّ َْ َ البقػػػرة(:ُِٓ ،
كالبقػاء كالتفاضػػل ، اغبيػاة كاغبيويٌػة ،كىػي سػٌنة تفػػرتض أٌف األ ػل يف اػبلػق، يتػنيآخػر ا  إذل، (َْ:اغبػج

كاغبركػة ، فالدافعٌية. كمن ىنا يتهلقق الدفا، السبق إذلا كمن مث التطل  ، مكرمة الفضيلة إذلكابتغاء الوسيلة 
، األفئػدة كتعػػوؽ الدافعيٌػػةكتلجػػم ، التجػػاكز؛ ذبػاكز العوامػػل الػػيت تثػب  اؽبمػػم إذلالػيت تسػػعى ، الواثبػة اؽبادفػػة

كأكدعهػػػا الكػػػوف كفطػػػر عليهػػػا ، كالػػػيت أنشػػػأىا هللا قػػػوة دافعػػػة، الػػػيت ىػػػي أسػػػاس اغبيويٌػػػة يف  ػػػريكرة اػبلػػػق
ٍلًقيَّػةكونيَّػابعتبارىػا سػنَّة   «ة اإلخػراجسن  »أتيت ، «ة الدفعسن  »كمػا . ـبلوقاتو ، ة خيليًقيَّػةعمرانيَّػة كسػنَّ ، ة خى

 أٌمػة مػن، للنػاس أٌمػة كىبػرج خػري، كهبعػل رسػالتو حيػث شػاء، يًٌػت كاؼبيًٌػتى مػن اغبػيًٌ فاب ىبػرج اغبػيَّ مػن اؼب
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كإف كػػاف إخػػراج مثػػل ىػػذه ، تبلػػغ الغايػػة يف خرييتَّهػػا أٌمػػة خػػري إذلكاسػػتنفذ قواىػػا ، مغمػػورة أقعػػدىا الػػدىر
كالػػيت زبػػتو ا، رن ة الػػيت جعلػػت لكػػل شػػيء قػػدىػػو مػػن قبيػػل األمػػر كاؼبشػػيئة اإلؽبيٌػػ، يف الزمػػاف كاؼبكػػافألٌمػػة ا

يف مسػػػتول أدن مػػػن التهلليػػػل كالتأ ػػػيل –أنٌنػػػا إال  ،ابؽبيمنػػػة علػػػى أ ػػػل اغبيػػػاة كاؼبػػػوت كاؼبعػػػاد كاغبسػػػاب
كىػو ، أف نقػ  عنػد األسػبابإال  علينػامىػا  ،ةبشػريٌ كطاقاتػو ال، دبعطياتو الزمانيٌػة كاؼبكانيٌػة عمرا ٌ للهلدث ال

ضػػػػمن منظومػػػػة ، رة يف الػػػػدكاعي كاؼبسػػػػبٌباتمستهلضػػػػ كأسػػػػباابن  اسػػػػبهلانو الػػػػذم جعػػػػل لكػػػػل شػػػػيء سػػػػببن 
كالرتجي   ،بشرمٌ بني سنن الدفا كسنن اإلخراج عند تقومي دكرة العمراف المىا  فنرب ، ٌدراتقات كاؼبكونيٌ ال

اؼبوجبػػػػة غبيػػػػواٌيت السػػػػبق  كالػػػػدافعاتكاؼبنشػػػػطات ، الركػػػػود فػػػػاؽبالؾ إذلبػػػػني اؼبثبطػػػػات كاؼبعوقػػػػات اؼبؤديػػػػة 
مواقػػا متقدمػػة تػػؤمن أسػػباب ذبػػد د كخػػركج  طػػات إذلوب عػػع اؼبعوقػػات كاؼبثبٌ للوثػػ، كاالسػػتيعاب كالتجػػاكز

  .الواثبةألٌمة توجد أسباب النهضة ل: كأ وؿ االجتماع بشرمٌ أك بلغة العمراف ال، الكياانت اغبٌية
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  :كيسألونك ع  الرتاث
ؾبػاكر لنجعػل مػن أنيت ىنػا مػن مػدخل ، يف اؼبػدخل األكؿ اكإذا كنا قد كقفنا عند منت الػرتاث نص ػ 
، للهليػاة كلل ػركج كالتجػد دمىػا  أٌمػة اتلكي نعرؼ من خالؿ ىػذا الػرتاث قابليٌػ، «امادةن كموضعن »الرتاث 

كدبػػػا وبملػػػو ىػػػذا الػػػرتاث مػػػن آ ر ، مػػػن نػػػب  حيوَّيتهػػػاألٌمػػػة ال ىبفػػػى مػػػن موقػػػا تػػػراث امىػػػا  كذلػػػك بفعػػػل
رات كدالالت اؼبستقبل فيكوف ال، كتراكمات اؼباضي  اجزءن ألٌمة ل «سياسيٌ الرتاث ال»تعامل ما كمن مؤشًٌ
من تراثها أك  اجزءن ابعتباىا ألٌمة ا يف فكرخا َّة عندما نتعرض للمتعارضات ، من كل امن تراثها أك بعضن 

عنػدما نتعػػرض للمتعارضػػات اؼبتقػابالت مػػن األطركحػػات الػيت يتنػػاكؿ مػػن كبشػػكل أخػػو ، مػػن كػل ابعضنػ
 «ابألصػػالة» امػػركرن  «اضتداثػػة»ات العصػػر ككاقػػا إشػػكاليٌ ، معا ػػركفككٌلهػػم ، خالؽبػػا األكلػػوف كالالحقػػوف

، «ة الػرتاثإشػكاليٌ »كيف كل حاؿ يبقى السؤاؿ الذم يػوحي دبهلوريٌػة اؼبقػاؿ يف . ؽبا أحياانن  اكذباكزن ا، حينن 
ة الػػرتاث مػػن قضػػااي يف ربديػػد مسػػارات الفكػػر كبيػػاف أبعػػاد التػػداخل كالتشػػابك يف إشػػكاليٌ كفيمػػا شػػاكل 

قػل ىػو الثمػني الػذم ؟ فيسػألونك عػن الػرتاث، ةشػكاليٌ ة كلذلك تعٌددت األسئلة اؼبثرية عبوانػب اإلإشكاليٌ 
كيسػػػػألونك عػػػػن . بػػػػوإال  «اضتداثػػػػة»كىػػػػو الػػػػزاد الػػػػذم ال ربصػػػػل ، هدق ػػػػابفتقػػػػاده كتفإال   تيػػػػدرؾ قيمتػػػػوال
يػدكر السػجاؿ  كىكػذا–ث ىػداىا بغػري الػرتا ي الفتنػة الػيت ال ييػرد  أبسػها كال تيرشػدي إذلىػ: قػل؟ «اضتداثة»

كنسػػػػيج مػػػػن اؼبتقػػػػابالت ، مػػػػة اػبطػػػػاب اؼبعا ػػػػر ليفصػػػػ  عػػػػن بنيػػػػة مػػػػن اؼبتالزمػػػػاتكربتػػػػد النػػػػعات يف غب
الػػيت تشػػكل مالمػػ   «ةجتماعيٌػػكاال فكريٌػػةاظتتغػػٌوات ال» اؼبتشػػابكات ىػػي يف اغبقيقػػة مفتػػاح ػبريطػػة مػػن

  .ـوالية ميٌ سالة اإلعربيٌ ة الضاريٌ العصر ك بغة اؼبعا رة يف منطقتنا اغب
كتتنػػػوع اؼبػػػداخل ، أك أف زبتلػػػ  ا راء، ات يف ؾبػػػاؿ الػػػرتاثاالجتهػػػادكليسػػػت اػبطػػػورة أف تتعػػػدَّد  

كألف يكػوف أداةن يف بنػاء  ػرح الفكػر ، إلثراء الرتاث ايكوف زادن ألٌف  شك قابل فكل ذلك كال، كاؼبقرتابت
وبسب لصاحل هنضتها كذبديػد ألٌف  اليويَّة كقابٌتها اغبفاعليػٌ على استعادة  اكشاىدن ، ةاعبديد لألمَّ  ضارمٌ اغب

، كلكػػن اػبطػػػورة تكمػػن يف بنيػػة ككاقػػا كمنطلقػػات خطػػاب الػػػرتاث. ال أف وبسػػب عليهػػا، فكريٌػػةبنيتهػػا ال
مبػا » ضػارمٌ الكتػاب كالشػهود اغب أٌمػة كدبوقػا، اؼبعا ػر ضػارمٌ بواقػا الصػراع اغب اكىي مشكلة ترتب  أساسن 

ة مناىضػػػة موضػػػوعيٌ ربملػػػو األكذل مػػػن خصػػػائو مىػػػا  بكػػػل «اظتعاصػػػرة ةيٌػػػعاظتال»مػػػن  «دتثًٌلػػػق مػػػ  تػػػراث
إذ اؽبػدؼ يف ىػذا اؼبقػاـ اإلشػارة ، كلػيم ىػذا ؾبػاؿ تفصػيل كزبصػيو، ل يف األخريةلل صائو اليت تتمثَّ 

حضػػارة التعػػاي  »مػػن جانػػب؛ ك «االستئصػػاؿ كاالستئسػػاد كالغلبػػة»طبيعػػة اؼبواجهػػة بػػني حضػػارة  إذل
كما إذا   سالميٌ اإل عرفٌ كأثر ذلك على اؼبوق  من الرتاث ال، من جانب آخر «اكزع  االستيعاب كالتج
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موضػػعها  «التعامػػل مػػع الػػرتاث» قضػػٌيةكنٌػػا سػػنجعل منػػو موقفػػا يبهػػد لرتشػػيد اػبطػػاب الفكػػرٌم كيضػػا 
 فنكوف بػذلك، ؼبن أييت بعدان اأك زادن  اكيقدـ ذخرن ، اغبقيق هبا دكف إفراط أك تفري  كبشكل يغم حاضران

 الللهلضػارة كأىػ الكهبذا األداء كالوفاء نكوف أى، ينا األمانة ؼبن سيلهلق بناكأدَّ ، قد قمنا ابلوفاء ؼبن سبقنا
  .«ضارمٌ الشهود اضتألٌمة »لالنتماء 

  :تراثنا كهويٌتنا 
يف يوقعنػا  امنػو موقفنػ لن يسم  أبف نت ذ «هبيوًي تنا»إٌف إدراكنا غبقيقة تراثنا كاكتشافنا لو كعالقتو  

فنقػػا يف التقصػػري كعػػدـ األخػػذ بزمػػاـ اؼببػػادرة يف إعػػادة اكتشػػاؼ ، احملظػػور ككبػػن يف مطلػػا ؿباكلػػة النهضػػة
يػػػػعر اسػػػػتمرار االستسػػػػالـ كاالنقيػػػػاد لألطػػػػر كاؼبفػػػػاىيم مىػػػػا  نٌػػػػو لػػػػيم ىنػػػػاؾأكمػػػػا ،  تراثنػػػػا ألنفسػػػػنا كللعػػػػادل

ألطػر كاؼبفػاىيم الػيت كضػعها الغػرابء تلػك ا، كللمقٌدمات كالنتائج اليت خضعت ؽبا طرائق التعامػل مػا تراثنػا
األكذل بنػػا أف نسػػتفيد فبػػا  إفَّ . الػػذين هبعلػػوف مػػن أنفسػػهم ذاين كمنَّػػا كمػػن تراثنػػا موضػػوعنا عػػن ىػػذا الػػرتاث

ة كمػن ضػاريٌ اؼبسػتنبطة مػن أ ػولنا اغب علمػيٌ د النظػر كالبهلػث الاليػكيف ضػوء تق، كلكن بعقولنػا كبػن ؛قدموه
كإعػادة بنائهػا علػى كبػو هبعلنػا أكثػر قػدرة علػػى ، ا كنعمػل علػى اسػتجالئهابعػد أف نعيػد اكتشػافه، خعتنػا

كىػػػذه كتلػػػك تسػػػتبطن معػػػايري غػػػري معػػػايري ، كيف ضػػػوء مصػػػاغبنا االسػػػرتاتيجيَّة، التعامػػػل مػػػا كاقعنػػػا اؼبعػػػاش
  .اليت هبهلها آخركف «ةشرعيٌ اظتقاصد ال»ر ؽبا كتقومها موازين مستمدة من ا خرين كتؤطٌ 

  :فتنة الرتاث 
رل الػذم درج عليػو حوؿ الرتاث الطابا اغبدًٌٌم كاعبدٌ  «الراه  عربٌ اطتطاب ال»إٌف الذم أكسب  

الػػذم تعيشػػػو  ضػػارمٌ التهلػػدًٌم اغبرٌد فعػػػل ىػػو كاقػػا ، ال شػػك اؼبتنػػاكلوف ؽبػػذا اؼبوضػػوع يف العقػػود األخػػػرية
تنزؼ الطاقػػػة يسػػػ «خطػػػاب عقػػػي  إىللػػػق خطػػػاب الػػػرتاث فحو  »كىػػػو كاقػػػا مػػػأزـك انعكػػػم علػػػى . ةاألمَّػػػ
، «عػػربٌ أزمػة الواقػع ال»بػل لقػد  ػار ىػػذا اػبطػاب ذاتػو مػن عنا ػػر  ؛مػن أف يغنيهػػا البػدألٌمػة ل فكريٌػةال

كردٌبػا يرجػا ذلػك .. «لألمػة ضػارمٌ إعادة بنػاء الػوعي اضت»كعقبة يف ترشػيد ، كمعوؿ ىدـ يف أسم البناء
دل يقػػ  تقصػػريىا ذبػػاه تراثهػػا عنػػد تػػرؾ  الػػيت «ة اظتعاصػػرةعربيٌػػالنهضػػة ال»ؿبػػاكالت أحػػاط بواقػػا مىػػا  إذل

ألٌمػػة   تػػراث احػػٌد جعػػل ا خػػر يوفٌػػ بػػل ذبػػاكز األمػػر ذلػػك إذل ؛ا خػػرين ات إحيائػػو كاسػػتعادتو إذلعمليٌػػ
كهبعػل منػو ثغػرة تقػوي  كاسػتنزاؼ تنفػذ منهػا سػهاـ اؼبناىضػني مػن اػبػارج كتعشػ  فيهػا ، ضٌد مصػاغبها

يف مثػل ىػذا الواقػا تػيثىػار  -كػذلك– ظبـو اغباقدين كأمراض احملبنيكبني . جراثيم الواقا اؼبأزـك من داخلها
فػػركؼ الفتنػػة الكػػعل الػػيت اكتػػوت بلظاىػػا ألٌمػػة ذاكػػرة ا إذلعلػػى كبػػو يسػػتدعي  «فتنػػة الػػرتاث»كتتػػأجج 
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كاسػػتوت علػػى الرشػػادة كاؽبػػدل يف فػػل ، ماهتػػايف ربيعهػػا األكؿ بعػػد أف اكتملػػت مقوٌ ، كىػػي ال تػػزاؿ رببػػو
دل يقػػا مىػػا  تتعػػرض ألعا ػػري االبػػتالء كاألداء ليهلػػدث فػػّذا هبػػا، ةتارىبيٌػػها الوليتٌ ئت أمػػاـ مسػػككضػػع، النبػػوَّة

  .الشفاء التاـ منو حا ا ف
كقػػد يوضػػ  موضػػا التػػداعي كاؼبقابلػػة مػػا الفتنػػة الكػػعل يف كػػل مػػن داللػػة الػػرتاث ابلنسػػبة لػػذاكرة  

مػػا  ضػػارمٌ اث ىػػو زاد األمػػم يف توا ػػلها اغبكػػوف الػػرت   ضػػارمٌ ات التشػػييد اغبعمليٌػػكيف موضػػعو مػػن ، ةاألمَّػػ
اظتراجعػػات »ككمػػا يتجلٌػػى يف ، ة لنػػا كلغػػريانضػػاريٌ كمػػا شػػهدت بػػذلك اػبػػعة اغب  ،كمػػا غريىػػا الالػػذات أك 
 «شػػػاهد قػػػرف»ة بيننػػػا كمػػػا يف كثيقػػػة مناجػػػاة ضػػػاريٌ الػػػيت أتيت هبػػػا إرىا ػػػات ركاد الصػػػهلوة اغب «العقديٌػػػة

الفػػذ كمعلػػم ألٌمػػة للع «أمػػيت كالعػػامل»ككمػػا يف أطركحػػة ، اؼبعػػركؼ ائػػرمٌ اعبز  فٌكػػراؼب لصػػاحبها مالػػك بػػن نػػيبٌ 
معا ػػر مػػن  عػػرفٌ  سياسػػيٌ الػػذم أٌ ػػل لعلػػم  ،حامػػد عبػػد هللا ربيػػا «سػػالميٌ اإل سياسػػيٌ الػػرتاث ال»جيػػل 
 َُٗٗطػو جػابر العلػوا  منػذ عػاـ ألٌمػة ككما يف اؼبراجعات اؽباٌمة اليت بػدأىا الع، مقارف حضارمٌ منظور 
فػػّذا أدركنػػا موقػػا الػػرتاث مػػن . أك معػػارؼ الػػوحي «ةنقليٌػػالعلػػـو ال»اؿ يعمػػل فيهػػا لرياجػػا تراثنػػا يف كمػػا يػػز 
ر السػػبيل يف ىػػذا حػػني يتعثَّػػألٌمػػة تتعػػرض لػػو امىػػا  فّنٌنػػا نسػػتطيا أف نػػدرؾ خطػػورةألٌمػػة ة ذبديػػد بنػػاء اعمليٌػػ
 معػو فقػ  بػل يتهلػوؿ الػزاد الرتاثػيٌ ىذا الػزاد اغبيػوٌم كسػبل التعامػل  فال نفتقد مسالك الو وؿ إذل، اجملاؿ
اتػػو يف آف كاحػػد ذعامػػل مػػن عوامػػل التشػػويو كالغػػب  كتػػداخل الػػرؤل كاخػػتالط األمػػور ليصػػب  الػػرتاث  إذل

 اكجػػودن  «لألٌمػة ضػػارمٌ اضت جتمػػاعيٌ الكيػاف اال»ة متأججػػة ىػدفها الييف خصػػومة سػج اأداة ككسػيلةن كطرفنػ
   ا.كمصرين 
 الذاكرة للماضي كسبث  ا، عن كتطل   الذاكرةن كسبث  ، ةويٌة األمَّ  الرتاث كىي كىذا يوٌض  االرتباط اؼبصريٌم بني 

وًيَّػػة مػػن األمػػور الػػيت أسػػقطت الغفلػػة كىػػذا االرتبػػاط اؼبصػػريٌم بػػني الػػرتاث كاؽبي ، للمسػػتقبل اعنػػللهلاضػػر كتطل  
لتبجيػػل اب احيػػث تصػػٌدل للػػرتاث حيننػػ، يف متاىػػات كػػاف يف غػػىن عنهػػا «اظتعاصػػر عػػربٌ اطتطػػاب ال»عنػػو 

مىػػا  امػػادة للمهػػاترات الكالميٌػػة اغبديثػػة الػػيت كثػػرين  ابؽبػػدر كالتسػػفيو ككػػاد أف يقلػػب الػػرتاث ذاتػػو إذل كأحيػػاانن 
ة مال مػػة منهاجيٌػػ»تطػػوير  شػػك أفَّ  كال. سػػتنفار كاالسػػتالباقتصػػر نصػػيبها مػػن اغبداثػػة علػػى تبعػػات اال

فػال . اؼبعا ػر يف ىػذا اؼبضػمار عػرفٌ ال ىي خري ضماف لتأمني مسار اػبطػاب «للتعامل مع مصادر تراثنا
  .ود األخريةيقا يف مزالق اإلفراط كالتفري  اليت حفت بو على مدل العق

بعػػػػ  اؼبفارقػػػػات الػػػػيت سب ضػػػػت عػػػػن اػبطػػػػاب اؼبعا ػػػػر يف ىػػػػذا  كيبكػػػػن أف نشػػػػري يف عجالػػػػة إذل 
  :ارلاؼبضمار على النهلو الت
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كامنػػة أك الظػػاىرة لألطػػراؼ اؼبعنيٌػػة كعلػػى الػػرغم و بغػػ  النظػػر عػػن اؼبنطلقػػات كالبواعػػث الإنَّػػ :الأك  
 عػػرفٌ ة اغبداثػة كالتجػاكز كرٌكاد نقػد العقػل الاات اؼبواجهػة مػا الػرتاث مػن دعػمػن تكثيػ  كتنويػا اسػرتاتيجيَّ 

نتػػائج ىػػذه اعبهػػود قػػد أتػػت علػػى غػػري مػػراد أىلهػػا حيػػث نالحػػد أٌف ىػػذه  فػػّفَّ ، ضػػارمٌ كدعػػاة الٌلهلػػاؽ اغب
 ذلػك ابلنقطػة قػارانَّ مىػا  ةن إذااؼبعا ػر خا َّػ عػرفٌ ػبطاب الػرتاث يف الفكػر ال إثراءن  اعبهود يف صبلتها  ارت

طػػاب الػػرتاث جػػاء يف ف . كذلػػك مػػن حيػػث الشػػكل كاؼبضػػموف، الػػيت بػػدأ منهػػا اػبطػػاب يف فػػرتة سػػابقة
تقػى كقلمػا ار ، ارلكغلػب عليػو الطػابا السػج، ئخطاب نقل كتلقػي يف شػقيو اؼبػدافا كاؼبنػاك  اتو أساسن بدااي
بغػػٌ  النظػػر عػػن ، ـواليػػيف حػػني يتجػػو ىػػذا اػبطػػاب ، اتزئيٌػػكقػػ  عنػػد اعبمىػػا  اكغالبنػػ، مسػتول اغبػػوار إذل

 التناكالت على مستول أكثر وو  كإذل، ؿباكالت يف التأ يل من منطلقات متباينة إذل، احملتول كالتفصيل
كػػذلك . ة كالعمػػق كاالسػػتقالؿكإف تفاكتػػت ىػػذه اعبهػػود يف األ ػػالة كاعبديٌػػ ،كؿبػػاكالت لتقػػدمي اعبديػػد–

لتنػاكؿ الػرأم ا خػر ابؼبناقشػة كابلتفنيػد كالتعقيػب  تالحد بداايت متفاكتة يف ذبػاكز دكائػر اػبطػاب اؼبغلػق
ػػػ  فكريٌػػػػةللػػػدكافا كربطهػػػا بػػػدالالهتا ال اكربريػػػرن ، للفػػػػركع دبنابتهػػػا اإغباقنػػػ، ةوضػػػوعيٌ للبنيػػػة اؼبنطقيٌػػػة كاؼب اتفكيكن

يتبػا ذلػك مػن آ ر يف ربقيػق مىػا  كال ىبفػى، يف أبعػاده اؼب تلفػة ضػارمٌ إلطارىػا اغب ااعتمادن ، كاالسرتاتيجٌية
  .ات اغبوار ليَّ ك  عمليٌ شد الفكرٌم كالللر  اكفبارسة سبهيدن  اة فكرن ضاريٌ النقلة النوعيَّة اؼبنشودة يف الساحة اغب

، «ةضػاريٌ اضت اظتواجهػة»ما تصػاعد حػدة  «خطاب الرتاث»الحد زايدة االستقطاب يف ن: ااثنين  
بعػػد أف كانػػت تػػدكر رحاىػػا يف ألٌمػػة داخػػل  ػػفوؼ ا كقػػد  ػػاحب ذلػػك انتقػػاؿ ثقػػل ىػػذه اؼبواجهػػة إذل
يف  ةمػػن جهػػة أخػػرل  ػػاحبتها بػػوادر نقلػػة نوعيَّػػ ،ضػػارمٌ األطػػراؼ بػػدعم مػػن جيػػوب مواقػػا االسػػتالب اغب

نػػػػاىج الفكػػػػر كالتطػػػػوير كرد االعتبػػػػار لقضػػػػااي إ ػػػػالح م، كلػػػػواٌيتيف اذبػػػػاه إعػػػػادة ترتيػػػػب األألٌمػػػػة كعػػػػي ا
 ضػػارمٌ اضت جتمػػاعيٌ الكيػػاف اال»ات التهلصػػني كالبنػػاء لتأسػػيم مناعػػة عمليٌػػة يف عرفيٌػػكتوفيػػ  األ ػػوؿ اؼب

  .ةتارىبيٌ اتو الفاعليٌ كأتمني  «لألمة
ػػػ «اظتعاصػػػر عػػػربٌ ة الػػػرتاث يف اطتطػػػاب الإشػػػكاليٌ »كردبػػا جػػػاء اغبػػػديث عػػػن   علػػػى تصػػػاعد  ارن مؤشًٌ

نهػػا يف ىػػذه كيٌ يٌػػة كاغبفػػاظ عليهػػا كتطويرىػػا كسبوً ى ؿبوريٌػػة األبعػػاد اؼبرتبطػػة ببنػػاء اؽبي كعلػػ، ةضػػاريٌ اؼبواجهػػة اغب
الصػػراعٌي  مػػن جانػػب آخػػر يعمػػق مػػن البعػػد اعبػػدرلٌ اتػػو كليٌ   إذلكفبػػا ال ىبفػػى أف ربويػػل الػػرتاث . اؼبواجهػػة
 «صػوؿة كاألنهاجيٌ اظت»م األمر الذم يساعد على رفا مستول اػبطاب من خالؿ فرض ربدٌ ، لل طاب

ات كاالستعاضػػة عػػن زئيٌػػاعتػػاد الوقػػوؼ عنػػد الشػػكلٌيات كالفػػركع كالغػػوص يف اعب «عقػػل مسػػتقيل»علػػى 
فيػػأيت فػػرض ؿبوريٌػػة الػػرتاث ، أك مػػن دكهنػػم سػػواء كػػانوا مػػن األكلػػني–هػػد ا خػػرين االعتمػػاد علػػى الػػذات جب
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كتعبئػػة قػػدرات ، بػػةبعػػث كػػوامن اؼبػػدركات الغائٌ  -كال نقػػوؿ ليضػػمن -ة لكػػي يبهػػدشػػكاليٌ علػػى مسػػتول اإل
كقػػد يكػػوف خػػري مثػػاؿ علػػى ذلػػك سلسػػلة –فريتفػػا مسػػتول اػبطػػاب مػػا نضػػوج الطػػرح ، النقػػد كاؼبراجعػػة

األسػتاذ  لكاتبهػا «اظتعاصػر عػربٌ مذ ػة الػرتاث يف اطتطػاب ال»اؼبقاالت اليت نشػرهتا جريػدة اغبيػاة حػوؿ 
الوقػػػت أتيت خطػػػػورة  أنٌػػػػو يف نفػػػمإالٌ –يف كتػػػػاب هبػػػذا العنػػػواف  اكالػػػػيت  ػػػدرت مػػػؤخرن ، جػػػورج طرابيشػػػي

ليعمػػػػق مػػػػن الطػػػػابا  «ةضػػػػاريٌ اظتواجهػػػػة اضت»التجريػػػػد عنػػػػد ىػػػػذا اؼبسػػػػتول مػػػػن اػبطػػػػاب يف كاقػػػػا احتػػػػداد 
كإعػػػادة بنػػػاء  ػػػرح  «ضػػػارمٌ العقػػػل اضت»تػػو كمػػػدخل لتطػػػوير ؽبػػػذا اػبطػػػاب علػػػى حسػػػاب قابليٌ  التسػػويغيٌ 

  .«ة الفاعلةعقليٌ ال»
لشكل الذم أخػذه قػد جػاء بنتػائج مغػايرة للمقػدمات الػيت ابدر فت  مل  الرتاث على ا إفَّ ا: اثلثن  

ألٌمػة علػى كيػاف ا امن غػائالت اغبداثػة كحفافنػ اابلرتاث كتسربلوا بو مالذن  افالذين أرادكا خرين . هبا أ هلاهبا
، طن دفاعهػػػااككضػػػا الثغػػػرات يف مػػػو ، ػبنػػػاجر أعػػػدائهاألٌمػػػة تعػػػري  فهػػػر ا إذلانتهػػػوا مىػػػا  اكثػػػرين ،  ككحػػػدهتا
مػػػن خػػػالؿ اعبمػػػود كضػػػيق األفػػػق كقلػػػة اغبيلػػػة كضػػػع  الوسػػػيلة كسػػػرعة االنػػػدفاع كالتهػػػور كسػػػهولة كذلػػػك 

الػذين  يف حػني أفَّ ، لقمػة سػائغة للطػامعنيألٌمػة قػدموا تػراث ا، و كغػريهبػذلك كلٌػ، التغرير هبم كاستدراجهم
لنظػر مػن شػأهنا ساعدكا على استنهاض أسم جديدة للمراجعة كا اكتشويهن  اأرادكا تقليمو كربجيمو مس ن 

  .ما ـبلفات عصر آخر «ةمعرفيٌ لقطيعة »أف سبهد 
يف ؾبػاالت  «سػالميٌ ة لقػراءة الػرتاث اإلساسػيٌ األطػر كاظتفػاهي  األ»لقػد قػٌدـ االستشػراؽ ا: رابعن  
كدل يػنجم عػن ىػذا . «ةسػالميٌ ة اإلضػاريٌ اطتػ ة اضت»مػن ر ػيد ، ضمن اجملاالت األخرل، سياسيٌ الفكر ال

كش  تراثنا لنا ؾبرد كضػا مبػاذج مػن عيػوف تراثنػا اؼبهػدرة يف متنػاكؿ أجيػاؿ مػن البػاحثني السبق يف إعادة  
مػػن خػػالؿ تعاملػػو مػػا مصػػادر  -اكلكنٌػػو أيضنػػ، شػػك كػػاف مػػن قبيػػل اإلقبػػازات احملمػػودة كىػػذا كال–اعبػػدد 
 ضػوء ىػذا الػرتاث يف لقػراءة «أدكات البحث كمناهجق تلػك األطػر كاظتفػاهي » إذلإضػافة  -ـدَّ ق -تراثنا
كيف ذلػػػك كانػػػت –بػػػل كمنػػػاق  كمعػػػارض يف كثػػػري مػػػن األحيػػػاف  ؛مغػػػاير «معػػػريفٌ ك  حضػػػارمٌ منظػػػور »

  .كل اػبطورة  -اػبطورة
ران يف أخذ اؼببادرة يف ذبلية تراثنػا مرةن حني قصَّ ؛ نا كبن أبناء الرتاث قد كقعنا يف احملظور مرتنيفكأنَّ  
ا؛ كمرة أخرل حني استسػلمنا يف أ ػوؿ النظػر كالتعامػل مػا كتكاسلنا كتقاعسن، أنبلنامىا  فأنبلنا، ألنفسنا

، ثقتنػا يف غػري موضػعها فكٌنا كمن استعاض لقراءة ا خر عن عقلو ابلنقل عن سواه فأكدعنػا ،ىذا الرتاث
 ،يف كيػػاف األمػػم «الػػرتاث كداللتػػق»الػػذم يعػػي معػػىن ، ر الراشػػد اؼبعتػػعجػػزان عػػن التػػدب ر يف تراثنػػا تػػدب  كع
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الػػذم تعامػػل  وككاقعػػ، أف يضػػعو يف موضػػعو الصػػهلي  ابلنسػػبة للمصػػادر الػػيت اسػػتقى منهػػا كالػػذم يسػػتطيا
  ا.دن متجدٌ  حضارايٌ ك  فكراي    لنا حسن االستفادة كالتوا ل على كبو يثرم بناءن معو حا يتسىنَّ 

فَّ إبػػل  ؛أف ييقػػرأ مػػن منظػػور خػػاص بػػو «سػػالميٌ اإل سياسػػيٌ الفكػػر ال»كدل يكتػػب بعػػد عبػػلًٌ تػػراث  
كبواعثهػا  أك منطلقاهتػا فكريٌػةسػواء يف حيثٌياهتػا الا، القراءة مػرت دبراحػل أقهلمػت علػى الػرتاث إقهلامنػىذه 

  .ةوضوعيَّ ة كاؼبذاتيٌ ال
ػػ  كدراسػػات مت ٌصصػػة –ة سياسػػيٌ ة اػباٌ ػػة ابلدراسػػات النهجيٌػػسػػت األطػػر اؼبعنػػدما أتسٌ  ا:خامسن

الفكػػػر »سػػػول دراسػػػات معػػػدكدة تناكلػػػت إليػػػو  يرجػػػامىػػػا  دل يوجػػػد ،ة اغبديثػػػةعربيٌػػػتيػػػدرَّس يف اعبامعػػػات ال
مػػن مػػداخل مػػدارس االستشػػراؽ الػػيت كانػػت قائمػػة آنػػذاؾ يف عقػػود اػبمسػػينات  «سػػالميٌ اإل سياسػػيٌ ال

فتػارة ، ة بكػل ابحػثكالستينات ما اختالؼ ؿباكر الرتكيز كالتهلليػل يف ضػوء اؼبنطلقػات كالبواعػث اػبا َّػ
مفػػاىيم  كيرة تتنػػاكؿ. ة القديبػػةفارسػػيَّ د الدكلػػة الاليػػفػػرع مػػن تقد اغبكػػم كالدكلػػة يف اإلسػػالـ كاليػػتتنػػاكؿ تق

كمػػػا عيػػػ ًٌ عنػػػق يف ثنػػػااي » يهػػػودمٌ المػػػن إعػػػادة اكتشػػػاؼ تػػػراث الفكػػػر  اكقػػػيم السػػػلطة كالسياسػػػة انطالقنػػػ
الػػذم حققتػػق تلػػك اضتضػػارة لسػػا ر  ثقػػايفٌ ة كاالزدهػػار المػػ  منػػاخ اضتريٌػػ اة مسػػتفيدن سػػالمي  اضتضػػارة اإل
كيرة . «مبذاهبػق كمدارسػق يهودمٌ الكمنها الرتاث –تيارات اليت احتضنتها كحافظت عليها الركافد كال

طيعًٌمػت بػبع  العلػـو اغبديثػة  ةمن منطق كمنطلقػات كىنىسػيَّ  سالميٌ اإل سياسيٌ أخرل جاء تناكؿ الرتاث ال
كيف كػػل . ةكضػػعيٌ رس ة كغريىػػا مػػن مػػداتارىبيٌػػة الاديٌػػكاؼب نفسػػيٌ كالتهلليػػل ال سياسػػيٌ يف ؾبػػاالت االجتمػػاع ال

ة معرفيٌػمػن منطلقػات  «سػالميٌ اإل سياسػيٌ الفكػر ال»ىذه اغباالت غابت احملاكالت اعبديٌة لتنػاكؿ تػراث 
ة الػيت فرديٌ كابستثناء بع  اؼببادرات ال. ة اليت أخرجتوضاريٌ اغب رضٌيةة ارتبطت ابألاجتماعيٌ ة يرىبيٌ ك  فكريٌةك 

الػدكتور حامػد ربيػا مػن أ ػالة كإبػداع يف ألٌمػة أتى بػو العمىا  كلبو منها، اخذت تتبلور يف العقد األخري
كىػػو عطػػاء ال يػػزاؿ يف طػػور ، كمػػا سػػبق أف أشػػران  سياسػػيٌ ة اؼبقارنػػة يف الفكػػر الضػػاريٌ حقػػل الدراسػػات اغب

 ااؼبتػاح يف ىػذا اجملػاؿ أييت بعيػدن  كالفكػرمٌ  علمػيٌ فػّف أغلػب اإلنتػاج ال، جليػة مػن قبػل مدرسػتوتالكش  كال
ظػػػات كمػػػا ىػػػذه التهلف  . ؽبػػػذا الػػػرتاث ضػػػارمٌ ة كالسػػػياؽ اغبرجعيٌػػػة اؼبسػػػتوعبة لأل ػػػوؿ اؼبالنقديَّػػػعػػػن النظػػػرة 

عرفنػػػا يف اؼبصػػػادر القليلػػػة الػػػيت تناكلػػػت  الإصبػػػا–إنٌػػػو : قلنػػػامىػػػا  اؼبعػػػدكدة هبػػػوز لنػػػا التعمػػػيم بػػػدكف تػػػرٌدد إذا
من حيػث  -اتزئيٌ و كمستقل مداخل اختلفت يف اعبكموضوع مت صًٌ   «يف اإلسالـ سياسيٌ الفكر ال»

مىػػا  بكػػل يف مشػػرهبا االستشػػراقيٌ  اهػػا اشػػرتكت صبيعنػػكلكنَّ  -اخػػتالؼ اؼبػػداخل كاحملػػاكر كمنطلقػػات الرتكيػػز
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كعػن ، كالقيمػٌي مػن جانػب عػريفٌ اؼب اإلقهلػاـوبملو ىذا التو ي  من معا  االلتبػاس كالتلبػيم النػاجم عػن 
  . كثري من األحيافيف –ة مغايرة من جانب آخرحضاريٌ ة ك سياسيٌ سبث ل ؼبصاحل 

 -ال اؼبنػػػاىج كاألدكات البهلثيٌػػػة فقػػػ –ة ساسػػػيٌ كإذا كػػػاف االستشػػػراؽ قػػػد قػػػدـ األطػػػر كاؼبفػػػاىيم األ 
أٌف ا  ر كالػػدالالت الػػيت ترتبػػت علػػى ذلػػك يف ؾبػػاالت التعامػػل إال  ،بوجػػو عػػاـ سػػالميٌ لقػػراءة الػػرتاث اإل

ة اعبماعة نفسيٌ ك ألٌمة يف ركح ا اردبا كانت فتكن ة بصفة خا ٌ  «تارخييٌ كال كالفكرمٌ  سياسيٌ الرتاث ال»ما 
ة صباعػػػة  أيَّػػػ -يف قوامػػػة اعبماعػػػة كػػػركن أتسيسػػػيٌ   سياسػػػيٌ كيرجػػػا ذلػػػك ؼبوضػػػوع البعػػػد ال. يهػػػامفٌكر كعقػػػوؿ 

فاػبلل الػذم : بشرمٌ كما يعلمنا ابن خلدكف يف مقدمتو لعلم العمراف ال  -تارىبيٌ اغبضور ال إذلكانت ترنو 
نسػيج الفكػر »تتسرب لػتعم مىا  ا اؼبستول تكوف لو مضاعفات كخيمة سرعافعند ىذألٌمة يصيب فكر ا

يف  عػػرفٌ ال أف نعتػػع مػػن اػبطػػاب الفكػػرمٌ إال  كمػػا علينػػا. «ات األمػػةفاعليٌػػكتشػػل  عمػػرانٌ كال جتمػػاعيٌ اال
  .«فتنة الرتاث»كفيما وبملو من أغراض ، ىذا اجملاؿ
كما تثػريه ىػذه ، «الرتاث كاضتداثة»العالقة بني  كالذم يدكر حوؿإليو  اعبدؿ الذم أحملنا فٌ إحا  

التمػايي »ك، «ةذاتي ػة كالالتبعي ػ»ك، «التقليػد كالتجديػد»ك، «األصػالة كاظتعاصػرة»ات اليػالعالقة مػن متو 
منشػػأ – ربديػػدا «ةضػػاريٌ ابعتيوًيٌػػة اضت»علػػق يتمىػػا  كابختصػػار كػػل، «ةعاظتيٌػػة كالاطتصوصػػي  »ك، «كالتمػػاهي

ة اؼبعا ػرة كىػو عربيٌػال فكريٌةىذا اعبدؿ ىو الذم يغلب على الساحة الا. ًكٍجهةن كاذباىن  ،كفناءن  بقاءن ، الكمآ
مػػن اؼبالمػػ  الػػيت توثػػق توا ػػلو كاتصػػالو مػػن حيػػث ال يػػدرم  ااغبػػديث كثػػرين  عػػرفٌ الػػذم يعطػػي اػبطػػاب ال

مػػا انبعػػاث الػػذم كلػػد  «ضػػارمٌ اضت جتمػػاعيٌ الكيػػاف اال»ل ة يف مهػػد تشػػك  تارىبيٌػػمػػا أ ػػولو ال، أ ػػهلابو
لػت – عػاظتنٌي كسػل بػني أمػ  ال أٌمػة ،أخرجػت للنػاس أٌمػة طتو»ة كنػواة عربيٌ إخراج عرب شبو اعبزيرة ال زتيًٌ

  .«ةحضاريٌ ككلفت الشهادة ابضتق كظيفة ، ة أمانةعاظتي  الرسالة ال
ؽبػػػا اغبػػػد ة ال تعػػػدـ قنػػػوات تػػػؤمًٌن األمػػم اغبيَّػػػ فػػػّفَّ ، صػػػاؿ يف ذاتػػػوكليسػػت الغرابػػػة يف التوا ػػػل كاالتٌ  

صػاؿ يف حلقػات كلػيم التوا ػل كاالتٌ ، تػارىبيٌ األدن من شركط حراكها كحيٌويتها علػى مػدل حضػورىا ال
 كلكػػنَّ  -إال شػػرط مػػن ىػػذه الشػػركط كمػػا يشػػهد بػػذلك يريػػد األمػػم–مػػن األمػػم ألٌمػػة ة تارىبيٌػػالصػػريكرة ال

ؽبػذا  ىػو أفَّ ، اتو اؼبتشػاكلةاليٌ إشػكاؼبعا ػر مػن مفػرؽ  عػرفٌ الذم يدعو لوقفة متأملة عند ر ػد اػبطػاب ال
أبعػاده البنيانيَّػة ذاهتػا علػى النهلػو الػذم  إذليتجػاكز األبعػاد الوفيفيٌػة مىػا  االتصاؿ كالتوا ل من اػبصػائو

، كيف العالقػة بػني السػلطة كالفكػر، من شأنو تكريم أمباط يف التعامػل الفكػرٌم كيف اػبطػاب األيػديولوجيٌ 
يبكػػن تسػػميتو بػػدكرة مىػػا  أك -«سػػل ٌ حلقػػة االجػػرتار ال»كسػػر   فٌ إحػػا  ،ة كا خػػرضػػاريٌ كبػػني الػػذات اغب
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 عػربٌ ال سياسػيٌ العقػل ال»ات الػيت اسػتبطنها سػلبيٌ لااليت مػن شػأهنا إعػادة إنتػاج  «االسرتجاع االجرتارمٌ »
إال  ال يتػػػػأتى –كنقلهػػػا بػػػني جيػػػل كجيػػػل كإف اختلفػػػت السػػػياقات كاؼبسػػػميات، قديبػػػو كحديثػػػو «اظتسػػػل 

ة كتوفيفهػػا يف إعػػادة قػػراءة جامعػػة انقػػدة تضػػا ضػػاريٌ ة اغبرجعيٌػػة اؼبسػػتوعبة لأل ػػوؿ اؼبنهاجيٌػػؼبسػػتنباط ااب
ات سػػلبيٌ للرتجػػي  كالتنقػػي  اؼبقػػدـ لتجػػاكز ال اكتػػردؼ الفػػركع أب ػػوؽبا سبهيػػدن ، ات يف إطػػار الكليٌػػاتزئيٌػػاعب

ة يف التعامػل مػع نهاجيٌػاظت» ضػٌيةقى لػعة خا َّ  أنبٌيةكىذا فبا يضفي . ات الكامنةهبابيٌ لإل الكتفعي، اؼبزمنة
ألٌمػة  «التػدافع كاطتػركج»ات يف تقومي اسرتاتيجيٌ  ؿبوراي   اكهبعل منها منفذن ، «كمصادرع سياسيٌ الرتاث ال

  .رتتعثَّ 
كحقػل  «السياسػة»ة يف تعاملنػا مػا كػل مػن حقػل نظريٌػكال فكريٌػةة كالعرفيٌ لو راجعنا األسم اؼبإنٌنا  

ة كمصػػادر هػػذع سػػالميٌ ة اإلضػػاريٌ اطتػػ ة اضت»يف ضػػوء إعػػادة قػػراءة ، «اصػػرةة اظتعسياسػػيٌ الدراسػػات ال»
، لوجػػػدان اغباجػػػة ملهلػػػة كػػػذلك ؼبراجعػػػة الكثػػػري مػػػن اؼبسػػػٌلمات السػػػائدة «اطتػػػ ة يف األصػػػوؿ كالػػػرتاث

كبعػد أف  -اكذبػاكزن  اكأل بهلنا أكثر قدرة على االستيعاب كالتوفي  ؼبا تقدمو تلك العلـو بعد تناكؽبا نقدن 
يزيد عػن قػرف مىا  جنا على منوالو منذنسالذم  «حالة التلقي اظتستلو كالسالو»كبن قد ذباكزان  نكوف

سبايزىػػػا  فكريٌػػػةكتكػػػوف ؼببادراتنػػػا ال ضػػػارمٌ للتعامػػػل اغب العنػػػدىا نكػػػوف أىػػػ، يف دايران «اضتداثػػػة»مػػػن ذبربػػػة 
  .كآ رىا
مصػادر  إذلة علػى الرجػوع مػن منطلػق اسػتعادة القػدر  «علػ  السياسػة»فعنػد إعػادة بنػاء  ا:سادسن  
 اككفقنػػػ، «اظتراجعػػػات النقديٌػػػة»كقػػػراءة تراثنػػػا كتقػػػومي تػػػراث ا خػػػر مػػػن منظػػػار اؼبوحػػػاة كمناىجهػػػا  تكويننػػػا

–كىػي ، منطلقػات ربليليٌػة خلدكنيٌػة بعػد تطويرىػا إذلقػد قبػد أنفسػنا إزاء مػدخل أقػرب ، ة اؼبغايرةمعرفيٌ لل
حيػث ، بشػرمٌ تضػا فػاىرة العمػراف ال –«تقراء اتريخ األم ة يف اسنهاجيٌ مقٌدمتق اظت»كما ىو معلـو من 

كأقػػػػرب للواقػػػػا علػػػػى اؼبسػػػػتول ، تكػػػػوف مثػػػػل ىػػػػذه اؼبنطلقػػػػات أكثػػػػر غػػػػىن علػػػػى مسػػػػتول التنظػػػػري الفكػػػػرمٌ 
الػػػذم يقلػػػو  ارلة مػػػن اؼبػػػدخل االختػػػز عمليٌػػػكأنفػػػذ حكمػػػة كإحاطػػػة علػػػى مسػػػتول اؼبواقػػػ  ال، ضػػػارمٌ اغب
وانٌ  القػػدمي الػػذم  اليػػكمػػا ىػػو اغبػػاؿ يف الفكػػر ،  «للجماعػػة سياسػػيٌ الوجػػود ال إىل بشػػرمٌ االجتمػػاع ال»

ة الػيت عرفيٌػاؼب رضػٌيةفافتقػد األ «ةة اإلحيا يٌػمنطلق العقالنيٌ »من  بشرمٌ كاف يتعامل ما فواىر االجتماع ال
ػػػفي بػػػني أبعػػػػاد اغبيػػػاة العامػػػػة ، ة كتػػػوازف أبعادىػػػػاضػػػاريٌ اغب ؿ الرؤيػػػػةتتػػػي  وػػػو  فمٌهػػػد بػػػذلك للفصػػػػل التعس 

إلسػقاط اإلطػالؽ يف  اسبهيدن  -«السياسة»يف  امتجٌسدن  العلما بعدىا  إذلعة كاختزؿ اغبياة العاٌمة للجما
 كركفٌ األ سياسػيٌ كمػا التػاريد ال، تػارىبيٌ قبػم عػن ذلػك مػن عواقػب كخيمػة يف الواقػا المىػا  فػنجم، غري ؾبالو
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 «الدكلػػة القوميٌػػة»أسػػطورة اخػػتالؽ  إذليف القػػرف التاسػػا عشػػر  «ةالدكلػػة السػػياديٌ »اغبػػديث مػػا منشػػأ 
ة الناصبػػة عػػن مثػػل ىػػذا اؼبػػدخل األحػػػادٌم عمليٌػػػأحػػد ا  ر الإال  ة يف القػػرف العشػػرينة األؼبانيَّػػاليػػلػػدل اؼبث

تسػتقي  المسػتق حيػواي   الكسوَّغ ؽبػا ؾبػا، الكربطها ابلدكلة شك «السياسة يف الٌقوة»اؼببتسر الذم اختزؿ 
  .دهتا على اعبماعةتها كتفرضها من خالؿ سياشرعيٌ منو 

، «ماكيػػافيللي»كمػػا  ػػاغو ،  اؼبتػداكؿ «علػػ  السياسػػة»عنػدىا يكػػوف ىنػاؾ ؾبػػاؿ ؼبراجعػػة أسػم  
كانبثػاؽ بػذكر اغبداثػة كمػا  «كركبٌ األ ضػارمٌ التطػور اضت» ؽبذا اغبقل فيمػا ىبػو شرعيٌ فقد يظل األب ال

التسػليم  فال يعم ذلك بتػاين  ،ضوحكلكن ينبغي أف كبٌدد الفوا ل بو ، ضارمٌ قدمتها خعة ىذا اغبوض اغب
بػل  ؛«ة أك حداثػة هػذا الفكػرموضػوعي  ة أك علميٌػة اظتواث اظتاكيافيللٌي بػدعول عاظتي  ب» -أبثرو رجعيٌو –

ة اؼبباشػػػرة يف تارىبيٌػػة خا ػػة كلبيئتػػػو الاؼبسػػتبطن عبػػذكره الالتينيَّػػػ ضػػػارمٌ اغب وسػػياق إذلإفَّ نسػػبة ىػػذا الفكػػػر 
ؽبو أدعى للنظر عند تفكيك خيوط ىذا الفكػر ، ة يف مطلا اغبداثةاليطييالت اإلالواقا اال طراعٌي للدك 

كمقاربتػو يف االرتػدادات اؼبنعكسػة  كركفٌ كعند متابعة آ ر ىػذا الفكػر يف مسػار التطػور األ، كإعادة تركيبها
  .ة كاؼبعنويٌةاديٌ ة اؼبتارىبيٌ دبعطياتو ال غرفٌ ها النفوذ الإلية األخرل اليت امتد ضاريٌ على مسار الكياانت اغب

اغبديث سواء أٌرخنا لو من ماكيافللي كىو يقدـ النصيهلة لألمري كوباكره يف  «سياسيٌ الفكر ال»ك 
كبنػػاء قاعػػدة السػػلطة كالػػتمكن يف خضػػم الفوضػػى الػػيت عٌمػػت اؼبػػدف ، اغبػػديث سياسػػيٌ سياسػػة الكيػػاف ال

 أكركابايت تكػػػوين خريطػػػػة كبػػػدا، اـ اإلقطػػػاعة الػػػيت شػػػهدهتا مػػػػا اهنيػػػار نظػػػاليػػػة يف اؼبرحلػػػة االنتقاليػػػاإليط
حيػث  -ةخا ة يف اؼبدرسة االقبليزيٌػ– «جتماعيٌ العقد اال»م مفٌكر سواء كقفنا معو عند حقبة ، اغبديثة
كيقدـ اؼبعٌرات لرتكيز السلطات يف يػد اؼبلػك القػوم القػادر  «الدكلة اظتستبدة»ييسوَّغ لبناء  «هوبي»رأينا 
مث إذا يبعنػػا ؿبػػور ىػػذا الفكػػر مػػا . ات العبػػادرك دة لثػػبػػدٌ ة أبمػػن كاسػػتقرار الػػبالد كاؼبديػػذبػػاكز الفرقػػة اؼبؤ علػػى 

لرأينػػا كيػػ  انتقػػل  -ةبػػني العؼبػػاف كاؼبلكيٌػػمىػػا  ات اغبكػػممؤٌسسػػكاحتػػداد الصػػراعات بػػني –تغػػري الظػػركؼ 
ة كسػػػلطة فبثلٌػػػت يف إطػػػار دعػػػم العؼبػػػاف  تسػػػويغ اغبقػػػوؽ إبقػػػرار اغبػػػرايٌ  إذليف ىػػػذا اغبػػػوار  سياسػػػيٌ الفكػػػر ال

يف الكنيسػػة  لالنشػػقاقاتكعػػالج ،  ديمٌ كالتبشػػري دببػػدأ التسػػام  الػػ، للمصػػلهلة العامػػة كمراقبػػة للسياسػػات
  .كلالنقسامات الدمويٌة اليت قامت يف عصره

كبقػػدر تفاعلهػػا معػػو أتيت النصػػوص ،  اسػػتقراء الواقػػاة جديػػدة تتبػػىنَّ منهجيٌػػىنػػا كىنػػاؾ قبػػد معػػادل  
درجػػػات االنفصػػػاؿ كاالتصػػػاؿ يف اؼبواقػػػا كالثقافػػػات الفرعيَّػػػة  تكإف تفاكتػػػ، ؼبراجعػػػةاؼبعاعبػػػة ابلتشػػػ يو كا

 إذلالرجػػوع إال  كلػػيم أمامنػػا لنتهلقػػق مػػن  ػػهلة تلػػك اؼبقولػػة. ة الواحػػدةضػػاريٌ اؼب تلفػػة الػػيت يف اؼبنطقػػة اغب
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مث الفكػػػر  كالركمػػػا ٌ  وان ٌ اليػػنسػػيج الػػػرتاث الػػوفري الػػػذم خلفػػػو جػػدؿ كنقػػػاش األقػػػدمني مػػن أعػػػالـ الفكػػػر 
و مػػن قبػػل الػػرتاث الػػذم ككلٌػػ -يف غضػػوف القػػركف العشػػر الػػيت توسػػطت القػػدمي كاغبػػديث كركفٌ األ الكنسػػيٌ 

ل شػػػكٌ تات البنػػػاء كإعػػػادة البنػػػاء للػػػوعي ابلػػػذات كلوعػػػاء العمليٌػػػهبػػػا يف توا ػػػل  ال يػػػزاؿ يعتػػػد   اخلٌػػػ  آ رن 
نػة ال ينبغػي أف مكػوانت الفكػر يف حقبػة معيَّ  لنػا كيػ  أفٌ تبػنٌي حػا ي -ة اؼبهيمنػةغربيٌػللهلضػارة ال تارىبيٌ ال

كأفَّ الفصػػػػل كارد كقػػػػائم بػػػػني دائػػػػرة ، الػػػػالـز عنهػػػػا تػػػػارىبيٌ تكػػػوف ابلضػػػػركرة ىػػػػي ذاهتػػػػا مكػػػػوًٌانت اؼبوقػػػػ  ال
ف الفكػػر إحػػا  ؛ة يف مسػػار اعبماعػػة منهػػاتارىبيٌػػاػبطػػاب كدائػػرة اغبػػوادث الػػيت يتشػػكل عصػػب اؼبواقػػ  ال

 اكيبكػػن أف تعػػاد  ػػياغتو كفقنػػ، ة اؼبباشػػرة الػػيت أفرزتػػوتارىبيٌػػكز اؼبواقػػ  اليبكػػن أف تكػػوف لػػو امتػػدادات ذبػػا
أف نسػػػوؽ اإلهبػػػاـ كالغمػػػوض إال  كمػػػا علينػػػا، ولػػػؼبالبسػػػات مغػػػايرة دكف أف يفقػػػد سػػػياقات يكٌنهػػػا يف داخ

 ككرثتػػو االػذم وبػػي  دبوقػ  كثػػريين مػن دعػػاة كضبلػة مػػرياث االسػتنارة كالعقالنيٌػػة مػن حضػػارة اإلسػالـ قػػديبن 
  .ليتض  لنا مثاؿ ذلك ااؼبستضعفني حديثن 

يصػػػعب الفصػػػػل بػػػني مسػػػػاقات التأٌمػػػل كالنظػػػػر يف اعبماعػػػػة  اعمليٌػػػػو كعلػػػػى الػػػرغم مػػػػن أنَّػػػ ا:سػػػابعن  
، فيهػػػا سياسػػػيٌ يبكػػػن ر ػػػد مسػػػاؽ الفكػػػر ال أنٌػػػو إال ،كمػػػا عمػػػد الفكػػػر القػػػدمي،  كسػػػياقات الفعػػػل كاغبركػػػة

ككثػري منهػا  ،بعضػها فػاىر ؛التصلة صبلة معطيات أك تشك  ة ابعتباره ؿبليكالتسليم لو بقدر من االستقال
–ة ات فرفيٌػٌددحملػ ايعػاد  ػقلها بػني الفينػة كالفينػة كفقنػ، ةة كركحيٌػنفسػيٌ ة ك ة كقيميٌػمعرفيٌػمضمر يف عنا ر 

ػػ، كمكػػاانن  زمػػاانن  ال تكمػػن يف ىػػذا اؼبقػػاـ؛ فالػػذم ميٌػػز اغبداثػػة يف الفكػػر  سياسػػيٌ أبٌف حداثػػة الفكػػر ال اعلمن
ة مػػػن منطلقػػات اؼبشػػاىدة كالو ػػػ  سياسػػيٌ كمٌهػػد لبلػػػورة حقػػل التعامػػل مػػػا الظػػاىرة ال كركفٌ األ سػػيٌ سياال

ة الػػيت ة الكالسػػيكيَّ منهجيٌػػلل اخالفنػػ، مث التشػػ يو كالتقريػػر، القابػػل للتهلليػػل كالتفكيػػك كالتفسػػري كالتعليػػل
خالؽ الذم قدـ لو ماكيػافللي ليم ؾبرد فصل السياسة عن األ، ابلدرجة األكذل اأتملي   افلسفيٌ فل قوامها 

ة يف الر ػد كالتقػومي ككحدتػو األكذل كالنهائيٌػ «علػ  السياسػة»مػادة  «القوة غتػردة عػ  اضتػق»مػن  امت ذن 
ػػسياسػػيٌ التعامػػل مػػا الظػػواىر ال كلكػػن ألفَّ ، عبملػػة عالئػػق القػػول كسياسػػة اؼبصػػاحل  اة يف اجملتمػػا أخػػذ هنجن

ػػ، ابلواقػػا اجعلػػو أكثػػر ارتباطنػػ ااسػػتقرائي   إلعػػادة  د ذلػػك اؼبنطلػػق اغبػػداثيٌ كإف كػػاف يف نفػػم الوقػػت قػػد مهَّ
ات توطنػػػت العقػػػل سػػػلبيٌ ضبلػػػو مػػػن مىػػػا  كفبارسػػػةن علػػػى كبػػػو ضبػػػل الكمثػػػا االتعريػػػ  أببعػػػاد ذلػػػك الواقػػػا فكػػػرن 

  .اغبديث كسوغت ذباكزاتو غرفٌ ال ضارمٌ اغب
مثَّلتػػػو حػػػوادث مىػػػا  إذلغبداثػػػة ترجػػػا ة الثػػػورة الفرنسػػػٌية يف قػػػراءة معػػػادل اكال ىبفػػػى أفَّ ؿبوريَّػػػ ا:اثمننػػػ 

اقرتنػت بػوعي خطػاٌف جديػد يف  ةيرىبيٌػة اؼبعنيٌػة يف غبظػة ربػوؿ جتماعيٌػااللتهلاـ كاجملاهبة بػني األطػراؼ اال
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ػػػػػن يف سػػػػػجالت أ ػػػػػهلابو ابسػػػػػم ، غػػػػػرفٌ نسػػػػػيج الػػػػػرتاث الفكػػػػػرٌم ال اطتطػػػػػاب »كىػػػػػو الػػػػػوعي الػػػػػذم ديشًٌ
ا قػػكعػػادل الوا ،عػػادل القػػيم كاؼبثػػل، عػػادل الفكػػر كعػػادل اغبركػػةحيػػث تػػداخلت فيػػو العالقػػة بػػني  «األيػػديولوجيٌ 

، ة للهلكػػػم علػػػى األفكػػػار كصػػػناعة كمزاكلػػػةتولٌػػػدت منػػػو منظومػػػة معياريَّػػػ اجديػػػدن  المت ػػػذة شػػػك، كاغبػػػدث
كمػػػػدل ارتبػػػػاط الفكػػػػرة ابؼبوقػػػػ  ، هػػػػا موقػػػػا الفكػػػػرة مػػػػن اغبػػػػدث كالواقػػػػاكؿبكٌ ، قوامهػػػػا اعبػػػػدكل كاؼبنفعػػػػة

 موضػػعا إلعػػادة «بنيػػة اطتطػػاب الفكػػرمٌ »حبيػػث  ػػارت ، يف الرتشػػيد كالتسػػويغكدكر الفكػػرة ، كاؼبصػػلهلة
كانعكست يف منشأ العلـو اغبديثة ، ة ذاهتاعرفيٌ عادة تشكيل البنية اؼبالتشكل على كبو ا طهلب كاقرتف إب

  .على مستول اؼبمارسة كالتجربة ادعمن  تارىبيٌ اليت قدمت للفعل ال
علػػـو اإلنسػػاف كعلػػـو االجتمػػاع »م تولٌػػد عػػن ذلػػك كانػػت  الػػذكػػنٌي كيف مقدمػػة ذلػػك الصػػرح اؼب 

ػػ «بشػػرمٌ ال اطتطػػاب »ة بػػني علػػى مفارقػػة نوعيَّػػ الةن كشػػاىدن بفركعهػػا الػػيت جػػاءت يف أ ػػوؽبا كتطورىػػا ؿبصًٌ
مفارقػة فلٌػػت كامنػة يف الػوعي اعبمعػػٌي الػذم التقػت عنػػده ركافػد خطػػاب ، «كاطتطػاب اضتركػػيٌ  فلسػفيٌ ال

حركيٌػػػػة »سػػػػار اؽبيجلػػػػٌي فأضػػػػهلت الييف أطركحػػػػات  فكريٌػػػػةكجػػػػدت  ػػػػياغتها الأف  إذل كركفٌ التنػػػػوير األ
ػػػ- «الفكػػػر كدل تتوقػػػ  ظبػػػات  -كفكػػػراي   امعرفيٌػػػ–اؼبعا ػػػر  علمػػػيٌ مػػػن مسػػػلمات الػػػوعي ال -ككفيفػػػة أمنشن

ة غربيٌ يف إطار تشكالت اغبضارة ال ذىيبٌ عند اقرتانو بتشكيل مصلهلٌي أك م «اطتطاب الفكرم اظتعاصر»
 إىلتهػا اضتركيٌػة اظتسػتندة اليٌ ة عتػذع اضتضػارة كمػ  موقػع فعٌ  كػ  الطبيعػة االصػطراعيٌ »ن كلكػ، اؼبعا رة
ة غو مسػبوقة تػؤمًٌ  عتػا الغلبػة اظتطلقػة يف أٌم موقػف مواجهػة تقتصػر عناصػر التقػوم فيػق ماديٌ قاعدة 

علػى ا خػر تراثػو يفػرض – اعاؼبي ػ  ػار اػبطػاب الفكػرٌم اؼبعا ػر خطػاابن ، «ة البحتةاديٌ على اظتقاييس اظت
 -كفكػػراي   كاقتصػػاداي   ااجتماعي ػػك  اكاسػػرتاتيجي   اسياسػػيٌ – ضػػارمٌ بػػل كيلػػتهلم ابؼبوقػػ  اغب ؛مذاىبػػو كمصػػاغبوك 

، ضػارمٌ و مػن مفا ػل التشػك ل اغببػة ذاهتا؛ حبيث يصري بقدر اقرتاغربيَّ ده اغبضارة الالذم ربدٌ كىو اؼبوق  
بل كبغ  النظر عن موضوعاتو ال ينفك أف يكوف ىو  ؛جغرافٌيتوكبغ  النظر عن أطرافو اؼبعنٌية اؼبباشرة ك 

و ةن كداللػػة كلكنٌػػكقػػد تتفػػاكت ىػػذه النسػػبة حػػدَّ . «ة اظتهيمنػػةعاظتيٌػػال»بدرجػػة أك أبخػػرل ػبطػػاب  افػػدن ذاتػػو را
وبملػػػو ذلػػػك اػبطػػػاب مػػػن ركاسػػػب التهلي ػػػز مىػػػا  ىػػػن بنيػػػة اػبطػػػاب اؼبعا ػػػر ذاتػػػو بكػػػلر يبقػػػى يف النهايػػػة 

  .ضارمٌ اغب
هيمنة اآلخر كاستالب الذات »ؽبذا الواقا اؼبزدكج مػن  ااؼبعا ر جاء كليدن  عرفٌ كالفكر ال ا:سعن ات 

كىػػػو وبمػػػل كػػػل ، ات اعبماعػػػة كنظمهػػػافاعليٌػػػيػػػنجم عػػػن ذلػػػك مػػػن تعطيػػػل كتبديػػػد لمىػػػا  مػػػا «ةضػػػاريٌ اضت
كبدرجػة أقػل جػاء  ،بػو الما ىذا الواقا كمنفع الإذ ىو جاء متفاع، ة اؼببتسرةتارىبيٌ قسمات ىذه الوالدة ال
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، اؼبعا ػػر يف كاقعػػو اؼبباشػػر بصػػفة خا ػػة عػػرفٌ ة الفكػػر الفاعليٌػػد علػػى ككبػػن إذ نػػتهلفَّ – اثرن فيػػو كمػػؤٌ  الفػػاع
 ة الفكػػراليػػنػػا نػػؤمن أٌف فعبػػل ألنَّ  ؛التشػػكك يف قابليٌػػة الفكػػر يف التػػأثري يف ىػػذا الواقػػا فلػػيم مػػرد ذلػػك إذل

فلػػم ، كإف بػػدت بعػػ  بوادرىػػا تيػػدرؾ، اؼبعا ػػر عػػرفٌ فكػػر المرىونػػة بشػػركط دل تكتمػػل بعػػد يف بنيػػة ال عاٌمػػة
 إذل-نػػا علػػى ثقػػة مػػن أفَّ إمكػػاانت ذبػػاكز أزمػػة الواقػػا اؼبعا ػػر تعتمػػد بػػل إنَّ –تكتمػػل عنا ػػر ربققهػػا بعػػد 

ة يف ؾبػػػاؿ ىػػػذه ساسػػػيٌ ة اؼبفتقػػػدة للفكػػػر الػػػذم تكمػػػن كفيفتػػػو األفاعليٌػػػعلػػػى اسػػػتعادة تلػػػك ال -حػػػد كبػػػري
كإف كانػت ، غيف التسػويغ كالتعيػر أك النػدب كالتفػرٌ ، كليم كما ىو الشائا، التصويبالعالقة يف الرتشيد ك 

كفيفػػة الفكػػر كاؼبثػػل ابلنسػػبة للهلركػػة ىػػي علػػى غػػرار موضػػا الػػوعي مػػن اإلرادة يف منطػػق اغبضػػارات علػػى 
أخػػرل داخػل اغبقػػل  إذلكمػػن حقبػة  ،أخػرل اختالفهػا كإف تفاكتػت يف كقػػا ىػذا االرتبػػاط مػن حضػػارة إذل

ل يف بنيػة على اؼبستول التكويٌم كاغبركػٌي اؼبتمثٌػ عرفٌ ال ضارمٌ و ابلنسبة للكياف اغبأنَّ إال  ،اؼبشرتؾ ضارمٌ اغب
ا،  أتكيػدن إال  كال يزيػدىا تبػدؿ اؼبوقػا كالزمػاف، ة الفكػر يف تقػومي الواقػاتبقى ؿبوريٌ ، ات اؼبسارآليالتأسيم ك 

أتكيػد الشػاىد يف  كلػو أفَّ . ة الراىنػةعاؼبيٌ يف إطار ال كما يشهد بذلك الواقا اؼبعا ر الذم تعيشو منطقتنا
  .ىذا اؼبقاـ أييت من ًقبل آ ر الفعل كاإلهباب

دل يػتم التهلػرر مػن ىيمنػة مىػا  «اضتديث سياسيٌ للفكر ال»كال يبكن القياـ دبراجعة جذرية  ا:عاشرن  
كمن سبايز تراثنا من جانػب  -بلنتهلقق من نسبٌية ىذا الرتاث من جان– «كؽتارسةن  افكرن  غربٌ الرتاث ال»

كانعكاسػاتو ، يستقي أ ػولو مػن الػوحي «عل  سياسة حديث»كعند ذلك يبكن أف ندرؾ أف بناء ، آخر
لػػػيم إبمكانيٌػػات ذبعلػػػو أكثػػر إحاطػػػة دبعطيػػػات  «سػػالميٌ اإل ضػػػارمٌ مصػػادر الػػػرتاث اضت»كذبلٌياتػػو علػػػى 

مػػا  اسػػاقن يكػػوف أكثػػر اتٌ ألٌف  و قابػػلنٌػػأ التثبػػت أيضنػػ بػػل، «بشػػرمٌ ال جتمػػاعيٌ كاقػػع العمػػراف اال»كدكاعػػي 
ة اديٌ أ وؿ اؼب إذليف مقابل مقاييم االرتداد  نسا ٌ دبقتضى مقاييم التسامي اإل بشرمٌ موجبات العمراف ال

كالػيت انتهػت عػع سلسػلة مػن الت ليػات اؼبتتابعػة ، «ة اضتديثػةوضػعيٌ ة العرفيٌػبنيػة اظت»اجملهلفة الػيت الزمػت 
  .من إنسانو بشرمٌ تفريغ االجتماع ال إذلمث  ،ذبريد اإلنساف من ذاتو ذلإ، كالقياسات اؼبغلوطة

 ضػػػػػػارمٌ يف اؼب ػػػػػػزكف اغب سياسػػػػػػيٌ كخا ػػػػػػة تػػػػػػراث الفكػػػػػػر ال–كعلػػػػػػى ذلػػػػػػك فػػػػػػّف مراجعػػػػػػة الػػػػػػرتاث  
كلكػن ، فقػ  وقديبػو كحديثػ «عػربٌ اطتطػاب ال»علػى مفا ػل التوا ػل يف  قػد يفػت  أعيننػا ال -سالميٌ اإل

و قبػػل العصػػر اغبػػديث كقػػد قبػػد أنَّػػ. ة اؼبعا ػػرة مػػن مػػداخل االسػػتيعاب كالتجػػاكزيٌػػعاؼببينػػو كبػػني المىػػا  علػػى
كيف فػػل اؼبعػػايري كالقػػيم الػػيت قػػدمها األكائػػل كدعمتهػػا فبارسػػات مػػن غبػػق هبػػم علػػى اخػػتالؼ ، عاٌمػػة بصػػفة

ة علػػػى غربيَّػػػد اغبضػػػارة الاليػػػالفصػػػل بػػػني عػػػادل األفكػػػار كعػػػادل األحػػػداث يف تق فػػػّفَّ ، اؼبنطلقػػػات كاؼبضػػػامني
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كانػت  ؛ارلكبقػدر اقػرتاب الفكػر مػن عاؼبػو اؼبثػ. موجبات اؼبعارؼ القائمةكاف يعد من ،  طوارىاأاختالؼ 
كإف كػاف يف كثػري مػن األحيػاف ىػو اؼبسػرح اغبقيقػي  ،كعادل اؼبوجدات كطارئ األحداث، توكحجيَّ ، أ التو

سػواه قلمػا انتهكػت كذلػك مىػا  دل للهلركػة كبػنيفٌّف اؼبسافة بينو كعا ،داليؽبذه التق اأنٌو كفقن إال  ،ؼبادة الفكر
كالفػارؽ بػني خطػاب ، لػو الفكػركابسػم التبػاين الػذم يبثٌ . «كقدسٌية مقاـ التأٌملٌ  فلسفيٌ ال ا التع»حبجػة 

كػػاف الفػػارؽ بػػني خطػػاب . ة الػػيت انطلػػق منهػػاعرفيٌػػاألكلػػني كخطػػاب العصػػور الوسػػطى مػػن حيػػث البنيػػة اؼب
 كركفٌ يف مغرهبػػا األ «اضتداثػػة»خػػذت تتبلػػور معاؼبػػو يف ـبػػاض انبثػػاؽ كاػبطػػاب الػػذم أ، العصػػور الوسػػطى

  .ة اؼبعا رة أقل بكثري من الفارؽ بني خطاب األكلني كخطاب العصور الوسطىعاؼبيٌ بتطوير حقبة ال إيذاانن 
 «سػػالميٌ اإل سياسػػيٌ الػػرتاث ال»ة مػػن إنٌنػػا يف ضػػوء اؼبفػػاىيم كاؼبمارسػػات اؼبسػػتمدَّ  حػػادم عشػػر:

كذلػك  «ة اضتداثػةكاقعيٌػ»نا يبكػن أف نقػـو برتشػيد قبد أنٌ –ده اليببعيد عن تق «االستقراء»ن الذم دل يك
أرض اؼبمارسػػػات  إذلكالنػػػزكؿ  ذبػػػرييبٌ ق مػػػن منطلػػػ «ةسياسػػػيٌ الظػػػاهرة ال»التعامػػػل مػػػا  ابلتأكيػػػد علػػػى أفٌ 

ة ليسػػػت علػػػى قعيَّػػػبػػػل إٌف الوا–بتهلييػػػد أك إبعػػػاد البعػػػد األخالقػػػٌي كالقيمػػػٌي  الػػػيم ابلضػػػركرة رىننػػػ، كالػػػنظم
الواقػػػا  كأفٌ  «ةاليػػػاظتث»األخالقيٌػػػات كالقػػػيم اؼبعنويٌػػػة  ػػػنوا  إذا فهػػػم مػػػن ذلػػػك أفَّ  «ةاليػػػاظتث»النقػػػي  مػػػن 
  .ة ؽبا ؾباؽبا اػباصعمليٌ كاؼبمارسة ال

ا، عمليٌػػك  نظػػراي  ة يبكػػن أف نقػػدـ أدلػػة كثػػرية علػػى إمكػػاف اعبمػػا بػػني البعػػدين سػػالميٌ فمػػن اػبػػعة اإل 
  .ة من النماذج الكثرينسانيٌ أف يقدـ لل عة اإل سالميٌ اإل سياسيٌ اث الكيستطيا الرت 

حبكػػػػم  «اظتعاصػػػػر عػػػػربٌ اطتطػػػػاب ال»يف  ازن فبيٌػػػػػ افػػػػٌّف موضػػػػوع الػػػػرتاث ينبغػػػػي أف وبتػػػػل موقعنػػػػ ؛إذف 
ايز ة كهليٌػز للتمػعربيٌػمقاـ اؼبعا ػرة اؼبرىػوف بتػوازف للقػول يف غػري  ػاحل اؼبنطقػة ال، ة اؼبقاـ كاؼبقاؿاسرتاتيجيٌ 

التوا ػل مػا الػذات  –التوا ػل مػا التمػايزإال  ة أتىبحضػاريٌ ة اؼبغػايرة ؽبيوًيٌػة ذاتيٌػكمقاؿ أ الة ال، ضارمٌ اغب
كعع تطوير ؼبعطيات اؼبقاـ ، عع ذبديد يف األ وؿ كمغايرة يف الفركع فيما ىبو مصادر الرتاث -كا خر

يكػوف ىػذا اؼبوضػوع دبثابػة الثغػرة الػيت ال تقتصػر ف. يف ربديد العالئػق اب خػر ايف  احل معادلة أكثر تكافؤن 
ة اؽبيمنػػة كاالسػػتتباع يف خطػػاب اؼبعا ػػرة كقابليٌػػات االخػػرتاؽ عاؼبيٌػعلػى كشػػ  طبيعػػة األكا ػػر الػػيت ربكػػم 

تػػػدافا جديػػػد تتػػػي  الفر ػػػة لتجػػػاكز اؼبعػػػادالت  اتآليٌػػػ كلكػػػن ععىػػػا تفػػػت  آفػػػاؽ علػػػى، كاالنضػػػباع فيػػػو
  .السائدة

شػػيء مػػن شػػركط التعامػػل مػػا  قدمػػو نكشػػ  عػػنن عػػة اعبهػػد اؼبتميػػز الػػذمكعنػػد مطال اثن عشػػر:
قػدمنا يبكػن اسػت الص بعػ  شػركط التعامػػل مىػا  كبعػد ،بػني أيػدم اؼبثقفػني مػن أبنػاء أمَّتنػالنضػعو  ؛تراثنػا
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عػن  ااغبديثة على كبػو هبعلهػا أكثػر تعبػرين  «ةجتماعيٌ علومنا اال»ما مصادر تراثنا لالستفادة منها يف بناء 
على األمل ككبن يف طور إعػادة البنػاء كالتجديػد  اكابعثن . لواقا حاجتنا اؼبعا رة احضارتنا كأقرب نفعن  ركح

  .ضارمٌ يف  رحنا اغب
ىػو مىػا  كمنهػا، ةذاتيٌػىي شركط ك ، ىو مرتب  ابلباحثمىا  كمن ىذه الشركط اليت يبكن استنباطها 

  .مرتب  ابؼبوضوع
  :قبملها يف ؿبورين عاٌمة هلث يف الرتاثة للبذاتيٌ كلنتهلقق من بع  الشركط ال 
  .صواحملور األكؿ خاص بعالقة الباحث بت صٌ - 
  .بعالقتو دبوضوعو كاحملور الثا  خاصٌ - 
علػػػى الباحػػػث أف ييقبػػػل علػػػى ؾبػػػاؿ حبثػػػو يف الػػػرتاث بعػػػد أف يكػػػوف قػػػد  ؛كابلنسػػػبة للمهلػػػور األكؿ 

و مػن ٌصصكحقل اؼبفاىيم يف زب، ل ما اؼبنطلقاتصو على النهلو الذم ىبولو التعامل اؼبستقتكٌوف يف زبص  
، علمػػػيٌ و اغبػػػديث ال يعػػػم االنغػػػالؽ الكالتهلػػػر ر مػػػن سػػػلطاف الت ٌصػػػ ؛منطلػػػق اؼبسػػػتوًعب ال اؼبسػػػتوعىب

فتكػػوف ، ذاتػػو علمػػيٌ و مػػن خػػالؿ تكوينػػو الكلكنَّػػو يقتضػػي توسػػيا رقعػػة التعق ػػل كالتػػدب ر يف حقػػل الت ٌصػػ
كلػػػيم للمسػػػٌلمات السػػػائدة ، سالت ٌصػػػو كحقلػػػو لتقػػػدير اؼبت ٌصػػػو اؼبتمػػػرٌ ة النهائيٌػػػة يف تقػػػومي رجعيٌػػػاؼب

كإذا جػػاز التشػػبيو فػػّفَّ موقػػا الباحػػث مػػن زبٌصصػػو ، و ذاتػػو دبػػا ىػػو عليػػوكاؼبعطيػػات الناصبػػة عػػن الت ٌصػػ
ٌ  إذلاؼبهنػػدس اإلنشػػائٌي اؼبعمػػارٌم منػػو موقػػا  إذليكػػوف أقػػرب  كعنػػد ذلػػك فقػػ  يسػػتطيا أف . اؼبنفػػذ الفػػمًٌ

 نػػو مػػن االنتقػػاؿ مػػن حقػػل إذلعلػػى كبػػو يبكٌ  ذىمٌ كاغبػػراؾ الػػ فكريٌػػةالـز مػػن اؼبركنػػة اللنفسػػو القػػدر الٌػػن يػػؤمٌ 
ػػػصػػػػدكف ق، «الػػػرتاث»و كخعاتػػػو يف مبهلػػػػث لتوفيػػػ  مفػػػػاىيم الت ٌصػػػ، آخػػػر .   أك اختػػػػزاؿر أك تعس 

تمكن فر ىػذا القػدر مػن الػاكإف استعصػى تػو . ككذلك دكف إجهلاؼ أك إنبػاؿ لكػوامن الػرتاث كخصائصػو
تػػػوفري الفريػػػق البهلثػػػٌي كإيحػػػة  بطريػػػقفػػػال غضاضػػػة مػػػن ؿباكلػػػة تػػػوفري ذلػػػك ، كالتمػػػرس يف الباحػػػث الفػػػرد
كيكوف تنشي  البهلث ، لتكوف ملتقى خعات كمفاعل توليد كاختبار ؽبا، ةعلميٌ كتشجيا إقامة اغبىلىقات ال

  .من خالؽبا علميٌ ال
 -ذىمٌ ربػػر ره الػػ إذلإضػػافة –أف يكػػوف  «رتاثالباحػػث يف الػػ»فعلػػى ، ابلنسػػبة للمهلػػور الثػػا أٌمػػا  

 «ة الكاذبػػة أك اظتوهومػػةوضػػوعيٌ اظت»فػػال موضػػا لػػدعول ، ضػػارمٌ علػػى قػػدر مػػن اإلدراؾ لػػدكاعي ربيٌػػزه اغب
كاألكذل لػػو عنػػد ، فالباحػػث يف الػػرتاث ىػػو ابلضػػركرة  ػػاحب موقػػ . علمػػيٌ افػػرتض ذلػػك ذبػػٌرده المىػػا  إذا

إقدامػو علػى اكتشػاؼ  إذلكاؼبغػامرة ترجػا ، ى حبثػو بػركح اؼبغػامر الواثػق أف يقبػل علػالتعامل ما تراث معنيَّ 
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، ابػبػعات اؼبتنوًٌعػة و يتعامػل مػا حقػل غػمٌ كالثقة ترجا ليقينػو أبنَّػ، اجملهوؿ أك إعادة اكتشافو غبقيقة ميغيَّبة
كقػد تتماثػل . ة لػويكلو دل يكن ذلػك مػن منطلقػات اؼبعطيػات التأسيسَّػ، ة اجملاؿيرىبيٌ كلو كاف ذلك حبكم 

أك أف ، مات حقػل الت ص ػػودٌ يشػرتط أف تتطػابق مػػا مقػ كلكػػن ال ؛تلػك اؼبعطيػات كاػبػػعات كقػد تتغػاير
بػػل يكفػػي اؼبقػػارابت للتعػػر ؼ –تَّت ػػذ ذات الشػػكل لل ػػعات كالتوق عػػات اؼبتعػػارؼ عليهػػا يف سػػواد العصػػر 

  .الشبو كااللتقاء اؼبمكنة دكف الوقوؼ عندىا على مواطن
، علمػػيٌ اث ىػػو شػػرط لالستشػػراؼ الاؼبطلػػوب يف الباحػػث يف الػػرت  «ضػػارمٌ التحيػػي  اضت»فػػّف كعليػػو  

، ا يف كسػػ  اجملهػػوؿ الػػذم ىػػو لػػيم ابلغريػػبكىػػو الػػذم يبهػػد لدقػػة الر ػػد كيشػػهلذ قروبػػة التفاعػػل كالتتب ػػ
ضػا النقػاط سػع الغػور كالقػراءة ؼبػا بػني السػطور كك  إذلكىو الذم وبفز اػبياؿ اؼببدع الػذم يتجػاكز التلقػي 

التحيػػػػي » كعلػػػػى اعبملػػػػة فػػػػّفَّ . كاسػػػػت الص الػػػػدالالت مػػػػن األلفػػػػاظ ،علػػػػى اغبػػػػركؼ عنػػػػد ربريػػػػر اؼبعػػػػا 
ات عمليٌػكىػو الػذم يثػرم ، ةضػاريٌ يف حقل البهلػوث اغب علميٌ ىو كذلك مناط االستشراؼ ال «ضارمٌ اضت

كبوجػػو اػبصػػوص  -فكػػا  نػػوٌ  أمٌ – التفكيػػك كإعػػادة الرتكيػػب الػػيت ال غػػىن عنهػػا عنػػد التعامػػل مػػا الػػنوٌ 
  .«نصو  الرتاث»عندما يكوف التعامل ما 

علػػػػى  «سػػػػالميٌ اإل سياسػػػػيٌ الػػػػرتاث ال»كاؼبػػػػدخل اؽبػػػػاـ ال يعػػػػم أٌف ، ضػػػػركرمٌ إٌف ىػػػػذا التمهيػػػػد ال 
 تػارخييٌ الواقػع ال»ة يف سػالميٌ على مستول فبارسات اغبكاـ كاغبكومػات اإل كأ «العل  كاظتعرفة»مستول 

بػػل إٌف ذلػػك  ؛«كهػػو الػػوحي اإلعتػػيٌ إال  مصػػدر التنظػػو اظتنشػػو»مػػن  امنبثقنػػ قػػد كػػاف تػػرا ن  «سػػالميٌ اإل
هػػا إليسػػوؼ يقػػدـ للباحػػث اؼبسػػلم اؼبعا ػػر مػػداخل للفهػػم كالتفسػػري كالتهلليػػل كالنقػػد ال يبكػػن أف يلتفػػت 

آ ر  إذل ابلتػػػػػارلكدل يلتػػػػػـز ابلقػػػػػدر الكػػػػػايف يف قضػػػػػاايىا؛ فلػػػػػم يلتفػػػػػت ألٌمػػػػػة ا إذلالباحػػػػػث الػػػػػذم دل ينػػػػػتم 
إٌف الباحث الذم يستهلضػر  .«ابلوحي اإلعتيٌ »كمنها تلك الصلة اليت ال تنفصم  ؛«ةذاتي  ا صها الخص»

القطػػب سػػوؼ يكػػوف أقػػدر بكثػػري مػػن ذلػػك الػػذم دل يلتفػػت ابلقػػدر ألٌمػػة ل «ةذاتي ػػاطتصػػا ص ال»تلػػك 
 أقػدر كالك ، لتارىبهػا ككاقعهػا «الصػواب إىلالتفسو السػلي  كاألقػرب »تلك اػبصائو على  إذلالكايف 

اؼبسػػػػتقبل أفضػػػػل مػػػػن اؼباضػػػػي كاقػػػػرتاح اؼبشػػػػاريا اؼبناسػػػػبة عبعػػػػل ذلػػػػك . شػػػػك علػػػػى استشػػػػراؼ مسػػػػتقبلنا
  .كاغباضر
ابؼبػنهج كاألسػلوب الػذم تناكلناىػا هبمػا فاربػة متميًٌػزة  «جدلي ة النٌص كالواقع»لقد كانت معاعبة  

ا قبػػل تنػػاكؿ موضػػوعنا األ ة نظريٌػػػالكتػػاب الكػػرم كال– ومصػػدر التنظػػو اظتنشػػ»يف  ساسػػيٌ كمهمػػة جػػدن
فػاؼبوركث الرتاثػٌي حػا حػني  ؛كذلك غبماية الباحث من اػبلػ  بػني الػرتاث كالنصػوص اؼبوحػاة «ةسياسيٌ ال



 - 47 - 

، يف خصائصػو كمػزاايه ال، فّف ذلك ال هبعلو مسػاكاين أك مقػارابن للػنٌو اؼبػوحى «نصًّا»يطلق البع  عليو 
مػػػن توعيػػػة ال بػػػد  فكػػػاف. يعاب كالتجػػػاكزاالسػػػت الفائقػػػة يف كال يف مصػػػداقٌيتو كتصػػػديقو كىيمنتػػػو كطاقاتػػػو

 ثقػػػايفٌ كال عػػػريفٌ يف سػػػياقنا اؼب «الػػػنصٌ »الباحػػػث ابلفػػػركؽ الكبػػػرية الػػػيت ال منػػػاص مػػػن مالحظتهػػػا يف مفهػػػـو 
كىنػػا أتخػػذ ىػػذه  «الواقػػع»ككػػذلك اغبػػاؿ ابلنسػػبة ؼبفهػػـو . كمفهومػػو يف السػػياقات األخػػرل، ضػػارمٌ كاغب

فػالنو   «ابطتطاب»كإف آثران تسػميتو  «قرآنٌ فالنٌص ال»أتخذىا يف السياقات األخرل اعبدليَّة أبعادنا ال 
إذل كعػػػي اؼب اطػػب كيشػػػتبك معػػػو يف حػػوار كجػػػدؿ يشػػػتٌد  -بشػػكل مباشػػػر–يتوٌجػػػو  قػػػرآ ٌ أك اػبطػػاب ال

ث ة اؼب اطػب كنفسػو حبيػعقليٌػتو حبسب حجم التغيػري الػذم يريػد إحداثػو يف فاعليٌ كيزيد يف قوتو ك  ،كيهدأ
ة كدافعيَّػػة ربملػػو علػػى العمػػل لتغيػػري كاقعػػو كالتفاعػػل معػػو حبيػػث فاعليٌػػذلػػك التغيػػري عنػػد اؼب اطػػب  وبػػدث

الػيت عملنػا علػى التمهيػد  «جبدليٌػة الػنٌص كالواقػع»كيهيئو للدخوؿ فيما عرؼ ، يستجيب للنٌو كرسالتو
  !! بشرحها كعرضها للفصوؿ التالية
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 «القسن األًل»

 الثاني الفصل

 في

 «ضرًرة الونياج»
 :دتهيد

 ْشَيطًجههط ِْ ههْشِكْؼ ِشههْرَعًة َ  ِْ ل للغايػػة ىػػو الطريػػق اؼبوٌ ػػ :«فاظتنهػػاج». (ْٖ:)اؼبائػػدة ِِْكههمٍ  َجَعْلَشههط 
تضػػيا منهػػا الشػػرعة  أٌمػػة أليَّػػةككيػػل  ...هػػا كػػذلكإلييكػػوف اؼبنهػػاج اؼبػػؤدم ، كسبامهػػا ككماؽبػػا، وضػػوحهابك 

، عػػن مػػورده «اظتنهػػاج»انقطػػا فيهػػا ألٌمػػة ككػػذلك الويػػل كػػل الويػػل ، كتضػػل الطريػػق، كتغيػػب عنهػػا الغايػػة
ورد عنػد كػل كتتػوىم اؼبػ، تن دع ابلسػرابفكأخذت تتسوؿ من يرشدىا إذل معادل الدركب ، فجٌفت ينابيعو

  .(23)مدحورة ـبذكلة، كتيرٌد يف هناية األمر عند كل ابب تطرقو، ابب
أك ، أك تتيػػػو عنهمػػػا، عنهمػػػا أف تت لػػػى  ، أكمػػػل شػػػرعة كأمت منهػػػاج ا هللامنهلهػػػ أٌمػػػة كمػػػا كػػػاف ػبػػػري 

لقػػد أخػػذت تبهلػػث عػػػن . كتعاقػػػب فلمػػات اػبىطٍػػبً ، غبيػػاة كتكػػاث  اغبجػػبتضػػل يف تشػػابك دركب ا
إذل إال  غافلة أٌف ذلك لن يؤدم هبا، أنزؿ هللامىا  كلكن يف غري ؛تسعى الىثة كراء أسباهباك ، استعادة الًعزَّة
لتهػا لكٌنها بفضل هللا قد بدأت يف السنوات األخػرية تصػهلو كتنتبػو مػن غف. كخيبة اؼبسعى  ، مزيد من التيو

فبػػا  العلهػػا تػػدرؾ شػػيئن ، بنفسػػهامىػػا  كأخػػذت ذبػػٌد يف السػػري لتغيػػري، العػػزَّة ب كلرسػػولو كللمػػؤمنني لتػػدرؾ أفَّ 
 ابؼبػػورد الصػػايف كلتتصػػدر قافلػػة اغبضػػارة إذل ذاهتػػاكمبلػػغ علمهػػا؛ لتعػػود ، فرتتقػػي إذل مسػػتول أمانتهػػا، فاهتػػا
  .العتصاـ ابلشرعة كالتدرع ابؼبنهاجكلكن ىيهات أف يتهلقق ذلك دكف ا، ة من جديدنسانيَّ اإل

، هػػا العلػػمإلية الػػيت يتو ػػل اديَّػػة اؼبوضػػعيٌ األخػػذ ابألسػػباب ال: ىػػو –يف شػػرعة العصػػر– «اظتنهػػاج»ك
ِدهِِ ل ِفهء َ ِإَذل ِقيهَم َِْيهْؼ ال ِتفْ  :مػن أجػل إ ػالح األمػر، كالعقل اؼبرىكَّػب علػى اؽبػول  ، على الظنٌ  بمٌ اؼب

ْرههِلِحؾنَ  ِْ كمػػن انفلػػة القػػوؿ أٌف اإل ػػالح لػػن يتهلقػػق بػػذلك ، (ُُ:)البقػػرة لأَلْثِض َقههطِْؾل ِإنََّسههط َنْحههِؽ 
يف اػبػػركج مػػػن أسػػػر ىػػذا اؼبػػػنهج ككسػػػر أغاللػػو للػػػدخوؿ إذل مػػػنهج إال  كأف ال ـبػػػرج «وضػػػعيٌ اظتػػنهج ال»

                                 
مرة كاحدة  «اظتنهاج»الطريق إذا اتض ، كابنت مسالكو كآ ره. كقد كرد يف القرآف اجمليد بلفد  «أهنج»ك «هنج»اؼبنهاج من  (23)

ألهنا تؤٌكؿ القرآف كتفٌعلو كتعٌلم  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–سنن رسوؿ هللا من سورة اؼبائدة( كذىب ابن عباس كغريه إذل أف اؼبراد بو  ْٖيف ا ية )
ِحْكَسَة َ يِ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–الناس كيفيَّة اتٌباعو. كلذلك كانت أبرز مهاٌمو  ِكَتطَذ َ لْْ ْتِلؾ َعَلْيِيْؼ آَيطِتَػ َ ِيَعلِ ِسِيِؼ لْْ )سورة  َزكِ يِيؼْ َْ

 للناس.. -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–( كتعليم اؼبنهاج جزء فبٌا يعٌلمو رسوؿ هللا ُِٗالبقرة آية 
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كعنػػدىا تسػػتقيم  ،قػػنياليفيكػػوف مػػورد ، سَّػػم علػػى العلػػم الػػذم عٌلمػػو العلػػيم اغبكػػيمكيؤ ، يسػػتمد مػػن اغبػػق
كلكٌنهػػا حجػػة الطػػاغوت ، بػػراء ذلػػك كالػػدىر مػػن ؛أفسػػد الػػدىرمىػػا  اؼبسػػاعي كاعبهػػود الػػيت تبػػذؿ إل ػػالح

قوهنػػػا فيلقوهنػػػا علػػػى الػػػدىر إف دل هبػػػدكا مػػػن يل، مسػػػئولٌيةكأتباعػػػو الػػػذين ال يريػػػدكف أف وبٌملػػػوا أنفسػػػهم أيٌػػػة 
  .عليو

  :فحضارايٌ نسقاف 
يقػـو  حضارمٌ نسق  ؛بعدنبا يبكن ؼبن شاء أف ىبتاره آخر من نسقمىا  ،نحضاريٌ  إنٌنا إزاء نسقني 

كمعطياتػػػو يف الػػػنظم كاؼبػػػذاىب الػػػيت ربكػػػم ، ةوضػػػعيٌ بعػػػو دبناىجػػػو الكيتَّ ، لة العلػػػم الظػػػٌمٌ كاؽبػػػول  علػػػى ؿبٌصػػػ
  .السلوكٌيات كاعبماعات

كتتبعو مناىجػو الػيت تسرتشػد دبنػابا ، كاؽبدل اػبالو ،قوامو العلم اغبق، بل لومقا حضارمٌ كنسق  
  .كتتقدمو نظم االجتماع كالتآل  كالتعارؼ اليت تقـو على شرعتو، اغبق كاؽبدل  

، هػػػاإليكينسػػػب  «ابلعصػػػري ة»كىػػػو الػػػذم يو ػػػ   –بػػػل السػػػائد–فهػػػو القػػػائم  ؛النسػػػق األكؿأٌمػػػا  
  .ألنَّو نسق اؼبتهلكمني يف مصائر العادل –كٌلها–احملاسن إليو  كتضاؼ
ػ، كأما النسق الثا  فهو اؼبفتقد كاؼبستبعد  ا، لكٌن ذلك دل ينزع عنو  ػفة اؼبمكػن كإف دل يكػن متاحن

  .توافر يف ضبلتو من عـز كسعي كتصميمييتوافر لو من كعي ك مىا  ق يف ضوءكالقابل للتهلق  
 –كحػدىا–الن بػة  ال علػى مسػتول  ، لػدل األٌمػة «يٌ نهػاجالػوعي اظت»مػن بنػاء ال بد  كلذلك فّنٌو 

إذل  «نهػػاجيٌ الػػوعي اظت»حبيػػث يتهلػػٌوؿ ذلػػك  ،كػػل حبسػػب موقعػػو كمسػػتواه،  ألٌمػػة عاٌمػػةبػػل علػػى مسػػتول ا
كسػػلوؾ سػػبيلو يف اؼبعرفػػة كيف سػػائر ، «اظتػػنهج»دافػػا للجميػػا لبػػذؿ سػػائر اعبهػػود اؼبمكنػػة للكشػػ  عػػن 

كاظتمارسػػػات ، ة كنظػػػ  اضتيػػػاة للفػػػرد كاألسػػػرة كاصتماعػػػةثقافيٌػػػالة ك عرفيٌػػػكاظت فكريٌػػػةاضتيػػػاة ال»جوانػػػب 
  .«السلوكي ة
إذل العػػـز كالتصػػميم علػػى  «نهػػاجيٌ الػػوعي اظت»كاؼبنتمػػوف إذل ىػػذا النسػػق يف حاجػػة بعػػد أتسػػيم  

  .كتيسري سبل التعامل معو يف سائر اجملاالت، إشاعة الوعي بو
  :فكي  كبقق ىذين األمرين 
  
  :نهاجيٌ عي اظتضركرة الو : الأك 
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ػػ»  ػػ «اهنػػج هنجن ههْشِكْؼ  :كقولػػو تعػػاذل ،للو ػػوؿ إذل غايػػة اأك طريقنػػ اتعػػم ازبػػذ منهاجن ِْ ِِْكههمٍ  َجَعْلَشههط 
ْشَيطًجهط ِْ كتنبثػق ، فلكػي تسػود الشػريعة «الشػريعة كاظتنهػاج»( فيػو ربػ  كثيػق بػني ْٖ:)اؼبائػدة ِشهْرَعًة َ 

يػػؤدم  «منهػاج»مػػن ال بػد  ةثقافيٌػػكال ةجتماعيٌػكاالة كاالقتصػاديَّة سياسػػيٌ كال فكريٌػةعنهػا سػائر نظػػم اغبيػاة ال
صػلى -رسػوؿ   »كلػذلك ذىػب الكثػريكف مػن العلمػاء إذل أف . كهبعلو حقيقػة كاقعػة –كٌلو–إذل ذلك 

ػ  -  عليق كآلق كسٌل   كأف ىػذه اؼبهمَّػة قػد انتقلػت إذل. يف حياتػو «ةنهجيٌػظتنهػاج كاظتابػدكر  اكػاف قا من
كحكم تلك السرية كالسنن  ،تركو ألمتو من سرية كأفعاؿ كتصرٌفات كأقواؿ موٌضهلة مبيًٌنة لعلل كمقا دمىا 

ا يف القػػرآف كأتكيػػل آايتػػو كتفعيلهػػ اتٌبػػاع الػػيت يتضػػ  للنػػاس هبػػا مػػنهج النػػيٌب يف ةنبويَّػػكاألفعػػاؿ كالتصػػرٌفات ال
 شػػػافعيٌ فػػػال غرابػػػة أف يفٌسػػػر اإلمػػػاـ ال. القػػػرآف كتطبيػػػق آايتػػػو اتٌبػػػاع الواقػػػا حبيػػػث يتأسػػػى اؼبؤمنػػػوف بػػػو يف

الطرؽ كاطتطوات كالوسا ل اليت كػاف »يريد بػذلك  «ةنبوي  السن ة ال»يف ا ية بػ «اظتنهاج»ىػ( َِْ:)ت
ة يف تػالكة آايت   الية كالرسػبوي ػنيسػلكها ألداء مهاٌمػق ال -صلى   عليػق كآلػق كسػٌل -رسوؿ   
كبيػػاف  ، أنػػيؿ عليػػق مػػ  ربػػق كتػػيكيته  كتيكيػػة اجملتمػػع كلٌػػق  ايتػػق ا كمػػاتمىػػا  كتعلػػيمه ، علػػى النػػاس

 «القطػوألٌمػة ا»ك «الوسػلألٌمػة ا»لتكػوف مػنهم  «شػريعة  » يف ظػالؿ -كٌلق–ؽتارسة ذلك  كيفٌية
ػبشػريَّ لللتكػػوف  «الشػاهدة كاظتشػػهود عليهػاألٌمػة ا»ك ػػ اة مبوذجن . «أم ػػة الشػرعة كاظتنهػػاج»ابعتبارىػا  ادائمن

  .«أصوؿ الفقق»لعلم  مؤٌسمكجاما ، ىو إماـ يف الفقومىا  إماـ يف الٌلغة مثل شافعيٌ الكاإلماـ 
ػػ» كعلػػى ىػػذا فػػّفَّ   ة يبكػػن أف نهاجيٌػػكاؼب.. بغيػػة الو ػػوؿ إذل الغايػػة اسػػلك طريقنػػ: تعػػم «اهنػػج هنجن
أك الوسا ل كالوسا ل اليت يتحقق هبا الوصوؿ .. اف الطريق كالوقوؼ على اطتطواتعل  بي»: نعتعىا

قػػػد تعرتيػػػو ك ، كالطريػػػق قػػػد يطػػػوؿ. «تقتضػػػيق األصػػػوؿ كاألحػػػواؿمىػػػا  علػػػى أفضػػػل كأكمػػػل، إىل الغايػػػة
 كمػا بػني اؼبعػارج الػيت، فما بػني اؼبنهلنيػات الػيت قػد زبػرج السػالك عػن سػبيلو، د فيو اؼبنازؿكتتعدَّ ، العوارض

كعنػػػػدىا تكػػػػوف ، تكثػػػػر اؼبزالػػػػق كاؼبهلكػػػػات الػػػػيت تتعثػػػػر إزاءىػػػػا اػبطػػػػوات، قػػػػد ترتفػػػػا بػػػػو لتفسػػػػ  ا فػػػػاؽ
مىػا  كبقػدر، كبيػاف إمكػاف الو ػل، ربي  بو مػن علػم الطريػقمىا  كبقدر، البتغاء الرشد امصدرن  «ةنهجيٌ اظت»

،  معػادل الطريػقلػذم يبػنٌي يكػوف قيامهػا مقػاـ اؼبرشػد األمػني ا، كجهتهػاألٌمة تدؿ على  هلة منطلقاهتػا كسػ
من خالؿ ربديػد اؼبراحػل كالتمييػز ، ات ضب  اؼبسار كفن بلوغ القصدعن كيفيَّ  اكالدليل الذم يعرؼ شيئن 

كًٌػػػػن  بػػػني اؼبسػػػػتوايت كالتهلق ػػػق مػػػػن عالمػػػات االسػػػػتدالؿ عنػػػد اؼبفػػػػارؽ كإدراؾ مراجػػػا االتصػػػػاؿ حبيػػػث يبي
  .هلاؽفاؼبتابعة كاللٌ ، راؾالسالك من التزاـ جادة اؼبسار كمعرفة مناكب االستد

  :ة كاظتفاهي نهجيٌ اظت 
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إال  منهػػاجيٌ كمػػن مٌثَّ فمػػا مػػن عمػػل ، «ةنهجيٌػػاظت»اللَّبنػػات الػػيت منهػػا تؤٌسػػم إال  ليسػػت اؼبفػػاىيم 
، فيمػا ىػو متػاح كمتػداكؿ، ات حبػث كتنقيػبعمليٌ من خالؿ ، «التأصيل للمفاهي »ة عمليٌ كيكوف قوامو 

  .كالقياـ ابلفرز كالتنقي  بغية الوقوؼ على التكافؤ بني احملصوؿ كاؼبقصود ،من أجل التهلقق منو كمعرفتو
 اكلفظنػ امنطقنػ اات الكش  كالت ريج يف غػري اؼبتػاح أك قليػل التػداكؿ يكػوف فبكننػعمليٌ كمن خالؿ  
 ديد سبل ذلككرب «اظتفاهي »يهيئ لبناء مىا  فيما لو أعملت ملكات النظر كالتدب ر للو وؿ إذلا، كمساقن 

يصب  ذلك الكشػ  كالت ػريج يف ؾبػاؿ بنػاء اؼبفػاىيم مػن الواجبػات الػيت تقػا  حبيث ،من كسائل كأدكات
ذلػػك الصػػرح ، ةنسػػانيَّ اإل -ثغػػرة يف  ػػرح–قػػد يرتتػػب علػػى غيبػػة مفهػػـو مىػػا  كذلػػك ألفٌ ، يف مقػػاـ الفػػركض

  .ة ؽبا يف كل عصر كيف كل مصرعرفيٌ الذم يشكل اؼبدركات اؼب
  :ةرجعيٌ األطر اظت

 قياسػػػيٌ ة أك النسػػػق الرجعيٌػػػاألطػػػر اظت»فػػػٌّف ، «ةنهجيٌػػػلبنػػػات اظت»كإذا كانػػػت اؼبفػػػاىيم تقػػػدـ لنػػػا  
مثلهػػا مػػن الرتكيبػػات الكليَّػػة الػػيت يبكػػن اسػػت دامها عنػػد مراحػػل ـبتلفػػة يف مػػا ىػػو ك  «كالنمػػاذج التحليلي ػػة

هلمػػػػػػػة كالعصػػػػػػػب تػػػػػػػدخل يف عػػػػػػداد اللٌ إمٌبػػػػػػا  ،العمػػػػػػل الفكػػػػػػػرٌم اإلنشػػػػػػائٌي أك يف مسػػػػػػػتوايت ـبتلفػػػػػػة منػػػػػػػو
كتغػػدك اؼبفػػاىيم يف غمػػار ذلػػك دبثابػػة صبلػػة ، «’نهجػػيٌ اظت» العمػػل يف غياهبػػا تضػػيا مالمػػ . «ةمنهجيٌػػ»للػػػ

ة نهجيٌػػػمػػػن اؼب «رجعػػػيٌ اإلطػػػار اظت» موضػػػا فػػػّفٌ . أك كضػػػعت يف غػػػري مواضػػػعها، مفػػػاتي  اختلطػػػت أبواهبػػػا
 «اظتفػاهي »فهي تتي  كضا ، اغبركةة للمالم  العامة للموقا ؿبل الرضى كالنظر ك ساسيٌ موضا اػبريطة األ

األطػػر »فكػػأٌف . «ةنهجيٌػػاظت»يف سػػبيل ربقيػػق القصػػد مػػن ، كإخراجهػػا مػػن قوالبهػػا اؼبسػػتقلة.. يف مواضػعها
، ة ؽبػازئيٌػإذ عليها يتوق  ضػب  كربريػك الوحػدات اعب، «ةنهجيٌ ة اظتالي  فعٌ »ىي الكفيلة بتأكيد  «ةرجعيٌ اظت

يف ضػػػوء اؼبنظومػػػة القيميَّػػػة الػػػيت  كلػػػواٌيتكسبييػػػز اؼبسػػػتوايت كترتيػػػب األ، هػػػاكإقامػػػة العالقػػػات االرتباطيَّػػػة بين
فهليػػػث يقػػػٌدـ اإلطػػػار  –«كاظتفػػػاهي  ةرجعيٌػػػاظت األطػػػر»كالعالقػػػة كثيقػػػة بػػػني .. تنطػػػوم عليهػػػا ىػػػذه األطػػػر
  .تقدمها اؼبفاىيم «دعا   اإلطار» فّفَّ ، الضاب  النافم للمفاىيم
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  :ةعيٌ رجاظت الفرؽ بني اظتفاهي  كاألطر 
  :بينهما يبكن إهبازه يف نقطتني ساسيٌ االختالؼ كالفرؽ األ 
  .«اظتفاهي »ة بناء عمليٌ ة اليت تنطوم عليها ذىنيٌ ات العمليٌ تتصل ابل: األكىل 
  .ةعمليٌ فت و مستول أك نطاؽ النظر الذم يفرتض يف كل : الثانيةأٌما  
القػػدرة علػػى  :دبعػػىن... اإلسػػهاب التهلليلػػيَّ كدكف اػبػػوض يف التفا ػػيل فػػّفَّ بنػػاء اؼبفػػاىيم يقتضػػي  

فالتعامػل يكػوف علػى قػدر الوحػدة اؼبعنيَّػة  –ات كتنقيهلهازئيٌ يف اعب وكالتمهلي–فك الوحدة إذل عنا رىا 
، «رجعػيٌ اإلطػار اظت»على خالؼ مقتضيات التعاكف يف ؾبػاؿ ، كيتطلب منها مهارات ربليليَّة ابألساس–

الػرتابل »كالبهلث عن خطوط ا، موقعي   اول تصور أعمدة البناء تصورن كيكوف التعامل منذ البدء على مست
تعامػػػل مػػػن يتعامػػػل مػػػا مػػػادة البنػػػاء فيهللٌلهػػػا إذل  –لػػػيم التعامػػػل إذف.. مػػػن البػػػدء.. «األفقي ػػػة كالرأسػػػي ة

التعامػػل يكػػوف مػػا األعمػػدة كإمٌبػػا  ،كمػػدل تكػػافؤه مػػا البنػػاء، ليتهلقػػق مػػن  ػػالحيَّة كػػل منهػػا–عنا ػػرىا 
  .كأكيد اؽبيئة كالبناء كاؽبيكل
ففػػي اغبالػػة األكذل يقػػ  الباحػػث موقػػ  ، كمػػن ىنػػا يكمػػن الفػػارؽ يف اؼبسػػتول ا خػػر مػػن النظػػر 

االصػػطالح .. اللفػػ ».. اػببػػري يف معمػػل الفهلػػوص الطبيَّػػة أك اغبيويَّػػة يبسػػك ابجملهػػر كػػي يفهلػػو العيًٌنػػة
ة سػماكيٌ الرا ػد للقبَّػة ال موقػ .. «جعػيٌ ر اإلطػار اظت»كيق  نظريه يف حقػل .. «الذم منق يصاغ اظتفهـو
عساىا أف تكػوف الشػاردة الػيت ربمػل يف  أكع مساحة من الرؤية حا ال يغفل عما ايبسك ابؼبنظار متوظٌبن 

كىػػو إذ يتػػػدبَّر ، إذل اؽبيئػػة أك  ػػلة بػػني األعمػػدة اليف البنيػػػاف أك مػػدخ اقػػد ييشػػكًٌل بعػػدن مىػػا  كركدىػػا علػػى
كماهتػػػا»إذل اسػػػتيعاب مالمػػػ  اؽبيئػػػة الكليَّػػػة لعلػػػو يتهلقػػػق مػػػن  اؼبواقػػػا علػػػى امتػػػدادىا يعمػػػد دكف أف ، «ػتي

ػػػالت دكف أف تسػػػتغرقو التفا ػػػيل، «متشػػػاهباهتا»يضػػػيا يف  مث إذا بػػػو يرسػػػل النظػػػر .. أك يقػػػا علػػػى اؼبفصًٌ
يبدىعىػػػة اابحثنػػػ

ه مػػػن موقػػػا ىػػػذ.. عػػػن األمبػػػاط كالتشػػػكيالت الػػػيت تتولَّػػػد عػػػن ارتبػػػاط أجػػػزاء اؽبيئػػػة البديعػػػة اؼب
ػالهتا.. «أٌمػات اظتفػاهي »اليت ىػي أـ  «اظتيحكمات» كيف كػل جولػة يػزداد البصػر .. أك عػع تشػابك مفصًٌ

يعػود ليزيػد مالمػ  –بفضل ارتياده ا فاؽ كالتقاطو اإلشارات اؽبادية عع األضػواء النورانيَّػة ، كاستنارة مراانن 
يت ال تػػػػػزاؿ عنػػػػػد ىػػػػػذا اؼبسػػػػػتول الرتكيػػػػػيٌب بػػػػػني الػػػػػ.. اتجزئيٌػػػػػلل االكليَّػػػػػات كمفٌرًعنػػػػػ امسػػػػػتجلين  إطػػػػػاره تبيػػػػػاانن 

ات جزئيٌػػػات كإف جػػػاءت يف مسػػػتول كليٌػػػ  أك قػػػل ىػػػي مشػػػاريا –ات أدنكليٌػػػ  فهػػػي كػػػذلك، «اظتفػػػاهي »
كتيسػتمد  القػدرة االسػتيعابيَّة للنظػر  –«القطػوألٌمػة ا»أك  «ةشػرعيٌ للدكلػة ال قياسيٌ النسق ال: مثاؿ عتا»

تعاضد بني عميليت الرتكي  علػى ارتيػاد ا فػاؽ كمالمسػة مػادة األسػاس يف الكليَّات من مقدار التوافق كال
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لنػا طبيعػة تبػنٌي ت، فقػ  العمػ نهػاجيٌ كمن ىنا فّنَّو من خالؿ منازلة مواقا العمػل اؼب.. اليت منها تبىن اؽبيئة
، ك اؼبفػػاىيمة تلػػاليَّػػللتهلٌقػػق مػػن فػىعٌ  «ةرجعيٌػػبنػػاء األطػػر اظت»ة عمليٌػػك  «بنػػاء اظتفػػاهي »ة عمليٌػػالعالقػػة بػػني 

  .ةنهجيٌ كلتهلقيق غاية اؼب
يفيػػده مىػػا  إلبػػراز، نهػػاجيٌ تػػني يف  ػػدر البنػػاء اؼبعمليٌ كنقػػ  عنػػد ىػػذا التمييػػز بػػني طبيعػػة كػػل مػػن ال 
قػػد يتوقػػ  عليهػػا مصػػري ، يف ىػػذا اجملػػاؿ.. بقصػػد لفػػت النظػػر إذل حقيقػػة ىامػػةإال  كلػػيم ذلػػك، التمييػػز
ن أٌمات القضااي اليت علينا أف نواجههػا ككبػن بصػدد االنتقػاؿ بو فها م «ةنهاجيٌ اظت» قضٌيةففي  .توجهنا

هبػػػب األخػػػذ  عملػػػيٌ مػػػن الغايػػػة كاؽبػػػدؼ اؼببتغػػػى إذل  ػػػعيد اؼبسػػػعى ال «ة اظتعرفػػػةإسػػػالمي  »شػػػركعنا يف دب
  .مكاانت تعميموإك ، توفاعليٌ ة اؼبشركع ك عمليٌ ابألسباب كتنفيذ العامج الختبار مدل 

  :ةنهجيٌ عقدة اظت: اثنينا
كال ىبفى معىن  –ـو ذباكزىايلااليت يقا على كاىل علمائنا  «ةنهجيٌ عقدة اظت»ذه اغبقيقة تعتع كى 

كيبعػػػث فينػػػا عزيبػػػة الصػػػػهلوة ، قػػػرف يػػػوحي لنػػػػا ابلقػػػدرة علػػػى السػػػبق ؛التهلػػػٌدم ككبػػػن علػػػى مفػػػرتؽ قػػػرنني
لدفا ضػريبة  تقٌدـكقرف يعيدان إذل مرارة كاقا الفشل يف الٌلهلاؽ ابؼب ،كالنهوض بعد استعادة الوعي ابلذات

فػّف اجتيػازان ؽبػذه اؽبػوة الػيت . كاف لنا أف نغفل عنهامىا   فرَّطنا يف أ وؿمىا  قعودان يف مقاعد اػبوال  بعد
العقػػدة »تتوقػػ  علػػى مػػدل قباحنػػا يف التغلٌػػب علػػى ىػػذه إمٌبػػا  ،بػػني قػػرف الػػرايدة كقػػرف الٌلهلػػاؽمىػػا  تفصػػل

  ..«ةضاريٌ اضتللوثبة »اليت ىي الوجو ا خر .. «’ةنهجيٌ اظت
ذلػك الفػارؽ بػني  اعمليٌػفهػي تتمثَّػل يف مػدل قػدرتنا علػى أف نسػتوعب ، «ةنهجيٌػالعقػدة اظت»أٌما  

مسػػػػػػتول التعامػػػػػػل يف حالػػػػػػة بنػػػػػػاء : أم ؛«ةنهاجيٌػػػػػػاظت قضػػػػػػٌية»تػػػػػني أك اؼبسػػػػػػتويني مػػػػػػن التعامػػػػػػل يف عمليٌ ال
 –نػػػػػتظم تلػػػػػك اؼبفػػػػػاىيمالػػػػػذم ي «رجعػػػػػيٌ بنػػػػػاء اإلطػػػػػار اظت»كمسػػػػػتول التعامػػػػػل يف حالػػػػػة .. «اظتفػػػػػاهي »

  .و اختالؼ نوعكلكنَّ .. فاالختالؼ ليم اختالؼ درجة
أبف يطلق قرائهلنا كقدراتنا يف ؾباؿ  –لو أنَّنا أحسنا تناكلو–ىو كفيل مىا  كإفَّ لنا يف تراثنا الفكرمٌ  

تقاؿ إذل موقػا بنػاء أردان االنمىا  كتقل لدينا ا  ر اعبانبيَّة فيما يبكن أف نستعني بو إذا.. «بناء اظتفاهي »
أهٌنػػػا  إال –علػػػى الػػرغم فبػػا رأينػػاه بينهػػػا مػػن الوشػػائج–فالعالقػػػة بػػني اؼبعمػػل كاؼبر ػػد . «ةرجعيٌػػاألطػػر اظت»

كلػيم –ة نهاجيٌػة اؼبعمليٌػيف ضػوء تقويبنػا ؼبوجبػات ال، كلكنَّها عالقػة مفرتضػة –اليست عالقة قائمة مسبقن 
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بػل إفَّ األمػر لػيم أمػر تػزامن أك تتػابا  –تتػابا حلقاهتػا يضمن االنتقػاؿ مػن مرحلػة إذل أخػرل يفمىا  ىناؾ
  .(24)من ذلك اقد يبني لنا شيئن مىا  فقهيٌ كال  ورلٌ كلنا يف تراثنا األ، فيما بني ىذه اغبلقات

للنظػر  اموضػعن  -علػى ىػذا اؼبسػتول مػن تراثنػا الفكػرمٌ -ة ضاريٌ كما ذلك فّنَّو إذا كانت خعتنا اغب 
 اموقعنػػا، كمرجعنػػ الأ ػػ «ةحضػػاريٌ أم ػػة »يرجػػا كجػػودان ابعتبػػاران . فػػّفَّ ؼبصػػدر ىػػذه اػبػػعة، يف ىػػذا الشػػأف

 ةقرآنيَّػالكيف الس ػنَّة –ة اليت ترجا إذل الػوحي كالػيت تتمثػل يف القػرآف الكػرمي سالميَّ ذلك أفَّ أ ولنا اإل ،آخر
ـو كمػا كانػت اليػ–ة اغبرجػة تارىبيٌػبػو هنتػدم إزاء غبظاتنػا ال اتبقى لنا نعاسن  –ة الصهليهلة اؼبنبثقة عنونبويَّ ال

كبػاكؿ أف أنيت بػبع  داللتػػو مىػا  كىػػذا –كال ينضػب اـ لنػا اؼبعػني الػػذم نسػتقي منػو أبػدن كتقػدٌ  –يف اؼباضػي
الػيت يسػتقيم هبػا  ػرح اؼبعرفػة يف  «ة البديلػةنهاجيٌػاظت»مػات يف مقوٌ  –حٌ  ؾباؿ حبثنا ىػذاذلك ف، كأدلتو

  .«علـو االجتماع كعلـو األمة»
  :سالميٌ يف مصادر التنظو اإلا: اثلثن 
بعػد أف دل  «ت كاظتبػادئ كالقػي  كاألحكػاـرايٌ نظػإنشػاء ال»مصػادر  «مصادر التنظو»إذا أريد بػ 

ىو اؼبصدر اؼبنشئ الوحيد  اكاحدن  امصدرن  –بفضل هللا–تكن كالكش  عنها كتعري  البشر هبا فٌّف لدينا 
، الػػذم هبػػب أف يقصػػد للكشػػ  عنهػػا –كحػػده–كىػػو . كىػػو القػػرآف اجمليػػدإال  -كلٌػػو–اؼب ػػتو  بػػذلك 

فػػػٌّف لػػػو كفػػػائ  أخػػػرل غػػػري  «مصػػػادر التنظػػػو»عػػػداه مػػػن مىػػػا ا أٌمػػػ .كبيػػػاف كوهنػػػا فبػػػا ينػػػدرج فيمػػػا ذكػػػران
 «سػػالميٌ مصػػادر التنظػػو اإل» ال ىبفػػى أفَّ : ذلػػك بوضػػوح كػػاؼ نقػػوؿتبػػنٌي ؛ كلي«اإلنشػػاء كالكشػػف»

                                 
لنا كنورد ىنا فقرة موحية يف ىذا اجملاؿ ؼبا ندلل عليو يف مالحظتنا على مصادران الفقهيَّة من حيث إنٌنا الحظنػا اسػتيفاء أ ػو  (24)

اليت ندعو إليها نفتقدىا يف كل من العقل اؼبسلم اؼبعا ر كيف جوانب من تراثنا، كقد نعزك  «النظرة الكلٌية»القرآنيَّة ؼبقومات تلك 
ذلك إذل اػبطأ الذم يتعرض لو النافركف يف اؼبناسبات بني ا ايت حني يعكفوف على حبث الصالت اعبزئيَّة بينها بنظر قريب إذل 

غاضني أبصارىم عن النظاـ الكلٌي الذم انتظم السورة يف صبلتها؛ فكػم هبلػب ىػذا النظػر القا ػر  –القضااي اؼبتجاكرة القضيتني أك
 لصاحبو من جور كاكبراؼ عن اؼبقصد؟!

كهل يكوف مثلق يف ذلك إال كمثل امػرئ عرضػت عليػق حلػة موش ػاة دقيقػة الوشػي ليتأمػل نقوشػها فجعػل ينظػر فيهػا خيطنػا »
عة رقعػة.. ال جيػاكز ببصػرع موضػع كفػق.. فلمػا رآهػا يتجػاكر فيهػا اطتػيل األبػيا كاألسػود، كخيػو  آخػر ؼتتلػف خيطنا.. كرق

ا مل جيد فيها م  حس  اصتوار بني اللوف كاللوف مىا يركقق.. كلكن ق لو مد بصرع أبعد م  ذلك إىل  ألواهنا اختالفنا قريبنا أك بعيدن
بني اصتملة كاصتملة مىا مل يرع بني الواحد كالواحد، كلتبػنٌي لػق مػ  موقػع كػل لػوف طرا ف م  نقوشها لرأل م  حس  التشاكل 
حػ  إذا ألقػى علػى اضتيلػة كلهػا نظػرة جامعػة تنػتظ   –مػا مل يتبػنٌي لػق مػ  قبػل–يف غتموعتق إبزاء كل لوف يف اجملموعة األخرل 

كراجػا النبػأ العظػيم، د. دمحم عبػد هللا دراز، ص  -«أهبػرأطرافها كأكساطها بدا لق م  تناسق أشكاعتا كدقة صنعتها مىا هو أهبى ك 
(ُٓٗ.) 
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أك مػػن حيػػث موقعهػػا مػػن ؾبػػاؿ أك قصػػد  –ةذاتيَّػػتتهلػػٌدد كتتفػػاكت فيمػػا بينهػػا سػػواء مػػن حيػػث قيمتهػػا ال
علػػػى أسػػػم مسػػػتوية  «ةسػػػالميٌ اظتعرفػػػة اإل»نبهلػػػث يف إرسػػػاء قواعػػػد  ككبػػػن إذ.. البهلػػػث موضػػػا التنظػػػري

كلػػػواـز البهلػػػث الت ٌصصػػػي مػػػن حيػػػث االٌتسػػػاع  «ةنهجيٌػػػاالسػػػتقامة اظت»ذبمػػػا بػػػني دكاعػػػي ، ك ػػػهليهلة
بد  فال –كالعمق كالكفاءة كاإلحاطة كقابليَّة االست داـ أك التوفي  كاالنتفاع يف أكثر من مستول كؾباؿ

ابلعالقػة الػيت توجػد بينهػا مػن حيػث  :أم ؛كدبوقعهػا النسػيبًٌ ، ة ىػذه اؼبصػادر يف ذاهتػالنا من أف نلػم بطبيعػ
، منهػػاجيٌ أك ؿبػٌدد ، ابإلضػافة إذل الوقػوؼ عنػػد خصػائو كػل مصػػدر أك مرجػا، نسػبة بعضػها إذل بعػػ 

تيفاء علينػػا أف نعلػػم سبػػاـ العلػػم أبٌف ر ػػانة كاسػػتقامة كاسػػ فػػّفَّ ، كفػػوؽ ذلػػك. كبيػػاف ؾبػػاالت االسػػتفادة منػػو
حػػا  –اتقتضػػي تضػػافر ىػػذه اؼبصػػادر صبيعنػػ– «كاالجتمػػاعألٌمػػة ة يف علػػـو انهاجيٌػػقاعػػدتنا اظت»ككفػػاءة 

، قبػل ذلػػك فػػّفَّ معرفػػة طبيعػػة كخصػائو كػػل مصػػدر علػػى حػػدة ؛كلكػػن.. يبكػن أف تتكامػػل األبعػػاد فيهػػا
كمعػىن ذلػك فػّفَّ لكػل .. من شأهنا أف سبٌكننا من التعامل معػو علػى كبػو يػؤمًٌن دكاعػي التكػافؤ كاالسػتيفاء

. مصػػدر مدخلػػو اػبػػاٌص بػػو كأدكاتػػو التهلليليَّػػة الػػيت تكػػوف أقبػػ  يف االسػػتفادة منػػو كأجػػدل يف التعامػػل معػػو
كبتػػػػاج إذل تطػػػػوير قاعػػػػدة مػػػػن  –«سػػػػالميٌ مصػػػػادر التنظػػػػو اإل»ككأنَّنػػػػا يف تناكلنػػػػا موضػػػػوع التعامػػػػل مػػػػا 

ة متكاملػػػة تصػػػل  منهاجيٌػػػقاعػػػدة ، لتها يف النهايػػػةالػػػيت تكػػػوف حصػػػي، ات الفرعيَّػػػة أك اؼبت ٌصصػػػةنهاجيٌػػػاؼب
  .ؼبقتضيات فركع الت ص و اؼب تلفة اللتعامل ما اؼبصادر اؼبتنوعة كفقن 

  :أقساـ مصادر التنظو
ة كمصػػػػادر مشػػػػتق ة أك قا مػػػػة علػػػػى أصػػػػلي  مصػػػػادر »إذل  سػػػػالميٌ كتنقسػػػػم مصػػػػادر التنظػػػػري اإل 
  .«األصل
اظتصػػادر »كأٌمػػا . -كحػػده- «الػػوحي اإلعتػػيٌ »: ر كاحػػد ىػػومصػػد فهػػي «ةصػػلي  اظتصػػادر األ»أٌمػػا  
لة التفاعل أك التأث ر  «اظتشتقة  كىو.. دبعطيات الوحي عع الزماف كاؼبكافك  «ابلوحي»فّهٌنا ترجا إذل ؿبصًٌ

الػػيت تعرضػػػنا إذل أىػػػم جوانبهػػا يف الفصػػػل األكؿ حػػػني تناكلنػػػا  «ةضػػػاريٌ اطتػػػ ة اضت»يبكػػػن أف قبملػػػو يف مىػػا 
كىػػػو التنزيػػػل .. «الكػػػرم القػػػرآف»مصػػػدره األكؿ اؼبنشػػػئ ىػػػو فالػػػوحي أٌمػػػا ك . «الػػػنٌص كالواقػػػعجدلي ػػػة »

كمت صبعهػػا بػػني دفػػيت كتػػاب   –يف  ػػهل  مطهػػرة– اكحرفنػػ انػػات الػػيت مت تػػدكينها لفظنػػاحملفػػوظ لػػاايت البيًٌ 
 «النػػػػػػور»ك «اعتػػػػػػدل»ك «الشػػػػػػفاء»ك.. «الفرقػػػػػػاف»ك، «التػػػػػػذكرة»ك «ذكػػػػػػر»للػػػػػػػإليػػػػػػو  يرجػػػػػػا كػػػػػػرمي

  .ة كافَّةنسانيَّ ؼبا وبويو من حكمة كعلم كرضبة جامعة شاملة لإلنساف يف ؾباالت اغبياة اإل –«كمةاضت»ك
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قػػة كالتصػػرٌفات مػػن السػػرية اؼبوثَّ .. «ةينبػػوع النبػػو  »فيتمثَّػػل يف  –اؼبصػػدر ا خػػر اؼبسػػدَّد ابلػػوحيأٌمػػا  
مفٌصػلة  كمطبقػة كأحيػاانن مؤكلػة بعػة مبيًٌنػة متَّ  أتيتا. ليٌػعمة التطبيقيَّة اؼببٌينة ؽبا نبويَّ ة كاألفعاؿ كاألقواؿ النبويَّ ال

 عملػػػيٌ الأسػػػوة حسػػػنة يقػػػدـ البيػػػاف  - ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم-فقػػػد جػػػاء رسػػػوؿ هللا .. للقػػػرآف الكػػػرمي
ة تارىبيٌػػة كتضػػمينو اؼبواقػػ  الإنسػػانيَّ ة للهػػدل كنقلػػو إذل سػػلوكيَّات عمليٌػػالػػذم تكفػػل ابلرتصبػػة ال –التطبيقػػيٌ 
 ػلى هللا عليػو -كلذلك كاف الوحي يف القرآف يسٌدد خطػى رسػوؿ هللا . ة احملٌددةبشريَّ ا اؼبكانيَّة كالأببعادى

  .(25)قرآ ٌ تلك لتتوافق بشكل كامل ما اػبطاب ال -كآلو كسٌلم
ػػنَّة مػػن حيػػث اعتبارنبػػا مصػػادر مىػػا  العالقػػة كعلػػى الػػرغم مػػن أفَّ   يف التنظػػري ة أ ػػليَّ بػػني القػػرآف كالس 

بػػني مىػػا  ...ال تتجاىػػل االخػػتالؼ يف طبيعػػة كػػل منهمػػا اكاقعي ػػأهٌنػػا  إال ،عالقػػة ال انفصػػاـ ؽبػػا، سػػالميٌ اإل
كػاف التعامػل مػا  ،  ة يف الثانيػةنبويَّػة البشػريَّ كما بػني األبعػاد اإلؽبيَّػة يف القػرآف كال.. مواضا اإلطالؽ كالتقييد

شػك أفَّ مثػل ىػذا االخػتالؼ هبػد  ػداه منػذ أف  كال. ةكل منهما يقتضػي منػاىج خا ػة كأدكات خاٌ ػ
كإف كنَّػػػػا قػػػػد أشػػػػران إذل التمػػػػايز  –يف تنػػػػاكؿ كػػػػل منهمػػػػا يف ؾبػػػػاؿ األحكػػػػاـ القيميَّػػػػة وفأخػػػػذ أئمتنػػػػا األكلػػػػ

علػػػى النهلػػػو الػػػذم هبعػػػل ... كضػػػركرة الو ػػػل، بػػػد كػػػذلك أف نشػػػري إذل مواضػػػا التكامػػػل فػػػال، كالفصػػػل
.. هبػػرل علػػى ضػػوء كيف هنػػج تعاملنػػا مػػا القػػرآف الكػػرمي –لنهػػائٌي لألمػػريف التهلليػػل ا، التعامػػل مػػا السػػنة

ة بػني كتػاب ؿبفػوظ نهاجيٌػمعػايري البهلػث كاؼب ارلكتسػتقيم ابلتػ، كبذلك تسػتوم عالقػات النسػبة كالتناسػب
، كالتأكيػػل بشػػرمٌ التطبيػػق ال كيفيٌػػةك ، عملػػيٌ معصػػـو يبٌػػني اإلمكػػاف ال، معصػػـو مبػػنيَّ كمبػػنيًٌ كبػػني نػػيٌب متلػػق

   .اؼبعصـو اؼبسٌدد نسا ٌ إلا
دكف سػػائر اؼبصػػادر  –بصػػفة رئيسػػة «اظتصػػدر اظتنشػػو الكاشػػف»كيقتصػػر ؾبػػاؿ حبثنػػا ىنػػا علػػى  
كبػػػػاكؿ أف نقػػػػـو ابسػػػػتطالع مبػػػػدئٌي يف شػػػػركط كمقٌومػػػػات التنػػػػاكؿ يف أحػػػػد ؾبػػػػاالت –حيػػػػث . األخػػػػرل

ة نهاجيٌػيف إرسػاء أ ػولنا اؼب قػرآ ٌ أريػد لنػا أف نسػتأنم ابؽبػدم المىا  إذا –ةجتماعيَّ الت ٌصو يف العلـو اال
 مصػػادران اؼبوحػػاة ة مسػػتقلة كمتمػايزة يف ىػػذه العلػػـو تنبػا مػػننهجيٌػػؼب: -إذف-االفتقػػار ىػو  .يف ىػذا اجملػػاؿ

                                 
الثا   بوضعو التارىبٌي الذم سيأيت ك فو يف القسم «أصوؿ الفقق»كلذلك فّنٌنا ال نستطيا أف نتقٌبل شيئنا فبا كرد يف  (25)

التارىبٌي من دعاكل إمكاف كقوع التعارض بني آايت الكتاب الذم ضبل اؼبتقدمني على القوؿ إبمكاف التعادؿ كالتعارض الذم ال 
لو كاف »على علمو ك -جل شأنو–. فهذا الكتاب الكرمي كتاب هللا ككالمو فٌصلو «النسخ»أك  «ابلتأكيل»ىبرج منو إال ابلقوؿ 

فال اختالؼ فيو كال تناق  كال تعارض فقد أحكمت آايتو مث فصلت من لدف  «كا فيق اختالفنا كثونام  عند غو   لوجد
  بتة لو كنظمو معصـو من ذلك كٌلو. كهللا أعلم. «ككحدتق البنا ٌية»حكيم خبري 
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كلكن السؤاؿ الذم يفرضو علينا ىػذا اؼبقصػد . ةضاريٌ تتكافأ كتطٌلعاتنا اغب ارلكابلت، «ةضاريٌ أصولنا اضت»ك
دل نػػػدرؾ اؼبػػػداخل إذل ىػػػذه مىػػػا  يف ىػػػذا اؼبضػػػمار «ةضػػػاريٌ أصػػػولنا اضت»اع بػػػػكيػػػ  يتسػػػىنَّ لنػػػا االنتفػػػ: ىػػػو

اصتػػامع ظتصػػامل »... أف نػػدرؾ مكنػػوانت الكتػػاب اؼببػػني –علػػى كجػػو اػبصػػوص–ككيػػ  لنػػا ؟. األ ػػوؿ
كىػػي  –مػػا دل نعػرؼ بعػػ  مداخلػو– (26)«اضتػاكم لكليٌػػات العلػـو كمعاقػػد اسػتنباطها.. الػدنيا كالػػدي 
هبعلنػا مىا  ىذا؟ لت ص صاتنا اؼبعيَّنة نهاجيٌ هبذه اؼبعرفة يف مواضا التأ يل اؼب –حا نستعني-شا متنوعة 

كنبهلػػث عػػن أىػػم الطػػرؽ الػػيت  «ةنهاجيٌػػمقوماتنػػا اظت» قػػرآ ٌ نت ػػذ مػػن نظػػرة أكذل يف خصػػائو اػبطػػاب ال
لنا إليها بػل عليػو أف يعػا   ؛رين  ايت الكتػابما أتكيدان على كل ابحث أف ال يقلد أفهػاـ ا خػ. تو ًٌ

فقػد يكشػ  القػرآف الكػرمي لػو بكرمػو  ،«اسػتنطاقق»ك «تثوير القرآف اجمليد»ك «التدبٌر»ات عمليٌ بنفسو 
 ِكهه ن ِنِسههِؤ َىهههِ ال ِ كقػػد تتضػػ  لػػو ؿبػػٌددات كمػػداخل دل تتضػػ  لسػػابقيو ك، عػػن معػػاف دل يكتشػػفها غػػريه

ْحِغؾًثل َْ ط َكطَن َعَظطِ  َثبِ َػ  َْ ْؽ َعَظطِ  َثبِ َػ َ  ِْ   .(02:اإلسراء) َ َىِ الِ  
  
  

                                 
لسػماحة األسػتاذ العالمػة اإلمػاـ الشػيد دمحم الطػاىر بػن عاشػور  «لتنػويرتفسو التحريػر كا»راجا يف ذلك مىا جاء يف مطلا  (26)
( كاطلا على رده على اإلماـ الشاطيٌب الذم نفى أف يشتمل القرآف اجمليػد علػى أيَّػة علػـو أك معػارؼ دل تكػن متداكلػة بػني ّْ/ ُ)

 كاسعنا.  -رضبو هللا–العرب يف عصر التنزيل فهلٌجر 
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 «األًل القسن»

 الثالث الفصل

 في

هاث ال» ٌّ  «تونياخَّّ الوق
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 «القسن األًل»

 الفصل الثالث

 في

« ٌّ  «تونياخَّّ هاث الالوق

  :ؿاظتبحث األك  
  ؟الوصوؿ إليها كيفٌيةك  ةنهاجيٌ ظتقومات اظتاظتراد ابمىا  

ة اغبديثػة أف يرقػى إذل مسػتول التنظػري جتماعيَّػيف أحد ؾباالت العلػـو اال  ٌصوو ال يبكن للمتإنَّ  
، «ةسػػالمي  ابلثقافػػة اإل»دكف أف يكػػوف لػػو قػػدر مػػن اإلؼبػػاـ  إسػػالميٌ مػػن منظػػور  علمػػيٌ يف ؾبػػاؿ زبص صػػو ال

  .السويَّة «ةسالمي  الرؤية اإل»كيتوافر لو قس  من  سالميٌ ائها كسريكرهتا عع التاريد اإلكمصادر بن
الػدقيق  علمػيٌ ابطالعػو علػى أعمػاؿ أىػل النظػر ال «ةعرفيٌػالقاعػدة اظت»كيبكن أف تتهلصل لػو ىػذه  

تصر على ىػذا كلكٌنا نؤكد أنَّو ليم للباحث اؼبت ٌصو أف يق. يف ـبتل  العصور كاألماكن يف ىذا اجملاؿ
خاٌ ػػة كالقػػرآف الكػػرمي آايتػػو ، ة ػػليٌ كأف يتكاسػػل عػػن مراجعػػة اؼبصػػادر األ، ةسػػالميَّ اؼبصػػدر يف معرفتػػو اإل

ال وبتػػاج إذل الوسػػاطة أك اغبجابػػة لتفػػػرض إليػػػو  فػػالرجوع، البٌينػػات تتلػػى علينػػا آانء الليػػػل كأطػػراؼ النهػػار
ة كيرسػػػل النظػػػر فيػػػو خاٌ ػػػ، يتػػػدبٌر فيمػػػا يسػػػما الَّ أ ىكأٌن لػػػو القػػػدرة علػػػ ،بػػػني اؼبسػػػلم ككتابػػػو العزيػػػز اسػػػتارن 
كعلػػػى كبػػػو أكثػػػر  ،يف ؾبػػػاؿ مػػػن ؾبػػػاالت الفكػػػر «امتخٌصصنػػػ»إذا كػػػاف ىػػػذا اؼبسػػػلم  «عقلػػػيٌ الالنظػػػر »

التصػديق »نسػٌميو بػػمىػا  أك ،علػى ؾبػاؿ زبٌصصػو سػالميٌ كاف يطما يف إضفاء البعػد اإلمىا   إذا، ةخصو يَّ 
ده يف ؾباؿ ب  كما تع، ةعلميٌ كال فكريٌةدبا فيها حياتو ال، د ابلقرآف يف حياتو صبلةفاؼبؤمن يتعبَّ  ،عليو «ابلقرآف
 -كقولػو اغبػق–أف هبػد يف كتػاب قػاؿ فيػو تعػاذل  ىعسػ المتػأم اابلرجوع إذل القرآف الكػرمي متػدبٌػرن  إال علمو
 ٍ هههْؽ َشهههْء ِْ ِكَتهههطِذ  ْطَشهههط ِفهههء لْْ هههط َفرَّ َْ كالتبيػػػاف –ذلػػػك القسػػػ  مػػػن اؽبػػػدل كالنػػػور ، (ّٖ:)األنعػػػاـ

يعػػػم ذلػػػك أفَّ . كسبػػػٌده ابألسػػػباب كالػػػزاد فيمػػػا ىػػػو بصػػػدده، نهػػػاجيٌ لػػػو الطريػػػق اؼب يءالػػػيت تضػػػ –كالتػػػذكرة
ػػو يف  «ابلػػرأم االجتهػػاد»أم أف يقػػدـ علػػى قػػدر مػػن  –لػػو مػػن أف يرسػػل النظػػرال بػػد  الباحػػث اؼبت صًٌ
  .من زاكية افتقاره يف ؾباؿ زبص صو، آايت الذكر اغبكيم

أك ربفػػػد ، فقػػػد جػػػاء مػػػن ذمػػػو–كىنػػػاؾ اذٌباىػػػاف بػػػني أئمتنػػػا يف موضػػػوع إعمػػػاؿ الػػػرأم يف القػػػرآف  
ف مػ  تػرؾ النظػر يف إ»: قولػو يف ختاـ مبهلثػو يف كتػاب األدلػة كبػو الشاطيبنقلو اإلماـ مىا  كمنها –إزاءه

إال  ؛كلػػق يف ذلػػك سػػعة، غػػو ملػػـو، النظػػر فيػػقإليػػق  كككػػل، مػػد يف ذلػػك علػػى مػػ  تقدمػػقالقػرآف كاعت
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 امػػدركن –ة كىنػػاؾ مػػن شػػجا عليػػو يف حكمػػة كركيَّػػ... «(ِٕ)لػػق منػػق كعلػػى حكػػ  الضػػركرةال بػػد  فيمػػا
نػزَّؿ هللا مػن اؽبػدل مىػا  مػن خػالؿ، ةعمرانيَّػة كالماعيَّػة كاعبفرديَّػيف  ػالح األحػواؿ ال -قيقة مراد هللا ح

–كالتكليػػػ  ابستقصػػػاء البهلػػػث ... مػػػن تػػػدب ر آايت الكتػػػاب العزيػػػز كاسػػػتبقاء التػػػذكر فيػػػوإليػػػو  كمػػػا دعػػػا
  :بغية النفا كاالنتفاع –دراز يف ىذا اؼبصدر. جاء بو دمىا  كنقتبم –(ِٖ)حبسب الطاقة كمبلغ العلم

فػػإف عمػػى . ابلغػػو  يف طلػػو أسػػرارع البياني ػػة علػػى ضػػوء هػػذا اظتصػػباحأنػػت  كخػػذ نفسػػك» 
قػل  ؛كلكػ –ؾ أف تعجػل كمػا يقػوؿ هػؤالء الظػان وف عليك كجق اضتكمػة يف كلمػة منػق أك حػرؼ فػإاي  

 بتعليمػق مثإال  ال علػ  لنػاك ،   أعل  أبسرار كالمق :قل. هو أدىن إىل األمانة كاإلنصاؼ اسديدن  القو 
؟..  أيػ  أ  مػ  فػالف كفػالف: الأس فتقعد عػ  اسػتجالء تلػك األسػرار قػا اليؾ أف ترك  إىل راحة إايٌ 
فىًجػد  يف الطلػو كقػل رب .. الكبو الفاضػلإليق  مل يفط مىا  فرب صغو مفضوؿ قد فط  إىل –كاٌل 

ِ َ ِْهءؤ  .ؽتا عمى على غػوؾ اف بق شيئن م  الفه  تكش فعسى   أف يفتمل لك ابابن  –ازدن علمن  نَّ
َؽ لْغؤِلَسطِت ِإَْى لْشؤؾثِ  ِْ ِشؾل ِيْخِرِجِيْؼ  َْ   .(ِٗ)(ِٕٓ:)البقرة لَِّْذَْؽ آ

الػذم ، أف  الػذـ موج ػق إىل الػرأم القػا   علػى األهػواء كالرغبػات ألنٌنا نػؤم  –كهذا هو هنجنا 
ييصػػنع خارجػػق مػػ  أفكػػار كآراء ليضػػفي مىػػا  يريػػد أف يٌتخػػذ مػػ  القػػرآف اجمليػػد غتػػر د شػػاهد ينٌيلػػق علػػى

التصػػٌدم لنفهلػػات هللا كالتػػدبٌر ابتغػػاء أنػػوار القػػرآف اجمليػػد فّنٌنػػا أٌمػػا  .هػػاإليالػػيت تفتقػػر  «ةشػػرعيٌ ال»عليهػػا 
 اعتػػػول  »القػػػوؿ بػػػػأٌمػػػا  .«ةنهاجيٌػػػاألدكات اظت»مػػػن أىػػػم  «التػػػدبٌر»فػػػػ، كمطػػػالبوف دبمارسػػػتو، مػػػأموركف بػػػو

 عقلػػػيٌ عمػػػل  «التػػػدب ر»ك. كمػػػا سػػػوؼ يتضػػػ   «عوا ػػػق اظتػػػنهج»فّنٌػػػو مػػػن  «كالتشػػػٌهي كالػػػرأم اظتػػػذمـو
ككبػن نقػـو . هأك كبػو  «هػول آيػديولوجيٌ »ال يعػدك أف يكػوف  قد الذم «قوؿ ابلرأم»للػ اخالفن  منهاجيٌ 

كفيمػػػا عسػػػاان أف نسػػػتقيو منهػػػا يف ؾبػػػاؿ التأ ػػػيل  قػػػرآ ٌ يف دراسػػػتنا علػػػى النظػػػر يف خصػػػائو اػبطػػػاب ال
يف فبارسػتو مػا عليو كاكتساب شػيء مػن اػبػعة  ببعد التدرٌ  «رب  التد»هلني بطاقات على مسلٌ  .نهاجيٌ اؼب

ر، مػا يف الػتالكة كالتػدبٌ  -عليػو كآلػو كسػٌلم ػلى هللا - كىدم نبيٌػو -تبارؾ كتعاذل-االستعانة الدائمة ابب 
 ة اليت تتكش  عع الزماف. نهاجيٌ كعي دبداخل القرآف اجمليد اؼبتاحة ، كمداخلو اؼب

                                 
 . ِْْْاجمللد الثالث )دار الفكر العرٌف( )اؼبسألة الرابعة عشرة( ص –اؼبوافقات يف أ وؿ الشريعة (ِٕ)

ههطَث ٌ )االستشػػهاد اب ايت البينػػات منهػػا..  –اؼبقدمػػة الرابعػػة –تفسػػري التهلريػػر كالتنػػوير (ِٖ) ََ ِْ َشههطِه  ( ِٗ)األنعػػاـ: ِكَتههطٌذ َأْنَزْْ
 ( . ُٓٓ)األنعاـ:

 (. ُُّص ) –النبأ العظيم (ِٗ)
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 اظتبحث الثان
  :قرآنٌ م  خصا ص اطتطاب ال 

إليػػػو  لنػػػا كقفػػػة منػػػذ البدايػػػة مػػػا العبػػػارات الػػػيت نسػػػت دمها ككبػػػن نرجػػػا إذل القػػػرآف أك نضػػػيفها إفَّ  
قػارانَّ بػني مىػا  فّنَّنا إذا –لنا يف اؼبدخل ت ذىا عنواانن نف، كنفٌضل بعضها على بع ، د على البع فنتهلفَّ 

ا ػطالحات إليػو  كقد نضي .. ربفظنا على األكؿ كعبأان إذل ا خر –(َّ)«خطاب»ك «نص»مصطل  
دامت تساعد يف البلوغ مىا  حيث ال نرل غضاضة يف تداكؿ ىذه اؼبصطلهلات «قرآنٌ البياف ال»أخرل كػ

رآف الكػػرمي السػػت الص اؼبعػػايري كاؼبقػػاييم لتقػػومي مسػػاران ككبػػن حػػني نرجػػا إذل القػػ. ابألذىػػاف إذل أغراضػػنا
فهػػو . كلكػػن مػػن قبيػػل التػػدب ر يف آايتػػو البٌينػػات، بقصػػد اؼبراجعػػة للنصػػوصإليػػو  فػػنهلن ال نرجػػا –الفكػػرمٌ 

لتػدب ر  اسػياقها الػتالكة اؼبتَّصػلة لتكػوف موضػعن ا، فػّف ا ايت حيَّػة أبػدن  –ليم ابلنٌو الذم يتجمَّد يف قالبو
أٌمػا  .يرة أخػرل، «أك  القلوب كاألبصار كالبصػا ر»أك  «أك  األلباب»ك «اترة»السما كالبصر أكذل 

مىػػا  ا ايت فّهنَّػػا ربمػػل مػػن البصػػائرأٌمػػا  ،اجملػػرَّد تسػػتوعبها األبصػػار عقلػػيٌ النصػػوص فهػػي موضػػا للنظػػر ال
 «اللػػو».. م كالنظػػرلتنفػػذ إذل القلػػوب الػػيت يف الصػػدكر كتسػػتهلث يف أكرل العلػػ.. تسػػتهدؼ بػػو البصػػرية
  .دالئل كبصائر بٌينات تتنزؿ على القلوب اليت يف الصدكر :أم ؛فهي آايت. الذم ىو جوىر العقل

كىػي موضػعها البيًٌنػات  –فػا ايت ال يبكػن أف تكػوف كػذلك –«غتػر دة»كحيث تكػوف النصػوص  
كمػػػن مث  «كالفلسػػػفة»رَّدة ات اجملػػػعقليٌػػػأك كقػػػوؼ يف ؿبػػػي  ال نظػػػرمٌ اقتصػػػار علػػػى ذبريػػػد مىػػػا  ة دكفعمليٌػػػال

كلػػيم مػػا .. ة مػػا آايت الػػذكر اغبكػػيم ػػليَّ فلػػيم مػػن قبيػػل اؼبصػػادفة البتٌػػة أف أييت التعامػػل يف منابعػػو األ
 «قػػرآف كػػرم»كإف كانػػت تلػػك ا ايت قػػد صبعػػت يف  –أك نصػػوص كتػػاب مقػػٌدس «نصػػو  مقد سػػة»

ػػر للػػذكر مػػن لػػدف حكػػيم خبػػػري معصػػـو  -بفضػػػلو–ىبػػتو  أبنَّػػو –لغيػػوبعػػالـ ا –أخػػعان يف شػػأنو –يسًٌ
ْكَر َ ِإنَّط َِْو ََْحطِفِغؾنَ  :كما اختو ابلتنزيل  اسبامن  –فظهاحب َشط لْذِ  ْْ   .(ٗ:اغبجر) ِإنَّط َنْحِؽ َنزَّ

                                 
الػػنو كاػبطػػاب ىنػػاؾ فػػرؽ بػػني الػػنٌو كاػبطػػاب ال بػػد للباحػػث مػػن إدراكػػو، كعلمػػاء االجتماعيٌػػات يفضػػلوف إطػػالؽ لفػػد  (َّ)
علػى لفػد  «نػص»ح عن مػرادىم. أٌمػا األ ػولٌيوف كالفقهػاء فػّهٌنم يفضػلوف اسػتعماؿ لفػد كيعتعكنو األقرب يف اإلفصا  «اطتطاب»
 «ابضتل أك اضترمة أك سوامها»ؼبا ال ىبفى. من كوف ىدؼ األ ورٌل كالفقيو الو وؿ إذل تقييم الفعل اإلنساٌ  كك فو  «خطاب»

أك الشػري ... كسػنأيت إذل بيػاف اؼبػراد بػو تفصػيالن يف  ىو من النٌصٌي من النػاس؛ أم: الػرئيم «النصٌ »من أحكاـ التكلي  كلفد 
 اؼبالحق. 
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فػػٌّف اػبطػػاب أداة إعػػالـ إذل  –عػػاؼبنٌي للرسػػالة ىػػدل كبشػػرل كإنػػذار –مضػػموف القػػرآف  حيػػث إفٌ ك  
علػػى النهلػػو الػػذم يكفػػل لػػو  –ةاليَّ ة االٌتصػػعمليٌػػلػػو مػػن أف وبمػػل عنا ػػر الال بػػد  مػػن كبػػني البشػػر–البشػػر 

 إذلنشػػػري فقػػػ  (31)–الػػػذم ىػػػو مقػػػاـ لبهلػػػث مسػػػتقل–كدكف أف نفٌصػػػل يف ىػػػذا اؼبوضػػػوع . أداء رسػػػالتو
لػػو مػػن مىػػا  أف يكػػوف لػػو مػػن عنا ػػر التمػػايز فػػوؽال بػػد  وحيػػث إنٌػػ –«قػػرآنٌ اطتطػػاب ال»بعػػ  عنا ػػر 

ػػػو اؼبباشػػػر إذل اؼب اطػػػبكىنػػػا ينب. عنا ػػػر الوسػػػي  اإلعالمػػػٌي العػػػاـ يف ». غػػػي أف نلتفػػػت إذل طبيعػػػة التوج 
بػػني مىػػا  –دكائػػر اؼب اطػػب تتبػػاين كتتعػػٌدد عػػن أفَّ  الفضػػ «كاسػػتخداـ الفعػػل اظتضػػارع... صػػيغة النػػداء

،  خػػارج دائػػرة  ػػوتو -ةأك نوعيَّػػة مػػن النػػاس كافَّػػ «فئػػة»الت صػػيو كالتعمػػيم علػػى النهلػػو الػػذم ال يػػدع 
  نسػا ٌ يتوٌجػو إذل مسػتوايت التلقػي كاإلدراؾ اإل –كما سػنرل فيمػا بعػد  –«قرآنٌ اطتطاب ال»كذلك فٌّف 

  .(32)كال يق  عند مستول دكف آخر.. كافَّة
علػػػى النهلػػػو ، «التوٌجػػػق»ة ؽبػػػذا اػبطػػػاب ىػػػو  ػػػيغة اليػػػكالػػػذم يسػػػتوق  الباحػػػث يف النظػػػرة اإلصب 

كلنت ػذ .. كعيػوقوم  الذم من شأنو أف يستهلث التوج و اؼبقابل لو فكأنٌو يتهلداه كيستدرجو ليشتبك ما
خصائو ىذا اػبطاب اإلؽٌبػٌي كنتابعهػا عػع بعػ  يف معرفة بع   الأك مثا لنا المدخ «إجابة»من مادة 

ِسهههؾِل ِإَذل َ َعهههطِكْؼ َِْسهههط  :مثػػػاؿ: ا ايت الػػػيت جػػػاءت فيهػػػا ِ َ ِْلرَّ يَِؾل سَّ ِِ ِشهههؾل لْسهههَت َْ َيهههط لَّْهههِذَْؽ آ َيَأْؤ
ههَؽ نَِّ  ككػػذلك، (ِْ:)األنفػػاؿ ِيْحِيههيِكؼْ  ِْ ههِو  ههَر َّ َْ َْ ههْؾٌم ال  ههِم َأْن َيههْأِتَء َْ ههْؽ َقَْ ِْ ِكْؼ  يَِؾل ِْههَربِ  ِِ  لْسههَت
 ىػػي مػػن أمػػارات  ػػدؽ العالقػػة بػػني اؼب اطىػػب كاؼب اًطػػب أك بػػني «االسػػتجابة»بػػل إفَّ ، (ْٕ:)الشػػورل
  :العبد كربو
  ِْؽ َفْزهِلو ِْ ِىْؼ  طَِْحطِت َ َيِزيِِ ِشؾل َ َعِسِلؾل لْرَّ َْ يِب لَِّْذَْؽ آ ِِ كمػا   ا( سبامنػِٔ:)الشػورل َ َيْدَت

ِكهههْؼ ِإْن ِكْشهههِتْؼ  :مثػػػاؿ، ىػػػي ؿبػػػك لكشػػػ  الزيػػػ  كبطػػػالف ادعػػػاء غػػػري ذلػػػك يَِؾل َْ ِِ َفهههطْ ِعؾِىْؼ َفْلَيْدهههَت
يَِؾَن َِْيههههْؼ ِهَذههههْء ٍ  أك، (ُْٗ:)األعػػػػراؼ َنههههطِ ِقيؽَ  ِِ ههههْؽ ِ  ِنههههِو ال َيْدههههَت ِْ ِعؾَن  ههههِْ  َ لَّْههههِذَْؽ َْ

أك سػػػياؽ اٌتصػػػاؿ  امعيػَّننػػػ اتفػػػرتض موقفنػػػإمٌبػػػا  «االسػػػتجابة»فػػػّف كاقعػػػة ، كمػػػن جانػػػب آخػػػر، (ُْ:)الرعػػػد

                                 
ككتب  «النص القرآنٌ م  اصتملة إىل العامل»كد. كليد منري  «آنٌيةالظاهرة القر »كبيل القارئ إذل دراسة كتاب مالك بن نيب  (31)

 د. طو جابر العلوا . «دراسات قرآنٌية»د. دراز. كسلسلة 

 
كمقدمو طو جابر لكتاب  «حضارة اإلسالـ»كراجا لالطالع على مزيد تفصيل يف ىذا اجملاؿ كتاب الفاضل ابن عاشور  (32)

 «القرآف كخطابق العاظتيٌ »با كدراستو قيد الط «النص القرآنٌ »كليد منري 
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ػػة كاغبػػوار كاعبػػدؿ –اؿبػػدَّدن  ة أك إهبابيٌػػسػػواء كانػػت  «االسػػتجابة»كإٌف كاقعػػة .. يشػػتمل علػػى عنا ػػر احملاجَّ
عبانػب اإلعجػاز البيػاٌ  يف  الكنسػوؽ يف ىػذا الصػدد مثػا –ة ؽبػذا اؼبوقػ تكوف احملصلة النهائيَّ إمٌبا  ،ةسلبيَّ 

فما كػاف .. ناتلبيٌ قوامها ابأجاءت .. فتلك الرسل.. (ّّ)قرآ ٌ األسلوب الذم جاء عليو سرد القصو ال
كيكػػوف اعبػػواب الػػذم جػػاء علػػى لسػػاف  –أف أعرضػػوا عػػن ىػػذه البٌينػػات ككػػذبوا الرسػػلإال  ألكلئػػك األقػػواـ

  .(ّْ)القـو يف كل مرة ىو اؼبدخل ؼبعرفة ؿبصلة موق  أبكملو
و يوجهنػػػا إذل مصػػدر ىػػذا اػبطػػاب علػػى النهلػػو الػػػذم أنَّػػ «قػػرآنٌ اطتطػػاب ال»كمػػن أىػػم عنا ػػر  

 كيف الوقػػت نفسػػو يضػػفي عليػػو حيويَّػػة فػػوؽ حيويَّػػة مضػػموف اػبطػػاب ،يوجهنػػا إذل خصػػائو ىػػذا اؼبصػػدر
يَِؾنَ  :كىكذا زبعان البيًٌنات. توذا ِِ ِس ِْ َنطَ لَنط ِنؾٌح َفَلِشْعَؼ لْْ َُ َْ َ الصافات(:ٕٓ).  

َ ِسهَع ِكهمَّ  -كمػن كسػعت رضبتػو كػل شػيء –مػن كتػب علػى نفسػو الرضبػة: إٌف كمن انفلػة القػوؿ 
  .(ُٔ:)ىود  «اغتيبن »ك «اقريبن »ك «اشتيعن »أف يكوف  –(ٖٗ:)طو َشْءٍ  ِعْلًسط

تػػػول كموضػػػوع أك رسػػػالة ذات ؿب –إذا كانػػػت عنا ػػػر اػبطػػػاب تشػػػتمل علػػػى ـباطىػػػبو  –كىكػػػذا 
 ،كمبعػػػث، فّنَّنػػػا كػػػذلك يبكػػػن أف كبلٌػػػل ىػػػذه العنا ػػػر إذل مبػػػىن كمعػػػىن –كمصػػػدر ؽبػػػذا اػبطػػػاب –معلػػػـو

علػػى  قػػرآ ٌ ة تتهلٌقػػق كذبتمػػا يف البيػػاف الاليكيف أٌم اغبػػاالت فّنَّنػػا قبػػد العنا ػػر االتًٌصػػ –كمقصػػد أك غايػػة
كمصػػدر حػػيٌو  –ا القػػرآف الكػػرمية علػػى النهلػػو الػػذم يػػدفعنا إذل التعامػػل مػػاليػػكفع اأكثػػر كجوىهػػا إحكامنػػ

 «قػرآنٌ اطتطػاب ال»أف تتػزكد مػن نبػا  «تنامنهاجيٌ »كإذا كاف لػػ –«تنامنهاجيٌ »كحيومٌو يف أت يلنا ألبعاد 
ألهٌنػػا مػػن . ة يف ؾباؽبػػااليعنػػد ىػػذا اؼبسػػتول فهػػي تكػػوف إزاء درسػػها األكؿ يف ضػػركرة ربقػػق العنا ػػر االٌتصػػ

  .ة فيهااليل الفعكمن عوام «ةنهاجيٌ الكفاءة اظت»كجوه 
 ااىتمامنػػ ؽبػػا أف تػػوذلال بػػد  قػػرآ ٌ الػػيت تسػػتأنم ابؼبصػػدر ال «ةنهاجيٌػػاظت»الػػدرس الثػػا  فهػػو أٌف أٌمػػا  
ا مػػن أف تكػػوف يف النهايػػة دبثابػػة مسػػلك تعب ػػدم يسػػمو دبجػػاؿ بػػد ؽبػػ لبعػػد اؼبقا ػػد كالغػػاايت كال اخا نػػ

                                 
 يف تفسري التهلرير كالتنوير، كقد تناكلت يف عمق كاستيفاء كليَّات ىذا اؼبوضوع. –راجا اؼبقدمة اػبا ة ابلقصو القرآ ٌ  (ّّ)

(ّْ)  ِِو ِإال َأْن َقطِْؾل َأْخِرج ِْ ط َكطَن َجَؾلَذ َقْؾ َْ هِر نَ َ  َتَظيَّ ْؽ َقْرَيِتِكْؼ ِإنَِّيهْؼ ِأَنهطٌس َْ ِْ َفَسهط (، ِٖ)األعػراؼ: ؾِىْؼ 
َتظَ  هْؽ َقهْرَيِتِكْؼ ِإنَِّيهْؼ ِأَنهطٌس َْ ِْ  ٍٍ ِو ِإال َأْن َقطِْؾل َأْخِرِجؾل آَل ِْهؾ ِْ هِر نَ َكطَن َجَؾلَذ َقْؾ َفَسهط َكهطَن (، ٔٓ)النمػل: يَّ

ههه هههَؽ لْشَّهههطِث ِإنَّ ِفهههء َذِْهههَػ  َيهههطٍت َُِْ ِْ هههطِه نَِّ  َِ ِقهههؾِه َفَأْن هههِو ِإال َأْن َقهههطِْؾل لْقِتِلهههؾِه َأْ  َحرِ  ِْ ِشهههؾنَ َجهههَؾلَذ َقْؾ ِْ  ْ  ْؾٍم ِْ
ه(، ِْ)العنكبػوت: ِْ ِسْشَكهَر َفَسهط َكهطَن َجهَؾلَذ َقْؾ َِيَم َ َتْأِتؾَن ِفء َنطِ يِكِؼ لْْ َظِعؾَن لْدَّ َجطَل َ َتُْ ِو َأِئشَِّكْؼ ََْتْأِتؾَن لْرِ 

طِ ِقيؽَ ِإال َأْن َقطِْؾل لْئِتَشط ِهَعَذلِذ نَِّ إِ  َؽ لْرَّ ِْ  (.ِٗ)العنكبوت: ْن ِكْشَت 
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ة الػػيت هبػػب كضػػعها يف اليػػردؼ ابؼبالحظػػات التكمػػن ىػػذا اؼبنطلػػق نػػ.. الت ص ػػو علػػى مقػػاـ العلػػم النػػافا
  .االعتبار عند التعامل ما القرآف الكرمي من موقا االفتقار يف ؾباؿ الت ص و

  :قرآنٌ حيويٌة اطتطاب ال
 –اغبيويَّػة الػيت مػن شػأهنا أف ذبعػل السػاما «قػرآنٌ اطتطاب ال»ة ىو حيويَّ  ايستوقفنا إذن مىا  إفَّ أكؿ 

 –تػػدبًٌر يقػػ  موقػػ  اغبػػرية كاالنبهػػار تتملكػػو مشػػاعر اػبشػػوع كاالمتثػػاؿ كىػػو يتسػػاءؿاؼبنصػػت اؼبتأٌمػػل اؼب
كلػػيم اؼبقػػاـ مقػػاـ  –كىنػػا؟ (ّٓ)«ككأنٌػػق  زؿ يف يومػػق هػػذا اس هػػذا التنييػػل قػػد شتعتػػق اآلف جديػػدن لػػيأ»

، أف نشػري إذل نقطتػني ابقتضػابال بػد  لكٌننػا –مػن غػري أىلػو «قػرآنٌ التحػٌدم كاإلعجػاز ال»كلوج آفاؽ 
يف إليػػو  نػػرل أنَّػػو مػػن اؼبفيػػد أف تكػػوان مػػاثلتني عنػػد التعامػػل مػػا القػػرآف الكػػرمي مػػن منطلػػق الباحػػث اؼبفتقػػر

  .«علـو األم ة»ؾباؿ الت ٌصو يف 
األسػلوب »يف  «ز البيػانٌ اإلعجػا»ترجا يف جانػب منهػا إذل إمٌبا  إفَّ ىذه اغبيويَّة :النقطة األكىل 

ة يف أبعادىا الفطريَّة كالوجدانيَّػة كخطػاب نسانيَّ الذم هبما بني خطاب النفم اإل –«يف اطتطاب قرآنٌ ال
ة الػػيت دبقتضػػاىا نفسػػيٌ كمنػػاط اإلعجػػاز ىنػػا ىػػو يف ذبػػاكزه للقػػوانني ال –العقػػل يف أبعػػاده اؼبنطقيَّػػة كالعىانيَّػػة
ىػػػذا التضػػػافر يف ائػػػتالؼ بػػػني  كمػػػؤدل  ، ابلتبػػػادؿ كبنسػػػب عكسػػػيَّةال إ نػػػرل العقػػػل كالعاطفػػػة ال يعمػػػالف
الػػذم ... مبػػوذج فريػد لل طػػاب االعتقػادمٌ  «قػرآنٌ اطتطػػاب ال»فَّ إ... نػزعتني متنػافرتني علػػى ىػذا النهلػػو

  .من دكف إسفاؼ أك إىدار ؼبلكات العقل فيو «بشرمٌ االستجابة كالفعل ال»وبٌرؾ دكافا 
للتعامل مػا مصػادر التنظػري  «ةنهجيٌ األصوؿ اظت»ك يف ؾباؿ حبثنا ىي يف أفَّ ة لذلعمليٌ كالداللة ال 

فػّف كػاف ىنػاؾ موضػػا للتمييػز بػني تنػػوع . قػػرآ ٌ أف تعتػع هبػػذا اؼبعػىن يف أسػلوب البيػاف الال بػد  سػالميٌ اإل
يف كحدتػو  فػّفَّ علينػا أف نتعامػل مػا اإلنسػاف، كالسػلوكيَّات يف اجملتمػا نسػا ٌ جوانب كمصادر السػلوؾ اإل

ة مػن تلػك القاعػدة الػيت جتماعيَّػكأف تنطلق مناىجنا يف التعامػل مػا الظػواىر اال، اؼبتضمنة ألبعاده اؼبتنوعة
كالوجو ا خػر ؽبػذه اؼبالحظػة أفَّ علينػا أف نتعامػل . توفر ؽبا أكسا قدر من التكامل اؼبمكن أك سعة األفق
 ص ػػو لػػيم فقػػ  لالعتبػػار اعبػػوىرٌم الػػذم وبكػػػم بكثػػري مػػن الػػتهلفد مػػا اؼبنػػاىج اؼبتداكلػػة يف ؾبػػاؿ الت

كفيهػػػا فبػػػا يتنػػػا  مػػػا ، ة الػػػيت تقػػػـو عليهػػػاعرفيٌػػػة اؼبفلسػػػفيٌ كالػػػذم ينشػػػأ عػػػن اؼبنطلقػػػات ال –امنهلاىػػػا صبيعنػػػ
ا ال ؿبالة كاقعة بني مثالب اإلفراط كالتفري ، ةسالميَّ ة اإلعرفيٌ األ وؿ اؼب على النهلو الذم مػن ، كلكن ألهنَّ

نستفيده مػن التعامػل مػا مىا  كأكؿ، هاإلييف كل من طبيعة كنتيجة الدراسات اليت ترتكز شأنو أف ينعكم 
                                 

 «حضارة اإلسالـ»(. كابن عاشور ُُٓالنبأ العظيم، ص) (ّٓ)
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أك ، «ةنهجيٌػاألصػوؿ اظت»كؿبتػول الرسػالة مػا ، ةعرفيٌػىو ضػركرة اٌتسػاؽ األ ػوؿ اؼب قرآ ًٌ أسلوب البياف ال
  .طرؽ االقرتاب أك التناكؿ ؽبا

علػػػى ىػػػذا النهلػػػو الػػػذم يؤلَّػػػ  فيػػػو بػػػني  «قػػػرآنٌ اطتطػػػاب ال»بػػػل إنَّنػػػا نػػػرل أنَّػػػو مػػػن شػػػأف سبػػػايز  
  بػني أليساؽ كإمكػاانت التػقوامو الوحدة كاالتًٌ ، «يف اظتعرفة اخاصًّ  اإسالميًّ  انسقن »أف أكجد ، متنافرات
الػػذم ىػػو كليػػد كمػػرياث التطػػور ، اؼبعا ػػر عػػريفٌ كىػػذا علػػى خػػالؼ النسػػق السػػائد يف اجملػػاؿ اؼب. اؼبتباينػػات

  .(ّٔ)كالركحيَّة كالواقعيَّة فكريٌةة يف أبعادىا الكركبيٌ األ اػباص ابغبضارة تارىبيٌ ال
الػػذم ينطػػوم عليػػو بػػني  «ابلتكػػافؤ قػػرآنٌ البيػػاف ال»علػػى مسػػتول آخػػر فػػّفَّ لنػػا أف نعتػػع يف أٌمػػا  

كال يقػػ  ، بػػو «التبليػػغ»دبجػػرد اإلعػالـ ابغبػػق أك  ال يعػػىن   «القػػرآف الكػػرم»فػػػ ؛مضػموف الرسػػالة كغايتهػػا
كىػو يتوجػو ، كلكنَّػو عمػل علػى إعػادة تشػكيل كتكييػ  مبػ  اغبيػاة يف ضػوء التنزيػل، وإليعند حدًٌ الدعوة 

  .ألمةلت ريج مب  فذ من أفراد ا «النفس»إذل 
، ةبشػريَّ مػن خػالؿ أفرادىػا لت ػريج صباعػة متميًٌػزة بػني اعبماعػات ال «اصتماعة»كما أنٌو يتوجَّو إذل  

يف مصػدره اؼبنشػئ  «الػوحي»كعلػى مػن يتعامػل مػا . أينمػا حلػت «أم ة الوسػل»تكوف القاعدة كالنواة للػ
  .أف يعي ىذه اغبقيقة

أف ربمػل ، «علػـو األٌمػة»اؿ مػن ؾبػاالت البهلػث يف الػيت تيركَّػب يف ؾبػ «ةنهجيٌ اظت»كما أٌف على  
ة عمليٌػاألبعػاد ال بػنيربمػل علػى حركػة كتػرب   «ةمنهجيٌػ»فتكػوف  ،معادل التوج و الذم تتوخػاه يف مصػادرىا

كالػذم يبكػن أف يكػوف لػو  «قػرآنًٌ حيوي ػة اطتطػاب ال»ة كيقودان ىذا إذل النظر يف اؼبصػدر ا خػر لػػنظريَّ كال
بوجػو  «ةسػالمي  معرفػة اإل»للتعامػل مػا التنظػري للػػ «ة البديلػةنهجيٌػاظت»كبن نرتسم خطػى ة ك عمليٌ دالالت 

الذم هبمػا يف توجيهػو بػني  «قرآنٌ اطتطاب ال»فػ. كيف التعامل ما مصادر ىذا التنظري بوجو خاص، عاـ
ة يف فػرتة ربػو ؿ تماعيَّػجة جاء ليتفاعل ما مواق  حيَّة يف سائر نواحي اغبيػاة االعمليٌ األبعاد االعتقاديَّة كال

كاف عليو اؼبعٌوؿ األكػع يف إحػداث ىػذا التهلػو ؿ يف   «التنييل»بل إٌف ، كاغبوادث قضٌيةحافلة ابأل يرىبيٌ 
منػذ انطػالؽ الػدعوة إذل اكتمػاؿ الرسػالة  –يريد اؼبنطقة كيف حياة العػرب علػى مػدل العقػدين مػن الزمػاف

                                 
ىبرجػو مػن الت صػيو أك  –علػى كبػو–جرل اؼبفسركف على التمييز بني الواقعة اؼبنشئة أك اؼبسببة كاقعة التنزيػل كحكػم التنزيػل  (ّٔ)

علػػى  –مثػػل علػم اؼبناسػػبات–تقليديَّػة التعمػيم كىػػذا  ػهلي . كلكننػػا نشػري إذل أهٌنهلبػػذا لػػو أهٌنأعيػد النظػػر يف منهلػى بعػػ  العلػػـو ال
كدراسػة القػرآف يف  –كػذلك ىنػاؾ اذبػاه متػأثر ابؼبنػاىج التارىبيَّػة اغبديثػة يرمػي إذل إعػادة بنػاء الفعػل التػارىبيٌ   –ضوء ىػذه اؼبالحظػة
 . «مرحلة التلقي»ضوء كاقا التنزيل أك 
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لكريبػة كاشػتبكت كتػداخلت كتالحقػػت مػن غػري أف يوقفهػا تنػػاق  ة اقرآنيَّػػكتوالػت ا ايت ال، كسبػاـ الػدين
يف موضػػوعاهتا كؾباالهتػػا اٌتسػػعت لتسػػتوعب كربػػي  إهٌنػػا  أك تشػػابو أك تػػداخل األحػػداث كاألسػػباب حػػا

ة كارتقػت هبػا نسػانيَّ كضػربت جبػذكرىا يف أعمػاؽ الػنفم اإل. ة كافَّةجتماعيَّ دبجاالت كموضوعات اغبياة اال
  ا.ركيدن  اكدل تزؿ األبصار رباكؿ إدراكها ركيدن  –ةيَّ كونإذل ا فاؽ ال

كحػدة »ىػو قػرآف صبػا آايت التهلمػت يف كإمٌبػا  ؛لنصػوص ؿبفوفػة امن مث فّفَّ القرآف لػيم ذبميعنػ 
سػػػواء كػػػاف ىػػػذا التوجيػػػو  ،عػػػع غبظػػػات متدافعػػػة يف مواقػػػا متجػػػدًٌدة كأبغػػػراض توجيهيَّػػػة معلومػػػة «ةبنا ي ػػػ

انقضػت اؼبناسػبات كاؼبالبسػات مىػا  كإذا، أك ابلتقومي كالتصػويب، ما كالتثبيتابعب، ابإلعماؿ أك ابإلبطاؿ
 خاٌ ػة بعػد اؼبػراجعتني اللتػني أمػر هللا ، فقػد بقيػت ىػذه ا ايت مطلقػة «أسباب النيكؿ»كما عرؼ بػ

ترتيػػػب القػػػرآف إبعػػػادة  - ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم- اكالرسػػػوؿ البشػػػر ؿبمػػػدن  الرسػػػوؿ اؼبلػػػك جعيػػػل 
عد ىنػاؾ ارتبػاط بػني اػبطػاب اؼبطلػق كاؼبناسػبة النسػبيَّة الػيت ذبعػل يكبذلك دل  ،عن أسباب النزكؿ المنفص

 ايت كبقيػػػت ىػػػذه ا –اتوثيقي ػػػ ة أك بيػػػاانن يرىبيٌػػػكؿبفظػػػة ، منػػػو دبثابػػػة الػػػذكرل الػػػيت تسػػػٌجل كاقعػػػة انقضػػػت
 ؛إنسػػػػا ٌ تهػػػػا التوجيهيَّػػػػة النافػػػػذة عػػػػع الزمػػػػاف كاؼبكػػػػاف ابلنسػػػػبة لكػػػػل موقػػػػ  اليَّ ة ربػػػػتفد بكامػػػػل فعَّ قرآنيَّػػػػال

اؼبواقػ   كألفَّ ، يف النػزكؿ اسػببن  اعتػعالػذم  ساسػيٌ وبتوم على عنا ر اؼبوق  األ ايرىبيٌ كاف أك   ااجتماعي  
لػػو مػػن عنا ػػر تالزمهػػا مالزمػػة الفطػػرة لإلنسػػاف فػػال ال زب –الػػيت تت لػػل حيػػاة األفػػراد كاعبماعػػات كاألمػػم

مػػن لػػدف علػػيم حكػػيم  البو ػػفو تنػػزي –ةفاعليٌػػينػػب  حيويَّػػة ك  «اظتطلػػق قػػرآنٌ البيػػاف ال»عجػػب أف يظػػل 
  .(ّٕ)األسباب كمهيأر األمر مدبٌ ، خالق اإلنساف معلمو البياف، خبري

ة نسػػاني  تعليػػل حيوي ػػة كداللػػة كجػػدة كنبػػوغ القػػرآف يف البيئػػات اإلىػػذا ابلنسػػبة للنظػػرة العامػػة يف  
نػػا بتلػػك اؼبواقػػ  الػػيت ال يقتصػػر اشػػرتاكها فمػػا ابل. يومنػػا ىػػذا إذلاؼب تلفػػة علػػى امتػػداد العصػػور  ةتارخييٌػػكال

  .ةتارىبيٌ كلكٌنها تشرتؾ كذلك يف أطرافها ال، ةساسيٌ يف ؾباؿ عنا ره األ
الوسػ  ألٌمػة ىو موقا ا، من ميالدىا قرانن  ( ُْ)كبعد مركر  –ـو دل يزؿالية سالميَّ اإلألٌمة كموقا ا 

بعػد أف حرفػق أحبػاره  »، لػوا يف ديػنهمبني أىػل كتػاب غمىا  فهي كس ، الذم كانت فيو يـو أف كلدت

                                 
إمٌبػػا زبػػرج يف  –عػػن دعػػاة التفسػػري اؼبػػادٌم للتػػاريد كمػػن إلػػيهمكلكػػن ىنػػا هبػػب التنبيػػو إذل أفَّ مثػػل ىػػذه الدراسػػات الػػيت تصػػدر  (ّٕ)

ػا كعرضنػا  ابؼبعػىن الػذم نسػتعملو ىنػا، كمػن ىػؤالء خليػل أضبػد خليػل كدمحم  «التنظػو اإلسػالميٌ »عػن إطػار –الواقا قلبنا كقالبنا هنجن
أخػػرل، كتقػػـو بعمليٌػػات قيػػاس علػػى  «كليٌػػةرؤيػػة  »األركػػوف كدمحم عيتػػا  كنصػػر أبػػو زيػػد كدمحم شػػهلركر، كأمثػػاؽبم. ألهٌنػػا تنطلػػق مػػن 

 النسق الغرٌف، كإسقاط ذلك النسق اؼبهيمن على النسق اإلسالمٌي!!
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، اليت جاء هبػا األنبيػاء –رسالة التوحيد، كضاعت معامل الرسالة السمحة افاختلقوا فيق كثون ، كرهباهن 
بػل ضػاعت حقيقتػق يف موكػو اظترسػلني عػ  السػماء لتبليػغ  -علػيه  السػالـ-كمنه  موسى كعيسى

عليه  -كه ، الفرتاء الذم جاء بق أتباعه اك ح  كادت السموات يتفطرف م  شدة البالء  –اعتدل
ينطػػوم عليػػو ىػػذا اؼبػػرياث مػػن مىػػا  زاؿ قػػـو وبملػػوف مػػرياث بػػم إسػػرائيل بكػػل كمػػا، «مػػنه  بػػراء -السػػالـ

دكف تبػػديل يف السػػرائر ، فمث ىنػػاؾ اؼبشػػركوف الػػذين اسػػتبدلوا األك ف ابألك . د كعصػػيافبغػػي كعػػدكاف كسبػػر  
ز بػني فصػائل كاليت سبيٌ ، كالفرقاف اؼببني، جاء هبا البياف اؼبعجز ة أخرل  قرآنيَّ كىناؾ تصنيفات  –هاتكالتوجٌ 
كأىػػػل  –كأىػػػل النفػػػاؽ –أك أىػػػل التقػػػول –بػػػني اؼبػػػؤمننيمىػػػا  ،كأطػػػراؼ اؼبواقػػػ  الفا ػػػلة كاحملدثػػػة، اجملتمػػػا
الػوايف  أف يقػدـ التصػوير قػرآ   كال يلبػث اػبطػاب ال. كأىل التوحيد كأىل الدخل كأىػل اإلخػالص. الشرؾ
 –مػن لػدف خبػري بصػريإال  ىعلى كبو من العمق كالدقة ال تتأتَّ  –ػبصائو كقسمات كل فريق.. الفا ل

 لن ػرج، كلكنَّنا نقتصر على اؼبعادل اػبارجيَّػة لل طػاب العظػيم، قرآ ٌ كليم ىذا مقاـ ربليل ؿبتول البياف ال
  .ةنهاجيٌ تغيب عن الباحث يف حقل اؼبإال  منها ببع  اؼبواضا اليت هبدر

أف تعػيى ال بد  -سالميٌ لتنظري اإلل اؼبنشئ درة تتعامل ما اؼبصمنهاجيٌ ىو أفَّ  كؾبمل ىذه الداللة 
فعليهػػا أف ، ة ميتػػة أك جامػػدةنهاجيٌػػكحػػا ال تولػػد اؼب، قػػرآ ٌ كتسػػتوعبى أبعػػاد اغبيويَّػػة الػػيت سبيًٌػػز اػبطػػاب ال

كلسػنا ملػزمني ، بصػائر النػور اؼببػني تعٌبد اؼبفتقر إذلبركح العادل اؼبك ، ئاؼبصدر اؼبنشتستأنم بطبيعة كمنهلى 
ة نهاجيٌػػفػػّفَّ اؼب، كمػػن طػػرؼ آخػػر كمكٌمػػل ،الكثيفػػة كال ابؼبػػدخالت العصػػريَّة اؼبريبػػة «الرتاثي ػػة»ابلوسػػائ  

ة منهاجيٌػلن زبػرج لنػا كقػد حققػت شػرط التكػافؤ الػذم تقتضػيو كػل ، اليت تستلهم مصادرىا اليت نقصدىا
سوؼ زبرج لنا كقد استوفت أبعاد االسػتواء كاإلحاطػة الػيت سبكنهػا مػن قػدر حيويَّػة التفاعػل كإمٌبا  ،انجهلة

اؼبصػادر كتلػك الػيت تسػتمد مػن اؼبوقػ   علػى بػمٌ ذلػك الػرتاث اؼب تلك اليت تستمد مػن ،ما عنا رىا كافة
 يسػعى الباحػث يف ؾبػاالت اؼبعرفػة الػيت «سػالميٌ التنظػو اإل»كنكػوف بػذلك قػد أمَّنػا ، اؼبعا ر كما أشػران

نػا نعػود لنتػذكر أفَّ مقصػد حيػث إنٌ .. من مزالق التعمية كالتجريػد اخركجن ، يسرتجا مواقفو فيهاألٌف  اؼبسلم
ىو مقصد اجملاىد الراب  على ثغرة من ثغور كإمٌبا  ،ليم مقصد الفيلسوؼ اغبكيم «سالميٌ التنظو اإل»

  .يف اؽبيئة كاألساس ثغرات أف تضاعفت تلك الثغور كربولت إذل بعد، ةاألمَّ 
ة نهاجيٌػكالتأٌسػي هبػا عنػد بنائنػا للقواعػد اؼب، قػرآ ٌ يف اػبطػاب ال «أسباب اضتيوي ة»فالتماس  -إذف 

كىػو أمػر يف ، يف ىػذه اؼبرحلػة نهػاجيٌ مػن مقتضػيات الػوعي اؼب، يف كاقعهػا اؼبعا ػرألٌمة يف التأ يل لعلـو ا
  .غاية األنبيَّة
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القػػرآف الكػػرمي يف  ػػدر االفتقػػار  إذلنػػرل أنَّػػو ينبغػػي أف يراعيهػػا كػػل مػػن يرجػػا  :(38)نقطػػة أخػػرل 
كقػد قػل مػن اسػتوقفو . )كا ايت( فيػو: كىي تتعلٌػق ابلرتتيػب التػوقيفٌي للسػور –يف ؾباؿ زبٌصو نهاجيٌ اؼب

ا فقرة جاء هبا عػادل جليػل بل إنَّو لتستوقفن ؛ب النظر فيما عسى أف تكوف لو من دالالتىذا اؼبوضا ليقلٌ 
حقيقػػة اػبطػػة  إذلفبعػػد أف ينفػػذ دبنطػػق سػػلم ، «الكػػرمالقػػرآف  إىلمدخلػػق »قػػدَّـ لنػػا اؼبعػػني النفػػيم يف 

-علػػػم مينػػػزؿ الػػػوحي يف إصباؽبػػػا كتفصػػػيلها ب –«موضػػػوعق يف كقػػػت سػػػابق»ة احملكمػػػة تشػػػريعيٌ الرتبويٌػػػة كال
 إال ا،فبتػازن  تربواي   اا اليت كانت تتبا يف نزكؽبا زبطيطن فّذا بو ال يرل يف ىذه النصوص ذاهت -سبهلانو كتعاذل

لكػي تتػوزع كتتجمػا يف شػكل آخػر علػى ىيئػة إطػارات  ؛تػارىبيٌ قد ربولت دبجرد نزكؽبا من شػكلها الأهٌنا 
مػن كحػدات   كتػاب يقػرأ مكػوانن ،  دة كـبتلفػة األطػواؿ حبيػث يظهػر مػن ىػذا التوزيػا اؼبقصػود يف النهايػةؿبدَّ 

ػػ (39)ال يقػػل ركعػػة عػػن النظػػاـ الرتبػػوٌم العػػاـ، نهػػا نظامهػػا األدٌف كاؼبنطقػػيٌ لكػػل م، كاملػػة تػػعز  اكىػػذا دائمن
  .الذم ال يبكن أف يصدر عن علم بشر «التخطيل اظتيدكج»فيو حقيقة 

 اأك تػرده ردن ، كال تقػ  بػو، فردبا كاف مػن األكذل أف ترعػى ىػذا الت طػي  اؼبػزدكج يف سػياؽ معنػوم 
كالػػذم  ،احملكػػم الػػذم كجػػد يف منػػزؿ الػػوحي تشػػريعيٌ فػػالت طي  الرتبػػوٌم كال يف سػػياؽ اؼببػػىن اكربسػػره حسػػرن 

يتطابق ما ، إبذف رهبا بتماـ البنية ككماؿ اؼبهمة، أف انتهى هبا األمر إذلة الشريفة نبويٌ قامت عليو اػبطة ال
ينطػوم عليػو مػنهج اػبطػاب ا، كيتكامل معو طبيعة كمنطلقنػ، مة ككجهةيباثلو حك تشريعيٌ زبطي  تربوٌم ك 

إذا ذبػػاكزان النظػػرة إال  كلػػيم لنػػا مػػن سػػبيل إلدراؾ ىػػذه اغبقيقػػة.. ـواليػػيف الصػػورة الػػيت بػػني أيػػدينا  قػػرآ ٌ ال
قق لنا ككذلك لن رب، كقبومو يف إطار األجزاء، كاستوعبنا آايتو يف إطار السور، الكتاب الكرمي إذلة زئيٌ اعب

لتػػوٌخي جوانػػب ، اؼبعػػىن إذلدل نسػػتطا ذبػػاكز اؼببػػىن مىػػا  ،ات الكتػػاب اغبكػػيمكليٌػػ  اؼبقػػدرة علػػى التعامػػل مػػا
 امرشػدن  ابكونػو فػردن ألٌمػة موقعػو الػذم قػدر لػو يف حيػاة ا إذلكعندىا يعود القرآف الكرمي  –اإلعجاز اؼبعنومٌ 

 -اكلكػػن علػػى مسػػتول أفرادىػػا صبعنػػا، رادىػػا فػػردن ال علػػى مسػػتول أف –للهػػدل كاغبػػق كبيػػاانن  كفرقػػاانن  الكدلػػي
  .ضارمٌ ىو الت طي  للفعل اغبإمٌبا  ،ارلفالت طي  الذم يبكن أف نستنبطو يف نظم القرآف يف ترتيبو اغب

إعجػػازه  يف القػػرآف الكػػرمي ال يضػػاىيو غػػري «ا اإلعجػػاز اصتمػػ»كمػػن ىػػذا اؼبنطلػػق الػػذم يػػرل أٌف  
قبػػػػدان كأ ػػػػهلاب ، اؼبعنويٌػػػػة، ة اللَّفظيٌػػػػة ال يوازيهػػػػا كػػػػذلك غػػػػري الركعػػػػة البيانيٌػػػػةكأفَّ اؼبتعػػػػة البيانيٌػػػػ، اؼبعنػػػػومٌ 

  :ارلعلى النهلو الت اولٌيات نوردىا صبلة كتوضيهلن ئزبٌصو إزاء تبعات كمس

                                 
 قطة الثانية. ( ىذه ىي الن38)

 ( .ُِْاؼبدخل إذل القرآف الكرمي ص) –دراز (39) 
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علػى كتػاب أ ػوؿ علمػو  بنػاء إذلاؼبفتقػر  - ٌصػوإفَّ من يتعامػل مػا القػرآف الكػرمي مػن موقػا الت 
  :أف يبهلث على مستوينيإال  يسعوال  -من لدف عليم حكيممنٌزؿ 

فػػّف أراد التعٌمػػق يف مقصػػده ، اؼببػػىن كاؼبعػػىن فيػػو مػػن اٌتسػػاؽ كتالحػػمبػػني مىػػا  علػػى أسػػاس أف يبػػنٌي  
كلػػيم يف الوقػػوؼ  ،صبلػػة قػػرآ ٌ أبعػػاد مقصػػده يف النسػػق ال -قػػدر اسػػتطاعتو- اؼبعنػػوٌم فعليػػو أف يسػػتوعب

 فهنػاؾ عالقػات ال يبكػن أف تكتشػ . تػول معنػومفيمػا عسػاىا أف ربمػل مػن ؿب -فقػ - اتزئيٌ على اعب
أك ، كعػع االنتقػاؿ بػني مواضػا كمواضػا، كمن خالؿ أمبػاط التجػاكر كالتقابػل، من خالؿ اؼبعىن الكليٌ إال 

  .يف حركاتو «قرآنٌ اطتطاب ال»من خالؿ متابعة إيقاعات 
 «الػوحي رتلػة»لكػرمي قػد حبثػوا يف القػرآف ا «الفقػقعلمػاء » علينػا أف نػدرؾ أفَّ ، من جانػب آخػر 

-القػػرآف»فػػنهلن نبهلػػث يف ، ـواليػػيف مواقػػا الت ٌصػػو أٌمػػا  -«ةفقهيٌػػاألحكػػاـ ال»لت ػػريج كاسػػتنباط 
 تدعمػو كتقػيم سػياجو –حيث األحكػاـ ىػي أحػد أبعػاد البنيػاف-ألٌمة عن قواعد كأ وؿ تنشئة ا «الوحي

  !! بعد التأسيم كإقامة الدعائم كاألركاف
ا افظػة »يف كسػائ  ككسػائل  «ي ػيٌ النظػر اصت»ابألمم دل تستدع غػري  «علماء الفقق»إف مهمة  

العمػػل ألٌمػػة ل اؼبطلػوب حيػػث  ػػار، ـو فقػػد اختلفػػت اؼبهمَّػة ابخػػتالؼ اؼبوقػ اليػأٌمػػا  .«علػى بنيػػة األمػػة
حيػث دل يبػق مػن بنيػاف ، دبراجعات شػاملةكالقياـ ، بعد أف نق  بنياهناألٌمة إعادة تشييد بناء ىذه ا على

فقق العصر هػو »فٌّف  –كعلى ذلك «كنقصد هبا العقيدة» ةاليت أكجدهتا نشأ –سول نواهتا األكذلة ألمٌ ا
مػػن مراجعػػة شػػاملة ؼبفهػػـو ال بػػد  بػػل إنَّػػو «أحكػػاـ االجتمػػاع»كال يقتصػػر علػػى  -«فقػػق سػػن  االجتمػػاع

كعنػػػدىا تعتػػػع ، (40)«ةشػػػرعيٌ مقاصػػػدها ال» ا يتػػػأتَّى االنتقػػػاؿ ابألحكػػػاـ إذلذاتػػػو حػػػ «فقػػػق األحكػػػاـ»
كال ، ةيَّػػعػػم أكا ػػر اللهلمػػة كالتماسػػك الداخلكيف د، «ة اصتماعػػةحيوي ػػ»األحكػػاـ كسػػائ  فاعلػػة يف أتمػػني 

  .تكوف ؾبرد سياج خارجي ال يعدك أف هبمد يف قالبو الشكلٌي اجملَّرد
، «قػرآنٌ اطتطػاب ال»ؿبصوؿ األحكاـ كاإلحكاـ كاإلطالؽ يف  إذل «النصٌ »كج من دائرة إفَّ اػبر  
جديػدة يف التعامػل مػا القػرآف  امضامينو من شأهنا ىنا كىنػاؾ أف تفػت  آفاقنػ إذلشكلٌيات النظاـ  امتجاكزن 
  .الكرمي

 كإذل، «قػػػػرآنٌ لاطتطػػػػاب ا»ة يف سػػػياؽ تبػػػػٌم النظػػػرة الكليٌػػػػ إذلإذ نػػػدعو  -يف ىػػػذا اؼبقػػػػاـ–ككبػػػن  
يف التعامػػػل مػػػا القػػػرآف الكػػػرمي يف ؾبػػػاالت  «ةبنا ي ػػػالوحػػػدة ال»مث  «ةوضػػػوعيٌ الوحػػػدة اظت»االنطػػػالؽ مػػػن 

                                 
 .«التوحيد كالتيكية كالعمراف»ٌ ة اؼبقا د القرآنيَّة العليا اغباكمة كىي كخا (40)
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نػػدعو إذل تبػػٌم ىػػذه مىػػا  قػػدر، نظػػرة غػػري مسػػبوقةفػػنهلن يف ذلػػك ال نقػػدـ علػػى ، ةجتماعيٌػػزبٌصصػػاتنا اال
 نظػػرمٌ ل كاإلقػػرار القػػوؼ هبػػا عنػػد حػػد التأم ػػدكف الو ، تنػػامنهاجيٌ كالعمػػل دبقتضػػاىا يف دركب  اعمليٌػػالنظػػرة 

  .ؽبا
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 :اظتبحث الثالث
  :ة ظتصدر التنظو اظتنشوبنا يٌ الوحدة ال 

لػػػػيم علػػػػى سػػػػبيل - اكحػػػػديثن  اجػػػػاء يف ىػػػػذا الشػػػػأف قػػػػديبن مىػػػػا  ؽبػػػػذه اغبقيقػػػػة نػػػػورد بعػػػػ  اكأتكيػػػػدن  
قدمػػو مػػن مىػػا  ضػػي  إذلاد حػػا نسػػتطيا أف نوا ػػل كنبػػل مػػن أجػػل التػػدب ر للتػػزكد كاالسػػتمد -االستشػػهاد

كمن مباذج ىذه اػبال ات اؼبستفيضة القيمة النافػذة  -دكف أف نق  عند ابهبم قانعني دبا أتوا بو -سبقنا
أٌف »يف موافقاتػو مػن  الشػاطيبجػاء بػو اإًلمػاـ مىػا  اليت نرل أف تكػوف جػديرة أبف تؤخػذ قواعػد انطػالؽ لنػا
 قضػػػٌيةا تتعلػػػق اصتمػػػل بعضػػػها بػػػبعا يف الكمػػػ،  السػػػورة مهمػػػا تعػػػٌددت قضػػػاايها فهػػػي كػػػالـ كاحػػػد

كمػػا ال غػىن عػػ  ذلػػك يف ،  كأنػػق ال غػىن ظتػػتفه  نظػ  السػػورة عػػ  اسػتيفاء النظػػر يف رتيعهػا، الواحػدة
  .(41)«قضٌيةأجياء ال
طػوم خا ة ؼبػا تنا، ة النافذة اليت أتى هبا  احبها حديثن كردبا ذبلَّت ىذه اغبقيقة يف الرؤية اؼبعماريَّ  

فنعػود  قػرآ ٌ بعد طوؿ فبارسة كمعايشػة كاسػتئناس كاعو للموقػا ال، عليو من إيباءات يف االستدراؾ كاؼبراجعة
 بػل ؛فهلسػب قػرآ ٌ اؼبضػمن يف البيػاف ال حقيقػة كحػدة اؼببػىنعرؼ  لندراز يف موضا آخر ال. قالو دمىا  إذل

ىػػػذا التعقيػػػب لدقػػػة بيانػػػو كنفػػػاذ  -امعنػػػ–ر بكلنتػػػدَّ ، الػػػيت ينطػػػوم عليهػػػا «ةالوحػػػدة اظتعنوي ػػػ»لػػػنلم  معػػػادل 
ك لتقػػػرأ السػػػورة إنَّػػػ «قػػػرآنٌ ة التعامػػػل مػػػع اطتطػػػاب المنهاجيٌػػػ»لالسرتشػػػاد يف  اليكػػػوف موضػػػعن ك ، تصػػػويره

فػّذا ا.. مػن اؼببػا  صبعػت عفػون  اكأكزاعنػ امػن اؼبعػا  حشػيت حشػون  الطويلة اؼبنجمة وبسبها اعباىػل أضػغا ن 
كأقػػيم علػػى كػػل أ ػػل ، قا ػػد الكليػػة علػػى أسػػم كأ ػػوؿد بنيػػت مػػن اؼبة متماسػػكة قػػيػػبن ،تتػػدبٌر ىػي لػػو 

كامتػػد مػػن كػػل شػػعبة منهػػا فػػركع تقصػػر أك تطػػوؿ فػػال تػػزاؿ تنتقػػل بػػني أجزائهػػا كمػػا ، منهػػا شػػعب كفصػػوؿ
مػن تنػاكر األكضػاع  يءربػم بشػ ال، كاحػدة ةتنتقل بني حجرات كأفنية يف بنياف كاحػد قػد كضػا رظبػو مػر 

بػػػل تػػػرل بػػػني األجنػػػاس  ؛طريػػػق مػػػن االنفصػػػاؿ يف اػبػػػركج مػػػن طريػػػق إذلشػػػيء  كال، كالتقسػػػيم كالتنسػػػيق
بغػري وبػدث كػل ذلػك ،  كمػا تػرل بػني آحػاد اعبػنم الواحػد هنايػة التضػامن كااللتهلػاـ،  اؼب تلفة سباـ األلفػة

كلطػ  التمهيػد يف مطلػا   (42)ىػو حسػن السػياؽكإمٌبػا  ،تكل  كال استعانة أبمر من خارج اؼبعا  نفسػها
                                 

 اؼبوافقات.  (41) 

: «سياؽ اظترأة»أف يقاؿ: فالف يسوؽ اغبديث أحسن سياؽ كأنو يرده أحسن مورد. كك  «ساؽ»السياؽ يف اللغة : من  (42)
. كالسياؽ يف ا طالحهم ما ساؽ الشارع خطابو من أجلو، كيراد «كظتا د  مّن السياؽ»مهرىا، كقد يراد بو االحتضار يف كبو 

أم قرائن تزيد يف فهم اػبطاب. كقد يدكر مفهـو بو أمور عديدة ذات عالقة دبزيد فهم لل طاب؛ كالقرائن، كاؼبقاـ، كالنظم، ك 
يراد بو  «سياؽ كلي»كيقسموهنا إذل  «نظرية اظتعىن»يف عصران ىذا ليتهلوؿ إذل نظرية سياقية يطلق بعضهم عليها  «السياؽ»
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ة علػى القػرآف كليٌ   كال تق  يف نظرةا، كاؼب تل  مؤتلفن ، الريك اؼبنفصل متصي، كل غرض كمقطعو كأثنائو
ا، يقل ركعة كإحكامنػ ال بل قبدان إزاء تالحم عضومٌ ، للنظم كالبنياف الكرمي إزاء ركعة التماسك اؼبعمارمٌ 

قػػوة دفػػا  إذل كمػػن شػػأنو أف ينتقػػل مػػن ثبػات األسػػاس البنيػػا ٌ . قػرآ ٌ ة اػبطػػاب المػن شػػأنو أف يؤكػػد حيويَّػػ
  .للشهلنات الفاعلة كاحملركة اليت وبملها ىذا البنياف

 التحػاـلتلػتح  إهٌنػا  بػل ؛ال؟ اضتجػرات يف البنيػافاتسػاؽ إف  هذع اظتعػان تت سػق »: كؼباذا نقوؿ 
كما يلتقي العظمػاف ،  همانفسيٌ م   وضعيٌ فبني كل قطعة كجارهتا راب  م، األعضاء يف جس  اإلنساف

كمػػا يشػػتبك العضػػواف ،  فوقهمػػا دتتػػد شػػبكة مػػ  الوشػػا ج حتػػيل هبمػػا عػػ  كثػػوكمػػ  ، عنػػد اظتفصػػل
كتػػؤدم  -يسػػرم يف رتلػػة السػػورة اجتػػاع معػػنيكلٌػػق   كمػػ  كراء ذلػػك، ابلشػػرايني كالعػػركؽ كاألعصػػاب

مع  –كيتعاكف جبملتق على أداء غرو كاحدا، كاحدن  اكما أيخذ اصتس  قوامن ا،  خاصًّ  امبجموعها غرضن 
   .(43)«وي ةاختالؼ كظا فق العض

ػػػة كاجملتهػػػدكف يف ؾبػػػاؿ  إذلكلنػػػا ىنػػػا أف نشػػػري   أنَّػػػو بقػػػدر اسػػػتيعاب اؼببػػػادرات الػػػيت يقػػػـو هبػػػا األئمَّ
الػيت ينطػوم عليهػا  «الوحػدة»كبقػدر سبك ػنهم مػن جػوىر  ،ؽبػذه النظػرة الكليَّػة التفسري ؼبعا  القرآف الكرمي

أتيت ىػذه التفسػريات مىػا  بقػدر، ه كمقصػده كلػيم فقػ  يف شػكلو كبنيانػو فقػ يف معنػا، «قرآنٌ النظ  ال»
كقبػػػد مبػػػاذج .. ة ابلنسػػػبة للجمهػػػور الػػػذم زباطبػػػوعمليٌػػػة كافيػػػة انفػػػذة شػػػاملة ربمػػػل فيهػػػا دالالت توجيهيٌػػػ

 لتنطلػق منهػا عنػد أحػد اؼبسػتوايت يف.. ة الشػاملةقرآنيَّػللتفاسري اغبديثة اليت تسػتوم علػى قاعػدة النظػرة ال
يف تنزيػل الػدالالت اؼبسػتفادة مػن الػذكر  اكعنػد مسػتول آخػر لتتَّ ػذ منهػا منفػذن ، اتزئيٌػتناكؿ ا ايت كاعب

كال ىبفػي كػذلك مػن أفَّ قػوة كنفػاذ . الأعماؿ الشػهيد سػيد قطػب مػثمثل يف ، اغبكيم على قضااي العصر
مواضػػا  إذلة الشػػاملة قرآنيَّػػظػػرة المرجعهػػا ىػػذه النقػػرآٌ  إمٌبػػا أسػػلوب الشػػيد متػػورل الشػػعراكم يف التفسػػري ال

يف جدليَّػػة  «تفسػػو القػػرآف ابلقػػرآف»حػػا كىػػو يقػػٌدـ النمػػوذج اغبػػٌي اؼبعا ػػر علػػى هنػػج  ،التنػػاكؿ اػباٌ ػػة
 .اتزئيٌػات لبناء النسػيج الكلػي كاالسػتنباط للكليػات لتنزيلهػا علػى كاقػا اعبجزئيٌ يتفاكت فيها االستقراء لل

مػن منطلػق   ٌصػويف فػركع الت االجتهػادات اليت ربمػل آ ر جتماعيَّ ؿ االعن مباذج الدراسات يف ؾباأٌما 

                                                                                                    
 «الجتماعيالسياؽ ا»ك «السياؽ الثقايف»ك «السياؽ اللغوم التعاق »شبكة العالقات اليت ربي  ابػبطاب كتتصل بو، كىناؾ 

كعده بعضهم نصنا  «السياؽ»كاؼبناسبة كاؼبعىن الشكلي كاؼبعىن السياقي ال ينفصالف انفصاؿ قطعي؛ بل وبدداف معنا مفهـو 
 قيد اإلعداد للنشر. «السياؽ: اظتفهـو اظتنهج النظرية»مصاحبنا للسياؽ. راجعو يف دراستنا عن 

 (. ُٓٓالنبأ العظيم ص) (43)
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 كال. لذلك يف أعماؿ الشيد الطاىر بػن عاشػور افردبا كجدان مبوذجن ، ة الكليَّةقرآنيَّ استيفاءو ألبعاد النظرة ال
لتقػػػػدـ خػػػػري مبػػػػوذج الحتػػػػواء اؼبسػػػػلك ، (44)عبػػػػد هللا دراز يف ؾبػػػػاؿ األخالقيػػػػاتدمحم . شػػػػك أفَّ دراسػػػػة د

كبػػن مىػػا  كاألسػػوة اغبسػػنة إزاء عملػػيٌ و قػػٌدـ لنػػا الػػدليل الحيػػث إنٌػػ،  ٌصػػويف التاؼبتكػػافئ كطبيعػػة البهلػػث 
، مػن ؾبػاؿ يف التنقيػب يف ؾبػاؿ مػن ؾبػاالت الت ص ػو يف علػـو األٌمػةمىػا  كىػو أنٌػو، بصدده يف ىذا اؼبقاـ

أف يتػوافر  دكف، ة السػليمةسػالميَّ إرساء قواعػد ىػذه العلػـو كاؼبعػارؼ علػى أسسػها اإلإذل  من موقا اؼبتطٌلا
إذ يقبػل علػى التهلق ػق مػن  -كىػو، جملتهد الت ص و قػدر مػن اإلؼبػاـ خبصػائو مصػادره الػيت يسػتقي منهػا

كجػاءكا دبػا جػاءكا بػو . جػاء بػو أئمػة سػبقوا يف ىػذا اجملػاؿمىا  عليو أف يقبل على ربصيل صبلة، ىذا الشرط
كال أف يقػػػ  عنػػػد ، يف تفصػػػيالهتاكلكػػػن ال ينبغػػػي أف يسػػػتغرؽ ، مػػػن نفػػػائم قلمػػػا اسػػػتدركها الاٌلحقػػػوف

ىػذا اؼبعػىن إلضػفاء قيمػة جديػدة فػوؽ قيمتهػا  ؿحػو  يفيػده يف توجهػومىا  بل عليو أف يست لو، منجزاهتا
  .للمستجد يف ؾبالو -كأف يعمل على اإلضافة من خالؽبما، اؼب تزنة
زبػريج  إذلتسػعى  كهبدر بنا أف نشري كذلك يف  دد اعبهود اؼبستجدة الرائدة يف ىذا اجملاؿ كالػيت 

تلػػػك ، قػػػرآ ٌ مػػػن اسػػػتقراء جديػػػد ؼبػػػنهج الػػػوحي ال، اؼبعا ػػػر ضػػػارمٌ رؤيػػػة مسػػػتقلة كبديلػػػة لواقػػػا التطػػػور اغب
يف  أتمػل  ايت الكتػاب الكػرميبنػاء  -كالذم أيًخذى  -الراحل أبو القاسم حاج ضبد اأقدـ عليه احملاكلة اليت

ة اؼب تلفػة لي ػرج ضػاريٌ ل التجػارب اغبسػتو علػى م -نسا ٌ موضا الغيب يف الفعل اإل ؼبعرفةسياقها الكلي 
كقػػد ىبتلػػ  . ات كإمكػػاانت يف تطػػو رهاؼبعا ػػر مػػن قابليٌػػ ضػػارمٌ منهػػا بػػدالالت تػػرتب  دبػػا وبملػػو الواقػػا اغب

عمػػا قػػد  فضػػالن ، كقػػد يػػتهلفد علػػى بعػػ  نتائجػػو، مػػا  ػػاحبو يف بعػػ  منطلقاتػػو، النػػافر يف ىػػذا العمػػل
 اآفاقنػػػ ىػػذه احملاكلػػةأف هبػػد يف إال  ال يسػػعو –غػػػري أنَّػػو.. لوب التنػػاكؿيسػػتوقفو يف مواضػػا متفرقػػة مػػن أسػػ

  .جديدة جديرة ابلنظر كاالعتبار
كلكنَّنػا ، و العلػم مػن أىلػوفلػو أكلػ، «تفسو القرآف الكػرم»عرض مباذج معا رة يف صدد كلسنا ب 

ت الػػػيت ؽبػػا عالقػػػة مباشػػػرة كخا ػػػة ىػػذه اجملػػػاال، إزاء جهػػد إنشػػػائٌي أتسيسػػٌي يف ؾبػػػاالت اؼبعرفػػػة اؼبعا ػػرة
مصادر كجػودان  إذلالرجوع إال  ككبن إزاء ىذه اؼبهمة ال يسعنا، بشرمٌ كتوجيو اذباىات االجتماع ال بر د
يهمنػا ابلدرجػة األكذل عنػدما مىػا  كىػذا. لنسػتمد منهػا قاعػدة االنطػالؽ كأسػاس البنػاء، كالكيػا ٌ  ضػارمٌ اغب

كعنػػدما نسػػوؽ مبػػاذج مػػن األعمػػاؿ اؼبتاحػػة الػػيت ، مػػن جانػػب «قػػرآنٌ خصػػا ص اطتطػػاب ال»نبهلػػث يف 

                                 
كيبكن اإلشارة  «دستور األخالؽ يف القرآف»يت أعدت ابلفرنسية كترصبت إذل العربيَّة كنشرت بعنواف اؼبراد رسالتو للدكتوراة ال (44)

  «مستمدة م  القرآف -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-سوة النٌ  »ك «الدستور القرآنٌ »ىنا إذل جهد دمحم عزة دركزة يف 
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 كلكػن الػذم يسػتوق  النظػر يف، ما تسليمنا بتفاكت خطاىػا يف ؾبػاؿ عطائهػا -سبقت يف ىذا اؼبضمار
يف  اأساسػػيٌ  االػػوحي مصػػدرن  إذلتلجػػأ  افهػػي صبيعنػػ، ىػػو اشػػرتاكها يف قاسػػم مشػػرتؾا، صبيعنػػ تلػػك احملػػاكالت

يف كاقػػػا  الفػػػاع حيػػػواي   اعنصػػػرن  قػػػرآ ٌ قػػػدـ علػػػى ذلػػػك تعتمػػػد اػبطػػػاب الكىػػػي إذ ت، تقػػػومي اؼبعرفػػػة اؼبعا ػػػرة
 ربققػػو مػػن قػػدرة االسػػتيعابمىػػا  تنجػػزه بقػػدرمىػػا  كيف سػػعيها ىػػذا يتفػػاكت مقػػدار، «اظتػػدركات اظتعاصػػرة»

 «نهػػاجيٌ الػػوعي اظت»جئنػػا بػػو بصػػدد مىػػا  ككأنَّنػػا ىنػػا إزاء، ألبعػػاد النظػػرة الكليَّػػة يف التعامػػل مػػا مصػػادرىا
تكوف على أعتاب مرحلة ربوؿ حقيقَّية أبف ذباكز ، ةسالميَّ رةن يقتضيها التعامل ما مصادر تنظريان اإلضرك 
أفَّ النمػاذج  -كلكننػا نػرل كػذلك -اؼبرتقبػة «ةضػاريٌ الوثبػة اضت»ارتيػاد أبػواب  إذل «ةنهاجيٌػالعقػدة اظت»بنا 

تسػػتفيده مػػن مىػػا  ك الػػيت تسػػعى لتنزيػػلكتلػػ، مػػن منطلػػق وػػورلٌ  قػػرآ ٌ الػػيت تنطلػػق يف تعاملهػػا مػػا اػبطػػاب ال
صػة بسػنن كاذباىػات ىػذا الواقػا علػى ، صبلة جتماعيٌ النظرة الكليَّة على الواقا اال كيف ؾباؿ اؼبعرفة اؼبت صًٌ

تقدـ الدفعة ألٌف  ال ترقى بعد.. ة اؼبتفرقةفرديَّ كال تزاؿ فيو اعبهود ال، ىي من القلة دبكافإمٌبا  ،كجو خاصٌ 
كالػػذم سػػبق أف رأينػػا أنَّػػو ال يػػزاؿ يتسػػم ، السػػائد عػػريفٌ يف اؼبنػػاخ اؼب انوعي ػػ اربػػدث تغيػػرين  الػػيت مػػن شػػأهنا أف

، الوافػػدة مػػن جانػػب آخػػر فكريٌػػةكابسػػتمرار فػػي  اؼبػػؤثرات ال ،ابلفوضػػى كالت ػػب   كالسػػطهلٌية مػػن جانػػب
  .يف اؼبيدافاإلغراؽ كالتعمية ابلنسبة للجهود القليلة اجملدية اؼبتاحة  إذلحا ينتهي بو األمر 
صػة، أريد االنتفاع هبذه اعبهودمىا  إذا، كال مناص ىنا ، كتضػعي  مؤثٌراهتػا يف ميػادين اؼبعرفػة اؼبت صًٌ

يكػػوف التػػذر ع ابلػػوعي ، ةنهجيٌػػكيف مقدمػػة مقتضػػيات ىػػذه اؼب. ة كالتنسػػيقنهجيٌػػمػػن أف زبضػػا ؼبزيػػد مػػن اؼب
ات التنظػػػو عمليٌػػػكموقعػػػو مػػػن  قػػػرآنٌ الخبصػػػا ص اطتطػػػاب كالػػػذم وبتػػػل فيػػػو الػػػوعي ، السػػػليم نهػػػاجيٌ اؼب

ات اليػػكذلػػك بو ػػفو اؼبػػدخل لر ػػيد الفع، خٌصػػصاإلدراكيػػة لباحػػث الت كلػػواٌيتالصػػادرة يف سػػل  األ
ة الػػػيت يتوقػػػ  عليهػػػا االنطػػػالؽ نهجيٌػػة كاؼبعرفيٌػػػكاؼب ػػػزكف لكػػل مػػػن األ ػػػوؿ اؼب، كاغبركيٌػػػة يف األمَّػػػة فكريٌػػةال
إال  كمنهلػػاه ككجهتػػو، كحيويتػػو، أكردانه حػػوؿ طبيعػػة ىػػذا اػبطػػابمىػػا  كلػػيم. يف ىػػذه اجملػػاالت ضػػارمٌ اغب

ة يف جهػػودان اؼبتعػػدًٌدة يف نهجيٌػػالتهلقػػق كاؼبزيػػد مػػن اؼب إذلالسػػبيل أٌمػػا  .نعنيػػو يف ىػػذا الصػػددمىػػا  أمثلػػة علػػى
بتػػوفري القنػػوات الػػيت تضػػمن االنتقػػاؿ ابؼبػػدركات اؼبسػػتمدة مػػن إال  فػػال يتػػأتَّى، اؼبتنوعػػة  ٌصػػوؾبػػاالت الت

يف ثنػػػااي  –مػػػن موضػػػعها، «قػػػرآنٌ ال البيػػػان اطتطػػػاب»كنعػػػم هبػػػا يف ىػػػذا اؼبقػػػاـ ، مصػػػادر التنظػػػري األٌكليَّػػػة
 ضػػارمٌ يف ؾبػػاالت الفعػػل اغب، كؿبػػي  ربقػػق إشػػعاعها اؽبػػادم -عملػػيٌ دائػػرة نفاذىػػا ال إذل، الػػوحي احملفػػوظ
كتنػػزؿ هبػػا مػػن ، مسػػتول إذلول ة مػػن مسػػتعرفيٌػػىػػذه القنػػوات الػػيت تػػرتجم اؼبػػدركات اؼب. بشػػرمٌ لالجتمػػاع ال

ة دبنابعهػػا جتماعيَّػػة يف سػػبيل ربػػ  العلػػـو االأساسػػيٌ تعػػد خطػػوة ، مواضػػا الت صػػيو إذلموضػػا اإلطػػالؽ 
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 ،علػى أكؿ الطريػق الصػهلي ، ةنهجيٌػاؼب ةعمليٌػكالتكثي  اليت تقتضيها  ات البهلثعمليٌ كتضا ، ةسالميَّ اإل
كتؤٌمنهػػا مػػن عواقػػب ، ات يف تتػػابا كاٌتصػػاؿعمليٌػػىػػذه الفتكػػوف ىػػذه القنػػوات دبثابػػة الشػػرايني الػػيت تغػػذم 

دىا عػػػن االسػػػتواء علػػػي قاعػػػدة االسػػػتيعاب عػػػاالنفػػػالت أك االنكفػػػاء الػػػيت مػػػن شػػػأهنا أف تسػػػتنزفها أك تق
فما ىذه القنوات اليت ربمل أ وؿ اؼبػدركات اؼبسػتمدة مػن . عريفٌ كالرتاكم اليت ىي أساس تشييد الصرح اؼب

ككيػ  السػبيل إلقامتهػا ا؟ ات التنظػري ذاتػو قػدمن عمليٌػكاليت من شأهنا أف تدفا ب؟ يٌ سالممصادر التنظري اإل
منابعػػػو  إذلو كنريػػػد أف نعػػػرج بػػػو ميػػػداف الت ٌصػػػ إذلعنػػػدما ننػػػزؿ  :أم... ات اؼبيدانيػػػةعمليٌػػػموقػػػا ال علػػػى

 !!؟إلنضاجو كإثرائو
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 «القسن األًل»

 الفصل الرابع

 في

 «ات نوٌرخً سَّالسَّّ العلٌم ال»

كلنهلػػٌدد موضػػوعها يف .. علػػى ؾبػػاؿ الت ص ػػو الػػذم نقصػػده المثػػا -ةسياسػػيٌ لنت ػػذ مػػن العلػػـو ال 
 .يف أبعادىػػػػػا كمسػػػػػتوايهتا اؼب تلفػػػػػة «السػػػػػلطة» قضػػػػػٌيةكىػػػػػي ، األـ الػػػػػيت تتفػػػػػرع عنهػػػػػا مباحثهػػػػػا قضػػػػػٌيةال
عنا ػػرىا كجػػدانىا تنطػػوم علػػى أكامػػر كنػػواه كصبلػػة مػػن اؼبواقػػ  كالقػػرارات  إذلا إذا حلَّلناىػػ ؛«السػػلطة»ك

امػػتالؾ اعبهػػة  إذلفّنٌػػو يرجػػا  «الوجػػوب»مصػػدر أٌمػػا  .«اإلجيػػاب كاإللػػياـ»كاألحكػػاـ الػػيت ربمػػل معػػىن 
الػتمٌكن مػن  إذلترجا يف اؼببدأ كاؼبنتهى أهٌنا  كما. «كاطت ة، حجي ة العل » ؛ة معيٌنة يف ؾباؽبااؼبعنٌية حجيٌ 

كمن مث نستطيا أف نعٌرؼ - موضا فبارسة السلطة كأدكاهتا فهي اعبماعةأٌما  .«أدكات الفرو كاإللياـ»
، ب مراجعتهػا عنػد القضػاء يف األمػرذبػالسلطة اليت أهٌنا  دبعىن -اؼبرجا يف أمور اعبماعة: أبهٌنا «السلطة»

للمفاسػػد  ادرءن ، الؿ القيػػاـ علػػى تػػدبري أمرىػػاكاعبهػػة الػػيت تتػػوذل توجيػػو اعبماعػػة لتهلقيػػق مقا ػػدىا مػػن خػػ
كػػل سػػلطة   كمػػا أفَّ ،  يتسػػا أك يضػػيق دبقتضػػى األحػػواؿ الكمػػن مث فػػّف لكػػل سػػلطة ؾبػػا، للمصػػاحل اكجلبنػػ

  .ة يف تقومي فبارستها كاغبكم على أدائهاوضوعيَّ ة كاؼبوضعيٌ زبضا عبملة من اؼبعايري األخالقيَّة كاؼب
  :السلطة 

علػػػػى ىػػػػذا النهلػػػػو إبػػػػراز مواقػػػػا االلتقػػػػاء  «السػػػػلطة»مػػػػدان يف تعريفنػػػػا موضػػػػوع كال ىبفػػػػى أنَّنػػػػا تع 
 «ةوضػػوعيٌ األكاصػػر اظت»فػػألكؿ كىلػػة تبػػدك . كؾبػػاؿ الت ٌصػػو، كالتوا ػػل الػػيت توجػػد بػػني مصػػادر التنظػػري

 -«ةسياسػػيٌ العلػػـو ال»كؾبػاؿ  -«ةشػػرعيٌ الألٌمػة علػػـو ا»كىػو علػػى رأس  -«الفقػػق»الػيت تػرب  بػػني ؾبػاؿ 
 إذلتتجاكزىػػا  بػػل ؛كال تقتصػػر ىػػذه العالقػػة علػػى موضػػوع مشػػرتؾا. مػػة علػػـو االجتمػػاع حػػديثن كىػػو يف مقدٌ 

  .العالقة العضوية ابؼبصادر اليت يقتضيها اؼبوضوع اؼبشرتؾ
يسػػتنب  ة الػػيت  ػػليٌ العالقػػة بػػني اؼبصػػادر األ ٌددكىػػو وبػػ، يف موافقاتػػو الشػػاطيبكلننظػػر فيمػػا جػػاء بػػو  

 -«فقػق اإلمامػة»دكف - «ة الفرعي ػةشػرعيٌ فقػق األحكػاـ ال»نصػب علػى كىو ىنػا ي -موضوع الفقو منها
  .«لعل  السلطة»كذلك ؼبا ربملو من إسقاطات ذبدم يف ؾباؿ التأ يل 

كبسػػػل ، كبيػػػاف مشػػػكلق، لػػػقمفهػػػي تفصػػػيل غت، الكتػػػاب ة راجعػػػة يف معناهػػػا إىلالسػػػن  ... » 
فيلػـي ، يءلكػل شػ ف    جعل القػرآف تبيػا ن كأل... كينبوع عتا، ة الشريعةكليٌ   القرآف فهوأٌما  .ؼتتصرع

يعػّن ذلػك أٌف القػرآف  ،يف الكتػابمىػا  ألف  األمر كالنهي ؛م  ذلك أف تكوف السن ة حاصلة يف رتلتق
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، ةشػرعيٌ ف الاليالتكػ :أم -يعػّن بػق هػو األمػر كالنهػيمىػا  فػإف أكؿ... كإف اشتمل على علـو ستسػة
  .(45)«...ةعمليٌ ك ، اعتقادية
ُي مىا  شك أفَّ أكؿ كال  هبعػل منهػا فػاىرة  «للسػلطة» يرتتب علػى ىػذه اغبقيقػة ىػو مفهػـو خػاص 
 «السػلطة»فػّذا كانػت . كىػو التنزيػل، توجد حبكم عالقتها دبصػدر أعلػىكإمٌبا  وجد يف ذاهتاكال ت، مشتقة

ة عمليٌػة التأ ػيل للسػلطة عمليٌػهبعػل مػن  المنػز  اللسػلطة مرجعنػ فػّفَّ ، ىي اؼبرجا النهػائٌي يف أمػور اعبماعػة
القيمػػػٌي يف مواقػػػا  أم تبهلػػػث يف تػػػدرج السػػػلم -كتشػػػابكٌية تصػػػاعديٌة -حبػػػث يف عالقػػػات ترابطيَّػػػة تنازليٌػػػة

ؽبػػػػا مػػػػن أ ػػػػوؿ ال بػػػػد  -فػػػػاىرة كزبٌصػػػػوي  «السػػػػلطة»كيعػػػػم ذلػػػػك أفَّ . كااللتػػػػزاـ يف اعبماعػػػػة سػػػػئولٌيةاؼب
الػذم  وضػعيٌ يف اؼبنظػور ال عنها -سالميٌ اإل ضارمٌ كمداخل كقواعد كمنطلقات سبٌيزىا يف منظور الفعل اغب

. وضعيٌ عند اؼبقارنة ابلقانوف ال اٌصصن كفاىرة كزب امثل الشريعة مفهومن  -مثلها-اؼبعا ر عريفٌ يسود اجملاؿ اؼب
أفَّ اؼبنػاىج كالطػرؽ  «الشػريعة»يف أساسو كموضػوع  «السلطة»كلكن ىل يعم ىذا التماثل بني موضوع 

تصػػل  كػػذلك إمٌبػػا  ،الفكػػرمٌ  ضػػارمٌ كالػػيت ىػػي جػػزء مػػن مرياثنػػا اغب، الػػيت تبلػػورت يف فػػل العلػػـو التقليديٌػػة
  !!؟ومنا اغبديثة يف مناىجها كطرؽ التعامل ما الظواىر فيها كذلكلتكوف قاعدة انطالؽ عل

نػػراه يف ىػػذا الصػػدد علػػى النهلػػو مىػػا  يكفػػي ىنػػا أف نػػؤخر. نػػرتؾ اإلجابػػة عنػػو ؼبوضػػا آخػػرمىػػا  ىػػذا 
ة يف ؾبػػػػاالت سػػػػالميَّ ة الػػػػيت نقرتحهػػػػا إزاء التعامػػػػل مػػػػا مصػػػػادر التنظػػػػري اإلنهجيٌػػػػالػػػػذم يػػػػدعم اؼبقومػػػػات اؼب

ب اليكيف اعتمػػاد أسػػ، إٌف ىػذه األخػػرية تقتضػي تبػػٌم النظػػرة الكليَّػة يف تنػػاكؿ الظػواىر،  ػػرةالت ص ػو اؼبعا
كالبهلث يف العالقػات االرتباطيَّػة الرأسػيَّة كاألفقيَّػة يف ىػذا ، الدمج كالتولي  بني األجزاء يف إطار الكليَّات

فرض اؼبركنة كاغبيويٌػة ابلقػدر الػذم ي ة موضا النظرجتماعيَّ عن أٌف ىذا التناكؿ للظواىر اال الفض. السياؽ
القدر الػذم يتَّسػا لتوليػد  يتجاكز ذلك إذلبل  -التغري  كاغبركة :أم– ضارمٌ يتسا ؼبتابعة عوامل الدفا اغب

كمعطيػػات اغبركػػة كؿبػػاكر ... فيػػو العالقػػات بوضػػوح بػػني اؼبتغػػريات كالثوابػػت هلػػٌددىػػذه العوامػػل يف إطػػار تت
 ... االرتكاز
 اتزئيٌػاعب إذلقػد انصػرفت ف، «ة م  فقق كأصوؿشرعيٌ العلـو ال»اليت قامت عليها  اؼبنطلقاتأٌما  

 نظػر إذلي دل «أصوؿ الفقق»علػم  فَّ إحا  -دكف الكلٌيات كانغلقت يف دائرة اؼبباحث الٌلفظٌية أك اؼبفردات
 األلفػاظ اقتصػر علػى النظػر يفكإمٌبػا  ،«اإلرتػاع كالقيػاس»دبثل االىتماـ الػذم حظػي بػو  مقا د الشريعة

                                 
العقيدة »أك  «الغيو، كأخبار اظتاضني، كاضتالؿ كاضتراـ»اؼبوافقات. ) ( كالعلـو اليت يشري الشاطيٌب إليها ىي راجا  (45)

 كالتذكرة كاؼبواعد كالعلـو عند ابن عاشور.  «كالشريعة
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ة ذىنيٌػػػللممارسػػػات ال احػػػا ابتػػػت ىػػذه العلػػػـو موضػػػعن . كاالسػػتدالؿ علػػػى األحكػػػاـ بطػػػرؽ القيػػاس كغػػػريه
نٌػو إحػا  -ات النصوص كتقاسيم األلفاظ كتباين التفريعات علػى التفريعػاتجزئيٌ اليت تدكر يف ، التجريديٌة

  .فيها عقليٌ ال اؾباالت اغبياة كاكبسار أتثريىهبذه العلـو عن  ااقرتف ضياع الرؤية الكليَّة ما االبتعاد ركيدن 
مػن اعبػدؿ  فصارت ميػداانن ، أف تصب  هناية يف ذاهتا إذلأف ينتهي األمر هبذه العلـو  ادل يكن عجبن  

ألٌمػػػة كيلفػػػت الع. (46)جػػػدكاىا ابلنسػػػبة للهليػػػاة العامػػػةقلػػػة تها ك كاالختالفػػػات الػػػيت ضػػػاعفت مػػػن ىامشػػػيَّ 
قػد اسػتمر اطتػالؼ »: حقيقة ىامة يف ىذا الشػأف عنػدما يلهلػد أنٌػو إذلالنظر بن عاشور د الطاىر يالش

إال  يف الفركع ألف  قواعػد األصػوؿ انتيعوهػا مػ  صػفات تلػك الفػركع إذ كػاف علػ  األصػوؿ مل يػدكف
كقػل مػ  ركػو ... يف األصػوؿ ال كػاف هػييفقهػنٌي مػ  اظتت ا علػى أف  رتعنػبعد تدكي  الفقق بيهػاء قػرنني

كعسػر أك ... حكمق اظتختلفػوف يف الفقػق إىللذلك مل جيعل عل  األصوؿ منتهى ينتهي ... م  التفق ق
  .(47)«كحدة رأم أك تقريو حاؿ إىلتعذر الرجوع هب  

ة يف نهاجيٌ اظت»قاعدة النطالؽ يف ؾبػاؿ   ورلٌ يصعب ازباذ مرياثنا األ أنٌو ،شك كاألمر كذلك كال 
يف إطار  زئيٌ كضا اعب مد إذلتع-، ة مراجعة شاملة لوعمليٌ تتم دل مىا  كذلك، «ة اضتديثةجتماعيٌ العلـو اال

كتعيػػػد اؼبػػػوازين يف األسػػػم الػػػيت سبتػػػد جػػػذكرىا ، حكمػػػيٌ ، ى فكػػػرمٌ الكلػػػٌي كتقابػػػل اؼبنهلػػػى الٌلفظػػػي دبنهلػػػ
كإعػادة دمػج شبارىػا يف ، عندئػذ يبكػن ىػذه األ ػوؿ أبىػدافها اغبيويَّػة -اؼبتميز ضارمٌ عميقة يف مرياثنا اغبال

ة كمضػػػاعفة عطائػػػو ذىنيٌػػػكاقػػػا اغبيػػػاة كعنػػػدىا يكػػػوف يف إمكػػػاف العقػػػل اؼبسػػػلم اؼبعا ػػػر تضػػػعي  طاقاتػػػو ال
، أف يتهلقق ذلك كإذل. ا رةكتدشني أبنيتها اؼبعألٌمة الفكرٌم يف ؾباالت الت ٌصو كىو يسهم يف بعث ا

و ال فّنَّػػ، مػػا مػرياث غػػٌم كشبػػني مػػن جهػود مػػن سػػبقنا ضػػارمٌ أف يػتم كضػػا قواعػػد كأسػم التوا ػػل اغب كإذل
كمنبػا كرأس ، ة ػليَّ اؼبصػادر األ إذلأف نرجػا إال  «ة اظتعاصػرةنهاجيٌ أصولنا اظت»يبقى لنا ككبن بصدد بناء 
، كبيػػاف كآايت بيًٌنػػػات، كنسػػػتأنم دبػػا جػػػاء فيػػو مػػن خطػػػاب ،يف القػػرآف الكػػرميا، القواعػػد كاألسػػم صبيعنػػػ

أك يف مناحيهػػػا  ،أك يف عالقاهتػػػا ككيفيَّاهتػػػا، سػػػواء يف مادهتػػػا أك يف طرائقهػػػا، لنسػػػتمد منػػػو تلػػػك األ ػػػوؿ
كمػػا يتكافػػأ كموضػػوع ، يتكامػػل بعضػػها بػػبع مىػػا  حبيػػث يبكػػن أف نسػػت لو مػػن ىػػذه األ ػػوؿ ؛كغاايهتػػا

كقػد . علػى مباحثػو «ة الراشػدةاليٌػاضتيوي ػة كالفعٌ »مػات صبلػة عنا ػر كمقوٌ  كما مػن شػأنو أف يضػفي، نظره
، كوػوؿ يف آفػاؽ الرؤيػة كالنظػر، يتيهلو العصر اغبديث مػن توسػيا يف اؼبػدركاتمىا  رأينا كي  أنَّو يف ضوء

                                 
 . «علـو الدي »ؿ ما آلت إليو أحواؿ كراجا مىا قالو اإلماـ الغزارل يف اإلحياء حو  (46)

 ابن عاشور مصدر سابق.  (47)
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إمامتنػػا  ءبػػوٌ ت إذلكليعػػود بػػذلك بنػػا ، مركػػز حياتنػػا الػػدنياإذل لنعػػود بػػو ، فّنَّػػو ال يسػػعنا ككبػػن نسػػرتجا قرآننػػا
فيكػػوف ، غبقيقتػػو الكلَّيػة أف نسػرتجعو مػن موقػػا أكثػر اسػتيعاابن إال  ال يسػػعنا، فيمػا اسػت لفنا لػػو بػني األمػم

ا، عمليٌػك  نظػراي  ، كنتنػاكؿ مػن خالؽبػا الظػواىر، ...«اظتوعظػة كاضتكمػة كال هػاف قػرآنٌ اطتطاب ال»لنا يف 
ىػي يف نفػم الوقػت أكثػر ك ة تستمد من التنزيل منهاجيٌ زاء فنكوف بذلك إا، كترشيدن  اتفٌقهن ا، يفن يكتك افهمن 

  .يف ا فاؽ كاؼبدركات اما دكاعي عصر أبعد انبساطن  اتكافؤن 
يقـو برب  اؼبباحث اؼبتفرعة  قرآ ٌ الذم نستمده من اؼبصدر ال نهاجيٌ فّفَّ الوسي  اؼب، كعلى ذلك 

يقػػدـ  ارلكابلتػػ -ة اؼبسػػتمدة مػػن طبيعػػة مصػػدرهر الرؤيػػة الكليَّػػيػػوفٌ  كمػػا قػػرآ ٌ يف ؾبػػاؿ الت ٌصػػو ابغبقػػل ال
امػػة عالقػػات النسػػبة ن مػػن إقكيبٌكػػ ،مػػن جانػػب  ٌصػػوالػػذم وبفػػد كحػػدة فػػركع الت «رجعػػيٌ اإلطػػار اظت»

نهػػا مػػن االنشػػطار يف تفريعػػات تبعػػدىا عػػن مػػدار الغػػاايت كاؼبقا ػػد، اكالتناسػػب بينهػػ كالػػيت يكػػوف  -كيؤمًٌ
 سػالميٌ ز يف اؼبنظػور اإليتميٌػ «السػلطة»فػّف كػاف مفهػـو ، كعلػى ذلػك. ببقاء الرؤية الكليَّػة بقاؤىا مرىوانن 

ا يكػوف ذلػك دبقػدار ارتباطػو دبصػدر ىػذا التمػايز، وضعيٌ نو يف اؼبنظور الع تسػتمر عالقاتػو مىػا  كبقػدر، فّمبَّ
ا يستوجب كلكن فب. بني الوسائل كاؼبتغرٌيات اؼب تلفة يف اؼبنظومة القيمٌية الكلٌية اؼبستمدة من ىذا اؼبنظور

كالنظػرة الكليَّػة الػيت تسػتمد ، ككبن نرب  بني النظرة الكليَّة للظواىر موضا الت ٌصػو، النظر يف ىذا اؼبقاـ
علػػػى : أم.. اهتػػػاكليٌ   ىػػػو أٌف ىػػػذه النظػػػرة ال تقتصػػػر علػػػى موضػػػا الظػػػاىرة يف قػػػرآ ٌ مػػػن طبيعػػػة اؼبصػػػدر ال

كإمٌبػا  «رجعػيٌ اإلطػار اظت»الظػاىرة يف صبلػة  العالقات االرتباطيَّة الػيت توجػد بػني مسػتوايت كمكػوانت ىػذه
أهٌنػا  أم، ىذه النظرة الكلٌية ربكم التعامل يف داخل ىذه اؼبستوايت كفيما بػني اؼبكػٌوانت كبعضػها قبد أفَّ 
 الكلنت ػػذ علػػى ذلػػك الػػنهج مػػث. كال تقػػ  عنػػد أبعادىػػا كمعاؼبهػػا اػبارجيَّػػة «ةنهاجيٌػػحيػػواٌيت اظت»تت لػػل 

يف ربديػد العالقػة بػني أجػزاء السػور كبعضػها كآايهتػا  الشػاطيبكقد أجاد اإلمػاـ ، سريمن ؾباالت التف الؾبا
كالػدالالت الناشػئة  ،د ٌ مػن اؼبػ كيٌ ضركرة مراعاة ذلك يف سياؽ بيانو ؼبوقا اؼب كأخذ ينبو إذل.. كمقاطعها

بعضق  كيٌ ظتككذلك ا، كيٌ يف الفه  على اظت الم  السور ينبغي أف يكوف مني  دنٌ اظت»: عن ذلك فيقوؿ
يف الغالػو  دنٌ كالدليل على ذلك أف  معىن اطتطػاب اظتػ... على حسو ترتيبق يف التنييل، على بعا

أك ، يكػػوف بيػػاف عمػػل أك ختصػػيص عمػػـوإٌّنػػا  كذلػػك. ذلػػك االسػػتقراءعلػػى دؿ . علػػى متقٌدمػػق مبػػّنٌ 
  . (48)«مل يظهر تكميلقمىا  أك تكميل، مل يفصلمىا  أك تفصيل، تقييد مطلق

                                 
فنقر جانب الرتاب  العضوم الذم يراه بني ا ايت. كلكن ال نرل أف ىذا الرتاب   -أننا أنخذ مقالو بشيء من التهلفدإال  (48)

يقتصر على البعد الزمٌم، كإف كاف ؼبعرفة السياؽ الزمٌم أثر يف التأ يل لألحكاـ التشريعٌية، فٌّف ىذه األحكاـ التشريعٌية ىي جزء 
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 :نسق التنشئة القرآنٌ 
، «قػرآنٌ نسػق التنشػئة ال»: منهػا، ةعمليٌػنتػائج ، ةالتوافقيَّػ، ةتتابعيَّػكينجم عن مثػل ىػذه العالقػة ال 

الذم جعل من الشريعة متممة كمكملة ؼبكاـر األخالؽ يف نفم الوقت الذم جعل من مكاـر األخالؽ 
، ات السػوركليٌػ  نظػرة مقارنػة علػى مسػتول إذلعمػدان مىػا  كإذا، القاعدة كالوس  السػتواء الشػريعة كنفاذىػا

ات كالقواعػػػد يف ؾبػػػاؿ العقائػػػد أتيت ابلكليٌػػػ، ةكيَّػػػالػػػيت ىػػػي مػػػن أكائػػػل السػػػور اؼب، «سػػػورة األنعػػػاـ»كجػػػدان 
جامعػػة ، ة مفٌصػػلة لتلػػك القواعػػددنيٌػػكىػػي يف مقدمػػة السػػور اؼب، «سػػورة البقػػرة»يف حػػني أتيت  -كاأل ػػوؿ

 أنٌػو كجػدان، نظمػو أجػزاءن  القػرآف الكػرمي علػى مسػتول إذا نظػران إذلأٌما  .فهااليمبيٌنة لتك، ألحكاـ الشريعة
يف سػػياؽ الثلػػث ، مػػد ٌ ك  مكػػيٌ أل ػػوؿ اجملمػػل كاؼبفصػػل مػػن ، لػػيم بغريػػب اعبمػػا بػػني السػػورتني اغبػػاكيتني

ابلتأ ػيل كالتفصػيل لقواعػد  -للرتتيب التػوقيفيٌ  اكفقن  -كقد اختو ىذا الثلث -األكؿ من أجزائو الثالثني
كالػػػيت مكػػػث الرسػػػوؿ  -النػػػيب كأٌمػػػة -الفرقػػػاف أٌمػػػة -«لالوسػػػألٌمػػػة التنشػػػئة اظتتكاملػػػة ل»كمراحػػل كأبعػػػاد 

، -اشهر كاثنػني كعشػرين يومنػأكطبسة  اعلى مدل اثنني كعشرين عامن  - لى هللا عليو كآلو كسٌلم-الكرمي 
بتماـ الرسػالة ، أف اشتد عودىا كاكتملت مالؿبها إذل، من نبت يسري، ينشٌئها كيرعاىا، كىي زمن التنزيل

، كمػػن مث. «أمانػػة التبليػػغ كالشػػهادة -األمانػػة»ىػػي الوعػػاء اؼبسػػت ل  يف ضبػػل  فصػػارت. ككمػػاؿ الػػدين
 ليسػت متعػٌددة اؼبسػتوايت كاألبعػاد، دراز. هػا ديإلة الػيت أشػار التنزيػل يف خطتػو الرتبويٌػ آايت تفقد جػاء

كىو اؼبدخل الذم ، «لتكوي  اصتماعة فردمٌ اظتدخل ال»... كلكنَّها جاءت على أكثر من مدخل، فق 
كىػػو اؼبػػدخل الػػذم اسػػتوجبو سبػػاـ  ؛«كاظتػػدخل اصتمعػػٌي لتقػػوم الفػػرد»، سػػتوجبو التتػػابا الزمػػاٌ  للتنزيػػلا

لبػػدء مرحلػػة جديػػدة يف ألٌمػػة خلَّفهػػا الرسػػوؿ األمػػني لتكػػوف ع «تركهػػا»الػػيت ، الرسػػالة كاسػػتقامة اعبماعػػة
اػبطػػػػاب  إذلكعنػػػدما ننظػػػر . ضػػػارمٌ كتػػػاريد العقػػػل اغب،  كقػػػد ا ػػػطبغ بوجهتػػػو الغائيَّػػػػة، نسػػػا ٌ التػػػاريد اإل

عند ىذا اؼبستول من اؼبقا د كالغاايت ندرؾ أنبيَّة كموقا الكثري من الظواىر يف يرىبنػا كمرياثنػا  -قرآ ٌ ال
لػو قػدر لنػػا أف ، ةضػاريٌ كعالمػػات يف طريػق النهضػة اغب، ضػارمٌ بصػفتها مٌؤشػرات يف الفعػل اغب، سػالميٌ اإل

 اكمألكىػػا بغينػػ، علػػى أئمػػة الكفػػر كالفسػػوؽ كالعصػػياف الػػذين علػػوا يف األرض بغػػري اغبػػق (49)نسػػتعيد الكػػرة

                                                                                                    
كالذم يستفاد منو صبلة مالم  التصٌور أك الرؤية الكونٌية اإلسالمٌية كعلى ذلك، فٌّف بناء  رح من بياف ككالـ أعم كأول، 

 اؼبنهاجٌية لدينا يعتمد على أدكات ربليلية أخرل غري االستدالؿ كاالستقراء على النهلو الذم أتى بو أئمتنا يف عصرىم. 

 (. ٕ-ٔسراء )اتل آايت سورة اإل (49)
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علينػػا أف نسػػتوعبها يف ، كىػػي مؤٌشػػرات كعالمػػات... يف غيبػػة الػػرادع الػػوازع كاؼبيػػزاف القسػ  اورن جػػك  اكفسػادن 
  .اتنسانيَّ ات كاإلماعيَّ جتالبديل يف اال عريفٌ اليت يقـو عليها الصرح اؼب، ةنهاجيٌ مساقاتنا اؼب

  :ضارمٌ مؤشرات يف الفعل اضت 
الػػذم ارتػػب   -«حقيقػػة التقػػوم اعتجػػرمٌ »، علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ كلػػيم اغبصػػر، كمػػن ىػػذه اؼبؤٌشػػرات
، كعالقاهتػػػا ابعبماعػػػات األخػػػرل، مػػػة ربكػػػم عالقاهتػػػا فيمػػػا بينهػػػاظٌ كجماعػػػة من،  ببدايػػػة أتسػػػيم اعبماعػػػة
كهبمعهػا كيكملهػا كازع القػوة  تشػريعيٌ معنواٌيت يػدعمها سػياج تنظيمػٌي  إذلترتكز ، قواعد ضابطة معلومة

 -ةدنيَّ كىكذا أتيت السورة اؼب -الذم ىبضا بدكره أل وؿ معنويٌة عقديٌة تثبتو كتوٌجهو كربكمو، كالسلطاف
ألٌمػػػػػة يف إحكػػػػػاـ كسبػػػػػاـ معػػػػػادل ىػػػػػذه اتبػػػػػنٌي لتفٌصػػػػػل ك ، تتالحػػػػػق كتتضػػػػػافر يف نظػػػػػم ؿبكػػػػػم اؼبعػػػػػا  كالبيػػػػػاف

وليَّتها ا جلػػػة منهػػػػا ئكمسػػػػ، كمكانتهػػػا بػػػني األمػػػػم قػػػديبها كحػػػديثها، كمػػػػدارجها، كمقٌوماهتػػػا، ئصػػػهاكخصا
كألفَّ ىذا القرآف كالـ - كقبلتهاألٌمة لتفصل يف كجهة ىذه ا، كيف مقدمة كل ذلك كقبلو كبعده، كالعاجلة

عنو يف كحػدة كتكامػل  يتداخل يف كحداتو كيتكامل يف معانيو كمقا ده على كبو ال يقل، -كاحد متَّسق
اعبمعػػٌي اؼبنهلػػي كا ٌ  احملمػػل ، الصػػبغة د ٌ أف قبػػد يف الثلػػث األكؿ اؼبػػ طبيعػػيٌ فّنَّػػو مػػن ال، مبانيػػو كطرائقػػو

رأيتػو مىػا  ات علػى كبػومكيَّػلػو مػن يت لَّ مىػا  «العاجػل تػارخييٌ كمسػارع ال، الدنيومٌ  جتماعيٌ يف كضعق اال»
مػػػن التقابػػػل  الػػػذم شػػػهدانه يف السػػػور أك علػػػى النهلػػػو، اثػػػلمػػػن كجػػػوه تكامػػػل كسب، «سػػػورة األنعػػػاـ»يف 

السػورة يف ابقػي القػرآف  تنػزكىكذا تك، كما يبكن أف نراه يف سورة األعراؼ،  زممٌ كاإلسقاطات يف البعد ال
يف النسػب كالتناسػب يف ضػوء األغػراض اؼبعنيٌػة  كتفاكين ، كؿباكر الرتكيب -يف ؿباكر الرتكيز الؿبتم ااختالفن 

  .يف التنزيل -كيٌ كاؼب د ٌ من قدر معلـو من النماذج كاالئتالؼ بني اؼب اكلكنَّها ال زبلو صبيعن ، ءيف كل جز 
كلكٌننػػا قبػػدىا  «الرتكيبي ػػة»علػػى الكليَّػػات اؼبعنويَّػػة كالبيانيَّػػة أك  اكلػػيم ىػػذا التمػػازج كالتوليػػ  قا ػػرن  

الػػيت تنشػػئٌية كاألبعػػاد اظتعنويٌػػة اعتادفػػة الػػدالالت العلػػى كبػػو يؤكػػد ، ةزئيٌػػتت لػػل التفصػػيالت كاؼبواضػػا اعب
ابلتدليل على ذلك مػن  كنكتفي ىنا -كبني اؼبراحل كاػبطوات كبعضها، توجد بني اؼبقٌدمات كاػبال ات

  :خالؿ متابعة مبوذجني
–كىػي إزاء تػدبري أمرىػا  -ةاألٌمػ- يف جانػب سػلوكيَّات اعبماعػة موضوعيٌ خاص بتوجيو : األكؿ 

فقػد جػاء التوجيػو .. «الشػورل»كنقصػد بػو  –ق بو ىػذا األمػرل كاؼبدار الذم يتعلٌ بغ  النظر عن اؼبستو 
 العاٌمة لسلوكٌيات اعبماعػة كرسم اؼبعادل، يف مرحلة إرساء أ وؿ الكليَّات.. ةكيَّ يف ىذا الصدد يف الفرتة اؼب

تتهلػػػوؿ يف مث إذا هبػػػذه التوجيهػػػات كالتلميهلػػػات اؼبنشػػػئة ؽبػػػذه األمبػػػاط  «كػػػذلك مطلػػػع سػػػورة اظتػػػؤمنني»
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 :ىػػػػو التوجيػػػػو كالتقريػػػػر اإلؽبػػػػيٌ  فهػػػػذا.  ػػػػيغة األمػػػػر الػػػػذم يؤكػػػػد كيعػػػػزز ىػػػػذه األمبػػػػاط إذلة دنيَّػػػػاؼب ا ايت
 ْههِرِىْؼ ِشههؾَثي َنْيههَشِيؼ ْْ ههرِ  األمػػر اغبػػق إذليتهلػػوؿ ( 89:الشللى   ) َ َأ ْْ آل  ) َ َشههطِ ْثِىْؼ ِفههء لأَل

كىػو اؼبيػداف الػذم كانػت  ؛اتعمليٌ كذلك يف أعقاب مالبسات كخعة فعليَّة يف ميداف ال (958:عمران
ى فيػو دركسػها األكذل تنصهر فيو مالم  اعبماعة عع تفاعلهػا ابؼبواقػ  يف نفػم الوقػت الػذم كانػت تتلقػ

لتكييػ  تلػك ، كمػا تتهلملػو مػن جهػد كإنفػاؽ، تبذلو مػن نفػم كنفػيممىا  من خالؿ ضارمٌ يف الفعل اغب
أخرجػػػت  أٌمػػػة ككػػػذلك قبػػػد اإلعػػػداد التمهيػػػدم ػبػػػري. اؼبواقػػػ  كاألحػػػداث كتوجيههػػػا ابغبػػػق  ػػػوب اغبػػػق

ؾبملػػػة يف اؼبقطػػػا األكؿ مػػػن سػػػورة كالػػػيت قبػػػدىا ، ةكيَّػػػعػػػع مراحػػػل كمواقػػػ  ـبتلفػػػة يف الفػػػرتة اؼب.. للنػػػاس
كمنػاط التفضػيل يف ، حا إذا بنا ننتهي إزاء أتكيد كتركيز عبملػة اػبرييَّػة «ٗ إىل ُ اآلايت م »ف نو اؼبؤم

َّْةٌ  : يغة اإللزاـ كالتكلي  ْشِكْؼ ِأ ِْ َتِكْؽ  ْْ َ (َُْ:ؿ عمراف)آ.  
كنقصػػػد هبػػػا أىػػػداؼ ، «ة اظتعنيٌػػػةوضػػػوعيٌ النظػػػرة الكلي ػػػة اظتقارنػػػة إزاء الوحػػػدة اظت»إنَّنػػػا إزاء بػػػل  

كىػي - هبدر بنا أف نعرض للمقارنة كاؼبقابلة بني اؼبقطا األخري لسورة اغبػج، «ةقرآنيٌ خطاب التنشئة ال»
كحػا تكتمػل عنا ػر ، يف سػورة البقػرة، الثػا  كقد أتت يف مطلػا اعبػزء -الوس ألٌمة ة آبية أتسيم امكيَّ 

كسػياقها العػاـ الػذم عهػد ، علينا أف أنخذ ىذه ا ية يف سياقها اػباٌص ابلقبلة فّفَّ ، ىذه اؼبقارنة كاؼبقابلة
بػل علينػػا أف ... لكنبػت حنيػ  مؤ َّػػ  «هػود كالنصػػارلالي»اؼبسػتقل بػػني  مػاعيٌ لتأسػيم ىػذا الكيػػاف اعب
.. يف سػػػياقها اػبػػػاص كالعػػػػاـ -لككػػػذ  (50)أخرجػػػػت للنػػػاس أٌمػػػة يسػػػٌية يف خػػػريأنخػػػذ صبلػػػة ا ايت التأس

أهٌنػا  علػى –(ٖٕكخا ػة ا يػة اػباسبػة ).. وقا اؼبقطا األخري لسورة اغبػجحبق متبنٌي كعندئذ نستطيا أف ن
ػبصػػػائو كمالمػػػ  كمقٌومػػػات ، مػػػن ؿبكػػػم ا ايت البٌينػػػات الػػػيت أتػػػت بكليٌػػػات ؾبملػػػة أك أ ػػػوؿ حاكيػػػة

 علػػػى مػػػدار تنزيػػػل، كتفصَّػػػل كتكيمػػػل، تلػػػك األ ػػػوؿ الػػػيت تتأكػػػد معاؼبهػػػا... «اصتماعػػػة األمػػػة»كمقا ػػػد 
  .ةدنيَّ يف الفرتة اؼبالبٌينات  ا ايت
علػى مسػتول  «ةوضػوعي  الوحػدة اظت»يف متابعػة  «النظػرة الكليٌػة»فّننا نسػتطيا توفيػ  ا، كختامن  

كالتشػييد كالصػقل ، النزكؿ كأخذان نتابا خطة الرتكي  كالصهر د ٌ الثلث األكؿ اؼب نظران إذلمىا  إذا، اعبزء

                                 
(، كاؼبعركؼ أف األمر ابلتزاـ الشورل قد جاء عقب ُٗٓ(، كسورة آؿ عمراف ا ية رقم )ّٖانظر سورة الشورل ا ية رقم ) (50)

ذ كما غبق ابؼبؤمنني من أذل عند تغليب رأم اعبماعة على خالؼ مىا رأل الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ فهل من درس أنف-أيحيد 
كىو ميداف القتاؿ. حيث تقـو  -كذلك فيما قد يبدك أنَّو يف أبعد اؼبيادين عنها -كأدٌؿ على إلزاـ اعبماعة الشورل، سلوكنا عامنا؟!

 الرتبية القتالية يف اعبيوش اغبديثة على الطاعة العمياء ألكامر القادة. 
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خطػػػػاب »نطلػػػػق عليػػػػو مىػػػػا  كىػػػػو. ىػػػػذا اؼبسػػػػتول يف قػػػػرآ ٌ عػػػػع اػبطػػػػاب ال -«مػػػػاعيٌ الكيػػػػاف اصت»ؽبػػػػذا 
األنفػػاؿ »يف سػػوريت ، حيػػث تلتقػػي اػبطػػوط اؼب تلفػػة كتتكػػاث  اػبيػػوط -أف يصػػل أكجػػو إذل، «التنشػػئة
ْؽ ِقهؾَّ ٍ  ككأنَّنا قبد يف األمر التكليفػيٌ ، «كالتوبة ِْ ط لْسَتَظْعِتْؼ  َْ كىػي  -(02:األنفللل) َ َأِعِؤ ل َِْيْؼ 

ؾبمػل كخال ػة كسبػاـ ككمػاؿ ىػذه التنشػػئة  -يف هنايػة الربػا األكؿ مػن اغبػػزب، أتيت يف مطلػا اعبػزء العاشػر
 –الػيت ربمػل األمانػة، ةضػاريٌ ذات الوفيفػة اغبألٌمػة ا، «اصتهاديٌػةألٌمػة ا»اليت تتهلقق هبا مقٌومات كعنا ر 

كالػيت ربمػل يف نفػم ، كمػا يسػتتبعها مػن كاجبػات التبليػغ كالشػهادة، كاغبق كالعدؿ، لتوحيد كاؽبدلأمانة ا
كىكػذا أتيت ؿبػاكر ىػذا اعبػزء . اليت سبٌكنها من القيػاـ أبمانتهػا «غاتكاظتسوٌ »األدكات كاؼبقومات ، الوقت

لػػدح  الباطػػل كإقامػػة ة الػػيت تنسػػب أثػػر مواقػػ  الػػدفا كاؼبدافعػػة عمليٌػػاألخػػري تتكثػػ  حػػوؿ األحكػػاـ ال
أك لتػدرأ  « دث عند تقسي  الغنيمة كاألنفاؿمىا  مثل»فتأيت يرة لتسد منافذ اػبالؼ كالشقاؽ  -اغبق

  .«كما هو كاقع اختال  معايو الوالء كالوالايت»، مواضا الوىن كاػبلل يف غبمة اعبماعة كسداىا
لبناهتػػػا الواحػػػدة تلػػػو األخػػػرل عػػػع بعػػػد أف مت تثبيػػػت ، كىكػػػذا يػػػتم إحكػػػاـ قواعػػػد كأسػػػم البنيػػػاف 

يف سػػػياؽ يػػػوحي بواقػػػا التوا ػػػل ، ةتشػػػريعيٌ ك  مػػػن أحكػػػاـ اعتقاديَّػػػة كمعنويَّػػػة، تػػػداخل األحكػػػاـ كتشػػػابكها
 ااعتمػػادن ، ؽبػػذه الػػدكائر اؼبتمػػايزة كاؼبتصػػلة، كصبلػػة الػػدعم كاالعتمػػاد اؼبتبػػادؿ، كالتػػآزر كاالسػػتمراركالػػتالحم 

كإف تعػػددت  -اغبيػػاة اؼب تلفػػة اؼبنبثقػػة بػػدكرىا عػػن كحػػدة ىػػذه اغبيػػاةعلػػى حقيقػػة االرتبػػاط بػػني ؾبػػاالت 
  .األطوار كاؼبداخل

بوسػائ  تسػتمد  -ة يف ثنػااي يرىبنػا كاؼبسػتنبطة منػوىذا العرض ألحد اؼبؤشرات اؼبسػتنبط لبرج من 
، ارمٌ ضػزاكيػة يف حركػة الفعػل اغب ىػي حجػر -ةجانب اعبماعة األٌمػ إذل، «قرآنٌ اطتطاب ال»من استقراء 

تػػو سػػاقو كغائيٌ كوولػػو كاتٌ  «قػػرآنٌ اطتطػػاب ال»ة اؼبسػػتمدة مػػن كجػػوه ككجػػدان كيػػ  أٌف اعتمػػاد الرؤيػػة الكليَّػػ
كاؼبصػادر ، وة تتكافأ ما مقتضيات اؼبوق  أك الظػاىرة موضػا النظػر كالت ص ػمنهاجيٌ ـ لنا إمكاانت تقدٌ 
اطتطػػاب »مػػن منطلػػق  -ىػػي كعػػاء الرسػػالة «ةاألٌمػػ»كإذا كانػػت  -منبػػا التنظػػري كالقيػػاس كالتقػػومي–ة اؼبعنيَّػػ
سػبق مىا تبنٌي كمن مث يبكننا أف ن -ىي كعاء السلطة من منطلق مدركات الت ص و-ةفٌّف األمٌ ، «قرآنٌ ال

مػػػا مصػػػادر التنظػػػري  نهػػػاجيٌ و مػػػن مقتضػػػيات التعامػػػل اؼبمػػػن أف مػػػدركات الت ص ػػػ، أعػػػالهإليػػػو  كأشػػػران
ؾبػػػػاالت  إذل سػػػػالميٌ ل اؼبػػػػدركات اؼبسػػػػتمدة مػػػػن اؼبنظػػػػور اإلإهبػػػػاد ىػػػػذا الوسػػػػي  الػػػػذم ينقػػػػ، سػػػػالميٌ اإل

يف  «اظتعرفة البديلػة»حا تستوم قاعدة . الت ٌصو حا يبكننا بلورة ىذه األخرية يف ضوء ىذا اؼبنظور
. متَّسػقة يف مقا ػدىا، متكافئػة يف طبيعتهػا، ة أ يلة خا ة هبػامنهاجيٌ على أ وؿ  «السلوكي ات»ؾباؿ 
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يبكننػا أف .. صػٌيةككليٌػات زبص  ، بػني أ ػوؿ مصػدريٌة، ات اؼبطابقة كالتػواـؤعمليٌ ن جراء كعلى ذلك فّنَّو م
كنعػود لنػذكر أفَّ ىػذا اؼبطلػب قػواـ أتمػني الرؤيػة الكليٌػة  -«ة اظتطلوبػةرجعيٌ األطر اظت»ندخل يف دائرة بنػاء 
  .يف مباحثنا التفصيليَّة
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  :للتعامل مع القرآف الكرم رجعيٌ اإلطار اظتا: رابعن  
ألهنٌػا ، تتمثل دعامات ىذا اإلطار يف منظومػة نسػقيَّة تتكػوف مػن مفػاىيم ؿبوريَّػة أك مفػاىيم مركزيَّػة 

شػػػكل يف نفػػػم كت... طػػػار اؼبفهػػػـو األـم األخػػػرل الػػػيت تتػػػداعى كتتصػػػل يف إلػػػدائرة مػػػن اؼبفػػػاىي اسبثٌػػػل مركػػػزن 
كنكػوف إزاء دكائػر . قاعدة كؿباكر لبنياف متكامل تتمثػل طبقاتػو يف نسػيج ؿبكػم االٌتسػاؽ كالتػدرٌج، الوقت

كعع ىذا التالحم على نػوع مػن الرتتيػب ، تلتهلم مراكزىا كتتكامل أبعادىا كتنطوم يف إطار ىذا التكامل
  .لواٌيتك كعالقة تناسبيَّة يرتتب عليها رؤية معينة لأل، التنازرلٌ 
أك  ،ة سواء كاف ذلك يف أساسها التكويٌم كالرتكييبٌ فهو ظبة ىذه اؼبنظومة النسقيٌ  «ساؽاالتٌ »أٌما  

  .يف أ وؽبا اغبيويٌة
، قبلػػة األمػػة... ككأهنَّػػا األكيد األربعػػة الػػيت تشػػد قواعػػد البيػػت العتيػػق ؛كدعامػػات ىػػذا اإلطػػار أربػػا 

  .التشييدكمهب  الوحي كالعمارة ك ، كمدار اؼبناسك
كهبػػػا ، الػػػيت علػػػى أساسػػػها قامػػت الػػػدعامات األخػػػرل، «عقيػػػدة التوحيػػػد»ىػػي  :الدعامػػػة األكىل 

  .استقامت مالؿبها
  .كمقياس األمانة كمنطوقها -مناط اػبلق كغايتو -«االستخالؼ»ىي  :كالدعامة الثانية 
يػػػػدة كنبتهػػػػا كىػػػػي كقػػػػرار ىػػػػذه العق، فهػػػػي كعػػػػاء ىػػػػذا االسػػػػت الؼ كأداتػػػػو :الدعامػػػػة الثالثػػػػةأٌمػػػػا  

ػػػػ –«األٌمػػػػة» ألٌمػػػػة د اسبػػػػكالػػػػيت ، «الشػػػػرعة»، تؤمنهػػػػا يف كسػػػػائ  بلػػػػوغ اؼبهمػػػػة، ؽبػػػػا اكأتيت بعػػػػدىا أساسن
  .بضماانت القياـ على االست الؼ

اإلطػػار »كيسػػتوم عليهػػا ، الػػيت تكتمػػل هبػػا اؼبنظومػػة النسػػقيَّة :الدعامػػة الرابعػػةكنكػػوف بػػذلك إزاء  
  .ةجتماعيٌ ة يف ؾباؿ العلـو االنهاجيٌ يف ؿباكلتنا إرساء أ ولنا اؼب -كرميللتعامل ما القرآف ال «رجعيٌ اظت

 امرجعيٌػ اإطارن »يعد سالمٌي إمٌبا الذم يستمد من التصور اإل «رجعيٌ اإلطار اظت»ىذا  شك أفَّ  كال 
منظومػػة قيميٌػػة تشػػٌكل  حضػػارمٌ فلكػػل فعػػل . دبػػا ينطػػوم عليػػو مػػن أركػػاف ىػػذا الفعػػل -«ضػػارمٌ للفعػػل اضت

يطلػػق عليهػػا مىػػا  كىػػي عػػادة -ؽبػػذا الفعػػل كأىدافػػو «اعػػث كاظتنطلقػػات كالػػدكافع كاألبعػػاد اظتعنوي ػػةالبو »
ة الػػيت ربمػػل ىػػذه اؼبنظومػػة القيميَّػػة كتتفاعػػل مػػن بشػػريٌ قاعدتػػو ال حضػػارمٌ كمػػا أفَّ لكػػل فعػػل – «الثقافػػة»

ُن -زةكىػػػػذه ىػػػػي اعبماعػػػػة الػػػػيت ربمػػػػل ظبػػػػات فبيَّػػػػ -عػػػػع الزمػػػػاف كاؼبكػػػػاف–خالؽبػػػػا مػػػػا البيئػػػػة  كانػػػػت   اأمَّ
كالػيت تتغػريَّ ، مػن اؼبسػالك كالطرائػق كالوسػائل الػيت تصػطنعها اعبماعػة حضارمٌ مث إفَّ لكل فعل  -تسميتها
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مىػا  كبقػدر، ةاديٌ بقدر سبٌكنها من بيئتها اؼب، كاليت قد تتفاكت فيها اعبماعات -أخرل إذلة يرىبيٌ من حقبة 
  .(51)تستثمرىا يف بلوغ أىدافها كاليت، ةعقليٌ تدركو من األسباب الفنٌية كال

التعامػػػل مػػػا  كسػػػي  كالػػذم يشػػػكل -سػػػالميٌ اؼبسػػػتمد مػػػن التصػػػو ر اإل «رجعػػػيٌ اإلطػػػار اظت»ككػػأفَّ  
أك الفعػػػل  –ضػػػارمٌ الفعػػػل اضت»يتطػػػابق كمسػػػتلزمات إمٌبػػػا  -متٌميػػػز معػػػريفٌ مصػػػادر التنظػػػري اػبا ػػػة بصػػػرح 

كذلك دبا يقدمو ىػو يف ؾبالػو مػن أركػاف ىػذا الفعػل اؼبتمثٌلػة  -يف مقاييسو اؼبطلقة «ضارمٌ اضت جتماعيٌ اال
ة اؼبميٌػػػزة الػػػيت بشػػػريٌ كيف القاعػػػدة ال، كاؼبعػػػارؼ اتيف اؼبنظومػػػة القيميٌػػػة اؼبسػػػتقلة مػػػن اؼبعتقػػػدات كاألخالقيٌػػػ

أك الػػيت تػػوفر شػػركطها إلقبػػاز الفعػػل ، كيف الوسػػائ  أك السػػبل الػػيت تؤٌمنهػػا -تسػػتمد أىػػدافها مػػن ثقافتهػػا
  .ةضاريٌ كربقيق الوفيفة اغب

  

   
  

الػػذم يصػػدر عػػن عقيػػدة التوحيػد ال يتطػػابق فقػػ  مػػا مقتضػػيات  «ضػػارمٌ الفعػػل اضت»كلكػن ألٌف  
يبيٌػزه كيكسػبو مىػا  أف يكػوف لػوال بد  معلـو الصبغة فّنٌو حضارمٌ فعل  لكٌنوك  ،«اظتطلق ضارمٌ الفعل اضت»

 ضػػػػارمٌ للفعػػػػل اضت رجعػػػػيٌ اإلطػػػػار اظت»هبػػػػئ . كلػػػػذلك -ادن كربديػػػػ امعاؼبػػػػو اػبا ػػػػة يف اذبػػػػاه أكثػػػػر كضػػػػوحن 
فيضػػػي  ركػػػن اؼبقا ػػػد ، يف النمػػػوذج اؼبطلػػػق اكمسػػػتنبطن  اقػػػد يكػػػوف ضػػػمني  مىػػػا  لٌػػػيليبػػػنٌي كهب «سػػػالميٌ اإل

، كمن جانب آخر. كذلك بت صيو ركن االست الؼ -كدعامة مستقلة يف منظومتو النسقٌية،  كالغاايت
                                 

 انظر يف ذلك كتاابت: (51)
 الدراسة الرائدة يف ؾباؿ تطبيق نظم اؽبندسة البيئية يف احملي  اإلسالمٌي.

 ككتاابت ضياء الدين سردار اليت تستوحى من منظور حضارٌم مستقبلي. 
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مػػػن شػػػأنو أف يضػػػفي علػػػى صبلػػػة اؼبهػػػارات إمٌبػػػا  ،ائ  التهلقيػػػق كاإلقبػػػازعػػػن كسػػػ افػػػّف ازبػػػاذ الشػػػرعة تعبػػػرين 
ػػػ، كالفنػػػوف األدائيٌػػػػة كالتطبيقيٌػػػػة يسػػػػتمد مػػػػن  اكيفي ػػػػ  ابعػػػػدن ، يف اغبضػػػارة عقلػػػػيٌ عػػػػن اؼبػػػػالؾ ال اكالناصبػػػػة أساسن

يف جػػوىره  «ضػػارمٌ الفعػػل اضت»كوبػػوؿ دكف انفالهتػا مػػن دائػػرة ، الػػذم وبتويهػػا «اإلطػار التنظيمػػٌي العػػاـ»
  . (52)نسا ٌ ألخالقٌي كاإلا

سبػايز اؼبنظومػة  إذلفّمبَّػا مرجعػو ، «سػالميٌ اإل ضارمٌ الفعل اضت»مصدر التمايز كالت صيو يف أٌما  
كمػن مث تعػد اؼبنظومػة النسػقٌية الػيت . «لتوحيػدعقيػدة ا»كاليت تنبثق ىػي يف اعبػوىر كاألسػاس مػن ، القيميَّة
معنػا  كيكوف فيها التوحيد دبثابػة النػافم كاألسػاس، قيميَّة -ىنا منظومة اعتقاديَّة «ضارمٌ الفعل اضت»تنتظم 

للفعػػػل  رجعػػػيٌ اإلطػػػار اظت»كالػػػذم يت لٌػػػل اؼبسػػػتوايت اؼب تلفػػػة يف ، الػػػذم ينػػػتظم كافػػػة اؼبفػػػاىيم األخػػػرل
  .(53)«ضارمٌ اضت

علػى ، رجعػيٌ ىو مصدر كؿبور تلك اؼبنظومة النسقية اليت يقـو عليها اإلطػار اؼب ؛إذف «فالتوحيد» 
  :(54)ارلكبو قد يوضهلو البياف الت

                                 
نتجاكز اال طالح الفقهٌي الذم يقصر الشرع على أحكاـ اؼبعامالت كاغبدكد، كنرجا ابؼبفهـو إذل مصدره  -ككأننا بذلك (52)

مفهومنا حاكاين لكل سبيل من شأنو أف يبلغ ابألٌمة غايتها، كمن شأنو أف تستقيم بو  «الشرعة»القرآٌ  الذم نرل فيو مىا هبعل من 
على النهلو الذم يضفي البعد األخالقيٌ الغائٌي على   «اإلطار اظترجعيٌ »اهتا كبو مقا دىا. كمن جانب آخر، فّف ربديد خطو 

إمٌبا يكوف من قبل سد  «التقنية»أم: ؿبٌصلة العلـو التطبيقية كمنتجاهتا  -اؼبعرفٌية كالفنية كالتهلصيلٌية «كاظتنتجات»كافة األدكات 
 يدة العلمٌية كالتجرد القيمي كاغبيل اؼبذىبٌية اليت تفصل بني ثقافة اعبماعة كمنتجاهتا اغبضاريٌة اؼباديٌة. الذرائا، أٌما دعاكل اغب

أف من أك  مىا كتب يف ىذا اؼبوضوع، من منطلق يتكامل ما اؼبدخل الذم نعرضو ىنا ىو مؤل  فقيدان الشهيد  كال شك (53)
منذ مداخلتو يف اؼبؤسبر األكؿ للتعليم يف العادل  «دعوة إسالمٌية العلـو االجتماعٌية»كىو من ركاد -الدكتور إظباعيل راجي الفاركقي

، «التوحيد كأبعادع العملٌية»(، أٌما كتابو الذم كبيل عليو ىنا فهو كتابو يف ُٕٕٗمة يف )كالذم عقد يف مكة اؼبكر  -اإلسالميٌ 
 كىو من مطبوعات اؼبعهد العاؼبي ابللغة اإلنكليزيٌة.

 راجا تفا يل ذلك فيما جاء يف كتابنا يف نظرات جديدة يف تناكؿ اإلسالـ.  (54)
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علػػػى ، «ة الفرعيٌػػػةرجعيٌػػػاألطػػػر اظت»نسػػػتطيا أف نولٌػػػد ، ساسػػيٌ مػػػن خػػػالؿ ىػػػذا الػػػنظم األإنٌنػػػا  بػػل 

كمػػػا أنَّنػػػا .. وكػػػاف ذلػػػك علػػػى مسػػػتول الت ص ػػػو اؼبعػػػٌم أك داخػػػل الت ص ػػػسػػػواء  ، مسػػػتوايت ـبتلفػػػة
 «ةرجعيٌػاألطػر اظت»أم فيمػا بػني ، سواء على اؼبستول األفقػيٌ ، نستطيا أف نتهلقق من اٌتساقها كسباسكها

ػػػ فٍ أى  :دبعػػػىن ؛أك علػػػى اؼبسػػػتول الرأسػػػي، عنػػػد مسػػػتوايهتا اؼب تلفػػػة داخػػػل كػػػل ا، يكػػػوف ىػػػذا االتسػػػاؽ قائمن
مػن زاكيػة  «ةرجعيٌػاألطػر اظت»ىػذه  إذلكنظػران ، مسػتول آخػر للتصػور إذلكلو أنَّنا انتقلنا . يف ذاتو مستول

اظتفػػػػػاهي  الكليٌػػػػػة »مثٌلػػػػػو تف :اظتسػػػػػتول األكؿأٌمػػػػػا  :ثالثٌػػػػػةمكوانهتػػػػػا السػػػػػتطعنا أف مبيٌػػػػػز بػػػػػني مسػػػػػتوايت 
كيعقػػػب ذلػػػك ، «ميٌ سػػػالاإل ضػػارمٌ ة للفعػػػل اضتاظتنظومػػػة النسػػػقيٌ »كىػػػي الػػػيت تنطػػوم علػػػى ، «اإلطاريٌػػة
نطلػػػق عليػػػو مىػػػا  كىػػػذا، ضػػػارمٌ الػػػيت تنػػػتظم دائػػػرة ؿبػػػدَّدة مػػػن دكائػػػر الفعػػػل اغب «اظتفػػػاهي  ا وريٌػػػة»سلسػػػلة 

قػػػد قمنػػػا ىػػػذا إبػػػراز كنكػػػوف عنػػػد  -يف علػػػم السياسػػػة، كالػػػذم نتمثلػػػو ىنػػػا ألغراضػػػنا، مسػػػتول الت ٌصػػػو
.. عػػن اؼبفػػاىيم اؼبطلقػػة عنػػد اؼبسػػتول األكؿؽبػػا  اسبييػػزن حقَّقنػػا ك  -اظتفػػاهي  الكليٌػػة اظتقي ػػدةاؼبسػػتول بتنػػاكؿ 

مػن خػالؿ توليػػد صبلػة مػػن  ةاظتفػاهي  الكليٌػػتعميػػق ىػذه  إذلكيقتضػي التأ ػيل جملػػاؿ الت ص ػو أف ننتقػل 
 علمػيٌ ات التنظري كاستنباط النماذج التهلليليػة كغريىػا مػن أدكات النظػر العمليٌ كمقٌدمة ل،  اظتفاهي  الفرعي ة
  :على سبيل اؼبثاؿ -كبن بصددهمىا  تفصيل رلانرل يف النموذج البياٌ  التيف ىذا اجملاؿ ك 
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الفعػػػػػػل »ة يف موضػػػػػػا عمليٌػػػػػػكداللتهػػػػػػا ال، كدكف اػبػػػػػػوض يف مضػػػػػػموف أك ؿبتػػػػػػول ىػػػػػػذه اؼبفػػػػػػاىيم 

  :اظتفاهي  اإلطاري ةز بع  اؼبالحظات العامة حوؿ نكتفي يف ىذا اؼبقاـ أبف نوج، «ضارمٌ اضت
أف يكػػػوف مػػػن ، مػػػن شػػػركط ربق قػػػو -اأيضنػػػ–كىػػػي  -«اظتفهػػػـو اإلطػػػارمٌ »مػػػن خصػػػائو  إ  -1

الػػيت ربمػػل مالمػػ  اؼبنظومػػة القيميٌػػة االعتقاديٌػػة كالكليٌػػات اعبامعػػة كربػػوم بػػدكرىا صبلػػة ، الكليٌػػات اعبامعػػة
  .من اؼبفاىيم الفرعٌية

ىػػػذه اؼبفػػػاىيم بقابليٌػػػة لتوليػػػد كاسػػػتيعاب اؼبفػػػاىيم اعبديػػػدة فيمػػػا يسػػػتجد مػػػن فرعيٌػػػات تتسػػػم   -2
  .مٌ ات نطاقها اغبيو جزئيٌ ك 

 الربكػػػم نػػػزك ... كػػػذلك توجػػػد عالقػػػة ترابطيٌػػػة كاضػػػهلة فيمػػػا بػػػني اؼبفػػػاىيم اإلطاريٌػػػة كبعضػػػها  -3
  .«اظتتوٌلدة عنها اظتفاهي  الفرعي ة»تنتظم يف عالقات تقاطعيَّة من خالؿ تشابك ك  ا،ك عودن 

تتابا يف سن اؼبفاىيم اإلطاريَّػة مػن كاقػا انبثاقهػا عػن التدرج ك الكذلك يالحد كجود نوع من   -4
  .الاؼبنظومة القيمٌية االعتقاديَّة اليت تنتظمها أ 

ة كأتيت ىػػػذه اػبصػػػائو للمفػػػاىيم اإلطاريَّػػػة الػػػيت كبػػػن إزاءىػػػا يف إطػػػار صبلػػػة مػػػن اػبصػػػائو العاٌمػػػ 
  :ارلالت نهلواليت يبكن أف قبمل بع  مالؿبها على الك  -ة على اختالؼ مستوايهتاسالميٌ إلللمفاىيم ا
  تت للهػا إهٌنػا  حيػث -ة اؼب تلفػةكربقيق التوا ل بني ؾباالت اغبيػا  أليىي كسي  للرب  كالت

  .«العقد، ةالبيع، مفاهي  الشورل: مثاؿ». اعن صبي
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  يكسػب تلػك الػدكائر «ضػارمٌ ل اضتللفعػ»ر اؼب تلفػة كزبل لهػا للػدكائ- ىي ؿبتػول لقػيم فاعلػة 
  .هبا من اٌتساؽ كيصبغها دبالم  مشرتكةمىا 

  داخػل اعبماعػة  ذايتٌ كتػوفر قابليَّػات التصػويب الػ، ىي مصدر أتمني قدر من التوازف بني اؼبركز
  .«ضارمٌ الفعل اضت»الستدراؾ االختالالت اليت تقا يف مسار كأطوار 

يف  «ةرجعيٌ األطر اظت»من شأهنا دعم ، طبيعة ىذه اؼبفاىيمككذلك ، ذه اؼبفاىيمإفَّ كحدة منبت ى 
  .«العتقادماالتوحيدٌم »اؼبستوايت اؼب تلفة كدفعها يف اذباه أتكيد منبعها 

  جانبيَّػة  ايكسبها أبعػادن إمٌبا  ،ؾبتمعةن كيف نظمها  كنافم لتلك اؼبفاىيم كال على حدة ؛التوحيد
  .كبني أحاديَّة االذباه ايل بينهدبا وبعنها  اابنال «ضارمٌ فعل اضتال»تنعكم يف طبيعة 

  يف بعػػػده اغبركػػػٌي األدائػػػٌي الػػػذم يػػػرتب  دبعػػػىن  سػػػالميٌ تعكػػػم ىػػػذه اؼبفػػػاىيم صبلػػػة التصػػػو ر اإل
مفػاهي  األداء يف »الػذم يػالـز  «فعػل الوجػوب» التأ ػيل لػػكيتضػ  ذلػك يف ا. دفعن إليو  التهلٌقق كيدفا
  .كاف اؼبستول الذم تدرؾ عنده ىذه اؼبنظومة  أاين  –«ضارمٌ ة للفعل اضتسالميٌ سقٌية اإلاظتنظومة الن

كحػا يتضػ  لنػا جانػب مػن .. لبع  اعبوانب اليت أكجزانىا يف ىذه اؼبالحظػات اجململػة الكتفصي 
للفعػػػل  رجعػػػيٌ اظتفػػػاهي  اإلطاريٌػػػة يف اإلطػػػار اظت»أحػػػد  –«االسػػػتخالؼ»نت ػػػذ مػػػن  -ةعمليٌػػػأبعادىػػػا ال

ة كلنتهلقػػق مػػن حقيقػػة يٌػػالقيم -ةيف سػػياؽ اؼبنظومػػة االعتقاديٌػػ -لنتابعػػو عػػع اؼبفػػاىيم الفرعيَّػػة «ضػػارمٌ اضت
سػػواء فيمػػا بػػني .. عنػػد مسػػتوايهتا اؼب تلفػػة رجعػػيٌ الػػرتاب  كالتتػػابا كاالتسػػاؽ الػػذم يوجػػد داخػػل اإلطػػار اؼب

  .أك عند مستول التفريعات النابعة عنها، اؼبفاىيم اإلطاريٌة ذاهتا
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 : التأطري لفعل الوجوب ضمن الفعل اغبضارمٓشكل رقم 

 مبوذج يوض  تفريعات فعل الوجوب كالرتاب  بينها 
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عبملػة اؼبفػاىيم كالقػيم ، كنػافم بػدكره  رجعػيٌ اإلطار اؼب أنبٌية  صبالية على ىذا النموذج توضإكنظرة  
بعػاد صبعيػة أؽبا يف الواقا ، فأركاف الدين اليت تعرؼ ابلعبادات، ضارمٌ اغب جتماعيٌ االة يف بعدىا سالميٌ اإل

كىي لذلك ؽبػا كقػا أتسيسػي يف منظػور الفعػل ، ةلألمػ ضارمٌ اغب جتماعيٌ االترتب  بتنشئة كانتظاـ الكياف 
لتقػػاء عنػػد سػػواء كػػاف ذلػػك عػػع اال–أعػػاله  يتفاعػػل مػػا كافػػة الػػدكائر كاؼبسػػتوايت كمػػا يتضػػ  ضػػارمٌ اغب

يف مسػتول توالػدىا عػن  –عنػد اؼبفػاىيم الفرعيػػةأـ ، «الشػرعػػة –األمػة –خالؼاالست»اؼبفاىيم اإلطارية 
كمػػا يف مسػػتوايت تفرعهػػػا عػػن اؼبسػػتول التػػارل يف ،  «اظتيثػػػاؽ –العهػػػد –عػػػةالبي –األمػػػانة»، اؼبفػػاىيم األـ

كالػذم يتمثػل ىنػا يف ، اؼبعػىن  ٌصػوعند مستول اؼبفاىيم الكلية اؼبقيدة دبوضػا الت، رجعيٌ بلورة اإلطار اؼب
 يف أنٌػو كالذم يستوق  النظر ىنػا ىػو. البعد التأسيسي يف ؾباؿ السلطة :أم –«جوامع أتسيس األمػة»

ات جزئيٌػػػػف تتكامػػػػل الرؤيػػػػة التهلليليػػػػة عنػػػػد التعامػػػػل مػػػػا أفّنػػػػو ال يبكػػػػن ، الكلػػػػي رجعػػػػيٌ غيػػػػاب اإلطػػػػار اؼب
  . اتزئيٌ ة عند التعامل ما اعبنهاجيٌ ف كجود ىذا اإلطار ىو الذم وبفد الدالالت اؼبأفيما –  ٌصوالت

  استقراء كاستنبا  اظتفاهي  الفرعية:
لنػا يف  اعلػى النهلػو السػابق فّنٌنػا يبكػن أف نت ػذه منطلقنػ «رجعيٌ اإلطار اظت»انتقلنا من بنػاء مىا  إذا

نفسػػنا إزاء أقبػػد مىػػا  كلكننػػا سػػرعاف. يف ؾبػػاؿ الت ٌصػػو اؼبعػػمٌ  «اظتنشػػو قػػرآنٌ اظتصػػدر ال»التعامػػل مػػا 
ات عمليٌػحيػث يكشػ  التعامػل اؼبباشػر مػا السػورة أفَّ ىنػاؾ حاجػة ل «نهػاجيٌ العمل اظت»ة يف ليمرحلة ي
تبػدأ ابسػتقراء كزبػريج صبلػة اؼبفػاىيم الفرعيَّػة الػواردة يف السػورة كالػيت تكػوف ؽبػا دالالت معنويَّػة يف ، مرحلٌية

ة ربديػد عمليٌػكيلي ذلػك . أك عمومٌيات الت ٌصو «اظتفاهي  اإلطاريٌة»سواء منها ، ضوء اؼبفاىيم الكلٌية
مىػا  أك مػن خػالؿ، اىيم الػواردة فيهػامػن خػالؿ فػاىرة اؼبفػ -اليت يبكن أف تشػٌكل، لنماذج ا ايت احملوريٌة

ػػ -ذاتػػو «رجعػػيٌ ابإلطػػار اظت»تػػرتب  ، تسػتنبطو مػػن معػػافو معقولػػة السػػت الص الػػدالالت الػػواردة يف  امفتاحن
كيبكػن بػذلك أف نكػوف عنػد  «قرآنٌ ال ضارمٌ الفعل اضت»اـ ؽبا من منظػور السورة أك اكتشاؼ اؼبنهلى الع

مػػن اؼبػػدخالت الػػيت يبكػػن  ايقػػدـ لنػػا ر ػػيدن  -لػػق الكليٌػػاتمػػن منط -موضػػوعيٌ ي  شػػأٌكؿ اؼبسػػتوايت لتك
  .البناء عليها
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  :ةرجعيٌ يف ضوء اظتفاهي  اظت لبعا السور تحليللم  اظتدارسة كا ّناذجا: خامسن  
 : «الشورل» سورة

، العػدؿ، األمػر، القضػاء، الشػرع، اضتك ، الوالية، ةى األمٌ »: ارلالتػ «اظتفاهي  اظتركيي ة»كفيها من 
  .«اإلمث، اإلصالح، الشورل، البغي، الباطل، اظتيياف، اضتق، قةالفر 

  .«ّٕ، ّٖ، ّٗ»: ا ايت 
كبػا ر اإلمث »الوسػ  الػيت قوامهػا اجتنػاب اؼبعا ػي ألٌمػة صػائو اػبأك  «فيها كصف للمؤمنني» 

شػورل كإقامػة الصػالة كتػدبري أمػرىم ابل، كيف مقدماتػو االسػتجابة لػرهبم «اظتعركؼ»كامتثاؿ ، «كالفواح 
  .كاعبهاد يف سبيل اغبق -كاإلنفاؽ يف سبيل هللا

  :ةاليسياؽ ا ايت التكذلك يف  
 «(ٕ-َُ) ،(ُّ) ،(ُٓ) ،(ُٕ) ،(ُِ)».  
مػػن  ،ةضػػاريٌ كربطهػػا بشػػرعة اغبػػق كاإلحالػػة علػػى كفيفتهػػا اغبألٌمػػة كحػػدة ا علػػى تأكيػػدال: كا ػػور 

  .موقا است الفها من قبل اغبق لتهلكم ابغبق بني األمم
 : «اضتديد»سورة  

  .«األمر –القدرة + العل . اظتلك العية+ اضتكمة+»
  .«البأس –القسل –اظتيياف –اضتق )الكتاب( –الفتنة –األمر –اظتيثاؽ –االستخالؼ» 
  .(ِٓ)، (ِ)، (ُِ-ٗة )الي( مث سياؽ ا ايت التٖ)، (ٕ): ا ايت 
تلػػك  كأفَّ ، تجػػزأ مػػن شػػرعة اؼبيػػزاف كاغبػػقفَّ القيػػاـ ابالسػػت الؼ يف مػػاؿ هللا جػػزء ال يإ :كمفادهػػا 

  .و اإليبافدل يزغمىا  دل يزغ فيها السلطافمىا  الشرعة ال تكتمل
 : «النور»سورة  

 –الوفػػػاء –التيكػػػي –تٌبػػػاعاال –اظتنكػػػر –األمػػػر -الفاحشػػػة –اإلمث –اإلصػػػالح –الشػػػهادة» 
 –التبػػػػػدؿ –االسػػػػػتخالؼ–اضتكػػػػػ  –الطاعػػػػػة –اظتلػػػػػك –اضتسػػػػػاب –التقلػػػػػو –اإلكػػػػػراع –اضتػػػػػق

  .«الفتنة –)اظتخالفة(
  .«ّٔ، ِٔ، ٔٓ، ٓٓ، ْٓ، ِٓ، ُٓ، ُِ »: ػتاكر السورة 

بنػػاء السػػورة أك  ظػػمنى  مػػن ة ؽبػػارجعيٌػػاؼب ةضػػاريٌ اغباؼبنظومػػة  ضػػمن، سػػورة النػػور ؛مفػػاد السػػورةيؤخػػذ ك  
  .فهلول آايهتا اؼبركزيَّة يؤخذ منمىا  قدر
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ىػو القاعػدة الػيت  «التيٌكػي»ك. «االسػتخالؼ»جػدير دبهمػة  -ىػو شػرط قيػاـ جملتمػا «فالتيكي» 
ابلتػزاـ الشػرعة كتوسػيا رقعػة إال  كال تسػتقيم أمػور اغبكػم يف اعبماعػة –كتؤٌمنهػا «شرعة األٌمة»تستوجبها 

كبػػوة الذلٌػػة   مػػنعزيػػزة قويَّػػة ألٌمػػة امنهػػا كتعػػود ، كعندئػػذ تتهلقػػق شػػركط االسػػت الؼ، اؼبعػػركؼ يف اجملتمػػا
  .كاؽبواف
كإدراؾ  –كاؼبعنويٌػػػػة يف األمَّػػػػة، خالقيٌػػػػةاألبعػػػػاد األ :أم- «التيٌكػػػػي»يفاء شػػػػركط ذل جانػػػػب اسػػػػتإك  

يتجٌلى  ػاحب الشػرع ك ػاحب األمػر يف سػياؽ مػن  -األبعاد السلطويٌة يف األٌمة :أم–بواعث التمكن 
ككأهنٌػػا تؤكػػػد ، (ْٓ-ُْ): ( تليهػػػا ا ايتّٓ) «النػػػور»مػػػدارىا آيػػة  اإللوىيػػةآايت بٌينػػات تػػعىن علػػػى 

الذم يشكل أساس التزاـ اؼبعنوم الذم تؤسم عليو قواعد اغبكم كالتشػريا كالسػلوكيَّات  -عمق اؼبعنومٌ ال
  .كاليت منها تستمد مناط اال طفاء كاػبرييَّة، كا داب اليت تكوف منها غبمة اعبماعة

 -«عيٌ رجاإلطار اظت»كضعناىا يف ميػزاف مىا  إذا -لنظم ىذه السورة على ىذا النهلو داللة خا ةك  
  .كيعٌدىا ؼبهمة االست الؼألٌمة رعة اشػيت ٌلل  اانفمن  «التوحيد»حيث يعز جبالء 

  :«اإلسراء»سورة  
 –)اظترتفػػني( –أكىل أبس –فسػػق –أمػػر –قريػػة –كزارة –البػػأس –العلٌػػو –الفسػػاد –القضػػاء» 

 –فتنػػة –( )النػػيغ(تٌبػػاع)اال –(سػػئولٌية)اظت –العهػػد –الوفػػاء –الػػوٌ  )أكليػػاء( السػػلطاف –)األٌكابػػني(
  .«)األرو( اظتلك –اضتق –)االستفياز( )اطتركج( الباطل –سنة   –اإلماـ
  :ػتاكر السورة 

سػػػػػػياؽ ا ايت ، (ّٗ( )ِّسػػػػػػياؽ ا ايت )، (َُسػػػػػػياؽ ا ايت )يوجػػػػػػد يف : مطلػػػػػػا السػػػػػػورة 
از )الفتنػػػػة كاالسػػػػتفز ( ٕٔ-ّٕ –ٕٕ –ُٕ) ارلالسػػػػياؽ التػػػػ .( )إىػػػػالؾ القػػػػرل(ٖٓ) –(ُٕ) –(ُٔ)

ة للتيكػي كاالنتصػار علػى الباطػل قرآنيٌػنسػك »( ِٖ- ٖٕ) –لل ركج على اغبق كاػبركج من األرض(
  .(َُٖ) –(َُْ) –(َُّ)، «لكالبلو 

  .(ُُُ( )َُُ) –(ِٗ): ةاليكذلك ا ايت الت 
  .(َُٕ –َُٓ)، (ٖٖ –ٖٔ) (،ِٖ، ٗ)ا ايت  يلي منمىا  يف سياؽك  

  :ضارمٌ للفعل اضت رجعيٌ مفاد السورة يف ضوء اإلطار اظت 
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كذلك تنطوم على . ربملو الذم زممٌ اإلسقاط ال ىو، «سورة اإلسراء»، يف ىذه السورةمىا  أبرز 
 –«اظتفػاهي  اإلطاري ػة»كما ذلك فهي مػن اػبطػورة دبكػاف يف ضػوء -غري مصرَّح هبا ، مضامني تستنبطها

  .يصرَّح هبا الك ، تفهم من سياؽ السورة، بل إفَّ ىذه اؼبفاىيم ذاهتا مستنبطة
كعلى الػرغم  –«االستخالؼ»كما ذلك فّفَّ ىذه السورة تقدـ لنا إشارات بٌينة خبصوص حقيقة  

 اكاضػهلن  الأٌف ىنػاؾ تقػابإال  ،ة االسػتبداؿسيػنمن تعد د القػركف اؼباضػية كالاٌلحقػة الػيت زبضػا لفتنػة الػبالء ك 
( لريٌكػز قواعػد الشػرعة ّٗ –ِّا ايت ) كأييت سػياؽ. «ة القػرآفكأم ػ» «قػـو موسػى»بني بم إسػرائيل 

كلكٌنها ذبئ مطويَّػة يف الشػرعة الػيت ىيمنػت ، ؿبتول مواثيق كعهود بم إسرائيل اكاؼبنهاج كىي ربوم ضمنن 
كركيزهتػا  «أٌمػة التوحيػد»( كىي َُُ –ِٗ)قارف ، «الوسلألٌمة ا» لتويرلى األمانة إذل.. عليها كنس تها

 يةلو ئ( كخطػػاب اؼبسػػٔٗ–َٗ). - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم- يػػاء كاؼبرسػػلنيكرسػػوؽبا خػػامت األنب.. القػػرآف
اؼبػػؤمن يف  كمػػا أفَّ مػػنهج التزٌكػػٌي كاالعتصػػاـ ابلقػػرآف موكػػوؿ إذلا،  فػػرادل كصبعنػػألٌمػػة أفػػراد ىػػذه ا إذلموٌجػػو 
  .«ة اضتقأم  »صباعة  إذلنفسو ك 
يف تكػرم »فبتػد مػن نشػأة اػبليقػة  رىبػيٌ يفهػو إطػار – إطار اغبركػة كالتبػٌدؿ كالتهلػٌوؿ كاؼبوعظػةأٌما  
مشػػهد اػبػػركج األكػػع يػػـو  إذل «نػػوح كموسػػى» «ة ا وريٌػػةتارخييٌػػكمطلػػع أنبػػاء اضتػػوادث ال –بػػّن آدـ
  .القيامة
  .«األٌمة»ة ككش  أعماؽ جوانبها يف زمنيٌ فكأنَّنا إزاء سورة تنطوم على تعميق أبعاد  

  :سورة اضتج
)اإلهانػػػة( )التكػػػرم(  –النصػػػر –)الضػػػرر( )النفػػػع( –اضتػػػق –يػػػةالوال –تٌبػػػاعاال -)اصتػػػدؿ(» 

 –قػوم –دفػع –يػدافع –سػخر –امنسػكن  –أٌمة –)الظل ( )الصد ع  سبيل( )حرمات  ( فاجتنبوا
 –حكػػػ  –قريػػػة )أهلكناهػػػا( –األمػػػر ابظتعػػػركؼ كالنهػػػي عػػػ  اظتنكػػػر –الػػػتمك  )يف األرو( –عييػػػي
 –الباطػل –اضتػق –العقػاب –البغػي –ؽ( )الرضػى()الػرز  –هػاجركا –اظتلك –شقاؽ –فتنة –الفصل
 –الشػػػهادة –ملػػػة –اصتهػػػاد –الفػػػالح –)السػػػطو( اطتػػػو –علػػػ  –سػػػلطا ن  –)اإلذف( ينػػػازع –األمػػػر

  .«اظتوىل –االعتصاـ
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  :ػتاكر السورة
  .(ّٖ –ّْ –ُّ –ِٓ –ُٕ- ُٓ): قبدىا يف ا ايت التالية 
  .(ٖٕ –ٕٔ) (َٔ-ٔٓ) –(ُْ-ّٖ) ارلالسياؽ التككذلك يف  

  :رجعيٌ اإلطار اظت ضم  منظومةمفاد السورة 
– يف سػػياؽ يػػذكر ابؼبشػػهد األكػػع، مقتضػيات كشػػركط الػػتمكن يف األرض «سػػورة اضتػػج»تعػاجل  

كحيػػػث تقػػػاـ مػػػوازين العػػػدؿ ، مالػػػك يػػػـو الػػػدين، حيػػػث اؼبلػػػك ب كحػػده، يػػػـو الفػػػزع األكػػػع –يػػـو الػػػدين
، شػػػػهادة الرسػػػػوؿ علػػػػى أمتػػػػو، كتكػػػػوف الشػػػػهادة ب كلرسػػػػولو، كيكػػػػوف اغبسػػػػاب كالعقػػػػاب كاعبػػػػزاء، اؼببػػػػني

  .مماألدكهنا من مىا  علىألٌمة كشهادة ا
كىػو يعػرض للهلػج كمناسػكو ، ف أييت اؼبشهد األ غر ضمن اؼبشػهد األكػع كيف موازاتػوأكال غرابة  

تركيضػػها علػػى ك ألٌمػػة كؿبضػػن لتنشػػئة ا، ىػػو الػػركن اعبػػاما للعبػػادات كافػػة :كاغبػػج، كشػػعائره كغبرمػػات هللا
فهػو موضػا اعبهػاد ، على اؼبشاؽ ابلصػع كاؼبثػابرة يف طريػق اغبػق كاالنتصار، التزاـ الطاعات كالصع عليها

، كتتػػواذل الػػدركس الػػيت تتلقاىػػا األمػػة. ؼبسػػرية اعبهػػاد األكػػع يف معػػرتؾ الػػتمكن كالعمػػراف اسبهيػػدن ، األ ػػغر
علػى اغبػاج كاؼبعتمػر ابلبيػت ، ناسػك كتراعػى اغبرمػاتفهلػا تقبػل اؼب، يف ىػذا اؼبوقػا العظػيم، فرادة كصباعة

التشػػػاكل »ككأننػػػا يف سػػػاحة .. ال رفػػػث كال جػػػدؿ كال اختصػػػاـ كال نػػػزاع كال شػػػقاؽ أنٌػػػو يف يعػػػأالعتيػػػق 
كشػػػػهوة التملػػػػك كاؼبطػػػػاما  ،ة اؼبتصػػػػارعة حػػػػوؿ السػػػػلطةسياسػػػػيٌ ك ػػػػداـ اؼبصػػػػاحل كالقػػػػول ال، «سياسػػػػيٌ ال

،  «التوحيػد أٌمػة الوحػدة يف»ة ر ضػرك  :أم ؛ابب االعتصػاـإذل أخػرل  فيهليلنا سياؽ التمكن مرة، الدنيوية
لتهلويلػػػػو مػػػػن سػػػػاحة ، سياسػػػػيٌ يف اجملػػػػاؿ ال، ةضػػػػاريٌ ة اغبفاعليٌػػػػدعامػػػػات كشػػػػركط كمقتضػػػػيات ال كّحػػػػدل

الصػالة  إقامػة»الػدين  أركػاف إقامػةكذلػك مػن خػالؿ ربػ  ، ات الوفػاؽقابليٌػإذل ، خصومات كمشػاحنات
سػػػواء مػػػن حيػػػث القيػػػاـ علػػػى اعبهػػػاد يف سػػػبيل اغبػػػق كدفػػػا الظلػػػم كالبغػػػي .. ريبفعػػػل اػبػػػ «كإيتػػػاء اليكػػػاة

كمباشػرة األمػر ابؼبعػركؼ كالنهػي عػػن ، أك مػن حيػث التػزاـ القػوؿ الطيػب كاجتنػػاب القػوؿ الػزكر، كالعػدكاف
ػ، الشػعائر كاؼبناسػك أداءمػن خػالؿ ألٌمػة كما تتلقػى ا –اؼبنكر يف طبيعػة العالقػة القائمػة يف  مفصػالن  ادرسن

ِ َفِإنََّيهط  ..كالشػكليات كاؼبضػامني.. ت كاؼبعنػوايتادايٌ اغبياة الدنيا بػني اؼبػ هْؽ ِيَعغِ هْؼ َشهَعطِئَر نَّ َْ َذِْهَػ َ 
ِلؾِذ  ُِ َؾي لْْ ْؽ َتُْ ِْ (80:الحج) ك ْهْشِكؼ ِْ هَؾي  َشطِْهِو لْتَُّْ طِؤَىط َ َِْكْؽ َْ َْ َ ِِْحؾَِْيط َ ال ِ  َشطَل نَّ  َْْؽ َْ

كآايت  –ةاديٌػػػػػػيف اإلمكانيػػػػػػات اؼب– كيتػػػػػػواذل الػػػػػػدرس يف العالقػػػػػػة بػػػػػػني آايت التسػػػػػػ ري، ( 83:)الحللللللج
، كالقيػػادة كاإلمػػػارة، فػػػّف كػػاف عػػػادل السػػلطة كالسياسػػػة، السػػلوكيةة ك نفسػػػيٌ كمقتضػػػياتو اؼبعنويػػة كال، مكػػنٌي الت
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فّنػو يبقػى لػو عمػق كجوانيػة حبيػث ال ، ةجتماعيٌػاال ىػو عػادل الظػاىر يف عػادل الظػواىر، كتدبري أمػر اعبماعػة
يف  ضػػارمٌ كىػػي مػػن دعػػائم الفعػػل اغب :كػػالتقول ؛ةنفسػػيٌ ينفصػػل عػػن مقومػػات كشػػركط التعبئػػة الركحيػػة ال

ف السػػػياؽ الػػػذم أتيت فيػػػو آايت إبػػػل ... سياسػػػيٌ كال يسػػػتثىن منهػػػا اجملػػػاؿ ال، ةسػػػالميٌ سػػػقية اإلاؼبنظومػػػة الن
 ؛سياسػيٌ كتشػكيل اجملػاؿ ال أتيت لػتهلكم تعريػ ، ك ػقلهاألٌمػة حبها مػن آايت تنشػئة ااكمػا يصػ، مكنٌي الت

مورىػػا أماعػػة يف كتوجيػػو اعب، ؾبػػاؿ السػػلطة كالسػػلطاف كاؼبلػػك كالراسػػة كاإلمػػارة كالفصػػل يف مصػػائر العبػػاد
كلػػيم دبجػػاؿ ، ضػػمن نسػػقو القيمػػي، ضػػارمٌ يف منظومػػة الفعػػل اغب ال ػػيألتجعلػػو جػػزءا ، كجهػػة كمصػػلهلة

 مػن اؼببػادئ الػيت علػى «ضعف الطالػو كاظتطلػوب»ككأف قاعػدة . ينأل ابستثناءات سبيزه حباؿأك  طارئ
ػػأالسياسػػة كاؼبلػػك أىػػل  مفػػاد  تػػدبٌرككأننػػا ككبػػن ن.. راؼلالكبػػ كقابليتػػولتفػػادم فتنػػة اؼبلػػك ا، ف يعوىػػا دائمن

ال ، ةسياسػػػيٌ ة النظريٌػػػاؼبعػػػم يف ال  ٌصػػػوكمػػػن منطلػػػق الت، طرىػػػا اؼبفاىيميػػػة الكػػػعلأالسػػػورة اؼبعنيػػػة ضػػػمن 
دبػا هبعلهػا تعػرض ؼبقتضػيات كشػركط الػتمكن ، ف نؤكد على مفاد البعد السياقي لقػراءة السػورةأإال  يسعنا

مطلقػات مالػك  ؛القػات النسػبة كالتناسػب بػني اؼبطلػق كالنسػيبكدبػا وبفػد ع، دبا يؤطر للجزء ضػمن الكػل
، تػػارىبيٌ كنسػػبية اؼبشػػهد ال، كمطلقػػات اؼبشػػهد األكػػع، وضػػعيٌ اؼبلػػك الأك  اؼبلػػك الػػدنيوم كنسػػبية ،اؼبلػػك

  .كساحة التمكن الدنيوم
ق مػن فّنػو ينطلػ، رجعػيٌ اؼبستول ا خر من التعامل ما آايت الذكر اغبكيم يف ضوء إطاران اؼبأّمل  

كبنػػػاء النمػػػاذج  «األّنػػػا »ليهلٌللػػػو يف مواضػػػعو كيعيػػػد تركيبػػػو يف سػػػياقات ـبتلفػػػة سبكػػػن مػػػن زبػػػريج  زئػػيٌ اعب
كال يشػرتط ،  ٌصوكيعتمد ىذا التناكؿ على ربديد قاعدة من اؼبفاىيم اؼبست رجة من ؾباؿ الت. ةقياسيَّ ال

ف ىذه اؼبفاىيم من و يشرتط أف تك كال، أف تكوف ىذه قاعدة من اؼبفاىيم اؼبست رجة من ؾباؿ الت ص و
ة عمليٌػػنٌػػو لػػن تتهلقػػق إإذ ... أك متفٌرعػػة عنهػػا «خصوصػػٌيات العمػػـو»أك مػػن  «عموميٌػػات التخص ػػص»

كعندئػذ يبكػن اسػت الص عػػدة ، ذاتػػو نهػاجيٌ مػػن خػالؿ االستقصػاء اؼبإال  االسػت الص يف ىػذا اؼبضػمار
أكػع مػن اؼبركنػة كاإلثػراء يف  اق قػدرن فتهلٌقػ، ا ـبتلفػةيبكن اعتمادىا يف مواقػ، يف ضوء معايري متباينة، مباذج

ال يقػ  عنػد حػد  عملػيٌ ة ىػدؼ نهاجيٌػاؽبػدؼ األسػاٌس مػن اؼب ننسػى أفَّ  كال ينبغػي أف. ة الكليٌػةنهاجيٌ ؼبا
من خالؿ التنقيب كإرساؿ النظػر كتقليبػو يف ؿبػي  التبيػاف  «اظتفاهي  كاألنساؽ كاألّنا  كالنماذج»بناء 

، ن مػػن فهػم الواقػا كالتعامػل معػػوة الػيت سبٌكػنهاجيٌػتلػك األدكات اؼب اؽبػدؼ ىػو التو  ػػل إذل كلكػنٌ ، قػرآ ٌ ال
اؼبباشػر  نهػاجيٌ فالتفاعػل اؼب ا؛إذن . أك االنطػالؽ بػو  ػوب اغبػق كاػبػري كاؼبعػركؼ اأك تقويبنػ اأك تصػويبن  اتقريرن 
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ات التنزيػػل علػػى عمليٌػػيعتمػػد يف  اعمليٌػػ الكتعػػام ذبريػػداي   اذىنيٌػػ المػػا آايت الػػذكر اغبكػػيم يسػػتوجب تعػػام
  .ة كمواضا الفعل كاغبركةذىنيٌ كالتهلريك بني التجريدات ال، الواقا
  :دليل الباحث 

كيبكن إهباز طبيعة التعامل يف سياؽ تتابا يكوف دبثابة الدليل للباحػث يف ىػذا اجملػاؿ علػى النهلػو  
  :ارلالت

كيقتضػي البػٌت يف حصػيلة ىػذه . ص ػوتتطلب ربديد صبلة من مصػطلهلات الت : اطتطوة األكىل 
كمػػػا قػػػد يتطلبػػػو ذلػػػك مػػػن إعػػػادة النظػػػر يف ، اؼبصػػػطل  يف ؾبػػػاؿ الت ص ػػػو قضػػػٌيةاال ػػػطالحات الػػػوعي ب
كاالسػػػت دامات السػػػائدة فيػػػو أك اؼبتعػػػارؼ ، فهػػػو وبػػػٌدد يف ضػػػوء منطػػػوؽ العصػػػر. طبيعػػػة ىػػػذا اجملػػػاؿ ذاتػػػو

كليسػػت اؼبسػػألة مسػػألة اختيػػار بػػني - سػػالميٌ إلمػػن الر ػػيد الرتاثػػٌي ا  ٌصػػوعليهػػا بػػني أ ػػهلاب ىػػذا الت
اؼبفػػػرتض يف  نهػػاجيٌ وبٌقػػػق التكػػافؤ اؼبمىػػا  ىػػػي مسػػألة ربديػػد معػػادل ىػػػذا اجملػػاؿ يف ضػػوءمىػػا  قػػدر ؛نقيضػػني

انتقػػاء اؼبصػػطل  ، يبكػػن يف ضػػوئها، فعنػػدىا تتػػوافر نػػواة مسػػتقلة للبنػػاء.. ة البديلػػةضػػاريٌ ة اغبعرفيٌػػاألسػػم اؼب
سػػواء كانػػت ىػػذه التنقيػػة ؼبفػػاىيم متداكلػػة أك . القاعػػدة –عاهبا يف إطػػار ىػػذه النػػواةكتنقػػي  اؼبفػػاىيم كاسػػتي

ة اعتمػاد عمليٌػمػن خػالؿ .. «اظتصػطلمل قضػٌية» تنطػوم علػى تنبيػو إذل فػاػبطوة األكذل اإذن . مفاىيم تراثيٌػة
  ٌصػو ركافػد التة عػع اؼبطابقػة كاؼبقابلػة بػنيأساسػيٌ  –بصػفة –قاعدة من اؼبفاىيم األكلية اليت يتم انتقاؤىا

، ة عنػػد ىػػذه اؼبرحلػػةعمليٌػػتعتػػع ؿبصػػلة ىػػذه الال أ اؼبهػػم –قػػرآ ٌ اؼبصػػدر ال :أم –ة ػػليٌ ة األرجعيٌػػكالركافػػد اؼب
أك تنقيتهػػػا كتكملتهػػػا مػػػن خػػػالؿ ، ىػػػي مفػػػاتي  أكليٌػػػة للعلػػػـو يػػػتم تنقيهلهػػػا كبلورهتػػػاكإمٌبػػػا  ..ؿبٌصػػػلة هنائيػػػة

  .اؼبراحل اليت تتواذل يف كش  اؼبادة
بتوفيػػػػ  ىػػػػذه  -القػػػػرآف اجمليػػػػد– «مصػػػػدر  اظتنشػػػػو»يف التعامػػػػل مػػػػا : اطتطػػػػوة الثانيػػػػةأتيت  مثٌ  

كالكشػ  عنهػا يف موضػعها سػواء يف ، علػى النهلػو السػابق، اؼبفردات اؼبشتقة من تعريفنا جملػاؿ الت ٌصػو
 ة الكشػػػ  يف اؼبوضػػػا ىنػػػاعمليٌػػػفكػػػأف . ا يػػػة الكريبػػػة أك يف سػػػياقها يف موضػػػا صبلػػػة مػػػن آايت السػػػورة

كىػػو يػػرتاكح يف ، -ارلأك السػػياؽ اإلصبػػ- ارلكالسػػياؽ االتصػػ ،كقفػػة مػػا السػػياؽ اؼبباشػػر ؛تقتضػػي كقفتػػني
كال أبس مػػن االسػػتعانة ، كعػػع السػػور، كاؼبقػػاطا اؼبتقابلػػة، يف السػػورة «اظتقطػػع»مػػابني مسػػتول : مسػػتوايتو

كتفسػػو يف  ،اظتتقدمػػة اسػػوالتفبػػني  الالقػػرط  مػػث»كتفسػػري .. بػػبع  التفاسػػري اؼبنتقػػاة يف ىػػذه اؼبرحلػػة
كذلك لالسرتشاد ابلقس  األدن اؼبفيد مػن ، «اظتعاصرة التفاسوبني  ،كالتحرير كالتنوير ،ظالؿ القرآف

  .دكف االستغراؽ فيها كاالكبباس يف أطرىا، ة كالٌلغويٌةتارىبيٌ األبعاد ال
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 : اطتطوة الثالثةأٌما  
ؼبعػػايري يبكػػن اسػػتقراؤىا مػػن  اكفقنػػ، ات اؼبفهوميَّػػةات فػػرز أك تصػػني  ؽبػػذه اؼبفػػردعمليٌػػفهػػي تقتضػػي 

كىػػدؼ ىػػذه اػبطػػوة اإلقػػداـ علػػى . دكف افػػرتاض ؼبعػػايري مسػػبقة، كمػػن كاقػػا اؼبمارسػػة ذاهتػػا «وضػػعيٌ اظت»
الػػيت يبكػػن أف تتػػآل  لتشػػكل قاعػػدة لالنطػػالؽ يف ؾبػػاؿ  «ختػػريج األّنػػا  كاسػػتنبا  النمػػاذج كالنيسيػػق»

.. ة يف التعامل ما الفػركض اؼبطركحػة كاؼبفػاىيم كالنمػاذج اؼبقدمػةاليؼبرحلة التكأتيت ا. التنظري يف الت ص و
أك عنػػد االنتقػػاؿ مػػن ، سػػواء عنػػد موقػػ  معػػنيَّ ، تػػارىبيٌ أك التنزيػػل علػػى الواقػػا ال... كىػػي مرحلػػة االختبػػار

  .موق  موق  إذل
سػػقاط اؼبسػػتقبلٌي مػػن بػػني اؼباضػػي كاغباضػػر كاؼبسػػتقبل كاإلمىػػا  مواضػػا أك غبظػػات تػػارىبيٌ كلألفػػق ال 

كمػػن . ٌف عليػػو يتوقػ  الػػدفا التهلريكػٌي الػػواعي لتوجيػو اؼبوقػػ  يف اذبػاه مقصػػود معلػـوأإذ ، األنبيٌػة دبكػاف
مػػن كػػل  اانطالقنػػ ؛لتسػػتوعب ىػػذا البعػد «علػػـو األٌمػة»ة يف ؾبػػاؿ نهاجيٌػػاألنبيٌػة دبكػػاف أف تٌتسػػا قاعػدة اؼب

كمػن الواضػ  أف ، (55)كأداء األمانػة،   االسػت الؼيالمقتضيات الت ٌصو كالوجوبٌيات النابعػة مػن تكػ
خا ػة تلػك - ة التعامل ما مصادر التنظري التابعة األخرلنهاجيٌ ؼب اىذه اؼبرحلة التطبيقٌية تستوجب تطويرن 
أٌمػػا  ،ةتارىبيٌػو منهػػا السػرية كالسػنن كاػبػػعة اللبػك  –ةعمليٌػػسػة كاػبػعة الالػيت تػعز فيهػػا أبعػاد التطبيػػق كاؼبمار 

ؿبور الرتكيز يف بناء قاعدة األساس يف اؼبفاىيم كأدكات التهلليل فتق  هبا عند مسػتول اػبطػوات الػثالث 
  .األكذل يف ىذه اؼبرحلة

، عامػل مػا آايت الػذكر اغبكػيمكنكتفي ىنا هبذه اػبطوة العامَّة كاؼبالم  العريضة للدليل اؼبرشد للت 
كلكنَّنػا نػرل  -يف مقػاـ آخػر– يف ىػذا اجملػاؿ الدكف اإلحالة على مباذج توضيهليَّة ؼبا كنا قد شرعنا فيو فعػ
الػيت ؼبسػناىا مػن خػالؿ تعاملنػا االسػتطالعٌي يف ، أنٌو قد يكوف من اؼبفيد إدراج بع  اؼبالحظػات األكليٌػة

  .العاملني يف ىذا اجملاؿأف تكوف موضا نظر  عسى، ىذا اجملاؿ
يكػوف حبيػث  ،من التمييز بني مسػتوايت التعامػل مػا الػذكر اغبكػيمال بد إنٌو  كابدئ ذم بدء قبد 

كمػدل قبػاح ىػذا اؼبسػتول ىػو أمػر  –أحد ىذه اؼبسػتوايتىو – «خطوة أكىل»يف  اؼبدخل الذم أكردانه
  .ت ٌصوة اليت ازبذان منها مفاتي  المرىوف على اػبريطة اال طالحيَّ 

                                 
كالتخطيل اضتضارٌم يف أعماؿ صفوة م  علماء األمة،  «اظتستقبليات»كلعل لدينا ّناذج م  الرايدة يف هذا اجملاؿ م   (55)

العقل اإلنسانٌ »خاصة م  ذكم التخصصات اعتندسٌية كالفنٌية. كال شك أف التنبيق إىل أبعاد اظتسئولٌية كالفاعلٌية يف نطاؽ 
 جاءت م  ركاد أمثاؿ مالك ب  ن  م  نيف كثالثني عامنا )انظر كتاابتق يف سلسلة مشكالت اضتضارة..(.  «اضتضارمٌ 
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فَّ الكثػري مػن اؼبضػامني إ :غري أفَّ التعامل الفعلٌي ما القرآف الكرمي يكش  عن حقيقة ىاٌمػة كىػي 
دكف أف ربملهػػػا ا ػػػطالحات – الػػػيت نبهلػػػث عنهػػػا يف ؾبػػػاؿ الت ص ػػػو قػػػد ضبلهػػػا السػػػياؽ العػػػاـ لػػػاايت

كيػػػتم كشػػػفو مػػػن خػػػالؿ ، لايػػػة ارليف سػػػياؽ اؼبعػػػىن اإلصبػػػ افكػػػأٌف اؼبضػػػموف أييت متضػػػٌمنن  –اؼبوضػػػا بعينػػػو
 «األمػر»أٌف ا ايت الكريبة الػيت تفيػد معػا  ، كأكض  مثاؿ على ذلك. وضوعيٌ االستدالؿ اؼبنطقٌي أك اؼب

كلكػن مفادىػا يكشػ  مػن خػالؿ الصػيغة  ،أتيت دكف ذكر ألٌم مػن اؼبصػطلهلني فيهػامىا  اكثرين   «النهي»ك
أف تعتمػػد  ، ال بػػد الػػيت ربمػػل اؼبضػػامني اؼبػػرادة ة حصػػر ا ايتعمليٌػػفكػػأف  –كلػػيم مػػن اؼبفػػاىيم– الٌلفظيٌػػة

  ا.كيكوف التعامل عند ىذا اؼبستول أكثر تركيبن  ،«اظتدخل السياقيٌ »كذلك على 
أييت اؼبضػػػموف اؼبػػػراد يف سػػػياؽ ا يػػػة  ف الفّنَّػػػو يتصػػػور أ- عنهػػػا اؽبػػػذه اؼبلهلوفػػػة كتفريعنػػػ اكاسػػػتطرادن  
كاألمػػر يقتضػػي  «ةموضػػوعيٌ كحػػدة »سػػياقها الكلػػي  تشػػكل يف، كلكنٌػػو قػػد أييت يف صبلػػة آايت –الواحػػدة

حكػاـ كالتعٌمػق يف معػايري كضػواب  االسػتدالؿ حػا يبكػن إلأكع من ا اعند ىذا اؼبستول من التعامل قدرن 
اإلطػار »كمن الواض  أنٌػو بقػدر بلػورة . استيعاب مضموف السياؽ العاـ كزبريج داللتو يف ؾباؿ الت ٌصو

ات التصػػػور يف ؾبػػػاؿ الت ٌصػػػو تكػػػوف القػػػدرة يف التعامػػػل عنػػػد ىػػػذا ليٌػػػك  الػػػذم ينطػػػوم علػػػى «رجعػػػيٌ اظت
  .اؼبستول
يػد الوسػائ  يف مراحل متالحقػة مػن ربد اعمليٌ ق يتهلقٌ ، كمقتضى ذلك أٌف رشاد التناكؿ للمصادر 

أك دبوجػػب ابتكػػار اؼبػػداخل الػػيت تتكافػػأ  ،سػػواء مػػن خػػالؿ مزيػػد مػػن الرتكيػػب يف أدكاتنػػا اؼبتاحػػة، ةنهاجيٌػػاؼب
سػػياؽ الوحػػدة »حقيقتػػني يف ىػػذا اؼبسػػتول مػػن التعامػػل مػػا  إذلأنٌنػػا هبػػب أف نشػػري إال  ،ا اؼبسػػتولكىػػذ
  .لاايت الكريبة «ةوضوعيٌ اظت

قلما انتظمت صبلة مػن ا ايت الػيت أتيت يف سػياقها ، ىي أنٌو عند التعامل اؼبباشر: اضتقيقة األكىل 
ظ اؼبفػاتي  الػيت تػدخل ضػمن ايػرد فيهػا مػن ألفػمىػا  دكف...  ٌصوة يف ؾباؿ التموضوعيٌ الكلٌي بدالالت 

ىػػػػػذه األخػػػػػرية تػػػػػرتب   حيػػػػػث إفٌ ك . أك الػػػػػيت يبكػػػػػن توليػػػػػدىا كتفريعهػػػػػا عنهػػػػػا. «مصػػػػػطلحات األسػػػػػاس»
 «ةوضػوعيٌ الوحػدة اظت»إٌف اسػتيعاب دالالت  –ؼبػا سػبق كقلنػاه افّنو يبقى أتكيػدن – «ةابظتفاهي  اإلطاري  »

نضػػػرب مػػػثال آخػػػر علػػػى ذلػػػك مػػػن  أفكيبكػػػن . رجعػػػيٌ م اإلطػػػار اؼبىػػػو رىػػػن اسػػػتيفاء كبلػػػورة مفػػػاىيإّنملللل 
فيػػو  «اظتقطػػع»يكػػوف  :كا خػػر ،«ةوضػػوعيٌ الوحػػدة اظت» فيػػو ىػػي «السػػورة»تكػػوف  :حػػدنباأ ؛وضػػعنٌي م
ة اػباٌ ػة سياسػيٌ األبعػاد ال علػىاالسػتدالؿ  يبكػن حيػث، «سورة قػري »يف كمػا  «ةوضوعيٌ الوحدة اظت»

بػني تػوافر مىػا  –«إجيػابٌ معامل تػرابل »أك – ةؤشر على كجود عالقة طرديَّ دببادئ تنظيمٌية يف اعبماعة كم
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هههَتطِ  6إِليههه ِق ِقهههَرْيٍش   :ة االنتقػػػاؿتمثلػػػة هنػػػا يف حريٌػػػكاظت»اغبػػػراٌيت العاٌمػػػة  { ِإي ِفِيهههْؼ ِثْحَلهههَة لْذِ 
ْيفِ  . كالػوفرة كالرخػاء مػ  جانػو آخػر، مػ  جانػو سياسػيٌ كاالسػتقرار ال، (2-6:)قهريش َ لْرَّ

غػػري أٌف كجػػود مػػػادة  -يف ذاهتػػػا ةٌددؿبػػ كلػػيم مػػػن آيػػة «ةوضػػوعيٌ الوحػػػدة اظت»كهػػذع الداللػػة ختػػػرج مػػ  
كىػػي تػػرتادؼ مػػا مفػػاىيم – «اصػػطالحات األسػػاس»كىػػي مػػن مرتادفػػات كردت يف خريطػػة  «إيػػالؼ»

  .للتعامل اليبكن أف يقدـ مدخ –( أعالهٓكما جاء يف )شكل رقم   «  اإلطاريٌةاظتفاهي»تولدت عن 
يبكن أف نست رج منها صبلة  «سورة البقرة»( يف ْٔ-َْأخذان سياؽ ا ايت )مىا  إذا، كذلك 

كذلػك دكف - األمػم( أٌمػة )أك يفألٌمة ست الؼ يف امن األكامر كالنواىي تشكل ضواب  األداء كالوفاء لال
كمػػػػا ذلػػػػك . يف لفظػػػػو «االسػػػػتخالؼ»كدكف إيػػػػراد مفهػػػػـو ، يف أكثرىػػػػا –  دبػػػػادة األمػػػػر كالنهػػػػيالتصػػػػري

، «خٌصػصمصطلحات األساس أك مفػاتيمل الت»ال ىبلو كذلك من بعػ   فالسياؽ العاـ يف ىذا اؼبقطا
  تيف تفريعػا قػد جػاء ذلػك كيبكن القػوؿ أفٌ  «اظتفاهي  اإلطاريٌة»سواء يف مستول التفريعات اؼبتولدة من 

  .ات موضا الت ٌصو اؼبباشركليٌ 
فهػػي تؤكػػد أنبيَّػػة التكامػػل بػػني اػبطػػوات كاؼبراحػػل الػػيت يشػػتمل عليهػػا اؼبرشػػد : اضتقيقػػة الثانيػػةأٌمػػا  
سػػواء علػػى مسػػتول ؾبموعػػة مػػن ا ايت – فتهلليػػل السػػياؽ الػػذم تػػرد فيػػو اؼبػػادة اال ػػطالحٌية. التهلليلػػيٌ 

عػن أمبػاط مػن العالقػات  احبثنػ –ةفظيٌ مستول اؼبادة اللَّ  أك على، «ةوضوعيٌ الوحدة اظت»للبهلث عن نسيج 
 –ة يف ؾبػاؿ الت ٌصػوقياسػيٌ اليت يبكن مػن خالؽبػا التأ ػيل للمفػاىيم كزبػريج األمبػاط ال-االرتباطٌية بينها 
اؼبرحلػة  إذلة لالنتقػاؿ ضػركريٌ اؼبقػٌدمات الإال  ليسػت، مث إفَّ ىػذه كتلػك.. ات الكشػ عمليٌػمن مقومػات 

كمػػؤدل ىػػذا  ،الواقػػا الػذم يػػراد تقويبػػو إذل -يف ىػػذا اؼبسػػتول- كالػػيت ترتكػز، وضػػوعيٌ التعامػػل اؼبة يف اليػالت
كاالطػػػػراد كالضػػػػب  ، ارلأنٌػػػػو عػػػػع االلتػػػػزاـ دبعػػػػا  التػػػػو ، التكامػػػػل بػػػػني خطػػػػوات كمراحػػػػل اؼبرشػػػػد التهلليلػػػػيٌ 

مػػا مصػػادر الػػذكر ، الػػذم يبكػػن مػػن التعامػػل اجملػػدم نهػػاجيٌ يتهلقػػق لػػدينا ر ػػيد مػػن العمػػل اؼب، كاالنتظػػاـ
أك كػػاف ذلػػك عنػػد اؼبسػػتول غػػري  «الظػػاهرمٌ »أك .. سػػواء مت ذلػػك عنػػد اؼبسػػتول اؼبباشػػر اؼبعلػػن، اغبكػػيم

  .ستبطن فيو الدالالتالذم ت -أك اؼبكنوف اؼبباشر اؼبتٌضمن
د ىػذه تعد   كأفَّ ، نهاجيٌ كخال ة ذلك أفَّ تعٌدد مستوايت التعامل يفرض تعدَّد مداخل التناكؿ اؼب 

ق أكػع قػدر كوبٌقػ. «ة التعامػلمنهاجيٌػ»ىو يف التهلليل النهائٌي السبيل الذم يكفل تكامل إمٌبا  ،داخلاؼب
  .من االستفادة اؼبمكنة من مكنوف معني ال ينضب
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يف ؾبػػاؿ الت ص ػػو تسػػتوجب أف يػػتم تنػػاكؿ ىػػذه  نظػػرمٌ ة يف التأ ػػيل العمليٌػػاالسػػتفادة ال غػػري أفَّ  
ا، حػػػا يبكػػػن إدراؾ مواضػػػا التقػػػاطا كااللتقػػػاء بينهػػػا صبيعنػػػ نهػػػاجيٌ ي اؼباؼبػػداخل يف ضػػػوء ر ػػػيد مػػػن الػػػوع

  .يف إطار منطق متكامل يستوعب الكلٌيات، كل من منطقها كمنطلقها ا،كتوفي  النتائج اليت أتيت هب
مػػن ، مػػا ذلػػكال بػػد  فّنٌػػو، مػػن جانػػب آخػػر فّنٌػػو مػػا التسػػليم بنػػواقو كػػل مػػدخل علػػى حػػدةك  
و يف غيػػػاب مثػػػل ىػػػذا حيػػػث إنٌػػػ، كػػػاف ىػػػذا اؼبػػػدخل  ٌظمػػػة يف التعامػػػل مػػػا مصػػػادران أاين ة اؼبننهجيٌػػػالبدايػػػة اؼب
ات تصني  كتبويب ؿبػدكدة عمليٌ فٌّف عملنا يف الكش  عن تلك اؼبصادر لن يتجاكز ، نهاجيٌ التصور اؼب

سػػػري غػػػري قػػػادرة علػػػى أف تقػػػود العقػػػل اؼبسػػػلم اؼبعا ػػػر خػػػارج دائرتػػػو احملػػػدكدة الػػػيت ذبعلػػػو أ، الداللػػػة كالنفػػػا
أٌمػػػا  ،يف مطػػواٌيت التفصػػيل كالت صػػيو كالتفريػػا كالتفريػػغ امسػػتنقا مػػن السػػطهليَّات كالتفاىػػات مسػػتغرقن 

 إذلكالػيت يبكػن مػن خالؽبػا أف يلػج العقػل اؼبسػلم ، ها يف بداية حبثناإلياليت أشران  «ةضاريٌ الوثبة اضت»تلك 
فػٌّف ىػذا يتوقػ  ، فاعػل حضػارمٌ يي ككع، كرحابة األفق، دعامتو التعٌمق، «فقق عصرٌم جديد» حيواٌيت

  .«يف األيٌمة نهاجيٌ الوعي اظت»على تطوير كذبويد 
ألصػػوؿ الفعػػل  رجعػػيٌ اإلطػػار اظت»الػػيت ذبعػػل مػػن الػػيت عرضػػنا ؽبػػا ىػػي  «ةنهاجيٌػػات اظتاظتقومػػ»ك 

ػػ «ضػػارمٌ اضت عبوانػػب كأبعػػاد  كّدراكنػػا،  ةضػػركريٌ دبػػا يسػػتوجبو ىػػذا اإلطػػار مػػن مقومػػات ذلػػك ك ، ؽبػػا اأساسن
االت الت ٌصػػػو يف ة السػػػاعية لو ػػػل ؾبػػػنهاجيٌػػػلالسػػػتئناس هبػػػا يف درب اؼب «قػػػرآنٌ اطتطػػػاب ال»كػػػوامن ك 
سػػتتبعو ىػػذا اإلطػػار مػػن توابػػا كملهلقػػات يتهػػا كمصػػادر ذبػػد دىا ككػػذلك دبػػا يبينػػابيا حيوَّ  «علػػـو األٌمػػة»

هبعػػل ، النهلػػو ة علػػى ىػػذانهاجيٌػػفػػٌّف طػػرح اؼب. مقتصػػدة كقا ػػدة ةعمليٌػػتوجهػػو كجهػػة لك ، جػػاءت لتكملػػو
ػد أمَّ عمػل رى الػيت تػي  «ةسػرتاتيجيٌ اطتطػة اال» يشػبوا أمػرن مىا  على كبو منها يػتم يف ؾبػاؿ التعامػل مػا  جزئػيٌ شًٌ

مهمػػا - جهػػد ينتقػػل أبمٌ  فأ ىػػذا الت طػػي  احملػػي  البعيػػد اؼبػػدلٌ كيكػػوف مػػن شػػأف كجػػود مثػػل ، اؼبصػػادر
 -البعػد الكيفػٌي أك النػوعيٌ  إذل- و أم جهػدأف ينطػوم عليػال بػد  مػن البعػد الكٌمػٌي الػذم -نطاقو اكبسر

  .لكل جهد ايكوف مالزمن أف الذم ليم ابلضركرة ك 
على سائر  «القوامة»أف تكوف لديها مٌقومات ، ة اليت تستأنم دبنهج اغبقنهاجيٌ كإنو ؼبن شأف اؼب 

علػى  «ةوضػعيٌ ال ةنهاجيٌ اظت»أتت بو تلك مىا  كأف يكوف من شأهنا القياـ على تقومي، «ةوضعيٌ اظتناهج ال»
كذلك عػن طريػق ردىػا عػن ، اؼبعا ر ضارمٌ ة كعبثٌية يف مسار الواقا اغبسلبيٌ من عواقب ، اختالؼ دركهبا

،  ػػراط شػػرعة اغبػػق كالعػػدؿ، الوسػػ  اؼبسػػتقيم إذل، «االسػػتقامة»عػػن معػػادل  ابعيػػدن ، «اعتػػول»ميلهػػا مػػا 
ْيِِ  ِْلَِّتء ِىَء َأْقَؾمِ  :كقولو اغبق، ك دؽ من قاؿ ْرَ لَن َْ ُِ   .( 8سى ة اإلسراء آية ) ِإنَّ َىَذل لْْ
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***** 

  
القسػم األكؿ مػن البهلػث قػد أفسػهلنا اجملػاؿ ككضػعنا معػادل أك منػارات  فلعٌلنا فيمػا قػدمنا يف ؛كبعد 
كيثركهنػػػػا بتجػػػػارهبم ، ة يستضػػػػيئوف بسػػػػنا برقهػػػػاجتماعيٌػػػػلعلػػػػـو االة بػػػػني يػػػػدم البػػػػاحثني يف اعمليٌػػػػمضػػػػيئة ك 

تصػػػدؽ كهتػػػيمن كتسػػػتوعب كتتجػػػاكز  «ةقرآني ػػػة نقي ػػػة منهجيٌػػػ» كيراكمػػػوف عليهػػػا حػػػا تسػػػتوم، اهتمكخػػػع 
الػػوعي »كجعلنػػا منػػو دراسػػة يف بنػػاء . ةوضػػعيٌ تعصػػم جهػػود البػػاحثني كربفظهػػا مػػن الضػػياع يف اؼبتاىػػات الك 
  .وإليكالعاملني على إعادة بناء علومها ألٌمة تٌد حاجة ابحثي االذم تش «نهاجيٌ اظت

الػػػوعي »لبهلػػػث ابكإذ قػػػد بلغنػػػا هنايػػػة ىػػػذا القسػػػم فسػػػنبدأ ببيػػػاف القسػػػم الثػػػا  الػػػذم نتنػػػاكؿ فيػػػو  
الباحػػػث اؼبسػػػلم أنبيَّػػػة البهلػػػث تبػػػنٌي كذلػػػك لي، «أصػػػوؿ الفقػػػق»الػػػذم سبثٌػػػل يف علػػػم  «ابظتػػػنهج تػػػارخييٌ ال
مىػا  كسيلمم الباحث الفرؽ بػني. مبكر من يريد ىذه األمَّةـ العقل اؼبسلم بو يف كقت كاىتما، نهاجيٌ اؼب

منطلقػػني مػػن إيبػػاف راسػػد بقػػدرة القػػرآف الكػػرمي  «ةسياسػػيٌ العلػػـو ال»عرضػػناه كاقرتحنػػاه علػػى البػػاحثني يف 
عػػدد اظتصػػادر ت»يف يرىبنػػا أ َّػػلوا لفكػػرة  «أصػػوؿ الفقػػق»علمػػاء  يف حػػني أفٌ . علػػى تقػػدمي اؼبػػنهج البػػديل

ىػي ، كفكػرة غامضػة أخػرل. «تنػاهي النصػو  كعػدـ تنػاهي الوقػا ع»النطالقهم من فكػرة  «ةنهاجيٌ اظت
كلكنٌػػو كتػػػاب مكنػػوف يسػػتوعب الزمػػػاف ، كمػػا ىػػػو حبٌمػػاؿ أكجػػو ،(56)«القػػرآف زتػػػاؿ أكجػػق»فكػػرة كػػوف 

  .كاؼبكاف كال يستوعبو شيء منهما

                                 
كأنو أك ى عبد هللا بن عباس ؼبا بعثو حملاججة اػبوارج  -رضي هللا تعاذل عنو- نقل ىذا القوؿ عن اإلماـ علي (56)

آف فإف القرآف زتٌاؿ أكجق، ذك كجوع تقوؿ كيقولوف، لك  حاججه  ابلسٌنة فإهن  مل جيدكا عنها ال ختاصمه  ابلقر »بقولو: 
اإلتقاف النوع التاسع كالثالثوف يف معرفة الوجوع ». كقد عزا السيوطي ذلك القوؿ إذل طبقات ابن سعد يف طبقاتو «ػتيصا

لوجوه أك األكجو أبهنا األلفاظ اؼبشرتكة اليت تستعمل يف معا  و فسر اكقد عد السيوطي ىذه العبارة، عبارة مدح ألنٌ  «كالنظا ر
 عدة كليم األمر كذلك، ككذلك ذىب مقاتل كسواه إذل ذلك. 

 «الفقيق كاظتتفقق»من طريق عكرمة، كجاء بلفد آخر يف  (َْ/ُ) «الدر اظتنثور»كقد عزا السيوطي القوؿ يف 
أف اػبوارج ال  ضففيو الكثري فبا يستدعي النظر، إذ يفرت  ؿ، أما متنو( كسائر أسانيده فيها مقأَٓ/ُلل طيب البغدادم )

 ،، فلو جادؽبم أحد بغريه لقالوا: أنت ذبادلنا دبا ال نراه دليال. األمر الثا : إف القرآف الكرمي مبني كبيافالكرمي موف غري القرآفوبكٌ 
اعد كالـ البشر ككالـ اللغويني كال ينبغي أف يطلق على القرآف ككل ما نسب إليو من التورية كالكناية كاالشرتاؾ فّنو جار على قو 

 كقد كتبت يف ذلك مقاالت كثرية للعلماء يف القدمي كاغبديث، حا نفى ابن تيمية اجملاز فكي  ابالشرتاؾ؟!  ،الكرمي
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ؼبسػتنبطة عبميػا الوقػائا كضػركرة ىيمنتهػا علػى ا ةفقهيٌػوػوؿ األحكػاـ الكجػوب افرتضػوا أهٌنػم  كما 
 -القػػرآف اجمليػػد–ل ابؼبصػػدر اؼبنشػػئ ة تتمثَّػػأساسػػيٌ فصػػار ىنػػاؾ مصػػادر  ؛فتعػػددت اؼبصػػادر ،الوقػػائا كلهػػا

صػػادر الػػيت اظبيناىػػا ابؼبصػػادر كاؼب - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-كبيانػػو التطبيقػػي يف سػػنن كسػػرية اؼبصػػطفى 
كيف كػػال . كىػػو القػػرآف اجمليػػدال أ رضػػناه اقتصػػران فيػػو علػػى اؼبصػػدر اؼبنشػػئ كحػػدهعمىػػا  ة يف حػػني أفقَّ تشػػاؼب
يف االجتمػاع ألٌمػة يعزز فكرة كجود اؼبنهج البػديل لػدينا إلعػادة بنػاء علػـو امىا   سوؼ هبد الباحثالنياغب

ة فبػػا ضػػركريٌ ال النقديٌػػة مػػا بعػػ  االلتفػػايت تػػارىبيٌ ال اعبانػػب الو ػػفيٌ  يف القسػػم الثػػا  كسػػنتبنٌي . كالعمػػراف
. يسػػتدعي قسػػمو الثػػا  القسػػم األكؿك  ،قسػػمو الثػػا  إذليقػػود قسػػمو األكؿ  اكاحػػدن  هبعػل كتابنػػا ىػػذا كتػػاابن 

  .اؽبادم إذل سواء السبيل -سبهلانو–كهللا 

                                                                                                    

فّهنا ليم ألفاظ  ،ككبوىا تعد ألفاظ مشرتكة نيق  «قرء»كالعلماء الذين قالوا: إف لفد 
من يطلقو  اكيريد بو الطهر، كمنه «القرء»كنها استعماالت لقبائل عربية منها من يطلق مشرتكة كل

  ريد بو اغبي ؛ كىذا ال يعد يف االشرتاؾ.يك 
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ره ًتذًينوأ» ٌّ  «صٌل الفقو تاريخو ًتط

  :يدم القس  بني 
بعػػػد كفػػػاة  «نهػػػاجيٌ ابلتفكػػػو اظت»ة الػػػيت أحاطػػػت نفسػػػيٌ ة كالعقليٌػػػىػػػذا القسػػػم سيسػػػتدعي اغبالػػػة ال 

 ػػلى هللا عليػػو -فلقػػد مثٌػػل رسػػوؿ هللا . كالتهلاقػػو ابلرفيػػق األعلػػى - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-رسػػوؿ هللا 
فكػػػاف يقػػػـو بتأكيػػػل القػػػرآف  «ةنهاجيٌػػػاظتاظتػػػنهج ك »كىػػػو اؼبتلقػػػٌي األكؿ للػػػوحي اإلؽبػػػٌي بذاتػػػو  -كآلػػػو كسػػػٌلم

اطتٌوة كالوسل كالشاهدة اليت تسػتحق ألٌمة ا»بو كقيادهتا لتكوف ألٌمة كبناء ا، كتطبيقو كتفعيلو يف الواقا
 كػػػو ٌ كقائػػػدة قافلػػػة التسػػػبي  ال «األمانػػػة»كقاعػػػدة العهػػػد كاالسػػػت الؼ كؿبضػػػن  «األمػػػ  أٌمػػػة أف تكػػػوف

التنشئة كالتكوي  »فكاف القرآف اجمليد مصدر . يف األرض «م  اطتلقغاية اضتق  كالقا مة على حتقيق»
كىػػو أقػػدر ، للقػػرآف حػػق تالكتػػو ارلالتػػ، اؼبتلقػػي األكؿ - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-كرسػػوؿ هللا  «كالبنػػاء

 ػػلوات هللا كسػػالمو –فكػػاف  ،ةبشػػريَّ بػػو كتبليغػػو لل -كلهػػا-خلػػق هللا علػػى تعليمػػو كتزكيػػة اإلنسػػاف كاغبيػػاة 
– «التلقػػػي كالتأكيػػػل»لػػػو يف  ااؼبػػػنهج األقػػػـو الػػػذم يسػػػٌدده الػػػوحي اإلؽبػػػٌي الػػػذم كػػػاف مصػػػاحبن  -يػػػوعل

، ويإل «صاحو اظتنهج»تنبيو  إذليف الواقا سارع الوحي  منهجيٌ فّذا حدث أٌم ميل أك اكبناء  -التطبيق
-برسػػوؿ هللا  «نهػػاجيٌ حالػػة االنضػػبا  اظت» كتعػػود التػػأكيالت إذل، يءكاالسػػتدراؾ عليػػو ليسػػتقيم كػػل شػػ

  .- لى هللا عليو كآلو كسٌلم
 «قػػرآنٌ أصػػوؿ اظتػػنهج ال»فقػػد كػػاف اؼبتوقػػا أف تػػعز  - ػػلوات هللا كسػػالمو عليػػو–بعػػد كفاتػػو أٌمػػا  

 نبػػػػومٌ ال قػػػػرآنٌ ابظتػػػػنهج ال»ؼبواجهػػػػة نوازلػػػػو ككقائعػػػػو  «الواقػػػػع اظتتغػػػػٌو »يف  -تطبيقاهتػػػػا– «أتكيالهتػػػػا»ك
بسػائر  «حدكث الفتنػة الكػ ل»ك «جيل التلقي»ر ؽ من بقي من لكنَّ بع  التطورات كتف، «الضابل

كعػػدـ الػػتمٌكن مػػن اسػػتيعاب القػػول اعبديػػدة يف اجملتمػػا الفػػيٌت يف السػػنوات األخػػرية ، إرىا ػػاهتا كمقػػٌدماهتا
طاقػة  نبػومٌ د الدفػع العهػ ةكما حدث يف عهد الشيخني الذم استمد م  طاق» من عهد عثمػاف 

ذـ يف حالػة تشػر  إذلمػا بعػد عهػد الشػي ني  أدلفػ. «ق م  ذلك االستيعاب بشػكل مػ  األشػكاؿمٌكنت
لتغذيػػة  «ي ػػيٌ الفكػػر اصت»فأطػػل  «افػػرتاؽ األٌمػػة»خطػػورة مػػن حالػػة  لٌ دل تكػػن أقػػ «الػػوعي»ك «الفكػػر»

انجي سػعد »: «ف ال» حاالت أك تستفهلل كتستشرم يف -عادة–اليت تعز  «فردمٌ اطتال  ال»مشاعر 
كفشػػػا ، ابلتشػػػٌكل «الفقػػػق»كبػػػدأ ، ككثػػػرت ركاايت األحاديػػػث كمػػػركاٌيت التفسػػػري!! «لػػػك سػػػعيدفقػػػد ه

 «األٌمػػة»يف صبػػا كلمػػة  كفشػػل مشػػركع السػػب  اغبسػػن. الميَّػػةاالخػػتالؼ فيػػو كمػػا انتشػػر يف القضػػااي الك
 ،ػبالفػة بتوليػة يزيػد بعػد أبيػوعلػى االحتفػاظ اب «نٌي مػويػٌ األ» أمػاـ تصػميم «عاـ اصتماعػة»الذم أعلنو يف 
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 -مػارضػي هللا عنه- «اضتس  ب  علػي» -كما نو على ذلك مشركع–ألٌمة ا من إعادة األمر إذل البد
  :ثالثٌةالذم أتل  من نقاط  مث مت إفشاؿ مشركع عمر بن عبد العزيز . «عاـ اصتماعة»يف 

لػك  يػ مػ  أ»كسػائر عمػاؽبم لنظػاـ  اكإخضػاعهم صبيعنػ، و من خلفاء بػم أميَّػة أىلدلرد مظا :اأكعت 
  .وتبنفسو كأىل بي ابدان ! ؟«هذا

كاسػتبداؿ العنػ  الػذم . كصبعهػا علػى كتػاب هللا «كحػدة األم ػة»العمل على إعػادة بنػاء  :اكاثنيه 
  .«ابضتوار»مارسو من سبقو 

لتكػػريم  ،كاالخػػتالؼ فيػػو «الفقػػق كالفقهنػػة»شػػار نتاالعمػػل علػػى اؽبيمنػػة علػػى فػػاىرة  :اكاثلثهػػ 
كجعلهػا يف دكاكيػن  نبػومٌ عػن العهػد ال «رتػع اظتػركاٌيت»كذلك دبشركعو اؼبشهور يف  «فرقة األم ة»دعائم 
ػػ»لتكػػوف  «التوثيػػق»بعػػد  ػػ، همإلػػيكمػػن  «فقػػق األرأيتيًٌػػني»عػػن  «البػػدي افقهن معػػىن  امتضػػمن   اكيكػػوف فقهن
ابجتمػػاع الكلمػػة  «األمػػر األكؿ» كرٌد النػػاس إذل. كذبفيػػ  منابعػػو، ةاألمَّػػ ؛ الحتػػواء اخػػتالؼ«اإللػػياـ»

كاقػػا كثقافػػة تقػػـو  يف أتكيلػػو كتطبيقػػو كربويلػػو إذل - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-علػػى القػػرآف كمػػنهج النػػيٌب 
سػػػليل –  عمػػػر بػػػن عبػػػد العزيػػػز فلػػػم يعػػػ،  كمػػػا شػػػاء فعػػػلكقػػػٌدر هللا. «القطػػػوألٌمػػػة حضػػػارة ا»عليهػػػا 
كتبػػػارل النػػػاس يف ركايػػػة ، كسػػػاد عصػػػر الركايػػػة، فػػػانتهى اؼبشػػػركع. العمػػػرم ليسػػػتكمل مشػػػركعو -النسػػػب
تفعيػػل آايتػػو يف  كيفيٌػػةكبيػػاف   «قػػرآنٌ ظتػػنهج التأكيػػل ال» ااؼبػػركاٌيت مصػػدرن  مػػن أف تكػػوف الكبػػد ،اؼبػػركاٌيت

، «ةقػػق كالفقهنػػالف يتشػػظٌ »ت اعمليٌػػكإيقػػاؼ  «ةضػػاريٌ الوثبػػة اضت»إلحػػداث متغػػرٌي الواقػػا كيف فػػل كاقػػا 
بػل انسػد  ؛لقرآف اجمليد مصدر  ف للتشريا موازو لإذل «اظتركاٌيت»دبقتضاىا ربٌولت ألٌمة ا يكتفرؽ كتشظٌ 

 -اػباطئػة فرضػٌياتذلػك حػدث ربػت ضػغ  ؾبموعػة مػن ال كػل.  كمقدَّـ عليو أحيػاانن ، دلو كـبٌصو كمقيٌ 
 «متناهيػػػة كالوقػػػا ع غػػػو متناهيػػػةالنصػػػو  »مثػػػل  شػػػرعيٌ كال نسػػػب ، الػػػيت ال يعػػػرؼ ؽبػػػا يريػػػد مػػػيالد

يػػو اجملمػػل الػػذم يتوقػػ  علػػى البيػػاف فف، البيػػاف كالتفسػػري إذلكالقػػرآف يف حاجػػة . «القػػرآف زتٌػػاؿ أكجػػق»ك
كاجػػػب  ػػػار ك . يبيًٌنػػػوىبٌصصػػػو ك مىػػػا  الػػػذم يتوقػػػ  علػػػى «كالعػػػاـ». يقيٌػػػدهمىػػػا  الػػػذم وبتػػػاج «اظتطلػػػق»ك
كمػػن ىػػذا البهلػػث الو ػػفٌي . ةالبشػػريٌ  تلػػك القنػػواتأف يبػػر بكػػل ال بػػد  «تالكتػػق حػػق الػػتالكة كترتيلػػق»

 نهجػيٌ بع  خطوط االكبناء كاالسػتقامة يف خػ  التفكػري اؼبتبنٌي ستيف يريد أ وؿ الفقو كتدكينو الوجيز 
كمػدل اغباجػة إذل القيػاـ دبراجعػات جػادة لكثػري مػن  .ف شػاء هللا تعػاذلإ «عل  أصوؿ الفقػق»اؼبتمثٌػل يف 

إف شػاء هللا تعػاذل. علػى أف أكؿ الػوىن  ا، كرده إذل األمػر األكؿ عادة بنائػو قرآنينػىذا العلم تسم  إب قضااي
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ة فصػارت اغباجػة تتجػو الكالميٌػ إذل شطرين: شطر استبدت بػو القضػااي «ةعقل األمٌ »كاف حني انشطر 
 . «عل  الكالـ»أك العقيدة الذم  ار فيما بعد  «التوحيد»أك  «عل  أصوؿ الدي »كبو بناء 

األحكػػاـ جبوانبهػػا »كأحكػػاـ النػػوازؿ كالوقػػائا. ككانػػت  انصػػرؼ كبػػو القضػػااي الفرعيٌػػة كشػػطر آخػػر
كتو ػي  الظػواىر، كاإلحاطػة  «تكييف الوقػا ع»كجهودىم، فال يكاد تستأثر ابىتماـ العلماء  «القيمٌية

إذل مػا  تهممن عادة الناس أف يتجهوا بكليٌػ جبوانبها اؼب تلفة أيخذ من جهودىم إال النذر اليسري. كما أفٌ 
 . لو أك ما وبي  بو و، كاؼبمٌهداتاؽبدؼ ؿباكلني التعجل عن حبث مقدماتٌ يعتعكنو 

مػػن منػػاىج لبهلػػث الظػػواىر كتفصػػيلها،  بػػو «اظتعاصػػرة العلػػـو االجتماعيػػة»كلػػذلك فػػٌّف مػػا هتػػتم 
أينػا أف نقػدـ ة اؼبسػاحة اؼبناسػبة كقػد ر دل يكن أيخذ مػن القواعػد األ ػوليٌ كربديد موا فات الواقا كىو ما 

بػػػػني يػػػػدم اعبانػػػػب الو ػػػػفي التػػػػارىبي ؽبػػػػذا العلػػػػم بدراسػػػػة يف التنبيػػػػو إذل بعػػػػ  مػػػػا ينبغػػػػي القيػػػػاـ بػػػػو مػػػػن 
؛ لعػػل ذلػػك يشػػجا البػػاحثني اعبػػادين علػػى اقتهلػػاـ عقبػػات اؼبراجعػػات لسػػائر حبوثػػو كقواعػػده مراجعػػات لػػو

 تعػاذل. كاسػتعراض يريػد ىػا العلػم ا إف شػاء هللاكجزئياتو. كبذلك تتهلقق عملية ذبديده كإعادة بنائو قرآنينػ
كىي أف يرسي قواعده عادل وباط هبالة من التقدير ذبعػل  كتطوره قد ينبو إذل فاىرة ربتاج إذل نظر كأتٌمل،

إذل مدرسة كتيار ال يفكر  -بعد فرتة–القادرين على النقد هبنوف عن فبارستو فيما قرر ذلك العادل يتهلوؿ 
 . «ليس ابإلمكاف أبدع ؽتا كاف»عليو مقولتهم: العلماء دبراجعتو حا تصدؽ 

كلذلك رأينػا أف  «أصوؿ الفقق كلتطورع كتدكينق»لتاريد  -معنا-كىذه الظاىرة سيالحظها اؼبتابا 
ا لاللتفػػات إذل الثغػػرات الػػيت كانػػت تقتضػػي الوقػػوؼ مهيئنػػنقػػدـ ؽبػػذا القسػػم دبراجعػػة لتعريفػػو ذبعػػل القػػارئ 

د يف ىػذا العلػم اؽبػاـ م يسػم  إبيحػة فػرص التجديػد كالتجػدٌ الػذ «اءلبنٌػالنقد ا»عندىا كفبارسة نوع مػن 
 . «إحياء علـو الدي »نقـو دبا يبكن أف هبدد دعوة اإلماـ الغزارل إذل ة لعٌلنا مث يف غريه من علومنا النقلين 

 إسػػالمي ة علػػـو» أبهٌنػا تو ػ  الػػيت ((57))«اظتقاصػد علػػـو» أىػم يف يعػػد «الفقػق أصػػوؿ» علػم إف
 كمنهػػا اإلسػػالميَّة اعبامعػػات سػػائر يف تػػدرس تػػزاؿ مىػػا الػػيت العلػػـو كًىػػيى  ،«شػػرعٌية علػػـو أك نقليٌػػة كعلػػـو
. الشػػػػريعة ككليٌػػػػات اإلسػػػػالميٌ  العػػػػادل يف اإلسػػػػالميَّة اعبامعػػػػات كسػػػػائر القػػػػركٌيني كجامعػػػػة كالزيتونػػػػة األزىػػػػر

 . ككبوىا اغبقوؽ كلٌيات يف أيضنا يدرس فبا ابلذات «الفقق أصوؿ»ك

                                 
كىي  «علـو اظتقاصد»احد عشر علمان، طبسة منها يطلق عليها  «إسالمي ة أك شرعي ةعلـو »العلـو اليت تندرج ربت قولنا:  (57)

 .«علـو الوسا ل»التوحيد أك الكالـ كالتفسري كاغبديث كالفقو كأ وؿ الفقو، كما بقي كاؼبنطق كعلـو الٌلغة تسمى بػ
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 كتابػػػػػو يف الشػػػػػافعيٌ  اإلمػػػػػاـ أطرافػػػػػو كصبػػػػػا مبػػػػػوه تمػػػػػلكاك أتسػػػػػم حػػػػػني العلػػػػػم ىػػػػػذا أفَّ  شػػػػػك كال 
 مػن الشػرعٌية ابلعلـو اؼبهتمني كسبكني «عليق كالتدريو االجتهاد» علم ليكوف أسم اؼبشهور «الرسالة»

 . علمٌيا فبارستو
 الػيت الفوائػد أكؿ مػن فػّفَّ  فوائػده كيػذكركف عنػو، أك «الفقػق أصػوؿ» يف يكتبػوف حني كاأل ولي وف 
 يبلكػوف الػذين أكلئػك عنػد االجتهاديَّػة القػدرات كتطػوير أتسػيم علػى يساعد «عل » أنَّو أنبهاك  يذكركهنا

ػػػا. فيػػػو للمهػػػارة كيوفقػػػوف االسػػػتعداد  الفتػػػاكل فبارسػػػة بػػػدءكا قػػػد كاجملتهػػػدين اؼبػػػذاىب مػػػن كثػػػرينا أبفَّ  علمن
- حنيفػة أف كاإلمػاـ مبعضػه يكتفي كقد. «الفقق أصوؿ» يف يؤلٌفوا أك وبدًٌدكا أف قبل الفقهيٌ  كاإلنتاج
 أف اإلمػػػاـ فقػػػو كانتشػػر. إصبػػػارلٌ  بشػػكل االجتهػػػاد يف كمنهجػػػو طريقتػػو أك أ ػػػولو بػػذكر كغػػػريه -هللا يرضبػػو
 مػن ال اإلمػاـ فقػو مػن اؼبسػتنبطة األ ػوؿ مػن «اضتنفيٌػة أصػوؿ» كتعػد. فقهو أ وؿ تنتشر أف قبل حنيفة

 اإلمػػػاـ بػػػىن بعػػػد، فيمػػػا أبعادىػػػا أخػػػذت مث ا،عليهػػػ الفقػػػو لبنػػػاء الفقػػػو، قبػػػل لديػػػو أتسسػػػت الػػػيت األ ػػػوؿ
 مليػػوف نصػػ  مػػن يقػػرب فيمػػا تكلػػم قػػد حنيفػػة أاب اإلمػػاـ أفَّ  يرىبيٌػػا عػػرؼ كقػػد. عليهػػا فقههػػم كأ ػػهلابو

 أل ػوؿ يرىبهػم يف يػذكركف كاغبنفيٌػة. جػاما كتاب أ ولو يضم أف قبل. فيها كفتاكاه آراءه كأبدل مسألة
 خػػػرج كاؼبسػػػائل الفتػػػاكل تلػػػك ربليػػػل كمػػػن. فيهػػػا كمؤلػػػ  ألطرافهػػػا اجػػػام أكؿ ابعتبػػػاره يوسػػػ  أاب الفقػػػو

 ذلػػك، يف الكتابػػة كبػػدأكا ك ػػاحبيو، حنيفػػة أف «فقػػق أصػػوؿ» اعتػػعكه دبػػا -ذلػػك بعػػد- اغبنيفػػة أ ػػولي و
 . الدراسات من النوع ىذا بني مواقعها كأخذت األ وليَّة كتبهم كانتشرت
 فمباحػث العلمػيٌ  اؼبػنهج لبنػاء ىامنػا منطلقنػا كػاف ابلػذات «األصػو ٌ  القيػاس» أبفَّ  القوؿ كيبكننا 

 كاسػعنا البػاب فتهلػت قػد إليػو كمػا االسػتنباط مث كالتجريب اػبعة على القائمة العلل كخاٌ ة أبنواعها العلة
 كأدل منضػػػب ، ذبػػػرييبٌ  علمػػػيٌ  مػػػنهج إذل بعػػػد فيمػػػا ربػػػوؿ الَّػػػًذم اؼبػػػنهج لتأسػػػيم اإلنسػػػا ٌ  الفكػػػر أمػػػاـ

 ك ػل مىػا إذل العػادل أك ػلت أف إذل اسػتمرت الػيت كاغبضػاريٌة كاؼبعرفيٌػة العلمٌية الثورة تلك إذل عنو الكش 
 . كتقمٌ  علميٌ  تقدَّـ من إليو

 كاؼبسػػػلموف اؼبسػػػلمة، كاألٌمػػػة الغربيَّػػػة اغبضػػػارة بػػػني االحتكػػػاؾ بػػػدء منػػػذ: أم - قػػػركف ثالثػػػة كمنػػػذ 
 يف كاؼبػػػنهج كالعلػػػم الفكػػػر قضػػػااي ربتلهػػػا الػػػيت بػػػريةالك األنبيٌػػػة مػػػدركني سػػػبيال للنهػػػوض هبػػػدكا أف وبػػػاكلوف
 . اإلحياء كؾباالت النهوض مشاريا
 عليو بم أك عنو قبم مىا كإذل «العلميٌ  اظتنهج» أنبيَّة إذل اؼبسلمني اؼبفٌكرين أنظار ذلك لفت كقد 

 كثيفػػة هػػودناج كبػػدأكا عنهػػا، تولٌػػد كمػػا «الطبيعي ػػة العلػػـو فلسػػفة» إذل نػػبههم كمػػا معػػارؼ أك علػػـو مػػن
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 الكػعل الفجوة تلك فهور إذل أدت اليت الوىن فرتات من فات مىا كتعوي  اغبضارة بركب لٌلهلاؽ كثرية
 ظتػاذا»: اؼبشػهور ابلقػوؿ اؼبسػلمني لػدل النهضػة سػؤاؿ تل ػو حػا اؼبسػلمني، كزبل ػ  الغػرفٌ  التقػد ـ بني

 أىػم مػن يعػد لكتػاب عنػواانن  الكلمػة ىػذه أرسالف شكيب كجعل « غوه ؟ تقدـ كظتاذا اظتسلموف أتخر
 . ا ف حا متداكال يزاؿ كما اؼباضي القرف ثالثينيَّات يف نشر كتبو

 النهػػوض كأدكات ككسػػائل منػػاىج عػػن أحيػػاانن  تتهلػػدث كثػػرية كأفكػػار مشػػاريا للنهػػوض ككجػػدت 
 . كمعوقاتو كأسبابو الت ل   عن أحياانن  كتتهلدث
 دل كاألسػػئلة كاألفكػػار اؼبشػػاريا كىػػذه ىػػذا يومنػػا حػػا( ـُٖٕٗ) سػػنة مصػػر انبليػػوف دخػػوؿ كمنػػذ 
 كاإلبػػػػداع االجتهػػػػاد فقػػػػداف إذل اؼبسػػػػلمني كأتخػػػػر زبلػػػػ  أسػػػػباب يرجػػػػا كػػػػاف اؼبفٌكػػػػرين كبعػػػػ  تتوقػػػػ ؛
 االجتمػػػاعيٌ  احملػػػي  يف الت لػػػ  ذلػػػك أفَّ : يػػػرل كبعضػػػهم. اؼباضػػػي بفقػػػو كااللتػػػزاـ القػػػدمي علػػػى كاعبمػػػود

 النزعػػػة كشػػيوع اغبكػػاـ مػػن االسػػػتبداد إذل ذلػػك الػػبع  كأرجػػا. ديػػدالتج انعػػػداـ عػػن قبػػم قػػد اإلسػػالميٌ 
 كػػػانوا ككثػػريكف. هبػػػا اؼبتعٌلقػػة الفػػػرائ  كإنبػػاؿ األمَّػػة، إذل االنتمػػػاء ركح كتفٌكػػك احملكػػػومني، لػػدل الفرديَّػػة
 يف كطاقاهتػا جهودىػا كبػدَّدكا نفسػها، عػن األٌمػة شػغلوا الػذين كاألعػداء االسػتعمار إذل كلٌػو ذلك يرجعوف
 كتلتهػػا كالفػػرس الػػرـك مػػا حػػركب سػػبقتها  ػػليبيَّة حػػركب فهنػػاؾ كمقػػدَّراهتا؛. نفسػػها عػػن الػػدفاع ؿبػػاكالت
 كحػػدة علػػى للمهلافظػػة فر ػػة للمسػػلمني يعػػ  دل فبػػا كالفػػر الكػػر عمليٌػػات كاسػػتمرت. اؼبغػػوؿ مػػا حػػركب
 . هبا الالئق اؼبستول يف كإبقاءىا كتكريسها األٌمة

 عمليٌػػػػات يف اإلسػػػػالميَّة اؼبنطلقػػػػات مػػػػن انطلقػػػػت الػػػػيت  ػػػػالحيَّةاإل احملػػػػاكالت أخفقػػػػت أف كمنػػػػذ 
 كتقليػب ينقطػا، دل اؼبسػلمني كحبػث ذلػك إذل كمػا «كاظتهدي ػة كالسنوسػي ة الوهابي ػة اضتركة» مثػل التجديد
 تلػػك كػػل لكػػن ىػػذا، يومنػػا حػػا يتوقػػ  دل كالفلسػػفات األفكػػار ـبتلػػ  بػػني كأبصػػارىم أفئػػدهتم مفٌكػػريهم
( ـُِْٗ) مػػػػػارس يف اػبالفػػػػػة إبهنػػػػػاء أيتػػػػػورؾ كمػػػػػاؿ قيػػػػػاـ إذل أدل ذريػػػػػا فشػػػػػل إذل تهػػػػػتان احملػػػػػاكالت
 -أقػل حالػة إذل الضػع  حالة من- كانتقالو اإلسالمٌي، العادل تفكك كتتابا. عثماف آؿ سلطنة كتفكيك

 إذل يػػد مػن هنػاوبولو  كقػد يتػػداكلوهنا كالغربي ػوف. الغربيَّػة الػدكؿ العػادل يف القػػوة يتػداكؿ حػني يف. مسػتمر دائػم
 أمريكػػػا إذل كىولنػػػدا كفرنسػػػا العظمػػػى بريطانيػػػا إذل العتغػػػاؿ فمػػػن أيػػػديهم، خػػػارج تسػػػق  أف دكف أخػػػرل
 ... كىكذا
 يفقػد قػد القيػادة عػن انتقػل الَّػًذم اؼبركػز فػّفَّ  الغػرب يف  خػر موقػا مػن القوة مراكز تنتقل كحينما 

 . اإلسالميَّة اغبالة يف كما التاريد من ىبرج ال كلكنَّو موارده من كشيئنا كنفوذه مستعمراتو
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 كثػػرية كقوميَّػػة إسػػالميَّة حركػػات كقامػػت للنهػػوض، اإلسػػالميَّة ابحملػػاكالت اؼباضػػي القػػرف حفػػل لقػػد 
 ذلػك مػن شػيء يتهلقق كدل قوميٌ  أك إقليميٌ  مستول يف كلو النهوض حالة إذل الت ل   حالة من لل ركج
  ػػاغبة هنػػوض مشػػاريا أيػػديها بػػني يكػػوف كال خارجهػػا مػػن ايتربػػد تواجػػو حػػني كاألمػػم. ىػػذا يومنػػا حػػا

 نوعنػػا ذلػك يف تػرل إذ منػو؛ لػديها دبػػا كاالحتمػاء بػو للتمس ػك تراثهػا إذل ترتػػد فأهٌنػا فيهػا ًىػيى  الػيت للمرحلػة
 مػن مزيػد الوقػوع من ربتمى أف من أقل فال النهوض من شيئنا بذلك ربقق دل فّذا الضماف، أك األماف من

 الػرتاث ىػذا قابليَّة موضوع عن النظر بقطا ىيوًيَّتها كعاء ىيوى  الًَّذم برتاثها التشب ث نتيجة كالرتاجا التقهقر
 . ذلك على قدرتو عدـ أك التهلدايت بو تواجو دبا لتزكيدىا
 منهػػػا متنوعػػػة أفكػػػارنا كأفػػػرزت عديػػػدة ؾبػػػاالت كالنهضػػػة ابإل ػػػالح التفكػػػري منػػػاىج دخلػػػت كلقػػػد 

 الفكريٌػػة القيػػادات كبعػػ . ذلػػك إذل كمػػا كالتبػػٌم  التبعيَّػػة كأفكػػار «اظتقػػار ت أفكػػار مث اظتقػػارابت أفكػػار»
 ذلػػك شبػػن يكػػوف أف علػػى معػو معرفيٌػػة قطيعػػة إلحػػداث اسػػتعدادىا كإعػالف كلٌػػو ابلػػرتاث ابلتضػػهلية قامػت
ا إال بػػذلك ربقػػق دل فأهٌنػػا ذلػػك كمػػا التقػػدـ كربقيػػق الت لػػ  حالػػة مػػن اػبػػركج  رتاجػػاكال القلػػق مػػن مزيػػدن

 طويػل تيػو بعػد بدأت قد العربٌية اؼبنطقة كًىيى  اإلسالميٌ  العادل من القلب منطقة فّفَّ  كلذلك. كاالضطراب
 مػػن اإلسػػالـ إذل فاذبهػػت مػػر، فيمػػا سػػلكتها الػػيت السػػبل غػػري آخػػر «للخػػال  سػػبيل» عػػن البهلػػث يف

 بػني  ػراع حػدث خالؽبػا كيف «كاالجتهػاد التجديد» من نوع فيها أخرل دبنظورات األخذ ؿباكلة جديد
 . كالسلطاف كالفقيو كاغباكم اؼبثٌق  معركة حسمت أف بعد الدينيَّة اؼبرجعٌية زماـ لتسٌلم كالفقيو اؼبفٌكر

 كالعلػػػـو اإلسػػػالمي ة التعلػػػي » أزمػػػات تطػػػرح بػػػدأت «اظترجعيٌػػػة» علػػػى األخػػػري الصػػػراع ىػػػذا كيف 
 إذل النػػاس ك ػػار ،«الفكػػرمٌ  كالغػػيك الغػػازمٌ  لفكػػركا اإلسػػالميٌ  كالفكػػر التعلػػي  كازدكاجي ػػة اإلسػػالمي ة

 الػػػيت االذباىػػات صبيػػػا يضػػم «معاصػػػرة فريػػق»: ليقػػػاؿ عنػػاكين إطػػػار يف بعضػػها إذل تضػػػم أف يبكػػن فػػرؽ
 أك كفريػػق. آخػػر سػػبيل أم علػػى أك كالتقليػػد اؼبتابعػػة سػػبيل علػػى غربيَّػػة كأدكات بوسػػائل النهػػوض حاكلػػت

 كمنهػا إسػالميَّة، كأحػزاابن  حركػات يضػم التيػار كىذا ـبتلفة أبساليب مرجعٌيتو اإلسالـ جعل «أصالة تيار»
 وبػػدث كدل األٌمػػة قيػػادة يف حظػػو مػػنهم فريػػق كػل جػػٌرب كقػػد. دعويَّػػة كمؤٌسسػػات كسػػلفيَّة  ػػوفيَّة اذباىػات
 اعبػػػواب إذل احملػػػاكالت تلػػػك بكػػػل األٌمػػػة تصػػػل دل بػػػل الت ل ػػػ ، مػػػن اػبػػػركج حالػػػة ربققػػػت كال التجديػػػد
 . ؟ «غوه  تقدـ كظتاذا اظتسلموف أتخر ظتاذا»: التقليدم السؤاؿ ذلك على الصهلي 
 ىيػػوى  مىػا إذل أك كتراجػا زبلػ  مػن عليػو كانػت مىػا إذل اإلسػالمٌية األقػاليم معظػم عػادت كقػد كاليػـو 
 لل ػػػالص سػػػبيل عػػن البهلػػػث يػػزاؿ مىػػػا كالصػػوماؿ كأفغانسػػػتاف كالعػػػراؽ فلسػػطني حالػػػة يف كمػػا منػػػو أكثػػر
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 مػػن اػبػػركج كيفيٌػػة حػػوؿ كاعبػػدؿ كاألكلويَّػػة الضػػركرة بػػل األنبيٌػػة موقػػا وبتػػل حبثنػػا األزمػػة ئػػرةدا مػػن كاػبػػركج
 كالفقػػػػو العصػػػػر إشػػػكاليَّات بػػػػني للتوفيػػػق الفقهيٌػػػػة االجتهػػػادات مػػػػن دبزيػػػد ذلػػػػك أكبقػػػق ينقطػػػػا؟ دل األزمػػػة

 الفػػرد اجملػػدد فهػػور إذل كالػػدعوة تراثنػػا، يف ىيػػوى  كمػػا «التجديػػد مػػنهج»بػػػ ابألخػػذ ذلػػك أكبقػػق اإلسػػالمٌي؟
 مػا كالػتالحم للغػرب التبعيَّػة مػن دبزيػد ذلػك أربقػق أكثػر؟ أك أقػل أك عػاـ مائػة كل رأس على يظهر الًَّذم
 كا خذ الت ل   حاجز كاجتياز التقد ـ ضركرة يف كالنصائ  اؼبواعد آالؼ لنا يقدـ أف يبكن الًَّذم الغرفٌ 

 الػيت اػبطػوة بدؿ الوراء إذل تعيدان ضربة لنا يوجو فّنَّو جادة خطوة ةأيٌ  لبطو عندما كلكن!! ابلديبقراطيَّة؟
ػػػوى  كمػػػا الػػػديمٌ  التعلػػػيم إبحيػػػاء ذلػػػك أكبقػػػق تزيػػػد؟ أك خطػػػوة مائػػػة خطوانىػػػا  كتػػػب كإحيػػػاء كإشػػػاعتو، ىي
 داخلي ػػا العنػػ  ابسػػتعماؿ ذلػػك أكبقػػق كحركػػات؟ كأحػػزاابن  فئػػات التشػػرذـ مػػن دبزيػػد ذلػػك أكبقػػق الػػرتاث؟
 ىػذه كػل إنتاجػو؟ إعػادة أك اغباضػر يف اؼباضػي إنتػاج يريػد سكو ٌ  بفكر ابلتشب ث ذلك أكبقق ؟كخارجي ا
 . ـبتلفة أبشكاؿ اإلسالميَّة الساحات يف مطركحة حرياف اغبليم يدع أف يبكن فبا غريىا كعشرات األسئلة
هػػا علػػى علػػم مػػن أىػػم العلػػـو النقليٌػػة بػػل عػػدَّه بعضػػهم أنبٌ  -كمػػا سيتضػػ - «أصػػوؿ الفقػػق»إف  

ازدكج فيق العقل كالسمع، كاصطحو فيق الرأم كالشرع فأخذ م  صفو الشػرع »اإلطالؽ كىو علم 
كالعقل سواء السبيل فػال هيػوى تصػر ؼ مبحػا العقػوؿ،  يػث ال يتلٌقػاع الشػرع ابلقبػوؿ كال هيػوى مبػٌّن 

  (58). «على ػتا التقليد ال ًذم ال يشهد لق العقل ابلتأييد كالتسديد
كقد أعلػوا مرتبػة ىػذا العلػم كمنهلػوه مػن االىتمػاـ مىػا ال مزيػد عليػو. كمػا أٌف ىػذا العلػم قػد ضػمنوه  

أبواابن كثرية كفصوال منتشرة لكٌنو ؿبصور عند كبو الغزارل أبقطػاب أربعػة تنػدرج فيهػا أبوابػو كفصػولو السػبعة 
 :  كًىيى
شػػرتكة بػػني الكتػػاب الكػػرمي كالسػػنة النبويٌػػة، مث األ ػػوؿ األربعػػة اؼبقػػٌدمات األ ػػولٌية، مث اؼبباحػػث اؼب 

اؼبتفػػق عليهػػا كًىػػيى الكتػػاب كالسػػنة كاإلصبػػاع كالقيػػاس، مث األ ػػوؿ اؼب تلػػ  عليهػػا، مث االجتهػػاد كاؼبفػػيت 
 كاؼبستفيت، كاػباسبة. 

مسرية األٌمة أدكارنا يف حياة أمتنا كبرية األثر، عظيمة اػبطر. أثرت على  «أصوؿ الفقق»كقد أدل  
 اغبضاريٌة كفكرىا كفقهها كنظم حياهتا آ رنا اختل  فيها اإلهباٌف ابلسليٌب كما زالت ىذه ا  ر قائمة. 

 -آنػذاؾ–دل تكن تلك ا  ر بٌينة ألفَّ األ وؿ  «الفقق األك »كحني كانت األٌمة تستظل دبظلة  
 ثري من جوانب حياة األٌمة كقضاايىا. دل تكن قد امتدت ذلك االمتداد كٌلو حبيث ًىيىمنت على ك

                                 
 (. ّ/ُاؼبستصفى )انظر  (58)



 - 115 - 

كػػاف يػػدرؾ سبػػاـ اإلدراؾ أفَّ اؼبصػػدر اؼبنشػػئ لألحكػػاـ سػػواء أكانػػت أ ػػولٌية أك   «فجيػػل التلقػػي» 
لكتابػو أك إهٌنػا  فركعٌية إمٌبا ىيػوى الكتػاب الكػرمي سػواء عنػد أكلئػك الػذين أدركػوا أٌف اغباكميٌػة اؼبطلقػة ب 

 الكرمي. 
يػػدرؾ بداىػػة أفَّ ذلػػك أمػػر  «جيػػل التلقػػي»فعلػػى مسػػتول إنشػػاء األحكػػاـ كالكشػػ  عنهػػا كػػاف  

يعود إذل هللا كيتضمنو الكتاب الكػرمي كيشػتمل عليػو فمػن الكتػاب يصػدر كإليػو يػرد. كمػا كػاف فػاىرنا بين ػا 
هْرِت َأْن  بػتالكة الكتػاب مكلػ  مػن مرسػلو كربػو  لدل ذلك اعبيل اؼببػارؾ أٌف رسػوؿ هللا  ِْ ِإنََّسهط ِأ

ِسْدههِلِسي ههَؽ لْْ ِْ ههْرِت َأْن َأِكههؾَن  ِْ ههِو ِكههمؤ َشههْءٍ  َ ِأ َيههط َ َْ َْ ِ  لَّْههِذ  َحرَّ ْلههَِ ََ ههَِ َثذَّ َىههِذِه لْْ { َ َأْن 96َؽ  َأْعَِ
ِسْشهههِذِثيؽَ  هههَؽ لْْ ِْ هههْم ِإنََّسهههط َأَنهههط  هههْؽ َاهههمَّ َفُِ َْ ْيَتهههِِ  َِْشْفِدهههِو َ  ي َفِإنََّسهههط َْ هههْرَ لَن َفَسهههِؽ لْىَتهههَِ ُِ  َأْتِلهههَؾ لْْ

 (. ِٗ-ُٗ:)النمل
 إمٌبػػا ًىػػيى للكتػػاب الكػػرمي حصػػرناكػػذلك كػػانوا يػػدركوف كيؤمنػػوف أٌف اغباكميٌػػة اؼبطلقػػة إنشػػاءن ككشػػفنا   
َته ِ َِْيْحِكَؼ َنْيهَشِيْؼ ِثهؼَّ َْ َعْؾَن ِإَْى ِكَتطِذ نَّ ِْ ِكَتطِذ ِْ َؽ لْْ ِْ ط  َؾَّْى َفِريهٌ  َأَْْؼ َتَر ِإَْى لَِّْذَْؽ ِأ ِتؾل َنِريًَ

ْعِرِاههؾنَ  ِْ ههْشِيْؼ َ ِىههْؼ  ِْ آؿ عمػػراف(:ِّ،)  ههْع َأْىههَؾلَ ِىْؼ ِ َ ال َتتََِّ َ َأِن لْحِكههْؼ َنْيههَشِيْؼ ِهَسههط َأْنههَزَل نَّ
ِ ِإَْْيهَػ َفهِإْن َتَؾَّْهْؾل َفهطْعَلْؼ َأنََّسه هط َأْنهَزَل نَّ َْ ِيْؼ َ لْحهَذْثِىْؼ َأْن َيْفِتِشهؾَ  َعهْؽ َهْعهِض  ِ َأْن ِيِرههيََ ط ِِْريهِِ نَّ

ؾنَ  هَؽ لْشَّهطِس ََْفطِسهُِ ِْ َحه َّ  (،ْٗ:)اؼبائػدة ِنََْعِض ِذِنهؾِبِيْؼ َ ِإنَّ َكِِيهًرل  هصؤ لْْ ِ َيُِ ِحْكهِؼ ِإال سَّ ِإِن لْْ
َفطِنههلِ  َ ْيههَب َ ال  (،ٕٓ:)األنعػػاـ يؽَ َ ِىههَؾ َخْيههِر لْْ ِ َ ال َأْعَلههِؼ لْْ ِقههْم ال َأِقههؾِل َِْكههْؼ ِعْشههِِ  َخههَزلِئِؽ نَّ

ط ِْؾَحى ِإَْءَّ ِقْم َىْم َيْدهَتؾِ  َْ َلٌػ ِإْن َأتََِِّع ِإال  َْ ََِرهيِر َأَفه  َتَتَفكَّهِر نَ َأِقؾِل َِْكْؼ ِإنِ ء     لأَلْعَسهى َ لْْ
 (. َٓ:)األنعاـ
فالسلطاف كلٌػو ب أكدعػو كتابػو. فهلػا األظبػاء كاؼبفػاىيم كسبييػز اغبقػائق مػن غريىػا ال بػد أف يكػوف  

ههط  سػػلطاف لإلنسػػاف فيػػو مػػن هللا  َْ ْيِتِسؾَىط َأْنههِتْؼ َ آَهههطِؤِكْؼ  ههْؽ ِ  ِنههِو ِإال َأْسههَسطً  َسههسَّ ِْ ههِِ َن  ههط َتْعَِ َْ
ه َُ ِْؽ لْْ هَر َأالَّ َتْعَِهِِ ل ِإال ِإيَّهطِه َذِْهَػ لْهِِ  َْ ِ َأ ِحْكهِؼ ِإال سَّ ْؽ ِسْلَظطٍن ِإِن لْْ ِْ ِ ِنَيط  َِهَر يِ ِؼ َأْنَزَل نَّ َ َِْكهؽَّ َأْك

 (. َْ:)يوس  لْشَّطِس ال َيْعَلِسؾنَ 
َخَِيهرِ  خري اغباكمني كال شك أف هللا   ْؽ َخَلَ  َ ِىَؾ لْلَِّظيهِف لْْ َْ  (.ُْ:)اؼبلػك َأال َيْعَلِؼ 
 َِشههؾن ِْ ههْؾٍم ِْْ  ي َ َثْحَسههًة َُِْ ههْلَشطِه َعَلههى ِعْلههٍؼ ِىههًِ ِْ ِجْنَشههطِىْؼ ِهِكَتههطٍذ َفرَّ هه َُ َْ َ ( فكػػاف ِٓ:)األعػػراؼ

للنػاس مىػا حػـر علػيهم كمػا أحػل كمػا كػره كمػا  -تعػاذل-شػيء، فيػو فصَّػل هللا الكتاب الكرمي تفصيال لكل 
 أحب كما أابح كما حظر. 
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أف يعلٌػػػم النػػػاس الكتػػػاب بعػػػد أف يتلػػػوه  ك ػػػفوتو مػػػن خلقػػػو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-كأككػػػل إذل رسػػػولو الكػػػرمي  
كبيػنهم كفػيهم كيػزكيهم هبػا كيعٌلمهػم اغبكمػة منػو كاألحكػاـ فيػو بتأكليػو العملػٌي  عليهم، كيٌتبا آايتػو أمػامهم

هْؽ َأْنِفِدهِيْؼ  كتفعيلو التطبيقٌي  ايت الكتاب: ِْ ِشيَؽ ِإْذ َهَعهَي ِفهيِيْؼ َثِسهؾال  ِْ ِسهْ  ِ َعَلهى لْْ هؽَّ نَّ َْ  ِْ ه َُ َْ
ْتِلؾ َعَلْيِيْؼ آَيطتِ  َِهيؽٍ َْ ِْ هِم َِْفهء َاه ٍل  ْؽ َقَْ ِْ ِحْكَسَة َ ِإْن َكطِنؾل  ِكَتطَذ َ لْْ )آؿ  ِو َ ِيَزكِ يِيْؼ َ ِيَعلِ ِسِيِؼ لْْ

 (. ُْٔ:عمراف
كابتٌباع الكتاب كالتمسك التاـ بػو، كتالكتػو حػق تالكتػو، كالتزكػي بػو كالتشػب ث بكػل آيػة مػن آايتػو  

كذبنبػػو الظلػػم  لوقػػوؼ عنػػد حػػدكده، يتهلقػػق اإليبػػاف كربصػػل طاعػػة العبػػد اؼبطلقػػة كإسػػالمو كجهػػو ب كا
 الًَّذم ال يناؿ عهد هللا معو أحد. 

رجهم بو من الظلمػات إذل النػور، يبلغ الناس آايت هللا يتلوه عليهم حق التالكة كىب كرسوؿ هللا  
يعلمهم مىا اشتمل عليػو كمػا تضػمنو كيهػديهم إذل أفضػل سػبل الرتتيػل كالػتالكة كالتزكػي كالتطه ػر كاالسػتنارة 

بػاع لػو، كرسػم إمٌبا ىيوى بيػاف كأتكيػل عملػٌي لػو دائػر يف مداراتػو كاتٌ  دبهلكم آايتو. فما أييت بو غري القرآف 
 بصفتو البشريٌة.  ؼبنهج  ياغة اغبياة بو، إضافة إذل مىا يتعلق بو 

ففػي ميػادين الرسػالة  «بشريٌتق اظتعصومة كرسالتق كنبوتق» فات أنٌبها كأعظمهػا  فلرسوؿ هللا  
كإمػاـ العابػدين كقائػد اؼبتقػني كرضبػة  د اؼبتبٌعني للقرآف اجمليػد كأكؿ اؼبسػلمني كجػوىهم هللا كالنبوة ىيوى سي

للعاؼبنٌي. كيف بشريٌتو يبارس البشريٌة النقية اليت أ اهبا كابل الوحي فجعلهػا بيضػاء نقيػة ان ػعة زكيٌػة سبػارس 
لتلقػػي القػػوؿ الثقيػػل كتالكتػػو  ومة مؤىلػػة كميهيىػػأة كمصػػنوعة علػػى عينػػو اػبالفػػة يف األرض بشػػريٌة معصػػ

–على الناس كتعليمهم آايتو كتزكيتهم كتطهػريىم هبػا كضػرب اؼبثػل كالقػدكة بتلػك الػذات الشػريفة للبشػريٌة 
على ثقلو كعلى كونو لو أنزؿ علػى جبػل لرأيتػو خاشػعنا متصػدعنا مػن خشػية  أبٌف مىا أكحاه هللا  -كٌلها

هللا يبكن للبشر الرسوؿ أف يتلقاه كأف يعلمو الناس كيطٌهرىم بو كهبعلهم عبادنا  ػاغبني قػادرين علػى ضبػل 
قيقتػػو األمانػػة كأداء الرسػػالة كحسػػن اػبالفػػة يف ىػػذا الكػػوف، كضػػرب اؼبثػػل بنفسػػو كتقػػدمي ذاتػػو الشػػريفة كح

احملمديٌػػة للبشػػريٌة ابعتبارىػػا النمػػوذج الَّػػًذم  ػػنعو القػػرآف ليتأسػػى النػػاس بػػو كيتمثَّلػػوا  ػػفاتو كسػػريتو كسػػننو 
قد أيًعدَّ  . فمهامو شديدة الوضوح جلية فاىرة ال لبم فيها كال غموض كيكفي أنَّو كطرائق حياتو 

للقياـ هبا كىيىأه هللا ليجعل منو قرآانن بشراي  وبمل كتابو اؼبنزؿ كيرل الناس آايتػو بعػد تالكتػو علػيهم بسػلوكو 
 كطرائق حياتو كفبارساتو. 
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كدل تكن الفوا ل اليت عرفتها أجياؿ مىا بعد جيل التلقي قد برزت أك فهرت كال اؼبنطق األرسطٌي  
 كفلسفات األمم البائدة قد اقتهلمت على اؼبسلمني عقوؽبم كقلوهبم. كعلـو األكائل 

كبعػػػد أف انتشػػػرت الفتػػػوح كدخػػػل النػػػاس يف ديػػػن هللا أفواجػػػا جػػػاء الػػػداخلوف يف ىػػػذا الػػػدين كمػػػا  
أكثػػرىم بكثػػري فبػػا كػػاف لػػديهم مػػن مػػورك ت ثقافيٌػػة كعػػادات كأعػػراؼ كنظػػم حيػػاة فكثػػرت األسػػئلة كبػػرزت 

 . (59)«النصو  القرآنٌية متناهية كالوقا ع غو متناهية»ٌف اإلشكاالت كفن من فن أ
كال تصػػػ ( دبػػػا ربملػػػو آايتػػػو مػػػن  -هنع هللا يضر-)منسػػػوبة إذل اإلمػػػاـ علػػػٌي  «أٌف القػػػرآف زتػػػاؿ أكجػػػق»ك 

فضاءات كاسعة ًىيى من بع  خصائو نظمو كتعاليو كقدراتو اؽبائلة على االستيعاب كالتجػاكز للهلاضػر 
الػػبع  إذل تلػػك اإلمكػػاانت كاػبصػػائو اؼبسػػتقبل كالتصػػديق كاؽبيمنػػة علػػى اؼباضػػي أاين كػػاف. فلػػم يلتفػػت 

كاؼبػػزااي الػػيت امتػػاز القػػرآف هبػػا. فػػانطلقوا مػػن تلػػك اؼبقػػوالت مػػا سػػيادة العقػػل الفقهػػٌي ككثػػرة األسػػئلة اعبزئيٌػػة 
منهػا:  فاىرة متداكلػو كحػٌذر رسػوؿ هللا  «جيل التلقي»كالتفصيلٌية اؼبتعلقة بنظم اغبياة اليت دل تكن يف 

 . (60)«إف   كرع لك  قيل كقاؿ... »
فلسػفة »مػن ذلػك الَّػًذم يبكػن أف نسػميو بػػ ذلك ألٌف جيل التلقي، كمػا تعلمػو مػن رسػوؿ هللا  

ط ِفء لأَلْثِض َجِسيًعهط دل يوجد لديهم حاجة لطرح األسئلة فالقرآف اجمليد يقػوؿ: «لقيالت َْ  َخَلَ  َِْكْؼ 
ََطتِ  (، كيقوؿ:ِٗ:)البقرة  (. ْ:)اؼبائدة ِأِحمَّ َِْكِؼ لْظَّيِ 

  ِِ ْن ِىْؼ ِفهء لْتَّهْؾَثلِ  َ لإِل ْكِتؾًبهط ِعْشهَِ َْ ِِ َنهِو  ِِ ِْ ءَّ لَِّْذ  َي َِءَّ لأِل ِسؾَل لْشَّ تََِِّعؾَن لْرَّ يهِم لَِّْذَْؽ َْ
َسْعِر ِق َ َيْشيَ  ِرِىْؼ ِهطْْ ِْ طِئهَي َ َيَزهِع َعهْشِيْؼ َيْأ َخََ ِم َعَلْيِيِؼ لْْ ََطِت َ ِيَحرِ  ِسْشَكِر َ ِيِحمؤ َِْيِؼ لْظَّيِ  طِىْؼ َعِؽ لْْ

ِعهؾل لْشؤهؾَث لَّْه ِث ِه َ َنَرِر ِه َ لتَََّ ِشؾل ِهِو َ َعزَّ َْ ِذ  ِأْنهِزَل ِإْنَرِىْؼ َ لأَلْغ َل لَِّْتء َكطَنْت َعَلْيِيْؼ َفطَِّْذَْؽ آ
َعِو أِ  ِسْفِلِحؾنَ َْ  (. ُٕٓ:)األعراؼ  َِْنَػ ِىِؼ لْْ
فهػػذه الكليٌػػات كالقواعػػد ذبعػػل قػػرٌاء الصػػهلابة كاؼبصػػلني كافػػة قػػادرين علػػى معرفػػة تفا ػػيل مىػػا حػػـر  

لػيت سػكت عليهم ليستثنوه كىبرجوه من ميادين سلوكياهتم كوبصركف استمتاعهم يف تلػك اجملػاالت الرحبػة ا

                                 

(59)
قواطا  لدل عدد من األ وليني، انظر على سبيل اؼبثاؿ: «النصو  متناهية كالوقا ع غو متناهية» كردت مقولة:انظر  

 . ربفة الرتؾ(ّّّ، صُج). إعالـ اؼبوقعني (ِٔٗ، ص ُج). اؼبستصفى (ُٗٔ، ص ْٖ، ص ِج)األدلة يف األ وؿ 
 .(ِِ،ص ُج)

 .(ِّّٔكرقمو )عن كثرة اؼبسائل من غري حاجة  األقضية، ابب النهي ، ابب هلي  مسلم(60)



 - 118 - 

ه »: إذل حظػر شػيء منهػا، كلػذلك قػاؿ رسػوؿ هللا  القرآف عنها كدل ينبو بياف رسػوؿ هللا  ؿي بػىػنيًٌ اضتٍىػالى
ثًػػػوه ًمػػػ ٍ  ػػػا كى ػػػبػ هىاته الى يػىٍعلىميهى ػػػا ميشى نػىهيمى ه كىبػىيػٍ ـي بػىػػػنيًٌ رىأى ًلًدينًػػػًق  كىاضتٍىػػػرىا ػػػبػ هىاًت اٍسػػػتػىبػٍ ػػػٍ  اتػ قىػػػى اٍلميشى الن ػػػاًس فىمى

ًإف  ًلكيػلًٌ مىًلػ ػى ييوًشػكي أىٍف يػيوىاًقعىػقي أىالى كى ػٍوؿى اضتًٍمى ػرىاعو يػىٍرعىػى حى كو زًتنػى كىًعٍرًضًق كىمىٍ  كىقىعى يف الش بػيهىاًت كى
ًإذىا أىالى ًإف  زًتىػػػػى اِفً  يف أىٍرًضػػػػًق ػتىىارًميػػػػقي أىالى كى  ػػػػدي كيل ػػػػقي كى ػػػػًد ميٍضػػػػغىةن ًإذىا صىػػػػلىحىٍت صىػػػػلىملى اصتٍىسى ًإف  يف اصتٍىسى

 . (61)«فىسىدىٍت فىسىدى اصتٍىسىدي كيل قي أىالى كىًهيى اٍلقىٍلوي 
يف أمػور أخػرل فبػا اشػتمل القػرآف اجمليػد عليػو   فتتجو األنظار بعػد ذلػك إذل التأسػي برسػوؿ هللا 

من آداب ككسائل اعتبار كطرائق نظر يف الكوف كاغبياة كأمثاؿ كقصو كنظػر يف ميػادين اػبلػق كالتسػ ري 
اؼبؤسبنػػة القػػادرة  كاإلبػػداع كمػػا إذل ذلػػك فبػػا يبكػػن أف يػػؤدم إذل بنػػاء عقليٌػػة االسػػت الؼ كالش صػػٌية األميٌػػة

على الوفاء ابلعهد اإلؽًبٌي كاجتياز اختبار االبتالء. ألٌف ذلك الوىم الًَّذم سػاد فيمػا بعػد كاختػزؿ الكتػاب 
 . «جيل التلقي»كالرسوؿ كالرسالة يف أحكاـ كفقو كقانوف كتشريا دل تكن ًىيى الفكرة السائدة لدل 

تلػك اؼبرحلػة كمت تػدكينها يف عهػد الشػي ني كلو أف علـو اؼبسػلمني أخػذت مػن ىػذه األ ػوؿ كيف  
ػػػا عمرانيٌػػػا »أف بكػػػر كعمػػػر كالسػػػنوات السػػػت األكذل مػػػن خالفػػػة عثمػػػاف لرأينػػػا علومنػػػا أخػػػرل كلورثنػػػا  فقهن

كلتعلمنػػا فلسػػفة حيػػاة ذبعػػل مػػن الػػدين نظػػاـ حيػػاة كسػػنن كقواعػػد فبارسػػة ال قػػوائم يف بيػػاف أحكػػاـ  «أكػػ 
ل منهػػػػا كيػػػػنقو حبسػػػػب السػػػػجاؿ كاعبػػػػداؿ كاالذباىػػػػات كالتيٌػػػػارات تكلٌيفيٌػػػػة كأحكػػػػاـ كضػػػػعٌية يػػػػزاد يف كػػػػ

اإلنسػػانٌية يف اغبيػػاة كحبسػػب الضػػغوط الػػيت تفرزىػػا التيٌػػارات الفكريٌػػة العديػػدة عػػع العصػػور. حػػا  ػػارت 
قوائم اغبالؿ كاغبراـ كاؼبكركه كاؼبندكب كاؼببػاح كاألسػباب كالشػركط كاؼبوانػا كمنطلقػات اغبكػم ابلصػهلة أك 

القضاء كاألداء كما إذل ذلك تنوء هبا اغباكايت فضال عن عقوؿ كقلػوب الرجػاؿ كمػا زالػت ىػذه البطالف ك 
القػػػوائم يف ازدايد، كقػػػوائم كقواعػػػد فهػػػم القػػػرآف كالػػػدكر النبػػػوٌم يف تنػػػاقو كابتعػػػاد عػػػن ؾبػػػاالت التػػػأثري يف 

 اغبياة. 
 كبػو طرائػق رسػوؿ هللا لو أٌف جهػود القػراء كالعلمػاء مػن اؼبسػلمني اذبهػت كبػو الكتػاب الكػرمي ك  

فقػق حضػارٌم »يف تلقيو كتالكتو عليهم كتعليمهم إايه كتلقينهم حكمتو كتزكيتهم بو لكاف بني أيدينا اليـو 
قػػادر علػػى بنػػاء اغبيػػاة كأتسػػيم العمػػراف كتقػػدمي مبػػاذج اغبيػػاة الطيبػػة للبشػػر ليظهػػر بػػذلك الػػدين  «عمػػرانٌ 
 الدين كٌلو كيعم األرض السالـ. على 

                                 
 . ِٗٔٗكرقمو ، ابب أخذ اغبالؿ كترؾ الشبهات ،ابب اؼبساقاة ، هلي  مسلم (61)
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 . (62)اغبكمة اؼبطلقة كاؼبشيئة النافذة كلكن سنة التدافا كابتالء الناس كسبهليصهم ماضية كلو  
كجعلنػػػا  «علػػػ  اظتراجعػػػات»اعػػػد كلبضػػػعو لقو  «أصػػػوؿ الفقػػػق»مػػػن ىنػػػا فّنٌنػػػا حػػػني بػػػدأان نراجػػػا  

نراجعػػو كفقنػػا لتلػػك القواعػػد تبػػنٌي لنػػا أف مراجعػػة ىػػذا العلػػم مراجعػػة دقيقػػة تقػػا يف ؿبػػل الضػػركرة ال يف ؿبػػل 
 فػػّفَّ مػػػن غػػري اؼبمكػػػن التو ػػػل إذل اغباجػػة، كالكمػػػاؿ كأنَّػػو مىػػػا دل تػػتم مراجعػػػة دقيقػػػة مهتديػػة بنػػػور هللا 

انجػػ  كإف تكػػررت احملػػاكالت كلػػذلك فقػػد بػػدأان نراجػػا ىػػذا العلػػم  «مشػػركع عمػػرانٌ حضػػارمٌ » ػػياغة 
 دكف ذباىل لفضل كعبهود السابقني كفقنا للقواعد الثالث ا تية: 

، كيف أبوابػػو اؼبتعػػددة سػػواء يف أ ػػوؿ «أصػػوؿ الفقػػق»: مراجعػػة كػػل مىػػا جػػاء يف القاعػػدة األكىل 
 عٌية أك مىػا ظبػي أب ػوؿ الفقهػاء كأ ػوؿ اؼبتكلمػني علػى نػور كىدايػة كتػاب هللا اغبنفٌية أك أ وؿ الشاف

كىديو كسريتو كفعلو إضافة إذل القوؿ كالتقرير خالؿ اثنتني كعشرين عامنا  كمعو تالكة كاتباع رسوؿ هللا 
كىػػو يتلػػو علػػى النػػاس الكتػػاب  كاثنػػني كعشػػرين يومنػػا ًىػػيى ؾبمػػوع مىػػا عاشػػو رسػػوؿ هللا كطبسػػة أشػػهر 

 كيتَّبعو فيهم كبينهم كيعٌلمهم اغبكمة كاألحكاـ كيزكيهم بو كىبرجهم من الظلمات إذل النور. 

                                 
فرؼ للسنن كذك عالقة ال زبفى فيها ؛  «اليم »كال شك أف  «اليم »البع  ينسب كثرينا من التبدالت إذل  (62)

َسِر ِهِحْدََطنٍ  هللا خلق من خىلقه من يف اؼبنظور القرآٌ  فالز  َُ ْسِس َ لْْ َتْيِؽ ( ٓ:الرضبن) لْذَّ َ َجَعْلَشط لْلَّْيَم َ لْشََّيطَث آَْ
ِشيَؽ َ لْْ َفَسَحْؾَنط آيَ  َ  لْدِ  ِكْؼ َ َِْتْعَلِسؾل َعَِ ْؽ َثبِ  ِْ َتِ ؾل َفْز   ِرَرً  َِْتَْ َْ ِْ ِحَدطَذ َ ِكمَّ َة لْلَّْيِم َ َجَعْلَشط آَيَة لْشََّيطِث 

ْلَشطِه َتْفِري   السورة ىي فاإلسراء الكبرية؛ داللتو لو اإلسراء ةسور  يف ترد الكريبة ا ية ىذه ككوف( ُِ:اإلسراء) َشْءٍ  َفرَّ
 يف اػبليل إبراىيم أكالن  بينهما رب  فقد كذلك حديثنا بل فهلسب، قديبنا ال األرض، كجو على بقعتني أىم بني ابلرب  اؼبفتتهلة
 األقصى اؼبسجد إذل ؿبرمنا هللا كجعلو للناس، كضا بيت أكؿ من ليالن  بو أسرل عندما النبٌيني خامت بينهما رب  مث. ذبوالو مثٌلث
  «الدي  بوحدة» للبشريٌة دائم إوباء مصدر كلتكوف. ب -كٌلو- الدين ليكوف كاؼبقدَّس احملرَـّ بني الرب  فتم مباركنا هللا جعلو الذم

 سبةابلن التعبو صمل إف حداثة انطالقة ضتظة مثل النبيني خامت على القدر ليلة يف ا رمة األرو يف القرآف نيكؿ
 : كالنصرانٌ  كاليهودمٌ  اإلبراهيميٌ  للرتاث

 من أخرجت كأمَّة اؼبقٌدسة، األرض أدخلت أمَّة: التاريد يف الكبري أثرنبا ؽبما كاف أمٌتني كأدكار كاؼبكاف، الزماف بني الرب  كمت
 القدر ليلة يف احملٌرمة األرض يف اجمليد القرآف نزكؿ مٌثل لقد  رسولو كمدينة هللا حـر بني  ناعتها استكماؿ كمت احملٌرمة، األرض
 كاد الذم اإلبراىيميٌ  للرتاث ابلنسبة التعبري    إف «حداثة» انطالقة غبظة النبٌيني بو كختم ذكره لو هللا رفا قدرو  ذم رسوؿ على

ْلَعَِؾنَ : كذلك كالنصرا ٌ  خاٌ ة اليهودمٌ  مث يندثر، ٍث ِإال لْسَتَسِعؾِه َ ِىْؼ َْ ْحَِ ِْ ِيْؼ  ْؽ َثبِ  ِْ ْؽ ِذْكٍر  ِْ ط َيْأِتيِيْؼ  َْ 
ًِْط ِيْفَتَري َ َِْكْؽ َتْر  ،(ِ:األنبياء) ط َكطَن َحِِ ْؾٍم َْ ي َ َثْحَسًة َُِْ ْيِو َ َتْفِريَم ِكمِ  َشْءٍ  َ ِىًِ َِ َْ  لَِّْذ  َنْيَؽ َْ ِِ

ِشؾنَ  ِْ  ِْْ ( يوس:ُُُ.) .فالزماف كاؼبكاف ال بد من مالحظتهما يف اجملاؿ الفقهٌي 
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ألىػػداؼ كالغػػاايت الػػيت قررىػػا أىػػم أكلئػػك : مراجعػػة ىػػذا العلػػم يف إطػػار اؼببػػادئ كاالقاعػػدة الثانيػػة 
ىػػػ( لنعػػرؼ إذل أم َِْ) الػػذين صبعػػوا كأٌ ػػلوا لقواعػػده كشػػادكا بنيأنَّػػو كيف مقػػٌدمتهم اإلمػػاـ الشػػافعٌي 

 بادئ. مدل استجابت تفا يل ىذا العلم كما كضعوىا كجزئٌياتو كأبوابو كمسائلو إذل تلك األىداؼ كاؼب
: مراجعتػػػػو يف ضػػػػوء آ ره العقليٌػػػػة كالنفسػػػػٌية يف أمتنػػػػا كيف نظػػػػم حياتنػػػػا كمعاعبػػػػة القاعػػػػدة الثالثػػػػة 

مشكالت األٌمة كىل استطاع ىذا العلم كفقنا ؽبذه األمػور الثالثػة أف وبقػق أىدافػو أك أنَّػو تقا ػر عنهػا أك 
اظتػػنهج »ال بػػد لنػػا مػػن الو ػػوؿ إذل  أدل أحيػػاانن إذل مىػػا هبػػايف أك يضػػاٌد بعضػػها. بعػػد أف نفػػرغ مػػن ذلػػك

الًَّذم نستطيا دبقتضاه أف نصهل  مىا يبكن تصهليهلو كأف نقدـ البدائل عما ال  «البديل أك التصحيحيٌ 
 يبكن تصهليهلو. 

فنقػػوؿ كابب التوفيػػق: أكال: إنٌنػػا يف ؿباكلتنػػا ىػػذه كيف مراجعاتنػػا ال هنػػدؼ إذل االنضػػماـ إذل قوافػػل  
سػػػواءن أكلئػػػك الػػػذين دعػػػوا إذل ذلػػػك رغبػػػة مػػػنهم يف االسػػػتجابة إذل  «وؿ الفقػػػقجتديػػػد أصػػػ»الػػػداعني إذل 

ضػػغوط الليعاليػػػة اؼبعا ػػػرة كالػػػت لو مػػػن قيػػػود تلػػك القواعػػػد لصػػػاغبها، أك أكلئػػػك الػػػذين اندكا ابلتجديػػػد 
ليقطعػػوا الصػػلة بػػني الػػرتاث األ ػػورٌل للعجػػز عػػن اسػػتيعابو كعػػدـ القػػدرة علػػى متابعػػة تفريعاتػػو، أك تػػذليل 

اعده لنماذجهم اؼبعرفٌية أاي  كانت. كلسنا بذلك متجاىلنٌي عبهػود أئمتنػا العظػاـ، كقػدراهتم الػيت ال تنكػر قو 
على االستجابة الذكيَّة الحتياجػات كمتطلبػات عصػورىم كلكننػا نريػد أف نعيػد األمػر إذل نصػابو كنػرده إذل 

ا كما كما قاؿ أىبيو شامة اؼبقدسٌي لكي قبعل سبيل اإل ال  «األمر األكؿ» ا كطريق التجديد معبَّدن ح فبهَّدن
 . «ال يصلمل آخر هذع األٌمة إال مبا صلمل بق أكعتا»قاؿ اإلماـ مالك 

 مسوتنا ؿتو اظتنهج كاظتنهجٌية:  
 توجػو فهػػو قصػرية فػرتة منػذ -طويل إنباؿ بعد- «كاظتنهجٌية اظتنهج»بػ عرؼ دبا االىتماـ بدأ لقد 
 ىػػػػػػذه يف التفسػػػػػريمٌ  كالنظػػػػػر العقلػػػػػيٌ  اعبانػػػػػب عػػػػػػن للكشػػػػػ  فيٌػػػػػاتكاػبل اعبػػػػػذكر يف النظػػػػػر إذل يهػػػػػدؼ

 بواقػا ربطهػا علػى كالعمػل انحية، من «اظتنهجٌية أك اظتنهج» مفهـو ربت إدراجها يبكن اليت اؼبوضوعات
 أطلػق كمػا اعبديد الكالـ علم من جزءنا «اظتنهج» يف العمل يكوف فال أخرل انحية من الراىن اؼبسلمني

 اصتػػدؿك  كراء أظتػػا» يف انفػػا غػػري أك انفػػا جػػدؿ يف مسػػتغرقنا «الفقػػق أصػػوؿ» مػػن زءناجػػ أك حػػديثنا عليػػو
 الكػػالـ يف اؼبػػنهج لعلػػم بػػد ال بػػل فيػػو، النظػػر كمنػػاىج التقليػػدمٌ  كضػػعو يف الكػػالـ علػػم مثػػل «اظتيتػػافيييقي

 التيػػػارات ىػػػذه كربليػػػل بنقػػػل كيقػػػـو. تطوراهتػػػا كيتػػػابا القائمػػػة، الفكريٌػػػة التيػػػارات بر ػػػد يهػػػتم أف اعبديػػػد
 حبيػػث اىتماماهتػػا مػػن اؼبػػنهج موقػػا كبيػػاف فيهػػا، اإلسػػالميٌ  اؼبنظػػور كبيػػاف عليهػػا كمػػا ماؽبػػا كبيػػاف اؼبعا ػػرة
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 كحسػػن. األخػػر الػػبع  كذبػػػاكز كاستيعػػػاب بعضػػها علػػى الػػتهلفد أك مسػػريهتا، تعػػديل ذلػػك علػػى يرتتػػب
. كأسػػلوابن  مضػػموان العصػػر تناسػػب يغبصػػ عليهػػا كاالسػػتدالؿ عنهػػا، التعبػػري كدقػػة اإلسػػالمٌية العقيػػدة تقػػدمي

 كعػػده. «اإلسػػالـ فلسػػفة»بػػػ الػػرازؽ عبػػد مصػػطفى لقبػػو الَّػػًذم «الفقػػق أصػػوؿ»لػػػ ابلنسػػبة اغبػػاؿ ككػػذلك
 . إبطالؽ «اظتنهج عل » ىيوى  أك «اإلسالميٌ  اظتنهج» يف علمنا الكثريكف
 مػػػن كثػػري كنشػػػده إليػػو سػػعى الَّػػػًذم بػالغائػػ البعػػػد كانػػػت اؼباضػػي القػػرف أكائػػػل منػػذ «اظتنهجيٌػػة» 
 العقػػل كتشػكيل بنػاء كإعػادة اإلسػالمٌي، الفكػر إ ػالح يف البالغػة أنبٌيتػو أدركػوا ألهنػم اؼبسػلمني، البػاحثني
 . الفكريٌة األزمة كمعاعبة اؼبسلم،
 النظػر أفٌ  األمر ابدئ يف يركف كمنظريٌهم كمفٌكريهم الدعاة من كثري األخر اعبانب على كاف كقد 

 حاجػة ال إذ الفضػورل الفلسػفيٌ  كالنظػر العقلػيٌ  الػرتؼ مػن نػوع هبمػا االىتمػاـ أك «نهجيٌػةكاظت اظتنهج» يف
 يعتػػع الَّػػًذم اجمليػػد القػرآف لػػدينا أف حػػني يف اؼبزعجػة اؼبعقػػدة العقليٌػػة البهلػػوث ىػذه مثػػل إذل ىػػؤالء نظػر يف

 مػػػن مزيػػػد أك اءإبطػػػ دكف كاغبركػػػة العمػػػل إذل االنصػػػراؼ مػػػن بػػػد فػػػال ذلػػػك كعلػػػى كأساسػػػو، اؼبػػػنهج منبػػػا
 إذا لكػن. كمنطلقها اؼبنهجٌية كمصدر كأساسو، اؼبنهػج منبا الكرمي القرآف كوف يف  دقوا كقد!! االنتظار
 إذل يػػػذىبوا أف اجملػػػاالت ىػػػذه يف العلػػػم ألىػػػل بػػػد ال فّنَّػػػو اؼبػػػنهج، علػػػى اشػػػتمل قػػػد اؼبكنػػػوف القػػػرآف كػػػاف
 كطرؽ كضوابطو، كؿبٌدداتو اؼبنهج معادل منها يست رجوال آايتو وركايثك  ككرمو، عطاءه كيبتغوا الكرمي، القرآف
 حباجػػة كلسػنا كأ ػداؼ كأللػػئ ظبػػك مػن شػيء كل البهلر يف لدينا: يقوؿ كمن أكلئك كػاف كإال إنتاجو

 أف لو أن إليو حباجة ىيوى  مىا منو ليست رج الصيد أبدكات البهلر إذل ينه  ال مث آخر، شيء أك طعاـ إذل
  يشبا؟ أف عن فضال ئناشي طعامو من يتناكؿ

 كػل علػى مشػتمل اؼبكنػوف القػرآف أف شػك كال ،األسد كاؼبنهجٌية األقـو اؼبنهج يبلكوف كاؼبسلموف 
 كمتنوعػة كثػرية جهود إذل حاجة يف لنجومو، كاؼبتدبٌرين لو كاؼبرتلني  ايتو كالتالني القرآف قراء كلكن منهما

 اؼبنفػػردة كاؼبػدارس األفػػراد طاقػات تتجػػاكز جهػود كًىػيى . فيػػو ةاؼبعرفيٌػ كاؼبنهجيٌػػة القػرآ ٌ  اؼبػػنهج عػن للكشػ 
 . كالشك
 أك منػو، الشػرعٌية األحكػاـ اسػتنباط مػن بكثػري شػقأ فيػو اؼبعرفيٌػة كاؼبنهجٌية القرآ ٌ  اؼبنهج كاستنباط 
 . فيو السنن ر د أك. كآايتو قصصو ؿبكم من التاريد فلسفة است راج

 أصوؿ الفقق:  
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 كػػاف الثػػا  اؽبجػػرم القػػرف يف نػػويكتدك  كصبعػػو «الفقػػق أصػػوؿ» عػػن الكشػػ  أف الػػبع  فػػن لقػػد 
 مػػػن كثػػػري «الفقػػػق أصػػػوؿ» كيف!! فيػػػو «اظتعرفيٌػػػة كاظتنهجيٌػػػة القػػػرآنٌ  اظتػػػنهج» عػػػن الكشػػػ  يف كافينػػػا

 اظتػنهج» ابذبػاه الطريػق فتهلت كاسعة ةبواب كانت األ ولٌية، اؼبباحث كبع  كالشك، اؼبنهجٌية الضواب 
 «االسػػتقراء» دعػػائم كأرسػػت العلػػل، يف للبهلػػت أسسػػت األ ػػورلٌ  القيػػاس فمباحػػث «جػػري ٌ الت العلمػػيٌ 

 «ال اهػني إقامػة»ك كالتصػديقات «وراتصالت بناء كيفٌية»ك «كاإلضافة اضتذؼ أك ي سكالتق  الس»ك
 ابلغػو  الػذين اؼبنػاىج علمػاء كأف العلمٌي، للمنهج أسست اؽبامة اؼبباحث تلك أف شك كال ذلك، إذل كما

 لكػن فوقهػا كبنػوا عليهػػا كراكمػػوا اؼبباحث، تلك من كل من أكال استفادكا قد الغاية من يقرب مىا ابؼبنهج
 علمػػاء أف شػػك كال. الفقهيٌػػة الػػدائرة يف إنتاجػػو فاكبصػػر الالزمػػة االمتػػدادات يعػػ  دل «األصػػو ٌ  اظتنهػػػج»

 ابؼبػػػنهج متنوعػػػة دبسػػػتوايت اسػػػتفادكا دقػػػ عهػػػودىم يف تكامليٌػػػة اؼبعرفػػػة كانػػػت الػػػذين التجػػػريبٌيني اؼبسػػػلمني
 أمثػاؿ اؼبسػلمني األطبػاء جهػود أك سػينا البػن القػانوف كتػاب إفَّ : نقػوؿ أف نسػتطيا ىػل كلكػن. األ ػورلٌ 

 أ ػػػلها ألهٌنػػا اؼبعا ػػرة، الطبيػػة العلػػـو عػػن تغػػم اؼبسػػلمني األطبػػاء عشػػرات مػػن كسػػوانبا الػػرازم معػػاذ أف
  نشأهتا؟ كأساس
 األطبػػػػاء مػػػن العشػػػرات أبظبػػػاء يرىبنػػػا احتفػػػاظ مػػػن ابلػػػرغم إليػػػو الػػػذىاب أك اهبػػػذ القػػػوؿ يبكػػػن ال 
 كغػريىم كالبيهقػي ا ػيبعة أف كابػن القفطػػي أمثػاؿ مؤرخػوف ؽبػم تػرجم الػذين أكلئػك مػن اؼبئػات بل االفداذ

 لكػن ،كتطورىػا كالطبيػة الطبيعيٌػة العلـو نشأة يف فضل ؽبم أكلئك ككل األطباء طبقات يف كتبوا الذين من
ا كبرية تطورت تطورات الطبية العلـو  يعػد كاؼبنهجيٌػة اؼبػنهج يف البهلػث ؾبػاؿ علمائنػا فػت  إفٌ . بعدىم جدن
 منػػا قصػػور التجػػرييبٌ  العلمػػيٌ  كاؼبػػنهج العقلػػيٌ  اؼبػػنهج بنػػاء إذل لنصػػل ذلػػك اسػػتكمالنا عػػدـ كلكػػن ؽبػػم سػػبقنا
 ابؼبنطػق كبػري حػد إذل أتثػرت الػيت لفظيٌػةال اؼبنػاىج علػى الرابػا القػرف بعػد اػبلػ  جهػود اقتصػار على قائم

 . األرسطيٌ 
 : مقدمتها يف اؽبامة؛ األسئلة من كبرية ؾبموعة علينا يطرح كىذا 
   التجريػػػب أثػػػػر كإدراؾ األ ػػػورلٌ  القيػػػاس عػػػن الكشػػػ  بعػػػد اؼبنهاجيٌػػػة البهلػػػوث تتوا ػػػل دل دلى 
 كال تتوقػػ  اػبطػػري الكشػػ  ذلػػك آ ر جعػػل الَّػػًذم كمػػا كغريىػػا، افةػكاإلضػػ كاغبػػذؼ كاالسػػتقراء كالتعليػػل
 ! تتوا ل؟

  اقتنػػاع إذل ذلػػك أدل كىػػل النقليٌػػة، العلػػـو ـبتلػػ  علػػى لتتػػوزع اؼبنهجيٌػػة الضػػواب  تعػػددت دل 
  ؟ عداه؟ فيما البهلث عن كتوق  ؾبالو يف إليو ك ل دبا فريق كل
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  أف اؼبمكػن مػن كػاف كقػد. كطبيعيٌػة كإنسػانٌية كاجتماعٌية كونٌية سنن ببياف اجمليد القرآف حفل 
 اكتشػػ  كمػػا اؼبرتلػػوف، اؼبتػػدبٌركف كجػػد لػػو كاؼبعلػػوالت العلػػل بػػني الدقيػػػق الػػرتاب  عػػن كلٌػػو ذلػػك يكشػػ 
 ىامػػة منهجيٌػػة كواشػػ  -كلهػػا- كتلػػك ذلػػك، إذل كمػػا العلػػة مػػا كالػػدكراف الظػػواىر تكػػرر مبػػدأ اؼبتقػدموف

 اؼبػػنهج كالدة إذل يػػؤدم أف كػػنيب انـ، هجمػػن معػػادل إذل األخػػرل اغبلقػػات مػػا تصػػل أف اؼبمكػػن مػػن كػػاف
  الثالث؟ اؽبجرم القرف منذ اؼبسلمة البيئة يف العلميٌ 

  كدليػػػل اإلبػػػداع كدليػػػػل اػبلػػػػق دليػػل إلبػػػراز اجمليػػػد القػػػرآف كسػػػائل أىػػم مػػػن كػػػاف العقلػػػيٌ  النظػػر 
 فلػم لو،ااػبػ التوحيػد إذل لقيػػادهتم إليها البشر ارػأنظ لفت على فآالقر  عمل اليت األدلة أىم كًىيى  التدبري

  ؟ اؼبسلمني؟ لدل اؼبنهج بناء يف فاىػرنا أتثريا لذلك نر دل

 اػبسػػػارة إذل اؼبسػػػلم تنبػػػو ريىػػػاغ ككثػػػري األسػػػئلة ىػػػذه يعػػػود؟ كإليهػػػا منهػػػا ينطلػػػق منهػػػا كػػػال أف مػػػا 
 حيػػث خبسػػارهتم كلهػػا البشريٌػػػة كخسػػرت. بعػػد فيمػػا خسػػارهتم شبػػن كدفعػػوا اؼبسػػلموف خسػػرىا الػػيت الكػػعل
 حضػػارة العػػوراء اغبضػػارة ذهػىػػ بػػو  ػػبغ الَّػػًذم الغػػرب لػػدل اؼبنهجػػيٌ  الفكػػر كتكامػػل العلمػػيٌ  اؼبػػنهج تبلػػور
ْنَيط َ ِىههْؼ َعههِؽ ل ِخههَرِ  ِىههْؼ َغههطِفِلؾنَ  :الػػذين َحَيههطِ  لْههِؤ ههَؽ لْْ ِْ  خسػػر لقػػد (ٕ:الػػرـك) َيْعَلِسههؾَن َعههطِىًرل 

 كاإلبػداع، جتهػادالا مسػرية اسػتمرت لػو ألنَّػو. ابكبطاطهػم الكثري العػادل كخسر كتفوقهػم تقدمهػم اؼبسلموف
 العقلػيٌ  النظػر مػن تػدرجب اؼبسلمػػوف كسار السابق، أسم مىا على الالحق كبم كاؼبعارؼ اعبهود كتراكمت
 كراكمػػػوا كالتهلليػػػل كالنقػػػد كالتجريػػػب كالتعليػػػل القيػػػػاس مث القػػػرآف يف الطبيعػػػة فػػػةمعر  مػػػنهج عػػػن كالكشػػػ 
 البنػػػػاء ذلػػػػك بعػػػػد يتبعػػػػو حبيػػػػث بيئػػػػتهم يف «القػػػػرآنٌ  التجػػػػري ٌ  اظتػػػػنهج» كلػػػػد لردبػػػػا يـ بتوا ػػػػل معػػػػارفهم
 إذا ا ف، ونيػيعا الَّػًذم الشػقاء ىػذا اإلنسػػاف ذبنػب لردبػا ذلك حدث كلو عليو القائم اإلسالميٌ  اغبضارمٌ 

ػػا، ضبلػػت اؼبعا ػػرة اغبضػػارة أف ػػا ككلػػدت كرىن  أدل يسػػةكالكن العلػػم بػػني مريػػر  ػػراع إطػػار يف كنشػػأت كرىن
 كالقائػػد العلػػم ؼبسػػرية اؼبرشػػدة يػػةداؽبا كىدايتػػو الػػوحي قػػيم تعػػد فلػػم «كالعلػػ  الػػوحي» بػػني كػػدن فصػػاـ إذل

 معطياهتػا كطػأة ربػت فيرتكبػا كالطبيعػة فاإلنسػا جعلػت اؼبعا ػرة اغبضػارة ًىيى  كىا. اغبضارة ؼبسرية األمني
 مصػدر كجعلهػػا البيئػة تػدمري إذل. الشػامل الػدمار أسػلهلة فمػن كلٌػو اغبيػاة مصػري هتػدد رشد فدك  اؼبنطلقة

 علػى العصػر أبمراض يعرؼ  ار مىا إذل إضافة نافسالأ يف تكػن دل أمراضا تنتج البيئة  ارت حبيث ثتلو 
 مركػػز يكػوف أف كلٌػو ىػػذا ربػت كقػا كقػد لإلنسػػاف فػأنٌ  كالشػراب ـكالطعػا كاعبسػػم كالػنفم العقػل مسػتول
 وبتػل اإلسػالميٌ  اؼبنظػور من «كاظتنهجٌية اظتنهػج» يف البهلث فّفَّ  ىنا من! فيو؟ ت ل ساؼب كسيده الكوف
 مضػػيق ك ػل قػػد نفسػو «التجػػري ٌ  العلمػيٌ  اظتػػنهج» ألفٌ  بػل فهلسػػب، إليػو اشػػران ؼبػا ال األكلػواٌيت، أكذل
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 دل كمػػػا ؛كػػذلك أزمػػة يف ًىػػيى  الػػيت «الطبيعيٌػػة العلػػـو فلسػػػفة» مثػػل - إليػػو يسػػتند مىػػا كػػل معػػوك  األزمػػة،
 البشػريٌة مسػتقبل فػّفَّ  «الطبيعيٌػة العلػـو فلسػفة» كألزمػة اؼبػنهج ألزمػة «كونيٌػة حلػوال» العلماء يكتش 
 . عليها اؽبيمنة األرض ألمم يبكن كال ربصى ال ـباطر هتدده

 إ الح مفاتي  على يده فيضا القرآف يف الكو ٌ  البعد اإلنساف يكتش  أف أمل ىناؾ كاف لقد 
 أزمػػة مػػن ىبرجهػػا الَّػػًذم الكػػو ٌ  االمتػػداد «الطبيعيٌػػة العلػػـو فلسػػفة» كإعطػػاء. أزمتػػو مػػن كإخراجػػو اؼبػػنهج

 مػن الزمػاـ يفلػت لػئال العػوراء اغبضػارة ىػذه لكػن كاالنطػالؽ اغبيويػة ؽبػا كيعيد end كفلسفات النهاايت،
 مػن كالطبيعػة اإلنسػاف بتهلريػر ؽبيمنتها، هتديدا تشكل قد إرىا ات أيٌة مصادرة إذل ابستمرار تبادر يدىا
 «الكونيٌػة» إذل تقػود الػيت «السػليمة الصحيحة العاظتٌية» علػى لتصادر «بعوظتتها» فتقدمت اؽبيمنة تلك

 ىػػذين ترصبػػت الػػيت اللعػػني العولػػػمة تلػػك يف معنػػا كالكونيٌػػة العاؼبيٌػػة بعػػد فأفرغػػت اغبػػل تشػػكل الػػيت اؼبطلوبػػة
 كتسػهيالت اعبنسػٌيات، متعػددة كشػركات كاسػتهالؾ إنتاج إذل اػبالص إمكاانت وبمالف اللذين البعدين
 القػرآف مػا ػتلػتعفا بػل ذلػك، يكفهػا كدل. خال ػها سبيل ىيوى  ىذا إف للبشريٌة كقالت صبركية، قيود كإلغاء
 الصػػور تلػك قػدمت أف بعػد فيهػا ربػاكؿ معركػة طاحنػة، معركػة كافػة النبيػني تػراث وبمػل الَّػًذم الذكر ذم

 بػني البغضػاء يثػري كتػاابن  ابعتبػاره البشػريٌة إذل كتقدمػو القػرآف،  ػورة تزيػ  أف «كالكونيٌػة للعاظتيٌػة» الزائفة
 – اصتديػػػػػد الػػػػػدي » مسػػػػػرية كيعرقػػػػػػل ا خػػػػػر، كرفػػػػػ  الكراىيػػػػػة كيعلٌػػػػػم ابلتعدديػػػػػة، يسػػػػػم  كال البشػػػػػر،

 ابعتبارىػػػا كاعتناقهػػػا «النصػػػرانية» خاٌ ػػػة األخػػػرل، األدايف قبػػػوؿ كبػػػني النػػػاس بػػػني كوبػػػوؿ «يٌػػػةالدميقراط
 القػرآف ىػذا ؿبا ػرة مػن بػد فػال كلػذلك ،خال ػو لتهلقيػق قتلػو حد إذل اإلنساف ربب كسالـ، ؿببة أدايف

 كبػرية، عنايػةب تنت ػب ـبتػارات شػكل يف إال كتعليمػو تدريسو كمنا مدارسو، كإلغاء ضبلتو، على كالتضييق
 حيػػػث ليوضػػػػا يريػػػدكف، مىػػػا منهػػػا يؤخػػػذ ؾبػػػزأة أعضػػػاء ؾبػػػرد القػػػرآف يصػػػب  حبيػػػث سػػػياقاهتا، عػػػن كتقطػػػا
 مىا أقذر ليست دموا القذر ا سن ىلٌيةااعب مستنقا إذل عادكا بذلك كىم!! خطره أيمنوف كبذلك يريدكف،
َ ههْؾل ِفيههِو ََْعلَِّكههْؼ َتْ ِلَِههؾنَ  القػػرآف ىػػذا ضػػد كسػػائل مػػن ىليٌػػةااعب عرفتػػو ههْرَ لِن َ لْْ ُِ  ال َتْدههَسِعؾل َِْيههَذل لْْ

 (  ِٔ:فصلت)
 ِإْن ِأ ِتيِتْؼ َىَذل َفِخِذ ِه َ ِإْن َْْؼ ِتْ َتْؾِه َفطْحَذِث ل (اؼبائدة:ُْ .) 
  َْرَ لَن ِعِزيؽ ُِ  (. ُٗ:اغبجر) لَِّْذَْؽ َجَعِلؾل لْْ
 جهػنم كحطػب نكاعبػ اإلنػم شياطني من كثرينا رةػاػباس ىذه معركتهم يف هبندكا أف استطاعوا كقد 

 أتسيسػػػػها مصػػػػدر يػػػػزاؿ كال القػػػػرآف كػػػػاف داير يف منيػكاغباكػػػػ اعبنػػػػراالت كبعػػػػ  كمفٌكػػػػرين كتػػػػاب مػػػػن
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 ًىػيى  القػرآف ضػد تشػن معركػة أيٌػة أف أكلئك كال ىؤالء درل كما. ثقافتها ابكمن شرعٌيتها، كمناط ككجودىا
 وبقػػق فسػػوؼ كحػػده قػػرآفال ككقػػ  كاعبػػن، اإلنػػم قػػول فيهػػا اجتمعػػت لػػو حػػا ؿبالػػة ال خاسػػرة معركػػة
 . حني بعد كلو أصبعني، عليهػم اغبتم انتصاره
 مراجعة أصوؿ الفقق:  

 بػو «الفقػق أصػوؿ علػ » كعالقػة اجمليػد القػرآف ضػوء يف «الفقق أصوؿ عل » دبراجعة نقـو عندما 
 ؽبػا شػهدكاست بنيػت إهٌنػا أك الكػرمي، القػرآف مػن كمسػائلو كقواعػده كأبوابػو العلم ىذا حقيقة استمدت كىل
 الػيت العشػرة احملػٌددات ضػوء يف علومنػا مػن اؽبػاـ العلػم ىذا نراجا مث!!! الكرمي؟ الكتاب آبايت بنائها بعد

 بعمػػل نقػػـو فّنٌنػػا. «اظتراجعػػات مػػنهج» أك «اظتراجعػػات علػػ »بػػػ تسػػميتو علػػى ا ػػطلهلنا فيمػػا ذكرانىػػا
 . ضركرمٌ  كذبديدمٌ  منهجيٌ 
 إذ الكػرمي، القػرآف ىػدل علػى «الفقػق أصػوؿ علػ » مراجعة اهب القياـ ينبغي اليت اؼبراجعات كأٌكؿ 

يعتىقػػدات، كاألفكػػار، األحكػػاـ، إنشػػاء عمليٌػػات يف األكذل، اؼبرجعيٌػػة ىيػػوى  الكػػرمي القػػرآف أفٌ 
 كالتصػػورات، كاؼب

ِحْكه:  قاؿ كالتشريا َأَْهْؼ َتهَر ِإَْهى لَّْهِذَْؽ ِأ ِتهؾل َنِرهيًَط  : كقػاؿ( ٕٓ:األنعػاـ) ِؼ ِإال سَِّ ِإِن لْْ
ِ ِْههَيْحِكَؼ َنْيهه َعْؾَن ِإَْههى ِكَتههطِذ نَّ ِْ هه ِكَتههطِذ ِْ ههَؽ لْْ ْعِرِاههؾنَ ِْ ِْ ههْشِيْؼ َ ِىههْؼ  ِْ َتههَؾَّْى َفِريههٌ    آؿ) َشِيْؼ ِثههؼَّ َْ

ههَػ ال  : قولػػو كييعتػػع الكػػرمي، للكتػػاب يكػػوانف كاإلنشػػاء فالكشػػ ( ِّ:عمػػراف ِشههؾَن َفهه  َ َثبِ  ِْ  ِْْ
هط َقَزهْيَت َ ِيَدهلِ ِسؾل َتْدهِلي سَّ ِْ هِِ ل ِفهء َأْنِفِدهِيْؼ َحَرًجهط  ِِ َر َنْيَشِيْؼ ِثؼَّ ال َي َِ  ًسطَحتَّى ِيَحكِ ِسؾَ  ِفيَسط َش

هههْع َأْىهههَؾلَ ِىْؼ  َ َأنِ  :سػػػبهلانو قولػػػو فهػػػم يف نػػػوه ( ٓٔ:النسػػػاء) ِ َ ال َتتََِّ لْحِكهههْؼ َنْيهههَشِيْؼ ِهَسهههط َأْنهههَزَل نَّ
ِ ِإَْْيػَ  ط َأْنَزَل نَّ َْ ِثؼَّ :  قولػو كىداية نور يف فتيقرأ( ْٗ:اؼبائدة) َ لْحَذْثِىْؼ َأْن َيْفِتِشؾَ  َعْؽ َهْعِض 

هههِر َفطتََِّْعَيهههط ْْ هههَؽ لأَل ِْ ػػػوى  -كحػػػده– القػػػرآف إذنا( ُٖ:اعباثيػػػة) َجَعْلَشهههطَ  َعَلهههى َشهههِريَعٍة   يقػػػـو الَّػػػًذم ىي
لػػزًـ التطبيػػق دبسػػتول يقػػـو  هللا كرسػػوؿ ،«لألحكػػاـ كاإلنشػػاء الشػػرعٌية األحكػػاـ عػػ  الكشػػف»بػػػ

ي
 اؼب

 كأسػوة قػدكة -كسلم كآلو عليو هللا  لى- منو هبعل اتٌباعا للقرآف كاالتباع الواقا، يف كأتكيلو القرآف لسنن
 إذل تتهلػٌوؿ أف يبكػن النػاس، يعيشػها ميعاشػة كسػنن كاقػا إذل كربويلو بو كالتمس ك ابلكتاب االلتزاـ إلقباز
 العػاؼبنٌي  تعلػيم يف  هللا رسػوؿ مهٌمػة تلػك. كاملػة حيػاة كمنظومػة كعػادات كأعػراؼ حضػارة كإذل ثقافة،

. كالنظػرمٌ  كالعلمػيٌ  الفلسػفيٌ  اإلطػار يقػدـ الكػرمي القػرآف فكأف. بو الناس كتزكية كاؼبنهج كاغبكمة الكتاب
 ؾبتمػا لبنػاء كالتطبيقػيٌ  العلمػيٌ  اعبانػب كالتعلػيم التبليػغ مػا يقػدـ -كسلم كآلو عليو هللا  لى- هللا كرسوؿ
 . حضارة عليها تقـو كثقافة كعادات أعراؼ كأتسيم نبويٌة، قرآنٌية كحياة
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 كالتأكيػل التطبيػق يثح من حاكمه   هللا كرسوؿ اغبكم، يف النظريٌة حيث من «حاك ه  فالقرآف» 
 ،«األمثػػل النظػػاـ» إلهبػػاد( كالتطبيػق النظريٌػػة،) معنػا االثنػػني تضػافر مػػن بػد فػػال كابلتػارل الػػواقعي، كالتفعيػل
ًسػػن ال هبػػا، ييهتػػدل كسيػػننو  تػيتَّبػػا، نبويٌػػة تطبيقػػات بػػدكف فالنظريٌػػة  الواقػػا، يف أكتطبيقهػػا اتٌباعهػػا اإلنسػػاف وبي
ي:  لرسػػولو  هللا فيقػػوؿ َ  َاههطال َفَيههَِ ههط  : كقػػاؿ( ٕ:الضػػهلى) َ َ َجههَِ َْ ِث   ههط ِكْشههَت َتههِْ َْ

طِ َنهط َ ِإنَّهَػ ََْتْيهِِ  ِإَْهى ِنه هْؽ ِعََ ِْ هْؽ َنَذهطِ   َْ ِكَتطِذ َ ال لإِليَسطِن َ َِْكْؽ َجَعْلَشطِه ِنؾًثل َنْيِِ  ِههِو  ٍٍ لْْ َرل
ُِيؼٍ  ْدَت ِْ (الشػورل:ِٓ )ككبػن. مسػتقيم  ػراط إذل بػو لتهػدم كإنػك: أم( لتهػدم) بعػد( بػو) إبضػمار 

 للباحػث يبكػن مبػاذج نقػدـ أف يكفي بل ابؼبراجعات؛ «الفقق أصوؿ» مباحث سائر نستقرئ أف نريد ال
 . العلم ىذا قواعد أك مباحث من يريد مىا مراجعة يف منواؽبا على كينسج هبا، يستفيد أف اؼبراجعات يف

ػػػركا لقػػػد   سػػػبيل علػػػى الفقػػػق أدلػػػة يف يبحػػػث علػػػ »: وأبنَّػػػ -تقػػػدـ كمػػػا- «الفقػػػق أصػػػوؿ» فسَّ
 ،«اإلرتاليٌػة الفقػق دال ػل» يف يبهلػث علػم ىيػوى  أك. «اظتستفيد كحاؿ منها، االستفادة ككيفٌية اإلرتاؿ،
 خػاصٌ  األكؿ احملػور: ؿبػاًكر ثالثػة يف إذنا فجعلػوه ،«اظتستفيد أك اظتستدؿ حاؿ»ك هبػا، االستدالؿ ككيفٌية

 االسػػتدالؿ أك االسػتنباط كيفيٌػة بيػاف يف: الثػا  كاحملػور دلػػيال، دلػيال، اعتيػع مىػا كػوف إبثبػات أم ابألدلػة،
 دالئػل مػن اؼبسػتفيد أك اؼبسػتىًدؿ ىػذا يف: الثالػث كاحملػور دلػيال، كونػو علػى اٍسػتيًدؿَّ  الًَّذم الدليل ذلك من

ا، يكػػوف أف أٌمػػا: كىػػو الفقػػو ا، يكػػوف أف كإمػػا ؾبتهػػدن  أدلتهػػا مػػن األحكػػاـ أك الفقػػو يسػػتفيد فاجملتهػػد مقلًٌػػدن
 كاسػطة الػدليل كبػني فبينػو نفسػو، اجملتهػد أك نفسػو، اؼبستىًدؿ من ذلك فيستفيد اؼبقلًٌد كأما مباشر، بشكل
 كال ابلواسػطة، األحكػاـ مسػتفيد أنَّػو أم( اؼبسػتفيد حػاؿ) ربػت اؼبقلًٌد كضعنا حينما فكأهٌنم اجملتهد، كىو

 . بذاتو يستفيد
 يف هذا التعريف؟  الكرمفماذا يرل القرآف  

ػػكًٌل أف نريػػد إانٌ  «القػػرآف أي هػػا»: لػػو كنقػػوؿ اجمليػػد القػػرآف إذل أنيت حينمػا  ػػا نيشى  ىػػذه بػػو نتنػػاكؿ علمن
ا اؼبسػتىًدؿ كحػاؿ هبا، االستدالؿ ككيفٌية الفقو، أدلة) الثالثة احملاكر ا كػاف ؾبتهػدن  هتػدينا الَّػًذم فمػا( أكمقلًٌػدن
 ،«ككشػػػفنا إنشػػػاءن  هلل اضتكػػػ » أبف أخػػػعتكم أان: األكذل اؼبرحلػػػة يف فسػػػيقوؿ ه؟تيقػػػرٌ  ال أـ ىػػػذا أتيًقػػػر   إليػػػو؟
ِحْكهِؼ ِإال سَِّ  :لكم كقلتي  هَر َأالَّ َتْعَِهِِ ل ِإال ِإيَّهطهِ  سػبهلانو إنَّػو: لكػم كقلػتي ( ٕٓ:األنعػاـ) ِإِن لْْ َْ  َأ

 أفٌ  لكػم كأكضهلتي  اإللو، كأتليو اؼبشىرًٌع كفيفة بني كربطتي  كالعبادة، التشريا بني كربطتي  ،(َْ:يوس )
َأْن َأْنِذِث ل َأنَّهِو ال ِإَْهَو  :كأمرىم الرسل صبيا أرسل الًَّذم فهو كتعاذل، تبارؾ هللا شأف من -كٌلو– ذلك

ؾنِ   علػػى بػػو نزلػػت ؼبػػا كفقنػػا بػػل ىػػواه؛ علػػى اإلنسػػاف وبققهػػا ال «التقػػول»ك ،(ِ:النهلػػل) ِإال َأَنههط َفههطتَُِّ
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ه، مكػمكعل علػيكم فػتاله -كسػلم كآلػو عليػو هللا  ػلى- هللا رسوؿ  كجعلكػم اتًٌبػاعي، مػنهج لكػم كرسػم إايَّ
ههْؽ َثِسههؾٍل ِإال ِنههؾِحء ك. شػػيء علػػيكم يلتػػبم ال حبيػػث البيضػػاء احملجػػة علػى ِْ ِلههَػ  ههْؽ َقَْ ِْ ههط َأْثَسههْلَشط  َْ  َ

ِِ نِ   لألحكاـ، اإلنشاء  الحٌية أضبلي  -كحدم– أان فّذنا( ِٓ:األنبياء) ِإَْْيِو َأنَِّو ال ِإََْو ِإال َأَنط َفطْعَِ
 كالنطػػق عنهػػا، كالكشػػ  األحكػػاـ إنشػػاء مػػؤىالت وبمػػل الَّػػًذم كحػػدم ألنٌػػم سػػوام؛ دليػػله  لكػػم فلػػيم
 بعضػكم يت ػذ لػئال التشػريا حػق لػو كاحػد ـبلػوؽ ىناؾ ليم أبنَّو أخعكم كقد كالمو، أل ٌ   هللا ابسم
ِحْكهِؼ ِإال سَِّ   اختصا ػو فالتشػريا دكنػو، من أراباب بعضنا  هبػذا أتيػتم أيػن فًمػن( ٕٓ:األنعػاـ) ِإِن لْْ
 جانػب إذل دليػل إهٌنػا يعػم كذلػك االىتػداء إذل رشػدان كقػد «السيػن ة» لػدينا إفٌ : لو فنقوؿ ؟«دلةأ» اعبما
 هبػػا،  هللا رسػػوؿ أخاطػػب الَّػػًذم كأان للسيػػنَّة، اؼبؤٌسػػم أان: فيقػػوؿ األدلػػة، بتعػػٌدد منػػك إقػػرار ذلػػك كيف

 تكػػوف كآنػػذاؾ مػػٌم  ابتػػداءن  السػػٌنة فّنشػػاء السػػٌنة تكػػوف الواقػػا يف عليػػو مػػٌم  أنػػزؿ مىػػا بتنفيػػذ  يقػػـو فهلػػني
: قلػت كالتطبيػق، كالتفعيػل التأكيػل حيػث مػن نبويٌػةن  كسيػنَّةن  كالكشػ ، اإلنشػاء حيػث من قرآنٌيةن  سينَّةن  السٌنة
 أصػله    كتػاب يف إال سيػن ةن     رسػوؿ سىػ    كمػا»: قػاؿ يػثح ابتداءن  الشافعيٌ  اإلماـ فهم ىيوى  كىذا
لٌ  دل أنَّو  هللا رسوؿ فيو يؤكًٌد حديث ىناؾ كأيضنا ،(63)«عتا ٌرًـ كدل هللا، أحىلَّ  مىا إال وبي  هللا حرَـّ مىا إال وبي

 أنَّػو ييثبػت أف علػى كػاف حر ػو فكػل الػوداع، خطبة يف ىذا ككاف فاشهد، اللهم بلَّغت؟ ىل اللهم: كقاؿ
 كأٌكلػو كاتٌبعػو، كتػاله. كطبقػو: أم الكػرمي؛ القػرآف بلَّػغ إنَّػو: أم الكػرمي؛ القػرآف يف ًىػيى  كمػا الرسالة بلَّغ قد

 . هبا اسالن كزٌكى كسننو كسريتو كبقولو بفعلو
 دليػل دلػيالف، نبػا: قلنػا التسػاىل أردان كإذا ،-اغبقيقة سبيل على– منشئ، كاحده  دليله  لدينا فّذنا 
 كإنشػػػاء االتبػػػاع كمػػػنهج كالتنفيػػػذ كالتجريػػػب كالتفعيػػػل التأكيػػػل مسػػػتول علػػػى كآخػػػر التنظػػػري مسػػػتول علػػػى

 الكتػاب مهمػة كتلػك تعػاذل، هللا حكػم إهٌنػا على عنها كالكش  كاألحكاـ، -التعبري   َّ  إف- النظراٌيت
 أمػر إذل ذلك لييهلوًٌؿ كالتأسي؛ كالعمل التطبيق منهج بناء كيفٌية لنا يػيبػىنيًٌ  آخر كدليل. اؼبنشئ الدليل فهو

، عليو مقدكر  اللجػوء عػن بػو كيسػتغىن االخػتالط فيػو كييػزاؿ فيو، بو التأٌسي كيبكن فيو، إتباعو يبكن بشراي 
ػػا فػػّذا اؼب تلفػػة، التػػأكيالت إذل ػػا كإذا فبكػػن، حػػدٌ  أدن إذل االخػػتالؼ نسػػبة تًقػػل االثنػػاف صبي  االثنػػاف صبي

 يػينػىفًٌذ حينما «تعاىل   حك » يقيم أنٌو يقيننا يكن دل إف فن غالب أك فن أك يقني اؼبكىلَّ  لدل وبدث
 كجػود فتصػور. ؟ «أدلٌػة» اعبمػا بصػيغة أتيػتم أين فمن.  هللا رسوؿ نفَّذىه كما بو، الكرمي القرآف أمر مىا

 !.  التوحيد ينايف شرؾ ىيوى  بل االكبراؼ، كبداية الوىن، أكؿ ىيوى  جانيب إذل أك معي منشئة أدلة
                                 

 (. َٕٓالرسالة فقرة ) (63)
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 «كإشارتق خطابك فحول» مثل عديدة كبوسائل خبطابك أمور على دلىلت أنت قرآف اي: لو قلنا 
 األدلة ىذه فمرد!! «الفقق أصوؿ» يف جناىا أدر اليت األدلة ىذه استنبطنا األمور ىذه كمن ذلك، كبغري
 ابلشػػػػهادة، اتصػػػػفت كمػػػػا ابلوسػػػػطٌية، كاتصػػػػفت ابػبرييٌػػػػة، اتصػػػػفت األٌمػػػػة أفٌ  عليػػػػو؛ دللػػػػت كفبَّػػػػا. إليػػػػك

 فيمػا كًدقػَّتىػو الشػاىد، بعدالػة لالتصػاؼ يؤىلهػا كالوسػطٌية، الشػهادة كخاٌ ةن  الصفات ىذه بكل كاتصافها
– نصو ػػك ألفٌ  ،«اإلرتػػاع دليػػل» ظبٌينػػاه شػيئنا بنينػػا فقػػد كػذلك األمػػر داـ كمػػا كعليػو، كبػػو فيػػو يشػهد
 للهلكػم كافيػة متناىيػة غػري فنصو ػك!! «متناهيػة ال حياتنػا ككقػا ع متناهيػة» -كفنوننا أكىامنا حبسب
ِكْشهِتْؼ َخْيهَر  :ألمػةا ىػذه كا ػفنا قلػتى  أنٌػك علػى عنػدان قػائمه  «اإلرتػاع دليل»ك حياتنػا، كقائا كل على

ههٍة ِأْخِرَجههْت ِْلشَّههطسِ  َّْ لَ   :كقلػػتى ( َُُ:عمػػراف آؿ) ِأ ههًة َ َسههًظط َِْتِكؾِنههؾل ِشههَيَِ َّْ َ َكههَذَِْػ َجَعْلَشههطِكْؼ ِأ
هه لَعَلههى لْشَّ ِسههؾِل َعَلههْيِكْؼ َشههِييًِ ِسههؾِل  :أيضنػػا كقلػػتى . (ُّْ:البقػػرة) طِس َ َيِكههؾَن لْرَّ َِْيِكههؾَن لْرَّ

لَ  َعَلههى لْشَّههطسِ  ل َعَلههْيِكْؼ َ َتِكؾِنههؾل ِشههَيَِ  ثالثػػة، مهامنػػا األٌمػػة هبػػذه أنطػػت فقػػد(. ٖٕ:اغبػػج) َشههِييًِ
 نبينػا كأف خطػأ، علػى تتفػق كأالَّ  ضػاللة، علػى تتفػق أالَّ  شػيء علػى اتفقت إذا تكوف ألفٌ  تيؤىلها كأك افنا
 ا ذلك زاد قد  علػى أمػيت جتتمػع ال»ك «طػأخ علػى أمػيت جتتمػع ال»: قػاؿ أنَّػو عنػو ركم قد دبا أتكيدن

 . (64)اخل... «ضاللة
ػػة دليػػل اإلرتػػاع» أبف نقػػوؿ أف إذل دعػػاان كلٌػػو ذلػػك   أصبعػػتم كإذا: الكػػرمي القػػرآف فيقػػوؿ ،«حيج 

 أف قػرَّران قػد كبػن: لػو فنقػوؿ دليػل؟ عػن ال أك مػمًٌ  دليػلو  عػن مػنكم اإلصبػاع ذلػك يكػوف فهل شيء، على
 يف– الػدليل أان إذنا: فيقػوؿ السيػنَّة، تطبيقػات مػن أك منػك دليله  كاؼبستند ،«مستند» من لو بد ال اإلصباع
 منشػػئنا اإلصبػاع يكػن دل إذا اإلصبػاع قيمػػة فمػا إذنا: فيقػوؿ اإلصبػاع، يف الػػدليل أنػت نعػم: فنقػوؿ ،-اغبقيقػة
 ظبيتمػػوه الَّػػًذم كاإلصبػػاع الػػدليل أان فػػّذنا! أنشػػؤه؟ أك اغبكػػم، عػػن أكشػػ  الَّػػًذم أان عنػػو، ككاشػػفنا غبكػػمو 
 االختالؼ يزيل  هللا رسوؿ من تطبيقه  أك مٌم  آيةه  أٌما كاؼبستند مستند، لو كاف إذا إال بو يعتد ال دليالن 

 دليػله  أنَّػو: لػو فنقػوؿ جػانيب؟ إذل كتضػعوه دلػيالن  لتسموه ىذا إصباعكم قيمة فما آاييت، على بناءن  كيوضهلو
ػػد،  علػػى الداللػػة احتمػػاؿ فيهػػا فيػػك الػػواردة ا يػػة كانػػت فػػّذا يقٌوًيػػو، الػػدليل مقتضػػى علػػى فاإلصبػػاع معضًٌ
 اغبػاؿ كىكػذا منػو، يقػرب مىػا أك اليقػني مسػتول إذل ابلداللػة كيرتفػا الظػن، ىػذا ييزيل فّصباعنا فننا، األمر

 علػى  النػيب عمػل الػيت سػننك إذل أك إليػك، اسػتند كإف اإلصبػاع فهػذا  هللا رسوؿ عن أيثر ؼبا ابلنسبة
                                 

طبعة مؤٌسسة »احملصوؿ يف كتاب اإلصباع كقد كردت أحاديث مت عرضها كزبرهبها يف ىذا الكتاب فلريجا إليها يف  (64)
 . «الرسالة
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ػػػ إمٌبػػػا فيػػػك كرد ؼبػػػا كفقنػػػا كتطبيقهػػػا تفعيلهػػػا  إال -عنػػػدان- تيفيػػػد ال اللفظيٌػػػة الػػػدالئل ألفٌ  كتقويػػػة؛ تعزيػػػز وى ىي
، اإلصبػػاع ازبػػاذ فائػػدة ًىػػيى  فتلػػك اليقػػني، أفػػادت عليهػػا كاتفقنػػا أصبعنػػا فػػّذا الظػػن،  موقعػػة ىيػػوى  كىػػذا دلػػيالن
 رضتتعا إذا اإلصباعات جعلتم فًلمى  اإلصباع كفيفة ًىيى  ىذه كانت إذا: الكرمي القرآف فيقوؿ. لنا ابلنسبة
قدَّمة ًىيى  معي

ي
 على اإلصباع فتقدمي خطأ، ىذا كنقوؿ نعتذر أف إال أيدينا بني ليم نقوؿ؟ فماذا علٌي؟ اؼب
 اإلصباعػػات، علػػى أك اإلصبػػاع هبػػذا فػػرَّعتيم كدلى : فيقػػوؿ خطػػأ، إليػػو اإلصبػػاع يسػػتند الَّػػًذم اؼبسػػتند  ػػاحب

 أىػػػل كإصبػػػاع العًػػػرتة، إصبػػػاع أك الراشػػػدين، اػبلفػػػاء إصبػػػاع فيهػػػا كجعلػػػتم ـبتلفػػػة،  ػػػالحٌيات كأعطيتموىػػػا
 ابإلرتػػػػاع» أيضنػػػػا ظبيتمػػػػوه مىػػػػا اخرتعػػػػتم بػػػػل( كالبصػػػػرة الكوفػػػػة) اؼبصػػػػرىين كأىػػػػل( كاؼبدينػػػػة مكػػػػة) اؼبصػػػػرىين
ػد موقػا يف تقػا ىػذه إصباعػاتكم كل فهل كنوعتموىا، اإلصباعات فعدَّدمت ، «السكويت ػا أك رل، اؼبعضًٌ  ًلمى

 تلػك تقػدموف كآنػذاؾ آبخػر أك بشػكل معو أكيتعارض بو، جئتي  مىا ينقي  قد بعضها أف أك عليو، دللتي 
 كلكنَّػػو كاردة، كمالحظاتػػك آسػػفوف إانَّ : نقػػوؿ أف إال أبيػػدينا لػػيم فهلينهػػا ؟، علػػيٌ  اؼب رتعػػة االصباعػػات

 ثقػافتكم، مػن جػزء إذل بعضػو كربوَّؿ عليو، كسرمت اإلصباعات، ىذه دبقتضى فقهنا أنتجتم لكٌنكم: سيقوؿ
 عليػػو تصػػديقك مػػن بػػد كال القػػرآف، علػػى اؼبراجعػػة مػػن بػػد ال: فنقػػوؿ كلػػو؟ ذلػػك يف فػػاعلوف أنػػتم ذافمػػا

ػا ببشريَّتنا أثبتناه الًَّذم الفقو ذلك عن كالرجوع ىيمنتك ربت ككضعو ػا عنػك، خارجن  سػنَّو مىػا علػى كخارجن
 . سينىنك من  هللا رسوؿ كنفَّذه

 اإلصبػاع عزَّزمت أنتم: فيقوؿ عليو، بيمى  كما للدليل جادَّة مراجعة عملٌية نبدأ أف علينا هبب ىنا منف 
هْؽ َهْعهِِ  يفٌ  كرد مىػا عليػو كأنػزلتم كافر، اإلصباع مينكر إفٌ  كقلتم درجتو، كرفعتم ِْ ِسهؾَل  هْؽ ِيَذهطِقِ  لْرَّ َْ  َ

ط َتََيَّؽَ  ِرهيًرل َْ َْ هط َتهَؾَّْى َ ِنْرهِلِو َجَيهشََّؼ َ َسهطَ ْت  َْ ِشيَؽ ِنَؾِْ هِو  ِْ ِسهْ  ي َ َيتََِّْع َغْيهَر َسهَِيِم لْْ ِيَِ  َِْو لْْ
 دبقتضػػى أك دبنطقػػي يػػدؿ لػػديكم دليػػل كال ىػػذا، أيرد دل كأان اإلصبػػاع، ىيػػوى  ىػػذا إفٌ : كقلػػتم(. ُُٓ:النسػػاء)
 لنفػػائم كاألسػػ  الرتاجػػا غػػري ىنػػا شػػيء لػػدينا فهػػل. إليػػو ذىبػػتم الَّػػًذم اؼبفهػػـو أك اؼبنطػػوؽ ؽبػػذا طقػػيمن

 ! ىذا؟ يف اعبدؿ يف ضاعت اليت األكقات
 إذا. االخػتالؼ عوامػل مػن كثػري كتكػريم السػاعات ماليني كإىدار اعبهد، من الكثري إضاعة يف 
ػػت قػد األٌمػة كانػت  إذل بعػػد فيمػا ربوَّلػت حػػا األدلػة، تلػك دبقتضػػى حػدثت رو أمػو  تنفيػػذ علػى قػركانن  دىرىجى
ا  عبة اؼبهمة تصب  فهنا ثقافة،  قراءة كإعادة مراده، ؼبعرفة الكرمي للقرآف كتدبٌر قراءة إعادة إذل ربتاج جدن
 يف كرد ؼبػا كتطبيقاتػو هللا  ايت  هللا رسػوؿ فهم كيفٌية يف كالنظر كدقائقو، تفا يلو بكل النبومٌ  للعصر
 أمٌ  كإذل أدلػة بعد فيما  ارت اليت تلك من «التلقي جيل» مواق  معرفة كؿباكلة األمر، ىذا من القرآف
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ػرين، كتفسػري الفقهػاء، فكػر  ار اذباه ػدًٌثني، كركاايت اؼبفسًٌ يهلى
 مػاذا مث ذلػك، إذل كمػا الكالًميًٌػني كأقػواؿ اؼب

 . السلبٌية آ رىا اؼبسلم العقل كتنقية تطهري يبكن ككي  مراجعتها، يبكن ككي  قافٌية،الث ا  ر تلك عن
 القػرآف، أيٌهػا كىجػرانؾ ذبػاكزانؾ كردبا ىذا، يف أخطأان أبنٌنا معرتفوف أانَّ  كىو آخر جوابه  أييت ىنا 
 آخػر جػوابه  وكلػ آخػر سػؤاؿه  ىػذا اغبالػة؟ ىػذه مػن لل ػركج تيعيننػا أف تسػتطيا فهػل حدث الًَّذم فهلدث
 يقػوؿ مث آخػر، موضػا يف لبهلثهػا ربتػاجوف كثػرية ًىػيى  بشػركط كلكػن اسػتطيا نعػم: القرآف فييجيب. أيضنا
 «القيػاس» إفٌ : فزعمنػا آخػر دلػيالن  اخرتعنػا: قلنػا ىذه؟ «اإلرتاع» مسألة بعد فعلتموه الًَّذم فما: القرآف
ػػا تيعطػػي فأنػػت تريػػد، عٌمػػا ىبػػرج ال ىػػذا كلعػػل دليػػل،  الواقعػػة تلػػك مػػن نتَّ ػػذ ككبػػن معيَّنػػة، كاقعػػة يف حكمن
 كبػػذلك بػػك، حكمػػو ثبػػت الَّػػًذم األ ػػل بػػذلك نربطػػو اغبيػػاة كقػػائا فػػركع مػػن يسػػتجد فػػرع كأمي  أ ػػال،
 فيمػػا-  هللا رسػػوؿ بػػو قػػاـ منػػك، اسػػتنباط كعمليٌػػة كداللػػة بتطبيػػق مػػركرنا كلكػػن بػػك، حكمنػػا قػػد نكػػوف

 أيٌػػة تلبيػػة عػػن قصػػورنا ف رأيػػتم ىػػل ىػػذا؟ كدلى : فيقػػوؿ!! كخطػػاه ىديػػو علػػى اجملتهػػد بػػو كقػػاـ -عنػػو لنػػا كمر 
 أفٌ  ظنن ػػا» إان: فنقػػوؿ ًىػػو؟ كمىػػا: فيقػػوؿ قصػػورنا، فيػػك رأينػػا نعػػم: فنقػػوؿ التشػػريعٌية؟ حاجػػاتكم مػػن حاجػػة

 اب الؼ، إشػكاالت عنػدان تػعز كمسػاء  ػباح فكػل ،«متناهيػة غػو حياتنػا ككقػا ع متناهية، نصوصك
 أنَّػو ييعلًٌمىكػم أبف كفػيال كػاف كالتػدب ر ابلتػدب ر، طالبتكم فقد القرآف، تتدبَّركا أفلم: فيقوؿ معدكدة، كآايتك

 كلػػو مىثىػػل، كػػل مػػن يف هللا  ػػرَّؼ قػػد أنَّػػو ييػػريىكم أبف كفػػيال كػػاف رل كتػػدبػ ريكم شػػيء، مػػن ف هللا ييفػػٌرًط دل
 يف ككقعػتم اؼبػذاىب تلػك ذىبػتم قد فّذنا شيء، لكل تبيافه  أ  لكم يػيبػىنيًٌ  أبف كفيال لكاف التدب ر أحسنتم

هْرَ لَن َأْم َعَلهى ِقِلهؾٍذ َأْقَفطَِْيهط القػرآف تتدبَّركا دل ألٌنكم األمور ىذه ُِ نَِّر َن لْْ َتَِ  أنػتم( ِْ:دمحم) َأَف  َْ
 نصو ػي فصَّػلتي  لػو فػأان متناىيػة، غػري نصو ػي أفٌ  كاغبقيقػة متناىية، نصو ي أفٌ  كزعمتم الفهم، أسأمت
ه َْ َعِة َأْهِحهٍر  ِه َسهَْ ْؽ َهْعِِ ِْ ِه  ْحِر َيِسِؤ ََ َرٍ  َأْق ٌم َ لْْ َِ ْؽ َش ِْ ِ َ َْْؾ َأنََّسط ِفء لأَلْثِض  ْت َكِلَسهطِت نَّ ط َنِفهَِ

َ َعِزيههٌز َحِكههيؼٌ   األرض يف مىػػا كػػل كفػػاكم ؼبػػا التفا ػػيل يف الػػدخوؿ أردتي  لػػو فػػأان( ِٕ:لقمػػاف) ِإنَّ نَّ
 كػػل كفػػاكم ؼبػػا أكراؽ إذل تتهلػػٌوؿ كموجػػودات أقػػالـ، إذل تتهلػػٌوؿ كأشػػجار مػػداد، إذل ربوَّلػػت إذا ميػػاه مػن
ػاتي  نىًفػدىتٍ  م ا» عليها، أشتملي  اليت الكلمات لتسجيل ىذا ًلمى ػرين مػن كدعػك «  كى  يقولػوف، كمػا اؼبفسًٌ

 اؼبػػداخل كعلػػى هبػػا، تقػػاربونم الػػيت الكيفيػػات علػػى الػػوعي فػػيكم بثثػػتي  أان يقػػوؿ يقوؽبػػا، أف يبكػػن فػػالقرآف
 كػػل علػػى اإلجابػػة علػػى قػػادرنا لوجػػدسبو  اىػػذ فعلػػتم كلػػو قػػرائيت مػػنهج كعلػػى خالؽبػػا، مػػن إرلٌ  أتتػػوف الػػيت

 كتشػػغيل ،«التػػدب ر» ىيػػوى  ربتاجونػػو كنػػتم مىػػا فكػػل أخػػرل، ـبرتعػػاتو  دالئػػل أيٌػػة إذل أيحػػوًجىكم كلػػن شػػيء،
 اػبلػق كقػراءة علػم، مػن البشريٌة لدل تراكم مىا قراءة كؿباكلة ربدث، اليت للوقائا كفهم لديكم، الوعي قول
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 علػى اإلجابػة علػى قػادرنا فسػتجدكنم بػذلك قػاربتمو  فػّذا  ػهليهلة، قػراءة قػاالوا كقراءة  هليهلة، قراءة
 . تساؤؿ أم

 الشػيء علػى تػدؿ أف اؼبمكن كمن االحتماالت، من الكثري ففيك ،«أكجق زت اؿ» أنت: لو فقلنا 
 ألنػػػم األفهػػػاـ؛ لقصػػػور كجههػػػا علػػػى تفهموىػػػا دل أنػػػتم األكجػػػو ىػػػذه: لنػػػا فقػػػاؿ كاحػػػد، كقػػػتو  يف كنقيضػػػو

 نػيب كال بعػدم، كتػاب ال إذ الػدين يـو إذل البشريٌة ؼبشكالت حلوال يفٌ  هللا أكدىع اػبامت الكتاب عتبارماب
ػػد بعػػد ا تػػدبٌرمت فلػػو ، ؿبيىمَّ ىػػاى  جيػػدن

 ىػػذا أف كألدركػػتم الغمػػوض، ىػػذا إذل تػػؤدًٌم احتمػػاالت ىنػػاؾ كػػاف ؼب
 كأهٌنػػا مفهومػػة، غػػري كأهٌنػػا غامضػػة، إهٌنػػا تشػػعركف ذبعلكػػم أللفػػاظ احتمػػاالت أنَّػػو تمتػػونبَّ  أك فننتمػػوه الَّػػًذم
ػػا ؽبػا كأف كنقيضػػو، الشػػيء علػػى تػدؿ . أخػػرل ألزمػػاف كبعضػػها لزمػػانكم، بعضػها أف ألدركػػتم ـبتلفػػة، أكجهن

ػػػا لتأخػػػذكا معػػػي، التعامػػػػل غبسػػػن اؼبطلػػػوب اعبهػػػد تبػػػذلوا أف علػػػيكم فكػػػاف  كمػػػػا أنػػػتم ؼبشػػػكالتكم عالجن
 إذل تػػذىبوف فػػال زمػػانكم، غػػري لػػزمنو  ىيػػوى  تلػػك أك ا يػػة ىػػذه يف احملتىمػػل ا خػػر الوجػػو أف كتعرفػػوا تعانونػػو،
 قػيػػػرَّاء مػػن كغرينبػػػا عمػػر كابػػػن عبػػاس ابػػػن كػػاف كلػػػذلك. أخػػرل آايت كبػػػني بينػػو التعػػػارض زعػػم أك نسػػ و

 حبسػػػب فيػػػو مىػػػا أقصػػػى دراؾإ حملاكلػػػة لػػػو تفعيػػػل بعمليٌػػػة قومػػػوا أم ،«القػػػرآف ثػػػوٌركا»: يقولػػػوف الصػػػهلابة
 اؼبكنػػػػوف كىػػػذا اؼبكنػػػوف، يف داخلػػػة اغبػػػدكد تلػػػك أفٌ  فػػػاعرؼ معيَّنػػػو حػػػدكد عنػػػد كقفػػػت فػػػّذا طاقػػػاتكم،
 . الزماف عع يتكشَّ 
 أف أريػد كنػتي : فيقوؿ  النيب عهد يف كقائا على تنزؿ ككنتى  نزكؿ، أسباب لك لكنَّ : لو فقلنا 

ػا منو كتتًَّ ذكف يلي، فيما ربتذكنو مبوذجنا لكم أترؾ  إذل لتهلويلػو فيػو حػدث مىػا ذبريػد علػى تعملػوف منهجن
 كتىقيَّػػدمت الفهػػم، أسػػأمت قػػد فكػػونكم حبرفيَّاتػػو، لتتقيَّػػدكا ال زمػػاف، أم يف كتوفيفػػو إتباعػػو تسػػتطيعوف مػػنهج

تم ابغبرفيَّات،  فهػذا األزمػاف سػائر علػى مهيمننا كأجعلو معيٌػننا زمننا أيعنيًٌ  أف بذلك أردتي  أٌنم ـبطئني كتونبَّ
 كقلػوابن  كأفئػدةن  هبػا، تسػمعوف كآذاانن  هبػا، تبصػركف كأعيننػا هبا، تفقهوف عقوال هللا أعطاكم فقد أنتم، خطؤكم
تم كلذلك فيكم، الوعي قيول تيشىغًٌلوا كدل تفعلوا، فلم هبا تتدبَّركف  يف قعػةو كا كبني بيم يكوف حينما أب  تونبَّ
 اإلطػػػالؽ،  ػػػفة عػػػٌم  كأزلػػػتم نسػػػبٌية،  ػػػفة أعطيتمػػػو  فكػػػأنكم هبػػػا، منهلصػػػره  أنػػػم مناسػػػبة النػػػزكؿ عصػػػر
 ذلػك تقولػوف كمػا كمكػاف زمػاف لكػل ال الػزمن لػذلك خطػاابن  مػم كجعلػتم ؿبػٌدد، بػزمن ربطتمو  ككأنكم

 !!. يفٌ  قصور دليل أك خطأم كليم أنتم، خطؤكم فهذا قلوبكم كأتابه أبفواىكم،
مىػل كفيػػك كتقييػد، إطػالؽ كفيػك كخصػػوص، عمػـو فيػو لسػػانك لكػنٌ : لػو فقلنػا  ، ؾبي : فقػػاؿ كميبػىػنيَّ

ونو، فبا شيءه  ف كليم كمبٌينات بٌينات كآاييت أينزًلت، مذ للناس بيافه  أان  ىػوأٌنكم حػدث الَّػًذم لكنٌ  تتونبَّ
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 كاحػدة، إهٌنػا كألسػنتكم لسػا  بػني كؼاغبػر  لتشػابو كفننتم علٌي، القا ر كلسانكم لغتكم أحكاـ أسقطت م
 تلػك، لقواعػدكم كفقنػا يفٌ  كرد مىػا على كحكمتيم علٌي، لسانكم أحكاـ كل فأسقطت م كاحدة بقواعد ربكم
ػػل ىػػذا فقلػػتم ىػػذا علػػى مى ، كىػػذا ؾبي  كسػػوَّيتيم خػػاٌص، كىػػذا عػػاـ كىػػذا متػػواطئ، كىػػذا مػػرتادؼ، كىػػذا مبػػنيَّ
 أعجػز كأنكػم لسػا ، تقػاربوا أف يبكػن ال أنكػم لكػم كأثبػت   البدايػة، منػذ ربدَّيتكم كقد ليغاتكم، كبني بيم
 األشػكاؿ، مػن شػكلو  أبم مسػتوام مقاربػةً  أك دبثلػي اإلتيػاف ؿباكلػة مػن كطاقػاتكم قػواكم بكػل كإنسنا جننا

ػػػوَّيتيم لػػػذلك خطػػػؤكم، فػػػذلك ىػػػذا تفهمػػػوا دل فكػػونكم  لغػػػة شػػػأف أعلىيػػػتم كردبػػػا األعػػػراب، لغػػػة كبػػػني بيػػػم سى
ـ ك ػرًفكيم كبػوًكيم قواعػد فكل لسا ، على عراباأل ُي  كاألعػراب، البػدك أقػواؿ مػن اسػتمددسبوىا كبالغتػًك

ػػػم ًىػػػيى  ك ػػػرًفكم كبػػػوكم قواعػػػد كجعلػػػتم  علػػػى ذبػػػرَّأمت أنكػػػم حػػػا ؽبػػػذا، كأخضىػػػعتيميو ٌ  لسػػػا ، كيف يفٌ  اغبىكى
 إذا لسػا  كأف القيػاس، ًىػيى  هٌنػاإ العػرب أىلًسػنة علػى بنػاءن  قواعػد من ألسنتكم تص  مىا تصفوا أبف مقامي
 ىنػػاؾ أفٌ  كذكػػرمت( كػػذا القػػرآف يف شػػذكذنا كرد) األحيػػاف بعػػ  يف فتقولػػوف الشػػذكذ، ىيػػوى  فػػذلك خالفهػػا
 إذل  ػهليهلة ظبيتموىػا كقػراءات أحبػاركم، بعػ  كأقواؿ ركاايتكم ذلك يف ؿبكٌمني آاييت يف شاٌذة قراءات
 كثػػرية أسػػباابن  ىيٌػػأ حبفظػػي تكفػػل حػػني -تعػػاذل– هللا أفٌ  إذل تفطنػػوا دل ألٌنكػػم خطػػؤكم، كذلػػك. ذلػػك غػػري

 أف أردمت كلكػػػنكم الركايػػة، علػػى متوقػػ  غػػري فهلفظػػي كبالغػػػيت كفصػػاحيت كأسػػلوف نظمػػي أنبهػػا لػػذلك،
 . تستهلق مىا االىتماـ من تولوىا كدل األخرل، حفظي أسباب فتجاىلتم الركاية شأف من ترفعوا

 أف كنسػػتطيا مصػػاغبنا، نعػرؼ ككبػػن مصػاغبنا، كلتهلقيػػق لصػػاغبنا، زؿكتنػ تػػرد أىدلى  قػرآف اي: لػػو فقلنػا 
ػػػوى  مىػػػا كبػػػٌدد  َ ِخِلهههَ  لإِلْنَدهههطِن َاهههِعيًفط كقلػػػتى  ضػػػعفنا كراعيػػػتى  ىػػػذا، تعػػػارض دل كأنػػػت اؼبصػػػلهلة، ىي

ِ َنْفًدههط ِإال ِ ْسههَعَيط ََْيههط تى كقلػػ طاقاتنػػا كراعيػػت( ِٖ:النسػػاء)  كراعيػػتى ( ِٖٔ:البقػػرة) ال ِيَكلِ ههِف نَّ
هْؽ َحهرَ  كقلتى  احتمالنا كمستول مدل ِْ ِْؽ  ط َجَعَم َعَلْيِكْؼ ِفء لِِْ  َْ  ىػذه راعينػا فػّذا( ٖٕ:اغبػج) جٍ َ 

 إفَّ : قلنػػػا إذا ىػػػذا يف اػبطػػػأ فمػػػا كدالالهتػػػا، ىػػػذه عموماتػػػك دبقتضػػػى نيفعًٌلػػػو دليػػػل إذل كحىوَّلناىػػػا اؼبصػػػاحل،
 يف ألرض،ا كيف السػماء يف أنظػر كأان أ ػوغها أدلَّػيت أ ػوغ حينمػا أنػم ىيوى  الفرؽ: فيقوؿ دليل، اؼبصلهلة
 دبقتضػػاه كأحكمػت آاييت فصػلت الَّػًذم هللا علػػم يف منػدرج ىيػوى  مىػا كػػل كيف اإلنسػاف، خػالق كيف اإلنسػاف

تىظم نسقنا ىناؾ أف كأعرؼ شئونكم، ككل قدراتكم راعى قد -كتعاذل تبارؾ– اػبالق أفٌ  أعلم فأان  ىػذه يػىنػٍ
 كشػػػرحتموىا حػػػٌددسبوىا كمػػػا فاؼبصػػػلهلة ادة،العبػػػ مػػػا تتنػػػا  نفعيَّػػػة إذل تتهلػػػوَّؿ عنػػػو زبػػػرج حػػػني اؼبصػػػاحل،
 حػني يف سػبهلانو كيقػوؿ أخػرل أشػياء عػن النظػر بقطػا اإلنسػاف نفػا يستهدؼ نفعيٌو  مذىبو  إذل ربوَّلت
تم للعبػػػػادة خلقػػػػتكم أنٌػػػػم  أظبيتمػػػػوه مىػػػػا فهنػػػػاؾ فقػػػػ ، بقػػػػائكم ربقيػػػػق أجػػػػل مػػػػن جػػػػاءت شػػػػريعيت أفٌ  تػػػػونبَّ
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. عنهػػا كالكشػػ  األحكػػاـ إنشػػاء حيػػث مػػن بشػػريٌعيت ؽبػػا قػػةعال ال كربسػػينيَّات كحاجيَّػػات، ضػػركراٌيت،
 تػركف مىػا حبسػب ذلػك إذل كمػا ربسػينٌية، أك حاجيٌػة، أك ضػركريٌة، نظػركم يف ألهٌنػا ىػدفنا جعلتموىػا لكنكم
 تبعنػا كمنػافعكم مصػاغبكم تكػوف أف اؼبفػركض ككػاف العكػم، كلػيم ؼبصػاغبكم تبعنػا شػريعيت كجعلػتم أنػتم،

 . إليو تذىبوف كؼبا زبتاركف، ؼبا تبعنا كجعلتمو  األمر، عكستم قد أنتمف العكم، ال لشريعيت
 مصػلهليت أدركػتي  قػد كأان ،«ابظتصلحة» اعرتفت إنَّك قلنا فّذا كاحدة؟ النتيجة ىل ترل اي كلكن 
ا لػػك، مٌتبعنػػا تريػػد ؼبػػا مطبًٌقنػػا بػػذلك أكػػوف أال هبػػا كأخػػذتي   ة،االنتقائيَّػػ أأىب أان: فيقػػوؿ آبايتػػك؟ مستمسػػكن

ػػذ أف فّمػػا يتجػػزأ، ال كيػػله  فػػأان  كمقا ػػدم، كنىٍسػػقي، كمػػآاليت، كغػػااييت، كشػػركطي، مقػػدمايت، بكػػل أيؤخى
 أنػتم تعرفونػو قػد أعرفػو، ال آخػر شيءو  على اؼبطلوب ييقتىصىر أف كإما اؼبطلوب، فيتهلقق التشريعٌية كقاعديت
 . ذلك غري إذل دمقا  تعتعكنو دبا أك فن ا، أك حقيقة دبصاغبكم مرتبطنا ابعتباره
 القػػرآف سيعرتضػػو اعػػرتاض أٌكؿ أف نيػػدرًؾ أف نسػػتطيا أكاللمسػػات اللمهلػػات ىػػذه خػػالؿ مػػن فػػّذنا 

 علػى يؤكػد كالقػرآف( اإلصبػاؿ سػبيل علػى الفقػو أدلػة معرفػة) األدلػة تعػدَّد ؾبػاؿ: ىػو «الفقػق أصوؿ» علػى
ا دلػيالن  ابعتبارنبػا معنػا يعمػالف كاحػد تطبيقػي ككجػو كاحػد، نظػرم   دليػله  ىيػوى . كاحػد دليل  بػق نػيؿ». كاحػدن

 جهػػود تنفػػق أف الواجػػب فكػػاف. «مبػػني عػػربٌ  بلسػػاف اظتنػػذري  مػػ  لتكػػوف قلبػػك علػػى األمػػني الػػركح
 !! عليو دؿ كدبا بشريٌعتو، كااللتزاـ الدليل ىذا دراسة يف -كٌلها- األجياؿ علماء

 كيفيٌػػة يف القػػرآف يقػػوؿ( هبػػا الؿاالسػػتد كيفيٌػػة) ككيفٌيتػػو االسػػتدالؿ مػػنهج علػػى القػػرآف يعػػرتض مث 
ػػا، لكػػم رظبػػػتي : األدلػػة هبػػذه االسػػتدالؿ ههَػ لَّْهههِذ  َخَلههه َ  ابلقػػراءة أبمػػػركم بدأتػػو منهجن  لْقههَرْأ ِهطْسهههِؼ َثبِ 

 كال آخػػػر أمػػػرنا كأمػػػرتكم اػبلػػػق، حقيقػػػة عػػػن كشػػػ كال اػبلػػػق، كمعرفػػػة اػبلػػػق، بتػػػدبٌر فػػػأمرتكم( ُ:العلػػػق)
َلِؼ3لْقَرْأ َ َثبؤَػ لأَلْكَرِم   تكػرار كال يفٌ  كال عندم ترادؼ َُ  اقػرءكا أم( ْ-ّ:العلػق) { لَّْهِذ  َعلَّهَؼ ِههطْْ
 كفعلػتي  سػأفعل، كمػا مػٌم  كىػدمو  نػور علػى كافهلصػوه أبقالمهػا، كتبتػو مىا كلك  ككٌلو، كلها البشريَّة تراث
 ػتػٌددات» كترتظبػوف العػع كتست لصػوف الدركس أتخذكف كي  ألعلًٌمكم كلها األمم ىذه قصو بسرد
 أم( ُ:العلػق) ْسِؼ َثبِ َػ لَِّْذ  َخَل َ لْقَرْأ ِهط فػ العمل، كخطوات كالعع، الدركس ينتظم الًَّذم «اظتنهج

، طبيعة، كٌلو اػبلق اقرأ  ػبًٍلقىتًػكى  خا نػا اىتمامنػا كاع ً  كسواىا، كأجواء، كأهنارنا، كؿبيطات، كحبارنا كإنساانن
 آايت كػػل يف جػػاء ذاتػك نعػػ كالتصػور األخػػرل، األمػم تصػػورات عػن ـبتلفنػػا ذاتػك عػػن تصػو رنا لًتبػػم أنػت

 ؽبػػػم كقلنػػػا مت صصػػػني، طاكلػػػة علػػػى ككضػػػعناىا النفسػػػٌي، التهلليػػػل كتػػػب كػػػل صبعنػػػا فلػػػو الكػػػرمي، القػػػرآف
 كمػػا كاغبركػػة، كالبنػػاء العمػػل إذل يدفعػػو كمػػا اإلنسػػاف، يف اإلهبابيٌػػة كالصػػفات السػػلبٌية، الصػػفات لنػػا اذكػػركا
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 بػػو جػػاء مىػػا دبثػػل أيتػػوا أف يسػػتطيعوف ال بػػل القػػرآف، عػػن يزيػػد دبػػا أيتػػوا أف اسػػتطاعوا ؼبػػا ذلػػك، عػػن ييوًقفػػو
 . كاحدة  فةو  مستول على كال القرآف،
بًػت، كمػا يسػتًبد، كما اإلنساف، يطغى ما كأخعؾ اإلنسانٌية، النفم القرآف لك ك   فقد   ىبي
 ذلإ ينظػػػر ككيػػػ  يسػػػتعلي، كمػػػا ينفجػػػر، كمػػػا يغضػػػب، كمػػػا وبلػػػم، كمػػػا ىبشػػػا، كمػػػا ييًنيػػػب، كمػػػا

 ككيػػ  ا خػػرين، ذبػػاه مسػػئوليَّاتو إذل ينظػػر ككيػػ  هبػػا، للتهللًٌػػي اسػػتعداداتو ًىػػيى  كمػػا األخالقيػػة، اؼبسػػئولٌية
صػي أف أردان كلػو الكػرمي، القػرآف يف قبدىا األمور ىذه كل اعبماعة، إذل انتمائو كبني فرديَّتو بني يوازف  كبي
 القػػرآف أفٌ  لوجػػدان حياتػػو سػػمٌ  عىػػع اإلنسػػاف تعػػرتم فأ يبكػػن الػػيت كالسػػلبيَّة اإلهبابيٌػػة الصػػفات مػػن آالفنػػا
. بدقػة إنسػاف ككػلَّ  حالػة، كػل تيقػيًٌم أف مػن يبيكًٌنػك حبيػث شػكل كأببدع  ورة، أبركع هبا جاء قد الكرمي
 ىػذا، إذل أنظػركا: هلابتولصػ يقػوؿ أحػد مػرَّ  إذا فمػثال كاألخػرل، الفىينة بني ىذا يفعل كاف  هللا كرسوؿ
 كإذا يػيػزىكَّج، أف خطب إذا هللا، رسوؿ اي بو حىرًمه  ىذا -ؽبم يظهر مىا حبسب-: فيقولوف فيو، تقولوف ماذا

 إذل بػػذلك فينبػػو مػػثالن  بنفاقػػو لعلمػػو بعوضػػة جنػػاح هللا عنػػد يسػػاكم ال لكنٌػػو  فيقػػوؿ ييقػػرىض، أف اقػػرتض
ٌ   :تعػػػاذل لػػػوقو  َِ َدهههشَّ ِْ هههْؾِِْيْؼ َكهههَأنَِّيْؼ ِخِذهههٌب  ؾِْهههؾل َتْدهههَسْع َُِْ ِيْؼ َ ِإْن َيُِ ِْ هههَػ َأْجَدهههط َِ ِِ هههَتِيْؼ ِتْع َ ِإَذل َثَأْْ

َعِِ ؤ َفطْحَذْثِىؼْ  َىَأْنِتْؼ ِأ الِ  ِتِحَؤهؾَنِيْؼ :  كقولو( ْ:اؼبنافقوف) َيْحَدَِؾَن ِكمَّ َنْيَحٍة َعَلْيِيْؼ ِىِؼ لْْ
هؾل عَ  شَّهط َ ِإَذل َخَلهْؾل َعزؤ َْ هؾِكْؼ َقهطِْؾل آ ُِ ِكَتهطِذ ِكلِ هِو َ ِإَذل َْ ِشؾَن ِهطْْ ِْ هَؽ َ ال ِيِحَؤؾَنِكْؼ َ ِتْ  ِْ هَم  ِْ َلهْيِكِؼ لأَلَنط

َ ههْي ِ   كإذا كػػذب، حػػدَّث إذا أنَّػػو األحاديػػث يف كرد كمػػا اؼبنػػافق آايت ألفٌ  كتبعنػػا( ُُٗ:عمػػراف آؿ) لْْ
 لػػك يػػدع ال حبيػػث كافَّػػة البشػػر لػػك فيسػػتعرض اخل،... غػػدر عاىػػد كإذا خػػاف، أؤسبػػن كإذا أخلػػ ، كعػػد
طػػػػئ ألفٍ  عػػػػذرنا  اسػػػػتعماؿ أحسػػػػنت إذا كصباعػػػػات أفػػػػرادنا البشػػػػر تيقػػػػيًٌم أف فتسػػػػتطيا إنسػػػػاف، تقيػػػػيم يف زبي

 يف اؼب تلفػة اجملتمػا شػرائ  بػني يبيًٌػز أف قػادرنا  النػيب جعلػت كالػيت التقيػيم، عملٌيات يف القرآنٌية اؼبقاييم
: بعضػػهم عػػن فيقػػوؿ اؼبػػؤمنني مسػػتوايت كبػػني بػػل كالكػػافر، كاؼبػػؤمن، افق،اؼبنػػ بػػني اؼبدينػػة يف ـبػػتل  ؾبتمػػا
 كػذا، فيو كىذا ىلٌية،اج فيك امرؤه  إنك: آخر عن كيقوؿ اػبيالء، وبب لكنو كرسولو هللا وبب رجل ىذا
 . كذا فيو كىذا

 كفراسػػة القػػرآف بنػػور كموقعػػو كخصائصػػو، تقريبنػػا، إنسػػاف كػػل  ػػفات يكتشػػ  أف يسػػتطيا فكػػاف 
: يقػػوؿ فهلينمػػا األشػػ اٌص، مهػػاـ ربديػػد يف للغايػػة اندرنا أك معػػدكمنا  عنػػده اػبطػػأ كػػاف كلػػذلك ٌوة،النبػػ

: لػو كيقػوؿ العبػاس عمو أيتيو كحينما القرآف، بنور يقوؿ مىا -كسلم كآلو عليو هللا  لى– يعلىم لكذا فالف
 إهٌنا ؿبيىمَّد عم اي عباس اي: فيقوؿ عمك، كأان كمسئوليات إمارات لهمك للناس أعطيتى  أنت هللا رسوؿ اي
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 كػاف ابلعكػم بػل الضػع  يقصػد يكػن كدل- ضعيفنا رجال أراؾ كإ  القيامة، يف كندامة الدنيا، يف إلمارة
 وألنَّػػ ا خػػرين؛ علػػى كيػػرفعهم ىاشػػم لبػػم يبيػػل أف فػػيمكن قبائليَّػػة، أك عشػػائريٌة نزعػػة فيػػو رجػػل أنَّػػو يقصػػد
 لكنٌػو  ػناعتهم إلعػادة مصنا يف الناس ييدخل ال كاإلسالـ -القبلٌية الدائرة يف كترىبَّ  بقبليَّة، عهد حديث
 . يريده الًَّذم اإلنساف ييوًجد أف إذل اإلهبابٌيات من كيزيد السلبٌيات، فيقطا يػيهىذًٌب،
: فيقػوؿ أفضػل؟ األعمػاؿ أم  : يسػألو لسػائل  هللا رسػوؿ يقػوؿ حػني «االستدالؿ كيفٌية» فّذنا 

 األعمػػػاؿ أم   هللا رسػػػوؿ اي: لػػػو ليقػػػوؿ آخػػػر سػػػيأتيو ألنَّػػػو مطلػػػق؛ جبػػػواب لػػػيم فهػػػذا ،«لوقتهػػػا الصػػػالة»
 . «اصتهاد» أك «الصدقة»: كيقوؿ فيجيبو يسألو،  لث كأيتيو ،«الوالدي  ًبر  » لو فيقوؿ أفضل؟
 ىػػػذا، يػػنقيوي  الَّػػػًذم مىػػا ليعػػػرؼ قػػرآ ٌ  مصػػػباح كبيػػده النػػػاس، ىػػؤالء يت ػػػوَّؿ كػػاف أنَّػػػو ذلػػك معػػىن 
هو السؤاؿ طرح فر ة فيستثمر  يف التهػاكف مػثال عنػده الَّػًذم فػالنقو فيػو، الَّػًذم الػنقو السػتكماؿ ليوىجًٌ
. كىكػػذا هللا سػػبيل يف اعبهػػاد أك الوالػػدين، بػػر   يف مقٌصػػر أنػػو أك لوقتهػػا، الصػػالة  ػػل: لػػو فيقػػوؿ الصػػالة،

 ؽبػا أفعػاؿ إذل كتسػوقو كالشػر اػبػري دكافػا فيػو تنشػأ ككيػق اؼبكلػ  بياف يف األ ولٌية اؼبباحث اىتمت فهل
 . كنتائج آ ر

 تيصػػًب  كحينمػػا دليػػل، كىنػػاؾ كإنسػػاف، كاقػػا، ىنػػاؾ ابألدلػػة: أم «هبػػا االسػػتدالؿ كيفيٌػػة» ففػػي 
 األلفػاظ مػن! االسػتفادة؟ كيفيٌػة يف األي ػورل كٌلهػا، ىػذه بػني العالقػات ابكتشاؼ مطالىبنا تكوف مستىًدالن 

 أكالػػػيت  هللا لرسػػػوؿ التطبيقيػػػة ابلنصػػػوص يتعلػػػق كمػػػا األلفػػػاظ، كمباحػػػث األلفػػػاظ، كمعػػػا  كالنصػػػوص
 عػػن الكشػػ  كتعل ػػم فيػػو، ابلنظػػر كطالبتيػػ الَّػػًذم كالكػوف الواقػػا ىػػذا لكػػن توثيقهػػا، ككيفيٌػػة ابلسيػػنَّة، ظبَّيتىهػا
 أصػوؿ» يف قبػد ال فيهػا؟ قػدَّمتى  الَّػًذم مىػا كغػااييت، كمقا ػدم، أىدايف، فيها دبا الكرمي، القرآف كلٌيات
يو الَّػػػًذم ىػػػذا عػػػن تيػػػذكىر دراسػػػات «الفقػػػق ػػػمًٌ ػػػوى  الَّػػػًذم ابلواقػػػا نيسى ػػػب مػػػزيج عػػػن عبػػػارة ىي  زمػػػاف،: مػػػن مركَّ

 يكػػػوف ألفٌ  تصػػدَّل الَّػػػًذم ىػػذا تسػػاعد لكػػػي كل هػػا تتفاعػػػل كيريػػد م،كنيظيػػ ككقػػػائا، كأحػػداث، كإنسػػاف،
 كجػػدان لػػذلك الواقػػا كبػػني  هللا رسػػوؿ تطبيقػػات كبػػني الػػنٌو، بػػني االرتبػػاط كيفيٌػػة فهػػم علػػى مسػػتىدًٌال
 . شرمٌ الب كالواقا اؼبسائل، بع  بني ابعدت الفقو أبواب من كثري يف فجوة

َسْيِدِر ِقْم ِفيِيَسط ِإْثٌؼ  :تعػاذل قاؿ اػبمر يف فمثاٌل : ؽبذا مثالن  كلنضرب  َخْسِر َ لْْ َيْدَأِْؾَنَػ َعِؽ لْْ
َشطِفِع ِْلشَّهطسِ  َْ ه َ  َ َأْنهِتْؼ ِسهَكطَثي :قػاؿ مث( ُِٗ:البقػرة) َكَِيٌر َ  َرِبهؾل لْرَّ ِشهؾل ال َتُْ َْ َيَأْؤَيهط لَّْهِذَْؽ آ

ؾِْهههؾنَ  هههط َتُِ َْ ِشهههؾل إِ  :قػػػاؿ مث( ّْ:النسػػػاء) َحتَّهههى َتْعَلِسهههؾل  َْ َيهههط لَّْهههِذَْؽ آ َسْيِدهههِر َيَأْؤ َخْسهههِر َ لْْ نََّسهههط لْْ
ْيَظطِن َفطْجَتِشَِؾهِ  ْؽ َعَسِم لْذَّ ِْ  قػد: الكػرمي القػرآف يقػوؿ فهنػا( َٗ:اؼبائدة) َ لأَلْنَرطِذ َ لأَلْزالِم ِثْجٌس 
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 تستنبطوا أف يقتضي فكا اؼبنهج كىذا تستعصى، حينما خاٌ ةن  مشكالتكم ما للتعامل منهجنا أعطيتيكيم
 . عاشو الًَّذم الواقا يف آاييت  هللا رسوؿ فػىعَّل كما كاقعكم يف كتيفعًٌلوه اؼب تلفة، جوانبو
 مىػا ؼبعاعبػة مػنهج علػى التدر ج ظبيتموه الًَّذم كهبذا دبنهجيٌ  دللتكم -اػبمر ربرمي- اجملاؿ ىذا ففي 
ػػػا الصػػػعوبة غايػػػة يف عنهػػػا ربػػػولكم يصػػػب  حبيػػػث منكػػػرات نمػػػ تعتادكنػػػو  فػػػالعرفٌ  إدمػػػاف، إذل ربولػػػت ألهنَّ
 كسػب يف األ ػل أف كيعتػع بشػرهبا، كيف ىر اؼباء، يشرب فبا أكثر اػبمر يشرب بطبيعتو، مدمن اعباىليٌ 
 : بعضهم فيقوؿ اػبمر شرب من يبيىكًٌنو أف ىيوى  فيو األىمٌ  كاألساس اؼباؿ،

ا***  ملوكنا علنافتج كنشرهبا  اللقاء يػينػىٍهًنهينا مىا كأيسيدن
 عيػريًٌ  كقػد بعضػهم كيقػوؿ اػبمػر، يشػرب أف فعليػو الشػجاعة بقمػة يشػعر أف أراد إذا أنَّػو ذىنو ففي 

 : ًإًبل راعي ؾبرَّد أبنَّو
تنا  *** ظاهره  رىيطة اب  اي عاره  كذلك كضتييومها ألبأهٌنا أعو 

اب ينيها أكفاء  هبا ؿتي  كنيقامر أذتاهٌنا يف كنشربي  كهني
  
ا مهمػػة كفيفػػة فلهػػا   اإلبػػل، مػػن كػػذا كعنػػدم غػػٌم، أب  كأ ػػهلافٌ  أقػػرا  هبػػا أيفػػاخر أ  أكال جػػدن
 . كللمقامرة للشرب يكفيم مىا عندم أف ك نينا

 النفسػػٌية القناعػػات هتيػػزَّ  أف معهػػم تفعلػػو شػػيء أكَّؿ اغبػػد ىػػذا إذل العػػادة فػػيهم ربكَّمػػت قػػد فػػأيانس 
َشهطِفِع  اؼبتهلوؿ دائرة إذل اؼبعتاد الثابت لتهلوؿ َْ َسْيِدِر ِقْم ِفيِيَسهط ِإْثهٌؼ َكَِيهٌر َ  َخْسِر َ لْْ َيْدَأِْؾَنَػ َعِؽ لْْ
 كدلى  الكبػري، اإلمث ىيوى  كما( كبري إمث) قولو يف التفكري يف الوعي كقول الذىن فيبدأ( ُِٗ:البقرة) ِْلشَّطسِ 
ػػػوى  كمػػػا( للنػػػاس كمنػػػافا) قولػػػو يف كالتفكػػػري كبػػػري، إمث هبػػػا كػػػاف  ىػػػذه تتهلقػػػق ككيػػػ  اؼبنػػػافا، ىػػػذه قػػػدر ىي
 . اخل... اؼبنافا

ا أمػػػرنا يعيػػػد كدل تسػػػاؤؿ، موضػػػا الثابػػػت أك اؼبسػػػٌلم فأ ػػػب    كنشػػػرهبا: يقولػػػوف كػػػانوا كمػػػا بػػػو مسػػػلَّمن
 . اليـو بعد ىذا يقوؿ أف يستطيا فلن كنا،ملو  فتجعلنا
 عػػادة «فاإلدمػػاف» كاإًللػػ ، العػػادة علػػى القائمػػة «اإلدمػػاف» عمليٌػػة القػػرآف يضػػرب ىػػذا بعػػد مث 
 العػػػادة، ىػػػذه فيػػػو فتػػػتهلكَّم كػػػذا كقػػػت يف يشػػػرب أك كػػػذا، كقػػػت يف أيكػػػل أف اإلنسػػػاف اعتػػػاد إذا كمػػػا

 يف العيطػػػانيني مثػػػل كالصىػػػبيوح الغىبيػػػوؽ، اظبػػػو شػػػراب ةىليٌػػػااعب يف العػػػرب عنػػػد ككػػػاف العػػػادة، ىػػػذه فضىػػػرىب
 يكػوف أف بػد ال الظهػر كبعػد آخػر، لػوانن  الظهػر كيف معيػَّننػا، لػوانن  الضػهلى يف فيشػربوف الشام، ما عاداهتم
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 ـبتلفػة، أظبػاء ؽبػا كػاف الكػؤكس كحا اػبمر، شرب يف طريقتو للجاىليٌ  فكاف كىكذا، ابغبليب، الشام
 كالكميٌػػة اغبجػػم ككػػذلك اؼبسػػاء، يف فيػػو يشػػرب الَّػػًذم الكػػأس غػػري الصػػباح يف فيػػو ربيشػػ الَّػػًذم فالكػػأس

َرِبؾل لْرَّ َ  َ َأْنِتْؼ ِسَكطَثي  :كقػاؿ العادة ىذه فضىرب ميقىنػَّننا، كاف ىذا كل ِشؾل ال َتُْ َْ  َيَأْؤَيط لَِّْذَْؽ آ
 العػػػرفٌ  اإلنسػػػاف كأىحػػػبَّ  القلػػػب، الصػػػالةى  بشاشػػػةى  خالطػػػت أف بعػػػد جػػػاء ىػػػذا؟ جػػػاء كمػػػا( ّْ:النسػػػاء)

ي فقػػػد الصػػػالة كجػػػوب أكَّؿ يف كلػػػيم اليػػػومي، كبرانؾبػػػو حياتػػػو مػػػن جػػػزءنا أ ػػػبهلت حػػػا الصػػػالة  ييضىػػػهلًٌ
 أال مػػنهم طلػػب موازيػػة عػػادة كأ ػػبهلت صػػالةال ألًػػ  أف بعػػد كلكػػن البدايػػة، يف اػبمػػر أجػػل مػػن ابلصػػالة
 تقربوىػػا أف لكػػم فلػػيم فيهػػا تفٌرًطػػوا أف تريػػدكف كال الصػػالة رببػػوف دمػػتم فمػػا سيػػكارل، كىػػم الصػػالة يقربػػوا
 .  نينا حرَـّ مث أكال فر ة فأعطى سكارل، كأنتم

 رتي أشػػع فقػػد منهاجيٌػػة ؿبػػٌددات مػػن آاييت يف وبػػدث عمػػا تكشػػ  دل ،«الفقػػق أصػػوؿ» اي كأنػػت 
 مػن يقػا أف يبكن فالتوحيد التوحيد، إال قيمة عليها تعلوا ال التوحيد، بعد القيم أعلى حرًٌيتو أبفَّ  اإلنساف

 يتهلقػق أف يبكػن ال  هللا رسػوؿ بػو كقػاـ إليػو، القػرآف كنبَّػو بو، اإلسالـ جاء مىا كل كلكن كالعبد، اغبر
 . شيء كل سيًلبى  اغبريٌة سيًلبىت فّذا اغبريٌة، بدكف

 كلكػػن الطريقػػة، هبػػذه ألقتلعػػو اػبمػػر مثػػل تكػػن دل عػػاؼبيٌ  نظػػاـ العبوديػػة أف كجػػدتي  عنػػدما فلػػذلك 
 ؿبلًٌيػة بػل فقػ  ؿبلًٌية ليست قضٌية ألهٌنا الشيطانيَّة؛ الظاىرة ىذه ما اؼبدل طويل تدر جو  من رل بد ال كاف

 اإلنسػػػػاف، قيمػػػػة إذل نبَّهػػػػتي  أٌ ً  فعلتػػػػو الَّػػػػًذم أفعلػػػػو؟ الَّػػػػًذم فمػػػػا. اغبيػػػػاة نظػػػػم سػػػػائر يف كتػػػػدخل كعاؼبيَّػػػػة،
تػػو، كاسػػت لفتيوي، عاىدت ػػو، أنػػم كذكػػرتي  اإلنسػػاف، أنبيٌػػة عػػن تصػػورنا للنػػاس كأعطيػػتي   األمانػػة كضبَّلتػػو كخريَّ
 لػو فػرىدىدتي  الرسػل، بعػد ةحيجَّػ هللا علػى للنػاس يكوف لئاٌل  علٌي، وبتىجَّ  أف منو كقبلتي  عليو، اغبيجَّة كأقمتي 

 رسػالتو أك حياتو يف «الغيبي ة للخوارؽ» مكاف ال بنيبو  أتيتو ىذا فعلت أف كبعد بناءه، كأعدتي  إنسانٌيتو،
ا كزكدت  مػػن ىائلػػة بكميٌػػة زكَّدتيػػو لػػو فبػػا إلتٌباعػػو اسػػتعدادنا أكثػػر النػػاس ليكػػوف كحريَّتػػو بشػػريٌتو علػػى أتكيػػدن
ػيَّو آايت ال الكػرمي الكتػاب آايت كخوارقػو زاتومعج فجعلتي  اغبسية، اػبوارؽ  مشػاىديها أعنػاؽ تظػل حسًٌ

 الطػػني مػػن يصػػنا كأف اؼبػػوتى، إحيػػاء مػػن عيسػػى أعطيػػتي  مىػػا مثػػل أيعطػػو كدلىٍ  كقوعهػػا، غبظػػة خاضػػعني ؽبػػا
 مكػة أىل ككاف أعطيها، اليت التسعة ا ايت كال موسى عصا مثل أيعطو كدل اخل، فيو ينفد مث الطري كهيئة

ههَؽ  :لػػو كقػػالوا الضػػركرة مسػػتول علػػى كوبتاجونػػو اؼبػػاء ب ػػوفوب ِْ َشههط  ههَر َْ ِِ ههَػ َحتَّههى َتْف َؽ َْ ِْ ههْؽ ِنههْ  َ َقههطِْؾل َْ
ْشَِؾًعههط ِقههْم  بلسػػانَّو ؽبػػم ليقػػوؿ لػػو  قػػاؿ كمػػا كػػاف  منػػو األخػػري كالػػرد ،(َٗ:اإلسػػراء) لأَلْثِض َْ

َحطَن َثبِ ء َىْم ِكْشِت ِإال َهَذًرل َثِسؾال  (. ّٗ:اإلسراء) ِسَْ
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 أف: األكؿ األمػػر أمػػورنا، مػػنكم طلبػػت قػػد إنَّػػم: القػػرآف لنػػا يقػػوؿ ابألدلػػة السػػتدالؿا كيفيٌػػة ففػػي 
يًٌؤىػا، كعػػيكم قػػول تيفعًٌلػوا  يف سػػريكا أف: لكػػم كقلػتي  كاألرض، السػػموات يف مىػػا انظػركا أف: لكػػم كقلػػتي  كهتي
 أنبيائهػػػا، مػػا تعاملػػػت ككيػػ  ؽبػػا، حػػػدث كمػػا كيرىبهػػػا، سػػبقتكم، الػػيت األمػػػم أريػػتيكيم انظػػركا، مث األرض
 مػػػا للتعامػػػل كمنػػػاىج كقواعػػػد سػػػنننا ىنػػػاؾ أف لكػػػم كبيَّنػػػتي  إليػػػو، آلػػػت كمػػػا كتبهػػػا، مػػػا تعاملػػػت ككيػػػ 

 . األنبياء ككتب كاألنبياء، النيبوَّات،
 قػػد كتكونػػوف معػػي، كالتعامػػل مػػٌم، االسػػتفادة كيفيٌػػة يف حاضػػرة األمػػور ىػػذه تكػػوف أف كييفػػرتىض 
ػػػر، ابلتػػػدب ر، قمػػػتم ػػػي أك االسػػػتقباؿ مراحػػػل صبيػػػا كاسػػػتعماؿ كالتػػػذك ر، لتعق ػػػل،كا كالتفك   حبسػػػن للقيػػػاـ التلقًٌ

 كاػبػػعات األمػم أحػواؿ يف كنظػػركم جػاىزة، التلقًٌػي علػػى كقػدرتكم حينئػذو، ميعىػػدَّة أجهػزتكم فتكػوف التلقًٌػي،
 الػػيت للكتػػب ةكاإلهبابيٌػػ السػػلبٌية ا  ر معرفػػة عليهػػا تبنػػوا لكػػي كأفئػػدتكم عقػػولكم كدركسػػهايف كالتجػػارب

 بػني مػن الباطل أيتيو ال كاحد كتاب إ : لكم كقلتي  مٌم، االستفادة كيفٌية تتعلَّموا لكي ىذا يف سبقتم
 يف ؼبػػػا كشػػػفاء كموعظػػػة، ذكػػػرل، أنٌػػػم منهػػػا، أك ػػػاؼ بعػػػدة نفسػػػيٌ  لكػػػم كك ػػػفتي  خلفػػػو، مػػػن كال يديػػػو

 كأسبتٌػا النػور، إذل الظيليمػات مػن اسللنػ إخػراج كسػبيل مسػتقيم، ك ػراط كحكمة، كىداية، كنور، الصدكر،
 فهػل مػٌم، االسػتفادة كيفيٌػة يف حاضػرة اؼبناىج ىذه تكوف أف فييفتػىرىض. أقـو ًىيى  لليت اؽبداية على بقدرة

 !! األمور؟ ىذه أت يل إذل األ ولي وف التفت كىل كلَّو ىذا استهلضرمت
 كيػدخلم التعػارض، كيػدخلم النسػد، خلميػد بلغػاهتم، شػبيو لغومٌ  نوه  أٌ ً  إذل نظركا األ ولي وف 

ػػػرًجىم لكػػػي عقليٌػػػاهتم إذل كأحتػػػاج التنػػػاق ،  ضبػػػل أك أتكيػػػل، بعمليٌػػػات كالتعػػػارض التنػػػاق  مػػػن أحيػػػاانن  زبي
 ىػػذا فهػػل ذلػػك، غػػري إذل أخػػرل ؿبامػػل علػػى أخػػرل لنصػػوصو  كضبػػلو  معيَّنػػة، ؿبامػػل علػػى نصو ػػي لػػبع 
 . ال: الصري  اعبواب معي؟ تعامللل مناىج أك أساليب من علَّمتكموه الًَّذم

 القػػرآف خصػػائو مػػن خاليػػة أخػػرل قواعػػد قبػػد األ ػػوليَّة كتبنػػا يف االسػػتنباط لقواعػػد أنيت كحينمػػا 
ا منػػو ذبعػل الػػيت كمػزاايه ُن  كحركتػػو، الكػو ٌ  للوجػػود معػاداٌل  كحركتػػو، للكػوف مسػػتوعبنا معًجػزنا، متعالينػػا، نػوَّ
 ربتػػل أف هبػػب ككػػاف مػػثال، «القػػراءتني بػػني اصتمػػع» اظبػػو شػػيء عػػن أ ػػولنا يف كػػالـ ىنػػاؾ لػػيم فلػذلك
 جػػػزَّأانه فقػػػد العكػػػم علػػػى بػػػل ،«البنا ي ػػػة القػػػرآف بوحػػػدة» يتعلٌػػػق شػػػيء أ ػػػولنا يف كلػػػيم فيػػػو، موقعهػػػا
 ًعًضػني، القػرآف قػرءكا الػذين ىػؤالء ذلػك يف أشػبهنا فكأنٌنػا متنػاثرة، أعضػاء إذل كحوَّلنػاه كعضَّػيناه، أجزاء،
 كذلك طبسمائة، آخركف كقاؿ ثالشبائة، آخركف كقاؿ آية، كأربعوف مئتاف األحكاـ آايت إف: بعضنا فقاؿ
تىموىا قوانني كفق معيَّنة آايت القرآف من تنتقوف أنَّكم يعم نػىنػٍ  عالقػة ال كتلك أحكاـ آايت ىذه لتقولوا سى
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 كاألمػر أمػر ىػذا: فقلتم فيها، و ربيىكًٌم أف من بدالن  ف، العرب لغة حكَّمتىم قد ألنكم ؼباذا؟ ابألحكاـ ؽبا
 أحكػػاـ، آايت ىػػذه لتقولػػوا ذلػػك شػػابو كمػػا النهػػي، كآايت مػػٌم، األمػػر آايت فأخػػذمتي  الوجػػوب، يقتضػػي
 كآايت أحكػػاـ، فيهػػا كقىصىصػػي أحكػػاـ، فيهػػا فأمثػػارل أحكػػاـ، علػػى تشػػتمل أبكملهػػا آاييت أفٌ  كاغبقيقػػة
 كمػا مشػركع، ىيػوى  مىػا لتبػنٌي  شػرعٌية أحكػاـ فهنػاؾ وًٌعة،متن فاألحكاـ أحكاـ؟ أيَّة كلكن أحكاـ، األحكاـ

ػػػوى  ـه  كىنػػػاؾ إليهػػػا، كنبَّهػػػتكم إليهػػػا، أرشػػػدت كم عقليٌػػػة أحكػػػاـ كىنػػػاؾ مشػػػركع، غػػػري ىي  أيضنػػػا منطقيَّػػػة أحكػػػا
 قصصػػػتيها قػػػد كالكػػػوف االجتمػػػاع كسػػػنن كالتػػػاريد كالعلػػػم اؼبعرفػػػة قضػػػااي يف أحكػػػاـ كىنػػػاؾ إليهػػػا، نبَّهػػػتيكم
 الًَّذم األساس النوع ىيوى  النوع ذلك تعتعكا كأف كاحد، نوع على تقتصركا أف آثرمتى  كلكن ا،أبكمله عليكم
 . إليو أيرشدكىم دل أمر كىذا بو، أتخذكف أك إليو، تلجأكف
 كطيػػػػريؽ للمجتهػػػد، كضػػػعوىا الػػػيت كاألركػػػاف الشػػػػركط كنػػػرل ،«الفقػػػق أصػػػوؿ» يف أنيت حينمػػػا إذنا 
 إذل حاجػة يف كلهػا الكػرمي، القرآف على كضبىَّلوىا لغات أحكاـ من كضعوه كما الكرمي، القرآف ما التعامل
 الػػػركنني قػػػدمناه مىػػػا كيف الػػػدليل، مػػػن االسػػػتفادة كيفيٌػػػة  ػػػياغة لنيعيػػػد اجمليػػػد القػػػرآف ىدايػػػة نػػػور يف مراجعػػػة

 . لوبةاؼبط اؼبراجعة مباذج من مبوذج تعريفو خالؿ من حقيقتو أخذان إذا األ وؿ علم أركاف من األساسٌيني
ا يكوف أف: ىو اؼبستفيد حاؿ إفٌ : قلتم أنتم: يقاؿ أف يبكن( اؼبستفيد كحاؿ) كقوؽبم  ُن  آبايت ميًلمَّ

 أف: كقلػتم -اخل... طبسػمائة أـ كأربعػني ثالشبائػة أـ ثالشبائػة- حسػاهبا يف طريقتػو لػو مػنكم ككله  األحكاـ،
ا يكػػػوف ُن  يرتفػػػا كأحيػػػاانن  األحكػػػاـ، آايت بعػػػدد انن أحيػػػا خبمسػػػمائة كحػػػدَّدسبوىا األحكػػػاـ، أبحاديػػػث ميلًػػػمَّ

 لغويَّػػػة أحكػػػاـ ىنػػاؾ إفٌ : أيضنػػػا كقلػػتم ذكرسبػػػوه، رقػػم أكػػػع كىػػػذا كمائػػة ألػػػ  أك تسػػعمائة إذل هبػػػا بعضػػكم
ػػدمتي   دكف حػػدةكا ألحكػػاـو  صبيعنػػا كأخضػػعتموان العػػرب، كلسػػاف أكلسػػانو،  النػػيب لغػػة كبػػني بيػػم، فيهػػا كحَّ

 . -اإلشارة سبقت كما– كاؼبزااي االختالؼ مالحظة
 فهػػو الكػػرمي، القػػرآف ربػػدم يف داخػػله  كلكنَّػػو ابلضػػاد، نطػػق مىػػن أفصػػ   هللا رسػػوؿ كػػاف نعػػم، 
 مػػن ال دبثلػػو أيتػػوا أف سػػواه كال ىيػػوى  ال يسػػتطيا كال القػػرآف، ىػػذا دبثػػل أيتػػوا أف  هللا ربػػدَّاىم فبَّػػن كاحػػد
ػػدمت لكػػػنَّكم اعبػػن، مػػػن كال اإلنػػم  األخػػػرل، العػػرب لغػػػة مػػا كاحػػػدة أحكامنػػا كأعطيتمػػػوان كبينػػو، بيػػػم كحَّ

 . كثرية أخطاء ىذا على ترتَّب كقد كؽبجاهتم
 لسػػػا  مػػػن اؼبسػػػتنبطة القواعػػػد تقصػػػدكا كدل اللغػػػة، بقواعػػػد ييلًػػػم أف هبػػػب اؼبسػػػتفيد ىػػػذا: إفَّ  كقلػػػتم 
 قواعػدكم ككضػعتم كقلػتم هللا كػالـ أل  بلسػا  ربػدَّثتي  فػأان أنػتم، كضػعتموىا الػيت القواعد قصدمت لكنَّكم
 إٌ ً  تقولػػػوا أف لكػػػم فلػػػيم( ّٔ:طػػػو) ِإْن َىهههَذلِن ََْدهههطِحَرلنِ  :فػػػأقوؿ كلسػػػا  للغػػػيت ال للغػػػاكم كفقنػػػا
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، أك ىنا، أخطأت لًٌلوا تدرسوا، أف عليكم لكن القواعد، عن خرجتي  أك شذذتي  جعلها الًَّذم السبب كربي
ال  اليت الصيغة هبذه تىرًد  ذلػك، خػالؼ علػى كبػوًكم ألحكػاـ كفقنػا قلتيهػا أنػم ثبػت فػّفَّ  كبػوًكم، قواعد زبي

 قبػد مػثال الػرازم اإلماـ استدراكات نظران كإذا أان، قراءايت يف كليم النهلو، أحكاـ يف اتػيعىدًٌلو  أف فييفرتىض
 لقواعػػد اؼب الفػػة أك الكػػرمي، القػػرآف يف كردت الػػيت النهلويَّػػة اؼب الفػػات عػػن كيًتبػػت الػػيت الكثػػرية التػػأكيالت
 قواعػػػد يف األ ػػػل لػػػتمجع فلًػػػمى  األ ػػػولٌيني، أقػػػواؿ يف العيجػػػاب العجػػػب كقبػػػد ؽبػػػا، التأكيػػػل كطػػػرؽ النهلػػػو،
: تقولػوف كآنػذاؾ القػرآف، لسػاف علػى مبنيٌػا ذبعلػوه كدل بػدك، لسػاف علػى مبنيٌػا التصػري  قواعػد كيف النهلو،

 . الشاذ ىيوى  القرآف كييصب  األمر، تعكسوا أف ًمن بدال ككذا كذا كذا قبيلة لساف يف شذكذنا كرد
 الػػػيت األ ػػػوؿ تلػػػك علػػػى بنيػػػت الػػػيت فػػػة،اؼب تل التػػػأثريات لنجػػػد «الفقػػػق» إذل نرجػػػا أف كنسػػػتطيا 
يتىهلدًٌيػػة كلغتػػو القػػرآف، بػػني التسػػوية تلػػك علػػى بنػػاءن  تكونػػت

 التعبػػري، يف  النػػيب أسػػاليب كبػػني اؼبعًجػػزة، اؼب
 !!. اجملاؿ ىذا يف عاٌمة بصفة العرب كأساليب
 أبف مطالػػبه  اجملتهػػد ىػػذا إفَّ . للتػػدب ر شػػركطنا تضػػعوا دل كلكػػن اجملتهػػد، يف كثػػريةن  شػػركطنا كضػػعتم مث 
ا تػػرا ن  لوجػػدان كلٌػػو للقػػرآف التػػدبٌر بعمليٌػػات قػػاموا اجملتهػػدين أفٌ  كلػػو القػػرآف، يتػػدبَّر  التػػدب ر كيفيٌػػة يف ضػػ من
ا بو ػػفو القػػرآف ؾبتهػػد ييقػػاًربى  فهلػػني ا ف،  لتػػدب را يبػػق كدل التػػدب ر؟ خطػػوات كمػػا يفعػػل؟ الَّػػًذم فمػػا ؾبتهػػدن
 يريػػد مػن يبارسػػو «التػدبٌر» كمنػػاىج قواعػد التضػهلت ذلػػك اجملتهػدكف فعػػل لػو الفضػائل مػػن فضػيلة ككأنَّػو
ػا يكػوف أف ينبغػي كػاف أف بعػد ذاتيٌػة ذبربػة فصػار يشػاء مىا يشاء من فيو كيقوؿ  القػرآف مػا للتعامػل منهجن
، مبػدأ شػيءو  لكػل أف لعػرفتم هبػذا أخػذمت كلو تتدبَّرك ، أف أدعوكم كنت: القرآف يقوؿ. الكرمي  كأف كمػآالن
 إفَّ : تقػػوؿ أف فقبػػل اؼبػػآؿ، حػػا معكػػم تسػػري كإمٌبػػا ابؼببػػدأ، علمكػػم علػػى تقتصػػر ال السػػليمة التػػدب ر عمليٌػػة
: كتقػوؿ كٌلهػا، اؼبسػرية ىذه تعرؼ ألفٌ  ؿبتاج أنت كذا، على أك لكذا تدؿ إهٌنا أك كذا، ا ية هبذه اؼبراد
 علػػى دلَّػت فكيػػ  الفػال ، الشػػيء علػى تػػدؿ سػياقها كيف السػػورة، ىػذه يف ريبػػةالك ا يػة ىػػذه كانػت إذا

، أكسيئة سليمة، كغري دقيقة، غري مآالهتا أحكامنا إرلٌ  تنسبوف أحياانن  رأيتكم فأان اؼبآؿ؟ كما ذلك؟  أحيػاانن
 لضػع  أك ركم،تدب   لًقلَّة أك أنتم، لعقولكم اغبقيقة يف كالتهمة هتمة، عليَّ  تضعوف كأنكم تكونوف كبذلك
 . اختالؽبا أك هبا قاربتمو  اليت اؼبناىج
 يعػػرؼ أف اؼبسػػتدؿ مػػن فنريػػد( اؼبسػػتفيد حػػاؿ) أك( اؼبسػػتدؿ حػػاؿ) يف النظػػر إلعػػادة كبتػػاج فػػّذنا 
 اؼبسػػتقبل استشػػراؼ علػػى بقػػدرة مػػزكَّدنا يكػػوف كأف العديػػدة، جوانبػػو يف خبػػعات مػػزكَّدنا يكػػوف كأف الواقػػا،
 حكػم أك فتػول، يف سػواء سػيهلدث الَّػًذم مىػا يعػرؼ معيَّنػة بفتػول يفػيت فهلينمػا الت،اؼبآ كمعرفة كذلك،
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 النػػاس ينسػػى فػػرتة فبعػػد بيئتهػػا، يف ذلػػك  ػػدر الػػيت األٌمػػة ثقافػػة مػػن جػػزء إذل يتهلػػوَّؿ أف إذل مآلػػو قػػانو ٌ 
 يشػػيا تقليػػد أك ثقافػة، أك عػػادة أك عيػػٍرؼ أنَّػو فقػػ  كيعرفػوف كيػػذكركف الفقهػػيٌ  القػوؿ أك اغبكػػم أك القػانوف

 . اجملتما ذلك يف
 حدثت، كدلى  حدثت، كي  معرفة من لكم بد ال كالعادات كالتقاليد، كالثقافات، األعراؼ، فهذه 
هْر َ  :كأقػوؿ أربػداكم حينمػا أل ٌ  تيعاجل؛ أف يبكن فكي  سلبيَّة إهٌنا كتبدكا ربدث كحينما ُِ لَن ِإنَّ َىهَذل لْْ

ْيِِ  ِْلَِّتء ِىَء َأْقَؾمِ  َْ (اإلسراء:ٗ )ىيوى  بو أجيءي  حكمو  أم أبفَّ  كعيكم يف دائمنا ىذا يىثبيت أف فيجب 
ُو  بو هبرم أنَّو أم آخر، حكم أمٌ  من أقوىـ  الواقا، عن بعيٌدا نزىعى  قد حكمنا ذبدكف فهلينما كإعجاز، ربدًٌ
 ذلػك مشػاكل، إذل قػاد أك مقا ػدم، عػن خػركج إذل أٌدل أك طٌبقتمػوه، حػني فسػاد أك حرج إذل أٌدل أك

 . إرلٌ  تنسبونو فًلمى  منو، برمءه  أ ٌ  يعم
 دال ػػل معرفػػة» فنأخػػذ حػػٌددكىا كمػػا الثالثػػة أركانَّػػو نراجػػا أف العلػػم ىػػذا يف اؼبراجعػػة تكػػوف ىنػػا 
 بػدليل نػؤمن ككبػن دلػيال، كأربعػوف تسػا إهٌنػا يقػرركف مفهػ فيهػا، النظػر كنيعيػد «اإلرتػاؿ سػبيل على الفقق
 أفٌ  علػى هبػا فنهلػتج    هللا رسوؿ سٌنة كىو كتطبيقيٌ  أتكيلي آخر كدليل الكرمي، القرآف كىو منشئ كاحد
 هبػػػذا أل ػػػهلابو علَّمػػػو أك الشػػػكل هبػػػذا طبَّقػػػو  هللا رسػػػوؿ ألفٌ  كػػػذا؛ الفالنيَّػػػة اؼبسػػػألة يف القػػػرآف مػػػراد

 بتضاريسػػو نعرفػػو أف بػػد كال اعبػػواب، منٌػػا كيطلػػب السػػؤاؿ ييفػػرز الَّػػًذم الواقػػا نعػػرؼ أف علينػػا مث الشػػكل،
 قػاـ، ككيػ  كخلفيَّاتػو، كفلسػفاتو، كنيظيمػو، الواقػا، لػذلك تشػ يو اجملتهػد لػدل يكػوف أف بد كال كلها،
 فيػػػو، السػػػائدة كاؼبفػػػاىيم كاالجتماعيٌػػػة، االقتصػػػاديٌة بنيظيمػػػو كمعرفػػػة النظػػػاـ، ذلػػػك بيػػػمى  األسػػػم أمٌ  كعلػػػى

 أصػػػوؿ» يف كلٌػػػو ىػػػذا معرفػػػة مػػػن بػػػد فػػػال اختالفهػػػا، علػػػى األنسػػػاؽ تلػػػك كحلقػػػات القائمػػػة، كاألنسػػػاؽ
 . قا رنا يكوف فّنٌو كإال «الفقق

 يسػٌمى مىا من بد ال فّذنا ىذا، بكل ييًلمٌ  أك وبي  أف فىردو  إنسافو  على اؼبستهليل من أنَّو أدركنا كإذا 
 أييت فػػال النصػػوص، كيف الواقػػا يف اؼبتعػػٌددين اػبػػعاء تضػػم الػػيت اجملػػاما مػػن بػػد ال أك اعبمػػاعٌي، ابالجتهػػاد
 كػذا علػى يػدؿ الصيغة هبذه أييت الًَّذم النو: يقوؿ لكي العربٌية اللغة قواعد بع  إال يعرؼ ال ش و

، كاقػا يف نػزؿ قػد فػالنو. ذكػران الػيت اعبوانب إذل لتفاتا دكف  مبػ  يعػي  كػاف  نػيبٌو  علػى كنػزؿ معػنيَّ
 اإلؼبػاـ مػن اؼبسػتدؿ أك للمجتهػد بػد فػال معػو، التاريد كضبىلىو يرىبنا، كضبل عصرو، على كطيبًٌق معيَّنة، حياةو 
 كأىػداؼ الشػارع مقا ػد وبقق حبيث ذلك إذل كما كالتطبيق، كالبناء، الفهم على قادرنا يكوف لكي بذلك

 . اؼبكٌلفني
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 إنَّػػػم: لػػػك كقلػػػتي  ،«التارخييٌػػػة الصػػػوكرة» لػػػك أكضػػػهلتي  فقػػػد ىػػػذا اؼبسػػػتدؿ أيٌهػػػا تفعػػػل دلى  كإذا 
ا، كاقػا لكنٌػو -ا ف– غيػبه  ىيػوى  مؤقَّػتو  غيػبو : غيبػني علػى أنطػوم كأ  الزماف، عع سأتكشَّ ي   كىػذا غػدن

 يف عنػػو يكشػػ  كقػػد بعلمػػو،  هللا يسػػتأثًر بػػل يتكشَّػػ  ال مطلػػقو  كغيػػبو  النسػػيٌب، ابلغيػػب نسػػميو مىػػا
ا بو ػفك لػك بػد فال ا خرة، الدار  ال ؼبشػكالت أحكػاـ السػتنباط الكػرمي القػرآف تيقػاًربى  أف تريػد ؾبتهػدن
ا تكوف أف من بد ُن  اؼبناسػبة، اؼبقاربػة بعمليٌػات كتقػـو كاقػا، ىيػوى  كما غيب، ىيوى  مىا حدكد لتعرؼ هبذا ميًلمَّ

 . كذا عن ينهى أك بكذا، أيمر أك كذا، على يدؿ أك كذا، على يدؿ القرآف إفَّ  تقوؿ لكي
 يكػوف أف مػن إذنا بػد فػال ىػذا، ذباىلػت قد إهٌنا أك ىذا، تفعل أف «الفقق أصوؿ» تستطا دل فّذا 
 مضايق تدخل أحياانن  العلـو ألفٌ  األ وؿ؛ ؽبذه كاالنطالؽ اغبيويٌة إلعادة تتم كمراجعاته  أل،يبي  فراغه  ىناؾ
 يبكػن ال كأنَّو الغرٌف، اإلنساف عند التاريد بنهاية «فوكياما» يقوؿ كعندما اؼبسيطرة، األفكار نتيجة معيَّنة
ػػ فهػػل الغػػرف، اإلنسػػاف ىػػذا بػػو جػػاء فبىػػا أبحسػػن آخػػر إنسػػاف أييت أف  ال: اعبػػواب! ىػػذا؟ يف  ػػادؽ وى ىي

 . التاريد هناية عندان كابلتارل النهاايت، مضايق دخل الغرف فالنسق
 (The end of hist)، اإلنساف هناية (The end of man)، يف للدخوؿ (modernity، end 

of this، and this، and this )ػ نسقنا يعيد كدل ينغلق، بدأ الغرف النسق ألفٌ  ؼباذا؟  أف يسػتطيا امنفتهلن
ػػػػا، يكػػػػن دل كألنَّػػػػو اؼبسػػػػتجدات، يسػػػػتوعب  كنفػػػػى أكقػػػػرف قػػػػرف قبػػػػل ابليقينيَّػػػػة الفكػػػػر ىػػػػذا قػػػػاؿ فقػػػػد منفتهلن

 . شيء كل عن اليقينيَّة كينفي ابالحتمالية، يقوؿ اليـو كىاىو االحتمالٌية،
 يف كأزمة ٌية،اإلنسان العلـو يف أزمة فعنده كأزمات، مضايق يف ابإلنساف يدخل ىيوى  اغبالة، ىذه يف 
 النٍسػػػق أٌمػػػا كالطبيعػػػة، اإلنسػػػاف علػػػى أيغلًػػػق مغلىػػػق، نسػػػق ألنَّػػػو إخل؛... اؼبػػػنهج يف كأزمػػػة الاٌلىوتيَّػػػة، العلػػػـو

 كالنػػار، اعبنَّػػة إذل العهػػد عػػادل ًمػػن اإلنسػػاف علػػى مفتػػوحه  مفتػػوح، نىٍسػػق فهػػو معػػو نتعامػػل الَّػػًذم اإلسػػالميٌ 
 بكػل الكػوف علػى مفتػوحه  للكتب، الًسًجل كطيٌ  السماء تيطول أف إذل اػبلق، بدأ من اغبياة على مفتوحه 

، كتنتشػػػر الكواكػػػب تنػػػدثر أف إذل فيػػػو مىػػػا  يػػػدخل لكػػػي دبغلػػػق لػػػيم فهػػػو اغبيػػػاة، تنتهػػػي أف كإذل النجػػػـو
ت : فقالوا ENDS الػ أفكار دخلوا األ ورٌل، كًمنو الفلسفيٌ  تراثنا يف علماءان كبع  كالنهاايت، األندايَّ

 عػن إال تصػدر دل األقػواؿ ىػذه «شػيئنا للخػالف السػالف يػرتؾ مل»ك «كػاف ؽتػا أبػدع افاإلمك يف ليس»
 مػن النسػق ىػذا أف حػني يف القػرآف، الكػو ٌ  الكتػاب عػن النفصػامو للنٍسق اؼبعريفٌ  األيفيق ابنسداد قناعات
ض بو القرآف جاء الًَّذم التجديد مبدأ خالؿ  األمػم، لػدل أفكارنا ىناؾ كلكن ييغلىق، كال ينغلق أاٌل  بو ييفرتى
ا ،«يسيػػد ها مىػػ  تتطلػػو الػػيت الػػذرا ع» قواعػػد إذل تتهلػػٌوؿ ابػبطػػر الشػػعور مثػػل  مىػػن تطف ػػل لذريعػػة فسػػدن
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ػػلو  ىػػوغري  عنػػد كالوقػػوؼ السػػلبٌية، اغبالػػة معاعبػػة مػػن البػػاب نيغلػػق االجتهػػاد ؾبػػاؿ كدخولػػو لالجتهػػاد، مؤىَّ
 (. The End of Ijtiha) ذلك

 أك ألعرافنػا، ـبالفنػا نيريده ال شيئنا إلينا تيدًخل أف لبشى أخرل كًفرىقنا طوائ  ىناؾ أفٌ  نرل كحينما 
 األقػػل علػػى -«كاصتماعػػة السػػن ة أهػػل» أنفسػػنا نسػػمي الَّػػًذم كبػػن- ألًفنػػاه ؼبػػا ـبالفنػػا أك لتقاليػػدان، ـبالفنػػا
 انفتػاح ال إذنا كاعبماعػة، السيػٌنة أىػل كنسػق ،«كاصتماعػة السيػن ة أهػل» نسػق ىيوى  ىذا: كنقوؿ النٍسق نػيٍغًلق
 الَّػػػًذم كأان عػػػنهم، دافعػػػتي  الَّػػػًذم كأان البىيػػػت، أىػػػل فبيىثًٌػػػل أان: يقػػػوؿ كالشػػػيعيٌ  أخػػػرل، جهػػػةو  أيٌػػػة علػػػى فيػػػو

 إرلٌ  آخػػر أحػػدو  اندسػػاس أك بتغلغػػل أظبػػ  فػػال ىػػذا، علػػى نسػػقي فػػأيغًلقي  كىرًثػػتيهم الَّػػًذم كأان تػػراثىهم، تبػىنَّيػػتي 
 فػػالقرآف القػػرآف، يرفضػػها الػػيت اؼبغلقػػة األنسػػاؽ مػػن ؾبموعػػة أسػػر يف كقعػػت قػػد نفسػػها األٌمػػة ذبػػد كىكػػذا
َتَعهطَْْؾل  :كيقػوؿ  لثػة مػرَّة كىباطبهم حرَّفتم، إٌنكم: كيقوؿ يومنا الكتاب أىل ىباطب مفتوح نسق مصدر

ههط َأْ   :فيقػػوؿ أخػػرل مػػرة كىبػػاطبهم ،(ْٔ:عمػػراف آؿ) ِإَْههى َكِلَسههٍة َسههَؾلٍ  َنْيَشَشههط َ َبْيههَشِكؼْ  ِ َ ِإنَّ ِقههِم نَّ
َِيؽٍ  ِْ ي َأْ  ِفء َا ٍل  ِكَتهطِذ ِإال ِههطَِّْتء  :لنػا كيقوؿ( ِْ:سبأ) ِإيَّطِكْؼ ََْعَلى ِىًِ طِ ِْؾل َأْىهَم لْْ َِ َ ال ِت

 هنائيٌػة  ػارمة بفتػاكل األمػور كبصػر أف يبكػن ال اؼبفتػوح النسػق ىذا ففي( ْٔ:العنكبوت) ِىَء َأْحَدؽِ 
ػػا النسػق يسػتمر أف ينبغػػي بػل ،تفعػل ال أك كأفعػػل كحػراـ، حػالؿ يف كقػوائم  كتكػػوف يسػتوًعب لكػي مفتوحن
 حينمػػا ألنٌػك بكلٌيتػػو؛ للنسػق حاميػة ضػػواب  «كالعمػراف كالتيكيػػة التوحيػد» اغباكمػة العليػػا القرآنيٌػة القػيم
ػػػز النسػػػق تيغلًػػػق ػػػا فيظػػػل القػػػرآف إذل مسػػػتند النسػػػق ىػػػذا أف كييفتػىػػػرىض االسػػػتيعاب، عػػػن يعجى  لكػػػي مفتوحن

يستىج يستوًعب
 . األيمَّة يف اعبديدة القول كيستوعب دَّات،اؼب

 اطتالصة:  
 العلػػم، ىػػذا مراجعػػة بضػػركرة: نقػػوؿ أف نسػػتطيا فقػػ  التعريػػ  مراجعػػة يف زلنػػا ال ككبػػن ا ف إنٌنػػا 
 مراجعتػو األدلػة، ىذه من كاالستنباط االستدالؿ كيفٌية يف مراجعتو دليال، يعتع كفيما األًدلة، يف مراجعتو

 معػو، كالتعامػل القػرآف مقاربػة كيفيٌػة كمنهػا أخػالؽ، مػن بػو يتَّصػ  أف ينبغي كما ستىًدؿ،اؼب موا فات يف
 الكػرمي القػرآف يف مىػا بػني قبمػا لكي الكرمي؛ القرآف فالؿ يف ككٍضًعها  هللا رسوؿ سينَّة يف النظر ككيفٌية
، تنظري من ، كعملو  أحياانن  لقػد. الكػرمي القػرآف ؼبراد عمليٌ  تبينيو  من  هللا رسوؿ تطبيقات يف ماك  أحياانن

 دراسػة عنػد الباحػث ليتنبو التقدمة هبذه ىذا كتابنا من التارىبيٌ  للقسم نقدـ أف الضركرمٌ  من أفٌ  كجدت
 . اؼبوفق كهللا. بدكهنا عليو البناء يبكن فبا أنٌو أك اؼبراجعة يستهلق فبا فيها مىا إذل فرتة أك مرحلة كل
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 الفصل األكؿ
  

  :«أصوؿ الفقق»تعريف عل   
، االسػػتدالؿ هبػػا كيفيٌػػةك ، و ؾبمػػوع طػػرؽ الفقػػو علػػى سػػبيل اإلصبػػاؿأبنَّػػ «أصػػوؿ الفقػػق»عرفػػوا علػػم  

 تنا لو. عكقد تقدمت مراج .(65)حاؿ اؼبستدؿ هبا كيفٌيةك 
   :موضوعق 

بعػد الرتجػي   االجتهػاداهتا بطريق زئيٌ ة جبشرعيٌ ة من حيث إثبات األحكاـ الة السمعيَّ شرعيٌ األدلة ال 
  .(66)عند تعارضها

  :فا دتق 
لالجتهػػػاد  ة مػػػن األدلػػػة الػػػيت نصػػػبها الشػػػارع للمػػػؤىلنيشػػػرعيٌ إهبػػػاد القػػػدرة علػػػى معرفػػػة األحكػػػاـ ال 

  .كاؼبستوفني لشركطو
كمػػػدارؾ ، دينمػػػن ىػػذا العلػػػم فهػػو معرفػػػة مػػذاىب اجملتهػػػلالجتهػػػاد  يسػػتفيده غػػػري اؼبػػؤىلنيمىػػػا أٌمػػا  

القػػدرة علػى دراسػػة اؼبػذاىب كربليلهػػا كالقػدرة علػػى االختيػػار   ػػورلٌ األحكػاـ عنػػدىم حبيػث تنمػػو لػدل األ
  .كالت ريج على قواعد األئمة اجملتهدين، منها كالرتجي  بينها

  :العلـو اليت استمدت مسا ل العل  منها 
مات ال يستطيا لو مقدٌ  كلكنَّ ، ريهمستقل عن غ، يف حقيقتو علم قائم بذاتو «أصوؿ الفقق»علم  

  :االستغناء عنها قد استمدت من علـو كثرية  ورلٌ األ
وف يف تبالػػذم اعتػػاد الكػػا «رسػػطيٌ اظتنطػػق األ»فػػبع  ىػػذه اؼبقػػدمات قػػد اسػػتفيد مػػن علػػم   ( أ)

لفػػد الٌ كانقسػػاـ ، ة كأقسػػامهالفظيَّػػكمباحػػث الػػدالالت الَّ  مػػني أف يقػػدموا لكتػػاابهتم هبػػااأل ػػوؿ مػػن اؼبتكلٌ 
مبػادئ التصػورات مػن األقػواؿ الشػارحة  عػن -بنػاء علػى ذلػك-الكػالـ  كاغباجػة إذل، تصور كتصديق إذل

                                 
طق جابر العلوان، الرايو جامعة اإلماـ دمحم ب  سعود دراسة كحتقيق  «ا صوؿ يف عل  أصوؿ الفقق»فخر الرازم  (65)

 (. ْٗ/ُ(، )جُٕٗٗ/ُّٗٗ) ُاإلسالمٌية  

 (. ِِـ يف أصوؿ الفقق )  ُّٔٗ-ق  ُِّٖالشريعة يف األزهر لسنة مذكرة أساتذة كلٌية  (66)
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 اسػػت دامو كيفيٌػةكالكػػالـ علػى العىػػاف ك ، كمبػػادئ التصػديقات، حػػدكد كرسػـو كالتعريفػات كانقسػامها إذل
  .ككبو ذلكأك اؼبعرتض يف إثبات دعول اؼبستدؿ كنق  كالـ اؼبعارض 

أىػػو  «اضتػػاك »ككالمهػػم عػػن   «علػػ  الكػػالـ»بعػػ  ىػػذه اؼبقػػدمات اسػػتقوىا مػػن ك   ( ب)
أهبػب  «شػكر اظتػنع »ك «حكػ  األشػياء قبػل الشػرع»كمػا غبػق ذلػك مػن الكػالـ عػن  ؟الشرع أـ العقل

   ؟ابلشرع أـ ابلعقل

ة  لغويٌػػوف كاسػػتمدكىا مػػن اؼبباحػػث الٌ  ػػوليٌ ة للغػػات بلورىػػا األكليٌػػ  كبعضػػها عبػػارة عػػن أحكػػاـ )ج( 
كالكػػػالـ عػػػن االشػػػرتاؾ ، حقػػػائق كؾبػػػازات كانقسػػػاـ األلفػػػاظ إذل ،لغػػػات ككضػػػعهاقػػػة ابلٌ كاؼبباحػػػث اؼبتعلٌ 

  .كاالشتقاؽ كالرتادؼ كالتوكيد كالعمـو كاػبصوص كمعا  اغبركؼ ككبوىا
حبسػػػب – ككثػػػري مػػػن اؼبباحػػػث اؼبشػػػرتكة  «ةالكتػػػاب كالسػػػن  »كبعضػػها قػػػد اسػػػتمد مػػػن علػػػـو  )د( 
كاعبػػػرح ، كالقػػػراءة الشػػػاذة كحكمهػػػا، كبػػػو الكػػػالـ علػػػى التػػػواتر كا حػػػاد ؛كالسػػػنةبػػػني الكتػػػاب  -تصػػػورىم
  .كغريىا ومنت اغبديث أك طريق كاألحواؿ الراجعة إذل، كالناسد كاؼبنسوخ، كالتعديل

ة أك أدلتهػا التفصػيليَّ  «ةفقهيٌػالفػركع ال»وف مسػتمدة مػن  وليٌ ل هبا األاألمثلة اليت يبثٌ  كما أفَّ  (ه) 
  .كغرينبا كالسنة من الكتاب

  :(ٕٔ)اوف غالبن صوليٌ اظتباحث اليت يتعرو عتا األ 
  .كاغباكم كما يتصل هبا مباحث اغبكم -غالبنا–تتبعها . ةمات منطقيٌ مقدٌ  )أ( 

  .غاتمباحث الل   )ب( 

  .)ج( األكامر كالنواىي 
  .)د( العمـو كاػبصوص 
  .)ق( اجململ كاؼببني 
  .)ك( النسد 
  .«كدالالهتا -صلى   عليق كآلق كسٌل -أفعاؿ رسوؿ   » ؛)ز( األفعاؿ 
  .)ح( اإًلصباع 
  .«السنة»)ط( األخبار  

                                 
 «السٌنة»، «القرآف»هناؾ عدد م  اظتباحث األخرل كهي: تعليل النصو ، اضتك ، مصادر األحكاـ الشرعٌية  (67)
 . «األدلة اظتختلف فيها» «القياس» «اإلرتاع»
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  .)م( القياس 
  .التعارض كالرتجي )ؾ(  
  .كالتقليد االجتهاد)ؿ(  
  .)ـ( األدلة اؼب تل  فيها 

  :نشأة هذا العل  كاترخيق 
األحكػػػاـ »الػػػذم ىػػػو  «الفقػػػق»عػػػن يريػػػد  امػػػن الصػػػعب دراسػػػة يريػػػد ىػػػذا العلػػػم كنشػػػأتو بعيػػػدن  

  .«ةاظتستمدة م  أدلتها التفصيليٌ  ةعمليٌ ة الشرعيٌ ال
. ع عنهػاكالفقػو قػد بػم علػى أ ػولو الػيت ىػي أدلتػو كتفػرَّ ، -عنػدىم– يبػىن عليػو غػريهمىػا  :فاألصل 

  .فقوة عن يريد الاليمن تكوين فكرة إصبال بد  وكلذلك فّنَّ 
اخػتو هللا  حاكميٌػة، ككضػا الػنظم، كإنشػاء القواعػد كالقػوانني، نَّ الشػريعة كإثبػات األحكػاـس إفٌ  

شػػػرؾ ابب تعػػػاذل ينػػػايف  -جػػػلَّ شػػػأنو-غػػػريه  ذلإفنسػػػبو شػػػيء منهػػػا ، نفسػػػو كنسػػػبها إذل، هبػػػا -سػػػبهلانو–
  .التوحيد كيناقضو

ػػ -سػػبهلانو كتعػػاذل-كقػػد نصػػب هللا   نػػة هتػػدم كاضػػهلة كأدلػػة بيٌ  اؽبػػذه األحكػػاـ الػػيت أبرمهػػا حججن
  .كتعرؼ الناس هبا، هاإلي

كاتفقػػت . كأطبقػػت علػػى داللتػػو علػػى األحكػػاـ، تػػوعلػػى حجيَّ ألٌمػػة أصبعػػت امىػػا  كىػػذه األدلػػة منهػػا 
  .اختلفت فيومىا  كمنها، لى قبولوع

كمصػدر ، مػن أدلػة األحكػاـ كأصبعت على االحتجػاج بػو دليػل منشػئ كاحػد، يوفالذم اتفقت عل 
 - ػلى هللا عليػو كآلػو كسػٌلم-يف عهػد رسػوؿ هللا ، عمػدة التشػريا كىو الػدليل الػذم كػاف ،لتشريال حدأك 

  :كىو
ألٌمة كسػ صػلوات  -ؿ علػى رسػوؿ   اللف  اظتنيٌ » عرٌفوه أبنٌو :الكتاب الكرم  (1)

اظتكتػوب ، كػل حػرؼ منػق  :نػا ابلتػواترإلياظتنقػوؿ ، أبقصر سورة منق لاظتتحد  ، د بتالكتقاظتتعب  ، -عليق
  . (68)«كاظتختت  بسورة الناس، اظتبتدأ ابلفاحتة، بني دفيت اظتصحف الشريف

صػلى   عليػق كآلػق -صػدر عػ  رسػوؿ   مىػا  كػل»: كىػي :السػنة اظتطهػرةكأٌما   (2)
 ااتٌباعنػإال  نٌػق ال يقػـو بػقإأك سػوة أك خلػق أك سػلوؾ ف غو القرآف م  قوؿ أك فعل أك تقرير -كسٌل 

                                 
 (. ِٔشوكان )(، كإرشاد الفحوؿ للِٖ/ُانظر األحكاـ للحكي  الرتمذٌم )  (68)
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 - ػػلى هللا عليػو كآلػو كسػػٌلم-تلفػػد بػو رسػوؿ هللا مىػا  فكػلٌ .  (69)«كتفعػيال لػق يف الواقػػعإليػػق  ظتػا أكحػى
آخػر غبظػة يف حياتػو فهػو مػن  إذل، مػن ابتػداء رسػالتو -يف الواقػا كنفػم األمػر–عدا القػرآف أك فهػر منػو 

ػػ -دبفهومهػػا العػػاـ–سػنتو  ػػ، كىػػذا ىػػو األ ػػل، ةلسػػائر أفػػراد األمَّػػ اعامنػػ اسػػواء أثبػػت حكمن  اأـ أثبػػت حكمن
 كىذه ىو االستثناء القليل.  .مهنع هللا يضر-ببع  أ هلابو  اا   خ

عليػو -أـ غري جبلٌي فمػا مػن قػوؿ أك فعػل أك تقريػر يصػدر منػو ا، جبلي   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- كسواء أكاف فعلو 
ُي اع شػرعيٌ كيثبػت بػو حكػم  كنػزؿ علػى قلبػوإليو  يا منو ؼبا أكحاتٌباعن كيكوف إال  -الصالة كالسالـ  تقػادم 

أك كػاف منػدرجنا ، يف القػرآف العظػيمالتصػري  بػو على حكػم قػد كرد  امبنيٌ بقطا النظر عن كونو  ،عمليٌ أك 
السػنَّة دليػل ألٌف  ؼبػذىب القػائلني ابسػتقالؿ السػٌنة ابلتشػريا كػالقرآف؛ اكذلك خالفنػ. ربت مكنونو ككلياتو

ة  ػػليَّ ة بكػل أقسػامها األشػرعيٌ كاألحكػاـ ال. يَّتػوالقػرآف كمنػػو يسػتمد حج اتٌبػاع قػائم علػى يٌ تطبيقػ ،أتكيلػيٌ 
 ػلى – كلهػا قػد اسػتمدت يف حيػاة رسػوؿ هللا  ،ةوضػعيٌ ة كالالتكليفيَّػ، ةعمليٌػة كالاالعتقاديَّػ، ةمنهػا كالفرعيَّػ

كالسػٌنة يف جانػب التأكيػل  ،كالكشػ  اإلنشػاءيف جانػب الكتػاب  ؛ا األ ػلمػن ىػذ -هللا عليو كآلو كسػٌلم
  .كبياف الصفة كالكيفٌية (70)اعتٌبكالتفعيل كاال

كمػن أىػل النظػر  - ػلى هللا عليػو كآلػو كسػٌلم-فقد كاف يقا من النيب  االجتهادكأما   (3)
  كتفعيلها يف كاقا حياة الناس. ،للكتاب كأتكيل آايتو تٌباعاال يف حدكد -رضواف هللا عليهم-من أ هلابو 

مىػا   لػو أف األكذل غػريال يقػره كيبػنٌي  كأحيػاانن ، يقػره القػرآف الكػرمي فأحيػاانن  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- اجتهػاد النػيبأٌما  
  .كعليها على السٌنة كمصدقنا ؽبا امراء فيو على كوف القرآف اجمليد مهيمنن  كذلك دليل ال، وإليذىب 
م مػػن فقػػد كػػانوا هبتهػػدكف فيمػػا يعػػرض ؽبػػ -رضػػواف هللا علػػيهم-أ ػػهلابو مػػن القػػرٌاء  كأمػػا اجتهػػاد 
يقػػرىم عليهػػا  فأحيػػاانن  ،عرضػػوا عليػػو اجتهػػاداهتم - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم- فػػّذا لقػػوا رسػػوؿ هللا، كقػػائا

. و عليهػػاكالقائمػػة علػػى تصػػديق القػػرآف كىيمنتػػ، قػػرآ ٌ ال ذات األ ػػل ةفتكػػوف تلػػك األحكػػاـ  بتػػة ابلسػػنَّ 
ألنٌػو البيػاف اؼبسػٌدد  ؛لصػالة كالسػالـ ىػو اؼبعتمػد ؽبم فيكوف بيانػو عليػو اال يقرىم على ذلك كيبنٌي  كأحياانن 

                                 
 (. ٕٖ/ُم )انظر األحكاـ للحكي  الرتمذ (69)

ِحْكِؼ ِإال إٌف األصل م  حيث الواقع كنفس األمر كاحد، هو القرآف الكرم فهو اظتصدر اظتنشو لألحكاـ:  (70) ِإِن لْْ
َتَؾَّْى  َأَْْؼ َترَ ( ٕٓ)األنعاـ: سَِّ  ِ َِْيْحِكَؼ َنْيَشِيْؼ ِثؼَّ َْ َعْؾَن ِإَْى ِكَتطِذ نَّ ِْ ِكَتطِذ ِْ َؽ لْْ ِْ ط  ِإَْى لَِّْذَْؽ ِأ ِتؾل َنِريًَ

ْعِرِاؾنَ  ِْ ْشِيْؼ َ ِىْؼ  ِْ ـو ابتٌباع مىا ينيؿ القرآف اجمليد بق، كأتكيلق فإنٌق يق -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-(. أٌما الرسوؿ ِّ)آؿ عمراف: َفِريٌ  
 . -بعد ذلك–كتطبيقق يف الواقع ليتحوؿ 
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كمن ىنا فّف من اؼبمكن القػوؿ أبف التشػريا يف ىػذا الػدكر اعتمػد . كالصادر عن اؼبعصـو، ابلوحي اإلؽبي
 ػلى هللا عليػو كآلػو -علػى عصػمة النػيٌب  إلزامػود يف كأتكيلػو اؼبعتمػ، اؼبتلو اؼبعجز كىو القرآف: على الوحي

  .كىو السنة. كتصديق القرآف كىيمنتو عليها -كسٌلم
 مشػػركعٌيةها ليبػػني ؽبػػم كؼبػػن بعػػدىم ة سػػنٌ فهػػو سػػنٌ  -عليػػو الصػػالة كالسػػالـ-منػػو  «االجتهػػاد»كأمػا  
 الكػرمي دكف يف الكتػابعنػدما ال هبػإليػو  عليهم كعلػى مػن بعػدىم مػن اؼبسػلمني أف يفزعػوا كأفٌ ، االجتهاد

  .يدؿ على اغبكم الدلي ةنبويَّ أتكيالتو كتفعيالتو الأك 
يف  «الجتهػاداب»أيمػر بعػ  أ ػهلابو  -عليػو الصػالة كالسػالـ-لتأكيد ىذا اؼبعػىن كترسػي و كػاف  

 ػلى هللا عليػو -كمػا يصػٌوب القػرآف لػو   ،ئ اؼب طػئكىبطٌػ، ب اؼبصػيبفيصػوٌ  ؛بع  اؼبسػائل دبهلضػر منػو
كإقػراره  بعد تصػديق القػرآف كىيمنتػو عليهػاإال  فال أتخذ موقا اغبكم اؼبلـز تطبيقاتوأتكيالتو ك  -مكآلو كسلٌ 

  .ؽبا
  :طريقة استقاء األحكاـ م  هذع اظتصادر 

شػيء مػن قواعػد النهلػو أك  إذلكيفهموف اؼبػراد منػو دكف حاجػة ، فقد كانوا يتلقونو «الكتاب»أٌما  
صػفوا تَّ االتشػريا ؼبػا ة كمػا كػانوا يػدركوف مقا ػد الشػارع كحكمػ. اؼبتػأخرةمن علـو الوسػائل اغبادثػة  غريىا

 - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-أقػػر رسػػوؿ هللا  فػػّذا. كجػػودة القروبػػة ،كحػػٌدة الػػذىن ،بػػو مػػن  ػػفاء اػبػػاطر
  .للقرآف اجمليد اتٌباع ونأٌ  على الهم كاف ذلك دلياتٌباعكأتكيلهم ك ، فهمهم
عػن شػيء قبػل أف يبػدأىم  - ػلى هللا عليػو كآلػو كسػٌلم- سألوف رسوؿ هللايمىا  الانوا قليككذلك ك 

صػػلى   -مػػ  أصػػحاب رسػػوؿ    اكػانوا خػػون   امػػا رأيػػت قومنػػ»: قػػاؿ أنٌػو -هنع هللا يضر-عػػن ابػن عبػػاس . بػو
 :هػػػ  يف القػػػرآف مػػػنه كلٌ ،  عػػػ  ثػػػالث عشػػػرة مسػػػألة حػػػ  قػػػباإال  سػػػألوعمىػػػا  -عليػػػق كآلػػػق كسػػػٌل 

 َِحهههَرلِم ِقَتهههطٍل ِفيهههو هههْيِر لْْ َسِحهههيضِ  ،(ُِٕ:)البقػػػرة َيْدهههَأِْؾَنَػ َعهههِؽ لْذَّ  َ َيْدهههَأِْؾَنَػ َعهههِؽ لْْ
  .(71)«عما ينفعه إال  كانوا يسألوف مىا :( قاؿِِِ:)البقرة
 شتعػت عمػر بػ  اطتطػاب يلعػ  مػ  سػأؿ عمػا مل فػإٌنً  ،عما مل يكػ ال تسأؿ »: كقاؿ ابن عمر 
  .(72)«يك 

                                 
يف غتمع اليكا د  اؽبيتمي. كقاؿ ابن عباسع  عطاء عن سعيد م  طريق  َُِ( رق  ّٔ/ُيف سننق ) الدارميأخرجق  (71)
 كهو ثقة كلكنق اختلل، كبقية رجالق ثقات. عطاء بن السائب يف الكبو كفيق الطعا  (: ركاع ُٖٓ/ُ)

 . ُُِ( رق  ِٔ/ُيف سننق )الدارمي أخرجق  (72)
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ا ننقػر كنٌػمىػا   ركف عػ  أشػياءكتنقًٌػ، ا نسػأؿ عنهػاكن ػمىػا   ك  تسألوف ع  أشػياءإن  »: كقاؿ القاسم 
  .(73)«حل لنا أف نكتمها مىا كلو علمناها، هيمىا  أدرممىا  تسألوف ع  أشياء، عنها

 اأكثػػر ؽتػػ  سػػبقّن فمػػا رأيػػت قومنػػ أدركػػت مػػ  أصػػحاب رسػػوؿ  »: إسػػهلاؽ قػػاؿابػػن  كعػػن 
  .(74)«اكال أقل تشديدن ، أيسر سوة

كػػانوا يشػػددكف تشػػديدك  كال يسػػألوف مىػػا   اأدركػػت قومنػػ»: كعػػن عبػػادة بػػن نسػػي الكنػػدم قػػاؿ 
  .(75)«مسا لك 
م  الصحابة رجع يف معرفػة شػيء  اأحدن  مل ينقل أفٌ »: «لقرآفغتاز ا» كقاؿ أبو عبيدة يف كتابػو 

  .(76)«رسوؿ    إىلم  القرآف 
طوقهػػػا بلغػػػتهم يعرفػػػوف معناىػػػا كيفهمػػػوف من -اأيضنػػػ–فهػػػي  -ةفػػػّف كانػػػت قوليٌػػػ– «السػػػنة»كأمػػػا  
  .كفهلواىا
 ػػلى هللا عليػػو كآلػػو -فقػػد كػػاف رسػػوؿ هللا  ؛قلوىػػا كمػػا شػػاىدكىااكإف كانػػت فعليػػة شػػاىدكىا كتن 
أك  افيأخػذكف بػو مػن غػري استفصػاؿ عمػا فعلػو ابعتبػاره ركننػ، يتوضػأ فيشػاىد اؼبئػات مػنهم كضػوءه -كسٌلم
  .كغري ذلك من عباداتو، ك التو وككذلك شاىدكا حجا، أك مباحن  أك مندكابن  اأك كاجبن  افرضن 

كتنػزؿ هبػم النػوازؿ ، قضاايىم فيقضي فيهاإليو  كما ظبعوا الناس يستفتوف يف الوقائا فيفتيهم كترفا 
، كعرفػػػوهكلٌػػو   شػػاىدكا ذلػػػك. سػػػواء أكانػػت يف اؼبعػػػامالت أك السػػري أك السياسػػات اؼب تلفػػػة ،فيبػػت فيهػػا

  .كأدركوا مغازيو كمراميو
كىػػػو يالحػػػد تصػػػرفات أ ػػػهلابو كغػػػريىم فيمػػػدح بعضػػػها ، لسػػػالـكمػػػا شػػػاىدكه عليػػػو الصػػػالة كا 
أثػر مػن قضػاايه كفتػاكاه مىػا  ككػل، مػن اؼبنكػر أنٌػو كينكػر الػبع  ا خػر فيػدركوف، من اؼبعػركؼ أنٌو فيدركوف

فكمػػا أف جلسػػاء الطبيػػب يعرفػػوف مقا ػػد . كدبػػرأل مػػن الكثػػريين مػػنهم، كإقػػراره كإنكػػاره كػػاف بػػني النػػاس

                                 
 ....... ابن عوؼ، ع  معاذ بن معاذ، ثنا أضبد بن عبد هللا. قاؿ أخ   ُُٖ( رق  ِٔ/ُيف سننق )الدارمي أخرجق  (73)

 ...... إسهلاؽ عمر بنع   ابن عوؼ، حدثنا عثماف بن عمر. قاؿ حدثنا ُِٔ( رق  ّٔ/ُ سننق )يف الدارميأخرجق  (74)

 . ُِٕ( رق  ّٔ/ُأخرجق الدارمي يف سننق ) (75)

(. كقد كردت العبارة يف غتاز القرآف ألب عبيدة ُِٓالشيخ علي عبد الرازؽ، دتهيد لتاريخ الفلسفة، القاهرة )   (76)
أف يسألوا ع  معانيق ألهن  كانوا عرب األلس ،  فل   تج السلف كال الذي  أدركوا كحيق إىل الن  »( هكذا: ٖ/ُ)

 . «فاستغنوا بعلمه  بق ع  اظتسألة ع  معانيق كعما فيق ؽتا يف كالـ العرب مثلق ف  الوجوع كالتلخيص
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 ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو -كػػػاف أ ػػػهلاب رسػػػوؿ هللا ،  (77)ا بطػػػوؿ اؼب الطػػػة كاؼبمارسػػػةاألدكيػػػة الػػػيت أيمػػػر هبػػػ
  .يعرفوف ذلك -كسٌلم

منهػا ا. على مشركعيتو كاألخذ بو يف ىػذا العصػر كثػرية جػدن اليت ساقوىا فاألدلة  «االجتهاد»كأما  
أقضػػي : قػػاؿ؟ كيػػف تصػػنع إذا عػػرو لػػك قضػػاء»: من قػػاؿالػػي إذل ؼبػػا بعثػػو رسػػوؿ هللا حػػديث معػػاذ
فإف مل يك  يف سنة رسوؿ : قاؿ ،فبسنق رسوؿ  : قاؿ؟ كتاب  فإف مل يك  يف  : قاؿ، بكتاب  

اضتمػد هلل الػذم كفػق : صػدرم مث قػاؿ فضػرب رسػوؿ  . اجتهد رأيي كال ألو: قاؿ معاذ قلت؟  
 عمػر يف عهػدمىػا  كاجتهاد الرأم يف حػديث معػاذ يفسػره . (78)«رسوؿ   ظتا يرضي   كرسولقرسوؿ 

                                 
 . سيد سابق( طبعة مصر تلخيص ِٖٗ/ُ، حجة   البالغة، )جالدىلوم (77)

كيف تصنع إذا عرو لك قضاء؟ قاؿ: أقضي بكتاب  ، قاؿ: فإف مل يك  يف كتاب  ؟ قاؿ: فبسنق »حديث معاذ  (78)
رسوؿ  ، قاؿ: فإف مل يك  يف سنة رسوؿ  ؟ قاؿ معاذ قلت: اجتهد رأيي كال ألو. فضرب رسوؿ   صدرم مث قاؿ: 

 . «ًذم كفق رسوؿ رسوؿ   ظتا يرضي   كرسولقاضتمد هلل ال  
ابب الفتيا كما فيق م  ». كالدارمي يف سننو، «كتاب األقضية، ابب اجتهاد الرأم يف القضاء»أخرجو أىبيو داكد يف سننو، 

رضي هللا -اذ ، حديث مع«مسند األنصار»، «مسند العشرة اظتبشري  ابصتنة». كاإلماـ أىضٍبىد بن حنبل يف مسنده، «الشدة
 ، ابب مىا وبكم بو اغباكم. «كتاب أدآب القاضي»للبيهقي،  «كتاب السن  الصغو». ك -تعاذل عنو

قاؿ اغبافد بن حجر: أخرجو أىضٍبىد كأبو داكد كالرتمذم كابن عدم كالطعا  كالبيهقي من حديث اغبارث بن عمرك عن انس من 
 . -هنع هللا يضر-أ هلاب معاذ 
 . «َِٕٔالتلخيص اضتبو رق  » نعرفو إال من ىذا الوجو كليم إسناده دبتصل قاؿ الرتمذم: ال

ذخا ر اظتواريث رق  »كقاؿ النابلسي: أخرجو أىبيو داكد يف القضااي عن حفو بن عمر كالرتمذم يف األحكاـ عن ىناد 
 . («ُِٗ/ُ( )ُْ( ع  أدب القاضي هام  الفقرة )ِٖٗٔ)

( كما بعدىا، كقاؿ: فّف اعرتض اؼب ال  أبف قاؿ: ال يص  ىذا اػبع، ألنو ال يركل ُٖٖ/ُو )كأكرده اػبطيب يف الفقيو كاؼبتفق
 - «ع  أ س م  أصحاب معاذ»فاعبواب: إٌف قوؿ اغبارث بن عمرك:  –إال عن أانس من أىل ضبو دل يسٌموا، فهم ؾباًىيل 

 يدؿ على شهرة اغبديث، ككثرة ركاتو. 
 ىر من حاؿ أ هلابو الدين كالتفقو كالزىد كالصالح. كقد عرؼ فضل معاذ كزىده، كالظا

، كىذا إسناد متصل كرجالو معركفوف ابلثقة. على أف -هنع هللا يضر-كقد قيل: إٌف عبادة بن نسٌي ركاه عن عبد الرضبن بن غنم عن معاذ 
ال كصية »: -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-هللا  أىل العلم قد تقبلوه كاحتجوا بو، فوقفنا بذلك على  هلتو عندىم كما كقفنا على  هلة قوؿ رسوؿ

إذا اختلف اظتتبايعاف يف الثم  »: -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-؛ كقولو «كهو الطهور ماؤع اضتل ميتتق»(: َُٗ: يف البهلر )-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-كقولو  «لوارث
. كإذا كانت ىذه األحاديث ال تثبت من جهة «الدية على العاقلة»: -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-؛ كقولو «كالسلعة قا مة حتالفا كترادًّا البيع

كقد استطرد  -هنع هللا يضر-اإلسناد، لكن ؼبا تلقتها الكافٌة عن الكافٌة غنوا بصهلتها عندىم عن طلب اإلسناد ؽبا، فكذلك حديث معاذ 
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ابن القيم، فراجا  – هلتو دبثل مىا فعل اػبطيب اػبطيب يف الدفاع عن  هلة اغبديث كقوتو، كما استشهد بو كقواه كدافا عن 

 ( كما بعدىا. َِِ/ُإعالـ اؼبوقعني )
كاغبديث من الشهرة حبيث يكاد ال ىبلو كتاب أ ورل أك قضائي عن االستشهاد بو . كقد تكلم ابن حـز كثرينا يف اغبديث عبهالة 

( من ىامشو فراجعو. كما أ ر ذلك يف  ُْد الكوثرم يف ص )فرد عليو ؿبققو الشيد زاى «النيبذ»ركاتو، كذلك يف كتابو األ ورل 
 على كالـ ابن حـز يف اغبديث كثرينا من االستنتاجات الباطلة .  «جولد تسيهر»( كقد بىن اؼبستشرؽ ُِّ/ٓكتابو اإلحكاـ )

( كما بعدىا ٓٓك) ( كما بعدىاْٖص ) «العقيدة كالشريعة»(، ٕٓكراجا ص ) «نظرة عامة يف اتريخ الفقق اإلسالمي»فانظر 
 للمستشرؽ اؼبذكور. 

الًَّذم نقلو الشيد األلبا  عن الب ارم كفيو:  -كقد نقل األخ الصديق الشيد ؿبيىمَّد الصباغ كالـ الشيد ان ر األلبا  يف اغبديث 
التاريد (، كقد رجعت إذل ِٔص ) «كتبق  -بالغتق  –اضتديث النبوٌم مصطلحق »، فانظر حاشية كتابو «إنق حديث منكر»

، -هنع هللا يضر-اضتارث ب  عمرك اب  أخي اظتغوة ب  شعبة الثقفي ع  أصحاب معاذ ع  معاذ »الكبري للب ارم فوجدتو يقوؿ: 
 ( كأتملو( . ِْْٗ( الرتصبة )ِٕٓ/ُفانظر )القسم الثا  ) «ركل عنق أىبيو عوف كال يصمل كال يعرؼ إال هبذا، مرسل

 –كأىن لق الصحة، كمدارع على اضتارث ب  عمرك »لسبكي يف الطبقات نقالن عن الذىيب كفيو: مىا قالو ا -حفظو هللا–كما نقل 
قلت: تفرد »: -يف اغبديث–؟ كالذم قالو اغبافد يف اؼبيزاف «كهو غتهوؿ ع  رجاؿ م  أهل زتص ال يدرل م  ه  ع  معاذ

ب  أخي اظتغوة، كما ركل عنق اضتارث غو أب عوف، فهو بق أىبيو عوف ػتيىم د ب  عبد   الثقفي ع  اضتارث ب  عمرك الثقفي ا
 (. ُٕٖ/ٓ( كانظر طبقات ابن السبكي )ُّٓٔ( الرتصبة )ّْٗ/ ُ. فانظر اؼبيزاف )«غتهوؿ

 (. ُِٓ/ِقلت: كقد تكلم اغبافد بن حجر يف اغبديث كراكيو، كنقل معظم مىا قيل فيو. فانظر هتذيب التهذيب: )
فهو ثقة كثَّقو ابن معني كأبو زرعة كالنسائي كابن حباف كابن سعد. كأخرج  –كل عن اغبارث ىذا اغبديثالًَّذم ر –كأما أىبيو عوف 

 (. ِِّ/ٗلو الب ارم كمسلم كأبو داكد كالرتمذم كالنسائي فانظر اؼبرجا نفسو: )
 (. ٔٓ/ِ( كجاما بياف العلم )ُُٓ/َُكراجا السنن الكعل للبيهقي )

 يكوف ضابطنا  ارمنا ال يقبل اػبرؽ كال يتساىل حباؿ من األحواؿ.  أف «اظتنهج»قلت: إف من شأف 
كما شابو ذلك. فجهالة ركاتو ال  «تلٌقتق األٌمة ابلقبوؿ، كركتق الكافة»كلذلك فّننو ال ينبغي التساىل كإطالؽ عبارات من مثل 

يب البغدادم الًَّذم حاكؿ االلتفاؼ على منهج كما حاكؿ الشيد زاىد الكوثرم تبعنا لل ط  -هنع هللا يضر-تعاجل بذكر فضائل معاذ 
 احملدثني جملرد كوف اغبديث  روبنا يف اللجوء إذل القياس، كفيو داللة على تعٌدد األدلة كتراتبها كىو ما عليو صبهرة األ وليني. 

َيطًنط ِِْكمِ  َشْء ٍ  إف يف اغبديث معارضة فاىرة لعمـو الكتاب، فالقرآف الكرمي تبياانن لكل شيء ِكَتطَذ ِتَْ َشط َعَلْيَػ لْْ ْْ  َ َنزَّ
؟. كما دل يوجد يف الكتاب كال يف السٌنة كي  يتصور البهلث لو ...«فإذا مل ؾتد يف كتاب   »( ، فكي  يقاؿ : ٖٗ)النهلل:

 ال يف مصدر األحكاـ اؼبنشئ كالكاش  كال يف اؼبصدر اؼببني كاؼبؤكؿ للقرآف الكرمي؟ عن حكم شرعٌي إذا دل يكن لو أ ل
فذلك يدؿ على أف ىذا اغبديث الذم ركاه ؾباىيل ، كىو يف أحسن أحوالو معلوؿ يف سنده كمتنو ليعمل البع  على تكريم 

كاحملافظة عليو كعدـ التفري  بو لصاحل دليل  «جللمنه»كاألكذل ىو االنتصار  «األصوٌ  الفقهيٌ »تلك األدلة كبذلك الرتتيب 
معلوؿ، كيبكن البهلث عن دليل أخر إذا سٌلمت ؽبم الدعول غري الدليل اؼبعلوؿ الذم ال يص  أف يكوف دليال كال أمارة، كىذا 

كهللا تعاذل أعلى اػبطرية، كطريقة يف االستدالؿ عليها أكثر من مالحظة.  «االنتقا ٌية»النوع من االستدالؿ قد يشي بظاىرة 
 كأعلم. 
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القضػػػاء فريضػػػة »: حػػػني كاله القضػػػاء فقػػػد جػػػاء فيػػػو قولػػػو -رضػػػي هللا تعػػػاذل عنػػػو- ألف موسػػػى -هنع هللا يضر-
، نةالفه  الفهػ  فيمػا تلجلػج يف صػدرؾ ؽتػا لػيس يف كتػاب كال سػ»: مث قػاؿ، «متبعة ةأك سن، ػتكمة

  .(79)«  كأشبهها ابضتق إىلأقرهبا  إىلكاعمد ، كقس األمور عند ذلك، فاعرؼ األشباع كاألمثاؿ
اشتػػاف  مهػػا»: كقػػاؿ، ابلقيػػاس االجتهػػادمث فسػػر ، الجتهػػادالػػرأم اب شػػافعيٌ كلػػذلك فسػػر اإلمػػاـ ال 

  .(80)«ظتعىن كاحد
 عليق   صلى-كاف م  رسوؿ   إٌّنا   الرأم إف  ... »: فقد قاؿ -هنع هللا يضر-أبو بكر الصديق أٌما  

  .(81)«كالتكلف الظ  امن   هو كإٌّنا ،يريق كاف   فإف   ،امصيبن  -كسٌل  كآلق
 مػػن اكاحػػدن  يكػػوف أف يعػػدك ال الػػدكر ىػػذا يف «الػػرأم» أك «االجتهػػاد» مفهػػـو أبفٌ  القػػوؿ كيبكػػن 
  :ةاليالت األمور

 كآلػػو عليػو هللا  ػػلى- أمػر يف كمػػا أحػدنبا علػػى أكثػر أك ؿبملػػني الكػالـ مػػن وبتمػل مىػػا ضبػل  ( أ)
  .قريظة بم يف ابلصالة ؽبم -كسٌلم

 أك الكتػاب ؽبػا تعػرض ؽبػا فباثلػة بواقعػة كحػدثت كقعػت كاقعػة فيػو تلهلػق سبثيليٌ  قياس  ( ب)
  .(82)ابلرتاب كسبعكو ،منها االغتساؿ على اعبنابة من التيمم عمار قياس يف كما. ةالسنٌ 

أك زبصيو عمػـو أك أخػذ دبفهػـو أك ، أك سد ذريعة، يف مالحظة مصلهلة االجتهاد  ( ج)
  .كبو ذلك

، االجتهػادعلػى ضبلهػم علػى فبارسػة  - لى هللا عليو كآلػو كسػٌلم-من حرص رسوؿ هللا كلقد بلغ  
  .(83)«كإذا أخطأ فلق أجر ،اضتاك  إذا اجتهد فأصاب فلق أجراف»: كالدربة عليو أف قاؿ

                                 
  ( طبعة دار اضتديث.ُُُ/ُانظر: أعالـ اظتوقعني ) (79)

 (.ْٕٔ)  لإلماـ الشافعٌي سالة انظر الر  (80)

 -كتاب األقضٌية–يف سنتق  أبو داكد، فقد أخرجق -هنع هللا يضر- ابلعمر بن اػبطمل أقف على هذا الكالـ لق؛ بل كجدتق  (81)
كالمها م  طريق اب    -(ُُٕ/َُيف السن  الك ل ) كالبيهقي، ّٖٔٓرق   ِ/ّ-ابب يف قضاء القاضي إذا أخطأ 

قاؿ األلبان:  إخل.بلف : اي أيها الناس إف الرأم إٌّنا كاف ...  -هنع هللا يضر-كهو ع  يونس ب  يييد ع  اب  شهاب ع  عمر 
 (.ّْٓضعيف مقطوع )سن  أب داكد   

 
. انظر )صحيمل -ضي   عنهمار -عبد هللا، كأف موس األشعرم بسنديهما ع  الب ارم كمسلم اضتديث أخرجق  (82)

كتاب   -مع الفتملالب ارم ( ك)صحيمل ّْٕ، رق  ّْٓ/ُابب التيم  ضربة  -كتاب التيم   -مع الفتمل الب ارم
 (. ّٖٔرق   َِٖ/ُ -ابب التيم  -اضتيا
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، الجتهػاداهتم اينػزؿ موافقنػمىػا  االقرآف العظيم كاف كثػرين  كلقد بلغ من دقة اجتهاد الكثريين منهم أفَّ  
-ذلػك أف  ػهلبتهم لرسػوؿ هللا ، بناء على ذلػك - لى هللا عليو كآلو كسٌلم-كيوافقهم عليها رسوؿ هللا 

كاإلدراؾ ألسػػػرار  ،طػػػالع علػػػى مقا ػػػد الشػػػارع اغبكػػػيماالأيحػػػت ؽبػػػم مػػػن  -ليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم ػػػلى هللا ع
 . دل يت  لسواىم فبن جاء بعدىممىا  التشريا كاؼبعرفة دبعا  النصوص

                                                                                                    
 .-هنع هللا يضر- عمرك بن العاصاضتديث أصلق يف الصحيحني م  حديث  (83)

ابب أجر اضتاك  إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ  -عتصاـ ابلكتاب كالسنةم  كتاب اال -انظر )صحيمل البخارم مع الفتمل
 -ابب بياف أجر اضتاك  إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ -كتاب األقضٌية-( ك)صحيمل مسل ِّٕٓرق   َّّ/َُّ

( كالدارقطم يف ٖٖ/ْكبنهلو ىذا اللفد أخرجو اغباكم من حديث عقبة بن عامر يف اؼبستدرؾ )(. ُُٕٔ، رق  ُِّْ/ّ
( كراجا جاما َِِٕ( كالتل يو اغببري )َُّ/ٔ( كأخرج اإلماماف الشافعي كأضبد عن عمر كبوه انظر األـ )َِّ/ْسنن )ال

( َِ/ٔ( على ما يف ىامشنا على احملصوؿ )ِٔٗ/ُّ( كأتمل ما قالو اغبافد بن حجر يف الفت  )ِِٕٔاأل وؿ اغبديث )
( ِّٕ، ِِٔ، ِْٓ/ٕ( كيف صباع العلم )ٖٓ/ٕ، َِّ/ٔعي األـ )أخرجو اإلماـ الشاف «إذا حك  اضتاك  فاجتهد»كبلفد 

( فّف قاؿ ْْٕ/ْ( كقد قاؿ الشافعي يف إبطاؿ االستهلساف )ْْٗ( كما أخرجو يف الرسالة )ِٕٓكيف إبطاؿ االستهلساف )
ه كزكدان يف حاشيتنا كتعدد قائل أرديت ما أجتهد فيو اجملتهدكف كي  اغبق فيو عند هللا، كأكرد كالـ نفيم يف مسألة كحدة اغبق

 ( مناقشات العلماء يف ىذه اؼبسألة كفيها حبث نفيم أحرص على االطالع عليو.ِٔ-َٔ/ٔعلى احملصوؿ )
( كأتمل ما قالو الشارحاف فيو كاحرص على النظر يف النورم ُٓ/ٓكما أخرجو مسلم يف  هليهلو فانظره هبام  شرحو إلكماؿ )

 ( منها، كهللا أعلم.ُُٖ/َُهقي يف سننو الكعل انظر )( ط اؼبصرية، كما أخرجو البيُْ:ُّ/ُِ)
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 الفصل الثان
  -صلى   عليق كآلق كسٌل -أصحاب الفتيا م  الصحابة يف عهد رسوؿ    

، أبػػػو بكػػػر ؛مػػػن الصػػػهلابة - ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم-هللا كػػػاف الػػػذين يفتػػػوف يف زمػػػن رسػػػوؿ  
، جبػلكمعػاذ بػن ، كأف بػن كعػب، كعبػد هللا بػن مسػعود، كعبد الرضبن بن عػوؼ، كعلي، كعثماف، كعمر

  .- أصبعنيمهنع هللا يضر- فارسيٌ كسلماف ال، كأبو موسى األشعرم، كزيد بن  بت، مافاليكحذيفة بن 
قػػل 

ي
كثػػر كاؼب

ي
، كابنػػو عبػػد هللا، كعمػػر بػػن اػبطػػاب، عائشػػة أـ اؼبػػؤمنني -مهنع هللا يضر-فػػاؼبكثركف  ،كفػػيهم اؼب

أف هبمػػا مػػن فتػػاكل كػػل  كزيػػد بػػن  بػػت كىػػؤالء سػػبعة يبكػػن، كعبػػد هللا بػػن عبػػاس، كعلػػي بػػن أف طالػػب
كقػػد صبػػا أبػػو بكػػر دمحم بػػن موسػػى بػػن يعقػػوب بػػن اػبليفػػة اؼبػػأموف فتػػاكل ابػػن . كاحػػد مػػنهم سػػفر ضػػ م

  . عشرين كتاابن عباس يف
أـ سػلمة أـ اؼبػؤمنني كأنػم بػن مالػك كأبػو : طوف مػنهم فيمػا ركم عػنهم مػن الفتيػا فهػمكأمػا اؼبتوٌسػ 

كأبػو ، كعبػد هللا بػن عمػرك بػن العػاص كعبػد هللا بػن الػزبري، كعثمػاف بػن عفػاف، كأبػو ىريػرة، سػعيد اػبػدرم
كمعاذ بن جبػل كأبػو بكػر ، ن عبد هللاكجابر ب، فارسيٌ كسلماف ال، كقاصأف  كسعد بن، موسى األشعرم
  ا.ف هبما من فتاكل كل منهم جزء  غري جدن أعشر فق  يبكن  ثالثٌةالصديق فهم 

كعبادة بن ، كأبو بكرة، كعمراف بن اغبصني، كعبد الرضبن بن عوؼ، هم طلهلة كالزبريإليكيضاؼ  
اؼبسػػألة إال  همركل عػػن الواحػػد مػػنكالبػػاقوف مػػنهم مقلػػوف يف الفتيػػا ال يػػ. كمعاكيػػة بػػن أف سػػفياف، الصػػامت

كيبكػػن أف هبمػػا مػػن فتػػاكل صبػػيعهم جػػزء  ػػغري فقػػ  بعػػد ، سػػرية علػػى ذلػػك فقػػ اليدة كاؼبسػػألتاف كالػػزاي
  .(84)التقصي كالبهلث

ة الػػيت زئيٌػػاعب النصػػوص ة اغبادثػػة إذلزئيٌػػيف فتػػاكاىم يرجعػػوف الوقػػائا اعب -رضػػواف هللا علػػيهم-ككػػانوا  
ة بطريق الظاىر الذم يستفاد فيو اؼبعىن كاؼبدلوؿ فيها مػن مفهػـو تدؿ على أحكامها من الكتاب أك السنَّ 

أك بطريػق ، بطريػق اللفػدإليػو  فكانوا يذكركف اغبكم الػذم اىتػدكا. لفد كإوبائو كسائر القرائن اؼبرتبطة بوالٌ 
، قػني فيهػااليبػرد  دعوف البهلث يف اؼبسألة قبل الو وؿ إذلككانوا ال ي، كالناس أتخذ عنهم، الداللة للناس

  .ال مزيد عليومىا  م قد بذلوا يف البهلثكاإلحساس أبهنَّ 
  :عصر كبار الصحابة 

                                 
 (. ّٗ-ِٗ/ٓ)حـز راجع األحكاـ الب   (84)
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جػػاء عصػػر كبػػار أ ػػهلابو كاػبلفػػاء الراشػػدين  - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-بعػػد عصػػر رسػػوؿ هللا  
 وككػاف أىػل الفقػ، سػنة أربعػني للهجػرة لهجػرة إذلكىػو عصػر قػد امتػد منػذ سػنة إحػدل عشػرة ل، من بعده
  :«ابلقيٌراء»من الصهلابة فيو يلقبوف ، كالفتول

  :-هنع هللا يضر-أبو بكر الصديق  
: ة فيقػػػوؿشػػػرعيٌ يف اغبصػػػوؿ علػػػى األحكػػػاـ ال -هنع هللا يضر-يل ػػػو ميمػػػوف بػػػن مهػػػراف طريقػػػة الصػػػديق  

كإف  ،يقضي بينه  قضػي بػقمىا  فإف كجد فيق ،كاف أبو بكر إذا كرد عليق اطتص  نظر يف كتاب  »
، ة قضى هبػايف ذلك األمر سن   -صلى   عليق كآلق كسٌل -رسوؿ    ع  مل يك  يف الكتاب كعل 

صػلى   عليػق -أاتن كذا ككذا فهل علمت  ع  رسػوؿ   : كقاؿ ،فإف أعياع خرج فسأؿ اظتسلمني
 -صلى   عليق كآلػق كسػٌل -نفر كله  بذكر م  رسوؿ   فرمبا اجتمع ال ؟فيق قضاء -كآلق كسٌل 

فإف أعياع أف جيد سػنة مػ  . اضتمد هلل الذم جعل فينا م   ف  ع  نبينا: فيق قضاء فيقوؿ أبو بكر
فػإذا اجتمػع رأيهػ  ، رتع كجوع الناس كخياره  فاستشاره  -صلى   عليق كآلق كسٌل -رسوؿ   

  .(85) «على أمر قضى بق
 ػلى هللا عليػو -رسػوؿ هللا  اتٌبػاعك  جهػده يف البهلػث يف الكتػاب كأتكيلػوإذا اسػتنفذ  -هنع هللا يضر-كىو  

فمػن األكؿ قولػو ، اجتهد رأيو سواء كاف يف تفسري نو كمعرفة داللتو أك يف اجتهاد ؿب لو  -كآلو كسٌلم
كإف يكػػ  خطػػأ فمػػّن كمػػ  ، فػػإف يكػػ  صػػوابن فمػػ   ، يأقػػوؿ فيهػػا برأيػػ»: ؼبػػا سػػئل عػػن الكاللػػة

 .(86)«عدا الوالد كالولدمىا  الكاللة: الشيطاف

أمػػرت أف أقاتػػل »حػػديث  -هنع هللا يضر-حػػني أكرد عليػػو عمػػر  «كاليكػػاة مػػ  حقهػػا»: قولػػو اكمنػػو أيضنػػ 
فسػػيدان عمػػر قػػد اسػػتدؿ  .كذلػػك عنػػدما ىػػم بقتػػاؿ مػػانعي الزكػػاة (87) « إال  النػػاس حػػ  يقولػػوا ال إلػػق

                                 
 (. ُٓ/ُظر أعالـ اظتوقعني )ان (85)

 ابن أف شيبة، كُُُٗٗ( رق  َّْ/َُيف مصنفق )عبد الرازؽ أخرجق  (86)

 يف تفسوعكابن جرير الطعم  ِِٕٗ( رق  ِْٔ/ ِيف سننق )كالدارمي ، ُُْٔٔ( رق  ُْٔ-ُْٓ/ ُُاظتصنف )– 
(ٖ/ّٓ-ْٓ ) 
 عا م عن الشعيب.كله  م  طرؽ ع    -(ِِْ/ٔيف السن  الك ل )أضبد شاكر، كالبيهقي ا قق: حتقيق  

ابب كجػوب  -كتػاب الزكػاة  -. ) ػهلي  الب ػارم مػا الفػت -هنع هللا يضر-أف ىريرة سنديهما ع  بالب ارم كمسلم أخرجق  (87)
ابب األمػر بقتػاؿ النػاس حػا يقولػوا ال إلػو إال  -كتاب اإليبػاف  -( ك) هلي  مسلمََُْك ُّٗٗ، رقم َّٖ/ّ -الزكاة

عن معارضتو للكتاب الكرمي يف متنو، . كىناؾ دراسة ؽبذا اغبديث كشفت ُِ-َِ، رقم ِٓ-ُٓ/ُهللا دمحم رسوؿ هللا...
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كليست الععة بكثرة الطرؽ كتعددىا، بل بعدالة كسالٌمة األش اص الذين دارت  «أربع كثالثوف كما تا طريق»ك للهلديث 

 كما ىو معركؼ لدل أىل االختصاص، كىذه الطرؽ:   –عليهم تلك الطرؽ 
علػى/ شػعيب بػن أف  ُٔالطويل ، ك  على/ ضبيد َِك على/ األعم  ،  ِْتدكر كلها على/ الزىرم ، ك  َْمنها  ●

 على/ شريك الن عي .  ْعلى/ اغبسن البصرم، ك  ٔعلى/ سفياف الثورم ك  ُِضبزة ، ك 
ككػػل مػػن ىػػؤالء مػػدلم ، كدل يصػػرح ىنػػا بسػػماعو ؛ كدل يصػػرح أٌم مػػن ىػػؤالء ابلسػػماع فاؼبػػدارات كلهػػا مظلمػػة ؛  ●

 فباطلة ؛ فال اعتبار هبا . 
  عن عورات أخرل ابألسانيد . ىذا فضال ●

علػى/ سػفياف بػن  ْعلػى/ كثػري بػن عبيػػػػػػػػػػػػػػد ك  ٖتدكر كلهػا علػى/ ظبػاؾ بػن حػرب عمػن فوقػو عمػن فوقػو ك  ِّكمنها  ●
علػػى /  ُاؼبػػؤمن بػػن خالػػد ، ك  علػػى/ حػػامت بػػن يوسػػ  اعبػػالب عػػن عبػػد ُقػػيم ك  علػػى/ زايد بػػن ّعػػامر الرتمػػذم ، ك 

 مرسلتاف .  ِأف كريبة ك  على / أف عبيدة مسلم بن ُعلى / عجالف موذل فاطمة ، ك  ُهللا ، ك عبيد  الرضبن بن عبد
 كظباؾ ضعي  كسائر ىؤالء ؾبهولوف ؛ فاؼبدارات كلها مظلمة ؛ فباطلة ؛ فال اعتبار هبا .  ●

 ىذا فضال عن عورات أخرل ابألسانيد .  ●
أف بكػر اؼبو ػلي  علػى/ عمػرى بػن ُعلػى/ سػليماف بػن أبػػي داكد ك  ِ تػدكر علػى/ العػالء بػن عبػد الػرضبن ، ك ٕكمنها  ●

عبػد  علػى/ أف ُعلػى/ سػليماف بػن أضبػد الواسػطي ، ك  ُعلػى/ وبػب بػن أيػوب الغػافقي ، ك  ُعن زكػراي بػن عيسػى ، ك 
 الرضبن الوكيعي عن إبراىيم بن عيينة . 

ان بغػػريه ؛ فاؼبػػدارات كلهػػا مظلمػػة ؛ فباطلػػة فػػال ككػػل مػػن ىػػؤالء لػػيم دبهلػػل للهلجػػة مطلقػػا ، ال مفػػردا كال مقػػرك  ●
 ىذا فضال عن عورات أخرل ابألسانيد .  ●اعتبار هبا 

اغبميد بن هبراـ عن  على / عبد ٓعلى / ابن اؼبذىب عن القطيعػي ك ٓتدكر على/ يونم بن يزيد األيلي ، ك  ٖكمنها  ●
 ُدمحم بن عمرك بن علقمة ، ك  د العزيز الدراكرم عنعلى / عب ّعلى / سهيل بن أف  احل ، ك  ّشهر بن حوشب ، ك 

 على/ مصعب بن  بت .  ُعلى / أف بكر بن عياش عن عا م بن هبدلة ، ك 
 ىذا فضال عن عورات أخرل ابألسانيد ربيل اعتبار بعضها ببع  .  ●ككل من ىؤالء ضعي   ●
 ليث مدلم كدل يصرح ابلسماع.بن بكيػر عن الليث بن سعد كوبب ضعي  كال وبب / على ّكمنها  ●
على / قتيبة بن سعيد عػن الليػث بػن سػعد كالليػث مػدلم كدل يصػرح ابلسمػػاع ، كىنػا شػذكذ لعلػو فبػا أدخلػو  ُُكمنها  ●

 خالد اؼبدائم على الليث .
 ابن عمر ، كىنا شذكذ كجهالة متننا كإسنادنا.  على/ شعبة عن كاقد بن دمحم عن أبيو عن َُكمنها  ●
طارؽ بن أشيم  بن على / أضبد بن عمرك البزار عمن فوقو عن القاسم بن مالك عن أف مالك األشجعي سعد ِ كمنها ●

دعػول  ػهلبة أبيػو ريبػة أيضػا ؛  ، كيف ريبػة سػعد عن أبيػو . كالبػزار ضػعي  ىبطػئ يف اؼبػنت كاإلسػناد ، كالقاسػم ضػعي  كيف
 فاإلسناد مظلم ؛ فباطل ؛ فال اعتبار بو . 

ى / نعػػػيم بػػػن ضبػػػاد عمػػػن فوقػػػو عػػػن أف مالػػػك األشػػػجعي سػػػعد بػػػن طػػػارؽ عػػػن أبيػػػو . كنعػػػيم لػػػيم بثقػػػة ، علػػػ ُكمنهػػػا  ●
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فػػإذا »: قػػاؿ فيػػو - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-رسػػوؿ هللا ألٌف  ابغبػػديث علػػى عػػدـ جػػواز قتػػاؽبم كذلػػك
، بعػد إحصػاف الػي »كحقهػا يف نظػر سػيدان عمػر  « قهاإال  قالوها فقد عصموا مّن دماءه  كأمواعت 

كاليكػػاة مػػ  »: كلكػػن الصػػديق قػػاؿ لػػو، فبػػا ذكػػر اكمنػػا الزكػػاة فقػػ  لػػيم كاحػػدن  «كقتػػل الػػنفس كالػػردة
كػػانوا يؤدكهنػػا لرسػػوؿ     الك  لػػو منعػػون عقػػا ،ك  ألقػػاتل  مػػ  فػػرؽ بػػني الصػػالة كاليكػػاة، حقهػػا

ة كإعػػادة دراسػػة متوهنػػا كأسػػانيدىا، ىػػذه الوقػػائا فيهػػا ؾبػػاؿ كبػػري للمراجعػػت يف كاؼبػػركايٌ  .«لقػػاتله  عليػػق
 كإعادة اغبكم عليها

لقد كرثت امرأة م  »: فقاؿ لو بع  األنصار، كدل يورث أـ األب، كرث أـ األـإنٌو  :كمن الثا  
 إىلتركػت فرجػع مىػا  كتركػت امػرأة لػو كانػت هػي اظتيتػة كرث رتيػع، ميت لو كانت هي اظتيتة مل يرثهػا

  . (88)«التشريك بينهما يف السدس

                                                                                                    
 دعول  هلبة أبيو ريبة أيضا ، فاإلسناد مظلم ؛ فباطل ؛ فال اعتبار بو .  ، كيف ريبة سعد كيف
قد اختل  أبخرةو ، كال على/أضبد بن يوس  السلمي عن عبد الرزاؽ ، كعبد الرزاؽ مدلم كدل يصرح بسماعو ك  ُكمنها  ●

 يدرل أظبا السلمي منو قبل اختالطو أـ بعده ؛ فاإلسناد مظلم ؛ فباطل ؛ فال اعتبار بو . 
ُى الدبرم عن عبد الرزاؽ، كعبد الرزاؽ مدلم كدل يصرح بسماعو كقد اختل  أبخرةو ،  ُكمنها  ● على/ إسهلاؽى بن إبراىيمى

 صغر فيو، فاإلسناد مظلم فباطل فال اعتبار بوكمات كعٍمر الدبرم ست  أك سباي سنوات فاست
 ىذا فضال عن عورات أخرل ابألسانيد ربيل اعتبار بعضها ببع  كتقوية بعضها بعضا .  ●

كال اعتبار بني اجملركحني يف عدالتهم بل بني الضعفاء يف حفظهم ضعفا خفيفا ال شديدا ، كال اعتبار يف جهالة ألٌف اعبهالة 
 دليم ألٌف التدليم مظنة جهالة ، كال يف ضع  شديد . مظنة جرح ، كال يف ت

أما من حيث اؼبنت فّف اغبديث بلفظو يقا يف دائرة تعارض ما القرآف اجمليد ال تسم  بقبولو فهو  ري  يف أف القتاؿ الذم 
كال زبفػى  «ق إال  ال إلػ»كاؼبسػلموف ىدفػو إكػراه النػاس علػى اإليبػاف كقػوؿ  - لى هللا عليو كآلو كسٌلم-أمر بو رسوؿ هللا 

ْؽِ معارضػػتو لسػػػائر آايت الت يػػري منهػػػا:    َْْدهههَت َعَلهههْيِيْؼ ِهِسَدهههْيِظرٍ (، ِٔٓ)البقػػرة:  ال ِإْكهههَرلَه ِفهههء لْهههِِ 
ههطثٍ (، ِِ)الغاشػػية: ََّ َِ ههط َأْنههَت َعَلههْيِيْؼ ِه َْ  َ  :ؽ(ْٓ ،) َِشيؽ ِْ ههْ  ِْ   َأَفَأْنههَت ِتْكههرِِه لْشَّههطَس َحتَّههى َيِكؾِنههؾل 
ِكِسؾَىط َ َأْنِتْؼ ََْيط َكطِثِىؾنَ (، ٗٗ)يونم:  (. ِٖ)ىود: َأِنْلِزِْ

لنتػػائج؛ كىػػو قيػػد اإلعػػداد كىنػػاؾ حبػػث كامػػل يبثػػل رسػػالة ماجيسػػتري أعػػدىا ابحػػث درس صبيػػا طػػرؽ اغبػػديث كخػػرج هبػػذه ا
 للنشر. 

 
( من طريق وبب بن سعيد عن ِّٓ/ٔ، كالبيهقي يف السنن الكعل )ِٖ( رقم ٓٓ/ُأخرجو سعيد بن منصور يف سننو ) (88)

 ( ُٕٖ-ُٖٔ/ُكبوه. كانظر أعالـ اؼبوقعني ) -القاسم بن دمحم
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كيػف جتعػل مػ  تػرؾ دايرع كأموالػق »: كمن ذلك حكمو يف التسوية يف العطاء حا قاؿ لػو عمػر 
ػػ كهػػاجر إىل أسػػلموا هلل كأجػػوره  علػػى إٌّنػػا  :فقػػاؿ أبػػو بكػػرا؟ رسػػوؿ   كمػػ  دخػػل يف اإلسػػالـ كرهن

 ةرؽ بيػػػنهم فػػػأعطى علػػػى الػػػبالء كالسػػػابقعمػػػر فَّػػػ كؼبػػػا انتهػػػت اػبالفػػػة إذل .(89)«الػػػدنيا بػػػالغكإٌّنػػػا  ، 
  .كاؽبجرة
عمػػر ابػبالفػػة  و عهػػد إذلنَّػػإحػػا ، ى تعيينػػو بعقػػد البيعػػةكمػػن ذلػػك قياسػػو تعيػػني اإلمػػاـ ابلعهػػد علػػ 

  .ككافقو على ذلك الصهلابة
، يػػػنك  كمػػػا تػػػنك  اؼبػػػرأة الكجػػػد يف بعػػػ  نػػػواحي العػػػرب رجػػػإنٌػػػو  :خالػػػد بػػػن الوليػػػدإليػػػو  ككتػػػب 
ككػػاف  -ني أصبعػػمهنع هللا يضر- -كفػػيهم علػػي - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-أ ػػهلاب رسػػوؿ هللا  -هنع هللا يضر- فاستشػػار
، قػػد علمػػتممىػػا  كاحػػدة فصػػنا هللا فػػيهمإال  مػػن األمػػم أٌمػػة ىػػذا الػػذنب دل تعػػو بػػو: إٌف فقػػاؿ الأشػػدىم قػػو 

  . (90)خالد أف وبرقوا فهلرقوىم فكتب أبو بكر إذل، أف وبرقوا ابلنار: أرل

  :اليت ميك  مالحظتها يف هذا العهدة فقهيٌ كاظتالممل ال 
  .اتساع األخذ ابلقياس يف الوقائا اليت نو فيها من غري إنكار من أحد من الصهلابة  ( أ)

كسػػاعد علػػى ذلػػك كػػوف الصػػهلابة ، فهػػور اإلصبػػاع بصػػورة كػػدليل مػػن أدلػػة األحكػػاـ  ( ب)
إصباعهم على كجوب نصب  :كقد فهر إصباعهم يف أمور كثرية منها. اتفاقهمذر اجتماعهم كال تعقلة ال ي

 ،اؼبرتػػد ال يسػػى كإصبػػاعهم علػػى أفَّ ، كإصبػػاعهم علػػى قتػػاؿ أىػػل الػػردة بعػػد اخػػتالفهم فيػػو ،إمػػاـ للمسػػلمني
  .كإصباعهم على صبا القرآف ككتابة اؼبصهل  كغري ذلك

  :-هنع هللا يضر-عهد عمر  
يف اسػتقاء األحكػاـ  -هنع هللا يضر-يػعز طريقتػو  -الػذم قػدمنا ذكػره-لقاضػيو شػري   -هنع هللا يضر-عهد عمػر  

كثػري اؼبنػافرة ؽبػم حػا ،  و كاف كثري اؼبشاكرة للصهلابة رضواف هللا عليهمكلكن اؼبالحد عليو أنَّ ، من أدلتها
ة  تشػػػػػريعيٌ ئل اليف نظرتػػػػػو للمسػػػػا -هنع هللا يضر-لقػػػػػد كػػػػاف . كأحسػػػػن سػػػػػبيل للتطبيػػػػق، وبصػػػػل علػػػػػى أفضػػػػل فهػػػػػم

ة كلػذلك فقػد ة أعػراض جانبيٌػحكيم وباكؿ أف يركب الدكاء الذم يشفي من الػداء مػن غػري أيٌػ كصيدال ٌ 
رضػي -( ؼبػا استشػهد هٕٗ)تػويف سػنة   عػيٌ نالإبػراىيم  ة ىائلػة كقػد قػاؿفقهيٌػكثػركة ا، متميػزن  اترؾ لنا فقهن 

                                 
 (. ُِٖ/ُانظر أعالـ اؼبوقعني ) (89)

 م من ذلك شيء. كيف النف -كرـٌ هللا تعاذل كجهو–راجا إعالـ اؼبوقعني. تكٌررت نسبة األمر ابغبرؽ عن علٌي  (90)
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 اكػاف عمػر إذا سػلك طريقنػ»: -هنع هللا يضر-مسػعود ابػن كقاؿ . (91)«ذهو تسعة أعشار العل »: -هللا عنو
  .(92)«الكجد ع سه

 إذليػرد الفػركع ك ، اتات ابلكليَّػزئيٌػيػرب  اعبمىػا  سػرعاف عاـٌ  مو ة كحٌ كليٌ   ةعقليٌ ذا  -هنع هللا يضر-لقد كاف  
مث يف عهػػد  - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-كػػاف ىػػذا شػػأنو يف عهػػد رسػػوؿ هللا ،  األ ػػوؿ كالضػػواب  العامػػة

  .وإلياألمر  آؿحني ن ذلك كدل ىبرج ع، خليفتو من بعده
يسػػمعو مىػػا  افلقػػد كػػاف كثػػرين ، كتتلمػػذ عليػػو - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-لقػػد تعلػػم مػػن رسػػوؿ هللا  

عليو الصالة كالسالـ يتوق  عن األمر بشيء حسن يود أف أيمػرىم بػو لػوال اشػفاقو علػيهم كخوفػو اؼبشػقة 
، كاف ينهاىم عػن أمػور  كأحياانن  «.. ألمرهت  بكذالوال أف أشق على أميت»: كاف يقوؿمىا   افكثرين ، عليهم

يهػػم بتهلػػرمي شػػيء  كأحيػػاانن ، و ؽبػػمالنهػػي قػػد زاؿ فػػريخٌ  إذلأف الػػداعي  -عليػػو الصػػالة كالسػػالـ-مث يػػرل 
، تلهلقهم بتهلريبو فريخو ؽبم دبا يدرأ عنهم اؼبشػقة كاغبػرج قد شقة اليتؼبفي عكنو عليو الصالة كالسالـ اب

رضػي هللا -و فيػو ر ذلػك كلٌػفػأثٌ ،  بني أمرينرٌي كالسالـ كي  ىبتار أيسر األمرين كلما خي كيراه عليو الصالة 
كؿباكلػػػػػة ، مػػػػػن اسػػػػػتهدافها كتوخيهػػػػػاال بػػػػػد  كغػػػػػاايت اؽبػػػػػذه الشػػػػػريعة مقا ػػػػػد كأىػػػػػدافن  فػػػػػأدرؾ أفٌ  -عنػػػػػو

كعلػى أىػل  ،البع  ا خر إذل رحت النصوص ببعضها كأكمأت  اللتلك األحكاـ عل كإفٌ ، استكشافها
كالنػوازؿ اغبادثػة ربػت أحكػاـ ، إدراج اغبػوادث اؼبسػتجدةإليو  مئأك يو ، دل يصرح بومىا  علم استنباط علةال

كلكػػي ال أيلػػ  النػػاس البهلػػث  «ة القػػرآفحاكميٌػػ»ك، «  تعػػاىل حاكميٌػػة»هللا لكػػي ال ىبػػرج شػػيء عػػن 
  .يف كتابو عن معاعبات أك أحكاـ لقضاايىم خارج دائرة شرع هللا

بػا اؼبتتٌ  فػّفٌ . ربمل بػذكر تفكػري منهػاجيٌ  طرؽ استنباط كاضهلة -هنع هللا يضر-يف اجتهاداتو كلذلك ذبد  
كدفػػػػع ، كاألخػػػػذ بسػػػػد الػػػػذرا ع، التعليػػػػل ابظتصػػػػلحة»ال يعجػػػػزه أف هبػػػػد  -رضػػػػواف هللا عليػػػػو-لفتػػػػاكاه 
ل أك لفقػداف بعػا شػرا ، كإيقاؼ العمل ببعا األحكاـ ليكاؿ عللهػا، ةشرعيٌ كالسياسة ال، اظتفاسد
كاقرتاحػق ، قتل أسرل بدر» - لى هللا عليو كآلو كسٌلم-رسوؿ هللا  اقرتاحو على: من ذلكك  ؛«تطبيقها
. «  دخػػػل اصتنػػػة لػػػئال يتكلػػػواإال  ال إلػػػق»: كاقرتاحػػػق أف ال  ػػػدث النػػػاس أبف مػػػ  قػػػاؿ ،اضتجػػػاب

  .«حة بني الغاّننيكإيقافق قسمة األراضي اظتفتو  ،كاقرتاحق على أب بكر إلغاء سه  اظتؤلفة قلوهب »

                                 
، قاؿ: أخعان دمحم بن ضبيد، حدثنا مهراف، حدثنا أبو سناف، عن أف إسهلاؽ، ّٓٓ( رقم ُُِ/ُسننو ) أخرج الدارمي يف (91)

 عن عمرك بن ميموف قاؿ: ذىب عمر بثلثي العلم. فذكر إلبراىيم فقاؿ: ذىب عمر بتسعة أعشار العلم. 

 (. ّٖٕ/ُٕحجة هللا البالغة ) (92)
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  -هنع هللا يضر-عهد عثماف 
صػلى   - ة رسػولقبكتػاب   كسػنٌ »بويػا علػى أف يعمػل ، الفػةػباب -هنع هللا يضر-حني بويا عثمػاف  

ألٌف  علػي فقػد أبػدل اسػتعدادهأٌمػا  .«كعاهد على ذلػك ؛كسوة اطتليفتني م  بعدع -عليق كآلق كسٌل 
علػػػن عثمػػػاف أك ، «مث أف يعمػػػل مببلػػػغ علمػػػق كطاقتػػػق، ة رسػػػولقسػػػن  علػػػى العمػػػل بكتػػػاب   ك »يعاىػػػد 

ذلػػك دبثابػػة أتسػػيم فكػػاف علػػى ذلػػك ابيعػػو عبػػد الػػرضبن  .داسػػتعداده للعمػػل بسػػرية الشػػي ني دكف ربف ػػ
مىػا  كىػذا، «سياسػات الشػيخني أك سػوه »كأقره كىػو ، قد أضي  يف عهد اػبليفة الثالث ثمصدر  ل

مسػائل  حػاكؿ أف يعمػل ابجتهػاده يف ،إليػو كلذلك رأينػاه حػني آؿ األمػر - أصبعنيمهنع هللا يضر- ربفد عليو عليٌ 
  .«كمسألة بيع أمهات األكالد»، اجتهد فيها من سبقو

معظػم ألٌف  ردبػا،  يف الفتيػاوسػطنٌي مػن اؼبت -رضي هللا تعاذل عنو- لقد كاف سيدان عثماف بن عفاف 
، كلكنػو اجتهػد كمػا اجتهػد مػن سػبقو. و آثر أف أيخػذ بػوكاف للشي ني قبلو فيها فق  ،القضااي عرضت لو

كإف تتبػع رأم الشػيخ قبلػك فػنع  ، إف تتبػع رأيػك فرأيػك سػديد»: يف كاقعػة فقػاؿ -هنع هللا يضر-سألو عمػر 
إنٌو  :أحدمها: كذلك بتأكيلنيا، من اثنتني قصرن  البد اأربعن يف مىن  جتهد ك لىكما ا (93)«ذك الرأم كاف

خشػي أف يتػوىم األعػراب أبف إنٌػو  :كاثنيهمػا، ال هبػوز ألىػل مكػة القصػر يف مػىن أنٌػو قد تزكج دبكػة فظػن
  .سباـ الصالة ركعتاف

  .ع االختالؼكرأل أف ذلك أسلم كأبعد عن كقو ، كما اجتهد يف ضبل الناس على قراءة زيد 
  :-هنع هللا يضر-عهد علي  

كسػػػبل ، القرآنيػػػة يف طػػػرؽ فهمػػػو للنصػػػوص -هنع هللا يضر-أشػػػبو النػػػاس بعمػػػر بػػػن اػبطػػػاب  -هنع هللا يضر-كػػػاف  
كػػاف ك ، اتات ابلكليَّػػزئيٌػػكحر ػػو الشػػديد علػػى ربػػ  اعب، يف ذلػػك -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ا ؼبنهجػػو كفقنػػ تفهمػػو لتطبيقهػػا
اللهػػ  »: كدعػػا لػػو، منالػػيقضػػاء  - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-كاله رسػػوؿ هللا ، ىػػل اؼبدينػػةيعتػػع أقضػػى أ

مىػا  ك »: يصػ  علمػو فيقػوؿ، ؼبعضالهتا الحالٌ ، يف قضاايه افكاف موفقن ، (94)«ت لسانق كاهًد قلبقثبٌ 

                                 
 (. ْٗٔ، رقم ِْٖ/ ُابب قصر الصالة دبىن  -كتاب  الة اؼبسافرين كقصرىا  -أ لو يف ) هلي  مسلم (93)

من طريق ظباؾ عن حن  عن علي مطوؿ. ك هلهلو العالمة  -ِٖٖ( احملقق رقم ُُُ/ُأخرجو اإلماـ أضبد يف مسنده ) (94)
 أضبد شاكر إسناده. 
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،  (95)«ا طقنػ كلسػا ن  العقو  ارب كهو   قلبن  ف  إ ،كعالـ نيلت ،كقد علمت في  نيلتإال نيلت آية 
ة مث بسػػنَّ . كقػػد علمػػت مػػدل علمػػو بػػو، كيفػػيت إذا اسػػتفا بكتػػاب هللا، كػػاف يقضػػي إذا عػػرض لػػو قضػػاء

ق ألعلػػػ  النػػػاًس أمػػػا إن ػػػ»: -هنع هللا يضر-كتقػػػوؿ أـ اؼبػػػؤمنني عائشػػػة ، - ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم- رسػػػوؿ هللا
  .«ةابلسن  

يف كػل ذلػك مػن  اكيستصػل  مسػتفيدن ، كقػد يستهلسػن، كيستصهلب اغبػاؿ، مث هبتهد رأيو فيقيم 
ػػ: مقا ػػد الشػػرع ؼبظنػػو القػػذؼ  اقػػاس السػػكر علػػى القػػذؼ حػػني استشػػري بػػزايدة حػػد شػػارب اػبمػػر مقيمن

ههْؽ َقههْؾٍم ِخَيطَنههًة  :دؿ علػػى كبػػوه قولػػو تعػػاذل قػػرآ   كىػػو مػػنهج . الػػذم ىػػو السػػكر مقامػػو ِْ ههط َتَخههطَفؽَّ  َّْ َ ِإ
َخطِئِشيؽَ  ( فعىػٌد ـبافػة كقػوع الشػيء مػن العػدك ٖٓ:)األنفاؿ َفطْنَِْذ ِإَْْيِيْؼ َعَلى َسَؾلٍ  ِإنَّ نََّ ال ِيِحبؤ لْْ

بتضافر ؾبموعة من الدالئل كالقػرائن  ث يسوغ لو فك العهد أك اؼبعاىدة بينو كبينهمحبي، فعالن  مقاـ كقوعو
  .كاألمارات
: فقػػػػاؿ، كاستشػػػػاره أمػػػػري اؼبػػػػؤمنني عمػػػػر يف القصػػػػاص مػػػػن اعبماعػػػػة إذا اشػػػػرتكت يف قتػػػػل الواحػػػػد 

: قػػػاؿ علػػػي  ي . نعػػػ : قػػػاؿ؟ اشػػػرتكوا يف سػػػرقة أكنػػػت تقطعهػػػ  انفػػػرن  أرأيػػػت اي أمػػػو اظتػػػؤمنني لػػػو أف  »
لو اجتمع أهل صنعاء على قتػل رجػل كاحػد لقتلػته  بػق »: فقاؿ عمر قولو اؼبشهور، «فكذلك هؤالء

  .«ارتيعن 
 ،كيف ىذا قاس القتل على السرقة جباما ربقق القصد اعبنائي يف كل منهما لدل مػرتكيب اعبػريبتني 

ٌف منطػػق أكمػػا . يد العقوبػػةكاالشػػرتاؾ يف اعبريبػػة كالتظػػاىر عليهػػا أدعػػى لتشػػد. فبػػا يقتضػػي الزجػػر كالػػردع
كاسػػتيفائو  كرٌل الػػدـ عػػن الو ػػوؿ إذل حقػػو تفػػرؽ بػػني القبائػػل فيعجػػزكػػي يالتظػػاىر علػػى الػػدـ   يفاؼبشػػركني 

  من صبيا القبائل اليت شارؾ اؼبنتسبوف إليها يف القتل .
 لكػافر كاؼبرتػدكىػو يعلػم السػنة يف قتػل ا، ف ربريػق اؼبرتػدين الزاندقػة الػذم أؽبَّيػوهااستهلسػنسبوا إليو ك  

ػ األنػو رأل أمػرن  «الػردة»و أراد أف وبقق أقصى أنواع الزجر ألعػا أنػواع كلكنَّ ، ر لنظاـ اعبماعةاؼبدمٌ   اعظيمن
 ا: جعل عقوبتو من أعظم العقوابت لينزجر الناس عن مثلو كلذلك قاؿ مرذبزن 

                                 
(، قاؿ: أخعان أضبد بن عبد هللا ابن يونم، أخعان أبو بكر بن عياش عن نصري عن ّّٖ/ِأخرجو ابن سعد يف الطبقات ) (95)

 . كيف آخره: كلساانن طلقنا بدؿ من لساانن انطقنا. -هنع هللا يضر-عن أبيو عن علي  سليماف األضبسي
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  (96) اأججت انرم كدعوت قنعن  *** امنكرن  اؼبا رأيت األمر أمرن  
أف  إذلفػػأراد أف ينبههػػا ، كبلغػػو أف ىنػػاؾ مػػن يػػدخل منزؽبػػا، امػػرأة زكجهػػا يف غػػزاة إذلكيرسػػل عمػػر  

فلمػػا أخػػعت أبف أمػػري ، الككانػػت حػػام، منزؽبػػا يف غيبػػة زكجهػػا أمػػر لػػيم ؽبػػا أف تفعلػػو إذلدخػػوؿ غػػرابء 
 ، ػوت كمػات اككضػعت غالمنػ ،إليػو لطريػقفأجهضػت كىػي يف ا الككانػت حػام، وىا فزعتعاؼبؤمنني يد

ػػ»: كعبػػد الػػرضبن بػػن عػػوؼ، فقػػاؿ قػػـو فػػيهم عثمػػاف بػػن عفػػاف -رضػػواف هللا علػػيهم-فشػػاكر الصػػهلابة   اإّن 
قػػػد قػػػاؿ »: فقػػػاؿ؟ تقػػػوؿ اي أاب اغبسػػػنمىػػػا  كقػػػاؿ، علػػػي إذلفالتفػػػت . «ب كال شػػػيء عليػػػكمػػػؤدًٌ أنػػػت 
 اإلمثأٌمػػا  ،كإف كػػانوا قػػاربوؾ فقػػد غشػػوؾ ،علػػيه مىػػا  فػػإف يػػك هػػذا جهػػد رأيهػػ  فقػػد قضػػوا، هػػؤالء

أنػػت »: فقػػاؿ لػػو، «كأمػػا الغػػالـ فقػد ك  غرمػػت. فػأرجوا أف يضػػعق   عنػػك بنيتػػك كمػػا يعلػػ  منػػك
  .(97)«جتلس ح  تقسمها على بّن أبيكال أقسمت عليك أف ، ك  صدقتّن

  :«عصر الفقهاء م  الصحابة كالتابعني»: األربعة بعد اطتلفاء الراشدي مىا  عهد 
مػػن سػػنة أربعػػني للهجػػرة الػػيت هبػػا خػػتم  :أم ؛هػػد مػػن هنايػػة العهػػد الػػذم سػػبقوعتعتػػع بدايػػة ىػػذا ال 

يف  الفقػو ككػاف. ليبػدأ عهػد فقهػاء الصػهلابة ككبػار التػابعني، قػراء الصػهلابة كعهػد، عهد اػبلفػاء الراشػدين
فيػػو ىػػي نفػػم  فقػػوسػػبق يف الػػدكر الػػذم سػػبقو مػػن حيػػث كػػوف مصػػادر المىػػا  ىػػذا الػػدكر يسػػري علػػى كبػػو

 الكتػػػػاب كالسػػػػنة»كىػػػػي ، السػػػػنَّةأىػػػػل ي أ ػػػػوليٌ حسػػػػب تقػػػػدير – اؼبصػػػػادر الػػػػيت كانػػػػت يف ذلػػػػك الػػػػدكر
  :منها، و ىبتل  عنو أبمور عدةكلكنَّ  «كالقياسكاإلرتاع 
تعمػػػق فيمػػػا كراء أ ػػػب  النػػػاس يف ىػػػذا العهػػػد أكثػػػر رغبػػػة يف الغػػػوص علػػػى اؼبعػػػا  كال  (1)
  .النصوص

فّنػػػو نتيجػػػة لالختالفػػػات ، ركايت الػػػيت تػػػركم السػػػنناختلفػػػت طػػػرقهم يف األخػػػذ ابؼبػػػ  (2)
اؼبػركاٌيت الػيت تنقػل اختلفػت مػواقفهم مػن ، مػن شػيعة كخػوارج: ةة كالكالميَّ ذىبيَّ ة كفهور الفرؽ اؼبسياسيٌ ال

اؼبػػوالني يت ركيػػت عػػن غػػري األئمػػة اؼبعتػػعين األحاديػػث الػػك  كاٌيتر اؼبػػ رفضػػوا األخػػذ بسػػائر :فالشػػيعة ؛السػػنن

                                 
( كقد ُّٔ-ُّْ) «ال إكراع يف الدي »اليت نقلها أ هلاب اؼبصنفات. كراجا كتابنا اؼبطبوع  فرض صحة هذه القصة( هذا على 96)

كـر هللا تعاذل –شككنا يف  هلة ىذه الركاية كذكران أراء بع  العلماء يف التشكيك فيها، كأهٌنا قد تكوف فبٌا دس على علي 
 الشديد للعن  كالقسوة.  من خصومو لتنفري الناس منو، كبياف ميلو -كجهو

(. 1/187( انظر أعالم الموقعين ) 97)
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كبكػػل خػػع لػػيم لػػو معضػػد مػػن ا، رفضػػوا االحتجػػاج أبخبػػار ا حػػاد عمومنػػ :كاػبػػوارج.  ؿ البيػػتعنػػدىم 
  .السنَّة أىل كما ىو مذىب صباىري. طالؽإب «بعدالة الصحابة»ابلقوؿ  كدل أيخذ الفريقاف. الكتاب

كػػل فرقػػة سػػهلبت   كألفَّ  ؛غبػػدكث الفرقػػة، مػػر اؼبمكػػنقػػو ابألاإلصبػػاع فلػػم يعػػد ربقٌ أٌمػػا   (3)
  .خالفوا ـفلم تعد تعتد بشيء من قوؽبم كافقوا أ، ثقتها من سائر علماء الفرؽ األخرل

ة اؼب تلفػة كانتشػركا فيهػا فلػم سػالميَّ فقهاء الصػهلابة قػد تفرقػوا يف األمصػار اإل ذلك أفَّ  إذليضاؼ  
  ايعد اجتماعهم لتدارس اؼبسائل فبكنن 

ركايػػة األحاديػػث كالسػػنن بعػػد أف دل تكػػن  األخبػػار كاؼبػػركاٌيت ك شػػاعت يف ىػػذا الػػدكر   (4)
  .كذلك

 -ال ؾبػػاؿ لتفصػػيلها- األحاديػػث ألسػػباب كثػػرية معركفػػةفهػػرت حركػػة كضػػا األخبػػار كاؼبػػركاٌيت ك  
 -آلق كسٌل صلى   عليق ك -ا ؿتدث ع  رسوؿ    كنٌ إ ٌ »: قولو -هنع هللا يضر-عباس ابن  أخرج مسلم عن

  .(98)«فلما ركو الناس الصعبة كالذلوؿ تركنا اضتديث عنق، إذ مل يك  يكذب عليق
داتػػو. كالكشػػ  عػػن معاؼبػػو كؿبدٌ  «اظتػػنهج»ككػػل تلػػك اؼبسػػتجدات أفهػػرت مػػدل اغباجػػة إذل بنػػاء 

ة على لساف كخبا ٌ  -مرضي هللا تعاذل عنه- الصهلابة على ألسنة أئمة «اظتنهج الكلي»كقد برزت معادل 
 -كرضػػي عنػػو كػػـر هللا تعػػاذل كجهػػو– مث اإلمػػاـ علػػيٌ  -مػػارضػػي هللا تعػػاذل عنه- الشػػي ني أف بكػػر كعمػػر

عنػػد ىػػؤالء كافػػة يقػػـو علػػى القػػرآف  «اظتػػنهج الكلػػي»ككػػاف  -ارضػػي هللا تعػػاذل عنهػػ- كأـ اؼبػػؤمنني عائشػػة
-ا. ككػانوا شػيئن  «ات القػرآف الكػرم كظػواهرعكليٌ »يقدـ على  أم من ىؤالء اجمليد كيستند إليو كدل يكن

، كأتكيػل كتفعيػل ؼبػا جػاء يف  دل يبن سول تطبيق عمليٌ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- و رسوؿ هللاكل ما سنٌ يعلموف أٌف   -اصبيعن 
ػػو كبينػػا ؼبػػنهج أتكيػػل كتفعيػػل الكتػػاب يف الواقػػا ليكػػوف مب كتػػاب هللا تعػػاذل،  -بعػػده–لكػػل كاقػػا أييت ا ذجن

كأتكيػػداهتم علػػى ضػػركرة اإلقػػالؿ منهػػا دليػػل علػػى ذلػػك، كقػػد عملػػوا علػػى  كشػػرائطهم يف قبػػوؿ الػػركاايت
يف بعػػػ  األحيػػػاف، كالتهديػػػد ابلسػػػجن،  التغليػػػب علػػػى رغبػػػات الػػػراغبني ابإلكثػػػار مػػػن الركايػػػة كلػػػو ابلقػػػوة

ني ابلضػػب  كالعدالػػة، كال يرقػػى شػػك إذل معػػركف نيبرفضػػهم قبػػوؿ الركايػػة عػػن أقػػل مػػن  ػػهلابيٌ  كاحتياطػػاهتم
إذل  أك مشاىدهتم لو. كل ذلك دليل علػى إدراكهػم لضػركرة الرتيػث -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- ما رككا من سوؿ هللا ظباعهم

ْشَيطًجهطِِْكمٍ  َجَعْلَشه ا للشػرعةالذم جاء مصاحبن  «ابظتنهج القرآن»أف ينطبا الناس  ِْ هْشِكْؼ ِشهْرَعًة َ  ِْ  ط 

                                 
 (. ُّ-ُِ/ُأخرجو مسلم يف  هليهلو )اؼبقدمة( ) (98)
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كطبعت عليها القلوب كالعقوؿ كالنفوس فال شػيء  «اظتنهج القرآن»دعائم  . فّذا ترٌس ت(ْٖ)اؼبائدة:
 ىبشى من كركده على تلك القلوب كالعقوؿ كالنفوس. -بعد ذلك–
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 الفصل الثالث
  :عاٌمة بعد عهد الصحابة الفقق 

علمػائهم آؿ أمػر  إذلكجاء عهد التابعني ك ، بني تسعني كمائة من اؽبجرةمىا  انقرض عهد الصهلابة 
كآخر من مات منهم ابؼبدينػة . (ه ٖٔفّف آخر من مات ابلكوفة من الصهلابة تويف سنة ). الفقو كالفتيا

تػػويف ، كآخػػر مػػن مػػات مػػنهم ابلبصػػرة أنػػم بػػن مالػػك . (99)(هُٗسػهل بػػن سػػعد السػػاعدم تػػويف سػػنة )
كآخػر  (101)(هٖٗتػويف )، كآخر من مات ابلشاـ عبد هللا بن يسر،  (100)(هّٗ): كقيل، (هُٗسنة )

  . (102)(هََُة )من مات منهم عامر بن كاثلة بن عبد هللا )أبو الطفيل( تويف سن
الػػػػذين كػػػػاف معظمهػػػػم يعػػػػي  مػػػػا فقهػػػػاء  ارلهم أمػػػػر الفتيػػػػا يف ىػػػػذا العهػػػػد ىػػػػم اؼبػػػػو يإلػػػػكالػػػذين آؿ  
كطػػاكس ، كعطػػاء بػػن رابح فقيػػو مكػػة، كعكرمػػة مػػوذل ابػػن عبػػاس، انفػػا مػػوذل ابػػن عمػػر: أمثػػاؿ، الصػػهلابة

فقيػػػو  كاغبسػػػن البصػػػرمٌ ، فقيػػػو الكوفػػػة  عػػػيٌ نالكإبػػػراىيم ، امػػػةيملاكوبػػػب بػػػن كثػػػري فقيػػػو ، منالػػػيفقيػػػو أىػػػل 
كخصػت اؼبدينػة ، يف خراسػاف كغػريىم كعطػاء اػبراسػا ٌ ا، يضن أالبصرة  كاف من فقهاءكابن سريين  ، البصرة

كانوا يتجاكزكف فتاكل مػن تلقػوا مىا   كىؤالء التابعوفا. سعيد بن اؼبسيب رضبهم هللا صبيعن ، بفقيهها القرشي
من العسري العثػور علػى كبػري فػرؽ بػني منػاىجهم  كلذلك فّفَّ  ،سري النادرالييف إال  العلم من الصهلابة عنو

منػاىج االسػتنباط يف ىػذا العهػد  كلكػنَّ ، كمناىج من سبقهم مػن الصػهلابة، ةفقهيٌ اليف استنباط األحكاـ 
بػػػراىيم إلقلػػػت : عػػػن اغبسػػػن بػػػن عبيػػػد هللا الن عػػػي قػػػاؿ، قبػػػلذم قػػػد بػػػدأت تظهػػػر كتتضػػػ  أكثػػػر مػػػن 

، شتعػػت: فقػػاؿ !؟تفػػيت مبػػا مل تسػػمع: فقلػػت ؛ال: فقػػاؿ ؟شتعػػك تفػػيت بػػق شتعتػػقأمىػػا  أكػػل»: الن عػػي
  .(103)«مل أشتع فقستق ابلذم شتعتمىا  كجاءن
االختالفػات يف الػرأم بػني اؼبفتػني يف  يبكن مالحظتو يف ىذا العهد فهػو فهػورمىا  كإذا كاف ىناؾ 

  .أبمرين ؽبما داللتهما يف ىذا السبيل -هنع هللا يضر-كقياـ اإلماـ عمر بن عبد العزيز . مسائل كثرية

                                 
 (.ِِِ/ْانظر: هتذيب التهذيب ) (99)

 (. َّّ/ُانظر: هتذيب التهذيب ) (100)

 (. ُّٗ/ٓانظر: هتذيب التهذيب ) (101)

 (. ِٕ-ُٕ/ٓانظر: هتذيب التهذيب ) (102)

 (. ُْٓ( كهبامشها االستيعاب )ص ُُِ/ْانظر اإل ابة البن حجر ) (103)
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عنػػد علمػػائهم مػػن السػػنن يف مىػػا  فكػػاف أىػػل كػػل بلػػد يكتبػػوف ؛أمػػره جبمػػا السػػنن ككتابتهػػا :األكؿ 
  .(104)دفاتر

كمػػا فعػػل ابلنسػػبة ؼبصػػر حيػػث   ؛أانس يعيػػنهم إذلجعلػػو أمػػر الفتيػػا يف كثػػري مػػن البلػػداف  :كالثػػان 
، كعبػد هللا بػن أف جعفػر، حبيػبأف  نبػا يزيػد بػن ارلاثنػني مػن اؼبػو : رجػاؿ ثالثٌػة إذلجعل أمر الفتيا فيها 

 ا ما ذن  إذا كانت اظتػو »: اؿفقػ، يف ىذا -هنع هللا يضر-كقد عوتب . كىو جعفر بن ربيعة، ككاحد من العرب
  .(105)«كأنت  ال تسموف اتسمو أبنفسها صعدن 

، أف بكػػر دمحم بػػن عمػػرك بػػن حػػـز األنصػػارمٌ  إذلسػػبب أمػػره ابلتػػدكين فقػػد  ػػرح بػػو يف كتابػػو أٌمػػا  
أك سػػنة أك  -صػػلى   عليػػق كآلػػق كسػػٌل -كػػاف مػػ  حػػديث رسػػوؿ   مىػػا   نظػػرا... »: حيػػث قػػاؿ

  .(106)«كذهاب العلماء، خفت دركس العل  فإنٌ  ،ق  رتعحديث أك ؿتو هذا فا
  :التابعني كاأل مة اجملتهدي تباع أ عصر 

صػلى   -فقهاء هذا العصر أخذكا حديث الن   ف  إ»: يقوؿ كرل هللا الدىلوم يف ىذا العصػر 
، كقضااي القضاة كاجتهاد اجملتهدي  عم  سبقه  مػ  الصػحابة كالتػابعني كاتبعػيه  -عليق كآلق كسٌل 

فػػّف حا ػػل  ػػنيعهم أف سبسػػك كػػل ا، ككػػاف  ػػنيا العلمػػاء يف ىػػذه الطبقػػة متشػػاهبن . «أيضػػامث اجتهػػدكا 
كاسػػػػتدؿ أبقػػػػواؿ ا، كاؼبرسػػػػل صبيعنػػػػ - ػػػػلى هللا عليػػػػو كآلػػػػو كسػػػػٌلم-مػػػػنهم ابؼبسػػػػند مػػػػن حػػػػديث رسػػػػوؿ هللا 

كقفوىػػا عنػػد  -م ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػلٌ -ألهنػػا إمػػا أحاديػػث منقولػػة عػػن رسػػوؿ هللا ، الصػػهلابة كالتػػابعني
 اكاحتياطنػ - لى هللا عليو كآلو كسٌلم- النيبٌ  إذلمن نسبتها  اأحد من الصهلابة كالتابعني ربرجن  إذلركايتها 
 اقالوىا استنباطن إمٌبا  ا أف تكوف أقواؽبم ىذهمَّ إك . عن الركاية عنو خوؼ الزايدة أك النقصاف يف العبارة اككرعن 

كأقدـ ، كأكثر إ ابة، كىم أحسن يف كل ذلك فبن هبيء بعدىم، ئهممنهم آبرا اأك اجتهادن ، من النصوص
ػػ، زمػػاانن   ػػلى هللا عليػػو كآلػػو -أك كػػاف حػػديث رسػػوؿ هللا ، إذا اختلفػػواإال  ؛فتعػػني العمػػل هبػػاا، كأكعػػى علمن
إذا اختلفػت األحاديػث نفسػها فػاؼبرجا أقػواؿ الصػهلابة فػًّف قػالوا أٌمػا  .ىبال  قوؽبم ـبالفة فاىرة -كسٌلم
، وكعػدـ القػوؿ دبوجبػ، فقػوا علػى تركػوكلكن ات، أك دل يصرحوا بذلك، هأك بصرفو عن فاىر ، د بعضهابنس

                                 
 (. ّّ/ُجاما بياف العلم ) (104)

 (. ُّْ/ْخط  اؼبقريزم ) (105)

-ٖٖ/ِ(، كذكره اغبافد ابن حجر يف تغليق التعليق )َُ/ُعلقة الب ارم، كركاه مالك يف اؼبوطأ، فانظره بشرح الزرقا  ) (106)
 ق وبب بن سعيد عن عبد هللا بن دينار. ( من طريق عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد هللا بن دينار كبوه، كمن طريٖٗ
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فػّذا اختلفػت مػذاىب الصػػهلابة . عػوىم يف كػل ذلػكأك اغبكػم بنسػ و أك أتكيلػػو اتبَّ ، و كّبػداء علػة فيػوفّنَّػ
ؼ بصػهلي  أقػاكيلهم مػن و أعػر ألنَّػ ؛كشيوخو كالتابعني يف مسألة فاؼب تار عند كل فقيو مذاىب أىل بلده

كزيػػد بػػن . فمػػذىب عمػر كعثمػػاف كابػن عمػػر كعائشػة كابػػن عبػاس.. كأكعػػى لأل ػوؿ اؼبناسػػبة ؽبػا، السػقيم
كعػػركة بػػن الػػزبري )تػػويف سػػنة ، (هّٗكأ ػػهلاهبم مػػن التػػابعني مثػػل سػػعيد بػػن اؼبسػػيب )تػػويف سػػنة ،  بػػت
كالقاسػػم بػػن دمحم )تػػويف سػػنة  ،(ىَُّكعطػػاء ابػػن يسػػار )تػػويف سػػنة ، (ىَُٔكسػػادل )تػػويف سػػنة ، (ىْٗ

كربيعػة الػرأم )تػوؼ ، (ىُّٔكزيػد بػن أسػلم )تػويف سػنة ، (ىُّْكوبب بن سػعيد )تػويف سػنة ، (ىُِْ
، كاف مذىب ىؤالء الصهلابة كالتابعني أحق ابلقبػوؿ مػن مػذىب غػريىم عنػد أىػل اؼبدينػة. (ىُّٔسنة 

  .يالـز ؿبجتهم اكلذلك ترل مالكن 
( ىٕٕكقضػػػااي أمػػػري اؼبػػػؤمنني علػػػي كشػػػري  )تػػػويف سػػػنة ، كأ ػػػهلابو كمػػػذىب عبػػػد هللا بػػػن مسػػػعود 

  .( أحق ابألخذ عند أىل الكوفةهٔٗالن عي )تويف سنة إبراىيم  ( كفتاكلىَُْكالشعيب )تويف 
يف  -هنع هللا يضر-قوؿ زيد ب  اثبت  إىل( ىّٔكحني ماؿ مسركؽ )تويف سنة ... »: يقوؿ الدىلوم 

)هػػل أحػػد مػػنك  : (ىِٔ)تػػويف سػػنة  ةة يف اظتػػواث( قػػاؿ لػػق علقمػػالتشػػريك )أم بػػني اصتػػد كاألخػػو 
كلك  زيد ب  اثبت كأهػل اظتدينػة يشػركوف  ؛ال: فقاؿ مسركؽ، أثبت م  عبد   )يريد اب  مسعود(

  .«)أم بني اصتد كاألخوة(
كهػو الػذم . عذفػإف اتفػق أهػل البلػد )أم اظتدينػة( علػى شػيء أخػذكا بنواجػ»: يقوؿ الدىلوم 
  .«ة اليت ال اختالؼ فيها عند  أم يف اظتدينة كذا ككذاالسن  : مثلق مالك يقوؿ يف
زبػريج مػن  أك، أك ؼبوافقتػو لقيػاس قػول، كإف اختلفوا أخذكا أبقواىا كأرجهلها إما بكثرة القائلني بػو 

فػّذا دل هبػدكا فيمػا حفظػوا ، «شتعػتمىػا  هػذا أحسػ »: كىػو الػذم يقػوؿ يف مثلػو مالػك، ةالكتاب كالسنَّ 
  .كتتبعوا اإليباء كاالقتضاء، كالمهمعلى  جوا منهم جواب اؼبسألة خرٌ 

كابن أف ذئب )تويف سنة ، (هُٕٗفدكف مالك )تويف سنة ، كأؽبموا يف ىذه الطبقة التدكين: قاؿ 
، ( ابلكوفػػػةىُُٔ( يف مكػػػة كالثػػػورم )تػػػويف سػػػنة ىُٔٗكابػػػن عيينػػػة )تػػػويف سػػػنة ، كابػػػن جػػػريج، (ىُٖٓ

  .ككلهم مشوا على ىذا النهج الذم ذكرتو: قاؿ. ( ابلبصرةهَُٔيف سنة كربيا بن الصبي  )تو 
مث ، ها فتنسػختفقد عيمت أف آمر بكتبك هذع الػيت صػنٌ »: قاؿ اكلقى مالكن ، كؼبا حج اؼبنصور 

 إىلكع وا مبػػا فيهػػا كال يتعػػد  ملػػأبعػػث يف كػػل مصػػر مػػ  أمصػػار اظتسػػلمني منهػػا نسػػخة كآمػػره  أبف يع
كشتعػػػوا ، ه  أقاكيػػلإلػػيالنػػاس قػػد سػػبقت  فػػإف  ، أمػػو اظتػػؤمنني ال تفعػػل هػػػذا اي: فقػػاؿ مالػػك. غػػوع
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دع النػاس كمػا اختػار فػ، كأتوا بق م  اختالؼ الناس، يقإلكأخذ كل مبا سبق ، أحاديث كرككا ركاايت
 ق أراد أف  مل الناس علػىكأنٌ ، الرشيد إىلهذع القصة منسوبة ى كحتك، أهل كل بلد منه  ألنفسه 

 -صػػلى   عليػػق كآلػػق كسػػٌل -أصػػحاب رسػػوؿ    فػػإفٌ  ؛تفعػػلال : فقػػاؿ لػػق مالػػك، وطػػأيف اظتمىػػا 
  .«ة مضتسن   ككلٌ ، اختلفوا يف الفركع كتفرقوا يف البلداف

صػػلى   عليػػق -ني عػػ  رسػػوؿ   دنيٌ ككػػاف مالػػك مػػ  أثبػػته  يف حػػديث اظتػػ»: قػػاؿ الػػدىلوم 
عمػر كأقاكيػل عبػد   بػ  عمػر كعا شػة كأصػحاهب   كأعلمهػ  بقضػاايا، كأكثقه  إسػنادن  -كآلق كسٌل 

  .«كبق كأبمثالق قاـ عل  الركاية كالفتول، م  الفقهاء السبعة
ككػػػاف عظػػػيم ، شػػػاء هللامىػػػا  إال كأقرانػػػو ال هبػػػاكزهإبػػػراىيم  ألػػػزمهم دبػػػذىب -هنع هللا يضر-ككػػػاف أبػػػو حنيفػػػة  

  .إقباؿعلى الفركع أمت  الات مقبدقيق النظر يف كجوه الت رهب، الشأف يف الت ريج على مذىبو
مػػػػن كتػػػػاب )ا  ر( حملمػػػػد  كأقرانػػػػوإبػػػػراىيم  قلنػػػػا فل ػػػػو أقػػػػواؿمىػػػػا  كإف شػػػػئت أف تعلػػػػم حقيقػػػػة 

يف مواضا إال  يبة مث قايسو دبذىبو ذبده ال يفارؽ تلك احملجةشك)جاما( عبد الرازؽ ك)مصن ( ابن أف 
  .(107)فقهاء الكوفةإليو  عما ذىبال ىبرج  -اأيضن – سريةالييسرية كىو يف تلك األمور 

ػ -رضبػو هللا-و فّنٌػ، نظػر الػدىلومٌ كاغبق أف فيما ذكره   كأاب  احػريو علػى أف يؤكػد أف األئمػة مالكن
ذبػاكزكا فقػو مىػا  كأهنػم، كالصػهلابةدين ؼبن سبقهم من التابعني دين أك شبو مقلٌ حنيفة كأ هلاهبما كانوا مقلٌ 

للفقػو قػػد  اىنػاؾ طرقنػػ و مػن اؼبعػػركؼ أفٌ فّنٌػػ، عليػو -رضبػػو هللا-كىػذا أمػػر مػن العسػػري موافقتػو ، مػن سػػبقهم
 إذلأخػػذت عػػن الصػػهلابة كالتػػابعني مثػػل ذىػػاب مالػػك أهٌنػػا  لػػيم مػػن السػػهل إدعػػاء كػػل مػػنهمأخػػذ هبػػا  
 أاين  كمػػػا أفَّ ،  «ابالستحسػػػاف كالعػػػرؼ»األخػػػذ  ذلإكذىػػػاب أف حنيفػػػة ، «بعمػػػل أهػػػل اظتدينػػػة»األخػػػذ 

كأٌمػا الصػهلابة فيأخػذكف . «هػ  رجػاؿ كؿتػ  رجػاؿ»: بػل زاضبػوىم كقػالوا، منهما دل وبتج بفتاكل التابعني
  .يركنو األنسب أك األ ل مىا  اختلفوا زبريكا من أقواؽبم فّذاىو موضا اتفاؽ؛ مىا  من أقواؽبم
  .دل يشرتطها من سبقهم ااألحاديث شركطن األخبار كمركاٌيت ؿ منهما قد كضا لقبو  الكما أف ك 
 إذلأدل  مػػن قبػػل كفهػػور أحاديػػث دل تكػػن قػػد فهػػرت كانتشػػرت، كشػػيوع الركايػػة يف ىػػذا العصػػر 

  .مذاىب مغايرة ؼبذاىب بع  الصهلابة إذلالذىاب يف بع  األمور 
  :أهل الرأم كأهل اضتديث 

                                 
 (. َّٖ-َِٓ/ُ) «حجة   البالغة»مل صنا بشيء من التصرؼ من كتاب  (107)
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كبػركز االختالفػات  ،سػيت أىػل الػرأم كأىػل اغبػديثر هػور مدف اكلعل فبا يزيد ىذه اغبقيقة كضوحن  
لكػػػػل مػػػػن اؼبدرسػػػػتني جػػػػذكرن يف العصػػػػرين   ػػػػهلي  أفٌ ، ككػػػػذلك يف الفػػػػركع، بينهمػػػػا يف بعػػػػ  األ ػػػػوؿ

 از النػاس تبعنػػكدل يتميٌػ، يف ىػذا العصػرإال  «مسػا ل الفقػق»لكػن االخػتالؼ دل يػعز بوضػوح يف ، السػابقني
  .يف ىذا العصر كذلكإال  الختالؼ مناىجهم يف االستنباط

متػداد ؼبدرسػة عمػر كعبػد هللا بػن اىػي ، مدرسة أىل الػرأم يؤكدكف أفَّ  فقويف يريد التبنٌي إف الكا 
يف الػرأم فتػأثر هبمػا علقمػة الن عػي )تػويف  اعن اللذين كػاان أكثػر الصػهلابة توس ػ -مارضي هللا عنه-مسعود 
ىػػػو الػػذم تتلمػػػذ عليػػو ضبػػػاد بػػػن أف كإبػػراىيم ، الػػػوالن عػػي كخ إبػػػراىيمأسػػتاذ  (هَٕأك سػػػنة  هَٔسػػنة 

  .( شيد أف حنيفةىَُِسليماف )تويف سنة 
الػػذين كػػاف وبملهػػم ، أف مدرسػػة أىػػل اغبػػديث ىػػي امتػػداد ؼبدرسػػة أكلئػػك الصػػهلابة كمػػا يؤكػػدكف 

كعبػد هللا ، عبػد هللا بػن عمػر بػن اػبطػاب: اػبوؼ كاغبذر من ـبالفة النصوص على الوقوؼ عندىا أمثاؿ
  . أصبعنيمهنع هللا يضر-كالزبري كعبد هللا بن عباس يف الكثري الغالب ، بن عمرك بن العاص

  :قد يكوف من أبرزىا، يف اغبجاز ألسباب كثرية «أهل اضتديث»كلقد شاع مذىب  
،  عنهم النتقاؿ اػبالفةؽبم كقلة النوازؿ اليت كانت تعرض ، أبيديهم من األحاديث كا  رمىا  كثرة 
سػعيد بػن  ةفّمػاـ أىػل اؼبدينػ. بغداد إذلمث ، الشاـ إذل فقهيٌ الفكرم كال معظم كجوه النشاطتقلت كما ان

، أىػػل اغبػػرمني دل يفػػتهم مػػن اغبػػديث كالفقػػو شػػيء كثػػري ( رضبػػو هللا كػػاف يػػرل أفَّ هْٗاؼبسػػيب )تػػويف سػػنة 
مػر كزيػد بػن  بػت كعائشػة كابػن عبػاس كابػن ع، فلديهم فتاكل أف بكر كعمر كعثماف كعلي قبػل اػبالفػة

  .يغم عن استعماؿ الرأممىا  أصبعني كيف ىذا - مهنع هللا يضر-هتم كمركايٌ 
أحكػاـ  ككػاف علمػاء ىػذا الفريػق يػركف أفَّ ، فقد شػاع كانتشػر يف العػراؽ «أهل الرأم»مذىب أٌما  

علػى  أفَّ ك  ،مشتملة على مصاحل راجعة للعباد كحكم شرعت ألجلهػا تلػك األحكػاـ، الشرع معقولة اؼبعىن
 اكعػػدمن  اكجعلهػػا تػػدكر كجػػودن ، كربػػ  األحكػػاـ هبػػا، أىػػل العلػػم البهلػػث عػػن تلػػك اغبكػػم كالعلػػل الضػػابطة

اؼبػػػركاٌيت مػػػن فػػػّذا عثػػػركا علػػػى تلػػػك العلػػػل فردبػػػا قػػػدمو األقيسػػػة القائمػػػة عليهػػػا علػػػى بعػػػ  أنػػػواع ، معهػػػا
  .األحاديث إذا عارضتها

 ؛فيػػو -هنع هللا يضر-ثػػرة الصػػهلابة اؼبتػػأثرين دبػػنهج عمػػر كلقػػد سػػاعد علػػى انتشػػار ىػػذا اؼبػػنهج يف العػػراؽ ك 
مث . كأنػم بػن مالػك كابػن عبػاس كغػريىم، كعمػراف بػن اغبصػني، كأف موسى األشػعرم، أمثاؿ ابن مسعود
  .فيها -مهنع هللا يضر-ها كإقامة علي كأنصاره يإلانتقاؿ اػبالفة 
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كفشػػػت حركػػػة الوضػػػا يف ، راعاتكاحتػػػدمت الصػػػ، كؼبػػػا فهػػػرت فيهػػػا الفػػػرؽ مػػػن الشػػػيعة كاػبػػػوارج 
القليػػػل مػػػن إال  ؽبػػػم ماغبػػػديث اضػػػطر علماؤىػػػا لوضػػػا شػػػركط يف قبػػػوؿ اغبػػػديث دل يسػػػلم معهػػػا مػػػن اؼبػػػرك 

مػػن أف  أكثػػر النػػوازؿ كاغبػػوادث يف تلػػك البيئػػة كانػػت كمػػا أفٌ . ت الصػػهلابة الػػذين أقػػاموا يف العػػراؽمػػركايَّ 
  .تواجو بذلك العدد من اؼبركمٌ 

مػػػن اػبالفػػػات  الػػػذين دل يػػػدخلوا فيمػػػا دخػػػل فيػػػو اػبػػػوارج أك الشػػػيعةألٌمػػػة ا كىكػػػذا انقسػػػم صبهػػػور 
كيبػػػدك أف التنػػػابز بػػػني  ،«أهػػػل الػػػرأم»ك «أهػػػل اضتػػػديث» ة فنقسػػػموافقهيٌػػػاالختالفػػػات ال إذل الكالميَّػػػة

كأهػل »، بعػدـ الفقػو كقلػة الفهػم «أهػل اضتػديث»ينبزكف مىا  اكثرين   «أهل الرأم»الفريقني قد اشتد فصار 
ت الواجػػب يف أمػػر الػػدين كابلبعػػد عػػن التثب ػػ، ظػػنلابألخػػذ يف ديػػنهم اب «أهػػل الػػرأم»ينبػػزكف  «يثاضتػػد

  .كاألخذ ابلنصوص تٌباعاال ى بغريكالذم ال يتأتَّ 
ة فلػػيم لػػو أف مػػن اسػػتبانت لػػو السػػنَّ  يتفقػػوف مػػا سػػائر اؼبسػػلمني يف أفَّ  «أهػػل الػػرأم»كاغبػػق أف  

و دل يصػلهم ة فعػذرىم فيػو أنَّػعلػيهم فبػا اعتػع مػن ـبػالفتهم للسػنٌ  أخػذمىػا  ككػل، كائن مػن كػاف  يدعها لقوؿ
و ثبػت أك ألنَّ ا، أك لوجود قادح فيو ال يراه غريىم قادحن ، أك ك لهم كدل يثقوا بو لضع  راكيو، فيو حديث

  .عندىم حديث آخر معارض ؼبا أخذ بو سواىم
حػػني ال يكػػوف يف إليػػو  جػػوءيف كجػػوب الل «أهػػل الػػرأم»يتفقػػوف مػػا  «أهػػل اضتػػديث» كمػػا أفَّ  

  .كما ذلك فقد كاف التنابز كالتعاير بني الفريقني على أشده، اؼبسألة نو
  

 الفصل الرابع
  :«أصوؿ الفقق»كرتع  شافعيٌ ظهور اإلماـ ال 

ككػاف قػد تفقػو ، ة الػيت تػويف فيهػا اإلمػاـ أبػو حنيفػةكىي السنٌ ، (هَُٓسنة ) شافعيٌ الكلد اإلماـ  
كمسػػلم بػػن خالػػد الزقبػػي )تػػويف سػػنة ،  علػػى بعػػ  رجػػاؿ العلػػم مػػن أىػػل اغبػػديث فيهػػا أكؿ األمػػر يف مكػػة

كمقػػػدـ أىػػػل اغبػػػديث ، إمػػػاـ دار اؽبجػػػرة إذل( مث ذىػػػب ىُٖٗكسػػػيفاف بػػػن عيينػػػة )تػػػويف سػػػنة ، (ىُٕٗ
و ظبػا فعػن يػونم بػن عبػد األعلػى أنَّػ، ككػاف يعػرتؼ بفضػلو عليػو، فلزمو كركل عنو اؼبوطػأ، مالك بن أنم

كػاف  (108)«مػ  مالػك بػ  أنػس ي  كما أحد أم  علػ. إذا ذكر العلماء فمالك النج »: يقوؿ شافعيٌ ال
  .ة كأخبار الناسطبيعيَّ ة كالكبع  العلـو الرايضيَّ ، لغة كالشعر كاألدببعد دراسة ال   -هنع هللا يضر-ذلك منو 

                                 
 (. ِّاالنتقاء البن عبد الع)ص  (108)
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 «ابظتنقطػػع»فأخػػذ علػػيهم عملهػػم  «أهػػل اضتػػديث» عليػػو مػػن عػػرفهم مػػنمىػػا  كدل يكػػن يعجبػػو كػػل 
كاسػتثىن مراسػيل سػعيد ا، مطلقنػ «ابظترسػل»كمػا أخػذ علػيهم عملهػم   «اظتنقطع لػيس بشػيء... »: كقاؿ
الحػػد ربامػػل  -قاعػػدة أىػػل الػػرأم–العػػراؽ  إذلكؼبػػا ذىػػب ، د يف التزكيػػةكأخػػذ علػػى بعضػػهم التشػػد  . فقػػ 
سػػػتاذه كمذىبػػػو أسػػػتاذه مالػػػك فػػػانعل للػػػدفاع عػػػن أمتهم كيف مقػػػد «أهػػػل اظتدينػػػة»علػػػى  «أهػػػل الػػػرأم»

أعلػػ  مػػ   -يعػػّن أاب حنيفػػة -صػػاحبنا: بػػ  اضتسػػ  قػػاؿ   دمحم... »: و قػػاؿكركل عنػػو أنَّػػ. كمنهجػػو
قػاؿ ، كما كاف على صاحبنا أف يسكت،  كما كاف على صاحبك  أف يتكلٌ  -ايعّن مالكن  -صاحبك 

صػػػلى   عليػػػق كآلػػػق -ة رسػػػوؿ   اف أعلػػػ  بسػػػن   شػػػدتك   مػػػ  كػػػ: فغضػػػبت كقلػػػت: شػػػافعيٌ ال
كمالػك أعلػ  بكتػاب ، نعػ : فقلػت، صاحبنا أقيس كلك    ؛مالك: قاؿ؟ مالك أك أبو حنيفة -كسٌل 

فمػػ   ، مػػ  أب حنيفػػة -صػػلى   عليػػق كآلػػق كسػػٌل -ة رسػػوؿ   كسػػن  ،   تعػػاىل ك سػػخق كمنسػػوخق
  .(109)«أكىل ابلكالـة رسولق كاف كاف أعل  بكتاب   كسن  

كالـز دمحم بػػػن ، لدراسػػػة كتػػػب دمحم بػػػن اغبسػػػن كغػػػريه مػػػن كتػػػب العػػػراقينٌي  -رضبػػػو هللا-مث انصػػػرؼ  
 -بعػد ذلػك -مث تػرؾ بغػداد، ة كأىل اغبديثللسنَّ  اه انتصارن ءكيناق  آرا، عليو يرد  مىا  افكاف كثرين ، اغبسن

اف يف جامعهػا الكبػري نيًٌػ  كأربعػوف أك طبسػوف حلقػة فمػا زاؿ يقعػد يف ( ككهُٓٗها سنة )إليلكنو عاد 
يف اؼبسػجد حلقػة  دل تبػققاؿ أ هلابنا حا : كىم يقولوف، قاؿ هللا كقاؿ الرسوؿ: كيقوؿ ؽبم، حلقة حلقة

  .(110)غريهل
كغػػريىم فػػانتقلوا عػػن  را  كالكرابيسػػيٌ حلقػػة درسػػو كبػػار أىػػل الػػرأم كػػأف ثػػور كالزعفػػ إذلكاختلػػ   

مػػا أحػػد »: و قػاؿكيػركل عنػػو أنَّػ، كمػػا اريد اإلمػاـ أضبػد بػػن حنبػل حلقتػػو،  مذىبػو إذلمػذىب أىػل الػػرأم 
 إفٌ : قػػاؿ؟ اي أاب دمحم كيػػف ذلػػك: فقلنػػا، قن ػػعليػػق مً  شػػافعيٌ كللإال  مػػ  أصػػحاب اضتػػديث زتػػل ػتػػ ة

  .(111)«ة عليه كأقاـ اضتجٌ  شافعيٌ المه  ح  عل   أصحاب الرأم كانوا يهيأكف أبصحاب اضتديث
كضػا كتػاب )اغبجػة( يف بغػداد لػريد علػى أىػل الػرأم فيمػا  «أهل اضتديث»كاستجابة منو لطلب  

  .(112)خالفهم فيو

                                 
 (. ِْاالنتقاء )ص  (109)

 (. ٗٔ-ٖٔ/ِيريد بغداد لل طيب ) (110)

 (. ٖٔاالنتقاء )ص  (111)

 اؼبرجا السابق.  (112)
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يػػراه مالػػك أك  كػػافمىػػا   وا بكػػلفوجػػد أكثػػر النػػاس قػػد أخػػذكا كتشػػبثٌ ، مصػػر إذلكبعػػد ذلػػك غػػادر  
.. »فوجػػده يف بعػػ  األمػػور ، فأخػػذ ينظػػر يف أقػػواؿ مالػػك نظػػرة الفػػاحو الناقػػد. دكف سبييػػزإليػػو  يػػذىب

  .«كيقوؿ ابلفرع كيدع األصل، يقوؿ ابألصل كيدع الفرع
أك بقػػوؿ كاحػػد مػػن ، كمػا كجػػده تػػرؾ بعػػ  األخبػػار الصػػهليهلة ليأخػػذ بقػوؿ كاحػػد مػػن الصػػهلابة 
  !!أك برأم نفسو، التابعني
ات كالفػػػركع زئيٌػػػكذلػػػك يف اعب، لػػػرأم بعػػػ  التػػػابعني أك لػػػرأم نفسػػػو صػػػهلافٌ يػػػرتؾ قػػػوؿ ال كأحيػػػاانن  

  .عي اإلصباع كىو ـبتل  فيوو يدٌ كيف الكثري أنٌ ، كالتفا يل من غري مراعاة للقواعد كاأل وؿ
اختالفػػق مػػع »قػػوؿ ضػػعي  ك ػػن  كتػػاب  «إرتػػاع أهػػل اظتدينػػة»ة القػػوؿ حبجيٌػػ كمػػا كجػػد أفٌ  
  .(113)هايإلكأحصى فيو اؼبسائل اؼبشار  «مالك

 إذلغػري اؼبسػتندة  «اظتصػامل اظتطلقػة اظترسػلة»قػد أفػرط يف مالحظػة  -شػافعيٌ يف نظػر ال–فمالك  
اة للقواعػد ات كالفػركع كالتفا ػيل مػن غػري مراعػزئيٌ يف اعب كأبو حنيفة قصر نظره. افرىاشواىد الشرع ما تو 

  .(114)كاأل وؿ يف الكثري الغالب
، فقهػيٌ صبػا أ ػوؿ االسػتنباط ال: ىوإليو  ينبغي توجيو العنايةمىا  أىم أفَّ  -رضبو هللا-كلذلك رأل  

 او تطبيقنػػكيكػػوف الفقػػ، مػػنهج حبػػث يسػػت لو الفقػػو بػػو مػػن أدلتػػو إذلكربويػػل ىػػذه القواعػػد ، قواعػػدىا كدلىٌ 
فوضػػػػا كتابػػػػو ، ليظهػػػػر بػػػػذلك فقػػػػو جديػػػػد بػػػػديل لفقػػػػو اؼبدرسػػػػتني يف أ ػػػػولو كقواعػػػػده، لقواعػػػػده اعمليٌػػػػ

مل »: يقػوؿ اإلمػاـ أضبػد بػن حنبػل رضبػو هللا، على القواعػد الػيت صبعهػا فيهػا فقهػو كمذىبػو كبىن «الرسالة»
  .(115)«شافعيٌ نك  نعرؼ اطتصو  كالعمـو ح  كرد ال

فػػإذا كػػاف ، أنػػت  فػػأعل  ابضتػػديث كالرجػػاؿ مػػٌّن أٌمػػا  ..»: ككػػاف يقػػوؿ لإلمػػاـ أضبػػد رضبهمػػا هللا 
  .(116)«ايق إذا كاف صحيحن لأذهو  اأك شاميًّ  أك بصرايًّ  اكإف يك  كوفيًّ ، فأعلمون ااضتديث صحيحن 

. اتزئيٌػػالقواعػػد أكثػػر مػػن اىتمامػػو ابلفػػركع كاعبكذلػػك يػػدؿ بوضػػوح علػػى مػػدل اىتمامػػو بتقعيػػد  
 إذل أف ىناؾ اختالفػات بػني مػركاٌيت الكػوفٌيني كالبصػرٌيني كالشػامٌيني كمػن شافعيٌ الذكره مىا  ككذلك يشري

                                 
 (. ِٔانظر مناقب الشافعٌي للف ر الرازم )ص  (113)

 مغيث اػبلق إلماـ اغبرمني اعبويم.  (114)

 شي )ـبطوط(. البهلر احملي  للزرك (115)

 (. ِٓاالنتقاء )ص (116)
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كاؼبواقػػ   ةذىبيٌػػرغػػم االختالفػػات اؼب، مػػنهج مشػػرتؾ للصػػهٌلةإذل  كأنٌػػو حػػاكؿ الو ػػوؿ، كمتػػوانن  الرجػػاإلػػيهم 
  .الكالميَّة
علػى أف أكؿ مؤلًٌػ  فيػو ىػو اإلمػاـ  «أصػوؿ الفقػق»يف يريػد تبنٌي أطبق أىل العلم من الكػا كلقد 

  .(117)«الرسالة»كأكؿ مؤلَّ  ىو ، شافعيٌ ال
 شػافعيٌ ال.. »: جػاء فيػو ،يف ىػذا الفصػ «البحػر ا ػيل»( يف كتابػو هْٕٗكقد عقد الزركشػي ) 

ككتػػػػاب ، «رتػػػاع العلػػػػ »ككتػػػػاب  «الرسػػػػالة»ف فيػػػػق كتػػػاب صػػػػن  ، ف يف أصػػػػوؿ الفقػػػقؿ مػػػ  صػػػػن  أكٌ 
ف يف علػػػػم فو مث تبعػػػػو اؼبصػػػػنٌ ، كرجوعػػػػو عػػػػن قبػػػػوؿ شػػػػهادهتم، الػػػػذم ذكػػػػر فيػػػػو تضػػػػليل اؼبعتزلػػػػة «القيػػػػاس»

  .«األ وؿ
، أحػػد يف تصػػانيف األصػػوؿ كمعرفتهػػا شػػافعيٌ مل يسػػبق ال.. »: يف شػػرحو للرسػػالة كقػػاؿ اعبػػويمٌ  

كمػػن بعػػدىم دل يقػػل يف ، «ابظتفهػػـو»كعػػن بعضػػهم القػػوؿ ، «ختصػػيص عمػػـو»كقػػد حكػػى ابػػ  عبػػاس 
كمػػا ، عػػي التػػابعني كغػػريىمكتػػب السػػل  مػػن التػػابعني كيب  ؛كدل يكػػن ؽبػػم فيػػو قػػدـ فػػّانَّ رأينػػاا، األ ػػوؿ شػػيئن 
  .(118)«فوا فيورأيناىم  نَّ 

 
  :يف الرسالة شافعيٌ منهج ال 

 فبػنيَّ  - ػلى هللا عليػو كآلػو كسػٌلم-الرسالة بو ػ  حػاؿ اػبلػق عنػد بعثػة رسػوؿ هللا  شافعيٌ بدأ ال 
  -:م كانوا  نفنيأهنٌ 

  .ككفركا ف لطوا ابطلهم ابغبق الذم أنزلو هللا تعاذل، لوا أحكامودَّ أىل كتاب حرٌفوه كب 
اس كلهػم هللا جلٌػت قدرتػو اسػتنقذ النٌػ مث ذكػر أفَّ . آؽبػة ف هللا أك انن ك كمشركني كػافرين ازبػذكا مػن د 

ههِو َِْكَتههطٌذ َعِزيههٌز  ،النػػور كاؽبػػدل إذلكأنػػزؿ عليػػو كتابػػو لي ػػرجهم بػػو مػػن الكفػػر كالعمػػى ، خبػػامت رسػػلو َ ِإنَّ
ْؽ َحِكيٍؼ َحِسيٍِ 46  ِْ ْؽ َخْلِفِو َتْشِزيٌم  ِْ ْيِو َ ال  َِ ْؽ َنْيِؽ َْ ِْ طِطِم  ََ    .(ِْ-ُْ:)فصلت { ال َيْأِتيِو لْْ

                                 
دل يشذ عن ىذا االتفاؽ إالٌ شذكذ من اؼبتعصبني لبع  اؼبذاىب ليم ؽبم سند علمٌي يدؿ ؼبا ذىبوا إليو؛ من كوف الشافعٌي  (117)

 ذا العلم. مسبوقنا ابلكتابة يف ى

 (. ِّْ)ص  «دتهيد يف اتريخ الفلسفة»عن كتاب  (118)
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كمػا ، قػد أحػل هللا كمػا حػرـٌمىػا  شػتمالو علػىمث أفػاض يف بيػاف منزلػة القػرآف العظػيم مػن اإلسػالـ كا 
جػل -ككعظػو ، كمػا أكجػب ألىػل معصػيتو مػن العقػاب، ألىل طاعتو من الثواب كما أعدَّ ، د بو الناستعبَّ 

  .خبار عمن كاف قبلهمإلؽبم اب -شأنو
آف ة جهػدىم يف االسػتكثار مػن علػم القػر يػينبغػي لطلبػة العلػم ابلػدين مػن بلػوغ غامىػا   اإلماـمث بنيَّ  
  ا.كاستنباطن  اة الستدراؾ علمو نص  كإخالص النيٌ ، العظيم
كيف  إال  أبحػػد مػػ  أهػػل ديػػ     زلػػة تنػػيؿ ليسػت... »: ومث ذكػر يف ختػػاـ مقدمتػو للرسػػالة أنَّػػ 

ْيههَػ لْههر ِكَتههطٌذ  :قػػاؿ تعػػاذل، «الػػدليل علػػى سػػبيل اعتػػدل فيهػػا -جػػل ثنػػاؤع-كتػػاب    َشههطِه ِإَْ َأْنَزْْ
َحِسيهِِ  َعِزيهِز لْْ ٍِ لْْ َؽ لْغؤِلَسطِت ِإَْى لْشؤؾِث ِهِإْذِن َثبِ ِيْؼ ِإَْهى ِنهَرل ِْ  :( كقػاؿُ:إبػراىيم) ِِْتْخِرَج لْشَّطَس 

 ْكَر َشط ِإَْْيَػ لْذِ  َتَفكَّهِر نَ َ َأْنَزْْ َل ِإَْْيِيْؼ َ ََْعلَِّيْؼ َْ ط ِنزِ  َْ يِ َؽ ِْلشَّطِس  َشهط  :كقػاؿ، (ْْ:)النهلػل ِِْتََ ْْ َ َنزَّ
ي َ َثْحَسًة َ ِبْذَري ِْ  َيطًنط ِِْكمِ  َشْءٍ  َ ِىًِ ِكَتطَذ ِتَْ َ َكهَذَِْػ  :كقػاؿ.، (ٖٗ:)النهلػل ْلِسْدِلِسيؽَ َعَلْيَػ لْْ

ِكَتهطِذ َ ال لإِليَسهطِن َ َِْكهْؽ َجَعْلَشهطِه ِنهؾًثل َنْيه هط لْْ َْ ِث   ط ِكْشهَت َتهِْ َْ ِرَنط  ْْ ْؽ َأ ِْ ِِ  ِههِو َأْ َحْيَشط ِإَْْيَػ ِث ًحط 
ههؽْ  ُِيٍؼ   َْ ْدههَت ِْ  ٍٍ طِ َنههط َ ِإنَّههَػ ََْتْيههِِ  ِإَْههى ِنههَرل ههْؽ ِعََ ِْ ههط ِفههء 52َنَذههطِ   َْ ههِو  ِ لَّْههِذ  َْ ٍِ نَّ { ِنههَرل

ِْؾثِ  ِ َتِريِر لأِل ط ِفء لأَلْثِض َأال ِإَْى نَّ َْ َسَؾلِت َ    .(ّٓ-ِٓ:)الشورل لْدَّ
القػرآف الكػرمي لألحكػاـ  كبني مراتػب البيػاف الػذم جػاء بػو، عن )البياف( فعرفو للكالـ مث عقد ابابن  

  .منها تندرج ربت بياف القرآف اجمليد لنفسو بنفسو ثالثٌةكىي طبسة 
كىػذا النػوع ال وبتػػاج يف  ،التأكيػػلإليػو  ال يتطػرؽ اجلي ػ ايف كتابػو نص ػػ -تعػاذل–أابف هللا  مىػا :األكؿ 

 «التطبيػق كالتفعيػل»يقصد بػو مىا  ال، يقابل التفسريمىا  «ابلتأكيل» -رضبو هللا–يد كير . بيانو لغري القرآف
هؾِل لَّْهِذَْؽ َنِدهؾِه  :يف الواقا كما يدؿ عليو قولو تعاذل هْؾَم َيهْأِتء َتْأِ يِلهِو َيُِ ْشِغهِر َن ِإال َتْأِ يَلهِو َْ َىهْم َْ

ِم َقِْ جَ  ْؽ َقَْ ْؽ ِشهَفَعطَ  َفَيْذهَفِعؾل ََْشهط َأْ  ِنهَر ؤ َفَشْعَسهَم َغْيهَر لَّْهِذ  ِْ ِْ َح ِ  َفَيْم ََْشط  َشط ِهطْْ طَ ْت ِثِسِم َثبِ 
ط َكطِنؾل َيْفَتِر نَ  َْ   .(58:األعراف) ِكشَّط َنْعَسِم َقِْ َخِدِر ل َأْنِفَدِيْؼ َ َامَّ َعْشِيْؼ 

على تعيني اؼبراد منو  قرآ ٌ ذات األ ل الة ت السنٌ فدلَّ ا، أابنو القرآف بنو وبتمل أكجهن  مىا :الثان 
  .من بني ىذه األكجو

كعلػى مػن ، كي  فرضو ؛كبنيَّ رسوؿ هللا، كيف فرضو، بيافأتى القرآف فيو على غاية ال مىا :الثالث 
  ؟كما يزكؿ كيثبت، فرضو
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حكػم كقػد فػرض هللا يف  فبا ليم ب فيو نػو   - لى هللا عليو كآلو كسٌلم- بني الرسوؿ مىا :الرابع 
 لى هللا -فما قيل عن رسوؿ هللا ، حكمو إذلكاالنتهاء  - لى هللا عليو كآلو كسٌلم- اعة رسولوكتابو ط

  .(119)فبفرض هللا قبل -عليو كآلو كسٌلم
طلػب مىػا  -عنػده–كالقيػاس ، كىػو القيػاس، يف طلبػو االجتهػادفػرض هللا علػى خلقػو  مىػا :اطتامس 

  .ةابلدالئل على موافقة اػبع اؼبتقدـ من الكتاب أك السنَّ 
. يف أبواب طبسة ؽبا األمثلة كالشواىد كبعد أف أصبل )مراتب البياف( اػبمم أخذ يوضهلها كيبنيًٌ  

  :ةاليكقد رتب الرسالة يف األبواب الت
  .يراد بو العاـ كيدخلو اػبصوصا، نزؿ من الكتب عام  مىا  ابب بياف 
  .كاػبصوص الظاىر كىو هبما العاـٌ  نزؿ من القرآف عاـٌ مىا  ابب بياف 
  .و اػباصٌ يراد بو كلٌ ، الظاىر نزؿ من الكتاب عاـٌ مىا  ابب 
  . سياقو معناهيبنٌي  ابب الصن  الذم 
  .هابب الصن  الذم يدؿ لفظو على ابطنو دكف فاىر  
 -يف ىػػذا البػػاب- كقػػد تعػػرض. و يػػراد بػػو اػبػػاصٌ ة علػػى أنٌػػة خاٌ ػػت السػػنَّ فػػدلٌ  اؿ عام ػػز نػػمىػػا  ابب 

  :ةاليكلذلك فقد كضا بعد ىذا الباب األبواب الت، لسنة كمنزلتها من الديناإلخبار ابة لبياف حجيٌ 
  .- لى هللا عليو كآلو كسٌلم-و سنة نبيٌ  اتٌباع يف كتابو -تعاذل–اف فرض هللا ابب بي 
مقركنػػة بطاعػػة هللا جػػل ذكػػره كمػػذكورة  - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-ابب فػػرض هللا طاعػػة رسػػولو  
  .كحدىا
  .- لى هللا عليو كآلو كسٌلم-أمر هللا بو من طاعة رسولو مىا  ابب 
أمػر اتٌبػاع مىػا  كمػا شػهد لػو مػن، وإليػأكحػى اتٌبػاع مىػا  و من فرضو علػى رسػولوأابف هللا ػبلقمىا  ابب 

  .و ىاد ؼبن اتبعوكأنٌ ، كمن ىداه، بو
، سن ما كتػاب هللا - لى هللا عليو كآلو كسٌلم-كيف ىذا الباب أكد اإلماـ القوؿ أبف رسوؿ هللا  

، ة اؼبسػػػتقلة عػػػن الكتػػػابالسػػػنَّ ت كجػػػود اثبػػػعمػػػل علػػػى إك ، نػػػٌو الكتػػػاب -بعينػػػو–كبػػػنٌي فيمػػػا لػػػيم فيػػػو 
ة ؽتػا لػيس ة مع كتػاب   كالسػن  كسأذكر ؽت ا كصفنا م  السن  .. »: مث قاؿ، كحاجج اؼب الفني يف ذلك

  .«ف شاء   تعاىلإكصفنا منق مىا  يدؿ على رتلةمىا  كتاب بعا  فيق نص  
                                 

  منو غري ىذا فينبغي أف وبمل عليو.  ، قوال قد يفهم لكن اإلماـ قد قاؿ يف موضا آخر من الرسالة (119)
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مػا كتػاب ذكػر االسػتدالؿ  -كسػٌلم لى هللا عليو كآلو -ة رسوؿ هللا نبدأ بو من ذكر سنَّ مىا  فأكؿ 
  .بسنتو على الناسد كاؼبنسوخ من كتاب هللا عز كجل

  .معها - لى هللا عليو كآلو كسٌلم-مث ذكر الفرائ  اؼبنصو ة اليت سن رسوؿ هللا  
، عػػػن هللا كيػػػ  ىػػػي - ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم-مث ذكػػػر الفػػػرائ  اعبمػػػل الػػػيت أابف رسػػػوؿ هللا  
  .كالعاـ الذم أراد بو اػباص، الذم أراد بو العاـ، العاـ من أمر هللا تعاذل مث ذكر. كمواقيتها
  .كتاب  تو فيما ليم فيو نوٌ مث ذكر سنَّ  
جعػل  -سػبهلانو كتعػاذل-هللا  ذكػر فيػو أفَّ  «ابتداء الناسخ كاظتنسػوخ»للكالـ عن  المث عقد فص 

  .ةة تنسد ابلسنَّ السنَّ  كأفَّ ، ابينسد ابلكتإمٌبا  الكتاب مث ذكر أفَّ . النسد للت في  كالسعة
  .ا خر ة على بع كالسنٌ ، مث ربدث عن الناسد كاؼبنسوخ الذم يدؿ الكتاب على بعضو 
، ة علػػى مػن تػػزكؿ عنػو ابلعػػذرمث السػنَّ ، للهلػديث عػػن فػرض الصػػالة الػذم دؿ الكتػػاب كعقػد ابابن  

  .كعلى من ال تكتب  التو ابؼبعصية
  .ة كاإلصباعن الناسد كاؼبنسوخ الذم تدؿ عليو السنَّ آخر للكالـ ع كما عقد ابابن  
  .يف ابب خاصٌ  اث عن الفرائ  اليت أنزؽبا هللا تعاذل نص  مث ربدٌ  
  .معها - لى هللا عليو كآلو كسٌلم-رسوؿ هللا  مث تكلم عن الفرائ  اؼبنصو ة اليت سنَّ  
  .أراد بو اػباصإمٌبا  وة على أنٌ كربدث بعد ذلك عن الفرض اؼبنصوص الذم دلت السنَّ  
فرضػها بكتابػو كبػني كيػ  فرضػها علػى  -تعػاذل–الػيت أحكػم هللا  «رتل الفػرا ا»مث ربدث عن  

كؿبرمػػػات ، كعػػػدد النسػػػاء، فتهلػػػدث يف الصػػػالة كالزكػػػاة كاغبػػػج - ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم-لسػػػاف نبيػػػو 
  .مات الطعاـكؿبرٌ ، النساء

يكػػوف بػػني األحاديػػث مػػػن مىػػا  إذل تعػػرض فيػػو «اديػػثالعلػػل يف األح»للكػػالـ عػػن  مث عقػػد ابابن  
 ركايػػة بسػػبب النسػػد كبسػػبب الغلػػ  يف كػػاالختالؼاخػػتالؼ ينشػػأ عػػن أسػػباب متعػػددة تعػػرض لبعضػػها  

اغبديث كما تعرض لكثري من األسباب األخرل الػيت ركاية ينشأ عنو الغل  يف مىا   بع كبنٌي ، األحاديث
  .االختالؼينشأ عنها 

  ا.األحاديث يوضمل بعضها بعضن  كأكضمل أف  ، كأقسامو «النهي» عن أبواب مث ربٌدث رضبو هللا 
غػػػري مغلػػػوب علػػػى عقلػػػو  اال يسػػػا ابلغنػػػ عاٌمػػػة علػػػم: نبػػػا، نوعػػػاف أنٌػػػو فبػػػني «للعلػػػ » مث عقػػػد ابابن  
كموجػودة تفا ػيلو بشػكل  ،يف كتػاب هللا تعػاذل انص ػكلٌػو   ىػذا الصػن  مػن العلػم موجػود كأكد أفٌ ، جهلو
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ال يتنػػازعوف يف  - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-صبػػاىري اؼبسػػلمني تتناقلػػو أجيػػاؽبم عػػن رسػػوؿ هللا عػػاـ عنػػد 
  !!؟فيو الغل  من اػبع كال التأكيل كىذا العلم العاـ ال يبكن، كال يف كجوبو عليهم، حكايتو
فبػا لػيم بػو مػن األحكػاـ كغريىػا  كمػا ىبػو  ، ينوب من فػركع الفػرائ مىا  :الصن  الثا  فهوأٌما  
كقد مهد هبذا ؼببهلثني . «خ  كاحد :أم»، ةمن أخبار اػبا ٌ إال  ةسنٌ  كتاب كال يف أكثره نوٌ   فيو نوٌ 

  :كنبا، هللا بعد ذلك وجاء هبما رضب
يقبػل مىػا  كذكػر، الشػهادة كالركايػةض للفػرؽ بػني كشػركطو كتعػرٌ ،  اؼبػراد بػوفبنيَّ ، واحدالابب خع  

ة خع لكالـ عن حجيٌ ا إذل -رضبو هللا-مث انتقل . ه فيوال يكتفي بو كحد كما، يف خع الواحد من األمور
 و الكثػري مػػنفيػ رلٌ الكرد صبيػا الشػبهات الػيت أكردىػا اؼب ػالفوف أبسػلوب اسػتد، الواحػد كاالسػتدالؿ عليهػا

  .القوة كالر انة
  .عنده ةكؼباذا كاف حجَّ ،  حقيقتوفبنيَّ  «اإلرتاع»ابب  إذلمث انتقل  
أف  لػػػو كمػػػن، كأنواعػػػو، وإليػػػكاغباجػػػة ، تػػػوكماىيَّ ، فأكضػػػ  معنػػػاه «القيػػػاس»تكلػػػم عػػػن  كبعػػػد ذلػػػك 
  .كمن ليم لو ذلك، يقيم

ة مث ربػػػدث عػػػن الصػػػواب مث مػػػن السػػػنَّ ،  األ ػػػل فيػػػو مػػػن الكتػػػاببػػػنيَّ  ابابن  «جتهػػػادلال»مث عقػػػد  
  .االجتهادكاػبطأ يف 
مىػا  ن اؼبسػلمني أف يستهلسػن علػىو ال وبػل ألحػد مػأكض  فيو أنَّ  ؛«االستحساف»مث ربدث عن  

ػػ، ىبػػال  اغبػػديث ػػد أنَّػػكأكَّ ، ة أك إصبػػاع أك قيػػاسبكتػػاب أك سػػنَّ إال  اشػػرعيٌ  او لػػيم ألحػػد أف يثبػػت حكمن
  . الفرؽ بني القياس كاالستهلسافكبنيَّ 

كآخػػر لػػيم  ، نػػوع ؿبػػـر: خػػتالؼ نوعػػافىػػذا اال  أفٌ فبػػنيَّ ، بػػني أىػػل العلػػم لالخػػتالؼ مث عقػػد ابابن  
و أك علػػػى لسػػػاف نبيٌػػػ، كػػػل اخػػػتالؼ فيمػػػا أقػػػاـ هللا بػػػو اغبجػػػة يف كتابػػػو ىػػػو :احملػػػـر الختالؼفػػػا، كػػػذلك
  ا.بين   امنصو ن 
ػػ، اعبػػائزاالخػػتالؼ  كأمػػا  ، مث اسػػتدؿ ؼبػػا ذكػػره افهػػو االخػػتالؼ فيمػػا وبتمػػل التأكيػػل كيػػدرؾ قياسن

الصػػػهلابة كالعػػػدة  كتنػػػاكؿ مبػػػاذج فبػػػا اختلػػػ  فيػػػو علمػػػاء، كذكػػػر بعػػػ  أسػػػبابو، كمثػػػل لالخػػػتالؼ اعبػػػائز
  .كاإليالء كاؼبواريث

  .مذىبو يف أقواؿ الصهلابة إذا تفرقوا إذل -رضبو هللا-كيف ىذا الباب تعرض  
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ؿتكػػ  ابلكتػػاب كالسػػنة .. »: فقػػاؿ، اؼبػػذكورة مث خػػتم الرسػػالة يف بيػػاف مذىبػػو يف مراتػػب األدلػػة 
  .ر كالباط عتذا حكمنا يف الظاه: فنقوؿ، اجملتمع عليها اليت ال اختالؼ فيها

، حكمنػا ابضتػق يف الظػاهر: كيت م  طريق االنفراد ال جيتمع عليهػا فنقػوؿة قد ري ك ك  السنٌ  
  .ق قد يكم  الغلل فيم  ركل اضتديثألن  

ق  ػل القيػاس ألن ػ ؛هػا منيلػة ضػركرةكلكن  ، كهػو أضػعف مػ  هػذا، مث القياس، كؿتك  ابإلرتاع 
   .«كاطت  موجود

لػدل السػنَّة كاأل ػوؿ اؼب تلػ  فيهػا ، األ ػوؿ اؼبتفػق عليهػا ،كتبو اإلمػاـا  مى  كلقد فهر من خالؿ 
   .العصر ذلك يف

  .ة على اعبملةالكتاب كالسنَّ : اؼبتفق عليها فهيأٌما  
كمػا يسػميو   «اطتاصػة»أك  «اآلحػاد»أك خع ، ة صبلة لدل البع فهي السنَّ ، كأما اؼب تل  فيها 

كغػػريه مناقشػػتهما كردنبػػا دبػػا ال مطمػػا دبزيػػد  شػػافعيٌ اف قػػد تػػوذل الكاؼبػػذىب. علػػى كجػػو اػبصػػوص شػػافعيٌ ال
  .كغرينبا «رتاع العل »كيف ، عليو يف الرسالة

كيف األمػور الػيت ، كفػيمن يعتػع إصبػاعهم، كيف بع  أنواعػو، توكاػبالؼ يف حجيَّ ، اإلصباع  (1)
  .ة العلم بو عند كقوعوكيف إمكانيٌ ، ةيعتع فيها اإلصباع حجَّ 

، كحقيقػة كػل منهمػا، تنػاكؿ مفهوميهمػا اهلساف اختالفن كاالست اختلفوا يف كل من القياس  (2)
  .أم منهما من عمل الصهلابة إذلكاألمثلة اليت يبكن أف ترجا ، كطريقتو، ة العمل بوكإمكانيَّ ، توكحجيَّ 

ئر كداللػة كػل منهمػا كأثػره يف سػا «األمػر كالنهػي»بيننػا يف مفػاىيم االخػتالؼ  كما كػاف  (3)
ة األربعة يف ىذا العصر دل يكن اسػتعماؿ اؼبصػطلهلات األئمَّ  كيالحد يف ىذا اجملاؿ أفَّ . ةفقهيٌ األحكاـ ال

بػػل حػػدث ذلػػك بعػػدىم كمػػا يؤكػػد ابػػن ، يف لغػػاهتم كتعػػابريىم ادة كػػالتهلرمي كاإلهبػػاب كغرينبػػا شػػائعن احملػػدَّ 
  .(120)القيم

وف ضمن األدلػة اؼب تلػ  فيهػا فكػذلك دل ترىػا عنػد األئمػة  وليٌ يما يذكره األاألدلة األخرل فأٌما  
  .يف ىذا العصر فاىرة يف تعابريىم كالعرؼ كالعادة كاالستصهلاب كغريىا

                                 
 (. ِّ/ُإعالـ اؼبوقعني ) (120)
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 الفصل اطتامس
  

  :شافعيٌ بعد اإلماـ ال «أصوؿ الفقق» 
ة  ػػػوليَّ سػػات األمنػػذ فهورىػػا علػػػى الدرا كمػػا طػػرح فيهػػػا شػػػافعيٌ الاإلمػػاـ  «رسػػػالة»لقػػد سػػيطرت  

أهػل »كىػم صبهػور ، قاعدة حجاج عػن مذىبػو إذلكحوؽبا ، ل الرسالةفريق تقبٌ : فريقني إذلكانقسم العلماء 
أكرده فبػػا ىبػػال  مىػػا  عليػػو أف يػػرد علػػى  ػػاحبها كأدرؾ أفَّ ، جػػاء فيهػػامىػػا  كفريػػق رفػػ  معظػػم. «اضتػػديث

كاؼب ػالفني يف األمػور ، «أهػل الػرأم»صبهػور  كىػذا ينطبػق علػى، ر الناس دبا جػاء فيهػامذىبو قبل أف يتأثَّ 
  .اليت تعرض ؽبا اإلماـ يف رسالتو

فنسػب لإلمػػاـ أضبػد بػػن ، «أصػوؿ الفقػػق»يف علػػم  «الرسػالة»كيتػب بعػػد مىػػا   كقػد ذكػر ابػػن النػدمي 
كتػب التوحيػد   إذلكىو أقػرب  «السنة»كلو كتاب  «الناسخ كاظتنسوخ»( كتاب هِّّحنبل )تويف سنة 

كىػي اؼبشػار ، كػعل: ( كالكتاب جػاء بصػيغتنيهُّْٗطبا يف مكة سنة )، كتب األ وؿكالعقائد من  
  .كما طبعت ابلقاىرة بدكف يريد. ةة كيف الظاىريَّ كؽبا نسد خطية يف دار الكتب اؼبصريَّ ، هاإلي

 كلو كتػاب. طبا ابلقاىرة بدكف يريد، ةفهو يف اعتقاد أىل السنَّ  يف  يغتو الصغرل «ةالسن  »أٌما  
كػػاف  أنٌػػو كيبػػدك، نقػػل عنػػو ابػػن القػػيم يف إعػػالـ اؼبػػوقعني - ػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم- «طاعػػة الرسػػوؿ»

كفػاىر فبػا نقػل ابػن القػيم ، كقد حبثنا عػن الكتػاب يف كثػري مػن األمػاكن فلػم نعثػر عليػو، يبتلك نس ة منو
ُي كتػػاب  أنٌػػو عنػػو فقػػد بعػػد  فلعػػل الكتػػاب، -وف ػػولي  كمػػا يتناكؽبػػا األ– مباحػػث السػػنةو فيػػتنػػاكؿ  أ ػػورل 

أك ضػاعت منػو كرقػة العنػواف  ،أدمج أثناء التجليد ما أم كتاب من الكتب األخػرل أنٌو أك، ذلك التاريد
  .كلعلو يكش  يف كقت الحق، اقراء كالتتب  االست بطريقإال  فلم يعد من اؼبمكن العثور عليو

 «إبطاؿ التقليد»ك «اإلرتاع»يفب ( كتػاهَِٕ)تويف سنة  كما نسبت اؼبصادر لداكد الظاىرمٌ  
يعػم – «الكػايف يف مقابلػة اظتطلػ ٌ »ك «ر كاجملمػلاظتفٌسػ»ك «اطتصػو  كالعمػـو»ك «اطت  اظتوجػو»ك
  .(121)«شافعيٌ مسألتني خالف فيهما ال»ككتاب  -شافعيٌ ال

  :نفٌيةأصوؿ اضت 

                                 
  ُٕٓالندمي أظباء حوارل  ( عن آ ر داكد الظاىرم )ذكر ابنِِٗ-ِِٖ/ِكقاؿ دمحم فؤاد سركني يف يريد الرتاث العرٌف ) (121)

. كأظباء الكتب اليت ذكرىا مذكورة يف الفهرست البن الندمي، انظر ىكتاابن لداكد الظاىرم كيبدك أهٌنلم يصل إلينا منها أم كتاب( ا
 . ِِٕالفهرست ص 
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، فهم فيػػػوخػػػالمىػػػا  للػػػرد علػػػى شػػػافعيٌ علػػػى دراسػػػة رسػػػالة ال نفيٌػػػةكيف ىػػػذه الفػػػرتة عكػػػ  علمػػػاء اغب 
 ة الػػيت عرضػػت لػػوزئيٌػػيف اؼبسػػائل اعب -رضبػػو هللا-فتػػاكل اإلمػػاـ أف حنيفػػة سػت الص أ ػػوؿ لفقههػػم مػػن اك 

  .كالتأىيل ؽبا
 إثبػػات القيػػاس»ككتػػاب  «خػػ  الواحػػد»يف  ( كتػػاابن هَِِفكتػػب عيسػػى بػػن أابف )تػػويف سػػنة  

  .«كاجتهاد الرأم
( ِّٔيتونيػة بتػونم يف )لو نس ة يف الز ، «ؼمسا ل اطتال»( هُّٕككتب العزعي )تويف سنة  

  .(ُُٗٔكرقة كىو برقم )
الػػذم اختصػػره اعبصػػاص  «اخػػتالؼ الفقهػػاء»( هُِّ)تػػويف سػػنة  ككتػػب أبػػو جعفػػر الطهلػػاكمٌ  

(  ِّٗ/ ُراجا ؼبعرفة أك افها فهػرس معهػد اؼب طوطػات ). كلو نس ة يف القاىرة، (هَّٕ)تويف سنة 
  .كما طبا

 ة يف أضبػػػد الثالػػػثلػػػو نسػػػ ة خطيٌػػػ «الفػػػركؽ»( كتابػػػو هِِّ)تػػػويف  جفػػػيٌ الن ككتػػػب الكرابيسػػػيٌ  
  .كفي  هللا يف استنابوؿ

  .(122)ة دل تذكر أظباؤىاأ وليَّ ( كتب هِّّظباعة )البن  كما نسب 
  علػي بػن كمػا  ػنٌ  «شافعيٌ ة يف الرد على الاضتجٌ »( كتػاب هِٖٗ)تويف سنة  ككتب الكنا ٌ  

  يف أحكػاـ القػرآفالعػراقينٌي  شػافعيٌ مػا خػالف فيػق ال»( كتػاب هَّٓ)تويف سنة  ي اغبنفيٌ مًٌ موسى القي 
  «كخ  الواحد االجتهادكإثبات القياس ك 

اؼبعركفػػة كاؼبطبوعػػة ابلقػػاىرة ضػػمن ؾبموعػػة بػػدكف  «أصػػولق»( هَّْ)تػػويف سػػنة  ككتػػب الكرخػػيٌ  
  .يريد

إبطػاؿ »ك «شػافعيٌ نقػا رسػالة ال»ة كتػاب ( مػن اإلماميٌػاتقريبنػ هّٗ) يتٌ ككتب أبو سػهل النػوخب 
  .«ةصوليٌ الرد على اب  الراكندم يف بعا آرا ق األ»ك «القياس
الفسػخ علػى مػ  أجػاز النسػخ ظتػا »ة كتاب ( من الزيديٌ هّْٕكما كتب ابن اعبنيد )تويف سنة  

  .«اإلفهاـ ألصوؿ األحكاـ»ك «مت شرعق كجل نفعق
عبػد كألف . «اختالؼ الفقهػاء»م كتاب ( منههَِْة فقد كتب أبو ثور )تويف سنة شافعيٌ الأٌما  

ككتػب أبػو العبػاس بػن ا. أيضنػ «اخػتالؼ الفقهػاء»يف  ( كتػاابن هِْٗ)تويف سػنة  هللا دمحم بن نصر اؼبركزمٌ 
                                 

 (. ِٗٓ-ِٖٓانظر: الفهرست البن الندمي )ص  (122)
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ا فيػػػػو كانفػػػػره دمحم بػػػػن داكد الظػػػػاىرم فيمػػػػا خػػػػالفو ، ( يف الػػػػرد علػػػػى عيسػػػػى بػػػػن أابفهَّٓسػػػػريج )تػػػػويف 
الفصػوؿ يف معرفػة »ك «العمػـو كاطتصػو »( كتػاف هَّْبن أضبػد اؼبػرزكم )إبراىيم  ككتب. شافعيٌ ال

)تػػػويف سػػػنة  فشػػػرحها أبػػػو بكػػػر الصػػػرييفٌ  «الرسػػػالة»كمػػػا عكػػػ  بعضػػػهم علػػػى شػػػرح . (123)«األصػػػوؿ
، (هّٖٖاعبػوزقي )تػويف سػنة  كأبو بكػر، (هّّٔأك  ّٓٔ)تويف سنة  كأبو الوليد النيسابورمٌ ، (هَّّ

أبػػػو زيػػػد : كىػػػما، للرسػػػالة أيضنػػػ اكنسػػػبوا ػبمسػػػة آخػػػرين شػػػركحن ، «كالػػػد إمػػػاـ اضتػػػرمني» كأبػػػو دمحم اعبػػػويمٌ 
كدل . عيسػى بػن انجػي: كأبػو القاسػم، كابػن الفاكهػا ، كصبػاؿ الػدين أفقهسػي، كيوس  بن عمػر، اعبزكرل

ُي  بعػػد القػػرف السػػابا مىػػا  إذللمػػاء ينقلػػوف عػػن بعضػػها مػػن ىػػذه الشػػركح الػػيت كػػاف الع يظهػػر حػػا ا ف أم 
ببػاريم ربػتفد بنسػ ة مػن شػرح  ىليٌػةاؼبكتبػة األ أفَّ  (124)كقد ذكػر الشػيد مصػطفى عبػد الػرازؽ. اؽبجرمٌ 
هػػا كضػػعت كحاكلنػػا العثػػور عليهػا ىنػػاؾ فلػػم نوفػق فلعلَّ ، كنقػل منهػػا بعػػ  النصػوص، علػػى الرسػػالة اعبػويمٌ 

اؼب طوطػات احملفوفػة فبػا سػائر اسػتقراء بطريػق تصػف   إذلأك ابسم مغاير فتهلتػاج ، ضمن كتب علم آخر
  .يقضيها الباحث يف اؼبكتبة، ة كافيةزمنيٌ فرتة  إذلكوبتاج ا، اندرن إال  ال يتيسر
  

                                 
 (. ِٗٗالفهرست )ص  (123)

 يف كتاب سبهيد لتاريد الفلسفة.  (124)
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  :شافعيٌ بعد ال «أصوؿ الفقق»تطور عل  
يػدكر يف الكثػري  -كمػا رأينػا–و فّنَّػ، يف ىػذا العلػم احقيقي ػ اذكران من العسػري أف يعتػع تطػورن مىا  إفَّ  

كبقػػى األمػػر كػػذلك حػػا دخػػل ، يكػػاد ال ىبػػرج عػػن ذلػػك اأك شػػرحن  اأك أتييػػدن  الػب حػػوؿ الرسػػالة نقضنػػاالغ
  .ؽبذا العلم بعد كضعو كصبعو ايبكن اعتباره تطو رن مىا  كفيو بدأ، -كما أسلفنا– القرف اػبامم

)تػويف  كالقاضي عبد اعببار اؽبمػدا ٌ ، (هَّْ)تويف سنة   ٌ نعل القاضي الباقالٌ ففي ىذه الفرتة ا 
: «ا ػػػيل البحػػػر»يقػػػوؿ الزركشػػػي يف كتابػػػو  .( إلعػػػادة كتابػػػة موضػػػوعات األ ػػػوؿ صبيعهػػػاهُْٓسػػػنة 

، عا العبػاراتفوس ػ، كقاضي اظتعتيلػة عبػد اصتبػار، ة أبو بكر الطيوقاضي السن   ؛ح  جاء القاضياف»
  .«كرفعا اإلشكاؿ، ا اإلشارات كفٌصال اإلرتاؿكفكٌ 

التقريػو »بعػد أف كتػب كتابػو  (125)(نٌي  ػوليػٌ لقػب )شػيد األ  ٌ كمن ىنا اسػتهلق القاضػي البػاقالٌ  
وف فلػػوا ينقلػػوف  ػػوليٌ فاأل، ا ف فلعلػػو يف بعػػ  خػػزائن اؼب طوطػػات إذلكىػػو كتػػاب دل يظهػػر  «كاإلرشػػاد

  .القرف التاسا اؽبجرمٌ  إذلعنو 
  .كشرحو «العمد»أك  «العهد»كما كتب القاضي عبد اعببار كتابو  
أك  «التلخػيص»اه ( بكتػاب ظبٌػهْٖٕمػاـ اغبػرمني )تػويف سػنة إ «القاضي تقريوى »كقد اختصػر  

وف الػذين جػاءكا بعػده نقلػوا عػن  ػوليٌ كاأل (126)ربتفد بع  خزائن اؼب طوطػات أبكراؽ منػو «صاظتلخ  »
  .مل صو الكثري من آراء القاضي

، ة وليَّ اؼبباحث األمن حيث وولو لكل  «القاضي»على كبو كتاب  «ال هاف»  كتابو كما أٌلٌ  
ماميػػػو إقػػػد خػػػال   شػػػافعيٌ ال و كىػػػو األشػػػعرمٌ نَّػػػإحػػػا ، مػػػا الػػػدليل حيػػػث كػػػاف هكسػػػري ، كربػػػرره يف منهجػػػو

مىػا  الئو من العنايػةيكإ، ة ينصرفوف عن شرحوشافعيٌ يف مسائل كثرية جعلت أ هلابو ال شافعيٌ الك  األشعرمٌ 
ة نبػػا اإلمػػاـ أبػػو عبػػد هللا الكيٌػػن علمػػاء اؼبكشػػرحو عاؼبػػاف مػػ. يسػػتهلق كإف كانػػت كتػػبهم تكثػػر النقػػل عنػػو

 لػث ىػو أبػو  مػالكيٌ مث صبا بني الشرحني ، (هُٔٔ) كأبو اغبسن األبيارمٌ ، (ىّٔٓ)تويف سنة  اؼبازرمٌ 

                                 
 (. ُ-ُٗ/ُكما يف نفائم القرايف يف مواضا متعددة منها )  (125)

ع  األكراؽ اليت عثر عليها أخوان كتلميذان أ.د. دمحم بن عبد الرازؽ الدكي ، كقاـ بطبعها يف ؾبلد متوس . قاـ ربقيق ب (126)
 ككانت يف االجتهاد. 
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ككل ىؤالء قد ربامل على إماـ اغبرمني ؼبا رأكا من جرأتػو يف الػرد علػى اإلمػاـ األشػعرم فيمػا خالفػو ، وبب
  .(127)«اظتصامل اظترسلة»الك يف مسألة ه على اإلماـ مكردٌ ، فيو

مات خلت من معظمها رسالة اإلماـ فقد بدأ ابلكػالـ إماـ اغبرمني قد كضا لكتابو مقدًٌ  كما أفَّ  
 «أصػوؿ الفقػق»مصػادر  فأكضػ  أفَّ ، معناههبب على من يريد اػبوض بعلم من معرفة مصادره ك مىا  على

ل مث فصَّػػػ، كعوارضػػػها ىليٌػػػةة كالتكليػػػ  كاألشػػػرعيٌ األحكػػػاـ ال إذلمث تعػػػرض ، ة كالفقػػػوعربيٌػػػىػػػي الكػػػالـ كال
ـ بػػو علػػى و قػػدَّ كذلػػك كل ػػ، كبػػني مػػدارؾ العلػػـو يف الػػدين، يػػدرؾ ابلعقػػلمىػػا  الكػػالـ يف مػػدارؾ العلػػـو كبيػػاف

  .هبا رسالتو شافعيٌ ماـ الاليت بدأ اإل «البياف»مباحث 
قػػد  أنٌػو الحظنػا «الرسػػالة»كبعػػده اؼبوضػوعات األخػرل الػيت كردت يف  «البيػاف» إذلكحػني انتقػل  
، كاالخػػػتالؼ فيػػػو، تػػػو ماىيَّ فبػػػنيَّ  ؛لػػػو شػػػافعيٌ بشػػػكل أدؽ مػػػن ربديػػػد اإلمػػػاـ ال «البيػػػاف»ربديػػػد  إذلنػػػزع 

 إىلأتخػػو البيػػاف »تلػػك ىػػي مسػػألة ا، شػػيئن  فعيٌ شػػاالكمسػػألة أخػػرل دل أتخػػذ مػػن اىتمػػاـ اإلمػػاـ ، كمراتبػػو
نقػل اؼبراتػب اػبمسػة الػيت ذكرىػا  «مراتػو البيػاف»و يف الكػالـ عػن كلكنَّػ، كاخػتالفهم فيػو «كقت اضتاجة

عنػػد بعػػ   «مراتػػو البيػػاف»مث ذكػػر . أكرده عليػػو أبػػو بكػػر بػػن داكد الظػػاىرمٌ مىػػا  كأيػػد شػػافعيٌ الاإلمػػاـ 
ُي  عقلػػػيٌ : كىػػػو نوعػػػاف، عنػػػده ىػػػو الػػػدليل «البيػػػاف» كاختػػػار أفٌ . الفقهػػػاء  ا الػػػدليل السػػػمعيٌ فأٌمػػػ ؛كظبعػػػي 

ػػرعيػػكمػا بػى ، اؼبعجػزة فهػػو أكذل ابلتقػػدمي إذلكػاف أقػػرب مىػػا   فاؼبسػتند فيػػو اؼبعجػزة فكػػل فػػاألكؿ  .د يف الرتبػة أخًٌ
  .مث خع الواحد كالقياس، مث اإلصباع، ة اؼبتواترةكالسنَّ ، الكتاب
ة مػن  عربيٌػة اللغػات دبػا أنبلػو أئٌمػني يعتنػوف مػن مباحػث ال   ػوليٌ األ أفَّ  كضػ غات كأالل   إذلمث تطرؽ  

  .بطريقتو شافعيٌ الكغريىا فبا تعرض لو اإلماـ ، كالـ على األكامر كالنواىي كالعمـو كاػبصوص
ىػػػػذه  أفَّ  إذلذكػػػػره القاضػػػػي البػػػػاقال  فبػػػػا يشػػػػري بوضػػػػوح مىػػػػا  بعػػػػ  إذلكقػػػػد أشػػػػار خػػػػالؿ ذلػػػػك  

  .قد سبقو هبا القاضي الباقال ٌ  شافعيٌ الاإلماـ  نهجاإلضافات على م
أف  طبيعػػيٌ ( كمػن الهَٓٓ)تػويف سػػنة  ارلٌ كإمػاـ اغبػػرمني مػن أبػػرز شػيوخ اإلمػػاـ دمحم أف حامػد الغػػز  

، كىػػو كتػػػاب متوسػػ  اغبجػػػم «اظتنخػػػوؿ»أكؽبػػا  ؛يف األ ػػوؿ كتػػػب أربعػػة رلٌ اكللغػػز ، بشػػػي و رلار الغػػز يتػػأثٌ 
ككتػػػػػػػػػاب آخػػػػػػػػر أحػػػػػػػػاؿ عليػػػػػػػػػو يف ،  فيػػػػػػػػووسػػػػػػػػطنٌي أك اؼبت، ني يف األ ػػػػػػػػوؿمطبػػػػػػػػوع كأنػػػػػػػػو ألفػػػػػػػػو للمبتػػػػػػػػػدئ

شػفاء الغليػل يف »ك «هتذيو األصػوؿ»كىػو ، كال يعرؼ عنو غري عنوانو الذم ذكره (128)«اظتستصفى»

                                 
 قد طبا العىاف يف قطر طبعة نفيسة كحقق. يف قطر بتهلقيق د. عبد العظيم الديب.  (127)

 (. ُٕٖ/ُراجا ) (128)
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 -يرضبػػو هللا–و العػػادل الراحػػل الشػػيد ضبػػد الكبيسػػي الػػذم حققػػ «بيػػاف الشػػبق كاظتخيػػل كمسػػالك التعليػػل
 «اظتستصػفى»كخاسبػة كتبػو يف ىػذا العلػم ، ة ػوليٌ كموسػوعتو األ مُُٕٗ-هَُّٗ بغػداد سػنة كطبا يف

بػػدأه دبقدمػػة أتػػى هبػػا علػػى ، كقػػد ألفػػو بعػػد أف خػػرج مػػن خلوتػػو. الػػذم طبػػا عػػدة مػػرات يف مصػػر كغريىػػا
. الػػذم كػػاف شػػديد االىتمػػاـ بػػو فػػأتى علػػى اغبػػد كشػػركطو كأقسػػامو رسػػطيٌ معظػػم مباحػػث علػػم اؼبنطػػق األ

مث بدأ ابلكالـ على أقطاب الكتاب األربعة اليت أتى هبػا علػى صبيػا اؼبباحػث ، كلم عن الدليل كأقساموكت
كإذا كػػاف لشػػي و آراء قػػد انفػػرد ، ة الػػيت عػػىن هبػػا شػػي و إمػػاـ اغبػػرمني كسػػابقوه كالقاضػػي البػػاقال  ػػوليٌ األ
د هبػا عػن سػابقيو ارتضػاىا  ػة تفػرٌ آراء خا -اأيضنػ– رلٌ اللغػز  فػّفٌ ، كاألشػعرم شػافعيٌ كخال  إماميػو ال، هبا
  .  كأخذىا عليو ا خركفعالب

   .ة يف ىذا العلمشافعيٌ ىذه أىم جوانب التطوير اليت يبكن تسجيلها لل 
 
  :جهود اظتعتيلة 

فبعػد أف كتػب القاضػي عبػد اعببػار   -فهػم اؼبعتزلػة- الفريػق الثػا  الػذم سػاىم يف ىػذا التطػويرأٌما  
ة يف موسػػوعتو الػػيت عثػػر علػػى بعػػ   ػػوليَّ كسػػجل بعػػ  آرائػػو األ، كشػػرحو «العهػػد»أك  «العمػػد»كتابػػو 
  .ة وليَّ حيث أفرد اعبزء السابا عشر منو للمباحث األ «اظتغىن»كىو ، يف القاىرة كطبعت، أجزائها
)تػويف سػنة  اؼبعتػزرلٌ  فقد أىتم أبو اغبسني البصرمٌ  ككما اىتم إماـ اغبرمني بكتب القاضي الباقال ٌ  
ػالعي »أك  «العهػد»كتب القاضي عبد اعببار فشرح كتابو ( بهّْٓ كؼبػا شػعر بطػوؿ ىػذا الشػرح قػاـ  «دمى

  .كىو مطبوع متداكؿ «اظتعتمد»بتل يصو يف كتابو اؼبعركؼ 
 «اللمػػػػػع»( كتابيػػػػػو هْٕٔسػػػػػهلاؽ الشػػػػػريازم )تػػػػػويف سػػػػػنة إكيف ىػػػػػذه الفػػػػػرتة كتػػػػػب الشػػػػػيد أبػػػػػو  

  .ع متداكؿو ككالنبا مطب، «التبصرة»ك
الػذم حقػق  «العػدة يف أصػوؿ الفقػق»  ػورلٌ كتابو األ  اء اغبنبليٌ القاضي أبو يعلي الفرَّ كما كتب  

مػن اغبنابلػة  -ككتػب ابػن عقيػل البغػدادمٌ . (مَُٖٗ-هََُْة السعودية سػنة )عربيٌ كنشر يف اؼبملكة ال
 كقػد قػػاـ بعػػ  «التمهيػػد»الشػػهري   ػػورلٌ ككتػػب أبػو اػبطػػاب كتابػو األ، «الواضػػمل يف األصػػوؿ» -اأيضنػ

  .كقد طبا يف مكة، الباحثني يف ا كنة األخرية بتهلقيقو
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عيػػػوف األدلػػػة يف مسػػػا ل اطتػػػالؼ بػػػني فقهػػػاء » -يف ىػػػذه الفػػػرتة- ةالكيٌػػػفهػػػا اؼبلَّ كالكتػػػب الػػػيت أ 
ألفو ابن ، ة يف اػبالؼالكيٌ كاعتعه الشريازم أفضل كتب اؼب، (129)لو نس ة يف القركٌيني بفاس «األمصار

ؽبػا نسػ ة يف مكتبػة األزىػر للمؤلػ   «مقدمػة يف أصػوؿ الفقػق»( كهّٖٗالقٌصار البغدادم )تويف سػنة 
  .نفسو

ة كاؼبعتزلة على مب  متقارب يف التبويب كالتنظيم غلب الكيٌ ة كاغبنابلة كاؼبشافعيٌ كقد سارت كتب ال 
  .«طريقة اظتتكلمني»عليو اسم 

  
 
  :ه  يف كتابة األصوؿكدكر  نفٌيةاضت

كدمحم بن اغبسػن رضبهمػا هللا قػد  ، أاب يوس  القاضي أفَّ  إذل «أصوؿ الفقق»ذىب بع  مؤرخي  
  .كلكن ىذه الدعول دل تثبت. (130)كتبا يف األ وؿ

: «ميػػياف األصػػوؿ»عػػن عػػالء الػػدين قولػػو يف كتابػػو  (131)«كشػػف الظنػػوف»كقػػد نقػػل  ػػاحب  
أف يقػا التصػني  فيػو علػى اعتقػاد  ضػركرمٌ فكػاف مػن ال، فػرع لعلػم أ ػوؿ الػدين «أصوؿ الفقق» اعلم أفَّ 
، اؼب ػػالفني لنػػا يف األ ػػوؿ «االعتػػياؿألهػػل » «أصػػوؿ الفقػػق»التصػػاني  يف  أكثػػرك  ،  الكتػػابمصػػنٌ 

  .اؼب الفني لنا يف الفركع كال اعتماد على تصانيفهم «ألهل اضتديث»ك
مثػل ، ن صبا األ ػوؿ كالفػركعع لصدكره اإلحكاـية قسم كقا يف غا: كتصاني  أ هلابنا قسماف 

  .(هّّّألف منصور اؼباتريدم )تويف سنة  «اصتدؿ»ك «مأخذ الشرع»
كحسػػن الرتتيػػب لصػػدكره فبػػن تصػػدل السػػت راج الفػػركع ، كقسػػم كقػػا يف هنايػػة التهلقيػػق يف اؼبعػػا  

رأم  إذلفأفضػػى رأيهػػم ، العقػػوؿكقضػػااي ، م ؼبػػا دل يهمػػركا يف دقػػائق األ ػػوؿغػػري أهٌنػػ، مػػن فػػواىر اؼبسػػموع

                                 
 (. ْٗرقم  ّٔٗ/ِكانظر برككلماف اؼبلهلق ) (129)

(، كالفهرست البن الندمي الذم ّٕ/ِ(، كمفتاح السعادة )ّ/ُ( كمقدمة أ وؿ السرخسي )ِْٓ/ِراجا مناقب اؼبكٌي ) (130)
كفاىر  «كإف لق يف األصوؿ كتاب الصالة، اليكاة، اضتج»ارتو يف ترصبة دمحم بن اغبسن: استند صبيا من ادعى ذلك إذل عب

 أهٌنرييد هبذا أ وؿ الدين. 

 (. ُُُ-َُُ/ُانظر ) (131)
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كإمػػػا لقصػػػور اؽبمػػػم ،   األلفػػػاظ كاؼبعػػػا ا لتػػػوح  إٌمػػػ ؛مث ىجػػػر القسػػػم األكؿ، اؼب ػػػالفني يف بعػػػ  الفصػػػوؿ
  .كالتوا 
الواقػػػا يف بيػػػاف دكر  إذلو قريػػػب كلكنٌػػػ، ف  ػػػدر عػػػن حنفػػػيٌ إك ، كيف ىػػػذا القػػػوؿ ؾبػػػاؿ كبػػػري للنظػػػر 

مىػػا  ؼبناقشػػة بعػػ  رتة األكذل انصػػرؼ علمػػاؤىم قبػػل اؼباتريػػدمٌ ففػػي الفػػ ،«أصػػوؿ الفقػػق»يف تطػػوير  نفيٌػػةاغب
  .كما فعل عيسى بن أابف كغريه شافعيٌ الكرد يف رسالة اإلماـ 

كىػي ، (هَّْ)تػويف سػنة ، «أصػوؿ الكرخػي»كتبػوا مىػا   مػن أبػرز ة لتلػك فػّفٌ اليػيف الفػرتة التأٌما  
  .اؼبطبوع يف القاىرة طبعات عدة «أتسيس النظر»زيد الدبوسي أف   فهلات معدكدة طبعت ما كتاب

 «أحكػػاـ القػػرآف»ليكػػوف مقدمػػة لكتابػػو  «أصػػولق»( فكتػػب هَّٕكتػػاله اعبصػػاص )تػػويف سػػنة  
  .كطبا يف الكويت هكقد حققو أحد الباحثني رسالة للدكتورا

علػػػى يػػػد اإلمػػػاـ أف زيػػػد  «نفيٌػػػةأصػػػوؿ الفقػػػق عنػػػد اضت»كيبكػػػن أف يعتػػػع بػػػدء التطػػػوير يف كتابػػػو  
كدل ، بعضو أحد البػاحثني حٌقق كحققو أ «تقوم األدلة»تب كتابيو فقد ك، (هَّْي )تويف سنة الدبوس
، اصكقد استفاد أبو زيػد مػن أ ػوؿ سػابقيو خا ػة الكرخػي كاعبٌصػ، «أتسيس النظر»ك، ا ف إذليطبا 
اختلفػوا فيػو مػن  كمػا، مػا غػريىم نفيٌػةاتفػق فيػو اغبمىػا  إذلؽ إبشػارات مػوجزة كما تطرٌ ،  لا كفصَّ و كسَّ كلكنٌ 

  .األ وؿ
معرفػة  إىلكنػي الوصػوؿ »  كتابػو الشػهري ( فػألٌ هِْٖكتبعو ف ر اإلسػالـ البػزدكم )تػويف سػنة  
كثػرية أنبهػا   اككتبػوا عليػو شػركحن  افيػو كثػرين  نفيٌػةكقد اىتم اغب، عاٌمة ة وليٌ فتناكؿ فيو اؼبباحث األ «األصوؿ

 كمصػػر األسػػتانة كقػػد طبػػا يف، (هَّٕتػػويف سػػنة لعبػػد العزيػػز الب ػػارم ) «كشػػف األسػػرار»كأحسػػنها 
  .طبعات عديدة

 يف زئنٌي اؼبطبػوع جبػ «أصػوؿ السرخسػي»( هِّْ)تػويف سػنة  ة السرخسػيٌ كما كتب وم األئمَّ  
كقػػػد اسػػػتأثر كتػػػااب البػػػزكدم  للدبوسػػػيٌ  «تقػػػوم األدلػػػة»لػػػة عػػػن كتػػػاب كالكتػػػاب يعتػػػع نسػػػ ة معدٌ ، مصػػػر

  .عليها فرتة طويلة اكعكفون  نفٌيةاغب كالسرخسي ابىتماـ علماء األ وؿ من
ػػ «أصػػوؿ الفقػػق» كفبػػا تقػػدـ يتضػػ  أفَّ   قػػد تكامػػل مبػػوه كاتضػػهلت مباحثػػو  اـبصو نػػ ابو ػػفو علمن

أك قريػػػب مػػػن . كفيػػػو دٌكف علمػػػاء اؼبػػػذاىب أ ػػػوؽبم بشػػػكل كامػػػل، كاكبصػػػرت مسػػػائلو يف القػػػرف اػبػػػامم
  .الكماؿ
  :ةنفيٌ ة أك اظتتكلمني كطريقة اضتشافعيٌ طريقة ال 
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كىػػػي ، «أك اظتتكلمػػػني، ةشػػػافعيٌ بطريقػػػة ال» تػػػدكين األ ػػػوؿ بطػػػريقتني إحػػػدانبا عرفػػػت مت كقػػػد 
 طريقػػػػة»كقػػػػد غلػػػػب عليهػػػػا لقػػػػب  (132)ة كاغبنابلػػػػة كاؼبعتزلػػػػةالكيٌػػػػة كاؼبشػػػػافعيٌ الػػػػيت سػػػػار عليهػػػػا ال ةالطريقػػػػ

عتػػاد أ ػػهلاهبا أف يقػػدموا ؽبػػا بػػبع  اؼبباحػػث الكالميػػة  االكتػػب اؼبكتوبػػة هبػػذه الطريقػػة ألٌف  «اظتتكلمػػني
  .«اضتاك »ك «شكر اظتنع »ك «حك  األشياء قبل الشرع»ك «اضتس  كالقبمل»كمسائل 
ػ اي  لالاسػتد ار قواعد األ وؿ مسلكن كألهنم يسلكوف يف تقري  كاالسػتدالؿ ، علػى تقريػر القواعػد اقائمن

، كالرد على اؼب ػالفني مػن غػري أف يولػوا الفػركع الػيت تنػدرج ربػت ىػذه القواعػد كبػري اىتمػاـ، على  هلتها
 كىػػػذا ال يعػػػم أف أ ػػػوؽبم دل زبتلػػػ  لوجػػػود اختالفػػػات كثػػػرية بيػػػنهم يف. أك يراعػػػوا تطبيػػػق الفػػػركع عليهػػػا

  .األ وؿ كلكٌنها طريقة يف كتابة األ وؿ كالتألي  فيو
  :نفٌيةطريقة اضت 

ة على مقتضى الفركع اؼبنقولة  وليٌ فقد سلكوا يف كتابة أ وؽبم سبيل تقرير القواعد األ نفٌيةاغبأٌما  
هبػػذه  «أصػػوؿ الفقػػق»ػفالػػدارس لػػ، ال العكػػم، فالقاعػػدة مسػػتنبطة مػػن الفػػركع دائػػرة حوؽبػػا ،عػػن أئمػػتهم

ػػم، كيقػػـو بتهلليلهػػا، الطريقػػة هبمػػا الفػػركع الػػيت أفػػا هبػػا األئمػػة علػػى أ ػػوؿ  أفتػػوا هبػػا بنػػاءن إمٌبػػا  كتقريػػر أهنَّ
  .لتلك الفتاكل أت يلٌية ها فيقررىا قواعدإليل يتو َّ 

بنػػػػاء اطتػػػػالؼ بػػػػني أب حنيفػػػػة   كجػػػػدت بعضػػػػه  يػػػػيع  أفٌ كاعلػػػػ  أنٌ ... » ىلومٌ ديقػػػػوؿ الػػػػ 
اطتػا   اظتسػألة القا لػة أبف   فٌ إ: كعنػدم، رجػة علػى أقػواعت ؼتعلػى أصػوؿ  -رزتهمػا  - شافعيٌ الك 

كأف ال تػػػرجيمل بكثػػػرة ، كاطتػػػا ٌ   العػػػاـ قطعػػػي  ي  كأفٌ ، الػػػيايدة نسػػػخ كأفٌ ، كال يلحقػػػق البيػػػاف، مبػػػنٌي 
كأف ال عػػ ة مبفهػػـو الشػػر  ، ق ال  ػػو العمػػل  ػػديث غػػو الفقيػػق إذا انٌسػػد ابب الػػرأمكأنٌػػ، الركايػػة

ة علػػػى كػػػالـ أصػػػوؿ ؼترٌجػػ: كأمثػػاؿ ذلػػػك، ةموجػػو األمػػػر هػػػو الوجػػوب البت ػػػ كأف  ، الصػػػكالوصػػف أ
ف يف كالتكل ػػ، ق ليسػػت ا افظػػة عليهػػاكأن ػػ، ق ال تصػػمل هبػػا ركايػػة عػػ  أب حنيفػػة كصػػاحبيقكأن ػػ، ةاأل ٌمػػ
ا افظة أحق م   ،مني يف استنباطاهت  كما يفعلق البيدكم كغوعيرد عليها م  صنا ع اظتتقدٌ مىا  جواب

  .مث استطرد رزتق   يف ضرب األمثلة على ذلك، (133)على خالفها كاصتواب عما يرد عليق

                                 
م بنفم ككل فريق من ىؤالء كاف يزيد علماؤه يف كتبهم األ وؿ اليت ينفردكف هبا عن غريىم، كيبينوف مىا ىبال  قواعدى (132)

 األسلوب االستدالرل اؼبشار إليو. 

( طبعة َْ-ّٖ)ص  «اإلنصاؼ يف بياف سبو االختالؼ»(، ككتاب الدىلوم ُّْ-ّّٔ/ُانظر حجة هللا البالغة ) (133)
 السلفية. 
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  :عل  أصوؿ الفقق يف القرف السادس كما تالع 
 «اظتعتمػػػػد»ك «العهػػػػد»يف الكتػػػػو األربعػػػػة  قاحػػػػث هػػػػذا العلػػػػ  كمسػػػػا لبعػػػػد أف ضػػػػمت مب 

قػػاـ إمامػػاف جلػػيالف مػػن أئمػػة اؼبتكلمػػني بتل ػػيو ، علػػى طريقػػة اؼبتكلمػػني «اظتستصػػفى»ك «ال هػػاف»ك
 «ا صػوؿ»( الػذم ػبصػها بكتابػو هَٔٔنبا اإلماـ ف ر الدين الرازم )تويف سػنة  ؛ىذه الكتب األربعة

 ة الرسػالةمؤٌسسػقامػت  ،كقامت جامعة اإلماـ بطبعو كنشره بسػت ؾبلػدات كبػار، الذم تشرفت بتهلقيقو
  .إلعادة طبعو للمرٌة الثالثة -ا ف–كهبرم االستعداد ، عادة طبعوإب

اإلحكػػػاـ يف أصػػػوؿ »( قػػػد ػبصػػػها يف كتابػػػو هُّٔكاإلمػػػاـ سػػػي  الػػػدين ا مػػػدم )تػػػويف سػػػنة  
  .الذم طبا يف الرايض كالقاىرة كغرينبا «األحكاـ
 الكاحملصػوؿ أكضػ  عبػارة كأكثػر تفصػي، غريىػا إذلرة ابلنسػبة كالكتاابف من الكتػب اؼببسػوطة اؼبيٌسػ 

 «ا صػوؿ»كتوالػت االختصػارات كالشػركح كالتعليقػات علػى ىػذين الكتػابني فاختصػر . «اإلحكػاـ»من 
كدل ، ألزىػػريف ا هالػػذم حقػػق رسػػالة للػػدكتورا «اضتاصػػل»( بكتابػػو هٔٓٔتػػويف سػػنة )يج الػػدين األرمػػوم 

كقػد  «التحصػيل»( بكتابػو هِٕٔكاختصػره ؿبمػود ا رمػوم )تػويف . -علمػيٌ يف حػدكد – ا ف إذلينشر 
قػاـ  «اظتنتخػو»نفسو بكتاب ظباه  كاختصره الف ر الرازمٌ . -حبسب اطالعي– كذلك كدل ينشر، حقق

( بكتابػػػو هٖٓٔ القاضػػػي البيضػػػاكم )تػػػويف سػػػنة «اضتاصػػػل»كاختصػػػر ، إبشػػػرايف أحػػػد البػػػاحثني بتهلقيقػػػو
كأحسػن ، فػانعل لشػرحو كثػريكف، لغػازبلػغ حػد األ اشديدن  ااختصارن  «عل  األصوؿ إىلمنهاج الوصوؿ »

كىو الذم عك  عليو اؼبشػتغلوف ، «هناية السؤؿ» ب( اؼبسمى هِٕٕ)تويف سنة  سنومٌ إلشركحو شرح ا
قبػػل أف يهمػػل األزىريٌػػوف  عليػػو عػاكفنيني ة مػػن األزىػػريًٌ شػافعيٌ كال يػػزاؿ ال، هبػذا العلػػم فػػرتة طويلػة مػػن الػػزمن

  ..كينصرفوا إذل مذٌكرات األساتذة كاؼبدرسني، الكتب
( بكتابػػو هْٔٔ)تػػويف سػػنة  الكيٌ فقػػد اختصػػره ابػػن اغباجػػب اؼبػػ «اإلحكػػاـ» كتػػاب ا مػػدمٌ أٌمػػا   

رح كأفضل شركحو اؼبتداكلة شػ «األصوؿ كاصتدؿ علميٌ منتهى السؤؿ كاألمل يف »ة الكيٌ الشهري لدل اؼب
  .كثرية  كعليو حواشو كتعليقات، (هٕٔٓعضد الدين )تويف سنة 

كوبػػاكؿ ، كتقػػاـ األدلػػة عليهػػا، ر القواعػػدتقػػرَّ  «طريقػػة اظتتكلمػػني»ككػػل ىػػذه الكتػػب كتبػػت علػػى  
  .ابلقواعد اؼبطركحة م أحد الفريقنيسلٌ يحا  ىدـ تلك األدلٌة فوفلاؼب ا

، «البػػيدكم كالسرخسػػيٌ »وؼ علػػى دراسػػة كتػػاف وىم كػػذلك ابلعكػػأ ػػوليٌ فقػػد شػػغل  نفيٌػػةاغبأٌمػػا  
طريقػػػة  إذلوف  ػػػوليٌ كفػػػل اغبػػػاؿ كػػػذلك حػػػا أكاخػػػر القػػػرف السػػػادس كأكائػػػل القػػػرف السػػػابا حيػػػث اذبػػػو األ



 - 189 - 

لت ػػرج كتػػب ذبمػػا أ ػػوؿ  نفيٌػػةطريقػػة اعبمػػا بػػني طػػريقيت اؼبتكلمػػني كاغب: جديػػدة يف كتابػػة األ ػػوؿ ىػػي
  :كتوائم بني الطريقتني، الفريقني
 بديع النظاـ اصتامع بني كتاب البيدكمٌ »( كتابو هْٗٔ)تويف سنة  مظفر الدين الساعايتٌ فكتب  

  .كىو من الكتب اؼبطبوعة اؼبتداكلة، «كاإلحكاـ
ا صػوؿ كأصػوؿ »ػبػو فيػو  «تنقيمل األصوؿ»( كتابػو هْٕٕككتب  در الشريعة )تويف سنة  

كتب عليػو التفتػازا  )تػويف   «التوضيمل»اه مث شرح كتابو ىذا بشرح ظب، «البيدكم كؼتتصر اب  اضتاجو
ككتػب يج ، كالتنقػي  كالتوضػي  كالتلػوي  كلهػا مطبوعػة متداكلػة، «التلػويمل»اىػا ( حاشية ظبٌ هِٕٗسنة 

و صبعػػو مػػن مائػػة كتػػاب ذكػػر يف مقدمتػػو أنَّػػ، «رتػػع اصتوامػػع»ة كتابػػو الشػػهري شػػافعيٌ مػػن ال الػػدين السػػبكيٌ 
الػذم  شػرح اعبػالؿ احمللػيٌ  الكأىػم شػركحو كأكثرىػا تػداك  ،التعليػق عليػوكقد اىػتم الكثػريكف بشػرحو ك  أ ورلٌ 

( هْٕٗ)سػػنة  كمػػا شػرحو بػػدر الػػدين الزركشػػيٌ . ة خا ػػةشػػافعيٌ ة لػدل ال ػػوليَّ بقػي عمػػدة الدراسػػات األ
 -هللا ورضبػػ-طبعػػت قطعػػة منػػو يف القػػاىرة مػػا تعليقػػات للشػػيد اؼبطيعػػي  «تشػػنيف اظتسػػامع»بشػػرح ظبػػاه 

  .هأحد الباحثني جبامعة اإلماـ بتهلقيق قسم منو رسالة للدكتورا ( كقاـهُّْٓ)سنة 
.   فبػا يزيػد علػى مائػة مصػنٌ نٌي  ػوليػٌ صبا فيو أقواؿ األ «البحر ا يل»كتابو   كما كتب الزركشيٌ  

د األكؿ منػو لَّػقبػز ربقيػق اجملأكقػد ، هرسػالة للػدكتورا إبشػرافنابتهلقيقػو  الدكتور دمحم عبد الػرازؽ الػدكي قاـ 
  .كطبعت كزارة األكقاؼ الكويتيَّة نس ة مصهلهلة منو ،و جاىز للطباعةكى

ػبػػػػو فيػػػػو  «ركضػػػػة النػػػػاظر كجنػػػػة اظتنػػػػاظر»( مػػػػن اغبنابلػػػػة كتابػػػػو هَِٔككتػػػػب ابػػػػن قدامػػػػة ) 
كعػىن ، كقػد طبػا عػدة مػرات، فوائػد أخػرل فبػا خػال  فيػو اغبنابلػة غػريىمإليو  كضم رلٌ اللغز  «اظتستصفى»

مث شػػػرح ـبتصػػػره ، (هُٕٔ) كقػػػد اختصػػػر الركضػػػة سػػػليماف الطػػػويفٌ . عمػػػا عػػػداه ا بػػػونو كاسػػػتغ، بػػػو اغبنابلػػػة
   .دبجلدين
كمػػا شػػرح   «تنقػػيمل الفصػػوؿ يف اختصػػار ا صػػوؿ»ة كتابػػو الكيٌػػ( مػػن اؼبهْٖٔككتػػب القػػرايف ) 

 علػى يػد أ. يف الػرايض إبشػرافناجػرل ربقيػق بعضػو  «نفػا س األصػوؿ»بكتػاب ضػ م ظبػاه  «ا صوؿ»
  .كدل يطبا غبد ا ف، السلميٌ  عياض بن انمي. د.

ة أخػرل جػرل ربقيقهػا كنشػر بعضػها بعػد مػا ذكػران لعلمػاء اؼبدرسػتني، ككػل مػا كىنػاؾ كتػب أ ػوليٌ 
 متداكؿ معركؼ.  طبا فبا ذكر أك دل نذكر
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 الفصل السادس
  

  :االجتهادمباحث  
واب أك كتػػب تلػػك مػػن أبػػ أك كتػػاابن  ة أتخػػذ ابابن  ػػوليٌ يف الكتػػب األ «االجتهػػاد»كانػػت مباحػػث  
د رسػوؿ كبيػاف شػركطو كأنواعػو كالكػالـ عػن تعب ػ االجتهادتعري   -عادة– وف وليٌ يتناكؿ فيو األ، الكتب

مث يتنػػػاكؿ . ا ال هبػػػوزؼبػػػك  ؟فيػػػو االجتهػػػادكىػػػل هبػػػوز ؟ أـ ال الجتهػػػاداب - ػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم- هللا
  .ابألسلوب نفسو «مباحث التقليد»

الػذم  «اظتوافقػات»( كتابػو هَٕٗ)تػويف سػنة  الشاطيببن موسى إبراىيم  تبكيف القرف الثامن ك 
 يٌمػػػةمعرفػػػة  :الدعامػػػة األكىل: تعتمػػػد علػػػى دعػػػامتني فكريٌػػػةة عمليٌػػػابعتبػػػاره  «االجتهػػػاد»تكلػػػم فيػػػو عػػػن 

  .«أصوؿ الفقق»كللمؤلفني ا خرين يف ، ةعربيٌ غة البقواعد الل  
. فكانت اؼبعرفة دبقا ػد الشػارع اغبكػيم فبػا شػرع :-نظرهيف – «جتهادلال» الدعامة األخرلأٌما  

يف  يػػذكركهنا بػػل كػػانوا ؛يولوهنػػا الكثػػري مػػن العنايػػة الشػػاطيبوف الػػذين سػػبقوا  ػػولي  كػػاف األمىػػا   ىػػذه اؼبقا ػػد
كىػػو ابلػػغ ، فقػػد كضػػا كتابػػو ىػػذا للكػػالـ يف ىػػذا اؼبوضػػوع الشػػاطيبأٌمػػا  «ةالعل ػػ»ثنػػااي الكػػالـ عػػن أقسػػاـ 

نبػػاؿ إمػػن  يكلكػػن ىػػذا الكتػاب قػػد لقػػ. إلدراؾ حكػم الشػػارع كمقا ػػده ضػػركرمٌ ، ةد األنبيَّػػشػػدي، اػبطػر
ػالتعليػل ابغبً  ؼبػا اسػتقر يف أذىػاف الدارسػني مػن أفَّ ، ال يسػتهلقمىػا  الباحثني يف األ وؿ ػ، ال هبػوز مً كى ا ألهنَّ

أصػوؿ »تػدريم كليػت القػائمني علػى  -متػداكؿ–كمػا داـ األمػر كػذلك فػّف البهلػث فيهػا ، غري منضػبطة
القيػػاس »ة أكلئػػك الػػذين يدرسػػوف مباحػػث خا َّػػ ،إليػػو أك كضػػا مناىجػػو يلفتػػوف أنظػػار الدارسػػني «الفقػػق

ؿ الفاسػػػي ابلكتابػػػة يف مقا ػػػد كعػػػالٌ بػػػن عاشػػػور كقػػػد عػػػىن الشػػػي اف اعبلػػػيالف ا «االجتهػػػادكالتعليػػػل ك 
  .الشريعة يف عصران ىذا

كشرحو تلميذه ابن أمري اغباج )تويف سنة ، «يرالتحر » و( كتابهُٖٔبن اؽبماـ )تويف سنة اكأل   
كىو من الكتب اليت كتبت بطريقػة ، كالكتاب كشرحو مطبوعاف «التقرير كالتحبو»( بشرح ظباه هٕٖٗ

  .«تيسو التحرير»كلو شرح آخر مطبوع ألمري ابشاده اظبو  «كاظتتكلمني نفٌيةاضت»اعبما بني طريقيت 
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 (134)«ألصػػػوؿ ابػػػ  مفلػػػمل» ا( ـبتصػػرن هٖٖٓ)تػػويف سػػػنة  ككتػػب القاضػػي عػػػالء الػػدين اؼبػػػرداكم 
، كقػػد قػػاـ بتهلقيقػػو أحػػد البػػاحثني «كهتػػذيو علػػ  األصػػوؿحتريػػر اظتنقػػوؿ »( ظبػػاه هّٕٔ)تػػويف سػػنة 

  .كما حقق أ وؿ ابن مفل  نفسو  اكيتوقا نشره قريبن 
مث شػػػرح ذلػػػك  «لتحريػػػر اظتػػػرداكم» «اؼتتصػػػرن »كألػػػ  بعػػػد ذلػػػك ابػػػن النجػػػار الفتػػػوحي اغبنبلػػػي  

مث ا، ر انقصنػػة اؼبتػػأخرة كأحسػػنها كقػػد طبػػا يف مصػػ ػػوليَّ د يعتػػع مػػن أصبػػا الكتػػب األاؼب تصػػر بشػػرح جيٌػػ
نشػػره مركػػز البهلػػث ك بطبعػػو كقػػاـ . سػػتاذاف جلػػيالف نبػػا الػػدكتور نزيػػو ضبػػاد كالػػدكتور دمحم الزحيلػػيأحققػػو 

  .ة الشريعة دبكة اؼبكرمةكليٌ   يف علميٌ ال
)تػػػػويف سػػػػنة  اغبنفػػػػيٌ  كيف القػػػرف الثػػػػا  عشػػػػر اؽبجػػػػرم كتػػػػب ؿبػػػػب هللا بػػػن عبػػػػد الشػػػػكور البهػػػػارمٌ  
كقػػد طبػػا ، نفيٌػػةكتػػب متػػأخرك اغبمىػػا   كىػػو مػػن أدؽ كأصبػػا، «  الثبػػوتمسػػل  »  ػػورلٌ ( كتابػػو األهُُُٗ
مستصػفى »حباشػية  «فػواتمل الرزتػوت»كطبا مػا شػرحو اؼبشػهور ، كما طبا ما شرح لو يف اؽبند  امنفردن 
  .عدة طبعات «ا الغي 

ككلهػػا كانػػت ترتكػػز حػػوؿ إبػػراز ، قػػد كتبػػت ابلطػػرؽ الػػيت تقػػدـ ذكػػران ؽبػػا -هػػاكلٌ –كىػػذه الكتػػب  
 احػػا يومنػا ىػذا كتبنػػ كدل قبػد منػػذ القػرف السػادس اؽبجػرمٌ ، كإبطػاؿ مػػذاىب اؼب ػالفني، اىب أ ػهلاهبامػذ

 االجتهػاد»مػن اػبطػأ يف  وو مػنهج حبػث للفقيػو اؼبسػلم يعصػم ذىنػعلػى أنٌػ «أصػوؿ الفقػق»عنيت بتقدمي 
فلسػػػػػفة دتهيػػػػد لتػػػػاريخ ال»إشػػػػارة عػػػػابرة كردت يف كتػػػػاب الشػػػػيد مصػػػػػطفى عبػػػػد الػػػػرازؽ إال  «فقهػػػػيٌ ال
  .ككالنبا مطبوع متداكؿ النشار يف كتابو مناىج البهلث. يضاحها تلميذه دإكحاكؿ بياهنا ك  «ةسالميٌ اإل

إرشػػاد »  ػورلٌ ( كتابػو األهُِٓٓ)تػويف سػنة  كيف القػرف الثالػث اؽبجػرم كتػب القاضػي الشػوكا ٌ  
ة مػػا ذكػػر أدلػػة  ػػوليٌ د ؼب تلػػ  ا راء األعػػرض جيٌػػ -علػػى  ػػغر حجمػػو–كيف ىػػذا الكتػػاب ، «الفحػػوؿ

ة اؼبقارنػة  ػوليَّ كالكتاب يصػل  للدراسػة األ ا،يراه راجهلن مىا  ما ترجي  بع ، أ هلاهبا ابختصار غري ـبل
الػػيت –معهػػد مػػن معاىػػد العلػػم  ر للدراسػػة يف أمٌ كدل يقػػرٌ ، كقػػد طبػػا عػػدة مػػرات «أصػػوؿ الفقػػق»لػػدارس 
  .ما  الحو لذلك -نعرفها

                                 
كقد فرغ منو  الذم حقق أحد الباحثني جبامعة اإلماـ قسمنا منو لرسالة اؼباجستري كيقـو بتهلقيق مىا بقي منو لرسالة الدكتوراة (134)

 . لكٌنم دل أر الكتاب مطبوعنا -فيما أعلم–كانؿ الدرجة 
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، «حصوؿ اظتأموؿ م  عل  األصوؿ»( يف ـبتصره هَُّٕ كػبصو دمحم  ديق خاف )تويف سنة 
كمػػػا يعتػػػع ،  لكتػػػاب البهلػػػر احملػػػي  للزركشػػػيٌ  ادقيقنػػػ اكإرشػػػاد الفهلػػػوؿ يعتػػػع تل يصنػػػ. كىػػػو ـبتصػػػر مطبػػػوع

  .«رشاد الفحوؿإل» اكاختصارن  اللمهلالكم تل يصن  «تسهيل األصوؿ»
  :ة قد أخذت اذباىني وليٌ الدراسات األ كبعد ذلك قبد أفٌ  
وف لتيسػػري  ٌصصػػكتابػة اؼبػػذكرات كاؼبػداخل كاؼبل صػػات الػػيت يقػـو إبعػػدادىا األسػاتذة اؼبت: ألكؿا 

دراسػػػة ىػػػذا العلػػػم علػػػى طالهبػػػم يف الكليػػػات اؼبتعػػػددة بعػػػد أف رأكا عػػػزكؼ طالهبػػػم عنػػػو أك عجػػػزىم عػػػن 
ابػػة بعػػػ  ب إعػػادة لكتالػػفهػػي يف الكثػػري الغ ،ات دل تقػػدـ ؽبػػذا العلػػػم كثػػرين ادراسػػتو كىػػي مػػذكرات كدراسػػ
فكتػب الشػيوخ اؼبر ػفي كاحملػالكم كاػبضػرم كعبػد الوىػاب خػالؼ كأبػو  ؛مسائل ىذا العلم بلغػة عصػرية

يب كعبػػػد الكػػػرمي زيػػػداف كزكػػػي الػػػدين شػػػعباف كدمحم سػػػالـ مػػػذكور اليزىػػػرة كأبػػػو النػػػور زىػػػري كمعػػػركؼ الػػػدك 
  .غبقوؽ أك الشريعةات اكليٌ   لقوىا على طالهبم يفأكتب كانت عبارة عن ربرير حملاضرات ،  كغريىم
أك ربقيػق كتػب قديبػة ، ة يف بع  مباحػث ىػذا العلػمكاف عبارة عن كتابة الرسائل اعبامعيَّ : الثان 

ىذا االذباه بشقيو قد قدـ خدمات جليلة ؽبذا العلم كلكن ىذه اػبػدمات  كال شك أفَّ . من اؼب طوطات
يف اؼبوضػا نفسػو الػذم  ازاؿ ىػذا العلػم كاقفنػدل تػزؿ دكف الطمػوح اؼبطلػوب فػال يػ -على تقديران البالغ ؽبا–

  .تركو فيو أسالفنا يف القرف السادس اؽبجرم
  :ةاليكمن خالؿ العرض الذم قدمناه نستطيا أف نست لو النتائج الت 
دل يظهػر شػػيء منهػا يف عصػػر رسػػوؿ  «أصػوؿ الفقػػق» بإف ىػذه القواعػػد الػيت عرفػػت   (1)

كإف كانػػػػػت معظػػػػػم ، ةيف عصػػػػػر أ ػػػػػهلابو أبلفافػػػػػو اال ػػػػػطالحيَّ كال  - ػػػػػلى هللا عليػػػػػو كآلػػػػػو كسػػػػػٌلم-هللا 
ػػػ ،ة يف العصػػػرين اؼبػػػذكورين يبكػػػن أف تنػػػدرج ربػػػت ىػػػذه القواعػػػديَّػػػاالجتهاداؼبعاعبػػػات  م كػػػانوا كذلػػػك ألهنَّ

غػة كمػا كػانوا يتكلمػوف الل  ،  ة سػليقةة من مػداركها كمصػادرىا التفصػيليٌ زئيٌ ة اعبفقهيٌ يست لصوف األحكاـ ال
  .بعد ذلكإال  عرفتمىا  ة دكف مالحظة قواعد النهلو اليتة سليقعربيٌ ال

إدريػػم  أكؿ مػػن صبعهػػا يف كتػػاب ىػػو اإلمػػاـ دمحم بػػن «أصػػوؿ الفقػػق»إف قواعػػد علػػم   (2)
 ؛تػػني الشػػهريتنيفقهيٌ ( كذلػػك بعػػد قيػػاـ اؼبدرسػػتني الهَِْ)سػػنة  ( كاؼبتػػو هَُٓاؼبولػػود )سػػنة  شػػافعيٌ ال

أهػػػل »كمدرسػػػة  ،(هُٕٗ-ّٗمها اإلمػػػاـ مالػػػك بػػػن أنػػػم )الػػػيت كػػػاف مقػػػدَّ  «أهػػػل اضتػػػديث»مدرسػػػة 
كنشػػب بػػني  كبعػػد أف انتشػػر فقػو اؼبدرسػػتني .(هَُٓ-َٕمها اإلمػػاـ أبػو حنيفػػة )الػيت كػػاف مقػػدٌ  «الػػرأم
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ة فلسػفيٌ ة كالة كالكالميَّػيٌ سياسػالنزاعات ال إذلالذم أضي   (135)فقهيٌ يبكن تسميتو ابلصراع المىا  أتباعها
  .اليت نشبت يف تلك الفرتة

 إذلفهو كاؼبنطق ابلنسػبة  (136)ىو منهج البهلث عند الفقيو «أصوؿ الفقق»علم  إفَّ   (3)
، االسػتدالؿ هبػا كيفيٌػةك  -على سبيل اإلرتػاؿ -غتموع طرؽ الفقق»و فوه أبنَّػكلذلك عرَّ . (137)الفلسفة

  .(138)«حاؿ اظتستدؿ هبا كيفٌيةك 

حكػػػاـ األيعصػػػم ذىػػػن اجملتهػػػد مػػػن اػبطػػػأ يف االسػػػتدالؿ علػػػى  كلػػػيٌ   فو قػػػان اإذن  «قفأصػػػوؿ الفقػػػ» 
يف فقهػو  -هللا ورضبػ- شػافعيٌ عنػد الإال   دـ هبػذه الصػفةكلكنػو دل يسػت، (139)من طرقها اؼب تلفػة ةفقهيٌ ال

  .اعبديد
كقػالوا فيػو ، النػاس قػد خاضػوا يف الفقػو ة اليت ال ينبغي أف تغرب عػن البػاؿ أفٌ من اغبقائق اؽبامٌ إف  

قػد  «أصػوؿ الفقػق»كلػذلك كػاف ، يف فقهػو اعبديػد( شػافعيٌ كػاف مػن المىا   قبل أف يتكلموا يف أ ولو )إالٌ 
ال دكر ، قػػػالوه فيهػػػا ة كقاعػػػدة اعبػػدؿ كاغبجػػػاج عمػػازئيٌػػللفتػػػاكل اعب ؤ ػػػل كاؼبسػػوغأخػػذ عنػػػد غػػريه دكر اؼب

 إذلالفقهػػاء درجػػوا علػػى أف يػػردكا اؼبسػػائل كالوقػػائا  فػػّفَّ . كمػػنهج البهلػػث الػػذم وبكمهػػا، القػػانوف الكلػػيٌ 
أصػػوؿ »ة الػػيت صبعػػت يف علػػم توسػػ  القواعػػد الكليَّػػ إذلة مباشػػرة دكف إحسػػاس ابغباجػػة األدلػػة التفصػػيليَّ 

مػػػا يقػػػرب مػػػن نصػػػ  مليػػػوف مسػػػألة مػػػن اؼبسػػػائل قػػػد أفػػػا في -رضبػػػو هللا-فاإلمػػػاـ أبػػػو حنيفػػػة . «الفقػػػق
ع اإلمػػاـ عنهػػا فتػػاكاه تلػػك دل تنقػػل الػػيت فػػرَّ  «ةصػػوليٌ القواعػػد األ»كلكػػن ، تناقلهػػا أ ػػهلابو. (140)ةفقهيٌػػال

، فيها لبع  مصادر استنباطاتو كاجتهاداتو -رضبو هللا-غري عبارات قليلة تعرض . (141)وإليبسند متصل 
صػػػلى   عليػػػق كآلػػػق -فػػػإف مل أجػػػد فبسػػػنة رسػػػوؿ    ؛آخػػػذ بكتػػػاب  .. »: منهػػػا قولػػػو رضبػػػو هللا

أخػذت بقػوؿ مػ   -ٌل صػلى   عليػق كآلػق كسػ-  كال سػنة رسػولق  كتطذفإف مل أجد يف  ؛-كسٌل 

                                 
 ( طبعو كايف. ْٔ-ُُّٔ/ّأنظر مقدمة ابن خلدكف ) (135)

 (. ٓٓراجا مناىج البهلث للنشار )ص  (136)

نطق كذلك، كزعم أف نسبة ( حيث نفى  احبو أف يكوف اؼبَُ-ٗ/ُكراجا مسلم الثبوت كشرحو حباشية اؼبستصفى ) (137)
 .  اؼبنطق إذل الفلسفة كأ وؿ الفقو كاحدة كلعلو أتثر بقوؿ من قاؿ: إٌف اؼبنطق معيار العلـو

 (. ُ/ؽُاحملصوؿ ) (138)

 (. ٓٓ( كما بعدىا، كمناىج البهلث للنشار )ص ٖٗراجا مناقب الشافعٌي للرازم )ص  (139)

 (. ْٓؼبصطفى عبد الرازؽ )ص  «اإلماـ الشافعيٌ »انظر كتاب  (140)

 ( كما بعدىا. ِِّىرة )ص ألف ز  «أبو حنيفة»للدىلوم، ك «اإلنصاؼ»انظر  (141)
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إبراهي   إىلفإذا انتهى األمر  ،قوؿ غوه  إىلال أخرج ع  قوعت  ، كأدع م  شئت منه ، شئت منه 
فاجتهػػػػػد كمػػػػػا  ،كابػػػػػ  سػػػػػوي  كاضتسػػػػػ  كعطػػػػػاء كسػػػػػعيد بػػػػػ  اظتسػػػػػيو فقػػػػػـو اجتهػػػػػدكا كالشػػػػػع ٌ 
رضبػػو -كتػػب أبػػو حنيفػػة   ،اؼبنصػػور عليػػو عباسػػيٌ كحػػني حػػاكؿ الػػبع  اسػػتعداء اػبليفػػة ال. (142)«اجتهػػدكا

ة مث سػػن  ، أعمػػل بكتػػاب  إٌّنػػا  لػػيس األمػػر كمػػا بلغػػك اي أمػػو اظتػػؤمنني... »: قػػوؿيللمنصػػور  -هللا
 قضػٌيةمث أب -مهنع هللا يضر-كعلي  أب بكر كعمر كعثماف قضٌيةمث أب -صلى   عليق كآلق كسٌل -رسوؿ   

  .(143)«كليس بني   كبني خلقق قرابة ،مث أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا، ة الصحابةبقي  

: علينػا مػ  يقػوؿكػذب ك  كافػرتل .. »: قػاؿ بتقدمي القياس على الػنوٌ  -رضبو هللا-كؼبا اهتم  
  .(144)!؟«قياس إىل كهل  تاج بعد النصٌ ، نا نقدـ القياس على النصٌ إن  

ة سػالميَّ أف ىػدمت اػبالفػة اإل إذل مومٌ منذ بداية العهد األ أنٌو إف من األمور اؼبسلمة  (4)
علماء  إذل االجتهادفآؿ أمر ، جتهادلالة يف أيدم غري اؼبؤىلني سالميٌ اإلألٌمة كاف السلطاف كالقيادة يف ا

حيػػث  -هنع هللا يضر-ة حالػػة غػػري اػبليفػػة الراشػػد عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز ر اسػػتثناء أيَّػػكمػػن اؼبتعػػذٌ ، ال سػػلطاف ؽبػػم
عػػن جوانػػب ىامػػة مػػن  «الفقػػق كأصػػولق»كقػػد كػػاف ؽبػػذا أثػػر ابلػػغ يف فصػػل ، ةفقهيٌػػركيػػت عنػػو اجتهػػادات 

ػكثػري مػن القضػااي اذبٌ   ة ليتجهػا يفعمليٌػحيػاة اؼبسػلمني ال جعلهمػا يعػعاف عمػا ينبغػػي  (145)االينػكمث نظػراي   ااىن
  .أك يبكن أف يكوف، ال عما ىو كاقا يف حياهتم، أف تكوف عليو حياة اؼبسلمني

ة شػػػػػرعيٌ كاؼبػػػػػؤرخني لػػػػػو قػػػػػد  ػػػػػنفوه ضػػػػػمن العلػػػػػـو ال -يف ىػػػػػذا العلػػػػػم–تبنٌي ف الكػػػػػاإ  (5)
ة شػػػرعيٌ ة كبعػػػ  العلػػػـو العربيٌػػػعلػػػى أف مبادئػػػو مػػػأخوذة مػػػن ال كإف كػػػاف بعضػػػهم قػػػد نػػػوَّ . (146)ةنقليٌػػػال
العقل كالسػمع نٌق العل  الذم أزدكج فيق إ»: قاؿ فيو فيوتبنٌي من أبرز الكا اكاحدن  كما أفٌ   (147)ةعقليٌ كال

كعلػػ  الفقػػق كأصػػولق مػػ  هػػذا القبيػػل فإنػػق أيخػػذ مػػ  صػػفو الشػػرع  ،كاصػػطحو يف الػػرأم كالشػػرع

                                 
 (. َُٗغبنفٌية )ص (، كمشايد بلد من اُِْ(، كاالنتقاء )ص ّٖٔ/ُّانظر يريد بغداد ) (142)

 (. ُّٗ( كمشايد بلد )ص ُّْ/ُ( كالطبقات السنية )ِٓ/ُراجا اؼبيزاف ) (143)

 اؼبراجا السابقة.  (144)

 (.َُٔراجا يريد الفقو حملمد يوس  موسى )ص  (145)

 (. ُُٔٔ-ُُُٔكُُِٖ-ُُِٓ/ّ( كاؼبقدمة )ٖ-ٔراجا مفاتي  العلـو لل وارزمي ) (146)

 راجا مفتاح السعادة.  (147)
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 مبػّنٌ كال هػو  ،فال هو تصرؼ مبحػا العقػوؿ  يػث ال يتلقػاع الشػرع ابلقبػوؿ ،كالعقل سواء السبيل
  .(148)«ديدعلى ػتا التقليد الذم ال يشهد لق العقل ابلتأييد كالتس

علػى سػبيل –قػو طػرؽ الف أبفَّ : ني يتػي  لنػا أف نقػوؿ ػوليٌ كغريه مػن األ ارلقالو اإلماـ الغز مىا  كلعل 
  :ثالثٌة -التجوز
ة يف أ لها كأتكيل كتفعيل قرآنيٌ كالسنَّة  ،«الكرم الكتاب»كىو  و اؼبعجزبشقيو اؼبتلٌ  :الوحي  ( أ)

التوحيػد كالتيكيػة »؛ كىػي ة العليػا اغباكمػة منهمػاقرآنيٌػكذبريػد اؼبقا ػد ال .من رسوؿ هللا يف الواقػا اؼبعػي 
  .«كالعمراف

، اتابلكليٌػػػ، اتزئيٌػػػكالبهلػػػث يف سػػػبل تطبيقهػػػا كربػػػ  اعب، النصػػػوص لتفسػػػري :العقػػػل  ( ب)
ككبػػػو ذلػػػك فبػػػا يبكػػػن ربديػػػده ، الشػػػارع علػػػى حكمػػػو كاغبكػػػم فيمػػػا دل يػػػنوٌ ، لكاسػػػتنباط العلػػػل ؼبػػػا دل يعلَّػػػ

  .كتفصيلو

 الػػيت انبثقػػػت عػػن ثقافػػة قامػػػت علػػى طػػػوؿ معايشػػة اجملتمعػػػات التجػػارب كاألعػػػراؼ  ( ج)
  .كاؼبصاحلللشريعة 

، كاؼب تلػ  فيهػا، اؼبتفػق عليهػا «ةفقهيٌػاألصػوؿ ال»يبكػن توزيػا سػائر  ثالثٌةلى ىذه األسم الكع 
ة ابعتبارىػا أتكيػل نبويٌػة القرآنيٌػال ةكالسػنَّ  ،كالكاشػ  عػن األحكػاـ ؛ ابعتباره اؼبصػدر اؼبنشػئالكتاب: كىي

فيمػػػا تتبنػػػاه علػػػى سػػػبيل ٌمػػػة ألابعتبػػػاره تعبػػػريا عػػػن موقػػػ  ا كاإلصبػػػاع، كبيانػػػو هبػػػذا اؼبعػػػىن، القػػػرآف كتفعيلػػػو
كقػػػوؿ ، كاالستهلسػػػاف، كاستصػػػهلاب اغبػػػاؿ كيف اؼبضػػػار اؼبنػػػا ،ككػػػوف األ ػػػل يف اؼبنػػػافا اإلابحػػػة، اإلصبػػػاع

، كاألخػػػػذ ابألخػػػػ ، قيػػػػلمىػػػػا  كاألخػػػػذ أبقػػػػل، إذا انتشػػػػر بػػػػني الصػػػػهلابة كدل ىبالفػػػػو أحػػػػد مػػػػنهم صػػػػهلافٌ ال
يدؿ على حكم كسػد مىا  ؿ على عدـ اغبكم بعدـكاؼبصاحل اؼبرسلة كالعرؼ كاالستدال، كاالستقراء الناقو

إذل اؼبصػػػدر اؼبنشػػػئ، كأتخػػػذ ة يبكػػػن أف تسػػػتند منهاجيٌػػػكمؤشػػػرات  اتٌدد، كمػػػا إذل ذلػػػك مػػػن ؿبػػػالػػػذرائا
  شكل أتكيل لو كتفعيل يف الواقا يصدؽ القرآف عليو كيهيمن.

علينػػػػا  قػػػػد فرضػػػػت -هػػػػا يف الفقػػػػرة )ب(إلييت أشػػػػران لٌ ف ىنػػػػاؾ عوامػػػػل يف يرىبنػػػػا كػػػػاإ  (6)
فيهػا كبػو األمػور  و الفكرمٌ ة كالتوج  سالميَّ ة اإلعقليٌ كضا كثري من القيود قبم عنها ربوؿ ال إذلـباكؼ أدت 

                                 
شفاء الغليل يف بياف الشبق كاظتخيل كمسالك »ك «اظتنخوؿ»(. كللغزارل غري اؼبستصفى ّ/ُانظر اؼبستصفى للغزارل ) (148)

 ككلها من أىم الكتب األ ولٌية.  «هتذيو األصوؿ»، ك«التعليل
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ككػاف لػذلك  -سػالميٌ للتفكػري اإل ازن فبيػَّػ االػذم يعتػع طابعنػ- بتعاد عن التفكري الكلٌي الشػمورلكاال ،ةزئيٌ اعب
  .كأخذت ىذا الطابا، يث كظبت هبذه السمةح، ةفقهيٌ أثره البالغ يف حلولنا كمعاعباتنا ال

تقبػػل التطػػور  اف اغبيػػاة أمػػورن ئو يف كػػل علػػم أك شػػأف مػػن شػػ مػػن األمػػور اؼبعركفػػة أفَّ  فَّ إ  (7)
يوجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ تكامػػل  سػػالميٌ كاؼبنطػػق اإل، أخػػرل  بتػػة اكأمػػورن ، بػػوإال  كردبػػا ال تتهلقػػق، كربتاجػػو

ر كأخػػػرل تعتمػػػد علػػػى التطػػػو  ا، قواعػػػد  بتػػػة ال تقبػػػل تغيػػػرين  «أصػػػوؿ الفقػػػق»ػكلػػػذلك كػػػاف لػػػ، االثنػػػنيبػػػني 
  .«االجتهادمسا ل »كذلك كاض  يف ، د الدائمنيكالتجدٌ 

كأف يسػػتفيدكا ، مػن فػراغ يبػدأكاو يف الوقػت الػػذم نػدعو فيػو صبيػا أىػل العلػػم أف ال كعلػى ىػذا فّنَّػ 
ة و ال أحػد يسػتطيا أف يػدعي فرضػيَّ نَّػنػا نؤكػد أكعلمائهػا فّنَّ ألٌمػة من سبقهم مػن ؾبتهػدم ا اجتهاداتمن 

و رأم كالػػػػرأم نَّػػػػإ: يقػػػػاؿ فيػػػػومىػػػػا  ذلػػػػك أقصػػػػى فػػػػّفَّ ، اجتهػػػػاده فقػػػػ إليػػػػو  هاؾبتهػػػػد يف أمػػػػر أد متابعػػػػة أمٌ 
  . (149)مشرتؾ

اؽبػػػدؼ لػػػيم معرفػػػة اغبكػػػم كال  أفَّ  -مػػػن خػػػالؿ الدراسػػػة ؼبنػػػاىج السػػػل –لنػػػا تبػػػنٌي   (8)
ػػ لكػػن،  ػػدكر فتػػول فيػػو يوجػػب عػػدـ فصػػل فػػركؼ مىػػا  كىػػذا، إقامػػة حكػػم هللا يف تطبيقػػو اىػػدفهم دائمن

  .اغبكم كشركطو عنو

 إذلة كربويلػػػو سػػػالميَّ كضػػػعو الصػػػهلي  بػػػني العلػػػـو اإل إذلذلػػػك كأردان أف نعيػػػد ىػػػذا العلػػػم تبػػػنٌي إذا  
لسػػائر قضػػاايان اؼبعا ػػرة لتبسػػ   الو كمعاعبػػات كحلػػ اة لنسػػتفيد منهػػا أحكامنػػشػػرعيٌ مػػنهج حبػػث يف األدلػػة ال

  :يليمىا  إذلنا كبتاج فّنَّ ، ال سواه قرآفال حاكمٌيةعليها 
يصػو فبػا ال وبتاجػو الفقيػو لإعادة النظػر يف اؼبباحػث الػيت يشػتمل عليهػا ىػذا العلػم كزب  (1)

 مباحػػػث»ك «شػػػكر اظتػػػنع »كالنػػػزاع يف مسػػػألة ، «حكػػػ  األشػػػياء قبػػػل الشػػػرع»كبػػػو مباحػػػث   ػػػورلٌ األ
كذلك الت لي عن . دبناقشتها كاالنشغاؿكالعناية الزائدة ابغبدكد كالتعاري  ، «أك العقل الشرع حاكمٌية

كحسػم النػزاع الطويػل يف  «ة رتيػع القػرآفعربيٌػالقػراءات الشػاذة ك »اؼبباحث اؼبتعلقة بنػزاعهم يف مسػائل 
تؤخػذ منػو  المقبػو  - ػهلتو كثبتػت، إذا استو  شػركط التصػهلي –أبف يعتع خع الواحد  «خ  الواحد»

كإعػادة النظػر يف سػائر الشػركط الػيت كضػعها بعػ   كالتفعيػل كالتطبيػق يف ؾباالت التأكيل النبػومٌ  األحكاـ
مػػن  أك كونػػو مػػركاي  ، ككػػوف اغبػػديث غػػري ـبػػال  لقواعػػدىم العامػػة ؛األئمػػة لظػػركؼ خا ػػة أملتهػػا علػػيهم

أك ، أك كارد فيما تعم بو البلول كدل يشتهر، العمل يف اؼبدينةؼبا عليو  اأك ـبالفن ، لقياس اأك ـبالفن ، غري فقيو
                                 

 . -هنع هللا يضر-من كالـ سيدان عمر  (149)
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 الكشػػغ، كمصػػدر اخػػتالؼ كخصػػاـ بػػني اؼبسػػلمني، غػػري ذلػػك مػػن شػػركط كانػػت كال تػػزاؿ موضػػا جػػدؿ
  .للدارسني الشاغ

ب التعبػػػري لػػػدل العػػػرب يف الية تػػػدرس مػػػن خالؽبػػػا أسػػػفقهيٌػػػة لغويَّػػػبػػػد مػػػن دراسػػػة  كال  (2)
ة كذلك ليتمكن غويَّ كمفاىيم اؼبفردات الل  ، باليتطورات اليت ٌمرت هبا ىذه األسعصر الرسالة كمالحظة ال

  .من فهم النصوص الفهم اؼبطلوب

هلسػػػاف كاؼبصػػػلهلة كغريىػػػا كاالست كالقيػػػاس  «ةي ػػػاالجتهاد»إيػػػالء األدلػػػة أك األ ػػػوؿ   (3)
كؿباكلة تنميػة ، ن القوؿ هباالظركؼ اليت أملت على اجملتهديمعرفة ك  ،ةيرىبيٌ عناية خا ة كدراستها دراسة 

ة، ال مصػػػػادر ابعتبارىػػػػا أدكات منهاجيٌػػػػ هبػػػػا لػػػػدل البػػػػاحثني يف ؾبػػػػاالت الفقػػػػو كاأل ػػػػوؿ فقهػػػػيٌ اغبػػػػم ال
  .ألحكاـ شرعٌية 

، من غري اؼبمكن أك اؼبيسػور يف عصػران ىػذا كجػود اجملتهػد اؼبطلػق من إدراؾ أفَّ ال بد   (4)
  .بديل للمجتهد اؼبطلقة ىي العلميٌ كما داـ كذلك فّف اجملاما ال

أف تتػػأل  مػػن خػػعاء ال بػػد  يف قضػػااي التشػػرياألٌمػػة كلتػػتمكن ىػػذه اجملػػاما مػػن تلبيػػة احتياجػػات ا 
، تعػػرض مػػن جوانبهػػا اؼب تلفػػة قضػػٌية وا أمَّ تتنػػاكؿ اختصا ػػاهتم صبيػػا منػػاحي اغبيػػاة كيسػػتطيعوف أف يتبينَّػػ

كيكػػوف مػػن بيػػنهم فقهػػاء علػػى ، ةسػػالميَّ ريعة اإلابلقواعػػد كاأل ػػوؿ العامػػة للشػػ يٌمػػةكؽبػػم مػػا ذلػػك معرفػػة 
 إذلكػػانوا يشػػريكف   -كلعػػل فقهػػاءان رضبهػػم هللا–ة ة كاألدلػػة التفصػػيليٌ شػػرعيٌ أعلػػى مسػػتول فبكػػن يف العلػػـو ال

فتػاه أفػّذا ، العػد امسػلمن  افيت طبيبنػىذا اؼبعىن حني طلب بعضهم من الذم يريد الفطػر يف رمضػاف أف يٌسػ
  .و الفطرالصياـ يضره جاز ل أفَّ 

وبتاجػػو منهػػا مىػػا  كتسػػهيل دراسػػة ،ةشػػرعيٌ كىػػذا يقتضػػي فيمػػا يقتضػػي تيسػػري العلػػـو ال  (5)
  .صوف يف العلـو األخرلأكلئك اؼبت صٌ 

كالقواعػػػػػد الػػػػػيت ، معرفػػػػػة فقػػػػػو الصػػػػػهلابة كالتػػػػػابعني إذلنػػػػػا يف حاجػػػػػة شػػػػػديدة كمػػػػػا أنَّ   (6)
لتكػوف ، الفتول من الصهلابة ككبار التابعنيكخا ة فقو اػبلفاء الراشدين كمعا ريهم من أىل  ااستنبطوى

  .معا ر إسالميٌ ؼبتطلبات ؾبتما  ةفقهيٌ الىذه الدراسات بني أيدم أكلئك الذين يراد منهم االستجابة 

 هتا كالعمػػل علػػى كضػػػا قواعػػد أك ضػػواب  ؽبػػػاادراسػػػ كإمبػػاء، «مقاصػػػد الشػػريعة»دبعرفػػة  االىتمػػاـ 
ككضػػا أ ػػوؿ  ..التوحيػػد كالتزكيػػة كالعمػػراف. د العليػػا اغباكمػػةاؼبقا ػػإذل  كالعمػػل علػػى الو ػػوؿ، لتفعيلهػػا

كتسػػد ، كمنػػاىج تفعيلهػػا لتلػػيب اغباجػػات كبيػػاف طػػرؽ الكشػػ  عنهػػا، ة لفقههػػا كالتأ ػػيل ؽبػػانبويٌػػ ةقرآنيٌػػ
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يف  «القطبيػة»ربتػل موقػا  أٌمػة يلػي حاجػاتمىػا  كتقدـ ألمتنا يف عصرىا ىذا كالعصور الػيت تليػو، الثغرات
  ذف هللا.ىذا العادل؛ إب

ىذا النوع من البهلوث ىم الذين يستهلقوف أف يػوزف إف العلماء الذين يفعلوف ىذا كينكبَّوف على  
القطػػب لػػن يكػػوف فبكنػػا بػػدكف ألٌمػػة ل «ضػػارمٌ الشػػهود اضت»ربقيػػق ألٌف  ؛مػػداد أقالمهػػم بػػدماء الشػػهداء

 . كهللا كرل التوفيق. ذلك
دات كؿبػدٌ  اغباكمػة ابعتبارىػا ضػواب  قرآنيٌػةاالعتماد على اؼبقا د القرآنيػة العليػا  (ٕ)  

ة عليهػػا، كاعتمػػاد نتػػائج اؼبراجعػػة يف نػػور منهػػا كيف إطػػار ىػػديها. كهللا ة يبكػػن مراجعػػة تػػراث األٌمػػمنهاجيٌػػ
  تعاذل أعلى كأعلم.
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 الخاتوت
ػػإليػػو  كالفقػػريد. مػػىن  فلعلنػػا ؛كبعػػد   لعمػػل جػػاٌد يف اتعػػاذل قػػد قػػدمنا يف الصػػفهلات السػػابقة مبوذجن
كيف العلػػـو  فلسػػفيٌ األكػػاديبٌي ال علمػػيٌ متمٌرسػػة يف البهلػػث ال أسػػتاذة التقػػت فيػػو جهػػود «ةنهاجيٌػػاظت»ؾبػػاؿ 

يزيد عن نصػ  قػرف مػن مىا  للفقو كأ ولو سلدأستاذ  كجهود «ةسياسيٌ ة النظري  ال»خاٌ ة يف  ،ةسياسيٌ ال
عهػػا اؼب تلفػػة مػػا اىتمػػاـ خػػاٌص كالبهلػػث يف جوانبهػػا كفرك ، كتدريسػػها «ةديني ػػالعلػػـو ال»عمػػره يف دراسػػة 

  .«أبصوؿ الفقق كالفقق»
اسػتنبات الػوعي »يف  ياغة دراسة استهدفت يف صبلتها كتفا ػيلها االثنني  افرت جهودضكقد ت 

ة كشػػػػهودىا سػػػػالميَّ السػػػػتئناؼ حياهتػػػػا اإل «إبعػػػػادة بنػػػػاء علػػػػـو األم ػػػػة»مػػػػن جديػػػػد  «عمػػػػرانٌ ال عػػػػريفٌ اظت
  .ضارمٌ اغب

 «لقواعػد اظتعرفػة كالعلػـو عػريفٌ كالبنػاء اظت، اظتراجعػات»يف ؾبػاؿ  ىػاداين  اليإٌف الكتاب يشػٌكل دلػ 
  :كلعلو قد اتض  من الفصوؿ اؼبعركضة صبلة من النقاط اؽبامَّة

  .«م  حيث الوعي على بنية كهندسة العلـو»  -1

ده كمبادئػو جانػب مقا ػإذل  القارئ كالكاتباف أٌف العلم ال ينشػأ مػن فػراغ؛ فهػو -اصبيعن –لنا تبنٌي  
يتبلػػور يف  معػػريفٌ يػػرتجم لػػو عنػػد أحػػد مسػػتوايتو يف تػػراكم  اجتمػػاعيٌ  يرىبػػيٌ كأغراضػػو كمصػػادره لػػو جانػػب 

  .«بؤرة الرتاك »فهور اغباجة لتأسيم حقل زبٌصو جديد يتكوف حوؿ 
ئػة فهػو ينشػأ يف بي. للعلػم يف منشػئو كمسػاره حيػواي   اكمن ىنا فتاريد العلـو يفيػدان أبف ىنػاؾ جانبنػ 

 زمػػاانن –يتطػور يف ضػػوء مػػؤثٌرات كاذباىػػات كربيٌػػزات البيئػػة أك  يتكيٌػػ  كينمػػو، معٌينػة اسػػتجابة لػػدكاع معيَّنػػة
  .كبقدر تفاعل العلم يف بيئتو يكوف رسوخو كمبٌوه كقبولو العاـ أك مشركعيَّتو كحجيَّتو بني أىلو.. كمكاانن 
فػالعلم ، غتو النهائيَّػةيىو علػى  ػمىا  يف العلمكال يوجد ، فالعلم ليم بتنزيل يؤخذ منو كال يرد عليو 

التجديػػد فيػػو كضػػماف إذل  حاجػػو ماسػػة دكف طويػػل كقػت حػني يوجػػد ال ىبلػػو مػػن اسػػتعداد كقػػد ال يبضػػي
  .تارىبيٌ ىذا ابلنسبة للجانب ال. يتم فيو من مراجعاتمىا  بقدر ااستمراره كبقاء نفعو كجدكاه قيمة كربققن 

  :«اجيٌ نهاظت عريفٌ اصتانو اظت»  -2

 ؛ف نعي اؼببادئ كاأل ػوؿ الػيت تنػتظم بنيػة العلػمأفال يكفي ، نهاجيٌ اؼب عريفٌ ابلنسبة للجانب اؼبأٌما  
كمنهػا تنعقػد . الذم يػؤطر تلػك اؼببػادئ كاأل ػوؿ كينتظمهػاأك النظاـ  ،أف نعي كنستبطن النظمال بد  بل
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ة ربقػق لػو سباسػكو معرفيٌػتعتمػد ىندسػة فبنيػة العلػم ، كيف زمػاف كمكػاف مػا، امػمنظمومة العلـو يف حضػارة 
دبػا فيهػا مصػادره كمبادئػو كمراجعػو ، مػن التجػانم كالتكامػل بػني عنا ػره اكقػدرن ، الداخلٌي كمنطقػو اغبيػومٌ 

ف كػػاف العلػػم ال يسػػتقيم دكف إك . دبػػا يػػؤمن لػػو مقٌومػػات كمسػػارات اؼبراجعػػة كالتطػػوير كالتجديػػد، تػػومرجعيٌ ك 
ف تتفجػر أفقد يبارس العلم من قبل أىلو قبل ، ال يشرتط الوعي على ىذه البنيةنٌو أإال  ،ة معٌينةمعرفيٌ بنية 

، ةعرفيٌػػؾبػاؿ اؽبندسػة اؼبأك ، ة للعلػـوعرفيٌػبلػوغ مرحلػة الػػوعي علػى البنيػة اؼب حيػث إفٌ ، اؼبنظومػة الػيت تنتظمػو
البلػػوغ »ة عمليٌػي تقتضػػمىػا  اككثػرين : عصػره كزمانػػوإذل  ىلػوأالػذم يتجػػاكز  عػريفٌ مػن النضػػوج اؼب ايتطلػب قػدرن 

ة اظتراجعػػات الدكريٌػػة عمليٌػػ»التفكيػػك كالرتكيػػب يف إذل  اؼبػػركر بػػدركب تتجػػاكز التهلليػػل كالنقػػد «عػػريفٌ اظت
 حيػػػث إفٌ  عػػػريفٌ كإعػػػادة الرتكيػػػب للػػػنظم اؼب، يسػػػر مػػػن الرتكيػػػبأكال ىبفػػػى أفَّ التفكيػػػك . «للعلػػػ  كأصػػػولق

الػػذم يتمثَّلػػو حقػػل العلػػـو كال يقتصػػر  عػػريفٌ بنػػاء النمػػوذج اؼبأك  اكتشػػاؼأك  الرتكيػػب يسػػتدعي استهلضػػار
  .أك أ وؽبا، ةعرفيٌ غباقها بركافدىا اؼبإعنا ره كمكوانتو ك إذل  ات ربليل اغبقلعمليٌ على 

كالنبػػا   «تػػارخييٌ كالػػوعي ال نهػػاجيٌ الػػوعي اظت»كمفػػاد ذلػػك ابلنسػػبة ؼبوضػػوعنا يف ىػػذا الكتػػاب أفَّ  
كأٌف كػال البعػدين مػن مشػرتكات العلػـو  . كالتطػوير تدب ر كالنظرمطلوب من الباحث يف ماىٌية العلـو بغية ال

 ةعمرانيٌػػالأك  ةشػػرعيٌ ة منهػػا كالطبيعيٌػػالأك  ةكونيٌػػال، مػػن القواسػػم الػػيت تشػػرتؾ فيهػػا كافٌػػة العلػػـو :أم ؛كافٌػػة
 كاعبزيػػئ يف االختػػزاؿاؿ؛ حيػػث حبكػػم طبيعػػة اجملػػ، كػػل يف ؾبالػػو  الكتفعػػي امػػا التفػػاكت تطبيقنػػ، ةجتماعيٌػػاال

  .كىذا موضوع آخر. ةعمرانيٌ كالتعقيد كالرتكيب كالتداخل كالتشابك يف الظاىرة ال، ةطبيعيٌ الظاىرة ال
ضػػد بعػػ   ضػػركرمٌ ف وبقػػق األمػػن الأمػػن شػػأنو  «نهػػاجيٌ اظت عػػريفٌ اظت»إٌف الػػوعي علػػى البعػػد   -3

عػػن مصػػدرىا  االنفصػػاؿكالػػيت قبػػم عنهػػا ، الػػيت سػػادت كربكمػػت يف مسػػار العلػػـو يف الػػرتاث االذباىػػات
ء جػزمتكسػاعد علػى تعميػق الفوا ػل كال، قػرآ ٌ دبػا فصػلها عػن النبػا ال ذايتٌ كسبهلورىػا الػ -القػرآف–اؼبنشئ 

سػػػواء فيمػػػا بينهػػػا أك يف ، سػػػم لتناقضػػػات كمفارقػػػات داخليٌػػػة يف منطػػػق ىػػػذه العلػػػـوأكالتبعػػػي  فيهػػػا دبػػػا 
، كالكالميٌػػػوف، كالفقهػػػاء، وف ػػػوليٌ كاأل، فكػػػاف احملػػػٌدثوف.. كدبػػػا فػػػت  علينػػػا يف تراثنػػػا مػػػن الثغػػػرات، داخلهػػػا

  .االخرتاؽعن إال  كسارت العلـو فبتنعة.. يناكئ ا خر اكغريىم كل ككأنو يشكل عشرية كمذىبن 

 الكتشػاؼيف القػرآف الكػرمي كػاف مػن شػأنو أف يهيػئ األذىػاف  عريفٌ كما أٌف اكتشاؼ البعد اؼب  -4
دبػػا يبٌهػػد لػػرتاب  ، ة العلػػـو كافَّػػة يف اؼبنبػػا اؼبنشػػئمرجعيٌػػة ك ة الػػيت سبكػػن مػػن توحيػػد مصػػدريَّ عرفيٌػػاؼبنظومػػة اؼب

دكف ذلػػػك مػػػن مسػػػتوايت لتفعيػػػل ىػػػذه مىػػػا  مػػػا ربقيػػػق اؼبركنػػػة الكافيػػػة عنػػػد، العلػػػـو عنػػػد مسػػػتوايهتا العليػػػا
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كمػػن مث ربققػػت مقولػػة ... نهػػاجيٌ كوبقػػق شػػركط التكػػافؤ اؼب، اؼبنظومػػة يف ؾبػػاؿ كػػل علػػم دبػػا يالئػػم طبيعتػػو
  .كيف ؾباؿ العلـو عريفٌ تنو ع على اؼبستول اؼبالوحدة كال

 «ة فيقعرفيٌ كحدة البنية اظت» يف القرآف الكرمي يف إطار عريفٌ ككاف من نتيجة اكتشاؼ البعد اؼب  -5
كينسػػػلد عػػػن عمػػػـو ، كػػػل ذم معرفػػػة ابلشػػػق الػػػذم يهمػػػو  ف ينفػػػردأاؼبنطقػػػي أك  أنٌػػػو دل يكػػػن مػػػن اؼبعقػػػوؿ

كمػا دل يعػد مػن اؼبعقػوؿ كال مػن اؼبقبػوؿ أف ىبتػزؿ .. كغػريه مػن شػقائق الدالالت كالركاب  بػني ىػذا الشػق
ف عزلػت أصبلػة مػن األكامػر كالنػواىي خا َّػة بعػد إذل  ف اختزلػت تلػكأكبعػد ، ةفقهيٌ حكامو الأإذل  القرآف

كمػا . كما حدث ابلفعل يف مسػار يريػد الفقػو كعلومػو يف تراثنػا  كو ٌ ىذه كتلك عن فضائها اؼبعنوٌم كال
لي تػػػػػزؿ كيقتصػػػػػر علػػػػػى اؼبنهلصػػػػػر يف  المػػػػػث «الفقػػػػػق األكػػػػػ »و مػػػػػن ابب أكذل دل يعػػػػػد ليلتػػػػػبم معػػػػػىن أنٌػػػػػ
 عػػريفٌ البعػػد اظت»أٌف التفقػػو يف أمػػور الػػدين كالػػدنيا يعػػود مػػا اكتشػػاؼ : احملػػدكد أم «فقهػػيٌ اظتصػػطلمل ال»
مىػػا  كإذا، آ ٌ قػػر بعػػاد العمػػـو كالشػػموؿ الػػيت يف أ ػػل اؼبعػػىن الأيعػػود ليسػػرتجا ، كحسػػن توفيػػ  «نهػػاجيٌ اظت

، فتبقى العالقة بني اعبزء كالكل ؿبفوفة، فركع كركافد حسب الت ٌصو أك موضا الت صيوإذل  انقسم
اكتشػاؼ مػن خػالؿ إال  كال يتهلقػق ذلػك، كمعػو تػؤمن كحػدة الػنىظىم، لتهلفد اؼبنظومػة ضػد انفػراط العقػد

كمػن مث يبكػن . قػرآ ٌ ال عػريفٌ توافق ما النظم اؼبة للعلـو دبا يعرفيٌ كبناء اؼبنظومة اؼب «ة للقرآفبنا يٌ الوحدة ال»
كاسػتدراؾ أك تػدارؾ اؼبثالػب كالسػقطات ، جاء بومىا  من خري لالستفادةكتنقيهلو  علميٌ لنا مراجعة تراثنا ال

كىػذا . ؼبػا كػاف ااعبديد كاؼبتجٌدد من عػوارض التفس ػ  تكػرارن  علميٌ ما أتمني البناء ال، اليت كقا فيها الرتاث
كعلومنػا  علمػيٌ عنػد مراجعػة تراثنػا ال «تارخييٌ مع الوعي ال نهاجيٌ الوعي اظت»ا وبٌققو لنا تضػافر فب -ايضن أ-

  .يف الواقا اؼبعا ر علميٌ عادة بناء  رحنا الإاغبديث بغية 

كالكش  عن دالالتػو ابلنسػبة إلعػادة بنػاء  ػرح العلػـو ، يف القرآف عريفٌ ف اكتشاؼ البعد اؼبإ  -6
كمعػػو جانػػب مػػن جوانػػب اإلعجػػاز  «قػػرآنٌ اظتكنػػوف ال»ل اكتشػػاؼ كجػػو مػػن أكجػػو اؼبعا ػػرة ؽبػػو مػػن قبيػػ

صػػالحٌية القػػرآف لكػػل زمػػاف كمكػػاف اسػػتجابق »كىػػو وبقػػق معػػىن مػػن معػػا  . الػػذم ال ينضػػب قػػرآ ٌ ال
إىل  يتعػٌدل ذلػككإٌّنػا  ،مبا ال يقتصر على حس  اظتسػايرة، مع الدكاعي الظرفٌية كاظتوضعوعٌية كجتاكابن 

. ليػك البيػافإك . «قػرآنٌ مبػا يكشػف عػ  أثػر مػ  آاثر اإلعجػاز الا، كتقومينػ ا التجديػد ترشػيدن رس  معػامل
سػق  إذل  الػيت انتقلػت بنػا «ةعرفيٌػالطفػرة اظت»فاالختالؼ النوعٌي الذم أتى بو العصػر اغبػديث جػاء يف 

ػػن لنػػا مػػن معرفػػة معػػريفٌ  ػػمىػػا  مكَّ   «ة كػػالرؤاي اجملهري ػػةفػػالرؤاي التليسػػكوبيٌ ». يف عصػػور سػػابقة ادل يكػػن متاحن
الػػيت حولػػت  االتصػػاالتثػػورة »كػػذلك ،  كالنبػػا مكػػن جملػػاالت كمػػدارات رؤل دل تكػػن متاحػػة مػػن قبػػل
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كمعهمػػػا اظتػػػدارؾ ، كأحػػػدثت طفػػػرة يف مفػػػاهي  اليمػػػاف كاظتكػػػاف، قريػػػة موصػػػولة األطػػػراؼإىل  العػػػامل
كقبػػػم عنهػػػا ، ت علػػػى مػػػدركاتنافالوحػػػدة كالشػػػموؿ كتعػػػد د األبعػػػاد مػػػن اؼبعػػػادل الػػػيت انعكسػػػ. «كاظتهػػػارات

كقػد كػاف . دل تتهلقػق كدل تكػن فبكنػة يف اؼباضػي، دبا يتػي  رؤل كمػدارؾ مواكبػة عريفٌ يف السق  اؼب االرتقاء
غائبػػػة يف القػػػراءات كالتفاسػػػري السػػػابقة الػػػيت دارت حػػػوؿ  أبعػػػادعلػػػى  لالنفتػػػاحىيٌػػػأ األذىػػػاف مىػػػا  يف ذلػػػك

يف  «مكنونػػق الكػػرم الفيػػػاو»موجػػػة جديػػدة مػػن  باؿالسػػتق ػػبهلت العقػػوؿ مهيئػػة أك ، الكتػػاب الكػػرمي
مػا التهلػٌوؿ  ال ػيأ امنهاجيٌ  كلتتجاكب ذباكابن .. ةعرفيٌ دبا فيو البنية اؼب، فيو عريفٌ شكل الكش  عن البعد اؼب

  .النوعٌي يف طبيعة عصر كمقتضياتو

ا بعػػػد اغبداثيَّػػػة كمػػػ.. ف تتجػػػاكزهأٌف اؼبنظومػػػة اغبداثيَّػػػة ذباكزىػػػا العصػػػر دكف إ: كمػػػن اؼبفارقػػػات  -7
مىػا  فبا جعػل.. البناءأك ، إلعادة الرتكيب ف توٌفر آليَّات كأطرن أكعجزت عن ، عريفٌ امتهنت فن التفكيك اؼب

.. حققتو من قدر من التهلرير من أسر اؼبنظومة اغبداثيَّة دبطلقاهتا اؼب تزلة كاؼبستبدة )مثل مقوالت العقلنة
اإلعجػػاز »كىنػا يػػعز كجػو مػن كجػوه . كاالغػرتاب كالالقدريػةلفوضػػويَّة دب ػاطر العدميَّػة كا اكالعلمنػة( ؿبفوفنػ

اسػتيعاب الرتشػػيد إذل ، «ةعرفيٌػػالطفػػرة اظت»أك  عػريفٌ الػذم يتجػػاكز مسػايرة اؼبػػد النػوعٌي اؼب «قػػرآنٌ ال عػريفٌ اظت
آف اجمليػد فػالقر . انفػرط مػن عقػودمىػا  عػادة تركيػبإللبنػاء ك ، أطػر كآليٌػاتأك ، دبا يقدمو من مبػوذج، كالتقومي

الوحيػػػد الػػػذم يشػػػتمل مكنونػػػو علػػػى قػػػدرات ىائلػػػة للرتكيػػػب دبػػػا وبملػػػو مػػػن طاقػػػات  كػػػو ٌ ىػػػو الكتػػػاب ال
الكتػػاب  -تعػػاذل–كالعلػػم اإلؽبػػي اؼبطلػػق الػػذم فصَّػػل هللا . «التصػػديق كاعتيمنػػة كاالسػػتيعاب كالتجػػاكز»

ِْ ِجْنَشطِىْؼ ِهكِ  :عليػو َُ ِشهؾنَ َ َْ ِْ ْؾٍم ِْْ  ي َ َثْحَسًة َُِْ ْلَشطِه َعَلى ِعْلٍؼ ِىًِ ( فكػل ِٓ:)األعػراؼ َتطٍذ َفرَّ
كذباىػل ، بسبب الغفلة أك ذباىل اػبالق البارئ اؼبصور «ة اظتعاصرةعرفيٌ اظت»اؼبشكالت اليت سقطت فيها 

  .كمعارؼ اكعلومن  الكتاب الكرمي أف ينقذىا منو منهجن يبكن ل نسا ٌ الغيب كعالقتو ابلفعل اإل

 قد اسػتدرج «تارخييٌ ال نهاجيٌ الوعي اظت»عن  إسالميٌ ابعتباره أىم تعبري  «أصوؿ الفقق»إف   -8
 ػاحب –خا َّػة كاألئمػة الكبػار أمثػاؿ أف حنيفػة  ،إليهػا كػاف ينبغػي السػماح ابسػتدراجومىػا   مضػائقإذل 
الػػػذم مثػػػلَّ العقػػػل اؼبوسػػػوعٌي  شػػػافعيٌ الك ، ث فقػػػو اؼبدينػػػة كعلمائهػػػا كقرٌائهػػػاكمالػػػك كار  -«الفقػػػق األكػػػ »
كمثل ىؤالء كمن عا رىم من األئمػة دل يكػن ىبفػى عليػو . كانوا شهود كالدة قواعده كصبا أركانو  وسطيٌ ال

األصػل اظتنشػو »فهو الوحيد الػذم يصػ  أف يطلػق عليػو أنٌػو  ،كاحد ال يتعدد كىو القرآف «األصل»أف 
ههْؼ َتههَر ِإَْههى لَّْههِذَْؽ ِأ ِتههؾل  اكميٌػػةكىػػو األ ػػل الػػذم حصػػرت فيػػو اغب «  كالكاشػػف عنهػػا كػػاـألح َأَْ

عْ  ِْ هْشِيْؼ َ ِىهْؼ  ِْ َتهَؾَّْى َفِريهٌ   ِ ِْهَيْحِكَؼ َنْيهَشِيْؼ ِثهؼَّ َْ َعْؾَن ِإَْهى ِكَتهطِذ نَّ ِْ ه ِكَتطِذ ِْ َؽ لْْ ِْ ط   ِاهؾنَ رِ َنِريًَ
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ِحْكههِؼ ِإال سَِّ  :ة الػػيت جػػاءت بصػػيغة القصػػر كاغبصػػرقرآنيَّػػ( كتعػػددت ا ايت الِّ:)آؿ عمػػراف  ِإِن لْْ
  .دائر حولو حيث دار، عليو مبمٌ ، عداه قائم عليومىا  ككل، فهو األ ل( 53سى ة األنعلم آية )

النصػػو  متناهيػػة كالوقػػا ع »بػػدعول أٌف ؟ كٌلهػػاإليهػػا   كأضػػي  الفقػػو، فكيػػ  تعػػٌددت األ ػػوؿ 
فػػال  بػػد مػػن البهلػػث عػػن أ ػػوؿ أخػػرل ال ربمػػل مكنػػوانن  فػػال «القػػرآف زتٌػػاؿ أكجػػق»كأٌف  «غػػو متناهيػػة

تشػاركو يف  الهبعلهػا أ ػو مىػا  كسبن  من الصفات كالصالحٌياتجانبو إذل  لتوضا ىذه؟ تتعٌدد فيها األكجو
كاؼبسػػػمومة ابلتػػػداعي  ةكاؼبريضػػػ ةكىنػػػا تبػػػدأ سلسػػػلة مػػػن األفكػػػار اؼبيتػػػ. كتتقاسػػػم معػػػو  ػػػالحٌياتو، تػػومرجعيٌ 

إمكػاف التعػارض كيكػوف اؼب ػرج يف الرتجػي  أك النسػد أك التوق ػ  إليو  لتهلي  أبنوار القرآف اجمليد فينسب
كيصػػػب  !! إف دل يكػػػن الرتجػػػي  أك القػػػوؿ ابلنسػػػد «تعارضػػػا تسػػػاقطاإذا  ألف الػػػدليلني»بػػػو عػػػن العمػػػل 
، كللت صػيو بتلػك األ ػوؿ كالتقييػد هبػاكلٌػو   لػذلك ابتالكتػو معٌرضنػ داؼبتعبٌػ، اؼبتهلدَّل بػو قرآ ٌ اػبطاب ال

نتشػػػرت يف مث تغلغلػػػت أفكػػػاره كا، «أصػػػوؿ الفقػػػق»ذلػػػك فبػػػا حشػػػر يف علػػػم إذل  كاالهٌتػػػاـ ابلغمػػػوض كمػػػا
  .ة األخرلسالميَّ اؼبعارؼ اإل

قػػادرة  «ة عليػػا كاحػػدة موٌحػػدةمرجعيٌػػ»علػػى إال  ة الكػػعل ال تقػػـوضػػاريٌ اغب االنطالقػػاتإٌف   -9
ة كليٌػ  ككضعها يف إطػار رؤيػة -كٌلها–كمشكالهتا حبيث تستطيا تفجري طاقاهتا ألٌمة على معاعبة أزمات ا

كضباية طاقاهتا من التبديد ، كإعادة بناء حضارهتا ك يانة كحدهتا، ىادفة موٌجهة لتهلقيق غاايهتا كأىدافها
  .كالتٌزؽ بني األ وؿ

ـ دلػػيالن ىػػاداين للبػػاحثني يف ـبتلػػ  إٌف ىػػذا الكتػػاب قػػد قبػػ  بفضػػل هللا تعػػاذل أف يقػػدٌ  -10
مػن مكنوانتػو.  ثػويره لالقػرتابتفركع اؼبعرفة لكيفٌية تدبٌر القرآف اجمليد، كطرؽ التدبٌر كالتفٌكر فيػو، ككسػائل 

كىو قد أفل  يف إشعار سائر أ هلاب الت صصات أبٌف التدبٌر يف القرآف اجمليػد كالتفٌكػر كالتػذٌكر كالتعٌقػل 
يف آايتػػو يبكػػن أف يعطػػي لتلػػك اؼبعػػارؼ كالت ٌصصػػات امتػػدادات ال حػػدكد ؽبػػا. كالكتػػاب قػػد اسػػتوعب 

لػو أك  «التفسو اظتوضوعي »أك  «ف بتكشيف آايت القرآ»كذباكز سائر احملاكالت السابقة فيما عيػرؼ 
ـ القػػػرآف اجمليػػػد مصػػػدرنا منشػػػئنا كمهيمننػػػا علػػػى كػػػل مػػػا عػػػداه. ك كػػػل مػػػا يلػػػـز البػػػاحثني مػػػا إذل ذلػػػك ليقػػػدٌ 

_ا ف_ ربويل ىذا الػٌدليل إذل خػعة كفبارسػة ؽبػم ليعيػدكا إذل معػارفهم االسػتقامة كالفاعليٌػة، كيربطػوا بينهػا 
 اغباكمة كهللا اؼبوٌفق.كبني القيم القرآنٌية العليا 
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 القرآنَّت أًاًل: فيرس اآلياث
 

 )أ(
-  ـي ا اٍلقيٍرءىافى يػىٍهًدم لًل يًت ًهيى أىقٍػوى  (. ٗ)اإلسراء: ًإف  هىذى
- ِف ي كىً   ال ًذي ى آمىنيوا خييٍرًجيهيٍ  ًم ى الظ ليمىاًت ًإىلى الن ورً ا :البقرة(ِٕٓ) .  
-  ًإ   لىقي ضتىىاًفظيوفى  .(ٗاغبجر:) ًإ   ؿتىٍ ي نػىي ٍلنىا الذًٌٍكرى كى
-  ً يتى يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـه ال مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىد  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى اِف   اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًجيبيوا لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبًٌكيٍ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  قػىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل أىٍف أيٍى

 .(ْٕ)الشورل:
-  ٍاًت ًإىلى الن وًر إبًًٍذًف رىهبًًٌٍ  ًإىلى ًصرىا ً الر ًكتىابه أىنػ  اٍلعىيًيًي اضتٍىًميدً  يىٍلنىاعي ًإلىٍيكى لًتيٍخرًجى الن اسى ًم ى الظ ليمى

 . (ُ)إبراىيم:
-  تػىرى ًإىلى ال ًذي ى أيكتيوا نى ٍ هيٍ  كىهيػٍ  أىملى ػنػىهيٍ  مثي  يػىتػىػوىىل  فىرًيػقه ًمػنػٍ ًصيبنا ًم ى اٍلًكتىػاًب ييػٍدعىٍوفى ًإىلى ًكتىػاًب اِفً  لًػيىٍحكي ى بػىيػٍ

 . (ِّ)آؿ عمراف: ميٍعًرضيوفى 
-  ً ًإًف اضٍتيٍك ي ًإال ًِف األنعاـ(:ٕٓ) . 
-  ـي ا اٍلقيٍرءىافى يػىٍهًدم لًل يًت ًهيى أىقٍػوى   .(ٗ:اإلسراء) ًإف  هىذى

 
 )ت( 

-  ًيىا ن ل  . (ٖٗ)النهلل: كيلًٌ شىٍيءو تًبػٍ
 
 )ث(

-  نىا ًمٍ  ًعبىاًد ى  . (ِّ)فاطر: مثي  أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى ال ًذي ى اٍصطىفىيػٍ
 

 )ذ( 
-  ذىًلكى اٍلًكتىابي ال رىٍيوى ًفيًق هيدنل لًٍلميت ًقنيى :البقرة(ِ) . 
-  ًا ًمٍ  تػىٍقوىل اٍلقيليوب  . (ِّ)اغبج: ذىًلكى كىمىٍ  يػيعىظًٌٍ  شىعىا ًرى اِفً  فىًإنػ هى
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 (ؼ) 

-  تيٍ  صىاًدًقنيى  .(ُْٗ)األعراؼ: فىاٍدعيوهيٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا لىكيٍ  ًإٍف كينػٍ
 
 (ؾ)

-   د   . (َِ:)اإلسراء هىؤيالًء كىهىؤيالًء ًمٍ  عىطىاًء رىبًٌكى كىمىا كىافى عىطىاءي رىبًٌكى ػتىٍظيورنا كيالًّ ّنًي
 

 (ؿ) 
-  ًٍلًفًق تػىٍنيًيله م ٍيًق كىال ًمٍ  خى تًيًق اٍلبىاًطلي ًمٍ  بػىنٍيً يىدى يدو ال أيٍى  .(ِْ)فصلت: ٍ  حىًكي و زتًى
-   ػػلى بًػػًق  ُٓكىلىػػٍو أىٍلقىػػى مىعىػػاًذيرىعي ػػانىكى لًتػىٍعجى نىػػا رتىٍعىػػقي كىقػيٍرءىانىػػقي  ُٔ{ ال حتيىػػرًٌٍؾ بًػػًق ًلسى { فىػػًإذىا ُٕ{ ًإف  عىلىيػٍ

عي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػىيىانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ًُٖبٍع قػيٍرءىانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي  قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍأ ى   { مثي  ًإف  عىلىيػٍ
 .(ُٗ-ُٔ)القيامة:

- ا هىاجن  .(ْٖ)اؼبائدة: ًلكيلٌو جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍ  ًشٍرعىةن كىًمنػٍ
- ا هىاجن  . (ْٖ)اؼبائدة: ًلكيلٌو جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍ  ًشٍرعىةن كىًمنػٍ
-  ًٍنكي ٍ لىٍ  يػىنىاؿى اِف ى ضتييوميهىا كىال ًدمىاؤيهىا كىلىًكٍ  يػىنىاليقي التػ ٍقوىل م :اغبج(ّٕ) . 
-   تىاًء كىالص ٍيفً ُإًليالًؼ قػيرىٍي و  . (ِ-ُ)قري : { ًإيالًفًهٍ  رًٍحلىةى الشًٌ

 
 (ـ)

-  مىا فػىر ٍطنىا يف اٍلًكتىاًب ًمٍ  شىٍيءو :األنعاـ(ّٖ) . 
 
 (هػ)

-  ػاءىٍت ريسيػلي يت أتىًٍكيليػقي يػىقيػوؿي ال ػًذي ى نىسيػوعي ًمػٍ  قػىٍبػلي قىػٍد جى ػٍل لىنىػا  هىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال أتىًٍكيلىقي يػىػٍوـى أيٍى رىبًٌنىػا اًبضتٍىػقًٌ فػىهى
ػػهيٍ  كىضىػػػل  عىػػػ ًسػػػريكا أىنٍػفيسى ػػػلي قىػػػٍد خى ػػػرى ال ػػػًذم كين ػػا نػىٍعمى ػػػلى غىيػٍ ػػػانيوا ًمػػٍ  شيػػػفىعىاءى فػىيىٍشػػػفىعيوا لىنىػػػا أىٍك نػيػػرىد  فػىنػىٍعمى هيٍ  مىػػػا كى نػٍ

 .(ّٓ)األعراؼ: يػىٍفتػىريكفى 
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 (ك)
-  كىلىٍوال دىٍفعي اِفً  الن اسى :(َْ، اغبج:ُِٓ)البقرة. 
-  ًإذىا ًقيلى عتىيٍ  ال تػيٍفًسديكا يف األىٍرًو قىاليوا ًإّن ىا ؿتىٍ ي ميٍصًلحيوفى  .(ُُ)البقرة: كى
-  ًكىيىٍستىًجيوي ال ًذي ى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اضًتىاًت كىيىيًيديهيٍ  ًمٍ  فىٍضًلق :الشورل(ِٔ). 
-  كىال ًذي ى يىٍدعيوفى ًمٍ  ديكنًًق ال يىٍستىًجيبيوفى عتىيٍ  ًبشىٍيءو :الرعد(ُْ). 
-  دىا ى نيوحه فػىلىًنٍع ى اٍلميًجيبيوفى  .(ٕٓ:)الصافات كىلىقىٍد  ى
- ا  .(ٖٗ)طو: كىًسعى كيل  شىٍيءو ًعٍلمن
-  ٍ نػىهي  .(ّٖ)الشورل: كىأىٍمريهيٍ  شيورىل بػىيػٍ
-  ًكىشىاًكٍرهيٍ  يف األىٍمر :آؿ عمراف (ُٓٗ). 
-  كىٍلتىكيٍ  ًمٍنكيٍ  أيم ةه :آؿ عمراف(َُْ). 
-  كىأىًعد كا عتىيٍ  مىا اٍستىطىٍعتيٍ  ًمٍ  قػيو ةو :األنفاؿ(َٔ). 
-  ً و  اطٍتىا ًإم ا ختىىافى   ًمٍ  قػىٍوـو ًخيىانىةن فىانًٍبٍذ ًإلىٍيًهٍ  عىلىى سىوىاءو ًإف  اِف ى ال  ًي  .(ٖٓ)األنفاؿ: ًننيى كى
-   ًإن قي لىًكتىابه عىيًييه يدو ُْكى ًكي و زتًى ٍلًفًق تػىٍنيًيله ًمٍ  حى ٍيًق كىال ًمٍ  خى تًيًق اٍلبىاًطلي ًمٍ  بػىنٍيً يىدى  { ال أيٍى

 . (ِْ-ُْ)فصلت:
-  ى لًلن اًس مىا نػييًٌؿى ًإلىٍيًهٍ  كىلىعىل هيٍ  يػىتػىفىك ريكفى  . (ْْ)النهلل: كىأىنٍػيىٍلنىا ًإلىٍيكى الذًٌٍكرى لًتػيبػىنيًٌ
-  يىا ن ًلكيلًٌ شىٍيءو كىهيدنل كىرىزٍتىةن كىبيٍشرىل ًلٍلميٍسًلًمنيى  .(ٖٗ)النهلل: كىنػىي ٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
-  ا ًمٍ  أىٍمًر ى مىا كيٍنتى نىا ًإلىٍيكى ريكحن يػٍ تىٍدًرم مىا اٍلًكتىابي كىال اإًلميىافي كىلىًكٍ  جىعىٍلنىاعي نيورنا نػىٍهًدم ًبًق  كىكىذىًلكى أىٍكحى

ًإن كى لىتػىٍهًدم ًإىلى ًصرىا و ميٍستىًقي و   { ًصرىاً  اِفً  ال ًذم لىقي مىا يف الس مىوىاًت كىمىا يف ِٓمىٍ  نىشىاءي ًمٍ  ًعبىاًد ى كى
 . (ّٓ-ِٓ)الشورل: األيميوري  األىٍرًو أىال ًإىلى اِفً  تىًصوي 

-  ػػػػػػػػػػػػػػػدنل كىرىزٍتىػػػػػػػػػػػػػػػةن ًلقىػػػػػػػػػػػػػػػٍوـو يػيٍؤًمنيػػػػػػػػػػػػػػػوفى نىػػػػػػػػػػػػػػػاهيٍ  ًبًكتىػػػػػػػػػػػػػػػابو فىص ػػػػػػػػػػػػػػػٍلنىاعي عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى ًعٍلػػػػػػػػػػػػػػػ و هي   كىلىقىػػػػػػػػػػػػػػػٍد ًجئػٍ
 .(ِٓ)األعراؼ:

-  ًكىيىٍسأىليونىكى عىً  اٍلمىًحيا :البقرة(ِِِ). 
 

 (م) 
-  ا ال ًذي ى آمىنيوا اٍستىًجيبيوا ًِفً  كىلًلر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍ  ًلمىا  يًٍييكي  . (ِْ:)األنفاؿ  ٍ أيىىيػ هى
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-  ًيىٍسأىليونىكى عىً  الش ٍهًر اضتٍىرىاـً ًقتىاؿو ًفيق البقرة(:ُِٕ). 
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 تالنبٌيّ  ثانًَّا: فيرس األحاديث
 )أ(

 ....................«..فأصاب فلق أجراف، كإذا أخطأ فلق أجراضتاك  إذا اجتهد » -
 «اضتالؿ بني كاضتراـ بني..» -

  ...............................................«..الله  ثٌبت لسانق كاهًد قلبق» -

 .............................«..أمرت أف أقاتل الناس ح  يقولوا ال إلق إال  » -
 «  كرع لك  القيل كالقاؿ.. إف» -

 

 )ؼ(

  .....................«فإذا قالوها فقد عصموا مّن دماءه  كأمواعت  إال  قها» -
 

 )ؾ(

كيػػف تصػػنع إذا عػػرو لػػك قضػػاء؟ قػػاؿ: أقضػػي بكتػػاب  ، قػػاؿ: فػػإف مل يكػػ  يف كتػػاب  ؟ » -
اؿ معػاذ قلػت: اجتهػد رأيػي كال ألػو. قاؿ: فبسنق رسوؿ  ، قاؿ: فإف مل يك  يف سنة رسوؿ  ؟ ق

 . «فضرب رسوؿ   صدرم مث قاؿ: اضتمد هلل الذم كفق رسوؿ رسوؿ   ظتا يرضي   كرسولق
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 اآلثارا: فيرس ثالثً 
 )أ(

 .«القرآف زتاؿ أكجق» -
 .«النصو  القرآنٌية متناهية كالوقا ع غو متناهية» -
أؿ عنهػا، كتنقًٌػركف عػ  أشػياء مىػا كنٌػا ننقػر عنهػا، تسػألوف إن ك  تسألوف ع  أشياء مىػا كن ػا نسػ» -

 . «ع  أشياء مىا أدرم مىا هي، كلو علمناها مىا حل لنا أف نكتمها

أدركػػػت مػػػ  أصػػػحاب رسػػػوؿ   أكثػػػر ؽتػػػ  سػػػبقّن فمػػػا رأيػػػت قومنػػػا أيسػػػر سػػػوة، كال أقػػػل » -
ا  «. تشديدن

 . «مسا لك أدركت قومنا مىا كانوا يشددكف تشديدك  كال يسألوف » -

الفهػػ  الفهػػ  فيمػػا تلجلػػج يف صػػدرؾ ؽتػػا »، مث قػػاؿ: «القضػػاء فريضػػة ػتكمػػة، أك سػػنة متبعػػة» -
د إىل أقرهبػا إىل ليس يف كتاب كال سنة، فاعرؼ األشباع كاألمثاؿ، كقس األمور عند ذلػك، كاعمػ

 «.   كأشبهها ابضتق

مصػػيبنا، فػػإف    كػػاف  -كآلػػق كسػػٌل  صػػلى   عليػػق-إف  الػػرأم إٌّنػػا كػػاف مػػ  رسػػوؿ   »...  -
 «. يريق، كإٌّنا هو من ا الظ  كالتكلف

قوؿ فيها برأيي، فإف يك  صوابن فم   ، كإف يك  خطأ فمّن كم  الشيطاف: الكاللة مىا أ» -
 . «عدا الوالد كالولد

 . «إف تتبع رأيك فرأيك سديد، كإف تتبع رأم الشيخ قبلك فنع  ذك الرأم كاف» -

 . «أما إن ق ألعل  الناًس ابلسن ة» -
- « : أرأيت اي أمو اظتؤمنني لو أف  نفرنا اشرتكوا يف سػرقة أكنػت تقطعهػ ؟ قػاؿ: نعػ . قػاؿ علػي  ي

لػػو اجتمػػع أهػػل صػػنعاء علػػى قتػػل رجػػل كاحػػد »، فقػػاؿ عمػػر قولػػق اظتشػػهور: «فكػػذلك هػػؤالء
 . «بق رتيعنا لقتلته 

ػا أنػػت مػؤدًٌب كال شػػيء عليػك» - . فالتفػػت إىل علػػي، كقػاؿ مىػػا تقػوؿ اي أاب اضتسػػ ؟ فقػػاؿ: «إّن 
قد قاؿ هؤالء، فإف يك هذا جهد رأيه  فقد قضوا مىا علػيه ، كإف كػانوا قػاربوؾ فقػد غشػوؾ، »
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، فقػاؿ «أٌما اإلمث فأرجوا أف يضعق   عنك بنيتك كمػا يعلػ  منػك. كأمػا الغػالـ فقػد ك  غرمػت
 . «ك أف جتلس ح  تقسمها على بّن أبيكأنت ك  صدقتّن، أقسمت علي» لق:

إذ مل يكػػ  يكػػذب عليػػق، فلمػػا  -صػػلى   عليػػق كآلػػق كسػػٌل -إٌ  كنٌػػا ؿتػػدث عػػ  رسػػوؿ   » -
 «. ركو الناس الصعبة كالذلوؿ تركنا اضتديث عنق

أكل مىا أشتعك تفيت بق شتعتق؟ فقاؿ: ال؛ فقلت: تفيت مبا مل تسػمع؟! فقػاؿ: شتعػت، كجػاءن » -
 . «مل أشتع فقستق ابلذم شتعتمىا 

 أك سػنة أك حػديث أك -صلى   عليق كآلػق كسػٌل -نظر مىا كاف م  حديث رسوؿ   ا»...  -
 «ؿتو هذا فارتعق  ، فإنٌ خفت دركس العل ، كذهاب العلماء

كقضػػااي القضػػاة  -صػػلى   عليػػق كآلػػق كسػػٌل -إف  فقهػػاء هػػذا العصػػر أخػػذكا حػػديث النػػ  » -
 «. اجملتهدي  عم  سبقه  م  الصحابة كالتابعني كاتبعيه ، مث اجتهدكا أيضا كاجتهاد

 «. إذا ذكر العلماء فمالك النج . كما أحد أم  علي  م  مالك ب  أنس» -

 «. اظتنقطع ليس بشيء»...  -

أٌما أنت  فػأعل  ابضتػديث كالرجػاؿ مػٌّن، فػإذا كػاف اضتػديث صػحيحنا فػأعلمون، كإف يكػ   »..  -
 «. ا أك بصرايًّ أك شاميًّا أذهو ليق إذا كاف صحيحناكوفيًّ 

؛ فػػإف مل -صػػلى   عليػػق كآلػػق كسػػٌل -آخػػذ بكتػػاب  ؛ فػػإف مل أجػػد فبسػػنة رسػػوؿ   »..  -
أخػذت بقػوؿ مػ  شػئت مػنه ،  -صػلى   عليػق كآلػق كسػٌل -أجد يف كتاب   كال سنة رسػولق 

قوؿ غوه ، فإذا انتهى األمػر إىل إبػراهي  كالشػعٌ  كأدع م  شئت منه ، ال أخرج ع  قوعت  إىل 
 . «كاب  سوي  كاضتس  كعطاء كسعيد ب  اظتسيو فقـو اجتهدكا، فاجتهد كما اجتهدكا

إنٌق العل  الذم أزدكج فيق العقل كالسمع كاصطحو يف الرأم كالشرع، كعلػ  الفقػق كأصػولق » -
ء السبيل، فال هو تصػرؼ مبحػا العقػوؿ م  هذا القبيل فإنق أيخذ م  صفو الشرع كالعقل سوا

 يث ال يتلقاع الشرع ابلقبوؿ، كال هو مبٌّن على ػتا التقليد الذم ال يشهد لػق العقػل ابلتأييػد 
 . «كالتسديد

 
 (د)

 . «ذهو تسعة أعشار العل » -
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 (ؼ)

فػػإف اتفػػق أهػػل البلػػد )أم اظتدينػػة( علػػى شػػيء أخػػذكا بنواجػػذع. كهػػو الػػذم يقػػوؿ يف مثلػػق » -
 . «ك: السن ة اليت ال اختالؼ فيها عند  أم يف اظتدينة كذا ككذامال

 
 (ؽ)

قػػد عيمػػت أف آمػػر بكتبػػك هػػذع الػػيت صػػٌنفتها فتنسػػخ، مث أبعػػث يف كػػل مصػػر مػػ  أمصػػار » -
اظتسػػلمني منهػػا نسػػخة كآمػػره  أبف يعملػػوا مبػػا فيهػػا كال يتعػػد كع إىل غػػوع. فقػػاؿ مالػػك: اي أمػػو 

الناس قد سبقت إليه  أقاكيل، كشتعوا أحاديػث كرككا ركاايت، كأخػذ   اظتؤمنني ال تفعل هذا، فإف  
كػػل مبػػا سػػبق إليػػق، كأتػػوا بػػق مػػ  اخػػتالؼ النػػاس، فػػدع النػػاس كمػػا اختػػار أهػػل كػػل بلػػد مػػنه  
ألنفسه ، كحتكى هذع القصػة منسػوبة إىل الرشػيد، كأنٌػق أراد أف  مػل النػاس علػى مىػا يف اظتوطػأ، 

اختلفػػوا يف  -صػػلى   عليػػق كآلػػق كسػػٌل -ٌف أصػػحاب رسػػوؿ   فقػػاؿ لػػق مالػػك: ال تفعػػل؛ فػػإ
 . «الفركع كتفرقوا يف البلداف، ككٌل سن ة مضت

ػا -أعلػ  مػ  صػاحبك  -يعػّن أاب حنيفػة -قاؿ   دمحم بػ  اضتسػ : صػاحبنا»...  -  -يعػّن مالكن
فغضػبت كما كاف على صػاحبك  أف يػتكٌل ، كمػا كػاف علػى صػاحبنا أف يسػكت، قػاؿ الشػافعٌي: 

مالػك أك أبػو  -صػلى   عليػق كآلػق كسػٌل -كقلت:  شدتك   م  كاف أعلػ  بسػن ة رسػوؿ   
حنيفة؟ قاؿ: مالك؛ كلك   صاحبنا أقيس، فقلػت: نعػ ، كمالػك أعلػ  بكتػاب   تعػاىل ك سػخق 

بكتػاب م  أب حنيفة، فم  كاف أعلػ   -صلى   عليق كآلق كسٌل -كمنسوخق، كسن ة رسوؿ   
 . «  كسن ة رسولق كاف أكىل ابلكالـ

 (ؾ)
ػا؟ فقػاؿ » - كيف جتعل م  ترؾ دايرع كأموالق كهػاجر إىل رسػوؿ   كمػ  دخػل يف اإلسػالـ كرهن

 . «أبو بكر: إٌّنا أسلموا هلل كأجوره  على  ، كإٌّنا الدنيا بالغ

 . «كاف عمر إذا سلك طريقنا كجد ع سهال» -

افرتل علينا م  يقوؿ: إن نا نقدـ القياس على النٌص، كهػل  تػاج بعػد الػنٌص كذب ك  ك »..  -
 ؟!. «إىل قياس
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 (ؿ)

 . «ال تسأؿ عما مل يك ، فإٌنً شتعت عمر ب  اطتطاب يلع  م  سأؿ عما مل يك » -

ا م  الصحابة رجع يف معرفة شيء م  القرآف إىل رسوؿ   » -  . «مل ينقل أف أحدن

أة م  ميت لو كانت هي اظتيتة مل يرثها، كتركت امرأة لو كانت هي اظتيتػة كرث لقد كرثت امر » -
 . «رتيع مىا تركت فرجع إىل التشريك بينهما يف السدس

 . «مل نك  نعرؼ اطتصو  كالعمـو ح  كرد الشافعيٌ » -

 ختصيص »مل يسبق الشافعٌي أحد يف تصانيف األصوؿ كمعرفتها، كقد حكى اب  عباس »..  -

 . «عمـو

 الدليل على  -جل ثناؤع-ليست تنيؿ أبحد م  أهل دي     زلة إال كيف كتاب   »...  -

 . «سبيل اعتدل فيها

صػلى -ليس األمر كما بلغك اي أمػو اظتػؤمنني إٌّنػا أعمػل بكتػاب  ، مث سػن ة رسػوؿ   »...  -
مث أبقضٌية بقي ػة الصػحابة،  -مهنع هللا يضر-مث أبقضٌية أب بكر كعمر كعثماف كعلي  -  عليق كآلق كسٌل 

 . «مث أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا، كليس بني   كبني خلقق قرابة
 

 (ـ)
مىػا سػألوع إال  -صلى   عليق كآلق كسػٌل -ما رأيت قومنا كانوا خونا م  أصحاب رسوؿ   » -

َحهَرلِم ِقَتهطٍل  ع  ثالث عشرة مسألة ح  قبا، كٌله  يف القرآف منه : ْيِر لْْ َيْدَأِْؾَنَػ َعِؽ لْذَّ
َسِحههيضِ  (،ُِٕ)البقػرة: ِفيهوِ  : مىػا كػانوا يسػػألوف إال ( قػاؿِِِ)البقػرة: َ َيْدهَأِْؾَنَػ َعهِؽ لْْ

 . «عما ينفعه 

ا كأنت  ال تسموف» -  . «ما ذن  إذا كانت اظتوا  تسمو أبنفسها صعدن

مػػا أحػػد مػػ  أصػػحاب اضتػػديث زتػػل ػتػػ ة إال كللشػػافعٌي عليػػق ًمن ػػق، فقلنػػا: اي أاب دمحم كيػػف » -
افعٌي كأقػػاـ ذلػػك؟ قػػاؿ: إٌف أصػػحاب الػػرأم كػػانوا يهػػيأكف أبصػػحاب اضتػػديث حػػ  عل مهػػ  الشػػ

 . «اضتٌجة عليه 

 



 - 214 - 

 (ف)
ؿتكػػػ  ابلكتػػػاب كالسػػػنة اجملتمػػػع عليهػػػا الػػػيت ال اخػػػتالؼ فيهػػػا، فنقػػػوؿ: عتػػػذا حكمنػػػا يف »..  -

 . «الظاهر كالباط 
 (هػ)

 . «هذا أحس  مىا شتعت» -

 . «ه  رجاؿ كؿت  رجاؿ» -

 
 (ك)

 . «كاليكاة م  حقها» -

  الصالة كاليكاة، ك  لو منعون عقاال كانوا كاليكاة م  حقها، ك  ألقاتل  م  فرؽ بني» -

 . «يؤدكهنا لرسوؿ   لقاتله  عليق

 ك  مىا نيلت آية إال كقد علمت في  نيلت، كعالـ نيلت، إف  رب كهو   قلبنا عقوال » -

 . «كلسا ن  طقنا

 يف  -هنع هللا يضر-( إىل قوؿ زيد ب  اثبت هّٔكحني ماؿ مسركؽ )تويف سنة »...  -

 (: )هل أحد منك  هِٔالتشريك )أم بني اصتد كاألخوة يف اظتواث( قاؿ لق علقمة )تويف سنة 

 أثبت م  عبد   )يريد اب  مسعود(، فقاؿ مسركؽ: ال؛ كلك  زيد ب  اثبت كأهل اظتدينة 

 . «يشركوف )أم بني اصتد كاألخوة(

  -صلى   عليق كآلق كسٌل - ككاف مالك م  أثبته  يف حديث اظتدنٌيني ع  رسوؿ  » -

كأكثقه  إسنادنا، كأعلمه  بقضااي عمر كأقاكيل عبد   ب  عمر كعا شػة كأصػحاهب  مػ  الفقهػاء 
 . «السبعة، كبق كأبمثالق قاـ عل  الركاية كالفتول

ؿ كسأذكر ؽت ا كصفنا م  السن ة مع كتاب   كالسن ة ؽتا ليس فيق نص  كتػاب بعػا مىػا يػد»..  -
 . «على رتلة مىا كصفنا منق إف شاء   تعاىل

ك ك  السٌنة قد ريكيػت مػ  طريػق االنفػراد ال جيتمػع عليهػا فنقػوؿ: حكمنػا ابضتػق يف الظػاهر،  -
 ألن ق قد يكم  الغلل فيم  ركل اضتديث. 

  كؿتك  ابإلرتاع، مث القياس، كهو أضعف م  هذا، كلكن ها منيلة ضركرة؛ ألن ق  ل القياس -
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   «.كاطت  موجود
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 : فيرس الوٌضٌعاثارابعً 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 «ةشرعيٌ ة كالجتماعيٌ االألٌمة فهارس ؿتو إعادة بناء علـو ا» -
          اإلىداء. -1
 اؼبقدمة  -ِ

علػػػ  »كالتأمػػػل يف مسػػػائل  «أصػػػوؿ الفقػػػق»يف علػػػم   ٌصػػػوابلت «ةنهجيٌػػػاظت»بػػػدء االىتمػػػاـ بقضػػػااي  -
 .«الكالـ

 ة.نقليٌ الوعي أبزمة العلـو ال -
 ـ ُٕٕٗ «لوكانو»يف حوارات مؤسبر  «اظتنهج»إدراؾ ضركرة إعطاء األكلويٌة للبهلث يف قضااي  -
 ْ-ّ.«للمنهج»ة لكٌنو ليم علمنا نهجيٌ أ وؿ الفقو يشتمل على بع  القواعد اؼب -
 ذبديد أ وؿ الفقو ال هبعل منو علمنا للمنهج. -
  .فلسفيٌ ة دبعناىا المنهجيٌ ة العليا اغباكمة يبكن أف تكوف منطلقات للرآنيٌ قالقيم كاؼبقا د ال -
  ة.نهاجيٌ كاألبعاد اؼب سالميٌ مصادر التنظري اإل -
 ة.جتماعيٌ لدراسة العلـو اال إسالميٌ د.مىن كرايدهتا يف أتسيم منهج  -
 ةيٌ سياسلدراسة العلـو ال إسالميٌ ؿباكلة جادة لتأسيم منهج  «مصادر التنظو» -
 .منهاجيٌ دليل عمل  -
- .   ضركرة اؼبنهج لسائر العلـو
، كاؼبنظػػػػور قياسػػػػيٌ ة، كالنسػػػػق الساسػػػػيٌ اؼبػػػػنهج عنػػػػد د. مػػػػىن يقػػػػـو علػػػػى دعػػػػائم أربعػػػػة ىػػػػي؛ اؼبفػػػػاىيم األ -
  .رجعيٌ ، كاإلطار اؼبضارمٌ اغب
 مىن. لدكتورة نهجيٌ كالتقاء ما التوجو اؼب «حتقيق اظتنا » «تنقيمل اظتنا »، «ختريج اظتنا » -
  ة.ضاريٌ االجتهاد كالوثبة اغب -
  ة.نهاجيٌ االجتهاد كالعقدة اؼب -
  ذباكز اذباىات التلفيق كالتوفيق كاؼبقارابت كاؼبقارانت. كيفٌية -
  ات كالتعامل ما الوحي.جتماعيٌ ة بني علماء االنفسيٌ كسر اغبواجز ال -
  ة كمشتقة.أ ليٌ تقسيم د.مىن اؼببتكر ؼبصادر التنظري إذل  -
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  ة.سالميٌ ة اإلضاريٌ ة يف البيئة اغبتارىبيٌ التأكيد على اػبعة ال -
  الفوارؽ بني اؼبصادر يف اؼبستويني. -
 التأكيد على بناء الدراسة يف مصادر التظري على القرآف كحده  -

 ات لتنميػػة قػػدراهتم علػػى التعامػػل مػػا مصػػادر التنظػػري القػػرآف الكػػرميجتماعيٌػػكسػػائل مقرتحػػة لعلمػػاء اال -
 كالتفعيل يف الواقا. ة ابعتبارىا مصدر التأكيلعتباره اؼبصدر اؼبنشئ كالكاش  كالسنٌ اب
  ة.سياسيٌ تطبيقات مناىجنا يف مصادر التنظري على العلـو ال -
  ة بني موضوع السلطة كالفقو كأ ولو.وضوعيٌ ؿباكلة الكش  عن العالقات اؼب -
  .ةرجعيٌ ؼبة يف نقطة كحدة اسياسيٌ ارباد الفقو كالعلـو ال -

ات القرآف كإمكانياهتا الظاىرة كالكامنة يف تناكؿ الظػواىر كليٌ   التأكيد على النظرة الكلية كالكش  عن -
  .اؼب تلفة

  .ة للباحثنهجيٌ تعليل ابن عاشور لضع  أ وؿ الفقو عن تلبية االحتياجات اؼب -

  .تعليق د.مىن على رؤية ابن عاشور -

  .ة للقرآف الكرميبنائيٌ التأكيد على الوحدة ال -

  .ألٌمةة لقرآنيٌ ة السياسيٌ التنشئة ال -

ككيػ  يتكامػل  «أصػوؿ الفقػق»كحبػث د. طػو يف  «مصػادر التنظػو»ربديد العالقة بني حبثي د. مىن  -
  ا.معٌ  ةشرعيٌ ة كالجتماعيٌ االألٌمة ة كاملة تصل  للتفعيل يف علـو امنهاجيٌ البهلثاف يف تقدمي رؤية 

  .سة اليت سيجد القارئ اإلجابة عنها يف ىذا الكتاببع  أسئلة الدرا -
 . القسم األكؿ من الكتاب -ّ

  .التعامل ما مصادر التنظري كضركرة فهمها غبسنة النو كالواقا الفصل األكؿ: يف جدليٌ  -
 ضركرة الوعي الكامل جبدلية النو كالواقا كما يرتتب عليها. -
 ما النو. تارىبيٌ ت أمتنا هبا عع كاقعها الات اليت تعاملنتناكؿ ىذا الفصل الكيفيٌ  -

 القرآف اجمليد كالرتاث. -

و يف أتكيلهػا كتطبيقهػا كربويلهػا إذل كاقػا نبويٌػ، نظػرمٌ ة يف منطلقاهتػا كأ ػلها القرآنيٌػة اؼبطهرة نبويٌ السنة ال -
 كعرؼ كعادات كثقافة، فهي أتكيل ألحكاـ القرآف يف الواقا كتفعيل لو.
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، فػػالقرآف اجمليػػد ىػػو اؼبصػػدر نهػػاجيٌ السػػنة ابلتهلديػػد الػػدقيق الػػذم ذكػػران للعمػػل اؼب ضػػركرة فهػػم حقيقػػة -
ة اؼبطهػرة ىػي نبويٌػكالسػنة الة كبناء الشػرعيٌ ة كنظم التعامل كالسلوؾ، يعشر كالكاش  عن العقيدة كال ئاؼبنش

 جاء بو يف الواقا.مىا  للقرآف اجمليد كتفعيل نبومٌ التأكيل ال

 مفهـو اغبقيقة. -

 ة التدافا.ـو التقابل كسنٌ مفه -

 ة النو كالواقا.موقا جدليٌ  -

 اؼبساحة اؼبفرتضة بني النو كالواقا. -

 تسديد كترشيد العالقة بني النو كالواقا. كيفٌية -

 سنن الدفا كالتدافا. -

 .؟كيسألونك عن الرتاث -

 تنا.يَّ وً تراثنا كىي  -

 ذباكزىا. كيفٌيةفيو ك  االختالؼفتنة الرتاث أك  -
 ركرة اػبركج من أثر األطركحات االستشراقية يف التعامل ما الرتاث.ض -

 ضركرة بناء علم السياسة من منطلقات مصادر تكوينها كمناىجها -

 كتالمذتو. «ليٌ ليافكما »ضركرة نقد علم السياسة اؼبتداكؿ كما  اغو -

كأثبػت عػدـ  كركفٌ األ ضػارمٌ ضركرة اػبركج من أثر ذلك الفكر الضيق الذم نشػأ كتطػور عػع التطػور اغب-
  الحيتو لنا.

 بفركعها. بشرمٌ ضركرة مراجعة علـو اإلنساف كعلـو االجتماع ال -

 .بشرمٌ يف ىذه اجملاالت على علـو اإلنساف كعلـو االجتماع ال غرفٌ ا  ر اػبطرية لسيطرة الفكر ال -

ة ضػػػاريٌ سػػػتالب الػػػذات اغباؼبعا ػػػر الػػػذم جػػػاء نتيجػػػة ىيمنػػػة ا خػػػر كا عػػػرفٌ ضػػػركرة مراجعػػػة الفكػػػر ال -
 فيها.ألٌمة ة اليت سقطت اسلبيٌ للت لو من سائر الظواىر ال

قي أ ػػولو مػػن الػػوحي كذبلياتػػو علػػى مصػػادر الػػرتاث تحػػديث يسػػ سياسػػيٌ ة لبنػػاء علػػم ضػػاريٌ الضػػركرة اغب -
 .سالميٌ اإل ضارمٌ اغب

 منا كمصادر تكويننا.لرتشيد كاقعية اغبداثة ال بد لنا من إعادة بناء علـو السياسة كفقنا لقي -

 اؼبعا ر. عرفٌ عودة إذل التأكيد على الرتاث كضركرة أخذه موقعنا متميزنا يف اػبطاب ال -
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 و، ٌصصػػة للبهلػػث يف الػػرتاث أصبلتهػػا د. مػػىن يف ؿبػػورين: األكؿ خػػاص بعالقػػة الباحػػث بتذاتيٌػػشػػركط  -
 كالثا  خاص بعالقتو دبوضوعو.

 لم.شرط الستشراؼ الع ضارمٌ التهليز اغب -

علػػػػى مسػػػػتول العلػػػػم كاؼبعرفػػػػة كمسػػػػتول فبارسػػػػات اغبكػػػػاـ  سػػػػالميٌ اإل سياسػػػػيٌ ال التفريػػػػق بػػػػني الػػػػرتاث -
 .سالميٌ اإل تارىبيٌ ة يف الواقا السالميٌ كاغبكومات اإل

 التفريق بني الوحي كبني الرتاث. -

 ؛ نو أـ خطاب.قرآ ٌ اػبطاب ال -

 القسم األكؿ: -
 الفصل الثا : يف ضركرة اؼبنهاج. -4

 ة، كيف اال طالح اؼبعا ر.عربيٌ سبهيد يف معىن اؼبنهاج يف القرآف الكرمي، كيف اللغة ال -

 نسقاف حضاراف متقابالف. -

 تو.فاعليٌ كإعادة  ضارمٌ لبناء نسقها اغب نهاجيٌ ضركرة الوعي اؼب -

 القرآف يوطد العالقة بني الشرعة كاؼبنهاج كالواقا. -

 لو كما عليو.مىا  ة كبيافنبويٌ لسنة الللمنهاج اب شافعيٌ تفسري اإلماـ ال -

ة ىي علم بياف الطريق كالوقوؼ على اػبطوات أك الوسائ  كالوسػائل الػيت يتهلقػق هبػا الو ػوؿ نهاجيٌ اؼب -
 إذل الغاية.

 ة كاؼبفاىيم اليت تؤسسها.نهاجيٌ اؼب -

 ة.رجعيٌ األطر اؼب -

 ة.نهاجيٌ الفركؽ بني اؼبفاىيم كاألطر اؼب -

 ة.نهاجيٌ عقدة اؼب -

 ىام  حوؿ كحدة الصورة البدائية. -

 ربديد اؼبراد دبصادر التنظري. -

 كاالجتماع.ألٌمة ة يف علـو انهاجيٌ ضركرة تضافر اؼبصادر كاؼبراجا كلها لبناء القاعدة اؼب -

 تقسيم مصادر التنظري. -

 ة اؼبطهرة.نبويٌ ربديد العالقة بني القرآف الكرمي كالسنة ال -
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تقػػدمي مبوذجنػػا ىػػذا علػػى القػػرآف الكػػرمي علػػى أمػػل أف نوا ػػل البهلػػث يف السػػنة قصػػر البهلػػث يف ؾبػػاؿ  -
 ة ابعتبارىا اؼبصدر اؼبؤكؿ كاؼببني لطرائق أتكيل القرآف اجمليد كتفعيلو يف الواقا.نبويٌ ال

كرده عليػو يف نفػي اشػتماؿ  «الشػاط »لإلمػاـ  «دمحم الطػاهر بػ  عاشػور»إحالة على مناقشػة اإلمػاـ  -
 يد على أم علـو أك معارؼ دل تكن متداكلة بني العرب يف عصر التنزيل.القرآف اجمل

 القسم األكؿ: -
 ة.نهاجيٌ الفصل الثالث: يف اؼبقومات اؼب -
 الو وؿ إليها. كيفٌيةة ك نهاجيٌ اؼببهلث األكؿ: يف بياف اؼبراد ابؼبقومات اؼب -
 ة.عرفيٌ بناء القاعدة اؼب -

 .إعماؿ الرأم يف القرآف قضٌيةمناقشة  -

نقلو اإلماـ الشاطيب من جواز االكتفاء دبا قالو اؼبتقدموف يف معا  القػرآف كإعفػاء اؼبتػأخرين مىا  مناقشة -
 فيو. تدبٌرمن كاجب ال

يف  تػػػدبٌركتوكيػػػدىم علػػػى كجػػػوب ال «الشػػػاط »علػػػى اإلمػػػاـ  «دراز»كد.  «ابػػػ  عاشػػػور»رد تصػػػور  -
 القرآف الكرمي على كل مسلم كمسلمة.

 من عوائق اؼبنهج.كٌلو   ؿ ابلقرآف ابؽبول كالتشهي كالرأم اؼبذمـو كاعتبار ذلكذـ القو تصور  -

 .تدبٌربوسائلو كأدكاتو كالفهم القائم على القوؿ ابلرأم دكف  تدبٌرالتمييز بني الفهم القائم على التصور  -

 .قرآ ٌ اؼببهلث الثا : يف بياف بع  خصائو اػبطاب ال -
 اػبطاب.عودة إذل التميز بني النو ك  -

 على النو كعلى البياف. قرآ ٌ ترجي  استعماؿ اػبطاب ال-

 ينبو إذل كسائل مقاربتو. قرآ ٌ اػبطاب ال -

 حيويتو اؼبتدفقو كإعجازه البيا . قرآ ٌ من خصائو اػبطاب ال -

 يف اذباىاتو كبو األفراد كاعبماعة. قرآ ٌ تنوع اػبطاب ال -

 رؤية يف أسباب النزكؿ. -

 .قرآ ٌ كاعبماعة قاـ على عوامل الدافعية كاغبيوية يف اػبطاب الة ألمٌ بناء ا -

 أسباهبا. تدبٌر كيفٌيةرؤية يف ترتيب ا ايت كالسور ك تصور  -

 إحالة على مدخل إذل القرآف الكرمي بو فو كتاابن تناكؿ بع  ىذه النقاط ابلدقة كالشموؿ الالزمني. -
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 كنظر علـو االجتماع.الفرؽ بني نظر الفقهاء يف القرآف الكرمي  -

 إؼباحة إذل الفرؽ بني زاكية نظر الفقيو يف القرآف الكرمي كزاكية النظر لدل علماء االجتماع. -

 .قرآ ٌ ة يف اػبطاب البنائيٌ ة كالوحدة الوضوعيٌ العالقة كالتفاعل بني الوحدة اؼب -

 .«رمالقرآف الك»ة ؼبصدر التنظري اؼبنشيء بنائيٌ اؼببهلث الثالث: الوحدة ال -
 ة انطالقنا منو.سياسيٌ تنا النظرايٌ الوعي ابلقرآف الكرمي كخصائو خطابو كبناء  -

 ة.ضاريٌ ة لتهلقيق الوثبة اغبأساسيٌ شركط  -
 القسم األكؿ: -
 ة مبوذجنا.سياسيٌ الفصل الرابا: يف العلـو ال -
 ة.يٌ سياسفعنها تتفرع سائر اؼبباحث ال «السلطة»ة يدكر حوؿ سياسيٌ موضوع العلـو ال -

 ة ابعتبارات عديدة.جتماعيٌ ة كالعلـو االشرعيٌ مشرتكة بني العلـو ال قضٌية «السلطة» -

 ة.سياسيٌ راء اؼبنهج يف دراسة العلـو الثيستفاد بو إل «أصوؿ الفقق» -

 ة.سياسيٌ أ وؿ الفقو ال بد لو من اؼبراجعة كإعادة البناء ليكوف منهاجنا قابالن للتفعيل يف مثل العلـو ال -

 . ٌصوكحفد كحدة فركع الت رجعيٌ اإلطار اؼب -

 .وضعيٌ كمفهومها يف اؼبنظور ال سالميٌ ة بني مفهـو السلطة يف اؼبنظور اإلالفركؽ اعبامٌ  -

 على ذلك. األمثلةضرب بع   -

 .ضارمٌ مؤشرات يف الفعل اغب -

 أتسيم اعبماعة اؼبسلمة كالتقومي اؽبجرم.تصور  -

 كرمي منجمنا.اغبكمة يف نزكؿ القرآف التصور  -

 ة للجماعة.قرآنيٌ خطاب التنشئة ال -

 .قرآ ٌ بناء اعبماعة كتكامل اػبطاب ال -

 ة.كاألمٌ  قرآ ٌ اػبطاب ال-

انطالقنا من قاعدة االست الؼ كأف قيػاـ ألٌمة شكل يبني كي  يتفرع االست الؼ عن التوحيد كتبم ا -
 .«ُشكل رق  »ة كالشرعة. نهاجيٌ يق  على دعامتني، القاعدة اؼبألٌمة ا

 للتعامل ما القرآف الكرمي. رجعيٌ اإلطار اؼب -

 .«ِالشكل رق  » ؟انطالقنا فبا ذكران ضارمٌ على القياـ ابلفعل اغبألٌمة ا أكي  تنش -
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 ة اؼبنبثقة من عقيدة التوحيد.سبايز اؼبنظومة القيميٌ  -

 .«ّشكل رق  » ؟جعيٌ ر ؛ كتبم لو اإلطار اؼبضارمٌ ة للفعل اغبكي  تنتظم اؼبنظومة النسقيٌ  -

 .«ْشكل رق  » ؟ة الفرعيةرجعيٌ كي  نولد األطر اؼب -

 .ضارمٌ اإلطار اؼبفهومي للفعل اغب -

 .«ٓشكل رق  ». ضارمٌ التأطري لفعل الوجوب ضمن الفعل اغب -

 تفريعات فعل الوجوب كبياف الرتاب  بينهما. -

 ة.رجعيٌ اؼبفاىيم اؼب ة يف ضوءقرآنيٌ مباذج من اؼبدارسة كالتهلليل لبع  السور ال -

 ، ككي  دارت حولو آايهتا.ساسيٌ سورة الشورل؛ كما فيها من اؼبفاىيم اؼبركزية كبياف ؿبورىا األ -

 .ساسيٌ سورة اغبديد؛ كاست راج اؼبفاىيم اؼبركزية فيها كبياف ؿبورىا األ -

عمػػػود الػػػذم دارت ؿباكرىػػػا مث انتقلػػػت إذل سػػػورة النػػػور كمت اسػػػت راج اؼبفػػػاىيم اؼبركزيػػػة فيهػػػا كؿباكرىػػػا كال -
 حولو.

مث جرل االنتقاؿ إذل سورة اإلسراء كمت است راج مفاىيمها كحاكرىػا، مث ؿباكلػة قرائتهػا يف ضػوء اإلطػار  -
 .ضارمٌ للفعل اغب رجعيٌ اؼب

ة كؿبػػػاكر السػػػورة كمفادىػػػا كعمودىػػػا ضػػػمن ساسػػػيٌ مث انتقلنػػػا إذل سػػػورة اغبػػػج للكشػػػ  عػػػن اؼبفػػػاىيم األ -
 .رجعيٌ منظومة اإلطار اؼب

 مث انتقلنا إذل استنباط دليل للباحث كاػبطوات اليت عليو أف يت ذىا كىو يتعامل ما القرآف الكرمي. -

مث يقػػودان البهلػػث بعػػد الفػػراغ مػػن بيػػاف تلػػك اػبطػػوات إذل اؼبلكػػة الػػيت يبكػػن أف تتكػػوف لػػدل الباحػػث  -
بعد طػوؿ اؼبمارسػة مػن بنػاء اؼبػدخل كىو يتعامل ما القرآف الكرمي ابعتباره اؼبصدر اؼبنشيء حبيث يتمكن 

السياقي كالقدرة على التمييز بني اؼبداخل اليت يقارب فيها الكتاب الكرمي كذلك عند التعامػل اؼبباشػر مػا 
 الكتاب الكرمي ابعتباره اؼبصدر اؼبنشيء لألحكاـ كلألمة.

 خاسبة ىذا القسم. -

 يف اؼبنهج. تارىبيٌ لالقسم الثا : يف أ وؿ الفقو ابعتباره دليالن للوعي ا -
 مقدمة ىذا القسم. -

 يف جيل التلقي. نهاجيٌ التفكري اؼب -

 ( كاف يبثل اؼبنهج عبيل التلقي. لى هللا عليو كآلو كسٌلمرسوؿ هللا ) -
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 (. لى هللا عليو كآلو كسٌلمأ وؿ اؼبنهج بعد كفاة سيدان رسوؿ هللا ) -

 الوعي ابؼبنهج. ضع  أداي إذل زئيٌ كانتشار التفكري اعبألٌمة فيرقة ا -

 داللة انتشار الفقو قبل بناء قواعد األ وؿ. -

 الفصل األكؿ: تعري  أ وؿ الفقو. -

 موضوع أ وؿ الفقو. -

 فائدة أ وؿ الفقو. -

 العلـو اليت أستمد منها أ وؿ الفقو. -

- .  اؼبباحث اليت يتناكؽبا ىذا العلم تفصيالن

 نشأة علم األ وؿ كيرىبو. -

 وف األ وؿ؟ وليٌ األؼباذا عدد  -

 طئة اليت ضبلتهم على إقرار مبدأ التعدد يف مصادر الفقو.الفرضية اػب -

 االجتهاد. -

 العالقة بني االجتهاد كالقياس. -

 (. لى هللا عليو كآلو كسٌلمالفصل الثا : أ هلاب الفتيا من الصهلابة يف عهد رسوؿ هللا )-
 اؼبكثركف كاؼبقلوف كاؼبتوسطوف. -

 الصهلابة. عصر كبار -

 ة يف عصر الصهلابة.فقهيٌ أىم اؼبالم  ال -

 عهد عمر )هنع هللا يضر(. -

 عهد عثماف )هنع هللا يضر(. -

 عهد علي )هنع هللا يضر(. -

 ما بعد اػبالفاء الراشدين. -

 الفصل الثالث: الفقو بعد عهد الصهلابة. -
 عصر أتباع التابعني كاألئمة اجملتهدين. -

 ديث.أىل الرأم كأىل اغب -

 كصبا أ وؿ الفقو. شافعيٌ الفصل الرابا: فهور اإلماـ ال -
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 يف الرسالة. شافعيٌ منهج ال -

 .شافعيٌ الفصل اػبامم: أ وؿ الفقو بعد اإلماـ ال -
 .شافعيٌ تطور علم أ وؿ الفقو بعد ال -

 جهود اؼبعتزلة. -

 كدكرىم يف كتابة األ وؿ. نفٌيةاغب -

 .نفٌيةريقة اغبة أك اؼبتكلمني كطشافعيٌ طريقة ال -

 علم أ وؿ الفقو يف القرف السادس اؽبجرم كما تاله. -

كانػػػت عليػػػو منػػػذ أف مت حصػػػره يف مىػػػا   الفصػػػل السػػػادس: مباحػػػث االجتهػػػاد كثبػػػات موضػػػوعاهتا علػػػى -
 ة كمصادرتو لو.فقهيٌ اؼبسائل ال

 ؿباكلة الشاطيب تفعيل االجتهاد بربطو دبقا د الشريعة. -

 .نفٌيةقة اعبما بني طريقيت اؼبتكلمني كاغببدء اذباه الكتابة بطري -

 ة اؼبعا رة كعجزىا عن إضافة شيء ذم ابؿ إذل اؼبركث من ذلك العلم. وليٌ اذباىات الدراسات األ -

 مقرتحات حوؿ إعادة بناء أ وؿ الفقو. -

مة دراسػػػة ىػػػذا الكتػػػاب بشػػػقيو، دراسػػػة كاعيػػػة متقنػػػة تسػػػاعد يف تكػػػوين فكػػػرة سػػػلي أنبيٌػػػةاػباسبػػػة: بيػػػاف  -
 ؽبذا العلم. نهاجيٌ اؼب عريفٌ كاعبانب اؼب تارىبيٌ شاملة عن اعبانب ال

 يف القرآف الكرمي. نهاجيٌ اؼب عريفٌ التأكيد على ضركرة اكتشاؼ البعد اؼب -

 ة.عرفيٌ تو اؼبنهجيٌ استيعاب اؼبنظومة اغبديثية كما جاءت بو ابلقرآف الكرمي مث ذباكزىا دب كيفٌيةإشارة إذل   -

 إليها. جاليت استدر  اؼبتاىاتمن  «عل  أصوؿ الفقق» إخراج كيفٌية -
 ة فهرس ا ايت القرآنيٌ  -
 فهرس األحاديث النبويٌة  -
 فهرس ا  ر -
 فهرس اؼبوضوعات -
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 .يف سطور افاظتؤلف
 أ.د.طق جابر العلوان.

 .ُّٓٗ -ىػ  ُّْٓالعراؽ عاـ كلد يف  -

 .ُٗٓٗ-ىػ  ُّٖٕ ليسانم كلية الشريعة كالقانوف، جامعة األزىر -

 .ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖماجستري كلية الشريعة كالقانوف، جامعة األزىر  -

 .ُّٕٗ -ىػ  ُِّٗدكتوراه أ وؿ الفقو، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة األزىر  -

 -ىػ  َُُْشارؾ يف أتسيم اؼبعهد العاؼبٌي للفكر اإلسالمٌي يف الوالايت اؼبتهلدة عاـ  -
 ـ. ُٔٗٗ_ ُٖٔٗسنوات  مث ترأٌسو مدة عشر ُُٖٗ

 كحا ا ف. ُٔٗٗرئيم جامعة قرطبة يف الوالايت اؼبتهلدة منذ  -

 عضو ؾبما الفقو اإلسالمٌي الدكرٌل جبدة كرئيم اجمللم الفقهي ألمريكا الشمالية. -

 
 :آثػػػػػػارع

 ،احملصوؿ من علم أ وؿ الفقو، ستة ؾبلدات.اإلماـ ف ر الدين الرازم. بريكت: دار الرسالة  

  ،ََِٖكبو التجديد كاالجتهاد، جزءاف. القاىرة: دار تنوير. 
  ،أزمة اإلنسانية كدكر القرآف الكرمي يف اػبالص منها. القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية

ََِٓ. 
  ،ََِٓاعبما بني القراءتني. القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية. 

 ََِٔالشركؽ الدكلية،  الوحدة البنائية للقرآف اجمليد. القاىرة: مكتبة. 

  ،ََِٔلساف القرآف كمستقبل األمة القطب. القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية. 

  ،ََِٔكبو موق  قرآ  من النسد. القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية. 
  ،ََُِمقدمة يف إسالميَّة اؼبعرفة. بريكت: دار اؽبادم. 
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 ََِٓالدكلية،  ال إكراه يف الدين. القاىرة: مكتبة الشركؽ. 

  :إ الح الفكر اإلسالمي: مدخل إذل نظاـ اػبطاب يف الفكر اإلسالمي اؼبعا ر. بريكت
 .ََُِدار اؽبادم، 

  ،ََُِمقدمة يف إسالمية اؼبعرفة. بريكت: دار اؽبادم. 

  ،ََُِمقا د الشريعة. بريكت: دار اؽبادم. 

 ََُِار اؽبادم، اػبصو ية كالعاؼبية يف الفكر اإلسالمي. بريكت: د. 

  ،ََُِاألزمة الفكرية كمناىج التغيري. بريكت: دار اؽبادم. 

  ،ََُِكبو منهجية معرفية قرآنية. بريكت: دار اؽبادم. 
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 مىن ػتيىم د عبد اظتنع  أىبيو الفضل.أ.د.
 ىُِْٗ-ُّٔٔ
 ـََِٖ-ُْٓٗ

 . ُْٓٗكلدت يف القاىرة نوفمع   -

 . ُٕٓٗجامعة لندف،  دكتوراه العلـو السياسٌية،  -

حا  ُٕٓٗأستاذ العلـو السياسٌية، كلٌية االقتصاد كالعلـو السياسٌية، جامعة القاىرة من   -
لعانمج "فوؿ برايت" مث انتدبت أستاذنا زائرنا ابحثنا يف  ُْٖٗانتداهبا إذل الوالايت اؼبتهلدة 

ستاذنا متفرغنا يف جامعة ، مث عينت أُٓٗٗحا  ُٖٓٗاؼبعهد العاؼبٌي للفكر اإلسالمٌي من 
، مث عادت إذل جامعة القاىرة أستاذنا ََِّحا  ُٔٗٗالعلـو االجتماعية كاإلسالمٌية من 

 للنظريٌة السياسٌية حا يريد كفاهتا. . 

 مؤٌسم كرئيسة صبعية دراسات اؼبرأة كاغبضارة.  -

ذل مستول كثري من الفالسفة تعتع أىم من أعطى منهجنا لدراسة الفكر الغرٌف كنقده يرقى هبا إ -
 الغربٌيني يف ىذا اجملاؿ. 

تعتع أكؿ من أ ل للمنظور اغبضارٌم كطرحو كاقرتاب منهاجٌي يف دراسة العلـو السياسٌية،   -
كتعد كتاابهتا منهجنا أل وؿ التجدد اغبضارٌم يف حقوؿ فكريٌة كعلمٌية ـبتلفة، تلتقي يف 

 ى االستيعاب كالتجاكز. ؾبموعها حوؿ ؿبٌددات منهجٌية تقـو عل

أ لت لفكرة اؼبثاقفة ككيفٌية إهباد سبل للتداخل الثقايٌف تقـو على أسم فلسفٌية تتجاكز   -
عملٌيات االستعالء كإذابة ثقافة مهيمنة ػبصو يات الثقافات األخرل كجعلت اؼبوجهات 

السريكرة كاؼبصري دعائم القرآنٌية كالتصورات الفلسفٌية القائمة على كحدة اإلنسانٌية يف اؼببدأ ك 
لذلك التداخل حبيث تصب  كل ثقافة رافدنا لإلنسانٌية يقدـ أفضل مىا لديو فتجتما اإلنسانٌية 

 على ثقافة سواء كأ وؿ حضاريٌة مشرتكة. 

زكجة أ. د. طو جابر العلوا  كرفيقة دربو يف مسرية البعث العلمٌي كاؼبعريٌف كالثقايٌف لألٌمة  -
 اؼبسلمة. 
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   رىا:آ  

 النظم السياسٌية العربٌية.) دل يطبا بعد(  -

 األٌمة القطب )طبا ثالث مرات(.   -

 كبو منهاجٌية علمٌية لتدريم النظم السياسٌية العربٌية )طبا مرتني(.   -

 سرية ذاتٌية لوالدهتا د. زىرية عابدين "أـ األطباء اؼبصريني" )نصفو ابلعربٌية كنصفو ابالقبليزية(. -

-  Alternative Perspectives: Islamic from Within.  

-  Contrasting Epistemic: Taw hid, Social Science, and the Vocationist.  

-  Paradigms in Political Science Revisited.  

-  Islam and the Middle East.  

-  Cultural Parodies and Parodizing Cultures.  

-  Where East Meets West: The west on the Agenda of the Islamic Revival.  

  ِّانتقلت إذل رضبو هللا بعد معاانة طويلة ما مرض السرطاف يف عصر يـو الثال ء 
كذلك يف مستشفى رسنت يف كالية فرجينيا،  ََِٖسبتمع ِّرمضاف اؼببارؾ اؼبوافق 

لظهر يف اؼبقعة اإلسالمٌية ىناؾ من رمضاف بعد  الة ا ِْكمت تشييعها كدفنها يـو 
كقد شارؾ يف تشييعها ا الؼ من قرائها كطالهبا كزمالئها الذين يعرفوف ؽبا قدرىا من 

 مسلمني كغريىم. 
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  الصفحة قبل الغلاف

الكتاب كاستعرضاه  ،بعد أف أمٌت الكاتباف أ.د.مىن أىبيو الفضل كزكجها أ.د.طو جابر العلوا  
لٌنشر، اشتٌد مرض السرطاف اٌلذم كانت د.مىن تعا  منو عليها، كدخلت بشكل يـ، كأعٌداه ل

يف غيبوبة امتٌدت عدة أسابيا عانت فيها من ا الـ مىا نسألو سبهلانو أف هبعلو كفارة كطهارة 
إذل الدار الباقية عصر يـو الثال ء الثالث  -تغمٌدىا هللا برضبتو –كرفا درجات عنده مث انتقلت 

ـ دبستشفى ََِٖالثالث كالعشرين من سبتمع  ىُِْٗهر رمضاف اؼببارؾ كالعشرين من ش
كديفنت بعد  الة فهر األربعاء يف اؼبقعة اإلسالمٌية يف سرتلنغ بعد  -أمريكا –رسنت يف فرجينيا 

أف  ٌلى عليها اؼبئات يف اؼبركز اإلسالمٌي "آدمز" كشٌيعها ا الؼ من تالمذهتا كعاريف فضلها. 
أف يتقٌبل منها كمن زكجها ىذا العمل العلمى اعبليل، كسائر مىا قٌدماه كهبعل نسألو سبهلانو 

 ثواب ذلك دائمنا متصال  ؽبما إذل يـو الدين. كإان ب كإان إليو راجعوف. 
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 هذا الكتاب 
ىيوى كتاب يف "اؼبنهج كاؼبنهجٌية" اؼبقرتحة لتصهلي  مسار العلـو النقلٌية كاالجتماعٌية كاإلنسانٌية  

ا ابؽبدم القرآ  كالتصديق عليها بو، كاؽبيمنة عليها دبنهاجو، كاستيعاهبا كترقيتها كربطها كربطها صبيعن 
ابؼبقا د القرآنٌية العليا اغباكمة "التوحيد كالتزكية كالعمراف". كيعطيها االمتداد الالـز لنموىا، كتلبية 

ت صصني على كيفٌية "تدبٌر القرآف حاجات البشريٌة هبا. كىو كتاب تعليم كتدريب للباحثني كاؼب
 اجمليد" من منطلقات الت ٌصو أاي  كاف ذلك الت ٌصو، كالتدريب على "اعبما بني القرائتني". 
 الناشر 


