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ليس  النّاسهذا العلم قد أصبح عند بعض  إلى أنّ  التّنبيهمن  'ولكن ال بدّ 

 عةالّشريما أودى بفحسب بل في حالة طوفان وفيضان ربّ  في حالة مدّ 

طاول على ، وقادهم إلى التّ قض والفضّ وبمقاصدها وعاد عليها بالنّ 

لم جديد نادي ببناء عاإللهية واألحاديث النبوية، والبعض اآلخر ي   النُّص وص
 مستقل عن علم األصول هو علم مقاصد الّشريعة.'1

 

 

 

 

  

                                           

 1 د. نور الّدين بن المختار الخادمي: االجتهاد المقاِصدّي، حجيته..ضوابطه..مجاالته، ج1، ص144، كتاب األمَّة،

      جمادى األولى 1419ه
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مقاِصديّ ال بيانيّ ال مكوّنال فساد    
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التَّعليلفي حّل عقدة  الثالثيّ  م  ظَ نْ المَ   
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 الفصل األول

 

علميّ ال المقاصد والبيان   أصحاب    

 أو

البيان وميزان   ونمقاِصديّ ال  

  



 ضالل المقاصديين

 

6 

 

 

علميّ ال العلم والبيان   حقيقة   -1  

 

من ذاته  ، وجعل للحّقِ الحقّ ألرض بل قيام السماوات واكف  وعال  هللا جلَّ  إنّ      

 جنود   وما يعلم   -من جنده عزّ وجلّ  التي هي بحّق   ؛ وذلك من خالل قوانينهادا  ذو

تعالى: }قل هاتوا برهانكم إن كنتم سبحانه و يقول -ك إال هو ربِّ 

 مطابقة   الصّدق   و صدق المقول والدعوى أو المّدعى؛ن برها ،(110{)البقرة'صادقين

ّ  ه والتوافق  ي نظمتِ فِ  واالنتظام   الحّقِ  ه. مجالِ  ةِ مع دال  

 نيويّ با في القول لن نستطرد في تفصيل معنى االنتظام والتوافق الوقصد       

 ،له؛ فذلك في مظانه ألهةطقاحقيقة عند أهل العلم والمن علميّ الللبناء  خاصّةك

ن ز مولقد سبق أن عرضنا لهذا الحيّ  ه.مشرب   ابتغى الورد من معينه فلكلّ ومن 

نه أن م وهدي   ما شاء هللا لنا بتوفيق   لّ فيها في ج   الرّسوخووثوقها و ةعلميّ الشرط 

ير من خ وإنَّ  'د. طه عبد الرحمان في الميزان'.نا كتابفي  خاصّةو ،نعرض له ونكتبه

:رحمه هللااله أبو حامد الغزالي ما ق  

. ونذكر شرط الحّد «البرهان»و «الحدّ »>مدارك العقول، وانحصارها في      

ي ، وأقسامهما، على منهاج أوجز مما ذكرناه فيّ الحقيق، وشرط البرهان يّ الحقيق

.«معيار العلم» كتاب، و«النظر محكّ » كتاب  

 به، بل الخاصّةمن جملة علم األصول، وال من مقدماته  مقّدمةوليست هذه ال     
 هي مقّدمة العلوم كلها، ومن ال يحيط بها فال ثقة له بعلومه أصال.<2

 ا،المبدإ تحديدو ورحمة بالذين يعقبون على الغزالي وغيره في هذه الكلمة     

ي القوانين ه إن كان المنطق ليس إال المجموع  يقفون ما ليس لهم به علم، فإنّ 

عدو ما هذا االنتظام ال ي فإنا نزيدهم بيانا بأنّ ؛ الحقّ المنتظم لمقتضيات انتظام 

: }الذي خلق سبع سماوات طباقا' ما ترى في خلق تعالىيتلى في قوله 

لب تين ينقالرحمان من تفاوت' فارجع البصر هل ترى من فطور' ثم ارجع البصر كرّ 

جوما نا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رإليك البصر خاسئا وهو حسير' ولقد زيّ 

عيللشياطين وأعتدنا لهم عذاب  (5..3ر'{)الملكالسَّ  

                                           

 2 المستصفى من علم األصول لإلمام الغزالي- تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان األشقر

45ص – 1ج – الرسالة مؤّسسة -      
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نّ  ةعلميّ اللألبنية  االنتظام   يكون   إذا   الحقّ  على ميزان ومعيار      منه، . ونا  ص  ة وحِ ج 

جاه ات على أيّ  إسقاط   ، يكفي فساد  ينالرّياضيوهذا مسلك أوّلي عند المناطقة و

.للحكم بفساد وخطإ الكلّ  ،ةأو دالّ   

لنا ، قبه النّاسا ينتفع علم   أنه أتانا يحمل   يزعم   النّاسمن  د  أح   إذا تقدم  وهكذا      

قًّامله هات العلم هذا الذي تزع فيه من  أم أنت واهم، ، لننظر أعلم هو ح 

ّدعين ه أّن العلم في  !؟الم  ومجموع  مفاهيميّةكمنظومة  والمنطق الحقّ ونِقف 

 من دون وجود مَ لْ فال عِ  ؛نظرياتيّ  له أساس هيكليّ  ا،منطقيًّ معرفي مترابط 

 يكون واحدة يقوم عليها بناؤه وينتظمه هيكلها وال نظريّةولو  على األقلّ 

، التي أهم أركانها:ةالنظريّ إلى حقيقة  علميّ ال الّشرط. ومنه يؤول اإال به  

ماتلّ س  الم   -1  

فرضيّةال -2  

برهناتالم   -3  

جا في المجالنتا فرضيّةال سريان   -4  

 

لقا   ولهذا ال ينبغي  ات نظريّ الأو  ةالنظريّ في استعمال لفظ  اإلسراف   ا  وأدبيّ  ا  علميّ  خ 

لفا  وم واألس  للرّ  لما  أضحى عِ  ما العلم  وكأنَّ  ! في األلفا ال وجود لحقيقتها إال حيث

.ا   ف  واألل   ومِ س  الرّ  ةِ يق  قِ ال لح    

الم شاكل:  بنيويّ بالتداخل ال تميّزوهو كذلك م ،إسقاطيّ وجه  ويبقى أهم       

، للبنية لميّ عالالتعبير  شاكلة للعناصر أو بأدقّ الم   الكليّةفي بنيته  بيانيّ الوجه ال

 خاصّة ، الذي ليس يلزم فيه ابتداء سوىن للقاموس المختصّ ، والمتضمّ ةمنطقيّ ال

.االنتظام  
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  ينمقاِصديّ التطبيق على زعم  - 2

 وال زال البحث جاري  ا عن تعريف المقاصد3 المفقود!

 

 وإن شئت قلت أمَّ  ،ها نالت من عجبها كلهاها ألنّ العجائب كلّ  ت  نْ بِ      

 ميّ علاللي في القاموس األوّ  الّشرط أنّ هي  ا،تها جميعالعجائب كلها ألنها بزّ 

 انيّ بية العنصر الجوهريّ في  البداهيّ  الّشرطكمعجم أساس في بيان البناء، 

لفظ  بيانيّ ر في المرتكز والمناط الغير متوفّ  التّحديد، شرط منطقيّ ال

 'المقاصد'.

ول د/ محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي في الفصل األول من الباب األ يقول

':باعتبارها علما على علم معين الّشريعةفي المبحث الثاني 'تعريف مقاصد   

>لم أعثر على تعريف للمقاصد بهذا االعتبار في كتب المتقدمين من      

ا وإنم الّشاطبياألصوليين حتى عند من له اهتمام بالمقاصد منهم كالغزالي و

نجد مثال ألنواعها ف التَّقسيم، أو الّشريعةيكتفون بالتنصيص على بعض مقاصد 

ن من الخلق خمسة وهو أ عالّشرومقصود »بقوله:  الّشريعةالغزالي يذكر مقاصد 

فظ يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن ح

هذه األصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوّت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها 
 مصلحة . . .«4

صد، عطي تعريفا دقيقا للمقاومن الواضح أن الغزالي هنا لم يرد بكالمه أن ي       

ا أراد حصر المقاصد في األمور المذكورة.م  وإنَّ   

اء شف»لتعريف المقاصد في  ض  رَّ ع  وقد رأى بعض الباحثين أن الغزالي قد ت       

تحصيل فرعاية المقاصد عبارة حاوية لإلبقاء ودفع القواطع ولل»حيث قال:  «الغليل
 على سبيل االبتداء«5.<6

                                           

  3 نحتفظ باللفظ 'مقصد' أو مقاصد' رغم خطأ استعماله ضرورة جدليّة منهجية

  4 المستصفى ص251

  5 شفاء الغليل ص159

 6 مقاصد الّشريعة وعالقاتها باألدلّة الشرعيّة، دار الهجرة والنشر للتوزيع، ط1، الرياض، ص33..34: د/ محمد سعد

اليوبي مسعود بن أحمد بن     
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≈ 

ال إ ذكورة' غير سديد؛ فهنا ليس ينبغيفكالمه 'ومن الواضح . . الم الطّبعب     

عليه  الذي ت بنى منطقيّ وال علميّ البمعناه  التّعريفلحقيقة  أو اإلثبات   النّفي

ة هو صيغة الصّيغ. وكالم الغزالي أعاله من جهة علميّ العلوم؛ فقوله هذا غير 

إلدراك با التّعريف، قسم منطقيّ ال التّعريفة جامعة بين قسمي علميّ تعريفية 

قة باألصناف ؛ ذلك أنه أتى بتفصيل وذكر العناصر، المنطبالتّفصيلب التّعريفوقسم 

{، }كل ما يحفظ النفس{ . . لكنها غير الّدينفة باإلدراك: }كل ما يحفظ المعرَّ 

  .يتّضح ا سوف  كم   التّعريفجوهر موضوع منطبقة بال

' عةالّشريي 'مدخل إلى مقاصد حنا لمؤلف أ. د/ أحمد الريسونكذلك نبدأ تصف       

 على ما يلي:

مقّدمةال'                

وفيها مسألتان:          

.الّشريعةاألولى: في مصطلح مقاصد          

   .الّشريعةالثانية: حاجتنا إلى مقاصد        

 المسألة األولى

«الّشريعةمقاصد »في مصطلح   

ول أو المقصود أو المقصد: هو ما تتعلق به نيتنا وتتجه إليه إرادتنا، عند الق     

 الفعل.

هي المعاني والغايات  – الّشارعأو مقاصد  – الّشريعةوعلى هذا فمقاصد      

يد من ، ويرشرعيّ ال التّكليفو شرعيّ الواآلثار والنتائج، التي يتعلق بها الخطاب 

عيين المكلَّف ول إليها.والوص السَّ  

لى ين أن يقصدوا إلى ما قصدت هي، وأن يسعوا إالمكلَّفتريد من  الّشريعةف     

 ما هدفت وتوخت.

ين من جهة المكلَّفمن جهة، و الّشرعوهذا يجعلنا أمام مصدرين للمقاصد:      

 أخرى.

صب حيث ت المكلَّفولكن يجمعهما اتحاد المصب، بحيث يجب أن تصب مقاصد      

.الّشارعمقاصد   
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ن، فإن يالمكلَّفومقاصد  الّشريعةوالتداخل بين مقاصد  التّرابطوبالنظر إلى هذا      

للمقاصد، هو تقسيمها إلى صنفين: الّشاطبيأول تقسيم وضعه اإلمام   

.المكلَّفومقاصد  الّشارعمقاصد        

نعلم أن  نه أنالثاني ال يعنينا كثيرا في هذا المدخل، ويكفينا م الصّنفوإذا كان      

لثانية ، وبشرط أن تكون االمكلَّفال يمكن أن تتحقق إال عبر مقاصد  الّشرعمقاصد 
 موافقة لألولى، فلنقف قليال مع الصّنف األول . . .'7

≈ 

 ل هوب من الوصل؛ الصّحيحمن القول و علميّ الال يسع فيه غير  ا في مقام  ن  إنَّ      

له من  هلوهل يعقل حقا ؛ ووأخطر ما يكون من مقامات القول أشرفمن مقام 

يث من ال يخشى الزيغ بعد الهدى ويؤتى من حشيئا في العلم  الرّسوخحقيقة 

ه ن يعقل من عدا قدر  مّ وال كان مِ  ي الزيغ  ه ما خشوإنّ  ؟يظن أنه يحسن صنعا  

ال  األصول التيمن هي في أحكامها وبيانها  الّشريعةه؛ فوتجاوز ما ليس له تجاوز  

ولي ؛ ومن فعل ذلك فهو أبعد عند هللا تعالى من أن يكون من أفيها التصرّف يحقّ 

.ريعةالشّ يقينا للقول في علم  الحقّ في العلم، وليس أهال في  الرّسوخالحكمة و  

شرطها  مات التي إن اختلّ اليقين والمحكم من المسلّ  هنا يهم 'أال إن األمر     

ر وتعبي الّدينأال إن بيان  !الم بعدها مهما بلغ علمه وشأوهاختل علم ومقول الع

لفظه فاهلل تعالى اختار ل !والسنَّة كتابهذا البيان وألفا ه هو من األصول العليا لل

ل أحسن زّ اهلل تعالى ن؛ فمن سائر األلفا  كما اختار أنبياءه ورسله من خلقه

ذا ورسوله األمبن الكريم في هالحديث، وما كان ألحد الخيرة من بعد هللا تعالى 
 الشأن العظيم. فإنّ ما هؤالء يستدركون على الحقّ  وهم ال يشعرون!'8

ي العنوان هنا للمسألة مقصده اصطالح المقاصد، العنوان البارز المكرور ف إنَّ       

ولكن  ؛'عةالّشري'المسألة األولى: في مصطلح مقاصد صفحتين متتاليتين: 

وما  ما تحته غير ذلك إطالقا. ولعل ذلك واضح كل الوضوح إال للكاتب صاحب العنوان

(.مكلَّفال، مقاصد الّشارعكتبه تحته، الذي إفادته تقرير المقولة الفاسدة )مقاصد   

 نظريّةه 'كتابإذا ما عدنا إلى  وتظهر حقيقته ر  سَّ ف  ي  الوضوح هذا سوف  عدم      

 يًّا فيالنسبية غير المقبول بها منطق في '، وتظهرالّشاطبيالمقاصد عند اإلمام 

 التّصوّرموضوع  الحقائقجلل، ألن هذه هنا الخطب  للحقائق، غير أن التّصوّر

                                           

  7 مدخل إلى مقاصد الّشريعة – أ. د/ احمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط1، 1434ه 2013م – ص8..11

  8 انظر كتابنا 'نقض مقولة التَّقسيم وتصحيح النّحو العربي' ص275-274
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ول لعلم؛ إذ يقوا ةالنظريّ غير الموضوعي الخاطئ، هي بالذات االصطالح و سبيّ النّ 

ه:كتاب في أول ما استهل به  

 ' تمهيد 

المقاصد نظريّةفي معنى المقاصد و  

عمل ، كلّها عبارات تستةشرعيّ ال ، والمقاصدالّشريعة، ومقاصد الّشارع'مقاصد      

 بمعنى واحد. وهو المعنى الذي أريد  تعريفه وتحديده في هذا التمهيد.

رص على إعطاء حّد فإنه لم يح «الّشاطبيأبو إسحاق »أّما شيخ المقاصد      

ا، ويزداد وضوحا بما ال مزيةشرعيّ ال وتعريف للمقاصد د . ولعلّه اعتبر األمر واضح 

ريف . ولعل ما زّهده في تع«الموافقات»ه المخصص للمقاصد من كتابعليه بقراءة 

بّه على . وقد نالّشريعةه للعلماء، بل للراسخين في علوم كتابالمقاصد كونه كتب 

مفيد  أن ينظر فيه نظر الكتاب. . . وال يسمح للنا ر في هذا »ذلك بصراحة بقوله: 

ولها، أصولها وفروعها، منقولها ومعق الّشريعةأو مستفيد، حتى يكون ريان من علم 

 غير مخلد إلى التقليد والتعصيب للمذهب9«.

ومن كان هذا شأنه، فليس بحاجة إلى إعطائه تعريفا لمعنى مقاصد      

بقرون. الّشاطبيوأن المصطلح مستعمل ورائج قبل  خاصّة، الّشريعة  

ماء وكذلك لم أجد تعريفا فيما اطلعت  عليه عند األصوليين وغيرهم من العل     

 الذين تعرّضوا لذكر المقاصد قديما.'10  

الكاتب الدكتور أحمد الريسوني أن يضيف قائال:ولم يفت   

أعني . والّشريعة'إال أني وجدت  عند بعض علمائنا المحدثين تعريفات لمقاصد      

، والعالّمة المغربي «محمد الطاهر بن عاشور»العالّمة التونسي الشيخ كالّ من 

، رحمهما هللا.«عالل الفاسي»األستاذ   

 ريعةالشّ مقاصد »بقوله:  للّشريعة العاّمةف المقاصد عرّ فالشيخ ابن عاشور ي        

أو  التّشريعفي جميع أحوال  للّشارعهي المعاني والحكم الملحو ة  العاّمة

. الّشريعةمعظمها، بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 

 شريعالتّ ، والمعاني التي ال يخلو العاّمة، وغايتها الّشريعةفيدخل في هذا: أوصاف 

                                           

  9 الموافقات، 1/87 )نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي(

 10 نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي: أحمد الريسوني، المعهد العالميّ  للفكر اإلسالمي 1416ه 1995م

17ص -      
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عن مالحظتها. ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحو ة في سائر 

 أنواع األحكام، ولكنها ملحو ة في أنواع كثيرة منها11«.

: حفظ النظام، وجلب المصالح، ودرء العاّمةوقد ذكر وبيّن من هذه المقاصد      

ل مهابة مطاعة نافذة، وجع الّشريعة، وجعل النّاسبين  المساواةالمفاسد، وإقامة 

قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال . . . األمَّة  

ات الكيفي»، ويعني بها: الخاصّةه، تعرّض للمقاصد كتابوفي قسم آخر من      

في  العاّمةة، أو لحفظ مصالحهم النّافع النّاسلتحقيق مقاصد  للّشارعالمقصودة 

. . . ويدخل في ذلك كّل حكمة روعيت في تشريع أحكام  الخاصّةتصرفاتهم 

ائلة ، مثل: قصد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل والعالنّاستصرفات 

 في عقدة النكاح، ودفع الّضرر المستدام في مشروعية الطالق12«.

ف في تعري – الخاصّةمنها و العاّمة – الّشريعةوقد جمع األستاذ عالل مقاصد      

ضعها : الغاية منها، واألسرار التي والّشريعةالمراد بمقاصد »موجز واضح، قال فيه: 

الّشارع عند كل حكم من أحكامها13« فشطره األول )الغاية منها(، يشير إلى 

، أو الجزئية.الخاصّة. وبقيته تعريف للمقاصد العاّمةالمقاصد   

ل ، يقرّر عالالعاّمة التّشريعوغير بعيد عّما نص عليه ابن عاشور من مقاصد      

اإلسالمية هو عمارة األرض، وحفظ نظام  للّشريعةالمقصد العام »الفاسي أن 

كلفوا به  استمرار صالحها بصالح المستخلفين فيها، وقيامهم بماالتعايش فيها، و

من عدل واستقامة، ومن صالح في العقل وفي العمل، وإصالح في األرض، 

 واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع14«.

 وبعد استعراضه لمجموعة من اآليات المتضمنة والمشيرة لمرامي الشرائع     

ال فمجموع هذه اآليات القرآنية يبيّن بوضوح أن الغاية من إرس»، قال: الرّبّانية

 األنبياء والرسل وإنزال الشرائع، هو إرشاد الخلق لما به صالحهم وأداؤهم لواجب

 التّكليف المفروض عليهم15«.

شور لكل من ابن عا الّشريعةات والتوضيحات لمقاصد التّعريفوبناء على هذه      

ء وعالل الفاسي، وبناء على مختلف االستعماالت والبيانات الواردة عند العلما

                                           

  11 مقاصد الّشريعة اإلسالمية، 50.

  12 ن م ، 154.

  13 مقاصد الّشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي )إضافة مني(، 3.

  14 ن م ، 42-41.

  15 ن م ، 43.
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هي  الّشريعةإن مقاصد الذين تحدثوا في موضوع المقاصد، يمكن القول: 

 الغايات التي وضعت الّشريعة ألجل تحقيقها، لمصلحة العباد.'16    

ي عاشور وعالل الفاس ي ابنِ لتعريف   الحرفيّ ي بنّ وقد أشار المؤلف إلى التّ       
 من طرف الدكتورين وهبة الزحيلي وعمر الجيدي دونما تنويه وتنبيه.17

≈ 

ون ج  س  هم للمقاصد مرتكزا ومنواال ين  تصوّرفي  ينمقاِصديّ الهذا هو ما جاء عند      

، هذا هو الذي عندهم ولم نظلم منه شيئا.علما  شيئا يزعمونه عليه   

 ةعلميّ الوالعلم حقيقتها  ةالنظريّ كانوا يريدون بألفا  االصطالح و هم إن  أال إنَّ 

 وال هكذا يكون ،، فما بهذا يورد إليهاإياها يريدون ، وما نراهم إال أنهمةمنطقيّ الو

!إليها الورود  

 ة  بيانيّ ال المادّة  ، نأخذ البرهان   هو ناالذي يهمّ ، وواختزاال للجهد وقصدا       

ة:بيانيّ هذه العناصر ال لالستنباط الذي خلص إليه الكاتب؛ فإنَّ   

اتالتّعريف -    

   وضيحاتالتّ  -  

االستعماالت -    

البيانات -    

هو  الحقّ في  ، وهو منها إشهادا  علميّ الطالح ال صلة لها باالصالمواد هذه      

 الحقل في حظيرةرة ما قبل االصطالح، هي من حظي ما هذه كلهابراء. وإنَّ  منها

ا هو مّ مِ  ،، الذي يكون تحديده باستعمال أهل اللغة وقومهامعجميّ ال يّ الّدالل

 مستمد من الشواهد والمدونات اللغوية ونحوها.

عله والبيان ج – نر والجهل نسياوالمعرفة تذكّ  –ر وقبل هذا وذاك، ينبغي التذكّ      

 وحده يكفي لحسم هذا الجهاتيّ  التّحليل   معيار في الميزان، فإنّ  الرحمان خير  

اموس حقيقة االصطالح، حتى نرى أنه وأسرته القريبة في الق تصوّرفي  الّضالل

ال استكناه ومن غير  ثير من الناسكلسان ، العلم{ على طرف ةالنظريّ } علميّ ال

حّق. لتمثّ   

                                           

  16 نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي، ص19-18

  17 ن م ، أسفل ص19
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ي الطاء مبدلة فيه من التاء؛ فهو ف 'اصطلح'مصدر لفعل  'اصطالح'لفظ  إنَّ      

 الصّيغة 'افتعل' من الصّيغ. وهذه 'افتعل'بالتاء على وزن  'اصتلح'سنخه 

 فعل''انالمحددة بقانون االختالف باختالفها عن نظيرها االنعكاسي  االنعكاسية

 مثاال استشهادا في هذا هو قوله الحقّ االنطواعي باإلرادية. وأحسن ما يورد في 

 المعنى( وهو ذاته 18تعالى: }والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم'{)محمد

لَّ الجهاتي الوارد في قوله  زَّ و ج  : }ويزيد هللا الذين اهتدوا الحقّ العدل الحكم  ع 

ي ل( على تقابل بقوله جل دالله وهو العزيز الحكيم في الجوار القب77هدى'{'مريم

ة فليمدد له الرحمان الّضاللالقرآني العظيم: }قل من كان في  الّسياقمن 

تاء تفسير جهتي إثبات وسلب ال علميّ ال الّدليلوهذا في حكمنا ب (75مدا'{)مريم

في قوله تعالى في اآلية من سورة الكهف:}فما اسطاعوا أن يظهروه وما 

عي( فاإلرادة و93استطاعوا له نقبا'{)الكهف في األولى  في اإلحداث منفيّ  السَّ

، ومثبت في لعلوه و هور استحالة أمره )اسطاعوا( لالستيئاس من  هور الجدار

يف وليس كما شائع من القول للتخف إلمكانه والطمع فيه. الثانية )استطاعوا(

 ونحوه.

 العملي الحقل، المنطبق بالفاعالتيّ  الحقل هكذا، وباعتبار بعد أو عنصر     

 نها 'اصطالح' كو المادّةبالميزان لهذه  علميّ ال التّحديدمجتِمع، يتم للفاعل ال

ن ة ومالصّيغاإلرادي في  مكوّن، الدال عليه أو المستمد من الاالتّفاق

للخالف. على الوفاق المضادّ  الّدالّةمادة 'صلح'   

 ةمنطقيّ الفي ماهيتها  ةالنظريّ أساسه  علميّ الا كان البناء ولهذا كله، ولمّ      

في العقل  يالرّياضة منذ ما تجلى التفكير الصّحيحة الرّياضية، وكل األبنية الرّياضيو

دأ النسق المخنزل للمنطق كله. وهو مب اإلنساني، مبنية على مبدإ االختالف،

، وال يحق في ةمنطقيّ الكان االصطالح عنصرا بماهيته  ،الخلق واألمر كله

ا كان غير ذلك فإنما هو عين اقتفاء المرء مالسماوات واألرض اعتباره إال بها. وما 

رِّئ به في مقام   سيكون الخطر إذا ما ليس له به علم؛ فكيف إذا   ند ع من القول ت ج 

 هللا عظيم.  

نَّة للحقّ         س عنه ما ليتدفع  فهذا مثل مما جعله هللا تعالى العزيز الحكيم ج 

علم االختالف في االصطالح، فلي  بحق؛ فإذا رأيت رجال يزعم أو يتحدث عن التعدد و

ومتى أمكن أن يجتمع العلمي في شيء،  أن ما يتحدث عنه ليس باالصطالح

!الضدان؟  

أن  ، وهللا تعالى أحقّ الحقّ اإلعراب عنه، والعلم ال يكون إال ب وحاصل ما نودّ       

ا مّ مِ  إليه بَّ ه أح  ورسول   هللا   ى يكون  ا حتَّ ي طاع وي خشى وي تقى، وال يؤمن الرجل حقًّ 

ر لنا للذين آمنوا وأن يغف الّ نا غبوهللا تعالى أن ال يجعل في قل سواهما، ونرجو من

!عليه وقادر   وجلَّ ذلك عز ّ سبحانه، إنه وليّ   
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ي غأقول حاصل األمر أن ما جاء عند الكاتب الدكتور أحمد الريسوني ليس ينب      

ا وال هو ينبغي له. ونعني هن عند الراسخين في العلم،كما هو  علميّ الللمجال 

 لم''العو' ةالنظريّ ' كما 'االصطالح'ألفا    لم للعباد، أنّ  تحديدا وتحييدا أليّ 

 ها.فيما يأتي على طول الحديث والكالم، أنها كلها لم تأت إال أماني وال حقيقة ل

ما  يجمع الّشاطبيعند  علميّ الابط في تسويغه لهذا الضّ بل وهذا هو الذي جعله 

فيقول: ينجمع وال يجتمع من األحوال واألكوان ال  

'ومن كان هذا شأنه، فليس بحاجة إلى إعطائه تعريفا لمعنى مقاصد      

بقرون. الّشاطبيوأن المصطلح مستعمل ورائج قبل  خاصّة،الّشريعة  

ماء وكذلك لم أجد تعريفا فيما اطلعت  عليه عند األصوليين وغيرهم من العل     

لذكر المقاصد قديما.' الذين تعرّضوا  

≈ 

جد تعريفا إنه لم ي :ة غير التأويلالحقيقصريح ال يحتمل إال  قطعيّ يقول بلفظ      

 يفالتّعرواالصطالح بميزان الرحمان في البيان ال يكون إال ب ؛وأن المصطلح رائج

، وإن كان دون ذلك ا  علميّ  كان اصطالحا   ا  علميّ زا فاق؛ فإن كان مجاله حيّ على اتّ 

، كأسماء األعالم.علميّ لكن غير  كان حقيقته اصطالحا    

لى عهو حاسم  والتبيان؛ التّفصيلوليس بعده إال  ،والميزان حاسم   الحقّ ب هذا     

 افتقاد التعريف ل'المقاصد' الذي ال حديث من بعده على العلم والعلمية. 

لى ما بما ورد من كالم الكاتب الدكتور الريسوني مما استدرك به ع الطّبعب نبدأ    

ه عثر أقر به من انتفاء إعطاء تعريف للمقاصد؛ استدرك على هذا بالتذكير على أن

ي ابن عاشور وعالل على شيء ينفي هذا االنتفاء، وهو ما ساقه من تعريف  

!لينبدِّ م   غير   سلمين  نا هللا بهما م  ألحقالفاسي رحمهما هللا تعالى   

 طقيّ منال التّحليل، ثم لننظر بفرادىومثنى  إذا التّعريفينلنعتبر عنصري      

!لي ما همااألوّ   

 التّركيبأو معظمها' هو من  الّشريعةقول ابن عاشور: 'في جميع أحوال  إنَّ      

 إال غير   ي المنفصل ال يجوز في الحدّ الّشرط التّركيبي المنفصل؛ والّشرط

أي  ام.نافي لإلبهالم   التّحديد للجمع، ألن من طبيعة الحدّ  اأي ليس مانع، حقيقّي  

في قوله: رحمه هللا ا عند الجوينيتميّزوهذا مما جاء م الساعي إلى نفيه.  
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 الحدود إال في عبارات هي قوالب لها، تبلغ'وذوو البصائر ال يودعون مقاصد      

 الغرض من غير قصور وال ازدياد، يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون.'18 

ساريا على حالة 'معظمها' التّعريفومنه وجب اعتبار إمكان   

 واعتبارا لقوله: 'بحيث ال يختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام     

،' يهم النوع ال المعين من األحكامالّشريعة  

د 'مقاص بيانيّ ر الفإنه ال يمتنع خروج أحكام عن المجال، وهذا مناقض للعنص     

واالستغراق. التّحديدو التّعريف' المفيد الّشريعة  

 كتاب قل تعريفا ثانيا آخر مخالفا عند ابن عاشور كما ساقه مؤلف ونجد بيانا أو     

:لتعريف األولالبدوي، مردفا إلى ا عند ابن تيمية' الدكتور الّشريعة'مقاصد   

ات المقصودة لذاتها، والتي تسعى النفوس إلى التصرّف'هي األعمال و     
عي إليها امتثاال'19  تحصيلها، بمساع شتى أو تحمل على السَّ

رار في اختالف مبين مع تعريف عالل الفاسي في قوله: 'واألس التّعريفوهذا      

 عند كل حكم من أحكامها' باعتبار عدم حقيقية االنفصال الّشارعالتي وضعها 

 يكون ، وقصد النفوس وسعيها إلى التحصيل؛ فإن القصد الالتّعريفي في الّشرط

من األسرار. إال لمعلوم ال سرّ   

ه من به الكالم أعال ما يعجّ  إنه ال ي حتاج إال للبصيرة للوقوف على حقيقةثم      

غير من الحمى ب اجم عن اقتحام ما ال يحق  االختالل والفساد؛ االختالل والفساد النّ 

بل  م من األصول،افي شأن ه التَّقسيم، كالضاّللابط من تخوف الزيغ وعلم وال ض

.الحقّ أعلى مما هو في اتصال بعلم   

'نّاسال: 'وإقامة المساواة بين العاّمةإنه يكفي لتبيان هذا قوله في المقاصد        

لتحقيق  للّشارع: 'ويعني بها الكيفيات المقصودة الخاصّةثم قوله في المقاصد      

ة'النّافع النّاسمقاصد   

!ة'؟النّافع النّاس' أو هو خارج عن 'مقاصد النّاسباين 'إقامة المساواة بين وهل ي    

لى والميزان لما يبنى ع الحقّ ، وال قبول في فاسد النّص الثانيفكالمه في  إذا  

 الباطل؛ فكل ما ي بنى على الباطل باطل.

                                           

  18 البرهان للجويني، )70(، ص20

 19 ابن عاشور، مقاصد الّشريعة: تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن

146ص ،       
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اصد:ك المقَ رْ شِ  ضالل   - 3  

(المكلَّفاصد ، مقَ الّشارعاصد )مقَ    

 

  قوله:؛ فالنّص األوّلنعود إلى      

ول أو 'المقصود أو المقصد: هو ما تتعلق به نيتنا وتتجه إليه إرادتنا، عند الق     

 الفعل.

هي المعاني والغايات  – الّشارعأو مقاصد  – الّشريعةوعلى هذا فمقاصد      

'.شرعيّ ال التّكليفو شرعيّ الواآلثار والنتائج، التي يتعلق بها الخطاب   

≈ 

د كل ة منعدمة القيمة المعلوماتية، وذلك بديهي عنبيانيّ ال المادّةهذا القول أو     

طى ععلى اقتضابه هو م   التّعريف. فةمنطقيّ العاقل من غير لزوم لدراية القواعد 

.ة ليس إالَّ بيانيّ هي إضافة لغوية و الّشريعة، وإضافته إلى غويّ ل   معجميّ   

لمسألة، والمنحو قصدا د المراد، أي ما هو في موضع اووبناء على المقص     

لتقييم ' ال يبقى أمر االّشريعةاالستنباطية في قوله: 'وعلى هذا فمقاصد  المادّةب

كلية  ة بطالن الجواب كونهمنحصرا في عدم الفائدة المعلوماتية، ولكن في حقيق

 محض اللغو والحشو.

إلى ما  ين أن يقصدواالمكلَّفتريد من  الّشريعةوكذلك بادئ الحكم في قوله: 'ف     

 قصدت هي، وأن يسعوا إلى ما هدفت وتوخت.'

 التّصوّرعن عدم  عنه، وهو في حقيقته ينمّ  ف المنهيّ فهذا محض التكلّ      

ال يكون  التّشريعو األمر   عموما؛ فإنَّ  والقانونيّ  يّ التّشريعلحقيقة الخطاب  الصّحيح

. التّحديدإال مستوفى البيان و في سنخه وأصله  

فادتها ، ولننظر ما إوالمنطق الحقّ ة في بيانيّ ا عند هذه اإلضافة اليًّ لِ ولنتوقف م       

!وما حقيقتها  

الغيب والشهادة،  سبحانه وتعالى عالم   هنا هو هللا   الّشارع إنَّ      

لَّ ه هنا هي مقاصد   والمقاصد   زَّ و ج  . وهذه المقاصد الذي له الخلق واألمر ع 

ى لكي يحصل أدنى أو  اهر التأطير لها عند أهل العلم، بل أعلمها هللا تعال

بيت }جعل هللا الكعبة الر آياته في قوله سبحانه: لمن يتدبّ  مجيدا   خطابا  
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 الحرام والهدي والقالئد' ذلك لتعلموا أن هللا الحرام قياما للناس والشهر

(99يعلم ما في السماوات وما في األرض وأن بكل شيء عليم'{)المائدة  

قال القرطبي رحمه هللا في تفسيره:       

'}ذلك لتعلموا{ ذلك إشارة إلى جعل هللا هذه األمور قياما؛ والمعنى      

 السماوات واألرض، ويعلم يعلم تفاصيل أمور هفعل هللا ذلك لتعلموا أن

.'قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم النّاسمصالحكم أيها   

 ولعله من األكثر إفادة في فقه هذه اآلية من القرآن العظيم ما جاء في     

ن تفسير ابن عاشور رحمه هللا تعالى، تفصيال لما جاء في معرض ذلك م

 قوله:

'ووجه جعل داللة الكعبة قياما للناس وما عطف عليها، على كونه      

ة تعالى يعلم ما في السماوات وما في األرض، أنه تعالى أمر ببناء الكعب

م يدر أحد يومئذ إال أن إبراهيم اتخذها مسجدا، ومكة لفي زمن إبراهيم، ف

ا وحرمة يومئذ قليلة السكان، ثم إن هللا أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمه

يها، القاصدين إليها، وو قّت للناس أشهرا القصد فيها، وهدايا يسوقونها إل

جاد فإذا في جميع ذلك صالح عظيم وحوائل دون مضار كثيرة بالعرب لوال إي

اإلسالم. الكعبة، كما بيناه آنفا. فكانت الكعبة سبب بقائهم حتى جاء هللا ب

ون هنالك أمة كبيرة، وأن فال شك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستك

دا عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها. وكان ذلك تمهي األمَّةستحمد تلك 

لما علمه من بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم فيهم، وجعلهم حملة 

شريعته إلى األمم، وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء 

 حضارة اإلسالم.'

≈ 

 للمعنى الذي ،المنير الكتابوب ،وعلى هدى ،وبالفقه الحقّ هذا إذن تأطير ب     

بها الخطاب  ينبغي لقول الريسوني: 'المعاني والغايات واآلثار والنتائج، التي يتعلق

'.شرعيّ ال التّكليفو شرعيّ ال  

 يعقل من أهل العلم وغيرهم أن ليس إلبراهيم عليه السالم وما ن  لم   وجلي       

ء الكعبة هللا تعالى في أمره ببنا ' )مقصودات وحكمة(مقاصد'ينبغي له أن يعلم كل 

؛ الحقّ لهي  الحقّ  'مقاصد'ورفع القواعد من البيت وإسماعيل عليه السالم؛ وإن 

ل وإن كل ما احتواه مجال الكعبة البيت الحرام من قيام للناس والدواب والشجر وك

آثار وهيمنة حكمة األمر.' مقاصد'لقطة حبة منقار طائر هي من   

عين المكلَّفلدينا أن قول الريسوني: 'ويريد من  تقرّروإذا انتبهنا أو        يالسَّ

د من تري الّشريعةوالوصول إليها' يخرج عن احتمال العلية فيه بالجملة بعدها: 'ف

 -يقصدوا إلى ما قصدت هي، وأن يسعوا إلى ما هدفت وتوخت.' ين أن  المكلَّف
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ي الضمير في 'إليها' يعود على المقاصد، أ وأن -وهذا ما جعلنا نفصله عما قبله

حات ألولي المعاني والغايات واآلثار والنتائج' تبين لنا واتضح على ما تتضح به الواض

ة.الّضاللمدى هو  في  األبصار مدى فساد هذا القول وأيّ   

ن يقصدوا ين أالمكلَّفتريد من  الّشريعةوبناء عليه وتوافقا مع شائبية قوله: 'ف     

ما قصدت هي، وأن يسعوا إلى ما هدفت وتوخت.' وأن المقصد متضمن في  إلى

 ،التّناقضهذا  ال للمكلَّف؛ بل إن المنطق يكفي لوحده ردّ  للّشارعاألمر، واألمر 

ة القصد مأمور، والقصد إرادة خارج إرادة الطاعة والعصيان؛ وهما، أي إراد المكلَّفف

النقاء  في بنية القول يفقد معها شرط، ضدان متنافيان؛ فهذه شائبة التّكليفو

هو في كل ذلك ، وةعلميّ الته وصبغته علميّ ، الذي هو ضمان منطقيّ والقوام ال

ق وهذا طبعا متناس .ص، التي ليس دونها إال التخرّ الحقّ و يةالصّدق شرط لقيمة

 ومفسر منطقيا الفتقاد التعريف ل'المقاصد'.

ألمر ا ببطالن ثنائية المقصد في اقطعيًّ ا بناء على هذا كله يحكم حكما باتًّ      

(المكلَّف، مقاصد الّشارع: )مقاصد يّ التّشريع  

ائهم؛ وبن ينمقاِصديّ العلى ما ب ني عليه من مقول  كلّ  ستنبط بطالن  ومنه ي        

 فهذا يأتي بناءهم من القواعد.

ن في قوله:راء والفساد البيّ وهذا يبين اله         

د ال يمكن أن تتحقق إال عبر مقاص الّشرع'ويكفينا منه أن نعلم أن مقاصد      

'المكلَّف  

في الطاعة والعصيان، قيمتي موقف  المكلَّفأوال لما تجلى من حدود إرادة      

وني.والقان يّ التّشريعفيه باالعتبار  جوهريّ  مكوّنمن األمر الذي المقصد  المكلَّف  

 إليه من توقف إرادة هللا تعالى المنطبقة هنا بكل وضوحوثانيا لما يؤول      

التي هي من إرادته.  المكلَّفبمقاصده على مقاصد   

  ّيِ لِ هو أمر من الع   الّشريعةهنا في  النّسقوإنما      
وطاعة أو عصيان  ،يمِ كِ ح  ال 

ات مكوّنهو من ؛ الّشارعلقصد  هنا فهو غير مساوق المكلَّف ا قصد  . أمّ المكلَّفعند 

 ا موقفا موقف الطاعة وإمّ ة تدخل ضمن جوهر وحقيقة إمّ يّ الفعل والسلوك، إذ النّ 

 العصيان.

قيقة ' رغم وصله حالّشاطبيالمقاصد عند اإلمام  نظريّةه 'كتابوالريسوني في      

، المكلَّفل وفع شرعيّ الاألمر  بصر بتفاوت وتباين حقلي  بالنية، لم ي   المكلَّفمقصد 

و كموقف إحدى قيمتي الطاعة أو العصيان؛ وه المكلَّففي فعل  مكوّن   النية   وأنّ 
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 ماليس جدة من العلم وإنّ  الّشاطبيلم يدرك أن ما ذهب إليه  لذلك كله

؛ يقول الريسوني:مبين هو اختالط  

المكلَّف'مقاصد   

مقاصد »، ذلك أن الّشاطبي نظريّةوهذا جانب من جوانب اإللهام واإلبداع في      

ية . فكان من شدة عناالمكلَّفال تتم وال تتحقق إال بتصحيح مقاصد  «الّشارع

د أن اهتدى لتتويج الكالم فيها بالكالم في مقاص الّشارعبمقاصد  الّشاطبي

ين. وهذا أمر جديد تمام الجدة في الموضوع، أعني إلحاق الكالم في المكلَّف

نهما من بط هذا بذاك، وبيان ما بي، ورالّشريعةين بالكالم في مقاصد المكلَّفمقاصد 

 تالزم وتكامل.

لفقه علماء التوحيد، وعلماء التربية، )أو التخلق(، وعلماء ا –ولقد تكلم العلماء      

ال تكلموا في هذا الموضوع تحت باب النية، واعتنوا به العناية الالزمة، حتى ق –

وددت لو كان من الفقهاء من ليس له »: ابن أبي جمرة، األندلسي المالكي

ال مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى التدريس في أعم النّاسشغل، إال أن يعلم 

تِي  على كثير من النّاس إال من تضييع ذلك«20.
 
 النيات ليس إال، فإنه ما أ

قد استفاد مما كتبه العلماء في موضوع النيات  الّشاطبيوال شك أن      

 والمقاصد، وبنى عليه.'21 

≈ 

 زم الجليّ ؟ ومتى كان اعتبار الالّ الريسوني هنا ث  دّ ح  ت  وإبداع ي  إلهام  عن أيّ     

ة'؟دّ تمام الجِ  بل و'جديدا   وإبداعا   للحاصل إلهاما    

 اطبيالشّ  ترجع إلى ما قبلة الحيّ ص  والم   ةمقاِصديّ ات الالتَّقسيمت فلئن كان     

إن ان الجويني رحمه هللا تعالى، فبي رِ و  بعدة مئات السنين بضعة قرون، إلى ط  

ثبت ناقال حتى اللفظ والحرف بوصل م في حقيقة األمر لم يكن سوى الّشاطبي

سالم عبد ال ابن شيخ العزّ  محمد اآلمدي بنِ  لعلّي   في معايير التوثيق واالتصال

 ةاِصديّ مقات الالتَّقسيمأو  التَّقسيمإنه لم يضف إلى فاسد رحمهما هللا تعالى؛ و

من  د  ع  ما هو في العقل ي  ات رجعت عليه بكل التّفريعة إال إسرافا في والمصالحيّ 

ال ليتخذ من بعده سجو .الضاّللما في معنى الهراء و ، وبكلّ الّضاللالهراء و ضروب

م تيمية أ اطبي أم البنِ لشّ ، ألِ ينمقاِصديّ الوتنازع إلى من تسند له مشيخة 

                                           

 20 أورد هذا النص الدكتور عمر سليمان األشقر في كتاب مقاصد المكلَّفين . . .، ص97 )عن مقاصد الّشريعة    

(الّشاطبي اإلمام عند       

  21 مقاصد الّشريعة عند اإلمام الّشاطبي – ص242-241
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د كما قال من انتهت رؤيته عن لغيرهما ممن انتهت إليه رؤية مرجع إصدار األحكام

 نظريّةل من فتح باب ه القواعد الكبرى: 'هو أوّ كتابالعز بن عبد السالم في 

المقاصد في هذا الكتاب الذي ليس أحد مثله.'22؟ ليتخذ هذا السؤال وجها آخر 

ن، األول ة التي تتحدد وال وقوف عليها إال بالتمييز بين أمريالحقيقهو حقيقته؛ 

حسم وتقسيماته المتضاربة التي تفي وحدها لل والمصالحيّ  مقاِصديّ البيان ال

أركانه و الّدين رتصوّ بلوغه بووتداعياته  هذا األمر تها؛ والثاني تفاقمعلميّ في عدم 

لى الذي بعث به هللا تعالى رسوله محمدا ص الّدينحرجا ليس ي بقي على ا تصوّر

ن تيمية' عن اب الّشريعة'مقاصد  كتابيقول مؤلف  هللا عليه وسلم حقيقته األولى.

 د. يوسف أحمد محمد البدوي:

 ؤّسسمفي علم المقاصد، وأنه  الّشاطبي'لقد أشار أكثر من واحد إلى دور      

 هذا العلم وشيخ المقاصد.

 علم المقاصد ومبدعه، فهذا ال يسلم على ما مر في تاريخ ؤّسسمفأما إنه      

 المقاصد.

ة، فإنه التأصيلي ةالنظريّ  النّاحية، فهذا إن سلم من ينمقاِصديّ الوأما إنه شيخ      

، وما سيأتي في المباحث الةال يسلم بإطالق، إذ استبان من خالل هذه الرس

لعلم، التالية، أن ابن تيمية قد بلغ شأوا بعيدا، وغاية سامية، في تأصيل هذا ا

بيقات، وبيان أصوله وأقسامه وإقامة دعائمه وبيان وسائله وضوابطه، وإثرائه بالتط

الؤه وب الّشاطبي، ومع كل هذا فال ينكر جهد الّشريعةوتو يفه في شتى مناحي 

الذي نظمه. هذا على  النّحولم شتات هذا العلم وإخراجه على  العظيم في

فية فابن التطبيقية التو ي النّاحيةالتنظيرية، أما على مستوى  النّاحيةمستوى 

وقائدهم، وهو رائدهم وأستاذهم، ال سيما وأن  ينمقاِصديّ التيمية هو شيخ 

في  قد انتقد من البعض، وممن درس المقاصد عنده خصوصا، بأنه تطوح الّشاطبي

، وغفل عن مهمات من المقاصد، وأنه مسائل المقاصد إلى تطويالت وخلط

استطرد كثيرا، وفرع فروعا خارجة عن المقصود، مما سبب تشتت وحدة 

 ، يسبب االعتراضاته الموافقات روح الجدل المملكتابالموضوع، وأضفى على 

يتيح  لردود، مما جعل عمله يتخذ طابعا تعليميا، ال يتيح للعقل أن يفكر، وإنماوا

 للذاكرة أن تنقل فتتفخم.

                                           

 22 مقّدمة التحقيق للقواعد الكبرى، ج1: المحّققان مزيه كمال حّماد وعثمان جمعة ضميرية، ص34 – دار القلم

دمشق -     
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 أنهم لمإلى هذه المنزلة في علم المقاصد  الّشاطبيولعل العذر لمن رفعوا      

 اطبيالشّ يطلعوا على ما كتبه ابن تيمية وما قعده وأصله في هذا الباب. وإذا كان 
 النجم فابن تيمية الشمس.'23

≈ 

تقسيمات وبيان المقاصد فيمثله قوله: ر  م  ل، أ  ا األمر األوّ فأمّ         

 علم المقاصد ومبدعه، فهذا ال يسلم على ما مر في تاريخ ؤّسسم'فأما إنه      

 المقاصد.' 

ن مئات مما قبله وهذا التاريخ ليس يرجع إلى ابن تيمية بل يتجاوزه إلى       

.السنين عددا    

ها التي جاء ب للّشريعةة األولى الحقيقا تفاقم األمر حتى الفسوق عن وأمَّ      

 الّدين ر  أم والسالم وقد تمّ  الصاّلةوقبض عليه  ،الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ّشريعةالواستكمل؛ تفاقم أمر المقاصد وبلوغه الوضع الحرج بالفسوق عن حقيقة 

قل من عو من نظر نفاذ منه ابن تيمية بما آتاه هللا تعالى م  لِ ؛ فهذا قد س  الّدينو

الكلمة ليس يلفظ ب من القول، الّدقيق لغ مداه البعيد ويب بعيد الغور وازنز مميّ 

ة أن حتى يرى موضعها وبيانها في الميزان؛ فال يمكن أبدا لرجل مثل ابن تيمي

أو أن  ،الصاّلةت الم كمّ جود من والسّ  الرّكوعيخرج من لسانه منكر القول كون 

ها من فقد حسّ الخمر في الدنيا ال ي   ءا على اإلطالق أن شارب  ادتبا النّاسيخاطب 

!أو حرمان   في اآلخرة من ألم    

ر قرّ الم   وّرالتّص، الصّحيحليم والسّ  التّصوّرتيمية إن قال بالمقاصد فعلى  فابن       

د وغايات وضعت هذه وصمنظومة قانونية لها مق بداهة في العقول كون كلّ 

لَّ ه كتابالقوانين من أجلها؛ وهللا تعالى أحكم الحاكمين ووصف  زَّ و ج   ز  ه عزيبأنّ  ع 

من  لى أبلغ ما يكونع ة  حقّ  غايات للّشريعة؛ فهحكمت   ه وبالغة  حكم   ، مجيد  حكيم  

بل إن القانون  وجه العلم والحكمة؛ هي عند العقالء من أول وأعظم المسلمات.

 عينةفي بعض تعريفاته ليس إال معيار السلوك المناسب لبلوغ غاية مكما جاء 

، ومن هنا كانت مقولة توما األكويني أن القانون إنتاج وعمل وأغراض محددة

عقليّ ، ألن العقل هو الذي تتحدد عنده األهداف والغايات وهو الّدليل والمحدد 

للوسائل24. بل إننا نجد تقريرية المقاصد )المقصودات أو الغايات( القانونية عند 

                                           

 23 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية، الدكتور يوسف أحمد محمد البدوي، دار النفائس للنشر والتوزيع األردن،

506-505ص     ¶   
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شيشرون إذ جعل موضوع القانون وو يفته حفظ المساوات في العالقات 

ح والعدالة وتمنح كال ما هو أجدر به وأحق مع مراعاة الصال االجتماعية بين األفراد

العام. وهذا جامع لكل المصالح.25  بيد أن ابن تيمية جعل بين المرجعين 

هم ما ؛ وذلك من أتين، جعل بينهما حاجزايالمقاصد تينالّداللأو قل  نييمقاِصدال

سطره صاحب كتاب 'مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية' د. يوسف أحمد محمد 
 البدوي، إذ يقول:26

'تعريف المقاصد عند ان تيمية:       

ص ضح مراده بالمقاصد، ومن ثم نخلأعرض هنا بعضا من عبارات ابن تيمية تو     

لى تعريفه لها.إ  

ه وهي ما تنتهي إلي –الغايات المحمودة في مفعوالته ومأموراته سبحانه  – 1     

 مفعوالته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة27.

      2 – إن لفعله سبحانه غاية محبوبة وعاقبة محمودة.28

افع كالما فيما يوجد في المخلوقات من المن النّاسالفالسفة أكثر  – 3     
 والمقاصد والحكم الموافقة لإلنسان وغيره.29

ة يّ عقلفإن هللا ضرب للناس في القرآن من كل مثل، وبين باألقيسة ال – 4     

ال تصل  ، ماالرّبّانيةبيان المطالب اإللهية والمقاصد من  الصّريحالمقبولة بالعقل 

 إليه آراء هؤالء المتكلمين30.

      5 – الحكمة: التي هي الغايات والمقاصد في أفعاله سبحانه.31

                                           

Denis Touret : LES GRANDS IDEOLOGUES et les autres- Ie système normatif de 25 

    CICERON         

 26 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية: د. يوسف أحمد محمد البدوي، دار النفائس للنشر والتوزيع األردن،

51-50ص       

  27 ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج3، ص19

  28 ابن تيمية، منهاج السنة، ج1، ص465

  29 ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص203

  30 ن م، ج1، ص326

  31 ابن تيمية، شرح الفهانية، ص161
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الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات  – 6     

المحبوبة . . . فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه  

 الشرعيّ ة32.

لها التي هي غاياتها فإن قيل: المقاصد في األقوال واألفعال هي عل – 7     

ونهاياتها، . . . وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة في العلم والقصد 

 متأخرة في الوجود والحصول33.

من المصالح والمحاسن والمقاصد  الّشريعةومن أنكر ما اشتملت عليه  – 8     

التي للعباد في المعاش والمعاد . . . فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله 

 بالضّ رورة34.

     9 – إن أمره وتشريعه سبحانه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما 

 يضرهم35.

ه والخلق صالحهم وسعادتهم أن يكون هللا هو معبودهم، الذي تنتهي إلي – 10     

محبتهم وإرادتهم، ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات، وهو الذي يجب أن 

 يكون المقصود بالحركات36.'

≈ 

موعا وبيان فساد منظارهم وضاللهم أن يكون كله مج ينمقاِصديّ اليكاد إشكال      

كفي . وأيضا هو يبينها وتداخلفي هذه الكلمات أو في بعض منها إذ يالحظ تطابق 

 لالّضالو ،الحسم بناجز الحكم على هذا الفساد العظيم على وجه البرهان الجليّ 

.ويقينا   أكيدا   الضالّ  على المعنى االصطالحيّ  مقاِصديّ المبين للبناء ال  

هو على ضرورة وعادة منهجية ما من مرجع من مراجع الفقهاء القانونيين إال و     

اتي ؤّسسمللقانون كمنظومة تنظيمية لكيان  فلسفيّ من أن يذكر التأصبل ال

.خاصّة أكان دولة أو مجتمعا أو كيانات ء  ن سوامعيّ   

انون في نهاية أمره بعالقة الق م  لِّ س  ي  على هذا التأصيل دون  رَّ م  وليس له أن ي       

ي ف الّشرطبنظمة العقل والغاية التي من أجلها يستوجب هذا القانون ال غيره، و

                                           

  32 ابن تيمية، منهاج السنة، ج1، ص141

  33 ابن تيمية، بيان الّدليل، ص239-238

  34 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج8، ص167

  35 ابن تيمية، منهاج السنة، ج3، ص36

  36 ابن تيمية، درء التعارض، ج9، ص372- 373
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 منطقيّ وال الحقّ ة هي المنتج الثالثيّ . إذن فهذه النظمة ذلك العلم والخبرة

وهره للقانون، وليس العقل وحده، وليس العلم وحده، والعقل ليس متضمنا في ج

.مِ ل  عِ ل  لِ  قّ الح منطقيّ ال  

ر هللا لغي ةعلميّ الهنا ينتهي األمر ويحسم الحكم؛ فإنه ليس ينبغي اإلحاطة      

زَّ  ة؛ فاهلل تعالى هو خالق العقول وهوعقليّ سبحانه، بل والسعة األنساقية ال ع 

لَّ  .أحكم الحاكمين وهو العليم الخبير و ج   

 معلى أول الوضع ث هو الكفر واإليمان ي موضعه وكنههالحقيقوإذن فاإلشكال      

في العقل الفقهي. ومخطئ يقينا من يزعم أن العقل  الرّبّانيةمدى تحقق 

اإلسالمي الفقهي اليوم هو محقق لهذا المطلوب والّشرط في االستخالف؛37 

عقل ال يجوز فيه إطالقا أن تتخلف فيه أمة ربانية و الحقّ والمنطق  الحقّ فميزان 

وال  ،في األرض التّمكينوالحفا  على هذا  التّمكينعن شروط  فقهي ربانيّ 

ي لكل أمم التّمكينبل عن ركب العقل  ،التخلف عن ركب الحضارة اإلنسانية

والمجوس وعبدة األوثان. األرض، اليهود والنصارى  

 ض في شريعته وفيا، وهو أن اإلسالم دين ال يتبعّ دًّ وهنا يلوح أمر عظيم جِ      

معها  ، وهل الكسروية يبقىةالفيزيائيطه وفالثلج ال يوجد في غير شربنائه، 

ل عطل على منهاج رباني، كال وكال، فلك الّدينمعنى لشريعة اإلسالم وال السير ب

شهرة في اآللة سبب موضوعي، وما كان الفقه ترفا وزينة وهدفا للتزلف ومرقاة لل

ا هريّ جواتي إسالمي يعمل ّسسؤمفال حقيقة للفقه إال مع كيان وال هدفا لذاته؛ 

في المجتمع اإلسالمي الذي أرسل هللا  النّاسللحق؛ فهذه هي وجهة أعمال 

يس أن تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم ليقيمه على واقع األرض والتاريخ، ول

ا ممن يخدمون لبالدهم فصنعوا لرضى الحاكم؛ فهذا شر ّ موّجهيكون مركز األعمال 

عدة ومن رباط الخيل ما ليس لمن يزعمون اإلسالم في بضعة عقود من ال

فمن . ويخدمون حياتهم كلها للقصر، ما ليس لهم إمكان ووضع حتى للتفكير فيه

وكأنما  فال فقه له لألمَّة التّمكينلم يصنع سالحه ومن لم يطور علم الصناعة لحظ 

وأعراض  حبط كل فقه عنده. أي خير في فقهاء هكذا يسمون وبالدهم مستباحة

.نسائهم مهتوكة  

هو في هذا العقل الفقهي، في هذا اإلنسان الذي  الحقّ وإذن فاإلشكال      

اتية التي أنزلت لها. هم تكلموا على ؤّسسملها نظمتها ال الّشريعةنسي أن 

يما ولم يتكلموا بها ف ،ما إسرافالمناسبة في كل شيء حتى أسرفوا في ذلك أيّ 

                                           

 37 هذا هو الردّ على السؤال المغرض لد. جاسر عودة 'أين هي الشريعة؟' الممثل حقيقة لموقفه واتجاهه

الفكري واالنتمائي ككل، كما سيأتي بيانه.      
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يه، ما هو المناسب من األنظمة االجتماعية أو لنقل هو أول ما وجب من ذكرها ف

للتفهيم على توافق اللسان، ما هو أو ما هي األنظمة السياسية أو النظام 

قول السياسي المتناسب ومعايير العقل المتفق عليه في عقول اآلدميين وع

؟رّب العالمينالجن وما شئت من العقول، المتناسب وشريعة   

أو بسبيل آخر من القول ما هي األنظمة السياسية والعالقات االجتماعية      

عات و ة ولو هي سميت مجتمبشريّ اإلنسانية التي لبعض التجمعات والكيانات ال

بغي اإلسالمية ألنها ال تن الّشريعةأوطان التي ال يمكن أن نتحدث فيها عن دول و

 لها وال وجه لالتفاق بينهما وال االتساق؟

ا ، وإن كثيرا ممن يعدون أنفسهم علماء أو أكادميين اتخذوالحقّ هذا هو الوضع      

طان ة وصدقية بل اتخذوا العلم والفقه ترفا، وكأن الشيعقليّ إشكاالت فقهية و

بل  ا.وضعهم مدركين أو غير مدركين لتلبيسه، وضعهم وضع من اتخذ آيات هللا هزؤ

ذهب االعتذاري، وكما هو لالعتذار في  هر أيضا ما بات له حقا أن يسمى بالم

 اللغة تعّديان ب'من' و'إلى'، فهذا االعتذار يعتذر أصحابه إلى الغرب من شريعة

ي ف كما سوف نرى له هنا في الدرس !رّب العالمينم، شريعة هللا تعالى اإلسال

    مثال. الكتابالباب األخير من هذا 

 الّدين )نسبة إلى مذهب نجم طوفيًّاوابن تيمية إن قال بالمقاصد فإنه لم يكن      

ما جعل ، وإنّ كما سيأتي بيانه بعد حين( فقدم المصلحة على النصّ  الطّوفي

 يّ شرعال الّدليلزها المصالح المرسلة التي معلوم ضيق حيزها في موضعها وحيّ 

 عنده:

هي ما لم يأذن به هللا ]غالبا[. و الّدينالقول بالمصالح المرسلة يشرع من 'و     

. ذلك والرأي ونحو عقليّ ال التّحسين تشبه من بعض الوجوه مسئلة االستحسان و

فإن االستحسان طلب الحسن واألحسن كالستخراج، وهو رؤية الشيء حسنا 

صالح لحسن هو المصلحة، فاالستحسان واالستتقباح رؤيته قبيحا، واكما أن االس

روق.قل يدرك الحسن، لكن بين هذه فعقول بأن ال عقليّ ال التّحسين متقاربان، و  

نا ال تهمل مصلحة قط، بل هللا تعالى قد أكمل ل الّشريعةوالقول الجامع أن      
 الّدين وأتم النعمة.'38

 على بعد البيان، حيث ليس منهاجيّ مع االنضباط ال على هذا، وتوافقا   وبناء     

مية لم تي ال؛ فابن  الضّ  الطّوفيد إال المعنى للمقاص دالليّ ين من إمكان مقاِصديّ لل

!الضاّللو طوفيّةا لل، بله أن يكون شيخ  طوفيًّايكن   

                                           

  38 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ج11، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1415ه، ص344
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 ةيّ النظر النّاحية، فهذا إن سلم من ينمقاِصديّ الكذلك فقوله: 'وأما إنه شيخ      

أتي التأصيلية، فإنه ال يسلم بإطالق، إذ استبان من خالل هذه الرسالة، وما سي

تأصيل  في المباحث التالية، أن ابن تيمية قد بلغ شأوا بعيدا، وغاية سامية، في

ائه هذا العلم، وبيان أصوله وأقسامه وإقامة دعائمه وبيان وسائله وضوابطه، وإثر

هد ، ومع كل هذا فال ينكر جالّشريعةبالتطبيقات، وتو يفه في شتى مناحي 

الذي  النّحووبالؤه العظيم في لم شتات هذا العلم وإخراجه على  الّشاطبي

 نظمه.'

≈ 

 ة هذا الكمّ علميّ ما فساد، ألننا في إشكال خطير عن سؤال فهذا فاسد أيّ     

على  إال ةالنظريّ المتراكم من األقوال إيجابا وسلبا؛ فال يجوز إطالق لفظي العلم و

ا أن رّ جازية؛ ومتى كان عند العلماء والمناطقة طعرية والم  ال الشّ  ةعلميّ الة الحقيق

 !بول؟ق ى يكون لهذا الكالم معنى وموضع  ه وتتأخر هذه عنه حتّ ت  نظريّ  يسبق العلم  

 بدّ  تيمية أصّل لعلم فال ، وال ابن  الضاّللبل هو  نظريّة   الّشاطبيفال الذي عند 

    !نظريّةللعلم من هيكلة 

  إنما الحقّ و     
 
 ة وأبعادها، وهذا الحقائقيّ ال الحقولمن تداخل  ونمقاِصديّ ال ي  تِ أ

ر على االعتبا المكلَّفومصالح  الّشارعيقتصر على المقولة الفاسدة مصالح 

بل  هم.مذهبهم وفساد بنائعلى الحكم ببطالن المتساوق، والتي تكفي ببطالنها 

 وفي ،لالتَّعلياألبلج المبين في  الحقّ البرهان الساطع و ي جلّيهذلك و يتّضحسوف 

ان الباطل ك ، وإنَّ ينعقليّ ال الحسن والقبحمسألة و ،مقولة المصالح والمفاسد

 زهوقا.

ه كثيرا هو قوله بأنه ال يعني !اوالمفارقة هنا عند الريسوني، مفارقة عجيبة حقًّ      

ل في هذا المدخل، والحال أن االرتباط كائن والتداخل حاصل، ب المكلَّفأمر مقاصد 

  !متوقف عليهاكما زعم  الّشارعوأمر مقاصد 

     واالختالط بالوصف المبين الذي أشرنا إليه ليس ت  درك حقيقته حتى ي  علم أنَّ  

القرافي39 الذي يعتبر عندهم ركنا مرجعا في هذا التَّقسيم الثنائي المقاِصديّ  

ما القرافي ك ، أنَّ المكلَّف( الموصول بعنصر مقاصد المكلَّف)حق هللا، حق  الباطل

ن ي مالتَّقسيم التّركيبة وبيانيّ ال المادّةسوف نبينه ال يأخذ أو لم يأخذ هذه 

؛ بل ينمقاِصديّ الشيخه العز بن عبد السالم على ذات المعنى الذي هو عند 

والنقيض لزعمهم وضاللهم. النّاقضبالمعنى   

                                           

  39 القرافي شهاب الّدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي )626ه- 684ه(، 
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 في عالقة الدالّ  بيانيّ ال التّحليلمن جهة  الفحص   ص  خ  إذا كان ما تقدم ي  و     

 ؛ وهو كما رأينا وتبين كاف كفاء ناجزا للحكم فيفي مادة 'االصطالح' دلولبالم  

إن وهذا حيزه علم البيان؛ ف دحض هذا الزعم الضال في مقام ال موضع فيه للزعم؛

 ؛ ذلك أنّ وضوحا  تجليا وإال  الحقّ ال يزيد معيار اإلمكان النظر والفحص على 

يا االصطالح ليس مطلق اإلمكان، وأبرز ما ليس يصح فيه هو بيان األصول العل

م، هو منها. ومخالفة هذا الضابط العظي الّشريعة، والتي ال شك كل ما يهم للّدين

الخوض و الحقّ ا، مخالفته ال يخرج قيد أنملة عن حقيقة اللغو في ضابط العلماء حقًّ 

.الال  وض   م ها  ع    
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 الفصل الثاني

 

وينيللج   ةمقاِصديّ رة الؤْ الب    

التَّعليل وسؤال    
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وينيالج   ه إلىمرجع   أصحاب المقاصد م  جَ عْ م   - 1  

 

 على أصحاب الطرد. وحاصل ما ذكروه يئول دِّ ون في وجوه الرَّ المحّقق'وقد أكثر      

ن إلى وجوه منها أن أقيسة المعاني لم تقتض األحكام ألنفسها، وإنما  هر لنا م

 م التعلق بها إذا عدموا متعلقا منصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلدأب أ

ريره. ة إجماعهم على ما سبق تقالصّحيح؛ فكان مستند األقيسة والسنَّة الكتاب  

لى والذي تحقق لنا من مسلكهم النظر إلى المصالح والمراشد واالستحثاث ع     

ا، فما ؛ فأما االحتكام بطرد ال يناسب الحكم ال يثير شبهالّشريعةاعتبار محاسن 

أنهم  كانوا يرونه أصال. فإذا لم يستند الطرد إلى دليل قاطع سمعي. بل يتبين

وه. مناطا ألحكام هللا تعالى لما أهملوه وعطلكانوا يأبونه وال يرونه. ولو كان الطرد 

 فقد استمرت الطريقة قاطعة من وجهين:

أحدهما أنا أوضحنا أنه ليس للطرد مستند معلوم وال مظنون، وليس هو في      

 نفسه مقتضيا حكما لعينه.

واآلخر أنا نعلم إضرابهم عن مثله في النظر في أحكام الوقائع، كما نعلم      
 إكبابهم على تطبيق األحكام على المصالح  الشرعيّ ة؛ وهذه طريقة واقعة.'40

≈ 

تعالى،  ي رحمه هللاوينشاخصة عند الج   ماثلةة بيانيّ ال للمادّةيكفي هذا إثباتا      

بقوة  حيتضيتراءى ملء أفق الرؤية وكالم الجويني كما سوف  ر كلّ يغم   طافيا   بيانا  

ا ر.للنّ   

'وعندي أن األشباه المغلبة على الظن وإن كانت ال تناسب األحكام، فهي      

باب. تناسب اقتضاء تشابه الفرع واألصل في الحكم؛ فهذا هو السر األعظم في ال

 ةالكليّ فكأن المعنى مناسب للحكم من غير فرض ذكر أصل نظرا إلى المصالح 

هض . فإن كل مصلحة ال تنتالّشريعةواألصل؛ يعني النحصار المصلحة في أصول 

رِّد  ال يقتضي الحكم.'41     علة، والشبه لو ج 

ة.لّ نة، وكل مصلحة ال تنتهض عِ متضمَّ  الّشرعفالمصلحة في أصول   

                                           

  40 البرهان للجويني – ص176-175

  41 ن م – ص201
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وينيالج   تقسيمات أصحاب المقاصد مرجعها عند - 2  

 

الثالث الباب'       

تقاسيم العلل واألصولفي        

ونحن نقسمها خمسة أقسام: الّشريعةهذا الذي ذكره هؤالء أصول  – 901       

 أحدها: ما ي عقل معناه، وهو أصل، ويئول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري     

ضاء والسياسة العامية. وهذا بمنزلة ق الكليّةال بد منه، مع تقرير غاية اإليالة 

ونة، بوجوب القصاص في أوانه؛ فهو معلل بتحقق العصمة في الدماء المحق الّشرع

، والزجر عن التهجم عليها. فإذا وضح للنا ر المستنبط ذلك في أصل القصاص

عليل تصرف فيه وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى فيه، وهو الذي يسهل ت

جرّ ذلك ضرورة ما بأيديهم ل لو لم يتبادلوا النّاسأصله. ويلتحق به تصحيح البيع فإن 

مهد الراجعة إلى النوع والجملة. ثم قد ت الضّرورة اهرة. فمستند البيع إذا أيل إلى 

ي أن األصول إذا ثبتت قواعدها فال نظر إلى طلب تحقيق معناها ف الّشريعةفي 

 آحاد النوع. وهذا ضرب من الضروب الخمسة.

. رةالّضرو، وال ينتهي إلى حد العاّمةة والضرب الثاني ما يتعلق بالحاج – 902     

وهذا مثل تصحيح اإلجارة؛ فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع 

ر القصور عن تملكها وضنة مالكها بها، على سبيل العارية. فهذه حاجة  اهرة غي

ضرورة  المفروضة في البيع وغيره. ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ الّضرورةبالغة 

الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه للجنس لنال  خصالشّ 

لك في حق الواحد. وقد يزيد أثر ذ الّضرورةآحاد الجنس ضرار ال محالة، تبلغ مبلغ 

ق الراجع إلى الجنس ما ينا ل اآلحاد بالنسبة إلى الجنس. وهذا يتعل الّضررفي 

اآلن. بأحكام اإليالة. والذي ذكرناه مقدار غرضنا  

ح والضرب الثالث ما ال يتعلق بضرورة حاقة وال حاجة عامة، ولكنه يلو – 903     

س فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها. ويجوز أن يلتحق بهذا الجن

طهارة الحدث وإزالة الخبث. وإن أحببنا عبرنا عن هذا الضرب وقلنا: ما الح ووضح 

ذلك في  ربط الرابط أصال كليا به تلويحا، كان الندب إليه تصريحا كالتنظيف. فإذا

ع االمتناع الدرجة األخيرة والمرتبة الثانية في المقاييس، وجرى وضع التلويح فيه م

لية، ين على مضمونه مع االعتضاد بالدواعي الجبالمكلَّفعن التصريح وضع حمل 

ة والصور الممثلة.الّسابقكما سبق تقرير هذا في المسالك   
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يه ما ال يستند إلى حاجة وضرورة، وتحصيل المقصود ف الرّابع والضرب  – 904     

س كلي. مندوب إليه تصريحا ابتداء وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قيا

هذا الضرب من الضرب الثالث. تميّزوبهذه المرتبة ي  

 .ة تحصيل العتق، وهو مندوب إليهالكتابوبيان ذلك بالمثال أن الغرض من      

سة ة المنتهضة سببا في تحصيل العتق تتضمن أمورا خارجة عن األقيالكتابو

 ات كمعاملة السيد عبده، وكمقابلة ملكه بملكه. والطهارات قصاراها إثب الكليّة

ل آخر وجوبا إلى إيجاب ما ال تصريح بإيجابه. وليس فيها اعتراض على أص الّسبب

 النكاح على الّشرعلناها بوضع سوى ما ذكرناه من التصريح والتلويح. وقد مث

 تحصين الزوجين.

، وال والضرب الخامس من األصول ما ال يلوح فيه للمستنبط معنى أصال – 905     

ه مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة. وهذا يندر تصويره جدا؛ فإن

لعبادات إن امتنع استنباط معنى جزئي فال يمتنع تخيله كليا. ومثال هذا القسم ا

د أن يقال: البدنية المحضة، فإنه ال يتعلق بها أغراض دفعية وال نفعية. ولكن ال يبع

 تواصل الو ائف يديم مرون العباد على حكم االنقياد، وتجديد العهد بذكر هللا

م تعالى، ينهى عن الفحشاء والمنكر؛ وهذا يقع على الجملة. ثم إذا انتهى الكال

 ، كأعداد الركعات وما في معناها، لم يطمع القايسفي هذا القسم إلى تقديرات

 في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما ال ينقاس أصله.

 فهذا بيان ضروب األصول على الجملة.'42

≈ 

: الضاّللمن هنا بدأ   

وال مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة . . .   '     

راض المحضة، فإنه ال يتعلق بها أغهذا القسم العبادات البدنية  ومثال 

 دفعية وال نفعية'

 ديّ مقاصِ ال الضاّلل هاوء، البؤرة التي سيخرج منفهذه هي البؤرة السُّ     

سيأتي تفسيره. كما  

 ويني، نالحظ ونرصد  أعاله الذي يعود للج   في النصّ نالحظ  هكذا إذا       

لفه الريسوني في مؤيقول الدكتور أحمد  بحذافيره. مقاِصديّ ال التَّقسيمَ 

:!'الّشاطبيالمقاصد عند اإلمام  نظريّة'  

                                           

  42 ن م – ص215-214
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 'استفادته من األصوليين

رورية يقسمون المصالح إلى ض –منذ الجويني والغزالي  –لقد رأينا األصوليين      

، والنفس، الّدينة. ويحصرون الضروريات في خمس، وهي: تحسينيّ وحاجية و

.الّشاطبيوالعقل، والنسل، والمال، وعلى هذا سار   

  . . .   

ت كما أن األمثلة التي يوردها لتوضيح المراتب الثالث: الضروريات والحاجيا     

تي ات، ولبيان حفظ الضروريات الخمس . . . ، هي نفسها تقريب ا التحسينيّ الو

الغزالي. خاصّةونجدها عند سابقيه،   

  . . .  

ياغة فقد رأينا سبقه في وضع لبنات أولى لص –وهو أقدم هؤالء  –أما الجويني      

 مدين له في هذا، بشكل مباشر وغير –كغيره  – الّشاطبيالمقاصد. ف نظريّة

، فإنا في المقاصد من أفكار الجويني العاّمةمباشر. وباإلضافة إلى هذه االستفادة 

إرجاع أصلها إلى كالم الجويني.، يمكن الّشاطبينجد مسائل معينة عند   

 . وهي المسألة نّيةة ال قطعيّ بأن أصول الفقه  من ذلك ما سبق من القول     

حات األولى من الصّفالموافقات، وهي أيضا في  الّشاطبيالتي افتتح بها 

الجويني . . . «برهان»  

 الكليّةمن كون األحكام تختلف بحسب  الّشاطبيومن ذلك ما تقدم عند      

ذا والجزئية. فقد يكون الفعل مباحا بالجزء، لكنه واجب أو مندوب بالكل . . . وبه

ض أن ات، ينتهتحسينيّ ال أن مجموع الحاجيات و –المقاصد  كتابفي  -الميزان قرر 

 يكون كّل واحد منهم كفرد من أفراد الضروريات.

عتبر أن البيع ي –مثال  –وشبيه بهذا النظر، نجده عند إمام الحرمين، حيث يرى      

هم لجرّ يتبادلوا ما بأيديلو لم  النّاسإن »من الضروريات بالنظر إلى العموم، بحيث 

الراجعة إلى النوع  الّضرورةذلك ضرورة  اهرة. فمستند البيع إذا، آيل إلى 

. أي إنه من حيث الجزء )بالنسبة للفرد الواحد( إنما هو من الحاجيات، «والجملة

أمر ضروري. النّاسنسبة إلى مجموع ولكنه بال  

. فهي صقال وتوضيحا، وتطويرا وتوسيعا الّشاطبيولكن هذه الفكرة عرفت عند      
 عند الجويني بذرة، وعند الّشاطبي شجرة.'43

                                           

  43 انظر: نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي، ص318..320
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 يقول الدكتور يوسف أحمد محمد البدوي:

ان للعلماء الذين وضعوا أرك تاريخيّ 'الذي يهمنا في هذا المقام االستعراض ال     

هذا العلم وثبتوها ورعوها، فال داعي لدراسة44 من جاء على لسانهم ذكر أسرار 

مقاصد أو العلل الجزئية، ألن السمة البارزة لعلم المقاصد هي العناية بال الّشريعة

ي هي ة. وعلى هذا فدراسة من قبل الجوينتحسينيّ ال الضرورية والحاجية و الكليّة
 من باب  التّحسين والتزيين ال من باب التأصيل والتقعيد.'45

≈ 

 الباطل التَّقسيماب المقاصد هو هذا حإذا كان المنوال الذي نسج عليه أص     

مَّىل ه ما ال ينبغي لهم من الحمى به أصحاب   الذي تجاوز   الكليّةالمقاصد  م س 

وهذا يكفي في  –وما قدروا هللا حق قدره  - رّب العالمينالمخصوص لشريعة 

وه من األسماء من عندهم، إذا كان كذلك والميزان لدحض وبطالن ما سمّ  الحقّ 

 بل كان ضالال كبرت !شجرة علم لبذرة فكرة الّشاطبييكن ما جاء به  فإنه لم

 نالّديإلى جعل  بهم األمر جميعا حتى انتهى واتسع خرقه، تفاقمه عظمزاويته و

ان وحتى أمست أرك !تعالى هللا عما يقولونزعمهم وبعضه هلل بعضه للمكلف ب

 ،والسجود والجماعة كل ذلك عندهم أمسى آية بينة كوعالرو القيّاممن  الصاّلة

ان بعد أن ك الّشاطبيالذي تفاحش عند  الضاّللعلى تفاقم  ،لمن يعقل ويبصر

وكان حقا علينا حجة بالغة أن نأتي على هذا بالبيان   بذرة عند الجويني.

اس األس الرّكن، التَّعليل. ولنبدأ أوال بما عند إمام الحرمين رحمه هللا في والبرهان

في 'مقاصد يقول  من خاض من أهل المصالح. المعتمد فيما خاض فيه

:عند ابن تيمية' الّشريعة  

 ' المبحث األول

التَّعليلمسألة   

األول  الرّكنهي لّب علم المقاصد، وركنه الركين، وهي تمثل  القضيّةهذه      

 لمقاصد الّشريعة عند ابن تيمية، والرّكن الثاني هو المصالح والمفاسد.'46 

ا:تحديد   ويقول على نحو أدقّ   

                                           

  44 انظر في ذلك: الريسوني، نظريّة المقاصد، ص40-47 )مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية(

  45 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية – ص75

  46 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية – ص139
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، 'فمن الحديث عن المناسب وحقيقته وأقسامه ومراتبه نشأ علم المقاصد     

 بقضه وقضيضه.'47  

لتقريره: ا  منطقيّ  ّي  آنِ  اعتبار  وذلك مع لزوم ِ      

      'قال الشوكاني في المناسبة: »هي عمدة القياس ومحل غموضه 
 ووضوحه«'48

 

 

  

                                           

  47 ن م – ص60

  48 ن م – ص59
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 الفصل الثالث

 

التَّعليل في اْلجِّدِيّ  ويني وإشكالهالج    
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ويني عند الج   منطقيّ ال كال  اإلشْ  – 1  

الباطل بمحضِ  الِعلّةفي باب  هوجدال    

 

ويني:الج   قول   عجيب    

 الكليّةح تعليل الحكم بعلتين ليس ممتنعا عقال وتسويغا ونظرا إلى المصال>     

و ولكنه ممتنع شرعا. وآية ذلك أن إمكانه من طريق العقل في نهاية الظهور. فل

ع كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادر؛ والنادر ال بد أن يق

المسألة، وإن لم يتشوف إلى طلبه على مرور الدهور. فإذا لم يتفق وقوع هذه 

ا عن طالب، الح كفلق اإلصباح أن ذلك ممتنع شرعا، وليس ممتنعا عقال وال بعيد
 المصالح. وهذه نهاية ال تتعدى في هذا الفن.<49

≈ 

أبدا، ومتى كان عدم  هوره  العالمينهذا االستدالل ال يقبل عند أحد من       

!يهما؟بل وما معنى وقوعه وطلبه كل !دليال؟  

      ّ  ، الذيالحقّ بغير سلطان من وقوله م الجويني د تحكّ ك على مجرّ والذي يدل

، باب محوريّ في نفسك من باطل قوله في هذا الباب ال يدلك عليه فال يبقى شكّ 

حات:الصّفور يدور فيه في كل هذه مرتكز القياس، ذلك هو كينونته في الدّ  الِعلّة  

ح معنى آخر مخيال، قلنا هذا ال يكون أبدا. وإن ص>فإن قيل: لو أبدى الخصم      

دى فيما أبداه أشعرنا باالختالل لإلخالة األولى؛ إذ لو فرض جريان اإلخالة فيهما أ
 إلى تعليل الحكم بعلتين؛ ولو كان ذلك سائغا التفق وقوعه.<50

تين وضمنه المتناع الحكم بعل ،فهو هنا يستدل المتناع الوقوع بعدم الوقوع     

!!هتصوّرذاته باعتبار عدم الوقوع على ب  

 جوجالل د العنادليس إال مجرّ  الِعلّةويظهر لك أن مستند الجويني هنا في باب      

ه:هو قوله الذي جعله آخر ما في جعبته وما يركن إليه ومخرج   التحكّموباطل   

                                           

  49 البرهان في أصول الفقه لللجويني: ص188..189

  50 ن م – ص189
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ى عل>ويبقى وراء هذا موقف آخر وهو تجويز تقابل مخيلين مع ترجيح أحدهما      

 الثاني؛ وهذا من أدق مواقف النظر في الترجيح. وال ينبغي لإلنسان أن يتعب

جيح، نفسه في هذا التقدير، فإن أرباب النظر، وإن ذكروا في مسألة الربا طرق التر

ن فذلك شعبة من الكالم في المسألة، ومعظم االعتناء بإبطال كل فريق علة م

م امتناع اجتماع العلل.يخالفهم؛ ولكن الترجيح يدل على اعتقاده  

ن، فقد نجز مرادنا من هذا الفصل، وقد ابتدأناه ابتداء من يجوز اجتماع العلتي     

 الحقّ  وأردنا أن نفيد النا ر بهذا المسلك كيفية النظر ووجوه ازورار الطرق حتى يقر
 في نصابه، ويتبين تقرير المختار عندنا والتنصيص على لبابه.<51

≈ 

 اد  ر  م   تصوّركالم؛ بل هو  أيّ  ، وليس هو فحسب كالما  قاًّ ح   خطير  جلل  هذا كالم       

.ناجزا   في العلم حكما   به قوال    

كِرِيعلى  كان الردّ  ه إن  أال إنَّ       ن  قوله:هو  الجويني تحديدا   القياس وردّ  م   

 فإن قيل كيف يكون إجماع القائسين حجة وقد أنكر القياس طوائف من>     

كِرِيالعلماء، قلنا: الذي ذهب إليه ذوو التحقيق أنا ال نعد  ن  اء القياس من علم م 

، فإنهم مباهتون أوال على عنادهم فيما ثبت استفاضة الّشريعةوحملة  األمَّة

. وأيضا ه لم يوثق بقوله ومذهبهوتواترا. ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفت

ال تفي بالعشر من معشار  الن ص وصصدر عن االجتهاد. و الّشريعةفإن معظم 

 . فهؤالء ملتحقون بالعوام. وكيف يدعون مجتهدين وال اجتهاد عندهم،الّشريعة
 وإنما غاية التصرّف التردد على  واهر األلفا .<52

 ى جاوز الحدَّ حتّ  في منحاه صحيحا وإإلنكار فيه شديدا   إذا كان هذا الردّ         

تضاح وا باعتبار العامل الرئيس في اإلصرار على المواقف ولو من بعد  هور بطالنها

ة المذاهب، وما من عالم وفقيه إال وهو تحت لواء وربوبيّ  مذهبيّةهو ال فسادها،

كِرِيعلى  ؛ إذا كان هذا اإلنكارإال من رحم ربك من المخل صين مذهب ن  القياس  م 

ره حتما كما أخطأ في تعبي الّشريعةسلطان ومعظم األحكام، وليس  الحقّ له في 

اإلنكار منه أن يكون مستنده وهو من صلب منهاج ويني، اجتهاد، فما أجدر الج  

ي تأكيدا، مجرد االعتقاد المصرح لفظا ف الّشريعةفي معظم األحكام وليس  األمَّة

متناع اجتماع العلل''اعتقادهم اقوله:   

                                           

  51 ن م – ن ص 

  52 ن م – ص184



 ضالل المقاصديين

 

41 

 

ستهدف طبعا للتنبيه على فساد بيانه وكأنه يراد به سفسطة م ولسنا بحاجة     

لمفرد با العاّمة الخاصّةبالبناء في االستدالل على  ،بها أغرار العلم وقاصرو العقول

ن.المعيّ   

 في نصابه على الحقّ  ى يقرّ ه حتّ وجامع القول هنا في إيضاح اإلشكال وحلّ      

 وانتظامه، في الحقّ تعبير الجويني، هو بناء القول كله ال بعضه على أساس 

ل ة وفي بيانه؛ وما اختل واحد من هذه األنحاء إال كان االختالالحقّ قوانينه ونسقه 

 وليس يكون بعده إال ما هو مناقض للحق خارج عن إهابه من العناد ،افي جميعه

وهو أبلج، كما هو الحال والحاصل عند  الحقّ ة في إلى درك المجادل التحكّمو

.الِعلّةالجويني هنا في   

ي ، مركز ثقله فمنطقيّ وال بيانيّ وإن جمع بين ال ،المشكل عند الجويني إنَّ      

.قبلهمن  الجصّاصبخالف  منطقيّ ال  

 ز  يْ مَ  قّ الحنسق القياس ال ينبغي في  وقصدا في القول والجهد نقول بأن     

دد كون القول بامتناع تع الحقّ ؛ فلزم اتباع فيه بحسب موضوعاته وحقوله

ي ف التحكّمالتباع  العلل مناقض للحق في السماوات واألرض، ويكفي هنا زاجرا  

، يكفي الّشريعةو الّدينفي االجتهاد صلب  األمَّةأمر خطير بغير حق، أمر نهج 

دت أهواءهم لفس الحقّ ى: }ولو اتبع قوله تعالوتذكرة لمن يتذكر  لمن ينزجر  زاجرا  

(73السماوات واألرض ومن فيهن'{)المؤمنون  

ن ينفي بأن تكون مجموعة القضايا المنتجة لقضية أو حكم معي المنطق إنَّ      

 الحقّ  الفقهي مبطل للطرد، ألن الحقل في. وهذا في تنزيله وسريانه أحادية قصرا  

 مقّدمةللنازلة في كليتها وآنها في اعتباره لل حدوثيّ يعتبر اإلطار المعطياتي وال

من الطرد في مجموعة  مناسبا   المنتجة للحكم؛ بمعنى أن ال دخول لما ليس  

 العلل.

:ومنه يستبط أن         

إال  لِعلّةاطريقان ومسلكان في تحديد  التَّقسيمو الّسبرال اإلخالة وال       

 مع معطى مجموعة العلل المعدودة المحصورة المنصوصة.

من  ؛ فقد يكون األصلالتّحديدتختلف من جهة هذا  معلّلةاألصول ال وأيضا فإنّ      

 أو على انتمائها إلى مجموع متعدد من الِعلّةخالل بيانه ونصه داال على أحادية 

 العلل محدد أو غير محدد.

:نا هو أنه علميّ استنباط  وأهمّ        
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 على إشكال للّداللةعلى الواحدية جامع  الّدالّة' الِعلّةإطالق لفظ '      

ما هو إنَّ  الحقّ في  التَّعليلالجهات. ف الجويني من كلّ  خاصّةوالقوم 

للقضايا والمقدمات أو الحوادث  بمجموعة العلل كلها كمجموعة حلّ 

ونحوه. المنتجة للقضية والحكم، وليس بتعيين واحدة بسبيل اإلخالة  

لجاج في هذا اإلطناب والعوج والمجادلة وال ب  الّسب   يتّضح  و ن  يَّ ب  ت  ومنه، أو هكذا ي       

 وهو بيّن؛ فالقتل كحكم الحقّ حتى جادل في  الِعلّةللجويني في سؤال تعدد 

قوله تعالى:  - !ومن أقوم من القرآن إشهادا - اوشاهده نصّ  الِعلّةليس أحادي 

ض فكأنما }كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األر

 ن، أو صنفين من مجموعةتي  لّ عِ هنا بِ  التَّعليل( فجاء 34جميعا'{)المائدة النّاسقتل 

لجويني عن ام  بالميزان، ثم ي   الحقّ و حمان منتظما  مين؛ فالبيان هنا بيان الرّ العلل عا

 في عناده ومجادلته فيقول بخصوص العكس:

او إن لم يستند إلى نص أو إجماع فهو مس الِعلّة>فالحكم الثابت مع انتفاء      

م ة. وهو كتعليلنا تحريالحقيقللحكم األول في االسم ومخالف له في المأخذ و

المحرمة بإحرامها، ثم إذا حلت وكانت حائضا فهي محرمة وإن زال اإلحرام. ولكن 

معلل تحريم الحيض مخالف لتحريم اإلحرام في وصفه وكيفيته. وكذلك إذا علل ال

رها من لمكان الردة أو غي الِعلّةإباحة الدم بالقتل الموجب للقصاص، ثم لم تنعكس 

ينتفي  ، فليس هذا من عدم االنعكاس، فإن القتل الواجب بالقتلمقتضيات القتل
 بانتفاء القتل.<53

≈ 

ة انيّ بيفانظر كيف كانت عاقبة عناده أن تكلف تكلفا غير الئق ليقحم مادة      

وليجعل الشيء غير مساو لنفسه، 'إن لم يستند إلى نص أو إجماع' شعرية 

ي زائد مختلق؛ وهو عند هللا تعالى وفة بمخرّقفجعل الحكم الواحد أحكاما متعددة 

 الحقّ ة في جادلهذا حقيقة ليس إال عين المو ه حكم واحد له حقيقة واحدة.كتاب

 نحو ولكن ليجادل فيه ب ،ال ليستدل به الحقّ ؛ ذلك وأنه أول ما بدأ به ذكر ن  يِّ ب  وهو 

، فقدم قوله بما يلي:المماراة جليّ قصد في و مصر في العناد  

كام ارتبك فيه الخائضون في هذه المسألة، أن الذين سوغوا تعليق األح'ومما      

قالوا قد الواحدة بعلة الحيض واإلحرام للصالة والصيام؛ و بعلل تعلقوا بتحريم المرأة

كل واحد منها لو انفرد لثبت علة على االستقالل. ،يجب قتل الرجل بأسباب  
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ا. حريمات، ولكن ال يظهر أثر تعددهوقال من يخالف هؤالء: إنما يناط بالمحل ت     

ل؛ فإن من وقد يتكلف المتكلف فيجد بين كل تحريمين تفاوتا؛ وهذا بيّن في القت

استحق القتل قصاصا وحدا، فالمستحق قتالن، ولكن المحل يضيق على 

 اجتماعهما. ولو فرض سقوط أحدهما لبقي الثاني.

ي ا. فهذا منتهى المطالب فتصوّروال يكاد يصفو تعليق حكم واحد بعلتين      
 النّفي واإلثبات.'54

≈ 

ى ه صلوفي قول من القرآن العظيم مجادلة صريحة في ما تلونا  أليست هذه     

، هللا عليه وآله وسلم : "ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: الّشيِّب الزاني

 والنفس بالنفس، والتّارك لدينه المفارق للجماعة"55؟!
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)الباقالني( الطرد والعكس بين رسوخ علم القاضي مسألة   - 2  

الجويني وعناد جادلةم  د ومجرّ    

 

بمحض الباطل  الحقّ في  اللجوج اإلصرار والمجادلةالذي رأيناه من هذا       

س؛ وبعناد العكفي قضية الطرد و الصّريحسيكون له تبعة التمسك بالباطل  ،والعناد

:ال يلوي على شيء حاد على غير بصيرة من األمر  

'وما ذكره القاضي من كون الطرد متنازعا فيه، وكون العكس مستغنى عنه،      
 فمن التشدق والتفيهق الذي يستزل به من ال يعد من الراسخين.'56

 نِ تي  يم  مالذّ  نِ تي  الصّفن ي  ات  ه   هو القاضي، وأنّ  الحقّ ب الّدليللكن الذي يشهد له     

ا ال وسع لهما إال أن تعودا على صاجبهما. وهذا هو القول الذي قال به القاضي كم

 أورده حكاية عنه:  

لة ال يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاو :'وقال القاضي في معظم أجوبته     

بت على وفاق، إذ لو كان يعم لما ث ، فإن الطرد ال يعم في صور الخالفالِعلّةإثبات 

 ةالِعلّ المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه؛ والعكس ليس شرطا في الخالف في 

عكس التي تجري دليال وعالمة. فقد صار الطرد واقعا في محل النزاع وبعد اعتبار ال

ء من جهة أنه غير معتبر كما سنذكره على أثر هذا الفصل. ومن التزم نصب شي

ه في تي الشرح عليكما سيأ ،علما لم يلتزم نصب نفيه علما في نفي مقصوده

 مسلك العكس إن شاء هللا تعالى.

ات.والعكس ليس من مقتضيات نصب األعالم والعالم ،فالطرد إذا متنازع فيه       

 ما يصح ،يالويقبل تفصوقال أيضا: معتمدنا في قاعدة القياس تأصيال وفيما يرد      

نا ققددناه، وما تحفما تحققنا ردهم إياه ر نا من أمر الصحابة رضي هللا عنهم؛عند

علم أن فإنا على قطع ن يناه؛وما لم يثبت لدينا فيه ثبت تعد به عملهم قبلناه.

ال جميع وجوه النظر ليست مقبولة وال مردودة، والعقول ال تحتكم فيها مصححة و

مفسدة؛ فإنها إنما تحكم على األنفس وصفاتها، وما هي عليه من حقائقها، 

ال تدل لذواتها. سمعيّةوالعلل ال  
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الح فإذا ثبت هذا، فقد رأينا الصحابة رضي هللا عنهم ينوطون األحكام بالمص     

ن على تفصيل لها. فأما الطرد والعكس فلم يؤثر عنهم التعلق به، وليس هو م

معنى طلب المصالح في شيء حتى يقال استرسالهم في طريق الحكم 
 بالمصالح من غير تخصيص شيء منها يقتضي التعلق بالطرد والعكس.'57

≈  

ص لفظ بخصو علميّ الفي البيان  الّسدادعلى عدم  التّنبيهمن  ال بدّ  الطّبعب         

يراد  في علم المنطق ال عكسيّةال القضيّة'العكس' أو  هذا اللفظ لعكس'؛ ذلك أنا'

في  يّ عكسهي المنحى ال عكسيّةال القضيّة؛ فإن بها المعنى المستعمل فيه هنا

ون المعنى ك التّنبيهوالنتيجة. وأيضا لزم  مقّدمةية بتبادل موقعي الالّشرط القضيّة

ها، هو ية بنقيض عكسالّشرط القضيّةا لتكافؤ منطقيّ المو ف فيه هنا هو مكافئ 

 . لكن نحن هنا عمليا ومنهجيامنطقيّ مكافئ للعكس في صحيح االصطالح ال

ه.ناهذا البيان وإن كان كما بي وللرد، نساوق  

في قوله:  جوهريّ مقوله اللهذا الكالم أو النص يحدد  منطقيّ ال التّحليل     

 'معتمدنا في القياس . . . ال تدل لذواتها'

  مع دليله: منهاجيّ ال النّسقفهذا هو      

؛ نِ ي  وص  ص  ن  ، أي ما كان الحكم بمناطه م  ةنصّيفالقياس يكون على األصول ال     

ا . . . قوله: 'ما يصح عندن عنهم  في نهج الصحابة رضي هللافي  وهذا موصول بيانا  

 قبلناه'

ي ف عقليّ والرأي ال التّفصيلوما خرج عن هذا كان واردا في القبول والرد على      

ما ، وليس العقل؛ إنّ وواقع األمر للحكم الحقّ التي هي المحددة في  الحالة، شروط

.اء  ر  و   ر  صِ ب  م   العقل    

الجويني فهو:ا قول وأمّ        

'وهذا الذي ذكره القاضي فيه نظر عندي؛ فإن الغاية القصوى في       

ا صحب . والمصالح التي تعلق بهالّشارعمجال الظنون غلبتها متعلقة بقصد 

رسول  الرسول صلى هللا عليه وسلم لم يصادفوا في أعيانهم تنصيصا من

كانوا  ادفوا ذلك لماهللا صلى هللا عليه وسلم وتخصيصا لها بالذكر. ولو ص

ة لم يذكر الرأي في القص األمَّةمتمسكين بالنظر والرأي؛ فإن معاذا حبر 

 اهموال نر .والسنَّة الكتابالمشهورة إال بعد فقدان كل ما يتعلق به من 

انوا ك ،فالوجه في تحسين الظن بهم أنهم كانوا يرون التعلق بكل مصلحة؛
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رعه، يعلقون األحكام بما يظنونه موافقا للرسول عليه السالم في منهاج ش

طرد وكانوا يبغون ذلك في مسالكهم. وال يكاد يخفى على ذي بصيرة أن ال

. الّشرعوالعكس يغلب على الظن انتصاب الجاري فيهما علما في وضع 

 فمن أنكر ذلك في طرق الظنون فقد عاند، ومن ادعى أن الصحابة رضي هللا

، وكانوا الّشارععنهم كانوا يأبون التعلق بطريق يغلب على الظن مراد 
 يخصصون نظرهم بمغلب دون مغلب فقد ادعى بدعا.'58

≈ 

يرة . ما قاله القاضي إال قوله: 'وال يكاد يخفى على ذي بصهذا ال يعدو ف     

!. . فقد ادعى بدعا' فهذه دعوى خاطئة، وليس النزاع إال فيها  

ضمنه ، وذلك ما ولم ينكره والقاضي رحمه هللا لم ينف الطرد إطالقا     

ة: منطقيّ الجويني كالمه أو قل استدالله وهو سفسطة   

'. . فمن أنكر. . الّشرع'وال يكاد يخفى . . . الطرد والعكس . . في وضع        

وإنما نفى عمومها في صور الخالف، أي في غير حيز األصول من وضع  

:الّشرع  

'الطرد ال يعم في صور الخالف على وفاق'        

  ويؤكده قوله:     

'فإذا ثبت هذا فقد رأينا الصحابة . . . على تفصيل لها . . . بالطرد      

 والعكس.'

 

سفسطة جلية يزيدها صبغتها  وإذن فمسلك الجويني وخطابه هذا     

مسحة السفسطية تردد البيان بذكر الصحابة رضي هللا عنهم مما فيه من ال

وإن  ،القضيّة طرفا فيأصبحوا  ، فكأنهم رضي هللا عنهمعريةالخطابية الشّ 

!وإن من البيان لسحرا.على المخاطب،  اللبيان سلطان  

 الصّحيحعلى المعنى غير  وإذا كان  اهر النزاع بارزا في الطرد والعكس     

وضعي م لم المنطق، والعكس أحد موضعيه، أيعند القوم في اصطالح ع

ي في اشتراط العكس ورسوخ القاضي ف ثابت   الجويني ضالل   زاع، فإنّ النّ 

منه اختزاال  خاصّةو ،مقوله ل  عليه ك   دال  و  اهر في كالمه علم المنطق

لقوم هنا بالمعنيين، معنى ا التَّعليلفي  استيعاب حقيقة عدم لزوم العكس

.-وهما متكافئان - الحقّ والمعنى االصطالحي   
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إشكال المنطق  الّسبرفي اإلخالة و - 3  

عند الجويني يتجلى الِعلّة تصوّروفساد   

 

 

 ر  د شطتحيّ  تدت وارتفعحيّ ولئن ت   ت عندهم جميعا  الّ العِ  أمّ  الِعلّة  لكن      

كما  ذاته الِعلّةهي مفهوم  الِعلّة؛ هذه وارتفع كالمهم في عموم الفقه

في  التّناقضم من . وذلك هو المنطوي المكنون في ما يتوهّ دنا القول فيهمهّ 

'فأما الطرد والعكس .  . . التعلق بالطرد والعكس.'قول القاضي:   

وشأنه العظيم  الِعلّةة وخطر مفهوم محوريّ ة الالحقيقا القيمة وأمّ      

:يّ شرعالتقاسيم النظر  لجويني فيعليه من قول ا فليس أدلّ  ،والخطير  

:الِعلّةالقسم الثاني قياس '  

 لةمخيّ استنباط المعاني ال شرعيّ الوالقسم الثاني من أقسام النظر      

لك واإلجماع. ثم إذا وضح ذ الن ص وصالثابتة في مواقع  المناسبة من األحكام

نص، على الشرائط التي سنشرحها، وثبتت تلك المعاني في غير مواقع ال

؛ وهو على الِعلّةوسلمت عن المبطالت، فهذا القسم يسمى قياس 

ذا التحقيق بحر الفقه ومجموعه، وفيه تنافس النظار. وأكثر القول في ه

الكتاب يتعلق ببيان صحيحه وفاسده، وذكر االعتراضات الصّحيحة والفاسدة 

 عليه.'59 

  

ر عن ويعب»وإذا كانت المناسبة تعنى بالبحث عن علة الحكم المناسبة      
 المناسبة باإلخالة والمصلحة واالستدالل ورعاية المصالح وتخريج المناط.«60

، ومراتبه نشأ علم المقاصد'فمن الحديث عن المناسب وحقيقته وأقسامه      

 بقضه وقضيضه.'61       

ا لتقريره:منطقيّ وذلك مع لزوم اعتبار آني       

      'قال الشوكاني في المناسبة: »هي عمدة القياس ومحل غموضه 
 ووضوحه«'62

                                           

  59 ن م – ص175

  60 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية، 59
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≈ 

وجود  المناسبة مخيّلةاستنباط المعاني ال حين النظريّ  الحقل في ليس  الأوّ      

و ، كما هوالحكم معا   الِعلّةلعنصري الطرد والعكس، ألنهما ال يتواجدان إال بتواجد 

ز ما قبل تواجدهما. وهذا هو الذي يرفع ما في نصوص األصول. وهنا نحن في حيّ 

جدان.واجد يتوابعد التّ  الطّبعولكن ب في كالم القاضي آنفا. التّناقضيتوهم من   

ة ضمن مجموع ، علّ الِعلّةفي إيجاد  كطريق للحلّ  سِ د  ح  ال   هي عين   واإلخالة       

 العلل الحلول التي قد تكون محصورة أو غير محصورة:

'فإذا  هرت اإلخالة وسلم المعنى من المبطالت، وغلب الظن، كان ذلك من      

 سبيل ما يتعلق به األولون قطعا.

يل في سبحكم في أصل، وكان يلوح  وأنا أقرب في ذلك قوال فأقول: إذا ثبت      

ى األقص الّضبط، ولم يناقض ذلك األمر شيء؛ فهذا هو الظن استناد ذلك إلى أمر

 الذي ال يفرض عليه مزيد.'

≈ 

  ثم البرهان عليه وتقريره. الذي يلوح هنا الحدس المثير للوجود الطّبعب     

ه لعناد الجويني وفداء  ، فإن لعطبالباطل قريب او للحق جند  وكذلك لما كان      

، موافقتها في وجوب الطرد والعكس الطّبعوب الِعلّةمجرد العناد في قوله بأحادية 

ه ما دامت ن تقبلوية أما ليس للعقول السّ  التَّقسيمو الّسبرنجده يقول في طريق 

ويني:يقول الج   السماوات واألرض؛  

   وجدواه الّسبرن معنى 'سنبين اآل     

ي الظني مرسال بين معان ال يضبطها حصر كما ذكرناه ف التَّقسيموإن كان      

 .أيضا مردود في المظنونات هالمعقوالت ورددناه فيها، فقد قال بعض األصوليين: إن

فإن هذا الفن من  ؛ وهذا غير سديد.إحالة السابر األمر على وجدانه فإن منتهاه

إذا إلى العلم والقطع. وات من حيث ال يفضي قطعيّ إنما يبطل في ال التَّقسيم

لنظار إذا استعمل في المظنونات فقد يثير غلبة الظن. فإن المسألة المعروفة بين ا

سائل: كثر بحثهم فيها عن معانيها ثم تعرض السابر إلبطال ما عدا مختاره، فقال ال

 لعلك أغفلت معنى عليه التعويل.

نها، لمعاني والباحثون عقيل هذا تعنت؛ فإنه لو فرض معنى لتعرض له طالب ا     

ان والغالب على الظن أنه لو ك .والذي تحصل من بحث السابرين ما نصصت عليه

صل من فتح .للحكم المتفق عليه علة ألبداها المستنبطون المعتنون باالستثارة
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مجموع ذلك  ن غالب في مقصود السابر؛ وهو منتهى غرض النا ر في مسائل 
 الظنون.'63

≈ 

مذهب.  كلّ  التّناقضهنا ذهب في الخطأ وويني الج         

، وال بصيرة الحقّ مه بعين الباطل على غير هدى من فأما الخطأ الظاهر هو تحكّ     

ناه. بيّ  الطّبعالموجبة للحكم؛ وهذا ب الِعلّةبأحادية تحكمه   

ني إال ليست تع أو اإلخالةِ  الّسبرل إليها بالمتوصّ  الِعلّةوأما تناقضه فهو أن هذه    

االسترسال مع المصالح؛  عدم    

اط لقاضي للطرد، ونفيه الشتراألول ا وهذا هو عينه المعنى المنطبق بالردّ       

، الخطأ الذي ، وذلك خطأ مبينالِعلّةالعكس معناه عدم اقتصار الحل على هذه 

عليه الجويني إصرارا ليس يؤدي إال لحقيقة واحدة، وهي ضالل مذهب  أصرّ 

خطير ة أو قل هذا األمر الالحقيقوهذه  وفساده واختالله. التَّعليللجويني كله في ا

و  ،ظعظة بينة لمن يتع وفيه ،والمنظار الفقهي للجويني التّصوّرعلى مستوى 

:انتهى وغاية إليها هذا األمر في قوله خالصة للباب تجلى يغة لمن يعتبر؛لعبرة ب  

، فنرجع وتنويعه، وما يفيد منه وما ال يفيد الّسبر'وإذا ثبت ما ذكرناه في معنى      

 اآلن إلى غرضنا في إثبات معنى األصل فنقول:

؛ وهذا مشكل من أقوى الطرق في إثبات علة األصل الّسبرقد عد القاضي      

بطالن. جدا. فإن من أبطل معاني لم يتضمن إبطاله لها إثبات ما ليس يتعرض له بال

حكم. فعد  ما لم يتعرض له أيضا. فإنه ال يتعين تعليل كلفإنه ال يمتنع أن يبطل 
 الّسبر والتَّقسيم مما تثبت به العلل بعيد ال اتجاه له.'64

≈ 

َ  ف  وليس ي   يعم   منطقيّ ه نسق ، ألنّ ق  بِ ط  م   وضالل   فهذا ضالل        ن فيه بي ق  رَّ

!الال  ض   لمن يفقه بهِ  م  ظِ ، وأع  قطعيّ وال الظنيّ   
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العظيم: الضاّلل خ  نْ سِ  - 4  

صالحبالمَ  التَّعليلإلى  الِعلّةب التَّعليلنتقال الجويني من اِ    

 

مما أفضى  كله هو عدم انتباهه وعدم رجوعهالذي سبق من هذا  لكن األضلّ      

ره عنده:مما قرّ  الِعلّةإليه قوله بأحادية   

'وعندي أن األشباه المغلبة على الظن، وإن كانت ال تناسب األحكام، فهي      

باب؛ تناسب اقتضاء تشابه الفرع واألصل في الحكم. فهذا هو السر األعظم في ال

 ةالكليّ فكأن المعنى مناسب للحكم من غير فرض ذكر أصل نظرا إلى المصالح 

هض ن كل مصلحة ال تنت، فإالّشريعةواألصل، يعني النحصار المصلحة في أصول 
 علة، والشبه لو جرد ال يقتضي الحكم.'65

≈ 

 ك   هذا كالم       
 
أنه من استنكف عنه حرزا منيعا له،  الحقّ ن من جند وإ ،ط  ب  ه خ  ل

  وخرج عن طور سوي القول. ركبه الخطأ

 عنادا  باطل لباكه خبطه، ولم يكن له عنه مصرف لتمسّ  وبيانه، أي بيان     

 ، هو إساره وارتهانه في عالقة التقابل بين العلل واألحكام، مما هو نفسومجادلة  

ف  ووجوب العكس. وهذا هو ال الِعلّةمقول أحادية  هذا  تحديدا لداللة ن  يِّ ب  والم   ر  سِّ م 

ما تعقيد: يّ المعقد أ التّركيب  

 ليّةالكالمصالح فكأن المعنى مناسب للحكم من غير فرض ذكر أصل نظرا إلى '     

هض فإن كل مصلحة ال تنت ؛الّشريعة واألصل، يعني النحصار المصلحة في أصول

 علة'

:ابيانيّ ثلتين مم ن متضادتين متنافيتينيعتبر قضيتيوتعبيره بيانه في فهو        

)غير فرض ذكر أصل، األصل(    

كم فيها؛ بوجود الحكم للعالقة التقابلية المتح لكن االعتبار الكلي يقرر الوجود     

ظ االضطراب واالنتقال من لف يفّسرو يتّضحوذلك ما يرتفع أو بأصح التعبير 
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ل 'كبتحييد داللة الجمع 'انحصار المصلحة' إلى لفظ  'الكليّة'المصالح 

؛ فما المصالح عنده هنا سوى العلل.مصلحة ال تنتهض علة'  

لطرد الخاطئ سوى امذهبه في القول هذا ليس  أنَّ بيد أن األخطر هو      

 ،من الفقهاء واألصوليين العالمينعند  والمردود المجمع على بطالنه وعلى رده

ه الراسخين في العلم منهم وغير الراسخين، وليس لالنتباه إلي ،أولهم وآخرهم

.يّةعكسية الالّشرط القضيّةي المقابل أو الّشرطعلى المنحى  وضعسوى رؤية ال  

 التَّعليلوانظر كيف انتقل من  !والميزان الحقّ مآل المجادلة في  فانظر ما      

ين األحكام مه في عالقة التقابل الباطلة ببالمصالح؛ ألنه بتحكّ  التَّعليلإلى  الِعلّةب

ي العلل الت صالح؛ كيف وقد أزاح كلّ والعلل، أصبح له االطراد المرسل لألخذ بالم  

!على واحدةمنها جميعها وأبقى  ه  د  ن  عِ  لم يبق لها سلطان  

في  - هذا هو عين ما رد به يكون أن  عجبا   أشدّ  التّناقضوهل من عجيب       

ي وقدح به في درجة رسوخ علم القاضواإلخالة  الّسبرطريقي  - الطّبعحسبانه ب

ي ، والفرق كما ألمعنا إليه ليس إال في منحيالكتابِ  مما مأل شطر  أبي الطيب 

؟يةالّشرط القضيّة  

ح أنه كما صرّ  و نّ  -رحمه هللا  الغزالي فيه ليس يذكرني إال بما زلّ  وهذا      

على بصيرة مما يقول66 - زلته الكبرى في حقّ  ابن سينا رحمه هللا بخصوص 

ال هللا كما ق النّاسوأكثر  –عند األكثرين االفتراء والظلم العظيم الذي ال زال ساريا 

لَّ  زَّ و ج   مهرح عن جهل عظيم وتقليد ذميم في أنه يقول -ال يعقلون النّاسأكثر  ع 

ضر وهو على عكس ذلك تماما، وال ي !بأن هللا سبحانه وتعالى ال يعلم الجزئيات

حديث عرض األمم الذي رواه  جهل الجاهلين شيئا، وإنه كما جاء في الحقّ 

سيبعث النبي ومعه الرجل والنبي ومعه  أنه البخاري ومسلم وغيرهما وفيه

.ليس معه أحد، أي ممن آمن به من كل قومه، ويبعث النبي والرجالن  

إليه أكثر من غيره هو أن الوضع إلى حدود إمام  التّنبيهلكن الذي يجب      

، عليلالتَّ الخاطئ في  التّصوّرالحرمين رحمه هللا تعالى، وضع الفضاء الفقهي بهذا 

والغاية  ي للعلم وحكمته العملالحقيقد وليس ينال من إيجابيته باعتبار المقص

 لتَّعليلامحل  ليّةالكبالمصلحة أو المصالح  التَّعليل؛ ألن الخطأ في تقرير العملية

ي بقي منحجزا ومحصورا ف التَّعليلس على الخطأ البيّن في ، الذي تأسّ الِعلّةب

م لبناء عل الحقّ و الصّحيحالكلي  التّصوّرحيزه على انحجاز وانحصار موقعه في 

                                           

 66 انظر كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر،ج1، الخطأ الشنيع الثابت للغزالي وابن تيمية وابن القيم في حق ابن

. .252ص . . سينا       
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 التّصنيفالذي يدل عليه قول الجويني القوي على التقييم و الّشريعةومنهاج  الحقّ 

ات؛ قوله:التّصنيفو السلّماتقبل غيره وما دونه من  الحقّ للموقع   

. عيّةسمال األدلّة'فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلته. وأدلة الفقه هي      

وأقسامها: نص الكتاب، ونص السنة المتواترة، واإلجماع. ومستند جميعها قول هللا 
 تعالى.'67

وقوله:     

 'والرأي المبتوت المقطوع به عندنا، أنه ال تخلو واقعة عن حكم هللا تعالى     

وما  واألصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس الّشرعمتلقى من قاعدة 

 يتعلق به من وجوه النظر واالستدالل. فهو إذا أحق األصول باعتناء الطالب. ومن

ن االعتراضات عليها وما عرف مآخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده، وما يصح م

يفسد منها وأحاط بمراتبها جالء وخفاء، وعرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على 
 مجامع الفقه.'68

≈ 

   هذا ما قاله الشافعي رحمه هللا:ف الطّبعب     

ة، فيه داللة موجود الحقّ 'كل ما نزل بمسلم ففيه حكم الزم، أو على سبيل      

ه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب  –إذا كان فيه بعينه حكم  –عليه  ة على لالّدالاتباع 

 سبيل الحقّ  فيه باالجتهاد، واالجتهاد القياس.'69 

 من منهاج عتبر هذه النقطة المنحجزة في الطرف القصيّ لكن في ذات اآلن ت       

ج كمنه طوفيّةال للأوّ  التّخريق، هي نقطة شرعيّ الفي تحديد الحكم  الّشريعة

ين مقاِصديّ  للممثال  الّشاطبي، وللبناء هللا تعالىوشريعة غير شريعة 

ي شريكا هلل تعالى ف المكلَّفالذي جعل لذين من بعده، والمصالحيين قبله وا

 سبحان هللا المكلَّفحظ هذا حظ هللا وهذا  معنى للقول ؛ بل وأيّ الّشريعةمقصد 

وانتهى األمر عنده بتفاقم عظيم حتى جعل أركان الفرض من  !عما يقولون

كّمالال  ت فيم كّمالالمن جعلها والسجود  الرّكوعو القيّامت بل بصريح اللفظ م 

  !الصاّلة
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إعطاء رعاية  عد قليل تفصيله، لم يقف في حدّ كما سيأتي ب الطّوفيو     

ة سواء في الترتيب أو درج الّشريعةالمصلحة أو المصالح أكبر مما ينبغي في 

ه يقدمها أن النّاسألسنة  تلفظ لسانه كما تلفظح بصريح الكالم و، بل صرّ الّسريان

. .على الكتابِ والسنّةِ   

ر من غيمنهم حين انبرى  هو عين ما تبلور بلسان قوم العصر الّضبطوهذا ب     

له معنى إلحال أيّ إال ف؛ والّشريعةتحرج من قال ويقول علم المقاصد أولى من علم 

 رِّ ص  م   ه  نوّ د. جاسر عودة ي   يقول !محله؟
:على وجه التقرير يقول   يا  تبنّ وم   حا   

ني نفس المصطلحات تقريبا التي ابتكرها الجوي الّشاطبي'استخدم اإلمام      

 ريّةنظقد طوّر  الّشريعةصول الموافقات في أه كتابوالغزالي، لكنني أرى أن 

في ثالث نواح مهّمة هي كالتالي: الّشريعةمقاصد   

 كانت: "الّشريعة( نقله للمقاصد من "المصالح المرسلة" إلى "أصول 1)     

تفرد  تعتبر جزء  من "المصالح المرسلة"، ولم الموافقات كتابالمقاصد قبل 

اّص بدأ الجزء الخ الّشاطبيأبدا قبله بالبحث كموضوع أصولي مستقّل. لكن 

ها إلى باقتباسات من القرآن يقصد من الموافقاته ابكتبالمقاصد من ضمن 

لَّ تقرير أن هللا  زَّ و ج  ما له غايات ومقاصد في خلقه، وفي إرسال رسله، وفي ع 

أنزل من شرائع70، وكتب يقول عن المقاصد أنها "أصول الّدين وقواعد الّشريعة 

 وكليات الملة"71.

( نقله للمقاصد من "الحكمة من وراء األحكام" إلى "قواعد األحكام": 2)     

، ال اتالضروريّ  خاصّةوفانطالقا من أولويّة المقاصد وشمولها، رأى أن "الكليات" 

هذه  يمكن أن تحكم عليها األحكام الجزئية وال أن تدور عليها بالبطالن. وكانت

ضمن المذهب المالكي الذي هو  ة، حتىتقليديّ نقلة جريئة من األصول ال

اص" يعطي اللفظ "الخ –، والذي كبقية المذاهب المعروفة الّشاطبيمذهب 

مكانا متقدما على اللفظ "العام" أو الشامل عن طريق "التخصيص" )مما 

ا  سيناقش فيما بعد(.72 كما أّن الّشاطبي جعل العلم بالمقاصد شرطا الزم 
 لسالمة االجتهاد على كّل مستوى.73

اجه ة". ففي ما سياق احتجقطعيّ " إلى "الظنّية( نقله للمقاصد من "ال3)     

خاص المجلد ال الّشاطبيضمن األصول، بدأ  الّشريعةللمكانة الجديدة لمقاصد 

                                           

  70 الّشاطبي، الموافقات، المجلد2، ص6 )المصدر(

  71 ن م – المجلد2، ص25 )المصدر(

  72 الريسوني، نظريّة المقاصد، ص169

  73 الّشاطبي، الموافقات، المجلد4، ص229
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، وهو دلّةاألة االستقراء ولو كان ناقصا ولكنه متكاثر قطعيّ بالمقاصد باالحتجاج ل

المنهج التي تبناه في التوصل إلى المقاصد مبدئيّا ،74 وكان هذا أيضا خروجا 

ج على عن المنطق الشائع المبنّي على الفلسفة اليونانية، والتي تورد الحج

يد من و"يقينية" المناهج االستنتاجيّة )ويأتي المز النّاقصاالستقراء   نّية

لذلك الحقا(. التّحليل  

في الفقه  الّشريعةهو المعتمد لمقاصد  الّشاطبي كتابوأصبح      

ول اإلسالمي حتى القرن العشرين، ولكن اقتراحه أن تكون المقاصد ضمن "أص

 الّشريعة" كما يشير عنوان كتابه لم يالق مثل هذا الرّواج.'75 

≈ 

 ، إذا كان عدم استفحال االختالل في البناء الفقهي على طور الجوينيهكذا     

: أمتن ما كان عليها قيامهاراجعا باألساس إلى بقاء أركانه قائمة، بل على 

م الفقهية؛ وعليه لم يت األدلّةمن جهة 'ومستند جميعها قول هللا تعالى' 

والعبادة: }وما خلقت الجن  شرعيّ الالهام لوجهة الحكم  الرّكنتحريف أو هدم 

وجهة  الحقّ فهذا حق وهذا مهيمن، والوجهة  (56واإلنس إال ليعبدون'{)الذاريات

 المهيِمن.

يل رعاية لواقع االستبدال بدل الطّوفيعند  وصفا لحال وتحصيال   يح  رِ ص  التّ  مَّ ت   وإذا     

ان عة المصلحة شريعة هللا تعالى، شريعة مصلحة اإلنسبشريّ المصلحة أو قل 

فظ الذي لم يبق له من صلة بما أنزل على محمد صلى هللا عليه وآله وسلم إال ل

س ؛ فإنه ليلتقديم رعاية المصلحة يتّضح. وهذا هو المعنى كما سوف 'المكلَّف'

باللفظ. توالعبرة بالواقع ليس بتقديم ولكنه استبدال،  

 القرآن الكريم ومن بعدها دعوة إحالل على غرار ما وصفه ةالّشاطبيوإذا كانت      

علم  علم المقاصد محلّ يتموها' 'إن هي إال أسماء سمّ أحسن الحديث 

 ن  مِ ر  األبصاحتى غمر  وطفى ناء كلكلها قد الطّوفيّة، ليس ذلك إال عين الّشريعة

ها.ضالل  غاشيته   

يانها بل بب ،هي عينها ،الّشاطبيات ميسم المقاصد عند التَّقسيمت وإذا كان     

م وابن عبد السالمنقولة بحذافيرها عن الذين من قبله ابن تيمية  ،وأمثلتها

.وتحديدا   خاصّةوالجويني  والغزالي مديواآل  

                                           

  74 ن م، المجلد2، ص6

 75  د. جاسر عودة: مقاصد الّشريعة فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظوميَّة، تعريب د. عبد اللطيف

58-57ص واشنطن، اإلسالمي،لندن، للفكر العالميّ  المعهد الخياط،        
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 ولم يخرج هاة لم يتافقم خللق كل ذلك نقطة قصيّ ومتخرّ  متفرّقوإذا كان      

رة والبذرة الفاسدة فسادها من القوة إلى الفعل أول أمرها، هي البؤرة المدمّ 

يعة رمن حيزه المحدود له في ش الِعلّةبالمصلحة ال ب التَّعليلالمفسدة للخروج ب

 العليم الحكيم سبحانه وتعالى؛

 ما لّدينا'ويذكر ابن تيمية أن االسترسال بالقول بالمصالح المرسلة يشرع من      

 لم يأذن به هللا غالبا، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة االستحسان و
 التّحسين العقليّ  والرأي، ولكن بينهما فروق.'76

     'وضوابط المقاصد ومعاييرها عند ابن تيمية هي تماما ضوابط المصالح المرسلة 
 عنده.'77

ة ' تؤول إلى 'بيان وعرض ضوابط كل من المصلحمقاِصديّ و'ضوابط االجتهاد ال     
 المرسلة والِعلّة والعرف، وشروط التأويل الصّحيح.'78

المقاصد هي الموضوع  مخرّقومنشأ  الضاّللأول  متفرّقهذه البؤرة  فإنَّ      

 ،يهيهتدي لما اختلف فلى بالنظر قصد استجالء األسباب لمن ال األو   الصّحيح

وما  - رّب العالمينوخاض فيه من خاض حتى ضل فيه كثيرون ويضلون عن شريعة 

يحسبون أنهم في ذلك كله وفي غمرة الضاللة أغمار وهم  -قدروا هللا حق قدره 

!يحسنون صنعا  

عقبة كأداء؛ هي أبعاد والحمد هلل أن ليس في هذه المأمورية أمر ال يطاق أو      

، ا  خصيصت بيانيّ ال علميّ ال الّشرطثالثة تستوعبها على نحو أوسع كلي، جامع بين 

، علميّ ال الرّسوخاألولي شرطا في  منطقيّ وال عقليّ القواعدي ال مكوّنوال

أو بصحيح التعبير هذا  المادّةالموضوعاتي، الذي هو هذه  مكوّنوالمعطى أو ال

 في النّاسالخضم من القول المختلف المختلط الذي جمعت فيه كل اختالفات 

وأخطر  ة، بل في أعظمعلميّ نسبية االستعمال أللفا  يراد بها التعبير عن معاني 

مة هي والمصلحة والحك الّسبب و الِعلّة؛ فالّشريعةو الّدينالمعاني المتصلة بعلم 

غير ة التدّ ك لو ذهبت في قياس حِ حتى أنّ  ،عليه تغيرا فيما تدل  جميعها هنا أكثر 

 ما وجدت فيلو ذهب تقيس ذلك ة اللفظ، معجميّ لما يعبر عنه بدرجة نسبية 

ى ر واالختالف إلفي هذا التغي   شد تفاقما من هذه األلفا جميعا أ النّاسبيانات 

 هو الثقيل ليس أثقل منه وال أضنى - يقال الحقّ و -. وهذا هو ملتحليس ي   حدّ 

                                           

  76 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية، 295

  77 ن م، 520

  78 الخادمي: االجتهاد المقاِصدّي، حجيته . .ضوابطه . . مجاالته، ص204
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عن  ينفي هذه المأمورية، وسنحاول ونحن نستعين هللا جلت قدرته وغير مستغن

  !رهديه وتوفيقه أن نسلك في بيان هذا أحسن ما يكون من مسالك العلم والنظ

لتي يء كما عبر عنه د. جاسر عودة، أو النقوالت، واوكذلك هذا النقل الجرّ      

محض أ بالقول بيتجرّ يء حقا ألنه و هو نقل جرّ ويدعو إليها ولملتها؛ فهي أبناها يت

ع أساسا فمن يزعم الورقة بدل الجذر والجذ الباطل المبين في شأن عظيم؛

فهذا ليس في المعاني جرأة، وإن للشجرة أو المقود من السيارة دون المحرك؛ 

 أالجهالة؛ ذلك أن الخطأبيت إال تسميتها كذلك فقل جرأة جهالء بلغت مداها في 

 فه والجنون، والمقامجلوة حقيقة العقل وليس بعده في المدى إال السّ  جليّ 

، ةالّشريعهدر فيه العقل مقام عظيم، وهل هناك أعظم من مقام القول في الذي ي  

نزل به جبريل األمين على رسول هللا صلى هللا عليه  إال وحي   الّشريعةوما 

 فيما سيأتي على ما يستوفي إدراك العقول  وهذا سوف نبرهن عليه !وسلم

.لمن يتذكر ويخشى. تبصرة    

ال ف من البديهيات في كل تشريع )المقصودات واألهداف( وأيضا فالمقاصد     

 باسات'وسنترك التعبير 'اقت -وأما االستشهاد بآيات هللا تعالى تحتاج إلى إثبات.

ة.الحقيقفسيأتي بيان حظ ذلك من  -عهموض إلى يةالنَّقدوداللته   

الثالثة التي يزعم د. جاسر عودة للشاطبي سلوكها منهجا  النّاحيةا وأمّ      

 ة" فهي ال شك أمّ قطعيّ " إلى "الظنّيةلجرأته أو جرآته ونقله المقاصد من "ال

ور عودة عند الدكت علميّ الأو العقل  ةعلميّ التقييم اآللية  فيما يهمّ  خاصّة،الدواهي

.في موضعه بحول هللا تعالى وقوته. كما سيأتي  
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التَّعليلعقدة  حلّ   
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رةالقاصِ  الِعلّة مقولة   -1  

الجصّاصصالح باألحكام عند المَ  وتطابق     

 

:الجصّاصيقول أبو بكر    

ه وأيضا: فإن العلل إنما تستخرج ألغيار األصل. فأما األصل المستخرج من>     
 الِعلّة، فغير جائز أن يكون علة لنفسه.<79

≈ 

صور االختالف. هو  ما يكون منالقول المختلف على أشّد  ناتهذا من عيّ      

ي ليلالتَّعالكالم  ضرب القائم عليه أمر السماء واألرض، ألنه ينفي الحقّ مختلف و

ل ويخرج من أساليب اللغة، ليس العربية وحدها، ب مطلقا، قطعيّ لتعييني الا

ورة ولما كان البيان ص عموم اللغة اإلنسانية، أكثرها جريانا في البيان من غيرها.

ة للواقع والوجود، فهو قد نفى واختصر الكون من جزء من حوادثه حدسيّ 

ي ومنه فليس تفاقم قوله فوموجوداته؛ وهذا ال سبيل إلى القول وزعم صحته. 

نحالل مطابقة الحكم بالنص في الضمير من قوله >لنفسه< ليس هو إال تجلي ال

عات ات وتبلتّناقضلمحصور اإلمكان -واحدة من ال سلك التّرابط في بقعة الكالم ،

هذا  ، كفل استقامة القول وسالمة البناء، وما يعقلالترابط واالنتظامذهاب شرط 

ربانيون. إال العالمون ال  

، هو اهوضالل مذهبيّةوصبغته ويثبت سوء ال علميّ ال الصّدق ومن أشّد ما يثير     

حجم المبين الذي ليس يستشعره صاحبه حتى يط هذه الدالئل الواضحات والتخبّ 

:عنه فينكره  

 >وكان أبو الحسن يقول: لما ثبت وجوب القول بالقياس، كان لي أن أقيس     

ذ ة على أن أصال ليس بمعلول، وال يجوز حينئالّداللم على كل أصل، حتى تقو

 القياس عليه.

ليه. قيل ألبي الحسن: فإذا ثبت أن ههنا أصال يقاس عليه، وأصال ال يقاس ع     

فما أنكرت ممن قال: إن القياس غير سائغ على شيء من األصول حتى يقوم 

على أصل بعينه أنه معلول؟ الّدليل  

                                           

  79 نفس المصدر – ص140
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ل، إال فأجاب: بأنه ليس هاهنا دليل يدلنا على أصل من األصول بعينه أنه معلو     

ى ما ذكرناه من صحة وجوب القياس في الجملة. فلو أنا توقفنا عن القياس حت

لم نجد  ة على أصل بعينه أنه معلول، ألدى ذلك إلى إبطال القياس، ألناالّداللتقوم 

صح  القياس فهو فاسد، ألن وجوب القياس قد على ذلك دليال، وما أدى إلى إبطال

 في الجملة بالّدليل الذي ذكرناه.<80 

≈ 

تخاله  وعجيب ما أقرته المذهبيات من الهراء لعمري إن هذا من المضحكات       

قوله:       منها وقطنا !قوال تبني عليه فقها ، واتخذتهعندها علما  

ول أنه معلول< >ليس هاهنا دليل يدلنا على أصل من األص       

 وليس له وهو ينهج القياس حاجة إلى أركانه التي ال يمكن في السماء وال     

 بعدها بابا   ال بها. وأعجب منه أن يجعلالحديث عنه إ الخوض وال في األرض

ها على الباب السابع والثمانين 'في ذكر الوجوه التي يستدل ب، مخصوصا  

نظمة ي لدى المصنف نقيضان ال يجتمعان أبدا ف بهذا تقرّرف كون األصل معلوال'

. وال في عقله مما ينتظم عند اإلنسان  

بة هنا التفاوت واالضطراب هو قوله وما جعله بمثا قَّ ح   والذي يزيدك يقينا أن       

الحجاج: األحكام، منزال إياه منزلة ومقام التدليل على هاتيك  

ه بأغراض سفيه: أن الحكيم تتعلق أفعال>فإن قال قائل: الفرق بين الحكيم وال     

محمودة، فوجب أن تكون أحكام هللا وأفعاله متعلقة بأغراض محمودة، من حيث 

ها.كان حكيما ال يجوز منه العبث، وتلك األغراض هي العلل التي ال تتعدى أصول  

 قيل له: من ههنا أتيت، وذلك ألنك حين جهلت علل المصالح، وعلل األحكام،     

نفصل عندك إحداهما من األخرى، أجريتهما مجرى واحدا.ولم ت  

ال وعلل المصالح ليست هي علل األحكام التي يقاس عليها أحكام الحوادث، و     

 يوقف عليها إال من طريق التوقيف.

نكر أال ترى أن صاحب موسى عليهما السالم لما فعل تلك األفاعيل التي است     

عليه السالم على عللها من طريق النظر موسى  اهرها مما لم يقف موسى 

نة أما السفي»والرأي، ولم يعلمها إال من طريق التوقيف حين بينها له بقوله: 

(80)الكهف«وأما الجدار» (80)الكهف«وأما الغالم» (79)الكهف«فكانت  
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وعلل األحكام إنما هي أوصاف في األصل المعلول ليست من علل المصالح      

منا في شيء، والمصالح نفسها هي األحكام التي تعبدنا هللا تعالى بها، وقد عل

حة حين ورود النص: أنه لم يفعلها إال حكمة وصوابا، وإن لم نقف على وجه المصل

 في كل شيء بعينه.

 ا هي في المتعبدين ال في الحكم، وذلك ألنه جائز أنوعلل هذه المصالح إنم     

ليس ذلك يكون في المعلوم أنه لو لم يتعبدنا بها لفسدنا، وإذا تعبدنا بها صلحنا، و

 من علل األحكام في شيء.<

≈ 

 من بعد التأكيد على داللة هذا القول أو الكالم من غير اهتمام بمدى صحته     

ثيل قضة الحاصل للمراد؛ هو في نفسه يزعم تمداللته على مناوالجزم بوسقمه، 

هوم ع إلى نقيضه، وذلك أن إبطال مفلقياس، وسلوكه في القول ولفظه ينزأهل ا

 ، هو إبطال مفهوم وحقيقة القياسمن حيز مستحيل خروجه عنه الِعلّةوحقيقة 

، أي قائمة على العلم والحكمة. ومن سعى هذا الحقّ هي ب الحقّ منه ألن أحكام 

ولو بلفظه وهو ال يشعر، فكأنه يقول بإمكان إبطال القياس كلية. عيالسَّ   

َِ س  ن  من بعد هذا التأكيد الهام، لِ       الكالم، وكالم اآلدمي إذا  ج  و  ولنبرز عِ  ن  تب 

 فهذا ال !مختل بناؤه من أساسه؟ ابه االختالف، فكيف بفاسد من سنخهطال ش

من االستقامة  علميّ الما هو من صبغة البناء من بعده يؤمل منه وال يرجى 

 واالنتظام.

أال إنه ال يصح، وال يمرر هذا المسلك الحجاجي، إال عند أغرار العلم ولو د عوا      

 مفاسد وكل ما ال فهو مسلك جمع كل ة وشتى األلقاب؛عالميّ وأشير إليهم بال

ف بتخل استحال آخرهفقد ا، جدليّ استدالال؛ وهو إن كان في أوله جوابا و يجوز منعا

.جلّي الغصبدليله عن المدلول، استحال   

ب ة القائل والسائل، والمخالفتان، الغصافتراضيّ فهو في  جدليّ ا الجواب الأمّ      

عن المدلول، هو في نقل محل النزاع من الحكم إلى المصلحة،  الّدليلوتخلف 

!وشتان ما بين األحكام والمصالح  

. .  ه، وجعله الصدر في قوله: >فإن قال قائل .ض  فالغصب  اهر استهل به وفر       

ون ال تتعدى أصولها< وفيه وضع عنصر 'المصالح' من خالل مرادفه 'األغراض' وليك

ا<. ا من قوله: >قيل له . . . مجرى واحدجدليّ ويكسب إثره قيمة تقريرية موجبة 

م إنما محوره طرفا المدِعي والمعترض، ولكن الخطر كله والفساد هو أن المقا

نها أو والخطابي لتقريراته سواء الموجب م بيانيّ هو التأثير ال جدليّ ال مكوّنوخطر ال
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لب وجبة في حالتنا هاته؛ فالقيمة التقريرية الم ي، كما هو هذا المثال الواضحالس 

 هنا هي للمدعي لدعوى خاطئة.

لبة السحرية تأثيريّ فإن هذه الورائز انتظامه،  الحقّ  بقوّةلكن و      لتقريرية ية لالس 

رى تتشتى، بعدها مفاسد  هنا، فما المصنف حالرها؛ وكما هو دة ال تعدو قجدليّ ال

خطال.لغوا و  

الذي إن ذهبت تسوغه على محمل من المعنى لن تجده إال لغوا،  فأما الكالم     

 فهو: >وعلل المصالح . . . من طريق التوقيف.<

فسه األول مكرور من متضمن ما قبله وسيكرره مرة ثالثة في الكالم ن الّشطرف     

كّملال الّشطرفي  إنما هي أوصاف في األصل المعلول للنص: >وعلل األحكام  م 

<؛ والترقيم مضطرب اضطرب به معنيا ليست من علل المصالح في شيء

ين األحكام' و'المصالح'.بيانيّ العنصرين ال  

هو بجوار مضطرب متصل، أربى اضطرابه على الذي من قبله وأما الخطل و     

 فأكد حقيقته، فذلك ما جاء في النص إلى آخره.

 صّاصالجأن  ويستبين  كثيرا على نعمة العقل،  لك، واشكر ربكفهنا يتبين      

اختلط عليه المعنيان أو قل األمران، أمر األحكام وأمر المصالح، حتى أنه في 

لك وعلى ذ وحيث هما معا، لم يفصل بينهما؛سوقه لقصة موسى عليه السالم 

 كانت مؤاخذته وتعليل جهل معترضه.
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ق: رْ الفَ  قاعدة   - 2  

للمصلحة ج  تِ نْ م   للحكم والنصُّ  موجبة   الِعلّة    

 

قيه والف – 'علل المصالح' واللفظ المادّةإنه ليكفي الفقيه وهو يسمع هذه      

حكم أن ي ،يعرضها على ميزان البيانف -ال يكون إال بشرط البيان والمنطق

 واللفظ وما بني ونيط عليه من القول المادّةجازما جزما ال يخالجه تردد بفساد 

المعبر  الحقائقالبيان حقه أن يكون بالميزان متناسقا و أن مهما يكن قائله؛ ذلك

لك عنها منتظم البنيان. وهنا بالذات علة العوج ومكمن االختالل لكل ما رأينا من ذ

.عند الجصّاص فيما ارتبط بالنص أعاله  

ابق كم ينبغي أن ينطبق بالمصلحة وال المصالح ينبغي لها أن تطإنه ال الح       

 الحقّ يل برهان على مغايرة المصالح لألحكام، أن الحكم موقف األحكام؛ وأول دل

انطباقا أو على اإلمكان فيما هو اجتهاد، والمصلحة غاية؛ والجوهران في السماء 

 واألرض وعند العقالء ال يستويان.

ن ، أن تكوالحقّ أن يكون في موضع وحقل من القول  وال يعقل   وإذن فال يصح       

'علل  والجائز الصّحيحالممكن و وإنما'علل المصالح' والقول:  المادّةهذه 

.ل  لَّ )أو التقييمات( هي التي ت ع   والقيم   المواقف   ألنّ األحكام'   

 ومنه يتبين اجتماع األحكام والمصالح في قصة موسى عليه السالم، وإن     

وسى نكر مبينهما. فما عبر عنه ب'األفاعيل التي است على المصنف الفصل   ر  س  ع  

  اهرها' فهي أحكام؛ وما ذكره صاحب موسى عليه السالم: }أما السفينة فكانت

نة لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفي

والمصلحة. الِعلّة( ففيه 79غصبا'{)الكهف  

من الشروط التواجدية بحسب معطى  الحقّ فالحكم هو الفعل وهو موقف      

مع الشروط الوجودية المطلقة إذا كان العلم  العلم، أي يكون الموقف تناسقا  

، أي حين يكون الحكم حكم هللا تعالى العليم الحكيم، وهو هنا خرق مطلقا  

نة ، والمصلحة حفظ السفيبا  ص  أخذ الملك للسفن غ   الِعلّةالسفينة وإعابتها. و

 عالقة المصلحة بالحكم تّضحت، الحقّ هذا التجلي النموذجي  للمساكين. ومن

لة، التي كموقف، وبالتالي بعلة هذا الحكم، كون الحكم موقفا تحييديا أو مثبتا للع

لحة.ستحدد وتعين بإضافتها وإسنادها إليه، وهذا التحييد أو التثبيث هو المص  
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فقهي بيان الهنا لزم التوقف قصد ضبط ما يرى بذرة الشقاق في ال     

لزم نا كلهم جميعا. هاه ينمقاِصديّ العند الفقهاء واألصوليين و علميّ الو

لفة التالية:ة المختبيانيّ الميز للعناصر ال  

علل األحكام -1  

علل المصالح -2  

3- علل المصالح ليست هي علل األحكام التي يقاس عليها أحكام 

 الحوادث،81 وال يوقف عليها إال من طريق التوقيف.

لمنا المصالح نفسها هي األحكام التي تعبدنا هللا تعالى بها، وقد ع -4

جه حين ورود النص: أنه لم يفعلها إال حكمة وصوابا، وإن لم نقف على و

 المصلحة في كل شيء بعينه.

علل هذه المصالح إنما هي في المتعبدين ال في الحكم. -5  

 بيانيّ اء للترابط ال، وهي كما وجب اقتضأي أن علة الحكم هي داخل النصّ  

بالنص للحكم. الموجبة شرعا   الِعلّة، هي علميّ ال  

 كلية، أي يّ التّشريعوأما المصلحة، وال نريد هنا علتها، فهي الغاية من النص 

م( ، الحكالِعلّة) لعنصري   الّشريعةو الحقّ الغاية أو الحكمة في هذا االقتران في 

.الممثلين للنصّ   

موجبة للحكم بالنص، والنص منتج للمصالح: الِعلّة أي أن  

المصلحة أو) المصالح( ←الحكم )بالنص( و النص  ← الِعلّة  

المصلحة )أو المصالح( ←، الحكم( الِعلّةأو )   

ا علل المصالح ليست هي علل األحكام التي يقاس عليهوتبعا لكون '

'أحكام الحوادث  

وصة ، أي المنصالّشارعمن وضع  الِعلّةالتي يقاس عليها هي من صنف  الِعلّة فإنَّ  

.الجعليّة الِعلّةأو ما يشار إليه ب شرعيّ الفي النص   

                                           

 81 بالطّبع مع مالحظة خطأ الترقيم؛ فالموضع الصّحيح للفاصلة هو بعد لفظ 'األحكام' وإال فسد الكالم

المبتدأ على الضمير لعودة       
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كما، باعتبار النص كذلك ح بيانيّ العملية لملحق أو مغاير  الّضرورةومنه تظهر      

انب إلى ج مكوّنلتمييز وتحقيق مغايرة واختالف الحكمين، الحكِم النّصِ والحكِم 

كليهما داخل النص. الِعلّة  

تضاء لحقيقة اق ةعلميّ الإن أريد للبيان حقيقته وصبغته  التَّعليلومنه ف     

 ل أبدا  وجب أال يكون وأال ي حم التَّعليل، التّرابطوقانون  علميّ الالقاموس 

. للعلة المنصوصة شرعا يّ الّداللوإطالقا إال على هذا المعنى والجذر 

حين  همبيرة والكثيرة التي جرّاءها تلفيأو اإلشكاالت الكه يرتفع اإلشكال بومنه أو 

ساءلون يفرقون بين علم الكالم واألصول والفقه، ويت التَّعليليتكلمون عن سؤال 

موطن  في التَّعليلويرونه كذلك من القول ب تساؤل المنكر مما يحسبونه تناقضا  

 ونفيه في موطن آخر:

وأهل  فعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفيةوأما الفقهاء من المالكية والشا»     

ؤالء والحكمة، لكن كثيرا من ه الّسبب الكالم كالكرامية وغيرهم، فإنهم يثبتون 

بألوان،  ّديناليتناقض، فيتكلم في الفقه بلون، وفي أصول الفقه بلون، وفي أصول 

 ةيّ شرعال لحكم، وفي أصول الفقه يسمي العللففي الفقه يثبت األسباب وا

 التَّعليلينفي الحكمة و الّدينأمارات، خالف ما يقوله في الفقه، وفي أصول 

و الذي ، لظنه أن قول القدرية ال يمكن إبطاله إال بذلك، والقليل من هؤالء هالكليّةب

يحقق الحكمة ويبين رجوعها إلى الفاعل الحكيم، مع حصول موجبها في 
 مخلوقاته.«82

≈ 

حال في الغور وفههنا يتجلى االختالل بوضوح، ويطفو على السطح ما هو      

ير ابن العمق من التوتر واالضطراب. فتقلبات ألوان التكلم والقول كما جاء في تعب

مَّىال بالمدلول واالسم بالتيمية رحمه هللا، إنما هو في عالقة الدّ  في  م س 

'.'الحكمةو 'اإلمارة'و الحكم''' والِعلّة'و' الّسبب'عناصر:   

 سانّ لّ ال ه، ألنّ لسان   ّل  ك  لهذه العناصر؛ أي أن لِ  بيانيّ ال التّحديدأي يتجلى عدم      

؛ بل سان  اللّ  واحد منهما اختلف   أساسها المعجم والقواعد، وإذا اختلف أي   نظمة  

لب الّشرطالكالم بهذا  افتقر ستقرار االي إلى تقرير حقيقة اللسان لعدم كفل الس 

ام.انتظ الوفي استعمال األلفا  بغير تساوق  طذاته بفعل هذا التخبّ  معجميّ ال  

                                           

 82 ابن تيمية، تلخيص االستغاثة، ج1 ص444. شرح األصفهانية ص162. منهاج السنة ج1 ص455: مقاصد

150ص تيمية ابن عند الّشريعة       
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 أي عدم وحدة المعجم فهو افتقاد لشرط القاموس التّحديدفأما عدم      

ة الخطاب والقول أو الكالم.علميّ ، ومنه فال صحة لدعوى علميّ ال  

 فهو دليل معجميّ وأما االضطراب وعدم االنتظام وعدم االستقرار ال     

المنظور إليه في  الحقل  للموضوع و التّصوّروتجلي لعدم حصول 

اته وأبعاده.مكوّن  

يقول ابن عاشور رحمه هللا:       

ع لل وتعبدي. وقد تفاو      ت 'فكانت األحكام عندهم )يعني الفقهاء( قسمين: م 

ي المجتهدون في إثبات هذا النوع األخير، غير أننا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا ف

ليلها بحسب تع الّشريعةوالقياس قد أوشكوا أن يجعلوا تقسيم أحكام  التَّعليل

 ثالثة أقسام:

ع لَّل ال – 1       محالة، وهو ما كانت علت ه منصوصة أو موم ئا إليها، أو نحو قسم م 

 ذلك.

وقسم تعبّدي محض، وهو ما ال يهتدى إلى حكمته. – 2       

 وقسم متوسط بين القسمين، وهو ما كانت علته خفية واستنبط له – 3     

ع كراء الفقهاء علة، واختلفوا فيه، كتحريم ربا الفضل في األصناف الستة، وكمن

ين. ألرض على اإلطالق عند القائلين بالمنع على اإلطالق من الصحابة والتابعا

. فمن أجل إلغائه الّدينوفي إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه في 

ننت وتوقيه مالت الظاهرية إلى األخذ بالظواهر، ونفوا القياس. ومن االهتمام به تف
 أساليب الخالف بين الفقهاء، وأنكر فريق منهم صحة أسانيد كثير من اآلثار.'83

≈ 

ه ، الذي هو نفسالتَّقسيمهنا يظهر لنا أيضا وبكل وضوح لمن يرى أن مناط ه     

صحة  مما هو شرط ثابت  ، أن هذا المناط غير  للتَّعليل واإلثبات النّفيمناط 

، مةالحك ، وفي الثاني عاملالِعلّة والتقييم؛ فنجده في األول عامل التَّقسيم

 بالنسبة لالستنباط؛ فهو مدفوع الِعلّةإلى عامل  يّ صِ الذي هو في الطرف الق  

هو ما الح من أول ما الح من بادئ النظر  الّضبطمردود باألحرى واألولى. وهذا ب

كما سيأتي ذكره في  'أهل المقاصد'ضالل  دِّ ونطق به لسان أهل العلم في ر  

 مواضعه.

                                           

  83 مقاصد الّشريعة البن عاشور، ص241-240
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 ي للنصّ الرّكنالمستنبطة كالهما من المحور  الِعلّةالمنصوصة أو  الِعلّةف     

هنا  علميّ الهذا هو المرتكز األول الذي يفرض نفسه في البناء  الطّبعوب -شرعيّ ال

وأما الحكمة فهي خارج هذا اإلطار وهذا المحور؛ بل هي  -من جهة االصطالح

ة د دالّ أي أننا بصد ، الحكم(الِعلّة) الممثل تكافئيا بالزوج شرعيّ الصورة للنص 

ة:حكمة معين تشريعيّ أمكن تسميتها بدالة الحكمة، تنسب لكل نص أو فرض   

كممجموعة الحِ  ←        النُّص وصح: مجموعة    

حكمة ←، الحكم( الِعلّةالنص = )       

مته أو ة للعنصر موضوع التطبيق، الذي صورته حكجوهريّ يهم البنية ال التَّعليلف

 الحكمة منه.

 ي لعنصر النص، أ جوهريّ يفيد أن ال اعتبار لدالة الحكمة إال بعد االعتبار ال وهذا

.للتَّعليل  

 لصورة العنصر، أي الحكمة منه، في بنيته ربط وإقحام ومنه فأيّ      

 يكفي ةمنطقيّ ال النّاحيةة هو عين الفساد والخطل. بل ومن جوهريّ ال

لحكم لاختالف االنتماء، الذي أمكن اعتباره هنا اعتبار الب عد، يكفي ذلك 

( لحةأو المص)والحكمة  الِعلّةجتمع فيها ات التي تالتَّقسيمبفساد هذه 

.معا    

ير وكما أن التطبيق هنا غير تبايني، فكذلك أمكن اعتبار تطبيقات أخرى غ     

والفروض نفسها، نحو مجموعة أجزاء  ةشرعيّ ال الن ص وصتباينية من مجموعة 

د مجموعة الحكم المعتبرة سابقا، وإنشاؤ ها على عالقة االنتماء إلى أجزاء متصاع

رئيسيّها )عدد عناصرها( بحيث تمثل دوما تقطيعيات84 لمجموعة الحكم. فما 

باختالف درجاتها إال منها، وبتطبيقات متباينة. ةمقاِصديّ الكليات ال  

.التَّعليلعن إطار ومحور  قاصدصالح أو المَ خروج المَ ومنه يستنتج       

حدود الم الحيّزولو أريد على مسلك االجتهاد ربط المصالح بالحكم في     

 لتَّعليلاللمصالح المرسلة؛ فالرابط والواصل في ذلك لن يكون على بعد 

 ما  اس ، وال هو جائز إطالقا تسميته تعليال  شرعيّ الالنصي  الرّكنفي 

لحة مشتركا إال أن يميز بملحق مميز ومباين، كأن يسمى تعليل المص

ل.األص التَّعليل، التَّعليلبقيد النسبة للمصلحة تمييزا له عن   

 

                                           

84 Partitions 
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ق رْ لقاعدة الفَ  ينمقاِصديّ ال افتقاد   - 3  

التَّعليلو الِعلّةفي  والبلبلة    

 

معرض العنوان المعبر هو قوله في عندهم والذي يؤكد حقيقة هذا الفساد      

إبرازه:    أيضا عما نحن بصدد  

قابلة للقياس عليها الّشريعة'أحكام   

 باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية'

:يقول       

ا إلى هلم جرا أن يقيسو د الصحابةهع)أي الفقهاء( من  'ومن ثم استقام لهم     

للمقيس  رعالشّ بعض األشياء على بعض فينوطوا بالمقيسة نفس األحكام الثابتة ب

ن م الّشارععليها في األوصاف التي أنبئوا أنها سبب  نوط الحكم، وأنها مقصود 

ن أحكامه؛ فإن كانت تلك األوصاف فرعية قريبة سميناها علال مثل اإلسكار، وإ

ناها ا مقاصد قريبة مثل حفظ العقل، وإن كانت كليات سميكانت كليات سميناه
 مقاصد عالية، وهي نوعان مصلحة ومفسدة. وقد تقدم ذلك كله.'85

لّمفاالختالط  اهر في جمع المختلف في االنتماء على       ال وجود له في  س 

ن م الّشارعوالميزان؛ بل إن قوله: 'وأنها مقصود  الحقّ المنطق وال ينبغي له في 

؛ ما ليس بحق الحقّ أحكامه' أضاف إلى ضالل الجمع للمخالف ضالل التقول على 

ال تنطبق بالمقصود. ةشرعيّ ال المنصوصة و الِعلّةأو  فالّسبب  

الهام  الّسؤالأو  الحيّزوهكذا لننظر إلى ما يسطر دوما ويثبت بخصوص هذا      

  :التَّعليل، سؤال والخطير

، فإن ضالتّناقبلفظ  الّسؤالإذا رأينا كيف عبر ابن تيمية رحمه هللا عن واقع هذا      

، الّسؤالما إخالل في حق هذا كما قال الريسوني قد أخل منهجيا أيّ  الّشاطبي

 فلم يوفه قدره:

 'الفصل األول

التَّعليلمسألة   

                                           

  85 ن م – ص350
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 ابكت» الّشاطبيالتي افتتح بها  «الكالمية مقّدمةال»سبقت اإلشارة إلى      

الح برعاية مص –جملة وتفصيال  – معلّلة الّشريعة، وتعرض فيها لكون «المقاصد

ن هما:سببيّ العباد. وأعود اآلن لهذا الموضوع ل  

ا جاءت قصيرة جدا )في صفحتين(، بل يمكن اعتباره مقّدمةكون تلك ال – 1     

 نظريّةل ي تشكل األساسالت التَّعليلقاصرة، بالنظر إلى األهمية الكبرى لمسألة 

 مقّدمةتحتاج إلى بسط أكثر مما جاء في هذه ال –لهذا  -المقاصد. فهي 

 المقتضبة.

أمورا غير  –أو ربما بسبب اقتضابها  –رغم اقتضابها  –أنه أثار فيها  – 2     

ر مسلمة، وتحتاج إلى مناقشة وتحقيق، وذلك عند إشارته إلى القائلين وغي

.التَّعليلالقائلين ب  

التعبّدو التَّعليلبين  الّشريعةأحكام   

:الّشاطبيالمقاصد قول  كتابالمشار إليها من  مقّدمةجاء في أول ال       

، وضعكالمية مسلمة في هذا الم مقّدمة ولنقدم قبل الشروع في المطلوب»     

ا، وهذه  دعوى وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل مع 

«حة أو فساد ا، وليس هذا موضع ذلك.ال بد من إقامة البرهان عليها ص  

 ، وهذا يعني أنه ال خالف فيها. ومع ذلك«مسلمة»بأنها  مقّدمةفقد وصف ال     

وهذه دعوى ال بد من إقامة البرهان عليها صحة أو »فقد احتاج إلى القول: 

وليس هذا »نى بقوله ، وليس هذا شأن المسلمات ثم لست أدري ما ع«فسادا

؟ مع أن هذا هو أنسب موضع لذلك. ثم هو قد أقام البرهان فعال على «موضع ذلك

لمسألة ، وإن كان بإيجاز شديد. ولعله يشير إلى البراهين المفصلة لالقضيّةصحة 

.الكتابستأتي مبثوثة في مواضع أخرى من   

 قد وقع الخالف»، فذكر أن المسألة «مسلمة»ناقضة قوله في م   ثم استمرّ      

ما أن بعلة البتة. ك معلّلةفيها في علم الكالم، وزعم الرازي أن أحكام هللا ليست 

ح برعاية مصال معلّلةأفعاله كذلك. وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى 

 فكيف يجتمع هذا مع قوله «العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين . . . 

؟ إال أن يقصد أنها مسلمة عنده، أو أنها مسلمة وإن خالف فيها من «مسلمة»

 خالف. وهذا هو األقرب، ولكن كان ينبغي توضيحه.

ة، قطعيّ ا كونها مسلمة عنده، فهذا ال شك فيه، بل إنه يعتبرها قضية فأمّ      

ا رفالمذكورة ط مقّدمةكعادته على االستقراء. وقد أورد في ال –معتمدا في ذلك 

 وضعت –جملة وتفصيال  – الّشريعةمن هذا االستقراء الذي يستفاد منه كون 
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 يّةالقضوإذا دل االستقراء على هذا، وكان في مثل هذه »لمصالح العباد. ثم قال: 
ا للعلم؛ فنحن نقطع بأن األمر مستمر  في جميع تفاصيل الّشريعة«.'86  مفيد 

≈ 

ضه عن إشكال اإلبهام واالختالف فيه أو قبل عرظر النّ  ّضِ كمفهوم بغ   التَّعليل     

هذا  هم. وإذا كانبنيان ونمقاِصديّ الس عليها للفحص والنظر، هو القاعدة التي أسّ 

 !أولى )هكذا( مفارقة ينمقاِصديّ الوقد جعله شيخ  - الّشاطبيقول  الريسوني في 

بِّر ا في  -  ع  ا والميزان م الحقّ ة؛ فلننظر بالحقيقمصيبا في ذلك كبد  الحقّ م 

!ة مفصلةالحقيقمقتضى هذا القول وما هي هذه   

 زالحيّ باإلخالل بتناسب  الّشاطبيعند  الصّارخاالختالل المنهجي الواضح و -    

؛ هذا مقاِصديّ أو شأنه في البناء ال همع أهمية وخطر التَّعليلوالعرض لمسألة 

.'القصور'االختالل الذي عبر عنه بيان الريسوني بلفظ سديد ب  

ة كإسقاط لبناء القول، فساده في عدم انضباط عالق بيانيّ فساد الوجه ال -    

ال بالمدلول في مادتي كلمتي 'المسلمة' و'المبرهنة'.الدّ   

وضمنه أيضا فساد قول الريسوني:        

، وإن كان بإيجاز شديد.'القضيّة'ثم هو قد أقام البرهان فعال على صحة        

ن: إما ، ال تقبل إال إحدى القيمتييةالصّدق فالبرهان حقيقة واحدة هي تقرير     

لة . بل وأي دالعلميّ الالقبول شرط . فكالم الريسوني خارج النّفياإلثبات وإما 

 لقوله:

ضع أخرى 'ولعله يشير إلى البراهين المفصلة للمسألة ستأتي مبثوثة في موا     

.'الكتابمن   

يها أو وهو يتكلم عن البرهان، برهان قضية يقوم عل' ه  لّ عَ 'لَ  دا لمادةنعني تحدي     

زَّ و ج لَّ باهلل  ؤ وجهل  ، سبحانك هذا تجرّ الّشريعةلبناء يضاهي علم  ؤّسسي  ع 

!فس عظيم  بالنّ  وجهل    

بين في ، وفي قاعدة البناء، كما يالّشاطبياختالل بناء قول  تقرير   د  ويؤكّ  ويزيد       

ي طبعا ف علميّ القول الريسوني التشكيكي واالحتمالي غير  موضع  ذات الوقت 

قوله: الّشاطبيبرهان   

. . .' «مسلمة»'ثم استمر في مناقضة قوله        

                                           

  86 نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي للريسوني، ص208-207
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وم باع الريسوني خطأه في تمثل مفهوم البرهان خطئا آخر في مفهلكن مع إت       

 المسلمة غير كامل االستيعاب عنده؛ فهو يقول:

صد أنها مسلمة عنده، أو أنها مسلمة وإن خالف فيها من خالف. 'إال أن يق     

 وهذا هو األقرب، ولكن كان ينبغي توضيحه.'

ة ذلك أن المسلمة حقيقة مقرّرة ومتعارفة في المجال الخطابي؛ فال نسبيّ      

 فيها داخل هذا المجال وال خالف.

اس ي تشكل األسالت التَّعليلمسألة »وهكذا سينتهي كالم الريسوني وفي      

 ةخاصّ وحسب تعبيره  -«التَّعليلالمقاصد هو  نظريّةوأساس » «المقاصد نظريّةل

ربي إلى مآل التجلي وموضع الميزان الواضح، وليقول بلسان ع -!'نظريّةفي كلمة '

 واضح ال تأويل فيه:

كعادته  –'فأما كونها مسلمة عنده، فهذا ال شك فيه . . . معتمدا في ذلك      

 على االستقراء . . .' 

لى كعادته ع –تعبيره: 'معتمدا في ذلك  من بعد اإلشارة إلى كون قوله أو     

في  ة  م  لّ س  فالم  ة وال يمت إليها بصلة. علميّ االستقراء' ال مسحة فيه لل

انت (؛ وما كالنسبيّةة )والميزان العنديّ  الحقّ المجال الخطابي ال ينبغي لها في 

 ىعل -ما قامت السماوات واألرض - ؤّسستمن شيء أن  غنيهاي   ةعلميّ الات النظريّ 

ن فيه حجة للحق، وليتذكر من يتذكر م التّفصيلاالستقراء. وهذا سوف يأتي 

الخائضين في شأن أعظم مما يظنونه، في زعم علم جديد يحل محل علم 

 الّشريعة؛ وما قدروا هللا تعالى حق قدره!
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 الفصل الخامس

 

التَّعليلمسألة  في حلّ  الثالثيّ  ظم  نْ المَ   
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'الِعلّة' للفظ يُّ الّدالل الحقل   -1  

 

ون منها المادية، وهي التي يتك الِعلّةأرسطو في الميتافيزيقا أربع علل:  ز  ميِّ ي  '     

الفاعلة، وهي المبدأ  الِعلّةالصورية، وهي الشكل أو النموذج؛ و الِعلّةالشيء؛ و

الغائية. الِعلّةالذي ي حدث التغير أو السكون؛ و  

: سفيّ فلعند األصوليين كما يقول الدكتور جميل صليبا في معجمه ال الِعلّةو     

 هي ما يجب الحكم به87.

ول الذي ، يراد به الفاعل والمبدأ األفلسفيّ ' في البيان الالِعلّةوكذلك يرد لفظ '     

 المعلوالت والمفعوالت؛ فهي علة العلل أو علة أولى، تمييزا لها عن تعود إليه
 الِعلّة الثانية والِعلّة الذاتية.'88

 

المواضع الثالثة في  مثل القوم هنا جميعا، وفي أحد وأهمّ  إنَّ       

بلبلة ة برج بابل و، مثلهم كمثل ما ي روى من قصّ التَّعليلإشكال ومسألة 

، لكن هنا لبعض لكسر قوة التحدي باالختالف هماأللسن لئال يسمع بعض

ظ ليس في اللغات واأللسن، ولكن في داللة كلمة واحدة هي كلمة ولف

دونهم  من الفقهاء والعلماء ومن النّاس' تبلبلت دالالت التَّعليل' و'الِعلّة'

لى ما شاء ال يزالون مختلفين إ فيها فيها فاختلفوا؛ وما لم ت َحيَّد البلبلة

يقول الريسوني:وميزان الرحمان في البيان.  الحقّ ربك؛ فهذا الحكم   

قد ذهب إلى توفيق آخر، فإن تفسيره لهذه  «البوطي»'ورغم أن الدكتور      

جهة،  يؤكد أيضا أنها من آثار الجدل الطويل بين المعتزلة والفالسفة من القضيّة

 المقصود في علم الكالم، هو غير التَّعليلرى. وهو يرى أن واألشاعرة من جهة أخ

المثبت  التَّعليلالمنفي هناك، هو غير  التَّعليلاألصولي الفقهي. ولهذا ف التَّعليل

دها التي يقص الِعلّةالتي يتحدثون عنها في علم الكالم، هي  الِعلّةف»هنا. قال: 

 الفالسفة، وهي ما يوجب الشيء لذاته . . . وال ريب أنه ال يصح أن ينسب هذا

التي  الِعلّةإلى أفعال هللا تعالى بأي حال . . . أما مراد أهل السنة ب التَّعليل

                                           

  87 التكبير الحرفي مني

  88 معجم المفاهيم واالصطالحات، موقع األستاذ، ترجمة وإعداد: الحسن اللحية - )بتصرف(
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ك، إذ التي تبدو لنا كذل الجعليّة الِعلّةيثبتونها لألحكام في بحث األصول، فهو 
 جعلها هللا تعالى موجبة لحكم معين89«.'90

≈ 

ل ضني للعقوليس ي حتاج إلى إظهار عدم انحصار الجدل الطويل والم     

'، فإن التَّعليل' هاته أو 'الِعلّةة في كلمة 'يّ الّداللاإلسالمي في البلبلة 

 يّ عقلالجهة الثانية أو البعد الثاني من مواضع المسألة واإلشكال هو 

ى باللفظ الشائع القريب. وهو الموصول عل فلسفيّ محض أو  وإدراكيّ 

الجهة ين. وعقليّ ة بمسألة الحسن والقبح الجوهريّ ارتباط  بقوّةمنحى ما 

ار صرف، ذلك الذي يضع اإلشكال أو إط الثالثة أو البعد الثالث منهجيّ 

اته، وّنمكالممثل والمالئم لكل  بنيويّ ال النّسقة والصّيغالموضوع في 

م( عن ، الحكالِعلّةعد النص المحدد بالزوج )تمييز ب  مما تحصل لدينا في 

ذي ، وهو البيانيّ سابق لل ا  فهذا منهجيّ  الطّبعوب ، الحكمة(.عد )النصّ ب  

.ي جلّيهشخصه وبرزه وي  ي    

 

 

  

                                           

  89 ضوابط المصلحة، 96/97

  90 نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي للدكتور الريسوني، ص231-230
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: التَّعليل حزم وسؤال   بن  اِ  - 2  

الِعلّةو الّسبب بين  والفرق   الّسؤال اد  عَ أبْ   

 

  ضه البن حزم رحمه هللا:الريسوني في تعرّ يقول الدكتور      

'وأبدأ أوال باإلشارة إلى أن هناك قدرا من الخالف مع ابن حزم، يمكن أن يؤول      

را من . ذلك أن كثي«تحرير محل النزاع»إلى الوفاق، انطالقا مما يسميه األصوليون 

 الخالفات، قد تكون راجعة إلى اختالف لفظي واصطالحي. وقد نبه ابن حزم على

واألصل في كل بالء وعماء وتخليط وفساد: اختالط األسماء، ووقوع »هذا فقال: 

ي اسم واحد على معاني كثيرة، فيخبر المخبر بذلك االسم، وهو يريد أحد المعان

التي تحته، فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر، فيقع البالء 
 واإلشكال91«.92

≈ 

لف، فقول الريسوني: 'اختالف لفظي واصطالحي' متفاقم وفاسد مخت الطّبعب     

في  دالليّ : 'اختالف من جهة التعبير الصّحيحألن االصطالح ي رفع معه االختالف؛ ف

 اللفظ'.

عد والب   نيّ بياعد الوالب   بنيويّ عد الللجهات أو األبعاد الثالثة: الب   الثالثيّ المنظم      

 وصال بقوله تعالى: }إن في خلق السماوات تّفكريّ أو ال عقليّ أو ال فلسفيّ ال

وقعودا  واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب الذين يذكرون هللا قياما

(، هذا 191واألرض'{)آل عمران وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات

ن المنظم كفيل لرفع مطلق ما يخال تناقضا، ووضع المسألة على أوضح ما يمك

ضابط  مع بيانيّ وال بنيويّ عدين الللعقول أن يكون لها من الوضوح. ذلك أن جمع الب  

التّرابط، أي حفظ االنتظام في الحقّ  بين اللغوي والمنطقيّ  أو العقليّ  سوف لن 

يعتبر للعلة غير الّداللة الجعليّة، ولن يكون  للتَّعليل داللة معتبرة علما ومنطقيّ ا إال 

 ، الحكم( وعلى محوره. ولن يكون ألحد أّي  الِعلّةعلى بعد النص المساوي للزوج )

. هِ بِ  م  لّ س  م   ر  قرّ م   ص  كان إنكاره، ألن إنكاره هو إنكار للنص؛ والنّ   

                                           

  91 اإلحكام، 8/101

  92 نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي، ص241-240
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 الِعلّة ي، محورِ لما هو خارج هذا المحور النصّ  اين  ب  الم   ع  ض  الو   ز  ر  ب  وهكذا ي       

 الِعلّةة والغائي الِعلّةكما نعتبره إلى حدود اآلن في التعبير والبيان، وضع  الجعليّة

داقية بمص التَّعليلا هو خارج حيز مّ مِ  الحيّزالذاتية المتصلتين بإطار اإلشكال. وهذا 

. وحقيقته أمران اثنان:محض   تفكريّ و عقليّ و فلسفيّ ه البيان، حلّ   

لق نا 'تفصيل الخكتابي ، أي كونه تحت ما أسميناه فة الزمنتفصيليّ  – 1    

 ال منحى جهاتي زماني وال مكاني فيه؛ فال الحقّ '، تحت برزخ الخالقية؛ فواألمر

 قبل وال بعد.

نشأة ، فهي ضمن الصنع والةمنطقيّ الة األولى وعقليّ ال النّسقة تفصيليّ  – 2    

فوق برزخ الخالقية. الحقّ في  منطقيّ والخلق؛ فال منحى جهاتي   

:ومنه       

 ل  امِ كَ  الحقّ . فهذا ليس يصح التّفصيلانون فكل ما ليس منتظما وق     

يانه ، مما بالحقّ ومرتبطة ب الحقّ ، وكل نقطاته قائمة بحميد   غني   الحقّ و

غاية' ' و'الالِعلّة' و'التَّعليلعنه بالحكمة والحكيم. وإنما ' الحقّ والتعبير 

خ لما تحت برز بيانيّ و'الغرض' و'المقصد' وقبيلها إنما هي في مجال 

جودي لإلنسان ومجاله التواجدي دون الو تفصيليّ الخالقية، أي هو بيان 

برزخ  فوق الحقّ المطلق. وهذا البيان ال ينبغي للحق سبحانه وتعالى؛ ف

لّموحدة مطلقة ال  الحقّ الخالقية. و ية فيها. س   

واآلن لنعرض مع الريسوني ما تعرض به البن حزم رحمه هللا بهذا المنظم.        

اد' في 'فس الّسابقولنبدأ بتعليق الريسوني على لفظة ابن حزم في النص      

قوله: 'واألصل في كل بالء وعماء وفساد )114(: اختالط األسماء . . .' علق 

 الريسوني بما يلي:

«( مبالغات معهودة من ابن حزم، ولكن يهمنا ما بعد.114)»  

واحد بميزان  ت في دالّ الّدالالوإن يكن البن حزم ولغيره مبالغات، فاختالط      

ي رجى معه تواجد ف، بل ليس ي  علميّ والمنطق ال يستقيم معه بناء قول  الحقّ 

وني الفاسد. فقول الريس الصّحيح؛ وعكس من القول حيحالصّ صفة المعقول بله 

في  الخالف واالصطالح ي  راء كما كان فساد تركيبه في الجمع بين عنصر  محض اله  

 قوله: 'اختالف لفظي واصطالحي'.

ر ليس فقط قرنا أو قرنين من زمان وهل من فساد أعظم من هذا الذي عمّ      

ولكن عمر القرون جميعا ولم يجدوا عنه إلى اليوم مصرفا وال وجدوا منه  النّاس

من جهات  'التَّعليل'مخرجا، ومكمنه حقيقة هو اختالط دالالت كلمة واحدة هي 
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جه كلمة واحدة، كيف لها أن توا ثالث؛ فكيف إذا سئلت أمتنا وقد أعيا عقلها حلّ 

ا في ناعية كأنها في النجوم وأمتنأمما غيرها قد وجدت حلوال النتقاالت حضارية وص

!؟وأوالء ينظرون الثرى، انتقاالت حضارية وصناعية ركبتها طبقا عن طبق  

يقول الريسوني:       

'فمن جوانب الموضوع التي يمكن إخراجها من دائرة الخالف مع ابن حزم أنه      

و ما ال يقولون به، وه –من أهل السنة  خاصّةو – التَّعليلينكر مرارا على أصحاب 

ة ة المتكلمين األشاعرالذي رأينا من قبل أن عامّ  فلسفيّ بمعناه ال التَّعليل

ينكرونه. فهو يقول: »إن الِعلّة اسم لكل صفة توجب أمر ا ما، إيجاب ا ضروريّا93« 

أن الشرائع شرعها هللا »والقول بهذا النوع من العلل في شرع األحكام معناه 

 تعالى لعلل أوجبت عليه أن يشرعها94«.

 يلزمه ، جعلها هللا بمشيئته، الجعليّة بعلل  – كما مرّ  –فعلماء السنة يقولون      

 منها شيء. ومن هنا فهم يقولون برعاية المصالح من هللا، تفضال وإحسانا، ال

لو ، هي معركة ضائعة. فالتَّعليلوجوبا وضرورة. فمعركة ابن حزم مع هذا النوع من 

قت هوة لضا –وال يمكن أن يكون خافيا عليه  –أنه أخذ اصطالح القوم بعين االعتبار 

 الخالف، ولخفت حدة المعركة التي حمي وطيسها، كما قال ابن القيم.

.وأيضا إذا أخذنا اصطالحه هو بعين االعتبار، فإن الخالف سينقص درجة أخرى       

 عنده، فالجميع متفق على إنكاره، أعني أهل السنة، وأما لّةالعِ فأما مفهوم      

 يسمي كما يقصده أهل السنة، فابن حزم يعترف أيضا بقدر منه. ولكنه ال التَّعليل

.«الّسبب »ذلك علة وال تعليال. وإنما يسميه   

هو كل أمر فع ل المختار  فعال من أجله، لو شاء لم يفعله، »عنده:  الّسبب و     

تصر لم دى إلى انتصار. فالغضب سبب االنتصار. ولو شاء المنتصر أن ال ينكغضب أ

 ينتصر. وليس  الّسبب موجبا للشيء المسبَّب منه ضرورة«95.

 نما موجبة ضرورة لمعلولها. بي الِعلّة، هو أن الّسبب و الِعلّةفالفرق عنده بين      

ه، وإن ال إيجاب فيه وال اضطرار. فيبقى فاعل المسبَّب مختارا، إن شاء فعل الّسبب

 شاء لم يفعله.

                                           

  93 اإلحكام، 8/99 )عن مقاصد الّشريعة عند اإلمام الّشاطبي(

  94 اإلحكام، 8/102 )عن ن م(

  95 اإلحكام، 8/100 )عن ن م(
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كام ربط بعض األح الّشارعأن  –كسلفه أبي سليمان  -وبهذا المعنى فهو يقر      

 بأسباب . . .

 وبجعل السرقة بصفة معينة سببا للقطع96 . . .

جملة بين األحكام وأسبابها، ب سببيّةالعلى أنه يحيط اعترافه بهذا النوع من      

 شروط، تجعل الفرق بينه وبين جمهور العلماء كبيرا، وهي:

 هذه األسباب ال يجوز أن يقال بشيء منها إال إذا جاء منصوصا صراحة. فال – 1     

 اجتهاد وال استنباط في ذلك.

جوز أي ال ي هذه األسباب المنصوصة، ال يجوز تعديتها إلى غير محل النص، – 2     

 القياس عليها.

مة هذا الربط المنصوص بين بعض األحكام وبعض األسباب، ليس وراءه حك – 3     

 أو غرض، أي ليس فيه قصد إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة. وإنما هي مشيئة

 هللا وكفى.

رجة والبن حزم مصطلح ثالث، إذا أخذنا مضمونه بعين االعتبار، نقص الخالف د     

وأما »، الذي يعرفه بقوله: «الغرض»وإن كانت قليلة جّدا. وهو مصطلح أخرى، 

تصار الغرض فهو األمر الذي يجري إليه الفاعل ويقصده بفعله . . . فالغرض من االن

 إطفاء الغضب وإزالته . . . فالغضب هو  الّسبب في االنتصار. . .97«.

 لها ةشرعيّ ال بعض األحكامد أن يقول: إذا كانت يري –وابن حزم بهذا المثال      

يها ف للّشارعأسباب، واألحكام مسببات لها. فإن بعض هذه المسببات قد يكون 

 وكأن !أغراض، يرمي إلى تحقيقها من خالل المسببات، أي أن لها أهدافا ومقاصد

ابن حزم بهذا يقترب من الجمهور، ولكنه سرعان ما يعمد إلى تضييق هذه 
 المبادئ، على ما فيها من التواء.'98

≈ 

كتور لدل الّسديدلسنا نحتاج كذلك إلى تكرار اإلشارة إلى هذا االستعمال غير      

، اقاالتّف للفظ االصطالح الدال من مادته وصيغته على  علميّ الالريسوني وغير 

 وأيضا في داللة هذه التعابير:

                                           

  96 اإلحكام، 8/102 )عن ن م(

  97 اإلحكام، 8/100 )عن ن م(

  98 نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي، ص241..243
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'التَّعليل'هذا النوع من     

'يعترف بقدر منه'    

'السببيّة'هذا النوع من     

ي والمنطق علميّ ال أو القاموس فهذه تعابير دالة على االفتقار إلى االصطالح    

يانها ووضوح ب ةعلميّ العلى التواجد خارج ة الّداللحقيقة، ومنه  على وجه التعيين

ة كالمها وتعابيرها. علميّ و  

قوله: 'فمن جوانب الموضوع . . . أوجبت عليه أن يشرعها.' فهذه الفقرة  إنَّ        

، يّ بيانالمنهجي، وال بنيويّ جامعة لشعب الجهات أو األبعاد الثالثة لإلشكال: ال

در كة في كثير متفكريّ أو ال فلسفيّ وال ن . وال شك أن هذه األبعاد تتواجد غير م 

يعي الطب تأثيريّ ت في حدود التواجد الاألقوال، إن لم تكن فيها كلها، لكنها بقي

 لّ ي لها كأبعاد لحتصوّرمن غير مرجع الفينة بعد األخرى،  لها، تطفو  على أحيان

، المسألة. والذي يدلك على هذا قبل غيره هو أن الريسوني قد ذكر قول البوطي

لك، ، وكذلك ساق قول ابن حزم نفسه، وهو كذفلسفيّ وال بيانيّ وفيه البعدان ال

الريسوني سيسوق أو يتطرق لرد الشيخ محمد أبي زهرة على ابن حزم؛ أي 

 دّ الريسوني لم يظهر له من قول أبي زهرة إال بعضه، وهو جوهر الرّ  ة أنّ الحقيقو

 ولكن دون استيعاب وال إدراك مضمونه؛ وهذا كالم الريسوني:

 في استدالله الخطير بهذه اآلية )أي –باالسم  –'ولم أر من رد على ابن حزم      

محمد »(( غير الشيخ 23قوله تعالى: }ال ي سأل عما يفعل وهم ي سألون'{)األنبياء

. وأهم ما رد به عليه، هو )أي ابن حزم( خلط بين أفعال هللا وأحكامه، «أبي زهرة

ن أل . . . ذلك »من األولى إلى الثانية. يقول الشيخ أبو زهرة:  الّسؤالونقل منع 

د هللا سبحانه وتعالى ال ي سأل عن أفعاله وال ي سأل عن أقواله، ألنه ليس ألح

سلطان بجوار سلطانه. إنه مالك الملك ذو الجالل واإلكرام، فليس ألحد أن 

تضي يستطيل فيسأل عن علة أفعاله، ألنه الحكيم العليم الخبير، ولكن هل يق

؟ إني أرى أن الفارق الّشريعةي ف الن ص وصهذا، النهي  عن أن يبحث عن علة 

ة وعلة أفعال هللا تعالى. ألن البحث عن عل ةشرعيّ ال الن ص وصكبير بين علة 

 الن ص وص في الّشريعة، تعرف للمراد منها والمطلوب فيها . . .99«.   

مود أمام منطق ابن حزم وهذا الرد من الشيخ أبي زهرة، ال يستطيع الصّ      

. . .  واستدالالته المسهبة في الموضوع، فضال عن أن يكفي لنقضها وإقصائها

                                           

 99 ابن حزم، ص437 وما بعدها. وانظر في ذلك تاريخ المذاهب الفقهية، له أيضا، ص430-431 )نظريّة

(245الّشاطبي، اإلمام عند المقاصد       
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أحكامه، أن يتمسك بعدم التفريق بين أفعال هللا و –أو غيره  –فيستطيع ابن حزم 
 ألن أحكامه من أفعاله، وألن أفعاله فيها نوع من أحكامه.'100

≈ 

له: 'أمام استعماله للفظ المنطق في قو م سالمةيه على عدالتنبالتنويه وبعد      

 ؛علميّ ال تعمال الريسوني كما غيره للبيانوهذا من فساد اسمنطق ابن حزم' 

لشعري . . ادف القريب وال التعبير اففي حقل العلم ال موضع وال ينبغي للبيان المر

 من بعده نقول:  

ر كله أو يوشك لما لم يظهر أث الحلّ  لشيخ أبا زهرة هنا أتى وأدلى بجرابا إنَّ       

د سما ات وأقوال الذين يخوضون اليوم فيما هم فيه يخوضون؛ فهو قكتابالحل في 

: 'ذلك مية، وذكر في قولهلّ بعقله وتفكره إلى حيث الواحدية المطلقة وانعدام الس  

في  ألن . . . الحكيم العليم الخبير'؛ ذكر هنا مستند وأيضا سبب إشكال ابن حزم

نبغي فوق برزخ الخالقية، حيث هنالك ال ي الحقّ ، وهو اقتصاره على للتَّعليل  رده

النعدام السلمية والجهاتية وإذ ال زمان هنالك وال مكان، وإذ ال مرجع  التَّعليل

سبحانه. الحقّ لالعتبار والقيم غير   

 قل بمنطقه الجهاتي ونسقهوأما دون برزخ الخالقية، فالزمان والمكان والع     

بنسق االستنباط إعالما للتواجد في مجال جهاتي سلمي  خاصّةالمميزة

 الِعلّةتيجة ووالن مقّدمةونسبياتي ومنحياتي، فيه القبل والبعد واليمين واليسار وال

والمسبب. الّسبب والمعلول و  

ي، هو الذي جعل كذلك حدسه التّصوّروعدم إبصار وإدراك ابن حزم لهذا البعد      

 يعي الذي عبر عنه الريسوني بتبني ابن حزم رحمه هللا للفظأو قوله الطب

ه لزوما الجعلي المقرر والمعترف ب التَّعليلفهذا غير  الطّبعوبالتوائه، وب 'الغرض'

 من ابن حزم أو غيره إطالقا؛ قلنا: هذا هو الذي جعل حدسه وقوله بسلطان النصّ 

الته الطبيعي بالغرض والمقصد كما في مثاله عن الغضب سببا في االنتصار إز

عارض ي الواضح والمعتمد، وجعله يسقط في تالتّصوّرغرضا منه، جعله دون التقرير 

 وتناقض مبين مع قوله:  

أن الشرائع شرعها »العلل في شرع األحكام معناه 'والقول بهذا النوع من        

 هللا تعالى لعلل أوجبت عليه أن يشرعها.'  

 ألبي زهرة، وتحديدا البعد التّفصيلالريسوني لم يقف على هذا  بيد أنّ      

ريق' ألن ( منه؛ ودليله قوله: 'أن يتمسك بعدم التففلسفيّ )ال تفكريّ الأو  عقليّ ال

                                           

  100 نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي، 245
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 الحقّ عتبر؛ فة، ليس ي  يّ التّفصيلته بيانيّ هذا التفريق فوق برزخ الخالقية فضال عن 

!رّب العالمينهنالك وحدة مطلقة وسبحان هللا   

ذي األهمية أو القول  توقف مع قولهنلأعاله،  محوريّ ود إذا إلى النص النع     

االعتقادي الخطير: علميّ الالقصوى والشأن   

 يلزمه ، جعلها هللا بمشيئته، الجعليّة بعلل  –كما مر  –فعلماء السنة يقولون '     

 منها شيء. ومن هنا فهم يقولون برعاية المصالح من هللا، تفضال وإحسانا، ال

 وجوبا وضرورة.'

نبغي . وليس يعلمالإال لما هو منتظم مع حقيقة  علميّ الال موضع في التعبير      

بير من غير أدنى لفظة فضل أو نحو من التع يّ الّداللو جميّ معال الّسدادفيه سوى 

 الشعري وغير الموضوعي.

، فلسفيّ وال عقليّ وال تفكريّ فإذا كان لما سبق إعطاؤه من حقيقة البعد ال    

  ليس يصبح لهذه المواد:

'ال يلزمه منها شيء' -      

'ال وجوبا وضرورة' -      

لّمألنها ال تعدو غير إضافة بيان، فهنالك ال   ، قة  مطل ووحدة   ا هي واحدية  م  ية، إنّ س 

.وم  القي   ي  ح  ال   و  ه   لى  تعا   وهللا    

ن هنا فكذلك قوله أو مادة قوله: 'بمشيئته' فإن هلل تعالى إرادة ومشيئة، ولك    

، كما الحقّ هللا سبحانه العليم الحكيم جعلها ب أنّ  الّسديدما اللفظ غير سديد. إنّ 

(105نزل'{)اإلسراء الحقّ أنزلناه' وب الحقّ هو في قوله سبحانه: }وب  

:ومنه   

 عدم سداد قولهم المردد تقليدا ليس إال: 'رعاية المصالح من هللا، 
 تفضال وإحسانا'

  .الحقّ وب الحقّ ألن الفضل واإلحسان وأسماء هللا تعالى الحسنى هي في  

 عنده )أي الِعلّةومن هذا كله يتبين عدم سداد قول الريسوني: 'فأما مفهوم      

إنما ابن حزم( فالجميع متفق على إنكاره'؛ ذلك أن تعريف ابن حزم للعلة صحيح، و

وبه الفاسد عنده استنباطه واستنتاجه، وذلك الفتقاده ما هذا كله دليل على وج

تعطيله في استنتاجه هذا  خاصّةوالذي حددناه،  الثالثيّ من المرجع أو المنظم 

.بنيويّ وال تفكريّ للبعدين ال  
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ير ' فكالم ابن حزم في هذا األخالّسبب ' و'الِعلّةا بخصوص لفظي 'أمَّ      

 الّسبب و الِعلّةأن  يتّضح الثالثيّ ليس سليما؛ واقتضاء وعلى نور المنظم 

في  بالحكم بالنص، أي الِعلّةبالنص و الّسبب ال يختلفان إال بوصل 

في  ركن الّسبب سابق للعلة؛  فالّسببتطبيق النص وحال سريانه، 

حديد له تعبير عنه في تطبيق النص. وهذا ال شك تمييز وت الِعلّةالنص و

للفقه. علميّ الفي هذا البناء  جدا شأن هامّ   
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ال  وصِ كون تخريج المناط م   طالن  ب   - 3  

الحقّ في  الّسبب  إلىَ    

 

اشتباها  ولبسا ، وذلك  مواطن هذه المسألة هو  أكثر واآلن نصل إلى موطن     

م( : 'جملة شروط، تجعل الفرق بينه )ابن حزعنه ب تعبير الريسوني في ما جاء

 وبين جمهور العلماء كبيرا.'

من العنت عند العقل اإلسالمي الفقهي  لقد علمت مما سبق ما هو حاصل     

مما تعرض ألمم األرض  أكثر وأشدّ مما هو ' الِعلّة' أو 'التَّعليل' في كلمة واحدة هي

 ة كبرى؛ لقد كان في لفظ واحد على بعد المدركاتتاريخيّ في حلول إشكاالت 

قته وما أن يكون األمر في القياس وما حقي تصوّروالحدس البسيط، فكيف يا ترى ي  

دركاتي في حدود الب عد الما ليس منه، وهو ليس يهم لفظا، بل وليس به عمّ  تميّزي

ط ابطة والمحددة لالستنباالضّ  ةمنطقيّ الالبسيط، وإنما القوانين  حدسيّ وال

 منطقيّ علم ال زالت إلى يومنا مادة الدرس المن الفاسد، وهي كما ي   الصّحيح

!الشائك؟  

؛ دن الفساالثالث، وأنه فاسد بيّ  الّشرطبشأن  والبيان   الحسم   هكذا وإذا تمّ      

لَّ فاهلل  زَّ و ج   رطالشّ ؛ فإن بنيويّ وال تفكريّ حكيم، وابن حزم هنا أعوزه البعدان ال ع 

 ونزل به أمره العلي   الّشارعما نصه  شرعيّ ال ، ألن النصّ بيانيّ األول له مسوغ 

المنصوص عليه شرعا. فهذا هو  الّسبب إال ةشرعيّ  ِعلّة؛ فال سبب كالحكيم  

ريج المعنى إلثبات القول ونفيه هنا. وال يصح وليس صحيحا قول من كان: إن تخ

 الحقّ  ؛ فهذا ال يصح فيالحقّ في  الّسبب ا موصل  إلىبشريّ ا عقليّ المناط مسلكا 

.منطيق بهوالميزان وال يقول   

ى وكذلك فإن تحقيق المناط ليس في حقيقته سوى إلحاق، ما يسمى عل     

 . وهنا نعود لما سبق من قولهِ لِّ ح  وم   ّصِ بالفرع، إلحاقه بالنَّ  منطقيّ غير سداد 

 القياس مواصفات' نوالخمسي ةالرّابع الفقرةاإلمام الشافعي رحمه هللا في 

 ،العاّمة ه  ك  رِ د  ت   الذي واألحرى األولى دليل بأن ويقول يشير وفيه' وكيفيته الصّحيح

 ما همعند القياس ام  إنّ . قياسا   العلم أهل   يعتبره ال هذا ،العاّمة قياس هو يهِ مِّ س  وي  

 دهوال على الولد نفقة كمثال آخر، دون جانب من ولو والمحاكاة الشبه على انبنى

.'القياس' للفظ يّ الّدالل الحقل إشكال ويثبت يثير فهذا. كبره في  
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ةالقيّ برزخ الخَ  فوقَ  ال تعليلَ  - 4  

 

' ا يفعلال ي سأل عم: }للتذكير بأن موضع االستشهاد بقوله تعالىنعود كذلك و     

هو للحق فوق برزخ الخالقية، أي أن االستشهاد ( 23األنبياء'{)وهم ي سألون

سوني مدى خطإ الريوهنا أيضا يتبين . هنا الثالثيّ يكون باعتبار المنظم  الصّحيح

سبيل  ال . بال إنه'ة ال أريد السقوط فيهافلسفيّ مباحث كالمية : 'في تعبيره وقوله

حتوي الذي ي الثالثيّ إلى الخروج من البلبلة وحوار المعجمات الخالفية إال بالمنظم 

ول لق علميّ الأكثر مع الفحص  يتّضحة.  وهذا ما سفلسفيّ المباحث الكالمية ال

 الريسوني الذي ابتدأه بعنوان تحتي بسؤال:

إذن؟ وما سندهم في هذا اإلنكار؟ للتَّعليل 'فمن هم المنكرون   

برعاية المصالح هو مذهب  التَّعليلأن عدم  «الزنجاني الّدينشهاب »ذكر      

 ةشرعيّ ال وأن األحكام  «الشافعي رضي هللا عنه وجماهير أهل السنة»اإلمام 

د، فذلك . . .، وما يتعلق بها من مصالح العبا معلّلةأثبتها هللا تحكما وتعبّدا، غير »

«ضمنا وتبعا، ال أصال ومقصودا . . .  

بتها أث» ةشرعيّ ال يرون أن األحكامواستثنى من هذا، األصوليين األحناف الذين      
 هللا تعالى وشرعها معلّلة بمصالح العباد ال غير . . .«101

زنجاني، وهو في مجال الفقه وأصوله، ينسب هذا المذهب )أي عدم فال     

دون أن يقدم على هذا  !!( إلى اإلمام الشافعي وجماهير أهل السنةالتَّعليل

يعللها  التعميم واإلطالق أي دليل. نعم أورد بعض الفروع التي عللها أبو حنيفة ولم

لى جملة، مع نسبته إ لالتَّعليالشافعي، ولكن هذا ال يدل في شيء على إنكار 

ل بل يقدم لنا الزنجاني ما ينقض دعواه هذه. فقد قدمت قب !جماهير أهل السنة

 مصلحيا، الزكاة، تعليال ةشرعيّ  بضع صفحات ما نسبه لإلمام الشافعي في تعليل 
 وان معنى العبادة فيها تبع . . .102

، فاألمر أوضح هذا عن اإلمام الشافعي إمامه. وأما عن جماهير أهل السنة     

 وأوغل في االدعاء المحض، وفيما تقدم وما سيأتي مزيد بيان لذلك.

                                           

  101 تخريج الفروع على األصول، 38،40 

 102 ن م، 110، وانظر ايضا موقفا تعليليّا آخر للشافعي في نفس كتاب الزنجاني، ص299 وما بعده

(المؤلف)       



 ضالل المقاصديين

 

86 

 

يث ، فكان أقرب إلى التدقيق في حكاية المسألة ح«السبكي الّدينتاج »أما      

قال: »المشتهر عن المتكلمين أن أحكام هللا ال تعلل، واشتهر عن الفقهاء 

 التَّعليل103«.

يه، دون الحنبلي، فجاء كالمه أكثر تفصيال وتدقيقا من سابق «ابن النجار»وأما      

ة وال وفعله تعالى وأمره، ال لعل»أن يرفع الغموض واللبس عن المسألة. حيث قال: 

تاره لحكمة، في قول اختاره الكثير من أصحابنا، وبعض المالكية والشافعية، واخ

 الطّوفية وحكمة. اختاره الظاهرية واألشعرية والجهمية. والقول الثاني أنهما لعل

، وابن القيم، وابن قاضي الجبل، وحكاه عن إجماع أهل الّدينوالشيخ تقي 

نة : ألهل السالّدينالسلف. وهو مذهب الشيعة والمعتزلة . . . قال الشيخ تقي 

 في تعليل أفعال هللا وأحكامه قوالن، واألكثرون على التَّعليل104«.

 اختلف فيها علم الكالم. ثم – الّشاطبيقال كما  –ة أن المسألة الحقيقو     

ا في انتقل أثرها إلى الميدان األصولي، ال سيما أن عددا من كبار المتكلمين ألفو

كانوا أصوليين متكلمين، كما هو معروف. –بعبارة أخرى  -علم أصول الفقه، أو   

وأما إذا تركنا جانبا علم الكالم ومعاركه وتأثيراته، فإننا لن نجد إال القول      

الوراء،  تطبيقيّا في الفقه وأصوله. وكلما رجعنا إلى التَّعليل، وممارسة التَّعليلب

حيث ينعدم أو يتضاءل علم الكالم في المجال الفقهي األصولي، كلما وجدنا 

أنها  على الّشريعة. حيث ينظر إلى الّشاطبيال كما ق «مسلمة»مسألة  التَّعليل

ك رحمة، وخير، وصالح، وعدل، وتزكية. وأنها لم تترك خيرا إال دلت عليه، ولم تتر
 شرا إال نهت عنه وسدت طريقه، وأن هذه غايتها وعلتها.'105

 

 

  

                                           

  103 اإلبهاج في شرح المنهاج، 3/41

  104 شرح الكوكب المنير، 1/312

  105 نظريّة المقاصد عند اإلمام الّشاطبي للدكتور الريسوني، ص224-223
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الحقّ ال على  الحقّ ب التَّعليل - 5  

صلحةر على المَ لق واألمْ الخَ  وهيمنة       

 

اني الزنج الّدين، فكالم شهاب الثالثيّ لناه من أبعاد المنظم بناء على ما فصّ      

ذي ال وم الالقيّ  برعاية المصالح على هللا تعالى الحيّ  التَّعليل؛ فعدم الحقّ عين 

هناك  ؛ فال سلميةالتّفصيلألن مجاله فوق برزخ الخالقية و ق  ا يفعل ح  ي سأل عمّ 

اء هللا وال للتفاضل فالواحدية والوحدة مطلقة، وكل ما هو من أسم للتَّعليل عدوال ب  

و . وهذا هو معنى التبع أالحقّ الحسنى ما متجاله تحت برزخ الخالقية فذلك من 

ر على . وقول األصوليين األحناف فهو قصالحقّ والضمنية للمصالح في  تبعيَّةال

.الحقّ ال على  الخلقيّ  في المجال الحقّ سريان   

 تَّعليللل بالمعنى الموافق  الحقّ لها تعليل في  ةشرعيّ ال ولئن كانت األحكام      

لبعد ، فإن القول بأن العبادة فيها تبع قول أبعد ما يكون االحقّ المعبر عن انتظام 

و اإلطار المهيمن لخلق اإلنسان ولفضاء استخالفه جميعا ه ، ألنّ وأضلّ  الجادةعن 

من  : }وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون' ما أريد منهمالعبادة؛ يقول عز من قائل

(58..56رزق وما أريد أن ي طعمون' إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتين'{)الذاريات  

ما نزل  القول بأن للزكاة تعليال مصلحيا والعبادة فيها تبع هو عكس ونقيضإن      

لحكمه وقوله سبحانه في قول هللا تعالى الذي له الحكم ال معقب  الحقّ من 

ق ؛ ذلك أن المصلحة أو قصارى مصالح الزكاة ال تخرج عن متضمن مفهوم الرزالحقّ 

دنيا واإلطعام على واسع المفهوم الشامل لما ترجوه  النفس اإلنسانية من متاع ال

يه به د، ال التبع لما لم يأت التنوووما به قوامها. وهللا تعالى جعل العبادة المقص

يلة على الشيء المسخر لالستعمال وس الّدالّةترن ذكره بصفة المتاع بقدر ما اق

دا، وليست هي عند من يعقل ويفقه إيّاه.وللعبادة مقص  
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الفقهاء والعلماء عندَ  التَّعليلالل سبيل ضَ  ظاهر  مَ  - 6  

 

ن ا قول الريسوني وما ساقه من كالم وقولي السبكي وابن النجار، فإنه إوأمَّ      

ا من قال عن األول إنه أقرب إلى التدقيق، وعن الثاني إنه أكثر تفصيال وتدقيق

ا، سابقيه، فإن الذي ي قيِّم ما قال هو ما انتهى إليه كون هذا الذي ساقه جميع

!بيناَ م وكفى بهذا تقريراَ  'دون أن يرفع الغموض واللبس عن المسألة'جاء   

ظم للقول وكيف للبس أن يرتفع والبلبلة تغشى القوم بغير مرجع منت     

!مستقيم؟  

 هذه األقوال ال معنى لها إال االختالط وااللتباس والغموض ما دام إنَّ      

ن أهو للمتكلمي ،الّسؤالوما هو ب عد  التَّعليلغير محدد مرمى القول ب

دون ما تحتها أم فيهما معا؟ وكذلك للفقهاء. فوق برزخ الخالقية  

لف بأن المسألة اخت الّشاطبيوما كان صحيحا قول  الصّحيحوليس      

عبير فيها في علم الكالم ثم انتقل أثرها إلى ميدان الفقه كما جاء في ت

عتب ران في ذات اآلن؛ وبما أالحقل ّن ألبل الكاتب،   نّ ين، علم الكالم والفقه، م 

وكلهم: فقهاء ، في كل واحد منهما يختلف عن اآلخر حقيقة وجوهرا التَّعليل

بلة ' من غير منظم، فالبلالتَّعليلوعلماء ومن دونهم، يتلفظون بلفظ '

 حات بلالصّفحاصلة. وال مناص من االختالف أبد الدهر ولو مألوا آالف 

ي لفظ ولو ف يّ الّدالل االتّفاق ، ألنه ال يستقيم معنى لكالم مع عدم المصنفات

ن يعتبروواحد. وكالم السبكي وابن النجار وغيرهما كالم على غير هدى ما داموا 

كابن  ؛ ثم عبر عنه كثيرونترادفا ولم يجدوا عنه مصرفا اللفظيّ االشتراك 

 حقّ ال؛ وما هو في التّناقضتيمية وغيره بما وجدوه من مكنة البيان، عبروا عنه ب

ه مكوّنو من فساد المنظار باختالل آليته م  ه  ل   ه  بِّ ولكن ش  ، كما حسبوه تناقضا  

. بيانيّ وال اللغويّ   

 لبيان هذا ولكي نحيط بكلية الموضوع بحول هللا تعالى نورد كالما جامعا     

ه كتابوموجزا من خير ما اطلعنا عليه مما جاء عند الدكتور محمد اليوبي في 

ك يظهر . ومنه كذل'ةشرعيّ ال  األدلّةاإلسالمية وعالقتها ب الّشريعة'مقاصد 

ل للبناء ي، ليس كما يراد تحكما ودعوى بال دليالحقيقأو مسألته المرتكز  التَّعليل

ذه بشأن ه الحقّ إلصدار الحكم  التّحليل، بل لطرحه على بساط النظر ومقاِصديّ ال

ة حتى، كما سوف يستبين أمره ويتجلى.علميّ الدعوى وهذا الزعم لل  
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ها سوى د صاحبوإنه ليس يتطلب منا إال القراءة المستبصرة التي ليس لمقص     

س األول ا هو األسامنطقيّ ؛ ففي الباب الثاني، باب اإلثبات الذي يعتبر الحقّ تحري 

عها ة موضالحقيقالذي ينبني عليه ما بعده من جهة التقرير، يضع الكاتب هذه 

 وّنمكوطئة، وليس هذه حقيقتها ألنها منهجيا، ولو ببيان غير مسدد إذ جعلها ت

األساس: مكوّنبل هي ال جوهريّ   

 'توطئة:

 في عرض األقوال في مسألة تعليل أحكام هللا إجماال

في  للّشارعفي الكالم عن تفاصيل المقاصد، ال بّد من إثبات أن  قبل أن أبدأ     

ا، وذلك يتطلب الوقوف  ها على مسألة عقدية ل –أواّل   -شرع األحكام مقاِصد  وِحك م 

فيها  تعلق بهذا الموضوع وهي مسألة تعليل أفعال هللا تعالى وأحكامه وقد اختلف

 العلماء على قولين:

ات وكذلك أحكامه، وأنه سبحانه خلق المخلوق معلّلةالقول األول: أن أفعال هللا      

وأمر بالمأمورات لغايات مقصودة  وِحك م  محمودة ، وهذا قول السلف106، ونسبه 

ل من أتباع المذاهب األربعة وأكثر أهل الحديث، وأه النّاسشيخ اإلسالم إلى أكثر 

التفسير، وقدماء الفالسفة، وكثير من متأخريهم107 ونسبه ابن القيم إلى أهل 

 التحقيق من األصوليين والفقهاء والمتكلمين108 وبه قال المعتزلة أيضا)4(.

ل ق  المخلوقات وأمر معلّلةحكامه غير القول الثاني: أن أفعال هللا وأ      ، بل خ 

 بالمأمورات ال لعلة وال باعث بل فعل ذلك بمحض المشيئة وصرف اإلرادة.

      وهذا قول األشعرية109 والظاهرية110.

     ونسبه شيخ اإلسالم إلى القاضي أبي يعلى111 وابن الزاغواني112 من 

الحنابلة وقال: »وهذا القول في األصل قول جهم بن صفوان113 ومن اتبعه من 

 المجبرة«114.

                                           

 106 انظر مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم 8/38، 8/98 . . وشفاء العليل البن القيم ص292 ومدارج

(اخنزاال المرجع) 1/117السالكي         

  107 انظر مجموع الفتاوي 8/89 )المرجع(

  108 مفتاح السعادة ص434، وايضا نسبه الرازي إلى أكثر الفقهاء والمعتزلة: المحصل ص483 )المرجع(

 109 مقاالت اإلسالميين ص470 واإلرشاد إلمام الحرمين ص247 والمحصل 483 والمواقف لإليجي 331

(اختزاال المرجع)        

  110 اإلحكام البن حزم 8/76 وما بعدها وملخص إبطال القياس ص47 وما بعدها والفصل البن حزم 3/210
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مل في نحتاج إلى التأ التَّعليللة ين في مسأالّسابقاستعراض القولين  بعد     

قاصد أو والحكمة هل يؤثر هذا القول على إثبات الم التَّعليلالقول الثاني: قول نفاة 

العملية؟ وذلك في مطلبين: النّاحيةال؟ وما مدى أهميته من   

 المطلب األول

والحكمة التَّعليلمناقشة األشاعرة في نفي   

من الغريب أن يتزعم األشاعرة هذا الرأي وهم القائلون بالقياس ومبنى      

.الِعلّةالقياس على   

في هذه المسألة أبو الحسن  التَّعليلوممن أشار إلى بناء القياس على      

ال  ماألشعري رحمه هللا تعالى حيث قال: واختلفوا في الفرائض هل فرضت لعلل أ

 لعلل:

شيء فقال قائلون: فرض هللا الفرائض وشرع الشرائع ال لعلة، وإنما يكون ال     

كر لك، وأنمحرما بتحريم هللا إياه، محلال بتحليله له مطلقا بإطالقه له ال لعلة غير ذ

 هؤالء القياس في األحكام. . .

إن هللا سبحانه حرم أشياء عبادات وحرم أشياء لعلل يجب »وقال قائلون:      

القياس عليها، وأنه ال قياس إال على أصل معلول فيه علة يجب أن تطرد في الفرع 
115». . . 

فرأي األشاعرة هذا، لو أخذوا به على  اهره، للزم منه نفي القياس في       

، وأن لالتَّعليلذا لما رأوا أنهم ال يستطيعون إثبات القياس إال مع إثبات  الّشريعة

بات أن يقف حجر عثرة في طريقهم صرحوا في كتبهم األصولية بإث التَّعليلنفي 

األحكام مشروعة لمصالح العباد على رغم ما في ذلك التصريح واإلثبات من 

 تناقض مع ما هو مقرر في كتبهم الكالمية.

                                                                                                                                    

 111 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، القاضي، من أئمة الحنابلة وشيخهم

(ه458ت) مذهبهم وناشر عصره في         

  112 علي بن عبيد هللا لن نصر الزغواني الحنبلي، أبو الحسن البغدادي، له مصنفات كثيرة . . . )ت527ه(

 113 جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي موالهم السمرقندي، قال الذهبي: أسّ  الّضاللة )ت128ه(

(اختزاال المرجع)          

  114 مجموع الفتاوى 8/37

  115 مقالت اإلسالميين ص470
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بعض العلماء من األشاعرة وغيرهم، واستشكلوا  التّناقضوقد لمس هذا      

 طريقة الجمع بينهما:

  1 – السبكي116:

وبقي سؤال يورده الشيوخ وهو، أن المشتهر عند »قال ابنه في اإلبهاج:        

عنى بم الِعلّةوأن  التَّعليلالمتكلمين أن أحكام هللا ال تعلل، واشتهر عن الفقهاء 

ا الباعث وتوهم كثير منهم أنها باعثة للشرع على الحكم كما هو مذهب قد بين

 -الد، بطالنه، فيتناقض كالم الفقهاء وكالم المتكلمين وما زال الشيخ اإلمام الو

أطال هللا عمره يستشكل الجمع بين كالميهما إلى أن جاء  –والدي رحمه هللا 

 ورد»وسماه  الّسؤالف كتبه على هذا ببديع من القول، فقال في مختصر لطي

لى فعل باعثة ع الِعلّة: ال تناقض بين الكالمين ألن المراد أن «العلل في فهم العلل

 كلَّفالم، مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلَّف

ال علة له وال باعث عليه ألنه قادر أن  الّشرع، فحكم الّشرعمحكوم به من جهة 

 يحفظ النفوس بدون ذلك«117.

رِّف وال نفسرها بالب الِعلّةنحن معشر الشافعية إنما نفسر »وقال:       ع  اعث بالم 

ى أبدا ونشدد النكير على من فسرها بذلك ألن الرب تعالى ال يبعثه شيء عل

نبه  اعثة للمكلف على االمتثالشيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها ب

 عليه أبي رحمه هللا تعالى . . .«118.

      وقد ردّ الكوراني119 تفسير السبكي هذا من ثالثة وجوه:

أن  أن األشاعرة وإن لم يقولوا بأن فعله معلل بالغرض لكنهم مطبقون على – 1    

 أفعاله مشتملة على ِحك م  ومصالح  لعباده ال تحصى.

بقه على االمتثال كالم مخترع لم يس المكلَّفالمراد بالباعث باعث  أن قوله – 2   

كره.على ما ذ الّشارعإال باعث  الِعلّةإليه أحد وكيف نطبق قول الغزالي ال نعني ب  

في مسألة تعليل فعله تعالى بالغرض عند األشعري هو عدم  الحقّ أن  – 3   

ولذلك تشرع الحدود وجوب تعليل كل فعل منه، ال سلبه عن جميع أفعاله؛ 

 والكفارات وبهذا يندفع اإلشكال عن نصوص كثيرة.

                                           

  116 الفقيه الشافعي، األصولي المتكلم، توفي رحمه هللا سنة 756ه )المرجع اختزاال(

  117 اإلبهاج 3/41

  118 نقله عنه المحلي، انظر شرح المحلي مع حاشية العطار 2/274 )المرجع(

  119 الشافعي ثم الحنفي الفقيه األصولي، توفي سنة 893 )المرجع اختزاال(
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    وأيضا لم يرتض هذا التفسير العطار120 في حاشيته قال: »هذا مخترع لوالد 

 المصنف ال معنى له . . .«121 

:الّشاطبي – 2       

اله بعلة البتة كما أن أفع معلّلةوزعم الرازي أن أحكام هللا ليست »حيث قال:      

اد، برعاية مصالح العب معلّلةكذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى 

لل وأنه اختيار الفقهاء المتأخرين ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات الع

لألحكام  الشرعيّ ة أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العالمات المعرِّفة لألحكام 

 خاصّة . . .«122.

      3 – الزركشي123 في البحر المحيط:

     »واعلم أن مذهب أهل السنة124 أن أحكامه غير معلّلة بمعنى أنه ال يفعل 

 شيئا لغرض وال يبعثه شيء على فعل شيء.

ن بل هو هللا تعالى قادر على إيجاد المصلحة دون أسبابها وإعدام المضار يدو     

دوافعها، وقال الفقهاء: األحكام معلّلة ولم يخالفوا أهل السنة بل عنوا بالتَّعليل 

 الحكمة.«125.

 من غير األشاعرة شيخ اإلسالم ابن تيمية التّناقضوأيضا ممن لمس هذا      

ي ، وأما فالتَّعليل. . . والغالب عليهم عند الكالم في الفقه وغيره »حيث يقول: 

األصول فمنهم من يصرح بالتَّعليل ومنهم من يأباه«126. وغير هؤالء كثير ممن لم 
 أذكرهم.'127

 

 

                                           

  120 الشافعي المصري )1190ه – 1250ه( )المرجع اختزاال(

  121 حاشية العطار 2/275 )المرجع اختزاال(

  122 الموافقات 2/ 6 )المرجع(

  123 بدر الّدين أبو عبد هللا المصري الزركشي، فقيه أصولي محدث، توفي سنة 794ه )المرجع اختصارا( 

  124 يقصد بذلك األشاعرة )المرجع(

  125 البحر المحيط  5/123 )المرجع(

  126 منهاج السنة 455 )المرجع(

  127 اليوبي: مقاصد الّشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلّة  الشرعيّة ص80..86
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: التَّعليلفي  ل  صْ الفَ  - 7  

األشاعرة وخطأ المعتزلة واب  صَ   

 

ة الحقيقما أوردنا لغايته هذا العرض من إسباغ النظر في الموضوع هو في      

لوصف ا التّحديدتأطير موقعه من خالل األوصاف التي يقبلها ويحملها، ونعني هنا ب

.ديةبالمسألة العق التَّعليلوصفه لمسألة جد الهام في أول كالم اليوبي،   

الها وإشك التَّعليلولما كانت المسائل العقدية موقعها علم الكالم، فمسألة     

 على أصح التعبير هو إشكال موقعه علم الكالم.

ية ال المحكولئن الحظ القارئ الكريم أن ليس من اختالف عما سبق في األقو     

، وهي كذلك في جموع ، وأنها هي ذاتها على غير منظم  التَّعليلعن العلماء في 

كال لإلشكال وعرضه، الذي ينطبق بإش الصّحيحالمؤلفات كلها، ليس إال الوضع 

ف بين علم الكالم ذاته، عرضه الممثل فيما جاء تعليقا وتنويها من األقوال واالختال

لو معتزلة وأشاعرة وغيرهما؛ ونحن لذلك لم نثبتها وأطياف العقل اإلسالمي، من 

تها.محوريّ اختصارا في موضعها، تخصيصا لها عن غيرها بالنظر إلى أهميتها و  

      هكذا جاء تعليقا على قوله: 'وبه قال المعتزلة أيضا)4(:

وما بعدها. 509'انظر: شرح األصول الخمسة ص       

المعتزلة وإن اتفق رأيهم مع رأي أهل السنة في ومما تجدر اإلشارة إليه أن      

 تعليل األحكام غير أنهم يختلفون عنهم في أمور:

أنهم أعادوا الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على  –أ      

جحدوا ات به، فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها، والصّففاسد أصولهم في نفي قيام 

(.454)مفتاح السعادة صمن حيث أقروا بها   

وأهل السنة يثبتون حكمة تعود إلى هللا يحبها ويرضاها من شرع األحكام     

ذا والطاعات وحكمة تعود إلى العباد هي نعمة عليهم يفرحون بها، ويلتذون بها وه

(.8/36في المأمورات والمخلوقات )مجموع الفتاوى   

بها  ولهم وأوجبوا على الرب تعالىأن المعتزلة وضعوا هلل تعالى شريعة بق –ب     

ن منه، وما قبح منهم  ن منهم حس  وحرّموا عليه، وشبهوه بخلقه بحيث  ما حس 

بوا على والتقبيح، وأهل السنة لم يوج التّحسين قبح منه بناء على قاعدتهم في 
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كتب »ه أو على لسان رسوله كقوله: كتابهللا شيئا إال ما أوجبه على نفسه في 

.«سه الرحمةربكم على نف  

، ومفتاح دار السعادة 8/91وأثبتوا له حكمة تليق به . . . انظر مجموع الفتاوى  

.454ص  

ه إلى بالثواب وتعريض المكلَّفتعويض  التّكليففالمعتزلة يرون أن الغرض من      
 درجة ال تنال إال به انظر: شرح األصول الخمسة ص510.'128

      وعلى قوله: 'وهذا قول األشعرية)1( والظاهرية.':

، 247، واإلرشاد إلمام الحرمين ص470( انظر مقاالت اإلسالميين ص1')   

، والمواقف لإليجي 483والمحصّل )محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي 

.331ص  

واألشعرية هم أتباع الحسن األشعري قبل أن يرجع إلى مذهب السلف وذلك    

ى المعتزلة.في المرحلة الثانية حين رد عل  

ات الصّف ات اإللهية إال سبع صفات ويؤولون بقيةالصّفواألشعرية ال يثبتون من    

ة، ويخالفون السلف في بعض المسائل أيضا.عقليّ بتأويالت   

، ومنهج األشاعرة في العقيدة للدكتور سفر الحوالي، 94انظر الملل والنحل ص  
 مجلة الجامعة عدد 62 من ص65 – 104.'129

  ≈  

قول شيخ اإلسالم ابن تيمية كان مرجع هذا القول في مجمله هو ذلك، وإن      

رحمه هللا تعالى، فإن آخر ما أورد المصنف وأدرجه في عرضه المجمل هو وصف 

فسه كان ، بل إن الكاتب نالتّناقضشيخ اإلسالم وتقييمه لحالة المسألة وما فيها ب

كان هو قوله: ما ابتدأ به كالمه ليعقب من بعده،أول   

. . . ' التّناقض'وخالصة ما أجيب به عن هذا     

:ورجع عقبا إلى قول السبكي والكوراني؛ والذي أفاد هو قوله الزركشي رحمه هللا  

                                           

  128 ن م – أسفل ص80،81 

  129 ن م – أسفل ص81
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د أن رعاية الحكمة ألفعال هللا تعالى وأحكامه جائز واقع ولم ينكره أح الحقّ 'و     

رق ورعاية األصلح؛ والف عقليّ ال ينالتّحس والغرض و الِعلّةوإنما أنكرت األشعرية 
 بين هذه ورعاية الحكمة واضح. ولخفاء الغرض وقع الخلط.'130

ي، الحقيقأفادنا هذا القول زيادة من وجهين؛ األول: تعيين موضع اإلشكال     

: فِ نِّ ص  ؛ وذلك يوضحه قول الم  والثاني: عدم الوصول إلى الحلّ   

ل به 'ومع أن الزركشي لم يقدم تفسيرا واضحا لهذه األمور، وال فرقا جليا يحص     

 الِعلّة، ةالِعلّ غير أن كثيرا من كتب األشاعرة تبين أن قصدهم من  يتّضحالتفريق و

 الغائية. وهي التي من أجلها يوجد الشيء.'

≈ 

 دالالت للعلة مع داللة أوحقل علم الكالم ي هنا في فواضح التواجد الكلّ      

لى ، مع ما يؤكده هذا الالتحديد أيما تأكيد عالجعليّةمباينة أو مباينات لداللة 

ة.علميّ الال  

ف من بعد كالم الزركشي رحمه هللا؛ وواضح أيضا عدم وضوح األمور للمصنِّ      

 لالتّفصيوكالم الزركشي جامع لإلشكال جميعا ومعين لما هو كاف بيسير من 

اإلشكال. لتوضيح وحلّ   

ّ والذي يد      يه وبقاء اإلشكال هو ما انتهى إل أكثر على عدم الوصول إلى الحلّ  ك  ل

 المصنِّ ف من بعد سوق كالم الزركشي وابن رحال نجده من بعدها يقول131:

 الن ص وصبواقع  التَّعليل'وهذا الجمع المذكور، كأنه جاء نتيجة الصطدام نفاة      

العباد ولحكم باهرة ومقاصد  اهرة كما صرح بذلك حيث وجدوها جاءت لمصالح 

.«الّشرعوإنما نقول رعاية هذه المصالح أمر واقع في »ابن رحال حيث قال:   

إن  غير أن ما اعترفوا به هنا عائد على مذهبهم بالبطالن ألنهم: إما أن يقولوا:     

هذه المصالح المترتبة على األحكام مقصودة أو غير مقصودة. فإن قالوا: إنها 

 مقصودة وأن هللا شرع األحكام ألجلها فقد اعترفوا بما أنكروه سابقا.

 ا الحكيم حكمته حيث أبطلوا معنىوإن قالوا: إنها غير مقصودة فقد سلبو     

ك الحكمة ألنه ال يقال لفائدة أعقبت فعال من غير قصد حكمة. وإال لوسم بذل

                                           

  130 البحر المحيط 5/124 )المرجع(

  131 اليوبي: ص90-89
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م  وطئ الطفل  الرضيع  إذا ضرب برجله فقتلت عقربا، بل لوسم بذلك الحيوان  األعج

 حية قصدت نائما.132 

 فإن ما في خلق هللا وأمره من الحكم والمصالح المقصودة»قال ابن القيم:      

م بالخلق واألمر والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطرة والعقول وال ينكره سلي

ال  فاقاالتّ  ال ينكرون ذلك وإنما يقولون: وقع بطريق  –يعني النفاة  –الفطرة، وهم 

ب أن لكه، وال ريبالقصد، كما تسقط خشبة عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذ فته

لم تحصل هذا ينفي حمد  الرب سبحانه على حصول هذه المنافع والحكم، ألنها 

ليه، بل الذي ال يحمد عليه صاحبه، وال يثنى ع االتّفاق بقصده وإرادته، بل بطريق

هو عندهم بمثابة ما لو رمى رجل درهما ال لغرض وال لفائدة بل بمجرد قدرته 

ومشيئته على طرحه فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به؛133 فهذا من شأن 

كِِرين.«134 ' ن   الِحكم والمصالح عند الم 

≈ 

      وهنا محتّ م علينا إيراد قول ابن رحال135:

على أن األحكام كلها مشروعة لمصالح العباد إجماع  الّدليل'قال أصحابنا:      

على ذلك إما من جهة اللطف والفضل على أصلنا، أو على جهة الوجوب  األمَّة

 لكن ليس الّشرععلى أصل المعتزلة، فنحن نقول: هي وإن كانت معتبرة في 

 بطريق الوجوب وال ألن خلو األحكام من المصالح أمر واقع في العقل كما يقوله

وكان يجوز في  رعالشّ المعتزلة، وإنما نقول: رعاية هذه المصالح أمر واقع في 

فهوم العقل أن ال يقع كسائر األمور العادية. ثم القائل بالوجوب ما يريد ما هو الم

 ، ولكن معناه عنده أن نقيضه ممتنع على الباري كما يجبشرعيّ المن الوجوب 

وصفه بالعلم ألن نقيضه وهو الجهل ممتنع وعلى هذا ينزل كالم  ابن الحاجب136، 

 وغيره، ويرتفع اإلشكال137.'

                                           

  132 انظر تعليل األحكام ص109 )المرجع(

  133 الترقيم مني، النص متصل بغير نقطة- فاصلة.

  134 شفاء العليل ص420 وما بعدها )المرجع(

  135 اليوبي، ص87-86

 136 إمام فاضل، فقيه أصولي ومتكلم، نظار مبرز، صنف في النّحو واألصول والجدل، توفي سنة 646ه

(اختصارا المرجع)         

 137 كأنه يقصد إشكال نقل ابن الحاجب إلجماع العلماء على مراعاة المصلحة. انظر البحر المحيط 5/124

(المرجع)         
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 ≈  

 االختالط، قول ابن القيم رحمه هللا نبدأ بما هو بادئ النظر  اهر التفاقم جليّ     

تعالى؛ فالمحدد أو اسم اإلشارة في قوله: 'ال ينكرون ذلك' يعود على األمر أو 

مر ة: 'إن ما في خلق هللا وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق واألالحقيق

 والغايات الحميدة'

  ال القصد' االتّفاق ه: 'وإنما يقولون بطريقلكنه يصلها ويجمعها بقول  

ول فكيف يجمع بين عدم إنكار المصالح المقصودة، أي القصد، والق  

!بنفيه وعدمه؟  

ي حاسم في الحكم بفساد كل ما جاء من جميع قوله. بل ويكف فهذا ،الطّبعب     

ا ابن رحال والزركشي لكي يتجلى فساد قول ابن القيم وأيض ي  ول  مجرد قراءة ق  

 عدم حصوله على البنية العليا والكاملة لإلشكال. ذلك أن قول الزركشي ذهب

عد بنية فاعتبر وأبصر بالبعدين الهامين، ب   ه؛إلى نهاية الحل وحدّ  مسددا ببصيرته

.عقليّ ( والفلسفيّ )ال تفكريّ اإلشكال والب عد ال  

 ض ووالغر الِعلّةالمتصل: ' بيانيّ ال الّسياقفهو  عقليّ وال فكريّ تّ عد الالب  ا أمّ      

لح'القوي فيه هو مادة 'رعاية األص موّجهورعاية األصلح' وهذا ال عقليّ ال التّحسين  

فرق بين ن بقوله: 'والي  ستوي  ين و الم  الحقل عد الثاني هو ميزه وفصله بينوالب       

.هذه ورعاية الحكمة واضح'  

م وإذن فقوله: 'رعاية الحكمة' المثبتة عند الزركشي مبطلة لقول ابن القي     

.ولمن تبعه وقال بقوله جميعا    

ابن  وكذلك فقول ابن رحال  اهر اإلبطال لزعم ابن القيم ومن قال بقوله؛ فقول     

 رحال:

'من جهة اللطف والفضل على أصلنا'        

ال  -وهللا ال يريد  لما للعباد  -ال يعني عند هللا سبحانه وتعالى  قوله هذا      

 ادّةالمبل إن هذه  !ال القصد' االتّفاق قوّله ابن القيم 'يقولون بطريقيعني ما 

لميز ة هي الواصل أو الموصولة بعقدة اإلشكال وحله؛ وذلك بالتوصل إلى ابيانيّ ال

و إطالقا وعلى أي نح الحقّ وب على وعدم الوج الحقّ لمتضمن  الحقّ بين الوجوب ب

 من أنحاء البيان.

ة هناك ميفيه فالسلّ  للتَّعليل القية وحدة مطلقة وال موضعفوق برزخ الخ الحقّ      

ِّ ج  منعدمة كما بيناه وفصلنا فيه القول. وتحت برزخ الخالقية ت    ي أسماء هللال
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أعلى الوجوب  الحقّ ؛ والحقّ الحسنى؛ فالحكمة والرحمة والخير كله من حقيقة 

سويغ ألن به الوجوب. ولهذا فشنيع قولهم بالوجوب ولو في البيان كما رأيناه في ت

( هو وجوب 55ابن تيمية، ألن قوله تعالى: }كتب ربكم على نفسه الرحمة{)األنعام

وال هو جائز إطالقا  الحقّ أن يوجب على  الحقّ ، وليس ألحد وال شيء غير الحقّ ب

 ولو لفظا. 

ه إذا كان قول المعتزلة فوق برزخ الخالقية ظاهر أنّ  يتّضحمنه و     

جوب البطالن، فإنه تحت برزخ الخالقية يكمن ضاللهم هنا في قراءة الو

والم . إن نسق المنطق أو المناطق العقولية للعالحقّ وجوبا على  الحقّ ب

 ببالسّ  ، في صلة عقليّ التواجدية والوجودية، ومثاال فيها المنطق ال

بها ، ووجوالحقّ بالمسبب وفي كل أنساق العقل اإلنساني، هي واجبة ب

وقيام الكون حقيقة واحدة، ومن ثم كانت هذه األنساق هي درجات 

لكون لإلنسان، ألنها متوافقة وقوانين ا علميّ السلم التطور التقني و

.الحقّ وب الحقّ واألرض المستخلف فيها؛ فكلها من   

ة عقليّ والمفصل يتبين من خالل محدودية السعة الومن هذا الموضع      

لإلنسان كمخلوق مأسور الخلق: }نحن خلقناهم وشددنا  ةمنطقيّ الو

ن. يعقليّ في سؤال الحسن والقبح ال ( يوضع أو يشخص الحلّ 28أسرهم{)اإلنسان

ق.ما يكون للتفصيل من التحقي فقد فصلنا فيه القول على أتمّ  الطّبعوب  

الحكم  ين على منحاه يتم  عقليّ الستنباط لحكم الحسن والقبح الوكذلك فهذا ا     

هو  اهر أيضا على أنحاء  ماؤال المصلحة أو المصالح المرسلة مالناجز في س

حيث إن كل تجاوز بالمصلحة المرسلة إلى غير حيزها  وجهات من األمر أخرى،

ة تجاوز وزعم للعقل اإلنساني ما ال ينبغي له وأكثر من الحقيقوحّدها هو في 

.الخلقيّةأسره ومحدوديته   
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الطّوفي الل  ضَ   
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اإلغراض في آيات هللا تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه -1  

 

 .األمَّةودعواه إنما هو على حين غفلة من عقل  الطّوفيا مذهب وأمّ      

أقوى من غيره فيمن قال من بعده هذا من حظ هللا وهذا من  له تأثيرا   وإنَّ 

 بعا  كله ت الّدينوجعلوا على أثره  !سبحانه وتعالى عما يقولون ؛المكلَّفحظ 

لم ردّوه فرضيهم وما لم ي   ،رضيهم؛ فما أرضاهم قبلوهصلحهم، أي لما ي  لما ي  

 الّشريعةلك نه عن مذهبه هذا المخالف  الطّوفييقبلوه. ولقد أفصح 

نه واإلذعان، أفصح ع التّكليفلحقيقة  النّاقض همذهبولحقيقة اإلسالم، 

ما بظاهر من السفسطة السمجة التي ال تمرر إال على البلهاء والسفهاء. وأ

ؤه. أعداء هللا ورسله من الكفار والذين في قلوبهم مرض فهم ال محالة أوليا

 طّوفيال انتهى ضرر وال ضرار'شرحه لحديث األربعين النووية 'ال ففي 

 قو  ي   م  ه ل  أنَّ  ظ  الح  وي   .واإلجماعِ  الكتابِ اية المصلحة على إلى القول بتقديم رع

لبفي بيان هذا  والسنَّةأو القرآن  الكتابعلى التلفظ ب رآن لقدر الق الس 

والتقديم لرعاية المصلحة هذا، إذ يظهر على البداهة شناعته  والسنَّة

هو أو نحوهما. هكذا ف الّدليلأو  وضالله؛ فتلفيه ال يستعمل إال لفظ النصّ 

ند فيما بعده ع تقرّريقول عن المصلحة وعن برهانها المجمل، الذي لألسف 

رير به في تقاالستشهاد  جريان   الّدليل  و !با  ج  ع   الخلف من المقلدين برهانا  

 المصالح والمقاصد:

لحقه كالعبادات، وإلى ما  الّشارع'ثم هي تنقسم إلى ما يقصده      

 يقصده لنفع المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعادات.

:التّفصيل: فمن جهة اإلجمال وبها الّشرعوأما بيان اهتمام        

ما قد جاءتكم موعظة وشفاء ل النّاسأما اإلجمال فلقوله تعالى }يا أيها      

[ اآليتين، وداللتهما من وجوه:58،57في الصدور{]سورة يونس:  

لَّ أحدها: قوله       زَّ و ج  }قد جاءتكم موعظة من ربكم{ حيث اهتم  ع 

بوعظهم، وفيه أكبر مصالحهم، إذ في الوعظ كفهم عن الردى وإرشادهم 

 إلى الهدى.

ك شفاء لما في الصدور، يعني من ش الوجه الثاني: وصف القرآن بأنه     

 ونحوه، وهو مصلحة عظيمة.

الوجه الثالث: وصفه بالهدى.       

: وصفه بالرحمة، وفي الهدى والرحمة غاية المصلحة.الرّابع الوجه        

زَّ و ج لَّ الوجه الخامس: إضافة ذلك إلى فضل هللا       ورحمته وال يصدر  ع 

 عنهما إال مصلحة عظيمة.
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لَّ لوجه السادس: أمره إياهم بالفرح بذلك لقوله ا      زَّ و ج  }فبذلك  ع 

ونان فليفرحوا{ وهو في معنى التهنئة لهم بذلك، والفرح والتهنئة إنما يك

 لمصلحة عظيمة.

لَّ الوجه السابع: قوله       زَّ و ج  }هو خير مما يجمعون{ والذي يجمعونه هو  ع 

الحهم، واألصلح من المصلحة من مصالحهم، فالقرآن ونفعه أصلح من مص

راعى  الّشرعغاية المصلحة، فهذه سبعة أوجه من هذه اآلية تدل على أن 

دلة لوجدت على ذلك أ الن ص وصين واهتم بها، ولو استقريت المكلَّفمصلحة 

 كثيرة.

فإن قيل: لم ال يجوز أن يكون من جملة ما راعاه من مصالحهم نصب      

 النص واإلجماع دليال لهم على معرفة األحكام؟

ي قلنا: هو كذلك، ونحن نقول به في العبادات، وحيث وافقا المصلحة ف     

غير العبادات، وإنما نرجح رعاية المصالح في العادات والمعامالت ونحوها، 

ا منها، بخالف العبادات فإنه الّشرعفي ذلك هي قطب مقصود  ألن رعايتها
 حق الّشرع، وال يعرف كيفية إيقاعها إال من جهته نصا أو إجماعا.'138

≈ 

   

ال ينطليان إال على  مجةفسطة السّ ر من البيان وهذه السّ ح  هذا السِّ      

فه مطبق؛ فذكر هذا العدد وجها بعد وجه من به سفه من كل وجوه السّ 

، على حقيقة عظيمة ال يكذبها أحد الّدالّةبألفا  معانيها الهدى والرحمة 

هللا تعالى  ة رضوان  الحقّ الرحمة  و أنّ  هو القرآن   الحقّ الفضل  حقيقة أنّ 

؛ ولكن أن ت جعل الصّدقبوالمقوالت  الحقائق ة لهو من أحقّ بالجنّ  والفوز  

ان طة الفاحشة في إنتاج مسلمة من المسلمات كون اإلنسغرضا للسفس

والخطاب:  للّشريعةوبيئته وحقله االستخالفي موضوعا   

راعى مصلحة  الّشرع'فهذه سبعة أوجه من هذه اآلية تدل على أن      

ين واهتم بها'المكلَّف  

 ما هو محض السفسطة يتخللها سحرة هنا إنّ دالليّ ذلك أن زعم االست      

لمتين ية هنا بطرفين أو جزئين مسالّشرط القضيّةالبيان، ليس سواه، ألن 

ديم دائما صادقة؛ وليولد منكرا من القول وباطال من الدعوى في القول بتق

الكلم  الثانية وتحريف سفسطائيّةالمصلحة على التنزيل من بعد الخطوة ال

ين 'بدل المكلَّفمصلحة  الّشريعةباستبدال دعوى 'مقصد  ،عن مواضعه

ان ما بين ين'؛ وشتّ المكلَّفراعى مصلحة  الّشرعتدل على أن  'مقولهم

!المقولين  

                                           

  138 كتاب التعيين في شرح األربعين للطوفي – ص239..241
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ينالمكلَّف ى مصلحةَ راعَ  الّشرع  فحقا      

!ينالمكلَّف مصلحةَ  الّشرع ولكن ليس مقصد      

 

إال على الذين ال  ات  جليّ  جل باديات  يات الدّ فسطة وتجلِّ ودالئل السّ      

 من سنخها وأصلها حتى ال الحقّ ما يطبع صبغتها مخالفة  ي بصرون. ولعلّ 

 إنما صدرت أول ما صدرت من عينينال السامع  عجب  غريب مسلكها، ألنها 

 الباطل.

هي  تعالى كتاب هللاأليس من عجيب المسالك أن ي عمد إلى آيتين من      

جعال والمصلحة الدنيوية لت   'المقاصد'د أصحاب حق على فسا دليلِ بمثابة 

!زعما ممعنا في الدجل دليال لهم؟  

ت كالمه موافقا لتثبيهنا في أول  الطّوفيولئن كان  اهرا موافقة قول      

 فيما ليس من سبيل لنقضه وليس بمؤثر على الصّدق وموافقة قول

 ،؛ فإنه جعل كل ذلك غرضا لباطلالصّدق قولمقصده، وفيه كسب إيهام 

 – ودليلنا من النص أعاله –ومنكر من القول عظيم، جعله لغاية هي أقرب 

هي أقرب لسجع الكهنة من غيره من أضرب وفنون الكالم، ذلك هو الوجه 

 السابع عنده.

العظيم  يتكلم حقيقة عن اآليتين البينتين من القرآن الطّوفيفإن كان      

 من سورة يونس:

وشفاء لما في الصدور  من ربكم قد جاءتكم موعظة النّاس}يا أيها      

ير وهدى ورحمة للمؤمنين' قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا' هو خ

(57..56مما يجمعون'{)يونس  

غية كلها ة والبالبيانيّ اآلية الثانية غاية سياقهما جميعا، واألبعاد ال فإنَّ       

يغة جاءت تنحو هذه الغاية وتتغياها، بقيمة االهتمام واالنتباه لفعل األمر ص

لى إفادة ع التقديم'، وب'رحمةو 'فضل''، وبلفظ ومادة البيان 'قلولفظا 

 ال لبعد الوصل كما هو 'الباء'مع إعادة العامل  ،واالهتمام يّ الّداللالمرتكز 

قا معجزا، ليعقب بعد التبيان وصال بالفاء وتناسو واضح، ولكن أيضا لالهتمام؛

دد كمحاسم اإلشارة جامعا بين االهتمام بالمقدم توكيدا له بالبدلية ب

هذا  ؛'فبذلك'ضمن المحددات اللغوية، واالستناد إليه في موصول البيان 

 االستناد ينتقل من إفادة االهتمام، المؤكد بدوره بصيغة األمر دون حذف

لك ما ، ذمنحى القصر والتخصيص كما قال النحاس، إلى المه كأصل فيه

بذلك 'فقبلها كأنها موصدة لدارة اإلسناد: الفاء مرددة لألولى تحيل إليه 

 فليفرحوا'

عالى في اآليتين البينتين هو مباينة وخيرية فضل هللا ت الحقّ غاية      

ت هللا ورحمته عّما يجمعون. ومن يجمع بينهما وهو يزعم الكالم وشرح آيا
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لَّ تعالى ذي العزة والجبروت؛ فهذا في حال الملحد في آياته  زَّ و ج  وإبطال  ع 

المبين. الحقّ ما نزلت به من   

ي والجامع في تفسير اآليتين ما أفاده القرطبي رحمه هللا تعالى ف     

 تفسيره قال:

آن، 'قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي هللا عنهما: فضل هللا القر     

ورحمته اإلسالم. وعنهما أيضا: فضل هللا القرآن، ورحمته أن جعلكم من 

أهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: فضل هللا اإليمان، ورحمته 

 القرآن؛ على العكس من القول األول. وقيل غير هذا.'

الطبري رحمه هللا: قال        

')فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون(، يقول: فإن اإلسالم الذي      

دعاهم إليه، والقرآن الذي أنزله عليهم، خير مما يجمعون من حطام الدنيا 

 وأموالها وكنوزها.

ال جماعة من أهل التأويل.'وبنحو ما قلنا في ذلك ق       

ومن ضمن ما ذكر من األقوال:       

، حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا ابن يمان قال: حدثنا سفيان –'     

الم عن منصور، عن هالل بن يساف: )قل بفضل هللا وبرحمته(، قال: باإلس

 والقرآن، )فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون(، من الذهب والفضة.

 حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن -     

جريج، قال: قال ابن عباس، قوله: )هو خير مما يجمعون(، قال: األموال 

 وغيرها'

ظيم:القرآني الع الّسياقوكذلك أوفى الحافظ ابن كثير في تفسير هذا        

ما 'وقوله تعالى: )قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير م    

فليفرحوا،  الحقّ ين يجمعون( أي: بهذا الذي جاءهم من هللا من الهدى ود

فإنه أولى ما يفرحون به، )هو خير مما يجمعون( أي: من حطام الدنيا وما 

سير فيها من الزهرة الفانية الذاهبة ال محالة، كما قال ابن أبي حاتم في تف

عن صفوان بن عمرو،  –يعني ابن الوليد  –هذه اآلية: "وذكر عن بقية 

 دم خراج العراق إلى عمر رضيسمعت أيفع بن عبد الكالعي يقول: لما ق

 هللا عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد اإلبل، فإذا هي أكثر من ذلك،

 فجعل عمر يقول: الحمد هلل تعالى، ويقول مواله: هذا وهللا من فضل هللا

ضل ورحمته. فقال عمر: كذبت. ليس هذا هو الذي يقول هللا تعالى: )قل بف

هو خير مما يجمعون( وهذا مما يجمعون. هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا  

وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني، فرواه عن أبي زرعة      

   الدمشقي، عن حيوة بن شريح، عن بقية، فذكره.'
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قرآن تحت 'المصالح' لل التّصنيفهذا يكفي لتستبين شناعة وحدة  إنَّ      

لِّيِ  الطّوفيولما يجمعون معا في الوجه السابع غاية   في سحر بيانه وج 

الذي أنزلت به  الحقّ شناعة أعظم نكرا من مذهب إبطال  ةسفسطته؛ وأيّ 

لَّ آيات هللا  زَّ و ج  !؟ع   

وية ليمة والعقول السّ للقلوب السّ  الحقّ هللا تعالى قد جعل الموعظة  إنَّ      

مها الدنيا وحطاع كون إلى دار الفناء ومتاهي عدم الرّ  التي حصل لها اليقين  

 لدار البقاء والفرح بالقرآن واإليمان والعمل الصالح طريق ائل، والعملالزّ 

بس لجميع دعاة المفهوم الملت هنا مثال الطّوفيالجنة ورضوان هللا الدائم. و

ة والموعظة، الّداللللمقاصد، يبطل المباينة التي هي حامل المعنى و

المبين.   الحقّ مماراة ومجادلة في   

 لحقّ الما هو  بيانيّ ال التّحديدفي  ةعلميّ ال الّضرورةتبرز  الّضبطوهنا ب      

م وعلم التنزيل وعل الحقّ في حقل علم  'المقصد'بمدلول مادة المصلحة و

؛ الّدليلفي ذلك هو التنزيل والمنصوص من  منطقيّ . والمرجع الالّشريعة

 يقول هللا تعالى: 

}الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال' وهو العزيز      

(2الغفور'{)الملك  

 }وهو الذي جعلكم خالئف ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في    

(167ما آتاكم' إن ربك سريع العقاب' وإنه لغفور رحيم'{)األنعام  

م لف فيه: }أيكفي المستخ واالمتحان فغاية خلق اإلنسان االبتالء       

 ة الموصلة إلىالحقّ منهاج العمل؛ فهي المصلحة  الّشريعةأحسن عمال'{ و

وانه الذي هو الفالح بدخول الجنة ونيل ثواب هللا تعالى ورض الحقّ د والمقص

 في النعيم المقيم.

ال ليس المال وال النفس وال العقل وال العرض إ الحقّ ومنه ففي المرجع      

 لذي يشمل كل المجال التواجدي لإلنسان؛ فما هيمن المستخلف فيه ا

 الحقّ في المنظم  )المقصودات والمرجوّات(( من المصالح وال المقاصد

ليد، غاشية التق م أن عارض كثير ممن وقاهم هللا. فال جرالصّحيحوقاموسه 

 ،أن عارضوا مقولة المقاصد المعدودة الخمس أو الست أو غيرهما ابتداء

لي د أصولمقص تبعيَّة اتدوصوالنسل والعقل والمال مقظ النفس لكون حف

 الحقّ ، كما قال به اآلمدي في اإلحكام في أصول األحكام. والّدينهو حفظ 

فظ أصال وإنما هي من المبتلى والمستخلف فيه؛ وح اتدوصها ليست مقإن

من حقيقته وكونه والعمل به شرعة ومنهاجا. الّدين  

 لما نزل من القرآن العظيم إلى الطّوفيشنيع تحريف  وإذ تبين لك      

 انه كان أمرا واحداعكس ونقيض ما يدعو إليه، وهدف سفسطته وسحر بي

ن وقد سلك فيها نحو ما سلك بين يديها من السفسطة أ وغاية مرسومة.

بيئته جعل الجزء كال؛  فوجود مصالح دنيوية طبيعية وبديهية، ألن اإلنسان و
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في ، ال يعني بحال العقل والمنطق والّشريعةو الّدينكل ذلك حقل سريان 

ذا ين. وهالمكلَّفكلها خادمة قصرا رعاية مصلحة  الّشريعةبدائه العقول أن 

ك ؛ وهو أمر ال شينمقاِصديّ ال ل  السنخ الفاسد في االستدالل تبعه فيه ك  

ز ومفترض فيه تميي ،عنه دراسة المنطق م  لِ منهم من ع  مثير للدهشة؛ و

 لفاسد في القول مما يبنى عليه كمثل ابن عاشور رحمه هللامن ا الصّحيح

 تعالى. 

؛ في حدود المتاع والمستخلف فيه )المقصود( هكذا استحال المقصد     

قد فهذه تعتبر عقيدة عنده ألبسها لبوس الدعوى المبرهن عليها إجماال؛ و

 ذهوالدعوى هي في حقيقتها عقيدة. وهبينا أن ذلك لم يكن إال سفسطة 

للوجه السابع  جدليّ الدعوى فهي ما عرضه على مسلك االستفهام ال

 وجوابه عنه.

جادل في آيات هللا تعالى؛ ، دعوى ت  الحقّ لحدة في لكنها دعوى م       

 مَّىم س  في  الكتابفيما أنزل من  رّب العالميندعوى تحصر سريان شريعة 

 العبادات. 

؛ يقول هللا تعالى: عليها أوال وفي القرآن الكفاء فلنردَّ        

ل ن ومنذرين وأنزبشريّ أمة واحدة فبعث هللا النبيئين م النّاس}كان      

(211فيما اختلفوا فيه'{)البقرة النّاسليحكم بين  الحقّ ب الكتابمعهم   

ما  فالقرآن هنا مبين في إطالق مجال سريانه في المختلف فيه؛ وذلك     

إلى  عةالّشريحجة على الكاذبين المناقضين لمطلق سريان  الحقّ نتلوه من 

:الّدينيوم   

(1}ق' والقرآن المجيد'{)ق       

وقوله تعالى:        

}جعل هللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي      

كل والقالئد' ذلك لتعلموا أن هللا يعلم ما في السماوات وما في األرض وأن ب

(99عليم'{)المائدة شيء  

قال القرطبي رحمه هللا في تفسيره:       

'}ذلك لتعلموا{ ذلك إشارة إلى جعل هللا هذه األمور قياما؛ والمعنى      

فعل هللا ذلك لتعلموا أن يعلم تفاصيل أمور السماوات واألرض، ويعلم 

.'قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم النّاسمصالحكم أيها   

 ولعله من األكثر إفادة في فقه هذه اآلية من القرآن العظيم ما جاء في     

ن تفسير ابن عاشور رحمه هللا تعالى، تفصيال لما جاء في معرض ذلك م

 قوله:

'ووجه جعل داللة الكعبة قياما للناس وما عطف عليها، على كونه      

ة مر ببناء الكعبتعالى يعلم ما في السماوات وما في األرض، أنه تعالى أ

في زمن إبراهيم، فم يدر أحد يومئذ إال أن إبراهيم اتخذها مسجدا، ومكة 
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يومئذ قليلة السكان، ثم إن هللا أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة 

يها، القاصدين إليها، وو قّت للناس أشهرا القصد فيها، وهدايا يسوقونها إل

جاد مضار كثيرة بالعرب لوال إيفإذا في جميع ذلك صالح عظيم وحوائل دون 

اإلسالم. الكعبة، كما بيناه آنفا. فكانت الكعبة سبب بقائهم حتى جاء هللا ب

فال شك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك أمة كبيرة، وأن 

دا عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها. وكان ذلك تمهي األمَّةستحمد تلك 

صلى هللا عليه وسلم فيهم، وجعلهم حملة  لما علمه من بعثة محمد

شريعته إلى األمم، وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء 

 حضارة اإلسالم.'

قال الطبري رحمه هللا تعالى:         

الهدي '}ذلك{ تصييره الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام و     

 والقالئد. يقول تعالى 

ذلك قياما، كي تعلموا أن من أحدث لكم  النّاسأيها ذكره: صيرت لكم 

نه لمصالح دنياكم ما أحدث، مما به قوامكم، علما منه بمنافعكم ومضاركم، أ

 كذلك يعلم جميع ما في السماوات وما في األرض، مما في صالح عاجلكم

وآجلكم، ولتعلموا أنه بكل شيء عليم، ال يخفى عليه شيء من أموركم 

حصيها عليكم، حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه، وأعمالكم، هو م

 والمسيء منكم بإساءته.'

 

ويستفاد هنا كون هللا تعالى الذي يعلم ما في السماوات وما في      

 وسريانها ليس الّشريعةاألرض هو األعلم بمطلق مصالح العباد، وأن نور 

في العبادات حسب تعبيرهم  – !سبحانه وتعالى عما يصفون –محجوزا 

دون العادات والمعامالت، وأن المصالح ليست قصرا على حقل العاجل مما 

زاء ج والغاية التي ترجى هي دو، وأن المقص'المقاصد'أهل  تصوّرانبنى عليه 

المبين وتفسيره لباطل أهل المقاصد. الحقّ الدار اآلخرة. وهذا إبطال ب  

 على حذو من قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض،فهو  جدليّ ا جوابه الوأمَّ      

ا والذين قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا؛ وإال فما معنى م

شأن  ؛ فالهوافق مصالحنا، أي ما وافقنا قبلناه وما لم يوافق مصالحنا رددنا

!تناغايتها رعاية مصلح تبما يهمنا من أمور دنيانا ومصالحنا ما دام للّشارع  

معنا وبقول صريح فهذا ناقض لإلسالم الذي عنوانه الميثاق: }وقالوا س     

( يقول هللا تعالى وله الحكم ال يشرك في حكمه أحدا: 284وأطعنا'{)البقرة

انه: }وما ( وقال سبح63}وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن هللا'{)النساء

ن لهم الخيرة من ا قضى هللا ورسوله أمرا أن تكوكان لمؤمن وال مؤمنة إذ

(36أمرهم' ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا'{)األحزاب  
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ي }فال وربك ال يؤمنون حتى ي حكّمونك فيما شجر بينهم ثم ال يجدون ف 

(64أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما'{)النساء  

 

كها التي سل والسفسطة   الهجين   ضحك طبعا هو السبيل  والم   والعجيب       

ر ه، كالمه في خبن منه لمن يعقل مذهب  كالمه الذي تعيّ  في كلّ  الطّوفي

. ةِ على الكتابِ والسنّ عنده تقديم المصلحة  تقرّرلي 'ال ضرر وال ضرار'

والالزم استحضاره منطقا هنا هو المراد المستلزم لمعنى التقديم 

 الحقّ  س يؤول فيالمقتضي تقرير المباينة واالعتبار اآلني المقترن. ولي

دنّة تو يف عنصر اإلجماع إال مرتكزا لشنيع
 
الغاية.و الل  

 الّضالللقد حاولنا االقتصار على اإلشارة المجملة إلى حقيقة هذا      

؛ لكننا عيالسَّ باقتضاب، وتثبيت بعض البيان المبين لصريح المقال ومنكر 

تباس. أشد االلاستشعرنا بضرورة عرض كل حديثه في تركيبته الملتبسة 

جمع هذا االلتباس المتاهاتي المتسلسلة حلقاته، حتى ال تكاد تدرك أنه ي

 بين المتناقضين يستدل لكل واحد منهما بنقيضه.

 

كالمه بما يلي:  الطّوفييبدأ   

الحديث الثاني والثالثون:>   

عن أبي سعيد الخدري بن مالك / بن سنان الخدري رضي هللا عنه أن   

 ى هللا عليه وسلم قال: ال ضرر وال ضرار. حديث حسن رواهرسول هللا صل

ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو 

با بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال فأسقط أ

 سعيد، وله طرق أخرى يقوى بعضها ببعض.<139 

 

 غرقعلى إسناده ولفظه الذي استوبعد إيراد متن هذا الحديث والكالم      

 إلى آخر صفحة من صفحات كالمه الست صفحتين، طفق في السفسطة

عالى أو بأصح القول إلبطال شريعة هللا ت ،ها لهذا الحديثالتي خصّ  ،وأربعين

ي إال العبادات كما شاع عندهم اقتصارا ف ،في الحكم في ما استخلف فيها

قرآن التعبير؛ وذلك تحت منكر من القول عظيم، هو تقديم المصلحة على ال

ووسيلة  د  ونال بها المقص، ولم يأت عنصر اإلجماع إال واسطة ي  والسنَّة

عيو ادِ ر  لم  ل .ومِ م  ذ  م  ال   السَّ  
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الطّوفيوأساس كالم  مرتكزِ  قّدمةم  ال اد  سَ فَ  - 2  

 

 

في بصفة العلماء، يك ألسوياء العقول وأهل العلم األحقّ  وخطابا   امنطقيًّ      

 على الطّوفياذجان في كالم ان السّ التّناقضأو  التّناقضالخطأ الفاحش و

ه س عليأسّ  أقام عليه صرحه و معنى الحديث، وهو المرتكز واألساس الذي

. الضاّللبناء المنكر العظيم و ،هبناء  

ة قالحقي، بعد كالمه على لفظ الحديث واإلسناد، وهو في الطّوفييقول     

:ه من دعوى من عظيم الجرم واالفتئاتله نفس   ت  ل  وَّ يضع األساس لما س    

د >ثم المعنى ال لحوق ضرر شرعا إال بموجب خاص مخصص، أما التقيي     

 الّضرر بحكم القدر اإللهي ال ينتفي، وأما استثناء لحوق الّضررفألن  الّشرعب

لموجب خاص فألن الحدود والعقوبات ضرر الحق بأهلها، وهو مشروع 

دا منفيا شرعا فيما ع الضّررباإلجماع، وإنما كان ذلك لدليل خاص، وإنما كان 

لَّ ما استثني ألن هللا  زَّ و ج  م كيقول: }يريد هللا بكم اليسر وال يريد ب ع 

[ }ما يريد 29[ }يريد هللا أن يخفف عنكم{]النساء:186العسر{]سورة البقرة:

من  الّدين[ }وما جعل عليكم في 7هللا ليجعل عليكم من حرج{]المائدة:

بعثت » «يسر الّدين»[ وقال صلى هللا عليه وسلم: 78حرج{]الحج:

 على الّدينالمصرحة بوضع  الن ص وصونحو ذلك من  «بالحنيفية السهلة

وقوع  منفيا شرعا لزم الّضرارو الضّررتحصيل النفع والمصلحة، فلو لم يكن 

المتقدم ذكرها وهو محال. ةشرعيّ ال الخلف في األخبار   

 والمفاسد شرعا، وهو نفي الّضرروأما معناه فهو ما أشرنا إليه من نفي      

 ، وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث علىالّدليلعام إال ما خصه 

نا لو وتحصيل المصلحة، أل الّضرروتخصيصها به في نفي  الّشرعجميع أدلة 

مال تضمن ضررا فإن نفيناه بهذا الحديث كان ع الّشرعفرضنا أن بعض أدلة 

ك ين، وإن لم ننفه به كان تعطيال ألحدهما وهو هذا الحديث، وال شالّدليلب
 أن الجمع بين الن ص وص في العمل بها أولى من تعطيل بعضها.<140

≈ 

 

ة يّ رِ الثاني هي الدعوى الع   الّشطراألول، و الّشطرهو  الطّبعاألساس ب     

، وما كان الباطل الذي سعيه محاربة هللا ورسله، ما كان له دليل عن أيّ 

دها ردّ ي   الطّوفيمن سلطان؛ هذه الدعوى الباطلة التي ما زال  الحقّ في 
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ها قصدّ لي   الصّدق ى يضعها في خلده موضعد الكذب عينه حتّ من يردّ  مذهب

ون.ر  اآلخمن بعده   
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وجلّ واإلضرار إلى هللا عز ّ الضّررإسناد  طالن  ب   - 3  

ينمقاِصديّ ال بنيانِ  وانهيار     

 

 

   نفسه في تعريف وبيان لفظ الحديث: الطّوفيقال  

رّا وضر ر ا، و الّضرروأما لفظه ف'      ر ه ض  مصدر ضارّه  الّضرارمصدره ض رّه ي ض 

[ 232رة:ي ضارّه ضرارا. وفي التنزيل }وال تمسكونهن ضرارا لتعتدوا{]سورة البق

إلحاق مفسدة به على وجه  الّضرارإلحاق مفسدة بغير مطلقا، و الّضررو
 المقابلة، أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه.'141

  

 هما إلحاق مفسدة؛ وال يحق في هللاجوهريّ واإلضرار في  الضّررفإذا كان      

 ن البطالن ومنكر من القول في حق ذيتعالى صفة اإلفساد؛ فباطل بيّ 

 إفساد الضّرر، ألن الّضررالجالل وصف أمره وحكمه في الحدود والعقوبات ب

 وال يجوز في حقه سبحانه الفساد.

 كما اتخذها من بعده أهل   فيالطّووإذا كان بنيان تقديم المصلحة عند      

 يهم منعل السقف   رَّ قد خ   الحقّ ، قاعدته هي هذا العنصر، ففي 'المقاصد'

ِضلِّين  ما نواصل تبيانا لسبل . وإنّ فوقهم عده من مثال لغيرهم لعلهم من ب الم 

ه يحذرون.قبيل  

ان:الصّارخان الساذجان التّناقضا أمّ        

األسماء  باهلل تعالى له الّضررفاألول وقد تبين فساد وبطالن مرتكز إلحاق     

تثناء ا فهو تناقض االسجدليّ ؛ األول إذا يعتبر اد  س  الف   ب  حِ ي   الحسنى الذي ال  

 لدليل خاص، تناقضه واإلطالق في النّاسكما زعم باطال ب الّضرربإلحاق 

ومعالجة  يين الشريفين. ولذلكقوله تعالى في اآليات جميعا والخبرين النبو

ة لتناقضه هذا، الذي هو من قاعدة بنائه مما يدل على فساده، بيانيّ 

الفاسدة سوف يقول: مقّدمةة لألساس والدثاريّ  سفسطائيّةمعالجة   

 ر منفيا شرعا لزم وقوع الخلف في األخبا الضّرارو الضّررفلو لم يكن '     

المتقدم ذكرها وهو محال.' ةشرعيّ ال  

والتناقض الثاني هو في العنوان التحتي التالي. -    
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في اعتبار اإلجماع الطّوفي فسطة  سَ  - 4  

 

 

مة الثاني، فهو دليله على دعواه األولى أو بالحاصل مسل التّناقضا وأمّ      

مقتضية بنائه ما مثل تناقضه األول في تقرير مشروعية االستثناء ال مقّدمة

 ، استناده في ذلك إلى اإلجماع، الذي أوهىالّضررتقرير مشروعية مقولة 

ة ، ذلك أن جعله الواسطسفسطائيّةجيته كحقيقة في كل معالجته الح

ولكن قدم عليها رعاية المصلحة.  !الواهية التي قدمها على النص حتى

قد تجد لها صلة  ، منها ماوكالمه كله هو هذا الغرض باستطرادات

.ل البعدومنها من هو بعيد ك ،وعبالموض  

ه واستثنائ الّضررلكن وجب االنتباه كون اإلجماع في استناده لمقول      

 ة للزوم الصحة الالّدالل ، ألنه وإن جاز امتهانا لفظيا، فإنَّ سفسطة جليّة

القرآن العظيم. ومنه  ، أي نصّ محمل لإلجماع فيها إال اإلجماع على النصّ 

الخطابي، فليس  الحقل في إذا علم أن هذا من المسلمات والبدائه 

 في ذهن المخاطب قصد اللفظيّ يضحى الغرض منها إال التمويه واإللقاء 

ذا في واالستثناء المقترن بها؛ وه الّضررتقرير ليس البديهة، ولكن مقولة 

يّن ها. فالمقولة كاذبة بشرّ السفسطة و وأحطّ بل  ،ةالمنطق عين السفسط

 كالمه ق هللا تعالى. ثم إنَّ كذبها، وهي منكر شنيع وقولة عظيمة في ح

في اإلجماع، الذي جعله غرض معالجته المجادلة في هللا ورسله، كالمه 

وال من صبغة  الحقّ فيه سفسطة وتمويه ليس فيه من صحيح نسق 

 وكانت غايته ومقصده منطق شيء، مما سوف نوضحه بعد حين؛ال

زيل، المبيت هو النص وببيان صريح هو شرع هللا تعالى، هو التن )مقصوده(

ليه هو الرسالة والقرآن الذي أنزله هللا تعالى على نبيه محمد صلى هللا ع

د عن أمسى الّشرطوسلم؛ هو تحييد شرع هللا تعالى إطالقا، ألن المرجع و

 وأهل المقاصد وكثير منهم ال يشعرون، أمسى هو رضاء ورعاية الطّوفي

 مصلحة وأمر مصلحة المخلوق ال حكم هللا تعالى وأمره:

واإلجماع، ثم هما إما أن يوافقا  التسعة عشر أقواها النصّ  األدلّة'وهذه      

، وال نزاع إذ قد اتف م ت  قت رعاية المصلحة، أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونِع 

مصلحة الثالثة على الحكم، وهي النص واإلجماع ورعاية ال األدلّة

اها وإن خالف «ال ضرر وال ضرار»والسالم:  الصاّلةالمستفادة من قوله عليه 

 وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما، ال
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بطريق االفتيات والتعطيل لهما، كما تقدم السنة على القرآن بطريق 
 البيان.'142

≈ 

ه : 'فإن وافقاها فبها ونعمت' هو خارج االئتمار الذي يقوم عليالطّوفيقول  إنَّ      

ؤمنة }وما كان لمؤمن وال م مستنكف عنه؛ هو مستنكف عن قوله تعالى: التّكليف

ه إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم' ومن يعص هللا ورسول

(36فقد ضل ضالال مبينا'{)األحزاب  

 العظيم الذي ال يعلم عظمه إال هللا والراسخون الّضالل، الضاّللهو عين  وهذا     

 عند ابن مقاِصديّ روح القول والبناء ال الذي سوف يستقرّ  الّضاللفي العلم، 

 عاشور:

وإذ قد أراد هللا بحكمته أن يكون اإلسالم آخر األديان التي خاطب هللا بها >     

بشر، عباده، تعين أن يكون أصله الذي ينبني عليه وصفا مشتركا بين سائر ال

ومستقرا في نفوسهم، ومرتاضة عليه العقول السليمة منهم، أال وهو وصف 

 النّاساء الراجحة من مقبولة عند أهل اآلر الّشريعةالفطرة، حتى تكون أحكام 

وصدور  الذين يستطيعون فهم مغزاها، فيتقبلوا ما يأتيهم منها بنفوس مطمئنة

لفهم منثلجة، فيتبعونها دون تردد وال انقطاع، وحتى يتسنى ألرفعهم قدرا في ا

ن لم الذي – األمَّةمحاذاة نظائرها وتفريع فروعها، وحتى يكون تلقي بقية طبقات 

الهم إياها تلقيا عن طيب نفس، ويسهل امتث –آلراء الراجحة يبلغوا مستوى أهل ا
 لما يؤمرون به منها.<143

≈ 

نة 'كما تقدم السومادة بيانه: للطوفي ال يصح إطالقا هذا اللفظ إنَّه      

 ةرعيّ شال  األدلّةمن  تحديد الحكم والنصّ  ألنَّ على القرآن بطريق البيان' 

كمة.اعتباره تقديما؛ فهذا إما تلبيس سفسطة أو جهل عن قصور ح ال يصحّ   

تبين. وكذلك فهنا ال موضع وال صلة بالتخصيص والبيان أصال كما سوف ي     

م وأيضا لم يأت هذا في كالمه إال معالجة لشناعة التقديم المنكر العظي

ا كان إذمنكره والبعيد ضالله، ومجيء هذا الكالم على اللسان والتلفظ به؛ ف

ي ن  هذا ليس بموضع التخصيص والبيان وبعيد الصلة عنه، فليس هو إال م 

م وّه.  م 

 

                                           

  142 ن م – ص238

  143 المقاصد البن عاشور – ص317..318 



 ضالل المقاصديين

 

114 

 

 

  



 ضالل المقاصديين

 

115 

 

 

َضارّة ب عْ  د  ب عْ  - 5 ي الدعاوىنَ كْ ر   د  الم   

ةشرعيّ ال األحكام دَ ال ب عْ    

 

 

، أي واإلضرار إلى هللا تعالى الّضررإسناد  قطعيّ بالتقرير ال إذا انتفى     

ع وجوب ب، وليكون به على التّ الّشرعواإلضرار إلى  الّضررا إسناد قطعيّ انتفى 

 ّدليلالاالعتبار العملي بانتفائه على جميع أدلته، إذ هي مسندة إليه، وجاء 

  هيرا وبرهانا على ذلك: الحقّ للحديث بالعلم  بيانيّ اللغوي للفظ وال

ر النفع، والضَّ  'ففي تاج العروس ولسان العرب: الضَّر والض ر لغتان ضد     

هد؛ فإذا جمعت بين هد والش   المصدر والض ر االسم. وقيل: هما لغتان كالشَّ
 الضر والنفع فتحت، وإذا أفردت الض ر ضممت إذا لم تجعله مصدرا.'144

وخرّج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق، عن النبي       

 صلى هللا عليه وسلم، قال: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به'

 وعن أبي صرمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: من ض ار ضارّ هللا     

اق شاّق هللا عليه" خرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وقال  به، ومن ش 

 الترمذي حسن غريب.

عن محمد  وخرّج الطبراني من رواية محمد بن سلمة عن أبي إسحاق     

واسع بن حبان، عن جابر، عن النبي صلى هللا  بن يحيى بن حبان، عن

 عليه وسلم، قال: ال ضرر وال ضرار في اإلسالم"

وروى كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده،      

النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: ال ضرر وال إضرار" عن  

ة التي جاءت عن ابن ماجة والدارقطني وفي الصّحيحوإذا كانت الرواية     

 الموطإ وغيرهم رويت ب'ال ضرر وال ضرار' وأيضا بالهمز في 'إضرار' توجيهها

؛ فكذلك المعنى اللغوي الن ص وصهو بغيرها من الروايات و علميّ ال

والمعجميّ  للماديتين 'ضرار' و'إضرار' وجهة التعدي فيه تفيد نفس التوجيه 
 والتأطير145

 

ركن ي الدعوى ال ب عد الحكم  د  ع  بناء على هذا فإسناد الم ضارّة هو ب       

ض ارّة.  الشرعيّ  وصال بالمكلَّف؛ أي أنّ  الحكم الشرعيّ  هو خارج بعد الم 

                                           

  144 موقع معاجم

 145 وانظر جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي، شرح الحديث: عن موقع إسالم ويب، المكتبة

اإلسالمية         
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 قرّرتومنه يولهذا اشتهر كونه قاعدة فقهية في المعامالت، ألنها بينية. 

 المكلَّفووجدت المشقة على  الضّرربطالن مقولتهم 'متى لزم 

رر ال بخبر أو قاعدة 'ال ض الرّخصةخفف عنه الحكم'، فهذا موصول ب

وما  ا فيه تواجد لعنصر الم ض ارّةشرعيّ ا . هكذا ال يمكن أن تجد نصًّ وال ضرار'

ندا كان في معناه إال في عالقة بينية، ويستحيل وجوده على اإليجاب مس

 هللا تعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. هكذا في ، ألنَّ شرعيّ إلى حكم 

 قوله تعالى: 

(6}وال ت ضارّوهن لتضيقوا عليهن'{)الطالق  

(922ضرارا لتعتدوا'{)البقرة }وال تمسكوهنّ   

 بولده وعلى الوارث مثل  له  بولدها وال مولود   والدة   }ال ت ض ار  

(231ذلك'{)البقرة  

(281وال شهيد'})البقرة }وأشهدوا إذا تبايعتم' وال ي ضارَّ كاتب    

}وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 

صي من بعد وصية يوالسدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 

(12بها أو دين غبر م ضارّ' وصية من هللا' وهللا عليم حليم'{)النساء  

لَّ مما نحن في معياره لقوله  الصّنففهذه كلها على ذات البعد و زَّ و ج  :ع   

ور }فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فال إثم عليه' إن هللا غف

(181رحيم'{)البقرة  

ة ة في اآليات البينات هو ذاته ب عد الجنف واإلثم في اآليأي ب عد الم ضارّ  

 البينة.

ضا النظر المبين، فإنه يكفي أي الكتابوعالوة على ما سبق تبيانه بالعلم و 

أو األسباب المذكورة في ورود الحديث: الّسبب للحسم في ذلك إلى   

رطأة، 'قال عبد الرزاق في المصنف أنا ابن التميمي، عن الحجاج بن أ     

صلى  أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين، فاختصما فيها إلى النبي

النبي  هللا عليه وسلم، فقال أحدهما: أشققها نصفين بيني وبينك، فقال
 صلى هللا عليه وسلم: "ال ضرر في اإلسالم"'146

      

ما 'خرجه أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه       

حدث سمرة بن جندب أنه كان له عذق من نخل في حائط رجل من األنصار 

ومع الرجل أهله. وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به وشق عليه، 

ك له؛ فطلب أن يناقله فأبى. فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فذكر ذل

ناقله النبي صلى هللا عليه وسلم أن يبيعه فأبى؛ فطلب إليه أن يفطلب 

                                           

  146 اللمع في أسباب الحديث: المكتبة الشاملة
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ا، ر ّغب ه  فيه فأبى؛ فقال: أنت مضار. فق ال فأبى؛ قال: فهب له ولك كذا وكذ 

النبي صلى هللا عليه وسلم لألنصاري اذهب فاقلع نخله!'147 وروي بطرق 

 أخرى نحوه.

اد والمثاني البن أبي وأيضا من األسباب الواردة ذكرا ما جاء في اآلح     

ليه عاصم، حديث ثعلبة بن أبي مالك رضي هللا عنه، أن النبي صلى هللا ع

وأن رسول هللا قضى في مشارب النخل  «ال ضرر وال ضرار»وسلم قال: 

بالسيل األعلى على األسفل حتى يشرب األعلى ويروي الماء إلى 

فنى وائط أو يالكعبين ثم يسرح الماء إلى األسفل كذلك حتى تنقضي الح

 الماء.' وقال ابن أبي عاصم: هذا بالمدينة خاصّة148.

   وكذلك يورد هذا الحديث في مورد الحكم بثبوت الشفعة.

ه ووجب االنتباه إلى العنوان الذي جعله البيهقي رحمه هللا في سنن     

'باب من قضى فيما بين الكبرى لباب هذا الحديث أو القاعدة، وهو 

 فساق، عنهم على االجتهاد' الضّرر عَ فَ الحهم ودَ بما فيه ص النّاس

 فيه الحديث التالي:

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الم قرئ  أخبرنا الحسن  -'      

بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حّدثنا محمد بن أبي بكر 

ى حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحي

 بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء
 رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – أنه قضى أن ال ضرر وال ضرار.'149

 

بهذا هو أن هذه المقوالت التي تتلقى إال  الحقّ في  تقرّرأهم ما ي إنَّ      

 النّحور الخطأ اإلعرابي في على وجه اإللقاء تحصيال، وقد رأينا كيف عمّ 

ت دهرا طويال، فما دونه أحرى على أدنى القول باللزوم تمحيصا، أن المقوال

عدة 'ال واالعتبار الخاطئ لحديث وقا التّصوّرالمراد بها أو المبنية توافقا على 

 ضرر وال ضرار' كمقوالت:

الّضررنفي  -  

زالي   الّضرر -  

المشقة تجلب التيسير -  

تبيح المحظورة الّضرورة -  

الضرورات وال كراهة مع الحاجة ال حرام مع -  

                                           

  147 جامع العلوم والحكم البن رجب، شرح أحاديث األربعين النووية:  

  148 انظر الرد على من ضعف حديث 'ال ضرر وال ضرار': ملتقى أهل الحديث

  149 ن م
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خفف عنه الحكم المكلَّفووجدت المشقة على  الّضررمتى لزم  -  

. الّدليلمن النص و الرّخصة، والرّخصةهذه كلها مقوالت داخلة في حقل  

 حيحالصّ ه أيضا غير تصوّروإلحاقها ووصلها بقاعدة وحديث 'ال ضرر وال ضرار' ب

.هذا الذي نتج عنه ضالل بعيد الضاّللو ؛روالفاسد هو بحق التباس خطي  
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: الطّوفيفسطة عند حقيقة السّ  ستجالء  ا - 6  

ورعاية المصلحة عدي النصّ خالف لب  اإلجماع م   حقل    

 

 

ة رّ والمضا الّضرره لدعواه الباطلة على المرتكز الفاسد إلسناد طرحِ  د  ع  ب       

دة ؛ وهذا من العناصر المعتمما  لّ س  ا م  علميّ باعتباره معطى معرفيا و للّشارع

باطل في البناء السفسطائي، مما يكفي في المنطق للحسم في فساد و

ل بعده، وحيث ليس للباطكل ما جاء عنده مما ابتناه على هذا المرتكز؛ من 

ل قريب وال من بعيد، فحبل الكذب قصير والباطل في التأصي من  هير

حصرا س والغش، جعل استدالله منِسي  الكذب والتدليالمنطقي المعاييري 

ولكن كان ذلك من جهة  من نفسه. في الرد على اعتراض افترضه

و وما بعده كله محض االختالط أ ستتباع لما قبله دليال على فساده.اال

صارخ ة وصريح ودالليّ باألصح الخلط والخطل الذي يعج بفاسد األوصال االست

؛ وإليك بيانه:التّناقض  

اعتراضه المفترض منطلق استدالله:    

 الصاّلة'ولعلك تقول: إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه      

ه ال تقوى على معارضة اإلجماع لتقضي علي «ال ضرر وال ضرار»والسالم: 

ة بطريق التخصيص والبيان، ألن اإلجماع دليل قاطع، وليس كذلك رعاي

 ليها واستفيدت منه ليس قاطعا، فهيالمصلحة، ألن الحديث الذي دل ع

 أولى.

فنقول لك: إن رعاية المصلحة أقوى من اإلجماع، ويلزم من ذلك أنها      

، ألن األقوى من األقوى أقوى، ويظهر ذلك بالكالم في الّشرعأقوى أدلة 
 المصلحة واإلجماع.'150

≈  

ِّ الم   ال ال يعقل وال يصح اعتبار ردّ أوّ       ، دالال  واست تعليال  ل على سؤال ما عل

إال إذا كان يستهدف مخاطبين قاصري  !بله أن يكون ذلك من افتراضه

العقول؛ وهذا حكمه ووصفه ووصف سلوكه معلوم. ولكن هذا هو الحال هنا 

!حيث اقت ِصر  عليه  

يل للتقديم، تقديم دل بيانيّ وإذا كنا قد أشرنا إلى لبس العنصر ال     

 ال نقول في حكم الرجم أننا قدمنا السنة على غيره، ألننا مثال شرعيّ 

 على القرآن أو في حكم مقاتلة مانعي الزكاة بعد وفاة النبي صلى هللا

                                           

  150 التعيين – ص239
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مة ، ألن الحكعلى الكتابِ والسنّةِ عليه وسلم أننا قدمنا االجتهاد أو اإلجماع 

ما هو ة التراتبية، وإنالّداللفي منهاجها؛ فال يصح التقديم ب الّشريعةمن 

هو المقدم على وجه  الّدليلمناسبة واقتضاء الحكمة، أي أن هذا معنى ال

 الحكمة والمالءمة تحرّيا. .

 ، ألنهي حكم بفساد هذا الكالم للطوفي والعامل فيه أ هر فبه أيضا     

اء وحقل وكما سلف توضيح مباينة ب عد حديث 'ال ضرر وال ضرار' لفض

ما؛ ، فحقل سريان اإلجماع وب عده مباين ومخالف لهشرعيّ الالحكم 

د؛ فهذا عوالب   الحقل بوحدة شرعيّ ال الّدليلوال ينبغي تكافؤ حقيقة 

خلطه.و الطّوفيمما فاقم اختالط   

 

ليس نعني  ،ال شك هو من مواضع االختالف علميّ كمفهوم  اإلجماع   إنَّ      

يقته ، بل في حقةشرعيّ ال في حدود ما يعتبر ترتيبا لألدلة هنا أو ليس هو

رز ما ا علة االختالف. وأبمنطقيّ وفيه تكمن تعليال  ،وجوهره الذي إليه يرجع

اإلجماع وجب اعتباره هو حصر مفهومه أوال حسب موضوعه وب عده بتمييز 

فق الذي هو المنطبق والمتوااالجتماع االجتهادي و الخبري أو الحديثي

. وإهمال هذا جماع الفقهياإلوالمجال الفقهي ليمكن أن يسمى ب

د التمايز الذي يفرض نفسه وأقرب للبداهة غالب كما بيناه من قبل؛ وق

ى ما هنا ضمن ثنائيات تناقضاته في رده واعتراضاته عل الطّوفيأشار إليه 

لإلجماع مما هو مجمل في قوله: !ي عتبر أدلة  

ما الظاهر في عنه بطريق الحقّ 'واالعتراض عليه أن العدل إنما يلزم صدور    

 والكذب، وهو نقل األخبار، وأداء الشهادات، وأما فيما طريقه الصّدق طريقه
 الخطأ والصَّواب في استخراج األحكام واالجتهاد فيها فال.'151

ذ أن يؤخ منطقيّ ال ينبغي وال يصح من جهة االنتظام الومنه ف     

برية الخ ةالّداللويعتبر في اإلجماع إال داللته االجتهادية وتحييد 

وهي  ؛ ومنه يتحدد حقله و ب عد أو أبعاد سريانه،والنقلية تحييدا مبرما

 ثالثة أبعاد أو حيزات:

شرعيّ الداللة النص  -1  

حكم نازلة مستجدة -2  

تقرير حكم معين -3  

 التّحديدعد القراءة ليس هو بعد موضوع المقروء، وبعد وإذا كان ب       

فحقل  والتعيين في مجموعة من األحكام ليس هو بعد موضوع األحكام

 نصّ لحقلي وبعدي ال مخالفة الصّحيحو منطقيّ وأبعاد اإلجماع في اعتباره ال
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مة ا وضعها في ترتيب وسلم القيمنطقيّ ورعاية المصلحة؛ ومنه ال يعقل 

دليل  بمعناها الترتيبي 'التقديم'ومنه يتجلى أن مجرد مادة  ة.حقائقيّ ال

ل فساد البناء، وكذلك الباطل في كليته وفي كل موضع منه ومظهر، يحم

 دالئل فساده وبطالنه.

ة:فتراضيّ وهكذا كذلك نجده يضع على وجه المقابلة اال       

'ألن اإلجماع دليل قاطع، وليس كذلك رعاية المصلحة، ألن الحديث      

س قاطعا، فهي أولى.'الذي دل عليها واستفيدت منه لي  

≈ 

 قطعيّ فيه الخلط وتداخل بعدي اإلجماع ودليله؛ فدليل اإلجماع ف     

كان  قطعيّ ا، ألن كل ما تخلله االحتمالي وغير القطعيّ اإلجماع كدليل ليس 

، فاالجتهاد قطعيّ كذلك. وبما أن كل ما هو مخلوقاتي في آليته غير 

 اإلنساني كذلك.

لإلجماع فهو من علل اإلشكال كله؛ ذلك  األدلّةر أما ما عرضه من معتب     

ى فهو أعل التّعريفإال  ،إال ترديدا منقوال تقرّرواعتبارها لم ت األدلّةأن هذه 

.بيانيّ ضبطا مستوفيا شرطه التقريبي ال  

ة فهو نفسه دليل الشورى، وهو حاسم في عدة أسئل الحقّ  الّدليلأما      

  تعالى:فيمن هم أهل اإلجماع؟ يقول هللا خاصّةةعلميّ اللها أهميتها 

م وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناه الصاّلة}والذين استجابوا لربهم وأقاموا 

(35ينفقون'{)الشورى  

}إنما المؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 

(60يذهبوا حتى يستأذنوه'{)النور  

از الفاسد لعصمة اإلجماع ألن جو التّصوّرمنع من فهذا جامع للتحديد وال     

ما  الذهاب بشرطه في الذهاب في اآلية الثانية مثبت بدليل األحرى على

.خاصّةهو دونه من التغير وانتفاء مقول العصمة   
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في كالمه في آيات هللا تعالى الطّوفي ف  سُّ عَ تَ  - 7  

 

 

دالله لقد بينا في البدء مدى الفساد والهراء الذي كان للطوفي في است     

 اغولم يكن كالمه فيه إال ل التّفصيلعلى اإلجمال لرعاية المصلحة، وعلى 

زَّ و ج لَّ ألفعال هللا  التَّعليلما سبق. ثم إن ذكر ل اوتكرار ة وتضمن مصلح ع 

ن له من االستدالل فيه م ليس ،العباد في أمره مما ال يكذبه ذوو العقول

 حتى يكون دليال وبرهانا ،شيء، ألن التضمن ال يعني بأي حال القصر

. تّشريعالصحيحا فيقبل في تقرير رعاية المصلحة موردا كفال مستقال في 

و ولهذه الدرجة العليا للموضوع يعجب الستدالله عليه بإجماع ناقص، وه

 متخلف؛ ثم كيف وحسب ّدليلالحاطّ لمطلق اإلجماع. فشرط المالءمة في 

!ه يستدل لألعلى في المرجع بما هو أسفل؟تصوّرمعايير   

 لكن المثير والمدهش حقا هو كالمه عن اإلجماع. 

المشهورة مما يتداوله العلماء ومن دونهم؛  األدلّةفأما اعتراضه على     

لَّ وهنا قوله  زَّ و ج  بع : }ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتع 

لِه جهنم' وساءت  غير سبيل المؤمنين ن ولّه ما تو لّى ون ص 

( فهو شكليا صحيح لكنه غير ذلك في مضمونه على 114مصيرا'{)النساء

ون الكلي. فمن حيث الرد فيكفي ما رد به الراسخون في العلم من د النّحو

ول من صبغة العلم وال من صبغة المنطق؛ يقوال تكلف ليس له  تفيهق

 الشوكاني رحمه هللا في اآلية:

عاداة والم خالفة }ويتبع غير سبيل المؤمنين{ أي: غ      ير 'الم شاققة: الم 

 طريقهم وهو ما هم عليه من دين اإلسالم والتمسك بأحكامه.'

ثم أضاف معقبا:       

آلية على حجية اإلجماع 'وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه ا     

راد بقوله: }ويتبع غير سبيل المؤمنين{ وال حجة في ذلك عندي، ألن الم

يده ى غيره كما يفبغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من دين اإلسالم إل

.'الّسبب اللفظ ويشهد به  

 

ن مما وهذه اآلية نزلت في بشير من بني أبيرق بعد أن لحق بالمشركي     

ي سبب نزول هذه اآليات. هو مذكور ف  

في أسلوب  التحكّمواهية بدءا ب اأو وجوهه كله الطّوفيفوجه اعتراض      

ا لهم  اآلية وبنيتها البالغية، إذ حمل الواو تحكما متعسفا على الجمع وح  

 م  ألن مشاققة الرسول صلى هللا عليه وسلم وعد على عطف البيان أصح  

ا.منطقيّ اتباع سبيل المؤمنين منطبقان مدلوال   
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 وأما الكالم عن الالم في المؤمنين هل هي للعهد أم لالستغراق فلغو     

إذ القرآن مجيد. كذلك الكالم في محضية إضافة 'غير' هو عن البناء 

زء واإلعراب العربي مما عرضناه له في الج النّحووالتقعيدات السائدة في 

 قسيمالتَّ والمنهاج' 'نقض مقولة  الرّبّانيةنا 'تذكرة العلماء في كتاباألول من 

د، العربي' فاعتبار 'غير' هنا ركن اإلعراب أمر في العقل فاس النّحووتصحيح 

. ة محضةمنطقيّ ألنها كما 'ال' و'إال' في قولنا 'ال إله ال هللا' عناصر وعوامل 

ال ا ومنطقيّ ليس فقصر الفاعل في الجملة: 'حضر غير سعيد' في 'غير' 

اإلعرابي. الرّكنمعقوال، وإنما هو العتبار لفظية أو أحادية اللفظ في   

ويتبين وجه التعسف في قوله بأن هذه اآلية جاءت على المقابلة      

وف بأضداد ما في اآلية قبلها: }ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر بمعر

جرا مرضاة هللا فسوف نؤتيه أ ' ومن يفعل ذلك ابتغاءالنّاسأو إصالح بين 
 عظيما'{)النساء113( أي أضداد األمر ب الصّدقة والمعروف واإلصالح.152
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  ة النصّ قطعيّ في نفي  الطّوفي د  ومقص - 8

ةقطعيّ وال الحّجيةوالخلط بين   

 

 

ه الذي أجمع أمره لكن المصيبة واألنكى من كل ما سبق هو أن همّ      

ة عن القرآن قطعيّ القصد أمر غيره هو نفي ورفع العليه وال يهمه في 

ده، إلى و؛ وذلك ما أودى به، بفعل مسارعته واستباق مقصوالسنَّة

 االختالف والتفاوت في بنية القول بخصوص كالمه في اإلجماع.

 مستندا هكذا نجده يقول في رده للدليل الثاني المشهور من النصّ      

 لإلجماع:

داء قوله تعالى: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شه 'اآلية الثانية:     

[144{]البقرة:النّاسعلى   

وجه داللتها أن الوسط هو العدل الخيار، والعدل الخيار ال يصدر عنه إال 

العدول الخيار، فليكن حقا. األمَّة، واإلجماع صادر عن هذه الحقّ   

ما نه بطريق الظاهر فيع الحقّ واالعتراض عليه أن العدل إنما يلزم صدور      

 والكذب، وهو نقل األخبار، وأداء الشهادات، وأما فيما طريقه الصّدق طريقه
 الخطأ والصَّواب في استخراج األحكام واالجتهاد فيها فال.'153

≈ 

هنا، وكما ألمعنا إليه آنفا، يتم إهمال تمايز داللتي اإلجماع الخبرية   

 تراضيّ فاال الّسؤالواالجتهادية بالرغم من تقريرها لفظا في كالمه، وبتقنية 

 التوليدي:

لزم أنهم ال يجمعون إال عن مستند  األمَّة'فإن قيل: إذا ثبت عدالة      
 قاطع، والقاطع يجب العمل به.'154

≈ 

ية الّشرطبالعالقة  ة من اإلجماع إلى النصّ قطعيّ حيل به نفي الي     

 الفاسدة.

 إن العدالة صفة وقيمة هي على شريط سلم الوثوق اإلخباري، وليس    

االجتهادي. والشهودية أو اإلشهاد في اآلية جوهرها إخباري تبليغي، 

ده اجتها، وهو ذاته مستند االجتهاد، لكن المجتهد مخلوق، فقطعيّ والمبلَّغ 

جماع ا حال اإلقطعيّ ة وإن كان مستنده قطعيّ كما سلف بيانه ال تنبغي له ال
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جزءا  ، أي في تحديد داللته، أو باألحرى فيما كان فيه النصّ القراءاتي للنصّ 

 من المقدمات االجتهادية أو من دونه. 

 الحقل في هذا األمَّةومنه أيضا يحسم في الحكم بقول فساد عصمة     

. يّ الّداللالفقهي و  

 وهكذا تستبين التلبيس والسفسطة في قوله وجوابه على سؤله   

:فتراضيّ اال  

 'قلنا: ال نسلم أنهم ال يجمعون إال عن قاطع، وقد صرح جمهور مثبتي     

ر اإلجماع بجواز انعقاده عن األمارات كالقياس وخبر الواحد، بل قد ذهب كثي

 ند أصال، بل بالبحث المحض بناء على أنإلى انعقاد اإلجماع ال عن مست

األمَّة معصومة، فكيفما اتفقت على حكم كان اتفاقها حجة، عن مستند 
 كان أو غيره.'155

≈ 

ين، المب الحقّ من خالل بيان اآلية الكريمة من القرآن  هو الردّ  الصّحيحف     

وكان كافيا فيه ما أشرنا إليه مما هو مجموع ومختزل في العنصرين 

معناه ؛ فة النصّ قطعيّ والرد إلى  الّسؤالين للشهود والعدالة. أما نقل بيانيّ ال

؛ هو المقصود ة النصّ قطعيّ ل النّفيهو المقصود أو قل هذا  الّسؤالكون هذا 

:نا  يِّ ب  ي م  الحقيقفيضيف مفصحا ولغرضه   

ه 'سلمنا أنهم ال يجمعون إال عن قاطع، لكن ما المراد بالقاطع؟ إن أريد ب     

ي أدلة الذي ال يحتمل النقيض فمثله نادر، أو متعذر ف عقليّ القاطع القطع ال

ق، وإن ، وبتقدير وجوده ال نسلم أنه يخالف المصلحة فيعود إلى الوفاالّشرع

يها تسعة عشر، وليس ف الّشرعفقد بينا أن أدلة  شرعيّ الأريد به القاطع 
 ما يمكن دعوى القطع فيه إال اإلجماع والنص ورعاية المصلحة.'156

≈ 

:بعدها فيقول كما سيأتي ة عن النصّ قطعيّ سوف يرفع ال الطّبعوب       

ة في مستند اإلجماع من جهة اإلجماع قطعيّ 'فانتفت بذلك دعوة ال     

 والنص، فلم يبق إال رعاية المصلحة'.

≈ 

والمالحظ بالغيا الغرض الخبيث باالعتماد على الترديد والشحن       

، ناهيك عن 'الّشرعأدلة 'و 'القطع'و 'النّفي' لعناصر الحادّ  اللفظيّ 

، وإنما وندرة وجوده عقليّ في نفي القطع ال الّشرعالتضميني ألدلة  توّسلال
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مما هو  'الدعوى'و 'اإلمكان'ثم هذه العناصر المغرضة ل اها يريد.إيّ 

 سيميائيا وإحاالتيا منافي لوجود التقرير. 

َّ ا كان الباطل بولمّ         إال ، لم يكن للطوفي من سبيل إليهمدحورا   الحّق

في  ت بنية كالمه وتفاقمت حتى دخل بعضهافسطة. وتبعة فقد ارتجّ السّ 

عيبعض بفعل هذا   المبطن المكشوف في نفس اآلن، فهو ال زال في السَّ

، فيقول:حيز كالمه عن اآلية الثانية ضمن أدلة النصّ   

'أما اإلجماع فال يجوز اعتباره في مستند اإلجماع ألنه إثبات الشيء      

 بنفسه، ولو اعتبر كان نزاعنا فيه كالنزاع في فرعه المنعقد عنه. 

 آحاد، وعلى التقديرين فهو إما صريح في وأما النص فهو إما متواتر أو     

 الحكم أو محتمل، فهي أربعة أقسام:

ون فإن كان متواترا صريحا فهو قاطع من جهة متنه وداللته، لكن قد يك     

محتمال من جهة عموم أو إطالق، وذلك يقدح في كونه قاطعا مطلقا، فإن 

 ةقطعيّ يه الونحوه وحصلت ففرض عدم احتماله من جهة العموم واإلطالق 

من كل جهة بحيث ال يتطرق إليه احتمال بوجه منعنا أن مثل هذا يخالف 

 المصلحة فنعود إلى الوفاق.

وإن كان آحادا محتمال فال قطع، وكذا إن كان متواترا محتمال، أو آحادا      

نه أو ته من أحد طرفيه إما متقطعيّ صريحا ال احتمال في داللته بوجه، لفوات 

فإن اإلجماع أقوى من النص، فإذا نازعناكم في اإلجماع  سنده، وأيضا

ة في قطعيّ ورجحنا عليه المصلحة فالنص بذلك أولى، فانتفت بذلك دعوة ال

ذا مستند اإلجماع من جهة اإلجماع والنص، فلم يبق إال رعاية المصلحة، فإ

 لحةاستند اإلجماع إليها فهو موافق لما نقوله، ألنا نعتمد في األحكام المص
 سواء كانت بواسطة اإلجماع ونحوه أو بغير واسطة.'157

≈ 

فهو في كالمه عن اآلية الثانية من اآليات الثالثة المشهورة كأدلة      

لإلجماع من النص يعرض لإلجماع وللنص على العموم الذي هو فيه من 

:صل وينتقل إلى اآلية الثالثةخالل أدلته المشهورة؛ ثم ليوا  

لَّ 'اآلية الثالثة: قوله       زَّ و ج  }كنتم خير أمة أخرجت للناس{]سورة آل  ع 

زَّ و ج لَّ [ اآلية، وهو ثناء عليهم، وثناء هللا 111عمران: عليهم تعديل لهم  ع 

 فليكن إجماعهم حجة.

ها واالعتراض عليه كاالعتراض على الذي قبله. فهذه اآليات المستدل ب     
 على اإلجماع من القرآن.'158
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ثم لينتقل بعده إلى السنة.       

فهذا اختالط األمر عليه وعلته.       

 أما في كالمه على دليل السنة، فبدأ بحديث 'ال تجتمع أمتى على     

ا ة وجعلهقطعيّ ضاللة' وسقط في نفس الخطأ المنطق برد الكالم إلى ال

الثبوت أو إلى اإلجماع محل النزاع، سواء القطع في  الّدورمردودة على 

أنه في قوله: الّسؤالة. غير أن الّداللالقطع في القراءة و  

ن تبعوا السواد األعظم، فإنه ما»والسالم:  الصاّلة'فأما نحو قوله عليه      

فإنما المراد به طاعة األئمة  «يد هللا على الجماعة»و «شذَّ في النار شذ

عوا اسم»واألمراء، وترك الخروج عليهم بدليل قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 من»والسالم  الصاّلةوقوله عليه  «وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي
 مات تحت راية عمية مات ميتة جاهلية.«'159

≈ 

را ة كما اشترطه قصالّدالللم  يشترط اإلجماع في المراد من  لم   الّسؤال       

!في كل مقول؟  

 إن هذه أخت شبهة القول بأن تقرير القرآن هو باإلجماع والتواتر، ولكن     

ذا إنه مقرر بالنبوة والرسالة المقررة إثباتا بدالئلها ومعجزاتها. وهك الحقّ 

يل هنا وهو ال يؤمن إال باإلجماع دليال واإلجماع محل النزاع، يستح الطّوفيف

ي السفسطائ بّ ة واإليمان بصدق أمر مطلقا، وهذا هو اللّ قطعيّ لأن يثبت ا

رار'. الخبيث في كل سفسطته في تقديم المصلحة وحديث 'ال ضرر وال ض

 وإن شئت مزيدا من دالئل ما نقول فهذا قوله:

سؤاالن: والسنَّة الكتاب'ثم يرد على دليل اإلجماع من        

إذ ال قاطع فيها لورود اإلشكاالت  ةسمعيّ أحدهما: أنه استدالل بظواهر      

إنما وجب االحتجاج بها باإلجماع، فلو  سمعيّةالمذكورة عليها، والظواهر ال
 ثبت اإلجماع بها لزم الّدور'160

≈ 

فهذا دليل مقلوب عليه، ولكن إمعانا في السفسطة ي دلي به.       

إلى ثالث وسبعين فرقة، فإن شرطه  األمَّةوأما إيراده حديث افتراق      

مناف لشرط وجود اإلجماع، وبالتالي فهو ليس على توافق مع سؤال 

ة؛ وذكره حين بعد حين هنا إنما هو محض السفسطة قطعيّ وال الحّجية

 قصدا في إرباك توازن القراءة الواعية.
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وعلى هذا المنوال وعلى تردد رجعي بالرجوع إلى ما وجب تجاوزه،      

قول:في الحّجيةة إلى قطعيّ يه ينتقل من جوهر الموضوع المنطبق بالنلف  

'وأما معارضة أدلة اإلجماع فمن وجوه:       

أحدها: لو كان اإلجماع  حجة لكان إما لذات المجتمعين، أو لشهادة      

لهم بالعصمة، واألول باطل، إذ المجمعون ليسوا معصومين على  الّشرع

 إرادتهم، إذ ال يلزم من فرض عدم عصمتهم محال لذاته، والثاني باطل، ألن

، ، أو آحادتقرّربعصمتهم إما متواترة، لكن تواترها ممنوع كما  الّشرعشهادة 
 وهو ال يفيد المقصود، فظهر أن اإلجماع ليس بحجة.'161

≈ 

ظر:ية اإلجماع عن النّ ه لحجّ يقول هذا في جوار بعدي مباشر في ردّ        

ى 'وأعترض عليه بالنقض بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل عل     

ضاللهم مع كثرتهم وفضلهم واجتهادهم وإمعانهم في النظر، ثم إنهم 
 مخطئون بإجماع المسلمين.'162

≈ 

يقول:  ، برد اإلجماع باإلجماع، وأيضا التصحيح يكون بأنالتّناقضتحييد      

ديه ' إذ النص هنا }ال يأتيه الباطل من بين يالكتاب'ثم إنهم مخطئون بنص 

(  41وال من خلفه' تنزيل من حكيم حميد'{)فصلت  

 اد.ه، فكالمه متفاقم فاسد واضح الفسهذا وعلى ما فصلنا القول في     

ة أو قطعيّ وال الحّجيةي بين الّشرطفصل ويمكن الحسم فيه بمجرد ال

العملية. ويكفي  الّضرورةة، مرجعها علميّ العصمة؛ فاإلجماع حجة عملية 

لهراء. محض ا الطّوفيفي العلوم كلها؛ فكالم  االتّفاق فيه التقرير لمفهوم 

ي ة، والوححقائقيّ الة فهي موصولة بالمستند من حيث درجته قطعيّ أما ال

ا عصمته، وذات المجتمعين ال ينبغي لها العصمة.علميّ الكريم مقرر   

وفي الوجه الثاني في معارضة أدلة اإلجماع يذكر على غير توافق    

تمع لرد دليل حديث 'أمتي ال تج األمَّةكما ألمحنا إليه حديث افتراق  منطقيّ 
 على ضاللة'163

ه وفي  'الوجه الثالث: أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه واإلمامين قبل     

حجبوا األم عن الثلث إلى السدس بأخوين، ولم يحجبها ابن عباس إال 

لَّ بثالثة، ونا ر عثمان في ذلك، حيث قال لعثمان: إن هللا  زَّ و ج  يقول:  ع 
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األخوان إخوة [ وليس 12}فإن كان له إخوة فألمه السدس'{]سورة النساء:
 في لسان قومك، فقال عثمان: إني ال أدع أمرا كان قبلي.'164

وهذا احتجاج من عثمان باإلجماع، ولو كان حجة لما خالفه ابن عباس   

لظاهر القرآن ابتداء، ولما أقره عثمان على خالفه دوما، بل كان يأخذ على 

 واهر  ، وهذا يدل على أن اإلجماع دونالنّاسيده، ويرده إلى إجماع 

 الكتابفي القوة، كما فعله ابن عباس حيث قدم  اهرا من  واهر  الن ص وص
 على اإلجماع، وخصوصا إجماع الخلفاء الثالثة ومن في عصرهم.'165

≈ 

في  الحقّ هو على تمام التوافق و الطّوفيهذا على عكس ما خاله      

الط . واختبعيدا   ضاال   حقيقة اإلجماع، وتحديدا في خطأ مقول العصمة الضالّ 

ة كما تقدم تبيانه قطعيّ وال الحّجيةإنما هو من عدم ميزه بين  الطّوفي

 واستجالؤه.

الف في تقريره دونية اإلجماع عن النص خ التّناقضوهنا أيضا نلحظ ذروة      

ة موّجهكان هو الو آنفا: 'إن اإلجماع أقوى من النص' ما سبق من قوله

من قبل. كله مذهبه في كالمهل  

ِدد  بضرورة هذا االعتبارلكنه حرّي بنا هنا اعتبار أمر      !ين وأش   

ا أولهما فهو أن اإلجماع هنا إجماع اجتهادي غير خبري ونقلي؛ فهو أمّ       

ل إلى ، وسؤال العصمة ال يتطرق إلى النص بقراءاتي في تحديد داللة النصّ 

 ريّ بشال مكوّنألن ال ة،الّداللاالجتهاد الذي يبنى عليه اإلجماع في تحديد 

ة والعصمة.قطعيّ في آلية الحكم ينفي عنه ال  

تصل الم حقائقيّ الا األمر الثاني فهو الذي يهم قول الصحابي والمعيار أمَّ      

 النّفين ، اإليمان بيالكتابنا 'ميثاق كتاببعامل الترجيح، مما تطرقنا له في 

'أن  الطّوفيذي ساقه ال الرّابع واإلثبات' وكذلك هو أكثر صلة بالوجه 

الصحابة أجمعوا على جواز التيمم للمرض وعدم الماء،  وخالف ابن مسعود 

مم حيث قال: لو رخصنا لهم في هذا ألوشك أن يبرد على أحدهم الماء فيتي

، وهو يرى الماء، فاحتج أبو موسى عليه باآلية، وحديث عمار فلم يلتفت

 وهذا ترك للنص واإلجماع بمجرد المصلحة.

ثم اشتهر هذا عن ابن مسعود ولم ينكر عليه أحد، فهو في ذلك إما      

 مصيب أو مخطئ، فإن كان مصيبا لزم جواز ترك النص واإلجماع بالمصلحة

ونحوها، وهو المطلوب، وإن كان مخطئا لزم خطأ أهل اإلجماع في ترك 

ال ود فاإلنكار عليه، فأحد األمرين الزم، إما جواز ترك اإلجماع لفعل ابن مسع
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يكون حجة، أو وقوع اإلجماع على الخطأ، إلقرار الصحابة ابن مسعود على 
 خطئه، وكال األمرين قادح في اإلجماع.''166

≈ 

أن  التي سوف يرددها ثانية إلى فسطائيّةسنحسم أوال في الوليجة ال     

 يتناقض في غاية الكالم فيقول بعدها، وكأنه كالم رجل آخر:

، الكليّة'واعلم أن غرضنا من هذا كله ليس القدح في اإلجماع وإهداره ب     

بل نحن نقول به في العبادات والمقدرات ونحوهما، وإنما غرضنا بيان أن 

رار والسالم: ال ضرر وال ض الصاّلةرعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه 

 أقوى من اإلجماع، ومستندها أقوى من مستنده.
      وقد  هر ذلك مما قررناه في دليلها، واالعتراض على أدلة اإلجماع.'167

≈ 

هادي هي عدم الميز بين مرجعي التقييم االجت سفسطائيّةالوليجة ال       

المرتبط بالقيمة في المنهاج أو النهج، وهذا هو إطار مقولة 'المجتهد 

م وب بذل الجهد في تحري الحكمصيب'، أي مصيب حقيقة المنهاج في وج

ه وغير الصَّوابفالتحري وبذل الجهد أو االجتهاد قيمته دوما الصحة و ؛الحقّ 

ما من القعود ومذموم التقليد والتقصير ونحوه هو الخطأ أو قيمته الخطأ. أ

وعدمه. الحقّ القيمة أو المرجع الثاني فهو من حيث مطابقة   

ومنه يتبين أن عدم اإلنكار معناه اعتبار االجتهاد المصحح دوما سواء      

أو أخطأه. الحقّ طابق الحكم   

 في العلم وتجلياته ودالئله وضع قول الرّسوخاألمر الثاني هو أن من      

للوحي  ، فالعصمة ال تنبغي إالحقائقيّ الفي السلم  الحقّ الصحابي موضعه 

ا هذا على فهناك ضوابط وقواعد للترجيح. وقد فصلن ا وسنة ثابتة، وأيضاكتاب

أحسن ما يكون به البيان في كتابنا 'ميثاق الكتاب، اإليمان بين النّ في 
 واإلثبات':168

حقائقيّ القول الصحابي والمعيار >  

أهم الترجيح فرع التعارض، هذه المقولة باستيعاب الترجيح وتحديد إطاره، ف     

ي شروطه وأصلها كلها التعارض، لتتعين بعده الضوابط المفعلة لهذه اآللية ف

التقييم. لذلك، وعندما اضطر كبار العلماء الراسخون منهم في العلم، عندما 

رآن هللا ويريدون أن يردوا الق اضطروا للرد على مثل هؤالء الذين يجادلون في آيات
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بقول صحابي، كان الحكم الجلي الثابت المحكم هو أن هؤالء عرض لهم عرض 

 السفه وعمى البصيرة، ألن الكالم هنا أصال عن التعارض ال يحق، وهل يقابل

( عاقل اغترف غرفة من الماء بيده بسعة البحر؟ " وهم قال ابن حزم في )الفصل

أسالف هؤالء: )فهذه أقوال لو قالها صبيان يسيل  وهو يناقش مقاالت بعض
 مخاطهم ليئس من فالحهم، وتاهلل لقد لعب الشيطان بهم كما شاء.("169

عيار ومركز التفهيم في هذا التخصيص واإلعمال للم التّحديدال شك أن األجدر ب     

هو قول الصحابي. حقائقيّ ال  

ا هو من قيمة ودرجة عدم االعتبار كمقيمة األثر ودرجة قول الصحابي تتغير  إنَّ      

ر<، حال النظر والشروط في أثر عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنهما >كفر دون كف

ا.علميّ إلى قيمة ودرجة االعتبار والمصداقية الواجبة   

إن ابن عباس رضي هللا عنه هو الذي رد قول نوف البكالي حينما زعم أن      

نا إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب؛ حدث موسى صاحب الخضر ليس موسى بني

ث رواه أبي بن كعب عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله؛ والحدي

بي أبو عمر بإسناده عن سعيد بن جبير. وابن عباس هو الذي أنكر على علي بن أ

لم:")من طالب إحراقه للمرتدين بعد قتلهم محتجا بقول النبي صلى هللا عليه وس

ليه ينه فاضربوه("، قال أبو عمر )بن عبد البر(:]ألن رسول هللا صلى هللا عبدل د
 وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه[(170

ابلية فاهلل تعالى جعل لكل شيء قدرا، ومن لم يعتبر ذلك فأصال ال قبل وال ق     

 بينله للتعلم ولتفصيل القول في ضوابط الترجيح وأحواله؛ وإنما نريد هنا أن ن

 ونذكر باختالف قيم آثار الصحابة رضي هللا عنهم بتبع األحوال والشروط. ومن

 األقوال البينة في هذا قول محمد بن إدريس الشافعي رحمه هللا:

جماع أو السنة أو اإل الكتابوأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق )     

 أو ما كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول ال يحفظ عن غيره منهم

 ا والكتابله فيه موافقة وال مخالفة صرت إلى اتباع قول واحد منهم إذا لم أجد 
 سنة وال إجماعا وال شيئا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس(171(172

                                           

 169 الرد المأمون على من احتج على عدم كفر من بدل شرع هللا: أبو عبيدة عبد الكريم الشاذلي –
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له: في قو خاصّةوسديد والتقريب في التعبير هنا من الطبيعي اعتبار الت     

م )موافقة وال مخالفة(. ذلك وأنه إذا علم تخطئة الصحابة رضي هللا عنهم بعضه

 بعضا ومخالفة ورد بعضهم على بعض، وجب العلم أن االختالف يحتم على مآل

واألقوال المتباينة اختالفا في القيم. الحقائق  

قال ابن عبد البر:       

إال من ال بصر له وال  األمَّةختالف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء اال)     
 معرفة عنده وال حجة في قوله(173

ن عبد أما حديث )أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم( فقد قال البزار واب     
 البر: إن هذا الحديث ال يصح.174

روف قط، والكالم فيه معوقال الشوكاني عند هذا الحديث: )فهذا مما لم يثبت      

عند أهل هذا الشأن بحيث ال يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام 
 الّشرع(175(176

 في الترجيح، فال إمكان للتعارض في الّشرطمن البداهة أن إذا كان التعارض      

 أقوال تختلف درجة يجعل الترجيح بينها ال إمكان له كذلك. ومن ثم ال يحق أن

. ا وسنة وأي مصدر من دونه للقولكتابنتكلم عن الترجيح بين صريح الوحي 

راف فالترجيح إن كان موضوعه على صلة بالوحي الكريم فإنما يكون في قراءة أط

اره فأساس ذلك كله ومعي الطّبعوفي العلم والفقه المرتبط به؛ وبهذا الترجيح، 

 الحكمة:}وهللا واسع عليم' يؤتي الحكمة من يشاء' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

(.268-267خيرا كثيرا' وما يذكر إال أولو األلباب'{)البقرة  

قيم الوملكة التمييز ومعرفة اختالف مناطات  الّشريعةب المكلَّففنور العقل      

ة واألحكام بحسب اختالف األحوال هو من مميز وخصائص المتلقي حقائقيّ ال

لبب  واإليجاب، وهي حال اإليجاب العقل الواعي للخطاب الحكيم والبصيرة الس 

درجة  بالقول واألثر من مستوى الالعتبار إلى أعلى الحقّ التي تنتقل بمقتضى 

 الحجة.
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  176 الرد المأمون-ص36.
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قول في ة لمحقائقيّ اللحكم وتحديد القيمة في ا الحقّ الترجيح كآلية وطريق ب     

حابي وإلطاره ة لقول الصحقائقيّ الللقيمة  الحقّ قضية ونازلة معينة، وأيضا التغير ب

ذه ، هذا له خطره والشأن كله في بلورة الرؤية والنظر الفقهي المنا ر لهالصّحيح

 -اربةمتضة علميّ التي تعج باألقوال المختلفة واألحكام من غير كفاية  القضيّة

.العالمينأحق أن يتبع، وهللا غني عن  الحقّ و  

على  >ومعنى الترجيح اصطالحا ما قاله الرازي )الترجيح: تقوية أحد الطريقين     
 اآلخر ليعلم األقوى فيعمل به، ويطرح اآلخر(177

 دلّةاألوقد ذهب جمهور المحدثين واألصوليين والفقهاء إلى جواز الترجيح بين      

الراجح دون المرجوح. ثم قال الرازي:  الّدليلارض، ووجوب العمل بعند التع
 )األكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح.(178

وا ثم قال: )لنا وجوه: األول: إجماع الصحابة على العمل بالترجيح، فإنهم قدم     

ء" ماخبر عائشة رضي هللا عنها في التقاء الختانين على من روى "إنما الماء من ال

وخبر ما روت من أزواجه "أنه كان يصبح جنبا" على ما روى أبو هريرة أنه "من 

 أصبح جنبا فال صوم عليه".

     كما رد الصحابة الحديث الصّحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي هللا 

عنهما179: )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم( بالحديث 

الذي أخرجه مسلم وغيره عن يزيد بن األصم عن ميمونة رضي هللا عنها180 )أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل(، وبالحديث الذي أخرجه مالك

 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن سليمان بن يسار: )أن رسول هللا صلى هللا

بنت الحارث  عليه وسلم بعث أبا رافع مواله ورجال من األنصار فزوجاه ميمونة

 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج.(

فقد أخذ جمهور العلماء بأحاديث عدم جواز نكاح المحرم، وقالوا ال يتزوج      

ن المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل. قال بذلك من الصحابة عمر بن الخطاب، وعلي ب

األئمة مالك وأصحابه أبي طالب، وعبد هللا بن عمر، وزيد بن ثابت، ومن 

                                           

  177 المحصول )2\2\529(

  178 نفس المصدر )2\2\529(

  179 حديث ابن عباس رواه البخاري )1837( و)4258( و))5114( ومسلم )1410(.

 180 حديث ميمونة عند مسلم وغيره: )تزوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن حالل بسرف(

(1843) داود وأبو( 335\3) أحمد أيضا ورواه        
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والشافعي، وأحمد بن حنبل، والليث واألوزاعي وإسحاق وغيرهم من فقهاء 

 التابعين وأتباعهم.

 فقد قال األثرم: )قلت ألحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن     

مونة عباس؟ قال: فقال: هللا المستعان، ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، ومي
 تقول: تزوجني وهو حالل.(181

 الثاني: أن الظنين إذا تعارضا ثم ترجح أحدهما على اآلخر، كان العمل بالراجح     

سنا متعينا عرفا، فيجب شرعا لقوله صلى هللا عليه سلم: "ما رآه المسلمون ح

 فهو عند هللا حسن"

 الثالث: أنه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح، وترجيح المرجوح على     
 الراجح ممتنع في بداهة العقول.(182

وجمهور األصوليين والمحدثين قد اشترطوا شروطا ال بد من تحققها حتى      

 يعتبر الترجيح صحيحا منها:

الترجيح  ؛ فال يعتبرالحّجيةن المتعارضان في الثبوت والّدليالاألول: أن يتساوى     

صحيحا بين القرآن وخبر الواحد مثال، أو بين الحديث الصّحيح المتواتر وضعيف 
 اإلسناد.183

لو انفرد  يقول الرازي: )ال يصح الترجيح بين أمرين إال بعد تكامل كونهما طريقين    

كل واحد منهما- أي بأمارة أو طريق- فإنه ال يصح ترجيح الطريق على ما ليس 
 بطريق.(184

يا )فإنه ال ا واآلخر  نقطعيّ الثاني: أن العلماء يشترطون عدم كون أحدهما      
 مجال للترجيح بين القطعيّ  والظني الستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم(185

ظن بين علم و ن، ألن ما علم كيف ي -الترجيح -تصوّريقول ابن قدامة: )وال ي    
 خالفه و ن خالفه شك؟ فكيف يشك فيما يعلم(186<187

                                           

  181 انظر فتح الباري )9\165( وقول ابن المسيب في سنن أبي داود )2\424(

  182 المحصول )2\2\529(

  183 إرشاد الفحول )ص216(

  184 المحصول )2\2\529(

  185 كشف األسرار )4\78(

  186 روضة النا ر )208(
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 بالوحي فيالذي يقصر صلة الصحابي ومن دونه  الّسابقإن معنى قولنا      

فة قراءته وفقهه، هذا يدل عليه الحد األقصى في هذه الصلة، الممثل في المخال

ه الظاهرة غير المحكمة للخطاب القرآني في مدلوله. لكن هذا ال يغير وال يمكن ل

ات وسلم درجات مصادر األحكام واألقوال؛ فلكل قدره. وهذا من أولي الحقائقتغيير 

ناط عليه بناء الكون وجميع األشياء وأعلى وأعظم ما ي ؤّسسماالختالف القانون ال

 به.

 وابن عباس رضي هللا عنه هو الذي خالف نص القرآن باجتهاد منه، فقد روى>     

( استدالله على أنه ال توبة لقاتل 4766 -4762عنه اإلمام البخاري في التفسير )

إنها  خالدا فيها{، وقالالعمد بقوله تعالى: }ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 

' ومن وال يزنون الحقّ نسخت آية الفرقان:}وال يقتلون النفس التي حرم هللا إال ب

ن تاب ة ويخلد فيه مهانا إال مالقيّاميفعل ذلك يلق آثاما' يضاعف هللا العذاب يوم 

ول وآمن{، وقد عارض جمهور السلف قول ابن عباس بإثبات توبة القاتل العمد لق

ضافة ى:}إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ باإلهللا تعال

 إلى استداللهم بحديث قاتل المائة.

 نَّةوالس الكتابوفي هذا يقول ابن حزم في أسباب مخالفة أحد الصحابة لنص      

ة )وهي عشرة(: ]وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ، كما  ن ابن عمر في آي

زَّ  فهذه  نون توجب االختالف الذي سبق في علم هللا -ثم قال -تياالكتابنكاح  ع 
لَّ  أنه سيكون ) ... ([188  و ج 

ما وقال ابن تيمية رحمه هللا: )ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة، فإن     
 قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، وال عرف نص يخالفه(189

ق حتى نوف الن ص وصلى التأويل، ولي أعناق ولذلك فإنه ال يجب المسارعة إ     

 بينها وبين قول من أخطأ من الصحابة؛ وهذا خالف ما كان عليه الصحابة رضوان

هللا عليهم، فقد كان أحدهم ينكر على اآلخر ما ذهب إليه مما خالف فيه نص 

.والسنَّة الكتاب  

إنك  قال ابن تيمية رحمه هللا: )وأنكر علي على ابن عباس إباحة المتعة، قال:     

امرؤ تائه، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم متعة النساء، وحرم لحوم 

، الحمر األهلية عام خيبر، فأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إباحة الحمر

 هذا وهذا، فأنكر عليه علي ذلك،وإباحة متعة النساء، ألن ابن عباس كان يبيح 

                                                                                                                                    

  187 الرد المأمون ص40.

  188 اإلحكام )2\129(

  189 مجموع الفتاوى )1\283(
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وذكر له "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم المتعة وحرم الحمر األهلية، 
 وأما تحريم المتعة فإنه عام فتح مكة كما ثبت ذلك في الصّحيح.(190

كما أن ابن عباس رضي هللا عنه قد أخطأ في  نه إباحة ربا الفضل، وأخطأ      

ه قوله أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم تزوج خالت)كما ذكرنا سابقا( في 

السيدة ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء. وابن عباس رضي هللا عنه هو 

القائل: )ما من أحد إال ويؤخذ من عمله ويترك إال رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم( )قال العراقي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.(<191

 

 

  

                                           

 190 مجموع الفتاوى )20\96(

  191 الرد المأمون –ص48.
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بقراءته بمطابقة النصّ  الطّوفي ضالل   - 9  

تهقطعيّ بواإلجماع    

 

ل ما هنا الذي اجتمعت فيه ك الطّوفين لنا من ضالل ما تبيّ  إلى كلّ  فلنعد إذا       

علم يكون من الشوائب في القول، فنقول ونؤكد تذكرة ألولي البصائر من أهل ال

ممن ورث: النّاسوخير   

س تقرير المخالفة في حديث عثمان وابن عباس رضي هللا عنهما أعاله لي إنَّ      

 لإلجماع، الذي استغرق تحديد حقيقته الحقّ يعني غير أمر واحد وهو التأطير 

ك في واالختالف فيها أكثر ما استغرقه سؤال بين العلماء والفقهاء، وإن كان علة ذل

يز من لبصائر والعقول دون أدنى حالموصدة ل مذهبيّةغالبها التقليد في القول وال

.التّمحيصمن ال قدر ولو ضئيل ي والحقيق علميّ الالنظر   

أهم وأعظم ما يتحدد من خالل هذا المعطى األصل هو انتفاء العصمة عما  إنَّ      

ا وسنة مثبتة.كتابسوى الوحي   

ته.نفي سريان اإلجماع وال حجي الحقّ ومنه فمخالفة ابن عباس ال تعني في        

:ضالال مبينا في قوله واستنباطه الباطل الطّوفيفقد ضل  وبناء عليه،       

في القوة، كما فعله ابن  الن ص وص'وهذا يدل على أن اإلجماع دون  واهر      

على اإلجماع، وخصوصا إجماع الخلفاء  الكتابعباس حيث قدم  اهرا من  واهر 

عصرهم.' الثالثة ومن في  

≈ 

 فاالختالف هنا ليس في األخذ بين النص المراد )أو  اهر النص في اللفظ(     

ا واإلجماع، ولكنه في تحديد داللة النص، وهذا من حيز االجتهاد القراءاتي، ال كم

.بعيدا   وضالال   عظيمة   سفسطة   الطّوفيأراده   

 الحقّ ا في مخالفة ابن مسعود رضي هللا عنه فمرجع العلم هو في أمَّ      

 وكما كان مصدر الطّوفيوالميزان مما بيناه في ضوابط وقواعد الترجيح، لكن 

 وّسلتة أو العصمة، فهنا في قطعيّ بال الحّجيةعنده في دليله األول بربط  الّضالل

خطأ ة، البيانيّ والعناصر الي للمفاهيم التّحديد مكوّنوال الّشرطالسفسطة في 

'المجتهد مصيب' ومرجع  منهاجيّ ، التي اعتمدها ثنائية المرجع، مرجع الصَّوابو
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بالحكم  قيمة عالقة االنطباق وسلبه للحكم المتوصل إليه اجتهادا ومجمعا عليه به

. الحقّ في  الحقّ   

ة' د المصلح: 'وهذا ترك للنص واإلجماع بمجرالطّوفيوبناء على هذا كله فقول      

.قول باطل وفاسد  

البعيد للطوفي هو أن  الضاّللوالكلمة الجامعة في الرد على هذا      

ي ة والعصمة، والذي ينتفي فقطعيّ هذا الذي ترتبط عنده حجيته بال

.، ليس عند هللا تعالى والراسخين في العلم هو اإلجماعوجوده الحقّ   

 من أهل العلم ليس له ليستبين ضالل النّاسوالعاقل البصير من      

ير إال أن ي بصر كون اإلجماع المستثنى عنده غير المقدوح فيه وغ الطّوفي

 المهدر هو المحدد في بيانه وقوله بلسانه الذي سبق: 

، الكليّة'واعلم أن غرضنا من هذا كله ليس القدح في اإلجماع وإهداره ب     

بل نحن نقول به في العبادات والمقدرات ونحوهما، وإنما غرضنا بيان أن 

رار والسالم: ال ضرر وال ض الصاّلةرعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه 

 أقوى من اإلجماع، ومستندها أقوى من مستنده.

وقد  هر ذلك مما قررناه في دليلها، واالعتراض على أدلة اإلجماع.'       

!والميزان ليس هو اإلجماع الفقهي؛ فأنى يؤفكون؟ الحقّ ا كما هو في وهذ       
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ة  المنكرَ  ناعة  والشّ  يبة  العجِ  ة  قَ ارَ فَ الم   - 10  

حةصلَ ة المَ ايَ عَ لتقديم رِ  الطّوفيفي دليل    

 

ده المنحط الذي كان عن دالليّ ذلك وإنه قد أنف استهالال كيف هو الزعم االست     

في رعاية المصلحة إثباتا وال سؤال بعدها عن تقديمها على النص واإلجماع. 

ية هذا استدالله كذلك على تقديم رعا دالليّ عن انحطاط زعمه االست ل  قِ وليس ي  

ل:وما ورد فيه من غريب وشنيع القو واإلجماع، على الكتابِ والسنّةِ المصلحة   

واإلجماع على الوجه  الن ص وصتقديم رعاية المصلحة على 'ومما يدل على      

 الذي ذكرناه وجوه:

كِرِيأحدها: أن       ن  اإلجماع قالوا برعاية المصالح فهو إذا  محل وفاق، واإلجماع  م 

 محل خالف، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه.

     الوجه الثاني: أن الن ص وص مختلفة متعارضة فهي سبب الخالف في األحكام 

المذموم شرعا)1(، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه وال يختلف فيه، فهو 
 سبب  االتّفاق المطلوب شرعا، فكان اتباعه أولى.'192

≈ 

يم صوى في استناده واستدالله على تقدالمفارقة الق  هذه هي ف ا الغريب  أمَّ      

ر به المعب االتّفاق رعاية المصلحة على اإلجماع بدليل اإلجماع المنطبق في مادة 

هذا المعيار، أي اإلجماع غير متفق عليه 'اتفق عليه' و'محل وفاق' بلفظه 

وكان هذا هو الوجه األول من وجوه استدالله. !ومحل خالف  

:المحّققا شناعة الوجه الثاني، فيكفي فيه نقل ما علق به وأمَّ        

الذي ركبه الشارح  ف  ليها التعس  وجرأة ذميمة، جرَّه إ( هذه كلمة شنيعة، 1)     

ي الواقع في تقرير المصلحة كما يريدها، ذلك ألنه يستحيل أن يقع تضاد وتعارض ف

 سالنّاارض في أفهام وسنة، وإنما التع كتابونفس األمر بين نصوص الوحي من 

 ال أعرف أنه روي» ئمة أبي بكر ابن خزيمة أنه قال:ومداركهم. وقد نقل عن إمام األ

                                           

  192 التعيين – ص259..260
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من كان عن النبي صلى هللا عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، ف
 عنده فليأتني له ألؤلف بينهما«.193

على  الطّوفيط نا، المحّققوعلى غرار ما سبق ومنواله على الذي أشار إليه     

اء كل مفاسد المذاهب وضالالت المذاهبيين، مع اتخاذ ذلك وليجة إللق الن ص وص

ذا كلمات السوء بذكر ملفو  السفهاء حتى جعل الفاروق رضي هللا عنه غرضا له

ب في عدم تدوين أصول العلم مما كان حس الّسبب الكيد المبطن، كونه كما زعم 

قول. سوءا من ال الطّوفيه أن يمنع نشوب الخالف والتفرق كما نفث به نِ ي  قوله وم  

واستغرق في ذلك ثمان صفحات شطرا مهما من كالمه في رعاية المصلحة من 

 اللفظيّ مدخل الحديث. فهل هذا في المنهجية صحيح وموافق والتمسك ولو 

!ة؟قطعيّ بمعيار ال  

والتخبط بلغ مداه في ما زعمه:       

ي بالمصالح ونحوها ف الن ص وصرضة اه الثالث: فقد ثبت في السنة مع'الوج     

 قضايا؛

مم لمصلحة االحتياط لتيمنها: معارضة ابن مسعود النص واإلجماع في ا     

 للعبادة كما سبق.

 نَّ يَّ لص  ال ي  »والسالم ألصحابه حين فرغ من األحزاب:  الصاّلةومنها قوله عليه      

و بعضهم قبلها، وقالوا لم يرد منا ذلك، وه لىَّ فص   «قريظةكم إال في بني أحد  

 شبيه بما ذكرناه.

م لوال قومك حديث عهد باإلسال»والسالم لعائشة:  الصاّلةومنها قوله عليه      

د وهو يدل على أن بناءها على قواع «لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم

لحة التألف.إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمص  

 والسالم لما أمرهم بجعل الحج عمرة، قالوا: كيف وقد الصاّلةومنه أنه عليه      

ن ا الحج؟ وتوقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة، وهو شبيه بما نحن فيه، و ي  مَّ كذلك س 

اء يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل توقفوا تمسكا بالعادة أن ال حل قبل قض

ء فال نبي صلى هللا عليه وسلم، وقال: ما لي آمر بالشيالمناسك، حتى غضب ال

 يفعل.
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لم ومنها ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي صلى هللا عليه وس     

ذن بعث أبا بكر ينادي: من قال: ال إله إال هللا دخل الجنة، فوجده عمر فرده، وقال: إ

 يتكلوا.

وكذلك رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح.       

بالمصلحة. الّشرعوهو معارضة لنص        

ومنها ما روى الموصلي أيضا أن رجال دخل المسجد يصلي فأعجب الصحابة      

 فذهب «اذهب فاقتله»سمته، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ألبي بكر: 

ل بذلك فرجع عنه، كالهما يقول: كيف أقت فوجده يصلي، فرجع عنه، ثم أمر عمر

ليه رجال يصلي؟ ثم أمر عليا بقتله فذهب فلم يجده، فقال النبي صلى هللا ع

، وال .  فهذان الشيخان قد تركا النص«لو قتل لم يختلف من أمتي اثنان»وسلم: 

 مستند لهما إال استحسان إقباله على العبادة.

هيت ن  »والسالم:  الصاّلةعلى قتله بقوله عليه وال يقال: إنما تركا هذا النص      

لهذا النص الخاص  الّشخصألن ذلك نسخ في حق هذا  «عن قتل المصلين

المتأخر، فظهر أن تركهما لألمر بقتله إنما كان استحسانا منهما مجردا، وهو من 

ونحوها بالمصالح. الن ص وصباب ما نحن فيه من معارضة   

بهما، هذا مع أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم ينكر عليهما ترك أمره، وال عات     

وال ثرّب عليهما، بل سلّم لهما حالهما، وأجاز اجتهادهما لما علم من مرتبتهما 

ين على باقي أدلة المكلَّفوصدقهما في ذلك، فكذلك من قدم رعاية مصالح 

زَّ حالهم وتحصيل ما تفضل هللا ، يقصد بذلك إصالح شأنهم وانتظام الّشرع لَّ ع    و ج 

ب به عليهم من الصالح وجمع األحكام عن التفريق، وائتالفها عن االختالف، فوج

باقي  أن يكون جائزا إن لم يكن متعينا، ووجب أن يكون تقديم رعاية المصالح على

من مسائل االجتهاد على أقل أحواله، وإال فهو راجح متعين كما  الّشرعأدلة 

قدم ذكرنا، فقد  هر بما قررناه أن دليل رعاية المصالح أقوى من دليل اإلجماع فلن
 عليه، وعلى غيره من أدلة الّشرع عند التعارض بطريق البيان.'194

≈ 

ا إعادة ذكر خالف ابن مسعود رضي هللا عنه، فهذا ليس يدعو سوى أمَّ      

ال فكما ه، وإتصوّروالتقديم حسب  الّدليلفي خلطه بين  الطّوفيالستبصار ضالل 

الحكمة  ألن التّشريعبيناه لمن يعقل ويبصر أن معنى التقديم ليس سديدا في 
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أساس فيه، فال تقديم وال تأخير، وإنما هي المالءمة، مالءمة الحكم والنازلة 

 للدليل.

 ال استنباطاته التقديمية وهو في عنوان معارضة اإلجماع يفّسروهذا هو الذي      

 في تقديم غيره عليه.

       َ الح بالمص الن ص وصعارضة في السنة م   ت  وحين نسمع قوله ولفظه ' فقد ثب 

 ليّ جد تصوّرالمستساغ ب 'معارضة' بدل 'التقديم'ونحوها في قضايا' بلفظ 

 لما عالوة أو تفصيال الحقّ في  الحسم   د  الرّ  م  هذا فقد لزِ  نسمع   ين  مؤقت عمليا؛ حِ 

لفظ ، لزم التصريح بمقتضى هذا الحقائقيّ التقدم في قول الصحابي والمعيار 

المبين: الّسؤالالكافي والشافي،  الّسؤالالمنكر بطرح   

 عبد هللا بن مسعود رضي هللا م  تعالى الذي له الخلق واألمر أ   آهلل   الّشارع   نِ م       

لرسول ة التي انتهت وأوصدت بوفاة اتنزيليّ ذلك وأننا هنا خارج إطار البيئة ال !عنه؟

 صلى هللا عله وسلم.

العظيمة ذات الخطر والشأن في  الحقائقهي من  ةعلميّ الة الحقيقهذه      

 ؛ وهي أن الصحابة رضي هللاعلميّ الفي كثير من المجال الفقهي و الحقّ الحكم 

من  الحكيم في حقل النبوة وبيانها لما نزل تنزيليّ لات البيان امكوّنمن عنهم 

م خالل حياة النبي صلى هللا عليه وسل الحقل هو داخل هذا مكوّن، وهذا الالكتاب

ا بعده. وصحبته في و يفة تبليغ الرسالة وبيانها. فهذا هو حقلها ال تتجاوزه إلى م

'أخرج البخاري وغيره من حديث أنس عن عمر بن الخطاب قال: وافقت ربي في 

 ثالث ووافقني ربي في ثالث، قلت: يا رسول هللا لو اتخذت من مقام إبراهيم

اءك نزلت: }واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{ وقلت: يا رسول هللا إن نسمصلى، ف

ع يدخل عليهن البرّ والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتم

ن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الغيرة، فقلت لهن: }عسى ربه إ
 طلقن أن يبدله أزواجا خيرا منكن{]التحريم:5[ فنزلت كذلك.'195

ي ف الطّوفيإال في بني قريظة' فقد ضل  كم العصر  أحد   نَّ ليَّ ص  ا حديث 'ال ي  أمَّ      

اءاتي، سوقه ألن هذا من صنف االختالف السائغ بسبيل التأويل، أي االجتهاد القر

 يّ اإلدراكفهو إذن عمل بالنص ليس يخرج عن النص. ومعياريا يكفي هذا القصور 

هلية عن الخوض في أمر عظيم.لنفي األ عقليّ ي الالنّسقو  

ا خاطر وهّم النبي صلى هللا عليه وسلم في هدم الكعبة وبنائها على أمَّ      

، ن'الواجب في حكمها' قول باطل وهراء بيّ : الطّوفيقواعد إبراهيم؛ فقول 
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يعلم ما في السماوات  الحقّ ، والحقّ ألن الواجب في الحكم هو ما كان واجبا في 

له وما في األرض مما جاء فيه نزول وبيان اآليات من سورة المائدة وفقهها، في جع

لَّ  زَّ و ج  جب ما يو والسنَّة الكتابالكعبة البيت الحرام قياما للناس، وليس في  ع 

 هذا الحكم.

 فا منا أمر جعل الحج عمرة واألمر بالتحلل في الحديبية ورد التبشير خووأمَّ     

د االتكال، فذلك من صلب بيان النبوة وحقلها. ومن جهل هذا وقصر عن إدراكه فق

 وتر ركنا من أهم أركان الفقه، وهو اعتبار الصحابة رضي هللا عنهم إبان الصحبة

ة ات وآلية تبيان التنزيل؛ فهم من ذات وسط البيئمكوّنوفي حقل النبوة من 

لَّ  الذي يستقر في إدراكنا من قوله ة على نفس التكافؤ والتطابقتنزيليّ ال زَّ و ج  : ع 

لو عليكم }فاتقوا هللا يا أولي األلباب' الذين آمنوا قد أنزل هللا إليكم ذكرا' رسوال يت

آيات هللا مبيَّنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 

(11..10النور'{)الطالق  
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إبليس وقياس  ين حيّ صالِ المَ  مذهب   - 11  

الجهالة مشتركانة والضاّللفي    

 

 ا  دة' أكثر األلفا  تردّ قطعيّ ن كان لفظ 'المّ ب معالوة على هذا كله، فإنه ي عج       

تل لو ق»في حديث  المحّققعلى لسانه، أن يستدل برواية الموصلي هاته، قال 

الهيثمي: وفيه قال  1/90: 'رواه أبو يعلى في مسنده «لم يختلف من أمتي اثنان
 موسى بن عبيدة وهو متروك. مجمع الزوائد 226/6.'196

ي ة معيارا هو تجلي الحكمة العملية فقطعيّ فإن أدنى شرط في حقيقة زعم ال    

ودرجة الموضوع كما سلف ذكره. هذا  الّدليلالعمل بقانون المالءمة بين درجة 

.الحقّ مع ما تم تفصيله من  الطّبعب  

العجب ألعظم ما يكون من الموضوع درجة  الّدليلهذه الرواية وإشارتنا إلى      

 ا، ليس فقط وروده ضمن ما زعمه وما أراد أن يوهم به من ال يفحص ما يلقىوخطر  

، وإنما كونه متعلق الوصل االستنباطي المباشر منه:وترديدا   إليه إال صدى    

'فكذلك من قدم رعاية المصالح . . . بطريق البيان'       

ا قوله عقبه:أمَّ        

ياس بقياس مجرد، وهو كق الّشرع'فإن قيل: حاصل ما ذهبتم إليه تعطيل أدلة      

 إبليس فاسد الوضع واالعتبار.

 عيّ شرقلنا: هذا وهم واشتباه من نائم بعيد االنتباه، وإنما هو تقديم دليل      

 على أقوى منه وهو متعين، لإلجماع على وجوب العمل بالراجح، كما قدمتم أنتم
 اإلجماع على النص، والنص على الظاهر.'197

≈ 

ده والقول، ألن كالمه كله في مقص مما يكون من األول فهو أحطّ  الّشطرا أمَّ        

له ، كالمه هذا كوالسنَّةالذي أساسه القرآن  الحقّ  الّشريعةهذا في تقويض بناء 
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ج به ، ثم يحتوالسنَّةفي دحض حجية اإلجماع يبغي وراءه في حقيقة األمر القرآن 

!!با  ج  بقوله: 'لإلجماع على وجوب العمل بالراجح' ع    

اع ه لإلجمتصوّروسابغ ما يكون الشيء واضحا فساد  ا وعلى أتمّ وإذا رأينا جليًّ      

باطل اد مقوله المنكر في التقديم، وإن العند هللا تعالى، وتبعة فس الحقّ  هو كما

ال وجود  شيئا، فإنه كذلك الحقّ الفاسد لألشياء ال يغني عن االستدالل  التّصوّرمن 

ما أيّ  والفاسد الضاّللكل  والضالّ  الباطللحقيقة المصلحة في استدالله الوهمي 

مها بعضها على بعض، بدءا بأولها وأعظ الحقّ فساد، وذلك كما بيناه لتظاهر دالئل 

بها والجهالة التي يحس الّضالل، ولو امتلكه لحجزه عن هذا الطّوفيمما ال يمتلكه 

ابة للصح الحقّ  علميّ الصاحبها تفريعا من تفريعات من يعلم، الذي هو االعتبار 

رضي هللا عنهم في حقل النبوة. ثم معيار المالءمة في االستدالل من حيث 

ة.حقائقيّ الجة الدر  

القياسي كمضمون أمره  ن حيث الشكل هنا في تقديم المدعىوإذن فم    

مة وابط التي أهمها المالءوالختالل كل الضّ  ،ألنه ال وجود لعنصر المصلحة ،فاسد

ا في الشكل عن القياس.منطقيّ ة، ومنه فال حديث دالليّ االست  

لمذهب ة واالحقيقب ينمقاِصديّ الصالحيين وا من حيث المضمون فقياس الم  أمَّ      

ذي يحكيه الذي يمثلونه، فال فرق بينه وبين قياس إبليس لعنه هللا، القياس ال

القرآن على لسانه: }قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 

( ألنهما، القياسين معا، وإن اختلفا في كون نسق إبليس 11طين'{)األعراف

ما مبنيان المصلحة، فه ينمقاِصديّ الالمصالحيين و ، وقياسالتَّعليلالرجيم مرتكزه 

 لتَّعليلا؛ إبليس لعنه هللا قصر الحقّ غير الجهل بناء على  على الجهل، والبناء على

اإلحاطة  بشر مخلوقون ال ينبغي لهم ونمقاِصديّ الفيما يعلم ويراه، والمصالحيون و

 الحقّ ا ا هي المتصلة ترابطا بالبناء الذي هو هنمنطقيّ  ؛ فالمصالح والعللةعلميّ ال

 هللا إال منطقيّ ي الالتّرابط، وليس يملك اإلحاطة بهذا البناء في السماوات واألرض

  .العليم الخبير تعالى

 وإذا كان مآل مذهب إبليس اللعين هو رد أمر هللا تعالى والكفر به، فإنه في     

المآل، وما من ضالل في األرض إال وهو من نفس المذهب نفس والمنطق لِ  الحقّ 

و في ما ه والسنَّةللقرآن  دِّ عدم الرّ  ونمقاِصديّ الصالحييون وسنخه؛ فإن زعم الم  

 قيقة الردّ من العبادات على تعبيرهم، وتقديم المصلحة تمويها في التعبير ودثارا لح

ولتهم وبق فيما هو ليس في حياة اإلنسان والعبد والمستخلف فيه من العبادات،

وهذا للمكلف، هو الشرك عينه، وهو  - !سبحانه عما يقولون -الشنعاء: هذا هلل 

 لحق  ا هر منالتبعيض وجعل القرآن عضين، باإليمان ببعض والكفر ببعض مما حذّ 

وأشرنا إليه من قبل: الطّوفيبه في قول  ح  رّ ص  سبحانه. وهذا ما هو م    
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'وإنما اعتبرنا المصلحة في المعامالت ونحوها دون العبادات وشبهها ألن      

العبادات حق الّشرع خاّص به، وال يمكن معرفة حقه كّما وكيفا وزمانا ومكانا إال من 
 جهته.'198

ا أن أعلم بمصالحهم فيؤخذ من أدلته؛ ألنا نقول: قد قررن الّشرع'وال يقال: إن       

، وهي أقواها وأخصّها فلنقدمها في تحصيل الّشرعأدلة رعاية المصلحة من 

 المصالح.

 هذا  إنما يقال في العبادات التي تخفى مصالحها على مجاري العقول ثم إنَّ      

ة ين في حقوقهم فهي معلومة بحكم العادالمكلَّفوالعادات، أما مصلحة سياسة 

يلها نا أنه أحالنا في تحصمتقاعدا عن إفادتها علم الّشرعوالعقل، فإن رأينا دليل 

ِحلنا بتم الن ص وص  على رعايتها، كما أن 
 
امها لما كانت ال تفي باألحكام علمنا أنا أ

زَّ على القياس، وهو إلحاق المسكوت عنه، بالمنصوص، بجامع بينهما. وهللا  ع 
لَّ  أعلم بالصَّواب.'199  و ج 

≈ 

ة للحكم:بيانيّ ال فإنه يكفي هنا هذه الموادّ   

ماإنَّ  -   

  اأمَّ  - 

متقاعدا -   

ال تفي -   

تمامها -   

لَّ والمكر هزؤا هو ختمه بقوله: 'وهللا       زَّ و ج    !.'الصَّوابأعلم ب ع 

عة ؛ مذهبهم أن شريينمقاِصديّ الصالحيين وفي حقيقة الم   الحقّ هذا لهو  إنَّ      

هللا تعالى حقها العبادات حسب تعبيرهم، وغيرها ليس من حقها بل هي حق 

 –العقل. وجهلهم قولهم إنها متقاعدة عن اإلفادة وال تفي على التمام باإلحكام 

تمام  وزعمهم العلم بالمصالح وال ينبغي للمخلوق -!سبحانه وتعالى عما يصفون

 العلم وإحاطته.
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لوك فر به، وسأمر هللا والك  لهو ذات نسق إبليس لعنه هللا في ردّ فهذا وهللا     

آدم.  اإلبليسي في بني مكوّنأصله وموضعه ال الضاّللضالل، و العبد إما هدى وإما

، وتجلى أمره الّشاطبيالذي برز أكثر ما يكون عند  الضاّللهو هذا  هفمآل

 واستفحل ضالله عند ابن عاشور حتى صرح وتجرأ بالدعوة إلى إحالل علم جديد

، وتبعهم من بعدهم من أعجبهم صنيعهم الّشريعة'علم المقاصد' محل علم 

 وافتتن بضاللهم.

م التعبير وأبلغه شريعته هم أو قل على أصحّ مذهب   د  دّ هنا قد ح   الطّوفيوإذا كان 

 في قوله: 

واعلم أن هذه الطريقة التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور '     

 ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك، بل هي أبلغ من

قّدرات، وعلى اعتب الن ص وصعويل على ذلك، وهي التّ  ار واإلجماع في العبادات والم 
 المصالح في المعامالت وباقي األحكام.'200

عل  !فإن المآل سينتهي ال قدر هللا تعالى      رهين  ينمقاِصديّ العند  الّدينوقد ج 

 بكتاصر لإلنسان وخدمة لمصلحته وراحته كما يقول ويصرح صاحب العقل القا

':منظوميَّةفلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية  الّشريعة'مقاصد   

ام 'والفائدة العمليّة لهذا التوّجه أن األحكام اإلسالميّة تصبح فقط هي األحك     

التي يتحقق بها مبادئ العدل، والسلوك األخالقّي، والرحمة، والسماحة، 
 ومصلحة البشر، وهذه كلها مقاصد من مقاصد الّشريعة في حد ذاتها.'201

 'الّشريعةله 'من مقاصد ' من قو'من' و'فقطن اللفظيّ على  بقوّةولنسطر      

، ةالملليس توجها أي توجه، وإنما هو بمعنى وحقيقة ليستبين أن هذا التوجه 

صارخ حاد وحاسم في نقض وإبطال هذه  ن تناقضاللفظيّ الجمع بين وأن 

.ةمقاِصديّ الملة ال الملة،  

غير لم ت ثنائية )المسلم الملتزم، المستقرّروقد  !المآل ال قدر هللاسينتهي       

الت ى إال يوم الجمعة، واليوم أصبحنا نسمع بنشرات إعالم حفالملتزم( وال يصلّ 

ي وقد تحولت المساجد إلى شاكلة وهيئة الكنائس، والكراس !السماع القرآني

ة فيه فيما ال رخص الرّخصةوالنفوس ما أن يتاح لها سبيل الراحة و ؛مصلحة للمكلف

ء له ما الكرسي في غير الفريضة وال انتماإال ولم تبغ عنها بديال. وإن الحقّ في 

                                           

  200 ن م – ص274

 201 د. جاسر عودة: مقاصد الّشريعة فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظوميَّة، تعريب د. عبد اللطيف

13ص واشنطن،.   لندن اإلسالمي، للفكر العالميّ  المعهد الخياط،         
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 ف  ا بمطلق الوجوه في المسجد، ألن هيئة المسجد من األصول مما ال تصر  قطعيّ 

قيقة.الذرائع وال يكادون يفقهون لها ح فيه؛ وتراهم يتلفظون ببيان الفقه كسدّ   
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 الباب الثالث

 

اصدد للمقَ اسِ الفَ  البناءِ  نتقاض  اِ   
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 الفصل األول

 

الّشاطبيد عند المقاصِ  بناءِ  اد  فسَ   

د المقاص ر  وات وقص  النظريّ ال يقيم  االستقراء  

ةالّشاطبي  
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عبادة هللا تعالى  الّشريعة مقصد   - 1  

في اعتبار المستخلف فيه مقاصد الّشاطبي وضالل    

 

َ  أ        ن إليه من حيث بيان هذا الحديث كونه ال يمكن لعاقل أ التّنبيهما وجب  ل  وَّ

ن له يمك ال أحد ونحوه كالمصالح،)المقصودات والغايات(ينفي وجود لفظ المقاصد 

ة الحقيقأن ينفي ذلك من المعجم واللسان، وال أن ينفي تحققه ومعناه في 

 - من قراروما له في السماوات وال في األرض  - هنابه قصد والواقع. لكن الذي ي  

ه علما ب راد  لمبتدع من القول ومختلق من البناء ي   تصوّرهو الجوهر الذي يمثله في 

.الّشريعةضاهي علم الفقه وحتى، ي    

 يعابيّةستها يكون االمقترنا بحقيقة العلم، وشرط ال ينفك ةالنظريّ إنَّ تعريف      

الذين ليس  للشاطبي وللمقلدين التّصوّرة. وهذا بنيويّ الفضائية ال هأبعادللموضوع و 

تركيبه  المقاصد للشاطبي' فاجتذبهم نظريّةلهم من األمر إال أن وجدوا قوال '

 يعابيّةاستمعناه هيمنة ودوه، فقالوا به وردّ  ،واستحسنته ملكتهم الذوقية ولفظه،

 أمر هللا المجيدمعناه هيمنته على ، الّساقطهذا البناء، األعوج الباطل الهاري 

ي إلى قيام الساعة. وهذا ال التّكليفوسع مجده المجال االستخالفي و الذي

 ، وقبل الحديث عنالمهيمن المجيد شرط الحكم يقوله إال من سفه عقله، ألنَّ 

ط الحكم التي هي وسيلة وإطار سريانه واستيعابيته، شر ةالنظريّ النظمة 

ِ وليس ذ هو العلم المحيط؛ المجيد المهيمن زَّ  لك إال ِِلّ لَّ  ع  ، العليم الحكيم و ج 

  وسع كرسيه السماوات واألرض.

هذا الجهل رددون لهذه المقول بالحال هو عين ما فيه هؤالء القائلون والم وإنَّ      

ر كّبال  مذهبه ومعناه وفحواه هو ألنَّ  'الّشاطبيالمقاصد لإلمام  نظريّةالعظيم ' م 

 -واألحكام، الذي هو علم هللا تعالى الّشريعةتحقق شرط اإلحاطة بعلم مصدر 

 لعظيم جهل المرددين لهذه وهذا هو الوجه الواضح -!ونا يقولسبحانه وتعالى عمّ 

أم : }ه  د  ى ج  ال  ه وتع  جالل   لَّ تضاهي الزم حال من أنكر هللا عليهم بقوله ج   ،المقولة

روح  وهذه بعالطّ ب(. 34تنبئونه بما ال يعلم في األرض أم بظاهر من القول'{)الرعد

ِسي  مقال وقياس  ، وهومن جهة منكر مرجعه وعلة بطالنه الطّوفيّةوفحوى 

في قوله: }أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من  إبليس لعنه هللا

(11طين'{)األعراف  
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وم قال سبحانه وتعالى:}الي ، وهو أعلم بمن خلق؛إنَّ هللا تعالى رحيم بعباده     

طر أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا' فمن اض

(       4غير باغ وال عاد فال إثم عليه'{)المائدة  

رثوم بن ناشر رضي هللا عنه عن رسول هللا صل      ني ج  ى عن أبي ثعلبة الخ ش 

:هللا عليه وسلم قال  

ياء أش م  رَّ فال تعتدوها، وح   ودا  د  ح   دَّ عوها، وح  ضيّ فرائض فال ت   ض  فر  إنَّ هللا تعالى "     
 فال تنتهكوها وس  ك  ت   عن أشياء رحمة لكم غير  نسيان، فال تب  ح  ثوا عنها"202

' وإن ت ب د  لكم تسؤكم وقال تعالى: }يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن       

تسألوا عنها حين ي نزَّل  القرآن تبد لكم عفا هللا عنها' وهللا غفور 

(103حليم'{)المائدة  

وقال سبحانه وله الحمد في األولى واآلخرة وهو الحكيم الخبير: }هو الذي      

( وجامع األقوال في تفسيرها ما ذكره 82خلق لكم ما في األرض جميعا'{)البقرة 

وكاني في تفسيره قال:الش  

 وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: }هو الذي خلق لكم>     

ما في األرض جميعا{ قال: سخر لكم ما في األرض جميعا كرامة من هللا ونعمة 

البن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل< وفيه أيضا قريبا منه أخرجه عبد الرزاق من 

تعالى }هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا{ قال: طريق عن مجاهد في قوله 

ي األرض جميعا.<سخر لكم ما ف  

ا القول عن غيره هو أن مفهوم األرض ليس بالمعنى وعامل الترجيح لهذ      

حقل ، ولكن الواسع إلى كل مجال والتّصوّرالترابي والطيني المعنى لبادئ النظر و

 المستخلف فيه.

عيا على قبيل من هذا ح  ن   ن  وم   ه  ع  ومن تبِ  الّشاطبي تصوّر إذن فضالل         السَّ

 ن األمر ليس اهر، بل هو محض االختالط ومنكر سوء التقدير، واقتحام لعظيم م

الحكيم.شأنه إال هلل العلّيِ   

 ؛الحقّ د و األحد الصمد، فهذا المقصللعبادة، عبادة هللا يّ التّشريعفالنهج      

إن و .للّشريعةأخرى  اتدوصود أو مقتبار مقصلقول اعوليس يحق ولو على مجرد ا

 قولبال الّضاللذهبنا أو كنا ملزمين بالتذكير بهذا األمر، فإنما يدل على عظم هذا 

                                           

 202 حديث حسن رواه الدار ق طني وغيره- عن األربعين النووية. وفي فتح القدير للشوكاني قال أخرجه

وصححه لحاكموا المنذر وابن جرير ابن         
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 ؛ه   ل  ال هِ ، جاءت بِ الّشريعةوإنما ذلك تكفله  وبحفظ الضروريات. الّشريعةبمقاصد 

 هللا فإنَّ  د؛فاسال لبناءوا التّصوّرلها كما هو في هذا  اتدوصود أو مقوليس هو مقص

ه المجيد:كتابنزل في أتعالى   

ذلك ال شريك له' وب رّب العالمينصالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل  إنَّ  ل  }ق       

' وأنا أول المسلمين'{)األنعام ِمرت 
 
(165-164أ  

عبادة وقال سبحانه: }فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك  ب     

(105ربه أحدا'{)الكهف  

أمة واحدة فبعث هللا  النّاس ويقول عز من قائل وهو العزيز الحكيم: }كان     

فيما  النّاسليحكم بين  الحقّ ب الكتابن ومنذرين وأنزل معهم بشريّ ئين مالنبي

(211البقرةاختلفوا فيه'{)  

 ابالكتمصدقا لما بين يديه من  الحقّ ب الكتابوقال تعالى: }وأنزلنا إليك      

' الحقّ ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من 

م لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة' ولكن ليبلوك

م في لخيرات' إلى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتفيما آتاكم' فاستبقوا ا

(50تختلفون'{)المائدة  

العلم  كما بيناه ويعلمه الراسخون في الكتاب، والكتابد من إنزال وفهذا المقص     

 }شرع لكم في أحكامه كما قال تعالى: الّدينوهو  ،الّشريعةوغير الراسخين هو 

ما وصَّى به نوحا  والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى  الّدينمن 

ليه' هللا  وال تتفرقوا فيه' ك ب ر  على المشركين ما تدعوهم إ الّدينوعيسى أن أقيموا 

'{الشورى (11يجتبي إليه من يشاء  ويهدي إليه من ي نيب   

ير نفاء غالعبادة هلل حبإخالص  الّدينإقامة  الّشريعةد من والمقص     

 فاألمانة التي يحملها العبد هي إقامة هذا االستخالف مشركين به.

في. والفضاء التواجدي االستخال الحقل في  الكتابالذي نزل به  الحقّ ب

إنما هو من هذا الفضاء  )مقصودات( مقاصد الّشاطبيوما جعله 

بادة الذي تتحقق الع الحقّ المستخلف فيه، وليست هي األمر والحكم و

هلل الواحد الصمد بإقامته أمانة وفرضا وعبودية. وهذه التي جعلها 

الطبع حسب تعبيرهم الفاسد ب وتبعه فيها المقلدون مقاصد الّشاطبي

يما }ليبلوكم ف ، إنما هي من حقل ما جاء في قوله تعالى:كما تم بياته

 مستخلف فيه،بمعنى ال فيه أي هي من المبتلى (50)المائدةآتاكم'{

بإقامة  د عبادة هللا تعالىووليست هي المقصد أو المقاصد، وإنما المقص

.بالقسط النّاس، وليقوم الّدينو الكتاب  
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ن تيمية رحمه هللا:يقول اب       

ه 'والخلق صالحهم وسعادتهم في أن يكون هللا هو معبودهم، الذي تنتهي إلي     

محبتهم وإرادتهم ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات، وهو الذي يجب أن 

– 373. .372، ص9درء التعارض، ج –يكون المراد المقصود بالحركات.'   

: ويقول محمد بن محمد أبو نصر الفارابي رحمه هللا         

>والعلم المدني يفحص أوال عن الّسعادة. وي َعرّف  أن الّسعادة      

دة من غير أن تكون كذلك، وسعادة ضربان: سعادة ي ظن بها أنها سعا

وهي ت طلَب  لذاتها وال تطلب في وقت من  –ة سعادة الحقيقي في ه

 ذا نيلتفإنال بها غيرها، وسائر األشياء األخر إنما تطلب لتنال األوقات لي  

اآلخرة  تكون في هذه الحياة بل في الحياة. وهذه ليست كّف الطلب

 التي تكون بعد هذه، وهي التي تسمى الّسعادة القصوى. وأما التي

م ها سعادة وليست كذلك فهي مثل الثروة واللذات وأن ي عظَّ بها أن ي ظَنُّ 

تي اإلنسان أو غير ذلك من التي ت طلب وت قتنى في هذه الحياة ال
 ي سّميها الجمهور خيرات.<203

 ده علىوعلى من قصر مقص ع  نَّ بل إن محمدا بن محمد الفارابي رحمه هللا ش       

 ال يخرجون عن واحد من اثنين من صنف، أن جعلهم ينمقاِصديّ الات مذهب ذ

:وصنف المدن أو المدينة الفاسقة المدن الجاهلية  

ومدنهم واجتماعهم على أنحاء كثيرة: ا أهل الجاهلية فإنهم مدنيون، 'وأمّ       

منها اجتماعات ضرورية، ومنها اجتماع أهل النذالة في المدن النذلة، ومنها 

االجتماع الخسيس في المدن الخسيسة. ومنها اجتماع الكرامة في المدن 

ية في الكرامية. ومنها االجتماع التغلبي في المدينة التغلبية. ومنها اجتماع الحر

ماعية ومدينة األحرار.المدينة الج  

ساب فالمدينة الضرورية واالجتماع الضروري هو الذي يكون به التعاون على اكت     

كثيرة: مثل  ما هو ضروري في قوام األبدان وإحرازه. ووجوه مكاسب هذه األشياء

د منهما الفالحة والرعاية والصيد واللصوصية وغير ذلك. والصيد واللصوصية كل واح

إما مخاتلة وإما مجاهرة. وقد يكون من المدن الضرورية ما يجتمع فيه جميع 

ها الصنائع التي يستفاد بها الضروري. ومنها ما تكون المكاسب للضروري في

و واحدة أخرى غير تلك. وأفضل هؤالء عندهم بصناعة واحدة مثل الفالحة وحدها أ

ها أجودهم احتياال وتدبيرا وتأتيا فيما يصل به إلى الضروري من الوجوه التي ب

                                           

  203 محمد بن محمد أبو نصر الفارابي: كتاب الملة، آراء أهل المدينة الفاضلة – ص52
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مكاسب أهل المدينة. ورئيس هؤالء هو الذي له حسن تدبير وجودة احتيال في 

ها وحسن تدبير في حفظ أن يستعملهم فيما ينالون به من األشياء الضرورية

و الذي يبذل لهم هذه األشياء من عند نفسه.عليهم، أ  

ومدينة النذالة واجتماع أهل النذالة هو الذي به يتعاون على نيل الثروة      

 ار،الّدينواليسار واالستكثار من اقتناء الضروريات وما قام مقامها من الدرهم و

وجمعها فوق مقدار الحاجة إليها، ال لشيء سوى محبة اليسار فقط والشح 

 عليها، وان ال ينفق منها إال على الضروري مما به قوام األبدان . . .

لذة ومدينة الخسة واالجتماع الخسيس هو الذي به يتعاونون على التمتع بال     

من المحسوس أو باللذة من المتخيل من اللعب والهزل أو هما جميعا، وكذلك 

 طلبا ار األلذ منها طلبا للذة الالتمتع باللذة من المأكول والمشروب والمنكوح. واختي

لعب فقط، وكذلك من ال لما به قوام البدن وال ما ينفع البدن بوجه بل ما يلذ منه

عيوالهزل. وهذه المدينة هي المدينة  دة المغبوطة عند أهل الجاهلية ألن السَّ

ل غرض أهل هذه المدينة إنما يمكنهم بلوغه بعد تحصيل الضروري وبعد تحصي

. . النفقات الكثيرة.اليسار، وب  

رموا والمدينة الكرامية واجتماع الكرامة هو الذي يتعاونون على أن يصلوا أن يك     

ند بالقول والفعل . . . وذلك على حسب االستيهاالت عندهم. فإن االستيهاالت ع

أهل الجاهلية ليست بالفضيلة . . . وههنا شيء محبوب جدا عند كثير من أهل 

وما غلبة. فإن الفائز بها عند كثير منهم مغبوط. . . وإما أن يغلب قالجاهلية وهو ال

ها آخرين على سوى أهل المدينة على أموالهم، فيأتي بها إلى بيت ماله فيجعل

يجعل عدة ينفق منها النفقات العظيمة في المدينة لينال بها الكرامة أكثر . . . ف

 ياء التي يمكن أن يكرمهأو في جنسه . . . فيجمع جميع األشالملك في ولده 

 عليها ثم يختص هو بأشياء دون غيره مما له بهاء وزينة وفخامة وجاللة النّاس

 . ثم يسن سنن الكرامات.النّاسعندهم من بناء وملبس وشارة ثم احتجاب عن 

على  النّاسأن يكون هو وجنسه ملكهم رتب  النّاسوتعود  وإذا جرت له رئاسة

ن أهل . فالمحبون للكرامة ملهم بتلك الكرامة والجاللةمراتب يحصل له من ترتيبه 

من مدينته يعاملونه ليزداد به كراماتهم التي يبذلها لهم، فيكرمهم من دونهم و

 فوقهم من المراتب لذلك.

   . . .   

وها وتخيلوا تصوّروأما المدن الفاسقة فهي التي اعتقد أهلها المبادئ و     

السعادة واعتقدوها وأرشدوا إلى األفعال التي ينالون بها السعادة وعرفوها 

واعتقدوها. غير أنهم لم يتمسكوا بشيء من تلك األفعال ولكن مالوا بهواهم 

وإرادتهم نحو شيء من أغراض الجاهلية إما منزلة أو كرامة أو غلبة أو غير ذلك 
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ء نحوها. . . وإنما يباينون أهل الجاهلية باآلرا وجعلوا أفعالهم كلها وقواهم مسددة

. . ومنهم من يكون له هوى في شيء من غايات أهل  التي يعتقدونها فقط.

سنة الجاهلية فتمنعه شرائع المدينة وملتها من ذلك، فيعمد إلى ألفا  واضع ال

 وأقاويله في وصاياه فيتأولها على ما يوافق هواه ويحسن ذلك الشيء بذلك
رِّف ة.'204 ح  م 

ن  ال  مَّو   التأويل. وهؤالء ي س 

≈ 

ذا ، والمنظار الذي يمثله، فيه التفسير الواضح إن جاز لنا ههذا الكالم   أنَّ  ي  لِ ج     

مين لملوك المسل بغاية اإلمعان في الوصف، لماذا أجمع العقل الرسمي التّركيب

وحكامهم والمحرفة على نبذ هذا المنظار وإيصاد وجهته. وزكى رأيهم هذا 

ومذهبهم فيه علماء بني إسرائيل ومستشرقوهم الذين حددوا القراءة والنص 

 القاراءاتي في الدرس الجامعي، وهم حين وضعوا اليد على الفارابي في العلوم

كر والف قاطبة بشريّ وى الفكر العلى مست السياسية وبخسوا أعلى قمة فيه

ل ما ، أشهروا ووضعوا ابن خلدون موضع النموذج وكالسياسية ةالنظريّ السياسي و

كن الدولة )المدينة( هو عند الفارابي بحذفوره ولفظه، ل نظريّةعند ابن خلدون في 

 الحقّ أبا نصر الفارابي رحمه هللا وضعها الموضع الذي لها في  د  مَّ ح  م   ن  ا ب  د  مَّ ح  م  

 ةالّشريعضمن صنف الدولة الجاهلية؛ فاهلل تعالى كرم بني آدم وأنزل عليهم 

فعه من لتكون الحكم ال التهارج وال التغالب الذي يا لهول مصيبة واقع المسلمين ر

مرسي.الرئيس محمد على يمثل السلفية الرسمية بعد االنقالب   

وال شك أن الميز بين االجتماع أو الدولة الفاضلة اإلسالمية وغيرها من      

عاقدية ، الدولة الخلدونية والمكيافيلية والتالجاهلية والفاسقة المبدلة والضالة

د؛ وهذا وأو المقص اتدوصهو المق ة الهوبزية وقبيلها مما فصل فيه الفارابيبشريّ ال

ة هو فيّ فلسالفارابي السياسية وال نظريّةوكما في كل بناء  الحقّ د هو في والمقص

 توليس ية.الحقيقة وتحقق ذلك هو السعادة عبادة هللا تعالى والدار اآلخر

 كلها العصبية واالستبدادية والقومية والترابية التي جعلها رحمه هللا اتدوصالمق

التي للعلم هي المقررة في العلوم السياسية  ،من صنف الدولة الجاهلية

صفة ؛ فال تجد ذكرا للفارابي إال لماما وعن جنب بوالقانونية في الحضارة الغالبة

وهم يعلمون. الحقّ ر على هذه الملة الناكبة عن تدعو إلى التحسّ   

كرامات آلفارابي أم ذوو ال الضاّللفمن يا ترى لمن يسمع ويبصر أحق بالوصف ب     

اه.أرضوسنية على قانون التهارج والتغالب وأن المرضي من رضي عليه الملك ال  
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ابئة من الص نما هي السنن، سنن اتباع من قبلناال وهللا الذي إليه المصير، إ     

ي أن ال فرق بين المسلمين ف الحقّ بدلوا من بعدما جاءهم الرسول ب الكتابوأهل 

والواجبات، ويؤمهم أقرؤهم. الحقوق  

قوة أما استيفاء هذا الكالم للفارابي ومنظاره في تفسير التخلف عن ركب ال     

صبحوا اليوم لدينهم بل أ التّمكينالمسلمون شرط ورباط الخيل حتى فقد 

حا وأموالهم، بل طفق الغرب الصهيوني والصليبي مس مستباحة أرضهم وديارهم

ا م، والمخطط مرسوم لكل مبالعرب السنة إبادة معلنة ال موراة في العراق والشا

يخ ن التارنسمعجز ل ؛ ومن لم يؤلمه إحن إخوته فإنه غيرواإلسالم الحقّ بلغه نور 

 واالبتالء.

هذا الوصل والتفسير سوف نعود إليه فيما بعد.       
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النّاقصباالستقراء  ستيعابيّةاال ر  قرِّ ي   الّشاطبي - 2  

ينمقاِصديّ الات تقسيم وضالل     

 

بونه لما ليس لهم به علم، ويحس متّبعينال ينمقاِصديّ الوهل تساءل أحد من      

ضالل أعظم من الزعم بمقول  وأيّ  -وهو منكر من القول وضالل عظيم حقا احسن

 ،تههل تساءلوا عن مصداقية هذا البناء ومشروعي -!الحال اإلحاطة بعلم هللا تعالى

غير  قائم أن كذلك ضل أكثر األولين باتباع ما ليس لهم به علم على الّشرطوهذا 

 هدى و ال بصيرة؟ يقول عبد الوهاب خالف في مؤلفه 'علم أصول الفقه'205:

ةيّ التّشريعفي القواعد األصولية  – الرّابع القسم >   

اء ة استمدها علماء أصول الفقه اإلسالمي من استقريّ التّشريعهذه القواعد      

ي الت الن ص وصة. ومن يّ التّشريع، ومن استقراء عللها وحكمها ةشرعيّ ال األحكام 

ة كلية، وكما تجب مراعاتها في تشريعيّ ة عامة وأصوال تشريعيّ قررت مبادئ 

 ال نص تجب مراعاتها في استنباط األحكام فيما الن ص وصاستنباط األحكام من 

والعدل  النّاسمحققا ما قصد به موصال إلى تحقيق مصالح  التّشريعفيه، ليكون 

 بينهم:

التّشريعفي المقصد العام من  –القاعدة األولى   

فالة بك النّاسمن تشريعه األحكام هو تحقيق مصالح  للّشارعوالمقصد العام »     

اتهم.تحسينيّ ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم و  

الح ما قصد به إال واحد من هذه الثالثة التي تتكون منها مص شرعيّ فكل حكم      

.النّاس  

إذا كان في مراعاته إخالل بحاجي، وال يراعى حاجي وال  تحسينيّ ال يراعى ف     

.«إذا كان في مراعاة أحدهما إخالل بضروري تحسينيّ   

 من تشريع األحكام  للّشارعهذه القاعدة األولى بيّنت المقصد العام      

؛ سواء أكانت تكليفية أم وضعية. وبينت مراتب األحكام باعتبار ةشرعيّ ال

 مقاصدها.<
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≈      

طرح وهل يتجرّأ من له عقل يحجزه ويعقله، ونهية تنهاه، وبصيرة ت بصّره، أن ي      

و أساس ة فيجعلها على الجزم والتقرير أسس أبيانيّ ة وحقائقيّ من عنديته عناصر 

 -الّشارعالمنطبقة بيانا بمقاصد  الّشريعةمة يزعم هيمنتها على مقاصد نظ

!سبحانك هذا تجرؤ سافر وجهل عظيم ؟-!سبحانه وتعالى  

 يمالتَّقسفي العلم أوال، ألن هذا  الرّسوخوأنه من يقل هذا فقد نزع عنه صفة     

الحكيم. موصول بالمقام العلي موضعه  

م إال الراسخون في العل الحقّ ، وهو شرط ال يستحضره في الّسابق الّشرطإنَّ      

ك أنت مة' إنالذين يقولون: }ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رح

(8الوهاب'{)آل عمران  

، وأهل صناعة الفكر وقوانينه، وهم والسنَّةهؤالء وهم العلماء بالقرآن      

(؛ 110المناطقة على قوله تعالى: }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين'{)البقرة

صحيحة البنيان  نظريّةيحجزهم، وهم في ذلك قادرون على نظمة  الّشرطهذا 

م السارية المعملة فيه. فه الحقل  ثابتة القواعد واألسس، محققة استيعاب

ثبته ن علم الراسخين في العلم، والحافظ ليس بفقيه كما أيعلمون علم اليقي

م تعلمون ولكن كونوا ربانيين بما كنت}في باب قوله تعالى:  بقوّةالبخاري رحمه هللا 

( عن ابن عباس رضي هللا عنهما، 78وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران الكتاب

م كما ليه الساليعلمون أنه ال ينبغي للمخلوق ذلك أبدا؛ قال موسى كليم هللا ع

ا ل ي س  لِي بِ  ا ي ك ون  لِي أ ن  أ ق ول  م  ان ك  م  ب ح  ّق ' إِن  نتلوه قرآنا عربيا مبينا: }ق ال  س  ح 

' إِنَّك  أ ن ت   ِسك  ل م  م ا فِي ن ف  ل م  م ا فِي ن ف ِسي و ال  أ ع  ' ت ع  ه   َ ت  لِم  ل ت ه  ف ق د  ع  ن ت  ق   ك 

ي وبِ'{)المائدة الَّم  ال غ  (181ع   

اصد المق نظريّةالباطل ' التّركيبهل تساءل المقلدون المتبعون المرددون لهذا      

زعم الهيمنة على األمر والشأن العظيم الذي من أجله ' الذي يالّشاطبيعند 

 تيعابيّةسأنزلت الكتب وبعثت األنبياء وأرسلت الرسل عليهم السالم، الهيمنة واال

إلى  العالمينالذي جاء بها محمد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا إلى  للّشريعة

!؟الّشاطبي؟  هل تجشموا سؤال مصداقية البناء هذا عند الّدينيوم   

 علمهم يعلمون أن ذلك ليس لهم بحق، وأنه جهلإنَّ الراسخين في العلم ول     

!!وجهل عظيم  

ر عليه، فهو حين أقدم على القول حظا يقد ز  الحيّ  و نَّ  الّشاطبي لَّ وإذ ز       

وم المجيد مجالها إلى ي رّب العالمينوالزعم في بناء مهيمن على مقاصد شريعة 

، أتى في أمره هذا عجبا من عجائب ما ال يصدق في الموازين والعقول، إذ الّدين
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ن في اكتفى في التأسيس لهذا بما ال يقبل بل ال يصدق أن يطرح عند الراسخي

 العلم والمناطقة الذين يقدرون للمقامات قدرها206:

]بسم هللا الرحمان الرحيم>      

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم[

والمقاصد التي ينظر فيها قسمان:        

.الّشارعأحدهما يرجع إلى قصد        

.المكلَّفواآلخر يرجع إلى قصد        

ده ابتداء، ومن جهة قص الّشريعةفي وضع  الّشارعفاألول يعتبر من جهة قصد      

 في وضعها لألفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة

تحت حكمها؛ فهذه أربعة أنواع. المكلَّفقصده في دخول   

ولنقدم قبل الشروع في المطلوب:       

كالمية مسلمة في هذا الموضع: مقّدمة       

ا، وهذه وهي أن وضع الشرائع إن      ما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل مع 

دعوى ال بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساد ا، وليس هذا موضع ذلك، وقد 

 لةمعلّ وقع الخالف فيها في علم الكالم، وزعم الفخر الرازي أن أحكام هللا ليست 

 علّلةمامه تعالى بعلة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحك

م أصول برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضط رّ في عل

 ؛ أثبت ذلك على أن العلل بمعنىةشرعيّ ال الفقه إلى إثبات العلل لألحكام 

، وال حاجة إلى تحقيق األمر في هذه المسألة.خاصّةالعالمات المعرّفة لألحكام   

تقراء أنها وضعت لمصالح العباد اس الّشريعةوالمعتمد إنما هو أنَّا استقرينا من      

صل: ال ينازع فيه الرازي وال غيره؛ فإن هللا تعالى يقول في بعثة الرسل وهو األ

اء: ن ومنذرين لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل{]النسبشريّ }رسال م

[107{]األنبياء: عالمين[، }وما أرسلناك إال رحمة لل165  

 وهو الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام وكان: }وقال في أصل الخلقة     

وما خلقت الجن واإلنس }، [7: هود{]عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمال

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن }، [56: الذاريات{]إال ليعبدون

[.2: الملك{]عمال  
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؛ كقوله ؛ فأكثر من أن تحصىوالسنَّة الكتابوأما التعاليل لتفاصيل األحكام في      

يتم ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ول: }بعد آية الوضوء

[.6: المائدة{]نعمته عليكم  

لعلكم  كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} :وقال في الصيام     

[.183: البقرة]{تتقون  

ك ِر{]العنكبوت:  الصاّلة: }إنَّ الصاّلةوفي       ن  اِء و الم  ش  ن  الف ح  [.45ت ن هى  ع   

ل ي ك م        ط ر ه لِئ الَّ ي ك ون  للنَّاسِ ع  ك م  ش  وه  وقال في القبلة: }فولوا و ج 

ة{]البقرة:  جَّ [.150ح   

ات ل ون  : }وفي الجهاد      ِذن  للذين ي ق 
 
واأ م    لِم  [.39: الحج{]بِأنَّه   

ولِي األل ب ابِ : }وفي القصاص     
 
ي اة ي ا أ [.179: البقرة{]ولكم فِي الِقص اصِ ح   

ول وا ي  : }وفي التقرير على التوحيد      ن ا أن  ت ق  ِهد  م  ألست بِر بِّك م  ق ال وا ب لى ش  و 

افِلِين  القيّام .التّنبيه، والمقصود [172: األعراف{]ة إنّا ك نّا عن  هذا غ   

ا للعلم؛ فنح القضيّةوإذا دل االستقراء على هذا، وكان في مثل هذه       ن مفيد 

، ومن هذه الجملة ثبت الّشريعةنقطع بأن األمر مستمر  في جميع تفاصيل 

أو غير  ويبقى البحث في كون ذلك واجب ا –القياس واالجتهاد؛ فلنجر على مقتضاه 

<-علمه واجب موكوال إلى  

≈ 

 ن  يِّ صرح بنائه وشيده، مما ز   الّشاطبي هذا هو األساس الذي أسس عليه     

للنّ اس بسحر من البيان لفظه 'نظريّة المقاصد لإلمام الّشاطبي'!! فال جرم أن 

د الجهل وكذلك بتقلي !منير كتابغير بصيرة وال هدى وال من اتبعه على  كلّ  يضلّ 

!ض لَّ أكثر األولين  

أن  علميّ الو النظريّ في البناء  ةمنهاجيّ وال إنَّ من أبجديات علم المنطق     

الوحيد لهذا البناء، و يفته و يفة أولية هي  الّشاطبياالستقراء، وهو ركن 

مسلمات ، ثم من بعد ذلك تطرح الفرضيّةي والتعيين للالتّحديدالتوجيه والتأطير 

، ضيّةفرذاتها للبرهان على هذه ال ةمنطقيّ الة وعقليّ الكفيلة إمكانا بالمعايير ال

 النّسقبحسب ما ينبثق فيها من مقوالت تتطلب البرهان داخل نفس 

 المسلماتي والمقوالت المستنبطة فيه.

بع ت وبناء عليه فإن دعواه كون الشرائع وضعت لمصالح العباد' محض مصادرة     

م وما ليس له به علما  الّشريعة، بل ومصادرة منكرة لقوله على بها قبله من ضلّ 
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ير هللا }قل أغ :رّب العالمينمنهاج العبودية والعبادة هلل  الّشريعةف ليس له بحق.

ليست النفس والمال والعقل مقاصد (، و166ا وهو رب كل شيء'{)األنعامأبغي رب

وغايتها، بل هذه كلها مستخلف فيها وبها: الّشريعة  

(15ه أجر عظيم'{)التغابن}إنما أموالكم وأوالدكم فتنة' وهللا عند  

فال }وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها' وما عند هللا خير وأبقى' أ

(60تعقلون'{)القصص  

ا }وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في م

 آتاكم'{)غاية سورة األنعام(

!يالومن أصدق من هللا ق الحقّ فهذا هو القول        

 غ  وَّ س   ن  د المعبود رب النفس والمال والعقل ورب كل شيء؛ وم  وما المقصوإنَّ      

ييز بين فإنما هو مفتقد موتور ملكة التم الّشاطبيبيان  الحقائقفي البيان على 

كريمة جوار القبلي لآلية الالتسويغ وعدمه؛ ومن بقي فيه من ذلك شك فليقرأ ال

:فإنه يكفي لجلوة الشك القرآن   أعاله،  

ك ' ال شريك له' وبذلرّب العالمين صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللِ  إنَّ  ل  }ق  

' وأنا أ   مرت 
 
(165المسلمين'{)األنعام ل  وَّ أ  

، يقول الّضاللفإنما هو عين  الحقّ وما خالف  ،الحقّ ويقول جل جالله وقوله 

 سبحانه وتعالى:

خير حياة الدنيا' والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و}المال والبنون زينة ال

(45أمال'{)الكهف  

سبحانه: الحقّ ويقول   

}إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة' يقاتلون في 

ن' ومن أوفى سبيل هللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة واإلنجيل والقرآ

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به' وذلك هو الفوز بعهده من هللا 

.(112العظيم'{)التوبة  

 

 

  



 ضالل المقاصديين

 

163 

 

 

  الّشاطبيعند  للتَّعليلة بيانيّ األبعاد ال اختالط   - 3

د الواسع للحقوبالمقص العظيم   والجهل    

 

يةالتَّعليلالنظائر  –ا   

ما  هنا شرط إتمامأهل المقاصد جميعا، فقد جاء متعلق هو  التَّعليل إن كان ثمَّ      

 تمّ  . لقد'التَّعليل' و'الِعلّة' أنسأناه في شأن البيان واالصطالح بخصوص مادة

 علميّ الالكفيل دون غيره على اإلمكان للوضع  الثالثيّ التوصل إلى المنظم 

 إلى يومنا هذا، إشكال ل القرونمن أوّ  المستمرِّ  ،ادًّ لإلشكال الكبير جِ  الصّحيح

.ينمقاِصديّ المعتمد  كما ي علم هو التَّعليل، والتَّعليل  

موضع هو المستند ب علميّ البشرط القاموس  التَّعليلكون  تقرّرلقد سبق أن      

بهذا  الِعلّةهو أن  الطّبعهذا يعني ب، الحكم(. الِعلّةي، أي )المحور النصّ 

 ومنه؛ الجعليّة الِعلّةة دونه هي ما دأب على تسميته بعلميّ الذي ال  الّشرط

. في النصّ  شرعيّ الالحكم ب بيانيّ ة الحكم وعنصرها الكذلك أمر ضبط مادّ   

نا قوال وأن يكون قول وعليها حافظين ةعلميّ الهكذا وإذا أردنا أن نبقى في صبغة      

ظير أو نمباين في التعبير ل بيانيّ الوفاق على وضع  ، فالزمالّشرطا بادئ علميّ 

ي، أي خارج المحور النص، الجعلي المنصوص التَّعليل، أو التَّعليلنظيري 

وق ف الحقّ عد ب  أو على  على بعد )النص، الحكمة أوالمصلحة أو المقصد(

في أول االعتبار اإلشارة إلى ذينك  الّسداد. ولعل أقرب إلى برزخ الخالقية

 العنصرين هما تعبيرا: 

بالحكمة )المقصد أو المصلحة('  التَّعليل'  

' الحقّ 'تعليل   

ب المراد هنا والمناس التَّعليلأو نظير  التَّعليللسنا في حاجة للقول بأن و     

 بالمصلحة أو التَّعليلن من بعده جميعا، هو يمقاِصديّ هنا وال الّشاطبيلمراد 

كما منا تفصيله وبيانه يحكم ح، الحكمة( ومنه كما قدّ عده )النصّ د، وهذا ب  والمقص

 ، ألنّ المهيمن يّ التّشريعباتا ال ريب فيه بضالل وجهالة البناء عليه، بل البناء 

لَّ شرطه هو امتالك علم هللا تعالى الذي ال ينبغي ألحد غيره  زَّ و ج  ذي العزة  ع 

 والكبرياء أحكم الحاكمين، وسع علمه السماوات واألرض. 
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ن ه استدالال في موضعه باآليات البينات متصوّرأو ما  الّشاطبي فاستدالل       

ة ودليال عنصرا ومادة منقوض الحقّ العزيز الحكيم، مثل بالنسبة إليه في  كتاب هللا

ها في ل فيه، فاآليات مستشهد بالقلب. وهذا واضح ليس لنا أن نطيمعارضا على 

 المنصوص الّشريعةد وغير موضعها، ومعارضة له دالة على نقيض دعواه. فمقص

  .رّب العالمينهو العبودية هلل  التَّعليل، فالحقّ عليه هو ما تلونا من 

 

عالىتعسف الشاطبي والمقاصديين من بعده في االستشهاد بآيات هللا ت –ب   

بناؤه إذ ما ليس  مة الكبرى هي أن كل من جاء من بعده واستهواهالطامّ  ولكنَّ     

 عن علم فهو محض االستهواء؛ أن كل من جاء من بعده تبعوه حتى في استدالله

وصل  الباطل كما تبع هو من ضل قبله، وبنفس القول وبسوق نفس اآليات بغير

 والميزان؛ نعني تحديدا وببين القول كون الذي الحقّ حكمة وال صحة من حيث 

علومة م مقّدمةناف حقل النتيجة لقضية ويستنبط أحكاما كلية ومقوالت تهم أص

 ان األحكام اإللهية ال يحيط به إال هللاي  ر  س   مجال   من خالل استقراء ناقص؛ فإنَّ 

عالى: فقوله ت !الحقّ تعالى الواسع العليم؛ فهذا المستنبط ما أعظم فريته على 

وا وجوهكم شطره لئال يكون للناس عليكم حجة'{)البقرة
 
صورا ( ليس مح150}فو ل

مد التواجدي لهذا المقصد بالنسبة إلدراك اإلنسان حتى يع الحقل ده والومقص

إلى القول جازما مما ليس له به علم وال ينبغي له من تحديد جازم لها، وأنها 

عوالم التواجدية المتصلة بكونه من ال الحقولمحض دنيوية هدفها اإلنسان وليس 

في العاقل تعدد واختالف هذه العناصر واألكوان مما نعلمه ومما ال نعلمه. ويك

والجوار القريب لآلية: الّسياقواألبعاد في نفس   

هم عن قبلتهم التي كانوا عليها' قل هلل ما والّ  النّاس}سيقول السفهاء من 

(141المشرق والمغرب' يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم'{)البقرة  

 ويكون الرسول عليكم النّاس}وكذلك جعلناكم أمة وسطا' لتكونوا شهداء على 

ينقلب  شهيدا' وما جعلنا القبلة التي كنت عليها' إال لنعلم من يتبع الرسول ممن

(141على عقبيه'{)البقرة  

راتب؛ ؛ فههنا البنية واضحة التمستوياتهنا متراكبة ومختلفة ال اتدوصفالمق     

جواب وا عليه{)؟( فالهم عن قبلتهم التي كانواالستفسار: }ما والّ  الّسؤالبدءا من 

لَّ  د هدايتهووالمقص زَّ و ج   دها جعلوشاء إلى صراط مستقيم؛ التي مقصلمن ي ع 

ك{ }وكذل بيانيّ والغائية فيها اللفظ ال ديّةومقصأمة وسطا دال على ال األمَّةهذه 

هللا كقوله تعالى: }وكذلك مكنا ليوسف في األرض ولنعلمه من تأويل األحاديث' و

د التالي و( فالمقص21ال يعلمون'{)يوسف النّاسغالب على أمره' ولكن أكثر 
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مييز األول لت )المقصوداتي( مقاِصديّ للوسطية وهو اإلشهاد، ثم إلى المستوى ال

ممن ينقلب على عقبيه.المتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم   

( 45'{)العنكبوترِ ك  ن  الم  و   اءِ ش  ح  الف   نِ ى ع  ه  ن  ت   الصاّلة وأيضا قوله تعالى: }إنَّ       

 د في النهي عنوليست حاصرا أو ال ينبغي لنا أن نحصر استنباطا له المقص

اء في '{ كما جأكبر   هللاِ  الفحشاء والمنكر؛ يقول هللا تعالى في نفس اآلية: }ولذكر  

لَّ قوله  زَّ و ج  اعة لذكري' إن الس الصاّلة: }إنني أنا هللا ال إله إال أنا فاعبدني وأقم ع 

ها آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى' فال يصدنك عنها من ال يؤمن ب

( بل إن مستوى قصد المستنبط هنا متجاوز، أي 15..13واتبع هواه فتردى'{)طه

تها علما، أي ب'ال' المفيدة للتعريف جوهريّ د ووالمقص ليس هو أحق بصفة

 صدّ يعني ال – الحقّ وهو  –والحصر؛ ألن الصَّدَّ الوارد في قول هللا تعالى  التّحديدو

ال عن الغاية والمقصود أو المقصد. ومنه فاالنتهاء عن الفحشاء والمنكر إنما هو ح

ر عنه المعب الحقّ د وبمدلول وحقيقة التقوى التي هي ليست إال وسيلة للمقص

األساس  في بيان التنزيل بالفالح وبوجه هللا تعالى ولقائه ورضاه، ليكون الوصل

ى: }يا وسيلة للفالح؛ كما يقول تعال لمينرّب العاالجامع هو تحقق العبودية هلل 

 أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم

( قال الشوكاني في تفسيره لهذه اآلية:37تفلحون{)المائدة  

د أن 'وعطف }وابتغوا إليه الوسيلة{ على }يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا{ يفي     

الجملة  التقوى؛ وقيل هي التقوى؛ ألنها مالك األمر وكل الخير فتكونالوسيلة غير 

 ة للجملة األولى. والظاهر أن الوسيلة التي هي القربةم فّسرالثانية على هذا 

ق  على التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى د   ت ص 

 ربهم.'

ده ما جاء ل ال يعتبر إال هفوة؛ بينه وأفافلفظه على التقرير للقول األو الطّبعب     

القوي  من بعده. فالواو هنا في }وابتغوا إليه الوسيلة{ للتفسير والبيان؛ دليله

وِن يا أولي  وا' فإنَّ خير  الزَّاِد التقوى' واتَّق  والجازم قوله تعالى: }وت ز وَّد 

م القو اتدوصن كل مقودا. وبما أاد وسيلة وليس مقص( وإنما الزّ 196األلباب'{)البقرة

د المراد عندهم هو دون مستوى الدرجة التواجدية واالعتبارية في ووالمقص

 انيّ بية، هي دون التقوى، علم منه بطالن وفساد الجوهر الالحقّ مستويات الوجود 

ة. يّ التّعريفية والتّحديد'المقصد' ب'ال'   

 ومن تبعه كذلك الّشاطبيوبهذا أيضا أو منه يكون دليل تخلف استشهاد       

لعلكم  باآلية وقوله تعالى: }كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

(.183تتقون{)البقرة  
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بما هو ناقض لزعمه وحصره  الّشاطبييعجب له هو استشهاد  ما بيد أنَّ      

وهذا كما سوف  .اتدوصات للتنزيل بل هي المقدوصمق المكلَّفوجعله من حظ 

عند ابن عاشور رحمه هللا تعالى. خاصّة يتبين عند تابعيه  

من  ، لسناالثالثيّ من خالل المنظم  التَّعليلعقدة  من بعد فصل وحلّ  ولسنا     

أن ورده على الرازي وغيره في ش الّشاطبيفي حاجة إلى إيضاح قيمة قول بعده 

:التَّعليل  

تقراء أنها وضعت لمصالح العباد اس الّشريعةوالمعتمد إنما هو أنَّا استقرينا من '     

غيره' ال ينازع فيه الرازي وال  

وهو ال يخرج إطالقا عن  هنا هو في حقل البلبلة؛ الّشاطبيذلك أن كالم      

 لتَّعليلل وأبعاد ثالثة لكل بعد منها معنى ألنه يتكلم في مستويات حقيقة اللغو

جب فالذي يرده الرازي وغيره ممن لم يو مخصوص ليس يصح لغيره من البعدين.

عدا ، الحكم( و)النص، الحكمة( وهما ب  الِعلّةإنما هو خارج بعدي ) الحقّ على 

.الّشاطبيهنا في بيان  التَّعليلمستوى   
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العظيم   الضاّلل - 4  

ت  م كّمال الصاّلة أركانَ  يجعل الّشاطبي    

 

 يقول الّشاطبي207:

وإذا ثبت هذا؛ فاألمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى، إذ هي >     

شقات، بها واكتسابها الم القيّامتتردد على الضروريات، تكملها بحيث ترتفع في 

ه ال وتميل بهم فيها إلى التوسط واالعتدال في األمور؛ حتى تكون جارية على وج

 يميل إلى إفراط وال تفريط.

ي وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع، وكما نقول ف     

ا ومضطجع   الصاّلةبسبب المرض حتى يجوز له  المكلَّفرفع الحرج عن  ا، قاعد 

وشطر  ويجوز له ترك الصيام في وقته إلى زمان صحته، وكذلك ترك المسافر الصوم

ل في ذلك، فإذا فهم هذا؛ لم يرتب العاق، وسائر ما تقدم في التمثيل وغير الصاّلة

 أن هذه األمور الحاجية فروع  دائرة  حول األمور الضرورية، وهكذا الحكم في 

ة؛ ألنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري، فإذا كملت ما هو ضروري؛ تحسينيّ ال

كّملفظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي؛ فالحاجي  كّمللل م كّملللضروري، وال م   م 

كّمل ة إذ ا كالفرع لألصل الضروري ومبني عليه.<تحسينيّ ال ف؛ م   

≈ 

ن الذي نزل به القرآ الحقّ الذي تقوم عليه السماوات واألرض، وب الحقّ في ف      

،  لف والخلفالسّ كله عند  الّدين تصوّروالشريفة وانبنى عليه  السنَّة النبويَّةوبينته 

ود  والسّ  الرّكوعو القيّام فإنَّ  ها ة للصالة. ومن يقل بأنجوهريّ ات المكوّنهي من ال ج 

كّمال  والفساد من بعد هدى كان الناس الضاّلل ت أو يقول إنها تبع، فذلك محض  م 

علة اختالل  ه من جهة ميزان المنطق. وهذا األخير، أي  قائلب ، واختالل حلَّ عليه

 قوله ي جلّيهبرزه وهذا البعد موضع االختالل والفساد ي   كون الِعلّة، هو الميزان

وبتكرار وتر  د  د  ليس يبقى بعده شك وال يذر أي مجال للمماراة لمن ال يترك الجدل 

 بحال208:

                                           

  207 الموافقات ج2- ص32-33

  208 نفس المصدر- ص34
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ا، أو الصيام كذلك؛ كال الصاّلةوكذلك نقول: إذا كان أصل >      نهي منهيًّا عنه قصد 

ه من في طرفي النهار، والنهي عن الصيام في العيد؛ فكل ما تتصف ب الصاّلةعن 

كّمال ة التي لها هيئ الصاّلةتها مندرج تحت أصل النهي، من حيث نهي عن أصل م 

 اجتماعية في الوقوع، ألن النهي عن العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك، وال

كّمالتكون منهيًّا عنها إال بمجموع أفعالها وأقوالها؛ فاندرجت ال ت تحت النهي م 

 باندراج الكل.<

      وقوله209:

: إن القراءة والتكبير وغيرهما لها اعتباران:> ألنا نقول       

. الصاّلةاعتبار  من حيث هي من أجزاء  •       

واعتبار  من حيث أنفسها. •       

ارها ما الكالم في اعتبا اعتبارها من الوجه الثاني؛ فليس الكالم فيه،  وإنّ فأمّ      

ة مع الصّفكة للصالة، وبذلك الوجه صارت بالوضع م كّملمن حيث هي أجزاء 

وم ة مع انتفاء الموصوف؛ إذ الوصف معنى ال يقالصّفالموصوف، ومن المحال بقاء 

ول بنفسه عقال؛ فكذلك ما كان في االعتبار مثله، فإذا كان كذلك؛ لم يصح الق

كّملببقاء ال كّملمع انتفاء ال م  ، وهو المطلوب، وكذلك الصوم وأشباهه.<م   

≈ 

:قوله الذي سبق منهللسان العقل وراء ا ليت شعري ما       

يها إلى بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم ف القيّامتكملها بحيث ترتفع في '    

 التوسط واالعتدال في األمور؛ حتى تكون جارية على وجه ال يميل إلى إفراط وال

'تفريط.  

كّملوال   ات' ؛ وإن استسيغ لفظ 'المشقّ رائض وأركانف هي ام  ليست سننا وإنّ  ة  م 

 للمريض وذوي األعذار، فال يوجد موضع إطالقا إلى قوله الرّخصةاعتبارا لحكمة 

، الذي يليست على البعد الكمّ  ةشرعيّ ال 'وتميل . . . تفريط' إذ األحكام وتعبيره:

دال؛ فهذا ة التوسط واالعتبيانيّ قريب وللعناصر السديد والتّ قدير والتّ ينبغي للتّ 

ن سقه األساس. اختالط على مستوى العقل في  
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  الّشاطبيللرُّخصة عند  د  الفاسِ  ر  التّصوُّ  - 5

لياخِ طق الدّ قاعدة النّ  ادَ ي َجلِّي فسَ   

 

لي واختالل على اخِ في النطق الدّ  هو موضع الخلل على أنَّ  الّدليل وجليّ      

ر كّبات وتصوّرالت للمدركات مستوى أساس التعقّ  فاتها، ويبقى ذلك هو الم   ّسرم 

 في الحكم بفساد وإبطال هذا الضرب من الحقّ القائم ب علميّ الر والمقرّ  القويّ 

 -امدالتي ما أشد كلف الجصاص بهاـ  ليس يضاهيه في ذلك إال أبا ح ات،التّفريع

ذاتها،  ات التي ال منتهى لها وال ضرورة إالالتَّقسيمتفريعات بال موجب موضوعي، و

يع ما ال حتى يصل األمر إلى تفرمتى نشط إليها يمضي فيها ال يلوي على شيء، 

ون تك ةعلميّ الواألحكام  الحقائقو - الّدليل؛ هذا ما ال ينقسميتفرع وتقسيم 

 بحججها ودالئلها- هو ما جاء من كالمه وقوله210:

فصل>   

ا، أيض ا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلق   الرّخصةوتطلق      

مما هو راجع إلى ن يل حظو هم وقضاء أوطارهم؛ فإنَّ العزيمة األولى هي التي 

وِن{]الذاريات:  ب د  ت  الجنَّ واإلن س  إالَّ لِي ع  ل ق  [.56نبّه عليه قوله: }و م ا خ   

ل ك  ب      ر  ا ه  ق ا{ اآلية ]طه: واص   الصاّلةوقوله: }و أ م  ال ك  ِرز  ا' ال ن س  ل ي ه  [.132ط بِر  ع   

؛ التّفصيلوما كان نحو ذلك مما دل على أنَّ العباد ملك  هللا على الجملة و     

قَّ عليهم التوجه  إليه، وبذل المجهود في عبادته، ألنه عباده وليس لهم حق    فح 

ة عليه، فإذا وهب لهم حظّا ينالون جَّ  لهم ألنَّه توجه الرّخصةه؛ فذلك كلديه، وال ح 

 إلى غير المعبود، واعتناء  بغير ما اقتضته العبودية.<

≈ 

. إنَّ ما يأمر به الحقّ لألمر كله على ما ليس هو في  تصوّرهذا ينّم عن إنَّ      

 سبحانه وتعالى على أّي منحى من إدراك اإلنسان وتقييمه وحكمه، كّل ذلك من

. واإلنسان ال يخرج في ذلك كله وأبدا عن حقل العبودية. ثم إنَّ قول الحقّ 

كون  هضالله، ألنَّ مفاد  جنفه وخطئه وعظيم   ش  ح  ف   الحقّ في  لي  لج   الّشاطبي

 سبحانه وتعالى عن ذلك -ه إلى غيرهالتوجّ هي أمر هللا تعالى برخصه حقيقة 
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ه ستنباط يستنبط وحكم يحكم بمن داللة غير هاته ومن ا ل  ه   وإالَّ  !علوا كبيرا

، قوله:ليعلى قوله بتعبير ليس يحتمل التأو  

   »ألنَّه توجّ ه إلى غير المعبود«211

ل لها ضمن مادة علم األصول؛ بفانظر حقيقة وصبغة هذه األقوال المندرجة ك      

عو التي يد الطّوفيّة ةمقاِصديّ متون نصوص الملة الاألدهى من هذا جعلها 

ا جهلهم، يدعون إليها بإحالل م لهم الشيطان   نَ اليوم وقد زيّ أصحابها 

ّب رشريعة هللا تعالى  ' محلّ الّشريعة'علم مقاصد  م َسمَّىيزعمونه من 

لف عند المؤ التّصوّرة والحقيقوهذا الكالم وهذه وهم ال يشعرون . . .  العالمين

تى فيه البعدي للقول مما أمارى فيه وال يجادل، يدل عليه الجوار يدل عليه بما ال ي  

 من باطل القول وسيئه ومنكره212:

على هذا الوجه كل  ما كان تخفيفا وتوسعة على  الرّخصةفيدخل في >     

ترك حظ العباد من لطف هللا؛ فتش الرّخص؛ فالعزائم حق  هللا على العباد، والمكلَّف

 ى العبد، ورفع  توسعة عل اعلى هذا الترتيب، من حيث كان الرّخصالمباحات مع 

ر ج عنه، وإثباتا لحظه، وتصير المباحات   تتعارض مع المندوبات –عند النظر  –ح 

ى على األوقات؛ فيؤثر حظه في األخرى على حظه في الدنيا، أو يؤثر حقَّ ربه عل

ا له حّقا لربه؛ فيصير ح ا، أو آخذ  ا للمباح من عمله رأس  ظه حظ نفسه؛ فيكون رافع 

ا لح ا تابع  هللا هو المقدَّم المقصود؛ فإنَّ على العبد بذل  ق هللا، وحقّ مندرج 

 المجهود، والرب  يحكم ما يريد.<

≈ 

الدار بتغى بها وجهه سبحانه وتعالى والكل هلل تعالى واألعمال ي   أنّ  الحقّ ما إنّ      

اآلخرة. وما الحياة الدنيا في اآلخرة إال متاع، بمعنى متاع العمل واالمتحان 

 واالبتالء؛ يقول سبحانه وتعالى:

ذلك ال شريك له 'وب رّب العالمينصالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل  }قل إنَّ     

(165-164المسلمين'{)األنعام ل  أمرت' وأنا أوَّ   

      أمّ ا قوله213:
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قي ويعتبره أيضا غيرهم مّمن ر لوهذا الوجه يعتبره األولياء من أصحاب األحوا>     

ليه ي ربّون التالميذ أال ترى أّن من مذاهبهم األخذ بعزائم العلم عن أحوال وع

جملة حتى آل الحال بهم أن عّدوا أصل الحاجيات كلّها أو جلّها  الرّخصواجتناب 

، وهو ما يرجع إلى حظ العبد منها، حسبما بان لك في هذا اإلطالق الرّخصمن 

.<النوع إن شاء هللا تعالىاألخير، وسيأتي لهذا الذي ذهبوا إليه تقرير في هذا   

≈ 

ا بين ين بينهما من التباين مالحيّز فهذا من الخلط الذي ال ينبغي حصوله ألنَّ      

انية. من ناحية ث وحيز الكيل والميزان والذوق من ناحية، حيز حقائق الشبع والجوع

ه فيه، وفي أحكام الّدينة الشيطان إلدخال ما ليس من ثم إنَّ هذا الخلط هو وليج

لى ج من الزهد، إلى الغلو إإال بها. إذ يبدأ التدرّ  للّشريعةبالذات، التي ال اعتبار 

اإلبطال والخروج عن األحكام، على مختلف من األحوال، عن اليمين وعن 

 الشمائل، ومن بين أيديهم ومن خلفهم، وكما علم وشهد به الواقع من األحوال.

'النوع الخامس في في هذا الذي سّماه  خاصّةو، ى قولهولئن عدنا إل     

نف يتبين لك أمران من غالب ما يتكون منه وتقوم مادة ما ص  ' الرّخصالعزائم و

مَّىفي  علم األصول. م س   

       فأمّ ا األوَّ ل   فمحض   اللغو الذي ال يفيد علما على اإلطالق214:

الرّخصالنوع الخامس في العزائم و>   

في مسائل:والنظر فيه        

 المسألة األولى

رع من األحكام       ابتداء. الكليّةالعزيمة ما ش   

ليَّة»ومعنى كونها       ن ين من حيث هم مكلفوالمكلَّفتختص ببعض  ال أنها «ك 

مثال ؛ فإنها مشروعة على  الصاّلةدون بعض، وال ببعض األحوال دون بعض؛ ك

اإلطالق والعموم في كل شخص وفي كل حال، وكذلك الصوم، والزكاة، والحج، 

رع لسبب مصلحالكليّةوالجهاد، وسائر شعائر اإلسالم  ّي  ، ويدخل تحت هذا ما ش 

في األصل؛ كالمشروعات المتوصَّل بها إلى إقامة مصالح الدار ين، من البيع، 

المعاوضات، وكذلك أحكام الجنايات، والقصاص، والضمان،  واإلجارة، وسائر عقود

ليَّات  .الّشريعةوبالجملة جميع ك   
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ية فالتّكليبها إنشاء األحكام  الّشارعأن  يكون قصد   «تها ابتداءشرعيّ »ومعنى      

ن قبل ذلك، فإن سبقها وكا شرعيّ على العباد من أوّل األمر؛ فال يسبقها حكم 

ا للمصالح منسوخا بهذا األخير؛   ليّةالككان هذا األخير كالحكم االبتدائي، تمهيد 

.العاّمة  

 وال يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارد ا على سبب؛ فإنَّ األسباب قد تكون     

ا الِذين  آم   ن وا ال مفقودة  قبل ذلك، فإذا و جدت اقتضت أحكام ا؛ كقوله تعالى: }ي ا أيّه 

ول وا ر اِعن ا{ ]البقر [.104ة: ت ق   

ب وا الذي      ون  ِمن  د وِن هللِا{ ]األنعام: وقوله تعالى: }و ال ت س  ع  [.108ن  ي د   

{ ]البقرة:       ال ِمن  ر بِّك م  وا ف ض  ن اح  أ ن  ت ب ت غ  م  ج 
ل ي ك  [.198وقوله تعالى: }ل ي س  ع   

{ اآلية]البقرة:       ك م  ت ان ون  أن ف س  ت م  تخ  ن  لِم  هللا  أنَّك م  ك  [.187وقوله تعالى: }ع   

لي ِه{ ]ال      ر  فال إِثم  ع  ل ي ِه و م ن  تأخَّ ي ِن ف ال إِثم  ع  م  ل  فِي ي و  بقرة: وقوله: }ف م ن  ت ع جَّ

203.]  

 ئا بعد شيء بحسب الحاجةوما كان مثل ذلك؛ فإنه تمهيد ألحكام وردت شي     

ا،<  إلى ذلك؛ فكل هذا يشمله اسم العزيمة، فإنه شرع  ابتدائي  حكم 

≈ 

ي. فهذا من كلي، بمعنى إطالق إنَّ الفروض وأمر هللا تعالى كله خطاب عامّ      

 المدركات. والنبوة وحقلها، وسيرة الرسول صلى هللا أمهات البديهيات ومسلم

لما أنزل من  بيانيّ  عنهم، كل ذلك هو حقل عليه وسلم وأصحابه رضي هللا

هنا قلب األمر. الّشاطبي؛ فكالم الكتاب  

ا       هو  واشتدت على أفهامهم، ما مة الثانية والتي اعتاصت إدراك القوالحقيقأمَّ

 واضح هنا عند الّشاطبي في قوله وباألصحّ  في تصوّره215:

يض ا؛ المخصوصات كليات  ابتدائية أكما أنَّ المستثنيات من العمومات وسائر  >     

اف ا أالّ ي   ي ئا إال أن  ي خ  نَّ ش  وه  ت م  ا آت ي  وا ِممَّ ذ  قيم ا كقوله تعالى: }و ال ي ِحل  ل ك م  أ ن  ت أخ 

ود  هللِا{ ]البقرة:  د  ود  هللِا' فإِن  ِخفت م  أالّ ي ِقيم ا ح  د  [229ح   

نَّ لِتذه        لوه  ض  نَّ إاِلّ أن  ي أتين  بِ وقوله تعالى: }و ال تع  وه  ا آتيتم  ة ب وا بِب ع ضِ م  فاِحش 

ب يِّن ة { ]النساء:  [ <19م   
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≈ 

رأون جلي  إال على الذين ال يفحصون ما يق ظيم هنا  اهرفااللتباس والخلط الع     

لفه. إنَّ ويؤمرون بتنزيل ما يقرأون منزلة ما ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خ

ة بيانيّ ا واضح في عدم التفرقة والفصل بين الحكم نّص الخطاب والبنية الالخلط هن

 ةالِعلّ لنّص الخطاب؛ وشتان ما بينهما. وهذا الخطأ القاصم والخلط هو  ةمنطقيّ ال

عية ، كما هو قول الشافالتي أودت وأدت للقول بعدم النسخ مع الزيادة على النصّ 

 لالنتماء المذهبي، على الرغم من إلزاما، وميثاقا تضمينا بتقليد القول به

يتين ' و'الزيادة' كمادتين نصفي اقتران عنصري 'النصّ  الصّارخ التّناقض

ماء كون قانونيتين فقهيتين، وبالرغم من مخالفته لميزان األرض والس

ة.جوهريّ وحدة  القانونيّ  النصّ   

ي وحدة والقانون يّ التّشريع ويّ الخطابي يعتبر في الوضع السّ  النصّ       

 كخطاب تكليفي، هو في ة وقانونية واحدة. فالنصّ تشريعيّ  نصيّة

. وهذا كلي   الذي تقوم عليه السماوات واألرض خطاب   الحقّ الميزان، وب

التّصوّر والخلط الكبير عند الّشاطبي تجلى أكثر ما يكون التجلي فيما يلي من 

 قوله216:

 الرّخصيبيّن لك أنَّ  «من أصل كليمستثنى »وكون هذا المشروع لعذر >     

؛ ليست بمشروعة ابتداء؛ فلذلك لم تكن كليّات  في الحكم، وإن  عرض لها ذلك

رار فبالعرض، فإنَّ المسافر إذا أجزنا له القصر والِفط ر؛ فإنما كان ذلك بعد استق

اء نوالصوم، هذا وإن  كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة؛ فإن االستث الصاّلةأحكام 

طر ثان  عن استقرار حكم المستثنى منه على الجملة، وكذلك أكل  الميتة للمض

ط رَّ{ اآلية ]البقرة:  <[.173في قوله تعالى: }ف م ن اض   

≈ 

 الخلط ال على مستوى عدم الفرق بين نصّ  حصول   أو هو واضح   يتّضحهنا ف     

 حقائقيّ ال؛ ولكن أيضا على مستوى الربط ةمنطقيّ الة بيانيّ ال الحكم وبنية النصّ 

شرط  الالموزون والالمتناسق في التفكير وبالتالي في القول، الختالل كامن في

هي  ة، التيمعجميّ سالمة هذا التفكير والقول؛ فإن حقيقة الخلل في البنية ال

نظمة دقيقة ل المرتكز الفضائي للتفكير كسيرورة متصلة من خالل العقل وجدّ 

ا مستقروكونه  ،في هذا االختالل الِعلّةعلى مكمن  الّدليلشبكية، هو  عالقات

 شخص  ويت قوله أو عينة كالمه ي جلّيهالتشخيص يبرزه و في النطق الداخلي. وهذا

:واضحا  ماثال و  
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رع لعذر  شاّق، استثناء  من أصل كلّي  يقتضي المنعالرّخصةوأّما >      ، ؛ فما ش 

الحاجة فيه.مع االقتصار على مواضع   

ا لعذر»فكونه        التي ذكرها علماء األصول. الخاصّةهو  «مشروع   

 ؛ فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة، من غير مشقة موجودة؛ فال«اشاقًّ »وكونه      

القراض مثال، فإنَّه لعذر  في األصل وهو عجز  ةشرعيّ  سمَّى ذلك رخصة؛ كي  

ز حيث ال عذر وال عجز، وكذلك صاحب المال عن الضرب في األرض، ويجو

لم؛ فال يسمَّى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من  المساقاة، والقرض، والسَّ

ال  أصل ممنوع، وإنما يكون مثل هذا داخال تحت أصل الحاجيات الكليات، والحاجيات

ا إلى أصل الرّخصةت سمَّى عند العلماء باسم  ال ؛ فتكميليّ ، وقد يكون العذر راجع 

ا، أو يقدر بمشقة الصاّلةيسمى رخصة أيضا، وذلك أنَّ من ال يقدر على  ؛ قائم 

، الصاّلةفمشروع  في حقه االنتقال إلى الجلوس، وإن كان مخال بركن من أركان 

ة، فإن ؛ فهذا رخصة محققالقيّاملكن بسبب المشقة است ثني فلم يتحتم عليه 

ا؛ فقد جاء في عل اإلمام  ليؤتمَّ به »الحديث:  كان هذا المترّخِص  إمام  ثم  –إنما ج 

ا أجمعون ا؛ فصلو ا جلوس  ا وقع لعذر، إال«قال: وإن  صلىَّ جالس  أنَّ  ؛ فصالتهم جلوس 

ه؛ العذر في حقهم ليس المشقة، بل لطلب الموافقة لإلمام وعدم المخالفة علي
 فال ي سمَّى مثل  هذا رخصة، وإن  كان مستثنى لعذر.<217

≈ 

صد شرطي القة منهاجيّ وال ةعلميّ اللم يلزم المناطقة وعلماء األبنية ال إنه أ      

 اقا  ، إال وفةعلميّ الات وفي عموم المقوالت التّعريففي )االقتصاد( والوضوح 

ا يعرض ة في التفكير والقول، ممبنيويّ لتحييد احتماالت وأثر الشوائب ال وضرورة  

!ضع منهالبناء لالختالل في أي مو  

ضلة، ال ف< >شاقّ يعتبر فيه عنصر < >لعذر شاقّ ة يّ التّعريفته ه ومادّ فقول       

ة فضلة، ولكن بالمعنى الصّفيين النّحوي على غرار اعتبار النّحوبالمعنى 

، وبصدد تعريف مفهوم علميّ ؛ وهو الملزم اعتباره هنا ألننا في إطار منطقيّ ال

 مميزة خاصّةة ليست الصّفهذه  لها خطرها في الفقه، ذلك أنَّ  ةشرعيّ  وحقيقة 

للموضوع. بل إن عنصر >عذر< في إحالته الفقهية هنا به معنى المشقة 

 ومتضمن له. 

ان أعاله؛ حصل وب علميّ ال الّشرطوقد حصل بالفعل تبعة ما منعته الشروط أو      

كامنة في البنية واألنساق األولى  الِعلّةمن االختالل ما هو دليل مؤكد كون 
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الديه فسيح للتفكير والقول السليم كما بينه أبو نصر الفارابي رحمه هللا وأسكنه وو

جناته، وله الحمد سبحانه ال يشرك في حكمه أحدا؛ وإال فما هي البنية مصدر 

 قوله إن جاز تسميته قوال:

؛ فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة، من غير مشقة «اشاقّ »وكونه >   

  موجودة<      

 أوال فإنه بنى على باطل، ألن مرتكز القول عنده هو نقطة وعنصر      
 
 ا<>شاق

افتقاد في البناء السليم. ثم إنه ب علميّ ال الّشرطهو محض شائبة دخيلة لمخالفة 

مة، التي للعقل كآلية ووسيلة خلقية لميزان المنطق ولمعيار الحك ي وغياب تامّ لِّ ك  

 رعيّ شكاصطالح  'العذر'ل بيانيّ لعنصر الحقيقتها وضع الشيء موضعه، يضع ا

رِّف في غير موضعه وفيما ال يستق ع  نع وليق !يم، حتى جعل الحاجة عذرا، عجبام 

بط االختالط الذي يخ على هذا الصّدق نفسه متوهما أنه مستدل وأنه أتى ببرهان

. وجعل من بعد ذلك تبيانا ليس بعده درجة من الوضوح في هذا فيه خبطا

!!اض موضوعا لمقول 'العذر'، عجبا  جعل القر االختالل،  

ل وانبنى وإذا فال غرابة وال استبعاد الختالل التفكير والقول فيما بعده، مما اتص     

والمباح. الرّخصةعليه، من االختالط وعدم االتزان في مفهومي   

حي االصطال التّحديدوهنا لزمت اإلشارة إلى هذا االختالط الواقع جراء إهمال      

ع ، مما يترك القول والكالم على عواهنه، فيحسبه المرء شيئا من بديعلميّ ال

لفظ ك الرّخصةف تقاسيم العلم الموضوعية، وإنما هو محض اللغو من بعد الخلط.

 ، ينبغي أن تحدد من خالل األصلشرعيّ  بيانيّ ة وعنصر علميّ ومادة 

و في ، فينزاح بذلك كثير مما هوالسنَّة الكتاب، أي من شرعيّ ال بيانيّ ال

  محض لغو. الحقّ 

، وبكون الحكمة شرعيّ الشرعا هو المحدد بالنص  الرّخصةإنَّ لفظ ومعنى      

إن هللا وقوله صلى هللا عليه وسلم في الحديث الشريف: " الّشريعةحقيقة في 

 ميّ علاليحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" ولو تم اعتبار هذا المعيار 

فكر ق المن بعد إيراد كالم مسهب ال طائل من ورائه إال استغرا التّناقضلما حصل 

 واالهتمام كلية استغراقا؛ فقد قال أوّ ال218:

لب فصالتهم جلوسا وقع لعذر، إال أن العذر في حقهم ليس المشقة، بل لط>     

مَّى م وإن كان رخصة،  ثل هذاالموافقة لإلمام وعدم المخالفة عليه؛ فال ي س 

 مستثنى لعذر.<
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      ثم لم يلبث إال يسيرا حتى كتب يقول219:

لم»>      ، وكل  هذا مستند إلى أصل الحاجيات؛ فقد اشتركت «وأرخص في السَّ

، بالمعنى األول في هذا األصل، فيجري عليها حكمها في التسمية الرّخصةمع 

 كما جرى عليها حكمها في االستثناء من أصل ممنوع، وهنا أيض ا يدخل ما تقدم

ا لإلمام المعذور، وصالة الخوف المشروعة  ا اتّباع  في صالة المأمومين جلوس 

ان من أصل التكميالت ال من أل طلق صل الحاجيات؛ في  باإلمام كذلك أيض ا ت ستمدَّ

وإن لم تجتمع معها في أصل واحد، كما أنه قد يطلق لفظ  الرّخصةعليها لفظ 

 ؛ فإنَّ القيّاموإن است مدَّت من أصل الضروريات، كالمصلي ال يقدر على  الرّخصة

في حقه ضرورية ال حاجية، وإنما تكون حاجية إذا كان قادر ا عليه، لكن  الرّخصة

.<بسببه، وهذا كلّه  اهر بمشقة تلحقه فيه أو  

≈ 

طإ ات والمسائل، كبرت احتماالت الخالتّفريعومن تبعات اإلسراف في القول و     

يم ة في إيراد تقسالّسابقمما هو من معلوم صفات كالم اآلدمي. فعلى غرار الزلة 

به  للدنيا وللنفس قسيما لما ي رجى -كما زعم -باطل وجعل صرف حظ من العبادة 

 هللا والدار اآلخرة؛ هاهي زلة أخرى أكبر من أختها فيقول220:

ورفع الحرج عنه؛ حتى  المكلَّفأصلها التخفيف عن  الرّخصة: إنَّ والثاني>     

، خصةالرّ في سعة واختيار، بين األخذ بالعزيمة، واألخذ ب التّكليفيكون من ثقل 

ل ق  ل ك م م   و  الذي خ  ا{ وهذا أصله اإلباحة؛ كقوله تعالى: }ه  ِميع  ا في األر ضِ ج 

[29]البقرة:   

ر ج  لِِعب اِدِه و الطَّيب اتِ ِمن  الرِّز قِ{ ]األعراف:       رَّم  ِزين ة هللِا التِي أخ  [.32}ق ل  م ن  ح   

{ ]النازعات:       ا ل ك م  وألن ع اِمك م  ت اع  [.33}م   

بعد تقرير نعم كثيرة.<       

 صةالرّخلمفهوم  الصّحيح التّصوّرليه سابقا من عدم فهذا عالوة على ما أشرنا إ     

ة ين، وهما في موضوعيشرعيّ الوالجواز أو اإلباحة  الرّخصةحتى تداخل لديه حقال 

ميزان السماء واألرض هاهنا تحديدا ال ينبغي لهما التداخل، مما يجعل 

لّية؛ ، وإنما محله األصل في الحِ سديدا   االستشهاد باآليات القرآنية جميعا ليس  
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ه من بالهين، لم ي لق باال لما تلفظ به لسان   عالوة على هذا الخلط وهو خلط ليس  

في سعة واختيار< التّكليفمن ثقل  قوله وتعبيره: >حتى يكون  

ريط'، 'التوسط' واالعتدال' وجه ال يميل إلى إفراط وال تفوإذا ذكّر ن ا هذا بتعبيره ب     

 الّدينن مختلفين. فهنا عدم تمام حقيقة عقليّ رجعان إلى نسقين فهما ي

د والتمثل، وهي ثمرة تمام إمكان الفقه لألمر كله، مما ق التّصوّرفي  الّشريعةو

ول األ النّسقيعبر عنه أيضا بالمدرك والمستوعب من حقيقة الشيء أو األمر. ف

ردا  والسنَّةوهذا قول يرده القرآن ي. تصوّرمعياري تصنيفي والثاني إدراكي و

( من حرج'{)غاية سورة الحج الّدينمنصوصا كقوله تعالى: }وما جعل عليكم في 

.الرّخصةاه باإلطالق الثالث للفظ 'ويرده مفاد وفحوى ما سم  

ي الداخلي وضوحا ف للنّطقويزداد تفاقم القول عنده صورة ترجمية مباشرة      

ره على ذلك إصرارا، حتى أهمل باحة ليس إال، وإصرااإل الرّخصةقوله كون حكم 

ة ال ظيّ اللفومسار التفكير تحت إمرة  الحقائقعن ميزان العقل بوضع  كلية غفلو

 العقل. هكذا نجده يقول221:

ا، مأمور ا بها ندب ا أو وجوب ا؛ كانت عزائم  ال رخص   الرّخص: إنه لو كانت والثالث>     

 والحال بضد ذلك؛ فالواجب هو الحتم والالزم الذي ال ِخي ر ة فيه<

ا ت  كّ فهنا نجده أو عقله وقوله أو نطقه الداخلي منحال عن قيدين هما سِ      

 وشرطا التفكير والمنطق السليم: 

ثابتة  اتتصوّركتعريفات و ،طى المسبق لهوالمع شرعيّ القيد االعتبار  :األول -    

األول.  ، ويكفيالرّخصةمحددة للفظي العزيمة و  

لعزيمة ة المقترنة ضمن االعتبار الواحد لحقيقتي ابنيويّ العالقة الالثاني:  -    

القانونية ونفس المقول.  نصيّةداخل نفس الوحدة ال الرّخصةو  

 المأمور بتحكيمه. وإنما هناك داخل نفس النصّ  الرّخصةفكالهما أي العزيمة و     

أمرا من حكيم  الرّخصةمخصوص لسريان  أو حال جزئيّ  ،انزان وحاالن جزئيّ حيّ 

نحل عن ه بإصرار مثير مال، ثم نقضه آخر  ا وقوال أوّ هو ما أثبته نصّ  الّضبطخبير. وهذا ب

 ميزان العقل السوي222:

راجعة إلى  الرّخصةأصل  كلّي  ابتدائي، وفالحاصل أنَّ العزيمة راجعة إلى >    

 جزئّي  مستثنى من ذلك األصل الكلّي.<
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الذي  سقالنّ يجب أن تنضبط ب ،ة القانونيةاللفظيّ ت الّدالالفاألحكام القانونية و     

إنه لو ' :وله. فقيّ الّداللليأخذ داللته من حقله  الّسياقكما ينضبط اللفظ ب ،أتت فيه

بله ، هذا الكالم ليس يق'بها ندبا أو وجوبا كانت عزائم ال رخصامأمورا  الرّخصكانت 

إال صورة  وال يجيزه إال جاهل بميزان األفكار واألبنية التفكيرية التي ليس اللسان

ي ، الذمعجميّ بالعنصر ال شرعيّ اللفظية لها. ذلك أنه أناط المعنى أو االصطالح 

صرف، ليس هو منطبقا وإياه  بيانيّ هو هنا "األمر" ومن نظمة نسق قانوني 

ا.علميّ اصطالحا   

د واإلهمال عن ومن تبعات هذا الفساد في التفكير والقول أن رأينا هذا الصّ      

فى والمستو علميّ الة ال فقه وال علم بعدها، كون التوجيه محوريّ ة علميّ حقيقة 

 عليه ى هللاآليات القرآن الحكيم المنزل لسانا عربيا مبينا وألحاديث رسول هللا صل

 الكتابفحواه يكون بتبيان من خطابه و للمادّة التّحديدوسلم، هذا التوجيه و

جميعا.  والسنَّة  

ه اعتبار هذ ؛ ولكن الذي نعلمه هو أنّ عالمينلسنا بخفايا القلوب ب الطّبعب     

 ليحجزه عنبمثابة حاجز كان له  شرعيّ ال ة والمعطى التوجيهي للنصّ الحقيق

مريضا أو على  سبحانه وتعالى: }ومن كان الحقّ ول غير الهينة. فقهذه الزالت 

وا هللا على سفر فعدة من أيام أخر' يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر' ولتكبّر

ال اإلمام الشوكاني رحمه هللا: ( ق184ما هداكم ولعلكم تشكرون'{)البقرة

 د الربّ هذا مقصد من مقاص أنَّ  وقوله: }يريد بكم اليسر وال يريد بكم العسر'{ فيه>
 سبحانه، ومراد من مراداته في جميع أمور الّدين<223

 هنا في الّشاطبيالقول عند  فساد ، فقد  هرالحقّ ا كان هذا التوجيه من لمّ      

؛ قد لالتّفصيوتفريعا إثر تفريع في هذا  الرّخصةه وجعله تفصيال لمعنى ما زعم

قة يرده ركنان وقاعدتان ال قيام لعلم وال حقي تجلى في تحكم فاحش  اهر وجلي

البيان والمنطق. يلفظ من القول دونهما: هما لميزان األحكام وما  

فالوجه الفاسد في تحكمه من جهة البيان هو ليس فحسب في إحالل      

ومن غير دليل مؤصل، وهذا هو صنف الخطإ  شرعيّ المحلَّ االصطالح  معجميّ ال

ي  الفقهي، ولكن وبفعل االضطرار المصادرات بيانيّ درس الالمرجئي مثاال في ال

صره ، ونعني هنا تحديدا في حمعجميّ يضيق باللسان ليحد من قانون االتساع ال

ة جميّ معحصره في داللة 'ال جناح عليكم أو عليهما'  التّحديدأو ب 'الجناح'معنى 

له ة والمجاز كما ذهب قوالحقيقومنحى تو يفي واحد. وهذا ال عالقة له بثنائية 
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 معجميّ ال الحقل وجاء على لسانه وتعبيره من ألفا ؛ فهذه درجة ما بين

.الّسياقواألسلوب عبر   

 عتسيان، هو الذي سيلكن اإلخالل بميزان المنطق وبسبيل من االتصال بالب     

ريع الخرق على الرتق، وبه يستبين فساد كل هذا اإلسهاب من القول والتفا به

خل انية ي  المناقض لقانون اللغة اإلنس التحكّمن بعض؛ ذلك أنه بعد بعضها عولد المت

في عالقة الجوهر باالسم والدال بالمدلول، ليعكسها على  بالمنحى السويّ 

ة يانيّ بحتى، ولكن بمادة  سم والدالّ باعتبار اال منحى تحكمه ومصادرته، بل وليس

 جناح'الة والو يفية المغلوطة عنده ل'يّ الّدالل المادّةنتيجة تحكم أول فاسد، نعني 

.'ال جناح عليكم'أو   

 التّحديدهذا القلب عنده والخلط هو الذي كما قلنا أفضى به ألن يجعل      

تحكم  ة ل'الجناح' ويستشهد باآليات الكريمة؛ فهوبيانيّ ال المادّةخصة من خالل للرّ 

  ونتيجة. مقّدمةوجعله  يّ الّدالل الحقل في قصر

ن ة فيها مالّداللما صرف ، وإنَّ الرّخصةإنَّ هذه اآليات غالبها ال صلة لها ب الحقّ و     

 كقوله تعالى: }إن التّشريعوالمنحى األسلوبي إلى  معجميّ ال التوّسعخالل 

ا والمروة من شعائر هللا' فمن حج أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف الصّف

ئة ة مما يصطلح عليه بأسباب النزول هي بيتنزّلي( والبيئة ال158بهما'{)البقرة

لعموم الحال والمجال  ال تكون إال مع نصّ  الرّخصة. كما أن يّ التّشريعللبيان 

فقوله  ؛ وهذا ال ينطبق عليه هنا؛الرّخصةاألحوالي المخصوص ب الحيّزي إال التّكليف

خفتم  إن الةالصّ تعالى: }وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 

(، فالعلماء والفقهاء جميعا مجمعون ومقررون 101أن يفتنكم الذين كفروا'{)النساء

المه وإذا فك هذه اآلية شرع هللا فيها سبحانه وتعالى للمسلمين صالة الخوف. أنَّ 

 هنا من أصله مردود وفساده من كل الوجوه ليس يمتري فيه إال مقلد مكب على

وجهه، ال يلوي على شيء، وال يهتدي بما هو من جلي البينات ومن العلم 

مبين.مسطر   

ه رحمه هللا تعالى حين ال يجد أمام التوجي الّشاطبيولهذا ال نعجب إذا وجدنا      

 الحقّ  إال أن ي فصل ما ال ينفصل فيقول224:

ا'{ ]البقرة: >      لي ِه أن  يطّوّف بِِهم  ن اح  ع  [، يعطي معنى 158فكذلك قوله: }ف ال ج 

ائِرِ هللِا{ الصّفاإلذن، وأما كونه واجب ا؛ فمأخوذ من قوله: }إنَّ  ع  و ة ِمن  ش  ر  ا و الم 

ذن الذي يلزم هنا على مجرَّد اإل التّنبيه[، أو من دليل آخر؛ فيكون 158]البقرة: 

 الواجب  من جهة مجرَّد اإلقدام، مع قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه.<

                                           

  224 الموافقات ج1- ص481
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      وقوله225:

جمع بين  الرّخصةوالجواب عن الثاني أنه قد تقدم أنَّ الجمع بين األمر و>    

 ةالرّخصمتنافيين؛ فال بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية، ال إلى 

 المضطرَّ الذي ال يجد من الحالل ما يردّ به نفسه أرخص له في بعينها، وذلك أنَّ 

ا لرفع الحرج  ن  خاف التلف عنه وردًّا لنفسه من ألم الجوع فإأكل الميتة؛ قصد 

ا وأمكنه تالفي نفسه بأكلها؛ كان مأمور ا بإحياء نفسه لقوله تعالى: }و ال تق تلو 

{ ]النساء:  ك م   غيره من مثلها إذا أمكنه تالفيه، بل [، كما هو مأمور بإحياء29أنف س 

 ، هو مثل من صادف شفا جرف يخاف الوقوع فيه؛ فال شكَّ أنَّ الزَّو ال  عنه مطلوب 

، ومثل هذا ال يسمى رخصة؛ ألنه راجع إلى أصل كل ّي  وأنَّ إيقاع  نفسه فيه ممنوع 

ال سه؛ فابتدائي، فكذلك من خاف التلف إن  ترك أكل الميتة هو مأمور  بإحياء نف

ّمِي  رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه.  يسمى رخصة من هذا الوجه وإن  س 

فالحاصل أنَّ إحياء النفس على الجملة مطلوب  طلب  العزيمة، وهذا فرد من      

مأذون  فيها لرفع الحرج، وهذا فرد من أفرادها؛ فلم  الرّخصةأفرادهن وال شّك أنَّ 

 تتحد الجهتان، وإذا تعددت الجهات؛ زال التدافع، وذهب التنافي، وأمكن الجمع.<

≈ 

نة هنا واضح وليس بحسن في إصراره على تحكمه في مباي الّشاطبيتكلف       

 حقيقة األمر عن الرّخصة، وذلك بالفعل وتأكيدا ما أشار  إليه المحّقق226:

 

                                           

  225 نفس المصدر- ص481..483

  226 نفس المصدر- أسفل ص482



 ضالل المقاصديين

 

181 

 

 

 ل االستدراك، نؤكد ونقرر كونووإزاحة لمشتبه القول وتحييدا لمواضع فض     

 تنزيليّ لا الّسياقله دالالت مختلفة ومتباينة باختالف ' ال جناح' ل بيانيّ العامل ال

'شرع  بيانيّ العامل البمعنى  التّشريع؛ فقد يعني بيانيّ ومنحى األسلوب ال

يس }وإذا ضربتم في األرض فل مثل قوله تعالى: لكم' أو 'كتب عليكم' ونحوه

ا الصّف}إن  ( وقوله تعالى:101..اآلية{)النساءالصاّلةعليكم جناح أن تقصروا من 

والمروة من شعائر هللا' فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطَّوَّف 

( والمفارقة كون سبب نزول هذه اآلية الكريمة بالمعنى 158بهما'{)البقرة

م الجناح وقد أقره وقال به وتوهّ  التحرّجاالصطالحي الواسع للسبب، وهو 

فّسر، وذكره كل الالّشاطبي ين، لهو في كمال التوافق مع تنزيل ابتدائي م 

 ببيّ سال م الجناح كعنصر ضمن اإلطار وتوهّ  التحرّجله في اإلسالم. فأما  تشريعيّ 

زول:للنّ   

قال اإلمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أخبرنا إبراهيم بن >     

سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول هللا تعالى )إن 

ف ا والمروة من شعائر هللا فمن حج  البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوالصّف

ا ما؟ فقالت عائشة: بئسمبهما( قلت: فوهللا ما على أحد جناح أن ال يطوف به

يطوف  قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت: فال جناح عليه أال

طاغية، بهما، ولكنها إنما أنزلت أن األنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة ال

ا الصّفالتي كانوا يعبدونها عند المشلل. وكان من أهل لها يتحرج أن ي طَّوَّف ب

، والمروة، فسألوا عن ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوا: يا رسول هللا

لَّ ا والمروة في الجاهلية فأنزل هللا الصّفإنا كنا نتحرج أن نطوف ب زَّ و ج  ا فالصّ )إن  ع 

ة: والمروة من شعائر هللا( إلى قوله: )فال جناح عليه أن يطوف بهما(. قالت عائش

دع صلى هللا عليه وسلم الطواف بهما، فليس ألحد أن ي ثم قد سن رسول هللا

ين.<الصّحيحالطواف بهما. أخرجاه في   

:يّ التّشريعوأّما الحكم   

ي حدثنا شريح ، حدثنا عبد هللا بن المؤمل ، عن عطاء بن أب: قال اإلمام أحمد      

هللا  رأيت رسول: رباح ، عن صفية بنت شيبة ، عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت 

راءهم ، بين يديه ، وهو و النّاسا والمروة ، والصّفصلى هللا عليه وسلم يطوف بين 

عيركبتيه من شدة  وهو يسعى حتى أرى ، اسعوا: "يدور به إزاره، وهو يقول السَّ

عيفإن هللا كتب عليكم  ".السَّ  

ل مولى أبي ثم رواه اإلمام أحمد ، عن عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن واص     

معت عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة ، أن امرأة أخبرتها أنها س
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النبي صلى هللا عليه وسلم بين الصّفا والمروة يقول: "كتب عليكم السَّ عي، 
 فاسعوا"<227

.وبصدد من قال بالتطوعية فقد أوفى الطبري رحمه في تفسيره في الرد       

 في النكاح الّدينكل ما هو من أحكام  يّ التّشريع يّ الّدالل الصّنفوضمن هذا      

والبيوع، وغيرها مما هو مستقل بحكمه في وحدة قانونية  الرّضاعوالطالق و

ن' من قوله تعالى: }الطالق مرتا ة مع شرطه أو شروطه، كالحكم والنصّ تشريعيّ و

ئا يفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان' وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ش

يهما فيما إال أن يخافا أال يقيما حدود هللا' فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عل

افتدت به' تلك حدود هللا فال تعتدوها' ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم 

( وقوله تعالى: }وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح 227الظالمون'{)البقرة

(231لمعروف'{)البقرةعليكم إذا سلمتم ما آتيتم با  

وقد يعني الجواز واإلباحة أو اإلمكان كقوله تعالى: }فإن طلقها فال جناح      

( وقوله سبحانه: }ال 228عليهما أن يتراجعا إن  نا أن يقيما حدود هللا'{'البقرة

جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن 

(233فريضة'{)البقرة  

هذا ين أن الثاني محض اإلخبار، واألول إخبار يراد به األمر، والصّنفز بين والمي     

م تقريره . والذي يتحتبيانيّ  موّجهما أشرنا إليه مما لم يعتبر من البعد األسلوبي ك

 . ألنشرعيّ البمفهومها  الرّخصةين معا، ليسا من الصّنفوالحكم به أن هذا كله 

 ر عنها فيه. وما عبّ صًّ ترخَّ شرطها وجود حكم يؤخذ لها منه حيز مخصوص م   الرّخصة

 الحال منه وعدمه. ما شرطه البديهي األول خلوّ ناح والحرج واإلثم إنّ م الج  هنا بتوهّ 

هل بالحكم، وذلك ال يكون إال بعدمه.موم الج  م يكون بمطلق وع  فالتوهّ   

ه علي رَّ ا أص  م   لِّ باطلة للشاطبي في ك  في الخطإ والدعوى ال مجمل   فهذا بيان       

في هذا الباب. الفاسد من القول  

 

 

  

                                           

  227 تفسير ابن كثير- سورة البقرة- اآلية157
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  الّشاطبية األولى عند عقليّ ال النّسقإشكال  - 6

تم كّمالالجماعة من ال وجعله صالةَ   

 

كّمالمن الوغيره صالة الجماعة  الّشاطبيبار وقبول اعت ال ينبغي تمرير        ت، م 

 با على ذاتذلك في تحريم قليل الخمر وجعله تحريم الرّ كما ال ينبغي قوله 

 وإن تردد قوله ولهجت به مردود   المستوى الحكمي للنظر لألجنبية؛ فهذا باطل  

 األلسن بسبيل من التقليد228:

المسألة الثانية'  

ضنا كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، مما لو فر     

 فقده لم يخل بحكمتها األصلية.

ظهر ؛ فنحو التماثل في القصاص؛ فإنه ال تدعو إليه ضرورة، وال تفأما األولى     

ثل، ، وكذلك نفقة المثل، وأجرة المثل، وقراض المتكميليّ فيه شدة حاجة، ولكنه 

ع المنع من النظر إلى المرأة األجنبية، وشرب قليل المسكر، ومنع الربا، والورو

؛ كصالة الجماعة في الفرائض الّدينالالحق في المتشابهات، وإ هار شعائر 

ِميل، واإلشهاد في البيع إذا قلن القيّاموالسنن، وصالة الجمعة، و ا: إنه بالرَّهن والح 

 من الضروريات.<

≈ 

ى في أصله عل الّدينفاسد وقول مردود ألنه يقضي بقصر خطاب فهذا كالم      

م اته بكل أبعادها. وهو كالؤّسسمإنما يكون ب للّدين التّمكين، واألمَّةالفرد دون 

 ة لماالصّريحوهل من منكر أعظم من المخالفة  يعلمون عظيم؛ منكره وضالله لو

ان؛ يمواإل الكتابة إلقامة أمّ  الكتاببعث هللا تعالى من أجله النبيئين وأنزل معهم 

الم والس الصاّلةبي عليه ولهذا كان أول ما بدأ به النّ  !ال تكون إال بالجماعة؟ األمَّةو

لم ل ما وطأت قدماه الشريفتان المدينة المنورة بعد هجرته صلى هللا عليه وسأوَّ 

 عليه ما أعلمفي األرض، وكان أول  التّمكينفي  الحقّ هو بناء المسجد إيذانا ب

.النّاسة وحدهم من دون ول خطبة جمعة أن المؤمنين أمّ والسالم في أ الصاّلة  

                                           

  228 الموافقات ج2- كتاب المقاصد-ص24
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      > A Médine, Mohamed a fondé la première communauté 

musulmane : la morale nomade d’autrefois cède la place à une 

morale de sédentaires : une societé nouvelle s’organise, dont 

les bases sont jetées à ce moment. « les membres de la 

communauté ont pour devoir commun d’obeir aux 

commandements de Dieu qui leur ont été révélés par le 

Prophète : un principe de cohésin se manifeste, par le fait 

qu’une autorité suprême règne audessus des groupes rivaux, à 

savoir le Prophète (ou la Parole de Dieu) ; cette nouvelle 

conception apparait dans l’utilisation du mot Umma 

(communauté), par opposition à qawm (peuple, tribu) » (cf. 

Montgoery Watt, Mahomet à la Mekke, Paris, 1959).229   

ع جمته على نحو تقريبي باعتبار االختالف النظماتي اللغوي مما ي مكن تر   

 محاولة الحفا  على ترتيب أفكار النّص:

مَّد  أوَّل  اجتِماع  إسالمي، حيث  ستحل >     ح  س  م  ة المدينة عقليّ بالمدينة، أسَّ

، ت وعقليّ والتحضر محل  ض ع  ة البداوة والترحال القديمة؛ إنه مجتمع جديد ينتظم 

ه   س  الواجب المشترك على أفراد هذا المجتمع )أو »في هذه اللحظة.  أس 

االجتماع وال يصح الجماعة اعتبارا لعمومية االستعمال( هو طاعة أوامر هللا 

ة الموحاة إلى الرسول: قيام مبدأ ترابط من خالل وحدة وخضوع األطراف المتنافس

 التّصوّريد في لسلطة عليا فوق الجميع؛ هذا المفهوم الجديد والوضع الجد

<)مفهوم( مقابل كلمة )مفهوم( القوم. األمَّةسيتجلّى في  هور لفظة   

هو  تاريخيّ التّواج دي حقا، ولكن ليس البعد المادي وال الفعل ال الّشرطهذا     

خارج مجال استخالفها كما زعم الكاتب ويفترى به داخل الخطاب األدلوجي في 

سلنا لقد أرسلنا ر: }المرجعيّة التي فيها قوله تعالىإّن . مقامه وهيكله التداو لي

ديد فيه وأنزلنا الح' بالقسط النّاسوالميزان ليقوم  الكتاببالبينات وأنزلنا معهم 

وي إن هللا ق' وليعلم هللا من ينصره ورسله بالغيب' بأس شديد ومنافع للناس

دخلوا قرية  إذاوك إّن المل: }الّدينوالتي يتلى فيها إلى يوم ( 24الحديد'{)عزيز

؛ هذه المرجعيّة ليس (35النمل'{)وكذلك يفعلون' أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

. . تاريخيّ لمن يتبعها حّق االتباع أن يكون خارج الفعل ال  

                                           

229 LES RÉGIMES POLITIQUES DES PAYS ARABES par MAURICE FLORY 

ET ROBERT MANTRAN ; PRESSES UNIVERSITAIRES DE France ; p 40 
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      A coté de l’lnstauration des principes de la religion 

nouvelle, Mohamed a mis en place les éléments destinés à 

organiser ses fidèles non seulement en une communauté 

religieuse, mais encore en un groupement social et polltique.230  

ن د العناصر التي مالجديد، وضع محمّ  الّدين سِ س  إلى جانب إقامة أ>    

ك شأنها تنظيم مجتمع المؤمنين ال فحسب كتجمع ديني، ولكن كذل
 كتجمُّ ع اجتِ مَ اعِ ي وسيّ اسي. <<231

 

: }ولوال دفاع هللا الحقّ في صريح المعارضة لما نزل من  الّشاطبي كالم   إنَّ     

 بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللا النّاس

ض أقاموا كثيرا' ولينصرن هللا من ينصره' إن هللا قوي عزيز' الذين إن مكناهم في األر

-38وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر' وهلل عاقبة األمور'{)الحج الصاّلة

ير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر' ( }ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخ39

وأولئك هم المفلحون' وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 

(105-104البينات'{)آل عمران  

بنا مذهب من يبطل كل حقائق هذا وإن ذهبنا لنستدل علي مثل هذا لذه     

ولو  !ءدستدالل عليها من بلنعيد تقريرها أو اال الضّرورةحتى المعلوم منها ب الّدين

كّملوجعلت  الصاّلةذهبت الجماعة في   يّ ّداللالير مطابقة للعنصر ة ولو بحقيقة غم 

لو  -اوإن من البيان لسحر -ألن البيان له سلطانه على السلوك والمنطق وللفظه،

معناه  الّضالل، والّضاللوحق عليها  الّدينشيء من  لذهب كلذهبت الجماعة 

كله عند الضال. بل وكان عنوان إسالم الحي على عهد رسول  الّديناختالل أمر 

 هللا صلى هللا عليه وسلم إعالمه وأذانه لصالة الجماعة. 

 وفي صحيح مسلم عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال:

ا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن؛ ف"      م  لِ س  ه أن يلقى هللا غدا م  رَّ ن  س  إن م 

ما ولو أنكم صليتم في بيوتكم ك. هللا شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى

م وما من يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللت

رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إال كتب له بكل خطوة 

نافق يحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال ميخطوها حسنة ويرفعه بها درجة و

هادى بين الرجلين حتى يقام في  "الصّفمعلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به ي   

                                           

230 Ibid. p 41 

  231 انظر كتابنا: د. طه عبد الرحمان في الميزان – ص422 -423
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نه أن رجال أعمى قال يا رسول هللا إ"وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي هللا عنه 

نبي لي في بيتي؟ فقال له الليس لي قائد يالئمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أص

"!فأجب: نعم، قال: ؟ قالالصّالةهل تسمع النداء ب: صلى هللا عليه وسلم  

ال من من سمع النداء فلم يأته فال صالة له إ: " وصح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال     
 عذر" قيل البن عباس رضي هللا عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض."<232

ّ وإذا كنا قد بينا وأتينا بحجة فساد القول ب      ينة الجماعية في أمر تكميلي ال الدّ ، فإنه أوَّ

حات من نقول أقوال العلماء من أول طور اإلسالم إلى يوم الصّفبوسعك أن تمأل مئات 

ونحن هنا نورد لك من . هذا، جلها على ذات النمط من القول وتفريعه والفصل فيه النّاس

هو جامع أو يقارب أن يجمع كل ذلك مع بيان إضافي منا حتى ال نطيل ونعيد  القول ما

.القول كله فيما قاله جميع من سبقنا  

 في المسألة األولى من الفصل' بداية المجتهد'ه كتابيقول ابن رشد رحمه هللا في      

:األول في معرفة حكم صالة الجماعة  

وذهبت الظاهرية إلى أن صالة . على الكفايةفذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض >     

 في اختالفهم تعارض مفهومات اآلثار في الّسبب و. الجماعة فرض متعين على كل مكلف

 صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس»والسالم  الصّالةوذلك أن  اهر قوله عليه . ذلك

في الجماعات من جنس  الصّالةيعني أن  «وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة

: الموالس الصّالةفي الواجبة، فكأنه قال عليه  الصّالةالمندوب إليه، وكأنها كمال زائد على 

والكمال إنما هو شيء زائد على اإلجزاء، وحديث . صالة الجماعة أكمل من صالة المنفرد

 فرخص لهاألعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صالة الجماعة ألنه ال قائد له، 

ال أجد لك : نعم، قال: أتسمع النداء؟ قال»: والسالم الصّالةفي ذلك ثم قال له عليه 

ومما يقوي هذا حديث أبي . هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرّجه مسلم «رخصة

 والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب في حطب  ثم آمر»، هريرة المتفق على صحته

ن   الصّالةب ذ  ؤ  هم، ، ثم أختلف إلى رجال فأحرق  عليهم بيوتالنّاسلها ثم آمر رجال فيؤمَّ في 

رماتين حسنتين لشهد  ظما سمينا أو مِ والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد ع 

نن إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمنا س »العشاء" وحديث ابن مسعود، وقال فيه 

و ول »وفي بعض رواياته  «في المسجد الذي يؤذن فيه الصّالةالهدى، وإن من سنن الهدى 

يل فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأو «تركتم سنة نبيكم لضللتم

حديث مخالفه، وصرفه إلى  اهر الحديث الذي تمسك به. فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: 

ن   إن المفاضلة ال يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها: أي أن صالة الجماعة في حق م 

ه صالة الجماعة تفضل صالة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صالة الجماعة  فرض 

وا لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا فال تعارض بين الحديثين، واحتج

 لئكوأما أو «صالة القاعد على النصف من صالة القائم»والسالم  الصّالةلذلك بقوله عليه 

فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث األعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي 

و أن يجب على من سمعه اإلتيان إليه باتفاق وهذا فيه بعد، وهللا أعلم، ألن نص الحديث ه

يس أتى اانبي صلى هللا عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول هللا إنه ل »أبا هريرة قال 

ني إلى المسجد، فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يرخص له لي قائد يقود

نعم،  ؟ فقال:الصّالةفيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء ب

و اهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن اإلتيان إلى صالة الجمعة  «قال: فأجب

                                           

  232 انظر بيان فضيلة صالة الجماعة- الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز
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ع النداء، وال أعرف في ذلك خالفا. وعارض هذا واجب على من كان في المصر وإن لم يسم

ؤم الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ، وفيه أن عتبان بن مالك كان ي

ل إنه تكون الظلمة والمطر والسي »وهو أعمى، وأنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 أتخذه مصلى، فجاءه رسول هللاوأنا رجل ضرير البصر فصلّ يا رسول هللا في بيتي مكانا 

فيه  صلى هللا عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى
 سول هللا صلى هللا عليه وسلم«.<233

≈ 

ة هنا يبرز للنظر أمران، لكل منهما من حيث التمثيل شأن  وخطر في حقيقه     

ل جميعا. األول فقه حديث فض نالّديوتحقق العلم معا، العلم الذي يكون به أمر 

لبصالة الجماعة على صالة الفذ، فالنسبة إليه من جهة  ل، هي علة اإلشكا الس 

 الصاّلةالخاطئ والضال بخصوص موقع الجماعة في  التّصوّروعلة تشكل تولد 

ن آمنوا ، كحقل للذيالّدينكله وأساس تشكيلي صبغاتي في حقل  للّدينكعمود 

.الّدينوألمة المسلمين أمة أهل   

يان ، ويكفي في تبتشريعيّ كعامل فقهي  'الجمهور'ا الثاني فهو عنصر وأمَّ      

في سؤال  'اإلجماع'خطره هو أن اإلشكال فيه يحمل توّا كإشكال في عنصر 

 األصول.

ير لق القول بغأوال ليس الفقه والقول في العلم مجرد القول على مجرد ومط     

عقل وال تحديد لما به حيز الحكم وموضعه. إننا هنا عندما نطرح سؤال صالة 

ان في تبي الحقّ وللقصد  الّشاطبيالجماعة، نطرحها على تناسق مع أبعاد طرح 

ّمِن  البعدان الفرد والجماعة، ف  عيّ إن االعتبار المرجفساده وضالله. ذلك وإن ت ض 

، أي جماعة ومجتمع تشريعيّ والمستند فيه هو الجماعة كمخاطب 

. األمَّةالذين آمنوا، أي   

للمسألة،  الصّحيحمن جهة الحكمة والوضع السليم و الحقّ هذا وإن كان هو      

لف فإنه سوف يختزل ويزيح من حيز النظر سيال أو هذا السيل من الكالم المخت

 بكتات المذاهب وفقهائها، الذي ال يخلو لمختلف المذاهب بل لمختلف تفريعا

من المرور به وقراءته. وكذلك وعالوة على  ومرجع فقهي إال وله فيه موضع وبدّ 

 الخير الكثير لهذا االختزال سيستبين من خالله أن اإلشكال الفقهي هنا هو

تهذيبا في البيان. ،حتى ال نقول إشكال عقل وإشكال منطق ،إشكال حكمة  

 تشريعيّ ، أي الجماعة كمخاطب األمَّةخذ الجماعة أو المجتمع أو ندما نتّ نا عإنّ      

ند منها كالقول المس ال الفرد، سوف يؤول الوضع، وضع األقوال جميعها إال ما شذّ 

                                           

 233 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد القرطبي )520- 595ه(- ج1 – ص144- 145- طبعت على

بالمغرب السعودي الثقافي المكنب: مجانا يوزع   ه1417 السعودية من خير فاعل نفقة        
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ين لها، وهو مخالف ألصل مسنون التّاركإلى الحنفية بعدم قتال أهل البلدة 

 يؤول الوضع إلى قول وحكم ته، سوفال خالف على ثبوته وصحّ  لألمَّةتكويني 

ه ، ال على المعنى الحنفي المراد بقطعيّ ، أي الوجوب الفرضيّةمجمع عليه وهو ال

دة التي يقولون بأن إثم تاركها هو دون إثم تارك الفرض. ة المؤكّ داللة السنّ   

فّسروإنه ال       ال  ، ومن ثمالصّحيحللجدل هنا مما هو واقع إال افتقاد هذا الوضع  م 

 عد الجماعة كمخاطب تكليفي هوتغرب مما نتج عنه من ضالل القول، ألن ب  يس

ي من ي. ويكفالتّكليففي الحكم الفقهي أو ما يسمى بالحكم  الحقّ المتناسق و

الجتماع تفاوت وأن صبغة اأو الالّ  التّرابطكان له بالحكمة صلة إيجاب أن يعتبر معيار 

، وأن دينية ال قسيم لها صبغة  اإلسالمي ومجتمع الذين آمنوا هي صيغة 

مشروعية وحقيقة صالة الجماعة لم تحصل إال مع تحقق مشروعية وحقيقة 

 بعد الهجرة، بعد العقد االجتماعي السياسي التواجدي على ميثاق التّمكين
 ديني ليس على غيره، في بيعتي العقبة األولى والثانية:234

أن الدعوة إلى بناء مجتمع  التي ال يقع عليها أي خالف الحقائقومن >     

إلى  ةالنظريّ سياسي قد بدأ حياته الفعلية وأخذ يؤدي و ائفه، ويحول المبادئ 

نا أعمال، بعد أن استكمل حريته وسياسته وضم إليه عناصر جديدة ووجد له موط

ة وما تالها على إثر بيعتي العقبة بين الرسول صلى هللا عليه وسلم ووفود المدين

كن لواقع أن هاتين البيعتين كانتا نقطة تحول في اإلسالم ولم تمن الهجرة. وا

يهما ة إلالصّحيحالهجرة إال إحدى النتائج التي ترتبت عليها، ومن ثم فإن النظرة 

 ينظر إليهما على أنهما حجر الزاوية في بناء الدولة اإلسالمية235.<

وقه ووروده هنا إال تفص تاريخيّ ال حدوثيّ ال التّفصيلوليس هذا       يال وعلمه وس 

 الةالصّ وتالوة وفقه لقوله سبحانه وتعالى: }الذين إن مكناهم في األرض أقاموا 

(. وبه 39وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر' وهلل عاقبة األمور'{)الحج

رواه  استوجب اعتبار قول النبي صلى هللا عليه وسلم الذي جاء في الحديث الذي

 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما:

حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا،  النّاس"أمرت أن أقاتل      

 ، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إالالصاّلةويقيموا 

 بحق اإلسالم وحسابهم على هللا تعالى."

يره في اآلية من سورة الحج:قال القرطبي في تفس  

                                           

 234 محاضرات في القانون العام اإلسالمي: عبد السالم محمد الغنامي، دكتور دولة في الحقوق أستاذ

12 -11ص – م2004 -2003 – ه1425- ه1424 الجامعية السنة -الرباط – الحقوق كلية جامعي،         

  235 السيرة النبوية البن هشام، ص35
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: . وقال قتادةاجرون واألنصار والتابعون بإحسانوقال ابن عباس: المراد المه>     

وقال عكرمة: هم أهل الصلوات  –صلى هللا عليه وسلم  –هم أصحاب محمد 

إذا فتح هللا عليهم أقاموا  األمَّةالخمس. وقال الحسن وأبو العالية: هم هذه 

.<الصاّلة  

عدي:السّ وقال   

{ في أوقاتها، وحدودها، وأركانها، وشروطها، في الجمعة الصاّلة}أقاموا >    

  والجماعات<

وأحسن األقوال في ذلك كله من المعنى المراد سوقه بنحو موجز للكلم، هو      

 قول ابن عاشور:

فإنَّ بذلك دوام نصرهم، وانتظام جماعتهم، والسالمة من اختالل أمرهم. >     

حادوا عن ذلك فرطوا في ضمان نصرهم<فإن   

وبيانه هو ما جاء في قول  الحقّ وجامع القول من جهتي الحكم الفقهي      

  الشيرازي في المهذب:

اية اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كف>     

هو المنصوص ، فإن امتنعوا من إ هارها قوتلوا عليها، والنّاسوجب إ هارها في 

 عليه ما روى أبو الدرداء رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا الّدليلفي اإلمامة، و

تحوذ إال اس الصاّلةما من ثالثة في قرية وال بدو ال تقام فيهم »عليه وسلم قال: 

>236».  عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية 

وآله  ، وهذا بيان رسول هللا صلى هللا عليهالحقّ تتلى بهذه آيات هللا تعالى      

 أو بعمى الحقّ  من بعد ما تبين أبلج ليس يحجب إال بالكفر الحقّ وسلم، وهذا 

أو ما  الّشاطبي،  هر لك ما يدعو إليه الحقّ البصيرة؛  وإذا تبين لك أن هذا هو 

مر ء عندهم في األيؤول إليه بناؤه الفاسد الباطل 'المقاصد' وما يردده من ال شي

اع ارتفزمان و النّاسويحسبونها إن أغنت عنهم في عوام  ،إال ركوب مطية التقليد

 في تخلف عقلهم الحقّ . وآيات تغني عنهم عند هللا تعالى من شيءالعلم أن 

 الفقهي محيطة بهم ولكنهم ال يشعرون، فإن لدرجة من التخلف عن المسايرة

فقهي، ال يمكن أن تنفصل عن تخلف العقل ال ةتاريخيّ الحضارية وال االستخالفية

 والمؤمن والكافر عند هللا تعالى ال يستويان، والمؤمنون والفاسقون عند هللا

 سبحانه ال يستوون:

                                           

  236 رواه ب'فعليكم' أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وصححه السيوطي.
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ل وواقع ة التي هي حاتاريخيّ هناك ارتباط تواجدي للفقه كحقيقة بالوضعية ال>     

ت ضاري كالهما على ذافالعقل الفقهي والعقل الح االستخالف األرضي،

رى السلم، وال حركة لألول دون الثاني أبدا، ومن ادعى غير ذلك فقد افت

و أولافتراء بينا، ألنه ببساطة ال حركة في غير وسيط؛ وما يذكر إال 

نة أو البصائر واأللباب. فحفظ أقوال السلف من الفقهاء شيء والكينو

ي من غير ة الفقهية شيء آخر. فال انفتاح وال انطالق للعقل الفقهالحقيق

بنية شرط انفتاح الرباني لالستخالف في العصر والتاريخ؛ وأي إخالل ب

.فيهما معا قد تؤدي إلى توقفهما جميعا الحقّ   

وبناء عليه، فدعوى أن هناك حياة وتواجدا فقهيا مسايرا دعوى باطلة، وهذه      

ة في التقان العالمينبين تخلفها،  اهر توقف عقلها في مسايرة  األمَّةحالة 

ثير والصناعة، حتي مكبرات الصوت في المساجد ومكيفات الهواء في القر والحر ت

وف في قرارة النفس وفي قلب كل مسلم حي أيما اشمئزاز وأيما استفزاز بالحر

ا غير غير عقولنا وأعين على األمم المصنعة لها، وكأن لهم عقوال الّدالّةالالتينية 

، فرج نرّب العالميعيوننا، وكأن ابن سينا رحمه هللا لم يكن من أمتنا. فاللهم ربنا 

وحل عطلها الفقهي والحضاري، وأهلك اللهم أعداءها من بني  األمَّةكربة هذه 
ِضلِّين  ..<237  جلدتها المستبدين وسدنتهم الضالين الم 

قرير وت الّشاطبيا ال يبصر به المقلدون هو أن ترديد وتقليد القول قول م   إنَّ      

 قّ الحاإليمان بما جاء من  تقرّربنائه 'المقاصد' البناء الفاسد، معناه إذا ما عقل و

والهم من من هللا تعالى ونبيه عليه السالم وبما نطق به أولو البصائر ممن أوردنا أق

معناه وحقيقته  –هللا عنهم ورضوا عنه  رضي -الصحابة ومن تبعهم بإحسان 

عالى الجلية وإن كان التقليد يذهب العقول ويعمي األبصار، هو اإلخالل بأمر هللا ت

وال فقهيا ه القرآن العظيم؛ وهل لعاقل أن يقبل ق، وهذا نصّ التّمكينالمترابط تحققا ب

ناء ب ه  ل  فيه هنا، ب  أو حكما في نازلة واحدة مخالفة ما أنزل من القرآن الذي ال تأويل 

!سبحانك هذا ضالل عظيم !كله؟ الّدين تصوّر  

 ائقالحقا إلى األمور ومكافئا وداعيًّ  أو بناؤه الّشاطبيإنه يكفي أن يكون قول      

 التالية:

الخروج من زمرات 'المهاجرين واألنصار والتابعين لهم بهم بإحسان' و'أهل  -ا

إذا فتح هللا عليهم' بمقتضى أقوال ابن عباس   األمَّةالصلوات الخمس' و'هذه 

بع.وعكرمة والحسن وأبو العالية على التّ   

                                           

  237 انظر كتابنا: تفصيل الخلق واألمر – ج2 –ص40- 41
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 التفريط في شرط انتظام الجماعة وضمان النصر باستحواذ الشيطان على -ب

 أمرها.

اء بوجوب مقاتلته قوال جامعا اقتض الحقّ الدخول فيمن نص الحكم الفقهي  -ج

 وااللتباسات من جهتي الجهل والتعالم للحديث المتفق عليه، رغم الشبهات

ر كّبجهال  ي ا في شأنه، الحديث المتفق عليه أعاله. ولهذا كان قول الشيرازي فم 

بقوله  يين الفرد والجماعة،التّكليفالمهذب بجمعه بين الحكمين على العنصرين 

.الصّحيحفرض كفاية يقاتل على عدم إ هارها، كان هو القول الفقهي   

ه هنا الذي أتى في الّسياقبا وفي تحريم قليل الخمر بومثل هذا يقال في الرّ     

ها ال ينبغي أن يرد على هذه األقاويل فإنما الرد علي الحقّ . فإنه والّشاطبيعند 

ظ كونها، فذلك الرد عليها. ثم إنه من معايير أولي األلباب ودليل ورسوخ وكمال ح

أن ال يقبل ألبتة هذا التطاول على درجة  ،الحكمة على إمكان الرجل والعالم

، من خالل رّب العالمينالمشرع من لدن  الّدينوسلم تحكيمي موضوعه أحكام 

ة. فهذا لعمرك ضرب من الخلط بشريّ ات أساس لهذا السلم محض موّجهمقدمات و

صاحبه حتى ال نقول السفه. سَّ أو االختالط واالختالل م    

     والغريب أنّ  الّشاطبي ما لبث إال قليال حتى ناقض نفسه فتكلم ونطق 

 لسانه238: 

خلف الوالة السوء؛ فإن في ترك ذلك ترك  الصاّلةوكذلك ما جاء من األمر ب>     

كّملالمطلوبة، والعدالة  الّدينسنة الجماعة، والجماعة من شعائر  ة لذلك م 

 المطلوب، وال يبطل األصل بالتكملة.<

     وهذا التّناقض يحاول المحّقق أن يرده على نحو مما ال يستقر من 

 التصويب239:

كّمل( أي: ال1)>     ة لم كمّ ة للضروري كما سبق له، والعدالة في اإلمام م 

<.«شعائر اإلسالم المطلوبة». )د(. وفي )ط(: م كّمللهذا ال  

         وها هو ذا االختالط واضح في قوله240:

                                           

  238 الموافقات ج2- ص29-28

  239 نفس المصدر- أسفل ص29

  240 نفس المصدر-ص33
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ود، ذا ثبت أن الضروري هو األصل المقصإ ن الثاني: يظهر مما تقدم؛ ألنهبيا>     

وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو فرع من فروعه؛ لزم من اختالله 

 اختالل الباقيين؛ ألن األصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى.<

≈ 

أو  للّدينلفظ األصل للضروري، فإنما هو أصل  إسناد   حَّ ص   فهاهنا إن       

ال أن ، واتتحسينيّ ال أن نعتبره أصال للحاجيات و ح  صِ وهما، وال ي  لالستخالف أو نح

رع بينا  كونها صفات له أو فروعا، حتى جعلها بمثابة الف ت عتبر هي كما قال خطأ

وله وغيره ممن تبعه في ق الّشاطبيواألصل والوصف والموصوف. بل وكان يكفي 

ه، كان عليهم أن العليا وشريعت   الّدينأمور  م  ه  هذا وأحكامه هذه من عنده، وهي ت  

 أن يتذكروا حديث علي بن أبي طالب -والمعرفة تذكر والجهل نسيان -يتذكروا

لى رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "يوشك أن يأتي ع

زمان ال يبقى من اإلسالم إال اسمه، وال يبقى من القرآن إال رسمه،  النّاس

ي خراب من الهدى، علماؤهم شر م ن  تحت السماء، من مساجدهم عامرة وه

 عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود."  

" شعب اإليمان"، والبيهقي في موقوفا (4/227" )الكامل"رواه ابن عدي في      

 من طريق عبد هللا بن دكين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،مرفوعا ( 3/317-318)

ورواه الديلمي مرفوعا عن .  عنه به، عن علي بن أبي طالب رضي هللاعن جده
 ابن عمر رضي هللا عنهما.241

معايير ولئن أجمع العلماء على ضعف الحديث، فإنما ذلك هو في بيان وتقييم ال     

ة جهة الرواي االصطالحية الصرفة، والمتصلة هنا بخصوص هذا الحديث تحديدا من

ته الشيخ األلباني رحمه هللا، وبعد أن ساق طرقا في رواي وهكذا نلفي. واإلسناد

:قال  

ثالث ، يظل على وهائه لشدة وجملة القول أن هذا الحديث بهذه الطرق ال>     

 ، بعضه أو جله في واقع العالمكان معناه يكاد المسلم أن يلمسه ، وإنضعفها

   اإلسالمي ، وهللا المستعان.<242 

      وأكثر وأشد ما كان فيه اختالطه هو قوله243:

                                           

  241 انظر موقع اإلسالم سؤال وجواب- سلسلة األحاديث الضعيفة

  242 نفس المصدر

  243 الموافقات ج2- ص33



 ضالل المقاصديين

 

193 

 

غرر، ؛ لم يمكن اعتبار الجهالة والالّشريعةفلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من >    

وصاف لم يمكن اعتبار المماثلة فيه، فإن ذلك من أ وكذلك لو ارتفع أصل القصاص؛

ى القصاص، ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف، وكما إذا سقط عن المغم

و ؛ لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها، أالصاّلةعليه أو الحائض أصل 

ا هو ث التكبير، أو الجماعة، أو الطهارة الحدثية أو الخبثية، ولو فرض أن ث مَّ  ابت حكم 

، ألمر فارتفع ذلك األمر، ثم بقي الحكم مقصود ا لذلك األمر؛ كان هذا فرض محال

اءة ؛ من القرم كّملإذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها و الصاّلةومن هنا يعرف مثال أن 

ال: إن بالفرض، فال يصح أن يق الصاّلةوالتكبير والدعاء وغير ذلك؛ ألنها من أوصاف 

هو المرتفع، وأوصافها بخالف ذلك.< الةالصّ أصل   

≈ 

. فلو علميّ ال التّفريعاللغو في لبوس  ات  ي  لّ ج  أقصى مظاهر فساد القول وت   اه  إنَّ      

به له لم يكن لألولين من قب ير انتباهك كأنما سيأتي بماخاطبك محدثك وهو يث

ذا وفرعا له؛ وإ ووصفا للوجود م كّمال، فتكلم تكلم المفيد علما كون الحياة علم

إن انتفى الوجود انتفت الحياة. ولو حاولنا إعدام الحياة تم اإلخالل وإعدام الوجود. و

 قمنا لنحفظ الحياة ونهمل الوجود كنا مهملين لما رمنا حفظه، وهذا خلف. .

مه كالسامعتيك وعقلك  ليوشك أن يصيبك بتعقب خاطبك أحد بهذاإنه لو       

ل في ليوشك أن يصيبك منه صدى اختال فكير والدماغ،كلمة في مسلك الت كلمة  

األنساق العقليّ ة وخطر  يتهدد أمن وسالمة الدماغ. وإن هذا كذلك لهو حقيقة 

 قوله244:

المسألة الثالثة>  

 شرط، وهو: أن ال يعود اعتبارها على –من حيث هي تكملة  –كل تكملة فلها      

ح األصل باإلبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها؛ فال يص

 اشتراطها عند ذلك؛ لوجهين:

ة فالصّ أحدهما: أن في إبطال األصل إبطال التكملة؛ ألن التكملة مع ما كملته ك     

ة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف؛ لزم من ذلك الصّفمع الموصوف، فإذا كان اعتبار 

ا، ة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد  إلى عدم اعتبارهالصّفارتفاع 

ِزيد. ؛ لم ت عتبر التكملة، واعتبر األصل غير م  تصوّر، وإذا لم يتصوّروهذا محال ال ي  

صلحة ة تحصل مع فوات المتكميليّ والثاني: أنَّا لو قدرنا تقدير ا أنَّ المصلحة ال     

 األصلية؛ لكان حصول األصلية أولى لما بينهما من التفاوت.

                                           

  244 نفس المصدر-ص26
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رِّمت       ، وحفظ المروءات مستحسن؛ فح  وبيان ذلك أنَّ حفظ المهجة مهم  كلي 

العادات، فإن دعت النجاسات حفظا للمروءات، وإجراء  ألهلها على محاسن 

س؛ كان تناوله أولى.حياء المهجة بتناول النجإلى إ الّضرورة  

كّملوكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة       رر ، فلو اشترط نفي الغم 

م  باب البيع <، وكذلك اإلجارة ضرورية أو حاجيةجملة الن ح س   

≈ 

وأمره؛  الّدينالتي هي حقيقة  ةشرعيّ ال اعلم أن هذا المقام مقام األحكام     

أمر، سبحانه وتعالى الذي خلق و للّشارعفليس للمخلوق فيه من شيء، إنما هو 

 سبحانه وتعالى الواحد األحد ال شريك له في حكمه.

 إنَّ هذا البناء والنظمة للشاطبي، إن جاز اعتبارها جدال بناء ونظمة، ولو ازيَّنت     

يّنت لعامة أهل العلم مريديهم ووارديهم،  !أو لها من مشروعية؟ هل لهفوز   

 بشرعتهإال  الّدين ، وماالّديننا بكمال ذلك وليعلم أن هللا تعالى قد أخبر    

 ومنهاجه؛ قال هللا تعالى: 

ّل  جعلنا منكم شرعة ومنهاجا'{)المائدة
(50}لِك   

وقال سبحانه:   

}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم 

(4دينا'{)المائدة  

البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون ومسلم والترمذي  ىرو     

ة والنسائي من طرق عن قيس بن مسلم ، ولفظ البخاري عند تفسير هذه اآلي

إنكم : قالت اليهود لعمر :عن قيس عن طارق قال من طريق سفيان الثوري،

وأين  إني ألعلم حين أنزلت ،: قال عمر ف. تقرؤون آية، لو نزلت فينا التخذناها عيدا

 ، وأنا وهللا عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفةأنزلت وأين رسول هللا صلى هللا

.بعرفة  

ليل العلم تذكير به لما فيه من جونعيد التذكير بقول الطبري رحمه هللا، نعيد ال     

:الحجة والذكرىعظيم المعنى وبالغ   

ل في اختلف أهل التأوي{: اليوم أكملت دينكم: }الىالقول في تأوبل قوله تع>     

اليوم { اليوم أكملت لكم دينكم}يعني جل ثناؤه بقوله : ، فقال بعضهمتأويل ذلك

ي المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إياكم ونهيي وحالل أكملت لكم أيها

نه ما بينت لكم م بيانيّ ي، وتكتابمن ذلك ما أنزلت منه في  تنزيليّ وحرامي، و
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اجة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الح األدلّةوبوحيي على لسان رسولي، 

.<فال زيادة فيه بعد هذا اليوم ،فأتممت لكم جميع ذلك ،إليه من أمر دينكم   

:وقال السعدي في تفسيره  

 اطنة،بتمام النصر، وتكميل الشرائع الظاهرة والب{ اليوم أكملت لكم دينكم}>     

 ّدينالكافيين كل الكفاية، في أحكام  والسنَّة الكتابوالفروع، ولهذا كان األصول 

هم فكل متكلف يزعم أنه ال بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكام. أصوله وفروعه

 ، من علم الكالم وغيره، فهو جاهل، مبطل فيوالسنَّة الكتابإلى علوم غير علم 

ال يكمل إال بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم  الّديندعواه، قد زعم أن 

.<والتجهيل هلل ولرسوله  

 

خرف للناس وألهل العلم منهم وقد فشا التقليد واالتباع وبز ن  يِّ هذا الذي ز  إنَّ      

 عند أسسا هي نظريّةالمقاصد للشاطبي'، وإن لل نظريّةمن زينة اللفظ هكذا '

تابِ على الكمفتقدة كلية؛ بل وعرضه  لمزعومالمقاصديين لبنائهم الفاسد وا

تضح امثبت عدم مشروعيته، مبطل لمصداقيته؛ فمن أية جهة نظرت إليه  والسنّةِ 

، الال  صرت من جهة البيان اختفساده؛ فأبلك بطالنه ومن أي وجه تفحصته  هر لك 

.وأمتا   عوجا   ةمنطقيّ الالبنية  ومن وجه  

 ، وفي أخطر ما هو منمنطقيّ مواضع وتجليات االختالل النا من يَّ وإذا كنا قد ب       

لحجة ما به الغناء والكفاء في انا من مواضع وتجليات ذلك الحنيف، بيّ  الّشرعمواد 

 حد من التسويغ عند العقل الفطريّ  والبرهان، كالخلط الفاحش المجاوز أليّ 

 بيانيّ جانب الال ، فإنَّ الرّخصة، الخلط ذي شعب بين العزيمة والمباح والسويّ 

لبناء، ليغني عن غيره عمال بقانون التناسق الكوني، في بيان وبرهان فساد هذا ا

ا بين يّ بنيوألن هللا تعالى جعل في األسس والمعقوالت األولى لإلنسان تناسقا 

 هذه العالقة الفطرية في خلق اإلنسان وميزان المنطق والبيان. فعلى أساس

تفاوت  هيكلة لحقيقة العلم، فكل ةالنظريّ الرحمان في الخلق والبيان، ولما كانت 

ل البناء مؤداه حتما ولزاما اختال بنيويّ ال بيانيّ ة على البعد المعجميّ في العالقات ال

ي ول مظهر وشرط ف؛ فأنظريّة، وبالتالي ال حقيقة كائنة للعلم وال للمنطقيّ ال

 ة لإلنسان، هو سالمة المستوىاللفظيّ الداخلية و ةمنطقيّ السالمة البنية 

 العالئقي بين المعقوالت واأللفا : 
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 وأما موضوعات المنطق، وهي التي تعطى فيها القوانين، فهي المعقوالت>     
 من حيث تدل عليها األلفا ، واأللفا  من حيث هي دالة على المعقوالت<245

من بعدها  ج  ر  ة األولية، لم ي  بنيويّ وإذا فسد هذا المستوى، وهذه القاعدة ال     

ِريّا في أصل االستدالل على ف .أبدا   من بعدها سداد في التفكير ساد ولقد كان ح 

ِّ ق  يه الم  دِ دِّ ر  هذا البناء وضالل م   هة ، أن يكتفى ويستغنى باإلسقاط على جين  دِ ل

بذلك ويحسم  أن يكتفى اة، كان حريًّ بيانيّ ة البنيويّ الهيكلة الالبيان أو االقتصار على 

كون ا هذا المنحى اقتضاء للمقام ولحكمة الخطاب، أي لين  و  ح  ؛ لكننا ن  ابدء   به األمر

في فيه أن ليك بيانيّ ة أو اإلسقاط البيانيّ ال. إن فساد البنية الوطئا وأقوم قي دَّ أش  

حقيقة الشيء ال خارجها حتى يمكن أن في اللغة أو ركن شيء هو من  الرّكن

كّماليكون    لها. ففي مختار الصحاح: 'ركن الشيء جانبه األقوى' وفي المعجمم 

يء أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها، وجزء الش الرّكنالوسيط: '

 ، وركن الوضوء'. >ثم إن الفقهاء قدالصاّلةمن أجزاء حقيقة الشيء. يقال: ركن 

حوا على أن الفرض مساو للركن، فركن الشيء وفرضه شيء واحد، وفرقوا اصطل

ا م الّشرطما كان من حقيقة الشيء. و الرّكن، بأن الفرض أو الّشرطبينهما وبين 

 توقف عليه وجود الشيء.<246 

س شك في ة باطلة بطالنا ليبيانيّ ، أو بنيته الالّشاطبيعند  بيانيّ ال مكوّنال إنَّ      

 .بزخرف من القول ال ريب فيه نِ يَّ ز  ، ومنه فبطالن البناء الم  وال مماراةذلك أدنى 

كّمللفظ الف ات بالضروري الحقّ من عنده بغير سلطان من  اه  مَّ كواصل بين ما س   م 

لّمي هذا، ولفظ  التَّقسيمات، وذات تحسينيّ ال والحاجيات و ات، تحسينيّ ال الس 

الى ا واقتضاء للوضع الخاطئ الباطل بأن أمر هللا تعجدليّ يعني استنباطا جليا 

 الّدين، التي هي حكم هللا تعالى أحكم الحاكمين، وهي أحكام الّشريعةوأحكام 

ل الذي كمل، أنها في هذا البناء العوج األمت أمتا منحطاـ أنها تحت حكم تأثير وحق

هذا  !ن  إال غير الحسنوال ي ح سَّ  -التّحسين و -النّاقصوال ي ك مَّل  إال  -التكميل

ا به قصديّ استدراك حقيقة ليس يرتفع باعتبار الحال والمقال حتى يرتفعا، وال نحس

دا.أب    

اخلي، ات على تفاقم وفساد ملكة التقدير وميزان النطق الداآليات الجليّ  لكنّ      

ظية على اللسان صورة لف، والخارجي يتبعه، وهو ترجمته عقليّ أي التفكيري وال

                                           

 245 إحصاء العلوم ألبي نصر الفارابي- قدم له وشرحه وبوبه الدكتور علي بوملحم- دار ومكتبة الهالل-

33ص         
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المثل  والبنية في نفس النّسقجعله العناصر مختلفة المسافة أو  سخة، هيمنت

 الواحد؛ فاألول كقوله الذي سبق247:

و كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، مما ل>         

 فرضنا فقده لم يخل بحكمتها األصلية.

ظهر ؛ فنحو التماثل في القصاص؛ فإنه ال تدعو إليه ضرورة، وال تفأما األولى     

ثل، ، وكذلك نفقة المثل، وأجرة المثل، وقراض المتكميليّ فيه شدة حاجة، ولكنه 

ع والمنع من النظر إلى المرأة األجنبية، وشرب قليل المسكر، ومنع الربا، والور

الجماعة في الفرائض ؛ كصالة الّدينالالحق في المتشابهات، وإ هار شعائر 

ِميل، واإلشهاد في البيع إذا قلن القيّاموالسنن، وصالة الجمعة، و ا: إنه بالرَّهن والح 

 من الضروريات.<

≈ 

لّمفالمسافة أو المؤشر في        ا للنظر إلى األجنبية والرب شرعيّ الالحكم  س 

ما ال إال م علميّ الي التّصنيفليس نفسه، بل ال يكون إيرادهما في نفس المثل 

و هنا ي للعقل. وهالتّصنيفأو المعيار  النّسقيصدق كونه، ألنه دال على افتقاد 

افة مس المختلف   د العناصريّ هول أو نحوهما، ألن التعدّ هو أو الذّ منزاح تعليله بالسّ 

في عنصري الورع الالحق في المشتبهات وشرب   اهر   واضح   واألنساق، دليل  

 )هكذا( قليل من الخمر.

وكلمة  – الّدينووجود ووضع عنصر التماثل في القصاص مع إ هار شعائر       

 كصالة الجماعة في الفرائض -، بل األصح إقامةالّسياقإ هار غير سليمة في 

في نفس الوجه  النّسقوالسنن، هذا من الثاني، أي جمع المختلف البنية و

 التمثيلي. ويظهر كذلك بحدة في قوله248:

ول ا نقمكما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع، وكوذلك مثل >     

ا< الصاّلةبسبب المرض حتى يجوز له  المكلَّففي رفع الحرج عن  قاعد   

 األول لقبول القول الّشرطوكالهما يجتمعان حجة للحق على فساد البنية      

نزله بعدا كما أقربا و الّدين تصوّروأعظمها تأثيرا في  ، بل في أخطر العلومعلميّ ال

 تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ يقول الّشاطبي249:

                                           

  247 الموافقات ج2- ص24

  248 نفس المصدر- ص32
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إنما هو خادم لألصل الضروري ومؤنس به  تحسينيّ أن كل حاِجّي و الرّابع و>     

ا، وعلى كل تقدير؛ ف مقّدمة؛ إما الخاصّةومحّسن لصورته  هو له، أو مقارن ا، أو تابع 

يه؛ فهو أحرى أن يتأدَّى له الضَّروري  على أحسن حاالته.<يدور بالخدمة حوال  

     ويبلغ التفاقم في كالمه حدا تكاد الحروف تكلم النّاس أن هذا منكر تبرأ إلى 

 الحقّ  منه250: 

مثال إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأّهب ألمر  عظيم، فإذا  الصاّلةوذلك أن >     

أثمر  ؛التعبّداستقبل القبلة أشهر التوجه بحضور المتوجه إليه، فإذا أحضر نية 

الخضوع والسكون، ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أّم 

ه إليه، وإذا كبَّر وسبَّ  د؛ فذلك كلالقرآن؛ ألن الجميع كالم الرب المتوجَّ ه ح وتشهَّ

ديه، تنبيه للقلب، وإيقا  له أن ي غف ل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين ي

ا للمصلي واستدعاء   وهكذا إلى آخرها، فلو قدم قبلها نافلة؛ كان ذلك تدريج 

.ضةالفريللحضور، ولو أتبعها نافلة أيض ا؛ لكان خليقا باستصحاب الحضور في   

علت أجزاء ومن االعتبا      ر  مقرون بعمل الصاّلةر في ذلك أن ج 
؛ غير  خالية من ِذك 

ليكون اللسان  والجوارح  متطابقة على شيء واحد، وهو الحضور مع هللا فيها 

ل  أو من قو الصاّلةباالستكانة والخضوع والتعظيم واالنقياد، ولم يخل  موضع  من 

ا لباب الغفلة ودخول وس .اوس الشيطانعمل؛ لئال يكون ذلك فتح   

كّمالفأنت ترى أنَّ هذه ال      رورّي خادمة له ومقوِّية م 
ت الدائرة حول حمى الضَّ

ل ت  عن ذلك أو عن أكثره؛ لكان خلال فيه، وعلى هذا الترتيب يج ري لجانبه، فلو خ 

. تها لمن اعتبرهام كّمالسائر الضروريات مع   

م، ألنه إذا كان الضّروري قد يختل باختالل بيان الخامس      :  اهر مما تقدَّ

كّمال ه ته؛ كانت المحافظة عليها ألجل مطلوبه، وألنه إذا كان زينة ال يظهر حسن  م 

 إال بها؛ كان من األحّقِ أن ال يخّل بها.

ول وبهذا كله يظهر أنَّ المقصود  األعظم في المطالب الثالثة المحافظة على األ     

راع ى في كل ملة، بحيث لم تختلفمنه  ا وهو قسم الضَّروريات، ومن هنالك كان م 

ات ، وكليّ الّشريعة، وقواعد الّدينفي الملل كما اختلفت في الفروع؛ فهي أصول 

 الملة.<

≈ 
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بناءه،  الّشاطبيالذي أسس عليه  (فهذا هو الجرف الهاري )الهائر     

ظام الن وليس له ذلك وال لغيره. فإنَّ  للّشريعةليكون نظاما محتضنا 

َل. وما كان  الّدينة والمنهاج؛ وإنهما لمن الّشرعالمهيمن هو  الذي َكم 

غرة  لالضاّلضالل الذين من قبلنا إال على هذا السبيل ال غيره؛ ال يقع 

ن واحدة ولكن باستدراج. وقد يأتيهم وذلك ما حصل للذين من قبلنا ع

  !ن..هم وغلو وتشيع عبادهم، فليعتبر المؤمنوأيمانهم ومن زالت علمائ

هي شرط  الحكمة   أولى للمؤمنين؛ فإنَّ  الحقّ أحّق أن يتبع والصدع ب الحقّ و     

بحانه . يقول سعالمينهي منهاج اإلسالم ورسالة هللا تعالى لل الرّبّانية، والرّبّانية

ن'{)آل وبما كنتم تدرسو الكتابوتعالى: }ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 

(. ولهذا تحديدا ال لشيء آخر كانت الحكمة هي رأس األمر كله، وهي 78عمران

لباب الرباني؛ فإنه تبعا لما سبق جلوته، واستقر ألولي األ علميّ ال الّشرطكفل 

 مفتقد للحكمة ال مرية ما دام ميزان الّشاطبيحكمه، فإن  الحقّ وأهل القانون ب

يا في البريئة والكون. وأما قوله: >وبهذا كله يظهر أن السماء واألرض سار

سحرا ة، لغوا وتحسينيّ يته، مادة محض مكوّنالمقصود...وكليات الملة< فهذا معلوم 

من البيان، تعابير محمولة على  هر اللسان، لها حظ دوما في مسهب ورائج 

.الكالم. وهللا سبحانه وتعالى المستعان وهو سبحانه يتولى الصالحين  

لصورة وفقراته وتعابيره وبنى هذه التعابير، لهو ا الّشاطبيإنَّ هذا الكالم، كالم      

ان ة، وأيضا اقتضاء هو البرهعقليّ اته التصوّرأو  الّشاطبي تصوّرليست غيرها ل

ن م الضاّللوالحجة البالغة على فساد بنائه من قواعده، وعلى جرم من يتبع هذا 

.اللالضّ إال  الحقّ حقيقته، وليس بعد  الحقّ والبرهان  الّدليلبعد ما تبين له ب  

أن كل حاجي . . . على أحسن حاالته< لهو منكر  الرّابع فالفقرة األولى >و     

 وّرالتّص، مؤشر منطقيّ من القول عظيم كما بينا من قبل، فقوله جمع الباطل ال

تجزيء جوهرها ، بالصاّلةواألمور التي هي  الحقائقوي ألعلى الفاسد غير السّ 

ومن  إنما هي وحدة واحدة بأركانها جميعا، الصاّلةفوحقيقتها التي ال تتجزأ؛ 

 ية للجواهرالتّصوّر إنما هو مختل الملكة م كّمالا منها جوهريّ جعل ركنا 

َركّبال   .وحدات   ا  ة أنساقم 

ن  لصورته'  ةبيانيّ مواد الالذي تاله هو هذه ال العظيم   ر  كَ نْ الم  و       َحّسِ هذا و'م 

يكاد يكون كل كالمه. التّصوّرمن  الباطل    

 وّرتصما ي والقبلة وما بعدهما، فهو أقصى الصاّلةا كالمه في الحكمة من وأمَّ      

ا وقلوب مما نربأ بأنفسنا عن وصفه لمكانة الرجل في قلوبنمن االختالط والفساد، 

 متّبعينهو في ال به. ولكن الشرّ  المسلمين وأهل العلم جميعا ولحسن الظنّ 

عموا ، الذين أخلدوا إلى أرض التقليد فالمرددين المقتفين لما ليس لهم به علم
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رديد بن قيم الجوزية رحمه هللا في رده على تال اتعبير كما جاء الحقائقعن إدراك 

 القول بأن معنى الصاّلة من هللا تعالى الرحمة ومن العباد الدعاء251. 

هذا كله، و للّدين ةشرعيّ ال كامالمقام هنا مقام بناء يراد له أن يحتضن األح إنَّ     

مر، األمر، كل أ ة األولى بادئ الرأي. ألنَّ عقليّ األسس ال يّ وِ الكالم ال يقبل عند س  

ر ات وعناصمكوّنل على علم، العلم الذي تتداخل فيه مجتمعة وتمثيال هو مؤصَّ 

ء التأطير، من اإلرادة والغاية والموضوع والمجال، إلى غيرها حسب األمر ذاته. وبنا

مع  ما هو بعلم هللا تعالى الحكيم الخبير،إنَّ  الّدينعلى هذا واقتضاء له، فإن أمر 

 اسخ ل'الحكيم' و'الخبير' صفتين واسمين من أسماء هللاالرّ  علميّ الاالعتبار 

اري واختالل الفكر، ال يم الضاّللهنا ضرب من الباطل و اطبيالشّ الحسنى. فكالم 

ي شيئا. وإنما هنا ف الحقّ في ذلك إال مطموس البصيرة ال يهتدي وال يبصر من 

ما ف. فهذا هو موضعها، ال فيمفهوم وحقيقة التوقّ  الحقّ هذا المقام، هاهنا ينزل ب

تي يحق فيه من جهوالمغرضون، مما ليس  النّاسيو فه وينزله الملبسون على 

ته . وكان التوقف األسلم للشاطبي، وخصوصا ألمت وضعف ملكالنّفياإليجاب و

اء . وهذا الكالم للشاطبي ال يطلقه على منحى ما جالحقائقية لألمور والتّصوّر

 '، على ذات المعنى أو الوضعالصاّلةعند أبي حامد الغزالي رحمه هللا في 'أسرار 

. عيّ تشريلما يكتب من الخواطر غير مراد بها حكما تقريريا يراد به تقرير بناء   

بعون جعلنا هللا تعالى وإياك من الذين يستمعون القول فيت –واعلم      

 نَ يِّ وز   خَ سّ رَ ، هذا الذي تَ الحقّ أن ضالل وب عد هذا القول عن  -!أحسنه

المقاصد  نظريّةتمحيص العلماء تحت اسم ' اس على غفلة منللنّ 

عتبار للشاطبي' مثله كما هو مسلم عند العقالء من استحالة بل وسفه ا

حقل المقارنة بين علم الخالق سبحانه وتعالى وخبرته، وعلم المخلوق و

ة، يّ اللفظالهاري ذي القواعد  الّشاطبي، فكذلك في هذا األساس البنائي خبرته

ة بيانيّ ة الالحقيقعنصر المفهوم الفتقادها شرطي المشروعية والتي ال ترقى إلى 

اء هو ي. فاخترام هذا البنكأساس كلّ  ةمنطقيّ الة، ناهيك عن فساد بنيتها يّ الّدالل

 ّي  لِ لكون الموضوع مختصا بأمر ع   ،شروعيةالم   م  د  ه ع  م  ك  من كل جهاته ووجوهه، ح  

لَّ حده هو هلل و زَّ و ج  . كما الّدينة والمنهاج من الّشرعف الذي اختص باألمر كله؛ ع 

مطلقا.  ال يكون بغيرها ،البحتة ةمنطقيّ الشرطه الهيكلة  النظريّ  علميّ الأن البناء 

 قيّامالاعتبار  أخطره التّصوّروعوج  ةمنطقيّ الجب العجاب من االختالالت وقد رأينا الع

كّمال الصاّلةة في جوهريّ والسجود كأركان  الرّكوعو  وإنه ال يكمل إال !ت محسناتم 

ن  إال غير الحسن. النّاقص ألن  قيّ منطة على االختالل البيانيّ فهذه دالئل  وال ي ح سَّ

                                           

 251 بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية )ت751ه( – المجلد األول – دار الكتب العلميّة – بيروت – لبنان –
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ة معجميّ ال -ة العقلبنيويّ البيان صورة للبنية الداخلية والنطق الداخلي. فالقاعدة ال

منطق من بديهيات علم الل شرط في سالمة التفكير والنطق اإلنسانيين. وهذا أوَّ 

 ؤّسسوهل من سالمة في عقل من ي ة والنفسية.عقليّ وعلم وطب األمراض ال

في  نالرّكة اللغوية الممثلة تحديدا في معنى وحقيقة الحقيقبناءه على نقض 

كمِّ فمتى جاز قبول بيان ولو كلمة واحدة فيها معنى ركن الشيء  !اللغة؟ !؟الم   
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 الفصل الثاني

 

قاِصديمال لِ للباطِ  ة  الجليّ  النّواقض    
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: في البيانل  األوّ  ض  النّاقِ  – 1  

 

ف فيهوحرمة التصرّ  شرعيّ أصولية البيان ال -ا   

اضع ن الموغيره م فضال عن الكتابد ما سبق من القول أول من بع لسنا نحتاج     

علم  األساس في، وذلك من المبادئ علميّ الفي البناء  بيانيّ ال مكوّنلبيان أن ال

شرط بم عد محكوم ومحك  هو ب   مكوّن، أن هذا الةعلميّ ال المناهج، مناهج األبنية

أن يذكر  منطقيّ ال التّرابطوإنه يكفي لمن يفقه ما معنى  .منطقيّ ال التّرابطوقانون 

ستنبط ا بين البيان والميزان، ليوالوصل فيه ،قوله تعالى في صدر سورة الرحمان

 ،عليه العلم واألحكام. وبناء البيان متناسق وبنية أنّ  ،ال يتخلله إبهام استنباطا

، أن ذلك هللا تعالى وحكمته في أحكامه وهو الحكيم الخبير كون علم لمولما ع  

نبغي ألحد غيره من ملك وال نبي وال إنس وال جان؛ تبين مدى جهل ليس ي

 فهذا لعمرك ؛منهاجها بل وفي ،في بيانها الّشريعةالمدعي والساعي القتحام 

!ما هزأ به من بني آدم من كل ما هزأ به الشيطانمن أحط   

وقد جعل هللا تعالى من ملكة الورع وحفظ مقامات األمور، جعل من ذلك  ،ذلك     

ما نحن لعلمه والوقوف عليه؛ و مثابة لتحصيل ما ليس للعقل أحيانا سبيل  حرزا و

السالم:؛ يقول العز بن عبد ل  ث  فيه م    

 'األذكار المشروعة أفضل من األذكار المخترعة، وكذلك االقتصار على الدعوات     

ة المشروعة أولى من الدعوات المجموعات، وإن كانت جائزة. الصّحيح  

ير عن وكذلك التعبير عن معاني القرآن بما جاء فيه من الكلمات أولى من التعب     

البيان.ذلك بالمرادفات إال أن يكون الغرض   

وكذلك ال يطلق على اإلله من المرادفات إال ما أطلقه على نفسه وأوصافه      

، ه أو سنة نبيه. وكذلك ال يعبر عن طاعاته وعباداته إال بما سماها بهكتابفي 

كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعات، وكذلك الحج والعمرة 

 واالعتكاف.

ظرت        عليكم أمهاتكم، وال ي قال: لعن رسول هللا صلى هللاوكذلك ال يقال: ح 

حلَّل له.'252   حلِّل والم  بيح والمباح له، بدل قوله: الم   عليه وسلم الم 

                                           

  252 القواعد الكبرى، العز بن عبد السالم، ج2، دار القلم، دمشق ، ص333



 ضالل المقاصديين

 

204 

 

من يريد يكون األمر فيس فكيف إذا   والتعبير عنها وتفسيرها. مفرداتالفهذا في     

 ة لم يخترها هللا سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يستوعبمحوريّ أن ي حل ألفا ا 

وهذا هو معنى المجيد صفة للرسالة والقرآن العزيز  الحساب،إلى يوم  الّدين

لَّ  هللا   الحكيم، أن يحلها محل ما اختاره زَّ و ج  ل استدراك ولو ؛ فهذا بلسان الحاع 

ا البناء عليها زعموالمصالح و )بتعبيرهم( ؛ فالمقاصدجهل لعظم جهله الجاهلون

!جهل ومنكر وضالل عظيم ومنهاجها الّشريعةمهيمنا على   

ي يشك ف ةالقيّامليس لعاقل ممن خلق هللا تعالى مذ كان الخلق إلى يوم      

 ات لنفسهالحيّزهذا، ولكننا نبين لضرورة الواقع والحال. وإن هذا من جهة معيار 

ول ما عليه السالم: }سبحانك ما يكون لي أن أق ابن مريم الموصول بقول عيسى

ه تعالى واالفتراء علي كتاب هللابتحريف  وهو موصول ( 118ليس لي بحق'{)المائدة

 اتباعا لسنن من قبلهم من اليهود والنصارى؛ وإنه قد حصل عندهم التحريف

دعون بتهم ي؛ فينمقاِصديّ ال؛ وهذا ليس يختلف عن أمر بالترجمة والتأويل والتحوير

أنى مقام ينبغي له. ومن سلب الحكمة فهو بفي حيز ليس من حيز المخلوق وال 

ة عن كما روى شعب ،ألنه مفتقد لمعياره وملكة تمييزه وتبيانه ،له أن يفقه هذا

 أرض : أيّ بو بكر الصديققال أسليمان عن عبد هللا بن مرة عن ابي معمر قال: 

ما لم أعلم. هللاكتاب ء تظلني إذا قلت في سما أيّ تقلني و  

وقال أبو عبيد بن سالم: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن      

رض أ إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله }وفاكهة وأبا{ فقال: أيّ 

ما ال أعلم. منقطع. كتاب هللاسماء تظلني إن أنا قلت في  تقلني وأيّ   

زيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا ي     

 على المنبر }وفاكهة وأبا{ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما األب؟ ثم رجع إلى
 نفسه فقال: إنّ  هذا لهو التكلف يا عمر.'253

 

مصدران ميميان غير غائيّين المصلحة والمقصد –ب   

ما يلي: 'صلح'مادة اء في معجم المعاني الجامع بخصوص ج  

صلح: )فعل( – 1'  

/ صلح لي صل ح ويصل ح، صالحا وصالحية وص لوحا، فهو صالح. والمفعو    ل صلح 

 مصلوح له.

                                           

  253 موقع الجامع للحديث النبوي: 
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، من آمن وعمل    صلح أمر ه أو حال ه: صار حسنا وزال عنه الفساد، عفَّ فض ل 

  صالحا.

صل ح له األمر : ناسبه والءمه ووافقه.   

يصل ح لهذا العمل: يناسبه.   

صلح في عمله: لزم الصالح.   

: كان نافعا أو مناسبا.  صل ح الشيء   

صل ح )فعل( – 2   

  صالحا وصالحية وصلوحا، فهو صليح. صل ح يصل ح، 

 صل ح الحاكم: كان ذا خير ومناسبا في حكمه.

صل حت حال ه: فض لت، عفَّت/ عادت إلى صوابها، صارت حسنة وزال عنها الفساد، 

 من سلمت سريرت ه.

ص لَّح )فعل( – 3   

   صلّح ي صلِّح، تصليحا، فهو م صلِّح، والمفعول م صلّح. 

الته األولى وأزال عنه العطب.: أصلحه، أزال فساده، أعاده إلى حصلَّح الشيء    

.  صلَّح العامل  اآللة 

 صلّح المعلم  أخطاء التالميذ: قومها وصححها.

ص لح )اسم( – 4    

مسالمة وتوافق ووئام.الص لح: إنهاء الخصومة،     

الص لح: إنهاء حالة الحرب.    

الصّلح: السلم.    

هم لنا ص لح: مصالحون.'     

في بابه على األدواء والوصف من  ة هنا ال تخرج عن صنف ما دلّ الّداللف     

نالح    ى أمر عظيمومنه يتجلّ  .النّافعالذي ذهب فساده والمالئم والمناسب و س 

معنى على أبلغ من يكون البيان مهيمنا على هذا ال الكتابزل وهو أن هللا تعالى أن

ا الذي لمقولة جلب المصالح أو جلب المصلحة، ألن ما نزل به حديث القاصر جدّ 
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وا بيان قوله تعالى: }الذين آمن ه ال ريب هوالقرآن العظيم أحسن الحديث وأصحّ 

 ؛ هو ليسوعملوا الصالحات{ }ومن يعمل من الصالحات{ }من عمل صالحا{ ونحوه

محصورا في حقل المصلحة أو المصالح بمراد أصحابها الدال على الصالح أو 

أو  الرّكنف في والتواجدي.االستخال لمطلق العمل والسلوكما الصالحات، وإنّ 

بة  تعالى هو العمل، مطلق العمل، وصفة أو صفات المناسفي بيان هللا الموضوع

 الحقّ مر بإال أ الّشريعةوالتنزيل و الكتابوالمالئمة والنفع والصالح مسندة إليه؛ وما 

فالجوهر هو العمل وليس صفة الصالح التي هي  على العلم والحكمة.القائم 

تعد الفعل 'صلح' لم يوعرض. وفي غير ذلك مما كان المبدأ وركن الكالم فيه  خاصّة

نها إلى ما سوى فاعله؛ وليس في القرآن منه إال قوله تعالى: }جنات عدن يدخلو

( و}ربنا وأدخلهم جنات عدن 25ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم'{)الرعد

( وفي الحديث 7التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم'{)إبراهيم

د الجس إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحولم: "أال كقوله صلى هللا عليه وس

كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب."254 بل وإن ما جاء على 

اب جاء على االتصاف واللزوم كقوله تعالى: }فمن ت فمنه أيضا ما الرباعي 'أصلح'

}فمن آمن وأصلح فال ؛ (41من بعد  لمه وأصلح فإن هللا يتوب عليه'{)المائدة

(؛ }ثم تاب وأصلح من بعده فإنه غفور 49األنعامخوف عليهم وال هم يحزنون'{)

(.55رحيم'{)األنعام  

ذي لمصدر 'صلح' في القرآن الحكيم ال بيانيّ وكذلك إذا انعدم وجود العنصر ال     

ف رّ كتص الّشريعةفي بيانه بيان  التصرّفليس يحق وال يصح على اإلطالق 

إن ف، لهيمنة شريعة وإطارا فقهيا للناس في أمر دينهموهم يزعمون ا ينمقاِصديّ ال

لي:الذي جاء منه في الحديث هو  ماي  

حرث. . البخاري،وكان في ذلك صالح لهم -'    

23رجل منا له صالح وإسالم. النسائي. تفسير سورة النساء، اآلية -   

56قال صالح ذات البين. النسائي. قيامة -   

أحمد بن حنبل. ف الصالح بعد هذه اآلية.كي -   

ما صالحه قال تذهب عاهته. مسلم، بيوع. -   

. . . لم يبد صالحه. البخاري، سلم. الموطأ، بيوع. -  

حتى يبدو صالحه. البخاري وغيره. -  

                                           

  254 أخرجه البخاري في الصّحيح.
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ال يصلح بيع الثمر حتى ييتبين صالحه. أحمد بن حنبل. -  

ما صالحها قال إذا ذهبت عاهتها. أحمد بن حنبل. -  

صالحها. أبو داود والنسائي.قبل أن يبدو  -  

.حتى يبدو صالحها. البخاري وغيره -  

و  صالحها. أحمد بن حنبل. - قال وما ب د   

فلم أقصر بها في الصالح. أحمد بن حنبل. -  

   - باب استخدام اليتيم . . . إذا كان صالحا له. البخاري، وصايا.'255

≈ 

هو للفعل الالزم  ،ريفالشّ  فالمصدر هنا في كل ما جاء من الحديث النبويّ      

و الذي ال يتعدى إلى غير فاعله ودون واصل لغوي من الباء أو الالم وغيرهما، أي ه

وال بحصول حال الحسن بلوغا أو تغيرا من بعد زعلى معنى االتصاف المنطبق هنا 

:د؛ وهو عينه الوارد في المعجمحال الفسا  

، من آمن وعمل 'صلح أمر ه أو حال ه: صار حسنا وزال عنه الفس ل  اد، عفَّ فض 

 صالحا'

ه ال ذلك أن !فكيف يستقيم مع هذا تركيب تعبيرهم جلب المصالح أو المصلحة؟

لى يستقيم القول بجلب حدث بلوغ الحسن أو حدثان مسار التحول من الفساد إ

 زواله. 

 لوّ خ   لم يأت مطلقا ال في القرآن وال في السنة؛ فهما'مصلحة' فلفظ  وكذلك     

مما سعينا في استجالئه وبيانه. الحقّ وليس ذلك إال ب ؛منه  

' مصلحة' و'مقصد' لفظيوجه آخر وجهة أخرى نقول: إن  ىومن بعده وعل    

 العربي فهما مصدران؛ ونحن هنا نتكلم على حدود العقل ؛مصدران ميميان

عرفته ي، أي على حدود درجة مبلغه من العلم، ألن األمر ورغم التطور الذي النّحو

عيفا ض ؛ فإن أثر ذلك ال زالم اللسانياتوعلوم اللغة الحديثة في شتى حقول عل

 غاياته التي هي هو ما نحن فيه، وهو يهم الغاية من العلم بل وأجلّ  الّدليلجدا، و

 إن إطالق اسم المصدر دون تمييز وجوهه أمر دراسة الوحي الكريم وفقهه.

                                           

 255 المعجم المفهرس أللفا  الحديث النبوي، نشر الدكتور أ. ى. وِنسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن،

3ج ،1936 بليدن بريل مكتبة        
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كل تعددت صيغ المصدر، فل ، فلئنعلميّ الدال على قصور في القول 
 منها وجه في الّداللة.256

ة المصدرية هي حدس الصّيغأن كان أول ما هو مسلم به في العقل هو  فإذا    

بنيته نعبر عنه بالوزن لجوهر الحدث في طبيعته و ،وصورة لفظية بيانيّ وتمثيل 

ول، ف ع الن . . . فال ينبغي إهمال وعدم االعتبار مما هو حاصحدوثيّ ال ل، ف ع  ل ة: فع 

ة والهيئة.عليه المصادر الميمية وأسماء المرّ  الّدالّةللتمثيل االقتطاعي   

فأصبح  ،اتي للغةنوسيبويه رحمه هللا وبفضل حصوله على حال التمثل الكينو     

 ليّ عقوال بيانيّ لى حسب اإلمكان الععن حقيقتها وما بنيتها  بيانيّ الكائن ال

عصره؛ ومن يهب نفسه ويجعل تواجده وكونه مستغرقا في طوره ولاإلنساني 

وعب ال ينتقل إلى سطر بل إلى حرف حتى يست ،من أول كلمة فيه الكتابقراءة 

 ة ويدركها حق اإلدراك؛ فيكاد إن أنتالحقيقال شك يصل إلى هذه  ،الذي قبله

حافظت على شرط االتصال واالستغراق الكوني في قراءتك، يكاد أن تصيب 

هو ، الحقّ بما هو من وتحدس القول الذي سيقوله بل والكلمات؛ فبيان العلم 

 عندّي  ال العكس وال االكتشاف وال على علم   ،الذي يستنطق العالم واإلنسان

..  )بتنوين الكسر(  

قلت إن سيبيويه جاء في كالمه هذا االختالف بين المصادر فيما سوى       

االختالف األول الظاهر، قال: االختالف  

رام       'وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فِعال، وذلك في الصِّ

 والجِزاز، والجداد، والِقطاع، والِحصاد.

ى فإذا أرادوا الف عل عل ذا فكان فيه فِعال وف عال،ي بعض هوربما دخلت اللغة ف     

ا، وقطعته قط عا، إنما تريد العمل ال انتهاء الغاية. وكذلك  د  ص  فعلت، قالوا: ح ص دته ح 

 الجز  ونحوه.'257 

. للحدث حدوثيّ مني العد الزّ فاالتجاه االقتطاعي هنا عمودي على الب   

فهذا ليس من منحى قوله: الطّبعوب  

راد، والنِّفار،'ومما تقاربت معانيه فجاءوا به على مثال واحد ن       حو الِفرار والّشِ

ماح، وهذا كله مباعدة.'  والطِّ

                                           

 256 انظر: الكتاب: سيبويه، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، ج4، ط3،1408ه=1988م، مكتبة

بعدها وما 5ص بالقاهرة، الخانجي         

  257 ن م- ص12
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قتطاع وليس على داللة وجوه اال ،ةحدوثية بالبنية الالصّيغ عالقةالذي هو على     

ة:إسقاطيّ فيها، التي قد تكون أيضا وجوه   

'وأما الوسم فإنه يجيء على فِعال نحو الِخباط والِعالط والِعراض والجِناب      
ال.'258  والكِشاح. فاألثر يكون على فِعال والعمل يكون ف ع 

بلور عنده ، فإنها لم تتبيانيّ فسيبويه وإن حضرت حقيقة االختالف في حقله ال     

ة.علميّ مرتكزا وقاعدة   

ن من مصدري'مقصد' و'مصلحة' ن اللفظيّ إذن فلنختزل ونكتفي هنا باعتبار      

:؛ يقول سيبويهالنَّقدحص وون عرض هذا اإلطالق للفد  

ل، وذلك قولك: هذا 'أمّ       َِ ِعل  فإن موضع الفعل م فع  ا ما كان من ف ع ل  ي ف 

ما فكسروا العين كمحبِسنا، ومضِربنا، ومجلِسنا، كأنهم بنوه على بناء يفِعل، 

 كسروها في يفِعل.

ر ب ا      ؛ فإذا أردت المصدر بنيته على مفع ل، وذلك قولك: إن في ألف درهم لم ض 

ر  259«، يريد أين الفرار. فإذا أراد المكان قال:  ف  لَّ : »أ ي ن  ال م  زَّ و ج  ب ا. قال هللا ع  أي لض ر 

ِفرَّ، كما قالوا: الم بيت حين أرادوا المكان زَّ  ؛ ألنها من باب بات يبيت. وقال هللاالم  ع 

لَّ : »وجعلنا النهار معاشا260«، أي جعلناه عيشا.  و ج 

ِعل، وقد يجيء الم فِعل يراد به الحين. فإذا كان من فع ل يفِعل بنيته على م ف     

 تجعل الحين الذي فيه الفعل كالمكان.

      . . .  

ر الباب وربما بنوا المصدر على على المفِعل كما بنوا المكان عليه، إال أن تفسي     

لَّ وجملته على القياس كما ذكرت لك، وذلك قولك: المرِجع، قال هللا  زَّ و ج   إلى»: ع 

، اي رجوعكم.«ربكم مرِجعكم  

     . . .  

زة، كما قا ألحقواوربما       لوا المعيشة.هاء التأنيث فقالوا: المعجِزة والمعج   

وكذلك أيضا يدخلون الهاء في المواضع. قالوا المِزلة أي موضع زلل.       

                                           

  258 ن م – ص13

  259 اآلية 10 من سورة القيّامة

  260 اآلية 11 من سورة النبأ
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     . . .  

    ويقولون: محم دة، فأنثوا كما أنثوا األول. . .     

بنوه وأما ما كان يفع ل منه مضموما فهو بمنزلة ما كان يفع ل منه مفتوحا، ولم ي     

 على مثال يفع ل ألنه ليس في الكالم مفع ل.'261  

ن بالقوة في الفعل أو العكس حسب التضمّ وحقيقة المصدر ال تخرج عن      

 يلالّدلمن حيث مرجع  الكوفيين أو البصريين على التبع، وإن كان القوالن معا  

مما  كما هو سؤال األصل في البناء واإلعراب في األسماء واألفعال، فيهما نظر

 بيناه في كتابنا 'نقض مقولة التَّقسيم وتصحيح النّحو العربي'262.

نه متالزمان تواجديا، حتى أن عبر ع إذن )على االصطالح طبعا( الفعل والمصدر     

نه سيبويه بحدثان الفعل أو اسم الحدثان؛ والذي يهمنا هنا التسطير عليه هو أ

:إليه الفعل من بعد الفاعل والمصدرليس المفعول به وليس جوهرا يتعدى   

ِخذ     
 
 'واعلم أن الفعل الذي ال يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذي أ

قد  منه؛ ألنه إنما ي ذك ر  ليدل على الحدث. أال ترى أن قولك: قد ذهب بمنزلة قولك

 كان منه ذهاب. وإذا قلت: ض ر ب  عبد  هللا لم يستبن أن المفعول زيد أو عمرو.'263 

ة لالّدالفي  وال يحالنن المصدر والظرف والمفعول به، هنا مقرر بيفاالختالف      

عليه إال على سعة الكالم غير القريب؛ وذلك أن النصب ل'درج' في الشاهد قول 

م ة264: ر   ابن ه 

يول                       م  د ر ج  الس    أن ص ب  للمنية تعتريهم    رجالي أم ه 

هم على الظرفية سائر في كالم العرب كالشاهد قبله كمن قول العرب: ' للّداللة

سيبويه:، عكس الرفع فيه، الذي قال فيه مني درج  السيل'  

ا من العرب يقولون: ن ناس  'وزعم يونس أ    

م  درج  السيول                       أ ن ص ب  للمنية تعتريهم    رجالي أم ه   

                                           

  261 الكتاب لسيبيويه، ج4، ص87..88

  262 نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي، رشيد بلواد، ص110..114

  263 الكتاب لسيبويه- ج1- ص34

  264 ن م – ص414
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ك، إذا جعلت القصد زيدا، وكما يجوز ل      ك فجعلهم هم الدرج، كما تقول: زيد  قصد 
265'.  أن تقول: عبد  هللا خلف ك، إذا جعلت هو الخلف 

.على المفعول به للّداللةفالمصدر أبعد من الظرف في سعة الكالم        

 هيوحدثان كما عبر عنها سيب ث وأسماء  به البيان أحدا ر  د  كما ص   المصادر   وإنَّ      

 ، وأنراد وكيف يعقل أن تكون غايات األحداث هي نفسهاأبلغ البيان؛ فكيف ي  

!موضوعاتية وإنما عمل وحدثان؟ ت جتلب المصادر وهي ليست جواهر    

عند  لتّعريفاو التّحديدفمن هذا يستنبط أول ما يستنبط التفسير ليس لصعوبة      

 ديّ مقاصِ وقاعدة البناء ال قام عليه صرح  ي   محوريّ للمقاصد كمفهوم  ينمقاِصديّ ال

 ، بل استحالة ذلك ألنه بكل بساطةجَّ و  عوجا من كل ما اع   ليس بعده أشد   العوجِ 

الوجه األول في فحص صدق  ،ليس على وفاق مع ميزان الرحمان في البيان

يه األمر كله في عل الذي يقوم ،الحقّ المقوالت من حيث انتظامها من عدمه مع 

الذي تتأسس عليه حقيقة العلم. الحقّ وذلك المعيار  األرض؛ السماوات و  

، والعلم المبين أين هو موضع هذا القول من العلم الحقّ ثم انظر من بعد نور      

 قول الدكتور الريسوني:

المسألة األولى'    

«الّشريعةمقاصد »في مصطلح   

 

قول أو المقصود، أو المقصد: هو ما تتعلق به نيتنا وتتجه إليه إرادتنا، عند ال      

 الفعل.

هي المعاني والغايات  – الّشارعأو مقاصد  – الّشريعةوعلى هذا فمقاصد      

يد من ، ويرشرعيّ ال التّكليفو شرعيّ الواآلثار والنتائج، التي يتعلق بها الخطاب 

عي والوصول إليها.'266   المكلَّفين السَّ

≈      

في  العظيم والفساد الذي ما بعده فساد الضاّلللقد سبق أن بينا  الطّبعب     

الّشطر الثاني من قوله.267 الذي هو مقول المقاِصديّ ين جميعا. فالدكتور عنده 

                                           

  265 ن م – ص416

  266 مدخل إلى مقاصد الّشريعة، ص!10
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 ؛نا  مقتحم حرمة ما ليس له بحق يقي التحييد لميزان الرحمان في البيان وهو

ال ة بديالّشرعيضاهي ما أنزل من  ، بل علمةالنظريّ فعنده وهو يتكلم عن العلم و

!انيّ لها في البنية والمنهاج، عنده اسم الحدثان واسم المفعول سِ   

د فلئن استسيغ على تقدير المقام قول المجاز وجواز المقارضة كما هو عن     

 الغزالي:

جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا  ن'أما المصلحة فهي عبارة في األصل ع     

ي عني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق فن

. الّشرعتحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود   

من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم  الّشرعومقصود      
 وعقلهم ونسلهم ومالهم.'268

ق' في قوله وتعبيره: 'في تحصيل مقاصدهم' ألن األول منه: 'مقاصد الخلوذلك 

حديث وال ةعلميّ الا مصدر يساوي مصدرا، فإنه في مقام زعم الصبغة منطقيّ صحيح 

 .بل وزعم بناء علم حتى، فهذا تاهلل جهل بالمقامات عظيم، ةالنظريّ عن العلم و

المجاز. البناء على ةعلميّ الوال يجوز في البنية  فالمقاصد عند القوم المقصودات،  

تعريف إال أن يتجلى كما جاء في والميزان إال أن ي حفظ الميز  أبىهذا وقد      

 اآلمدي:

     'المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة او دفع مضرة أو مجموع 
 األمرين.'269

ن ، كيف وهم يزعموودفلفظ المقصد ال يحق له بحال أن يعبر به عن المقص     

ه وما نزل من عند هللا تعالى شرعة أساس الّشريعة، وإن تشريعيّ البناء لعلم 

ألنه  ة بل هو مؤكد شرطهالحقيقا في التنزيل، واألصل فيها جوهريّ ا مكوّنالعربية 

 النّاسله ما هو عند  يبنى عليه ال المجاز. ومن لم يفقه هذا فما هو بالذي حصل

والنسيج  ةيّ منطقالبين الهيكلة  بنيويّ ال التّرابطوشرط  ةعلميّ البنية يسمى علم األ

.والقانونية ةمنطقيّ ال؛ وذلك هو سابغ التحصيل لمعنى المنظومات بيانيّ ال  

 

 

                                                                                                                                    

  267 ص 15 سابقا

  268 المستصفى، ج1، ص417-416

  269 اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج3، ص271: مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية، ص46
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الب عداإلدراكيّ الثاني: على  ض  النّاقِ  - 2   

 

ود على إطالقه، ولكن في حد فلسفيّ المعنى ال 'اإلدراكّي'نريد هنا بلسنا      

ه ، أي الذي يعتبر فيعقليّ وال منطقيّ ال المحصل األبعادي للمجال اإلنسانيّ 

.الصَّوابسريان قيمتي الخطإ و  

لب ص اإلدراكيّ  ، ألنّ بيانيّ أن يسبق ال النّاقضكان على هذا  :ولقائل أن يقول     

والجواب عليه كون سمية. الِ محل الجواهر؛ فهو سابق لألسماء واو الحقائق

ه؛ على فساد أي بناء يكفي فيه تبيان فساد أحد إسقاطات منطقيّ البرهان ال

ه اوتحرّ  الحقّ أوضح من غيره، ميسرا لمن رام والبيان حدس لبنائه. فلما كان هو 

لة له.ا، وما بعده عضدا ونافمنطقيّ نواله وفهمه، كان األولى أن يبدأ به؛ فبه الكفاء   

 ة، وليس أيّ ة دامغة على تهافت كثير من غير رويّ جّ ، فلكونه ح  كيّ اإلدراوأما      

أخص من البعد األول ومن دونهم أحرى بالخلط. ومنه كان  بل من هم أولى النّاس

 في عمومه.

ج  خيوط حركاتفقاعدة السلوك اإلنساني إدراكه، عليه ي        ه ناط تواجده، وت ن س 

نه.يصدر عنه ما يلفظه اللسان وتخطه يميهو منطقه الداخلي، الذي وسكناته؛   

اء وإبطاله؛ وهذا اقتض مقاِصديّ في فساده فساد البناء ال بيانيّ ولئن كان ال    

؛ فإنه في ذلك كله من حيث علم اإلدراك أمكن أن ال منطقيّ ال التّرابطلشرط 

ع وأن ال ينال من درجته. وليس الحال كذلك حين يكون موض اإلدراكيّ الب عد يمس 

ما و ي جلّيه. وهذا ويا لها من مفارقة فارقة ما الحقائقااللتباس والخطإ ذوات جواهر 

كما سيأتي تفصيله في موضعه. هو حاصل عند األخ د. جاسر عودة  
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ستيعابيّةفي اال :الث  الثّ  ض  النّاقِ  - 3  

 

اله، ال لكل نقاط الفضاء االستخالفي وأحو ةشامل ،ةكمنهاج للعبوديّ  ،الّشريعة      

بناء، ا اللمنكر هذ وتبيانا   ،اجدليّ  . ونقضا  مسطورا   يعلم من تعليلها إال ما جاء بالنصّ 

نوا" أي القائم عليه أمر كيان "الذين آم الحقّ من آيات  فإن مثاني   ،مقاِصديّ البناء ال

، ة  ل  علّ م   الكتاب مجتمع المؤمنين وكيان دولة ومجتمع اإلسالم، آيات هي من أمِّ 

بمعنى محمول، فيها األمر الخطير لبناء هذا الكيان العبودي الجماعي "الذين 

ضعه ود عنه بشروط القوة والعدل، وكل ما جاء ووآمنوا" وتمكينه في األرض والذَّ 

واألمر الخطير  الحقائقإنما هو موضوع استخالف داخل الكيان، هذه  الّشاطبي

ء ، ال نجد له موضعا وال ذكرا في هذا البناوالسنَّةالمسطور والمثنى في القرآن 

 الفاسد الباطل للشاطبي. يقول هللا تعالى في محكم التنزيل:

ئك ينهون عن المنكر' وأول}ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و 

أولئك هم المفلحون' وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات' و

(105-104لهم عذاب عظيم'{  

}كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 

  (110باهلل'{)آل عمران

ر أمرون بالمعروف وينهون عن المنك}والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض' ي

' إن هللا ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله' أولئك سيرحمهم هللا الصاّلةويقيمون 

(72عزيز حكيم'{)التوبة  

 وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الصاّلة}الذين إن مكناهم في األرض أقاموا 

(39المنكر' وهلل عاقبة األمور'{)الحج  

القسط' ب النّاسوالميزان ليقوم  الكتاب}لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 

له بالغيب' اس' وليعلم هللا من ينصره ورسوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للنّ 

(24إن هللا قوي عزيز'{)الحديد  

كم هللا وعدوّ  رهبون به عدوّ وا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل' ت  }وأعدّ 

هللا  وآخرين من دونهم ال تعلمونهم' هللا يعلمهم' وما تنفقوا من شيء في سبيل

(62إليكم وأنتم ال تظلمون' وإن جنحوا للسلم فاجنح لها'{)األنفال وفّ ي    

وى وال تتبع اله الحقّ ب النّاس}يا داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين 

(25فيضلك عن سبيل هللا'{)ص'  
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ى  على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتام}ما أفاء هللا

(7بين األغنياء منكم'{)الحشر دولة   والمساكين وابن السبيل كي ال يكون    

اب }والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذ

(34أليم'{)التوبة  

ة ات كيان مجتمع ودولؤّسسمس موضع اإلمامة الكبرى رأ الّشاطبيفأين هو عند 

 المسلمين:

 منظور السلطة وو يفتها مرتبطان بمعنى أنهما متكافئان على>     

 الواقع، وبرؤية شمولية يحق لنا القول بوجود اتجاهيين، اتجاه أرضي

مادي بثنائيته )السلطة، المال(، وهو الغالب والسائد في التاريخ 

 ، بتنوع حضاراته واختالف بيانه، هذا هوالّدينالمنسلخ عن  بشريّ ال

كما  النظام الجاهلي في الرياسة والسياسة المقابل للرياسة الفاضلة

عبر عنها أبو نصر الفارابي رحمه هللا وجزاه بخير ما عمل وتجاوز عن 

 سيآته، إنه ولي ذلك وقادر عليه. واتجاه ثاني حق، محوره اإليمان بأن

ة، ، وهو بذلك ينقض ثنائية )السلطاألرضي مجال استخالفي تعبدي

كافئة المال( المعتبرة لهما مكافئين، ليجعل ويحقق السلطة باعتبارها م

، وهو االعتبار المحدد لو يفتها.التّكليفلحقيقة   

 على ضوء هذا أو باألصح بهذه الرؤية، نجد سيد قطب رحمه هللا، قد     

اء ته للبنمحوريّ ن أولى السلطة وو يفتها اهتماما بقدر واف في تبيا

 اإلسالمي، البناء الذي ال تكون له حقيقة من غير التحقق الواقعي

ركن السلطة اإلسالمي، رأس  خاصّةووالفعلي لكل أركانه وعناصره، 

 األركان كلها والدعائم جميعا.

ي أساسا في الطرح الواقع تميّزقيمة هذا البيان عند سيد قطب ت     

ي االجتماع بشريّ ول الكيان المجتمعي الالمعبر عن حقيقة ارتباط حق

هي ال  والسياسي واالقتصادي بعضها ببعض ال انفصام لها، ليبرزها كما

راكبة تنبغي االنفصال وال أن يعبر عنها بغير ما هي في الواقع كوجوه مت

واقع، لحقيقة وكيان واحد. فالمساواة والسلطة والمال كلها تعبير لذات ال

 ، وهي المؤشر لمدىالصّحيحي والحقيقتعبير بل هي ما يعبر عنه ال

 التحقق الفعلي لإليمان واإلسالم؛<270 ؟ 

                                           

 270 انظر كتابنا 'اإليمان بين النّفي واإلثبات' الجزء الثاني من 'تذكرة العلماء في الرّبّانية والمنهاج'

240ص -       
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 هو الموضع في هذا لألمر العظيم، أمر الحكم واإلمامة الكبرى التي قال ن  وأي       

ال في شأنها، الشأن الخطير على حقيقة اإلسالم فرادى وأسرا ومجتمعا ودولة، ق

 فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

التي ب النّاس"لينقضن عرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث      

وذكره السيوطي  251\5أخرجه أحمد-"الصاّلةلهن نقضا الحكم وآخرها تليها، وأو

في الجامع الصغير عن الحاكم في مستدركه. وقال صاحب فيض القدير قال 

.5/263، انظر فيض القديرالصّحيحالحاكم صحيح. وقال الذهبي رجال أحمد رجال   

لذي هو لتقرير فساد الزعم والمقول، ا ةمنطقيّ ال النّاحيةيكفي من  الطّبعهذا ب     

 والمصلحي بالعموم والشمول. وإن كل وجه من الوجوه التي مقاِصديّ هنا البناء ال

عرضنا لها، وبما أنها وجوه لشيء واحد ولذات اإلشكال، كل واحد منها هو كاف 

 لتقرير هذا الحكم. 

ض والهدف الذي يرد القانون إلى الغر فلسفيّ فسواء في التأصيل ال     

 -ال مع عدم اإلهم الطّبعوالمناسبة من خالل العقل في تقعيد وإنتاج منظومته، ب

عدم إهمال  -الحقّ ولعله إهمال مغرض في إطار القانون الوضعي الملحد في 

، ارقا  ف ة دليال  عقليّ للعلم عن العقل. ألنه وإن كان عامل السعة ال جوهريّ التباين ال

ء والظهور ما ال ينكره غير كافر وال يرده غير مبطل فإن عامل العلم هو من الجال

الغاية فالقانون محدد ليس بالعقل وحده، وال ب معاند جحود.نفسها لحقيقة العقل 

مما  ن، بل كذلك بشرط العلم والخبرة،والمعيّ  اة والهدف الخاصّ التنظيمية المتوخّ 

لقانون؛ وهنا فرق دة لر عنه بالحكمة المنتجة والمحدّ مجموعه ونظمته هو المعبّ 

وهو المنطبق  منطقيّ على خيط رفيع ولكنه فرق عظيم بين هذا المفهوم ال

ن، ائر على األلسائع السّ بالمفهوم الذي نزل به الوحي، والمفهوم أو المعنى الشّ 

 وشتان ما بينالمعنى المتعدي ب'من' وهو المرادف للغاية والمقصود ونحوهما. 

ة من المعنيين، األول صفة علم وتدبير والثاني غايالمفهومين أو إن شئت بين 

ق هو في العقل والمنط تقرّرموضوع هذا العلم والتدبير. ومنه كان أول ما يتحتم وي

مكان التناسب ال على عالقة المالءمة القانونية، ولكن التناسب بين األهلية واإل

قول ولهذا ي .ةعلميّ الالتفكيري المنتج للقانون أو القوانين والسعة  فلسفيّ ال

خبة، شيشرون بأنه إذا وجبت طاعة المجتمع للقوانين أو القانون الذي سطرته الن
 فألن النخبة تمتلك العقل والحكمة.271
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يه الذي ينتهي الحل ف ينعقليّ أو في سؤال الخير والشر والحسن والقبح ال     

يقة، حق فلسفيّ -الالّ  زعما   فلسفيّ ال ال الصّحيح فلسفيّ كما رأينا على الوجه ال

ظما ؛ فما كان منتالحقّ فيه إلى أن الحسن والقبح ليس مرجعهما إال  ينتهي الحلّ 

 فهو حسن وما كان سالبا في ذلك فهو قبيح. وإذن الحقّ ومتوافقا ومتناسقا و

مرجع مفصوال عنه، ولكن للعقل ب الحقّ دا عن فالحكم ليس للعقل اإلنساني مجرّ 

  . بحكمه.يتلوه حق تالوته ويحكم  الحقّ 

أنك  منها والمعنوي، حتى بيانيّ بكل شجونه ومناحيه ال التَّعليلأو في إشكال      

ال و 'الِعلّةال تكاد تجد إلى اليوم بعد مسار القرون وفاقا على معنى واحد للفظ '

يِِّد ال الثالثيّ المنظم  . ومن بعد حلّ التَّعليلوال  الِعلّة' وال موقع التَّعليللفظ ' ح  م 

 التّحليل على أوفى الحقّ للبلبلة التي تحدثنا فيها هذه تحدد لنا بالمنطق وبدليل 

 يلالتَّعلأن ليس موقع المصلحة أو المصالح المرسلة إن هو إال موقع  التّفصيلو

. .عقليّ بالمصلحة، مما يلي أمره االجتهاد ال  

حكم لحقل سريان العلم وال ، حقيقة التأطيرةالحقيقفهذه وجوه متعددة لذات      

ه ال منتهيا ينتهيان عند ا  اإلنسانيين كليهما معا، وكونهما محدودين وأن لهما حدّ 

يتجاوزانه. وإذا كان هذا أمرا مسلما على أعلى أو أول ما يكون من قوة التسليم 

والوجودي أو األنطلوجي، ألن دليله هو نفسه دليل الوجود في  منطقيّ ال

رنا ها مسلمة محدودية المخلوق المشدود أسره، وذلك ما عبَّ مسلماته التي من

بعض  وما يعبر عنه أو ما يسمى في قاموس ،عنه أو ما أسميناه بالمسألة الب عدية

مر كذلك الحيوية وغيرها. لئن كان األ الخلقيّة تقنية بالنظماتوال ةعلميّ ال الحقول

امنا في مق والدرجة والقوة من التقرير والتسليم، فإنما هو يعني النّحوعلى هذا 

هذا وفي ما يخص موضوعنا وحيث أن دخول العامل االجتهادي الممثل بالعقل 

 ،لسنَّةوا الكتابالذي ال ينفصل كلية عن  ،اإلنساني وعلمه في المصالح المرسلة

ا جلّيهي  التي يمثلها و ةيّ مقاِصدحالة انفصاله في الوضع واالعتبار والملة ال هو دون

 قول من تولى كبرها:

'واعلم أن هذه الطريقة التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور      

 ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك، بل هي أبلغ من

قّدرات، وعلى اعتب الن ص وصذلك، وهي التعويل على  ار واإلجماع في العبادات والم 
 المصالح في المعامالت وباقي األحكام.'272

ما  إذن ليس فحسب مضيق على )حسب التعبير الفاسد( فموقع المقاصد      

ها بل هو أضيق منكم قال ابن تيمية،  هو مضيق موقع وحيز المصالح المرسلة
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ن؛ يعقليّ حيز الحسن والقبح ال لتّحديداا هو دون حيزها، فهو على منطقيّ وحيزه 

أهلية للحكم وإصدار األحكام؛ وهل للعقل  استيعابيّةوهل للعقل اإلنساني 

ان ؟ وهل لعاقل أن يزعم أن علم اإلنسالتّشريع استيعابيّةاإلنساني المخلوق 

يقول ابن تيمية رحمه هللا: !؟محيط؟  

هي ما لم يأذن به هللا ]غالبا[. و الّدين'والقول بالمصالح المرسلة يشرع من      

ذلك.  والرأي ونحو عقليّ ال التّحسين تشبه من بعض الوجوه مسئلة االستحسان و

فإن االستحسان طلب الحسن واألحسن كالستخراج، وهو رؤية الشيء حسنا 

صالح كما أن االستقباح رؤيته قبيحا، والحسن هو المصلحة، فاالستحسان واالست

متقاربان، و التّحسين العقليّ  قول بأن العقل يدرك الحسن، لكن بين هذه 
 فروق.'273
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التَّعليلفي  :ايع  الرّ  ض  النّاقِ  - 4  

 

م ث جدليّ  ة وسبب  لّ الذي فرض هنا ابتداء على عِ  التَّعليلؤال س   وصِ ص  خ  ا بِ وأمَّ      

، نا  وتعيي من جهة عالقته باستعصاء سؤال المعتبر في تحديد المعلالت منحى  

خلف ، فبيانه أن لما كان هذا المستبخصوص المستخلف فيه مما ليس فيه نصّ 

م ى توهّ حتّ  ويّ شروطه وأحواله، وال يسطيع العقل السّ  فيه ليس محصورا كمّ 

ر التفكير في القدرة على استيعابه وإدراكه، فقد جعل هللا تعالى األول واآلخ

 بالغ حكمة خلقه من الحكمة شرطا في والظاهر والباطن الحكيم الخبير، جعل من

، نظريّةاه الجاهلون أو نظامه أو ما سمّ  الّشاطبيعناصر  ل  ث  م   . وإنّ الكتابفقه 

الى ما ذلك جعله هللا تع. وإنَّ ه  لَّ ك   الكونيَّ  كمثل نقطة تريد أن تسع الفضاء   مثله

ل بأسسه ببديع العق من لدن حكيم خبير مكفوال   على قدر المستخلف فيه تناسقا  

 اهاسمّ  !اها الفارابي رحمه هللا وأسكنه فسيح جنانهومبادئه التي سمّ 

ه أن بالمعقوالت األولى، التي جعلها الخالق سبحانه وتعالى آية على عظيم خلق

وق والهيئاتية ما يف ةاإلدراكيّ  ن قوة الترتيب على منفتح األبعادأودعها سعة م

  الحقل عة واألبعاد؛ فهذا هومن حيث السّ  ا  سيّ مطلق الحواسيب المصنوعة هند

حكمة }ومن يؤت ال لنور وحقيقة الحكمة، التي قال سبحانه وتعالى فيها: الخلقيّ 

(268فقد أوتي خيرا كثيرا'{'البقرة  

ثه من حين ت ر د  إليه روحه ويبعويقظ، تمن أول ما يس ل يومهمن أوَّ  فاإلنسان       

يمسك يتوفى األنفس  حين موتها والتي لم تمت في منامها' فهللا  : }هللا من نومه

التي قضى عليها الموت ويرسل األخرى إلى أجل مسمى' إن في ذلك آليات 

وهو في ابتالء فيما  (، فاإلنسان من أول ما يهّب من نومه39لقوم يتفكرون'{)الزمر

ه ة شروطه وال احتماالت هذأوتي من المستخلف فيه، في فضاء غير محصور

فهو في تفاعل واحتكاك تواجدي ووجودي مع كل ما هو كائن مستشعرا  الشروط.

، الكثير واألعظم منه وال مستشعر وغير مدرك لبعض جد ضئيل منها به ومدركا

 لّ بدءا بذاته وعالمها الذي في سعته على سعة الكون كله، ومحيطه القريب بك

كل  تح متسع للالمحدد فيأشخاصه وأشيائه وزمانه ومكانه، ثم اآلخر كحقل منف

 آن وكل حدث وجودي من هذا الفضاء.

ن منا فقيه أو إن اعتبرنا أ واحد   ، وذلك استلزاما أن يكون مع كلّ تصوّرفهل ي       

 الّشاطبيفقهاء، أن نكون في كل آن ملزمين بالرجوع إلى مقياس  النّاسكل 

 وننتقل إلى اآلن الموالي شرعيّ ال أصال( لننظر الحلّ  منطقيّ )وهو مقياس غير 
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لشروطها  الّشارعوإن لحظة واحدة بمرورك  طوة التالية من تواجدنا ووجودنا.والخ

؟اتي اإلنساني؟ر العلم المجسَّ من تطوّ مهما بلغ  أوسع مما ال يستطيعه أي حدّ   

صون في هندسة الحواسيب ولقد  هر هذا حقيقة فيما يعلمه المتخصّ       

 ةعلميّ الوكفاءته  بشريّ ، ليس فحسب على بعد العقل البخصوص المسار الطويل

 في هذا المضمار منذ آالف السنين، ولكن هذا الجهد الشاق واألعمال جدّ 

، أي جعل البصريّة ى بالقراءةمَّ س  المضنية في محاولة العقل اإلنساني تحقيق ما ي  

قد تطلب ة. لكتابلية للمن خالل الوسائط التحوّ  الطّبعالمطبوع، ب اآللة قارئة للنصّ 

الهندسي، وهو سؤال إنما المعني به العقل  الّسؤالالعمل في هذا اإلشكال و

د القراءة اآللية لحرف مطبعي واحد اإلنساني وحدود حقل قدرته، تطلب ولمجرَّ 

عية، الصناات اإلنشائية والتّصوّرعقودا من األبحاث واالختبارات المنتقية ألنجع 

ما بنخبة مهندسيه وعلمائه. وهذا له صلة ب علميّ لاوبتكاثف العقل اإلنساني 

مَّىفي موضوع  التّصوّرسبق أن عرضنا له لخصوص مثل هذا  القراءات  م س 

 والتجويد، ومما جاء فيه:

نطق عدية في تحليل ودراسة ال>المستوى الذي يخصنا نحن من المسألة الب       

اد . فلئن كانت األبعللنّطقة هو المستوى اإلنشائي واإلنتاجي وموضوع القراء

ة في في الخلق مختلف ةالتي ي نظر فيها إلى تجليات هذا التناسق ومظاهر الحكم

اني سلمها وقياسها، فهي بذلك تتفاوت في القرب والبعد من حيز النظر اإلنس

                  .                                                           ةعلميّ الومنال كفاءته 

الشامل لكل  الحقل إن النطق أو الكالم في عملية و حقل إنشائه، هذا       

يرها األعضاء والعناصر المتداخلة والفاعلة في هذا اإلنشاء، من الدماغ والرئتين وغ

 خاصّة من العناصر والمواد، ليس حقال في سلم البعد الفيزيائي البحث المرتبط

ناسق افة الزمنية، ولكن في التداخل الو يفي والتبعالقة الحدث بالقطعة والمس

ة إلى معدل ؛ زيادة على البعد الزمني المستصغر بالنسبالّدقيق ف وكثّ الم   بنيويّ ال

اذ علم المعتبر حاليا؛ يقول األستاذ مايكل كورباليس أست علميّ السلم القياس 

المترجم ه كتابالنفس وعضو مركز أبحاث علم اإلدراك في جامعة كوكالند في 

 تحت عنوان :))في نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى النطق الفم ((274: 
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ن أنها )...إننا نميل إلى سماع الفونيمات الفردية كما لو كانت شيئا واحدا، في حي

ة  ل هذا األمر غير مفهوم فهما حقيقيا حتى تم الحقيقليست كذلك. وفي 

ت في اختراع جهاز يعرف بمطياف الصوت الذي يقدم عرضا بصريا لحزم ترددات الصو

 كثيرا من الفونيمات ال يمكن نا عبر الزمن. وقد أ هر أبيانيّ الكالم، مرسومة 

 تمييزها ببساطة على الجهاز وإن كنا نسمعها بوضوح تام.

 الفنية إسم األصوات النّاحيةننطقها فعال يطلق عليها من  إن األصوات التي

ن الفونات(حقيقة إال فئات عالية التجريد م تالكالمية أو الفونات؛ وليست الفونيما  

غير ة التي يعرفها الفونيم نفسه من خالل تالّدقيق وبعد حديثه عن التغيرات 

يقرر: يضيف و التّحديدات الصوتية الالمحدودة والصعبة الّسياق  

صعب فقد ثبت أن من ال النّحو)...وألن الفونيمات الفردية تختلف كثيرا على هذا 

قد ف بشريّ جدا تصميم جهاز كمبيوتر يمكنه أن يكتب إمالء أو سماعا، أما المخ ال

.(الضّبطحل المشكلة بطريقة لطيفة، ولكن ال أحد يعرف كيف ب  

المبادئ نالحظ هنا بيانا تضمنيا من خالل موضوع الكالم والصوت للمسألة البعدية و

وضع ، خصوصا مبادئ االختالف واالتصال والوحدة والتناسق. وهذا المالعاّمةالكونية 

لق حقيق بأن يذكر و يتلى فيه قوله عز و جل:}أفمن يخ التّحليلمن الحديث و

(17كمن ال يخلق' أفال تذكرون'{)النحل  

 ، هوالحقّ ة الكبرى ولهذه المعالجة ولهذه المقاربة الحقيقلهذه  علميّ الاإلبراز 

ديثنا، سيكون المعيار الموضوعي في نقطتين هامتين بخصوص موضوعنا وح يالذ

 شرعيّ ال أوالهما نقطة تقييم التحقيق المخارجي للحروف، والنقطة الثانية التأطير

 والصّحيح لمعنيي اللسان والقراءة.<275

  ماذا يعني هذا بالنسبة لما نحن فيه؟     

ناه البحت قاصر أو أض منطقيّ وال علميّ اليعني ببساطة أن العقل اإلنساني      

له الذي من خال يّ التّعريفي الّشرطي، ال االدعائي، للتناسق الحقيق التّحديد

ياه؛ فتحصل بذلك قراءتها إ الخاصّةينضبط لآللة مميزا بهذه الشروط والمميزات 

                                           

  275 االقول الفصل في القراءات والتجويد- ص40-39
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، كيف يزعم أحد أنه قادر بالقوة والفعل على الحقّ فكيف وهذه الحال وهذا 

اء هو ية لشروط اآلنات الوجودية لإلنسان من خالل بنالتّحديدة ويّ التّعريفاإلحاطة 

، بل ومنحل القيد عن سوي القوانين جميعا، علميّ وغير  منطقيّ أوال غير 

حرفا مطبعيا واحدا؟ومساحته طبعا ليست   

ا ليس لغير هذا لشيء عجاب حقا، وأعجب منه أن يكون موضوعه م إنَّ      

هللا   }أال له الخلق واألمر' تبارك يقول سبحانه وتعالى: !سبحانه شأن به الّشارع

(53'{)األعرافرّب العالمين  

كل ويقول سبحانه:}وخلق  -!سبحانه وتعالى -الذي خلق هو الذي أمر  إنَّ     

ره تقديرا'{)لقمان (2شيء فقدَّ  

زَّ و ج لَّ ويقول      ن وهو يهدي السبيل:}إنا خلقنا اإلنسان م الحقّ وقوله تعالى  ع 

ا وإما نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا' إنا هديناه السبيل إما شاكر

(3-2كفورا'{)اإلنسان  

قه ، ونفالتّكليفو مناط فالسمع والبصر، وهما ال يكونان إال بالعقل، ذلك ه     

وجعل  }هو الذي أنشأكم ى في التنزيل:ة من قوله تعالى الذي يثنّ الحقيقنفس 

(23لكم السمع واألبصار واألفئدة' قليال ما تشكرون'{)الملك  

}أم  ونصل إلى المعنى المراد لدينا وهو ما نستنبطه من قوله جل جالله:     

هم إال كاألنعام بل هم أ ض ل  تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون' إن 

(44سبيال'{)الفرقان  

حيث  بديع وعظمة خلق هللا تعالى لترى ألولي البصائر في العقل كونه من إنَّ      

نا وو يفة، المخلوقاتي الممثلة في المليارات من الخاليا المتباينة تكوي هسعة كون

اتية والهيئ ةنطقيّ مالومن حيث سعة كم االرتباطات الخلوية، ومن حيث األنساق 

رى حقيقة على سعة الكون كله د في أبعاد الخلق واإلدراك، أنه ي  حدَّ على الم  

ى بفضائه بمجراته، واألعظم في ذلك بقوانينه وأنساق هذه القوانين، ما هو عل

ليس على مقاسه وبعده.هو بعد اإلدراك اإلنساني وما   

لفظ طباقية أو تضمنية أحيانا با انفالعقل والوارد في التنزيل على صلة إمّ      

را، وهو القلوب واألفئدة والبصائر وغيرها، هو المتلقي لألمر، وكان هللا عليما قدي

 سبحانه الحكيم الخبير.

كما يحسن بل  !بديع، وتبارك هللا أحسن الخالقينهذا الخلق الباهر ال إنَّ      

ا هللا التي أودعهبالسعة  'تبارك'اتي لالصّيغيستوجب استحضار تدبر المعنى 

ن والمحتمل وجودا وتفكرا تعالى خلقا حكمة بالغة، ومن خالل امتالك كل الممك

 ، يحل مشكل القراءة ليس فقط على المعنى اإلنسانيالنّسقت ومن الهيئا
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خلف ، ولكن القراءة الوجودية المهيمنة على حد المستاللفظيّ النقطاتي الخطي و

ف نحو وسبيل هو أحسن وأقرب طريقا مما ارتآه ووقفيه تواجدا وإدراكا. وذلك على 

عنده العقل الهندسي مما رأيناه. إنما ذلك هو على البداهة التي عجز عن 

نعواج اعتبارها واالهتداء إليها هذا العقل واهتدى إليها ألبير إنشتاين حين اهتم باال

 الفضائي على عامل التغير الكثافاتي في تفسير الجاذبية.

، للعين المجردة لإلنسان بصريّةلعقل اإلنساني، وعلى منوال القراءة الا إنَّ     

 من حيثالمعروضة للقراءة التي يتم فيه أوال وضع وحصول إطار عام للصفحة 

لية غير المحددة للعدسة، ثم ال تبدأ عم الكليّةالمنحى واالتجاه من خالل الرؤية 

ضع راء، على مساحة وموالصّف القراءة إال بعد تركيز منطقة حساسة منها، البقعة

من النص في حدود السنتميتر الواحد، واستمرار العملية بحركة العين276؛ فالعقل 

ائد في ومن خالل سعة هيئاته المصفوفاتية الالمنتهية، حين بروز أي عنصر جديد ز

تشعار مجاله الوجودي مستشعر بتغير كثافاتي في نقطة منه، كما يحصل في اس

خالل  يد في شباكه، بحصول تأثير جاذبي من الموضع، وذلك منالعنكبوت وجود ص

فس المجسات والمستويات التماسية مع الكون والوجود ككل، السمع والبصر والن

ول اآلن والعقل المتضمنين في مفهوم القلوب واألفئدة في بيان التنزيل. ومع حص

لدماغ بمناطقه جميعها بؤرتها ا ةاإلدراكيّ الوجودي التوازني، ولكون المجسات 

؛ فعصبة وغيرها جميعا يّةالتحكّمية والتّحليلو ةاإلدراكيّ الو ائفية ومنها الحواسية و

 ذلك كله حصول بعد عوالمي متحد جامع للكل، أي لإلنسان وكل مجاله التواجدي

هذا العالم  وغير المدرك.بكل شروطه، المعبر عنها والمدرك وغير المعبر عنها 

الوجودي يتحدد من خالل نسق المشهود والحادث الوجودي ومثله ونموذجه في 

يته العقل في انطباق مصفوفاتي نسقي. وبمعنى آخر هذا العالم المتجانس ماه

اع والنموذج.  وهنا يبرز أيضا االتس النّسقنسقية، ودالته الوجودية هي وجود هذا 

باهر قل اإلنساني، وهذا التشكيل المنبثق الالعوالمي الالمحدود الكامن في الع

بحانه ة وفي كل لحظة تواجدية، يقول ستناسقيّ والمعجز في العالقة العوالمية ال

( 21وفي األرض آيات للموقنين' وفي أنفسكم' أفال تبصرون'{)الذاريات} وتعالى:  

قوة قق لوالفكر ذاته بمثابة تح التّصوّرقد نصل إلى حد اعتبار  الطّبعوهنا ب     

      ة على ذات النموذج، كما أشرنا إليه في ردنا على الجابري حين قلنا:تأثيريّ 

ير، >وإن أشد ما أخفق فيه الجابري في نقله لمناهج الطرح التفكيري من الغ     

هو شبه مفهوم "الكون والتكوين"، ومرجع ذلك علة واحدة واضحة، هي غياب 

ما ذين هلال ،كنص أو مجموعة نصوص الكتابة في عقالنيّ العقل وافتقاد سمة ال

ا في هذا في فضاء الفكر. فالجابري بد عقليّ كنه التفكير؛ فال تفكير بدون مسار 

                                           

276 LA  RECHERCHE n 126 OCTOBRE 1981 
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 وهو يسعى في إعمال شبه المفهوم هذا على القرآن الكريم، بدا وكأنه الكتاب

حقق شخص أو عقل نزع منه وبتر نسق من أنساق التفكير السوي الذي متجاله ت

لته، يه بالحكمة، نعني بطبيعة الحال معيار المالءمة وما هو في صنف دالما نسم

كالتناسب والتماثل والمحاكاة، هذا المعيار الذي جعله أرسطو أساسا هاما في 

السلوك واإلبداع اإلنساني، كما هو متجلي في اكتساب اللغة، ومرسخ بداهة 

ا لم عقليّ المسار الوهو المحدد لمنحى التفكير و حي،وتحققا في الفن المسر

 عند هوسرل عندما يعلم أن ةاإلدراكيّ يسمى بالحدس عند ديكارت، والقصدية 

قياس األصل لل النّسقآليته العقل، وهو  منطقيّ هذه القصدية إنما تتم باتصال 

وغيرها. النّحوالمنظم التقعيدي في الفقه والقانون و  

، فإن التفكير اإلنساني المعقلنات أعلى وأساس الرّياضيوال غروى، فإذا كانت      

 ية. وإذا كان أرسطو ومن بعدهالنّسقاتها مكوّنهذا المعيار لهو من أهم معاييرها و

، فإن يّ منطقوقفوا عند قانوني االختالف وعدم التعارض كأساسي سكة التفكير ال

ل إن . بالنّسقاألس الحركي ال يتم في الفضاء الفكري والوجودي إال بهذا المعيار و

 كنه الحكمة كما أشرنا إليه، هو المنفذ العجيب واألقرب الذي وراء كل اإلنشاءات

ين، من موسوعية كبار العلماء والمفكر يفّسربدءا ثم التطبيقية. وهذا ما  ةالنظريّ 

 المعرفية الحقولحكماء يونان إلى علماء المسلمين األولين، الذين دخلوا كل 

يشترط  إدراكه للوحدة األنساقية والقانونية للكون، ليس. فالعقل من بعد ةعلميّ الو

ل لديه سوى الوجود المستقل، ثم من خالل التناسب والتحاكي والحدس، يحص

ن االستبصار فيتحقق لديه ما قاله سبحانه وتعالى:}وأوحى ربك إلى النحل أ

اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات 

ناس' ي سبل ربك ذلال' يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للفاسلك

(، السلوك الوجودي المتواجد، أي 69إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون'{)النحل

ك المستقل بدرجة تواجدية حرة غير محتجزة بمرجعية أدلوجية أو غيرها، فيسل

حل الكافي ينا، فيه الالعقل سبل القانون الوجودي الكوني مفصال لسانا رياضيا مب

ر التفكيري ألي بش تميّزلتسخير المجال التواجدي. وهذا ال مرية يدحض زعم ال

هور من مثل ما قال هيجل في كانط كون قراءته شرطا في التفلسف أو قول شوبن

 إن المرء ال يزال طفال في المعرفة ما لم يقرأ كانط ويفهمه. 

ة هي التي من أجلها ذهب كثير من الفالسفة إلى القول كون الحقيقهذه      

اق هو كون أنس الصّحيحالعقل اإلنساني محمال ابتداء ومزودا بكل المعارف. ولكن 

انه الذي هو المجال الوجودي والقانوني للكون، يقول سبح الحقّ العقل من أنساق 

إن في خلق السماوات  وتعالى:}وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو' الرحمان الرحيم'

وما  النّاسواألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 

أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 

وتصريف الرياح  والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم 
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لى وحدانية هللا تعالى ليس وحدة الوجود ( فالبرهان ع163يعقلون'{)البقرة

 بمعناها المبهم اإلغراضي، بل وحدة القانون والمجال الوجودي القانوني؛ كل من

مشكاة واحدة. وهذا من أكبر التجليات على سامق درجة اإلدراك عند الفارابي 

ا أسماه بالمعقوالت علميّ عند اإلنسان تحديدا  مكوّنرحمه هللا حين حدد هذا ال
 األولى التي يتم بها كمال العقل المنفعل أو العقل الهيوالني.<277

الذي  في تالوة التنزيل بمعنى اتباعه، وهو الّشرطي والتّكليف الّشرطفهذا هو      

عنهم،  في تبيان النبي صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضي هللا الحقّ ه يفّسر

على أكمل الوجوه،  يّ التّشريعالذين كانوا محققين لشرط التلقي للخطاب 

من نكب ل الحقّ الحاسم، وليس بعد أن تبين  الّدليلوليعملوا به وليبلغوه. وهذا هو 

مَّىفي  التّشريع، هذا دليل أن أكثر ما كتب في الضاّللعنه إال  ن األصول م م س 

ذلك ف. وكغلوطات ومن تفريعات في البيان والمنطق والكالم كل ذلك محض التكلّ 

ي والشر ف ين وسؤال الخيرعقليّ إلشكال الحسن والقبح ال جليّ ال في هذا الحلّ 
 طبيعة النفس اإلنسانية.278

 

 

 

 

  

                                           

   277 الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة ص32-31

 278 انظر: تفصيل الخلق واألمر في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب الفقهية.. ابن سينا بين قصور

54..49ص-1ج المتقولة وافتراء المتفلسفة         
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 الفصل الثالث

 

يالّشاطبالحكمة عند  بِ لْ ات سَ من تجليّ  الالت  ضَ   
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للشرّ في األمر  سلب الحكمة: ضالل مقول التضّمن العرضيّ  - 1

 وإشكال الصاّلة في الّدار المغصوبة

 

اله عن التنويه بلزوم التنزيه ألمر هللا تعالى مما ق ال منتدح الّضبطنا بهه     

م، علماء وغير علماء ممن يقفون ما ليس لهم به عل النّاسمن  وكثير   الّشاطبي

ألمر، ن العرضي للشر في اوإن هم إال متبعون في القول لغيرهم؛ فقولهم بالتضمّ 

ا رعيّ ش ئدة المتناقضة، سواء كونه أمرا  وذلك ما يلزم  بالرغم من كل تفريعاتهم الزا

علما  هرونسطّ هذا قول يحسبونه هينا، بل ي   لألمر. ا محققا  بشريّ ا و فعال تعبديًّ أ

 ودرسا، وهو عند هللا عظيم؛ يقول الّشاطبي279:

ألنا نقول: إن هذا ال يطَّرد في جميع المصالح؛ فإنَّ المصلحة كما يصح أن >    

 أن تكون مأمور ا بها، وإن سلم ذلك؛ فاإلذن مضاد  لألمرتكون مأذون ا فيها، يصح 

ا، فإنَّ التخيير مناف  لعدم التخيير، وهما واردان على الفعل الواحد؛  والنهي مع 

فورود الخطاب بهما مع ا خطاب  بما ال يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به، 

أن ؛ إلمكان االنفكاك بوبةالّدار المغصفي  الصاّلةوهو ما أردنا بيانه، وليس هذا ك

 يصلي في غير الدار، وهذا ليس كذلك.

 فإن قيل: إنَّ هذا التقرير مشير لما ذهب إليه الفالسفة ومن تبعهم من أن     

ا الشر ليس بمقصود الفعل، وإنما المقصود الخير، فإذا خلق هللا تعالى خلق ا ممتزج 

لِق الخلق ألج  انله، ولم يخلق ألجل الشرِّ، وإن كخير ه بشرِّه؛ فالخير  هو الذي خ 

ا به؛ كالطَّبيب عندهم إذا سقى المريض الّدواء المرّ البشع  المكروه، فلم  واقع 

فاء  يسقه إيَّاه ألجل ما فيه من المرارة واألمر المكروه، بل ألجل ما فيه من الّشِ

لك ده بذوالرَّاحة، وكذلك اإليالم بالفصد والحجامة وقطع العضو المتآكل، إنما قص

جلب الراحة ودفع المضار؛ فكذلك عندهم جميع ما في الوجود من المفاسد 

: إن  مع  – الّشارعالمسبَّبة عن أسبابها، فما تقدَّم شبيه بهذا من حيث قلت 

لحة.ال يقصد وجه المفسدة، مع أنَّها الزمة للمص –ألجل المصلحة  التّشريعقصده   

رور  والمفاسد  غير  وهو أيض ا مشير  إلى مذاهب المعت       زلة القائلين بأنَّ الش 

عالى هللا عن ذلك علوًّا مقصودة الوقوع، وأنَّ وقوعها إنما هو على خالف اإلرادة، ت

.كبير ا  

                                           

  279 الموافقات ج2- ص50-49
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 التَّكويني، وليس الخلقيّ  كالم الفالسفة إنما هو في القصد فالجواب أن     

في موضعه  ن الفرق بينهماتبي، وقد يّ التّشريعكالمنا فيه، وإنما كالمنا في القصد 

وضعت لمصالح الخلق بإطالق  الّشريعةاألوامر والنواهي، ومعلوم أن  كتابمن 

رع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة؛ فغير  حسبما تبين في موضعه، فكل ما ش 

 مقصود فيه ما يناقض ذلك، وإن كان واقعا في الوجود؛ فبالقدرة القديمة وعن

لم هللا وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في اإلرادة القديمة، ال يعزب عن ع

أمر  آخر، له نظر وترتيب آخر على حسب  التّشريعاألرض وال في السماء، وحكم  

ما وضعه، واألمر والنهي ال يستلزمان إرادة الوقوع، أو عدم الوقوع، وإنما هذا قول 

 د قصشيء، وال يّ التّشريعالمعتزلة، وبطالنه مذكور في علم الكالم؛ فالقصد 

شيء آخر، ال مالزمة بينهما.< الخلقيّ   

≈ 

ان ، كما كالّشاطبيالضعيف والجانب األمت عند  الرّكنلقد قلنا من قبل كون      

عند  الضعيف والجانب األمت الرّكن، الجصّاصعند  بيانيّ عند الغزالي وال منطقيّ ال

 األولي لكلّ انون ، وهي بالبديهة والقةشرعيّ ال هو جانب األحكام  الّشاطبي

يار ، لمععلميّ في تحديدها إلى امتالك ملكة، أو باألصح كلفظ  البديهيات راجعة

.منطقيّ  عقليّ   

أنه  فقوله في الفقرة األولى >ألنا نقول . .. المخاطب به< قول فاسد، وعلته     

قدمتيهما، م لتضادّ  يتين المتصلتين منتجا  الّشرطنتيجتي القضيتين  جعل تضادّ 

 هذا لعمرك في األخطاءفي القضايا ذات عالقة التكافؤ. و يكون حصرا   وإنما ذلك

أال ترى أنه خلص إلى القول بلفظ مبين: >فاإلذن مضاد لألمر  !عجيب وخطير

. ن  ذ  أمر هو في حقيقته إِ  والنهي معا< ولو نظر وأبصر منه قريبا لرأى أن كلّ 

 م كّملضاد، وإنما هو الللتّ ا وتمثيليا منطقيّ والتضمن ليس هو العالقة المكافئة 

 المطلق.

وأّما مسألة الصاّلة في الّدار المغصوبة فقد عرضنا لها في الجزء األول.       

 اطبي والفي األمر، ما كان للشّ  للشرّ  ن العرضيّ وفي صلب إشكال التضمّ      

م ، ما كان لهحدوثيّ للفعل ال تجزيئيّ غيره وهم ينظرون بأفق منظاري منغلق و

، وهم يعلمون ويحسون بعدم الّسؤالأن يخرجوا من مأزق اإلشكال و الّشرطبهذا 

 حدوثيّ ير الالذي نزل به األمر ال يعتبر السّ  الحقّ االقتناع في قولهم. ففي 

 ه  لَّ ك   والفعلي للدواء مثال، الدواء الموصوف والمحدد من لدن حكيم خبير، إال خيرا  

قي لتحقّ ا. فوصف عنصر تكويني في هذا المسار ار  ي  خ   إالَّ  ك  ب  ، وما يفعل ر  هِ تِ ي  لِّ ك  بِ  وإالَّ 

 في النسبيّة الجهل ومحض   ه محض  إنما مرد   ،لعنصر الدواء بوصف خارج الخيرية

.الحقّ واألشياء بالنسبة إلى  الحقائقتقييم   
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 ، وإن لمالحقّ هو  الّشاطبيوبناء عليه فقول الفالسفة كما جاء على لسان      

عنده  نِ ي  ه  جِّ و  م  ل  القول صحيحا كلية، فابن سينا رحمه هللا قد ربط، واتباعا لِ يكن هذا 

باإلمكان، وجعل  بالكمال والشرَّ  ا أرسطو، القوة واإلمكان، ربط الخير  موّجهوهما 

. وهذا المأزق هو نفسه علة مأزق القضاء والقدر ا، ولكن لزاما  وقوع الشر عرضيًّ 

صيل نا "تفكتابمما بيناه وأشرنا إليه في  تّفصيلالعنده، وهو عدم بلوغ قانون 

 نا "الجابري دون عتبة القرآن الكريم" وفي ردناكتاب" وفي قي 1الخلق واألمر ج

 على البوطي رحمه هللا في "منتهى النظر في سؤال القضاء والقدر"280:

ة ها هنا يأتي موضع طرح سؤال وإشكال فعل القبيح ونبدأ فيه بالعودة مر>     

أخرى إلى فصل بعنوان: )وأفعال اإلنسان من الذي يخلقها؟(، وأمكن لنا أن 

ه إصرارا، الكاتب وما يعقله هو ومن يقولون بقوله ويصرون علي تصوّرنشخص ونعين 

 يقول البوطي باللفظ والحرف:

يع، ة التي بسطت لك التعبير عنها إلى أقصى ما أستطقالحقي>>إذا أدركت هذه 

ل الكلبنوي في حاشيته على شرح جال المحّققفاعلم أنها هي المعنية بقول 

الدواني للعقائد العضدية التالي نصه: الّدين  

ن بجانب معين م الكليّة> .. إن اإلرادة الجزئية التي هي عبارة عن تعلق اإلرادة 

ست من ن العبد اختيارا. وليست مخلوقة هلل تعالى، ألنها ليالفعل والترك، صادرة م

ن الموجودات الخارجية بل من األمور االعتبارية، ككون الفعل طاعة أو معصية، أو م
 قبيل الحال المتوسطة بين الوجود والعدم<.<<281

ا إن ها هنا جاء القول وتقريره  اهرين صريحين:)ليست مخلوقة هلل( هكذا لفظ

 وإقرارا .،

ه إلى آخره ولم يجد كتابي الذي  ل يراوحه البوطي من بدء التّصوّرهو المأزق و

هو  عنه مصرفا، فهو قائم ماثل أبدا ألنه صلب اإلشكال. لكن ليس لوحده وإن كان

ي األشد استعصاء وعضال، ألنه يرتبط أساسا بعلو القلوب بمعنى العقول ف

ه في أما األمر الثاني الذي يلي اتها من حيث الهيئة.تصوّرمستويات إدراكها وسعة 

رار، هذا الخضم من المجادلة التي ليس لها منتهى وال ق يفّسراألهمية وإليه يرد و

أنها لغة  للحق، بمعنى التّفصيل، فإن اللغة فيها قانون بيانيّ هو الجانب اللغوي وال

ى البالتخصيص واألصل، فيجوز لنا أن نقول إن هللا تع بشريّ فضاؤها ومجالها ال

ل هنا في خلق القبح والقبيح وال يجوز أن نقول فعل هللا القبح والقبيح، ألن الفع

وما  خالق كل شيء، العباد رّب العالمينومجاله وعالمه، وهللا تعالى  التّكليفإطار 

                                           

  280 منتهى النظر في سؤال القضاء والقدر- ص16..18

  281 البوطي: اإلنسان مسير أم مخير- ص54
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اته، كله خير بل هو الخير ذ الحقّ ، والحقّ يعملون. ودليل القطع هو أن الخلق كله ب

 التّصوّرمر وبليغا ألولي البصائر واأللباب إلى حقيقة وأفهذا يتصل تناسقا حكيما 

أزق وهيئته، وإن بشكل ثبوتي ، لكنه لن يتم من حيث الحل التام والخروج من م

ك من خالل وصلته التكافئية بالعلم، وذل الحقّ وانسداد األفق إال بالصعود في تمثل 

ضها متصل نقطه بعاإلبصار بكون العلم والحكمة بتحققها في الفضاء الوجود ال

 ، وفي هذا المستوى منالحقّ ببعض يجعل العامل الزمني يّمحي ليصبح في 

بار الصعود ليس وعاء للخلق بل هو منه ومن مادته، ومن تم يرتفع اإلشكال باعت

، الحقّ المجال الكوني للسماوات واألرض مجاال قانونه أو بتعبير رباني معادلته 

دم ولذلك كان هللا تعالى بكل شيء عليم؛ فاآلن الوجودي لكل نسمة من بني آ

ق األول لخل النّسقوقد اّمحى الزمن باألمر  الحقّ ولكل واحد منا يتصل في مجال 

آدم وأمر السجود وطاعة المالئكة أجمعين، إال إبليس الذي أبى أن يكون مع 

أمرا من عند هللا تعالى العلي الساجدين؛ وبهذا يتلى الذكر والقرآن الحكيم 

ي الحكيم، مرتفعا عن الزمن؛ وبه يردّ الدعاء القضاء وي نسئ في العمر ويزيد ف

لم األبلج ويحصل االستيعاب بإدراك عا الحقّ الرزق، ويفهم حق الفهم؛ ويتجلى 

لق له".  مطمئن قوله صلى هللا عليه وسلم: "اعملوا فكل ميّسر لما خ 

ة، من حيث المسافات الالمتناهي الحقّ غ التصوير لمجال وإن أحسن البيان وأبل

ه والخلق الواسع مهما كبرت أقطاره وأجرامه وأكوانه، كل ذلك يكافئه وأمكن حوالت

ال على المنحيين علما، فال يبقى قبل وال بعد وال يمين وال شمال في المج

ي سورة عالى ف، أحسن البيان لذلك وأبلغه تصويرا هو قوله تالخلقيّ  الكينوناتي و

 النور:

جة' }هللا نور السماوات واألرض' مثله نوره كمشكاة فيها مصباح' المصباح في زجا

كاد الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية ي

ضرب زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار' نور على نور' يهدي هللا لنوره من يشاء' وي

(35ناس' وهللا بكل شيء عليم'{)النورهللا األمثال لل  

يل نا: )تفصكتابل الحقّ الذي كان المحور  التّفصيلإذن فأمكن القول: إن قانون 

الخلق واألمر( هو المعراج إلى الحل في إشكال وإعضال القضاء والقدر وما مت 

 وّرالتّصفي صلة من األسئلة والقضايا، أو بدقيق القول: إنه معراج الصعود ب

البحث، وكونه إدراكيا نعني به  اإلدراكيّ  الّسؤالني وبإدراكه في هذا اإلنسا

افة بالخلقة، فيبقى في جوهره مخلوقا مأسورا. فالمس جوهريّ تحديدا ارتباطه ال

 هنا على بعد مسافة سؤل الرؤية لموسى عليه السالم، ويقول هللا تعالى:

(9}ليس كمثله شيء وهو السميع البصير'{)الشورى  

(107بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون به علما'{)طه }يعلم ما  
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وهنا نسوق على سبيل المراجعة والتمثل لهذا المنظار الحل، نسوق قول ابن 

 القيم رحمه هللا تعالى:

ر.>ونحن ال ننكر أن الشر يكون في مفعوالته المنفصلة فإنه خالق الخير والش  

 ولكن هما أمران ينبغي أن يكونا منك على بال.

ن حدهما: أن ما هو شر أو متضمن للشر، فإنه ال يكون إال مفعوال منفصال ال يكوأ

 وصفا له، و ال فعال من أفعاله.

الثاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 

وتكوينه به، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان، هو من 

وجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا أحدهما خير، وهو ال

ن شاء وتكوينا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها، وأطلع م

تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها،  النّاسمن خلقه على ما شاء منها، وأكثر 

لحميد، فضال عن حقيقتها، فيكفيهم اإليمان المجمل بأن هللا سبحانه هو الغني ا

لحمده.  وفاعل الشر ال بفعله إال لحاجته المنافية لغناه، أو لنقصه وعيبه المنافي

فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعال، وإن كان هو الخالق للخير 
 والشر.<282

في قوله: >وإن كان واقعا في  الّشاطبيوكذلك نخلص هنا إلى تقرير خطإ      

     !نسبحانه وتعالى عما يصفو -تعالىأي الشر ضمن الخير في أمر هللا  الوجود<

 وإنَّ تواف ق وتطاب ق أولي البصائر ذوي العقول النيرة من متباين من األمم     

ومتفاوت من العصور واألطوار، تطابق عقولهم على ذات الحكم والقول في هذا 

ن نور ساني في حقيقته شعلة م، لهو في ذاته دليل على كون العقل اإلنالّسؤال

 مجال الحقّ  في الكون؛ ها هو اإلمام الشافعي رحمه هللا يقول283:

ف 
 
ل ق  لهم من العقول التي ركَّبها فيهم، ليالّدالال>وكان عليهم تكل قصدوا ت بما خ 

د  التوج ه للعين التي ف ر ض  عليهم استقبالها.  ق ص 

   . ..  

، فدلَّهم بها على الفرق بين المخإن هللا جلَّ ثناؤه من عل      تلِف، ى العباد بعقول 

نصًّا وِداللة.< الحقّ وهداهم السبيل  إلى   

                                           

  282 التفسير القيم البن القيم- ص551

  283 الرسالة لإلمام الشافعي- تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر- ص502-501
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≈ 

ويوجد  هواالنحجاز واالنحجار قد رأينا اإلدراكيّ وال غرابة فإن مثل هذا القصور      

لي قبيله في أخطر المواضع، يوجد في قراءة القرآن العظيم، إذ يقوم أحدهم يص

ة وبقصد منه حسن في تحسين القراءة يعمد إلى القواعد التجويدي، النّاسب

يست غير مدرك أنها ل تعليميَّةفينزلها في قراءتها على ذات األبعاد ال تعليميَّةال

اء في نا 'تذكرة العلمكتابمن  الرّابعية، مما بيناه في الجزء الحقيقأبعاد اللسان 

لقراءات والتجويد':والمنهاج' جزء 'القول الفصل في ا الرّبّانية  

تمايز دارة الدماغ لألداء التعليمي عن دارة البيان الطبيعي >  

ة الصوتية للبيانالصّيغواللحن   

نشاط في الفصل األول من هذا الباب تم تحديد المرتكزات األساس واألولية لل

م اللغوي وللكالم، وذلك من خالل الخريطة العضوية والو يفية للدماغ. وأه

المرتكزات هي:هذه   

وجود منطقة بالدماغ مخصصة ومحل االنفعال واالستجابة الدماغية  -1
االستماع لقراءة، وموضعها  لإلشارة الصوتية العادية والطبيعية، كمثل

 .سمعيّةشق سيلفيوس المحادي للقشرة الدماغية ال

تبعا الرتفاع مدى الصوت اختالف عمق هذا االنفعال واختالف شدة مجاله  -2
 بالمسموع وباإلشارة الصوتية. ي المستمع واهتمامهولمدى وع

 جراء ونتيجة حصول الدماغ على مستوى بنيويّ و و يفي اختاللحصول  -3
 وهو على درجتين:اختالل في القراءة واألداء، 

درجة دنيا ناتجة عن اختالل صوتي يحدث عنها مغايرة لموقع االنفعال  -ا

 وتسمى مجال المغايرة أو المباينة.

 يقصوى لالنفعال أشد وأكثر حدة من األولى يتسبب فيها حصول أ درجة -ب

لب، ويمكن تسميتها باالنفعال تخلف إشاراتي أو صوتي موضعه  ي. ويكونالس 

نفارا واست الدماغ توتراين، ويحدث في الّسابقومجاله مغايرا لكال الموضعين 

ضعه موه، ويتجلى، وباإلضافة إلى االختالف األول، بحيز زمن حدوثه واستغراق

غير المختص عادة والمختلف تماما عن  الفص األمامي للقشرة الدماغية

 المنطقة المخصصة للسمع والكالم.

ية بالمتلقي أو المستمع وهي مرتكزات عضوية وو يف خاصّةهذه المرتكزات 

 في الدماغ.

ي ألقسام ومراتب البيان باعتبار الصلة بالفكر، التّصنيفالمرتكز المعياري  -4
 الرباعي للبيان وهي في ترتيبها كالتالي: التَّقسيميمثل ب والذي
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 البيان االنفعالي، نفساني مباين للفكر. (1

 فكري، جوهره سابق لبيانه. (2

 موازي. تعبيريّ تفكيري، (3

 قراءاتي، ذو طبيعة نقلية وإبالغية. (4

وهذا المرتكز يختص طبعا بالمرسل أو القارئ.       

 بيانيّ لا التَّقسيمة من الرّابع من النقطة  الفصل الثاني هو بمثابة  تفريع مشجر

ي هذا . وباعتباره الغاية والموضوع فبيانيّ ، والمنطبقة بالقراءة كصنف الّسابق

 الحديث كله، وبهذا المنظار واالعتبار نرى أن صلة  هذا الباب وما ورد في المقال

ذو  ط ثنائي أوي له بموضوع الحديث، أي موضوع األداء والقراءة أساسا ارتباالنَّقد

 صلتين:

ية هنا الصلة األولى يمثلها عنصر أن اإلنسان ليس حاسوبا. وأن ميزته اإلنسان -1

نقديا  ي يكفي فيه أن يكون معياراالنَّقدهذا العنصر في المقال  مكوّنهي الفكر. و

لقوي ممثال في معيار نظريتي الذكاء االصطناعي ا النَّقدا على طول المقال ومحوريّ 

ر لغة أن ما انفصل عن الفكر كلية ال يعتبة هو الحقيقوالضعيف. والمكافئ لهذه 

 إنسانية ولسانا إنسانيا.

ية اللغة الو يفي لنشاط الدماغ أثناء عمل بنيويّ الصلة الثانية هي التفسير ال -2

ي روج بقوّة. ويالحظ أن العنصر األول يمثله والكالم أداء أو قراءة وتلقيا أو سماعا

ات وّنمكية بين مختلف التّرابط النّسقبنروس أما العنصر الثاني فيستمد من 

لفرانسيس كريك وجيرالد إيدلمان. النظريّةالدماغ الواردة في البناءات   

اط الطبيعي الميزة الفكرية اإلنسانية للقراءة كبيان إنساني تكمن في ربطها بالنش

د للغة السليم واألصوب المنتج والمول النّسقلدماغ، فيحصل بذلك بناؤها طبق ل

في  للنّطق والنطق اإلنساني السليم؛ وبهذا يكون الفكر صمام أمان وحفظ 

ات، من مخارج الحروف إلى مكوّنإنسانيته وبنائه المتوازن على كل األبعاد وال

 الة حصول اختالالت أوليةالترقيم إلى اللحن. وبالتأكيد يمكن خالل هذه الح

محدودة، ال تنال من بنية األداء والنطق ما دام الوصل بالفكر وحقيقة القراءة 

 الواعية قائمة. 

هو وبداهة فإن هذه االختالالت يطابقها لحظات انفصالية عن الفكر من قبيل الس

وت أو وغيره، ينتج عنها سكت أو حتى وقف في غير موضعه، أو تغير في شدة الص

 بدل في اللحن أو غيرها مم يشكل أبعاد وهيئة النطق واللسان، مما سيؤديت

 عند المتلقي إلى حدوث انفعاالت على مستوى المرتكزات األولية في تلقي

أن تؤدي مجاوزة هذه اإلخالالت ولو  منطقيّ الصوت والقراءة. ومن الطبيعي وال
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سبب حقيقة اللسان  بكانت أولية لحد معين إلى فساد البنية كلية وخروجها عن 

نطبق غلبة االنفصال على االتصال بالنسبة للفكر. كما أنه من جهة المتلقي، وي

ة هنا عموما بالمأموم، فيمثل لديه هذا األداء المختل عنتا ومشقة ببرهان وشهاد

الذي تقوم عليه السماوات السبع واألرضون، ألن إخالل األداء  الحقّ الميزان و

إلى اضطرام انفعالي  للدماغ وتوتره. . بالميزان سيؤدي حتما  

رفة فيا بئس صنيع هؤالء الذين ال هم لهم إال إبراز ما يحسبونه جهال دراية ومع 

هم بقواعد األداء وهم في واقع األمر يسيئون للحق، وإلخوانهم الذين ي صلّون وراء

،، أيما إساءة وهم ال يشعرون  

غة القراءة هي الفكر، وأنها المباينة للإذا قلنا وعلمنا أن الميزة اإلنسانية في 

فكر اإلنسانية عن لغة الحاسوب، لننظر اآلن كيف ينفصل النطق و القراءة عن ال

 فيصبح لدينا نطق وقراءة غير إنسانيين.

 يمالتَّقسالفرعي على نحو بسيط نرجع إلى  الّسؤالوحتى نتناول هذا الموضوع و

ث يحق ة للسان، حيبنيويّ الذي سميناه بالفكري، وهو من المرتكزات ال التّصنيفو

 أدنى لنا اعتباره شريطا يبدأ بما قبل الفكر، بما يمثل النفس من غير ماهية وال

ر تقاطع مع الفكر. أما الطرف اآلخر األقصى منه، فهو الخروج واالنفصال عن الفك

ال إلنسانية حقيقة للفكر فيها و ليبقى أو يستحيل المنطوق مادة صوتية محضة، ال

 اللسان.                            

ع إلى قلنا وعلمنا أيضا من كون العامل الفكري في قيام الكالم وقيام بنائه يرج

خلل ربطه بنشاط الدماغ وبنيته. وكما رأينا فإن االختالالت التي ذكرنا سببها ت

ة.وغير واعي إدراكيّةفهي آنات غير المسار القراءاتي آنات انفصالية عن الفكر؛   

آخر فإن أهم عقدة وأهم ما يميز الدارة الدماغية للقراءة  علميّ وبترجمة أو قول 

ة والسليمة، أهم عقدها هي الجهة الصّحيحالفكرية، وهي القراءة الواعية و

المختصة بالفهم واإلدراك، وهي جهة الفص الجداري والفص الصدغي، حيث 

وهذه  اللغوية مع غير اللغوية، إذ ثبت أن إصابة هذين الفصين تتقاطع المعطيات

 الجهة يؤدي إلى فقدان المعجم والقدرة على استعمال الكلمات.

ة أما حين القراءة واألداء التعليمي فإن اإلدراك يرتبط أساسا بالقواعد الملقن

هة والمختزنة في الذاكرة، مما يعني أن مركز الوعي واإلدراك سينتقل من الج

مختصة ة، الجهة المختصة بالفكر وبالماهية الفكرية للكلمات، إلى الجهة الالّسابق

اء بنيته بعملية االستذكار؛ ومن ثمة يحصل االنفصال عن الفكر ويفقد النطق واألد

 اللسانية الطبيعية، ومنه نخلص إلى:

ي: تمايز دارة الدماغ لألداء التعليمي عن دارة البيان الطبيع1استنباط  
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ها ال الموصولة ب تعليميَّةلدارة الدماغية لألداء التعليمي وللقراءة الا

.ةتنطبق بتاتا بدارة البيان اإلنساني والقراءة الطبيعية السوي  

284> 

فهذا الجهل نفسه الذي في التصور للقراءات والتجويد هو الذي عند أصحاب 

 المقاصد.

في  يوسف أحمد محمد البدوييقول ابن تيمية رحمه هللا مما دلنا عليه الدكتور 

 كتابه 'مقاصد الشريعة عند ابن تيمية285:

ا 'وال يجعل همته فيما حجب به اكثر الناس من العلوم  عن حقائق القرآن، إم     

طويل، بالوسوسة في خروج حروفه، وترقيقها، وتفخيمها، وإمالتها، والنطق بالمد ال

لرب قلوب قاطع لها عن فهم مراد اوالقصير، والمتوسط، وغير ذلك. فإن هذا حائل لل

من كالمه، وكذلك شغل النطق ب )أأنذرتهم(، وضم الميم من )عليهم( ووصلها 
 بالواو. وكسر الهاء أو ضمها و نحو ذلك. وذلك مراعاة النغم، وتحسين الصوت.'286

يرا }ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خ الحكمة التي قال ربنا سبحانه يشأنها:إّن      

كر إال أولو األلباب'{) البقرة زَّ و ج لَّ من خلقه وأمره  الّشرط( هي 268كثيرا' وما يذَّ  ع 

لوق إذ الباهرة يغني عن تكلف المخ ستيعابيّةذو القوة اال الّشرطالحكيم الخبير، 

ة من قيقالحوكفل مجده وسعته. وهذه  الّدينبكمال  الحقّ ذهل عن تدبر وتذكر 

ا اإلمام الشافعي رحمه هللا، وإن قال بها وذكره بقوّةأعظم وأقوى ما قاله وأثبته 

 من بعده فإن لم يعملوا بحقيقتها ومقتضاها287:

نا تابك، وفيما كتْبَنا في كتابك لُّ َما َسنَّ رسول  هللا ِممَّا ليس فيه >     

م 
ُّ
ل  : دلي-والحكمة  الكتابهذا، من ذكر ما َمنَّ هللا  به على العباد من تعل

هللا.<  سنَّة رسولعلى أنَّ الحكمة   

حيز تحديد مفهوم و نطاق في أو جل ما عرضنا لهفي جميع  وقد عرضنا لهذا     

 التَّعليلالكفيل من جهة  ى بإذن هللا تعالى أنه هو أيضا. وسوف نرالرّبّانية

ات يفالتّصنألغلب  علميّ إلسهاب الالموضوعي والالفيما هو حاصل من اوالتفسير 

مَّىفي  ين ات جراء اإلشكالالتَّقسيمات والتّصوّر وتضارب علم األصول، لكثرة م س 
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  285 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ص236

  286 مجموع الفتاوى، المجلد 16، ص50
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 يالّشرط، المرتبطين أساسا بالعقل وبمدى اعتبار معطاه منطقيّ وال بيانيّ ال

.واختالف الحظو  من هذا الشرط بالذات  
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ها الدنيا ال يجد من فقدِ دمن على الخمر في الم   أنَّ  الّشاطبير تذكي -2

!ام  ة ألَ في الجنّ   

 

وك ومن الخير الكثير للحكمة أنها تحجز صاحبها وتجنبه مما قد يتخلل السل     

 ي بهاأوتبفضل ما  النّحوت، فيهتدي إلى سديد اللفظ ووالفعلي من الزالَّ  اللفظيّ 

ا شاب نة مالهيّ ت غير من دقيق الملكة في اختيار المسالك واأللفا . وإنه من الزالّ 

، وإن حسن الظن بمراده الذي خالف وشان لفظه معناه؛ قال الّشاطبيبيان 

رعا في موضع لم يكن له تكلفه أصال، وال هو بصالح وال متناسق ش الّشاطبي

يان وعقال وبيانا مع مفهوم وما يحمله لفظ 'المصلحة أو المصالح' في المعجم والب

 اإلنسان جميعا288:

ن يف يستقيم هذا وقد ثبت أن في النار دركات بعضها أشد مفإن قيل: ك>     

بعض، كما أنه جاء في الجنة أن فيها درجات بعضها فوق بعض، وجاء في بعض 

ضاح مع أنه من المخلَّدين، وجاء أن في الجنة من ي حر م بعض  أهل النار أنه في ض ح 

ِمن  خمر ولم يتب منها، وإذا كانت  د   أعاذنا –كات الجحيم درنعيمها؛ كالذي يموت م 

ه بعضها أشد؛ فالذي دون األشد أخف من األشد، والخفة مما يقتضي –هللا منها 

 وصف الرحمة التي تحصِّل مصلحة ما.

ا؛ فالقد      ف، كما الذي وصل إليه العذاب بالنسبة إلى ما يتوهم فوقه خفي روأيض 

ت الخفة ولو بنسبة ما؛ فهي تصوّرأنَّه شديد بالنسبة إلى ما هو دونه، وإذا 

مصلحة في ضمن العذاب، كما أن درجات الجنة كذلك في الطرف اآلخر؛ فإنَّ الجزاء 

على قدر العمل، وإذا كان عمل الطاعة قليال بسبب كثرة المخالفة؛ كان الجزاء 

عص على تلك النسبة، ومعلوم  أن رتبة آخر من يدخل الجنة ليست كرتبة من لم ي

 ، فكانسببيّ ال أ ب  على الطاعات عمره، وإنما ذلك ألجل عمل األول هللا تعالى ود  

ر ه عليه كثرة المخالفة، وهذا معنى جزاؤه على الطاعة في اآل ا ك دَّ خرة نعيم 

كذلك؛ فالقسمان مع ا قسم  واحد .ممازجة المفسدة، فإذا كان    

العذاب، فالجواب أنه ال يصح في المنقول ألبتة أن تكون الجنة ممتزجة النعيم ب     

، الّشريعةمن الوجوه، هذا مقتضى نقل  لحكم داللته بوجهوال أنَّ فيها مفسدة 

قول، نعم، العقل ال يحيل ذلك؛ فإن أحوال اآلخرة ليست جارية على مقتضيات الع

ما،  دين رحمة تقتضي مصلحةن فيها للمخلإ: ح أن يقال في الناركما أنه ال يص
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تّ : }تعالى ولذلك قال ون  ال ي ف  ب لِس  م  فِيِه م  م  و ه  ه  ن  الة ؛ فال ح[75: الزخرف{]ر  ع 

ا باهلل منها.عياذ !هنالك يستريحون إليها وإن قلَّت؛ كيف وهي دار العذاب؟  

وما جاء في حرمان الخمر؛ فذلك راجع إلى معنى المراتب، فال يجد من      

خر ج إلى ا بفقد شهوة الولد، أما الم  ا بفقدها، كما ال يجد الجميع ألم   ي حرمها ألم 

ن اق أبي ب ردة، وال نقض بمثل ذلك  زيمة، وع  الضحضاح؛ فأمر خاص، كشهادة خ 

أنه يجب النظر هنا في وجه تفاوت ة؛ غير قطعيّ ة الستقرائيّ على األصول اال

 الدرجات والدركات، لما ينبني على ذلك من الفوائد الفقهية ال من جهة أخرى.<

≈ 

 ال أن   يالمتلقّ  منه في ذهن يستقرّ قد مستخلص ما من فحوى هذا الكالم و     

  !الخمر وإن لم يتبخوف وال حزن على الذي يموت مدمنا على 

لوارد ا من فحوى الكالم ومنحاه استحالة الوعيد امنطقيّ  بل من المستنتج لزوما    

تجد  في الحديث ندبا واستحبابا: تتبع الهوى رجس الشيطان ثم تدخل الجنة ال

!من فقدها ألما    

وء نحن هنا اعتبرنا الكالم على قراءة مغلقة كمن يستكره أو ينهى عن الوض     

استقر عنده واستخلصه من  جر، من خالل مافي ميضأة المسجد حتى حدود الزَّ 

 حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي رواه اإلمام مسلم عن أبي هريرة

يقضي رضي هللا عنه قال: " من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت هللا ل

"فريضة من فرائض هللا، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة، واألخرى ترفع درجة  

ل في فضل الخطى والمشي إلى المساجد وفض يّ الّداللوإنما الحديث في منحاه 

 شهود الجماعة.

بن حجر العسقالني رحمه هللا:ال جاء في فتح الباري       

ن قال الخطابي والبغوي في "شرح السنة": معنى الحديث: ال يدخل الجنة، أل'     

ابن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه ال يدخل الجنة. وقال 

 أن أخبر – تعالى –ألن هللا  عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة،

 وفل.  ينزفون وال عنها يصدعون ال وأنهم ،للشاربين لذة الخمر أنهار الجنة في

 والحزن الهم وقوع لزم – له عقوبة حرمها أنه أو خمرا فيها أن علم وقد – دخلها

 حرمها أنه وال الجنة في بوجودها يعلم لم وإن ، حزن وال فيها هم وال ، الجنة في

 خليد ال إنه:  تقدم من بعض قال فلهذا ، ألم فقدها في عليه يكن لم له عقوبة

 السنة أهل عند الحديث ويحمل:  قال ، مرضي غير مذهب وهو:  قال ، أصال الجنة

 كبائرال بقية في كما عنه هللا عفا إن إال فيها الخمر يشرب وال يدخلها ال أنه على

 يحرمها أن اآلخرة في جزاؤه:  الحديث فمعنى هذا فعلى ، المشيئة في وهو

 ال مث بالعفو الجنة يدخل أن وجائز:  قال.  عنه هللا عفا إن إال الجنة دخول لحرمانه

 بيأ حديث ويؤيده ، فيها بوجودها علم وإن نفسه تشتهيها وال خمرا فيها يشرب
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 نةالج دخل وإن ، اآلخرة في يلبسه لم الدنيا في الحرير لبس من مرفوعا سعيد

 ترك يكون وال حسرة، ذلك في عليه فليس ،هو يلبسه ولم الجنة أهل لبسه

 مانعي أتم هو من إلى بالنسبة نعيم نقص هو بل حقه، في عقوبة إياها شهوته

 مرالخ يشرب ال انه الحديثين ظاهر: العربي ابن وقال. درجاتهم تختلف كما منه،

 ،هب ووعد بتأخيره أمر ما استعجل ألنه وذلم فيها، الحرير يلبس وال الجنة، في

. هالستعجال ميراثه يحرم فإنه مورثه قتل إذا فإنه كالوارث ميقاته، عند فحرمه

   289(16/44 الباري فتح. . .')الكبائر المعاصي تكفر التوبة أن الحديث وفي

 

 قال القرطبي رحمه هللا في تفسيره:

لما نزل تحريم الخمر ، مشى أصحاب رسول هللا صلى : روى ابن عباس قال '    

 ;هللا عليه وسلم بعضهم إلى بعض ، وقالوا حرمت الخمر ، وجعلت عدال للشرك 

الفالح  ثم علق لعلكم تفلحون فعلق. يعني أنه قرنها بالذبح لألنصاب وذلك شرك 

'.باألمر ، وذلك يدل على تأكيد الوجوب  

"مدمن الخمر إن مات لقي هللا كعابد وثن: "الخبروفي    

:292/  2" ةالّصحيحالسلسلة "ل األلباني في قا   

حدثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن( :  272/  1) أخرجه أحمد   

قال رسول هللا صلى هللا: حدثت عن ابن عباس أنه قال : محمد بن المنكدر قال   

و الخلعي في(  1/  80" ) المنتخب " و رواه عبد بن حميد في . فذكره : عليه وسلم   

عن الحسن بن صالح به(  1/  105" ) الفوائد   »  . 

و هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير شيخ ابن المنكدر فهو مجهول لم يسم: قلت   

نهو ع(  1379" ) صحيحه " في بعض الطرق ، فأخرجه ابن حبان في  ُمَسمَّىو قد جاء   

(1/220" )الكامل" و ابن عدي في (  1/  154" ) األحاديث المختارة " الضياء المقدسي في    

ل ابن عدي و قا. عباس به نحوه عن عبد هللا بن خراش حدثنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن

."عبد هللا بن خراش منكر الحديث: "    

.جبي ربهأنبأنا حكيم بن جبير عن سعيد بن : و لم يتفرد به ، فقد رواه إسرائيل : قلت   

(.1/  198" ) الطيوريات " و السلفي في (  26/  2) أخرجه ابن أبي حاتم    

.من طرق عن إسرائيل به(  253/  9" ) الحلية " و كذا أبو نعيم في    

عن إسرائيل عن ثوير عن سعيد: و رواه أحمد بن يونس فقال : " قال ابن أبي حاتم   

حديث حكيم عندي: قال أبي . ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم   

ما فيهما إال ضعيف: فحكيم بن جبير أحب إليك أو ثوير ؟ فقال : قلت ألبي . أصح   

."هما متقاربان: فأيهما أحب إليك ؟ قال : قلت . غال في التشيع    

"األمالي" و ابن بشران في (  2/  161/  3" ) الكبير " و قد أخرجه الطبراني في    

ثم روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة. عن ثوير بن أبي فاختة به  ( 2 / 87 / 25 )  

.أنه رجح أيضا حديث حكيم   

سألت أبي عن (: 2/37) ثم قال ابن أبي حاتم . ، و كذلك ثوير " التقريب " و هو ضعيف كما في : قلت    
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ن سفيان عن محمد بن المنكدررواه المؤمل بن إسماعيل عحديث   

.قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره: عن عبد هللا بن عمرو قال    

هذا خطأ ، إنما هو كما رواه حسن بن صالح عن محمد بن المنكدر: سمعت أبي يقول   

".حدثت عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم: قال    

"الفوائد المنتقاة" و قد أخرجه من حديث ابن عمرو أبو الحسن الحربي في : قلت    

و للحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا. من طريق المؤمل به  ( 2 / 155 / 3 )  

"التاريخ الكبير" أخرجه البخاري في " . مدمن الخمر كعابد وثن : " مختصرا بلفظ    

مجلسين من األمالي" و أبو بكر الملحمي في  ( 3375) و ابن ماجه  ( 386 / 1 / 1 ) و أبو  ( 2 / 1 )  

و الواحدي في(  2/  3" ) الفوائد " الحسين اآلبنوسي في  و الضياء المقدسي (  255/  1" ) الوسيط "  »

من طرق عن محمد بن سليمان بن (  2/  278) "والحسان المنتقى من األحاديث الصحاح" في 

تفرد :  قال الدارقطني: " و قال اآلبنوسي . صالح عن أبيه عن أبي هريرة  بياألصبهاني عن سهيل بن أ

."بن سليمان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به محمد  

و في رواية للبخاري عن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن عبد هللا: قلت   

يصح حديث أبي و ال: " فذكره و قال ... عن أبيه قال النبي صلى هللا عليه وسلم   

."هريرة في هذا   

و أكثر الرواة عن محمد بن سليمان أوصلوه ، و هو األرجح عندي: قلت   . 

."به ال يحتج": ، قال أبو حاتم  "صدوق" : " الضعفاء " و محمد بن سليمان قال الذهبي في   

".صدوق يخطىء" . " التقريب " و قال الحافظ في .       

.و هللا أعلم. حسن أو صحيح  فالحديث بمجموع طرقه: قلت   

 مرلقي هللا مدمن خ من: يشبه أن يكون معنى الخبر : " ذكر الضياء عن ابن حبان أنه قال ( : فائدة ) 
   مستحال مستحال لشربه لقيه كعابد وثن ، الستوائهما في حالة الكفر"<290

لعلم عند هللا تعالى ويكفيه بسلطان ا الحقّ دليل  نا نحن ويهمّ الذي يهمّ  وإنَّ      

'الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.'هو الغاية التي نصها قوله:   

هو حقيقة الحكمة وحقيقة إدراك المرء  من بعده تحديدا والذي يهمنا كذلك     

حكيم ه الكتاببالحكمة في  الكتابوجوه القول وما يلفظ به. فإن هللا تعالى قرن 

دة ال تؤخذ على اإلطالق غير مقي الن ص وص علم أنَّ موضعا لي   في حوالي عشرين

بها؛ وإن من إال  وال توضع موضعا تعتبرال عن سياقاتها ووجوه الحكمة التي 

 .رهيبالمواضع واألحوال ما ال يحسن فيه إال الترغيب، ومنها ما ال يكون فيه إال الت

ن إال أولو األلباب، وليس يكور ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكَّ 

  .هِ لِّ ك   يهِ فِ  األمرِ  ا إال بالحكمة؛ فهي رأس  والفقه حقًّ  الفقيه

 اطبي مثله كمن يخاطب عموم عباد هللامن القول للشّ  العظيم   الضاّلل  فهذا      

، في أحد المساجد الجامعة بين العشاءين في تعالى، وقد شهدت هذا قريبا

يانا أرادها صاحبها أن تكون دروسا في الفقه، وأح حصة من الحصص األسبوعية

 ا  بدأ صاحبنا رأس الصاّلةوبين يدي الحديث عن فقه  تكون مجرد مواعظ منقول.

                                           

  290 عن شبكة سحاب السلقية



 ضالل المقاصديين

 

241 

 

في  ين بيته، المؤمنين بما افترضه عليهم سبحانه وتعالىيذكر عباد هللا اآلمّ 

، االدنيليه وسلم، الفارين من فتن ه صلى هللا عسنَّة رسولالقرآن العظيم و

 عن ذكر هللا المؤثرين وعد هللا وما عنده على غرور الدنيا والشيطان الذي يصدّ 

لَّ ، الخائفين وعيده والمستجيرين به الصاّلةوعن  زَّ و ج  اء ؛ وصالة العشاء كما جع 

سالم افق هو الذي يظهر اإلعلى المنافقين، والمن في الخبر كما صالة الفجر أثقل

أن 'ب عمار بيت هللا من المؤمنينهؤالء بدأ صاحبنا إعالم ؛ فييكنهو الكفر ويبطن

. قلت إثرها ألحد 'ليس بكافر وهذا معتقد وقول جمهور علمائنا الصاّلةتارك 

هذا  ر هذا القول ثالثة أيام أو حصص متتالية يخشى أن يصيبأصدقائي أن لو كرّ 

أن تارك  ميف ال وقد قال لهم الشيخ اليوالمسجد الجامع خراب ويقل عماره؛ ك

قين ليس بخارج عن زمرة المؤمنين، وإنما جهنم والوعيد كله إنما هو للمناف الصاّلة

 للشاطبي في جعله صالة الجماعة من  الضاّللوالكفار. وهذا كذلك من نفس 

ات.تحسينيّ ال  

 الّضاللوقول صاحبنا من حيث شروط الخطاب في الجهالة و الّشاطبيفقول      

نوان.ان وصِ يّ العظيم سِ   

ليس كافرا" مشروعية االعتبار؛ فإن هذه  الصاّلةهب أن لمقول "تارك      

علماء ، مقام نظر العلميّ الالمشروعية ليست إال في مقامين اثنين؛ األول المقام 

 بدأ بالمقول رأسا  ستقبح وليس من الحكمة أن ي  وأهل العلم، وفي هذا ي  

ال الوضع عتبار التقريري لها، كما استحواستقالال، وإنما معتبر بسياج يحول دون اال

وعند صاحبنا. والثاني، فهو في  الّشاطبيباستحالة الشروط واإلطار عند 

يصلي أو المخصوص من النوازل، كأن يسألك أحدهم: إن أبي أو أحد أقاربي ال 

فهذا أيضا من إمكان الجواز بالحق. هو في النار؟ مات ال يصلي، أهو كافر أم  

ه ا وألصدقائنا األحياء منهم واألموات ورحمنا، إنالّدينر هللا لنا ولوفانظر غف     

او ا المبين: الحقّ ه كتابسبحانه القائل في  م  ل ك  السَّ ل م  أ نَّ هللا  ل ه  م  تِ }أ ل م  ت ع 

'{)المائدة ء  ق ِدير  ي  ّلِ ش 
ل ى ك  ' و هللا  ع  اء  ِفر  لِم ن  ي ش  اء  و ي غ  ّذِب  م ن  ي ش  ( 42و األ ر ضِ' ي ع 

او ا م  ل ك  السَّ ِ م  ' و ِِلَّ اء  ّذِب  م ن  ي ش  اء  و ي ع  ِفر  لِم ن  ي ش  ا تِ و األ ر ضِ و م  وهو سبحانه: }ي غ 

'{)المائدة ا' و إِلي ِه ال م ِصير  م  ن ه  ( ويقول سبحانه وتعالى: }ليس لك من األمر 20ب ي 

شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم  المون' وهلل ما في السماوات وما في 

( 129-128األرض' يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء' وهللا غفور رحيم'{)آل عمران  

رها إلى ما جعله هللا تعالى في الحكمة من خير كثير. وانظر إلى من وت فانظر     

ن لو ه وكما قال الشافعي رحمه هللا: >ولقد تكلم في العلم مبه لسان   ل  زِ كيف ي  
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أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان اإلمساك أولى به وأقرب من السالمة له 
 إن شاء هللا<291

جريرة من أن تكون أشر من الذين يستحلون ما  رم أعظم  ومن ج   وهل من شرّ      

كون حرم هللا من الرجس من الخمر والميسر وغيرها بتسميتها بغير أسمائها، أو ت

نه من طاعة هللا تعالى إلى معصيته في أول ما يسأل ع النّاسخرجون من الذين ي  

لك غير ذ، إن صلح أمرها صلح سائره، وإن كان الصاّلةالعبد عند لقاء ربه، الذي هو 

قر' : }قالوا ما سلككم في سالحقّ فويل وثبور لمن حق عليه قوله تعالى وقوله 

وكنا  قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين

( ..46..41حتى أتانا اليقين'{)المدثر الّديننكذب بيوم   

ما عرض من عارض الشيطان الفتقاد الحكمة والجهل بشروط مقام  إنَّ      

لما حرم هللا واألمر بالمنكر والنهي عن المعروف  التّحليلليجاوز حد  ،الخطاب

ى هللا عليه بتسمية األشياء بغير أسمائها، بل بتبديل كالم هللا وحديث رسوله صل

مان نا 'اإليكتابمن  وسلم بتحريف الكلم عن مواضعه. ولقد بينا هذا في موضعه

 الرّبّانيةواإلثبات' الجزء الثاني من سلسلة 'تذكرة العلماء في  النّفيبين 

هنا من عدم إيجاد مدمن  الّشاطبي. وإنه ال يذكر أول الخطاب ما ذكره والمنهاج'

الخمر من حرمانها في الجنة ألما ولو كان حقان كما ال يذكر أحاديث الشفاعة أول 

حقا، ال يذكر ذلك أوال وابتداء إال من ليس يزن األمور بميزان  الخطاب وإن كانت

حوه الخمر أم الخبائث ون والحكمة يقينا؛ فإن أول ما يلزم ذكره وتالوته هو أن الحقّ 

 الكتابمن الوعيد، وأن الجنة للمؤمنين وجهنم للكافرين جاء علمه وذكره في 

.مسطورا   ال  زَّ ن  م    
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باحَ والم   الرّخصةفي جعل  العظيم   الضاّلل -3  

ا إلى غير المعبود سبحانه وتعالىه  توجّ   

 

ي ة كتناقضه بين قوله فالصّارخ الّشاطبيتعجب فاعجب لتناقضات  ومتى     

 المسألة الثامنة من النوع األول من القسم األول: مقاصد الّشريعة292:

المسألة الثامنة>  

ا المجتلبةالمصالح        امت ق حيث من تعتبر إنما المستدفعة والمفاسد شرع 

 ية،العاد مصالحها جلب في النفوس أهواء حيث من ال األخرى، للحياة الدنيا الحياة

:أمور ذلك على الّدليلو العادية، مفاسدها درء أو  

 لت خرج جاءت إنما الّشريعة أن من تعالى هللا شاء إن ذكره سيأتي ما: أحدها     

 ال ثبت إذا المعنى وهذا هلل، اعباد   يكونوا حتى أهواهم دواعي نم ينالمكلَّف

 هامنافع وطلب النفوس، أهواء وفق على الّشريعة وضع   يكون أن فرض مع يجتمع

 لفسدت أهواءهم الحقّ  اتبع ولو: }سبحانه رب نا قال وقد كانت، كيف العاجلة

[ 71: المؤمنون]اآلية{ فيهن ومن واألرض السماوات  

عادة،  ما تقّدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار: والثاني     

ة إن النفوس محترمة محفو : كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، كما نقول

ها حيائها وإتالف المال عليها، أو إتالفدار األمر بين إ إذاومطلوبة  اإلحياء، بحيث 

 الّدين؛ كان إحياء الّدينياؤها إماتة وإحياء المال؛ كان إحياؤها أولى، فإن عارض إح

ا لمرتد، وغير ذلك، وكمأولى وإن أدَّى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار، وقتل ا

حياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثال، كان إحياء إذا عارض إ

يه األكل والشرب فيه إحياء النفوس، وف: النفوس الكثيرة أولى، وكذلك إذا قلنا

اله منفعة  اهرة، مع أن فيه من المشاّق واآلالم في تحصيله ابتداء وفي استعم

.<حاال وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثير ا  

 وقوله في الجزء األول وما جاء فيه في المسألة الخامسة293:

المسألة الخامسة>  
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بِر فيه حظ          ا إذا ا عت  رج فقط، فإن خ المكلَّفأنَّ المباح إنّما يوصف بكونه مباح 

هو  –كما تقدم  –على ذلك أّن المباح  الّدليلعن ذلك القصد؛ كان له حكم آخر، و

ر فيه بين الفعل والترك، بحيث ال ي قصد فيه من جهة  َِ يِّ  إقدام  وال الّشرعما خ 

جام؛ فهو إذ ا من هذا الوجه ال يترتَّب عليه أمر ضروري  في الفعل أو في الترك،  إح 

، وال وال  ؛ فهو راجع إلى نيل حظ عاجل تكميليّ حاجي  زئي  ، خاصّة، من حيث هو ج 

أو لى أن يكون راجع ا إلى الحظ، وأيض ا  «ال حرج فيه»وكذلك المباح الذي يقال: 

، وكل واحد تكميليّ فاألمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أ حاجّي، أو 

ه إليه، فما خرج عن ذلك؛ فهو مجرّد نيل حظّ، وقض الّشارعمنها قد ف هم من  اء قصد 

   و ط ر.

غير  ال في المكلَّفعلى انحصار األمر في المباح في حظّ  الّدليلفإن قيل: فما      

؟ ولعل بعض المكلَّفذلك، وأنَّ األمر والنهي  راجعان إلى حّقِ هللا ال إلى حظّ 

حظّ، كما صح في بعض المأمورات المباحات يصّح فيه أن ال يؤخذ من جهة ال

 والمنهيات أن ت ؤخذ من جهة الحظ.

مر، فالجواب: أنَّ القاعدة المقرَّرة؛ أنَّ الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد؛ فاأل     

ا راجعة إلى حظّ  ومصالحه؛ ألنَّ هللا غنّي عن  المكلَّفوالنهي، والتخيير، جميع 

ّن الحظَّ على ضربين:الحظو ، منزَّه عن األغراض؛ غير أ  

أحدهما داخل تحت الطلب، فللعبد أخذه من جهة الطلب؛ فال يكون ساعي ا      

في حظه، وهو مع ذلك ال يفوته حظه، لكنه آخذ له من جهة الطلب ال من حيث 

 باعث نفسه، وهذا معنى كونه بريئا من الحظ، وقد يأخذه من حيث الحظ؛ إالَّ أنَّه

ا كان داخال تحت ا  لطلب فطل ب ه من ذلك الوجه؛ صار حظه تابع ا للطلب، فلحقلمَّ

ّمِي باسمه، وهذا مقرَّر في موضعه من هذا  بما قبله في التجر د عن الحظ، وس 

  <، وباهلل التوفيق.الكتاب

 في فصل من فصول الرّخصوأيضا ما جاء عنده في النوع الخامس في العزائم و

 إطالق لفظ 'الرّخصة'294 مما سبق ذكره:

فصل>   

ا، أيض ا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلق   الرّخصةوتطلق      

مما هو راجع إلى نيل حظو هم وقضاء أوطارهم؛ فإنَّ العزيمة األولى هي التي 

ت  الجنَّ واإلن س  إالَّ نبَّه عليها قوله: }و م   ل ق  ون{]الذاريات:  ا خ  ب د  [56لِي ع   

ر  ا ه   ق ا{ اآلية ]طه:  الصاّلةل ك  بوقوله: }و أ م  ال ك  ِرز  ا' ال ن س  ل ي ه  ط بِر  ع  [.132واص   
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؛ التّفصيلوما كان نحو ذلك مما دل على أنَّ العباد ملك  هللا على الجملة و     

قَّ عليهم التوجه  إليه، وبذل المجهود في عبادته، ألنه عباده وليس لهم حق    فح 

ة عليه، فإذا و جَّ  لهم ألنَّه توجه الرّخصةهب لهم حظّا ينالونه؛ فذلك كلديه، وال ح 

<إلى غير المعبود، واعتناء  بغير ما اقتضته العبودية.  

≈ 

نحن  ف لأللفا  ما ال يقبل في مثل ماوسوء التو ي بيانيّ من العوج ال هنا إنَّ       

ة ومنه ما ال يحسن فيما دونه كذلك، كسوء إسناد الموت واإلمات فيه من المقام.

 ن الرسول صلى هللا عليه، وهذا شر مما روي من استهجان وعدم استحساللّدين

 لرجل الذي قام خطيبا فأعاد الضمير على هللا تعالى ورسوله صلى هللاوسلم ل

ص ن أبي حفولو ثبت وصح األثر المروي ع .عليه وسلم فيما ال يحسن فيه ذلك

عمر رضي هللا عنه في خطابه لرجل رآه على هيئة منكسرة واهنة إ هارا 

" أو كما جاء في األثر؛ فإنه ورد هنا على جهة !لخشوعه: "ال تمت علينا ديننا

لب ة ا سلبيا في البنيمكوّن.  وهذا كله معياره الحكمة، ويتجلى ذلك هنا الس 

ناده حصول نا إليه من قبل، في نسبته وإسأومأما ، وكفِ نِّ ص  ة للم  عقليّ التفكيرية وال

 ، والمنافع والمصالح بالمضارار والمفاسد للتكليفات بل ولألمرووجود المض

لب ، أي سةمنطقيّ الوالمنهيات. وهذا فساد في البيان مرده البنية التفكيرية و

 شرط الحكمة وسالمة النطق الداخلي.

 فال جرم أنه كان في رده على الفخر الرازي رحمه هللا295:

ضار منها: أنه ال يستمر  إطالق القول بأّن األصل في المنافع اإلذن، وفي الم ->     

ي، المنع، كما قرره الفخر الرازي؛ إذ ال يكاد يوجد انتفاع  حقيقي وال ضرر  حقيق

 وإنما عامتها أن تكون إضافية.<

 يحالصّحالسليم وواب، مفتقدا لألساس ال جرم أنه كان في ذلك مجانبا للصّ      

 هرَ الد الّشاطبيوكان ممكنا أن يبقى  كشرط لسالمة النطق وسداد القول،

صر حات ثم ال يجد منها مخرجا، لكمون عنالصّفحات تلو الصّفكله يمأل 

 نّطقلل ، متمثل تحديدا في المطابقة البنائية معجميّ  بنيويّ فساد 

ع' لفظ 'المناف ارجي بين عنصرين مشتركين معا فيالخَ  ثمّ  اخليّ الدّ 

'.ومثله في لفظ 'المضارّ   

إنَّ أول ما يستوجب تقريره والبناء عليه في هذا المسلك هو كون العنصر      

هو كونه  'المنافع' كمرتكز تمثيلي لكل العناصر، بل لبيان اإلشكال كله، بيانيّ ال
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كل كمقوالت يتش الحقائقحكما صفة. والحكم في أول ما يتأسس عليه ميزان 

ة، أي قيّ حقائالمنها مسار التفكير ويقوم عليه بناء القول، الحكم من حيث قيمته 

 الّشرطحة والخطأ، ومجال سريان هذه القيمة، هو تبع لمصدره من حيث الصّ 

 علميّ لاة ومجال سريانها تبع للمدى حقائقيّ ال؛ فنقول الحكم في قيمته علميّ ال

في القرآن الكريم:}قل آنتم أعلم أم  الحقّ الحجاج لمصدره، وهذا هو ما جاء به 

'{)البقرة ( مما بيناه في كثير من المواضع من قبل.139هللا   

ى من ج  ر  وبناء على هذا المعيار والقانون األولي، الذي إن اختل وتخلف ال ي       

ع' بعده خير في الكالم من حيث سالمة النطق وصحة المقول، فإن للفظ 'المناف

ين:دالليّ عنصرين   

قا هو هللا سبحانه وتعالى مطلق العلم صد الّشارع، وكون الّشارعاألول بمرجع      

ر، وسريانا، فالعنصر في داللته هنا خالص ومطلق، ألنه حكم من لدن حكيم خبي

برة بالمجال الوجودي، مجال إطالق سريان الوصف والحكم.وبمطلق العلم والخ  

ى ال المخلوق، وهو فيما ليس فيه حكم، ألن هللا تعال المكلَّفوالثاني بمرجع      

، واإلنسان مخلوق مشدود علميّ العلى حكمه، هو بالقانون تبع لشرطه  ب  قِّ ع  م  

ها هو ، ومجال سريانةة بمعنى نسبيّ أسره بخلقته وأبعادها، فأحكامه كلها إضافيّ 

أ، وفيه الخط الصَّوابتبع لمجال سريان كفاءته وحدود تواجده المحدود. فهذا فيه 

واحد  ملّ وفي كليته مأسور سريانه في حدود مخلوقة ال توضع عند العقالء في س  

يعلم'  ؛ فهذا موضع تالوة قوله تعالى: }وهللاالحقّ مع مرجع  -وسبحان هللا -تفاضلي

(19تعلمون'{)النوروأنتم ال   

     

من خالل هذا يتبين أنَّ الّشاطبي، ومن خالل تداخل حقيقتي األمر  
يه األمر الشرعّي واالئتمار التّكليفي المجسد في التحقق، قد اختلط عل
، من جهتين. األولى عدم إدراك واعتبار اختالف العنصرين الّدالليّين

 والثانية تداخل األمر باالئتمار به.
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وافق مع اختالف األمر واالئتمارعلى كمال التّ  الرّخصة وم  ه  فْ مَ  - 4  

ألمرلِ  والحرجَ  والعنتَ  ارّ ضَ في إسناد المَ  الّشاطبي وضالل    

 

هو  شرعيّ كحكم  تين من حيث المرجع، فإن األمر  الّداللن اختالف وإذا تبيّ      

 الحقّ ، وى كله حقّ المهيمن على الخلق واألمر كله، وأمر هللا تعال الحقّ باعتبار 

ات من الصّفال يمكن وال يجوز وال يحق إلحاق وال إسناد هذه  ه خير. ومن ثمكلّ 

 بزخرف ين  ، الذي ز  ّيِ بِ الّشاطِ ة والحرج مما هو في هذا البناء والعنت والشدّ  المضارّ 

ند المقاصد ع نظريّةاحر 'الجذاب السّ  التّركيبوهذا  -وإن من البيان لسحرا –القول 

األولين، ال يحق إسناد ذلك بأمر هللا وشريعته  أكثر   ' وكذلك ضلّ الّشاطبي

ة الحقّ ة الحقيقوحكمه من طرف العبد إنما هو  شرعيّ الوأحكامه. واالئتمار باألمر 

تخالفي، للتكليف كابتالء وتحقيق وقيام باألمانة بما أمر من إتمامه، بالمعنى االس

(، أي في الشروط 50الوجودي: }ليبلوكم فيما آتاكم'{)المائدة الحيّزفي هذا 

 :الوجودية، وهي شروط أرضية قد أمكن توجيها إدراكيا بصددها تالوة قوله تعالى

أكل اه من السماء فاختلط' به نبات األرض مما ي}إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلن

له من السماء إلى األرض ( وبديهي إذا كان األمر في تنزّ 24واألنعام'{)يونس النّاس

واعتبار  تذكردوما ة، ويكفي تنزيليّ ا مع المجاالت التناسقيّ  ل ترجمات مصوغة  يتنزّ 

لى ؛ فكذلك عالتنزّ كون الشكل اإلهليليجي ما هو إال إسقاط و ل لشكل الدائرة 

ة ه غير متجانسالوسيط طبيعت هذا المنحى من األمر إلى تحققه، وهو أحرى ألنَّ 

ة اإلنسان فيه غير منعدمة، بل ذلك هو حقيقة األمانة ومختلطة وأبعاد حرّي

ر ذلك كأن هي كونها تكليفات. وأما وصفها بغي ةعلميّ الواالبتالء. فصفتها  التّكليفو

 ن  يرّ صِ وعند العلماء الم   ،فهذا محض الجهل لمفاسد والحرج،وا ند إليها المضارّ تس

ر كّبالملتفتين إلى غيرهم، هو بطبيعة الحال إصرار على الجهل ال عليه غيرِ   ،م 

 -ناء، إنما هو كمال البالّشرعخصة في للرّ  حكميّةوال ةعلميّ الة الّدالل ألن

لكل ما تبين هنا، ألن  -!أحكم الحاكمين رّب العالمينوسبحان هللا 

الء، لحقيقة االبت ليّ جَ الم   ما هي إال الطرف القصيّ  الّشرعفي  الرّخصة

مطلق، بالمعنى ال والمفاسد والمضارّ  وتحييد وإزاحة أيّة شائبة من الشرّ 

رؤوف تحييد ذلك عن أمر هللا وعن طريق اإليمان والعبودية هلل تعالى ال

سبحانه  ، والذي يقولوال يريد بهم العسرالرحيم، الذي يريد بعباده اليسر 

ن  كتابوتعالى في  د  ة  ق ال وا و ج  ل وا ف اِحش  ا ه المنزل لسانا عربيا مبينا: }و إذ ا ف ع  ل ي ه  ا ع 

ل ى هللِا م ا ال  ت   ول ون  ع  اِء' أ ت ق  ش  ر  بِال ف ح  ا' ق ل  إِنَّ هللا  ال  ي أ م  ر ن ا بِه  ل م  آب ا ء نا و هللا  أ م  ' ق ل  ع  ون 

لِِصين  ل ه   خ  وه  م  ع  ' و اد  جِد  ّلِ م س 
د  ك  ك م  ِعن  وه  وا و ج  ِط' و أ قِيم  ر  ر بِّي بِال ِقس  ا ' ك  الّدينأ م  م 
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ل ي ِهم   د ى' و ف رِيقا  ح قَّ ع   ه 
' ف ِريقا  ود ون  أ ك م  ت ع  ي اِطيالّضاللب د  وا الشَّ ذ  م  اتَّخ  ' إِنَّه  ن  ة 

لِي اء  ِمن   '{)األعراف أ و  ون  ِهت د  م  م  ِسب ون  أ نَّه  (28-27د وِن هللِا و ي ح   

 ، وك  وإطالقه حقّ  الحقّ  شرعيّ الوليعلم أن مجال الحكم      
 
. ولقد مطلق   ه خير  ل

ا296: اِن أبد   أخطأ الّشاطبي حين أورد وذكر حكم الخمر في إطار وبمثال ال ي ِحقَّ

ا؛ فإذا كانت المنافع ال تخل>      ذن و من مضار وبالعكس؛ فكيف يجتمع اإلوأيض 

والنهي على الشيء الواحد، وكيف يقال: إن األصل في الخمر مثال اإلذن من 

يث حيث منفعة االنتشاء والتشجيع وطرد الهموم، واألصل فيها أيض ا المنع من ح

، وهما ال ينفكان، أو يقال: الصاّلةمضرة سلب العقل والصّدِ عن ذكر هللا وعن 

يه ي شرب الدواء المنع لمضرة شربه لكراهته وفظاعته ومرارته، واألصل فاألصل ف

عدم اإلذن ألجل االنتفاع به وهما غير منفكين؟ فيكون األصل في ذلك كله اإلذن و

ا، وذلك محال.<  اإلذن مع 

≈  

في عدم اعتباره كون  الّشاطبي ، وإنما زلَّ الحقّ فحكم حرمة الخمر حكم      

ة تنزيليّ ئة بالبيئة النبوية هي بي والسنَّة النبويَّة، القرآن العظيم تفصيال للحقّ 

ي آلية وتعليما للحكمة، التي جعلها سبحانه وتعالى ه الحقّ ة لما أنزل من بيانيّ ت

 ابالكتمون }ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعل من قوله تعالى: الّدينومنهاج  الرّبّانية

بإتمام  الّدينمن بعد إتمام النعمة وكمال  (. ثمّ 78وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران

لحكمة ل عليه من خالل اة لتكون المؤصَّ تنزيليّ ة بشريّ وكمال التنزيل في بيئة 

ي ؛ من بعدها فاألحكام المنصوصة فالّدينلمجال االستخالف إلى يوم  الرّبّانيةو

ي ألنه فهنا.  الّشاطبي، فال يحق وإنما هو فاسد قول الّسريانمطلقة  الكتاب

 ة عظيمة يختلق وي َولّد  لدى المخاطب شروطا وجودية قد أرسل هللازلَّ 

حيحها ا لتصكتابتعالى محمدا صلى هللا عليه وسلم رسوال وأنزل القرآن 

وهو  فحسب، إنما المقترن به مثال . والخطير ليس النطاقِمْنَها النّاسولي خرَج 

 الحيّز، وهو شرعيّ شرب الدواء. ألن هذا ضمن حيز ما ليس فيه نص وحكم 

ا ، وفيه تدخل حقائق المصالح والمفاسد، ويجوز ورودهالرّبّانيةومجال االجتهاد و

 وتواجدها.

      المستنبط في شأن أهمّ  إشكال لدى الّشاطبي297:

                                           

  296 الموافقات ج2- ص67

  297 نفس المصدر- ص70-69
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ن من هذا اإلشكال؛ فهو أنه يتعذر عليهم أن يقولوا: إوأما حظ أصحابنا »قال: >    

ن هللا تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل التفضيل؛ أل

واعتبر  المباحات فيها ذلك ولم ي راع، بل يقولون: إن هللا ألغى بعضها في المباحات،

ل جواب، ببعضها، وإذا سئلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغي أن ال يعتبر عسر ال

 سبيلهم استقراء الواقع فقط، وهذا وإن  كان يخل  بنمط من االطاّلع على بعض

[، و}يحكم ما 27أسرار الفقه، غير أنهم يقولون: }ويفعل هللا ما يشاء{]إبراهيم: 

[، ويعتبر هللا ما يشاء، ويترك ما يشاء ال غرو في ذلك، وأما 1يريد{]المائدة: 

ة؛ عقال؛ فيكون هذا األمر عليهم في غاية الصعوبالمعتزلة الذين يوجبون ذلك 

. هذا ما قاله القرافي.<«ألنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قواعد االعتزال  

≈ 

ما، زيهين المختلفين وحيّ يّ الّدالله في إدراك واعتبار العنصرين ه ورفع  لّ ح   إنَّ      

قول  قبلباإلطالق، وبه ي  هو حقل قول الفخر الرازي  يّ الّداللاألول بعنصره  الحيّزو

ما و على العقل الحقّ لما بيناه من قبل في كتبنا من هيمنة  المعتزلة صحيحا  

، وأن قوانين عقليّ وال بيانيّ وال بنيويّ تجلى هنا تفصيال بالمنظم  بأبعاده الثالثة: ال

 الخطأ الجليّ  تقرّر. ومنه يالحقّ وهي  الحقّ الكون في الخلق واألمر إنما هي ب

وهو على  من لدن حكيم خبير، بيده الخير ل  زَّ ن  م   الكتابللشاطبي وضالله البعيد؛ ف

ر ه اليسلألحكام هو أنه سبحانه حكيم خبير، يريد بعباد التَّعليلكل شيء قدير. ف

 -!لكسبحانه وتعالى عن ذ -وال مضار   شوبه مفسدة  وال يريد بهم العسر، وأمره ال ت

.ص  هو ما جاء به النَّ  التَّعليلوالذي ي علم من   

اب . وهكذا يكون الجوني فالمعتبر فيه الحكمة كما أنف بيانهالثا الحيّزا وأمّ      

ر لديه ألن الّشاطبيالذي قال عنه  ه بناء فاسد من أساس هأنه عسير. وإنما عس 

 ومن كل جهاته.

ومن مظاهر هذا الفساد الواضحة ما جاء من عجيب وما ال يصدق من األقوال      

 في كل األزمان في تعقبه للفخر الرازي298:

، حين الرّخصة>وقد ن ز ع  إلى هذا المعنى أيض ا في كالمه على العزيمة و      

؛ قال:«جواز اإلقدام مع قيام المانع»فسرها اإلمام الرازي بأنها   

شكل؛ ألنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج هو م»     

المانعة من  الن ص وصرخصة؛ إذ يجوز اإلقدام على ذلك كله، وفيه مانعان:  واهر 

[، وفي 78من حرج{]الحج:  الّدينإلزامه؛ كقوله تعالى: }وما جعل عليكم في 

                                           

  298 نفس المصدر- ص72
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األمور، واآلخر أنَّ صورة ، وذلك مانع من وجوب هذه «ال ضرر وال ضرار»الحديث: 

[، }لقد خلقنا اإلنسان 70اإلنسان مكرَّمة لقوله: }ولقد كرَّمنا بني آدم{]اإلسراء: 

ل ك  بالجهاد، وال ي لزمه 4في أحسن تقويم{]التين:  [، وذلك يناسب أن ال ي ه 

 المشاّق والمضارّ.<

≈ 

والخطاب إال من  صّ نّ ا باعتبار شروط الال يمكن أن يصدر حقًّ  إنَّ هذا الكالم       

و مختلط عقله أو فاقده حقيقة وكلية؛ فالمانع عند الرازي وفي محمول خطابه ه

وما فرضه هللا تعالى، وإن كان  الّشارعطاعة أمر عدم مانع حرمة عدم االئتمار و

أقدم' ة؛ فاإلقدام كمصدر لفعل 'منطقيّ لفظ تعريفه ليس بسديد معجما وبنية 

' م   ع  ج   الّشخصا بالتعدي ب'على' بعامله اإلرادي المنطلق من وّ ح  ن  بمعنى 'ش 

ن ، وكونها مةشرعيّ ال  الرّخصةوالذات ال يتناسق وال يتوافق مع حقيقة ومعنى 

 يّ منطقال بنيويّ ا التفاقم ال، حكما وتخفيفا من لدن رّب  رؤوف رحيم. وأمّ الّشارع

ة، وهو فالرابط 'مع' باعتبار منحى الكالم هنا من متضمنه المعية والمضارعة الزمني

 في تحققها وتحقق حكمها تكون مع شرط وآن عدم سريان الرّخصةفاسد لكون 

الحكم األصل العام في شروطه الغالبة األصلية، وهو المراد هنا عند الرازي 

 بالمانع.

 عنه هو جعله باللفظ د  ولَّ ما ت   من شرِّ  باألصّحِ ومن عظيم وفاحش االختالط، أو      

 والحجَّ  والجهاد   والتعازير   والحدود   والمعنى، أدرك ذلك أم لم يدركه، جعله الصلواتِ 

ه . وهذا حقيقة حكمنا أنه ال يلفظ به وال يسطره إال مختلط  عقل ه أو فجِ ر  الح   ن  مِ  اقد 

ة يّ بيانعقله لآلية في عالقتها الحقيقة وكلية. ناهيك عن اعتباره أو اعتبار 

 في سياق وداللة الرازي . والمانع  مع ما ذكر من الفروض، جعلها مانعا   ةشرعيّ الو

، وفي شروط وحال عدم سريانها، حال الرّخصةكما قلنا هو النص الحاكم قبل 

ط والحكم من األفعال واألركان. ومن ثم يستنب الّشارعانتفاء جوازها مكان ما فرض 

، الذي المانع )الحكم العام( هو مقابله، الرّخصةجعل نفس دليل  لّشاطبياأن 

لك ، وذلك في كل كالمه هنا؛ وال داعي لتعقب ذجعله هو المانع، فقلب األمر قلبا  

 فكما قال أبو حامد الغزالي رحمه هللا وإن أخل بمقتضاه كثيرا في -كله جميعا

 كتابه المستصفى299، قال رحمه هللا:

                                           

 299 المستصفى من علم األصول لإلمام الغزالي- تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان األشقر

45ص -1ج -الرسالة مؤّسسة -       
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 مقّدمة الكتاب ]في المنطق[300

ي، الحقيق. ونذكر شرط الحد «البرهان»و «الحد»مدارك العقول، وانحصارها في   

 كتابي، وأقسامهما، على منهاج أوجز مما ذكرناه في الحقيقوشرط البرهان 

.«معيار العلم» كتاب، و«محك النظر»  

 به، بل الخاصّةمن جملة علم األصول، وال من مقدماته  مقّدمةوليست هذه ال     

العلوم كلها، ومن ال يحيط بها فال ثقة له بعلومه أصال.< مقّدمةهي   

عالى وهللا تعالى المستعان وهو حافظ لدينه وبالغ أمره وحجته، إنه سبحانه وت     

 عزيز حكيم.

 

 

  

                                           

  300 ما بين المعقوفتين عناوين مزيدة على الكتاب مضافة من طرف المحّقق - أشار إليه في )ص23(
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 الفصل  الرّابع

 

  مقاِصديّ الجدل ال فساد  

البن عاشور الّشريعةقاصد دعوى علم مَ  طالن  وب    
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  الطّوفيّةب الّشريعةر تبديل و  تبلْ  - 1

'الّشريعةعلم مقاصد ' في دعوى ابن عاشور  

 

نى من االعتبار البياني الجدلي للفظ 'المصلحة'، أي باعتبار المع هنا ال بدّ       

 'المقاصدي' بإهمال فساده اللغوي.

ظهر ، يالمصلحة' تحديدا  ه عن المصلحة والمفسدة، وفي فصل 'بيان كالمفي      

أثره، بين الفعل و التّصوّرعدم االنضباط وتردد  تامّ سابغ عند ابن عاشور وبوضوح 

 والجوهر ووصفه، وبينهما كليهما جميعا.

، فهي آثار وغايات.301        وإنَّ ما المصلحة الحكمة، حكمة الحقّ ؛ والمصالح ت ح صَّل 

  

 إن على مستوى ضالله البعيد في مقولهم: هذا هلل مقاِصديّ تبلور الزعم الو     

أو  !ا  من دون هللا نصيبا مخصوص)المقصودات(بزعمهم وهذا للعبد حظا في المقاصد 

إلى  من خالل نقل مرجعيتها وتحويلها الطّوفيّةب الّشريعةفي سعيهم لتبديل 

مرجع المصالح؛ وهو مرجع ليس له من المستند إال محض الجهل وما تهوى 

هنا  ا عند ابن عاشور رحمه هللا تعالى. ونحنجليًّ  األنفس؛ هذا التبلور حصل واضحا  

 وأحسنهم بالء في النّاسأشياءهم، والعلماء خير  النّاسلسنا في مقام بخس 

ند ألمتهم ودعوتها إلى الخير خير المقام ع بما أسدوا من جليل النفع ؛ لهمالحقّ 

ا من ربهم وهللا تعالى ال يخلف الميعاد. وعد   ،ربهم وعظيم األجر وجزيل الثواب

ا نتلوه ولكن هي السنن في االستخالف والعاديات؛ وقد أقسم إبليس لعنه هللا كم

لهم صراطك  أغويتني ألقعدنّ : }قال فبما الّدينم ذكرى وقرآنا مجيدا إلى يو

لهم' المستقيم ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائ

(16..15وال تجد أكثرهم شاكرين'{)األعراف  

 وحقيقة   حا  اضِ و   را  ه  و  ه ج  نا نعني به حصول  ر فإنّ و  عندما نتكلم هنا عن التبل       

ا فإنهم، وكم الّدينووجهة  الّشريعةا األمر األول الذي يهم الغاية من . فأمَّ شاخصة  

 وحظ هللا تعالى المكلَّفمقارنة زوجية لحظ بمادة  الّشاطبيو  اهر وصريح عند ه

 والعمه الّضاللكما زعم، وكما سوف نبينه أوفى البيان حجة، فقد انتهى بهم 

ق قولهم وما انتهى إليه عندهم غايته خدمة اإلنسان، فطاب الّدينحتى كان 
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هم المذهب 'اإلنساني' كدين عند أصحابه وملة وجودية. وهذا تبلورت تصوّر

فصل '. وإذا كان هذا الالتّشريعحقيقته عند ابن عاشور في فصل 'القصد العام من 

ما سوف ال ي مترى فيه ك نا  بيّ  فسادا   ة فاسدا  دالليّ ة واالستيّ التّفصيلفي جملته 

له:عم ما جاء في أوّ ه يكفي بخصوص وضوح القول والزّ ويستبين، فإنّ  يتّضح  

التّشريعالمقصد العام من >  

على مقاصدها من  الّدالّةاإلسالمية  الّشريعةإذا نحن استقرينا موارد      

صد العام ، استبان لنا من كليات دالئلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقالتّشريع

واستدامة صالحه بصالح المهيمن عليه، وهو  األمَّةنظام هو حفظ  التّشريعمن 

ن نوع اإلنسان. ويشمل صالحه صالح عقله، وصالح عمله، وصالح ما بين يديه م
 موجودات العالم الذي يعيش فيه.<302

، وقد عظيم   في مرجعها، وهو ضالل   الّشريعةا األمر الثاني، أمر تبديل وأمّ      

هو ما جميع الجهات ومن حيث ال يعلمون وال يشعرون؛ فأقسم اللعين ليأيتنهم من 

بدأ مسلكا من مسالك األحكام في نزر من األحوال إلى أن استحال دعوة صريحة 

ْوه   !'الّشريعةعلم جديد 'علم مقاصد إلنشاء والتقرير ب حالله ، ثم إاسما َسمَّ

مَّىمحل  إلى  الحقّ علم أصول الفقه؛ وذلك بمعرض عن األسماء يؤول في  م س 

. وهذا تبلور للّشريعةة تبديال الحقيق، ومنه يكون في الواقع والّشريعةتبديل مرجع 

 دءا  ت بعضها من بعض؛ بالضاّلاللمجمع القول عندهم، جمع الوصل بين  وجاء جامعا  

سانية' ة 'اإلنواجد بملّ بعظيم القول ومنكره بحظ ونصيب العبد في العبادة، إلى التّ 

هراء، إلى ة القول بهذا الالحقّ ة مزعومة، وال ينبغي للفلسفة فلسفيّ لطائفة  مذهبا  

لكليات ، إلى االثالثيّ  التَّقسيماإلنساني في  مقاِصديّ ال الضاّللمن بعد  التحكّم

الخمسة أو كما هو عددها عند كل متجرئ على هللا تعالى بغير علم وال هدى وال 

ى إل الحقّ من  الّدينالبعيد، ذلك الذي يبدل في مرجع  الضاّللمنير؛ إلى  كتاب

. هذا هو الذي جمعه واختزله جميعا الحقّ ركن ال وزن له إال ما هو عند الجاهلين ب

.'التّشريع'أنواع المصلحة المقصودة من  الفصل أو العنوان  

يدها ا من أن تكون للعنوان غاية في مضمونه غير التي يفوإنَّ لك أن تعجب حقًّ      

باطل وال ،ة هو األساس العوج الظاهر عوجهالحقيقويحتويها بيانه؛ بل أن يكون في 

'علم  هم وعظيم جهلهمتصوّروه بفاسد لركن االسم الذي سمّ  ،البين بطالنه

 ون. حتى آلوهم ال يشعر الّشريعةلمرجع  لون  دِّ ب  هم فيه م   ؛'الّشريعةمقاصد 

هذا واعية واالختيار؛ وإن األمر اختلط عليهم وسارعوا بإلى القول بالطّ  الضاّلل  بهم 

له  ض  الميثاق نق د  ع  ب   وإنما ذلك في اإلسالم والدخول في ميثاقه، وليس   .القولة
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ين ة، مما هو مبالضاّللولعهوده؛ فهذا ليس يلتبس إال على من به عمه وغشيته 

 التي األمر فيها هلل الحقّ ال على شريعة  ،اإلنساني بِ ه  ذ  الم  وواضح على مسلك 

 تعالى، وما كان لمؤمن وال مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من بعده أبدا.

ال الكبرى واإلشك القضيّةلنحاول بإذن هللا تعالى وتوفيقه أن نعرض لهذه      

ة الّداللعليه  ؛ وأّي شيء هو أعظم خطرا من هذا، ممالألمَّةالخطير  منهاجيّ ال

في مسارها االستخالفي، مما هو  لألمَّة الحقّ والمسلك  الصَّوابريق على الطَّ 

 وحاال   ، كيانا  الصَّواب، من جهة الخطإ والحقّ مستند موقع ومنحى مسارها في 

!ونهجا    

 تبعيَّةمآخذ الموضوع، أو لنقل مآخذ الكالم والحديث وإن كان األصل فيها ال     

كال مع النظر، أي يفرضها الموضوع ذاته وطبيعته ومواضع نقاط اإلشة تناسقيّ ال

لحال فيه، فإننا ومن دون اإلخالل بشرط االستيفائية الدنيا في التوازن كما هو ا

تثبيت اإلنسانية، إذ تحصل وكفله دليال نقل و مذهبيّةوالشأن هنا في أمر ومقول ال

 وغاية دوا أحق به من حيث مقصفيه إلى مواضع نراه التّفصيلالنص أعاله، ننسئ 

ضي ، المتمثل في إصالح وتقويم العقل العربي اإلسالمي، مما يقتالكتابهذا 

.المنهجّيِ  تناسقا وتوافقا على البعدِ   
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الّشريعةمختلق اسم علم مقاصد  ؤّسسعاشور ي بن  اِ  - 2  

!عريعلى الخطاب الشِّ    

 

 هو ما، إنَّ هذا العنوان أو الفصل الذي ننقله هنا إال قليال منه نؤكد أنّ و ه  وِّ ن ن       

 رالتّصوّ الزبة. وهذا الكالم والفصل هو جامع ما عند القوم كلهم من  الحقّ ضرورة ب

قدره: قَّ وما قدروا هللا تعالى ح   الحقّ والعلم، وفيه  اهر مدى الجهل ب  
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ى عل لي  ه األوّ ما قيام  لين واآلخرين كون أّي علم إنّ ال يختلف العالمون من األوّ      

، أي تحديد األساس المقوالتي وتصديقه الموفي منطقيّ تقرير أساسه ال

م ضل يدعو إليه من اتبعه.و ضال ما هو ضالل  وغير هذا إنَّ  لتقريريته؛  

لمقاصد عنينا باختالف غرضه عن العنوان أعاله الذي هو الجامع لزعم أهل ا     

قوله:  غايته المصرح فيه أن 'التّشريع'أنواع المصلحة المقصودة من بيانه 

 'وليس غرضنا . . .  شرعيّ ة إسالمية'303 وهذا هو المنطبق بقوله:

د إلى حق علينا أن نعم الّدينة للتفقه في قطعيّ 'فنحن إذا أردنا أن ندون أصوال      

معيار مسائل أصول الفقه المتعارفة وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين ونعيرها ب

معادن  فننفي عنها األجزاء الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف النَّقدالنظر و

، الّشريعةمدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد 

 الفقهية، األدلّةل الفقه على حاله، ت ستمد منه طرق تركيب ونترك علم أصو

راِدق مقصدنا هذا من  ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه منزو تحت س 

تدوين مقاصد الّشريعة، فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل: علم مقاصد 
 الّشريعة'304

≈ 

قال ى ترديد قول الجويني حتى يكاد اللفظ نفسه كما ساقه نو  سِ  هذا ليس  ف    

عند ابن تيمية' الدكتور يوسف أحمد محمد  الّشريعةعن مراجعه مؤلف 'مقاصد 

 البدوي:

ة >ويرى بعض المعاصرين أن الجويني قد مهد األرضية األساسية والمرجعي     

 ون في هذا الزمنفي زمن الثيات الظلم، وعلل بما فيه الكفاية موجب عدم الرك

طع، إلى مطلق المصلحة، مقابل ضرورة التماس مرجعية قائمة على اليقين والق

 ةرعيّ ش للفقه وأصوله، بل من مقاصد ظنّيةوذلك االلتماس ال يكون من األحكام ال

كلية، محصورة مضبوطة)1(، لبناء أحكام يقينية، والتخفيف من كثرة الظنيات 

واالختالفات)2(. ويرى الجويني أن بناء هذه المقاصد على اليقين يستدعي نخل 

من مطلعها إلى مقطعها، وتتبع مصادرها ومواردها، واختصاص معاقدها  الّشريعة

 وقواعدها، وإنعام النظر في أصولها وفصولها، ومعرفة فروعها وينبوعها، واالحتواء

لمها على مداركها ومسالكها، واستبانة كلياتها وجزئياتها، واالطالع على معا

ومنا مها، واإلحاطة بمبدئها ومنشئها، وطرق تشعبها وترتبها، ومساقها 

 ومذاقها)3(.
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398( الصغير، الفكر األصولي، ص1)  

400( المصدر نفسه، ص2)   

  )3( الجويني، الغياثي، ص397 <305

ا نصًّ  لفي األوَّ  يجمعان معا   منطقيّ وال علميّ ال التّمحيصوكال النصّين من حيث      

، أي ما دون علميّ الدركات الخطاب  الثاني نقال وفحوى، يجمعان بين أحطِّ وفي 

ة حقائقيّ لاة غير المنضبطة وأوصاف القيم بيانيّ اللغوية وال الصّيغالشعري، وإطالق 

 ربّ مرجع شريعة رب السماوات واألرض  لألمَّة التّشريعفي مجال خطير يهم مرجع 

.التّحديد، على غير بصيرة وال ضابط من العالمين  

!ه ليس في كون بيانات إنشاء العلوم أعجب من بيان ابن عاشور هذاأال إنّ        

عن مدى أو متى كانت العلوم  الّسؤاللن يكون العجب في حّد  الطّبعوب     

عري؛ وهنا نحن ال نحكم إال من الخطاب الشِّ  تتأسس على ما هو من البيان أحطّ 

ه.فيه تكرار أو ترديد شطرّي، أي تطابق شطريأعاله، الذي يالحظ  من خالل النصّ   

'ندون أصوال ة الخطاب أو ما هو دونه شاخصة؛ فمادة قوله: وحقيقة شعريّ      

ها من أخطر المقامات وأعال علميّ ونحن في مقام  'الّدينة للتفقه في قطعيّ 

تدوين ال حقيقي. إنّ  علميّ إطالقا، ليس يدل إال على فساد بل افتقاد أدنى تواجد 

ا طقيّ منيتجاوز الجمع، والجمع ليس هو االستخراج واالستنباط. وكذلك  ليس معناه

ضباط ؛ وكان االنالّدينا بين و يفة األصول والتفقه في ا ال توافق أبعاديًّ ومعرفيًّ 

كان ليحجزه عن هذا االختالط وفساد البيان؛  ،علميّ االصطالحي كشرط عملي 

!ومإنشاء العل لعلم مزعوم وك ِفي  عناء   إنشائياًّ  انا  لكن اإلشكال هو أن يجعله بي  
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قاصدة المَ قطعيّ صوى في معنى فسطة الق  السّ  - 3  

 

تي الة المّدعاة وقطعيّ ة الالصّفمن هذا كله هو مفارقة  للعجب لكن األكثر إثارة     

هي على طرف لسان القوم جميعا، وكأن مجرد التلفظ بها يغني عن تحققها، 

عن حقيقتها. الّسؤالويرد   

 والسنَّة الكتابوالمفارقة ليست فحسب في باطل دعواها كون ما دون      

ة؛ وما دون اإلجماع في االجتهاد قطعيّ المثبتة في هذا المجال ال تنبغي له ال

ء يخرج عنه؛ بل أيضا على المقتضى الموازي لهذا االدعاواالستنباط هو منه ال 

 الحقّ ة على مستوى قوام بنائهم ومستنده في قطعيّ ومزعوم بيانه في ال

 والميزان.

لى ما يبنيه ع !ذلك وأن هذا الب ناّء يبني علمه المزعوم يا لألسف وياللمفارقة     

؛ يقول ابن عاشور:قوّض به أو سلب كفاءة ونجاعة صرح وبناء علم أصول الفقه  

نية لمتطلب هذا الغرض، بيد أن      ه 'وقد يظن  ان أن في مسائل علم األصول غ 

 إذا تمكن من علم األصول رأى رأ ي  اليقين أن معظم مسائله م ختلف فيها بين

ئت النظار، مستمر بينهم الخالف في األصول تبعا لالختالف في الفروع. وإن ش

ات ف في األصول ألن قواعد األصول انتزعوها من صففقل: قد استمر بينهم الخال

وَّن  إال بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين. ع لى أن تلك الفروع، إذ كان علم األصول لم ي د 

 جمعا من المتفقهين كان هزيال في األصول يسير فيها وهو راجل، وقل من ركب

عيت نزاِل فكان أول نازل؛ لذلك لم يكن علم األ تهي صول منتهى ينمتن الفقه فد 

 إلي حكمه المختلفون في الفقه، وعسر أو تعذر بهم الرجوع  إلى وحدة رأي قريب

 أو تقريب حال.'306    

وجلّي وصريح غير مبهم أن المرتكز البنائي لبناء علمه المزعوم هو    

قه 'مسائل أصول الف بل تحديدا   'مسائل أصول الفقه المتعارفة'

.المنزوية'  

قوم، ة هنا في بيان القطعيّ في تبيان حقيقة ال هكذا وإذا كان هذا كافيا       

 أس أو هو يحسن مزيد من البيان منفي شيء، ال ب الحقّ وأنها ليست من 

 هو ن والقطع دابر المعاندين، ال سيما وأن األمر هنا والشأن ليس بالهيّ  أجل

 كغيره من وارد المواضيع.
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أحمد  الدكتور يوسف به خصّ  'عند ابن تيمية ريعةالشّ مقاصد 'ه كتابفي     

ي محمد البدوي المبحث الثالث من الفصل الثاني لموضوع القطعيّة هذه ف

تقرير المقاصد بمفهومها االستيعابي  واالستيفائي المزعوم، هذا محتواه 

 وما جاء فيه307:  

                                           

  307 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية – ص241..247



 ضالل المقاصديين

 

274 

 

 



 ضالل المقاصديين

 

275 

 

 



 ضالل المقاصديين

 

276 

 

 



 ضالل المقاصديين

 

277 

 

 



 ضالل المقاصديين

 

278 

 

 



 ضالل المقاصديين

 

279 

 

 



 ضالل المقاصديين

 

280 

 

 



 ضالل المقاصديين

 

281 

 

فيه  على خطر البيان والحذر مما يلتبس التّنبيه هنا ال مناصَّ وال بدَّ من      

من المعاني على األذهان. إنّه وكما قلنا من قبل ال ي ماري أحد في أّن كّل 

إال  ه، ليس يكونتشريع أّي كان مصدر ه، وفقط بشرط العقل تّم استصدار  

، وأهداف  لهذا  اتدوصبمق يِّن ت  ا ع  ؛ ذلك أّن القصد  من ك التّشريعبدء  د ت  ّدِ ل ح 

ى نون هو التنظيم  على قواعد  ومساطر  تكفل  قيام ه وشروط سيرورته إلقا

ِد من آ دَّ ، وتعليل وداتصجاله. وبمعنى موجز، لكل تشريع مقالم ح  ه وغايات 

 ما يصدر عن عقل؛ فكيفالحكمة من العقل، وكل قانون إنَّ  هو أنَّ  منطقيّ ال

!عة هللا تعالى أحكم الحاكمين؟بشريّ   

ي الذي ينهك النفوس ويضن العناء، عناء الجدل العقيم، وإذا سنختزل     

 الّشريعةة مقاصد قطعيّ 'لنقول بأن هذا المبحث بعنوانه  العقول،

 بحسب موضعه من ا حتى ليس مناصّ منطقيّ هو من البديهة الضرورية' 

علم دها كسب صدقية األساس البنائي للومقص سفسطائيّةاعتباره مادة 

والميزان إال ما سموه من أسماء  الحقّ المزعوم الذي ليس له في الوهمي 

!'الّشريعةعندهم 'علم مقاصد   

حكمة، وهللا كل شريعة هي من عقل وله فيها  هو من البديهة ألنّ      

الحكمة لعقول يستحيل في حكمه نفي تعالى أحكم الحاكمين خالق ا

وم شعري هل هؤالء القالبالغة من حكمه وشريعته سبحانه وتعالى؛ وليت 

!ا يفقهون؟حقًّ   

ده، إذ األعمال مرجعها ووإذا كنا في حقل العقالء فإن لكل سلوك مقص     

ّم والنية والعزم، فال سلوك إال لمقص ان هو د، والكالم والبيوعند اإلنسان اله 

عند علماء الشأن من السلوك. فالعنوان أو المبحث الذي هذا عنوانه له 

ات 'إثبد ابن عاشور في عنوانه المرتكز لكل بنائه وه مقصد، وهو ذاتومقص

كال كما سنعرض إليه بعد قليل. ف' التّشريعمقاصد من  للّشريعة أنّ 

المادتين والعنوانين سفسطة سمجة في مقام من القول عظيم، ألن 

تقرير  عندهم هو دو، المقصاتدوصود هنا ليس فيما تلتبس فيه المقالمقص

لمزعوم علمهم، ممثال ومنطبقا األساس البنائي الحكم التأسيسي أو 

 الضرورية. وهو عنوان وأساس التّشريع اتدوصأو مق التّشريع اتدوصبمق

ا ليتهم ؛ ويالطّوفيّةيتطرق لشريعة المقاصد  ن  م   لِّ متبنى بذات اللفظ عند ج  

عنوان بطالن زعمهم؛ وكل شيء أو  الحقّ هذا األساس هو في  انتبهوا أنَّ 

ى في العلم وأولي النه الرّسوخقل إن برهان اإلبطال قريب للنا ر من ذوي 

وسلف  هألمعنا إليالمقرر بالبديهة كما  أو التنكير والبصائر؛ فإنه في اإلنكار

يه الذي تقوم عليه السماوات واألرض وما بينهما ترتبط ف الحقّ ذكره، ألن 

 بير،أو المقصودات بصحيح التع لحكمة. وإنما هذه المقاصدحقيقتا العقل وا

. ليست في مجال إدراك العبد المخلوق العابد وال في مناله إحاطة وهيمنة

ودعواهم. ينمقاِصديّ الوهذا هو المبطل لزعم   
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ة العنوان، ونحن هنا ال نريد المصدر فسطة في مادّ السّ  ه  ج  ن و  إذا تبيّ      

 طر األولد السّ مجرّ  ، فإنَّ منطقيّ للقول كموصوف، ولكن السفسطة كحكم 

رها؛ ة المراد تقريقطعيّ كاف وحاسم في التفاوت، وأيضا في الحكم بعدم ال

 فمجرد لفظه:

 'لقد ذهب كثير من العلماء . . .'

.الّدليلهذا وحده يكفي في الحكم على تخلف  إنّ        

   :علميّ ما دمنا في حقل  الصّيغثم هذه التعابير أو لنقل      

، على الجزئية وعدم 'هؤالء'صيغة تأكيدية، أي مادة : 'ومن هؤالء' •     

!والميزان؟ الحقّ ة في السماوات واألرض وفي قطعيّ اإلجماع؛ فأنى له ال  

'الّشريعةة مقاصد قطعيّ الجويني: فقد نادى ب – 1' •       

اني، حاصل. وإن كان الثبالقول لِ  من البدائه، فذلك تحصيل   فإذا كان هذا      

مَّىأي األساس البنائي ل  علم المقاصد، هذا إخبار بوصف النداء الذي م س 

ذا علم الئه بالبرهان. بل إعوى، وليس ينقل وال هو بمفيد ثبوت إدصاراه الدّ ق  

ه لعناصر التّحديدالمنطق أن األساس البنائي من شروطه شرط  في درس

يل للفضاء والبناء، فإن أبا المعالي وفي معرض تفص ستيعابيّةوشرط اال

 القول في اإلجارة يقول بالحرف:

ه 'من سبق عقده قبل ورود الشرائع إلى تقدير ورودها بالمصالح، فإن     

رورات، ويختبط في وجوه يسبق مع هذا العقد إلى درء الحاجات والض

ات؛ االستصالحات؛ فإنه يتعارض فيها الظنون باإلضافة إلى الحاالت والدرج

على ورود الشرائع. ثم إذا تمهد  الّضبطفيتوقف ال جرم فيها   

ن غيبا جرى القياس فيه. ومستنده يكاد أن يكو الّشرعباب من االستصالح ب
 ال يطلع العقل على حقيقته، فيكله إلى فاطر البرية سبحانه وتعالى.'308

≈ 

 بمعطى ت  ب  ث  م   لعناصر األساس البنائيّ  التّحديد ف شرطِ فهنا تخلّ      

الجهل. مقّدمةو  

د ف في سؤال إلحاق اإلجارة بالقياس، أي على عقمن التوقّ  وهنا ال بدّ      

 البيع، وقوله:

'ومن قال 'اإلجارة )خارجة( عن القياس فليس على بصيرة في قوله،      

فإنها إن خرجت بخروجها عن االستصالح، فهي جارية على مقتضى 
 الحاجة؛ والحاجة هي األصل، واالستصالح باإلضافة إليها فرع.'309

                                           

  308 البرهان للجويني – ص217

  309 ن م – ن ص
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يع الجويني قياسية اإلجارة على الب نريد أن نبين هنا خطأ ردّ  الطّبعب     

ه ويني ومن تبعالج   تصوّروحسب  ،حسب مفهومه امل االستصالحع إلى

الح.حتى انتهى إلى جعل المثلية في القصاص من االستص التّصوّرفي هذا   

وضة باعتباره المعا واالستصالح هنا عند الجويني هو اعتبار اإلجارة بيعا       

ة لموجود بمعدوم، إذ البيع حاصل حقيقة بالمعاوضة كضرورة وحاجة ماسّ 

ب حس الطّبعليس يسلب صفة البيع فيها عدم وجود أحد العوضين؛ هذا ب

 اعتباره، وتبعا لمفهوم االستصالح عنده.

 الكتابلم المنطبقة باألخذ بع الرّبّانيةلكن هللا تعالى أمرنا في التنزيل ب     

واألمر العلي الحكيم.:   الحقّ راسة، وهو والدّ   

ليه "عن حكيم بن ِحزام رضي هللا عنه قال: أتيت رسول هللا صلى هللا ع     

ع له من وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتا

( 1232السوق ثم أبيعه؟ قال: ال تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي )

( وأحمد 2187( وابن ماجة ) 3503( وأبو داود )4213والنسائي )

(.1292( وصححه األلباني في رواء الغليل )88714)  

 

في النهي عن بيع المعدوم، كما هو سار  الكتابهذا أصل من علم  وإنَّ      

ه لفظا واصطالحا عند أهل العلم والفقهاء. وهكذا فلم يكن من خالف في فق

من  هذا الحديث، من بعد تقرير القول للجمهور بالنهي عن بيع المعدوم، إال

تحديدا من عنصر 'المعدوم' في ما هو والعندية في ما هي. وهذا بيانه و

واضح ويظهر جليا في أدنى اضطالع على األقوال الواردة في ذلك. وهكذا 

 كما يقول 'جواز بيع المعدوم إذا كان محقق الوجود' فمادة بيان قوله

 كما هو عند ابن 'معدوم موصوف في الذمة'به ابن تيمية رحمه هللا أو 

لفة ة مختبيانيّ فهذه كلها مواد 'معدوم تبع للموجود' رحمه هللا أو  القيم

ل ما وملتبسة وباطلة، وباطل طعنهما في صحة الحديث الثبوتية، وباطل ك

 يغالصّ ات من بعده؛ فالمعني بالتأطير في هذه التّفريعجاء وتولد عنه من 

مجال عملي له أبعاده المالئمة  الّشريعةليس معدوما؛ ذلك أن مجال 

لعملي ألحكامه وحيزات فضائية خاصتها المميزة التسديد والتقريب والبعد ا

؛ فالسلم واإلجارة واالستصناعاإلنساني االجتماعي والعملي. ومنه 

 كل ذلك يعتبر فيه موضوع العقد عمليا موجودا غير معدوم؛ فال

ار والمعي الخاصّة يكون ضمن حديث النهي عن بيع المعدوم. وهذه

 ، هو الذي يؤطر به إشكال حديث خيار المجلسالضّبطالعملي ب

  كما جاء في تعقيب وبيان اإلمام مالك رحمه هللا في شأنه.

فقول الجويني إذن خاطئ، إن في أخذه باالستصالح، أو في اعتبار      

ض وعدم إدراك حقيقة اإلجارة كبيع حقيقة لمنفعة ع الِعلّةجهة القياس، و



 ضالل المقاصديين

 

284 

 

موجودة عمليا ومعياريا بحسب األبعاد العملية لمجال سريان قوانين 

.الّشريعة  

 

طقا من الصّحيحالمعيارية أيضا، إنه لمن العجب وإنه من غير  النّاحيةومن    

انتماء  عليها ضبط   ر  س  ع  ي   ة، أن  عقليّ أن يعسر على عقل أو طاقة وسعة 

اإلجارة وحقيقتها، وهو كما رأينا سؤال حله ال يخرج عن سعة العقل في 

ان االستخالفي كمجال سري الحقل أنساقه األولية البسيطة في اعتبار

اتها الهامة مكوّنة عقليّ ة. واألنساق هنا أو السعة اليّ التّشريعالقواعد 

ولى أي ة األعقليّ ال سقالنّ ( ووالسنَّة الكتاب) الكتابوالرئيسة: البيان وعلم 

ل لمجاعلم المنطق؛ والبساطة واألولية في اإلشكال أنه يرتبط فقط بأبعاد ا

والتقريب  فالمتحقق عمليا وعلى التسديد العملية وبعده التقريبي العملي.

 هو ما يتوافق مع الطّبعة للموجود؛ وهذا بالّداللالعمليين يلحق بحقل 

الواردة مما سقناه آنفا. الصّيغتناقض   

لهذا العقل بهذا المشكل أو هذه المشاكل في هذا المستوى أو  عجبا       

ى هذه المستويات البسيطة ثم هو يتطاول متجاهال قدره يزعم أنه قادر عل

ك اإلتيان بعلم يضاهي علم الفقه بأصوله بل ليحل محله، وأنه وهذا كذل

ه إال مما ليس يحيط بعلم ّشريعةاله على مقاصد ؤّسسليس أعجب منه، ي

!عالم الغيب والشهادة العليم الحكيم  

ا، إال وعلله ةشرعيّ ال في إثبات األحكام  عقليّ 'فكما أنه ال مجال للنظر ال     

في تحقيق وجود علة األصل في الفرع)3(، فكذلك ال مجال للعقل في إثبات 

بناء على المصالح التي يراها العقل، وإنما دوره في  ةشرعيّ ال األحكام 

.الّشرعاستكشاف المصالح التي جاء بها   
 )3( انظر الغزالي، المستصفى، ج3، ص592 -593'310

 

مر ويكفي مثال ما نحن فيه؛ فهذا العقل الذي امترى في صحة ثبوت أ      

ا هي تعدد رواته ومخرجوه ومثبتوه، امترى فيه لعلة  اهرة هن شرعيّ 

 ةشرعيّ  عسر التوفيق وعدم التحصيل على انتظام في االعتبار له مع 

ة في اعتبار مدلوالت عقليّ السلم واإلجارة، وذلك مرده سعة األنساق ال

حة البيان وخاصات مجال القانون؛ واألمر بالمعنى ثابت في أعلى درجات الص

 في حديث نهي أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، الذي اتفق على

إخراجه إماما أهل الحديث البخاري ومسلم رحمهما هللا تعالى؛ وهو 

 دالتّحديعلى  لالتَّعليالحديث أيضا الذي يدل على ضالل التقول في 

 والقصر. 

                                           

  310 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية - 295
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ما سطر عليه في فقه هذه األحاديث  هذا العقل هو كذلك الذي أشدّ      

الة في النهي في الجه الِعلّةوما عرض فيها من االستشكاالت، هو أن يعين 

كن ة علة في ذلك. لإلى الغرر منبها على انتفاء كون العدميّ  المؤدية إمكانا  

 الّشارععلى الجهالة والغرر تقول على  لّةالعِ غير ذلك والقصر في  الحقّ 

 سبحانه وتعالى بما ليس بحق؛ وهو منكر من القول عند هللا عظيم؛ وهو

ا لمن لمن يعتبر وآتاه هللا تعالى من عنده نعمة البصيرة يكفي زاجرا وواعظ

         يتعظ في الحكم في زعم أهل المقاصد.

'عن طاوس عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا      

اس: عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قلت البن عب

( 2132كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. رواه البخاري )

(.1525ومسلم )  

ستفهم عن سبب (: "معناه أنه ا4/349قال ابن حجر في فتح البارئ )     

هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر 

رواية  المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم، ويبين ذلك ما وقع في

؟ قال : سفيان عن ابن طاوس عند مسلم قال طاوس: قلت البن عباس: لِم 

نار ذا اشترى طعاما بمائة ديأي فإ !أال تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ

 مثال ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام آلخر بمائة

مائة وعشرين دينارا وقبضها والطعام في يد البائع، فكأنه باع مائة دينار ب

ال وعشرين دينارا. وعلى هذا التفسير ال يختص النهي بالطعام؛ ولذلك ق

ب كل شيء إال ى مثله. ويؤيده حديث زيد بن ثابت "نه ابن عباس: ال أحس 

حوزها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ي

 التجار إلى رحالهم" أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. انتهى.'

≈ 

اصره ، تأطير لعنالّسابقللحديث  علميّ فهذا الحديث وفقهه فيه تأطير      

الة ة أيضا. وكذلك تقرير لجهة ومعنى العدميّ يّ معنى العند خاصّةة،يّ الّدالل

ي اري أثره فالسّ  التَّعليلفي زعمهم، إذ القاصر على تحديد  ينمقاِصديّ ال

المجال االستخالفي ألمر قريب وهو النهي عن بيع المعدوم؛ أنى له أن 

عا؟ جمي الّشريعة أو بالتعبير الصحيح مقصودات لمقاصد التّحديديزعم 

ر بل كل ما ر  هنا ليس فقط الجهالة والغ   الِعلّةف !سبحانك هذا جهل عظيم

لببا من اآلثار في الرّ   امة في االقتصاد واالجتماع داخلة فيية والهدّ الس 

هي عن بيع المعدوم وبيع ما ال يمتلك.حكم وتعليل النّ   

 

 من نصّ ؛ فالذي سبق الّشريعةة مقاصد قطعيّ إلى مقول  نعود إذا       

لح لمصا التّحديدو التَّعليلالغزالي رحمه هللا في نفي سعة العقل على 

د ة مقاصقطعيّ ، يبين داللة ما ساقه المؤلف من قوله في عنوان الّشرع
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ل ة وجود المصالح واألصوقطعيّ فإن المراد عند الغزالي ليس إال ؛ الّشريعة

 طعيّ قالتعيين ال الخمسة على بيانه وتعبيره وتعبير من جاء من بعده، ال

ذات  لألساس البنائي. وعلى ةمنطقيّ الروط ، أي بالشّ علميّ ألساس بنائي 

يصح  بن عبد السالم وتلميذه القرافي رحمهما هللا؛ وليس الوضع مقالة العزّ 

ا من العقل أدنى مم ة  جّ أصال وال ح   اعتبار ما ليس فيه إجماع حتى وال نصّ 

اره بن عبد السالم، ليس يصح اعتب لعزّ جاءت اإلبانة عنه إعرابا في كالم ا

.قطعيًّا  

سف عن ابن تيمية' الدكتور يو الّشريعة'مقاصد  كتابيقول صاحب      

 أحمد محمد البدوي:

'إن طرق معرفة المقاصد ركيزة من ركائز هذا العلم، وضرورية      

كّمل، فهي وسيلة إليه والّشارعللوقوف على مقاصد  وف ة له، وإن الوقم 
 على هذه الطرق عند ابن تيمية من الصعوبة بمكان'311

تدالل بصدد تبيان ضالل من يرجع إلى ابن تيمية رحمه هللا في االس إننا هنا      

مصالح جود ال، أي ليس بوينمقاِصديّ الة المقاصد كعنصر ومرتكز لبناء قطعيّ على 

اس سطرنا عليه تسطيرا من أعظم البدائه، ولكن بجعلها أسوالمقاصد؛ فذلك كما 

 نالّديلهذا  التّشريع' يستوعب الّشريعةإلطار أو علم حتى أسموه 'علم مقاصد 

 أتاهم الشيطانكما يزعمون لعظيم جهلهم مما  الّشريعةالمجيد ويحل محل علم 

ال  ينبغيان وواالستيعاب، وهذان أمران ال التّحديدأي أنهم يريدون بها  من جهته؛

زَّ ع  وكمال الحكمة، وليس ذلك إال هلل  ةعلميّ الا إال بشرط اإلحاطة منطقيّ يتمان 

لَّ  العليم الحكيم. و ج   

      أال إنه يكفي ما جاء عند ابن تيمية رحمه هللا في هذا:312

                                           

  311 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية: الدكتور يوسف أحمد محمد البدوي – ص201

  312 ن م – ص252-251
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غير له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه، و الّدينكمحبة هللا وخشيته وإخالص 

من  الّشارعذلك من أنواع المصالح في الدنيا واآلخرة. وكذلك فيما شرعه هللا 

الوفاء بالعهود، وصلة األرحام، وحقوق المماليك والجيران، وحقوق المسلمين 

بعضهم على بعض، وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظا لألحوال 

السنية، وتهذيب األخالق، ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الّشريعة من 
 المصالح.«313

≈ 

ا ال الكالم عن االستيعاب المجيد مم ّيِ رِ الح  فبِ  خارم للتأسيس التّحديدعدم      

 ينبغي إال للعليم الحكيم سبحانه وتعالى.

ة دالالته من كل الوجوه وجميع الجهات، ولكن محيط التّحديدواعلم أن عدم      

 الشيطان يجعل على من يقول ما ليس له بحق غشاوة؛ فعدم اإلحاطة بالعلم

 لَّ أحكام العليم الحكيم ج لمصالحالجامع  تّحديدالالزم للمخلوق، ومنه الزم عدم 

 وعال.

لّمِهم:314        وإن هذا الزم ما يوجبونه على العوام حسب مبلغ س 

، ألن معرفة مقاصد الّشريعةليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد »       

معرفة  ، لدونالّشريعةنوع دقيق من أنواع العلم، فحق العامي أن يتلقى  الّشريعة

هم المقاصد المقصد، ألنه ال يحسن ضبطه وال تنزيله، ثم يتوسع للناس في تعريف

د في المقاص ن، لئال يضعوا ما يلقنون مةشرعيّ ال بمقدار ازدياد حظهم من العلوم 

 غير موضعه، فيعود بعكس المراد.«315    

هم والعوام كما هو في مقياسهم ومبلغ سلمهم، بالنسبة للمقياس ف      

من حيث علم هللا وحكمته سواء. الحقّ والسلم   

غير  ون به على الفالسفة الذين يبغونكالمهم فيما يردّ  الزم لكلّ ه كذلك وإن     

هللا تعالى حكما ويشرعون ألنفسهم من حدود نظرهم وعقولهم استقالال عن 

ال يدرك الذي ليس يحيط بأبعاد خلقه ومصالح فيما يدرك و ،وخالقهماإليمان بربهم 

 عندهم إال هو سبحانه وتعالى.  

                                           

  313 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج32، ص233-234 : ن م – أسفل ص252

  314 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية – ص102

  315 ابن عاشور، مقاصد الّشريعة، ص18: ن م – أسقل ص102
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ا جليًّ  استنباطا   انِ د  دَّ ح  هم والحكم على زعمهم ومسعاهم كالهما م  علمفقيمة      

لّ  من ي  هذين المعطيين الم س  .نِ م   

بما  القيم يصرح دائما بأن: أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه جاءت ابن 'كما أن     

ول يحقق مصالح العباد في الدارين، وأن أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العق

أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في األوقات واألحوال واألماكن واألشخاص 

 من مراعاة الطبيب للمريض، قال: »وهل وضعت الشرائع إال على هذا«316.

ه ومع ذلك فهو يذكر أن هللا بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جالئل خلق     

قصر ومعارفهم وعلومهم وحكمهم ت العالمينوأمره، دون دقائقها وتفاصيلها، فعقول 

عن اإلحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقاته317، فهذا أمر يضيق 

 الجنان عن معرفة تفاصيله ويعجز اللسان عن التعبير عنه318.'319   

لم ويجب هنا أن نفرق بين القول بالوجود والقول بالعلم واإلدراك؛ فاألول الع      

 بكونه والثاني بتحديده. وهذا هو الذي يوجه قول ابن تيمية320:

 ليس فيه مصلحة وال منفعة وال حكمة إال مجرد الّشرعوأما فعل مأمور في »     

د منون يفعلونه، فهذا ال أعرفه، بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعالطاعة، والمؤ

العزم، كما نسخ إيجاب الخمسين صالة إلى خمس . . . . وإذا كان مقصود اآلمر 

إذا  كن،يحسن في نفسه، وينسخه قبل التماالمتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس 

في أمر هللا وأمر  حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده، وهذا موجود
 النّاس بعضهم بعضا«321

    ≈  

مراد فما جعله ابن تيمية هنا موضع االستدراك ال يخرج عن حقيقة ال الطّبعب     

م )بتعبيره والحكمة. وهذا هو العلم بالكون والوجود للحكمة والمصالح والمقاصد

فيه فإنه ين، الذي هو المراد االستشهاد له منه التّحديد. ولكن بخصوص الفاسد(

 امل من هم دونهم، هو تعليل األحكلكن الذي يختلط لدى العلماء قبكما تبين. و

عيمن جهة، و ةشرعيّ ال ا على المصالح. وهذ التّشريعلبناء إطار مهيمن في  السَّ

                                           

  316 ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ص357

  317 ن م، ص327. ابن القيم، شفاء العليل، ص395

  318 ابن القيم، شفاء العليل، ص79

  319 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية، ص143

  320 ن م – ص197

  321 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج14، ص146 )ن م(
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قبل أن يكون فقهيا، حله وبيانه يكفي لنسف ضالل بناء  منطقيّ إشكال 

دق عدم التمييز بين االنتماء معا لماص ؛ الخلط وقع عنمن القواعد ينمقاِصديّ ال

 لالتَّعليالحكمة، واختالفهما، أي المصالح عن العلل، من جهة السبق والتأخر؛ ف

ث، والتضعيف للخبر في علم الحدي التّحسين الحق على األحكام كالتصحيح و

.ين الحق كصدور الفعل إنشاء عن األمرمقاِصديّ واألحكام في البناء الضال لل  

ن يقول عنها اب -هللا وأفعاله وبيان غاياتها وحكمتها،  أحكاممسألة تعليل 'و     

: مسألة عظيمة جدا، لعلها أجل المسائل اإللهية، ولذلك فقد بسط  -تيمية 

تب الكالم عنها في مؤلفاته ورسائله، وهو كثير الدندنة حولها، وقد أشار إلى أنه ك

في مسألة التَّعليل مصنفا مستقال لما سئل عنها322، ونص على أنها من أعظم 

أصول اإلسالم323 وأنها تتناسب وتتواءم واألصول الفطرية الضرورية التي جاءت 

الرسل بكمالها وتمامها، وشهدت بها األقيسة الصّحيحة324، ألن القلوب إلى ما 

فهمت أسرع انقيادا، والنفوس إلى ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادا325، 

ومع ذلك، فإن تفصيل الكالم في حكمة هللا في خلقه وأمره يعجز عن »ال: وق

ى كل معرفته البشر، فيكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شيء عليم، وعل

ن شيء قدير، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ومن المعلوم ما لو علمه كثير م

 – اسالنّ ع، وليس اطالع كثير من لضرهم علمه، ونعوذ باهلل من علم ال ينف النّاس

، قال «على ِحك ِم هللا في كل شيء نافعا لهم بل قد يكون ضارا –بل أكثرهم 
 تعالى: }ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم{]المائدة:101[.'326

≈ 

في معرفة المصلحة  الفطريَّ  الّشرط  هي أن  الحقّ بنية هذا الكالم في إّن      

هذا ة بولدها. وبعباده من الوالد ا أرحم  ا حكيم  ليم  ا عبًّ كفلها اإليمان باهلل تعالى ر  

 اصّةالخالعظيمة،  الخاصّةعلى  ة  ولذلك كانت غاية سورة البقرة فسطاط القرآن دالّ 

 التَّعليل( عكس اشتراط 284البقرةوقالوا سمعنا وأطعنا'{)المميزة للمؤمنين: }

سليم مما كان محور التحذير منه له شرطا في اإلذعان والطاعة والتّ  حديدالتّ و

                                           

 322 ابن تيمية، منهاج السنة ج1، ص446،465. وتسمى:أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة

   158،81ص 8ج الفتاوى انظرمجوع: والتَّعليل      

 323 ابن تيمية: منهاج السنة ج3 ص39. درء التعارض ج8 ص54. تلخيص كتاب االستغاثة ج1 ص444

373ص السعادة دار مفتاح القيم وابن         

  324 بيان تلبي الجهمية، ج1، ص203

  325 ابن تيمية، الصارم المسلول، ج3، ص39، 177

  326 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية – ص145-144
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ا علمه على م التَّعليلي الفاسد ألنه قصر التَّعليله إبليس وقياسِ  نسقا في ردِّ 

وعلمه محدود، وبني إسرائيل في قولهم لموسى عليه السالم: }أتتخذنا 

 له على تعليال   لوجه الحكمة في هذا األمر واستبعادا   استفهاما   (66هزؤا'{)البقرة

ر من أفق عقولهم وعلمهم.اصِ الق    

ائيل كفر إبليس اللعين ورده أمر ربه وضالل بني إسر أنَّ  م  لِ عليه، فإذا ع   وبناء       

ان يبنوا  ونمقاِصديّ ال، وأن المصلحة التي يريد التَّعليلفي رد أمر هللا تعالى مناطه 

هن ويحل محله هي أبعد وصال به وأو الّشريعةن يضاهي بناء عليها البناء المهيم

 تيمية  ، وبه قبله أن كالم ابنينمقاِصديّ الما مدى ضالل  الحقّ ، علم بالتَّعليلمن 

من  هو نقض لمذهبهم ونقيض سعيهم، سعي اللعين، أتاهموابن القيم كليهما 

 حيث ال يشعرون.

والمنطق ليس يتجاوز هنا حدود الوجود،  الحقّ االستقراء في كان  إذاف     

ع هو من البدائه، فالرجو والوجود كما تم استجالؤه جلوة الشمس في رابعة النهار

في  هللا تعالى مما وردبن عبد السالم وتلميذه القرافي رحمهما  إلى العزّ 

اء ، واه كل الوهمقاِصديّ ة المصالح بالمعنى المراد والبناء القطعيّ االستشهاد ل

 الّشاطبيقوله والحكم به من بعد توضيح أمره عند  ، مما تموباطل كل البطالن

.سبقفيما   

منة إلى الهي وباألحرى التّحديدإذا كان االستقراء ال يتجاوز الوجود إلى فوأيضا      

م. في بنائه ينمقاِصديّ العلى أحكام المستخلف فيه، وهذا يكفي لدحض زعم 

كل األقوال ي في إفادة حكم الرد واإلبطال، في أا، منطقيّ فإنه هو المستلزم 

ره ممن غيوفي قضية تحديد المقاصد وحصرها، كقول ابن تيمية  الواردة والمعقبة

فيما بعا( )بالتعبير الفاسدطالذين يحصرون المقاصد  قبله ومن بعده، ممن تعقبوا

ت االنتقادافهذه  يعود إلى مرجع العبد فحسب. علمون من  اهر ما ي درك، وفيماي

وحصر عددها ومن مرجع عقل الصحيح(  )المقصودات بالتعبير لحصر المقاصد

مخلوق جهله غالب على علمه، وأنى للمخلوق أن يحيط علما بخالقه سبحانه 

 وجهلهم وما أتاهم اللعين ينمقاِصديّ الوبحكمته في خلقه وأمره هي رد لسفه 

ة لقيّامانزل قرآنا يتلى إلى يوم قال كليم هللا موسى عليه السالم كما من جهته. 

ما  ذكرا ألولي األلباب الذين يخشون ربهم ويتقونه ويقدرونه حق قدره: }ال أعلم

 في نفسك'{ وذلك في سياق كفى به زاجرا ومحذرا من زعم ما ليس ينبغي من

 مقام القول للمخلوق وقول ما ليس بحق:

 اتخذوني وأمي إلهين من}وإذ قال هللا يا عيسى ابن مريم آنت قلت للناس    

 دون هللا' قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق' إن قلت قلته فقد

علمته' تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك' إنك أنت عالم 

(118الغيوب'{)المائدة  
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 وغايتها، وه السورة اآليات في من الّسياقهذا ولينتبه أهل العلم أن موضع      

ن، على كمال التوافق مع المحور الموضوعاتي للسورة المتصدي ألمرين عظيمي

أهل  مه، والثاني: وجوب االئتمار والتحذير من فتنةكأحدهما: شريعة هللا تعالى وح

اءنا. من بني إسرائيل والمشركين الذين قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آب األهواء

لَّ وواسع الحكمة، وذلك ليس إال هلل وإنما الحكم يكون لمن له إحاطة العلم  زَّ و ج  ، ع 

 وال ينبغي ألحد سواه ولو كان كلمة هللا عيسى عليه السالم.

 ويقول سبحانه في شأن المالئكة: 

(107}يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون به علما'{)طه  

(27}ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون'{)األنبياء  

لواسع ليس يكون إال بالهيمنة والمجد ا ينمقاِصديّ العليه، فإذا كان ادعاء  وبناء      

  :خادميبن المختار ال الّدينيقول د. نور  أنهم في ضالل مبين. الحقّ ئهم علم بلبنا

 على سائر ةمقاِصديّ 'وهكذا راح دعاة االستصالح الذميم وأدعياء الهيمنة ال     

، يةالّدينوعموم الضوابط األخالقية واالجتهادية و واألحكام واإلجماعات الن ص وص

راحوا يروجون لما يزعمون ويستنبطون، وقد أخذوا األمور على  واهرها وإطالقها، 

يات ات والتسمالتّعريفوتعسفوا باستهجان واضح وأسلوب خسيس في تطويع 

 والتطبيقات، وتأويلها وفق أهوائهم ونزواتهم.'327  

ن عباده الصالحي  تعالى بما حفظ بهل للخادمي حفظه هللاواعلم أن هذا العم       

شك من خير ما كتب وجليل ما هو من األمر بالمعروف والنهي  لهو من دون أدنى

شيء أجل من األمر بحفظ شريعة اإلسالم، التي أرسل هللا  عن المنكر، وأيّ 

تعالى بها رسوله محمدا صلى هللا عليه وسلم، وأي شيء أعظم من النهي عن 

عي   !؟رّب العالمينالجهول الضال أهله في تبديل شريعة  السَّ

ألفا  الذم والقدح مما وصف به الخادمي أدعياء الهيمنة  كذلك ال تحسبنّ      

، من حقيقة أمرهم، وما نحسب هذا كانت قاسية، بل وهللا لهي أخفّ  ةديّ مقاصِ ال

الذي  من اللفظ، ال نحسبه إال من خلق الكاتب الّسديدوالعلم ال ينبغي فيه غير 

سوى  بالحكم فيهم، ولم يكن له من مخرج فيه الصّريحأمسك لسانه عن التلفظ و

ِهبه، والمتجلي في هذا عنده، المتوافق والنور الذي و   دقيق مسالك الحكمة

حقا والباطل باطال، ونحسب أن هذا الجهد هو  الحقّ ، النور الذي به يرى الكتاب

 من العمل اقتضاء.

                                           

 327 د. نور الّدين بن المختار الخادمي: االجتهاد المقاِصدّي، حجيته..ضوابطه..مجاالته، ج1، ص144، كتاب األمَّة،

ه1419 األولى جمادى         
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عن  وإذا كان لفظ 'الهيمنة' يغني عن كثير مما فصلنا أمره، وهو يغني بتجاوزه     

م ن سؤال اعتبار المقاصد دليال مستقال، إذ الهيمنة معناها االستغناء عن المهي

عليه، مما هو معبر عنه ومنادى دعوة جهوال بإحالل علم جديد 'علم المقاصد' 

ا ة الجامعة المختزلة، فإن مالّدالليمنة' هذه ؛ إذا كان للفظ 'الهالّشريعةمحل علم 

واإلجماع  فصلنا فيه القول بصدد استداللهم في تقديم رعاية المصلحة على النصّ 

والمنطق دليل على عظيم  الحقّ وتقرير دعواهم وعلمهم المزعوم، الذي هو في 

مة في شرط المالء خاصّةابط المنطق في الحجاج واالستداللجهلهم، مخالفين ضو

ة يّ علمالقادح في أي دعوى لل الصّارخ التحكّمفي الدرجة بين الموضوع ودليله، و

، أن في معنى وحقيقة اإلجماع ومفهومه، إلى غير ذلك مما بيناه علميّ الوللعقل 

عمد إلى هذا الذي هو من أحط ما يكون من منسوب السلوك إلى لفظ ي  

ها رسول التي أرسل ب العالمينرّب االستدالل، ليكون تقريرا لعلم يضاهي شريعة 

مي هللا خاتم النبيئين والمرسلين، إن هذا لهو الموصول بمدلول ما جاء عند الخاد

ية'.الّدين'الضوابط األخالقية واالجتهادية و  

و الذي على منواله لزم بناء الحديث في هذا اإلشكال الخطير ه الهام   والمقول       

هللا  عةبشريّ مصدره عقل له مصالح، فما  نك  أن ال أحد يعقل ينكر أن أي تشريع

ن ان في العقول جميعا وفي أي عقل سوي بيشتّ  لكن !تعالى أحكم الحاكمين

جاء بالمصالح وإنها جاءت لها. ولهذا أمكن اعتبار الخالصة  الّشريعةمقول إن 
 والجامع في هذا هو ما قاله الخادمي:328
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ور عند ابن تيمية' الدكت الّشريعة'مقاصد  كتابوكذلك هو ما عبر عنه صاحب      

ه يوسف أحمد محمد البدوي بقوله الذي له عند هللا تعالى عظيم الوزن مما تزن

أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بنور من العلم مبين؛ قوله: الحقّ كلمة   

في  ليس النّاسإلى أن هذا العلم قد أصبح عند بعض  التّنبيه'ولكن ال بد من      

 وبمقاصدها الّشريعةلة مد فحسب بل في حالة طوفان وفيضان ربما أودى بحا

ديث اإللهية واألحا الن ص وصوعاد عليها بالنقض والفض، وقادهم إلى التطاول على 

 النبوية، والبعض اآلخر ينادي ببناء علم جديد مستقل ع علم األصول هو علم
 مقاصد الّشريعة.'329

 يقول ابن عاشور كما ذكرناه سابقا:330

د إلى حق علينا أن نعم الّدينة للتفقه في قطعيّ 'فنحن إذا أردنا أن ندون أصوال      

معيار مسائل أصول الفقه المتعارفة وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين ونعيرها ب

معادن  فننفي عنها األجزاء الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف النَّقدالنظر و

، الّشريعةظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد مدارك الفقه والن

 الفقهية، األدلّةونترك علم أصول الفقه على حاله، ت ستمد منه طرق تركيب 

راِدق مقصدنا هذا من  ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه منزو تحت س 

، فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل: علم مقاصد الّشريعةتدوين مقاصد 

   'الّشريعة

≈ 

وقسمه كما ه في المقاصد هدفه تقرير هذا العلم المزعوم، كتابهذا وإذا كان  

   قال:

ثالثة أقسام: الكتابوقد قسمت هذا '       

ها، وطرق ، واحتياج الفقيه إلى معرفتالّشريعةفي إثبات مقاصد القسم األول      

 إثباتها ومراتبها.

.التّشريعمن  العاّمةفي المقاصد القسم الثاني        
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     القسم الثالث في المقاصد الخاصّة بأنواع المعامالت المعبَّ ر عنها بأبواب فقه 
 المعامالت331

در الص الرّكنإذا كان هذا هو بناؤه فإنه قاعدته األولى التي ال يكون إال بها هو      

  'الّشريعةمن القسم األول، ركن 'إثبات مقاصد 

ته شرط تقرير قاعدي لهذا البناء والعلم المزعوم المتصدّ فهل حقا استوفى      

!وأساسه؟  

في  دالتّحديكله إال التعيين و علميّ ال، وليس ينبغي في المقام وبمعنى آخر     

أشدد بخطره ولزومه، هل حق في  الّشريعةالبيان، وفي ما شأنه عظيم كشأن 

 ، ركن إثبات مقاصدالرّكنبتقرير هذا  العلم تقرير القاعدة للعلم المزعوم هذا

!؟الّشريعة  

كاد ة على طرف لساننا، حتى ال يحقائقيّ الفلئن كانت ألفا  وأوصاف القيم      

ي وما والظنّ  قطعيّ يوجد عنوان أو فصل وما دونه من غير أن تجد فيه ألفا  ال

 ،حواتض ، كما تجلىفيما اتصل باألصول خاصّةسواهما، وإن كان أكثر ما ترد فيه 

ته ليس سديدا ومنه ما ليس يصح، لئن كان ذلك فقمن أن يناسبه على قيم

.فيما هو األساس والقاعدة خاصّةوومعياريته بناء القول كله،   

جتها إلى نتي القضيّةما هو المعيار الذي يتوازى فيه ترجيح استناد المقول و     

لقيمة ليس إال ل بيانيّ ال توّسل)المصلحة( على أن تستند إلى شرطها وملزمها بال

، وليّ أص   قياسا على نصّ  الّشرطة، واألنكى أن يكون قطعيّ وال ظنّيةة الحقائقيّ ال

ذا ، أن يكون هيةالصّدق رِ رّ ق  الم   حقّ  في المنطق وفي القانون جميعا أنّ  والمعتبر  

:الحقّ في  النّاسعلى  بل العلم المزعوم هو ما جاء وننقله حجة الكتابومستند   
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!ينمقاِصديّ الما في جعبة  ل  وإن هذا لهو ك      

اج الفقيه ن اليقين، فإنه بعد العنوان الثاني 'احتيسببيّ والذي يدلك عليه ولت     

 د 'طرق إثبات المقاص ' يستهل العنوان الذي يليهالّشريعةإلى معرفة مقاصد 

اه والبين بقوله الواضح فحو ' وعلى مسافة قريبة ال تتجاوز السبع صفحاتةشرعيّ ال

ل وال موضع قدم صدق في العق الحقّ ده من زعمية التقرير من غير حظ من ومقص

بحاصل: والمنطق، يستهل قوله موهما بما ليس  

مقاصد من  للّشريعة'أحَسبك قد وثِقَت مما قررته لك آنفا بأن      
 التّشريع بأدلة حصَّل لك العلم  بها تحقَق الغرض على وجه اإلجمال'332

   ''التمهيدة لبيانيّ ال المادّةهذا كله مع عدم توافق المضمون مع  الطّبعوب     

ند عندهم، ولنأخذ على أنفسنا أمرا واحدا، واآلن لننظر إلى هذا الذي هو السّ      

نا من ليم القرآن وما أنعم عليأن نتقي هللا تعالى فيما أنعم علينا من نعمة تع

ما الذي و ،ند الذي استندوهالخلق وتعليم البيان، أن ننظر ماذا في هذا السّ 

!الذي اعتبروه في تقرير قاعدتهم وأساس مزعوم علمهم الّدليلعندهم من   

له ، وإن أمر هللا تعالى وخلقه كالحقّ إن كالم هللا تعالى هو نبدأ أوال بالقول      

منتظم كمال الحكمة، إن هذا تشهد به السماوات واألرض وما فيهن  الحقّ ، وحقّ 

 ، وليس يرده إال مبطل أو سفيه أو كاذب. لكن الذي هو حقّ من ذرة ومن مجرة

عالى به هللا ت نَّ الذي م   التّكليفمهيمنا ونورا مبينا للعقل مناط  الحقّ مثل ما هو 

من  هو أن اآليات البينات ،المبين الخالق أحكم الحاكمين وأناط به خطابه العربي

رون يحص نالذي ينمقاِصديّ الها تدل على باطل القرآن العظيم التي جاءت هنا كلّ 

ن العجب فهي دليل مقلوب عليهم. ولك ة؛اإلنسانيّ  مذهبيّةة في التنزيليّ الغاية ال

أن  ليها وهم ال يشعرون، العجبالباطلة التي يدعون إ مذهبيّةلى الوأيضا دليل ع

 عمى العشي من بعد الكالم وإيراد التفسير منمن  تكون القراءة إلى هذا الحدّ 

رها ليس فالهيمنة أو ذك دليل.والتّ  التّفصيلل فقط لإليهام باق حكيم، بيغير س

هو  ،لكنه دليل مؤكد ،يفيد المراد من العنوان، والعمى الذي أشرنا إليه ونعجب له

حكيم، كيم من غير صلة بآيات هللا العزيز القوله وإن كان أيضا على منوال غير الح

وهذا  .قول المؤلف أو الباني للعلم المزعوم: 'فالشرائع كلها . . . عليها في الدنيا'

عيأعجب منه أو مثله   المخالف للمؤلف لما يدعو إليه القرآن العظيم في السَّ

ع . . وضتعقيبه على اآليتين من سورتي الدخان والمؤمنون بقوله: 'ومن أعظم . 

 عا  كغاية، واآليتان إنما منحاهما م ا يريد منه المؤلف إبراز اإلنسانع له' ممالشرائ
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تقر ة على أن المنتهى والمستقر يتجاوز الدنيا وما فيها؛ فاآلخرة هي المسالّدالل

 وأن إلى ربك المنتهى وإليه المصير.

الم ا الفقرة الثانية فهي سوق آليات القرآن الحكيم بغير حكمة. بل إن كوأمّ      

ة على هذا باألفضليالمؤلف فيها ليس بسديد، حتى ال نقول ليس بصالح. فالقول 

عن  هو هللا تعالى العليم الحكيم، وهذا كان ليحجز الّشارعألن  ليس يصح، النّحو

د.تنزيال من حكيم حمي ةتنزيليّ ة شرعة هي لطور وبيئ ل  هذا الكالم والخطإ؛ فك    

 في دالليّ ة، وهل من وجه استدالليّ لة االستالكبير هو: ما وجه الصّ  الّسؤالو     

به قوله: تقرّرفرادى ومثنى وأجمعين ي العالمينعقول أسوياء   

ل جاءت لما فيه صالح البشر في العاج –اإلسالم  خاصّةوب –'فالشرائع كلها      

واآلجل؛ أي في حاضر األمور وعواقبها. وليس المراد باآلجل أمور اآلخرة، ألن 

'الشرائع ال تحدد للناس سيرهم في اآلخرة.  

ناء هو جوهر 'المقاصد' أو 'المصالح' جوهرا يراد به ب التّحديدعندنا ب ام  ه  ال   الطّبعب     

من )حسب تعبيرهم( . فالمقاصد والمصالح ّشريعةالوعلما يحل محل علم 

تبر التي تقوم عليه السماوات واألرض وما فيهن. ولكن الجوهر يع الحقّ بديهيات 

در أو ة بفضائه ككل؛ وإن الموقع هنا هو المصتأثيريّ بموقعه والمراد منه وعالقته ال

فيه قبل  الذي ال يتصرف فيه أو باألحرى واألصح ال يكون البيان يّ التّشريعالموقع 

ى ربه حري باالعتبار لمن اتق علميّ إال بما هو في األصول؛ إنه بلفظ موجز  التصرّف

.الّشارعلمه: إنه مقام وعرف قدره ورسخ ع  

ح إال عن كالمه آنفا من غير اقتصار على تقرير المصالوهكذا لم يكن نقلنا لكل      

بالنقض. ّيِ نِ ع  الم   مقاِصديّ وف من عدم إدراك حقيقة الجوهر التخ  

لمن سمع فوعى. فكفى بما سلف الّشاطبياستدالل  ا ما نقلهوأمّ       

له من نوره  الحقّ نقول بأن  التّنبيهما أمكن اعتباره من الزم بعد هذا م     

راد وسلطانه ما يدحض الباطل ويظهر فساده، وكون دليل فساد هذا البناء الذي ي

سم مختزل مجموع أمر بيانه في عنوان الق الّشريعةمنه علم يضاهي علم الفقه و

ا فهن' التّشريعمقاصد من  للّشريعة'إثبات أن األول أو العنوان األول منه 

  َ ه.بيان   وكامن   الفساد   كامن   

ة يّ بيانال المادّة 'التّشريعمقاصد من  للّشريعة'إثبات أن هذا العنصر       

 ينديّ مقاصِ المنتهى استداللهم وما إليه يركون جميع  منطقيّ ال والعنصر البنائيّ 

 يعةالّشر'إن ا هو المنطبق والمكافئ لمقول منطقيّ من غير استثناء إطالقا؛ هذا 

اءت ج الّشريعةا ال تفيد مقول 'إن منطقيّ ولكنها أيضا  جاءت بالمصالح'

. للمصالح'  
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 'عندهم ل'المصالح منطقيّ النظر عن افتقاد حقيقة العنصر ال ذلك، وبغضّ      

د/ محمد سعد بن أحمد بن أو نعيد هنا ذكر ما أشار إليه  يقولو'المقاصد'؛ 

 مسعود اليوبي في الفصل األول من الباب األول في المبحث الثاني 'تعريف

باعتبارها علما على علم معين': الّشريعة مقاصد  

>لم أعثر على تعريف للمقاصد بهذا االعتبار في كتب المتقدمين من      

ا وإنم الّشاطبياألصوليين حتى عند من له اهتمام بالمقاصد منهم كالغزالي و

نجد مثال ألنواعها ف التَّقسيم، أو الّشريعةيكتفون بالتنصيص على بعض مقاصد 

ن من الخلق خمسة وهو أ الّشرعومقصود »بقوله:  الّشريعةالغزالي يذكر مقاصد 

فظ يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن ح

هذه األصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوّت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها 
 مصلحة . . .«333

صد، أن الغزالي هنا لم يرد بكالمه أن يعطي تعريفا دقيقا للمقا ومن الواضح     

 وإنما أراد حصر المقاصد في األمور المذكورة.

اء شف»وقد رأى بعض الباحثين أن الغزالي قد تعرض لتعريف المقاصد في      

تحصيل فرعاية المقاصد عبارة حاوية لإلبقاء ودفع القواطع ولل»حيث قال:  «الغليل
 على سبيل االبتداء«334.<335

     وكما سبق التنبيه إليه336 : فكالمه 'ومن الواضح . . المذكورة' غير سديد؛ فهنا 

الذي  طقيّ منوال علميّ البمعناه  التّعريفأو اإلثبات لحقيقة  النّفيليس ينبغي إال 

 يّ علم. وكالم الغزالي أعاله هو تعريف علميّ تبنى عليه العلوم؛ فقوله هذا غير 

 يفالتّعرباإلدراك وقسم  التّعريف، قسم منطقيّ ال التّعريفجامع بين قسمي 

عرفة ؛ ذلك أنه أتى بتفصيل وذكر العناصر، المنطبقة باألصناف المالتّفصيلب

  {، }كل ما يحفظ النفس{ . . الّدينباإلدراك: }كل ما يحفظ 

عن  ةعلميّ ال النظر عن هذا الذي يكفي لوحده في العقل لسلب الصبغة بغّضِ      

ى به بناء علم ويا لشقاوة الزعم بإبداله بدل شريالكالم برمّ  ع  عة هللا ته، بله أن ي دَّ

                                           

  333 المستصفى ص251

  334 شفاء الغليل ص159

 335 مقاصد الّشريعة وعالقاتها باألدلّة الشرعيّة، دار الهجرة والنشر للتوزيع، ط1، الرياض، ص33..34: د/ محمد

اليوبي مسعود بن أحمد بن سعد         

  336 ص7 سابقا
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ابن  عند الّشريعةه 'مقاصد كتابيقول الدكتور البدوي في  !رّب العالمينتعالى 

 تيمية':
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 وجماعات : ضرورية ثم حاجية ثم كمالية«337.

ة هو المقصد األسمى بشريّ فنراه انساق وراء تلك الدعوى، من أن صالح ال     

كّمل، كما انساق غيره، ونسوا أن المقصد إنما هو تابع وللّشريعة لمقصد  م 

أسمى وأعظم وأجل، وهو األسمى واألعظم واألجل على اإلطالق، أال وهو 
 تحقيق العبودية هلل سبحانه وتعالى، فهو األصل وغيره تابع.'338

≈  

 بعيَّةتة وال؛ فاألصليّ مهيمن   الحقّ وبه نزلت، و الحقّ أنزلت ب الّشريعةف الطّبعب    

هي هنا في حدود المنطق اإلنساني وحقل سريان عقله وأنساقه، ومن ثم 

الوجه على البعد و ينمقاِصديّ الين وفموضعها هو االستدالل على فساد المصالحيّ 

لد موكمنتج و الِعلّة، إذ المصلحة نتيجة للحكم فهي أوهى صلة به من منطقيّ ال

د تولّ تيمية رحمه هللا تعالى الذي يرى أن لفظ ال كما جاء تعبيرا مصّحِحا عند ابن
 أليق وأنسب من التَّعليل والِعلّة.339

     >وعلل الّشرع التي يقاس عليها، ال يستحيل وجودها عارية من 
 أحكامها.<340

 

 

 

  

                                           

  337 إدريس حمادي، الخطاب الشرعّي، ص56-57 )مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية(

  338 مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية – ص264-263

  339 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج4، ص133-134 )مقاصد الّشريعة عند ابن تيمية، ص58(

  340 الفصول – ج4 – ص10
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الرّابع الباب   

 

المنظومات نظريّةو ونمقاِصديّ ال   

 من خالل

، فلسفة للتشريع اإلسالميالّشريعةمقاصد '  

منظوميَّةرؤية   

ل.د. جاسر عودة   

 

ّ '. . . أّن الفرق بين أهل الرأي وأهل األثر ليس فرقا بين " ّين" ين" و"ليبتقليدي رالي

عيه بعض الكتاب  ة، وهو ما يدّ في عالقتهم مع نصوص الكتاب والسنَّ

ّتين  ّ تان" في كونهما مبني المعاصرين341. فمن الواضح أّن كلتا الطريقتين "تقليدي

 أصال على نصوص القرآن واألحاديث النبوية الشريفة وال شيء غيرهما.'342    
'أصول الفقه اإلسالمي هي فعال فلسفة التّشريع اإلسالمي'343  

ا فلسفة التّشريع ذاتها'344 ََّه م في هذا البحث على أن  'فإنَّ المقاصد ستقدّ

  

                                           

 341 انظر مثال: أبو زيد، نصر أبو حامد، اإلمام الشافعي وتأسيس اإليديولوجية الوسطية، ط3 )القاهرة: مدبولي

(المرجع) 98ص ،(2003         

  342 مقاصد الّشريعة، فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظوميَّة، د. جاسر عودة، ص124-123

  343 ن م، ص331

  344 ن م، ص64
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 الفصل األول

 

 نظريّة النماذج المنطقيّ ة لبرتراند راسل 345

إلى  يةظنّ من ال النّاقصوفساد االنتقال باالستقراء 

ةقطعيّ ال  

 َحّل مفارقة إيبيمينيد وَحّل مفارقة راسل

  

                                           

  345 )1970م-1872م) Bertrand Russel  فيسلسوف ابريطاني ،عالم رياضي ورجل سياسة وكاتب  
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الذي يمثل القاعدة المنظاريّة لد. جاسر عودة، وهو ذاته ركن  الرّكن  و المقول        

 ا ومؤلفا على نسق روحه، هو من صدىاضر  ح  متبنّيا إيّاه، داعيا إليه م   الّشاطبي

 ،األهمّ  الجانب والناحية في األرض يسعى. نحن هنا نذكر هذا رجال ةالّشاطبي

ي داهي القائم فالتي هي الحجاج والوسيلة في تبديل وتقويض الترتيب الب

السماوات واألرض والعقل جميعا، كمن يدعو إلى اعتبار الورقة أساسا للشجرة 

في معرض  يقول د. جاسر عودةاها انتقاالت؛ بدل الجذع والجذر مثال، وقد سمّ 

أو كتب يقول: حديثة عن الشاطبي كرائد وإمام المقاصدية  

". ففي ما سياق ةقطعيّ " إلى "الظنّية( نقله للمقاصد من "ال3)'     

لد المج الّشاطبيضمن األصول، بدأ  الّشريعةاحتجاجه للمكانة الجديدة لمقاصد 

، األدلّةر ة االستقراء ولو كان ناقصا ولكنه متكاثقطعيّ الخاص بالمقاصد باالحتجاج ل

وهو المنهج التي تبناه في التوصّ ل إلى المقاصد مبدئيّا ،346 وكان هذا أيضا خروجا 

لى ئع المبنّي على الفلسفة اليونانية، والتي تورد الحجج ععن المنطق الشا
  نّية االستقراء النّاقص و"يقينية" المناهج االستنتاجيّة.'347

  

                                           

  346 ن م، المجلد2، ص6

  347  د. جاسر عودة: مقاصد الّشريعة فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظوميَّة، ص58
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َغلوطة مقال 'قطعية المقاصد' – 1  

 

فسطة السّ  - 3ليس العود إلى نفس ما عبرنا عنه من خالل عنوانه      

رورة؛ وعلى مسافة قريبة، إال لزوما وض ،ة المقاصدقطعيّ صوى في معنى الق  

كيف ال والركون إلى إلى هذه الدعوى وهذا الزعم من القطعية، قطعية في 

ا حقيقتها سحرية ومبهمة، كان من أهم ما استند إليه الكاتب د. جاسر عودة كم

ي عند غيره من المقاصدين؛ فالقطعية لم تنفك على لسانه من أول الكالم ف

ه إلى آخره.كتاب  

قع ية أن نسجل هذا االختالط الذي والنَّقدبالطبع ال بد من الناحية المنهاجيّة      

فيه الكاتب حين انتقل انتقاال مغلوطا من ب عد منطقي إلى بعد آخر داخل 

انون المنظومة المنطقية، حتى ن قل هو ذاته إلى موقع خطإ ليربط هذه القطعية بق

فيه لحقية  يونانية تبعة لتصوره المشبهالسببية، وبوصل غير عالم بالفلسفة ال

 السببية.

وإذن فالكاتب د. جاسر عودة، وحين ارتأت نفسه أن يخرج عما هو عند      

قى أمرهم المقاصديين ويضيف إلى مكنتهم وجعبتهم شيئا من الدليل، حتى ال يب

أن ، وأراد أمر من ال يملك شيئا ويوهم نفسه كما يريد للناس أن يصدقوه أنه يملكه

لم يكن يعيب آلة التصوير ال الجسم المصور، واعتسف في ذلك اعتسافا، لم يردّه و

لفة من شيء يرده إال قانون منظوماتي أولي، قانون حظر االنتقال من األبعاد المخت

 في نفس المقولة، وهلل جنود السماوات واألرض وكان هللا عزيزا حكيما.

يبقى عنده وعندهم إال ما سبق أن لقد كان الكاتب في موقع خطإ، وليس      

عنا إليه فصلنا فيه لربما حتى اإلسهاب، ولكن اقتضاء لكون دعوى القطعية كما ألم

 هو ركن المقاصديين، وهو معتمدهم األساس جميعا.

 وإذا كان وصف 'السفسطة القصوى' مما تقدم واتضح قد عبر عن واقع وحال،     

لخطاب من كّل المقاصديين سوى فإن ما لمسناه من التباس لدى مصدر ا

ما هو  الطوفي، ليوجب حتما تعبيرا موفيا ومستوفيا لسابغ حقيقة هذا الحال، أي

 متجاوز حد السفسطة كسلوك تحويري متعمد، فالقوم هنا هم أنفسهم مشبه

ا عليهم. ولذا كان وفاقا ما يستوفي البيان هو 'الغلوطة' وفي بعض ما ورد فيه

 3ث 'لى مقصود خالصة كل ما قد سبق خاصة في الباب الثال'األغلوطة'؛ فنقول ع

 بالمقصود الّشاطبي والجهل  العظيم  عند  للتَّعليلة بيانيّ األبعاد ال اختالط   -
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فسطة القصوى في معنى السّ  - 3الواسع للحق' من الفصل األول و ' 

     من الفصل الرابع: ة المقاصدقطعيّ 

 'وإذ تبين لك شنيع تحريف الطّوفي لما نزل من القرآن العظيم إلى     

 عكس ونقيض ما يدعو إليه، وهدف سفسطته وسحر بيانه كان أمرا واحدا

ن وغاية مرسومة. وقد سلك فيها نحو ما سلك بين يديها من السفسطة أ

ئته بيجعل الجزء كال؛  فوجود مصالح دنيوية طبيعية وبديهية، ألن اإلنسان و

في كل ذلك حقل سريان الّدين والّشريعة، ال يعني بحال العقل والمنطق و

ذا بدائه العقول أن الّشريعة كلها خادمة قصرا رعاية مصلحة المكلَّفين. وه

ك السنخ الفاسد في االستدالل تبعه فيه ك ل  المقاِصديّين؛ وهو أمر ال ش

لِم  عنه دراسة المنطق،  ز ومفترض فيه تمييمثير للدهشة؛ ومنهم من ع 

الصّحيح من الفاسد في القول مما يبنى عليه كمثل ابن عاشور رحمه هللا 

 تعالى.'348     

 

 التّنبيه على خطر البيان والحذر مما يلتبس فيه من من هنا ال بدّ '      

المعاني على األذهان. إنّه وكما قلنا من قبل ال ي ماري أحد في أّن كّل 

إال  وفقط بشرط العقل تّم استصدار ه، ليس يكون تشريع أّي كان مصدر ه،

؛ ذلك أّن القصد  من ك د ت  ّدِ ، وأهداف  لهذا التّشريع ح  يِّن ت  ا ع  ل بمقصودات بدء 

ى قانون هو التنظيم  على قواعد  ومساطر  تكفل  قيام ه وشروط سيرورته إل

، و ِد من آجاله. وبمعنى موجز، لكل تشريع مقصودات وغايات  دَّ ه تعليلالم ح 

 المنطقّي هو أن الحكمة من العقل، وكل قانون إنما يصدر عن عقل؛ فكيف

!عة هللا تعالى أحكم الحاكمين؟بشريّ   

وانه وإذا سنختزل العناء، عناء الجدل العقيم، لنقول بأن هذا المبحث بعن     

ليس  هو من البديهة منطقيّا حتىالضرورية'  الّشريعةة مقاصد قطعيّ '

موضعه من اعتباره مادة سفسطائيّة مقصودها كسب مناّص بحسب 

زان إال صدقية األساس البنائي للعلم المزعوم الذي ليس له في الحّق والمي

!ما سموه من أسماء عندهم 'علم مقاصد الّشريعة'  

هو من البديهة ألّن كل شريعة هي من عقل وله فيها حكمة، وهللا      

تحيل في حكمه نفي الحكمة تعالى أحكم الحاكمين خالق العقول يس

وم البالغة من حكمه وشريعته سبحانه وتعالى؛ وليت شعري هل هؤالء الق

!حقًّا يفقهون؟  

وإذا كنا في حقل العقالء فإن لكل سلوك مقصوده، إذ األعمال مرجعها      

ّم والنية والعزم، فال سلوك إال لمقصود، والكالم والبي ان هو عند اإلنسان اله 

                                           

  348 ص99 سابقا
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عند علماء الشأن من السلوك. فالعنوان أو المبحث الذي هذا عنوانه له 

ات 'إثبمقصود، وهو ذاته مقصود ابن عاشور في عنوانه المرتكز لكل بنائه 
 أنّ  للّشريعة مقاصد من التّشريع''349

يّة المادّة البيان 'التّشريعمقاصد من  للّشريعة'إثبات أن 'هذا العنصر      

ديّين المنطقّي منتهى استداللهم وما إليه يركون جميع المقاصِ والعنصر البنائّي 

عة من غير استثناء إطالقا؛ هذا منطقيّا هو المنطبق والمكافئ لمقول 'إن الّشري
 جاءت بالمصالح' ولكنها أيضا منطقيّا ال تفيد مقول 'إن الّشريعة جاءت للمصالح'.350

مة ية التقرير لوجود حكفالقطعية التي يتحدث عنها المقاصديون هي قطع     

ل هو تشريع هللا تعالى أحكم الحاكمين؛ فهذا أمر ال يحتاج إلى تصديق مصدق، ب

يدل على مدى ما هو منحط من يسوق ويزعم أن الشاطبي أو غيره أول من رجع 

في ذلك  بدليل صدقيتها إلى القرآن من خالل سوقه آليات هللا تعالى على ما أرأينا

قصور أفق القراءة للقرآن المجيد.من مختل االستشهاد و  

لي ثم متى جاز في العقل والمنطق أن يستنبط من هذه البديهية، التي تج     

ودات حقيقة تواجد القوم تواجدا غير منتج عقليا ومنطقيا إذ هم  سودوا آالف المس

وفية، أي في التدليل للبديهية، متى جاز في المنطق والعقل أن تستنبط منها الط

ابِ على الكتن وجود الحكمة والمقصود كافيا لجعله أصل الشريعة المقدم أن يكو

   ، كما هو ليس فحسب ملمحا به بل مصرح به تصريحا:والسنّةِ 

، ثم هما إما أن يوافقا رعاية واإلجماع   'وهذه األدلّة التسعة عشر أقواها النص      

، وال م ت  نزاع إذ قد اتفقت األدلّة  المصلحة، أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونِع 

 الثالثة على الحكم، وهي النص واإلجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله

لحة وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المص «ال ضرر وال ضرار»عليه الصاّلة والسالم: 

ما، كما عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما، ال بطريق االفتيات والتعطيل له

 تقدم السنة على القرآن بطريق البيان.'351 

'ومما يدل على تقديم رعاية المصلحة على الن ص وص واإلجماع على الوجه      

 الذي ذكرناه وجوه:

كِرِي اإلجماع قالوا برعاية المصالح فهو إذا  محل وفاق، واإلجماع       ن  أحدها: أن م 

 محل خالف، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه.

                                           

  349 ص271 سابقا

  350 ص292 سابقا

  351 كتاب التعيين في شرح األربعين للطوفي – ص238
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     الوجه الثاني: أن الن ص وص مختلفة متعارضة فهي سبب الخالف في األحكام 

المذموم شرعا)1(، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه وال يختلف فيه، فهو 
 سبب  االتّفاق المطلوب شرعا، فكان اتباعه أولى.'352

 'أصول الفقه اإلسالمي هي فعال فلسفة التّشريع اإلسالمي'353

ا فلسفة التّشريع ذاتها'354 ؟؟   'فإنَّ المقاصد ستقّدم في هذا البحث على أنَّه 

 

 

 

  

                                           

  352 ن م- ص259..260

  353 د. جاسر عودة: مقاصد الشريعة فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظومية، ص331

  354 ن م، ص64
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قصم طلقيّة القيمة الحقائقيّة لالستقراء التّام واالستقراء النّا - 2  

 

 اة عند المؤلف الدكتوروالمتبنّ  ا  منطقيّ الوسيلة هنا والحجاج لها، والمقررة      

'ولكنه ، ومع التعبير الغريب حقا النّاقصعودة، هي اعتبار االستقراء جاسر 

اصد إلى ة، ومنه ناقال للمققطعيّ ثبتا لل' اعتباره موصال أي مقررا وماألدلّة متكاثر

وإن كان ذلك عكس ما عليه واقع السماوات واألرض وميزان  ،موقع غير الذي لها

اضة من تنويرا وإفوهو بعد ذلك يزيدك علما و !والمخلوقات واألشياء الحقائقالبيان و

هذا ليس إال خروجا عن  أنّ  ،حيط بها علماممن يجهلها وال يأن تكون  العلم لعلك

)هكذا(  المنطق الشائع المبني على الفلسفة اليونانية )هكذا( والتي تورد الحجج

و"يقينية" المناهج االستنتاجية. النّاقصاالستقراء   نّيةعلى   

 من األمر. إنّ وبينة يكون قولنا وحكمنا على جلوة  لنسلك التبسيط حتىّ      

أو  الخاصّةق على العناصر وإثبات تحقيق هذه حقيقة االستقراء هو إجراء التحق

ر كلهم خارجيون، أي غي تالميذ هذا الفصل تلك أو عدمها. فمثال حين نقول بأنّ 

 باالستقراء التامّ  النظام الداخلي أو نصف الداخلي؛ فهذا تمّ مستفيدين من 

لمجموع عناصر القسم أو الفصل. وال يمكن لذي عقل أن يربط سريان عالقة 

جوده و تصوّرعلى أّي فصل من فصول الدراسة فيما ي خاصّةواإلثبات هذه لل النّفي

لب، أن يربط ذلك على اإليجاب والعالمينفي  ور بوجه من وجوه المنطق أو بط الس 

را وال ثيال أفاد القيمة والحكم تغييرا وتأدون آخر. ومتى استقام الجمع و فلسفيّ 

والكثرة  واألحادية والتعدد التّركيببساطة وأمكن قبوله قوال معقوال النظر واعتبار ال

تى لعنصر معين، مهما كان هذا العنصر من عناصر االستقراء، م الخاصّةفي إثبات 

  !مام واإلسباغ؟كان له تأثير وشأن في نقل نقصان االستقراء إلى التّ 

، فال يكون من أهل المنطق. فإّن  الحقّ و      ص ّدِق  إن قول الدكتور هنا إن كان له م 

ل  على بعد صاحبها عن حقيقته. فما معنى أو هل لتعبي ره: التعابير لوحدها تد 

المناهج  ةاالستقراء ويقينيّ  ظنّية'الفلسفة اليونانية تورد الحجج على 

عليه  وب يستساغ ويحملحتمل أو ضرب من مناحي األسلمعنى ي   االستنتاجية'

!الكالم ويجد له في األذهان معنى مما تكون عليه المعاني والكالم؟  

ط عند هل فق ،معقول الكالم توّسلهل فقط في الفلسفة اليونانية أو لنقل ب     

ينة في مع خاصّةمن الحكم بعدم إثبات  د  ليس ب   ،العقل أو اإلنساني اليوناني فقط

و مجموع معين كمثل الخارجية في قسم معين من غير استيفاء التحقق، أم ه

 لين واآلخرين واإلنس والجن وما يكون من كل العقولعقول األوّ  ،في كل العقول

؟المنتظمة وفطرة هللا التي فطر عليها والسماوات واألرض  
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 االستقراء  نّيةين خلط هذا في ذكر المقابلة ب ة مناسبة هاته وأيّ ثم أيّ      

ة؟ويقينية المناهج االستنتاجيّ  النّاقص  

 نا نخشى أن تكون أمتنا دخلت فيما أشار إليه ويل ديورانت من كون أهموإنّ      

ما جاء لتخلف عن التاريخ في األمم شيوع ثقافة اللفظ، وهو كالمميزة ل خصائصال

حكاية:في تعبير د. طه حسين غفر هللا له أو كما أنطق صاحبه   

ما تدرسون ألفا ا عر وال تدرسون األدب، وإنّ كم ال تدرسون الشّ قني أنّ 'صدّ      
 ومعاني وصور ا ليست من الشّ عر وال من األدب في شيء.'355

في تحليله لما يكون من  علميّ ال للبيانِ  وشرط الزب   خاصّة التّرابطإّن      

ي عنه ف ر  بِّ ى ال يقع ما ع  حتّ ى األبعاد ستو  ساوقة على م  الموضوع، يلزم منه الم  

اء التداخل غير المتجانس سواء جرّ  ر لعلم المنظوميات بالمفارقات،التنظي

 لمستويات المنظومة أو ألقسامها وحقولها الجزئية.

حسب الموضوع والمقام،  النّاقصاالستقراء   نّيةإنَّ الذي وجب مقابلة      

المناهج  االستقراء، ليس هو يقينيةب الّشاطبيموضوع ومقام إثبات المقاصد عند 

 تقرير المقول ساوقه غرض  . فالمقام ي  االستنتاجية، بل هو االستقراء التامّ 

ومة هنا، ين في المنظالحقل ما بين الب عدين، أو قل ان  ال االستنتاج؛ وشتّ  منطقيّ ال

 ته المقوالت والقضايا،ل حقل مادّ األوّ  الحقل، فةمنطقيّ الالتي هي المنظومة 

 األول. وإنَّ  الحقل عالوة على عناصر ةمنطقيّ الته األنساق واألوصال والثاني مادّ 

ا. وهنا يفرض مبدأ أو حقيقة مبدأ راسل356 في نظريّة  نا  عظيم  بين العالمين لب و 

النماذج المنطقيّ ة357، التي هي من أسس ومبادئ نظريّة المنظومات هو كون 

ارقات. محالة إلى توليد وحصول المفالخلط بين المستويين أو القسمين مؤديا ال  

ة كالهما يحالصّح ةمنطقيّ الام واالستنتاج باألنساق فاالستنتاج باالستقراء التّ      

 ة المستنتج أوقطعيّ والمنطق  الصّحيح، لكن هذا ال يعني في العقل قطعيّ 

ره ة االستنباط الذي يمكن أن تكون عناصالمقول المستنتج، وإنما هو دليل صحّ 

ي اعتبار المقولة ف هو أنّ  منطقيّ صحيحة أو غير ذلك، لكن من بديهيات الفقه ال

وجه  هو معتبر التقرير، أي الصّّحة. وما أ نك اآلن إال قد وعيت ما منطقيّ سق الالنّ 

جل احب وهذا الرّ المناسبة التي جعلتني أذكر مقالة صاحب طه حسين، هذا الصّ 

 ؛ أّما الشقاوة فلعلها تكون قدرا موضعالغلب الحضاري شقّي التاريخ وضحيّة 

العقل  يجلب الهوان للعزيز وينتهي بصاحبالغلب الحضاري فا االمتحان والبالء، وأمّ 

                                           

  355 طه حسين، أديب، الطّبعة السادسة، دار المعارف بمصر، ص38 

 Russel 356  

  La théorie des types logiques 357  
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ا مّ ات والمفارقات في وجوده إلى الحيرة المشرفة على الجنون. وأالتّناقضبفعل 

 ه منعور وموات اإلحساس بالحياة وموات العقل، فذلك وإن كان لالميّت موات الشّ 

لم ففقه الوجود وع ،مهما يكنو اإلنسان شيء فليس له حياة وال تواجد اإلنسان.

 الحق يجعل هذا الغلب الذي نتحمله كعقل عربي إسالمي، قبل أن نكون أفرادا

هو قضاء وقدر موصول بشروط االبتالء االستخالفي بقوله تعالى:  من األمة،

وط الوجودية؛ لكن المسؤولية قائمة (، أي الشر167}ليبلوكم فيما آتاكم'{)األنعام

 بالحق في وجوب التغيير والعمل التواجدي من أجله.
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ة لبرتراند راسلمنطقيّ النماذج ال نظريّة - 3  

 وَحّل مفارقة إيبيمينيد358

 

ة ظيّ اللفو راند راسل التي ترجمتها الحرفية برت نظريّةمن التوقف مع  ال بدّ       

بدعها«! الرسمي المتفق عليه: نظريّة النماذج  بحسب ما جاء عند صاحبها و»م 

 المنطقيّ ة359. التي هي مبدأ أو أساس في نظريّة المنظومات.

في إشكال قانون الثالث  د واقعا  حدَّ ، المّ النّسقريد هنا أن نعرض لصلب ون       

علها التي صنفها وج تحييد المفارقاتفي رفع و وتبسيطا   المرفوع، أو اختزاال  

راسل على مستويين، مستوى المقولة360، ومستوى الّدالّة المقوالتية361. 

وقال بأنّ  الصّنف األول هو من صنف مفارقة 'كاذب كريت'362 أو مفارقة 

ه هو مباشرة، والثاني المتصل ب الرّياضي. وهذا حسب قوله ال يهم إيبيمينيد

أو الدوال المقوالتية. الّدالّةالذي يهم   

مقالتا  ا  صيغ متعددة تؤول إلى صيغتين اثنتين وهما معمفارقة كاذب كريت ل     

الكريتي إيبيمينيد: الّشخص  

ين كذابون''كّل الكريتيّ  – 1       

     2 – ' 'أنا أكذب   

باعتبار الفاعل ممثال في 'أ': الصّحيح النّحوب الصّحيح التّركيبأو على         

       -  ' 'أكذب   

ين بوسن –ا األولى ففي حقيقة األمر وحسب االعتبار المحصل في اإلمكان أمّ      

 دقالصّ إما  تين،منطقيّ ليس هناك مفارقة؛ فنحن أمام حالتين   -معنى هذا القول 

الكذب:إّما و  

                                           

  Paradoxe d’Epiménide358  

 Theory of logical types 359  

 Proposition 360  

 Fonction propositionnelle 361  

 Menteur crétois ou Epiménide 362  
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ائل ؛ أي افتراض صدق القول، لكنه مناقض للمعطى كون القالصّدقحالة  -1     

ابون.من الكريتيين، وكّل الكريتيين كذّ   

ون' اب، ونفي مقولة 'كل الكريتيين كذّ النّفي؛ وإفادته صّحة الكذب حالة -2     

س فيه ليس هو 'كّل الكريتيين ال يكذبون' بل هي: 'يوجد كريتي ال يكذب' وهذا لي

 تناقض.

ة كاذب، وأنه ليس مفارقة.الصّيغوإذن فالحكم أن القول بهذه        

. وهي أو 'أكذب' اب'أنا كذّ نية، وهي قوله: 'ة الجّدية هي الثاالصّيغلكن      

الصّيغة التي حاول أرسطو أو هو عرض إليها في ردّ ه على السفسطائييين، في 

المقالة السادسة آخر مقاالته المنطقيّ ة )األورغانون(. وي  عطي أرسطو في الحلّ  

 التالي:

.'خاصّةفي نقطة  الصّدق قول'يمكن أن نكذب عموما مع  -       

التالي:  النّحود فهمنا المقولة أو القول على بمجرّ  التّناقضوأنه يزول        

 يةالصّدق : هذه«بقولي أنني )ليس إنني( أكذب. الصّدققول أ» -     

«ن.ة إلى مضمون معيّ ليست إذن مطلقة، ولكنها نسبيّ   

     وااللتباس هنا حاصل في المطابقة بين اللغة والتعبير التقعيدي للغة363 )الذي 

يتكلم عن اللغة التي يتكلمها أو من خاللها يتكلم في اآلن أو اللحظة التي يتكلم 

 فيها.'364   

ذا اللفظ هنا يريد أرسطو بالتعبير التقعيدي للغة ليس ما يعبر عنه ه الطّبعب     

واالصطالح األكاديمي بالمعنى األول المتبادر، أي من الوصف للغة من خالل 

تظهر  ي المرتبط بتقييم اللغة كإخبار. وهناالتّحليلية، ولكن وجهه النّحوقواعدها 

ة الصّيغللمفارقة. وحيث أن  وجهة اإلشكال، وال يمثل ذلك على كل حال حالّ 

تعبير  في اللغة تجعل البنية العميقة حسب منطقيّ المقترحة ألرسطو بالعامل ال

ال ومتضمن الخطاب دتشومسكي هي 'أكذب' ألن مجرد حدث الكالم ونوام 

ا في قيّ منطة فضلة وشائبة الصّيغ'؛ فهذه في الصّدققول ر عنها ب' ألإلشارة المعب

ب'.، تكرار لما هو معبر عنه متضمنا في قيام وحدث الخطاب واإلخبار 'أكذالتّركيب  

ووجهة اإلشكال أو قل حقيقة اإلشكال بعدها مما سيبين أن ما ما قاله وما      

اه، حقيقة وليس هو إيّ  نحو الحلّ  حدسيًّاوى رائزا توصل إليه أرسطو ليس س

                                           

 Métalangage 363  

 Paradoxe du monteur - Wikipédia 364  انظر  
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نائي أو هنا نتكلم في المنطق الث الطّبع، بةمنطقيّ الاإلشكال هي حقيقة المقولة 

 الكالسيكي.

 الصّدق فإذا كان مجمعا عليه أن المقولة هي ما أمكن أن يسند إليه قول إما     

وإما الكذب، فالمهمل هنا، وهو الذي كان إهماله سببا في هالك وموت 

بالتفكير  أرقه وذهاب النومم( بسبب -ق 3الفيلسوف اليوناني فيليتاس )القرن

ن المستغرق غير المنقطع في هذه المفارقة، وبقيت إثرها هذه األبيات التي م

 تقريباتها الترجمية:

أنا فيليتاس '       

إنها مفارقة الكاذب التي أماتتني       

      وما سببت لي من الليالي السوء'365

، وهو مرجعها فضاء المعقول ةمنطقيّ الفالمقولة  ؛المهمل هو مرجع التقييم      

 ة للمجال التواصليمكوّنمرجع وفضاء جامع ومشترك في التقييم للعقول ال

ة حدسيّ على مختلف وجوهه الوالخطابي المشترك. وخصوصا في تقييم الواقع 

 ة دسيّ حة السقاطيّ والتمثيلية، إن على بعده الحدثي والوقائعي، أو على أبعاده اإل

ث.اقلة للحدأو اللغوية أو غيرها من األبعاد الحدوسية النّ  سمعيّةأو ال البصريّة  

لخطاب في عدم اعتبار ا الحقّ  التَّعليلومنه يتجلى لك ويستبين التفسير و     

ه فعالي من الندبة والتعجب وغيره، عدم اعتباره من جنس المقوالت رغم كوناالن

حدثا منتميا إلى الوقائع والموجودات عكس األمر واالستفهام. فالخطاب االنفعالي 
وإن كان ضمن األحداث المتواجدة؛ فمرجعه ليس هو فضاء المعقول المشترك الجامع 

والمهيمن، بل هو فقط القائل، وهنا هو كاذب كريت أو إبيمنيد. ولذلك فمقوله ال يعتبر 

المفارقة التي أرقت العقول وأردت األنفس.  ّ ة، ومنه يكشف سرّ   ّ ا مقولة منطقي  منطقي

 ليست إذن يةالصّدق هذه»ة أرسطو في تلفظه ونطقه: حدسيّ وهنا تتضح      

والكذب  الصّدق وواضح خطؤها ألن «مطلقة، ولكنها نسبية إلى مضمون معين.

ان. ة المعتبرة عنده طبعا، مطلقالصّيغجميعا، و الصّيغنسبة إلى الموضوع في 

 هنا هي في المرجع، مرجع المقول، بل هي نسبية في أقصاها، النسبيّةوإنما 

أو  يّةالنسبأي نسبية أحادية من حيث مصدر الحكم وأيضا من حيث اآلن الزمني. و

جود ، ألنه ال معنى وال وةمنطقيّ الباألصح المرجع األحادي ال حقيقة في للمقولة 

ي لسريان المعيار التقييمي )صحيح، خطأ( أو )صادق، كاذب( إال في حقل خطاب

تواصلي، مما يستلزم التعدد لحصول التواصل والخطاب. فال وجود للمقولة 

في المرجع األحادي. ةمنطقيّ ال  

                                           

  365 انظر ن م
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 4 - َحلُّ مفارقة راسل366

 

صيغة إلشكال الجوهر والعرض 'مفارقة راسل' - ا  

في اتصال مباشر مع مطلقية مرجع المقولة أي كونه الفضاء المعقول      

العقول في المجال الخطابي ينبغي من غير تأجيل البرهان أو  المشترك لكلّ 

ناصر التقرير للنسبية القصوى، أي أحادية المرجع والمنظم في تحديد حقيقة ع

ى ما أو باألحرى الذي يرد عل . وهذا هو الحلّ ةمنطقيّ ال القضيّةالتكوين للمقولة أو 

اعتبره برتراند راسل وإرنست زرميلو367 )1871م -1953م( اكتشافا   لمفارقة ناقضة، 

واعتبرت ضربة هزّ ت نظريّة المجموعات للعالم الرّياضي األلماني جوتلوب 

فريجي368 )1848م - 1925م(؛ وما هي في الحقّ  بمفارقة، ولكن برتراند راسل وال 

لة ات المقومكوّنالمرجعية ل النسبيّةغيره لم يعتبر ولم يفكر ولو في إمكان 

.ةمنطقيّ ال القضيّةو  

      ويمكن صياغة مفارقة راسل كالتالي:

ها؟'فسالتي ال تنتمي لنفسها هل تنتمي لن'مجموعة المجموعات         

إذا أجبنا بنعم، فهي )مجموعة المجموعات( عنصر من مجموعتها، ولكِْن 

 تعريفا  أوليّا لها أن عناصرها ال تنتمي لتفسها؛ وإذن تناقض.

تمي نفسها، ولكن عناصرها ال تن، فهي عنصر من النّفيوإن نحن أجبنا ب

.لتفسها؛ وهذا كذلك تناقض  

رياضية: وصيغة  

 ك= }س/ س Є س{ ) Є تعني ينتمي و Є ال ينتمي(

      الحالة األولى: ك Є ك ← ك Є ك )تبعا لخاصية تعريف ك( إذن تناقض.

  الحالة الثانية: ك Є ك ← ك Є ك )لتحقق خاصّة االنتماء( إذن تناقض.

                                           

Paradoxe de Russel 366  

  Ernst Zermelo 367 رياضي وفيلسوف ألماني 

 Gottlob Freger 368  
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م 1901المفارقة التي يقال إن يرتراند راسل اكتشفها سنة ه هي هذ

م.1903ونشرها   

ها أنه إذا عدم إيجاد الحلول في أي منظومة فكرية ممنهجة ليس ل منطقيّ لكن ال

ا إال تفسيران وتعليالن:منطقيّ   

 بعالطّ المتضمن ب عقليّ ال الحقل في عدم االعتبار لمعطى معرفي أو قواعدي  -  

والتفكيري عموما. علميّ اللعنصر الذاكرة، فهذا هو المعنى للعقل   

 علميّ وجوب إضافة في القواعد والقوانين، أي اكتشاف قاعدة وقانون أو مبدأ  -

 جديد.

و ه منطقيّ وفي حالتنا هذه، وباعتبار تحييد الحالة األولى؛ فكان األو لى وال     

اء عند جديد، ال االكتف منطقيّ اعتبار الحالة الثانية، ولزوم البحث عن قاعدة وقانون 

والتفكيرية  ةمنطقيّ السوف ينتقل باألبنية  الطّبعتقرير المفارقة، ولكن لحلها. وهذا ب

 إلى أعلى ما أدى إليه المنطلق على اإلبقاء على تقرير المفارقة.

ّمِي  واعتبر من اإلشارة و وهنا ال بدّ        االنتباه إلى كون هذا اإلشكال أو ما س 

ية الصّنف، أنه عينه من جهة الطّبعمفارقة لعدم إدراك وعدم إيجاد الحّل، ال وجوده ب

ن إشكال عرض في المنطق األرسطي ولم ينتبه إليه بمثل ما هو الحال هنا، لكو

لواعية ات االكتابيوع، وتكاد ساع والشّ المنطق األرسطي ليس متناوال بنفس االتّ 

ال معدودة ومحصورة، والمهتمون به عموما ليسوا بفالسفة و فيه واالهتمامات جدّ 

ة أو ة في المقوالت المتداخلجوهريّ برياضيين، هذا اإلشكال هو تداخل العرضية وال

.يتّضحكما سوف  المتجاورة إن ص حَّ هذا االصطالح، ولكن له هنا معنى بحقّ   

مه هللا المنطق البن سينا رح كتابية لالنَّقدا له في قراءتنا هذا اإلشكال عرضن     

'الطريق إلى نا 'د. طه عبد الرحمان في الميزان': كتابفي الباب الثاني من 

 عقليّ ، حّل اإلشكال المنطقيّ مفهوم الحدس التمثيلي أو الحدس ال
 للمنطق في االنضباط النظماتي.'369

ه ما كتبناه وبيناه هناك، وإن يكن استيعاب وحصول الفق لن نعيد هنا كلّ      

هذا  احيلإلشكال ال يحصل إال بالنظر واالضطالع على كل من فلسفيّ وال علميّ ال

ن وجدير بما هو عصي على العالم والفيلسوف أن يكو اإلشكال وجوانبه وأبعاده.

ك هج سلوهذا أول ما يتحتم فيه ويلزم، وخليق بمن يسأل العلم وحلوله أن ين

فيه ويستوفي مقتضاه وشروطه. الحقّ   
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أن نقول ب ،وبكفاء ألولي البصائر واألفهام ،اختصارا من غير ابتسارمن بعده و    

:مفارقة راسل  

فسها؟'التي ال تنتمي لنفسها هل تنتمي لن'مجموعة المجموعات   

 أو ك= }س/ س Є س{ ) Є تعني ينتمي و Є ال ينتمي(؛ ك Є ك؟

وبيانه كما ، )لم يعلن عليها مفارقة( الجوهر العرضهي ذات إشكال 

 يلي:

 ك= }س/ س Є س{ )1(

 

لشرط إمكان القيم النظمة اآلنية حافظة - ب   

 طقيّ منوال الرّياضيذلك يعني في البناء  ل  ك   ،التّعريفاالعتبار والتقرير و إنّ      

ة.ة للصحّ حقائقيّ الرة، أي بالقيمة المقرّ  ةمنطقيّ العموما، يعني المقولة   

رط ة على شتها مبنيّ تها، وصحّ تعبير عن تقرير المقولة، أي عن صحّ  (1)ومنه ف 

كريت  ناه في حّل مفارقة كاذبالفضاء أو المرجع المقوالتي كما بيّ  تها، ألنّ معقوليّ 

 هو فضاء العقل، فضاء المعقول.

لية هو معقو ةمنطقيّ الوضمن الشروط المعقولية كشرط في حقيقة المقولة      

كون الذي ال ينبغي له لكي ي عقليّ  حدسيّ كتصوير  منطقيّ وصحة التمثيل ال

لعقل ذاته. ا إال بانحفا  البنية القوانينية لعقليّ ا منطقيّ كذلك، أي تمثيال وحدسا 

ا في اعتباره وفي هذا نذكر بشهادة راسل نفسه ومذهبه المفرط والمسرف جدًّ 

اطا فة الوجود هي اللغة، واللغة ليست إال إسقوقوله إن المقاربة المثلى لفلس

 إيمانويل كانط؛ وهي في ذلك محددة في كما هو عند وحدسا بالمفهوم المنضبط

رتراند المخلوقية؛ وهذا يعتبر ال شك تأطيرا له قيمته لفلسفة ب خاصّةشروطها ب

باألساس. راسل، أو باألحق لمنظاره وموقفه الوجوديّ   

العدسة بمثابة  منطقيّ ال سقاطيّ على البعد اإل الّشرطعلى أّي، فإن هذا      

يدا من العين التواجدية، إن اختل لم يبق بعده معنى لمفهوم المعنى، وذلك تحد

ر: ما هو مثبت في كالم راسل نفسه وال يفتأ يذكره ويجري على لسانه، تعبي

'ليس له معنى'370 فيما كان عنده قد خرج أن يكون مقولة منطقيّ ة، ألنّ  المقولة 
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 وريمثيل الصّ وصيغتها شرطه أن يكون له معنى، أي معنى في التّ  ةمنطقيّ ال

غوي، الذي المنطق هو صيغته المعقلنة.اللّ   

فاعتبارها وتقريرتها تعني أن لها معنى، وشرطه أن يكون  (1) ا إلىلنعد إذ        

ر كّباتها أو مكوّنمن  مكوّن لكلّ  ر كّبمن  م  تحققه في: الّشرطاتها معنى. وهذا م   

    معنى 'س' كممثل عناصري.  - 1 

َركّب 'س Є س'.   2 - المعنى الموجب في م 

وري على الصّ  منطقيّ ال كون له إال بانحفا  البيان ال 2المعنى الثاني هنا ل     

اته صوّرتة، أي داال داللة مواقعية على موقع ونقطة العقل وعقليّ مواقع االعتبارات ال

ر كّباألولى في هذا ال 'س'ل التّصوّرواعتباراته، أي أن موقع   مكوّنأو ال م 

 ''س، فالمقوالتي، هو نقطة أو موقع أو خانة الجواهر العناصرية دون غيرها إطالقا  

حددة عالقة االنتماء إلى مجموعة معينة م تصوّرهنا ليس إال عنصرا، وال يكون إال ب

ر كّبي في آن االعتبار للحقله اآلني، أومعتبرة في العقل و ةتصوّرم تي، المقوال م 

 يكون الذي يمكن لتقريريته اعتباره شبه مقولة. وفي نفس اآلن االعتباري لها ال

 ا، محيّد العالقات إلى ما هو أعلىا مجموعاتيًّ الثانية إال جوهر   'س'واعتبار  تصوّر

عتبار.ا في االة لعناصر موجودة ضمنيًّ تصوّرمنه؛ فهو مجموعة م  

ر كّبللوإذا كان كذلك فال معنى    لفظّي   ّي  حدسِ  إال باعتبار   (1)ال معنى ل يأ ،م 

:بيانّي  و  

  س العنصر Є س المجموعة.

ك المجموعة؟ Єك العنصر  وفي السؤال:   

التي ال تنتمي 'مجموعة المجموعات ما اعتبر مفارقة:  نصَّ  وهنا يظهر أنّ  

ون العقل . ألنه لم يحافظ على قانله معنىليس  فسها؟'لنفسها هل تنتمي لن

 لَّ خِ اإلنساني، قانون االختالف، كون العنصر أو الشيء ال يساوي إال نفسه. ولو أ

.ةمنطقيّ الة والرّياضيبه لفسدت كل األبنية الفكرية و  

 النظماتي اآلني الّشرطالعرض( هو في كان الحل في صيغة إشكال )الجوهر، وإذا 

 اآليل أو الذي يؤول إلى النظمة أو المنظم والمرجع المقوالتي:

الجْوهر تداخل بين إشكال االعتبار المُ  وحلّ ' قولٍة نظمتُهاِلُكّل م  '>

ض  والعر 
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احدا إن شيئا و: كون الشيء عرضا وجوهرا في إفساد قول من قال" 'و"في الفصل السادس، فصل       

 الّشرط خاّصةو، هنا يبرز خطر وقيمة شرطي االنضباط النظماتي، 'من وجهين يكون عرضا وجوهرا

 علميّ العتبار األول، شرط اآلنية النظماتيّة، بل لنصل إلى استلزام أن يكون ِلُكّل مقولٍة نظمتُها على نفس اال

و ومن دون ذلك، وكما ه. والعالئقي النسبيّاتي أن لكل موضوع وكل نظمة فيزيائية زمنها ومرجعها

ي مقوالته والخطإ ف الصَّوابالحاصل هنا، فكل هذا الكالم عند ابن سينا ال قرار له وال إمكان لقبوله قيمتي 

.فهو غير صحيح الّسبب ولكن في اعتباره الكلّي لهذا . وأحكامه، ألنه بال مرجع  

لواحد عدم تصحيحه لكون الشيء ا ولبيان ذلك حتى تكون األمور واضحة، نقول إن إفساده بمعنى      

فكالمه  الّشرطيكون عرضا وجوهرا من وجهين، إنّما يحق ويصح بشرط آنية النظمة، ومن دون هذا 

؛ وذلك واضح يدل عليه الّشرطهنا ألن كالمه يدل على عدم أخذه بهذا  الحقّ وهذا هو . ورده بدوره مردود

:اختالطه وفساد قوله  

بيض ن األبيض، إذ األبيض مجموع جوهر وبياض، فالبياض موجود في األوالبياض أيضا جزء م>      

عينه الذي هو جوهر وجود الجزء، فلم يكن فيه نحو وجود العرض في الشيء؛ فهو فيه إذن جوهر؛ وهو ب

في موضوعه عرض، إذ هو فيه ال كجزء منه، وسائر ذلك. فتهوست طبقة وظنت أن شيئا واحدا يكون 
 جوهرا وعرضا.<371

ية موضوعها والثانية ذهن' األبيض'ههنا اختالط وعدم الميز بين نظمتين مختلفتين، األولى موضوعها       

.والموضوعان كالهما جوهران' البياض'  

:والتصحيح أيضا لكالم ابن سينا كما يلي الّصحيح منطقيّ وهكذا يكون القول ال  

.عرضنظمته األولى والبياض فيه < والبياض أيضا جزء من األبيض>  

.كذلك< إذ األبيض مجموع جوهر وبياض>  

.كذلك< فالبياض موجود في األبيض>  

.باطل< فلم يكن فيه نحو وجود العرض في الشيء>: وإذن فقوله  

في حدّ  كما أخذه على الذين سقطوا فيه بخصوص لفظ الكيفيّة اللفظيّ ومكمن اللبس االشتراك       

قيقته ة أو العرض والجوهر، ذلك أن العرض هو في حالّصف بين' البياض'الّصورة، االشتراك في لفظ 

وهر هو عالقة هذا الج' الموضوع أبيض'أن قولنا  أية العرضيّة، الحقيقعالقة موضوعه لجوهر المعنى و

. هرينجوالموضوع بجوهر البياض، فبياض الموضوع ليس ذات جوهر البياض إنما هو حقيقة عالقة ال

ر نفس الكالم، وبغير هذا فسنبقى أبدا نكر. لنظماتي وآنية االعتبار النظماتيلزوم التمايز ا يتّضحومن ثم 

ى ونعيد دوما كون الجوهر ما كان موجودا لنفسه ال في موضوع وغيره العرض، وهو كالم ليس له منح

.وال معنى بغير منظم  

:أكثر في قوله يتّضحوهذا   
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 هو فيه ليس ال كجزء منه؛ وكل ما هو في شيء ال ال كجزء منه ُمَرّكبوقولهم إن العرض في ال>      
 فليس هو عرضا فيه؛ وكل ما ليس عرضا في شيء فهو جوهر فيه<372

فالنظمة هنا كلها ذهنية جامعة'، والعرض' في أوله هو جوهر العرض. وبهذا     

 يرتفع اإلشكال.

كليّة، هو عندما لكن الحسم في الحكم بردّ وإبطال مذهبه في القول هنا       

ان، إال ما يقرّر ويضع على سبيل الدعوى التقنينية بغير سلطان من العلم وال ب ره  

دما ، عنعقليّ وال اإلدراكيّ الب عد كان من افتقاد البوصلة المرجعيّة في هذا الحيّز و

 يقول ويضع على سبيل الم سلمة عنده:

 من األشياء ألبتة كائناة هو أنه ليس في شيء جوهريّ إنما كان معنى ال>      
 في موضوع، ال أنه ليس في شيء كذا كائنا في موضوع<373

 ويطفح الكيل حين يحاول أن يبين هذا مواصال القول:

ن فبين أنه إذا لم يكن الشيء في كذا كائنا في موضوع، كان من الواجب أ>      

هو ، فينظر بعد ذلك: فإن كان ليس في شيء من األشياء غيره كائنا في موضوع

جوهر؛ وإن كان هناك شيء آخر هو فيه كالشيء في موضوع، ثم لم يكن في 

هذا الشيء، وال في ألف شيء آخر على أنه في موضوع، بل على أنه في 

ر كّبال .<أو في الجنس أو غير، فالشيء عرض م   

ا؛ أوال إن هذا ضرب من الكالم المختلف تأليفا والفاِسد منطقا فسادا مطبق      

نه في حدود وحيّز الجواز لدعواه أعاله في اعتبار نظمة طبيعية مهيمنة ذلك وأ

ريق بشرط آنيتها، مع هذا الحد األقصى في االعتبار، وهو لم يثر ولم يشر إلى ط

ان، فإن تحقق االستقراء هنا من بديهيات المستحيالت، وكالمه إذا ال ج دل الب ره 

 باطل.

الم إذ آخره يكرر أوله، ويشير إلى شيء ثم إن االختالط  اهر في لغو الك      

واحد وهو انسداد األفق ومجال الحركة حيث يراد أن تكون، أو حين يستشعر 

 بوجوبها في تأثيرات النطق الداخلي.

 ومنه ينتج أن البنية العميقة لكالمه كله هو:

'الجوهر هو ما ليس في شيء من األشياء ألبتة كائنا في موضوع، وغيره  -1

 عرض'
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ومعنى هذا والمستنبط منه المستلزم له أن إذا وجد شيء واحد كائنا فيه،  -2

 فهو عرض. وبالتالي وجب أن يبقى عرضا في أحوال وجوده مطلقا، وإال انتقضت

 دعوى ابن سينا. 

 بيد أن هذا ناقض لقوله:

يه وذلك أنه ليس إذا لم يكن الشيء عرضا في الشيء الفالني، الذي هو ف>      

يه جب أن يصير جوهرا فيه؛ فإنه ليس ما لم يكن عرضا في شيء هو فكالجزء، ي
 فهو جوهر فيه<374

ى ألن النظمة هنا عنده هي النظمة الطبيعية الوجوديّة المهيمنة، معتبرة عل      

الثنائي )جوهر، عرض(. تجزيئيّ ال التّصنيف  

 استنباط:

.هانظمتُ  مقولةٍ  لّ كُ لِ   

 من ذيال بالمطلق، كالُمه هو وتحديده، المرجعيّ  لالعتبار هنا سينا ابن فقدان على الجليّ  الدّليلو      

:يقول فهو الوجوديّة، الطبيعية النظمة في تواجد   هو المعطيات خالل  

ألنه  ة لم تكن ألجل أن الشيء بالقياس إلى شيء ما هو ال في شيء موضوع، بلجوهريّ وكما أن ال >      
 في نفسه كذلك<375

فهذا استنتاج ملزم لخطئه الكبير في دعواه، ألن العالقة هنا  الطّبعب      

طأ ته؛ وهذا باطل كما بيّناه، وإنما استلزمه الخجوهريّ بالموضوعات ال دخل لها في 

.الذي بني عليه  

أي على مرجع ذاته بغير عالقة خارجية في نظمة ' في نفسه'فقوله هنا       

ل ى وجوب عالقة مرجعيّة نسبيّة لحصوجواهريّة أحادية، وهذا ليس يعني هنا سو

ع بعنصر هذه النظمة، الذي هو هذا الجوهر موضو إدراكيّةعالقة معرفيّة واعتبارية و

الكالم والنّظر؛ وال وجود هنا إال لمرجع ونظمة أخرى عنده إال المرجعيّة الطبيعية 

.الوجوديّة  

ه يء كائنا فيوكذلك نجده سرعان ما نقض تحديده للعرض بكفاية وجود ش      

ة كموضوع، ويضطره النطق الداخلي إلى نقض دعواه والنطق التقريري بنسبيّ 

:ة فيقولجوهريّ العرضيّة وال  
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 فكذلك العرضيّة ليست ألن الشيء بالقياس إلى شيء بعينه هو في>      

ان موضوع أو ليس في موضوع، بل ألنه في نفسه يحتاج إلى موضوع كيف ما ك

كان له ذلك فهو عرض، وإن لم يكن ذلك الشيء هو هذا  وأّي شيء كان؛ فإذا

الشيء وكان هو في هذا الشيء؛ ال على أنه في موضوع، فليس يمنع ذلك أنه 

في نفسه في موضوع. وإنما هو عرض ألنه في نفسه في موضوع يعم  العرضيّ ة 
 والجوهريّ ة<376

، وهذا دليل  حاسم  في وجوب النّظر الكل       اسيات هذا وإنه هو القائل  ي ألس 

:ألولالعلم ومقوالته، هو القائل  في الفصل الثامن من المقالة األولى في الفّن ا  

ه إن الذاتي ال يكون عرضيا؛ فإن غرضنا يتوج: وهذا ال يوجب منع قولنا. . >      
 إلى أنه ال يكون عرضيا لذلك الشيء الذي هو له ذاتي.<377

ر؛ لهان الخطب ويسر األم' لكل مقولة نظمتها'أن  الكليّةولو اعتبرنا القاعدة       

منظار فكالم ابن سينا صحيح في شرط النظمة الطبيعية الوجوديّة اآلنية، وهو ال

ة وإلى والمرجع في المنطق الطبيعي التعليمي، الذي يعتبر ويشير إلى الالّآني

ضافة باإل' بيانيّ الالعامل االعتبار الذهني المفهوماتي واالنتقال إلى نظمته ب

لوجود ففي هذا االعتبار التقطيعي ل. 'باإلضافة إلى ما تحته'و 'إلى ما فوقه

ا طبيعيّا الطبيعي اآلني بالبنية العالئقية اآلنية، أي باعتبار الوجود وجودا و يفي

ا ال يمكن يّة، فهنالتّركيبعالئقيا، أي أن األشياء توجد من خالل عالقاتها الو يفيّة 

. لواحد في ذات الوقت عرضا وجوهرا، ألنه ببساطة ال يتعّددأن يكون العنصر ا  

وري ة الذهنية كمرجع صبيانيّ والتذكير كون النظمة ال التّنبيهوهنا ال بد من       

يه ات فالتّصوّرا وإدراكيا له، كل عقليّ صورة الواقع الوجودي والطبيعي وانعكاسا 

وعة والتفكيري، فالعنصر في المجمجواهر، ألنها عناصر ومرتكزات البناء النطقي 

وهذا هو الذي أ ن ط ق  ابن  سينا بجمع العرضيّة . والفضاء ال يكون إال جوهرا

د العنصري، الذي عليهجوهريّ وال  ة هنا، ألن اعتبار الشيء في نفسه هو التّواج 

.والذهني عقليّ ة في النظمة والمرجع البيانيّ تعتبر المفاهيم والعناصر ال  

ى هنا، إذ يشير بسريان قانون التغير عل الحقّ هذا النطق الداخلي وهو لكن       

ر كّبي في الظواهر والالتّركيبالموجودات ارتباطا وتغيرا مع عالقاتها وموضعها  ات م 

الموضوعاتية لنظر واعتبار العقل والنّظر؛ فكان من خالل الحدس الباطني هذا 

.  والعرضيّة هنا ةجوهريّ للقول بعموميّة ال حدسيّ االنبثاق ال  

                                           

  376 نفس المصدر – نفس ص
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على  عكسيّ هذا النطق الداخلي لم يعتم حتى حصل رد فعل : أقول      

ي طبيعي وتلقائ جدليّ م ستوى المقول الخارجي وبنائه، أي نقيض أو مناقض 

ة قالحقي، وهذا في (جوهريّ الجوهر، ال)و( العرض، العرضي)ينتج مضطرا ثنائيتي 

ي فيه، أنه عوض في الموقع الطبيعوالتأصيل االبستمولوجي أي وجه الحكمة 

:بيانهالالّزم والشاغر للنسبيّة المرجعيّة والنظماتيّة؛ وهذا يظهر بوضوح في قوله و  

حال فالشيء عرض ألنه في نفسه مفتقر إلى موضوع؛ وعرضي ألنه لغيره ب>      

وهذان . ولما اتفق أن كان الموضوع هنا وليس مقوّما له فهو عرض فيه. كذا

ن، وإن تالزما في هذا الموضع، فاعتبارهما مختلف، ولكل واحد منهما المعنيا

 ؛جوهريّ أما للعرض فالجوهر؛ وأما للعرضي فال. مقابل بوجه آخر من وجوه القابلة

بعد أن . أي الذاتي سواء كان جوهرا كالحيوان لإلنسان أو عرضا كاللون للسواد

م  ال كجزء بل كجزء، وهو مقوّ فإذا كان العرض في شيء ال. يكون مقوّما لما هو فيه
 له، فهو جوهريّ  فيه وليس جوهرا.<378

 مال المجموع كل يمثل الذي قوله هو وحكمنا نقدنا على الّدليل أقصى لكن      

:فيقول يةاتالتّصوّر الذهنية التجريدية النظمة في اعتباره ينعزل حينما وذلك بيّناه،  

>ومعنى الجوهريّ  الذاتي؛ فإن ذات كّل شيء، كان عرضا أو جوهرا فقد يسمى 
 جوهرا<379

:وما نظن قوله في نهاية المقالة وغايتها  

وأ ن أن من سمع هذا ثم ثبث على أن شيئا واحدا يكون جوهرا وعرضا فقد  >
 خلع اإلنصاف.<380

.عقرار من مرج ية على غيرالنّسقواللفظ أنه مفتقد هنا للبوصلة  التّركيبمن حيث  ما هو يدلإنّ   

هكذا لما كان المنطق الطبيعي الوجودي هو امتداد للفلسفة       

ؤالاألولى، في  اتها، ها وتكونماهياتالتأصيل للوجود والكائنات، في  س 

 ةيّ علمال مفاهيميّةت أمرها وخلقها وتكوينها، بالمنظومة التنزاّلوفي 

جوب، ة واإلمكان والوالصّوروالهيولى و المادّةللخلق واألمر، و ةفلسفيّ الو

، الموضوعي النّظروالفعل وغيرها، وكان من المالئم بل من إطار  القوّةو

وتعليمي محض، أن يكون هو الوجود الطبيعي الكلي  علميّ ألنه 

 الحقل  كمرجع مهيمن وإطار ونظمة مهيمنة كلية؛ ولما كان العقل و

                                           

  378 نفس المصدر – ص74

  379 نفس المصدر – نفس ص

  380 نفس المصدر – نفس ص
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فإنه  لهذا الوجود؛ عقليّ التجريدي الذهني تابعا كمصور ومصنف نسقي 

؛ ةالعمليّ إال الحكمة  عقليّ ليس من غاية للعلم اإلنساني ولجهده ال

ال يمكن  لإلنسان، التي الوجوديّةات حيّزة والواقع والالحقيقوبالتالي فإن 

اعتبارها إال جزئية في هذا الوجود والواقع، فإن المرجع في مطلقها 
 وجب أن يكون موضوعاتيا، أي لكل إطار نظر نظمته المرجعيّ ة.<381

 

ر، العنص) ≈( العرض، الجوهر: )هنا في اإلشكالين النّسقوإذا تبين تطابق        

 اسلية، ولن تكون بعده مفارقة، هو شرطالمفارقة الرّ  ، أي حلّ فالحلّ ( االمجموعة

ر كّبلكل  اآلنية النظماتية، الذي مكافؤه هنا هو أنّ  ى مقوالتي نظمته؛ وبه عل م 

 كلّ  ال  د تحييدا جمي، به يتحيّ ةمنطقيّ الالنماذج  نظريّةنحو ما كان هدف راسل في 

ضاء في ف منطقيّ وال علميّ الالمقول  ة لكلّ تناسقيّ ما من شأنه اإلخالل بالوحدة ال

ناء العقل والمعقول، وتتحيد طبعا كل المفارقات، فال يبقى لها معنى في الب

تزل يخ الّشرطبل بهذا . ، شرط اآلنية النظماتيةالّشرطالموزون على هذا  منطقيّ ال

ل أو قل ينجاب إشكال المفارقات على مستوى الدوال المقوالتية الذي جعله راس

النماذج  نظريّةل ؤّسسيقول راسل أو هكذا ي. لمباشرة دون األوّ  الرّياضي يهمّ 

:ةمنطقيّ ال  

:راسل يكتب  

     'الرمز »)ф)žф«382 ال يمكن أن يمثل مقولة، كما يمثلها رمز »aф« حين تكون 

фa قيمة معبرا عنها بфž . وفعال فإن(фž)ф  ال يمكن أن يكون إال رمزا ال يعبر عن

. أمكننا أن نقول بأنه دون معنى: شيء  

 الّدالّة، هناك موضوعات وعناصر التي ال تمتلك фžهكذا نعتبر دالة كيفما كانت      

 фžة نسمي التي للدال. فيها أية قيمة، كذلك يوجد فيها ما للدالة لها به قيمة

لها )أو  »zلها معنى بالنسبة ل фž» ونقول بأنّ . »zالقيم الممكنة ل»فيها قيمة 
383'.zقيمة ب žфعندما يكون ل )zمعنى ب 

 žфالمقوالتية  الّدالّةمفارقة راسل، ونفترض  وهنا بالذات نعود إلى نصّ      

:المعرفة كالتالي  

    žф  =z عنصر من ك.  

                                           

  381 د. طه عبد الرحمان في الميزان، ص52..56

z بدل x 382 في األصل  

 Bertrand Russel : La théorie des types logiques – p4  383 انظر  
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 سبق لمطلقية اإلمكانة االعتبار الم  منطقيّ  ة وعدم  صحّ  عدم   مِ لّ س  فمن الم       

فله أي لزوم القوانين الضابطة لإلمكان من غيره؛ وهذا ال يمكن وال يك. في القيم

هذا مثال . أي أن اإلمكان هو في مجموع عناصر ك. النظماتي اآلني الّشرطإال 

 ة  ه، المقتصرى عليه نظريت  نوحالة بسيطة جدا، وهو إطار مفارقة راسل، وهو ما ب  

 نصر والجزء والمجموعة ومجموعةفقط على الهرمية على المنحى التصاعدي للع

األجزاء ومجموعة المجموعات. لكن وكما عبر عن ذلك فون برتالنفي384 أنّ  حقيقة 

فكل شيء ال يكفله إال المتواجد  في كّل شيء، . شيء المنظومات هي في كلّ 

.ةظماتيّ ة النّ شرط اآلنيّ وهو   

ما ا أنف كي األصلي التابع مباشرة لمالفرنس ولمزيد من البيان ننقل هنا النصّ      

:حاولنا ترجمته على التسديد والتقريب  

             ‘La limitation que nous venons ainsi d’apporter aux choix d’arguments 

possibles pour фž, sert à résoudre un grand nombre de paradoxes. Prenons 

comme exemple le suivant. Supposons que «ƒ(фž)» signifie« la fonction фž n’est 

pas satisfaite si on la prend elle-même comme argument» , c’ est à dire «ф(фž) 

est faux» . (Si cette expression avait un sens, elle serait vraie dans tous les cas 

ordinaires. Par exemple il ne peut pas etre vraie que la fonction «x est un 

homme» soit un homme ; si donc il est vrai ou faux qu’elle est un homme, il 

doit etre faux. ) Mais supposons maintenant que nous dénotions par ƒ(ǿ) la 

fonction dont ƒ(фž) est la valeur pour l’argument ф(ž) , et cherchons si ƒ(ƒǿ) est 

vrai ou faux . Si ƒ(ƒǿ) est vrai , cela signifie de par la définition de ƒ «ƒ(ƒǿ) est 

faux». Si d’autre part, ƒ(ƒǿ) est faux, cela signifie de par la définition de ƒ« il est 

faux que ƒ(ƒǿ) soit faux», d’où il suit que ƒ(ƒǿ) est vrai. Ainsi, que nous 

supposions ƒ(ƒǿ) vrai ou que nous le supposions faux, nous sommes conduits à 

une contradiction. Cette contradiction disparait si «ф(фž)» n’a pas de sens.385    

:وترجمته التقريبية  

يتيح لنا  фžالحّد من إمكان الموضوعات أو العناصر الذي تقدم بالنسبة للدوال '     

 »ƒ(фž)»لنعتبر أن : المثال التالي لنأخذ على سبيل. عدد كبير من المفارقات حلّ 

يعني . «غير محققة إذا كانت هي نفسها موضوعا لذاتها фž الّدالّة»تعني 

«(фž)ф إذا كان لهذا التعبير معنى، فسيكون صحيحا على العموم. )«خاطئة .

                                           

 Ludwig Von Bertalanffy (1901 -1972) 384  

  385 ن م – ص5 
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إذن لو كان صحيحا أو خطأ بأنها رجل، .أن تكون رجال «رجل x»مثال ال يمكن للدالة 

.(يجب أن تكون خاطئة  

، ولننظر ƒ(фž)هي  ф(ž)التي قيمتها ب الّدالّة ƒ(ǿ)نعبر بولكن لنعتبر اآلن بأننا  

.صحيحة أو خاطئة ƒ(ǿƒ)هل  

.«خاطئة ƒ(ƒǿ)»بأن  ƒصحيحة، هذا يعني حسب تعريف  ƒ(ǿƒ)إذا كانت   

دوما أنه  ƒل التّعريفخاطئة، وهذا يعني حسب  ƒ(ǿƒ)ومن جهة أخرى إذا كانت 

.«صحيحة ƒ(ƒǿ)خاطئة، ومنه ف ƒ(ƒǿ)خاطئ بأن »  

ناها خاطئة، ن ساق دوما إلى تصوّرصحيحة أو  ƒ(ƒǿ)نا تصوّرهكذا، وسواء علينا أ

.'أنها ليس لها معنى «ф(фž)»سوف يختفي إذا ما اعتبرنا  التّناقضهذا . التّناقض  

≈ 

 الضروري التّصوّرراسل في محاولته استجالء  هنا على أنّ  التّنبيهمن  ال بدّ      

األولي والكفيل في حقيقة األمر في تحييد واختزال هذا اإلشكال وهذه 

، ةالّدالّ ر موضوع من إمكان المتغيّ  الحدّ  وجوب   حدسيًّاه وإن استشعر المفارقات، أنّ 

أو  في كالمه عن الفروق هذا وضبطه؛ وذلك جليّ  التّصوّرفإنه لم يتمكن من عين 

نات ز القول والمقام، بين ماهيات هذه الكائالفرق بين أبعاد أو األدق المالئم لحيّ 

ة رف، أجناسها مختلفالصّ  منطقيّ ، فأجناسها بالمعنى الةمنطقيّ الة والرّياضي

أولى في  الحقّ وهذه األبعاد هي في . كاختالف المالئكة عن اإلنس والجان

.اللوجود من البعد اللغوي المأسور جدّ  ةاإلدراكيّ المقاربة   

ة صّيغالعليه هو عدم كمال البيان في التفرقة بين  التّنبيهأبرز ما وجب  ولعلّ      

ة ليست مقولة، ة للدالة المقوالتيتعبيريّ ة الالصّيغة المقوالتية؛ فالصّيغة وتعبيريّ ال

(. صحيح،خطأ)ة بدالة حقائقيّ إعطاؤها قيمة  منطقيّ وال إمكان في العقل ال

 تتواجد ة ليست في حقيقتها ممثلة للعنصر الصورة، أي المقولة التي الالصّيغف

هو ' مقولة фx: 'ولذا فقوله. xحقيقة في الواقع إال مع التعيين لقيمة المتغير 

.خاطئ ال ريب خطأ ال ريب فيه  

وهو حقيقة ما يدندن حوله راسل في كل كالمه، ولذا  هو الحلّ  الّضبطهذا ب    

س التعبير األحق عما عرض هنا لراسل ليقلنا من قبل كون الترجمة أو قل 

ين ، وهي عةمنطقيّ الالماهيات  نظريّةوإنما  ةمنطقيّ الالنماذج  نظريّةهو 

تجالء في اس خاصّةوالمنطق البن سينا،  كتابية لالنَّقدما عرضنا له في قراءتنا 

اد د األبععلى تعدّ  عن بعد الخطاب الطبيعي عالوة   منطقيّ ن بعد الخطاب التباي  

.غوي وغيرهواللّ  ة للواقع من الذهنيّ حدسيّ ال  
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  ج - َحلُّ  'مفارقة راسل'

.الطّبعإشكال راسل، والذي ليس هو مفارقة ب واآلن لنحاول حلّ        

 «(фž)ƒ«  الّدالّة»تعني фž غير محققة إذا كانت هي نفسها موضوعا لذاتها» .

.«خاطئة ф(фž)»يعني   

:نأخذ منهج وقانون النظمة اآلنيةل  

 ф(фž) ومنتميا إلى المقوالت إال بتواجدال يكون معقوال ' خاطئة ф(фž')اعتبارنا 

ر المنتمي للبعد الدوالي المقوالتي هو من إمكان المتغي фžفي المعقول، أي أن 

وهنا . منتميا إلى المقوالت أو مقولة ф، بمعنى أن يكون متغير фللدالة المقوالتية 

:يظهر خطأ راسل في حكمه بمثال ناقض  

ф(z=)مقولة  z:    ةالصّيغفي مجموعة المقوالت ب фالمقوالتية  الّدالّة  

.صحيحة وليست خاطئة ф(фž:  )فجلّي أن  

إذن لو كان .أن تكون رجال «رجل x»مثال ال يمكن للدالة : )وهنا يظهر مثال راسل

يظهر توضيح حالته كونها ال .( صحيحا أو خطأ بأنها رجل، يجب أن تكون خاطئة

ر كّبتحقق شرط النظمة اآلنية وتقرير تواجد ال .ات المقوالتيةم   

ضوح يث درجة ضبطه، وفيه يتجلى أكثر وبووننتقل إلى ما هو نسبيا أعلى من ح

.سابغ تام نجاعة النظمة اآلنية  

: هراسل أو تحليل    كالم   إنّ   

، ولننظر ƒ(фž)هي  ф(ž)التي قيمتها ب الّدالّة ƒ(ǿ)ولكن لنعتبر اآلن بأننا نعبر ب'

.صحيحة أو خاطئة ƒ(ǿƒ)هل  

.«خاطئة ƒ(ƒǿ)»بأن  ƒصحيحة، هذا يعني حسب تعريف  ƒ(ǿƒ)إذا كانت   

دوما أنه  ƒل التّعريفخاطئة، وهذا يعني حسب  ƒ(ǿƒ)ومن جهة أخرى إذا كانت 

.'«صحيحة ƒ(ƒǿ)خاطئة، ومنه ف ƒ(ƒǿ)خاطئ بأن »  

≈ 

 نطيل، ، وحتى المنطقيّ وال الرّياضي عقليّ بالنسبة للفضاء ال فاسد   فهذا كالم      

في  ƒ(ǿƒ)ة الصّيغنطرح السؤال التالي أو لنفحص مدى مصداقية وإمكان قبول 

ذا كان فإنه إ. اتالرّياضيالفضاء المنتظم والعقل والمعقول الذي هو فضاء المنطق و
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د  واحد  من أباعتبار اإلمكان في المتغيّ  ة أو يّ ظمة اآلنبعاد شرط النّ ر الذي هو فقط ب ع 

في شرط مجال مجموعة  ф(фž)ة  الصّيغمصداقية  ر  ص  ح   مَّ اآلنية النظماتية، قد ت  

ال مصداقية لها إطالقا في كل فضاء منتظم  ƒ(ƒǿ)ه بالنسبة لصيغة لمقوالت؛ فإنّ ا

ن اإلمكان ضم ƒ(ǿ)والعقل اإلنساني؛ ذلك أن من شروط هذه المصداقية تواجد 

.ةدالّ  هو مقولة وليس   ƒ(ǿ)لكن . المتضمن داخل مجموعة الدوال ƒالمتغيراتي ل  

 يناأعط وإنما معنى، لها ليس التعبيرات هذه إن فحسب هنا نقل لم فإننا وإذن     

 الو المقوالت مجموعة إلى تنتمي ال هاوأنّ  معنى، لها ليس لماذا والبرهان الّدليل

ر كّبال مجموعة  مفارقات ىمَّ س  ت   جعلها الذي هو هذا إدراك وعدم. المقوالتية اتم 

.بمفارقات النظماتية اآلنية بقانون هي وما  
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 الفصل الثاني

 

ه له في مرتكز بنائه شبّ د. جاسر عودة م  

"السببيّة"  

النماذج  نظريّةومخالفته لروح المنظوماتية " 

ة" منطقيّ ال  
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حول المنظوميّة – 1  

    

     نظريّة المنظومات أو المنظوميَّة386 منهج مقارباتي علميّ  ومعرفي وجودي، 

الممثل   هر مع التدريج في نصف القرن العشرين كنزعة معاكسة للتقليد السائد

.ةتجزيئيّ الديكارتي والمقاربات ال التّحليلفي منهج   

ة لقد تميّز مسار المنظوميَّة، وهي الترجمة التي نراها أصوب عوض الشمولي     

ر تميّز هذا المساة المشتركة مع لفظ المنظومات، معجميّ ال المادّةللحفا  على 

تسمى بالمرحلة السكونية، كان  1970إلى  1950األولى من : بمرحلتين اثنتين

م ة بفرنسا، وعلبنيويّ المنغلقة، موضوع دراسة ال ةالنظريّ ها المنظومات نطاق

تبدأ منذ  المرحلة الثانية للمنظوميَّة. اآللي والمعلوميات بالواليات المتحدة التحكّم

ما االنبثاق والتنظيم الذاتي، م: ينالهامّ  ين جدّ علميّ ين البظهورالمفهوم 1970
 سيعطي للمنظوميَّة مفهوما أكثر انفتاحا   وتطبيقا في المنظومات المعقدة.387

ا علم المنظومات، فيعتبر فون منطقيّ المنظومات، المتصل بها  نظريّةأّما      

 برتالنفي هو واضعها من خالل مؤلفه 'النظريّ ة العاّمة للمنظومات'388.

فّسرهو استخراج المبادئ ال العاّمة ةالنظريّ الغاية من هذه . . .  »'      أو )ة م 

رح وليص. للوجود باعتباره كمنظومة، من خاللها يمكن لنا نمذجة الواقع( الشارحة

«."هناك منظومات في كل شيء". . برتالنفي بأن   

: اتهذا يعني أننا أينما نظرنا إال والحظنا وتعرفنا أشياء لها خاصيات المنظوم     

ي حركي، ت كوِّن  مجموعات ال يمكن أن ت ختز ل  ف تأثيريّ كليات لعناصر في تفاعل 
رّد المجموع لألجزاء، كما يقول برتالنفي )1968 ص220(.'389 ج   م 

 

 

  

                                           

 Systémique 386  

 Systémique – Wikipédia 387 انظر  

Théorie générale des systemes  388  

   Ludwig von Bertalanffy- Wikipédia 389 انظر  
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'الّشريعةد. جاسر عودة 'مقاصد  كتابلاتي مكوّنالجدول ال - 2  

ف المحتوى عن العنوانتخلّ    

 

 اقضالنّوالثاني في اإلدراك من  النّاقضضمن الحديث في هذا المبحث  ر  ب  ت  ع  ي        

 تيعابيّةسفي اال النّاقضفي البيان و النّاقض ، إلى جانبمقاِصديّ الجلية للباطل ال

ه هذا الذي نحن كتابعند د. جاسر عودة في  هو جلي  ، التَّعليلفي  النّاقضو

 وصورة   اإلسالمي، رؤية منظوميَّة' مثال   ، فلسفة للتشريعالّشريعةبصدده 'مقاصد 

ين:مقاِصديّ لضالل ال واضحة    

والمالحظات  الحقائقسطير على من التَّ  دَّ ، ال ب  ا  علميّ  معياريا   ال، ونهجا  أوّ      

  التالية:

 

  النسبة      
تسديدا      

 وتقريبا

حاتالصّفحيز          

تسديدا        
 وتقريبا

  مكوّنال           

   36/100            154  تاريخ الفقه وعلم األصول 

   11/100            46  موضوع المنظومات 

   19/100            82 تصنيف االتجاهات الفكرية في العالم  
  اإلسالمي بمرجع التاريخ الفكري الغربي

   18/100            76 للتشريع اإلسالمي منظوميَّةالرؤية ال   

   10/100            45 ونتائج البحث مقّدمةالتوطئة وال   

   6/100  سرد المراجع  27           

 الجدول المكوّناتي للكتاب )ج1(

 

ثالثة أرباعه، وذلك عمليا  الكتابوهكذا بعد مسار طويل . . وقد استنفد      

: ، الفصل السادسالكتاببالحساب يعتبر جله؛ بعد هذا كله نصل إلى فصل 

ز ما اإلسالمي'. وإذا كان الفصل اكتفى بحي التّشريعلنظريات  منظوميَّة'مقاربة 
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لسؤال المصداقية من حيث هذا المعيار  ير  ثِ الم   ، فإنَّ الكتابدون الخمس من 

 ا هو أن  قًّ لي الواضح والبديهي في المقاييس التقييمية والمعيارية، المثير حاألوّ 

ذاته  ليس منه حقيقة، أي من صلب المدلول المتبادر في البيان من العنوان، وهو

 5-6 عنوان الفصل، ليس منه إال ما جاء تحت عنوانه التحتي ومبحثه الخامس:

ع ولم يبلغ بعد موضعه موق الكتاب"، هو في نهاية ةمقاِصديّ ال"نحو 

س ، ذلك ليس يمارى فيه معنى جلي من العنوان؛ وحيزه خمةمقاِصديّ ال

(، بل هو دون حيز سرد 6/100وعشرون صفحة ال يتجاوزها )أقل من 

على حيز المراجع لظاهرة سيئة اجتاحت حقل  ر  طِّ سَ لن   وإننا !المراجع

المرجع؛  يكفي في اعتبار معجميّ والتأليف، فقد أصبح الوصل الة الكتاب

والغاية من ذلك في نفس الكاتب يعلمها هو. ومن كان في ريب مما 

إال ما تحدد هو قوله هنا: الكتابنقول في أن ما جاء من متحقق عنوان   

'أما في هذا المبحث، فبناء على إعادة النظر في أصول الفقه      

بحث ة منها والمعاصرة، والتي عرضناها في ثنايا الريخيّ تااإلسالمي، ال

، أو ةمقاِصديّ إلى اآلن، سوف نقوم ببيان كيف أن تحقيق سمة ال

الفقه  ،  يمكن أن ت سهم في تجديد أصولةمقاِصديّ فلنسمها المقاربة ال

اإلسالمي، وتطوير المحاوالت المعاصرة للتعامل مع بعض جوانب 

ا من عية التالية يقارب كل منها بابا محددالنقص فيه. والمباحث الفر
 أبواب أصول الفقه بتقسيمها التقليديّ .'390

ليه من ' لنعود إتقليديّ ولنسطر هنا أيضا على تعبيره: 'تقسيمها ال     

 بعد إن قدر وأمكن.

 

 

 

  

                                           

  390 مقاصد الّشريعة، د. جاسر عودة- ص362
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 'المقصد'عند د. جاسر عودة في عنصر  العظيم اإلدراكيّ االشتباه  - 3

بيانيّ وال يّ الواقع نَ يْ بَ   

وثوقيّ واالستيهام ال   

 

التي أذهبت كل ما قبلها سدى ووضعته موضع السؤال اقتضاء المفاجأة      

أمر وازن،  حظة حسبناها محدودة األثر غير ذاتوحتما، وإن كنا قد أثبتناها مال

ول وذلك في العنوان التحتي أو المبحث الفرعي من المبحث األول في الفصل األ

ول 'المقاصد في اجتهادات الصحابة' بخصوص قصّة وواقعة حديث رس: الكتابمن 

"؛ !ظةهللا صلى هللا عليه وسلم وأمره :"ال يصلين أحدكم العصر إال في بني قري

 –ة بيانيّ على عالته ال –هذه المفاجأة هي عدم انضباط المدرك من جوهر المقصد 

نازعه ا تفكيريته، يتبل عدم استشعاره وهو يوجد في قوله ونطقه اللساني، واهم

 يانيّ بعال مان وجوديان متباينا الماهية مختلفا األبعاد، وهما باالتعيين العالم ال

قة ال والعالم الواقعي الوجودي. ولنسمع معا ولننظر إلى ما كتبه الكاتب صورة وثي

ه اتي المفهوماتي وقاعدتالتّصوّرواسط بينها وبين منطقه الداخلي بمرتكزه 

التي هي في حقيقة األمر ذات عقله وشخصه التواجدي:، ةاإلدراكيّ   

داللة المقصد'  

ة اليونانية في الفلسف السببيّةبتأثير من مبدأ  – اعتبر علماء الفقه من السلف     

يها ما ليس ف والسنَّة الكتابة لعبارات ومصطلحات اللفظيّ ت الّدالالأن  –كما يبدو 

لنص "الواضحة" التي هي قراءة مباشرة ل . فالعبارةمقصديّةينبي عن داللة لغوية 

ولويّة "( ت عطى األالصّريح)والتي يسميها األحناف "العبارة"، ويسميها الشافعية "

طلق عليه
 
 فوق كّل العبارات. وهذه القراءة تنطبق على المعنى الحرفّي الذي أ

على خالف طفيف بين تلك األنواع. أّما  –"المحكم" أو "النص" أو "الظاهر" 

"، حالصّريمقصود" العبارة فربّما يقع تحت واحدة من فئات "غير الواضح" أو "غير "

فّسرواللفظ إذن هو " " أو "إشارة" أو "اقتضاء"، أو "إيماء". وهذه األنواع من م 

ة قطعيّ ابل في مق ظنّيةاأللفا ، كما أوضحنا سابقا، ال تتمتّع بالحّجيّة التّصافها بال

النص.داللة اللفظ المحكم أو   

ي ضاف إلى هذا أن دليل المخالفة، والذي أخذ به كل المذاهب فيما عدا      

عنى " و"الغاية" )بمالّشرطالحنفية، كان يقتصر على فئات "اللقب" و"الوصف" و"

كما مر سابقا. ويعني هذا أنه إذا أقرّت واحدة من هذه الفئات  –المدى( و"العدد" 

ر الفة" تكون ملغاة، بصرف النظر عن أي اعتبافي نّص؛ فإّن داللة العبارة "المخ
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للمقصود من أّي من العبارتين. وهكذا فإن أي لقب أو وصف أو شرط أو غاية أو 

د" عدد يختلف عّما هو مذكور في النص ال يكون مقبوال، ولو كان يحقق "المقصو

 من نفس النّص بطريقة مشابهة أو حتى أفضل. ذلك ألنه هنا أيضا ي نظر إلى

 نى المقصود غير المنصوص عليه على أنه " نّّي" إلى حّد ال يسمح له أنالمع

 العاّمة". كّل ذلك أضاف إلى الطبيعة منطقيّ "يعارض" دليل المخالفة "ال

يت عليها التي بن ةالنظريّ لالستدالالت الفقهيّة والتي اتّسمت بالحرفية، واألصول 

 والتي ثبتت هذه الحرفية وأصلت لها.

ما كتبه  –على ما فيه من شدة  –ذا الرأي الذي أذهب إليه هنا ويؤيد ه     

 الشيخ ابن عاشور رحمه هللا حين قال:

 ومقصدها، الّشريعة. . . معظم مسائل أصول الفقه ال ترجع إلى خدمة حكمة      

 . . . وقصارى ذلك كلهالّشارعولكنها تدور حول محور استنباط األحكام من ألفا  

في انفرادها واجتماعها وافتراقها، حتى  الّشريعةامل ألفا  أنها تؤول إلى مح

تقرب فهم المتضلع فيها من أفهام أصحاب اللسان العربي القح، كمسائل 

مقتضيات األلفا  وفروقها: من عموم وإطالق ونص و هور وحقيقة وأضداد ذلك، 

ونحو  ح: من تخصيص وتأبيد وتأويل وجمع وترجيةشرعيّ ال  األدلّةوكمسائل تعارض 

 العاّمة الّشريعةذلك. وتلك كلها في تصاريف مباحثها بمعزل عن بيان حكمة 

في أحكامها. فهم )أي الفقهاء( قصروا مباحثهم على  الخاصّةو العاّمةومقاصدها 

 ألفا  الّشريعة. . .391 .

اللة ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن مشكلة الحرفية وعدم االحتفاء الكافي بد     

القانونية  الن ص وصالمقصد أو "روح النص"  اهرة عامة في مناهج التعامل مع 

والدستورية عموما، حتى في مدارس فلسفة القانون الحديثة392. وذلك إلى أن 

ات كتابفي  خاصّةداهما ألمانية قامت مدرستان في فلسفة القانون الحديثة إح

برينغ، واألخرى فرنسية خاصّة في كتابات جيني393، دعتا إلى مزيد من 

لحة "، بل وإلى "إعادة صياغة" القانون بناء على مقاصد تحقيق المصةمقاِصديّ "ال

والعدالة. ودعا برينغ إلى تبديل "منهج السببيّة اآللي" بمنهج مقاِصديّ  أو 
 غائي.'394

≈ 

                                           

  391 ابن عاشور، مقاصد الّشريعة اإلسالمية، ص214. )المرجع(

  Von Jhering, Law as a Means to an End (Der Zwisk Im Recht) p. xxii.392 )المرجع(

 Geny, Methode D’interpretation Et Sources En Droit Prive Positif vol2, p142 393 )المرجع(

  394 مقاصد الّشريعة، د. جاسر عودة، ص362..364



 ضالل المقاصديين

 

341 

 

روط ة، المتمثلة في شبيانيّ من أن تفقد خاصتها ال ةعلميّ العلى  دَّ أش  ليس      

ية منها االقتصاد والوضوح؛ الشروط التي تكفل الموضوع خاصّة، علميّ الالخطاب 

وخطاب  علميّ الوتحفظها. وهذه أبرز سمات االختالف بين الخطاب  ةعلميّ الجوهر 

 المرافعة والمنا رة.

هل في الوهلة األولى من مست لقى على سامعتيكلعلّك حينما تتلقى أو ت       

ونانية فيما في الفلسفة الي السببيّةبتأثير من مبدأ  –الخطاب الجملة االعتراضية '

على ة ال محالتظن أن المتكلم، وهو يتكلم بهذه السعة في التقرير، أنه س' –يبدو 

ممسك بزمام اإلدراك. وهذه كذلك من  بينة من أمره، بيده ناصية الموضوع،

 راكيّ اإلدية المعروفة في األسلوبية من جهة البعد النفسي والتّصنيفالسمات 

ل طبيعة المقام في حق بقوّةو بقوّةحاضر يفرض نفسه عادة وبعد للخطاب. وهو 

سه غير ذلك وعكهنا في حالتنا ة وواقع األمر الحقيقالمرافعة والمنا رات. بيد أن 

 تماما. 

عالى تنا هذه هي معاملة في هللا تكتابوبيانه؛ فإن  الحقّ ي لنجعل غايتنا تحرّ      

أوال  قبل كل شيء؛ وذلك لن يكون إال بالقصد وسلوك المنهجية الناجعة؛ فنبين

بحقيقة  ة بحقيقة الجواهر، بلالصّحيحالسليمة و ةاإلدراكيّ افتقاد الكاتب للعالقة 

ه، أال وهو جوهر "المقصد" على كتابيدور حوله كالم الكاتب كله في  أهم جوهر

هافت، . ومن بعده سوف يتجلى كل التفاقم والتة التي أشرنا إليهابيانيّ عالته ال

 مقصديّةالو السببيّةسواء فيما تمثله الجملة االعتراضية والمقابلة المغلوطة بين 

رد ما ال يحصر وال يحصى من أو فيما سوى ذلك. واألمر هنا ال يحتاج إلى س

خارج الغاية؛ وإن القرآن وفائق الحاجة  هو بالبداهة ،اإلحاالت والمراجع إلى حدّ 

قل وأعظم ما ينال من العلم، وشروط تلقيه البيان فطرة والع الحقّ العظيم نزل ب

شرط  دا  دِّ ح  المشهود. فالمراجع مرجعها فيما قال إسحاق نيوتن م   الحقّ ملكة و

موطئ أكتاف من سبقوك من العلماء  ، مرجعها يقول نيوتن هوالعلم وممارسته

زه. )ومنه يستنبط اإلطالق 'غيرك من أهل العلم'(، ولكن لكل شيء قدره ال يتجاو

، الصّدق آفة ماحقة، يضيع بقدر إهمالها جانب النَّقدوإهمال هذا الجانب واآلفة من 

إلى أهله.خير وأحق الخالل نسبة إلى العلم و  

في أعاله، و السمع لكالم الكاتب بحضور العقل، الكالم والنصّ  إلقاء       

 رينجوه ستجلي سياقين ويرصد  الحدود العادية من الفحص والرّويَّة، يَ 

متباينين مختلفين ل"المقصد" تباين العوالم واختالف المشرق عن 

 المغرب.

ي:الّسياقالمؤطر تأطيرا بسياقاته أو صنفه الجوهر األول  -ا   
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ة قطعيّ 'فالعبارة "الواضحة" التي هي قراءة مباشرة للنص . . . في مقابل  -( 1) 

 داللة اللفظ المحكم أو النص.'  

ضاف إلى هذا أن دليل المخالفة . . . ثبتت هذه الحرفية وأصلت لها.'ي   –( 2)    

ي:الّسياقوصنفه الجوهر الثاني  -ب   

'الّشريعةقول ابن عاشور رحمه هللا: 'معظم مسائل الفقه . . . ألفا   –( 3)   

أو غائي' مقاِصديّ ولعل من المفيد أن نذكر . . . بمنهج  –( 4)   

َجرَّد  النظر الم ستبصر يرى ال      ن ذَوي ماهيتي عالمينفي  جوهرينوم 

  مختلفتين؛

بيانيّ عنصر =  [(2( و)1)=] األول    

 الّةالدّ ذلك أن حقل انتماء الجوهر يتحدد بالنقاط الجواهرية، أي الممثلة بالجواهر،  

التالية: عليها الحدوسات    

، غير الصّريح)العبارة، العبارة الواضحة، النص، المحكم، الظاهر، غير الظاهر، 

، اإلشارة، االيماء، االقتضاء، دليل المخالفة . . (م فّسر، الالصّريح  

اعي فهذه ليست قاعدة أو إجراء يقتصر على الهندسة الوصفية والرسم الصن      

منها بنحو خاص. ومن  ةاإلدراكيّ فقط، بل لمطلق هندسة الفضاءات التواجدية و

؛ إدراكيّةة ة على اعتبار العقل حاسّ عقليّ ال أو الحواسيّة اتيةالملكات الحاسّ 

فالمستكشف والمستجد ليس ذاتها، ولكن تحديدها كإجراء وآلية، بخواصها 

وعاتية والموض الّسياقوطرائق تطبيقها، وأبعاد هذا التطبيق ومجاالته. وما مقولتا 

بيق كالتفسير وغيره، إال وجهان لهذه القاعدة وتط الحقولفي االعتبار في شتى 

ة ال يعدوانها.عقليّ لهذه الملكة ال  

[ = عنصر واقعي وجودي(4( و)3)= ]ني والثا   

حقله ممثل بالجواهر أو بحدوس الجواهر التالية:   

، تحقيق المصلحة والعدالة، غائي . . . (الّشريعة)حكمة   

والقانوني،  شرعيّ الاة من الحكم اة والمتغيّ من حقل اآلثار واألهداف المتوخّ  

ل للسرقة للعلة القانونية للحكم، كمقابلة حفظ الما الحقل مقابلة ولكن في نفس

اعتبره  مثال. وبقول أوضح، إن الكاتب اعتبر المقصود )المقصد بيانا شائعا خاطئا(

باه "االشتوالقانوني شيئا واحدا. وهذا أحق  بتسميته ب يّ التّشريعد ووالمقص

بِّه   "اإلدراكيّ  (156لهم'{)النساء من قوله تعالى: }وما قتلوه وما صلبوه ولكن ش   
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د  حقيقة الحكم      ؛ سدادوما جانب حكمنا ال وإذا قلنا قبل بتهافت الكاتب، فلم ن ع 

، وفي مركزه ككلّ  كتابلل محوريّ في المفهوم ال اإلدراكيّ ذلك أنَّ هذا االشتباه 

ى غرار موضوعه وانضباطه، أنَّ هذا االشتباه القاصم، يعقبه عل تصوّرومركز  بيانيّ ال

راضية ة في المرافعات والمنا رة، على غرار و يفة الجملة االعتبيانيّ المقصودات ال

 -ريريةوحقيقة المبحث أبعد ما يلزم أن يكون عن التق – !''مبحثهالتي استهل بها 

ن يكون األسلوبي أ مكوّنلل دل الواثق من نفسه حتى يكون ويرايعقبه بقوله، قو

كلم للمت ةوثوقيّ ؛ فهذه الحال الاللفظيّ  وليست الكلمات وال النصّ  وحده هو الدالَّ 

ية ما أن ال مثار بعدها في صدق ، غايتها ومفادها المقصود  المقصودة بنحو أسلوبيّ 

السؤال:االستفسار ويقول، وال لوضع التقرير والتصديق موضع   

 ما كتبه الشيخ –على ما فيه من شدة  –'ويؤيد هذا الرأي الذي أذهب إليه هنا   

 ابن عاشور رحمه هللا'

واآلنين  ينالّسياقفي  بيانيّ كما رأينا أنَّ الكاتب  في تواجده السلوكي ال الحقّ و     

ا عليه إدراكيا ( كان2( و)1ين )الّسابقالوجوديين  َشبَّه  ' قصد، ألنَّ ما اعتبره 'المم 

بِّه  له على مستوى الحد ونمقاِصديّ الالذي حوله يدندن  س ليس هو إيَّاه، وإنّما ش 

تواجد . فهو كان موجودا حقيقة بعلميّ الا بمفهوم اإلدراك منطقيّ المنطبق  عقليّ ال

وهو اشتباه  –مشتبه. ومتى تعجب فاعجب الحتجاجه بل لرأيه الواثق منه 

سياقات  ،ةوثوقيّ من التعبير مقصدا الستيهام ال احتجاجه وتأييده كما اختار -!عظيم

 الصّنفأو  الّسياقعالم  بيانيّ ال ال حدوثيّ موضعها عالم الواقع الوجودي وال

يَّد  من أبع العالميني األول، وكأنَّ االختالف  بين الّسياق اده امَّح ى عنده اّمِحاء وت ح 

ا ةاإلدراكيّ  ييد  !ت ح   

' (، ليس يقتصر فحسب على التواجد بعنصر 'المقصد3إنَّ قول ابن عاشور )     

و والقانوني، مما ه يّ التّشريعبمعنى المكافئ ل'الحكمة'، أي الحكمة من الحكم 

اه مباين للمقصد أو المقصود الخطابي تباين العوالم واألكوان، بل هو في معن

دها بيان لها، وهي قوله:ومفاده مختزل في الجملة األولى، التي ما بع  

ومقصدها،  الّشريعة'معظم مسائل أصول الفقه ال ترجع إلى خدمة حكمة      

'الّشارعولكنها تدور حول محور استنباط األحكام من ألفا    

يجاب ، على اإليّ التّشريع(  وبيانيّ ، الخطابي )أو الجوهرينفابن عاشور يضع ال     

لبو غرق ، وينتقد االهتمام المستيّ التّشريعقصود ؛ يدعو إلى االهتمام بالمالس 

 مما المقصود من الخطاب متضمن الّشارععلى محور استنباط األحكام من ألفا  

ه راكيا ووجوديا، يحسب نفسفيه. فالكاتب هنا ليس فحسب مشتبها عليه إد

هم ينتقل من عالم إلى عالم غيره، بل ليتو الحقّ في عالم واحد وهو في  متواجدا

!ني  وثوقيّ  مستهدفا بهما المتلقي د بنقيض دعواه تماما، وبحال ونحو أسلوبيّ التأيي  
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ضالل  أولئك على أو استيهامها، كلّ  ةوثوقيّ فالم سارعة والتكثير وإيهام الحال ال     

!فذلكم وتلك عينها حقيقة التهافت إدراكي واشتباه وجودي في التواجد؛  

أو  اإلدراكيّ هو األساس  الضاّللمستوى االشتباه و والذي يدلك على أنَّ       

و رّاة بسبيل من  مستوى القرص الصلب لإلدراك، وأيضا على المصادرة الم 

ن األسلوبية االستيثاقية، هو ما ألمعنا إليه آنفا مما جاء عنده المبحث األول م

عة قة ووا: 'المقاصد في اجتهادات الصحابة' بخصوص قصّ الكتابالفصل األول من 

ي كم العصر إال فأحد   نّ ي  لِّ ص  حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمره :"ال ي  

:"، يقول د. جاسر عودة!بني قريظة  

 'المقاصد في اجتهادات الصحابة

إنَّ تاريخ فكرة البحث عن القصد أو الهدف أو الغرض من وراء آية أو حديث      

ما لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرجع إلى عهد الصّحابة، رضي هللا عنهم، ك

ورد ذلك في عدد من الروايات. أحد األمثلة المعروفة هو الحديث الذي ورد بطرق 

لم يه أمر الرسول صلى هللا عليه وسعدة حول "صالة العصر في بني قريظة"، وف

أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة395، وأالّ يصلوا صالة العصر إال هناك )ال يصلّينَّ  

كم العصر إال في بني قريظة(396، غير أن وقت صالة العصر كاد أن ينقضي قبل  أحد 

أالّ صرَّت أن يصل الصحابة إلى بني قريظة. وهكذا انقسم الصحابة إلى رأيين: فئة أ

بل أن يصلوا العصر إال في بني قريظة وإن فات وقته، وفئة صلّوا على الطريق ق

.الصاّلةيصلوا بني قريظة، خشية أن يفوت وقت   

وكانت حّجة من أخذوا بالرّأي األوّل أّن أوامر الرّسول صلى هللا عليه وسلم      

نما قريظة، بي كانت واضحة، فقد أمر الجميع مؤكدا أال يصلوا العصر إال في بني

انت كانت حّجة الفريق الثاني أنَّ "قصد" النبي صلى هللا عليه وسلم و"نيته" ك

ن المسارعة في السير إلى بني قريظة )فقيل إنما قصد اإلسراع(، أي لم يك

، حتى ولو خرج وقتها المفروض.الصاّلة"قصده" أو "نيته" تأجيل   

م بما أبلغوا النبي صلى هللا عليه وسلويتابع راوي الحديث أّن الصَّحابة لّما      

فعلوا، فإنه لم يعلق على ذلك، أي أنه وافق على كال الرأيين397. وقد علق الفقهاء 

                                           

 395 حوالي السنة السابعة للهجرة، وكان الموقع على بعد بضعة أميال من المدينة )المرجع: أي تنويهات إضافية

(عودة جاسر. د الكاتب من          

 396 البخاري، الجامع الصّحيح، تحرير مصطفى البغي، ط3 )بيروت، دار ابن كثير، 1986(

 دونب العربين التراث إحياء دار: بيروت) الباقي عبد فؤاد محمد نحرير ،مسلم صحيح. مسلم ،321ص ،1المجلد     

     (المرجع.  )1391ص ،3المجلد( تاريخ      

  397 رواه عبد هللا بن عمر، كما نقله البخاري، المجلد1، ص321، ومسلم، المجلد3، ص1391. )المرجع(
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ن يعني والعلماء فيما بعد أّن موافقة النبي صلى هللا عليه وسلم على كال الرأيي

ج أّن كال الموقفين صحيح. غير أن عالما كبيرا هو اإلمام ابن حزم الظاهري خر

ة، على هذا الموقف، فقد خطّأ الصحابة الذين صلوا قبل وصولهم إلى بني قريظ

إلى  وصرَّح أّن هذا الفريق من الصَّحابة كان عليهم أالّ يصلوا العصر إال بعد وصولهم

بني قريظة، كما أمرهم الرَّسول صلى هللا عليه وسلم، ولو وصلوا بعد منتصف 
 الليل398.'399

≈ 

قوله: 'إن تاريخ فكرة . . . عدد من الروايات.' ومع اعتبار المعنى المراد  إنّ      

ح للكاتب من لفظ 'فكرة' ب'إشكال'، ألن األصل أن ما من كالم إال وله قصد يفص

البيان بيانا وإبانة. ي  مِّ عنه وهدف يسعى إليه وغرض يعبر عنه، ولذلك س    

لة في وجهها اللغوي؛ وك ل  مع اعتبار هذا، فإّن المعنّي هنا هو الم        رس 

النظريّ ات األلسنية أساسها مباينة الحاوي للمحتو ى، بدءا بدو سوسور400 باعتباره 

اللغة كشكل، أو بلومفيلد401 الذي دعا إلى عدم االعتبار حتى للدالالت في  

 هذا هو المرادجد فيه الكاتب هو البعد اللغوي؛ عد المتوااأللسني. فالب   الحقل

به معنى قوله 'آية أو حديث'. أي أن معنى 'قصده' أو 'نيته' وقول  الذي يؤطر

ه القائل: 'إنما قصد اإلسراع': قصده ونيته من البيان، ال من الحكم، الذي عالم

ها ات اللغوية قديمالنظريّ وبعده مباين كل المباينة، وعلى هذا التباين قامت 

 وحديثها. 

ن إلى هذا االلتباس غير الهيِّ  قنا من قبل في فصل سابقذلك وقد تطرّ     

: الطّوفي الّدينواالشتباه المبين الذي عرض أيضا لنجم   

كم العصر  إال في بني قريظة' فقد ضل       في  الطّوفي'أمَّا حديث 'ال ي ص ليَّنَّ أحد 

اءاتي، سوقه ألن هذا من صنف االختالف السائغ بسبيل التأويل، أي االجتهاد القر

 يّ اإلدراكفهو إذن عمل بالنص ليس يخرج عن النص. ومعياريا يكفي هذا القصور 
 والنّسقي العقليّ  لنفي األهلية عن الخوض في أمر عظيم.'402

                                           

 398 ابن حزم، علي، المحلّى، تحرير لجنة إحياء التراث العربي، ط1 )بيروت: دار اآلفاق، بدون تاريخ(.

(المرجع. )291ص ،3المجلد ،المحلّى         

  399 د. جاسر عودة: مقاصد الّشريعة، ص41-40

 Ferdinand de Saussure (1857-1913)400 ألسني سويسري  

 Leonard Bloomfield (1887-1947) 401  ألسني بنيوي أميريكي رائد  

  402 ص108 سابقا
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د مما الكاتب عن المقاصكان هذا بيانا لحقيقة التواجد المشتبه في كل كالم      

وكان وعاءه. وليس يمكن في المنطق اعتبار عدم إدراك  الكتاباحتواه هذا 

فيه  والسلوك اللغوي والبناء الفكري يكون -واستشعار ازدواجية عوالمية ووجودية 

اإلنسان كائنا لغويا وتفكيريا، إلى حدود االنطباق حالة االسلوب النفسي 

 ائيا ال حصريا لعدم محدودية مساحة الكالم، ليسمتداخلة عشو –واالنفعالي 

، الطّبعهة وخاطئة باد مشبتواجد على أبعهو ، امشتبه ا  يمكن اعتباره إال تواجد

بَّه ي باين   ي.الحقيقو الحقّ ألن الم ش   
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ََشَ ' الم  ببيّةالسّ ' - 4 د. جاسر عودة على اإلدراكيّ  ه  بَّ  

الّدينفي  نِ عْ للطّ  ه الباطل  مرتكز    

ة الباطلةوثوقيّ ة أو الاالستيثاقيّ  خطر    

 

هي في واقع الحال  ةوثوقيّ االشتباه بفعل افتعال وكسب  إذا كان خطر هذا     

حدود ، فليس يبقى هذا الخطر مال يملك منها مدعيها شيئا وهميّةوغير حقيقية 

لن  التيوجوه االعتبار، أي وجه من ظر وة من زوايا النّ األثر لألسف على صاحبه بأيّ 

 عيارية من حيث ملبالسّ و النَّقدسوى لون  ،منطقيّ عد التقييم التأخذ في مآل ب  

وكنهها وأساسها. ةعلميّ الروح  ،والموضوعية يةالصّدق  

عيهذا الخطر، وهذا االستيثاق أو        توّسلب ةوثوقيّ للحصول على ال السَّ

ين ال ه حأمر   ه ويتفاقم  ت  دَّ حِ  ، تشتد  مصادراتيّةولكن ال قناعيّةة ليس اإلاألسلوبيّ 

بنى ن كان في آثاره وتبعاته ال يالجوهر الواحد كما رأينا، وإ تصوّريبقى في حدود 

 نعني، سوف يجرف التّصوّر، ولكن من جهة عليه شيء إال كان أمرا مختال فاسدا

معه حقال كامال أو حقوال كاملة بما فيها. وهذا هو الحاصل في الزوج المفاهيمي 

، وجها آخر عظيما من (ةمقاِصديّ ، الالسببيّة)ط  الرأس لكل هذا اإلطار المنا

وجود ه للتصوّر، ألن اإلنسان يتواجد ب، التواجدي حتما  اإلدراكيّ تجليات االشتباه 

 ، من، أي ما بالمجموع، وليس المنظومة قطعا  وعناصره من خالل معجمه النسبيّ 

 األسماء واالصطالحات والمفاهيم، التي تمثل تواجده كمجموع عالقات مع الكون

 وبيئته الوجودية.    

ته:وثوقيّ كيف بدأ الكاتب ب لقد رأيت    

داللة المقصد'   

ة اليونانية في الفلسف السببيّةبتأثير من مبدأ  – اعتبر علماء الفقه من السلف     

'–كما يبدو   

!ةوثوقيّ ما قيمة هذه ال فلننظر      

، ابقالسّ ففي العنوان التحتي أو المبحث الفرعي الثاني من المبحث ما قبل      

الثاني من هذا الفصل، الفصل السادس المقسوم لصلب موضوع عنوان  يأ

 ' فيالسببيّة"محدودية '، يعرض الكاتب في هذا المبحث الجزئي: الكتاب

غير  لة  نه ذاته الفكرية كامأنه قد ضمّ  الحقّ و ة والحداثية"تقليديّ ات الالنظريّ 
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كات، ات والمفاهيم والعالقات المبنية عليها كمدرالتّصوّرمنقوصة، وإنما الذات هي 

در ك من الذّ  يأ ،التواجدأي أن  ات الذّ  ات أو العقل المتواجد، هيالوجود الم 

اجد والوجود.سبة لذاتها، فهي المدرك من وجودها. وهذا هو الفرق بين التوبالنّ   

إسقاطا لها، لعلم الكالم  إشكاال   السببيّةلقد عرض الكاتب من خالل           

مي. وإّن العميقة األساس للعقل اإلسال ة البنية  الحقيقا في م  وللفقه بأصوله، وه  

في أصل ما هو تعريف علم الكالم ونشوء الفرق  الحقّ هذا الوصل بسلطان 

هذا  بوشيجة ترابط الجواهر. لكن ثابت   الكالمية، وصلة ذلك بالفقه وأصوله وصل  

ى ا في كلمات معدودة وبضعة أسطر، وليهرع إلا ولفظيًّ الوصل لم يكن إال وضعيًّ 

ر الفكوكما هي في منظومة  الحقّ كما هي في  السببيّةلوضع  أو باألصّحِ  تصوّر

 ه  بّ ش  م   تصوّرجميعا، ليضعها على غير ما هي، وب تاريخيّ والفلسفة على المسار ال

نقاط  عليه فيه، مما سنحاول بحول هللا تعالى وقوته إعطاء بيان بشأنه وتعيين

ات الخاطئة  اهرة واضحة.التّصوّر  

ق وليكون منه منطل اللفظيّ أن ننقل كيف كان صدوره عن الوصل  ن  س  ح  وهنا ي      

 هروعه وتهافته في آخر سطر:

ة والحداثيةتقليديّ ات الالنظريّ ' في السببيّةمحدودية ''  

فعال هللا في حق أ السببيّةكنا قد بينا من قبل كيف أنَّ الكالميين بحثوا في       

تعالى، وأنّهم قّسموا أفعال هللا إلى "فعل خ لقي" و"فعل تشريعيّ "403. وكان 

 يّةالخلقالفقهاء، من األشعرية والسلفية والظاهرية، أن أفعال هللا  موقف أكثر

ث تدور ة" لها علل، بحييّ التّشريع"فوق األسباب" بينما أكد بعضهم أن أفعال هللا "

ة بيّ سباألحكام مع العلل. ومن جهة أخرى، اعتقد المعتزلة والشيعة والمات ريديّة ب

" بيّ سبال لم يؤثر في سيطرة التفكير "كل أفعال هللا تعالى. ولكن هذا الخالف 
 على كل المذاهب اإلسالميّة بكل تياراتها، وحتى اليوم.'404

≈   

ه: ر في الوصف عن هذا اتصاال مع ما سبق وامتدادا ليمكن أن نقول أو أن نعبِّ        

 له لدىالذي يسعى تحصي وثوقيّ أو االستيهام ال وهميّةال ةوثوقيّ إنه أيضا ضمن ال

درة ؛ وهذا في واقع الحال بالمعيار المنطقي يعتبر مصادرة مطبقة ومصاالمخاط ب

وصة الغرض من هذه التقنية الخطابية المنا راتية، المخص لكن الخطب أنَّ  قصوى.

عرية ة التي هي إلى الشّ رب الخطابي ومقاماته الحجاجيّ وأصال بهذا الضّ  عموما  

                                           

  403 حسن الشافعي، اآلمدي، ص150 )المرجع(

  404 مقاصد الّشريعة، د. جاسر عودة، ص320-319
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تها أو ؛ وذلك لعدم موضوعيةمنطقيّ الة وعقليّ ة والبرهانية الجدليّ أقرب منها إلى ال

ها ل تاح لها في عدم صحتها وافتقاد أي حظّ  لإلمكان الم   ،التعبير وسديده بأدقّ 

المحور  ل  ها الو يفي هو ك  منها ومحمول   الغرض   ؛ أنَّ يةالصّدق على شريط

وليته ما في حقيقة أص، إنّ ه فحسب  تصوّر، وليس في الفقهيّ  المفاهيمي األصوليّ 

 ا، التي ذهل الكاتب وغفل عن كونها، أي هذه األصولية، أنها هي أساس  ذاته

قول، ة وما ابستيمولوجية وفلسفة الالّداللفما  . وإالّ الّشريعة   ، بل هي  الّشريعة

 قول د. جاسر عودة:

ين" تقليديّ '. . . أّن الفرق بين أهل الرأي وأهل األثر ليس فرقا بين "     

و"ليبراليّين" في عالقتهم مع نصوص الكتاب والسنَّة، وهو ما يّدعيه بعض الكتاب 

المعاصرين405. فمن الواضح أّن كلتا الطريقتين "تقليديّ تان" في كونهما مبنيّتين 

 أصال على نصوص القرآن واألحاديث النبوية الشريفة وال شيء غيرهما.'406    

ة من جهة ، وهذه المرّ وثوقيّ أو استيهام  ةثوقيّ وب في ذلك، ودوما   ف   ِّ و  ولي       

ة لّ ما يمتلكه من مفاهيم المِ  كلَّ  كرها  و طوعا   قحم  شراع سفينته المنهجية، ولي  

بعد -ما حداثية، ما بعد الحداثية، بعدة، العقالنيّ ة، التقليديّ الفكرية الغربية: ال

ه تصوّرالحداثية، وغيرها ليجعل بعضها عقب بعض فيركمها جميعا في حقل 

 خاطئ   تصوّر  ه هذا تصوّر(، ولم يعلم أن ةمقاِصديّ ، الالسببيّة) ي  ومدركه للوحت  

؛ فاسد   ومدر كه هذا مدرك    

    فالعالقة بين السببيّة والمقاِصديّ ة )الغائية( باالصطالح المنظوماتّيِ  

 ، ليستالحقّ وفي العقل وفي المنطق كما هو في  الحقّ ليست في 

ي العقل وال تناقض؛ ومتى أمكن ف ، ليست بتضادّ عكسيّةتقابلية  عالقة

ي رطالشّ التكافئي نقيضا أو مضادا للنسق  النّسقوالمنطق تقرير 

ر في العقل تقرير اعتبا تصوّرواالستنباطي أحادي المنحى، ومتى 

ف ألّس متغيراتي )فضائي( أو حدودي منا ةالرّياضينظمات المعادالت 

ا، والذي منتهاه اعتبار   النّسقإلمكان اعتبار ما هو أدنى منها أس 

:الخلياتي لحقيقة المعادلة المنطبق بصيغة  

.م س = ن   

 في المنظومات ليست ت ضادّ وال تنفي )الغائية( ةمقاِصديّ فال     

ن على ب عد األّس. وال يمك عا  سُّ وَ عليها تَ  ةؤّسسم، وإنما هي السببيّة

                                           

 405 انظر مثال: أبو زيد، نصر أبو حامد، اإلمام الشافعي وتأسيس اإليديولوجية الوسطية، ط3 )القاهرة: مدبولي

(المرجع) 98ص ،(2003         

  406 مقاصد الّشريعة، د. جاسر عودة، ص124-123
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لذي هو الخلياتي ا النّسقوبالتالي المنظومة إال بهذا  ةمقاِصديّ اعتبار ال

ه ا عليؤّسسم، وهو الذي جاء صريحا الحقّ . وإنَّ هذا لهو الوضع السببيّة

ا من صلب ، ألنهالطّبعين والمبدعين ليس للحقيقة بؤّسسمعند األعالم ال

 نظريّةككعلم و منظوميَّة، المبدعين للالعاّمةالقوانين والمبادئ الكونية 

و العلوم تطبيقية في شتى العلوم سواء ما يسمى بالعلوم اإلنسانية أ

 البحتة والتطبيقية والتقنية.
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'السببيّة'ليست تقابل  'منظوميَّةال' – 5  

'خطيَّةال السببيّة'ولكن    

 

:، وهيللمنظومة أو النظمة أربعة األساس   المفاهيم   إنّ     

      - التفاعل407 

    - الكليّة408

    - التنظيم409

    - التشعب )التّركيبية(410

، وماتيّةمنظلل تعليميَّةال الن ص وصفي  عليه كما هو ء  والبنا سطير  التّ  الذي لزم       

ارض التعهو أن ، الصّحيحاالستيعاب السليم والفهم واستيعابها  أي لفهمها حقَّ 

المبثوثة في المراجع  الن ص وصة في هذه بيانيّ ه الالذي جاءت عباراته وموادّ 

بكل  أو النظماتية منظوماتيّة، تعارض الةعلميّ الة تاريخيّ والحوليات واألدبيات ال

المعارضة  ، ليس هوالسببيّةوالتطبيقية لما قبلها مما هو موصول ب ةالنظريّ فروعها 

ما هو معارضة لطور االقتصار عليها وعلى انون ومبدإ؛ إنَّ لتقريرها واعتبارها كق

كمن ما بين األمرين، وهذا هو م   ن  . وشتاّ تجزيئيّ ب عدها الذرّي واالختزالي وال

ع ومنهم الكاتب د. جاسر عودة، وإليه ترج النّاسااللتباس الذي حصل لكثير من 

هذا  ه ينبني علىلَّ ه ك  ، ألنَّ الكتابما جاء في هذا  لِّ حتمية الحكم بالتهافت في ج  

 االلتباس.

 اء  ما هو ما ج  ادرة، وإنَّ ص  والم   التحكّمهذا التسطير ليس ننحو فيه منحى  وإنّ     

هوم الذي به اعتبر العنصر أو المفهوم األول، عنصر ومف رالتّصو   وصِ ص  بخ   مِ ل  عِ ن ال  مِ 

ضمن  ون، الذين أنشؤوهعلميّ البدعيه الذين هم أولياؤه عند أصحابه وم  "التفاعل" 

وعلم المنظوميات:  نظريّةما صنعوا وأبدعوا من   

                                           

 L’interaction 407  

  La totalité ou globalité 408  

 L’organisation 409  

 La complexité 410  
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- L’interaction (ou l’interrelation) renvoie à l’idée d’une causalité 

non linéaire.411 

كير ة وطريقة في التفعلميّ كمقاربة  منظوميَّةال تصوّر، أي الصّحيحفالفهم      

ال ادها ومتبنيها وأساتذتها، ال يمكن فيه بحوروّ يها ؤّسسم، كما هي عند علميّ ال

ا من لما قبله منظوميَّةموضع موضوع التقابل في نّص تقابل ال السببيّةوضع 

في هذه  ة واالختزالية، ولكن الذي يوضعتجزيئيّ التفكير والمقاربة الديكارتية وال

لدينا صحة  . فإذا كانتخطيَّةمقابل الال السببيّة خطيَّة، خطيَّةالعالقة هو ال

 التقابلين:

   (1)ة       سببيّ  -الالّ      ##     السببيّة      

La causalité   ##    La non- causalité       

(2)      خطيَّة -الالّ  السببيّة   ##  خطيَّةال السببيّة         

La causalité linéaire  ##     La causalité non- linéaire       

:( التاليالتّرابطصحة التوافق )أو  منظوميَّةلل التّعريفكانت لدينا  بوإذا        

(3)       منظوميَّةال    ↔    خطيَّة -الالّ  السببيّة          

La systémique   ↔    La causalité non- linéaire     

(4) {    خطيَّةالالّ  السببيّة، خطيَّةال السببيّة} = السببيّةولدينا:        

فالمقابلة التعارضية:       

(5))خاطئة(   منظوميَّةال   ##   السببيّة          

La systémique  ##   La causalité         

ورد ة، لكن يالحقيقه هذه كتابفي  ويثبت   د  ورِ بل وإننا نجد الكاتب نفسه ي        

يكون ه، ولي  ل  فيها ع   ها  بّ ش  ، ولهذا نجده استشهد بها م  الصّحيحها تصوّرلفظها بغير 

ا ليًّ ؛ يقول الكاتب مثال جالحقّ هنا إلى عكس ما هي عليه في  الطّبعاستشهاده ب
 لتهافته وتناقضه، ومثال لبنائه على ما ليس هو ببينة من تصوّره: 412

                                           

 La théorie des systèmes et systémiques, Vue d’ensemble et définitions, Turchany,411 

       p4       

  412 مقاصد الّشريعة، د. جاسر عودة، ص322-321
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ة 'أّما فلسفة المنظومات المعاصرة، فتطرح طرق تفكير تركيبية وتكاملي     

: "توسيعنا لعالقة   وشمولية مختلفة جذريًّا.413 ويؤكد فالسفة المنظومات أنَّ

اول والنتيجة، والتي هي عالقة سطحية تنحصر في مفردتين، هي أن ن ح الّسبب

رب سلسلة معقدة من عالقات األسباب والنتائج هي أق التّعريفأن ندخل في هذا 

 إلى تركيب هذا العالم، بالقدر الذي نعرفه عن العالم.414'

≈     

ا وما كان لها أن تتجاوزها وال ينبغي لها م السببيّةال تتجاوز  منظوميَّةالإّن       

لبنة كونية ووجودية  السببيّة دامت السماوات واألرض إال ماشاء ربّك، ذلك أن

ة ووجودية ترابطيّة قائم عليها أمر السماوات واألرض، والحساب وعدد حدوثيّ 

لو و ي مبدإ وقانون االختالف.للكون كله الممثل ف منطقيّ ال النّسقالسنين و

هو  إنما ةمنظوميَّ ال الذي تتجاوزه إنّ  االستنباطي. النّسقألبطلنا  السببيّةأبطلنا 

ّل التعبيرات عند أصحابها وروادالسببيّة خطيَّة، الخطيَّةال ها ؛ فهي كما جاء في ج 

عتبر في للعالقات العناصرية، لت يّ كالّشبيها، توسيع لها على المستوى ؤّسسمو

.حدوثيّ ، ال الزمني المنطقيّ نفس اآلن ال  

فأّي معنى لما ذهب إليه الكاتب ومضى فيه يهرع إن لم يكن هو التهافت؛      

فيه،  على غير رويّة وال نور من يقين ما نتكلم المسارعة في القول تفريعا مخرّقا

!وقيّ وثّما أسميناه باالستيهام المِ  ونخاطب المتلقي كأننا في يقين ِمّما نقول  

 

 

  

                                           

  Smuts, Holism and Evolution p.v. 413 )المرجع(

Korsybski, An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics 414 

     p217     )المرجع(  
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الّدينفي  نِ عْ بق الطّ طَ  ركب  د. جاسر عودة يَ  - 6  

َشبَّهِ  هِ بق إدراكِ على طَ  نْ مِ   ه  لَ  الم   

 

هو أن يضع في صندوق  كرما ذ   من كلّ  لكن األخطر من هذا كله واألنكى     

 ،الّدينأمر من أمور أصول هذا  كلّ و الّدينتهافته هو  ، وأن يكون محصود  اشتباهه

 يّ األمِّ  يّ بِ نا النّ على نبيّ  سِ د  الق   ما نزل من حقائق العلم الذي نزل بها روح   وكلّ 

 ة بالغة على الخلقواإليمان باهلل سبحانه وتعالى، حجّ  الحقّ ين، من آيات األمِ 

نة.ن يعقل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بيِّ ممّ   

من أن يتطاول الكاتب وهو كما تبين وتجلى مشتبه  را  أشّد نك  أّي شيء      

ه مشبّ ، مشتبه وفلسفيّ بحت و علميّ كمفهوم  السببيّةه عليه في موقع ومشبّ 

 ، ثم هو يعرض بها بجسارة تدل على أمر واحد هومنظوميَّةعليه في موقعه من ال

المقامات وما حم من حمى تعدم التقدير واإلدراك لما يخرج من اللسان وما ي ق

 قدروا هللا حق قدره.

هل ني ال أبلغ وصف هذه الجسارة والمفارقة بين حقيقة االشتباه والجولعلّ      

هم، ، حتى تعلم أنه عقب ما قاله ونقله من غير فمنظوميَّةبال السببيّةبعالقة 

 يسارع فيعقبه بقوله:

قد، ينتقد المنت لسببيّةاأّن منطق  منظوميَّةات الفلسفة الكتاب'ولكننا نجد في      

ن هللا" تبعا له كل عقيدة ارتبطت به في فلسفة األديان، مثل "مفهوم بيركلي ع

و"مادة األلوهية عند سبينوزا" ولجوء ليبنيز إلى التناسق المسبق التصميم415. 

 ببيّةالسالذي يوجهه منظرو المنظومات يمكن أن ينطبق على منطق  النَّقدونفس 

في علم الكالم اإلسالمي، بما يشمل الحجج المبنية على السببيّة التي طرحها 

الكالميون416. ويشمل هذا النَّقد الحجج واألدلّة اإليمانية التي طرحها األئمة، 

كأحمد بن حنبل، وابن سينا، والرازي، واألشعري، وعبد الجبار، والغزالي، 

 والماتريدي، واآلمدي، والّشاطبي،، وابن تيمية، وابن رشد417، ثم محمد عبده418.

                                           

  Smuts, Holism and Evolution p.270-72 415  )المرجع(

  Gerard Jahami, Mafhoom Sababiyah Bayn Al-Motakalimin Wal Falasifah 416 

                    Bayn Al-Ghazali Wa Ibn Rushd, 2ed (Beirut Dar al-Mashriq, 1992) p78-79 )المرجع(      

 417 انظر مثال: اآلمدي، اإلحكام، المجلد3، ص249، وابن رشد، الوليد، تهافت التهافت، تحرير سليمان دنيا،(
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ويذكر فالسفة المنظومات عددا من المغالطات التي يمكن أن تكون حججا      

ورزيبسكي بناء على التفكير الكلي التكاملي. فقد ذكر ك سببيّ ال تنقض التفكير 

ة مثال عددا من تلك المغالطات في هذا الصدد، منها مثال "مغالطة إسناد النتيج

ا من األسباب" و"مغالطة أنه إذا كان لعامل ما إلى سبب واحد رغم أن وراءه عدد

ي شيئا دور، فإنَّ العامل االخر ال يكون له دور" و"مغالطة استنتاج نتائج سلبية تنف

مكن ما من مالحظات إيجابيّة تؤكد شيئا آخر" و"مغالطة أنَّ صفات الكائنات الحيّة ي

وهما عامل  تقسيم مصدرها إلى أحد صنفين، كالهما مستقّل عن اآلخر، أال

 الوراثة وعامل البيئة419.

  غير أنني أرى أنّه ليس ثمة ارتباط حتمي بين مفاهيم العقيدة والمنطق     

ات وجود " إلثبالسببيّةإال في عقول علماء الكالم الذين استخدموا "مبدأ  سببيّ ال

 بيّ سبال والمسائل األخرى في العقيدة، أي أنه إذا كان للمنطق  –تعالى  –هللا 

ة، فإّن شريّ بوالفلسفة ال بشريّ ن يتطور ليصبح منطقا  تكامليا  كليا  في العلم الأ

 حجج العقيدة ستتطوّر مع المنطق ببساطة.

 في فلسفة المنظومات يمكن أن يقوم الكليّةإّن ما أطرحه هنا هو أّن مفهوم      

، وحدهبدور في تجديد األطروحات اإلسالمية المعاصرة، ال في الفقه اإلسالمّي 

أطلق  وإنّما في علم الكالم كذلك. فنقول مبدئيّا ، وفي عناوين عريضة فقط، إّن ما

لى عليه المتكلمون "دليل االختراع" سيعتمد في فلسفة منظومات إسالمية ع

استحالة وجود عمل دون قصد، بدال من أن يعتمد على استحالة وجود عمل دون 

ل أّن ما أطلق عليه المتكلمون "دلي الشائع. كما تقليديّ ال الّدليلسبب، وهو 

 يقالّدق ات اإلسالمية على التوازنالرّعاية" يجب أن يعتمد في فلسفة المنظوم

المقصود به خدمة وسالمة اإلنسان، سواء في المنظومات الحيّة أو غير الحيّة 

وكذلك  ة.تقليديّ المسّخرة لإلنسان، بدال  من أن يعتمد على أدلّة اإلمداد المباشر ال

ما أطلق عليه المتكلمون "دليل الوجود"، فإنّه يجب أن يرتكز في فلسفة 

ا المنظومات اإلسالمية على التصميم المنظومي المتكامل في الكون، حسب م

 صار معروفا لدينا اليوم، بدال  من أن يرتكز على دليل "المحرّك األوّل"، بحسب

                                                                                                                                    

 والطيّب، ،3ص ،3المجلد سابق، مرجع ،الموقعين إعالم القيم، وابن ،785ص1964 المعارف، دار: القاهرة) 1ط     

(المرجع.)6.ص ،2المجلد سابق، مرجع ،الموافقات والّشاطبي، سابق، مرجع ،المقاصد نظريّة   

  418 عبده، رسالة التوحيد، مرجع سابق، ص26. )المرجع(

 Korsybski, An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General 419  )المرجع(

     Semantics, Book1 p5       
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حّمد عبده في آخر المحاوالت ، والذي استخدمه مؤخرا متقليديّ التعبير ال

 التجديدية في علم الكالم.'420 

≈ 

" خطيَّةال السببيّة" ب"السببيّةإّن الذي حصل للكاتب من االلتباس في مطابقة "   

لك ويعده كذ متساويا   المختلف   وهما في السماوات واألرض يختلفان، والذي يخال  

 رح؛قواعد والفاسد من الصّ في مدركه ويبني عليه ال جرم يبني على الهاري من ال

كه لو أدرهذا هو الذي جعله يخرق من األوصال ما ليس بكائن، ويأتي بقول عظيم 

قول.ت أهون عليه وأخف مما يلفظه من حمل الجبال الراسيا لعلم أن  

لِمَّ بال      في المقاربات  علميّ البمقصودها  حقيقة   العارف   منظوميَّةإنَّ الم 

، نظوميَّةمم" في الة اإلجابة عن سؤال "اللِّ ، ال يمكنه البتّ علميّ الالتفكيرية والنظر 

 أي الغاية منها، إال بأنه توسيع األبعاد المتناولة للمقاربة. فاالنتقاد ليس

بّه على د. جاسر عودة، وإنّما هو السببيّةل" لالنحصار في  موّجه" كما هو م ش 

ر ج عنها أبعاد  ال يمكن للتأطيسعتها المقارباتية المحدودة، التي ي عجزها وي خر

 بالموضوعات والظواهر أن  يتّم وتحصل حقيقته حسب اإلمكان علميّ الو النظريّ 

ل إال بها. وليس يصح في العقل، وال يمكن لعاقل أن يقب علميّ الاإلنساني 

 سببيّةال" و"انتقاد االنحصار في السببيّةة بين "انتقاد علميّ ة بيانيّ بمقارضة 

ذلك أنّه لدينا: "،خطيَّةال  

(6)  خطيَّةال السببيّةانتقاد االنحصار في    ≠   السببيّةانتقاد   ← (1)       

لئن كان هذا يكفي برهانا على فساد سنخ القول عنده:    

د'  المنتق السببيّةأّن منطق  منظوميَّةات الفلسفة الكتاب'ولكننا نجد في     

فإن ههنا خطأ فاحشا كبيرا في وصله ومّده سياج االنتقاد لعلم الكالم،    

صريحا: التّحديدوبمسدد   

اإليمانية األدلّةالحجج و -    

مفاهيم العقيدة -    

والمسائل األخرى في العقيدة –تعالى  –إثبات وجود هللا  -   

حجج المنطق ستتطور مع المنطق ببساطة -   

                                           

  420 مقاصد الّشريعة، د. جاسر عودة، ص323-322
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الشائع تقليديّ ال الّدليل"دليل االختراع" . . .  -   

رِّك األول" بحسب التعبير ال -  ح  تقليديّ "دليل الوجود" . . . دليل "الم   

ا أما قوله: 'فقد ذكر كورزيبسكي . . . وعامل البيئة' فهذا من أعجب وعجيب م    

أدلى به الكاتب من االستدالل، ألنه ببساطة من أوليات النسق العقلية 

ديدا للصورة الحدسية المنطقية الممثلة تح الّسابق ؛ فليس هو إالالمكتسبة

 بالتكافؤ التالي:

               م1 ^ م  2 ن      ن  م 1 م2  

دالة بالتبع على الفصل والربط والنفي.و التسطير  ^و   حيث 

اء والظواهر، ة للحقائق واألشييغة األولى من التكافؤ تمثل الطبيعة التركيبيّ فالصّ 

.للتَّعليلانية هي الممثلة والثّ   

 

 

 

 

  



 ضالل المقاصديين

 

358 

 

 

:دليل في حقيقة مقصوده د. عودة كتابعة المعلوماتية لالسّ  - 7  

!ةبشريّ بمرجع الخبرة ال التّشريعو ،والسنَّةة القرآن تقليديّ    

 

 :العنوان ن  مِ  مه إلينا الكاتب  هو ما قدَّ  الكتابال أن ننتبه أن موضوع علينا أوَّ      

 ومسائل ،'منظوميَّةكفلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية  الّشريعة'مقاصد 

 ال -هم العلماء وذوو االهتمام بالعلم باستحضار ذلك  النّاسوأولى  - علم الكالم

ل أبو شأن بالفقيه بها إال بالتقرير على اإلمكان، إنما هو شأن علماء الكالم. يقو

 نصر محمد بن محمد الفارابي رحمه هللا:

تنبط ينصر األشياء التي يستعملها الفقيه أصوال  من غير أن ي س'والمتكلم       

 عنها أشياء  أخر.'421 

      والفحص   البنيويّ  والموضوعاتي للكتاب، اعتبار  ا للجدول المكوّناتي السّ ابق422

ماتية عموما هو في إضافتها المعلو للمادّةو كتابلل ةعلميّ الواعتبارا لكون القيمة  

ية،دالنَّقة وحقائقيّ الالنظر عن قيمتها  الموضوعاتية لحقل نشرها وخطابها بغّضِ   

س ا لكون الفصل السادس امتدادا لسابقه إال في المبحث الفرعي الخامواعتبار  

"،ةمقاِصديّ واألخير نحو "ال  

يختزل  باعتبار حقل النشر أو الخطاب، كتابة للعة المعلوماتيّ فإّن المحتوى أو السّ  

إلسالمي تصنيف االتجاهات الفكرية في العالم ا و تعليميَّةال منظوميَّةال المادّةإلى 

"'.ةمقاِصديّ 'نحو "ال مكوّنبمرجع التاريخ الفكري الغربي، و  

وماتي المعل المنظار الغربي هو ت ب نِّي المرجعية الغربية، فالجدول  وإذا كان تقرير      

الي:هو كالتَّ  كتابلل  

 

 

 

                                           

  421 إحصاء العلوم ألبي نصر الفارابي، قدمه له وشرحه وبوبه الدكتور علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل، ص87

  422 ص180 سابقا
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النسبة            

تسديدا وتقريبا        

حاتالصّفعدد          

تسديدا وتقريبا         

نكوِّ م  ال             

        12/100 "ةمقاِصديّ نحو "ال        25                

        22/100               46    منظوميَّةال         

        65/100               133         تبنّي المرجعية       
       الغربية         

 الجدول المعلوماتي للكتاب )ج2(

 

     فلئن كان الجدول األول )ج1( أكثر ما ي  ج  لِّ ي قضية   المظهر الخارجي للكتاب أو 

، الكتابا من العنوان، وحجم ، وإطاره المواصفاتي الخارجي، بدء  المنتوج عموما  

قه تسوي ادِ ر  أو الشيء الم   كتابمثل في واقع األمر عرضا للا ي  مَّ والمراجع وغيرها، مِ 

ِّ دة في التقييم والم  حدِّ الم   كَّ الي هو من المعايير ال ش  ه هو؛ وبالتَّ على أنَّ  في  رةؤث

ات مكوّنهذه ال ة فيجوهريّ هنا هو سؤال الموضوعية وال القضيّةسويق. وداللة التَّ 

امالت إمكانه في مطلق التع ليس بمستغرب، فهو سار   الطّبعة. وهذا بالمواصفاتيّ 

. اإلنسانية، وهو حاصل فيها ما دامت ومادام معنى لثنائية )التدليس، الغبن(

 ةبقوّ على المضمون حقيقة أو ال يدل، وكبر الحجم قد يكون  فالعنوان قد يدل  

قد  ا وقد يكون متطلبا شكليا تسويقيا، والمراجع كذلكجوهريًّ اتساع الموضوع 

وعملي، إن على مستوى  علميّ تكون فيما يعتد ويعتمد عليه على توافق 

 المعرفية وأعالمها، أو على مستوى كمها وعددها؛ وقد تكون فاحشة في الحقول

!، الواضح يا لألسف ويا للمفارقةعلميّ ال منهاجيّ خروجها عن هذا المعيار ال  

     إذا كان هذا من أبرز ما يقرأ ويستجلى من الجدول )ج1(، فإن الجدول 

المعلوماتي للكتاب )ج2( ي  س  لِّ ط   الضّ وء على هذا العوج واالختالل في الهيكلة التي 

 ا إالَّ ليًّ تحمله، ترى فيها شقين مشطورين، لن تنظر إليهما نظر المفكر المنطيق م

طور   ا.وجدت نفسك تنظر إليهما ش   

     نقرأ ونبصر في الجدول )ج2( أن حيِّ ز   "المنظوميَّة" و"تبني المرجعية الغربية" 

، أي أنه لم يتجاوز كتابتية للمن السعة المعلوما 87/100على  ما يزيد   ل  ثِّ م  ي  

الًّ 2/3الثلثين ) فحسب   ّل ( المعتبرة عمليا "ج   " بل يوشك أن يكونالكتاب"، أي "ج 

ه.كلّ  الكتابستغرق وي  

 ولعتبر   اآلن ه  ذ  ي  نِ  الم  ك  وِّ ن  ي  نِ : "المنظوميَّة" )م1( و"تنبني المرجعية الغربية" )م2(
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  فإذا كان الكتاب)ك( هو سعته المعلوماتية )كم( أمكن أن نعتبر عمليا:

   ك Ξ كم Ξ }م1، م2{

:(3)لدينا تبعا ل     

     )م1(  ↔  السببيّة الالّ -خطيَّة )7(

"تبني المرجعية الغربية" كله هو المعارضة  مكوّنوبما أن المرتكز والمناط ل  

" فلدينا:  السببيّةل"  

          )م2(  ↔  السببيّة   )8(       

فإنه تبعا ل:        

(5))خاطئة(   منظوميَّةال   ##   السببيّة             

        La systémique  ## La causalité             

بّه الخاطئ واإلدراك غير السليم والمش التّصوّرهذا الرّابط ال يوجد إال في  فإنَّ       

 فيه لد. جاسر عودة.

رابط "، ال وجود له وال لالسببيّةاني من الهيكل "الثّ  فالمرتكز البنائي للشّقِ     

بِّه  له فيه تشبيها  ممكن له بالشق األوّ  ول الشق األ ، ألن محور  عظيما   ل، وإنّما ش 

" وليسا يَّةخط-الالّ  السببيّة" و"خطيَّةال السببيّةالذي يحمله مرتكزاه البنائيان هما "

ة".سببيّ " و"الالالسببيّة"  

أيضا في حجم  في هذا االنشطار، والواضح   الواضح   العظيم   وإن هذا االختالل       

( من 65/100) الكتابذي المرتكز التهافتي المبين الذي يناهز ثلثي  ّقِ الشِّ 

 ة من كلّ ينبيه على حقيقة ذات أهمِّ للتَّ  ف مهلة  بالتوق   عة المعلوماتية، لجدير  السَّ 

على  ة وبالمعايير الموضوعية، أنه كانمنهاجيّ الجوانب التي ذكرناها، المتصلة بال

الكاتب أن يخّص عمله هذا بعنوان معبر عن ذات محتواه. ولعل خطأه االنشطاري 

 لّي  اصِ ف  عن عدم الرويّة والمراجعة والفحص لكل مرتكز م   اتج أكيدا  ه النَّ كتابفي 

ة ، من جاذبيَّ ر مركزه ومقصوده الباطنّيِ لغلبة وغم   ه  لَّ ع  مفاصله، ل   ألهمّ  ل  ، ب  امّ ه  

ارعته إليه.س  زه وم  ق الثاني، وتحف  الشّ   

، قّ الحفي  ني  نفصلالم   نِ ي  الهامَّ  نِ ي  قَّ ضح أمر وصل الكاتب للشِّ واتّ  تقرّروإذا      

اد ة والواقع، وتقرير مرتكزية انتقالحقيقفارتبط في إدراكه ما هو منشطر في 

القول  من أوله إلى آخره، فإنَّ  الكتاببه على كل صفحات  ح  رَّ ص  " م  السببيّة"

الدخول وإدخال الفقه واألصول وعلم الكالم إلى من اللفظ بخصوص  الصّريحو
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وإن  ها؛ووضعها فيها أو بمقارضة ناجعة تعبيرا، وضعها بين يدي حضيرة مرجع الغرب

تحت  له، فهو المقول المكرور والمؤكد،  الكتابكان أ هر من غيره مظلة جل 

ية موضعه:التّصنيفمات" وألجله وجد لعنصر "السِّ   

مبنيّا 'نعرض تصنيفا  جديدا  مبنيّا على المفاهيم ال على السمات والعالمات، و     

تعّدد األبعاد ال على بعد أو اعتبار واحد.  وهذه المقاربة المبنيّة على  على

ى ات المبنيّة علالتّصنيفالمفاهيم هي محاولة للتغلّب على بعض سلبيات 

 السمات والعالمات الظاهرة.'423 ولنسمّ  أو لنرمز إلى هذا النصّ  ب)نص1(

، وأن فصل مستأنف فيه لِّ ه  ت  س  والذي يلزم التنويه به أّن هذا الكالم جاء في م       

ل في الميزان ومنطق البيان على العرضية مقاب الِّ بهذا اللفظ الدَّ  مات""السِّ 

 ة  يّ شريعالتّ  ول  األص   به صاحبنا ويريد  به ل  د  ما ي  ة والثانوية مقابل األوّلية، إنَّ جوهريّ ال

  يِ ح  و  ال   ن  ها مِ ت  أصوليَّ  ة  دَّ مِ ت  س  الم  
أو  م  لَّ س  و   هِ ي  ل  ع   ى هللا  لَّ ص   هللاِ  ولِ س  ر   يثِ دِ ح  و   يمِ رِ ك  ال 

:األثر الذي رواه اإلمام مالك  

 ضِ ت   ن  ل   هِ بِ  م  ت  ك  سَّ م  ت   ن  ا إِ م   م  يك  فِ  ت  ك  ر  "ت    
 
"هِ رسول سنَّة  و   هللاِ  كتاب  ا: د  ب  ي أ  دِ ع  ب   ن  وا مِ ل  

ا القرآن وم وهو كما ألمعنا إليه في الجزء األول قطعي الداللة والمعنى قطعية  

 يتلى منه من قوله تعالى:

وم }فإن تنازعنم في شيء فرد وه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل والي  

(59اآلخر' ذلك خير وأحسن تأويال'{)النساء  

ن 'أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ع  

: إلى قال سول{شيء فرد وه إلى هللا والرّ مجاهد في قوله: }فإن تنازعنم في 

 كتاب هللا وسنَّة رسوله.'424 

ن ب  وكأّن لسانه حتى ال يكاد يطاوعه، إذ       يقول الكاتب د. جاسر عودة على ج 

 جاء هذا بين قوسين كما نثبته:

)وهذه الّسمات هي "المصادر"، األولية منها والثانوية، وهي: القرآن الكريم،      

، واإلجماع، والقياس، والمصلحة، واالستحسان، والعرف، ورأي ة النبويَّةوالسنَّ 

 اإلمام، ورأي الصحابي، واالستصحاب، وأدلة أخرى هامشية(425 )نص2(

                                           

  423 د. جاسر عودة: مقاصد الّشريعة، ص229

  424 فتح القدير، تفسير سورة النساء

  425 د. جاسر عودة: مقاصد الشريعة، ص132
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اللفظ  شار بصريحأي  منه،  كى  ت  ش  اكي م  فأصبح الشّ  كيف، وقد انقلب الوضع       

 العالمينرّب وكلمة هو قائلها إلى القرآن العظيم وتبيان رسول 

ما يقول فيخفف من شدته  ر  ك  ن  وهو لم يكد يستشعر فِط ر ة  م  ب"السمات" 

آن من هذا القول والوصف للقر وشناعته بانصراف متسارع كأن نفسه ذاتها تفر  

 لفتهوي مَّ ريع بذكر وسرد طويل يستنفد اله  مات، بهذا االبتعاد السّ بالسّ  والسنَّة

 عما لفظه من القول العظيم الشنيع، لم يكد يستشعره حتى عاد إلى صرفا

ظمة ة في نفس النِّ أخرى هامشيّ  ة  لّ أعظم منها، وهو الجمع بين الوحي، وأدِ 

!؟، عجبا  ةاإلدراكيّ   

ر ب  ما ي  تصوّر من الغريب هو أنه، وبناء على )ج1( و)ج2(، إذا كانت       لكنَّ أغ 

الصّيغة )نص1، نص2( هي األساس الحقيقي لمادَّ ة الكتاب، أو بتعبير أدقّ  هي 

ت من عدم التي يحملها ويحتويها، وإذا كان ما رأي للمادّةو كتابة للبغاتيَّ ة الصِّ الصّيغ

ه ه صلى هللا عليرسولِ  سنَّةِ تعالى و هللاِ  كتابِ ظه في نصحه لعه وال تحفّ تورّ 

 ّيِ فلسفنزيه بالبعد الحقيقة التّ ، إن من ذات نفسه ووازع إيمانه وإدراك م  لّ وس  

زان، والمي الحقّ ب ما  وجودية بينه وبين الوجود، وما الوجود إال أمرا قائِ  الوجودي كذات  

 - رّب العالمينوهما وحي من  - والسنَّة، فإن لم يحفظ للقرآن علميّ الأو بالمعيار 

د ولة عبالوجودي في نصحهما، وهنا نقول ونذكر بق فلسفيّ مقامهما والواجب ال

يِه"، فاخلولق بوجوب االعتبار لربع الخل م  ق من المطلب ألبرهة : "إّن لِل ب ي تِ ر بّا  ي ح 

م، من هللا صلى هللا عليه وسل سنَّة رسول، الذين يعتبر مقام القرآن والعالمين

!الّديندينهم ومن وجودهم الذي يحيون به إلى يوم   

عد ، وهو ب  والسنَّةإذا كان هذا وجه عالقة الكاتب د. جاسر عودة بالقرآن      

 إلى علميّ صيحة الوارد في الحديث، صريحا  اهرا حتى أنه ليبدو ويظهر أنه النّ 

إال  ، لم يجد من غرضالتّحديدأقصى الحدود بالمعنى الحداثي أو ما بعد الحداثي ب

يحة، النص الّدين، وبعد حقيقة أن الّدين، بعد المقول المنكر على هذا البعد بالذات

سلم؛ ه صلى اله عليه ولكتابِ هللِا وسنِّة رسولِ  ح  ص  أول شروطها وحقيقتها، الن   وإنَّ 

فد. جاسر عودة يصرح في تصريف من القول في الفصل الخامس، الذي خصه 

 لقوله، قول المنكر العظيم:

" في الفقه اإلسالمي المعاصر  التّشريع"مصادر '    

لفقه ل األدلّةو التّشريعبشكل مختصر مصادر  الرّابعقد عرضنا في الفصل  كنا     

اس، ، واإلجماع، والقيوالسنَّة النبويَّةالموروث، أال وهي: القرآن الكريم،  تقليديّ ال
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والمصلحة، واالستحسان، والعرف، ورأي اإلمام، ورأي الصّحابّي، واالستصحاب، 

 وغيرها. . .'426 

≈  

 ق  ى تتجاوز طورها وحدودها، فخليحت ةعلميّ الفس إلى بالنَّ  النّحولئن كان هذا      

ى ألمر عظيم تكاد هج أن يسلكه وهو يتصدّ بمن أشرب هذا المنحى في النَّ 

 –ا ن  لَّ د  ي   الجبال هّدا  من القول فيه، بأن   السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وتخر  

بَّه له فيه على بعد الذاكرة ومعطى المدركات الذِّ  على  -هنية؟ أم هو كذلك م ش 

 –ة ليديّ تقة اليّ التّشريعحقيقة هذه المفاهيم التي زعمها ويطرحها بديال للمصادر 

تعالى هللا وتنزه القرآن المجيد عن هذا القول العظيم! – فإنَّ ك في الكتاب، فضال   

ا، غير  واجد  لها يِِّزه  جاب !عن الفصل الخامس المخصوص لح  ء  ع  ي  !إنَّ هذا ل ش   

!ها؟ي ر اد  ر د ه  ِملَّة  الحضارة الغربية وإيمانا لها وإيمانا ب ه  أي ر د  أمر  عظيم  هكذا إال أنَّ       

 اكليهم يّ علمالوإهدار المعيار  فلسفيّ مفارقة إهدار روح المعيار ال هذا ال مراء     

!جميعا    

ة سبة لظاهر مقصوده وداللبالنِّ  الكتاب هو فصل   س  ادِ السَّ  الفصل   وإذا صّح أنَّ     

 فصل  ي هو اللقِّ ت  م  ل  عنوانه، فإنه في حقيقته وتأثيره في واقع األمر بالنسبة لِ 

التالي:وبنيته هي كاإلسالمي"  التّشريعات المعاصرة في النظريّ " الخامس    

ه المذاهبي الفقهي، الذي خ صَّ له الفصالن الثالث "الفق التّصنيفتجاوز  – 1 

لفقه ة في اتاريخيّ ات الالنظريّ " الرّابع " وتاريخيّ اإلسالمّي وأئمته ومذاهبه: عرض 

 اإلسالمي"

ات الحالية:التّصنيفعرض  – 2   

هات اإليديولوجيات اإلسالمية: تصنيف غربي للمسلمين )وليس االتجا – ا    

ن(، ين )أو أصولييتقليديّ ة( حسب موقفهم من الهيمنة الغربية: إلى الفقهي

 وحداثيين، وعلمانيين.

م راند: تصنيف غربي للمسلمين، زعما حسب مواقفه ةؤّسسمتصنيف  – ب   

يف األول، الفقهية من منظومة القوانين الغربية، مما يؤول إلى نفس المعيار للتصن

ة وحداثية وعلمانية.تقليديّ هنا رباعي، إلى أصولية و التَّقسيمو  
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سالمي : تصنيف بمرجع العقل اإلالن ص وصالمرتبط بالتعامل مع  التّصنيف – ج   

يب العلمانية أو التغرب والتغر –إلى أصناف واتجاهات ثالثة: الظاهرية )أو الجمود( 

الوسطية أو اإلحياء. –  

بعد  سر عودة: وتحديده أقصى ما يلتمس بهتصنيف مقترح من الكاتب د.جا – 3 

 مضاناة في مادّتي ن:

مّي، اّت والمفاهيم المعاصرة للفقه والفكر اإلسالالنظريّ 'تصنيف يركّز على   -   

بناء على عدد من األبعاد تشمل 'درجات الحّجيّة' ومصادر ذلك الفقه أو الفكر'427 

 )نص3( 

راده كما نعتبره ولم يحدد ولم يعين الكاتب م - وليعلم أنَّ مفهوم تعدد األبعاد     

لّمليس يشمل ال -ي التّشريعمن المفاهيم أساس تصنيفه  لّشريط الغريب  أو ا س 

و هو :'درجات الحّجيّة' الع جيب  ل ، بل إنّما ه  المنزل بوحي  من الباطل مبين   

يةاتجاه تناقص الحجّ   

 

استئناس           فيه شيء           تأويل          حّجة          تأويل اعتذاري         مؤوّل
 متطرف            باطل

 الشكل 5-7 طيف متعدد القيم للحجية، بدءا من الحجّ ة وانتهاء بالباطل428

 أي يمكن أن نكتب: 

لّمال Ξمفهوم تعدد األبعاد   7-5)الشكل(  س   

ا توضيحا لما توصلت إليه بشأن المصادر بوصفه 8-5'يجد القارئ في الشكل  -  

الجانب  تمثيال لب عد الخبرة اإلنسانية مقابل الوحي. فاآليات القرآنية تقع على

ر األيسر من طيف الخيارات، مع العلم بأن تفسير اآليات تتأثر بخبرات البش

اديث فسير القرآن الكريم. وأّما األحالمختلفة وخلفياتهم، كما هو واضح من علوم ت

ل جاء يعبّر الشريفة، فتتفاوت بين ما هو للتشريع والبالغ إلى ما ليس للتشريع ب

ه بحسب ة المحض . . . أّن المصالح ينظر إليها كل فقيبشريّ عن تصرّفات بالجبلّة ال

 تصوّره ورؤيته للعالم . . .'429 )نص4(
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                                                                                              ةبشريّ محور الخبرة ال
محور الوحي   

 

 آيات  ةة المقاصد/ المصالح األحاديث الشريفتقليديّ ة أحكام المذاهب العقليّ الحجج ال  الحقوقالقيم و
 القرآن الكريم المعاصرة  

حسب ب عدي التّشريع: طيف ممتد لمصادر 8-5الشكل   

 أو محوريّ  الخبرة البشريّ ة في مقابل الوحي430

 

رح من المقت التّصنيفوهي  كتابالغاية من كل الفصل والغاية الحقيقية لل – 4 

كما سيأتي. 9-5الكاتب للتشريع اإلسالمي، ممثال في الشكل   

 

لّموتحديدا  من جهة حقل ال منطقيّ ال إّن الفحصَ       ير قرالمطروح للتّ  س 

ر القرآن ، ليس ي َجلّي إال لتقرير استنتاج وحيد وهو غمْ 7-5الشكل 

، غمره في عالمينى للد  وه   را  الحكيم المنزل من لدن حكيم خبير نو  

 في امتداد   لةة متمثّ ة دفعيّ بيانيّ  بقوّةالب، وصف المجالي القيمي السّ النِّ 

دعي يست لبي وبدالالت تخدم نفس المسعى واألثر. وهذا البمنحى سِ 

 مِ لّ سوى االنتباه إلى حقل سريان وتعميل هذه القيم الواردة في الس  

ي.مِ لّ رتيب الس  أيضا من جهة دليل تقرير التّ  المختلِّ  الفاسدِ   

ّمي م   ةمنطقيّ الفكيف ي عقل  أو ي ر اد  للعقول       ّجيّة  لما س  من  ا  رك  ن  أن تقبل بح 

ّجيّة  "التأويل االعتذاري"ب األسامي عظيما   بل كيف "المؤوّل"، أعلى من ح 

الظاهر أو الباطني من وضع أعلى القيم بعد  الغرض  ما و الّضبطب وما المقصود  

فه د. جاسر عودة صاحب هذه عرّ ة مباشرة "التأويل االعتذاري" الذي ي  الحجّ 

مصادر  ان  ي  ب  بلفظ عربي مبين، وفيه كذلك تِ  خاصّة 7-5الجدول  الجداول أو هذا

يقول د. جاسر عودة: -وإن بضرب من المفارقة أكيد -أفكاره ومقترحاته   

ل، التأويل 'غير أنّه بدأ ينتشر منذ فترة قريبة في مجال الفقه صنفان من التأوي     

االعتذاري، والتأويل الجذري أو الجديد. فأّما التأويل االعتذاري فيحاول أن يجد 

وروثة، ة المتقليديّ لألحكام ال –على حّد تعبيرهم  – امنطقيّ تفسيرا  "معقوال" أو "

والتي يعتقدون أنها تعارض "العقل" أو "السلوك اإلسالمي المقبول"، دون أن 
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رّد تبرير النّاحيةيعني هذا أّي تغيير للحكم نفسه من  ج   العمليّة، وإنّما هو م 

. ورةالضّرلمذكورة بواعتذار. ولنضرب أمثلة على  ذلك، دون أن نتبنى أيا من اآلراء ا

مثال تأويل تعدد الزوجات في اإلسالم، والذي ذكر في اآلية الثالثة من سورة 

 النساء . .'431 !!؟ 

!هو لد. جاسر عودةة الموروثة" تقليديّ "األحكام الون نبّه كون التعبير      

لّمفي المعاصرة"  الحقوق"القيم ومصدرا للتشريع  تقرّر وكذلك    مر أل س 

ي العظيم في السماوات واألرض وإن لم يتبناه جنبا إلى جنب مع الوح الّشريعة

 ومصدره في ذلك ندع الكاتب -!ولعمري إن هذه لعجيبة في المفارقات -الكريم 

 نفسه ي بيّن لنا شأنه:

اثيق 'وأخيرا  فإّن بعض السياسيين المعاصرين كانوا قد خرجوا على العالم بمو     

نا ة". وهكذا فإنّ بشريّ   على ما أسموه "بالكرامة اللحقوق اإلنسان بقصد الحفا

الذي ة كما يظهر في الشكل، وبشريّ نعّد تلك المواثيق في أقصى محور الخبرة ال

زعم  استندت إليه بعض االجتهادات مرّة أخرى، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها. فلقد

لجامعات في ا خاصّةالمعاصرين في مجال الدراسات اإلسالمية،  الكتاببعض 

التي يمكن  التّشريعالغربية، أّن هذه المواثيق ينبغي أن تكون هي مصادر 
 التمسك بها والدفاع عنها لنبني عليها الفقه اإلسالمي اليوم.'432

 

و)نص4( Ξ الجدول )الشكل( 5-8، في توافق مقصوداتي )مقاِصديّ  حسب 

تعبير الملة المقاِصديّ ة( مع )نص3(، وهذا التوافق مرجع  ه المفهوم   االرتكازي 

 ةاإلدراكيّ أو "الطبيعة " ةاإلدراكيّ "، مفهوم الكتابللكاتب في مقصوده من 

، حقّ الليسا كما هما في  والسنَّةاإلسالمي" أي معتبرا القرآن  التّشريعلمنظومة 

و يقول فهة". بشريّ "الخبرة الة لبيانيّ ال المادّةولكن بمرجع البشر الممثل هنا ب

 ا  مالبسة اللتباس استشهادي ما كان ليسلك مسلكه حفا بالحرف وبشبهة 

؛ يكتب د. جاسر عودة فيقول:صدقا   ووضوحا    

اإلسالمي التّشريعلمنظومة  ةاإلدراكيّ ( الطبيعة 1')  

هي،  المنظومات: كنا قد بينا من قبل أن "عالقة االرتباط" نظريّةباعتبار  أوال:     

ين ة المتوّسطة التي تصل بفلسفيّ المنظومات، المساحة ال نظريّةمن وجهة نظر 

ف العالقة "التطابق" عند الواقعيين و"الثنائية" عند االسميّين، أي أنها أفضل ما يص
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 ةيّ اإلدراكة. ومصطلح "الطبيعة الحقيقبين المنظومات المفترضة عقال وبين 

للمنظومات" هو تعبير آخر عن عالقة االرتباط هذه، وأّما في المجال الذي يهّمنا 

هن الذي ينشأ "في ذ التّصوّرفإّن المنظومة المفترضة للتشريع اإلسالمي هي 

 الفقيه ال في واقع األمر"، إذا شئنا أن نقتبس من تعبيرات ابن تيمية433.

≈ 

لمفهوم:نميزّ بين المصطلح وا ال ينبغي أن  أوَّ       

 إشكالية المفهوم وماهيته'

إشكالية المفهوم تكمن في كونه ذا ماهية غير لغوية، بمعنى أن الخطاب المتضمن للمفهوم يستوجب      

الرئيس في السجاالت الالمنتجة. هنا نواجه  الّسبب الغالبة و الِعلّةهو  الّشرطمخاطبا فكريا، وغياب هذا 

 مقولة: المفهوم شطر المعرفة . . 

ه واعتباره كذلك هو هدم لحقيقة تصّورا. ومعجميّ إن المفهوم ال يمكن وال يحق بحال اعتباره عنصرا      

المعرفة ولطبيعتها المختزلة في المفاهيم، كنظمات ومنظومات مكثفة وجامعة لكم معرفي يعبر بها عنه 

أن ال حقيقة المتالك واكتساب  ا، يرىحقائقيّ وعن اإلحاطة بمضامينه. من تمة، وبناء على هذا واستنباطا 

اللبناتي للعملية التفكيرية  ُمَرّكبالمعجم، الذي هو ال-المفهوم إال في مستوى التفكير ومستوى ما بعد

 .ةعلميّ الوالممارسة 

ات المؤطرة للمعرفة وللعلم، وفي تعددها، وبصرف النظر عن ثرائها الوظيفي النظريّ إن كل      

اللذان يكفالن  االستيعاب واالقتصادوالفكري المستمد منها، جميعها تتفق في أمرين وخاصتين، هما 

. ولئن ةالنظريّ في سريان  النسبيّةدرجة وبهما يتحدد المدى اإلعمالي ونجاعته، وبمعنى آخر تتحدد بهما 

يرتبط في كل مناحيه وأبعاده بالمبادئ والمسلمات، فإن االقتصادية تتحصل وتتم  ستيعابيّةكان شرط اال

المتمثلة  ةبيانيّ ال المادّة، ومن النّسقالمنطبقة ب الهيكلية المادّة من خالل االستناد واعتماد الحد األدنى من

ه وأهميته، وتجعل منه في تميّزية هي التي تكسب المفهوم التّركيبفي اللغة. هذه البنية وتلكم العالقات 

حسبان المفكر عنصر اإلغناء بالنظر إلى وظيفته هاته االختزالية؛ فهو من جهة كونه أعلى درجات 

يختزل ويمثل ظاهرة كاملة بكل محدداتها، االصطالح، نعني االصطالح في قاموس المفكر الواعي، إنما 

 ة فكرية لها قيمة وازنة في العلم والمعرفة.وليكون بؤرة تجميعية ولبن

وفضاء عالئقي فكري، أو بأصح القول معرفي، ال  بنيويّ الماهية البنياتية للمفهوم، أي تمثيله لحيز      

يجعل من تعدد طرق تحليله احتماال واردا، ألن معنى البنية وحقيقتها يتشكالن من مدلول موضوعي 

 اته العالئقية تنتظم في أبعاد محددة وعلى نحو وشكل محدد . .ُمَرّكباته العضوية ومكّونوواقعي، 
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ات الفكرية الحيّزولن نكون بحال مجانبين للسداد إن نحن قلنا كون دراسة المفاهيم هي من أصعب      

؛ وال غرو فهي المعيار والمؤشر في ميز حقيقة المفكر عن غيره. وكذلك أو لعلنا أدركنا أن ةعلميّ الو

 بيانيّ في هذه الوظيفة المعيارية للمفهوم يرد باألساس إلى علو مستوى موقعه وتناوله كعنصر  األمر

به عالوة على علوه النسبي أنه مستوى النتاجات والحصيلة للعمليات  تميّزفكري، مستوى أهم ما ي

والتفكيرية طويلة األمد. لهذا كله ال يمكن لنا أن  الخاّصةة، وتميّزوالجهود الجدية، ذات الموضوعات الم

ننتظر وصفا حقيقيا وتعريفا صحيحا لشيء ممن ال عالقة له وال صلة في التواجد تجمعه به. وسوف 

ة، يّ الداّللمن خالل صورتيهما  ةالنظريّ نستبين ونرى صحة هذا الحكم  حين التعرض لمفهومي العلم و

 434'لطالب، بل في إدراك من هم باالعتبار نموذج المفكر والمثقف. .ليس فحسب لدى إدراك التلميذ وا

شريع للت ةاإلدراكيّ "الطبيعة فهذا المفهوم أو شبه المفهوم )لتركيبيته(      

اإلسالمي" هو روح )نص4( ومكافئِ ه الجدول )الشكل( 5- 8 والجدول )الشكل( 

ة ككل، مرتكزية القنطر. وهو ي ضاهي من حيث ارتكازيته في البناء  9-5الالحق 

"تجاوز أو " السببيّة"أو الواصل الوهمي إال عند الكاتب، الذي ل وهميّةال

ن بنية الذي عليه علق وناط الشق الثاني م "السببيّة-"نقيضأو  "السببيّة

به له، ، ولكن شالسببيّة -ة وما هي بنقيضسببيّ بتجاوز لل منظوميَّةه؛ وما الكتاب

 كما تبيّن.

 المفهوم أو شبه   شبه المفهوم هذا عند الكاتب هو مقولة   د  م  ت  ولئن كان م س       

سوى  ليس يؤطره عنده التأطير البيّن الذي، للمنظومات" ةاإلدراكيّ "الطبيعة 

جعله بين "الواقعية" و"االسمية" بتعبير   شِ عري: "أفضل" "وسط بين 

ر ج   ؛ فهذا بظاهر  ِمن  البيان وجلّي المنطق ليس ي باين االسمية وال ي  خ 
الوجهتين"435

لإلدراك  بيانيّ عن حقلها ومساحتها؛ ذلك أّن االسمية ليست سوى الحدس ال

درك، من غاياته  ّي  نِ ه  كحدس ذِ   أحسن   هللا   ك  ار  ب  حكمة بالغة وت   -للواقع الم 

قصد ة اتية والذهنيّة لمعطيات البيئة التواجديّ التّصوّراللوحة  ط  ب  ض   – !الخالقين

دي، على المستوى الذاكراتي لحفظ االتّصال في هذا الّسلوك واج  الّسلوك التّ 

 والتواجد، وعلى المستوى التواصلي لحفظ الب عد الجماعّي واالجتماعّي.

 ّضبطال، هو بمنطقيّ وهذا النسيج االرتباطي الذي تكفله االسمية بالمعنى ال     

" كمفهوم،  اهر ه ةاإلدراكيّ ودة ل"النسبّي عند د. جاسر ع التّصوّردليل ضالل 

و  ِهي.  فلسفيّ مباينة االسميّة بمعناها كاتجاه  وجودي، وباطن ه ه   

 إدراكيّةالمنظومة حّق، ولكن الوقوف عندها هنا ليس بحّق. وإّن  إدراكيّةإّن      

اإلسالمي ليس بحّق. التّشريع إدراكيّةالمنظومة حّق، ولكن   

                                           

  434 مقولة التَّقسيم وتصحيح النّحو العربي: رشيد بلواد، ص234-233

  435 د. جاسر عودة: مقاصد الّشريعة كفلسفة للتشريع اإلسالمي رؤية منظوميَّة، ص72
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 الحدس   للواقع؛ وبما أنَّ  عقلي   بنيوي   حدس   المنظومة   فأّما األولى فألنَّ      

ة يّ ا، أي هو محدد بنسببالفضاء الم سقط عليه تحديد   د  دَّ ح  م   إسقاط   ل  ؛ فك  إسقاط  

 هنا بهذا األساس، المنطبقِ  إدراكيّة   هندسية إلى هذا الفضاء. ومنه فالمنظومة  

األبعاد  لِّ لك   الشاملةِ  جميعا  فسية ات النّ في ذات العقل وفي الذّ  والمنحصرِ 

 الفضائية الم سقط عليها.

َ   الكتاب، الكتاب ن  مِ  محكمات   فهو آيات   اإلسالمي   التّشريع  وأّما      
 
 ل  زِ ن  الذي أ

كون أو االرتباط التواجدي بل الوجودي لل التّرابطهو قائم  الحقّ . وبل  ز  وبه ن   الحقّ ب

وللموجودات والمتواجدات كلها، والذي تمثل المنظومات صورة له في الذات 

 والنفس العاقلة، أي العقل النفس.

وإّن الموقع الذي للكاتب د. جاسر عودة هنا هو مستقر الظاهراتية وموطنها      

ا  ة"، والذي هو عنده التباسبشريّ التواجدي؛ وهو الممثل بيانا بمفهوم "الخبرة ال

لّمعظيما ، الذي عنده في   ، عند هللاالتّشريعالقرآن العظيم مصدر  ليس، 8-5 س 

ه تعالى والمالئكة وأولي العلم، للمسلمين الذي ما بعث محمد صلى هللا علي

ابه منه، للمتش بشريّ وسلم نبيا ورسوال إال لتبليغه وتبيانه، وإنّما هو المدرك ال

ذا عتبار له بمرجع البشر وأهوائهم وما يشتهون؛ يقول هللا تعالى ردّا  على هواال

لّمال أهواءهم لفسدت  الحقّ وعلى أوليائه ومن يدعو لدعوتهم: }ولو اتبع  س 

السماوات واألرض ومن فيهن' بل أتيناهم بذكرهم' فهم عن ذكرهم 

(72معرضون'{)المؤمنون  

يوم  إلى عالمينالمجيد بمجال خطابه لل مجيد،نة من القرآن اله اآلية البيّ فهذ     

 والميزان أّن المرجع في الحقّ ، تستوفي لمن ينتهي بتفكره إلى مآل الّدين

وبه نزل. وهذا هو  الحقّ وهو الوحي المنزل ب الحقّ ة هو الحقّ ة والواقعية الحقيق

ح بصري، إذ قال التّصوّرالمعنى الذي جاء عند ابن تيمية رحمه هللا أساسا في 

 اللفظ وواضح المعنى الذي ال يلتبس على أّي وال يخفى:

 أن العلم علمان: أحدهما تابع، والثاني متبوع. والوصفان يجتمعان الصَّواب'و     

ماوات في العلم غالبا أو دائما، فعلمنا بما ال يفتقر إلى علمنا كعلمنا بوجود الس

يوم ئكته، وكتبه، ورسله، والواألرض، وكذلك علمنا باهلل وأسمائه وصفاته، ومال
 اآلخر، والنبيين، وغير ذلك، وغير ذلك: علم تابع انفعالي.'436

ية من صار في طرفي نقيض، فحكى عن بعض السوفسطائ النّاس' . . . فمن      

 أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة في االعتقادات ولم يجعل لألشياء حقائق

                                           

 436 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، جمع وترتيب محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد بالمدينة  

129ص ،19المجلد المنورة،        
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ل في ك الحقّ ارة ويخالفها أخرى، بل جعل ثابتة في نفسها يوافقها االعتقاد ت

قه تابعة للعقائد، وهذا القول على إطال الحقائقشيء ما اعتقده المعتقد، وجعل 
 وعمومه ال يقوله عاقل سليم العقل.'437

ى هد الحقّ الشريفة المبينة لما نزل من  والسنَّة النبويَّةفالقرآن العظيم      

 ائقالحقمرجع تحديد  الحقّ تتحدد بها، هي للعقول، ال هي التي تهتدي بالعقول و

لمن آمن برسالة  يّ التّشريعجميعا، وهي الميزان وهي النور، وهي المصدر 

للذكر وتصريفه  الحقّ  جوهريّ محمد صلى هللا عليه وسلم. وهذا من المعنى ال

ول في في الوجود، لتصحيح العق الحقّ في القرآن الحكيم، أي التذكير ب بيانيّ ال

يم الحضاري ة وللتصويب والتقوفلسفيّ اتها واعتقاداتها وأبنتيتها الفكرية والتصوّر

الوحيد لطور  م فّسرواالستخالفي للبشر في األرض. وهذا ليس سواه هو ال

 علميّ لافي جانبها وبعدها  خاصّةوة بالحضارة اإلسالمية بشريّ االنتقال الحضاري لل

 لحقّ الة النبوة وامتداد لنورها، نور العملي االستخالفي، ألنها مبنية على صرح دو

.ال  يأهدى سبأوفق للحّقِ ودها كان المبين. فالعقل العربي اإلسالمي الذي شيّ   

 

 

 

  

                                           

  437 ن م، ص135
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ةمنطقيّ ماذج التصنيف د. جاسر عودة بقانون النّ  طالن  ب   - 8  

 

وغايته التي اختزلها هذا الفصل، وهو  الكتابإلى المقصود من  ي اآلن  أتِ ون      

صدر المقترح، الممثل في حقيقة األمر وما يفهم من بيان الخلق أنه م التّصنيف

 وروثةالمة تقليديّ الاإلسالمية  الّشريعةشريعة الخبرة اإلنسانية بديل مصادر 

 حسب الكاتب د. جاسر عودة:

  

يةالحجّ   

 التأويل االعتذاري

الداعمة األدلّة  

الطفيف النَّقد  

 التأويل الجذري

الجذري                        النَّقد  

        يةة أحكام المذاهب المقاصد والمصلحة األحاديث النبوية اآليات القرآنعقالنيّ ال الحقوقالقيم و                  

الفقهية                        الحديثة                            

ما بعد حداثي  …حداثي           ₋ ₋ ₋           تقليديّ   —                         

: شكل توضيحي ثنائي البعد لوضع التوجهات المقترحة9-5الشكل   

اإلسالمي مقابل "درجة الحّجية" التّشريعوعالقة ذلك بمصادر   

 التأويل الجذري مفاده صريح إبطال األحكام بمسوغ لغوي باطل أو بدونه438

 

 كتاب؛ وهو الشكل المممثل لل8-5و 7-5وهو ناتج الشكلين  ؛9-5الشكل هذا      

يقة ة وتواجدية إن كانت مدركة لحقبيانيّ أو قل غاية ومقصود الكاتب كذات وجودية 

فا جاء واضحا في محتواه صريحا في إعرابه، كاش ه وبيانه الطبيعينصّ  بيانها؛

ى الذي هلل تعالالذي ليس أمره  يّ التّشريعلحقيقة معتقده وشريعته أو مقترحه 

 ة ومنظارها، فاألمر لها، وما العنصر  بشريّ له الخلق واألمر، ولكن الخبرة ال

                                           

  438 انظر تعريفه عند د. جاسر عودة: مقاصد الّشريعة، ص247-246
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ع   يّ التّشريع راه هذه آليات القرآنية واألحاديث النبوية سوى ما تعنه فيها با ر  بَّ الم 

، يعالتّشرأو  التّصنيف ؛ وها هو نصّ الحقّ الخبرة منهما ال هما في حقيقتهما وفي 

جاء بعده ليس إال نسجا على منواله وسنخه: الذي كل ما  

 'التوجهات الحالية في الفقه اإلسالمي

تصنيفا  ثنائي البعد، يوضّح المصادر الحالية للفقه  9-5يعرض الشكل      

ّل اإلسالمي كما ناقشناها آنفا، في مقابل مستويات الحّجيّة التي أعطيت لك

ث رى فإن آيات القرآن الكريم، واألحاديمنها، أيضا كما ناقشناها آنفا. وبعبارة أخ

أو  ةالّشريعة، ومقاصد تقليديّ الشريفة، وأحكام الفقه المستمّدة من المذاهب ال

والقيم الحديثة، قد أعطي كّل منها  الحقوقالمصلحة، وحجج العقل، ومواثيق 

 الكتابحّجيّة تفاوتت من "الحّجة" إلى "البطالن" حسب المنهج الذي ينتهجه 

 رون من المسلمين وغير المسلمين، بما في ذلك الدرجات المتعددة منالمعاص

وجدنا ة بين هذين البعدين لفلسفيّ عندهم, وإذا حلّلنا التوجهات ال النَّقدالتأويل و

ي: ات المعاصرة في الفقه اإلسالمالنظريّ ثالثة توجهات رئيسة تغطي مختلف 

اثي, وقد ، وثالثها التوجه ما بعد الحد، وثانيها التوجه الحداثيتقليديّ أولها التوّجه ال

من عرضنا في الشكل المذكور التيارات التي تتضمنها تلك التوجهات الثالثة ض

اهب مذ الّضرورةب العاّمةة من الدوائر. وال تمثل تلك التوّجهات تميّزأشكال ثالثة م

أو  علماء معينين الضّرورةمحّددة متمثلة في نظريّات بعينها، وال تمثل كذلك ب

وّجهات" باحثين محّددين، ألن العلماء كثيرا  ما يغيّرون مواقفهم ويتحرّكون بين "الت

 بمرور الزّمن وبتغيّر الموضوع أو القضيّة قيد البحث.'439 

≈ 

ة بيانيّ ال ة وكذلك التمثيالتتعبيريّ ة والستقرائيّ الجداول اال ر  و  ص   أنَّ  ك  رِ د  ن   أن   ب  ج  و       

هي مقوالت، ألنها في صيغة نظمة  منطقيّ ية، في البعد أو الفضاء الوالّ الدّ 

 مقوالتية برابط الوصل:

= م 9-5لنعتبر الشكل   

  )م( = )م1^ م2^ . . .مع(

 لدينا: )م( ← )مو ^ من( حيث 1> و، ن > ع

 لنعتبر م1 = اآليات القرآنية بيت الحجية والتأويل االعتذاري عند التقليديّ ين.

  و  م2 = اآليات القرآنية بين النَّقد الجذري والنَّقد الطفيف عند ما بعد الحداثيين. 

                                           

  439 ن م، ص255-254
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  إذن )م( ← )م1 ^ م2(

كما رأينا جوهر والروح الذي هذا هو بالذات وعينه  !االتّفاق لكن، وهذا يا لمفارقة

ماذج الن نظريّةه انبثقت منه المنظومية كبناء نظري، اإلشكال الذي سعت في حلّ 

قبل  الإلى مجموعة المقوالت أوّ  ة، والمؤصل كما بيناه على سؤال االنتماءمنطقيّ ال

ة، ذلك ما كان حقيقة مفارقة راسل.حقائقيّ طرح سؤال القيمة ال  

طابي الخ الّسياقلكن من أهم ما يلزم االنتباه إليه هو االعتبار في نفس المقام و 

ثنائية نية" و"األحاديث النبوية" بل"القرآن" و "السنة" أو في تعبيره "اآليات القرآ

وية ة واستعمال لغوي على وجهين؛ فعنصرا اآليات القرآنية واألحاديث النبدالليّ 

 هي:

ها ين" هي الحّق، بل ولهذا كانت حجيتها ال يجادل فيتقليديّ "ال اه  مَّ س  عند م   -    

 فيها عندهم إال الذين كفروا والذي في قلوبهم مرض. 

اتهم. وعند "ما بعد الحداثيين" )استيفاء للبيان( تابع إلدراكهم ومرجعهم وخبر -     

   ومنه فالصّيغة م1 ^ م2  ال يمكن أن تكون مقولة منطقيّ ة أصال إال بأحد شرطين:

وحدة المنظم، أي أن يكون عنصر 'اآليات القرآنية' مدركا واحدا عند من  -1 

الحداثيين.ين وعند ما بعد تقليديّ سماهم بال  

ة.منطقيّ اعتبار منظوماتي متباين اللوحات أو الماهيات ال -2   

ما فيه إبطاال ويجعله عدما. الكتابا األول فيبطل فأمّ    

تجتمع ة حتى منطقيّ ا الثاني فال يمكن تداخل ماهيات ولوحات نماذجية وأمّ  

 متوائمة في سلم أو شكل سلمي واحد.

وما يمثله من  9-5هذا الشكل  أنّ  ،ومن داخل وروح المنظومية ،ومنه يستنبط 

  تصنيف تشريعي هو عين الباطل.

 فال جرم أن يسقط الكاتب في يد حرس المنظومية بمناقضته القانون األول

 فتحصل المفارقات التي ،ةمنطقيّ لها الذي هو قانون وروح النماذج ال ؤّسسوالم

 فتدوي وتعدم أثرا، جاءت نظريته لتحييدهاوألجلها برتراند راسل، تكلم عنها 

بحصول مفارقات تترى واحدة بعد أخرى. وليس لك إال  الحقل صفارات إنذارات

ألمر ن المدلول في واقع اتسمع أو تقرأ غير مقتصر على اللفظ ولكن لما تحته م

 والمعنى:

مكن 'وتوضّح تقاطعات الدوائر في الشكل التشابه في المواقف والحجج التي ي     

ة تمام أن يالحظها المحلل بين العلماء والباحثين المنسوبين إلى تيارات مختلف
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هة، سواء ون وما بعد الحداثيّين مثال يستخدمون حججا  متشابتقليديّ االختالف. فال

أوروبي" أو تلك "المناهضة للمناهج الحجج "المناهضة للتحور حول ما هو 

خر في أّن ". ولدينا مثال آةمقاِصديّ ة المعاصرة" أو تلك "المناهضة للغائيّة العقالنيّ ال

تأويالت ين والحداثيّين، فيما يبدو لي، يشتركون في استخدام "تقليديّ بعض ال

د أنها لمجرّ ة، رغم أنها غير مناسبة للواقع، تقليديّ اعتذارية" ألحكام من المذاهب ال

ثالث  منسوبة إلى فهم معيّن للقرآن الكريم أو األحاديث النبوية الشريفة. ومثال

ة هو أّن مقاربات الحداثيّين وما بعد الحداثيّين تستخدم أحيانا المعاني الظاهر

لطان للقرآن الكريم واألحاديث النبوية كادلة داعمة أو استئناسية، دون خضوع لس

 الجذري النَّقدة" وهو مذهب في تاريخيّ إنهم يستخدمون "ال الن ص وص عموما ، بل

 للمذاهب الفقهيّة اإلسالميّة، بطريقة متشابهة.'440 

≈ 

فأنت  أن تقرأ فتعي وتنظر فتبصر، أو إن حال حائل فاستبصر؛ ك إالَّ يلعليس      

للجوهر  . فالقرص الصلب والمحورشريع اإلسالميللتّ  أمام تبيان شكلي تصنيفا  

.وائتمارا   ، وإيمانا  ، وانتماء  وشريعة   دينا   الشكل تمثيله هو اإلسالم  الذي   

اسر الكاتب د. ج مفارقة بل عجيبة المفارقات المضحكات المبكيات أنَّ  تأليس     

دة تقاطعية بين "ال عودة يحصل له في تصنيفه لحداثيين" ين" و"ما بعد اتقليديّ وح 

كشف  ال يفقه، أو كأنه طبيب ينظر صورة فيقول مبينا لمن ؛جِ ج  في استخدام الح  

 ة لالرتباطبيانيّ طبي لحقيقة موضوعية أو عالم مختبر يحلل المعطيات ال

ما محددة أو مطلوب  نظريّةاالستنباطي أو الحدسّي بنموذج رياضي أو 

من عنده تخريقا، فيقول: مخرّقاستكشافها، وإنما األمر عند الكاتب أنّه   

ال ون وما بعد الحداثيّين مثتقليديّ فال 'التشابه في المواقف والحجج . . .       

يستخدمون حججا  متشابهة، سواء الحجج "المناهضة للتحور حول ما هو أوروبي" 

ة المعاصرة" أو تلك "المناهضة للغائيّة عقالنيّ أو تلك "المناهضة للمناهج ال

"؟ةمقاِصديّ ال  

ما ختار( وين )حسب قاموس الكاتب المتقليديّ ين الالمشترك ما بفالعجيبة هنا أن  

ية ال بعد الحداثيين، وننقل هنا قول الكاتب نفسه ليعلم أن األمر استحال لفظ

للفظ المعبر عنها با الجواهر تتعطي للمعاني وال للحقائق اعتبارا وال تأبه إن كان

 تنافر تنافر األضداد والنقائض، أن هذا المشترك هو المحدد من قوله441:

                                           

  440 ن م، ص255

  441 ن م، ص290
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ك هو 'والطريقة التي تبنتها كل طرائق ما بعد الحداثة هي "التفكيك"، والتفكي 

فكرة وطريقة، وهو كذلك مشروع طرحه جاك دريدا في الستينيّات من القرن 

 العشرين انطالقا من دعوة هيديغر إلى "تحطيم" التراث الماورائي الغربّي.'442 

وقوله المرجو تدبره وإمعان النظر فيه:   

     'والحظ أّن الفروق بين هذه الطّرق تتبيّن من خالل ما تعتبره هذه الطّرق هدف 

هجومها443 المتمثل في مركزية الكلمة أو اللوغوس، سواء أكانت تعني بالكلمة 

عراف التي يتم تفكيكها كالم هللا تعالى، أي القرآن، أم عصر الرّسالة، أو األ

ة على يّ بنيوح مركزيّة الكلمة في ما بعد الركّز مصطلالموروثة، أو االستشراق، فيت

النّبوّة  القرآن. وأّما مصطلح مركزيّة الكلمة عند التاريخانيّين فإنّه يشير إلى فترة

لكلمة ة فإّن مركزيّة اعقالنيّ والسالم(، وأّما عند المناهضين لل الصاّلة)على صاحبها 

ية دالنَّقأصحاب الدراسات ة الحداثيّة والمنطق الحداثي. ويرى عقالنيّ عندهم هي ال

نتشرة ة واألعراف المتقليديّ ة هي المذاهب الفقهية الأن الكلمة المركزيّ  القانونية

اّت تلك األعراف المنتقصة من حقوق المرأة واألقلي خاصّةوفي العالم اإلسالمي، 

 في المجتمعات ذات األغلبيّة المسلمة. وأخيرا  فإّن مركزية الكلمة عند أصحاب

 دراسات ما بعد االستعمار تعني سيطرة الغرب على غيره عبر المستشرقين

 والدراسات االستشراقية التقليديّ ة.'444 

≈  

ين واسمهم الذي سماهم به خالقهم ومن قليديّ تاهم بالسمّ  مناهضة من إنّ      

ة ، مناهضتهم للمركزي'المؤمنون'و 'المسلمون'هو  بيده ملكوت السماوات واألرض

يعيش  ة  لَّ فال يخلو المخلوق ولو كره من مِ  –الغربية ولفلسفتها ولحضارتها ولملتها 

جديا  هذه المناهضة موقفا  توا  –دين  هي التواجد بغير تعليها ويدعو إليها ولو كان

اليوم الحق ومركزية اإليمان باهلل ورسله و الّدينب ك  س  م  في حقيقتها ت   ، إنّما هي

 اآلخر منظارا لهذا التواجد المتوافق والحق المهيمن على الوجود.

ان حتى وأما مناهضة أو تفكيكية التفكيكين، فهو سعي افتكاكي عن كل سلط     

.نِ مِ ؤ  تواجد الم   وح  لى الذي هو ر  سلطان هللا تعا  

                                           

 Taylor, ed, Encyclopedia of Post;odernism p85, Christopher Noriss, Derrida 442 )المرجع(

   (London: Sage 1987)       

  443 التلوين مني

  444  مقاصد الّشريعة، فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظومية، د. جاسر عودة، ص293-292
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قول. فهذه ليست تعتبر مفارقة وكما بيناه إال بالخروج من فضاء العقل والمع     

المنظومات تهم ليس الموضوع المادي كجوهر  نظريّةوهي في المنظومية وفي 

ة يويّ بنذاته، ألن تهم حقيقة الماهية ال لمنطقولذاتها ة منهاجيّ لللمنظومة، بل ل

ذلك ة بل كمنطقيّ ال على الحقول واللوحات ال منطقيّ والمنظومية لمطلق البناء ال

. في تراتبها، كما هو الحالة هنا  

 ابالكتال يمكن بحال أن يكون لقراءة هذا ووأما على مستوى الحقول فمثاله،      

ي والتسطير عليه النَّقدمن دون أن يعطى له كيله  ،وفحصه معنى وحقيقة

 كتابالفي وضع منظار  حتي يعطى اعتباره في قراءة أو باألصحّ  متكرّرلوالتذكير ا

.حيحالصي، حقيقته ووضعه التّصوّروإدراكه وإطاره   

، بل الفاحش في االعتبار الثنائي للفظ التّناقضلقد ألمعنا قبل حين إلى      

وية بنة النّ نه للسّ ألعظم لفظ واسم، الذي هو القرآن أو عموم الوحي الكريم بتضم  

ك أو لم سواء كان مدركا لذل –ا لسنا نحتاج إلى تبيانه. وذلك كما قلنا ريفة ممّ الشّ 

بِّه عليه في " -يدركه    ".ةالسببيّ ألن حالة الكاتب هنا هي حالة تهافت منذ أن ش 

الذي يحدد بشكل  ي قول الكاتب د. جاسر عودةالخطب هو ف إّن جلل            

هنه عالوة على ما سبق من ر)شريع ا للتَّ العظيم مصدر  ه للقرآن تصوّرجلي وواضح 

:(ة على إطالق التعبيربشريّ ال ةاإلدراكيّ ب  

" في الفقه اإلسالمي المعاصر  التّشريع"مصادر '   

    . . .  

ث يرجع الفقهاء المعاصرون بشكل رئيسّي إلى آيات القرآن الكريم واألحادي     

اهب والسالم، وإلى األحكام التي توارثناها عن المذ الصاّلةالشريفة على صاحبها 

فهم ة، غير أّن فهم القرآن الكريم، وفهم األحاديث الشريفة، وتقليديّ الفقهيّة ال

 مختلف األحكام التي صدرت عن مذاهب الفقه خاضع في غالب األمر للمخطوطات

د اضي. فقالمتاحة التي قام محققون عديدون بتحريرها وإخراجها خالل القرن الم

الكتب  خاصّةوشهد القرن العشرون حركة واسعة من تحرير المخطوطات ونشرها، 

سع العربيّة المتصلة بالفقه اإلسالمّي ومصادره. ولقد طبعت دور النشر على أو

ليلة من في بيروت والقاهرة، كتبا  كثيرا  كانت ال تصل إالّ إلى القلة الق خاصّةمدى، 

دير ة. وجتقليديّ متخصّصي الفقه اإلسالمّي وطالبه في الجامعات اإلسالميّة ال

ي تلك ة المعتمدة فتقليديّ بالذكر أن اختيار تلك المخطوطات كان خاضعا للمناهج ال
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الجامعات، مما هو متوفر أصال  في مكتبات المخطوطات الرئيسيّة في مختلف أنحاء 
 العالم.'445

≈   

 الشمس   ر  كِ ن  ال يقوله امرؤ وهو في حينه عاقل، فمثله كمن ي   إّن هذا الكالم       

 نِ ي  در  ص  م   والسنَّة القرآن   حائل. وإنّ معتم وحال بينه وبينها بالشمس ألنه م   ونور  

ا متشابه وال المشتبه، وهذمن اآليات واألمر ليس فيه من ال للتشريع محكم  

 ي كلّ ، وفالّدينإلى يوم  للّشريعةهو األساس البنائي  والسنَّةمن اآليات  المحكم  

 منهاجا   الرّبّانيةعلى القمر والمريخ، وذلك ب ر  دِّ زات المستخلف فيه ولو ق  ز من حيّ حيّ 

.حكيم   ى عزيز  تعال   ة المجيدة وهللا  الّشرعلهذه   

هاته تنقض  دعوى طرح إشكال الفهم كما أن طرح إشكال  حكميّةوالم       

د اختالط على مستوى العقل مجرّ ألنه  ،المخطوطات هو خارج الموضوع يقينا

ردة ة كمستويات وضع اإلشكاالت واألسئلة الوامنطقيّ بحصول تداخل اللوحات ال

 . لكن المفارقة هنا هو أنه من ناحية ووجه آخر فيهعلى حقل اإلدراك والعقل

الجواب الكافي لسؤاله الكبير الذي طرحه في تمهيده للكتاب446 بسطور كتبها 

أن  كما قال بعد أن قاد سيارته إلى محل عمله بلندن حيث يقيم، في رحلة كانت

ين من موجة اإلرهاب المنسوبة إلى ندنيِّ اللّ  ر  كَّ تكون كالعادة ممتعة لوال ما ع  

 ذر والتأهب التي عمت المدينةالمسلمين طبعا، ومن الدرجة القصوى من الح

:حين تساءل  

  "أين الّشريعة اإلسالمية؟!"447

 و بالطّبع هو ضمن الواقع الذي "يجعل المسلمين يواجهون باستمرار أسئلة 
 حرجة"448

الكاتب د. جاسر عودة:وقدمه  ليس الذي طرحهأّن الجواب  والمؤكد   

 الّشريعةية؟ وكيف يمكن أن تؤدي الحقيقاإلسالمية"  الّشريعة'"أين       

 الذي بين يدي الكتابمع هذه األزمات؟ إّن  المية دورا  إيجابيّا  في التعاملاإلس

القارئ يحاول أن يقدم إجابة عن السؤال الثاني، وهو ما سوف يؤدي في نهاية 

                                           

  445 ن م،ص249-248

  446 ن م، فصل تعريفي، ص19

  447 ن م، ص20

  448 ن م، ص21
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 اإلسالمية" حين الّشريعةرى، إّن "المطاف إلى جواب عن السؤال األول. بعبارة أخ

إنهم ت قدرتها على إحداث تغيير حقيقّي في حياة المسلمين العاديّين، فتثب

سوف يلتزمون باإلسالم أكثر، وسوف يظهر أثر ذلك في حياتهم وواقعهم 

 كذلك.'449 

التي  ةمتكرّرة التراثيّ ة والتقليديّ ة الالصّفأو هو محّل وضوح  يتّضحهنا ال شك      

 ك   الكتاب  فيها  يعوم  
 
:ه  ل  

      - 'أصول الفقه بتقسيمها التقليديّ .'450

ا مبنيّتين تان" في كونهمتقليديّ فمن الواضح أّن كلتا الطريقتين "' . . .      

أصال على نصوص القرآن واألحاديث النبوية الشريفة وال شيء 

 غيرهما.'451    

له مثل 'إنني أؤيد الدكنور عبد هللا النعيم في قوله: "إن اإلسالم، مث -     
 أي تراث ديني."452

≈ 

 ليس فقط من "التأويل االعتذاري" لكن المعتذر عنه هو دين هللا الحقّ هذا في      

!. . .هم تعالى الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم، والمعتذر له   

 

 

  

                                           

  449 ن م، ن ص

  450 مقاصد الّشريعة، فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظوميَّة، د. جاسر عودة- ص362

  451 مقاصد الّشريعة، د. جاسر عودة، ص124-123

  452 ن م، ص268
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هللا وشريعته دينِ  منهاج   الرّبّانية  ى والَ عَ تَ  هو هللا   الّشارع   - 9  

 

ه في ه ومقترح  د. جاسر عودة هذا أو مشروع   كتاب   ال أحد يختلف في أنّ      

ما عندهم؟ وإنّ تلقاء أنفسهم ومن وا من ع  رِّ ش  اس أن ي  ومتى كان للنّ  -التّشريع

هو األمر كما الخلق هلل تعالى الذي له العلم المحيط بما في السماوات واألرض، و

 ةتقليديّ أنه موضوع تحت منظار مفاهيمي غربي زمني. فال –العليم الخبير 

باطها بما تة بارعقالنيّ ة والالعقالنيّ ة، وكذلك التاريخيّ ة والة وما بعد الحداثيّ والحداثيّ 

بإمعان  القارئ   والحادث. وإنَّ  ومجاله الحدوثّيِ  الزمنّيِ  ال تخرج عن بشريّ هو 

، نرّب العالمير ألصول شريعة م  يحس من خالل عملية الغ   الكتابلهذا  ص  والمتفحِّ 

 -لم هللا صلى هللا عليه وس سنَّة رسولالقرآن العظيم و رم  غ  شريعة المسلمين، 

جعلك الم مما يزيدك حنقا ويصلية والسَّ بالفينة واألخرى من التَّ  د  رِ ك ما ي  وال يغرنَّ 

المفاهيمي  الحقل غمرهما في هذا -ى ك حتّ في سالمة عقلك وحواسّ  تشكّ 

له إال أن  تحس وأن ليس ة،يّ الّداللة ومعجميّ ه الوأسرتي تقليديّ د رهيب للفظ البتردّ 

 تعالى ، وكذلك االستعانة باهللتقليديّ يقول بأن التمسك بأركان اإلسالم هي من ال

 وااالستغفار. وكذلك قول هللا تعالى:

رون }الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغف 

يلك ة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبشيء رحمللذين آمنوا' ربَّن ا وسعت كل 

(6وقهم عذاب الجحيم'{)غافر  

جيد في م ،مجيد   هللاِ  كتاب   ين لمن يؤمن بأنَّ مقاِصديّ لل الكتابهللا لفي و دَّ الرَّ  وإنَّ  

لنذارة لمن ألقى السمع وهو شهيد: آياته ومجيد في نذره، إنها  

يمان ذ تدعون إلى اإلإ }إن الذين كفروا ينادون لمقت هللا أكبر من مقتكم أنفسكم 

(9فتكفرون'{)غافر  

ل }وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا' ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون' ق

ر  عن قوم ال  انظروا ماذا في السماوات واألرض وما تغني اآليات  والن ذ 

(101-100يؤمنون'{)يونس  

بقوله سبحانه: –وما ربك بظالم للعبيد  -هؤالء الذين حددهم هللا تعالى    

(3ر}ما يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا' فال يغررك تقلبهم في البالد'{)غاف   

من قائل: ويقول عزَّ    
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(45ر بالقرآن من يخاف وعيدي'{)ق'}فذكِّ    

بي هللا بن مرة عن أن سليمان عن عبد كما روى شعبة عفكيف إذا كان       

 قِ أرض ت   معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أيّ 
 
ي سماء تظلني إذا قلت ف ني وأيّ ل

ما لم أعلم. كتاب هللا  

وقال أبو عبيد بن سالم: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن      

 رضإبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله }وفاكهة وأبا{ فقال: أي أ

ما ال أعلم. منقطع. كتاب هللاتقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في   

 الّدين كيف بمن ليس فحسب يتكلم في كلمة أو لفظ واحد أو لفظتين بل في     

!؟رّب العالمين ه وفي رسالةكل  

هذا اإلشكال لهو عين اإلشكال الذي عرض أو سقط فيه الجابري حين  إنّ      

 من عند الذي يؤمنون بالقرآن منزال اعتبر أمر هللا تعالى زمنيا، وإنه ليكفي علماءنا

ادية أو أن ينظروا فقط إلى الممثالت األبع - !ومن أصدق من هللا قيال؟ –هللا تعالى 

ل ساوية، وذلك ما وجه الحدس إلى أصما يصطلح عليه بتكافؤ أبعاد طرفي المت

نظروا الطاقة بالكتلة، ألن ال تفسير وال تقرير للمتساوية إال بذلك، أن يتكافؤ 

( 1ويتدبروا كلمة واحدة نزلت بالحق ، وهي قوله تعالى: }ق' والقرآن المجيد{)ق'

!في لفظ 'المجيد' من المقسم به، ومعناه وداللته  

ة ولكن هي بفقهيّ وما  –'فقهية'  اةِ مَّ س  الم   لمذاهبفإذا كانت المذاهب وأمر ا    

ي ة، ألنها من نتاج البشر وهتقليديّ هي في مجال إطالق صفة ال -ضالل وإضالل 

لنا األمم من قب ، من البدع المبتدعة التي لم تخل منها أمة منعلميّ بالقاموس ال

مما أتاهم الشيطان به عن أيمانهم وعن شمائلهم، وقد خصصنا لهذا جزءا 

ان في سؤال حوار األدي نا 'تفصيل الخلق واألمركتابمن  ، الجزء الثانيمقسوما
 وتفرق المذاهب الفقهية'، ويكفي هنا ذكر عناوين مما أثبتناه: 453

4                         ة منفصلة عن السماء              بشري  الباب األول: المذاهب الفقهية  '  

5: اتخذوا مذاهبهم وأئمتهم أربابا من دون هللا تعالى                                    الفصل األول  

  5                                                من قانون هللا تعالى في الخلق واألمر التّشريع -1

 18                                           وأد للعقل الفقهي وحد لسريان قانون الحق مذهبيّةال - 2 

                                    تاريخيّ ة المذاهب الفقهية أو الموات التاريخيّ : ال الفصل الثاني

                                           

  453 تفصيل الخلق واألمر2: رشيد بلواد، ص3-2
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يدعو  شيطان ة بلتقليديّ لئن كانت المذاهب المسماة فقهية ليست فحسب      

إن ة، فه اإلسالم من األمر بالوحدة والمسايرة الحضارية القويّ إلى عكس ما جاء ب

 ومع بسبيل غمرهما بِ  الطّبعالشريفة، ب النبويَّةوالسنَّة ار القرآن المجيد اعتب

النماذج  نظريّةالممثل في  ،أخرى باطل جمعهما بروح قانون المنظومية ردمصا

يا  –ي جمع في سلم معياري تصنيفي بل تشريعة أمرا جليّا، فكيف ي  منطقيّ ال

األمر بين أمر هللا تعالى الذي له الخلق و – !يالهول ضالل اإلدراكو التّصوّرلفساد 

هذا و –رآه بل وفرضه بعض المفكرين والسياسين زعمه ووإليه المصير، ومقترح 

 وأمة رّب العالميني لرسالة التّشريعهو تعبير الكاتب مما صنع به مقترحه 

 يّ تراثفي حقل ال تجد فيه إال ما هو  والسنَّة. . اعتبار وغمر القرآن  !المسلمين

 رابطالتّ ، هذا قول عظيم. ومن يقول هذا ويتصوره ويبتغيه، هذا بقانون تقليديّ و

الم لضبط فضاء علم الك و  ل  ه الع  عند   الحاكم في علم اإلدراك، يستحيل   منطقيّ ال

 ومواجهة أسئلته والتصدي لفحص إشكاالته.

المعاصرة والتعاصر مقوالن زمكانيان حدوثيان والقرآن الحق المطلق فوق الحادث '   

 .لزمنلي الحكيم هو الحق أعلى من ا، والقرآن العتاريخيّ إن المعاصرة والتعاصر حيزه الزمني وال     

ركييبن فاسد ال التومن تم فكال . والحق ليس مكونا فيه األبعاد الحدوثية، وإنما هي مخلوقة تفصيال بالحق

زيد في البيان إن هذا يكفي برهانا، لكن نافلة ولئال يبقى من بعده حجة، ن. حقيقة له إال في لفظ الجابري

ات الّصفعلى طريقة اإلفهام في بسيط كالم العجائز، فنقول بأن من أهم ما اختص به القرآن من 

رى امت السماوات واألرض؛ فكيف يا تمجيد كمثل المجال الوجودي ما د كتابأنه  ،والخصائص العلى

زء الثالث من يقبل أن نقول بمعاصرة المطلق والمجيد للنسبي؟ إنما الخطاب التعاصري كما بيناه في الج

بار فشتان بين اعت. هو متضمن في القرآن الكريم، ألن الحق مهيمن مجيد' تذكرة العلماء'نا كتاب

فهذا خلط  ا كله تحت عامل التعاصرجوهريّ جيد كلية ومالتعاصري ضمن المجيد وبين اعتبار وتصور ال
 عظيم وجهل بالمفاهيم والمقوالت ال ينبغي أن يجد له موضعا في عقل حكيم.'454

لزم أن ا لهذا، ولمن كان يعقل وليس يستمنطقيّ والموافق من اإلفادة استنباطا      

 فوق  يكون منطيقا وال أن مختصا أستاذا في مادة المنظوميات، أن شرع هللا تعالى

عبرة الحدوثي وما فيه، وما يحويه وينتظمه من حقائق حدوثية، ومفاهيم م الحقل

ر جاس. د اعن هذه الحقائق موصولة بها، من جميع جراب المفاهيم التي ناط عليه

رع هللا الحداثية؛ فهذه كلها ش-بعد ما بعد لىإة تقليديّ عودة بناءه وتصنيفه من ال

.األرض  السماء  تعالى رب السماوات واألرض يعلوها كما تعلو   

عد المجيد إطال      لمجيد المطلق وهي ق، وأنى لهذه المفاهيم أن تظل افب 

 ّ ّةمالمعايير ال فاإلسالم كشريعة وكدين،ال تنبغي له هذه !ة نسبيةتاريخي  فاهيمي

ّ محض ال ّ ة والبشري ّ ة في زمنها وفي فكرها وفي ملتها التاريخي هي  ة، التيبشري

                                           

  454 الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة: رشيد بلواد، ص96
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ّ هذه المعايير المفاهيم ذاتها؛ فال ينبغي لإلسالم أن يكون  اثيا وال ما ا وال حدتقليدي

 وعلى قاموس برتراند راسل، بناء على وجوب عدم تداخل األقسام. حداثيا-بعد

االمتداد لمقول جد الهام لفون برتالنفي أن الكون منظومة، وب والمستويات،

:راكيببتجاوز المادي إلى كل األبعاد الوجودية؛ فبتعبير راسل تكون ت امتداده هنا  

تقليديّ اإلسالم ال -   

اإلسالم الحداثي -   

الحداثة اإلسالمية -   

". ال معنى لها"ونحوها،    

ال  حق والميزان فهي تراكيب وأشياءلنا إليه بالوبحسب التصويب الذي توصّ 

.ن الذي ال ي عقلتنتمي إلى مجموعة المقوالت، أي أنها غير معقولة ومِ   

 وهي من المجيد مهيمنة على هاتيك األبعاد هيمنة المطلق على الّشريعةف     

ّانية"وعلى النسبي، وآليتها في ذلك هي  تاريخيّ ال ب      :"الرّ

 -وصهوالقانون ال يتم تفعيله إال بالتفسير لنص -فكفل الحكم القانوني'      

ألمر كما اته االجتماعية قضي فيه اؤّسسفي كل كينوناته وم بشريّ لالستخالف ال

يما هللا كان عل نإ ادي بمجراته وشموسه ودوابه وإنسه؛قضي كفل بقاء الكون الم

لكم  أكملتاليوم :}وهذا الفقه لقول هللا تعالى في اآلية البينة المحكمة. قديرا

وقوله صلى ( 4المائدة'{)دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

بدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أ: "هللا عليه وآله وسلم

وقول ".وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ كتاب هللا

م بض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد تق: "اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا

وعلى هذا تم  البناء وحوله دندن علم أصول األحكام، وعليه ." هذا األمر واستكمل

القانونية  القرآن، أي تعليق األحكام والقراءةفي " الرّبّانية"يأتي لفظ وفاقا وانتظاما 

 اآنما أن يكون قرالذي هو العقل، فإ التّكليفللوحي تبعا ألطوار التاريخ بمناط 

وإلهكم إله :}ة كقوله تعالىالّداللبمعنى صريح اللفظ على  امحكم

مستنبطة قراءته  اة، أو قرآنالّداللبثبات  الّسريان، فإطالق (162البقرة'{)واحد

حل هللا وأ:}، كقوله تعالىالرّبّانيةمن خالل شرط واستيفاء  شرعيّ القانونية كحكم 

عليه  فالحكم المتعلق بالربا متعلق بتحديد ما تنطبق( 274البقرة'{)البيع وحرم الربا

؛ هذا هو ا  سايرا خبيرا بعلم االقتصاد م  علميّ با ولفظه، وهذا يشترط عقال حقيقة الرّ 

كما  االستنباطي من خالل األصول والدراسة عقليّ ال النّسقعلى  الرّبّانيةمفهوم 

ولو ردوه إلى ' الخوف أذاعوا بهوإذا جاءهم أمر من األمن أو :}قال سبحانه وتعالى

هذا ( 82النساء'{)الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

 ّشرطالبمسار هذا  الرّبّانيةأما في عموم  .عقليّ االستنباطي ال الّشرطيما يخص ف

والحكم  ابالكتما كان لبشر أن يؤتيه :}فنتلو قوله تعالى تاريخيّ عبر االستخالف ال
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ما كنتم لنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون هللا ولكن كونوا ربانيين بوا
 تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران79('455

 

 

 

  

                                           

  455 ن م، ص98
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ةمقاِصديّ على ضالل ال قطعي   دليل   المنظومية   - 10  

اإلسالمية؟" الّشريعةعلى سؤال د. جاسر عودة "أين هي  ا  وردّ   

 

ةاِصديّ مقَ الل العلى ضَ  قطعيّ  دليل  المنظومية  -ا   

ليل القاصم أو د الّدليل، ونريد به األدلّةهنا نريد به الكافي ال كلية  الّدليل     

 أمرا بالحق للمحكمة الموقرة للمنظومية انتظاما مع ةمقاِصديّ القصم لظهر ال

زعم  ال جرم كان خارجا عنها، وإن من نكب عنهقانونها في التراتبية والهرمية، و

 تبنيها كان ذلك مجرد دعوى كاذبة يكذبها الواقع وحقيقة مخالفة قانونها.

 المنظومات ضمن المرتكزات نظريّةوالمرتكزات األساس في  المفاهيم مَّ أه   إنَّ      

 األربع التي يقوم عليه بناؤها هو مرتكز "التنظيم":

 «L’organisation est le concept central pour comprendre ce 

qu’est un système. L’organisation est l’agencement d’une 

totalité en fonction de la répartition de ses éléments en niveaux 

hiérarchiques.»456 

ما أمكن ترجمته:     

 'التنظيم هو المفهوم المركزي لفهم ما هي المنظومة. التنظيم هو تنظيم       

(1) بحسب ت و ز ع عناصرها على مستويات تراتبية.'كليّة   )ترتيب وتنسيق(  

.فيد الترتيب والتراتبية( ي1) "التنظيم": هكذا نعتبر   

د.  وكذلك فإن مفهوم فلسفة المنظومات، وهذا مثل خطأ قاتال في تصور الكاتب  

د إمام المنظومية جاسر عودة وإدراكه وبنائه، هذا المفهوم جاء تعريفه عن

المنظومية هي من القرآن المشهود ومما هو من ذات مضمون  الرسمي، وإال فإن

    قوله تعالى في ما يتلى من القرآن المجيد: 

}وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو' الرحمان الرحيم' إن في خلق السماوات      

وما  النّاسواألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 

                                           

La théorie des systèmes et systémiques, Vue d’ensemble et définitions, Turchany 456 

    , p4      
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ن السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة أنزل هللا م

وتصريف الرياح  والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم 

(163يعقلون'{)البقرة  

 }الذي خلق سبع سماوات طباقا' ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت' فارجع     

هو البصر هل ترى من فطور' ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا و

نا لهم حسير' ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتد

عير'{)الملك (5..3عذاب السَّ  

    إنّ  هذا المفهوم حّدده فون برتالنفي457 حين تع  رَّ ض   وتط  رَّ ق   لذات إشكال 

التسمية واالصطالح "النظريّ ة العاّمة للمنظومات" في تقديمه لطبعة بينغوين458، 

أنه هو  ة للفصل بين ما قال فيه هو كذلكعقليّ  إدراكيّةلنفسه مهلة  وإن لم يمهل

، يّ منطقياضي والقني الرّ ة االصطالح، بتعبيره عن المعنى التّ علميّ األصل، أي 

واالستعمال الموسع أو المجازي إن شئنا القول؛ وذلك لعموم سريان حقيقة 

ال  ،فيأو حسب تعبير فون برتالن ،المنظومات أو النظماتية في مجاالت غير تقنية

شكال هذا اإل صياغة رياضية؛ فرأى حلّ بإشكاالتها عن يمكن صياغة التعبير عنها و

ي دها فللمنظومات، التي حدّ  العاّمةة النظريّ مجاالت واهتمام بالتعيين المجمل ل

 ثالثة:

يولوجيا، ى العلوم من فيزياء، وبعلم المنظومات في قوانينه وتطبيقاته في شتّ  -  

 واجتماع وغيرها.

تكنولوجيا المنظومات -    

ن فلسفة المنظومات، أي إعادة توجيه التفكير والنظرة إلى العالم )الكون( م -  

 خالل اتخاذ مفهوم 'المنظومة' كآلية ومقاربة علميّ ة.459   )2(

فالمنظومة صورة إبصار، وفلسفتها تصور وإدراك ناتج عنها وقاعدة مستجدة   

  .علميّ وال النظريّ معطاة في النظر إلى المكون وتصويغه الدراسي، 

:وبمعنى آخر    

ورتها ص بنيةَ  ر  يِّ غَ الحقائق واألشياء ولكن ت   بنيةَ  ر  يِّ غَ المنظومة ال ت     

.رهاوتصوّ   

                                           

 Ludwig von Bertalanffy 457  

 Préface à l’édition Penguin 458  

 LUDWIG VON BERTALANFFY, Théorie des systèmes. Préface à l’édition Penguin :459 انظر  
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 ال وإنه للوجود هو فلسفة المنظومات. التّصوّرورة وى الصّ ن  وهذا التغير في ب    

أو  عالقة له ألبتة وال وشيجة قرب حتى إال في االشتراك في اللفظ بالمقصد

، الذي هو مستوى ثانوي في تطبيقات المقصود الو يفي المنظومياتي

 را عنه في أقصاه  بمفهوم المدخل والمخرج للغرفة أو الصندوقالمنظومية، معبّ 

فهو ليس إال  ؛عودة المظلم والمعتم، مما توهمه واختلط فيه الكاتب د. جاسر

جانب وجودي وأثر من المنظومة، التي هي الموضوع في اإلطار عندما نتحدث عن 

لوجية إلى ابستيمو في تقديمه نا كما قال برتالنفيأو يجرّ  ،فلسفة المنظومات

د عليه.ؤكِّ تنويهنا وي   المنظومات، مما يوضح  

دراكيّة يثه عن حقيقة إونطق لسانه بهذه الحقيقة في حدهذا ولقد عبر الكاتب     

 المنظومة:

     'المنظومة هي وسيلة "لتنظيم أفكارنا عن العالم الحقيقي"460، كما يقول 
 علماء المنظومات.'461

ر ة هي الطريقة التي استطعنا كبشر بموجبها أن نغيّ اإلدراكيّ 'هذه العمليّة     

غييرا  في ت الّضرورةهذا بة الطبيعية عبر القرون، دون أن يعني علميّ ونطوّر نظريّاتنا ال
 الحقائق الطبيعيّة المادّيّة نفسها.'462

≈ 

ري اإللحادي واالستكبا فلسفيّ هنا ال يبغي أن نسقط في االنحجاز الكذلك     

 -علمتوصلوا إليه من ال بما فرحا بما عندهم أو –الوارد غالبا في تعابير عالماتية 

كلي والمعاصر في االنضواء ال الحديثالعربي اإلسالمي مثل ما سقط فيه العقل 

ياسي. دون استبصار ودون فحص في تصنيف ومعايير تصنيف نظريات الفكر الس

يقية ة حقعقالنيّ إذا ما كانت  لحقيقة المنظومة، ةفلسفيّ فالفلسفة والقراءة ال

ة حقة، أي دون تحفظ أدلوجي حضاري إلحادي وملحد في الحق، هذه عقالنيّ و

زيل نا هو نفسه المسطر في التة أول ما يشخص لهسفيّ فلالفلسفة أو القراءة ال

واضح في اآليات  برهان مشهود للعقالء من منظومة الكون كما هو جليّ  سياق

، ولي التعمية عليها واإلعراض عنها إعراضا من سورة البقرة التي تلونا آنفا

 بالتحوصل في الظاهراتية الملحدة واالستكبارية.

                                           

 E. von Giaserfeld, The Construction of Knowiedge; Contributions to Conceptual 460 

     Semantics (California: Intersystems Seaside, 1987)  المرجع                                      

  461 مقاصد الّشريعة، فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظومية: د. جاسر عودة، ص72

  462 ن م، ن ص
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ياء على مستوى أبعاد األش وإيغاال   ا  ساعال اتّ إ تالمنظومية ليس إنّ     

 -ميةأي المنظو –ي أنها عِ دّ عاقل أن يَ  والحقائق الطبيعية، وال يمكن أليّ 

 شرطَ  هي التي تخلق هذه األبعاد فضال عن األشياء نفسها، بل وإنَّ 

هي  فضال عن اإلدراك والعقل نفسه ليس المنظومية اإلدراكيّ  التّرابط

ذلك في د أوفينا ببيانه أكثر، فقالمزيد في  وهذا ال نودّ ، التي تخلقه وتصنعه

في غيره. و الكتابهذا   

ت أو صمود البنية.فيد ثباي (2"فلسفة المنظومات" ): إذن    

 التّشريعالمنظوماتي عند الكاتب هنا هو  التّصوّرا او باألصح موضوع لدين 

 اإلسالمي. إذن السؤال فما هو هذا الذي سوف لن يتغير؟

بقوله تعالى:  تأطيرا هو المحدد الطّبعب  

م ما وصّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهي الّدين}شرع لكم من 

(11وال تتفرقوافيه'{)الشورى الّدينوموسى وعيسى أن أقيموا   

(19ما لم يأذن به هللا'{)الشورى الّدين}أم لهم شركاء شرعوا لهم من   

}ثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها' وال تتبع أهواء الذين ال 

(17يعلمون'{)الجاثية  

ه' فاحكم ومهيمنا علي الكتاببالحق مصدقا لما بين يديه من  الكتاب}وأنزلنا إليك 

م بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عّما جاءك من الحق' لكل جعلنا شرعة بينه

(50ومنهاجا'{)المائدة  

مر ويقول عز من قائل: }يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األ 

 واليوم منكم' فإن تنازعتم في  شيء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل

 كإلي ير وأحسن تأويال' ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلاآلخر' ذلك خ

ِمر وا أن يكفروا به' وي
 
د يروما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أ

لرسول الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا' وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل هللا وإلى ا

(60..58'{)النساءرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا  

، عن معاذ، أن رسول هللا صلى هللا '      عن ناس من أصحاب معاذ من أهل ِحم ص 

: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن فقال

هللا  ولسنَّة رسف: ؟ قالكتاب هللافإن لم يكن في : ، قالكتاب هللاأقضي بما في 

يه هللا صلى هللا عل سنَّة رسولفإن لم يكن في : صلى هللا عليه وسلم، قال

 فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أجتهد رأيي ال آلو، قال: وسلم؟ قال
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لما  الحمد هلل الذي و فَّق  رسول  رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم: صدري، ثم قال

.'ي رضي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ميد ، والداِرِمي ، وأبو داود ،  بد بن ح  ي ب ة ، وأحمد ، وع   أخرجه ابن أ بي ش 

 والترمذي.463 

 منبثق المنظومات ثابت ثبوت ل  ب  اإلسالمي شرعة ومنهاجا هو ق   الّدينف       

 أيهللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم،  ومرجعه هأساس   ،الوحي والنبوة

ه سنَّة رسولهللا تعالى و ، واالجتهاد وما وليه إنما هو من ذات أمروالسنَّةالقرآن 

:؛ يقول الجويني رحمه هللاوالسالم كما يدركه الراسخون في العلم الصاّلةعليه   

عيّة. 'فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلته. وأدلة الفقه هي األدلّة السم     

وأقسامها: نص الكتاب، ونص السنة المتواترة، واإلجماع. ومستند جميعها قول هللا 
 تعالى.'464

، اتمن اآليات البين كما هو صريح   عليهما بالنّصِ  مجمع   والسنَّة   وإذن فالقرآن        

قرآن المسلمين متفقون والمذاهب المسماة فقهية متفقة على أساسية ال وكلّ 

من جهة أخذها القرآن  ة ليستقليديّ كانت أو هي  وهذه المذاهب. والسنَّة

الرجال أساس أصولها، ولكن من جهة إشراكها ما ليس بحق من أقوال  والسنَّة

.، مما ال ينبغي له المجدالبشروأهواء   

راتبي في البنية التي ال يجب أن تتغير لهما وضعهما الت والسنَّةإذن فالقرآن      

.امد بالحقالثابت والصّ   

 موقع وبتغيير ،(1)" التنظيم" لحقيقة تبعا ،المنظومات نظرية وبحسب هكذا     

.كلية باطال وضعا ينمقاِصديّ ال وضع سيكون ،التّشريع في المصلحة  

ور كابن عاش صريحا   طوفيًّافكان  الّشريعةلمن جعل المقاصد هي  وبالنسبة      

:م فِصحا   الصّريحسر عودة إذ يقول بجا. مما بيناه من قبل وكالكاتب د  

ين" تقليديّ وأهل األثر ليس فرقا بين ". . . أّن الفرق بين أهل الرأي  '    

و"ليبراليّين" في عالقتهم مع نصوص الكتاب والسنَّة، وهو ما يّدعيه بعض الكتاب 

                                           

  463 حديث معاذ بن جبل في القضاء بالرأي- موقع الشبكة العنكبوتية

  464 البرهان للجويني – ص1
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المعاصرين465. فمن الواضح أّن كلتا الطريقتين "تقليديّ تان" في كونهما مبنيّتين 

 أصال على نصوص القرآن واألحاديث النبوية الشريفة وال شيء غيرهما.'466    

     'أصول الفقه اإلسالمي هي فعال فلسفة التّشريع اإلسالمي'467

ا فلسفة التّشريع     'وبعبارة أخرى، فإنَّ المقاصد ستقّدم في هذا البحث على أنَّه 

 ذاتها'468  

، وتبعا فهذا تغيير كلي ونقض للصمود الكلي والداخلي كليهما لموضوع المنظومة 

باطل مردود.فهو سعي فاسد  (2"فلسفة المنظومة" )ل  

نية وهنا بالضبط تظهر شناعة ملة المقاصديين المتوافقة وهذه المادة البيا     

 المنكرة ل.د. جار عودة التي أشرناها إليها:

 الموافقات>لكن الّشاطبي بدأ الجزء الخاّص بالمقاصد من ضمن كتابه     

لَّ له غايات ومقاص زَّ و ج  د في باقتباسات من القرآن يقصد منها إلى تقرير أن هللا ع 

خلقه، وفي إرسال رسله، وفيما أنزل من شرائع469، وكتب يقول عن المقاصد أنها 
 "أصول الّدين وقواعد الّشريعة وكليات الملة"470.<471

ره لهو وضع ه وتنكيفإن وضع المقاصديين بهذا الدليل البياني 'اقتباسات' بمعجميت

ع هو والكتاب في فقه وقاموس الشر ،من الحق بمكان بعيد، بل القرآن هو الكتاب

ال أن يكون مورد اقتباسات. الشريعة  

 

؟"الّشريعةالمنظوميّة ردّا  على سؤال د. جاسر عودة: "أين  - ب   

جاسر عودة كما سلف  الكاتب د. عند؟" صيغته الّشريعة"أين  وسؤال     

أمر  اهذا السؤال هو حقًّ  -هكتاباء الكرام أن يعودوا لتصفح ويمكن للقر -وباقتضاب 

                                           

 465 انظر مثال: أبو زيد، نصر أبو حامد، اإلمام الشافعي وتأسيس اإليديولوجية الوسطية، ط3 )القاهرة: مدبولي

(المرجع) 98ص ،(2003          

  466 مقاصد الّشريعة، فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظوميَّة، د. جاسر عودة، ص124-123

  467 ن م، ص331

  468 ن م، ص64

  469 الّشاطبي، الموافقات، المجلد2، ص6 )المصدر(

  470 ن م – المجلد2، ص25 )المصدر(

  471 مقاصد الشريعة، فلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظوميَّة، د. جاسر عودة، ص57
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 سالةباهلل تعالى وبرويشتد به حنق وغيض كل من فيه ذرة إيمان  دمي القلب  ي  

على  رحمة وحجة رسول هللا وخاتم النبيئين، نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم،

 هاروالن الليلاالستخالف اآلدمي ما دام ا مجيدا في مجال كتاب، رسالة والعالمين

.الّدينإلى يوم  مهيمنا  

يس سؤال ليس يشبه غيره من السؤال؛ فهو في حقيقته اعتذار؛ ولكن ل هإنّ      

ني من ب سؤال بعض الصالحين يس إلى هللا تعالى كما جاء فيل كأّي اعتذار. وإنه

م أو ههلك  م   هللا   قالت أّمة منهم لِم  تعظون قوما  : }وإذ اةلبعض من الدع إسرائيل

'{)األعراف هم عذابا شديدا'عذب  م     (165قالوا معذرة  إلى ربكم ولعلّهم ي تّقون 

ن لدي وإنه ليس اعتذارا   لى هللا تعالى ذي العزة والجبروت،إ اعتذارا   إنه ليس     

ويا  -سلم، إنه اعتذارهللا تعالى وشريعته ولرسوله صلى هللا صلى هللا عليه و

 حينالتي  ،الّشريعةوعن هذه  الّديناعتذار عن هذا  – !لحسرة على مآل الضالين

 ا  والسالم" حتى لتزداد عجب الصاّلة"على صاحبها  يقول: أحيانا   يذكرها الكاتب

 ات الكالم كثير، شديد الوطأة في سؤالنيع ومثله في طيّ من هذا الصّ  وحنقا  

ا، وهللا فس لمن خبرها لتكذب صاحبهالنّ  فس، وإنّ النّ  مع باطنصدقية لفظ اللسان 

!وأخفى، ويعلم ما ال يعلم المرء من نفسه تعالى يعلم السرَّ   

الذي أهله إرهابيون ومتخلفون  الّدينوعن هذا  الّشريعةإنه اعتذار عن هذه    

!ونتقليديّ و  

ه مثل اإلسالم، مثلور عبد هللا النعيم في قوله: "إن 'إنني أؤيد الدكت -   
 أي تراث ديني."472

هكذا يقول الكاتب د. جاسر عروة، وكذلك يقول:       

ي اإلسالمية" حين تثبت قدرتها على إحداث تغيير حقيقّي ف الّشريعة'إّن "    

هر أثر حياة المسلمين العاديّين، فإنهم سوف يلتزمون باإلسالم أكثر، وسوف يظ
 ذلك في حياتهم وواقعهم كذلك.'473

:وكذلك هو يقول   

 'لقد أعيد فهم أسس وفروع اإليمان في اإلسالم حتى تتوافق مع نتائج العلم'474 

                                           

  472 ن م، ص268

  473 ن م، ن ص

  474 ن م، ص68-67
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جديد وحقيق علينا أن نذكر هنا ونوضح ونتم القول حتى يكون بينا؛ فإن الت      

. ، هذا لفظه عند الكاتب دألسس اإليمان وفروعه، بل واإليمان بوجود هللا تعالى

: جاسر عودة  

ك ة المنظومية رفضت فكرة اإلله أصال ، وذلفلسفيّ ات الالنظريّ 'أن عددا من       

من القرون الوسطى ومن عصر الحداثة كانوا قد طرحوا أدلّة  الّدينرجال  د أنَّ جرَّ لم  

من والمسبب والنتيجة؛ في البرهان على وجود هللا تعالى، و الّسبب تقوم على 

صيب يمكنها أن يصيبها التقادم فعال دون أن ي -كلها  – األدلّةاإلنصاف أن نقول إن 

نفسها إلى إثباته. لهذا يمكن أن تبني فلسفة  األدلّةالتقادم ما تسعى 

ان المنظومات عملها على نتائج الفلسفة المنظومية من أجل"تجديد" حجج اإليم
 وبراهينه العقليّ ة بما يناسب العصر'475

≈ 

ا ال هن وت  ك  الس   صريف القول لما سبق، فإنَّ حقيق علينا أن نتكلم ولو بت      

 يستطيعه ولو أراد المؤمن:

اطل هنا ليقول قوال عظيما، ومبنيا على باطل عظيم. واألساس الب الكاتب   إنّ      

ال، والجرف الهاري الذي ليس يحسبه شيئا إال الجاهلون غير مؤهلي الخطاب فص

 قاعدتان فاسدتان:

نقض يها ليست تؤّسسالمنظومية كما عند العلماء الراسخين فيها، بل عند م – 1 

يتها. خطّ  تعبيرا، على ، بل تنقض االقتصار على ذ رّيتها، أو باللفظ األدلّ السببيّة

:يقول  

 « . . . concept de «système» comme nouveau paradigme scientifique (au 

contraire du paradigme analytique, mécaniste et mono- causal de la science 

classique).»476 

وبالعربي على التسديد والتقريب والمتطابق في الشاهد:       

ية، يلالتّحلة )مقابل المقاربة علميّ . . . مفهوم 'المنظومة' كآلية مقارباتية  »      

«ة للعلم الكالسيكي(سببيّ -والميكانيكية، واألحادية  

ظومية ، ومن يقل إن المنالسببيّةبل األحادية  السببيّةفهذا ليس فيه نقض     

ويبني عليها، فهذا أحد رجلين: السببيّةتنقض   

                                           

  475 ن م، ص70-69

LUDWIG VON BERTALANFFY, Théorie des systèmes. Préface à l’édition Penguin, p17  476  
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نا ها يقدمها لؤّسسإما رجل لم يفقه ولم يستوعب حقيقة المنظومية، وهذا م - 

 في تعبير ليس فيه إبهام وال خفاء. فهذا ملبس مشبه عليه.

، عي في إبطال الحّقِ والسَّ  النّاس إضالل  ومقصود ه ه هدف   ض  رِ غ  م   ل  م ضِ وإما رجل  - 

 بمخاطبتهم بما ليس يفقهونه ويحسبونه من العلم له فيه شيء.

ادم يمكنها أن يصيبها التق -كلها  – األدلّةومن اإلنصاف أن نقول إن  قوله: '  - 2 

نفسها إلى إثباته' األدلّةفعال دون أن يصيب التقادم ما تسعى   

ة.أوال ليس يعتبر 'دون أن يصيب . . . إلى إثباته' محض اللغو سفسطة شعري   

، ولذلك كانت بشريّ ال الّدليلصحيح لكن في  األدلّةفقوله هذا في تقادم  

جد أبدا ، إذ ال ينبغي لدليل المخلوق الخلود والمةتقليديّ المذاهب المسماة فقهية 

:مجيد   خالد  ه فدليل   الحق   إالَّ   

نزل }وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختالف الليل والنهار وما أ

 هللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم

ؤمنون' ويل  يعقلون' تلك آيات هللا نتلوها عليك بالحق' فبأّي حديث بعد هللا وآياته ي

معها' مستكبرا كأن لم يس صرّ سمع آيات هللا تتلى عليه ثم ي  لكّل أفاك أثيم ي

ن' فبشره بعذاب أليم' وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا' أولئك لهم عذاب مهي

اء' من ورائهم جهنم وال يغني عنهم ما كسبوا شيئا وال ما اتخذوا من دون هللا أولي

(9..3ولهم عذاب عظيم'{)الجاثية  

وفي  ليس يعجزها مخلوق، فهي في القرآن المجيد وفي اآلفاق فآيات هللا تعالى 

 نفسه وهللا تعالى عزيز حكيم.

فاهلل تعالى الذي خلق الكون وكفل استمراريته هو الذي أنزل الكتاب وبعث رسوله  '   
نذيرا، فجعل القرآن مجيدا بالغا خطابه ما بلغ  صلى هللا عليه وسلم ليكون للعالمين 

الليل والنهار، وتكفل جل وعال بحفظه وكان هللا عزيزا حكيما. فما أمر هؤالء إذا إال أن 

ذهبت التبعيَّة بملكة التفكير عن قلوبهم، فهم ال ينظرون لهذه اآليات البينات في آفاق 

 المعرفة التي ال ذرة للفقه وال للعقل وال مسحة للفلسفة والتفكر الحكيم دونها.'477

ِّ اليوم وكأنَّ  ها المسلم  واجه  ي   حرجة   أسئلة   فال    هام ممن وجدوه ه في قفص االت

تواجد اعتذاريا للمسلم  وال !متلبسا بأمر ليس حق، أي أمر هذا إنما هو دينه

 ليهوبمحمد صلى هللا ع ا وباإلسالم دينا  الحق المؤمن الذي رضي باهلل تعالى ربًّ 

 ، فهذا فيعن الشمسالضياء ، ومن يعتذر إلى ما ال يصله ورسوال   اوسلم نبيًّ 

منظومة الحق ليس يعقل حينها وهو يعتذر للمخلوق عن رسالة الخالق. وإنّما 

                                           

  477 الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة: رشيد بلواد، ص281
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ل في فإن هللا تعالى أنز ينبغي التماس الحق في صحيح العلم بصحيح اإلدراك.

:الّدينه المجيد له مطلقية الصدقية في المجال الخطابي إلى يوم كتاب  

(65'{)يونسالعليم   ' هو السميع  جميعا   هللِ  ة  زَّ عِ ال   نَّ حزنك قولهم' إ}وال ي    

 على المرتكزاتكما سلف ذكره صحيح علم المنظومات والمنظومية يقوم  إنّ     

ة :النظريّ القائمة عليها  ،المفاهيم األربعة  

      - التفاعل478 

    - الكليّة479

    - التنظيم480

    - التشعب )التّركيبية(481

"، وباقي الكليّةا، هو مرتكز "أولي   ه منها هنااعتبار   والذي استوجبَ    

 ره أنَّ ب د. عودة وغيالمفاهيم ستكون به اقتضاء. وسوف يكتشف الكات

ق هي دليل المنظومية ال العكس. وهذا هو المتواف ةَ اإلسالميَّ  الّشريعةَ 

اإلسالمية الحقة هي من الحق وبالحق،  الّشريعةا مع كون منطقيّ 

 والحق مجيد، وأن المنظومية هي في كل شيء، وأن االعتبار لكل حيز

 من الوجود هو منظومة.

 الّشريعة، هو أن " حالًّ في رفع إشكال هذا السؤال للكاتب د. عودةالكليّة"       

ة كليتها ال جوهريّ اإلسالمية كلية ال تبعيض فيها، فهي شريعة من عند هللا تعالى ب

تعالى وال  . فاإليمان ببعض والكفر ببعض ليس من شريعة هللاالكليّةبعرضية هذه 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما: "}الذين جعلوا القرآن  دينه وال هو إيّاه.

عضين{)الحجر9( قال: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا 
 ببعضه."482

عن أن تكون كما هي عند هللا تعالى وكما هي  ت  فّ ك   ة  اإلسالميّ  الّشريعة   إنَّ    

في حقيقتها من يوم أن رضي المسلمون طوعا أو كرها بخروج أخطر مكون وشطر 

                                           

 L’interaction 478  

  La totalité ou globalité 479  

 L’organisation 480  

 La complexité 481  

  482 صحيح البخاري: باب قوله 'جعلوا القرآن عضين'- كتاب التفسير 4705
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فقد جاء في حديث رسول هللا صلى هللا عليه  منها من قانونها ومن حكمها،

 وسلم:

تي بال النّاس"لينقضن عرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث     

وذكره السيوطي  251\5أخرجه أحمد-"الصاّلةتليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرها 

في الجامع الصغير عن الحاكم في مستدركه. وقال صاحب فيض القدير قال 

.5/263، انظر فيض القديرالصّحيحاكم صحيح. وقال الذهبي رجال أحمد رجال الح  

ا وال في حقيقتها ال في اسمه توقفت عن أن تكون هي ة  اإلسالميَّ  الّشريعة   إنَّ     

ن ا، منذ تلك اللحظة الفارقة حين رضي المسلمووتكاذب   في ادعائها فقط كذبا  

 قاموس أبي - إلى حكم الجاهلية ّمةالعابالخروج من حكم اإلسالم في السياسة 

محمد بن محمد الفارابي قاموس الحق ال مراء، وكاذب من قال ومن يردد أن 

ا نظرية يبدعوالفارابي، انحصر في مسائل الخالفة الضيقة ولم  خاصّةوالمسلمين 

وضع وإنه ال يقول بها إال كاذب وال يرددها إال ناعق ال يعي م ،كالَّ  مَّ ث   سياسية، كالَّ 

هلية، وال تناسق و يفيا مع أحكام الجايوال ينبغي للحق ان  -ما يقول من الحقيقة 

الى يعقل أن تسير و يفة منظومة مكوناتها غير متوافقة؛ ولذلك جاء أمر هللا تع

.يعةالّشروال تجزيء في  الّدينبأن ال تبعيض في  صريحا    

ا كان من اختصاص من خلق سبحانه العليم الخبير، ولم التّشريعإن '      

ي ة أن يأتي، فإنه ال يحق ألي كان البتّ التّشريعأمر اإلمامة داخل اإلطار 

الحق له  التّشريعبما هو مخالف أو مناقض لحكم هللا تعالى فيه. و

خاصته مما أنزل علما وقرآنا يتلى في قوله تعالى جل جالله:}أفال 

يتدبرون القرآن' ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا 

 ( ويقول هللا تعالى:}وأن احكم بينهم بما أنزل هللا' وال82كثيرا'{)النساء

تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 

 ( ويقول سبحانه:}وأن احكم بينهم بما أنزل هللا' وال50'{)المائدةومنهاجا

لوا تتبع أهواءهم' واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا إليك' فإن تو

 اسالنّ فاعلم أنما يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم' وإن كثيرا من 

لفاسقون' أفحكم الجاهلية يبغون' ومن أحسن من هللا حكما لقوم 

(.52-51ون'{)المائدةيوقن  

المميزة للتشريع الحق هذه التي هي عدم االختالف  الخاصّة     

والتوافق الكلي لمنظومة األحكام في مطلق أحكامها وموادها هي التي 

ال رجعة فيها مذهب الماوردي وأقواله المتضاربة  بقوّةتجلي وترد 

جوز وال ق بل ال يواالختالف ال يح التّناقضالمتناقضة والمختلفة، فإن هذا 

يستساغ في حدود معينة بالنسبة لمطلق المدونات والمرجعيات 

عباد القانونية، بله أن يزعم لنفسه كما يدعي مناصرو االستبداد واست
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اإلسالمية، شرعة  الّشريعةالبشر للبشر، أن يزعموا أن هذا هو حكم 
 القرآن المجيد.'483

يقول ابن تيمية رحمه هللا:     

؛ قدموا في واليتهم من الّدينالدنيا؛ دون  على أكثر الملوك قصد  'لما غلب    

يقيم  يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه، يؤثر تقديم من

 رئاسته'

عن الوالة ومن هو أحق بالوالية: ويتحدث    

 وقدروي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، قال: أمرنا رسول هللا صلى هللا '  

يعني  –من أعرض عن هذا  –يعني السيف  –عليه وسلم أن نضرب بهذا 

نظر فإذا كان هذا هو المقصود، فإنه يتوسل إليه باألقرب فاألقرب، وي –المصحف 

  إلى الرجلين، أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي.'

 يقول ابن عاشور484:

 '. . وأن االستبداد بالسلطة وإهمال الدولة لجانب العلم وشدة المظالم التي     
 غلّت العقول، كلها كانت أسبابا لموت مرابع العلم.'485

ما أهم كانت ربو ن،الكبرى والمصيرية للمسلمي القضيّةقد تطرقنا إلى هذه و ذلك

من حيث  ولم تكن المقاربة لربما البديهية، القضايا محور االهتمام في كل ما كتبنا

:التفسير فيها سوى االرتباط النظماتي للشريعة في كليتها  

هو ذو طبيعة ية، فالتّشريعوالمسايرة القانونية و ستيعابيّةأما ذات اإلشكال الفقهي هذا الذي كنهه اال'     

 تاريخيّ لالعلم. فلو كانت علة العطل اية التي عنصر ماهيتها التّشريعمتصلة حقيقة وجوهرا بالنظمة 

في هذا  الِعلّة إلى شريعة هللا الواسعة التي ال شريعة تقبل عند هللا سواها، لو كانت النّاسوعرقلة أن يعود 

ار. اإلطار لكان األمر هينا، ألن إشكاالت الفكر موضعها الفكر وخطبها مهما عسر حله استجالء األفك

ة روحها التفرق المبقي على العطل والجمود مشدود وأسير وظيفي لبنيإذن فليس من تفسير إال أن 

قائها اللئيم الب الّشرطإكسير حياتها و مذهبيّةتفرقية، ليس منادح لها عنه، التفرق والقطرية وال

ةواستمراريتها، وحدة  تفالها الذي أمر به هللا تعالى نقيض لمنظارها، ال تحفل بمحاربة أمر قدر اح األمَّ

ةبتها إياه ولو كانت كلمة وشعار سلطانها اإلسالم، وليس لإلسالم في هذه بمحار رية في حقيقة مسا األمَّ

 ريعةالشّ ية والعزة والمنعة، إال بقدر ما تحققه لنفسها من الوحدة والّصدق  التاريخ واالستخالف، و

                                           

  483 ميثاق اإليمان بين النّفي واإلثبات: رشيد بلواد، ص191

  484 مقاصد الّشريعةن ابن عاشور، ص37

  485 أليس الصبح بقريب، ص90 )المرجع(
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صورة  اإلسالمية الحقة. ثم إن اإلسالم نظاما وشريعة هو نقيض االستبداد ونقيض الكسروية في أية

افق البتة وال واإلسالم التي أرسل بها هللا تعالى محمدا صلى هللا عليه وسلم ال تتو الكتابكانت، وأحكام 

حق بالباطل في والتبس ال الدّينينبغي لها ذلك، فالنقيضان ال يجتمعان، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد أمر 

ةواقع  د ، تحسب نفسها على دين هللا وما هي عليه، وترى المغضوب عليه والضالين هم اليهواألمَّ

بديال.والنصارى وقد حل بها وحذت حذوهم، وهو الحق، ولن تجد لسنة هللا تحويال ولن تجد لسنة هللا ت  

لمحجة البيضاء، وأنهم على آثار السلف والجماعة وهب جدال، وذلك ما يدعيه القوم أنهم على ا     

ملوكية قربانا للحفاظ على نظام ال الدّينسائرون وبهم مقتدون، وإنما ما يقال عنهم من تعطيل حقيقة 

ب وتوريث األمر والسلطان، وكونهم آثروا ملك الدنيا ال يبغون عنها غيرها، إنما ذلك فسوق عن إها

الرفاه، سدا، وإرجافا غرضه بث الفتنة في دار السالم واألمن، والرخاء والحق وباطل من القول، بغيا وح

ض وتحت نعما مترعة أبوابها فضال لسياسة أولي األمر المصطفين ملوكا أبد الدهر ذرية ليس على األر

ةالسماء أهل وال بشر من   رضع أمراء على المهد دون الفصال، شيوخكفؤا لها عنصرا ونبوغا:  األمَّ

ة الوقار، علماء يدعون على المنابر بالفردوس األعلى، والوالء للرضع األمراء..تسلب هيب  

حن سلمنا هذا واقع وحقيقة ملء الفضاء ليس ينكرها حتى جدران بيوت هللا والليل والنهار؛ ولكن إن ن   

د أقررنا على مقتضى هذا االدعاء والقول ق القضيّةبقولهم وذهبنا جدال في تصديق دعواهم، أنخنا بكاهل 

نالت وأجمع  به وسلمنا به، فلزم بمقتضاه حقيقته، وإن لكل شيء حقيقة، وحقيقة اإلسالم وشريعته قد

المجتهدون والربانيون من علماء اإلسالم تحققها على ضوء المقاصد في الكليات الخمس486. فأين هي 

ا؟؟الكليات، وما هو حالها، وما البقية فيه  

ي من دين استبيحت، استحر القتل بأهلها وانتهكت أعراضهم، وهل بق خاّصةكل بالد المسلمين والعُْرب 

رابا من لحكومات تبرم على األشهاد بعث نساء أمة اإلسالم سبايا االرتزاق ألهل الكفر، إماء وكواعب أت

، ليس وت في حقول البينالت نغير خيل وال ركاب، سياسة لمن يدعون السنية والجماعة، غيدا يجني

 مسافة يوم وليلة، نزيالت نزال بأراضي منخفضات؛ هذا بيان..

أما المال فكله ظاهره وباطنه، ركازه ومتداوله، جامده وسائله جميعه تحت تصرف عدو اإلسالم،    

عبث بها أن نذكر منها، سواء في صيغ ال العالمينعنوة تارة وأخرى في صفقات خيالية يغني علم 

ين اإلنسان في بعد ة حين يتفاقم ويكون التفاقم كبيرا جدا بتاريخيّ العمراني الذي انقلب آية عبثا، أضحوكة 

هلوانا مدنيته الذي ال تخطئه معايير اللسان واالجتماع، وما يدعيه لنفسه ويراد له من نمط تواجدي، ب

نة حضاريا، أو فيما ظاهره تعامالت تجارية في مختلف المناحي الممكا ومسخا ال منتسخا تاريخيّ 

 والمالئمة لهذا الحجر واالستعمار كصفقات األسلحة والمهمات األمنية والعسكرية.

ى داللة عل الّشريعةوالغاية المقصد في تحقق  الدّينوذكرى فقهية فالكليات الخمس هي مناط حقيقة 

صدق لئال  عبر عنه عموما ومطلقا باألحكام. فهي بحق شاهد الحقيقة ومرآةوالتنزيل، الم الكتابالقانون و

 لدّليلايكون للناس على هللا حجة بعدها؛ وكيف يصرف قوم عن شاهد بين ودليل ظاهر حين يكون هذا 

 والشاهد هو عين الحال وذات الواقع الذي يعيشونه ويشهدونه.

                                           

  486 كالمنا هذا هو قبل وقوفنا على حقيقة خطإ مقوالت المقاِصديّين
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 الذي خلق وتذهب إلى األبد العبودية السياسية لغير هللا في هذا الليل الذي آذن أن يعقب غلسه إسفار،   

بعاد الوجود وله اختصاص الحكم حكما بالحق قائما بعلم مطلق حكيما خبيرا، يسع علمه سبحانه وتعالى أ

 كلها واألحوال، يهيمن على التاريخ وعلى كل آن وحدث وجودي بالحق، هو األول سبحانه رب العرش

في السماء،   يكون أمر في التاريخ والوجود في األرض حتى يفصل ويدبر شأنه، الرّب العالمينالعظيم 

ما الصبغة فأنى توفك العقول النيرة وتصرف األفئدة المدعية للتفكر األعلى عن حل سؤال ما العمل؟ و

ومنحاه األمثل في الحضارة والتاريخ.. بشريّ األسمى في االجتماع ال  

ن ، واإلنسان مسؤول عن عمله فذاك حقيقة االستخالف، وكل متاريخيّ من الوجود ال الحيّزفي هذا    

ة من عبودية بشريّ عند هللا، ليس ينقض الحق الحق، سالت دماء االنعتاق في الباستيل فأعتقت أرواحا 

ب فيها بعضهم لبعض وكانوا يدعون الكذب أنهم أهل دين وعدالة، ولكنها عدالة كل الشع النّاسالملوك، و

قانونا ليس  سلطان. حررت الثورة الفرنسية نحو السواسية في االحتكام للقانون، ولو كان لدّيناموؤود، و

ب عدم يستمد روحه إال من قوة الوضع واإلجماع. وعلى هذه السنة المحمودة عند هللا القوي العزيز بوجو

عي في تحقق حفاد، والسة المهينة والرضا بها للنفس والذرية واألتاريخيّ الركون للظالمين واالستكانة ال

ريخ الحق قانونا وجوديا على قدر التحري والجهد واإلمكان كان من شأن الثورة البلشفية ما غير تا

برغم  ة برمته، فأرعبت قوة الحق ولو في حدود إسقاطها المدرك عند البالشفة ورجال الثورةبشريّ ال

وة هله األعداء أو يتجاهلونه هو أنه بقدر ق، وما يجتاريخيّ المثالب التي ال يخلو عنها ومنها أي مسار 

 ريّ بشالمسار وعظمته تكون مقاومة أمشاج أزمات وعراقيل، أرعب الحق في صورة بناء ثوري محض 

كاذبة صروح االستعمار الرهيب واالمبريالية المتوحشة بمختلف ألوانها الفاشية وديمقراطيتها ال

 ينالدّ أمن األوطان وحفظ المال والولد، وأي شيء في  وإنسانيتها التمساحية. وهل ثمة اليوم خير من

أحكاما مقامها اإلعالم، أمة لها سيادة على وطنها وطن ودار اإلسالم.. الدّينيبقى؟ وإنما   

األرض، زهق  ة المجيدة التي ستبقى ما بقي رجال في بقعة أية بقعة من بقاعتاريخيّ وعلى هذه السنة ال   

ارف انتهاء ، وقد مكر كبراء العالم على مشعالمين، وتبين للالنّاسستعباد باطل البشر الذين يريدون ا

مقايضة  ة الثانية مكرا وجهلوا جهال مستخفا بكرامة الشعوب فشيأوها وأوطانها ومصيرها،عالميّ الحرب ال

اهرة، قال يولون على شيء من مبادئ ثوراتهم وديمقراطياتهم، تبين أن إرادة الشعب إذا ما أراد الحياة 

ة لمن تخسف على حين غرة بالملوك ويخر السقف من فوقهم؛ قد برهن الحق من خالل الثورة اإليراني

لم نظاما شاء أن يذكر و يهتدي أن اإلسالم ال يرضى أهله بغير ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وس

ثار بخيرات ة للبشر واالستئوسياسة لمجتمع المسلمين، فما جاء اإلسالم إال ليقلع الكسروية والعبودي

األرض من دونهم وأكل أموالهم، فهذه وإن ادعى أهلها الكذب أنهم يعبدون هللا ويخدمون دينه شاكلة 

لثورة وقومة  الملوك والكهنوت ال تنبغي في دين هللا تعالى الذي له الكبرياء ذي العزة والجبروت.. وإنها

الحياة  للشاه والسقف الحمائي إلى القانون المطلق طريقلتحرير البالد والعباد من العبادة المكرهة 

إلنسان، إلى الفاضلة في التاريخ..سننه ونسقه، من أدق خاطرة تخالج اآلن التواجدي ألية خلية في وجود ا

ات الفكر واالجتماع اإلنساني.. ؤّسسأكبر عامل توجيهي وجودي من مدرك ومفترض من م  

رجال السلطة ميشيل كيلو في مقال له وبعنوان يفي بداللة الواقع )يقول الكاتب والسياسي السوري    

اد، فإذا ما يقامرون بالوطن؟( وإن كان االستفهام يسلب تمام تقرير الحال، وهو واقع حقيقة على أم األشه

ة عالقة شهد باألعيان فصل األمر في األقوال؛ يقول الشاهد بالحق على هذه العالقة التي ما هي بحقيق

 شك عالقة م بالمواطن وال بالرعية، ولكن بصاحب المتاع بمتاعه يتصرف فيه كيفما شاء، وهي الالحاك
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مكن أن ومن بعد زمن كان كل مولود ذكر فيها يألمة استحالت من بعد عدالة العمرين،  تاريخيّ تغييب 

لية األولى غثاء اه،  استحالت بعده بشقاء فروق الدماء والقبلية الجيصبح خليفة رئيسا للدولة اإلسالمية

 كغثاء السيل، يقول الكاتب487:   

عديد من  ثمة اقتناع رسخته التجارب، جعل مواطنين عربا كثيرين يعتقدون أن القوى الحاكمة في>  

هذه الظاهرة بلدانهم تعطي سلطتها األولوية على وطنها، بل وتضعها في مواجهته. وثمة تطبيقات فاقعة ل

ة مس المواطن وجودها في مناطق عديدة أهمها السودان والعراق، وبدرجبرزت مؤخرا بصورة سافرة، ل

 أقل في اليمن ولبنان.

اس، الذي هناك، بخصوص ترجيح كفة السلطة على كفة الوطن، رواية قديمة عن آخر خلفاء بني العب   

قال ردا على تحذيره من غزو مغولي كان يكتسح العراق:) بغداد تكفيني(488. فكشف بقوله هذا وجود 

ذجا يشهد نوع من الحكام ال يرى من وطنه غير سلطته وكرسيه. وصار هذا الخليفة بعد ذلك التاريخ نمو

ي على خيانة أمانة الحكم، جعلته العرب مضرب األمثال وتخوفت من تكراره واعتبره وصمة عار ف

لوطن، إن ا جبين كل من يفعل شيئا مشابها في أي حين وأية أرض، باعتبار أن تفضيل السلطة على

ددة تعارضت مصالحهما أو تناقض وضعهما، يعد جريمة ال تغتفر ألي حاكم، بما أن للسلطة مهاما مح

ليس تتصل حصرا بإدارة شؤون وطنها بأكثر الصور فاعلية، وحمايته من أي عدو داخلي أو خارجي. ف

ه إلى خطر يهدد من حقها إذن وضع نفسها فوق وطنها أو في مواجهته. وإال انقلبت من جهة تحمي

 وجوده، وصار التخلص منها مصلحة وطنية عليا<

الكليات وتحقيق األحكام مما يعبر عنه ب الدّينهذا على دليل الفقه باعتباره تحري الحق في إقامة    

ش على إنما هو واقع وحقيقة ونظام، يعا الدّينبعضها لبعض؛  الّصدق الخمس. فهذه حقائق ثالث دليل

هما فإنما هو من سعى للتفرقة بينات جميعها، السياسي منها والمالي، وؤّسسمستوى الفرد والمجتمع والم

قهية . ثم إنه ال يمكن البتة الحديث عن حياة فعدو هلل ولرسوله ولروح النظام االجتماعي ألمة اإلسالم

اريخ فقها تي جعل هللا تعالى أهم سننها الالنمطية والسيرورة قدما في التدونما وجود لبيئة هذه الحياة ال

 ودينا قيما مجيدا في فضاء الوجود مطلقا ليس يحده من البريئة إال كافرا أو جهوال.

 الدّينقق االجتماعي والسياسي أن الفقه باعتباره هو عين تح تاريخيّ كذلك مما يعلمه رجال الفكر ال   

قوالت مكن له أن يجد شروطه إال في بنيات محددة وداخل أنظمة سياسية واقتصادية؛ أما ماإلسالمي، ال ي

ي ثلة ة كلمات ونتاجات أصحابها، ولو حشر بعضهم فعلميّ المستبد العادل فإنما هي دليل تهافت وال 

اج؛ وإننا نتلو تمقاالت األنوار والموسوعيين، فإنه بالحتم الحق تتوافق طباقا أنظمة االجتماع بعالقات اإلن

لله من محكم الحق واآليات قول هللا تعالى العليم الحكيم:}ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى ف

( 7نكم'{)الحشروللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ال يكون دولة بين األغنياء م

اتلن من فرق الحق والعلم اليقين:>وهللا ألقوكما قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه بصرامة الموقن في 

عالقات  ة لضمان وكفلبنيويّ ين كفيالن على بعد المالءمة الالّشرطوالزكاة<؛ وأن هذين  الّصالةبين 

وكية وال إنتاجية متزنة متطورة غير نمطية، وعادلة غير استغاللية واستعبادية، ال ينبغي فيها المل

                                           

  487 القدس العربي- العدد الصادر ليوم 17\8\2010

  488 هذا ما سيكرره ويعيده إلى التاريخ بشار األسد بعد فترة قصيرة أمام ثورة الحق في األرض ليكتفي بضاحية من ضواحي دمشق



 ضالل المقاصديين

 

400 

 

ا أنزل هللا االستبداد، ال السياسي وال المالي، بله أن تصبح الشعوب قطعانا تورث واألرض وما فيها وم

سواء. النّاسالرزاق فيه من رزق ليكون أصال لكل   

فالعقل  رضي،ة التي هي حال وواقع االستخالف األتاريخيّ هناك ارتباط تواجدي للفقه كحقيقة بالوضعية ال

 ي كالهما على ذات السلم، وال حركة لألول دون الثاني أبدا، ومن ادعى غيرالفقهي والعقل الحضار

أللباب. فحفظ ذلك فقد افترى افتراء بينا، ألنه ببساطة ال حركة في غير وسيط؛ وما يذكر إال البصائر وا

ل الق للعقأقوال السلف من الفقهاء شيء والكينونة أو الحقيقة الفقهية شيء آخر. فال انفتاح وال انط

حق فيهما معا الفقهي من غير شرط انفتاح الرباني لالستخالف في العصر والتاريخ؛ وأي إخالل ببنية ال
 قد تؤدي إلى توقفهما جميعا.'489

استبق  ة، التيورة البوعزيزيّ ة، الثّ ة اإلسالميّ ة العربيّ زَّ هذا كالم كان قبل ثورة العِ     

ة اإلعالم الغربي بمركزيته وتوجيهه فسماها أوال ثورة الورد أو الياسمين بغي

 ،شريّ بغير ال تاريخيّ لمصدرها الالتخفيف من حدة موجتها، التي كان يعلم قوتها، 

 ثم استقر رأيه التوجيهي على اسم "الربيع ،ونحوه من قبيل تخطيط حزبي

 العربي".

اسم من تونس أبي ق تاريخيّ كل المسار من بؤرة بركانه ال لن نعود إلى تصوير    

 ،نه خوفا من اإلسالم والمسلميشطر   ،لقد اهتز العالم جميعا. الشابي رحمه هللا

عاية أن تغيرت عنده فجأة تلك الصورة الكاريكاتورية التي أشاعتها الدآخر   وشطر  

اهدهم لعالم جميعا بمشالصهيونية والغربية عن العرب، هاهم شباب ليبيا أبهروا ا

في التاريخ الحديث. لم يشهد مثلها التي والبطولية الرجولية  

ي وبلغ مدى الموجة الثورية إلى اليمن، بل وأصبح الشباب العربي والتونس    

 على رأسهم قدوة ومثال لشباب أوروبا حتى.

 األمَّةإن هذا لم يكن في الحسبان، وإنه ألمر عظم في التاريخ أن يحل عقال   

كة عليها بحب المفروض تاريخيّ العربية اإلسالمية، وأن تحرر من ربقة العطل ال

قا.ليس أشد منها وثا  

 هنا كشف الغرب عن حقيقته، كشف عن حقيقة أناه ككيان حضاري نوعي،     

 لآلخر، وخاصة العالم تاريخيّ شرط القهر االستعدائي ال كيان أنا تعيش على

 اإلسالمي والعربي منه على وجه التخصيص واالهتمام.

يض لئن كانت أكذوبة ونفاق الغرب الديمقراطي قد  هر للعالمين في مستف    

ومتواتر وقائعي )ال إخباري( آثارها بقيت في ذاكرة األحياء موشومة ال يمحوها 

ا في لمون الديمقراطية حينهالجزائر وفي فلسطين واتخذ العرب المس الدهر، في

                                           

  489 تفصيل الخلق واألمر 2: رشيد بلواد، ص36..41
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ها ولكن االنتخابات نهجا سبيال، لئن  هر حينها أن أروبا ال تؤمن بالديمقراطية لذات

ق 'القيم والحقو فإن إذا خدمت حضارتها النوعية وكيانها، فإن األنكى من هذا كله

والجماد  ، التي يحفظها الغرب للحيوان'والقيم الحديثة الحقوقمواثيق ' أو  الحديثة'

ي وال مسحة من اإلنسانية حين بارك محرقات اآلدميين ف إنسانّي   قد أهدرها غير  

محرقات يشيب لها الولدان  ،ناقالت السجون وفي الساحات وفي المساجد

يود وتذهل فيها عما ترضعن المرضعات، والتقتيل على أشده نكارة وهوال كأنها هول

 ونسيزور ت ،وكما صرح منصف المرزوقي، صبيحة االنقالبتصور أفالمها؛ ثم بعدها 

واألخوة  دولة الحرية رئيس شعار ن يزورها شامتا بأمة بأكملهامتفجر البركان الثوري

 ، رسالة مكشوفة صريحة نسي فيها كل أخالق الديمقراطية ومبادئوالمساواة

دت مالحضارة اإلنسانية ومزاعم المدنية، شامتا بالعرب والثوار جميعا، وأن الثورة خ

!وأن أوارها توارى  

 ر  طِّ س  فهذه هي حقيقة األنا الغربي، وهذه الصبغة المركوزة فيها. وهي التي ي       

في معرض حديثه عن حملة ضم المغرب األقصى إلى عليها عبد هللا العروي 

م( ونفي األدارسة من المغرب إلى 974-973ه/ 363-362الحكم األموي )

األنا في موقف المؤرخين االستعماريين: األندلس، وهو يصف لنا صبغة هذه  

كذا وه»'يقول هنري تيراس في شأن هذه الحادثة بكثير من اللّؤم والتشّفي:      

 انتهى حكم أول أسرة شريفة في المغرب بعملية أمنية.« )ج1 ص180(490 '491   

لكل ما ضارة العربية اإلسالمية، ووفي تبيان العداء المركوز في األنا الغربي للح    

هو عربي وكل ما هو إسالمي، خاصة وأنهم ينظرون إليه كأنه سلبهم أقطارا 

لعروي: وأرضا كانت تابعة لهم على العهود الرومانية والوندالية والبيزنطية، يقول ا  

م، صحيح أن اإلسال»لعدائه لكل ما هو عربي إذ يكتب:  اتيراس وفيًّ  'نجد هنري    

ة انب أسباب الفرقة والخالف التي أدخلها إلى المغرب، حمل معه قواعد أخالقيبج

جب أن ال أكثر سموا  وصرامة من تلك التي كان يعيش عليها البربر الوثنيون. ولكن ي

ننسى أن السكان الذين أثنى عليهم الرحالة المسلمون ونوهوا بانتظامهم 

يحية إلى غاية الفتح وفضيلتهم هم الذين عاشوا في نطاق روما والمس

اإلسالمي« )ج1 ص208(. ونجد غوتيه492 وفيا  لعدائه لكل ما هو بدوي، فال يأبه 

ارج، بالتناقض الصارخ في أقواله إذ يفسر بنفس السبب، الخوف من البدو الخو

. أما (316قيام دولة تاهرت اإلباضية ودولتي القيروان وفاس المعاديتين لهم. )ص

                                           

 TERRASSE Henri, Histoire du Maroc, 2 vol, (Casablanca 1949-50) -490 التنويه مني–المرجع  

  491 عبد هللا العروي: مجمل تاريخ المغرب2، ص80، الناشر: المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، 2000

 Gautier E.- F., Le passé de l’ Afrique nord (Paris 1937) -492 التنويه مني –المرجع  



 ضالل المقاصديين

 

402 

 

له معرفة واسعة بالمصادر العربية، عكس المؤلفين جورج مارسه الذي كانت 

كان عهد تجديد وإصالح، لكنه يتورع عن  IX/ 3ين، فإنه يعترف أن القرن الّسابق

ربر وصف الدولة األغلبية بأنها جهاز أجنبي فرض فرضا  على أغلبية السكان الب
 الذين كان أولو األمر يخشونهم ويحتقرونهم. )ص101('493

ا «الحضاري»هذا هو الوجه       ال داعي -وجه الحقوق والمواثيق اإلنسانية  !ِجدًّ

الذي  هر به الغرب وهو يرسل األسلحة الخاصة لمواجهة الثوار في  -للعالمية

العرب  يتواطأ بل يبارك محرقاتبه وهو   هر  س إفريقيا يوليوس قيصر، والذيتون

هو لماذا كل هذا التخوف؟على األشهاد، والسؤال الكبير  الملسمين  

ه هما علييفرض   نِ ي  ذ  والحصار الحضاري اللّ  تاريخيّ ال لِّ ألن تحرر العرب من الغِ      

ريخ الرفاه الحضاري الغربي، والتا والمغنم شرط   تاريخيّ الغرب، ذلكما هو المتكأ ال

ة في أبرز مستنبطات قراءة التاريخ تاريخيّ خير شاهد على هذه الجدلية ال

لك . بل إن أهم الحروب وإلى الحربين العالميتين إلى حرب الخليج، كل ذبشريّ ال

ة= بثنائية )القوة العسكري تاريخيّ في المجال الحيوي ال التوّسعالعامل فيه 

(.= القوة+الرفاهالحرب، االقتصاد  

ية ال يعلم علم اليقين أن اإلسالم منظومة ال تتذرّى وال تتجزّأ وكلّ  ألن الغربو     

ادة والعرب م - وأن تسنم اإلخوان المسلمين الحكم في مصر قلب العرب تبّعض.ت

 معناه شيء واحد، هو تحييد التناقض بين حقيقة اإلسالم والشرط -اإلسالم

 العائق لهذه الحقيقة الممثل في األنظمة السياسية الحاكمة وفي نظمتها

ل إلسالم الذي أرسالجزئية الباطلة، خاصة في الحقيقة المشوهة وغير الحقة ل

 به هللا تعالى محمدا صلى هللا عليه وسلم.

كيف إن الغرب يريد إبقاء هذا الشرط الناقض لمنظومية الشريعة اإلسالمية، و     

  Iيجوز في العقل والمنطق أن يكون الحق غير نظماني؟

إن الغرب يريد أن تبقى الدول العربية تحت مظلة سايكس بيكو والجزيرة   

ولة:ما عبر عنه العروي كذلك بالتعارض بين التاريخ والد بِّ ة ج  اب  ي  في غ   الخضراء،  

إن التناقض الذي أقامه، بمجرد وجوده، الحكم الروماني، والذي زاده إحكاما  '     

ين الوندال والبيزنطيون، ذلك التعارض بين التاريخ والدولة، واالختيار المؤلم ب

جها، ذلك التعارض الذي ذاق مرارته كل من العبودية داخل الدولة والحرية خار

                                           

  493 عبد هللا العروي: مجمل تاريخ المغرب2، ص52-51
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أثير دعوة اإلفريقي الخانع والناميدي الثائر والماوري السائب الحر، بدأ ينحّل تحت ت
 اإلسالم. )انظر للمؤلف مفهوم الحرية، 1981('494

وهذا الوضع، وهو نفسه الوضع القائم لن يكون فيه الحاكم العربي سوى      

والحضاري والعسكري، وعلماؤه تؤول  تاريخيّ لخادما تحت منظومة السيد ا

إال  حقيقتهم مآال منطقيا ال تغيره المزاعم، تحتها أيضا؛ هذا هو المنطق وال غالب

 عالىالشاذلي رحمه هللا ت الّدينسعد  بطل العبور خالد العصر الفريق يقول !هللا

:العراقإجهاض ورد عدوان الحشد الصليبي لضرب في مكانات اإلحد زهز يذكر أ  

 هو أن يتحرك الشعب اإلسالمي ضد حكامه الذين يتعاونون مع اعداء أوطانهم'     
 وأعداء اإلسالم والمسلمين فيسقطهم أو يرغمهم على تغيير سياستهم.'495

وإن الغرب ال يريد قطعا تصورا حقا لإلسالم، وال علماء لهم هذا التصور      

يئا أو ال تتجزأ وال تتبعض؛ هو يريد ش الصحيح، بأن اإلسالم شريعة كلية ومنظومة

تبقي  قل أشياء متناسقة ومنظومته المصالحية والمقصوداتية واألغراضية التي

المية؛ كليهما ال تخرج عنه الشعوب العربية اإلس تاريخيّ على التخلف الحضاري وال

ين هو يريد مسلمين يصنع بهم ما يشاء، إن شاء أن يشوه صورة اإلسالم في ع

ري أشار إليهم، وإذا شاء أن يقوم بثورة مضادة على محاولة التحرر المصي الغربي

استعملهم، وإن شاء أن يدمر بهم األوطان كانوا له هم المادة الخام  تاريخيّ وال

 الرخيصة لداعش.

فتلفيهم  ينزلون األحكام الفرعية االستثنائية منزلة األصل،فقه هو يريد علماء      

.يّ شرعيقولون أن الحكم للغالب واألمر لذي الشوكة، ولو كان منقلبا على حاكم   

ألرض ومنطقيا والمنطق أساس المنظومية، ال فقه إسالميا إال بالتمكين في ا    

يد ا التاريخ البعالمطابق لمفهوم سيادة الدولة، وال سيادة حقيقية كما رسخه

 المييصنعها إال نظام سياسي إسوالقريب إال بشرط القوة، والقوة اإلسالمية ال 

 متناسق ومنظومة الشريعة. فهذا هو شرط التواجد التاريخي بهوية إسالمية،

لف.لألمة، ويومئذ لن يكون رفاه اللندنيين على حساب حصار وعمالة اآلخر المتخ  

تثبيته علما هو أن الطاقة التواجدية لالجتماع والذي وجب قبل الختم      

، وهي مجموع الطاقات الفردية على بعدي اإلنساني وللمجتمعات هي نفسها

:ال يخرج عنها اجتماع ثالث الرئيسة ، وأحوالهاالعلم والمنحى  

اجتماع موجهة طاقاته إلى مركز أرضي )طاغوت( -1  

                                           

  494 ن م – ص55

  495 الفريق سعد الّدين الشاذلي: الحرب الصليبية الثامنة، الجزء األول، ص232
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اجتماع موجهة طاقاته بالعلم، وهو االجتماع المؤسساتي. – 2  

اجتماع موجهة طاقاته للحق، فهذا هو االجتماع األهدى على أحق المعايير  – 3

 الفلسفية )التفكرية( والعلمية، ويكتمون الحق وهم يعلمون.

، أي محققا 2إال بالتتضمن القطعي ل 3وال يكون التواجد على الحالة    

، حالة الدويالت الطائفية 1ومتجاوزا إياها. وأحطّ التواجد هو الحالة للمؤسساتية 

دهم إال ما ، وليس الدين فيها وال العلماء عنال تواجد استخالفيا ؛العربية اإلسالمية

ة لتعارض اتجاه مركزي وال مسايرة للتاريخ هو خادم للدولة المنفصلة عن الحق،

اء المقارناتي بين العرب والغرب الذي جوهذا هو الوصف  المستبد مع اتجاه العلم.

 رحمة هللا رحمه زويل أحمد. د مقولةجامعا بليغا لمن يعي فصل الخطاب في 

 المفتاح ؛فهي(الناجح محاربة الفاشل، ندعيم: )التقابلية مقولته واسعة،

 يكون ال الفاشل تدعيم أن ذلك ؛(والتأخر التقدم،) لثنائة والتحليلي التفسيري

 وثمرته ة،العام التاريخية الغاية تمثله الذي للكل والكل االجتماع بتواجد إال منطقيا

 هلل العبودي للتواجد األوضاع أقرب وذلك المستويات؛ كل على التقدم المباشرة

 د؛المستب أجل من الكل تواجد فهو الثاني الوضع وأما. الحق من العلم ألن تعالى

 الدول حالة هو وهذا. بالحق تواجد وال بالعلم تواجد ال العطالة، التواجد هو وذلك

 وإنا هلل ناوإ النفير؛ في وال العير في هي فما الرسمي؛ استقاللها نيل بعد العربية
 إليه راجعون! رحم هللا أحمد زويل وصدق في قوله: الغرب ليسوا عباقرة.496

لبشري الكوني، فالمجتمعات التفسير لحقيقة المشهد ا ذا يكونهكو     

ليس لها من اإلسالم إال الرسم. وتقدم  هي طاغوتيةية؛ إسالمالمسماة 

ه المجتمعات الغربية إنما هو لمؤسساتية اجتماعها، فهو قائم على العلم وموج

 بالعلم، ولذا كان مسايرا للتاريخ خادما له، فالعلم بعد من األبعاد الحقة.

 (المدنية وأيضا هنا نجد التفسير لحقيقة غلوطة ثنائية )الدولة الدينية، الدولة    

 ذلك أن العالقة ليست تعارضية ولكن تضمنية497.

 أسأل هللا تعالى أن يكون هذا الجهد، جهد المقل وعلى قدر اإلمكان، أن يجعله    

ر لنا سبحانه وتعالى عمال صالحا، وأال يجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا وأن يغف

 ويرحمنا. ونسأله عز وجل أعلى الجنان في الفردوس األعلى لكل شهداء الربيع

                                           

  496 كان هذا تعليقا على مقال أخ كريم بالفيسبوك بتاريخ 2016/8/14م

 497 انظر 'الفصل الثاني: الدولة الدينية والدولة المدنية' من  الباب التاسع: االنفجار البوعزيزي' من كتابنا: 'ميثاق

248ص –الكتاب، اإليمان بين النفي واإلثبات'         
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ل إحياء األمة وتحريرها من الموات العربي، الذين استرخصوا حياتهم من أج

 التاريخي الذي يفرضه عليها أعداؤها من اليهود والنصارى والذين أشركوا. 

جهالة ببالميثاق، ولمن انخذل  البالء والوفاء   لمن بقي منا حسن  نسأله سبحانه و

نة عن بصدق التواجد، وقد تبين له اليوم ما المآل إن قعد أهل الس كفير  التّ  تغريراو

نوان، المقاومة، فالفلوجة وحلب ليستا مدينتين فحسب إنما هما للعرب السنة ع

 يقول سبحانه وتعالى:

(120}يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصّادقين'{)التوبة  
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 عبد الصبور شاهين

 دراسة وتحقيق للدكتور عجيل جاسم -الفصول في األ ص ول لإلمام الجصّاص- -
ه 1414 -14-اإلسالمية، دولة الكويت، التراث اإلسالمي  وزارة الشؤون -النشمي
م1994  

ص ول الفقه -
 
لمعاليعبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني أبو ا: البرهان في أ  

ار اإلحكام في أصول األحكام: ابن حزم، تقييد األستاذ الدكتور لحيان عباسن د -
 اآلفاق األبدية، بيروت

 دار: بيروت) 1ط العربي، التراث إحياء لجنة تحرير ،المحلّى علي، حزم، ابن -
(تاريخ بدون اآلفاق،  

د تحقيق وتعليق الدكتور محم -المستصفى من علم األ ص ول لإلمام الغزالي -
م1997 -ه1417 -1ة الرّسالة طؤّسسم -1ج -سليمان األشقر  

روضة النا ر وجنة المنا ر لعبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي -  

 -144ص – 1ج -(ه595 -520) القرطبي رشد ابن: المقتصد ونهاية المجتهد دايةب -
 المكنب: مجانا يوزع ه1417 السعودية من خير فاعل نفقة على طبعت -145

بالمغرب السعودي الثقافي  
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دمشق القلم، دار ،2ج السالم، عبد بن العز الكبرى، القواعد -  

 جمعة وعثمان حّماد كمال مزيه المحّققان: 1ج الكبرى، للقواعد التحقيق مقّدمة -
دمشق القلم دار – 34ص ضميرية،  

ص ول األحكام -
 
، علي بن محمد اآلمدي، تعليق عبد الرزاق عفيفي: اإلحكام في أ

 دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض

أبي العباس أحمد بن إدريس المصري  الّدينالفروق لإلمام القرافي شهاب  -
ة الرّسالة ناشرونؤّسسم ،2، ج(ه684 -ه626)المالكي   

التعيين في شرح األربعين للطوفي كتاب -  

 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  -
1415الشريف   

   2ط النجدي، الرحمان عبد تحرير وفتاوى، ورسائل كتب. أحمد تيمية، ابن -
   ( تاريخ بدون تيمية، ابن مكتبة: الرياض)

 – العلميّة الكتب دار – األول المجلد –( ه751ت) الجوزية قيم ابن: الفوائد بدائع -
لبنان – بيروت  

، دار ابن الجوزي، (ه751ت)ابن قيم الجوزية : إعالم الموقعين عن رب العالمين -
 المجلد الثاني

 ، ضبط وتعليق أبو عبيدة مشهور بن(ه790ت)الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي  -
دار ابن عفان -حسن آل سلمان  

الّشريعة: تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، دار  مقاصد عاشور، ابن -
 النفائس للنشر والتوزيع، األردن

 ته،مجاال..ضوابطه..المقاِصدّي،حجيته االجتهاد: الخادمي المختار بن الّدين نور. د -
ه1419 األولى جمادى ،األمَّة كتاب ،1ج  

 ع،والتوزي للنشر الكلمة دار الريسوني، احمد/ د. أ – الّشريعة مقاصد إلى مدخل -
م2013 ه1434 ،1ط  

 كرللف العالميّ  المعهد الريسوني، أحمد: الّشاطبي اإلمام عند المقاصد نظريّة -
م1995 ه1416 اإلسالمي  

 ،1ط للتوزيع، والنشر الهجرة دار ة،شرعيّ ال باألدلّة وعالقاتها الّشريعة مقاصد -
اليوبي مسعود بن أحمد بن  سعد محمد/ د: الرياض  

 دار البدوي، محمد أحمد يوسف الدكتور تيمية، ابن عند الّشريعة مقاصد -
األردن والتوزيع للنشر النفائس  
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 ة،منظوميَّ  رؤية اإلسالمي، للتشريع فلسفة الّشريعة مقاصد: عودة جاسر. د -
طنواشن اإلسالمي،لندن، للفكر العالميّ  المعهد الخياط، اللطيف عبد. د تعريب  

ص ول الفقه: خالفعبد الوهاب  -
 
مكتبة الدعوة اإلسالميّة، شباب األزهر -علم أ    

زيري الرحمان عبد -1ج -األربعة المذاهب على الفقه كتاب - الفكر دار – الج   

 ةدول دكتور الغنامي، محمد السالم عبد: اإلسالمي العام القانون في محاضرات -
- ه1424 الجامعية السنة -الرباط – الحقوق كلية أستاذجامعي، الحقوق في

م2004 -2003 – ه1425  

دار الثقافة الّدار   208ص  2المفيد في تراجم الشعراء واألدباء والمفكرين ج -
م1993ه 1414 البيضاء  

بمصر المعارف دار السادسة، الطّبعة ،ديبأ حسين، طه -  

 -مبوملح علي الدكتور وبوبه وشرحه له قدم -الفارابي نصر ألبي العلوم إحصاء -
الهالل ومكتبة دار  

الفاضلة المدينة أهل آراء الملة، كتاب: الفارابي نصر أبو محمد بن محمد -  

محمد بن محمد أبو نصر الفارابي: السياسة المدنية -  

الفاضلة المدينة أهل آراء الملة، كتاب: الفارابي نصر أبو محمد بن محمد -  

الشاذلي: الحرب الصليبية الثامنة، الجزء األول الّدينالفريق سعد  -  

، الناشر: المركز الثقافي العربي، الطبعة 2عبد هللا العروي: مجمل تاريخ المغرب -
2000الثانية،   

 للمؤلف:

ولة التقسيم وتصحيح النحو العربينقض مق -  

ن بين النفي واإلثبات، اإليماالكتابميثاق  -  

الكتابمفاتيح علم  -  

في القراءات والتجويدالفصل  -  

تفصيل الخلق األمر -  

2تفصيل الخلق واألمر -  

الجابري دون عتبة القرآن الكريم -  

منتهى النظر في سؤال القضاء والقدر -  
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د. طه عبد الرحمان في الميزان -  

، ترجمة وإعداد: الحسن اللحيةمعجم المفاهيم واالصطالحات، موقع األستاذ -  

موقع معاجم -  

الوصول إلى علم األصول: موقع الشيخ حمود بن عالء الشعيبيتسهيل  -  

ة )الوضعية( شبكة شرعيّ ( األحكام ال5الفوائد الثرية في مختصر األصول الفقهية) -
 األلوكة

2015دجنبر  18  -الفيسبوك –عوض سعد عيسى . د -  

الموقع الرسمي لسماحة بن باز -  

يموقع الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الراجح -  

شبكة إسالم ويب –المكتبة اإلسالمية  -  

إسالم ويب –مركز الفتوى  -  

شبكة مشكاة اإلسالمية -  

شبكة األلوكة -  

ملتقى االنتصار للقرآن الكريم -  

موقع منتدى نصرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -  

موقع الجامع للحديث النبوي -  

منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة ملتقى أهل الحديث > -   

اللمع في أسباب الحديث: المكتبة الشاملة -  

السنَّة النبويَّةموقع صحيح  -  

سلسلة األحاديث الضعيفة –موقع اإلسالم، سؤال وجواب  -  

جامع العلوم والحكم البن رجب، شرح أحاديث األربعين النووية -  

ملتقى أهل الحديثالرد على من ضعف حديث "ال ضرر وال ضرار"  -  

موسوعة الفرق –موقع الدرر السنية  -  

شبكة سحاب السلفية -  

'ما هو علم الكالم؟'  مداخل العلوم/ كتب/موقع المعارف -  

تعريف الجريمة –منتدى أوالد الدباغة، العلوم، القانون  -  
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االشتراك في الجريمة –موقع ويكيبيديا  -  

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( مترجم: علم، 1959كارل بوير) -  

موقع 'موضوع' -  

- La loi. Fiche pratique de Philosophie Politique – Renouveau 
Français  

- Denis Touret : LES GRANDS IDEOLOGUES et les autres- Ie 
système normatif de CICERON 

- Paradoxe du monteur – Wikipédia 

- Systémique – Wikipédia 

- Bertrand Russel : La théorie des types logiques 

- Ludwig von Bertalanffy- Wikipédia 

- La théorie des systèmes et systémiques, Vue d’ensemble 
et définitions, Turchany 

- LUDWIG VON BERTALANFFY, Théorie des systèmes. Préface à 
l’édition Penguin 


	الفقيهُ الرّبانيّ
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