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َّ
ملخ�ص البحث
نورا وبرهانًا وموعظ ًة إىل عباده ،وقد أمجل القرآن الكريم
جع��ل اهلل القرآن الكريم ً

الكث�ير م��ن األحكام التي قد ختفى عىل املتل ِّقي إلاَّ بعد تفصيل وبيان حتَّى يس��هل فهمه

ثم اإلفادة منه ،فكان رسول اهللَّ أول من فسرَّ ه ،ومن بعده
والتد ُّبر والتأ ُّمل فيه ،ومن َّ

أه��ل البيت وبعض الصحابة ،مث��ل :عبد اهلل بن ع َّباس ،وابن مس��عود ،والقرآن
يض��م ب�ين د َّفتيه آي��ات األحكام وآي��ات العقائد ،وكام قلنا َّ
ف��إن الس��نَّة النبو َّية الرشيفة
ُّ

تصدَّ ت ملا أهبم يف الرشح والتفصيل والتخصيص والتقييد ،وكانت معرفة آيات العقائد
متقدِّ م��ة رتبة ع�لى معرفة آيات األحكام؛ ألنهَّ ا بمثابة األس��اس املؤ ِّث��ر يف فهم األحكام

واملدين ،فقد كان العهد
الرشع َّية وتطبيقها ،وهذا ما نراه يف تنويع النزول بقس��ميه املك ِّّي
ّ
املدين بالعمل ،ونتيج�� ًة لوجود هذه العالقة
ِّ��ي عهدَ عل ٍم ال عمل ،بينام ج��اء العهد
املك ّ
ّ

النبي وأهل بيته ببناء عقائد املس��لمني،
اهتم ّ
التكامل َّية بني العقائد واألحكام َّ

مع اهتاممهم بتعليمهم أحكام الرشيعة ،وعىل ذلك اخلط سار علامء األ َّمة ،فكانوا حفظة

علوم القرآن وتفسري عقيدته ورشيعته.

التفسريي يف تعدُّ د األقوال يف اآلية الواحدة ،وكيف َّية وفاء
واألمثلة كثرية يف الرتاث
ّ

النص��وص من الكتاب والس��نَّة بحاجات البرش املتجدِّ دة ،من هنا كانت أمه َّية التفس�ير

املوضوع��ي الذي حياول الكش��ف ع��ن النصوص ،ورف��ع اللبس واإلهب��ام من خالل
ّ
التعرف عىل املناس��بات
الس��ياق ،وم��ن خالل تت ُّبع الكلمة واس��تعامالهتا ،وم��ن خالل ُّ
والروابط بني الس��ور واآليات ،وب�ين بدايات اآليات وفواصلها ،وافتتاحيات الس��ور
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

وخواتيمها ،فضلاً عن ثقافة املفسرِّ .

ونرباس��ا
واحلجة الدائمة عىل اخللق،
فالقرآن الكريم كتاب اهلل ومعجزة رس��وله،
َّ
ً

للدعاة إىل يوم الدين ،جيدون يف مطاويه الرباهني يف ِّ
حل ما استجدَّ عىل الواقع.

لذل��ك كان الق��رآن الكري��م مل ِّب ًيا حاجات الب�شر يف خمتلف عصوره��م ،وتلوين

وبخاصة يف اآليات التي تتحدَّ ث عن
املفهوم آلياته وتنويع االس��تنباطات من دالالته،
َّ
الكون واحلياة واإلنسان.

ل��ذا كان علامؤنا األج�َّل�اَّ ء يرتكون املج��ال للقول اجلدي��د ،وال حيرصون دالالت

يرجحون ق��ولاً  ،وقد يرتكون بدون ترجي��ح؛ َّ
ألن اآلية
اآلي��ات يف حدود فهمه��م ،بل ِّ

حتتمل َّ
كل األقوال ،إلاَّ مع القرائن الصارفة.

وتبينَّ من مقدِّ مة املصنِّف يف قوله« :فقد كتب س��ادتنا ومشاخينا الكرام العظام ،من

مجة الفوائد ،جليل��ة املواضيع ،مجيلة البحوث،
علامئن��ا األعالم يف آي��ات األحكام ،كت ًبا َّ

عرض��وا هبا واس��تعرضوا اآلي��ات الكافلة لبي��ان األح��كام الرشع َّية الفرع َّي��ة العمل َّية،
فج��اؤوا وجادوا فأجادوا بام ال مزيد عليه لبيان أو لس��ان ،لكنَّني مل أ َّطلع -فيام ا َّطلعت

عليه -عىل كتاب نس��تطيع َّ
سميت تلك الكتب بـ(آيات
أن
نس��ميه بـ(آيات العقائد) كام ِّ
ِّ
ثم ع َّن يل أن أطرق ه��ذا الباب ،وأجول يف هذا
ثم فكَّرتَّ ،
األح��كام) ،نظ��رت إىل هذا َّ
فلعل أكون طارق خري ْ
امليدان ،يِّ
إن مل أكن من فرسان تلك امليادين ،فاستخرت اهلل تعاىل

ورشعت -وهذا موضوع متَّس��ع املجال للس��ان يتَّس��ع له املقال ،أو كاتب طويل الباع،
إن مل ِ
غزي��ر اال ِّط�لاع ،وباعي قصري وبضاعتي مزج��اة -آملاً أن يكون هذا ب��ذرة ْ
تؤت
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ثمرها اآلن فستُثمر وتؤيت ُأكُلها بعد ٍ
حني بإذن ربهِّ ا».

ويف ضوء ما تقدَّ م نقولَّ :
تتنوع بحسب معطيات
إن أساليب البحث يف التفسري قد َّ

الع�صر ،ومس��ار البحث ق��د خيتلف عن الس��ابق بحس��ب الزاوية الت��ي حيدِّ دها املفسرِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ثم قد يظفر ببعض الثامر التي مل ُيسبق إليها.
ويدخل منها إىل دالالت النصوص ،ومن َّ

يتعرف يف الروابط بني اآليات الكريمة ع�لى دقائق يف املعرفة ،وقد ي َّطلع عند
فق��د َّ

تت ُّبع بعض العبارات ،وقد يصل من خالل اآليات الكريامت هلدايات ِ
آي ِّ
الذكر احلكيم

ٍ
متكامل يقوم عليه املجتمع.
لنظا ٍم

املوضوع��ي للقرآن ،ولكن
وق��د كث��رت الكتابات يف اآلونة األخرية عن التفس�ير
ّ

املنهج��ي يف هذا الل��ون من التفس�ير ،بل اكتف��ت أغلبها
القلي��ل منه��ا تن��اول اجلان��ب
ّ

بالدراسات التطبيق َّية ،سواء منها ما تناول تفسري موضوعات من خالل القرآن الكريم،
تفسريا موضوع ًّيا.
أو تفسري سورة
ً

عالـم قد خاض غامر هذا اللون من التفسري ،وحاولت
ولقد تناولت يف هذا البحث اً

نموذج��ا تطبيق ًّيا ِّ
لكل نو ٍع من
ثم تطوره ،وأنواعه ،وس��قت
ً
التع��رف عىل نواته األوىلَّ ،
ُّ

الش��هريين .وكانت خ َّطة البحث لدراس��ة هذا املصنَّف واس��تخراج كنوزه عىل
نوعي��ه
َ
النحو اآليت :مقدِّ مة ،وثالث مباحث يتقدَّ مها متهيد.

األول كان بعنوان :التفس�ير املوضوعي ،أخذ عىل عاتقه معنى التفس�ير
فاملبح��ث َّ

املوضوعي،
موضوع��ي ،تعريف التفس�ير
لغ�� ًة ،معنى التفس�ير يف االصط�لاح ،معنى
ّ
ّ
املوضوعي ،نشأة التفسري
املوضوعي ،أنواعه ،طريقة البحث يف التفسري
فوائد التفس�ير
ّ
ّ

املوضوعي.
املوضوعي ،أمه َّية منهج الدراسة يف التفسري
ّ
وكان املبحث الثاين بعنوان :مس��لم ِ
احل يِّ ّل والقرآن والعقيدة ،بحث فيه :ملحات عن
حياة مس��لم ِ
احل يِّ ّل ،أحواله الشخص َّية ،أس��اتيذه ومشاخيه ،تالمذته والراوون عنه ،آثاره
العلم َّية ،كتاب القرآن والعقيدة ،وصفه وآل َّياته يف البحث.

املوضوعي عند الس ِّيد مسلم
ومس��ك اخلتام املبحث الثالث ،جاء بعنوان :التفس�ير
ّ

ِ
ثم النتائج واخلامتة واملصادر واملراجع.
احل يِّ ّل ،دراسة تطبيقيةَّ ،

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ِ املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

Abstract
GOD has made the Holy Quran as a light, a proof and a
preaching to their worshipers. The Qur'an has collected many
provisions that may be hidden on the receiver, unless a detail
and a statement so that to be easy to understand, think, reflect
and then benefit from it.
The Qur'an has the verses of judgments and verses of
doctrines, The Sunnah of the Prophet (PBUH) has faced what was
abstruse in the explanation, detail, customization and restriction,
The knowledge of the verses of the doctrines were superior to the
knowledge of the verses of the judgments, because they were
considered as the basis for understanding and implementing the
Shari'a provisions and their applications.
This is what we can see in the expansion of the descent in
its two sections Makki and Madani. The Maccaian period was a
time of science not working while the Madani period was action.
As a result of this complementary relationship between beliefs
and judgments, the Prophet (PBUH) and his family (PBUT) were

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
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interested in build up the doctrines of the Muslims with their
concentration in teaching them the provisions of the Sharia.
This method was followed by nations' scholars, they were
the caretakers of Quran sciences and to interpret its doctrine
and laws. They permission for the new sayings and they do
not restrict the meanings of the verses within the limits of their
understanding, but they are inclined one sayings on others and
may leave without, preference because the verse allow all the
words.
In light of this, the methods of research in interpretation may
vary according to the facts of the age and according to the path
of research which may differ from the previous according to the
point of view determined by the interpreter who enters into the
implications of the texts, thus he may get some fruits that he
hadn’t been before.
In this research I dealt with a scientist who explored the depth
this color of interpretation, that is Mr. Muslim Al-Hilli in his book
"The Qur'an and the Creed", which was written in this field, so he
39

was the best writer and the best knight, with wide knowledge,
reads a lot, and abundant knowledge.

َّ
العدد الثامن/املجلد الثالث/الثالثة
السنة
م2018 حزيران/هـ1439 شوال
َّ

ِ املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ
The research plan was to study this work and to extract its
treasures as following:
An introduction and three subjects preceded by a preface:
The first research was about the objective explanation which
deals with the meaning of interpretation in the semantic, an
objective meaning, definition of objective interpretation,its types,
the benefits of objective interpretation, the method of research
in the objective interpretation, The foundation of objective
interpretation and the importance of the study method in the
objective interpretation.
The second research was about Al-Hilli Muslim and (The
Quran and the Faith ) a search with outlines of the life of Al-Hilli
Muslim, his personal circumstances, his professors and teachers,
his students and the narrators about him, his scientific effects,
the book of (The Quran and the Faith), his description and
mechanisms in the research.
And the conclusion of the third research is about the objective
interpretation of Al-Hilli Muslim, an applied study. the results, the
conclusion, the sources and the references.

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
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املقدِّ مة
حممد بن عبد اهلل وعىل
احلمد هلل ِّ
رب العاملني والصالة والس�لام عىل س ِّيد املرسلني َّ

آله وصحبه املنتجبني ،وبعد:

ن��ورا وبرهانًا وموعظ ًة إىل عب��اده ،وقد أمجل القرآن
فق��د جع��ل اهلل القرآن الكريم ً

الكريم الكثري من األحكام التي قد ختفى عىل املتل ِّقي إلاَّ بعد تفصيل وبيان حتَّى يس��هل

ثم اإلفادة منه ،فكان رس��ول اهللَّ أول من فسرَّ ه،
فهم��ه والتد ُّبر والتأ ُّمل في��ه ،ومن َّ
ومن بعده أهل البيت وبعض الصحابة ،مثل  :عبد اهلل بن ع َّباس ،وابن مس��عود،

يضم بني د َّفتي��ه آيات األح��كام وآيات العقائد ،وك�ما قلنا َّ
فإن الس��نَّة النبو َّية
والق��رآن ُّ

الرشيف��ة تصدَّ ت ملا أهب��م يف الرشح والتفصي��ل والتخصيص والتقيي��د ،وكانت معرفة
آيات العقائد متقدِّ مة رتبة عىل معرفة آيات األحكام؛ ألنهَّ ا بمثابة األساس املؤ ِّثر يف فهم
واملدين ،فقد
األح��كام الرشع َّية وتطبيقها ،وهذا ما نراه يف تنويع النزول بقس��ميه املك ِّّي
ّ

املدين بالعمل ،ونتيج ًة لوجود هذه
كان العه��د املك ِّّي عهدَ عل ٍم ال عمل ،بينام جاء العهد
ّ
النبي وأه��ل بيته ببناء عقائد
اهتم ّ
العالق��ة التكامل َّية بني العقائ��د واألحكام َّ
املس��لمني ،مع اهتاممه��م بتعليمهم أحكام الرشيعة ،وعىل ذلك اخلط س��ار علامء األ َّمة،

فكانوا حفظة علوم القرآن وتفسري عقيدته ورشيعته.

التفسريي يف تعدُّ د األقوال يف اآلية الواحدة ،وكيف َّية وفاء
واألمثلة كثرية يف الرتاث
ّ

النص��وص من الكتاب والس��نَّة بحاجات البرش املتجدِّ دة ،من هنا كانت أمه َّية التفس�ير

املوضوع��ي الذي حياول الكش��ف ع��ن النصوص ،ورف��ع اللبس واإلهب��ام من خالل
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

التعرف عىل املناس��بات
الس��ياق ،وم��ن خالل تت ُّبع الكلمة واس��تعامالهتا ،وم��ن خالل ُّ
والروابط بني الس��ور واآليات ،وب�ين بدايات اآليات وفواصلها ،وافتتاحيات الس��ور

وخواتيمها ،فضلاً عن ثقافة املفسرِّ .

ونرباس��ا
واحلجة الدائمة عىل اخللق،
فالقرآن الكريم كتاب اهلل ومعجزة رس��وله،
َّ
ً

للدعاة إىل يوم الدين ،جيدون يف مطاويه الرباهني يف ِّ
حل ما استجدَّ عىل الواقع.

لذل��ك كان الق��رآن الكري��م مل ِّب ًيا حلاجات الب�شر يف خمتلف عصوره��م ،وتلوين

وبخاصة يف اآلي��ات التي تتحدَّ ث
املفه��وم آليات��ه وتنويع االس��تنباطات من دالالت��ه،
َّ
عن الكون واحلياة واإلنس��ان .لذا كان علامؤنا األج�َّل�اَّ ء يرتكون املجال للقول اجلديد،
يرجحون قولاً  ،وقد يرتكون بدون
وال حي�صرون دالالت اآليات يف حدود فهمهم ،بل ِّ

ألن اآلية حتتمل َّ
ترجيح؛ َّ
كل األقوال ،إلاَّ مع القرائن الصارفة.

وتبينَّ من مقدِّ مة املصنِّف يف قوله« :فقد كتب س��ادتنا ومشاخينا الكرام العظام ،من

مجة الفوائد ،جليل��ة املواضيع ،مجيلة البحوث،
علامئن��ا األعالم يف آي��ات األحكام ،كت ًبا َّ

عرض��وا هبا واس��تعرضوا اآلي��ات الكافلة لبي��ان األح��كام الرشع َّية الفرع َّي��ة العمل َّية،
فج��اؤوا وجادوا فأجادوا بام ال مزيد عليه لبيان أو لس��ان ،لكنَّني مل أ َّطلع -فيام ا َّطلعت

عليه -عىل كتاب نس��تطيع َّ
سميت تلك الكتب بـ(آيات
أن
نس��ميه بـ(آيات العقائد) كام ِّ
ِّ
ثم ع َّن يل أن أطرق ه��ذا الباب ،وأجول يف هذا
ثم فكَّرتَّ ،
األح��كام) ،نظ��رت إىل هذا َّ
فلعل أكون طارق خري ْ
امليدان ،يِّ
إن مل أكن من فرسان تلك امليادين ،فاستخرت اهلل تعاىل
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ورشعت -وهذا موضوع متَّس��ع املجال للس��ان يتَّس��ع له املقال ،أو كاتب طويل الباع،
إن مل ِ
غزي��ر اال ِّط�لاع ،وباعي قصري وبضاعتي مزج��اة -آملاً أن يكون هذا ب��ذرة ْ
تؤت
ثمرها اآلن فستُثمر وتؤيت ُأكُلها بعد ٍ
حني بإذن ربهِّ ا».

ويف ضوء ما تقدَّ م نقولَّ :
تتنوع بحسب معطيات
إن أساليب البحث يف التفسري قد َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

الع�صر ،ومس��ار البحث ق��د خيتلف عن الس��ابق بحس��ب الزاوية الت��ي حيدِّ دها املفسرِّ

ثم قد يظفر ببعض الثامر التي مل ُيسبق إليها.
ويدخل منها إىل دالالت النصوص ،ومن َّ

يتعرف يف الروابط بني اآليات الكريمة ع�لى دقائق يف املعرفة ،وقد ي َّطلع عند
فق��د َّ

تت ُّبع بعض العبارات ،وقد يصل من خالل اآليات الكريامت هلدايات ِ
آي ِّ
الذكر احلكيم

ٍ
متكامل يقوم عليه املجتمع .وقد كثرت الكتابات يف اآلونة األخرية عن التفس�ير
لنظا ٍم
املنهجي يف هذا اللون من التفسري،
املوضوعي للقرآن ،ولكن القليل منها تناول اجلانب
ّ
ّ

ب��ل اكتفت أغلبها بالدراس��ات التطبيق َّية ،س��واء منها ما تناول تفس�ير موضوعات من
تفسريا موضوع ًّيا.
خالل القرآن الكريم ،أو تفسري سورة
ً

عالـم قد خاض غامر هذا اللون من التفسري ،وحاولت
ولقد تناولت يف هذا البحث اً

نموذج��ا تطبيق ًّيا ِّ
لكل نو ٍع من
ثم تطوره ،وأنواعه ،وس��قت
ً
التع��رف عىل نواته األوىلَّ ،
ُّ

الش��هريين .وكانت خ َّطة البحث لدراس��ة هذا املصنَّف واس��تخراج كنوزه عىل
نوعي��ه
َ
النحو اآليت :مقدِّ مة ،وثالث مباحث يتقدَّ مها متهيد.

األول كان بعنوان :التفس�ير املوضوعي ،أخذ عىل عاتقه معنى التفس�ير
فاملبح��ث َّ

املوضوعي،
موضوع��ي ،تعريف التفس�ير
لغ�� ًة ،معنى التفس�ير يف االصط�لاح ،معنى
ّ
ّ
املوضوعي ،نشأة التفسري
املوضوعي ،أنواعه ،طريقة البحث يف التفسري
فوائد التفس�ير
ّ
ّ

املوضوعي.
املوضوعي ،أمه َّية منهج الدراسة يف التفسري
ّ
وكان املبحث الثاين بعنوان :مس��لم ِ
احل يِّ ّل والقرآن والعقيدة ،بحث فيه :ملحات عن
حياة مس��لم ِ
احل يِّ ّل ،أحواله الشخص َّية ،أس��اتيذه ومشاخيه ،تالمذته والراوون عنه ،آثاره
العلم َّية ،كتاب القرآن والعقيدة ،وصفه وآل َّياته يف البحث.

املوضوعي عند الس ِّيد مسلم
ومس��ك اخلتام املبحث الثالث ،جاء بعنوان :التفس�ير
ّ

ِ
ثم النتائج واخلامتة واملصادر واملراجع.
احل يِّ ّل ،دراسة تطبيقيةَّ ،

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
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َّ
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املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

املبحث الأ َّول
املو�ضوعي
التف�سري
ّ
متهيد
ْ��ر لِ ُت َبينِّ َ لِلن ِ
ك ِّ
﴿و َأ ْن َز ْلنَا إِ َل ْي َ
َّاس
كان الرس��ول مب ِّل ًغا ومفسرِّ ً ا ،قال تع��اىلَ :
الذك َ
َما ُنز َِّل إِ َل ْي ِه ْم﴾( ،)1ويأيت بعد فهم الرس��ول للق��رآن الكريم فهم أهل البيت،

ث��م الصحابة والتابعون هلم بإحس��ان ،بمالحظ��ة َّ
أن الصحابة يرجع��ون إىل النبي
َّ
امل��رة تلو األخرى؛ لبيان ما أش��كل عليهم فهمه ،أو إلزالة اإلهب��ام لآليات الكريامت،
َّ
فمم جاء باألثر َّ
أن بعض الصحابة كان يس��تفرس عن بع��ض اآليات واملعاين إىل مرحلة
اَّ
ِّ
متأخرة من حياهتم بعد وفاة رسول اهلل إىل أهل البيت ،باإلضافة إىل ما تقدَّ م

َّ
فإن إمكانات الصحابة الثقاف َّية واللغو َّية مل تكن عىل مس��توى واحد يف اإلدراك والفهم
ٍ
ٍ
حرض ،فا َّطلع عىل
س��فر وال
واالس��تنباط ،فمنهم من الز َم الرس��ول ومل يفارقه يف
أس��باب الن��زول وما كان يرافق أح��وال الوحي ممَّا مل يدركه اآلخ��رونُّ ،
كل ذلك أوجد

َم َل َك ًة ذهن َّي ًة وعلم َّي ًة مل تتوافر لغريهم.

ِ
��دي عقالاً أبي��ض وعقالاً
رو َي ع��ن
دي ب��ن حاتم ق��ال :أخذ َع ّ
الش��عبي ع��ن َع ّ
ّ
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أس��ود حتَّ��ى كان بعض الليل نظر فلم يس��تبينا ،فل�َّم�اَّ أصبح قال :يا رس��ول اهلل جعلت
«إن وس��ادك إ ًذا لعري��ض إن كان اخليط األبيض واألس��ود حتت
حت��ت وس��اديت ،فقالَّ :
وسادتك»(.)2

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

نظرا حلاجة الناس إىل تفسري
ويف عهد التابعني اتَّس��عت دائرة األقوال يف التفس�ير؛ ً

النص ،والنتش��ار اإلس�لام ،ممَّ��ا أ َّدى إىل دخول أقوام
القرآن الكريم؛ وذلك ل ُبعد عهد ِّ
في��ه ممَّ��ن مل تكن لدهيم خلف َّية عن الثقافة اإلس�لام َّية ،بل كان لبعضه��م خلف َّيات ثقاف َّية

أخ��رى ممَّن اعتنق��وا ديانات قبل اإلس�لام ،فضلاً عن املولدين يف اإلس�لام ممَّن مل يكن
عىل عل ٍم تا ٍّم بأس��اليب العرب َّية ،وما رافق نزول القرآن إلاَّ ما تل ّقوه عن الصحابة ،وكان
إىل هذا العهد يتناقل التفس�ير بطريق الرواية ،فالصحابة يروون عن رس��ول اهلل كام

ي��روي بعضه��م عن بع��ض ،والتابعون ي��روون عن الصحاب��ة كام ي��روي بعضهم عن

بعض(.)3

فجمع حديث
ايس بدأ عرص التدوينُ ،
ويف أواخر عهد بني أم َّية وأوائل العرص الع َّب ّ

رس��ول اهلل ،فطاف اآلفاق رجال كان ش��غلهم الش��اغل مجع ما روي عن رس��ول
الرزاق
اهلل ،ولكن مل يصلنا يشء من تفاس�يرهم سوى تفس�ير جماهد ،وتفسري عبد َّ
الطربي.
الصنعاين ،وتفسري ابن ماجه ،وتفسري ابن جرير
ّ
ّ

يدون فيه
وكان إىل ه��ذا العه��د يجُ مع التفس�ير عىل أنَّه ب��اب من أبواب احلدي��ثَّ ،

ما روي عن رسول اهلل أو كبار الصحابة ممَّا يتع َّلق بتفسري آية أو آيات.

ومل يبحث عن تفسري ِّ
كل آية من آيات القرآن الكريم ،وإنَّام يذكر فيه ما ثبت بطريق

السند نسبته إىل رسول اهلل أو أحد الصحابة.

تفس�يرا مس��تقلاًّ للقرآن الكريم تت َّبع القرآن س��ور ًة س��ور ًة أو آي ًة آي ًة قبل
ومل نجد
ً

أن الروايات تذكر َّ
اهلجري ،ع�لى الرغم من َّ
أن جماهدً ا املتوفىَّ س��نة
بداي��ة القرن الثالث
ّ

(104هـ) س��أل ابن ع َّباس ومعه ألواحه ،فكتب تفس�ير القرآن كاملاً  ،إلاَّ َّ
أن التفس�ير
متفرقة .كام قيل َّ
إن سعيد بن جبري املتوفىَّ
املطبوع ال خيتلف عن التفاس�ير املأثورة آليات ِّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

تفسريا كاملاً للقرآن الكريم .كام ُيقال َّ
إن عمرو بن عبيد شيخ املعتزلة
سنة (95هـ) كتب
ً

البرصي املتوفىَّ س��نة (116هـ) ،إلاَّ أنَّنا ال نستطيع أن
تفس�يرا للقرآن عن احلس��ن
كتب
ّ
ً

بصحة هذه الروايات؛ َّ
ألن هذه التفاسري مل يصلنا منها إلاَّ القليل ،ووصلت أجزاء
نجزم
َّ
م��ن بعضهاَّ ،
ولعل أقدم تفس�ير كامل آلي��ات القرآن الكريم وصلنا وحت��ت أيدينا ،هو
الطربي املتوفىَّ سنة (310هـ).
تفسري شيخ املفسرِّ ين ابن جرير
ّ

ث��م توال��ت املؤ َّلفات يف التفس�ير وتش�� َّعبت ألواهنا بحس��ب اتجِّ اه��ات أصحاهبا،
َّ

والفنون التي أجادوا فيها.

�أ َّو اًل :معنى التف�سري ً
لغة
التفس�ير يف اللغة :قال ابن فارس(« :فرس) الفاء والس�ين والراء كلمة واحدة ُّ
تدل
ع�لى بي��ان ٍ
يشء وإيضاحه .من ذلك ف�سر ،يقاله :فسرَّ ت اليشء وفسرَ ت��ه»( .)4وجاء يف
القاموس :الفرس :اإلبانة وكش��ف املغطى كالتفس�ير( ،)5أيَّ :
دل عىل الكش��ف والبيان

واإليض��اح والتفصيل ،وهو إظهار املعنى املعقول .والتفس�ير مبالغة من الفرس( ،)6قال
َك بِ َم َث ٍل إِلاَّ ِج ْئن َ
﴿وال َي ْأتُون َ
توضيحا
ـح ِّق َو َأ ْح َس َن َت ْف ِس ًريا﴾( ،)7أي :أحسن
ً
َاك بِا ْل َ
تعاىلَ :
وبيانًا للمطلوب.
ِ
�يرا﴾ ،أي وال يقولون قولاً
﴿و َأ ْح َس َ
يق��ول ابن كثري يف معنى قول��ه تعاىلَ :
��ن َت ْفس ً

احلق يف نفس األم��ر ،وأبني وأوضح وأفصح من
يعارض��ون به
احل��ق ،إلاَّ جئناك بام هو ُّ
َّ
مقالتهم(.)8
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وهناك تعريف يقول َّ
إن« :التفسري علم جليل ُيفهم به كتاب اهلل سبحانه املنزَّل عىل

حممد. »
نب ِّيه َّ
()9

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

ثان ًيا :معنى التف�سري يف اال�صطالح
علم ُي َ
كش��ف به عن معاين آيات القرآن ،وبيان ُمراد اهلل تعاىل منها بحس��ب الطاقة

البرش َّية.

(مو�ضوعي)
ثال ًثا :معنى
ّ

ٍ
مكان ما ،س��واء كان ذلك بمعنى
املوض��وع لغ ًة :من الوضع ،وهو جعل اليشء يف

ّ
احل��ط واخلفض ،أو بمعن��ى اإللقاء والتثبي��ت يف املكان ،يقال :ناق��ة واضعة :إن رعت

احلم��ض ح��ول امل��اء ومل تربح ،وقي��ل :وضعت تض��ع وضيعة فهي واضع��ة ،وكذلك

املوضوع��ي؛ َّ
ألن
موضوع��ة يتع��دَّ ى وال يتع��دَّ ى .وه��ذا املعنى ملح��وظ يف التفس�ير
ّ
املف� رِِّّس� يرتب��ط بمعنى معينَّ ال يتج��اوزه إىل غريه حتَّى يفرغ من تفس�ير املوضوع الذي

التزم به( ،)10هذه نس��بة إىل موضوع ،الذي هو املادة الت��ي يؤخذ أو يرتكَّب أو ُيبنى منها
ويضم بعضها إىل بعض ليصري موضو ًعا.
جزئ َّيات البحث
ّ

فاملوضوعي هو« :نس��بة إىل موضوع وإضافة (تفس�ير) إىل (موضوعي) ملا صارت
ّ

عل�ًم�اً عىل هذا الفن بعد أن ركِّبت معها وصارت كلم ًة واحد ًة كرتكيب (معد يكرب) ملا
فتنوسيت تلك اإلضافة»(.)11

ويف االصط�لاح :قض َّي��ة أو أمر متع ِّل��ق بجانب من جوانب احلي��اة ،يف العقيدة ،أو

تعرضت هلا آيات القرآن الكريم(.)12
السلوك
االجتامعي ،أو مظاهر الكونَّ ،
ّ

املو�ضوعي
راب ًعا :تعريف التف�سري
ّ
املوضوعي) من جزأين ُركِّب��ا تركي ًبا وصف ًّيا؛ فال بدَّ من
يتأ َّلف مصطلح (التفس�ير
ّ

ثم تعريف املصطلح املركَّب منهام.
تعريف اجلزأين َّأولاً َّ ،

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
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حللِّي
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ّ

علم عىل لون من ألوان
أ َّما تعريف مصطلح (التفس�ير
املوضوعي) بع��د أن أصبح اً
ّ

التفسري ،فقد تعدَّ دت تعاريف الباحثني املعارصين له:

•هو بيان م��ا يتع َّلق بموضوع من موضوعات احلي��اة الفكر َّية أو االجتامع َّية أو
الكون َّية من زاوية قرآن َّية؛ للخروج بنظر َّية قرآن َّية بصدده.

•ه��و علم يبحث يف قضاي��ا القرآن الكري��م املتَّحدة معنًى أو غاي�� ًة ،عن طريق
املتفرقة ،والنظر فيها عىل هيأة خمصوصة ،برشوط خمصوصة؛ لبيان
مجع آياهت��ا ِّ
ٍ
برباط جامع(.)13
معناها ،واستخراج عنارصها ،وربطها

•وقيل :هو علم يتناول القضايا بحس��ب املقاصد القرآن َّية من خالل س��ورة أو
أكثر.

ويتَّض��ح ممَّا تق��دَّ مَّ :
أن إفراد اآليات القرآني��ة التي تعالج موضو ًع��ا واحدً ا وهد ًفا

تنوعت ألفاظها،
يتم بعد
ض��م بعضها إىل بعض ،مه�ما َّ
ِّ
واح��دً ا ،بالدراس��ة والتفصيلّ ،

ِّ
واملتأخر منها ،واالستعانة بأسباب
وتعدَّ دت مواطنها دراسة متكاملة مع مراعاة املتقدِّ م
النزول ،والسنَّة النبو َّية املتع ِّلقة باملوضوع(.)14

املو�ضوعي
خام�سا :مناهج البحث يف التف�سري
ً
ّ
منهج البحث يف موضوع من خالل القرآن الكريم
إذا أراد الباحث أن يبحث موضو ًعا من موضوعات القرآن الكريم ،ال بدَّ أن يكون

48

يت��درج يف مجيع املادة العلم َّية حوله ،بحس��ب اخلطوات
متص��و ًرا ألبع��اد املوضع ،وأن
ِّ
َّ
اآلتية:

القرآين جمال البحث ،بعد حتديد معامل حدوده ومعرفة
1.1اختيار عنوان للموضوع
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

أبعاده يف اآليات القرآن َّية.
2.2مجع اآليات القرآن َّية التي تبحث هذا املوضوع ،أو تشري إىل جانب من جوانبه.

3.3ترتيب هذه اآليات بحس��ب النزول؛ وذلك َّ
األعم
ألن م��ا ُأنزل بمكَّة كان يف
ِّ
األغلب يتع َّلق بأسس عا َّمة غري حمدَّ دة اجلوانب ،كاألمر باإلنفاق أو الزكاة أو
اإلحسان ،بينام ُحدِّ دت معامل هذه الترشيعات يف املرحلة املدن ّية.

التحلييل،
4.4دراسة تفس�ير هذه اآليات دراس��ة وافية بالرجوع إىل كتب التفسري
ّ
والتعرف عىل أس��باب نزوهلا إن وجدت ،وإىل دالالت األلفاظ واستعامالهتا،
ُّ
والروابط بني األلفاظ يف اجلملة وبني اجلمل يف اآلية وبني اآليات يف املجموعة

التي تتحدَّ ث عن املوضوع.

5.5بع��د اإلحاط��ة بمع��اين اآليات جمتمع��ة حياول الباح��ث أن يس��تنبط العنارص
األساس َّية للموضوع من خالل التوجيهات القرآن َّية التي أحاط هبا أو استنبطها
من اآليات املتع ِّلقة باملوضوع ،وللباحث أن يقدِّ م بعض العنارص الرئيسة عىل

أن طبيعة البحث تقتيض ذلك أو َّ
غريها ،إن وجد َّ
املنطقي
أن تسلس��ل األفكار
ّ
يلزم هذا التقديم أو التأخري.

ثم يلجأ الباحث إىل طريقة التفسري اإلمجا ّيل يف عرض األفكار يف بحثه ،وحياول
َّ 6.6
يستش��ف اهلدايات القرآن َّية من
أن ال يقت�صر عىل داللة األلفاظ اللغو َّية ،وإنَّام
ُّ
ُّ
يس��تدل عىل ما أشارت إليه اآليات الكريمة باألحاديث
خالل النصوص ،كام

النبو َّية الرشيفة.

ويوج��ه ويع ِّل��ل ويرشح ويناق��ش يف ضوء التوجيه��ات القرآن َّي��ة ،وإن وجد
ِّ
ما يوهم التناقض بني بعض اآليات التي تناولت املوضوع فال بدَّ من إزالة هذا
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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الوهم ،وإبراز احلكمة اإلهل َّية يف وجود مثل هذه النصوص.
العلمي عندما يضع خم َّط ًطا لبحث
7.7ال ب��دَّ للباحث من االلتزام بمنهج البح��ث
ّ
املوضوع ،وقد يفرض املوضوع وطبيعة املنهج واخل َّطة التي س��يجري البحث

من خالهلا ،فإن كان املوضوع متش��عب املباح��ث واملجاالت ال بدَّ عندئذ من
وضع متهيد يبينِّ الباحث فيه منهجه يف تناول املوضوع.

كل باب فصولاً  ،وحتت ِّ
يقس��م املوضوع إىل أبواب ،ويضع حتت ِّ
كل فصل
ثم ِّ
َّ

ث��م جيعل العنرص
مباحث ،فيجعل العنرص األس��ايس اجلام��ع عنوانًا للبابَّ ،

ثم جيعل اجلزئ َّيات الصغرية عناوين للمباحث.
الفرعي عنوانًا للفصلَّ ،
ّ

أ َّم��ا إذا كان املوضوع حمدَّ د املعامل واآلف��اق ،واضح املجاالت ،قليل العنارص،
ٍ
تتك��ون من مقدِّ مة وصلب
عندئذ عىل ش��كل مقالة علم َّية
ف�لا بأس من بحثه
َّ
ٍ
ٍ
املوضوع وخامتة ،يتناول يف ِّ
رصني
علمي
بأسلوب
كل ذلك القض َّية املطروحة
ٍّ
مو َّث ٍ
ٍ
بش��كل
توصل إليه يف اخلامتة
��ق باألد َّل��ة والش��واهد ،وبدون خالصة م��ا َّ

موجز.

8.8أ َّم��ا هدف الباحث يف كل ذل��ك ،فهو إبراز حقائق الق��رآن الكريم ،وعرضها
ٍ
ٍ
الف��ت للنظر ،م��ع ِذكر حكم��ة الترشيع ومجال��ه ،ووفائ��ه بحاجات
بش��كل
الب�شر ،ومالءمته للفطرة الس��ليمة ،وإطالقه للطاقات اإلجياب َّية يف اإلنس��ان.
أن عرض تلك احلقائق بأس��لوب مرشق عذب ِ
بذ ِ
ك�ما َّ
كر األفكار متسلس��لة،
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آخذة برقاب بعضها ،مل ِّبية الس��ترشاف نفس القارئ ،جميبة عن استفس��اراته
البياين الصحيح ال��ذي يفهمه أهل عرصه،
املتو َّقع��ة ،وذلك باتِّباع األس��لوب
ّ
متجنِّ ًبا األلفاظ الغريبة املهجورة ،وأساليب السجع املتك ّلفة.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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منهج البحث يف التفسري املوضوعي لسورة واحدة
َّأولاً  :حتديد حمور السورة

قبل البدء يف تفس�ير السورة ال بدَّ من دراس��ة َّأول َّية حول السورة حتت عنوان :بني

يدي السورة ،أو عىل هامش السورة ،تتناول:

1.1معرفة س��بب نزوهلا أو أس��باب نزول مقاطعها ،فمعرفة أس��باب النزول تُعني
التعرف عىل ه��ذا النظام الذي جيمع عقد الس��ورة أو املحور الذي تدور
ع�لى ُّ
متأخرة ،مدن َّية متقدِّ مة أو ِّ
متوسطة أو ِّ
متأخرة،
السورة حوله ،م ِّك َّية متقدِّ مة أو ِّ
وم��ا ورد فيها من أحاديث صحيحة حتدِّ د أس�ماءها ،أو بع��ض خصائصها أو

فضائلها.

األس��ايس للس��ورة أو املحور الذي تدور الس��ورة حوله،
التعرف عىل اهلدف
ُّ 2.2
ّ
ويكون ذلك من خالل داللة االسم ،أو املوضوعات املطروحة يف السورة ،أو
ً
أخذا من املرحلة التي نزلت فيها.

ثان ًيا :تقسيم السورة

ٍ
عنرص
السورة-وبخاصة الطويلة -عىل مقاطع أو فقرات تتحدَّ ث آياهتا عن
ُقسم
َّ
ت َّ
جمال من جماالت املحور ،واستنباط اهلدايات القرآنية منهاِ ،
من عنارص اهلدف ،أو ٍ
وذكر
َّ

املناسبات بينها.

ٍ
هدايات من ٍّ
األسايس للسورة؛
كل منها باهلدف
ثم ربط هذه املقاطع وما ُيستنبط من
َّ
ّ

التعرف عىل هدف
بقصد إظهار هذا اهلدف ،كاملناسبات بني مقاطع السورة ودورها يف ُّ

التعرف عىل املناسبات بني
السورة أو حمورها ،وذلك لإلحاطة بمعاين اآليات ،وحماولة ُّ
ه��ذه املقاطع ،فقد تكون املناس��بة جلية واضحة بينها ،وقد ت ِ
َ��د ُّق فال تظهر ،وقد تكون
َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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وكثريا ما يكون
املناسبات بينها وبني حمور السورة ظاهرة جل َّية ،وقد تكون دقيقة خافية،
ً
األسايس من السورة أو املحور
التعرف عىل املناس��بات بني املقاطع طري ًقا ملعرفة اهلدف
ُّ
ّ
الذي تدور حوله الس��ورة ،وقد يكون النظر يف فاحتة الس��ورة وخامتتها ،وإبراز القضايا

األسايس يف السورة ،فكثري من السور القرآن َّية يرد فيها
املش�تركة بينهام دليلاً عىل اهلدف
ّ

العجز عىل الصدر؛ لرتس��يخ مفاهي��م مع َّينة ،أو التذكري بقض َّية جاءت الس��ورة لبياهنا،
األس��ايس ،وحتديد املحور الذي ت��دور حوله ،تتبلور
التعرف عىل هدف الس��ور
وبع��د ُّ
ّ

املناس��بات بني املقاط��ع مجيعها ،وبني املقاط��ع واملحور ،وبني الفاحت��ة واخلامتة ،ويدرك

الباح��ث وجه االس��تطرادات التي وردت يف الس��ورة ،وتظهر له م��ن احلكم واألرسار

القرآن َّية عىل حسب ما أويت من َم َلكَة يف االستيعاب ،والغوص يف املعاين(.)15
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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املبحث الثاين
حل ِّل ّي والقر�آن والعقيدة
م�سلم ا ِ
لق��د كان الس��يد مس��لم ِ
احل�ِّل�يِّ ّ م��ن األع�لام الذين ع�لا نجمهم يف س�ماء العلم،
ِّ

منريا يف دروب اإلنسان َّية ،فيفيد من نوره البرش َّية ٌّ
كل بحسبه ،فكان
ومازال ذلك النجم ً

يتطرق إليه النس��يان ،م��ا تعاقب احلدثان ،فخ ِّلد
بذلك ممَّن بنوا ألنفس��هم جمدً ا تليدً ا ال َّ
ٍ
بأحرف من
وس ِّطرت سريته
مر الزمان ،فارشأبت إىل س��نا ضيائه األعناقُ ،
ذكرهم عىل ِّ
نور ،فمألت الكتب فازدانت هبا املكتبات.

يم��ر البحث عىل هذه الش��خص َّية َّ
الفذة ،هبذه الس��طور
وإنَّ��ه ملن نافل��ة الكالم أن َّ

التي ال تس��توعب مدى هذه الش��خص َّية ،ولكن ليجمع البحث شذرات من ترمجة هذا

ال َع َلم.

حل ِّل ّي
ملحات عن حياة م�سلم ا ِ
أحواله الشخص َّية

َّ
املختصة
إن هذا الس�� ِّيد اجلليل هو واحد من األعالم األكابر الذين ضنَّت املصادر
َّ

عىل الباحث باملعلومات عنهم:

اسمه :السيد مسلم بن السيد محود احلسيني ِ
احل يِّ ّل النجفي .
ِّ
ِّ

والدت��ه :ولِ��د يف احللة س��نة 1330هـ1912/م ،عىل ما ذكره الس�� ِّيد حس��ن
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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عواد(.)17
األمني( ،)16أو يف سنة 1334هـ1916/م ،عىل ما ذكره كوركيس َّ

والده :الس��يد محود احلس��يني ِ
احل يِّ ّل ،املتوفىَّ س��نة 1378ه��ـ1958/م( ،)18ولِد يف
ِّ
ّ

ِ
ثم حرض
ثم ذه��ب إىل النجف األرشف وقرأ الس��طوحَّ ،
احل َّل��ة ،وتع َّل��م املقدِّ مات هباَّ ،
بحث أعالمها ،منهم :الس��يد حمس��ن احلكيم ،والشيخ حسني ِ
احل يِّ ّل ،وغريمها ،قال أحد
ِّ
املدرس�ين املعروفني بالفضل والتحقيق :وكان يقيض أكثر أوقاته يف التدريس والتعليم،
ِّ
اهلندي ،وأكثر م��ا كان يدرس رشح التجري��د ،ومنظومة
مق��ر درس��ه يف املس��جد
ّ
وكان ّ
السبزواري(.)19
ّ

مشاخيه
1.1الس ِّيد أبو احلسن
األصفهاين.
ّ
2.2الشيخ حسني ِ
احل يِّ ّل.
3.3الس ِّيد حسني
احلاممي.
ّ

4.4آقا ضياء الدين
العراقي.
ّ
5.5الس ِّيد حمسن احلكيم.

البالغي.
حممد جواد
ّ
6.6الشيخ َّ

حممد احلسني آل كاشف الغطاء.
7.7الشيخ َّ
حممد حسني
األصفهاين.
8.8الشيخ َّ
ّ
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الطالقاين.
9.9الشيخ مرتىض
ّ

آثاره العلم َّية

1.1األصول االعتقاد َّية يف اإلسالم (النجف 1383هـ).
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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2.2الزكاة (بغداد 1951م).
3.3الصوم ،ج( 2-1بغداد).
4.4القرآن والعقيدة ،أو آيات العقائد ،ج( 2-1النجف 1380هـ).
اإلس�لامي)
5.5املي��زان الصحي��ح ،أو ملحوظات ع�لى كت��اب (تاريخ الترشيع
ّ
مرات عدَّ ة يف كتابه هذا.
(النجف 1946م) ،ذكره هوَّ 

الغراء الت��ي كانت تص��در آنذاك ،من
فض�ًل�اً ع�َّم�اَّ كتبه كمق��االت يف جم َّلة
ّ
الغ��ري َّ

ذلك:

1.1مقالة يف تعدُّ د مراتب اليقني عند علامء األخالق ،ذكر ذلك يف ص.29
األعظمي ،ذك��ر ذلك يف
ع�لي
ّ
2.2مقال��ة يف نق��د كتاب الوص َّية لألس��تاذ حس�ين ّ
ص.121

السالمي ،عند تقديمه للكتاب ،وهي:
وكذا سائر خمطوطاته التي ذكرها الدكتور
ّ
1.1بلوغ الغاية يف رشح الكفاية.
2.2ديوان شعر.
3.3الطرائف العلم َّية والظرائف األدب َّية.
4.4العلم والعقيدة.
األنصاري.
5.5املسائل يف رشح رسائل الشيخ مرتىض
ّ
6.6نظرة يف املا َّدة ،أو مناظرة املاد ِّيني.
حممد احلسني آل كاش��ف الغطاء -عندما قدَّ م كلمة خمترصة عىل
يقول عنه الش��يخ َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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اإلس�لامي) املطبوع س��نة
كت��اب (امليزان الصحي��ح) ،وملحوظة عىل كتاب (الترشيع
ّ

1365ه��ـ1946/م« :-نظرت يف ما كتبه يف ه��ذا الكتاب َّقرة عيني ،بل َّقرة عني العلم
ِ
احلجة،
قوي َّ
والفضيلة ،واحلس��ب ،والتقى والصالح ،الس ِّيد مس��لم احل يِّ ّل فوجدته ّ
واس��ع اال ِّطالع ،حس��ن األس��لوب ،ق��د أعطى احلقيق��ة ح َّقها ،ور َّد احلج��ر من حيث
عم للقوم من جهاالت وأخطاء ،كنَّا نظ�� ُّن َّ
أن الدهر والثقافات املتأخرة
جاء ،وكش��ف اَّ
والس��يام ثقافة هذه العصور قد حمتها من صفحة الوجود ،وانطفأت مجراهتا الالذعة كام
واملدرس
انطفأت عن اخلليل نار نمرود .فج��زى اهلل ولدنا العزيز الدارس عندنا،
ِّ
الروحي».
احلق ودعاء أبيه
يف مدرستنا نِعم اجلزاء ،وال زال مؤ َّيدً ا ومسدَّ ًدا بعناية ِّ
ّ
حجة اإلس�لام آية اهلل الك�برى ومرجع األ َّمة آنذاك الس�� ِّيد أبو
اخت��اره بع��د ذلك َّ

األصفهاين وانتدبه إىل مدينة الكاظمية املقدَّ س��ة للتدري��س فيها ،وعند وفاة آية
احلس��ن
ّ

كر راج ًعا إىل مدينة النجف األرشف بعد
اهلل الكربى الس�� ِّيد أيب احلس��ن
األصفهاينَّ 
ّ
مدر ًس��ا ،اختِري بعد ذل��ك يف مدينة بغداد
أن م�ضى ً
ردح��ا من الزمن يف مدينة الكاظم َّية ِّ
ٍ
حجة اإلس�لام املجاهد اإلمام الش��يخ آل كاشف الغطاء
ِمن ِق َبل أهلها
وبطلب من َّ

أس��س يف بغداد مجعية س�َّم�اَّ ها باس��م (مجعي��ة املقاصد اخلري َّية
بعد أن أجازه باالجتهادَّ .
تطورت هذه اجلمع َّية وقد نرشت بعض النرشات
اإلس�لام َّية) وفتح هلا مدرس��ة دين َّيةَّ ،
والكتب املفيدة ،وأقامت احتفاالت دين َّية عديدة.

اختِري عدَّ ة مرات بإحلاح من احلكومة امللك َّية آنذاك لتس�� ُّلم منصب القضاء فرفض
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ذل��ك ،وأذك��ر أنَّ��ه حدَّ ثني عندما ج��اء عبد الوه��اب مرجان ال��ذي أصبح رئيس
ِ
وألح عليه أن يتس��نَّم
ال��وزراء يف العهد
امللكي إىل احل َّلة -بلدته -التقى بالس�� ِّيد مس��لم َّ
ّ
منصب القضاء ،فعاود رفضه لذلك؛ لتع ُّلقه باحلوزة العلم َّية يف النجف األرشف.
ِ
احل يِّل بمدَّ ة قص�يرة توجه إىل ِ
احل َّلة
قب��ل وفاة والده َّ
َّ
احلجة العلاَّ مة الس�� ِّيد محود ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

لرؤيت��ه ،ولكن ت��وفيِّ والده يف ذلك الظرف ،وكان س��نة 1372هـ ،وألزم��ه أهايل ِ
احل َّلة

حمل والدهَّ ،
حي��ل َّ
أن َّ
كر راج ًعا س��نة 1374هـ إىل مدينة
فحل فيه��ا ً
ثم َّ
ردحا من الزمنَّ ،
النجف األرشف ،فصار يواصل تدريسه يف السطوح العالية من كفاية اآلخوند بجزأهيا،
األنصاري ومكاس��به ،حلقة من األفاضل بدرس اخلارج .اختِري ثان ًيا
ورس��ائل الش��يخ
ّ
برجاء من أهل بغداد وتنس��يب املرجع آية اهلل الكربى املجاهد الس ِّيد حمسن احلكيم،

فرجع إىل بغداد سنة (1388هـ).

حول الكتاب

بعلو كعبه ،وش��دَّ ة إيامنه ،تن��اول فيه موضوعات قرآن َّية
كتاب رصني يش��هد ملؤ ِّلفه ِّ

خمتلفة:

•الفرق بني القرآن واإلسالم واإليامن.
•القرآن وعذاب القرب أو الربزخ.
•القرآن وقدمه أو حدوثه.

•القرآن والتفسري والتأويل.

•املحكم واملتشابه يف القرآن.
•القرآن وأنَّه ال حتريف فيه.
•القرآن ووقوع النَّسخ فيه.

•القرآن واإلعجاز يف القرآن.
•القرآن واللغة العرب َّية.
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•القرآن الكريم وأنَّه ال تناقض فيه.
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

•القرآن وبطالن العمل بالقياس واالستحسان.
•بعض حكم األحكام وفلسفة الترشيع.
•القرآن واالجتهاد والتقليد.

حس��ون كري��م ،ق��م املقدَّ س��ة 20 ،مج��ادى الثانية
والكت��اب م��ن حتقي��ق ف��ارس ُّ

1423هـ.

وصف الكتاب
القرآن والعقيدة أو آيات العقائد ،تأليف آية اهلل العلاَّ مة الس�� ِّيد مس��لم نجل محود
احلس��يني ِ
الس�لامي ،حتقيق
حممد طه
احل يِّ ّل
ّ
النجف��ي 1981-1916م ،تقديم الدكتور َّ
ّ
ّ
السالمي.
حممد طه
ّ
حسون كريم ،تقديم بقلم الدكتور َّ
فارس ُّ

وه��و جمموعة من املواضي��ع العقائد َّي��ة والقرآن َّية والفلس��ف َّية والفقه َّية واألصول َّية

العقائد َّية بلغ��ت أحدَ عرش موضو ًعا تعطي بوضوح اهتامم هذا العامل العظيم باملس��ائل
احليو َّي��ة و احليات َّية التي كان يفتقر إليها عرصه آنذاك ،مبتد ًأ فيها من اإليامن واإلس�لام،
ومنتهي��ا باالجتهاد والتقليد ،القرآن وعذاب القرب أو الربزخ ،القرآن ِ
وقدمه أو حدوثه،
ً

الق��رآن والتفس�ير والتأويل ،املحكم واملتش��ابه يف الق��رآن ،القرآن وأنَّ��ه ال حتريف فيه،
الق��رآن ووقوع النَّس��خ فيه ،اإلعجاز يف الق��رآن ،القرآن واللغة العرب َّية ،س�لامة القرآن
ثم القرآن واالجتهاد والتقليد.
من التناقض ،بعض حكم األحكام وفلسفة الترشيعَّ ،
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ثم اخلروج بنتيجة
منهجه يف العرض واملعاجلة َّ

يب��وب املصنِّف املوضوع املراد بحث��ه يف كتابه القرآن والعقي��دة َّأولاً  ،يبدأ
بع��د أن ّ

ثم يبدأ يف تفسريها ،فيتَّخذ اخلطوات اآلتية:
بعرض اآلية
َّ
اخلاصة باملوضوعَّ ،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

ثم
.1
يتع��رض إىل اللفظة الت��ي ُّ
فيعرفها لغ�� ًة ويتت َّبع جذرها ،ومن َّ
ختص املوضوع ِّ
َّ
اصطالح��ا ،كام يف موضوع التفس�ير والتأوي��ل( ،)20ويف بع��ض األحيان ِّ
يؤخر
يعرفه��ا
ً
ِّ

يقسم بحثه عىل
تعريف اللفظة أو اللفظتني املراد تعريفهام للمرحلة الثانية ،فهو غال ًبا ما ِّ
()21
اللغوي
يتعرض للتعريف
ّ
مراحل ،كام حصل يف بحثه عن املحكم واملتشابه  ،وقد ال َّ
واالصطالح��ي ،كام يف موضوع النس��خ ،فيكتف��ي ِ
بذكر آراء املفسرِّ ين يف معنى النس��خ
ّ
فقط ،فقال« :اختلفت كلمة املف ين يف قوله تعاىل﴿:ما َننْس ْخ ِمن َآي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِخَ يرْ ٍ
َ
ْ َ ْ
َ َ
سرِّ
ِ
َ
َ ِ ِ َ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾( ،)22فمنهم َمن فسرَّ النس��خ باإلزالة،
من َْه��ا أ ْو م ْثل َها أ مَل ْ َت ْع َل ْم أ َّن اهللَ َعلىَ ك ُِّل يَ ْ
()23
يتعرض
ومنهم من فسرَّ ه بالنقل ،من قوهلم :نس��خت الكت��اب»  ،ويف املوضوع ذاته َّ

يتعرض إىل بعض
واصطالحا(،)24
لتعري��ف البداء لغ ًة
َ
ً
واملالحظ يف بعض بحوثه أنَّه قد َّ
األول اإليامن
فيعرفه��ا ويتت َّبع جذرها يف ثنايا البحث ،كام حص��ل يف املوضوع َّ
األلف��اظ ِّ
النبي يف بعض
واإلس�لام ،فيقولُ « :ع ِّرف الكف��ر عند بعضهم :بأنَّه عدم تصدي��ق ّ

وعرفه آخرون :بأنَّه إنكار ما علم رضورة جميء الرسول
ما علم جميئه به بالرضورةَّ ،

وعرفه آخرون :بأنَّه فعل القبيح واإلخ�لال بالواجب .هذه هي تعاريف الكفر ،أو
ب��هَّ .
بعض تعاريفه»(.)25

األول:
 .2وغال ًب��ا م��ا يبتدئ بعرض اآلية املراد تفس�يرها ،كام يف تفس�ير املوضوع َّ
ِ
اب َآ َمنَّا
الفرق بني القرآن واإلسالم واإليامن( :)26يعرض اآلية ،قال تعاىل﴿:قا َلت الأْ َ ْع َر ُ
ُق ْل مَل ْ ت ُْؤ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس�� َل ْمنَا َو َلـماَّ َيدْ ُخ ِل الإْ ِ يماَ ُن فيِ ُق ُلوبِك ُْم َوإِ ْن تُطِي ُعوا اهللَ َو َر ُسو َل ُه
ِ
ِ
لاَ يلِ ْتك ِ
ي��م﴾( ،)27إلاَّ ما ندر كام يف موضوع القرآن
ور َرح ٌ
ُ��م م ْن َأ ْعماَ لك ُْم َش�� ْيئًا إِ َّن اهللَ َغ ُف ٌ
ْ
َ
الكريم وبعض حكم األحكام وفلس��فة الترشيع( ،)28فقد استشهد لتعضيد رأيه يف ثنايا

املوضوع.

ُّ
ويس��تدل عىل اتِّفاق
 .3ويبت��دئ خطوات بحثه بالتصدِّ ي آلراء املذاهب والفرق،
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

املذاهب من خالل جذر الكلمة يف اللغة :فيقول« :لكن هذا بعد اتِّفاقهم عىل َّ
أن اإليامن
ْ��ت بِ ُم ْؤ ِم ٍن َلنَ��ا﴾( ،)29يعني
﴿و َما َأن َ
يف اللغ��ة ه��و التصديق عىل حدِّ م��ا قال س��بحانهَ :
ثم يذكر اخلالف فيقول« :واالخت�لاف بينهم يف معنامها باملصطلح الرشعي
مص��دِّ ق»َّ ،

()30
َّ
اس��تدل
ثم يبدأ بعرض اآلراء ،واآلراء خمتلفة االس��تدالل ،فمنها ما
أو املترشعي» َّ ،

بالق��رآن الكريم ،ف�ما وافق مذهب اإلمام َّية َذكَ��ره ،وما مل يوافق مذه��ب اإلمام َّية َذك ََره
املطه��رة أو الرواية عن
بالتصدِّ ي له بحس��ب ما اس��تد ُّلوا ب��ه من الكتاب أو من الس��نَّة َّ
أهل البيت ،أو اس��تدالل منطقي ،فهو يرد عىل آراء املذاهب ِ
والفرق ُّ
كل بحسب
ُّ
ّ
استدالله ،ويزيد عليه باألد َّلة الباقية من ٍ
ٍ
وعقل.
قرآن وسن ٍَّة وإمجا ٍع
األع��م جيي��ب ع��ن ِّ
كل ٍ
رأي بالرج��وع َّأولاً إىل الق��رآن الكريم يف
 .4ويف الغال��ب
ّ

األول :القرآن واإلسالم واإليامن ،ويف املوضوع الثاين :القرآن وعذاب القرب،
املوضوع َّ
أو ال�برزخ( ،)31ويف موضوع القرآن وقدم��ه أو حدوثه ،ويذكر البحث بعض األمثلة يف

موضوع القرآن وقدمه أو حدوثه ،فقد قال« :وأنَّه لتكفينا مؤونة ِّ
كل دليل وتدليل آيات
وسى َتكْلِيم﴾(،)32
اهلل يف كتاب اهلل الكريم ،فإنَّنا نرى ذلك يف قوله سبحانهَ :
﴿و َك َّل َم اهللُ ُم َ
﴿حتَّى َي ْس َم َع َكلاَ َم اهللِ﴾( ،)34(»...)33ويف موضوع املحكَم
أيضا يف قوله َّ
ونراه ً
عز اسمهَ :

واملتش��ابه يف الق��رآن ،فقال« :هو أنَّه ج��اء يف بعض آيات القرآن الكري��م َّ
أن القرآن ك ّله
ِ
نص عىل َّ
أن آيات
َاب ُأ ْحكِ َم ْ
حمك��م ،وذلك قوله تع��اىل﴿ :كت ٌ
ت َآ َيا ُت ُه﴾( ،)35فه��ذه اآلية ٌّ
الق��رآن ك ّله��ا حمكمة ،وجاء يف بعضه��ا َّ
أن القرآن ك ّله متش��ابه ،كام ج��اء يف قوله تعاىل:
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نص عىل َّ
أن آيات القرآن ك ّلها متشاهبة ...عىل حدِّ
ابا َم َثانيِ َ ﴾( ،)36فهذه اآلية ٌّ
﴿كتَا ًبا ُمت ََش هِ ً
آية ٍ
ما أشار إليه تعاىل يف ٍ
ثانية بقوله تعاىلَ :
َان ِم ْن ِعن ِْد َغيرْ ِ اهللِ
ون ا ْل ُق ْر َآ َن َو َل ْو ك َ
﴿أفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
اختِلاَ ًفا كَثِ ًري﴾( ،)38(»...)37وهكذا يف مجيع مواضيع الكتاب(.)39
َل َو َجدُ وا فِ ِيه ْ

ثم مس��تندً ا باألحاديث والروايات الواردة عن الرس��ول ،من ِكلاَ الطرفني
َّ .5
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

األول :القرآن
إمام َّي��ة ومجه��ور ،ويظهر ذلك عىل س��بيل املث��ال ال احلرص يف املوض��وع َّ

واإلس�لام واإلي�مان( ،)40ويف القرآن وعذاب الق�بر ،أو ال�برزخ( ،)41ويف ِّ
كل املواضيع

الباقية.

املفسين يف مواطن مع َّينة ،وذلك يف
 .6كام َ
يالحظ عىل املصنِّف أنَّه يعتمد عىل آراء رِّ

موضوع القرآن وعذاب القرب ،أو الربزخ( ،)42ويف موضوع القرآن والتفسري والتأويل(،)43
ويف موض��وع املحك��م واملتش��ابه يف الق��رآن( ،)44ويف موض��وع القرآن وأنَّ��ه ال حتريف
في��ه( ،)45ويف الق��رآن ووقوع النس��خ فيه( ،)46ويف موض��وع القرآن واإلعج��از(،)47ويف

موضوع القرآن واللغة العرب َّية( ،)48والقرآن ال تعارض فيه(.)49

 .7وقد يرجع إىل املنطق بقوله مستش��هدً ا باآليات الكريامت ،وهي معاجلته لآلراء:

ك�ما قال« :وهذا -كام تراه -اس��تدالل م��ن القائلني هبذا القول ع��ن طريق القياس عىل
املتكرر -تكون هكذا :ال يشء من فاعل
هيئة الش��كل الثاين ،فالنتيجة منه -بعد حذف
ِّ
أن ّ
مراراَّ :
كل قياس
مر عليك ً
املح��رم وتارك الواجب بمؤمن ،وهذا هو املطلوب ،وقد َّ
َّ

تتم مقدِّ متاه،
من األقيسة -مهام كان شكله وشاكلته -ال ينتج النتيجة املطلوبة إلاَّ حيث ُّ

األوىل -وه��ي صغ��راه -والثانية -وهي ك�براه .-إذن كان لزا ًما عىل ه��ؤالء القائلني،
االستدالل عىل متامية ٍّ ِ
لتتم النتيجة ،وقد استد ُّلوا عىل الصغرى فقالوا:
َّ
كل من املقدِّ متنيَّ ،
إن أحد األقس��ام قاطع الطري��ق وهو ممن يدخل الن��ار لقوله تعاىل﴿ :إِنَّـ ج��ز ِ
َّ
ين
َّ
َاء ا َّلذ َ
ماَ َ ُ
ي ِ
ون اهللَ َو َر ُس��و َل ُه َو َي ْس�� َع ْو َن فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َف َس��ا ًدا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأ ْو ُي َص َّل ُبوا َأ ْو ُت َق َّط َع َأ ْي ِدهيِ ْم
ار ُب َ
حُ َ
ِ
ِ
و َأرج ُله��م ِم ِ ٍ
��ن الأْ َ ْر ِ
ض َذلِ َ
ْي فيِ الدُّ ْن َي��ا َو َل ُـه ْم فيِ الآْ َ ِخ َر ِة
ك َل ُـه ْم خز ٌ
��ن خلاَ ف َأ ْو ُي ْن َف ْوا م َ
َ ْ ُ ُ ْ ْ

ِ
يم﴾(ُّ .)50
﴿ر َّبنَا إِن َ
َّك َم ْن تُدْ ِخ ِل
َع َذ ٌ
وكل من يدخل النار فهو مخَ ّ
اب َعظ ٌ
زي ،لقوله تعاىلَ :
ِ لمِِ
ني ِم ْن َأن َْص ٍ
ار﴾( ،)51ه��ذا دليلهم عىل صغرى القياس .وقد
َّ��ار َف َق��دْ َأ ْخ َز ْي َت ُه َو َما لل َّظا َ
الن َ
ِ
ين َآ َمنُوا َم َع ُه﴾(،)53(»...)52
استد ُّلوا عىل كرباه ،بقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم لاَ يخُ ْ ِزي اهللُ ال َّنبِ َّي َوا َّلذ َ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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وأيضا يف
ثم جييب عن اس��تدالهلم
املنطق��ي املرتكز عىل القرآن الكريم واللغ��ة م ًعا(ً ،)54
ّ
َّ

املوضوع ذاته( ،)55وكذا يف املواضيع الباقية(.)56

معضدً ا رأيه بأراء بعض عل�ماء اإلمام َّية ،كام يف موضوع القرآن،
 .8يناق��ش اآلراء ِّ

وأنَّه ال حتريف فيه ،إذ قال« :قال شيخنا الصدوق يف كتاب االعتقاد( :)57اعتقادنا َّ
أن
القرآن الذي أنزله اهلل تعاىل عىل نب ِّيه هو ما بني الدَّ َّفتني ،وليس بأكثر من ذلك ،و َمن

نس��ب إلينا أنَّنا نقول إنِّه أكثر من ذلك فهو كاذب ،ومحل الروايات الواردة يف النقصان
املس��مى باملقاالت( )58من
عىل وجوه ُأخر .وقال ش��يخنا املفي��د أعىل اهلل مقامه يف كتابه
َّ

أنَّ��ه ق��ال مجاعة من أه��ل اإلمامة :إنَّ��ه -يعني الق��رآن -مل ينقص من كلم��ة وال من آية
وال من س��ورة ،ولكن ح��ذف ما كان متب ِّينً��ا يف مصحف أمري املؤمن�ين من تأويله

ط��اب ثرا ُه
وتفس�ير معانيه ع�لى حقيقة تنزيله .قاله س�� ِّيدنا علم اهلدى الس�� ِّيد املرتىض
َ
وق��دَّ س اهلل روح��ه( ،)59ويف موضوع القرآن والنس��خ( ،)60ويف موضوع القرآن وبطالن

العمل بالقياس واالستحس��ان( ،)61ويف موضوع القرآن الكريم وبعض حكم األحكام
وفلسفة الترشيع( ،)62ويف موضوع القرآن الكريم واالجتهاد والتقليد(.)63

أن للسيد مسلم ِ
احل يِّ ّل موسوع َّيته البحث َّية والعلم َّية ،فقد يناقش بعض
 .9كام ال نغفل َّ ِّ
آراء املذاهب ِ
والفرق التي يعرض آراءها بطريقة علم الكالم إن اس��توجب األمر ذلك،
البرصي من أنَّه منافق،
األول( ،)64وإليك ذلك« :أما قول احلسن
ّ
كام حصل يف املوضوع َّ
ه��م إلاَّ أن يكون
فيدفعه ما س��يأتيك عن قريب إن ش��اء اهلل ،وأنَّ��ه غري منطبق عليه ،ال َّل َّ

ل��ه مصطلح خاص ،وال مش��احة يف االصطالح ،وأ َّما قول الزيد َّية م��ن أنَّه كافر نعمة،
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فيدفع��ه َّ
أن كف��ر النعمة جيتمع مع اإلي�مان ،غاية األمر أنَّه معصية ،فه��م إن أرادوا ذلك
ٍ
ٍ
جديد ،وأما قول اخلوارج من أنَّه كافر ٍ
بقول ُمطلق ،فهو ٌ
مر
بيشء
فام جاءوا
قول ير ُّده ما َّ
َّ
عليك من رصيح اآليات الت��ي مجعت للمك َّلف صفة املعصية مع صفة اإليامن ،وهكذا
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

قول ٍ
فريق آخر منهم بأنَّه ُمرشك ،بل هو أس��وأ من س��ابقه ،وأ َّما ق��ول املعتزلة ،فألنَّه قد
قائل ِ
أن املسلمني بني ٍ
يعترب أنَّه خالف إمجاع املس��لمني يف املسألة ،فإنَّك قد عرفت َّ
بكفر
ٍ
ِ
ُ
إحداث
منزلة بني املنزلتني
مرتكب الكبرية ،وبني قائل بإيامنه مع فِس��قه ،فالقول بإثبات
ق��ول ٍ
ٍ
ثالث فهو خارق لإلمجاع ،مضا ًف��ا إىل عدم معقول َّيته يف نفس��ه .ثانيهامَّ :
أن اإليامن

ه��ل يقبل الزيادة والنقص��ان ،أو ال؟ قال بع��ض حم ِّققي األصح��ابَّ :
إن اإليامن حيث

س��اين ِّ
ب��كل ما جاء به
القلبي وال َّل
القلبي أو التصديق
كان عندن��ا ،عبارة ع��ن التصديق
ّ
ّ
ّ
ٍ
الرسول ،كان عبار ًة عن ٍ
واحد ال يقبل الزيادة والنقصان بحسب كثرة األعامل
أمر
وقلتها .وأق��ول :هذا الكالم كالم عىل طريق املتكلم�ين»( ،)65وكذا يف املوضوع الثاين:
ٍ
كالمي صرِ ف،
مبحث
الق��رآن وعذاب القرب ،أو الربزخ ،فهذا املوضوع ه��و عبارة عن
ٍّ
فقد س��اق املصنِّف األد َّلة األربعة إلثبات بع��ض اآلراء وتفنيد األخرى ،وكان معتمدً ا
عىل علميته يف وضع اآلراء ،ويف موضوع القرآن ِ
وقدمه وحدوثه(.)66
َّ
 .10أو ردوده بالرجوع إىل البحث
األول :القرآن واإليامن
الفلس��في ،يف املوضوع َّ
ّ

وضوحا عىل
واإلس�لام ،إذ قال« :أ َّما لو حاولنا الكالم بلس��ان احلكامء فقد يزداد األمر
ً
وض��وح ،وذلك أن ُيقال -عىل س��بيل اإلمج��الَّ :-
إن اإليامن من الكيف َّيات النفس��ان َّية،
والكيف َّيات النفس َّية كالكيف َّيات اخلارج َّية يف األحكام سواء بسواء ،فإن قبلت الكيف َّيات
اخلارج َّية الزيادة والنقصان قبلتها الكيف َّيات النفس َّية.

الكم والكَيف:
َّأولاً  :من خالل الزيادة والنقصان والشدَّ ة والضعف وتأثريها عىل ِّ

بقول��ه :إذن فلنبحث عن معنى الزيادة والنقصان ،والش��دَّ ة والضعف ،لنعرف هل أنَّنا
نتع َّقله�ما يف هذا املوضوع؟ يرى احلكامء َّ
أن الش��دَّ ة والضعف حرك��ة املوجود يف ناحية

الكي��ف ،ك�ما َّ
الك��م ،واحلرك��ة عندهم س��واء أكانت
أن الزي��ادة والنقص��ان يف جانب
ِّ
كل ٍ
الك��م أم يف جان��ب الكيف ،ه��ي أن يك��ون للموض��وع يف ِّ
آن مفروض
يف جان��ب
ِّ
َّ
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م��ن زمان احلرك��ة ،فرد من تلك املقولة خيال��ف الفرد اآلخر الذي يك��ون له يف ٍ
آن آخر

خمالف��ة نوع َّية ،أو صنف َّية ،أو غري ذل��ك .وبعبارة واضحة :هي عبارة عن ذهاب فرد من
املتحرك وحصول ٍ
فرد آخر مكانه ،ونحن لو آمنَّا هبذا التعريف للحركة فال نستطيع معه
ِّ
أن نق��ولَّ :
هم إلاَّ إذا اعتقدن��ا -كام اعتقده فريق
إن اإلي�مان يقبل الزي��ادة والنقصان ،ال َّل َّ

آخ��ر من املتك ِّلم�ين واحلكامءَّ -
تغي حال تلك املقولة يف نفس��ها،
أن احلركة عب��ارة عن رُّ

املتحرك نفس��ه ،إنَّام
تغيريا يف ذات
وحص��ول صفة زائ��دة عىل ذات
ِّ
ِّ
املتح��رك ال تُوجب ً
املتغ�ِّي�رِّ هو الصفة مع بقاء ال��ذات ،لو آمنَّا هبذه الفكرة فال نجدنا بمش��كلة من اتِّصاف
اإلي�مان بالزيادة والنقصان ،لكن هذا القول م��ردود عند حم ِّققي املتك ِّلمني واحلكامء ،بل

كاد أن يكون بطالنه عندهم بمرتبة ال تقبل اجلدل واملراء ( )...هذا ما يتع َّلق -أو بعض
ِ
تي اإلسالم واإليامن»(.)67
ما يتع َّلق -بالكالم عىل ص َف ِّ
 .11أو الرج��وع إىل عل��وم اللغة وعل��وم البالغة( ،)68وهذا واض��ح يف تت ُّبعه جلذر

كلمة التفس�ير يف االس��تعانة بالش��عر ،إذ قال يف« :املرحلة الثالثةَّ :
إن ه��ذا الذي ذكرناه

أم��ر يتع َّلق يف رشح هذه املا َّدة ومآخذها أو مآهلا من جهة االش��تقاق ،لكن نرى َّ
أن لفظ

التفس�ير يف مصطلح العلامء اس��تُعمل يف معن َيينْ  :أحدمها :التفس�ير الذي هو قس��م من
املحسنات اللفظ َّية أو املعنو َّية ،ويراد به عندهم أن يأيت املتك ِّلم
أقس��ام البديع الراجع إىل
ِّ
بمعنى ال يستغل الفهم بإدراك فحواه ما مل يفسرِّ ه كالم آخر بعده ،كام يف قول الشاعر:
آروه�����م ووج���وه���ه���م وس��ي��وف��ه��م
وم��ص��اب��ح
م��ن��ه��ا م���ع���امل ل��ل��ه��دى
ٌ
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يف احل���ادث���ات إذا دج����ون ن��ج��و ُم
جتلو الدجى واألخريات رج��و ُم»

()69

ويف موض��وع املحكم واملتش��ابه يف القرآن ،اس��تعان بعلم ال�صرف ،فقال يف تنزيه

الوحيش يف الكالم يف« :املرحلة الرابعة :هو َّ
أن اش��تامل القرآن الكريم عىل
الق��رآن ع��ن
ّ

مرضا بفصاحة كلامته؟ وقد س��بق عليك يف بحث إعجاز
املتش��ابه من الكالم هل يكون ًّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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الق��رآن َّ
أن القرآن الكريم بلغ احل��دَّ األعىل من اإلعجاز -وإن اختلفت كلمتهم يف وجه

يرض هبذه الفصاحة ،فتكون كلامته غري فصيحة حيث
إعجازه -فهل اشتامله عىل املتشابه ُّ
إ ا مش��تملة عىل الغراب��ة ،والغرابة وصف يوجب اإلخالل بفصاح��ة الكلمة ِ
املوجب
نهَّ
لإلخ�لال بفصاح��ة الكالم؟ نرى عل�ماء البيان ف� رََّّس�وا الغرابة :بأنهَّ ا ه��ي كون الكلمة

وحش�� َّية غري ظاهرة املعنى ،وال مأنوسة االس��تعامل ،ونحن حيث نأيت إىل مفردات هذا

ِّ
املخ��ل بفصاحة الكلمة؛
التعري��ف نجد القرآن الكريم َخل ًّيا ع��ن هذا الوصف املعيب

ألن الظاهر َّ
وذل��ك َّ
أن قوهلم( :غري ظاهرة ،وال مأنوس��ة االس��تعامل) ُأخذ يف التعريف
تفسريا للوحشية التي هي منسوبة إىل الوحش الذي يسكن ِ
َّ
فكأن الكلمة الغريبة
القفار،
ً
لعدم مأنوس�� َّيتها وعدم ظهورها يف املعنى املوضوعة له ،من كالم الوحش الذي يسكن
ِ
أن املتشابه يف القرآن ليس كذلك ،وممَّا ُّ
يدل عىل ما ذكرناه من َّ
القفار ،وممَّا ال ريب فيه َّ
أن
تفس�يرا للغرابة أنهَّ م قالواَّ :
الوحيش قسامن:
إن
الوحش�� َّية أخذت يف التعريف وص ًفا أو
َّ
ً
غريب حسن ،وغريب قبيح ،فالغريب احلسن :هو الذي ال ُيعاب استعامله عىل العرب؛
ألنه مل يكن وحشيا عندهم ،وذلك مثل :شرَ ْنب َث واشم َخر ِ
وق ْم َطر ،وهي يف النظم أحسن
َ َ
ًّ
َ َّ
منها يف النثر ،قالوا :ومنه غريب القرآن واحلديث ،والغريب القبيح ُيعاب استعامله مطل ًقا،
الوحيش الغليظ ،وهو أن يكون مع كونه غريب االس��تعامل ثقيلاً عىل السمع،
ويس��مى
َّ
ّ

واطلخم
أيضا عندهم باملتو ِّعر ،وذلك مثل جحيش للفريد،
كرهيا عىل الذوق،
ويسمى ً
َّ
َّ
ً
وإن قلناَّ :
األم��ر بمعنى أظلم وأهبم ،وجفخث بمعنى فخرت ،وأمث��ال ذلكْ ،
بأن كون
الكلمة غري ظاهرة املعنى وال مأنوس��ة االس��تعامل ،قيد زائد عىل الوحش َّية ،فهو يف نفسه
مس��تقل ُّ
ٌّ
خيل بفصاحة الكلمة اس��تقاللاً ويف حدِّ ذاته ،فالوحش�� َّية يشء ،والغرابة
عيب
ٌ

يش ٌء آخر ،كام قد ُّ
يدل عليه مقال بعضهم يف هذا املقام ،حيث قال :الغرابة -كام ُيفهم من

كتبهم :-كون الكلمة غري مش��هورة االس��تعامل ،وهي يف مقابلة املعتادة ،وهي بحسب
َّ
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قوم دون آخرين ،والوحش��ية هي املش��تملة عىل تركيب ينفر الطبع عنه ،وهي يف مقابلة
منزه عن ٍ
عيب
العذبة ،فالغريبة جيوز أن تكون عذبة .نعم ،إن قلنا بذلك فالقرآن الكريم َّ
كذل��ك ،فإنهَّ م يري��دون بالغرابة -حيث يطلقون الغرابة -ه��ي كون الكلمة غري ظاهرة
املعنى ،وال مأنوسة االس��تعامل ،بالنسبة إىل املعنى املوضوعة له ،واملتشابه ليس كذلك،

فإنَّه بالنس��بة إىل املوضوع ل��ه ظاهر ّ
كل الظهور ،وإنَّام هو غري ظاه��ر الداللة عىل املعنى

املراد ،فهو بالنس��بة إىل املعنى ظاهر ،وبالنس��بة إىل املراد غري ظاهر ،فاملتش��ابه غري داخل
يرض فصاحة القرآن الكريم وجود املتش��ابه فيه»(،)70
يف الغرابة عىل ِكال
َ
التقديرين ،فال ُّ
ويف موض��وع القرآن واللغ��ة العرب َّي��ة( ،)71ويف موضوع القرآن الكري��م وأنَّه ال تناقض
ٍ
شاعر كام يف موضوع التفسري والتأويل(.)73
يعضد رأ ًيا بقول
فيه( ،)72وقد ِّ
 .12م��ا نقل من إمجاعات :يف موضوع القرآن ِقدَ ِمه وحدوثه ،فيقول« :قوله تعاىل:
يه��م ِمن ِذك ٍْر ِم��ن ربِم محُ ْدَ ٍ
ِ
��ون﴾( ،)74ال نعرف هذه
ث إِلاَّ ْاس��ت ََم ُعو ُه َو ُه ْم َي ْل َع ُب َ
﴿م��ا َي ْأت ِ ْ ْ
ْ َ هِّ ْ
َ
حق قدرها إلاَّ إذا عرفنا شي ًئا
املسألة -أعني ِقدَ م القرآن وحدوثه -وال نستطيع أن نقدِّ رها َّ

فرع عن ذاك؛ ذلك َّ
أن كالم اهلل تعاىل ح��ادث أو قديمَّ ،
ه��و َّ
أن القرآن الكريم-
فإن هذا ٌ
بإمجاع املسلمني -كالم اهلل تعاىل ،فالكالم يف حدوثه أو ِقدَ مه ،كالم يف حدوث كالم اهلل
القرآين فيقول :ال نجدنا بحاجة إىل طرق
أو ِقدَ مه ( )...يثبت َّأولاً صفة الكالم بالدليل
ّ
باب االس��تدالل عن طريق النقل عىل إثبات هذه الصفة له تعاىل -أعني صفة الكالم-
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وأنَّ��ه لتكفين��ا مؤونة ِّ
كل دليل وتدليل آيات اهلل يف كت��اب اهلل الكريم ،فإنَّنا نرى ذلك يف
عز اس��مه﴿ :حتَّى
أيضا يف قوله َّ
وس��ى َتكْلِيم﴾( ،)75ونراه ً
قوله س��بحانهَ :
﴿و َك َّل َم اهللُ ُم َ
()76
ث��م بدليل الرواية ،ويضيف اإلمجاع دلي�ًل�اً ثال ًثا فيقول :و ُيضاف
��م َع َكلاَ َم اهللِ﴾ َّ ،
َي ْس َ
إىل ذل��ك إمجاع املس��لمني عا َّمة ب�لا اس��تثناء»( .)77ويف موضوع الق��رآن وأنَّه لاَ حتريف

فيه( ،)78ويف موضوع القرآن ووقوع النس��خ فيه( ،)79ويف موضوع القرآن وبطالن العمل
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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بالقي��اس واالستحس��ان( ،)80ويف موض��وع الق��رآن الكري��م واالجته��اد والتقليد(،)81

فق��ال يف جواز التقلي��د يف« :البحث الث��اين :يف الدليل عىل جواز التقلي��د جواز التقليد
ُّ
س��تدل علي��ه باألد َّلة األربع��ة :الكتاب ،والس��نَّة ،واإلمجاع ،والعق��ل ،وقد أضاف إىل
ُي

ذل��ك بعض أعالم املح ِّققني من العلامء :الفطرة والبداهة ،وس��تعرف ّ
كل ذلك تفصيلاً

يفصل القول يف األدل��ة يقول :فلنأخذ بالدليل اآلخر
يف العاج��ل القريب ( )...بعد أن ِّ
وه��و :الثالث من األدلة :وه��و اإلمجاع ،ا َّدعى مجاعة من علامئن��ا املح ِّققني اإلمجاع عىل
وج��وب التقلي��د أو جوازه ،فال ع�برة إذن ،بخالف معتزلة بغ��داد ،حيث حكي عنهم

أنهَّ ��م قالوا :ال جيوز للمك َّلف أن يق ِّل��د املفتي ويرجع إىل ُفتياه ،وإنَّام ينبغي أن يرجع إليه

حمرم عىل ِّ
لين ِّبه��ه عىل طريق��ة العلم باحلادث��ةَّ ،
يفرقوا يف ذلك
كل ح��ال ،ومل ِّ
وأن تقليده َّ
ب�ين الفروع واألص��ول ،ال ِعربة هبذا اخلالف ،ك�ما ال ِعربة بخالف مجاعة من الش��يعة
اإلمام َّية ومجاعة من فقهاء حلب ،فأوجبوا عىل العوام االس��تدالل ،واكتفوا فيه بمعرفة

اإلمج��اع والنصوص الظاه��رةَّ ،
املض��ار احلرمة مع
وأن األص��ل يف املنافع اإلباحة ،ويف
ِّ
ِ
ن��ص قاط ٍع يف متنه وداللت��ه ،والنصوص حمظورة ،نقل ذلك عن الش��هيد أعىل اهلل
َف ْق��د ٍّ
درجته يف ذكراه ،ور ّده بأنَّه يدفعه إمجاع السلف واخلَ َلف عىل االستفتاء من غري نكري
املتأخرين َّ
تع��رض لدليل .نعم ،ناقش يف هذا اإلمجاع بع��ض أج َّلة املح ِّققني من ِّ
بأن
وال َّ

حتصيل اإلمجاع يف مثل هذه املسألة ممَّا يمكن أن يكون القول فيه -ألجل كونه من األمور

حجة يف مثل هذه املس��ألة ،ومهام يكن من
الفطر َّية االرتكاز َّية -بعيد ،واملنقول منه غري َّ
واضحا عىل
أمر فإنَّنا نعرض ونس��تعرض من أقوال أج َّلة علامئنا الكرام ما يكون برهانًا
ً

حت ُّق��ق هذا اإلمج��اعَّ ،
وأن دعواه دعوى مدعومة بدليل .قال ش��يخنا مج��ال امل َّلة والدين

«احلق إنَّه جيوز للعا ِّم ّي
املس��مى بـ(التهذيب يف علم األصول):
أعىل اهلل درجته يف كتابه
ُّ
َّ
اجلبائي يف مس��ائل االجتهاد دون
وجوزه
أن يق ِّلد يف فروع الرشع ،خال ًفا ملعتزلة بغدادَّ ،
ّ
َّ
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ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْولاَ َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم
َان ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
﴿و َما ك َ
غريها .لنا :قوله تع��اىلَ :
َطائِ َف�� ٌة لِي َت َف َّقهوا فيِ الدِّ ِ ِ ِ
ون﴾( )82أوجب
ي َذ ُر َ
َ ُ
ين َول ُينْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم حَ ْ
َّ
وألن احلادثة إذا نزلت بالعا ِّم ّي ،فإن مل
التعليم عىل بعض الفرقة ،فجاز لغريهم التقليد؛
يك��ن مك َّل ًفا فيها بيشء فهو باطل باإلمجاع ،وإن كان مك َّل ًفا ،فإن كان باالس��تدالل ،فإن

كان بالرباءة األصل َّية فهو باطل باإلمجاع ،وإن كان بغريها فإن لزمه ذلك حني استكمل
عقل��ه فهو باطل باإلمج��اع ،وإن كان حني حدوث احلادثة لزم ذلك تكليف ما ال ُيطاق.

وج��وزه قوم من الفقهاء .لنا :إنَّه
فاحلق املنع من التقليد فيها،
أما مس��ائل األصول
ّ
َّ
َّ
وألن تقليد غري معلوم الصدق قبيح؛ الشتامله عىل جواز
مأمور به بالعلم فيجب علينا،
اخلط��أ ،وقبول النبي من األعرايب الش��هادتني؛ ِ
لعلمه حتصيل أصول العقيدة وإن مل
ّ
ّ
يتمكَّن من التعبري عن تلك األد َّلة واجلواب عن تلك الش��بهات» .انتهى موقع الش��اهد

الطويس رفع
علو مقامه .وقال شيخنا شيخ الطائفة أبو جعفر الشيخ
من كالمهِ ،زيدَ يف ِّ
ّ

املس��مى بـ(العدَّ ة يف عل��م األصول) يف هذا املق��ام ،قال يف مجلة
اهلل درجت��ه يف كتابه
َّ
ما قال :وأ َّما املستفتي فعىل رضبني :أحدمها :أن يكون متم ِّكنًا من االستدالل والوصول
إىل العل��م باحلادثة مثل املفت��ي ،فمن هذه صورته ال جيوز له أن يق ِّل��د املفتي ويرجع إىل
ُفتي��اه ،وإنَّام قلنا ذلك؛ ألن قول املفتي غاية ما يوجب��ه غلبة الظ ِّن ،وإذا كان له طريق إىل

حصول العلم فال جيوز له أن يعمل عىل غلبة الظ ِّن عىل حال.

وثانيهام :إذا مل يمكنه االس��تدالل ويعجز عن البح��ث عن ذلك ،فقد اختلف قول
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العلامء يف ذلك ،فحكي عن قوم من البغداد ِّيني أنهَّ م قالوا :ال جيوز له أن يق ِّلد املفتي ،وإنَّام
ينبغ��ي أن يرجع إليه؛ لينبهه عىل طريقة ِ
حمرم عىل ِّ
العل��م باحلادثةَّ ،
كل حال،
ِّ
وأن تقليده َّ
وساووا يف ذلك بني أحكام الفروع واألصول .وذهب البرص ُّيون والفقهاء بأرسهم إىل
َ

َّ
أن العا ِّم ّي ال جيب عليه االس��تدالل واالجتهاد ،وأنَّه جي��وز له أن يقبل قول املفتي ،فأ َّما
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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يف أصول��ه ويف العقل َّيات ،فحكمه حكم العامل يف وجوب معرفة ذلك عليه ،وال خالف
صح ذلك وكان ِعلمه بذلك
بني الن��اس أنَّه يلزم العا ِّم ّي معرفة الصالة أعداده��ا ،وإذا َّ
يصح له أن يق َّلد
النبوة ،وجب أن ال َّ
يتم إلاَّ بعد معرفة اهلل تعاىل ومعرفة عدله ومعرفة َّ
ال ُّ
يف ذلك ،وجيب أن حيكم بخالف قول من قال :جيوز تقليده يف التوحيد مع إجيابه منه العلم

بالصل��وات ،والذي نذهب إليه أنَّه جيوز للعا ِّم ّي ال��ذي ال يقدر عىل البحث والتفتيش،

تقلي��د العاملُّ ،
يدل عىل ذل��ك أنيِّ وجدت عا َّمة الطائفة من عه��د أمري املؤمنني وإىل

زمانن��ا هذا يرجعون إىل علامئها ويس��تفتوهنم يف األحكام والعب��ادات ويفتوهنم العلامء
ٍ
ملستفت :ال جيوز
ويس��وغون هلم العمل بام يفتوهنم به ،وما س��معنا أحدً ا منهم قال
فيها
ِّ
لك االس��تفتاء وال العمل به ،بل ينبغي أن تنظر كام نظرت وتعلم كام علمت ،وال أنكر
علي��ه العمل بام يفتوهنم ،وقد كان منهم اخللق العظي��م عارصوا األئمة ،ومل ِ
حيك
َّ
األئمة النكري ع�لى أحد من هؤالء وال إجي��اب القول بخالفه ،بل
ع��ن واحد من َّ

يصوبوهن��م يف ذلك ،فمن خالف يف ذل��ك كان خمال ًفا ملا هو املعل��وم خالفه ،فإن
كان��وا ِّ

أيضا
قي��ل :كام وجدناهم يرجع��ون إىل العلامء فيام طريقه األحكام الرشع َّي��ة وجدناهم ً
األئمة وال من العلامء أنكر
كانوا يرجعون إليهم يف أصول الديانات ،ومل نعرف أحدً ا من َّ

عليهم ،ومل ّ
يسوغ تقليد العامل يف األصول .قيل له :لو س َّلمنا أنَّه مل ينكر
يدل ذلك عىل أنَّه ِّ

أحد منهم ذلك ،مل يطعن ذلك يف هذا االس��تدالل؛ َّ
ألن عىل بطالن التقليد يف األصول
أد َّلة عقلية ورشعية من كتاب وسنَّة وغري ذلك ،وذلك ٍ
وأيضا َّ
فإن املق ِّلد
كاف يف النكريً .
َّ
َّ
يف األص��ول يق��دم عىل ما ال يؤمن أن يكون جهلاً ؛ َّ
ألن طري��ق ذلك االعتقاد ،واملعتقد
يتغي يف نفس��ه عن صفة إىل غريها ،ولي��س كذلك الرشع َّيات؛ ألنهَّ ا تابعة للمصالح،
ال رَّ
وال يمتن��ع أن يك��ون م��ن مصلحته��م تقلي��د العل�ماء يف مجي��ع تلك األح��كام ،وذلك

ال يتأتَّ��ى يف أص��ول الديانات ،عىل أن الذي يقوى يف نفيس َّ
أن املق ِّلد يف أصول الديانات
َّ
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معفو عنه ،وإنَّ�ما قلنا ذلك ملثل هذه
 وإن كان خمط ًئ��ا يف تقلي��ده -غ�ير مؤاخذ به ،وأنَّه ٌّاألئمة قطع مواالة
الطريق��ة الت��ي قدَّ مناها؛ ألنيِّ مل أجد أحدً ا من الطائف��ة وال من َّ

حجة عقل أو رشع .وليس
من سمع قوهلم واعتقد مثل اعتقادهم ،وإن مل يسند ذلك إىل َّ
ألح��د أن يقولَّ :
إن ذل��ك ال جيوز؛ ألنَّه يؤدي إىل اإلغراء ب�ما ال يؤمن أن يكون جهلاً ؛

ألن هذا املق ِّلد ال يمكنه أن يعلم ابتدا ًء َّ
وذل��ك ألنَّه ال يؤ ِّدي إىل يشء من ذلكَّ ،
أن ذلك
أيضا أن يعلم س��قوط العقاب
س��ائغ له ،فهو خائف م��ن اإلقدام عىل ذلك ،وال يمكنه ً

عنه فيس��تديم االعتقاد؛ ألنَّه إنَّام يمكنه أن يعلم ذلك إذا عرف األصول ،وقد فرضنا أنَّه
مق ِّلد يف ذلك كله ،فكيف يعلم إس��قاط العقاب فيكون مغرى باعتقاد ما ال يؤمن كونه
جهلاً أو باس��تدامته؟ وإنَّام يعلم ذلك غريه من العلامء الذين حصل هلم العلم باألصول
وأن العلامء مل يقطعوا مواالهتم وال أنكروا عليهم ،ومل يسغ ذلك هلم إلاَّ
وسربوا أحوالهَّ ،

بعد العلم بسقوط العقاب عنهم ،وذلك خيرجه عن باب اإلغراء(.)84(»)...)83

 .13احلقيق��ة الرشعي��ة :يف املوضوع األول :الفرق بني القرآن واإلس�لام واإليامن:

ً
مناقش��ا هذا ال��رأي بنقل��ه آراء بعض علامء اإلمام َّية يف مس��ألة احلقيق��ة الرشع َّية
يجُ يب

لأللف��اظ(« :)85وأجيب عنه بام أجيب به عام تقدم من األقوال ،وأنت إذا عرفت ما مىض
علي��ك ،عرفت ما يرتتَّب عىل هذا القول من الفس��اد .ونقل عن بعض العلامء املح ِّققني
من أصحابنا اإلمام َّية قدَّ س اهلل أرسارهم ،أنَّه التصديق باللس��ان والقلب م ًعا ،مس��تدلاًّ

عىل ذلك بأنَّه -لغ ًة -التصديق ،فيجب أن يكون -رش ًعا -عىل حدِّ ما هو يف اللغة ،وإلاَّ

رشعي ،والنقل خالف
اللغوي إىل معنى
لزم النقل ،يعني نقل الش��ارع اللفظ عن معناه
ّ
ّ
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األصل ،إذ األصل بقاء اللفظ عىل معناه ،حتَّى يأيت اليقني بدليل ُّ
يدل عىل النقل ،وحيث
يقيني ،ف�لا نقل .مضا ًفا إىل ذلك ،أنَّه لو نقل يف الرشع ،لكان ذلك معلو ًما عند
ال دلي��ل
ّ

املترشع�ين عىل حدِّ غريه من املنق��والت الرشع َّية -إن ثبت َّ
أن هناك حقيقة رشع َّية -كام
ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ا َّدع��ى ذلك يف كثري من املوضوعات ،كالصالة ،والصيام ،واحلج ،والزكاة ،وأمثاهلا من

املوضوعات.

إن هذا النقل مل يكن عند أه��ل الرشع معلو ًما فال نقل ،وحيث إنَّه ثبت َّ
وحي��ث َّ
أن

اإليامن رش ًعا هو التصديق -كام هو يف اللغة كذلك ،-فحينئذ ُيقالَّ :
إن ذلك التصديق ال
اء ُه ْم َما َع َر ُفوا َك َف ُروا بِ ِه﴾(،)86
جيوز أن يكون هو املعرفة القلب َّية ،فقط لقوله تعاىل﴿ :ف َلماَّ َج َ
َان ع ِ
��ر َك ْي َ
اق َب ُة
﴿و َج َحدُ وا هِ َبا َو ْاس�� َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُس ُ
فك َ َ
ولقول��ه تعاىلَ :
��ه ْم ُظ ْلماً َو ُع ُل ًّوا َفا ْن ُظ ْ
ِ ِ
ِ
اب َآ َمنَّا ُق ْل مَل ْ ت ُْؤ ِمنُوا
ين﴾( ،)87وال التصديق
ا ْل ُـم ْفسد َ
اللساين ،لقوله تعاىل﴿ :قا َلت الأْ َ ْع َر ُ
ّ
َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َو َلـماَّ َيدْ ُخ ِل الإْ ِ يماَ ُن فيِ ُق ُلوبِك ُْم﴾( ،)88فال بدَّ من أن يكون هذا التصديق
اجلارحتني :القلب واللسان .هذا هو القول اخلامس وما له من دليل ،وقد
تصدي ًقا بِ ِكال
َ
حل��ا ألن يكون ر ًّدا له ،ف�لا نطيل الكالم
ر َّده بع��ض حم ِّقق��ي األصح��اب ،بام ال أراه صا ً
ِ
بذكره ،ولع َّلنا نختار هذا القول ،فإنَّه -يف نظرنا -أقرب األقوال إىل الصواب.
الس��ادس -وهو املنقول املنس��وب إىل بعض أصحابنا واألش��عر َّية :-إنَّه التصديق

القلب��ي فقط ،مس��تد ِّلني عىل ذلك بأنَّه -لغ ًة -هو التصديق ،وملا ورد نس��بته إىل القلب،
ّ
أي تصدي��ق كان ،ب��ل تصديق الرس��ول يف ِّ
عرفن��ا َّ
كل
أن امل��راد بالتصدي��ق
القلب��ي ال ّ
ّ
ِ
��م جميؤه به بالرضورة من الدين ،وال جيوز محل��ه عىل غريه ،إذ يلزم ذلك أن يكون
م��ا ُعل َ

وجم��ازا يف اآلخر ،وكالمها خالف
لفظ اإليامن مش�تركًا ب�ين معنَ َيني ،أو حقيقة يف يشء
ً

مقرر يف حم ِّل��ه من علم األصول ،فعىل هذا يكون النطق باللس��ان مبينًا
لألص��ل ،كام هو َّ
لظهوره ،وكاش�� ًفا عن حصوله ،ال جز ًءا داخ�ًل�اً يف حقيقته ،وهكذا األعامل الصاحلات
ثم��رات مؤكَّدات ،ال أنهَّ ا أجزاء داخالت ،هذه هي التي ظفرنا هبا من األقوال يف حتقيق

حقيقة اإليامن»(.)89

 .14علوم القرآن :يف موضوع القرآن والتفسري والتأويل( ،)90فقد تعرض فيه ِ
احل يِّ ّل
َّ
َّ
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حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

وتع��رض يف هذا املوضوع إىل
اصطالحا،
إىل أصل كلمة التفس�ير والتاوي��ل وتعريفهام
ً
َّ
آداب املف�ِّس� ،ويف موض��وع املحكم واملتش��ابه يف القرآن( ،)91فقد تع��رض فيه ِ
احل يِّ ّل إىل
َّ
رِّ
واصطالحا ،و َذكَر َّ
أن يف القرآن قس��مني :قس��م حمكم،
تعريف املحكم واملتش��ابه لغ�� ًة
ً
َّ
وقس��م متش��ابه ،وقال َّ
واستدل
إن القرآن ك َّله حمكم وك َّله متش��ابه وك ُّله حمكم ومتشابه،

وتع��رض إىل تفس�ير اآلي��ة املخصوص��ة يف املوض��وع ،وهي قول��ه تعاىل:
بالرواي��ات،
َّ
﴿ه��و ا َّل ِذي َأنْ��ز ََل ع َلي َ ِ
��ن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات
��اب ٌ
َاب ِمنْ�� ُه َآ َي ٌ
ات محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّ
ك ا ْلكت َ
َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش هِ َ
َ ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ي��ن فيِ ُق ُل هِ
َ��اء ت َْأ ِويلِ ِه َو َما َي ْع َل ُم
وبِ ْم َز ْيغٌ َف َي َّتبِ ُع َ
َف َأ َّم��ا ا َّلذ َ
َ��اء ا ْلف ْتنَة َوا ْبتغ َ
ون َما ت ََش��ا َب َه منْ ُه ا ْبتغ َ
ون َآمنَّا بِ ِه ك ٌُّل ِمن ِعن ِ
ِ
ت َْأ ِوي َل��ه إِلاَّ اهللُ والر ِ
ْ��د َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِلاَّ ُأو ُلو
اس��خُ َ
ْ
ُ
ون فيِ ا ْلع ْل ِم َي ُقو ُل َ َ
َ َّ
ِ ()92
الأْ َ ْل َب
اإلمامي يف َمن
وتعرض ألقوال املفسرِّ ين من املذاهب األربعة واملذهب
ّ
اب﴾ َّ ،

ه��م املخصوصون يف اآلية الكريمة .ويف موضوع الق��رآن ال حتريف فيه( ،)93وتكلم فيه
يف املرحل��ة األوىل :وهي وق��وع الزيادة فيه ،ويف املرحلة الثاني��ة :وهي مرحلة النقيصة،

ويف املرحلة الثالثة :يف وقوع التحريف فيه من حيث النظم والتأليف واجلمع والتدوين،
ِّ
واملتأخر نزولاً عىل املتقدِّ م
وذلك كتقديم الناس��خ عىل املنسوخ ،واملتش��ابه عىل املحكم،

في��ه( .)94ويف موض��وع القرآن ووقوع النس��خ في��ه( ،)95املرحلة األوىل :يف س��بب نزول
ه��ذه اآلية ،املرحلة الثانية :يف ق��راءة هذه اآلية ،املرحلة الثالثة :يف حقيقة أصل النس��خ

بحس��ب مصطلح أهل الرشع ،املرحلة الرابعة :هي َّ
أن النس��خ عندن��ا جائز عقلاً واقع
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نقلاً  ،املرحلة السادسة :قالواَّ :
إن املنسوخ إ َّما أن يكون هو احلكم فقط ،أو التالوة فقط،
��خ ِم ْن
أو مها م ًعا ،ويف املرحلة الس��ابعة :اختلفت كلمة املفسرِّ ين يف قوله تعاىل﴿:ما َنن َْس ْ
َآي ٍة َأو ُنن ِْس��ها ن َْأ ِ
ت بِخَ يرْ ٍ ِمن َْها َأ ْو ِم ْثلِ َها َأ مَل َت ْع َل ْ َ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾( ،)96اخلوض
َ
َ ْ
��م أ َّن اللهََّ َعلىَ ك ُِّل يَ ْ
ْ
يف الب��داء( .)97ويف موضوع القرآن واإلعجاز( ،)98تك َّلم فيه عىل وجوه اإلعجاز ،وتك َّلم
عىل الرصفة ومن قال فيها ،ويف علم القراءات ،وذلك يف القرآن وأنَّه ال حتريف فيه(،)99
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

فقال يف االس��تدالل ع�لى عدم التحريف ودعوى النقص في��ه« :أ َّما الكالم عىل املرحلة
الثانية -وهي مرحلة النقيصة -فقد ذهب إليها من شوا ِّذ املسلمني فريق ضعيف اعتمد
يف ذلك عىل روايات ش��ا َّذة مرسلة أو مؤولة ،فال يعتمد عليها وال يركن إليها بوجه من

الوجوهَّ ،
العقيل والفحص التارخيي ليدلاَّ ن دالل ًة قطع َّي ًة عىل بطالن دعوى
وأن االعتبار
ّ

وقوع النقص فيه ،فإنَّه مل يبلغ اهتامم أ َّمة من األمم يف كتبها املقدَّ س��ة معش��ار ما بلغ إليه
مدونًا يف الصدور
اهت�مام األ َّمة اإلس�لام َّية يف كتاهبا املقدَّ س القرآن الكريم ،ولق��د كان َّ
مدونًا يف الس��طور ،ولقد ُح ِفظ ك ُّله يف عهد صاحب الرسالة ،ولقد ختمه
قبل أن يكون َّ
بعض الصحابة الكرام أمام الرس��ول العظيم ،ولقد ُع ِرف من الصحابة أشخاص بأنهَّ م

النبي
وقراء ،مثل :زيد بن ثابت ،ومثل :عبد اهلل بن مس��عود الذي روي عن ّ
ح َّفاظ َّ
غضا طر ًّيا جديدً ا كام ُأنزل فليقرأه بقراءة
يف ح ِّق��ه أنَّه قال( :من أراد أن يقرأ القرآن ًّ
اب��ن أم معب��د)( ،)101(»)100واعتم��د يف موضوع القرآن ووقوع النس��خ في��ه ،عىل وجود
��خ ِمن َآي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِخَ يرْ ٍ ِمن َْها َأ ْو
َ
النس��خ يف القرآن ،من خالل قوله تعاىل﴿ :ما َنن َْس ْ ْ َ ْ

َ
ِ ِ َ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾( ،)102وذلك يف املرحلة الثانية« :يف قراءة هذه
م ْثل َه��ا أ مَل ْ َت ْع َل ْم أ َّن اهللَ َعلىَ ك ُِّل يَ ْ
ِ
بضم النون وكرس الس�ين ،وق��رأ الباقون بفتحها -أعني
اآلية ،قرأ ابن عامر :ما نُنس��خ ِّ
وتوجه قراءة ابن عامر بوجهني :أحدمها :أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى
النون والسني-
َّ

واحد ،فليس يف رباعي هذا الفعل ،زياد ًة عىل ثالث ِّيه يف معناه .ثانيهامَّ :
أن اهلمزة يف أنسخ
هي مهزة الصريورة واجلعل ،وليست هي مهزة الت ِ
َّعدية؛ َّ
ألن
الثالثي -وهو نسخ -متعدٍّ
ّ
بنفس��ه فال حيتاج يف الت ِ
َّعدية إىل واس��طة ،فمعنى أنس��خه -عىل هذا -جعله ذا نسخ ،كام
()103
َ
َ
ثم إنَّه قرأ ابن كثري وأبو
ب ُه﴾ َّ ،
يقال :أقربه جعله ذا قرب ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم أ َما َت ُه َفأ ْق رَ َ

عمرو :ن َ
َنس��أها بفتح النون واهلمزة ،وهو جمزوم بالرشط ،وال ترتك اهلمزة يف مثل هذا؛
َّ
ألن سكوهنا عالمة اجلزم ،وهو من النيسء ،وهو التأخري ،ومنه قوله تعاىل﴿ :إِ َّنماَ الن يَِّس ُء
َّ
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حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

ِ
ِ ِ
()104
س��مي بيع
ِز َيا َد ٌة فيِ ا ْل ُك ْف ِر ُي َض ُّل بِه ا َّلذ َ
ين َك َف ُروا حُي ُّلو َن ُه َع ًاما َو حُ َ
ي ِّر ُمو َن ُه َع ًاما﴾  ،ومنه ِّ

األجل نس��يئة ،وقال أهل اللغة :أنس��أ اهلل أجله ،ونس��أ يف أجله ،يعني َّ
أخر وزاد .ومنه

رسه النيسء يف األج��ل والزيادة يف الرزق فليصل رمحه)( ،)105ومنه قول
قول��ه( :من َّ
بضم النون وكرس
العرب :أنس��أت اإلبل عن احلوض أنس��أها إذا أخرهتا ،وقرأ الباقون ِّ

ثم َّ
إن األكثر محلوه عىل النسيان الذي هو ضدّ الذكر ،ومنهم من
الس�ين ،وهو النسيانِّ ،
محل النسيان عىل الرتك ،عىل حدِّ قوله تعاىل﴿ :و َل َقدْ َع ِهدْ نَا إِلىَ َآ َد َم ِم ْن َق ْب ُل َفن يَِس َو مَل ن ِ
َجدْ
َ ْ
ِ
اء َي ْو ِم ِه ْم َه َذا
َل ُه َعز ًْما﴾( ،)106بمعنى فرتك ،وقوله تعاىلَ ﴿ :فا ْل َي ْو َم َنن َْس ُ
��اه ْم َكماَ ن َُس��وا ل َق َ
ون﴾( )107يعني نرتكهم ،هذه بعض قراءات اآلية ،وقرأ آخرون:
َو َم��ا كَانُوا بِ َآ َياتِنَا يجَ ْ َحدُ َ

ما ننس��ك من آية أو ننس��خها ،وقرأ آخرون( :ما ننس��خ من آية أو ننس��كها)( .»)108ويف

موضوع القرآن واللغة العرب َّية ،وذلك يف االس��تدالل ع�لى عرب َّية القرآن الكريم وليس
في��ه دخيل م��ن اللغات األخ��رىَّ ،
وأن بعض املغرض�ين وعديمي الفهم نعت��وا القرآن

الكري��م باخللط ،فقال املصنِّف« :ومن ذلك ما وقع م��ن اخللط واخلبط يف فهمه ما وقع
﴿و َأن ِْف ُقوا ِم ْن َما َر َز ْقنَاك ُْم ِم ْن َق ْب ِ
��ل َأ ْن َي ْأ يِ َت َأ َحدَ ك ُُم
يف س��ورة املنافقني وهي قوله تع��اىلَ :
لحِِ
ِ
��ول َر ِّب َل ْولاَ َأ َّخ ْرتَنِي إِلىَ َأ َج ٍل َق ِر ٍ
ا ْل َـم ْو ُت َف َي ُق َ
ني﴾(،)109
الصا َ
يب َف َأ َّص��دَّ َق َو َأك ُْن م َن َّ
ووج��ه االعرتاض يف هذه اآلية الكريمة أن ُيقال -وقد قيل :-إنَّه كيف عطف (أكن)-
وهو جمزوم -عىل أصدق -وهو منصوب -واالتِّفاق بني حركات املعطوف واملعطوف

عليه يشء ال يقبل النقاش .ونجيب عنه:

َّأولاً  :إن هذه اآلية ُق ِرئت بنصب أكون ،فعىل هذه القراءة ال جدال وال نقاش.
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ثان ًيا :إنَّه بنا ًء عىل قراءة اجلزم هو َّ
أن عطف الفعل املجزوم عىل الفعل املنصوب إذا

كان َّ
حم��ل ذلك الفعل املنصوب هو اجل��زم؛ لكونه يف املعنى واق ًعا موقع اجلواب للرشط
املوجود ،يشء وارد بكثرة عند العرب ،وله شواهد يف االستعامل ،ومن هذا الباب قول
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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اإليادي:
احلجاج
ّ
خارجة بن َّ
ق�����اب�����ل�����وين ب���ل���ي���ت���ك���م ل���ع�ِّلِّ

أص��احل��ك��م وأس���ت���درج ن���وي���ا»

()110

 .15عل��م الفق��ه :يف موض��وع الق��رآن الكري��م وبعض حك��م األحكام وفلس��فة

الترشيع( ،)111فيقول« :فاتِّس��اق الترشيع أو النظام واستوس��اقه بحاجة إىل أن يركّز عىل

دعائم ثالث :أحدها :قناعة املك َّلف قناعة نفس�� َّية بحاجة إىل تنظيم رشع وترشيع نظام،
اهلوة الس��حيقة وامله��وى العميق .ثانيها :اإليامن بأهل َّية
وإلاَّ دفعت به احلر َّية املطلقة إىل َّ
املرشع لذلك الترشيع ،واالعتقاد بأحق َّيته يف وضع ذلك النظام ،وإلاَّ مل يرضخ الرضوخ
ِّ

يتمسك بذلك الترشيع ،ثالثها :اعتقاد املك َّلف
املطلوب ،ومل يستجب لذلك النظام ،ومل َّ

يعزز أحكامه
بع��دل النظ��ام واعتداله ،وأنَّ��ه ال رسف فيه وال تطفيف ( )...فهو حي��ث ِّ
باحلك��م الباهر من إجياد نف ٍع أو دفع ٍ
رضر مجعت بني احلكمة والس��هولة ،يعمل املك َّلف
()112
ثم يرضب مثلاً
فيعل��م أن ترشي ًعا كهذا يدور به إىل املصلحة ،ويدرأ عنه املفس��دة» َّ ،

ليس��ند رأيه فيقول« :إن من مجلة ما أشار إليه القرآن الكريم من حكم األحكام وفلسفة
َك ع ِن ا ْلـم ِ
الترشيع ما جاء يف أمر احليض من قوله تعاىل﴿ :و َي ْس َ
ح ِ
يض ُق ْل ُه َو َأ ًذى
��أ ُلون َ َ
َ

َفاعت َِز ُلوا النِّس��اء فيِ ا ْلـم ِ
ح ِ
ُوه َّن ِم ْن َح ْي ُ
ث
وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن َفإِ َذا َت َط َّه ْر َن َف ْأت ُ
يض َولاَ َت ْق َر ُب ُ
ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ويس��تمر يف توضيحه ()...
ين﴾(،)113
��ب الت ََّّوابِ َ
ب ا ْل ُـم َت َط ِّه ِر َ
ني َو حُي ُّ
ُ��م اهللُ إِ َّن اهللَ حُي ُّ
َأ َم َرك ُ
ُّ
ترى َّ
أن هذه اآلية الكريمة أملعت ببديع اإلش��ارة ،وأشارت ببليغ العبارة إىل حكمة هذا
احلكم ،وفلس��فة هذا الترشي��ع ،وهو وجوب جتنُّ��ب املقاربة للحي��ض يف الوقاع .ترى
َّأولاً وقب��ل ِّ
كل يشء َّ
ربا عن الضمري الراجع إىل
أن اآلية الكريمة جعلت لفظة ً
(أذى) خ ً

احليض ،فرتاها قد جعلت احليض نفس األذى مبالغة يف التشديد وإبال ًغا للحكم بأبلغ
ثم تراها ثان ًيا أهبم��ت التعبري فلم تعينِّ كيفية اإليذاء
تأكي��د تنفر عنه الطبائع والنفوسَّ ،
وكم َّيت��ه ،ومل تع�ِّي�نِّ َّ
أن ذلك األذى هل هو القذر أم الرضر ،ومل يتبينَّ من ذا يكون متع ِّلق
ِّ
َّ
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املتكون م��ن مقاربة الزوجني يف الوقاع؛
ذل��ك اإلي��ذاء ،أهو الزوج أم الزوجة أم اجلنني
ِّ
أن َّ
لتبينِّ َّ
الكل يف هذا اإليذاء عىل حدٍّ سواء ،فأهبمت للتعميم وأمجلت؛ ليكون من وراء
ثم هي الثالثة األخرى من
هذا اإلمجال تفاصيل وتفاصيل س�تراها يف العاجل القريبَّ .
مزايا هذا التعبري األنيق تعبريه سبحانه ِمن قائلَ ﴿ :فاعت َِز ُلوا النِّساء فيِ ا ْلـم ِ
ح ِ
ْ
يض﴾ فعبرَّ
َ
َ َ

باالس��م الظاهر -وهو قوله :املحيض -ومن جيهل نكتة هذا التعبري الدقيق قد خي َّيل إليه
عز ِمن قائل( :ويس��ألونك عن املحيض
جه�ًل�اً أن املوق��ع يف التعبري للضمري ،كأن يقول َّ
َك ع ِن ا ْلـم ِ
ح ِ
يض ُق ْل ُه َو َأ ًذى
قل هو أذى فاعتزلوا النساء فيه) بدل أن يقول﴿ :و َي ْس َأ ُلون َ َ
َ
َفاعت َِز ُلوا النِّس��اء فيِ ا ْلـم ِ
ح ِ
ُوه َّن ِم ْن َح ْي ُ
ث
وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن َفإِ َذا َت َط َّه ْر َن َف ْأت ُ
يض َولاَ َت ْق َر ُب ُ
ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ين﴾ ،وهذا -إن وقع -فمبعثه اجلهل بام
ب الت ََّّوابِ َ
ب ا ْل ُـم َت َط ِّه ِر َ
ني َو حُي ُّ
َأ َم َرك ُُم اهللُ إِ َّن اهللَ حُي ُّ

وراء هذا التعبري من رمز أو رموز؛ ذلك َّ
أن الرشيعة اإلسالم َّية -وهي الوسط يف الرشائع،
وترشيعها هو العدل واالعتدال -مجعت بني احلكمة والس��هولة ،فاتخَّ ذت طري ًقا وس ًطا

ال أم��ت وال عوج فيه ،فلم تكن لتتز َّمت يف هذه املس��ألة تز ُّمت اإلرسائيل ِّيني -اليهود-
أيضا مجاع��ة من مرشكي اجلاهل َّي��ة يف أنهَّ م يتو َّق��ون احلائض تو ِّق ًيا ش��ديدً ا
وع�لى ذل��ك ً

ال ه��وادة فيه ،يعتزلوهنا يف املضاجعة ،فضلاً عن املواقعة ،وال تُؤاكَل وال تُش��ارب ،بل
املر املقيت ،فلم
ويعزلوهنا عن املس��كن عند الكثري ،وهذا تز ُّمت ال وجه له إلاَّ التحكُّم ُّ

تتز َّم��ت الرشيعة اإلس�لام َّية ه��ذا التز ُّمت الش��ديد ،ومل تكن لتتف َّلت تف ُّل��ت النصارى
 املس��يحيني -فاسرتس��لوا مع احلائض اسرتس��الاً تكون معه األرضار واملحاذير ،فلميعتزلوها حتَّى يف املواقعة ،فضلاً عن املساكنة واملضاجعة.
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وهنا نرى َّ
أن الرشيعة اإلسالم َّية اتخَّ ذت األمر الوسط واالعتدال ،فلم تُوجب عىل

ال��زوج إلاَّ حرم��ة املواقعة للزوجة يف ِّ
خاصة ،فم��ن هنا تعرف َّ
أن
حم��ل احليض ومكانه َّ
َك ع ِن ا ْلـم ِ
لف��ظ (املحيض) يف َّأول اآلية -وهو قوله﴿ :و َي ْس َ
ح ِ
يض﴾ -هو مصدر
��أ ُلون َ َ
َ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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بمعنى احليض ،ويف آخر اآلية -وهو قولهَ ﴿ :فاعت َِز ُلوا النِّساء فيِ ا ْلـم ِ
ح ِ
يض﴾ -هو اسم
ْ
َ
َ َ
ٍّ
حمل بمعنى مكان احليض ال مصدر وال اس��م زمان ( ،)...وهذه أرضار تلحق الزوجني
املتك��ون منهام عن��د ذاك ،مضا ًفا إىل القذر
عن��د الوق��اع يف املحيض ،ب��ل وتلحق اجلنني
ِّ
تشمئز منه النفوس وال ِّطباع ( ،)...فإننا نرى القرآن الكريم حكم يف أمر احلائض
الذي
ُّ

بحكم�ينِّ ،
لكل حك ٍم نصيب��ه البليغ من احلكمة والفائدة يتجلىَّ هبام بليغ فلس��فة الرشع
ُ

خاصة،
ورس الترشيع :أحد احلُكمني :حتريم مقاربة احلائض يف الوقاع يف مكان احليض َّ
ّ
أذى ،وثاين احلُكمني :انتهاء التحريم بحصول النقاء والطهارة ،أما احلكمة يف
وع َّللته بأنَّه ً

األول فقد ذكر علامء الترشيح وأهل الفن من علامء الفس��يولوجيا واحلاذقون من
احلكم َّ
األط َّب��اء ،وب َّينوا حال الرحم يف حال احليض ،وذكروا َّ
أن املهبل وقصبة الرحم وقاعدته
واملبيضني واألغشية ُّ
وكل أجزاء الرحم حني نزف الدم يكون يف حالة خمالفة حلالته عند

خل��وه من ذلكَّ ،
فإن أجزاءه املش��تغلة بقذف الدم خترج عن حالته��ا الطبيع َّية ،وحتدث
ِّ

فيها تش��نُّجات والتهابات يؤ ِّثر عليها يف تلك احلال ّ
نفساين ،فإذا
جسامين أو
كل عارض
ّ
ّ
عرض��ت مع نزف الدم عارضة الش��هوة للرحم وإنزال املني للحائض ،اش��تغل الرحم
ُّ
وختتل مجيع أج��زاء الرحم ،ور َّبام أ َّدى
بام يعاكس ش��غل نزف الدم ،فتعاك��س األمران،

ذل��ك إىل رضر بليغ ومرض ش��ديد ،وقد ي��ؤ ِّدي إىل اهلالك ،وإذا علق��ت املرأة باجلنني
يف تل��ك احلال ،يك��ون اجلنني ضعيف العض��لُّ ،
خمتل العصب والدماغ ،غري متناس��ب
معتوه��ا أو جمنونًا أو أبله يف أكثر األحي��ان ،وإذا عرض للحائض
األعض��اء ،ور َّبام ولِد
ً
نفساين من فرح أو حزن شديدَ ين أ َّدى ذلك -يف الغالب -إىل أمراض عصب َّية أو
عارض
ّ
جرت إىل الفلج الش ِّقي أو التا ّم أو السكتة أو اهلالك ،وإذا جامع الرجل زوجته
قلب َّية ر َّبام ّ
احلائ��ض رست حالة الرحم والتهاباته إىل قصبة الذكر وأفس��دت الغ��دد املنو َّية واملثانة

ثم
وربم أ َّدت إىل خلل والتهابات يف الكليتَني وأبطلت عملهام
الفسيولوجيَّ ،
ّ
واألنثيني ،اَّ
َّ
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ِ
حرمت الرشيعة ببالغ حكمة
م��ن بعد ذلك الورم العام وحبس البول واهلالك؛ ولذلك َّ
اهلل ()...وبليغ رمحته ،اجلامع مع احلائض؛ حلفظ الزوج والزوجة والنس��ل .ومن خالل

تش��ع لنا حكمة أخرى يف املقام هي احلكم��ة الثالثة :حرمة طالق احلائض،
ه��ذه احلكم
ُّ

رصحت ب��ه بعض النصوص،
وذل��ك أنَّن��ا إن ذهبنا إىل اجتامع احليض م��ع احلمل ،كام َّّ
(إن احلامل ر َّبام قذفت بال��دم)( ،)114كان هناك حكمتان :وهي دفع
ومث��ل قوهلمَّ :

اختالط النس��ل وختالط األنس��اب؛ الحتامل أن يكون يف الرحم نطفة يخُ ش��ى أن ختتلط
بنطف��ة ثاني��ة ،وهذا مضا ًف��ا إىل احلكمة التي س��تأتيك اآلن .أ َّما إذا ذهبن��ا إىل َّ
أن احلمل

رصحت به بعض النصوص األُخر مثل قوهلم( :ما كان
ال جيتم��ع مع احليض كام َّ
اهلل ليجم��ع احليض مع احلبل)( ،)115جت َّلت لنا حكمة أخ��رى هي حفظ املرأة واملحافظة

عليه��ا عن أن تطرقها العوارض النفس�� َّية واآلالم املرهقةَّ ،
فإن حالة احليض أخطر دور

م��ن األدوار عىل امل��رأة؛ لرسعة تأ ُّثرها حينذاك باآلالم والعوارض النفس�� َّية ،وأخطرها

عليها هو الطالق ،وذلك واضح ال س�ترة فيه .وها هنا وقد عرفت مبلغ تلك األخطار
املتو ِّلدة عن وقاع احلائض يف املحيض تعرف جل ًّيا كيف َّ
أن اآلية الرشيفة مجعت فأوعت
وأوردت املع��اين الكثرية باأللف��اظ القليلة ،بل مجعتها مجي ًعا بلفظ��ة واحدة ،وهي كلمة
ٍ
ومورد ٍ
غزير أنهَّ ا مس��تجيبة ِّ
لكل
جم
معنى ٍّ
(أذى) ،وه��ذه الكلمة مضا ًفا إىل ما فيها من ً

زمان ومكان ،يستطيع ّ
كل زمن أن يط ِّبقها عىل ما فيه من معرفة وثقافة»(.)116
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ويف موض��وع الق��رآن الكريم واالجته��اد والتقليد( ،)117يبتدأ بع��رض اآلية الدا َّلة
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف�� ًة َف َل ْولاَ َن َف َر
َان ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
﴿وم��ا ك َ
ع�لى االجتهاد والتقليد من قوله تع��اىلَ :
ِ ٍ ِ
ِ
��م َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ
ي��ن َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُع��وا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم
م ْ
��ن ك ُِّل ف ْر َقة من ُْه ْ

()118
ي َ
يقس��م املوضوع عىل مراحل :املرحل��ة األوىل :يف تعريف االجتهاد
��ذ ُر َ
حَ ْ
ثم ِّ
ون﴾ َّ ،

وما هو يف معناه أو حقيقته( ،)119املرحلة الثانية :ينقسم االجتهاد إىل مطلق وجتزي(،)120
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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يصح فيه -املجتهد
املرحل��ة الثالثة :يف
يصح فيه االجتهاد وما ال ُّ
املجتهد فيه -يعني فيام ُّ
َ
في��ه( ،)121املرحل��ة الرابع��ة :يف ما حيتاج إلي��ه املجتهدون من العلوم الت��ي تكون رشائط

لتح ُّقق االجتهاد( ،)122املرحلة اخلامسة :يف التخطئة والترصيف( ،)123املرحلة السادسة:
للنبي أن يعمل باالجتهاد أو ال؟( ،)124املرحلة الس��ابعة :يف التقليد،
يف أنَّه هل جيوز ّ
()125
ّ
يستدل
وتعرض فيه ألمور منها تعريفه ،ويف الدليل عىل جواز التقليد
وفيه بحوث َّ ،

عليه باألد َّلة األربعة :الكتاب ،والسنَّة ،واإلمجاع ،والعقل ،واشرتاط األعلم َّية يف مرجع
التقليد ،واشرتاط احلياة(.)126

 .16عل��م األصول :يف موضوع القرآن وأنَّه ال حتري��ف فيه( ،)127وذلك يف املرحلة

أن هذا املعنى الذي ذكرناه ،من َّ
الثالث��ة :يف وقوع التحريف فيه ،وه��و َّ
أن القرآن الكريم
مل يوص��م بوصم��ة وق��وع التحريف فيه ،ه��ي ميزة الق��رآن الكريم ،انامز هبا عىل س��ائر

الكتب املقدَّ س��ة ،مثل التوراة واإلنجيلَّ ،
معرضا للتحريف؛
فإن تلك الكتب قد وقعت
ً
ٌ
املحرفني ،ولنا عىل ذلك دليالنٌ :
تفصييل.
ودليل
دليل إمجا ّيل،
فتالعبت هبا أيدي ِّ
ّ

االمجايل عىل وق��وع التحريف يف الت��وراة ،فهو َّ
َّأم��ا الدلي��ل
أن الت��وراة -باعرتاف
ّ

معرض��ا للتحري��ف،
اإلرسائيل ِّي�ين -عرضته��ا ع��وارض تق�ضي عليه��ا يف أن تك��ون
ً

وأ َّم��ا اإلنجي��ل ،فقد اعرتف الكثري من علامء املس��يح ِّيني أنهَّ ا مل تكتب عىل عهد املس��يح

عيس��ى ،وإنَّام كُتبت من بعده ،وقد تناقضت األناجيل فيام بينها يف كثري من التعاليم
والس رَي.
ِّ

وأم��ا الدليل التفصييل ،فهو َّ
أن الكتب املقدَّ س��ة عند الديانت�ين :الديانة اإلرسائيل َّية
َّ

 -اليهودي��ة ،-والديان��ة املس��يح َّية -النرصان َّي��ة -تنح�صر يف كتاب�ين مه��ا :العه��دان:

العه��د القديم -وهو التوراة ،-والت��وراة كتاب مقدَّ س يف نظر كلت��ا الديانتني اليهود َّية
ِ
��فرا .والعهد اجلديد -اإلنجيل -وجمموعه
واملس��يح َّية ،وتشتمل عىل تس��عة وثالثني س ً
َّ
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س��بعة وعرشون كتا ًبا ،واألناجيل الرائجة اليوم عند املس��يح ِّيني هي األناجيل األربعة:
إنجي��ل متَّ��ى ،وإنجيل يوحنَّ��ا ،وإنجيل لوق��ا ،وإنجي��ل مرقس ،وحي��ث تعرف ذلك
فلتع��رف َّ
أن التحريف والتالعب وقعا يف ِكلاَ الكتاب�ين :العهد القديم والعهد اجلديد،

التوراة واإلنجيل( .)128ويف موضوع القرآن وبطالن العمل بالقياس واالستحسان(،)129
()130
ثم يرتِّب األد َّلة
يعرض اآلية من قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َآهللُ َأ ِذ َن َلك ُْم َأ ْم َعلىَ اهللِ َت ْفترَ ُ َ
ون﴾ َّ ،
ويفسرِّ حسب املوضوع ،فيقول« :وهذه اآلية الكريمة قليل من كثري تلك اآليات ،فنراها
ُّ
يستدل هبذه اآلية الكريمة عىل بطالن
مس��تجيبة لكثري من الدعوات يف كثري من اآليات

ُّ
ُّ
يستدل هبا عىل بطالن
ثم
العمل بالقياس،
ويستدل هبا عىل بطالن العمل باالستحسانَّ ،
النص ،أو يقع فيه
الرجوع إىل أصالة الرباءة يف مش��تبه احلكم ش��بهة حتريم َّية حيث يفقد ّ
اإلمجال ،أو تتعارض النصوص ،فام أخرص لفظها وأكثر معناها ،وس��تأتيك بحوث ّ
كل

مفصلة مرشوحة ّ
كل يف املوضع الالئق به با ًبا بعد باب»( ،)131ويع ِّقب
م��ن هذه األقوال َّ
ثم يتبعه القول ببطالن العمل
قائلاً « :أ َّما الكالم اآلن
ُّ
فيختص ببطالن العمل بالقياسَّ ،
إن الفرق بني القياس واالستحسان؛ ليظهر جل ًّيا من تعريف ّ
ثم َّ
كل منهام
باالستحسانَّ ،

يف بابه تعري ًفا ال يبقي جمالاً لالرتياب ،وقبل الدخول يف ُصلب املوضوع نقدِّ م مقدِّ مة هلا

ُّ
ثم منها إىل البحث يف الصميم»(،)132
كل املس��اس أو بعض املس��اس يف صميم البحثَّ ،
َّ
استدل الشيعة اإلمامية من بطالن العمل بالقياس باألدلة األربعة(،)133
فاملرحلة األوىل:

«يقرر دليل العقل عىل بطالن العمل بالقياس عىل وجهني:
ثم قالِّ :
َّ

أن العقل حاكم َّ
أحدمه��ا :حكم العق��ل ببطالن العمل بالقياس عقلاً  ،بمعن��ى َّ
بأن
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حجة عقل َّي��ة ،ثانيهام :حكم العقل ببطالن العمل بالقياس
القي��اس ال يصلح ألن يكون َّ
أن العقل حاكم َّ
رش ًع��ا ،بمعنى َّ
حجة رشع َّية ،وحكم
بأن القياس ال يصل��ح ألن يكون َّ

يقرر عىل وجوه،
العق��ل عىل الوج��ه َّ
يقرر عىل وجوه ،وحكمه عىل الوج��ه الثاين َّ
األول َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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األول فانظر إليه بإمعان.
والكالم اآلن يف تقرير حكم العقل عىل الوجه َّ
َّ
األول -أعني حك��م العقل ببط�لان العمل بالقياس
إن حك��م العقل ع�لى الوجه َّ

يق��رر عىل وجوه عديدة ،منهاَّ :
إن العمل بالقي��اس ارتكاب طريق ال يؤمن معه
عق�ًل�اً َّ -

يقرر فيها دليل العقل عىل بطالن العمل
اخلط��أ ،وذلك قبيح ،هذا هو أحد الوجوه التي ِّ
بالقياس ،وأنت ترى َّ
األول الذي هو
يتكون منه قياس عىل هيئة الش��كل َّ
أن هذا الدليل َّ

من بداهة اإلنتاج بمكان ،ويكون صورة القياس املؤ َّلف هكذا :العمل بالقياس ارتكاب
طريق ال يؤمن معه اخلطأُّ ،
وكل ارتكاب طريق ال يؤمن معه اخلطأ قبيح ،فتكون النتيجة
املتكرر :-العمل بالقياس قبيح.
احلاصلة -بعد حذف
ِّ

أيضا َّ
األول من إجياب
وأنت ترى ً
أن هذا الش��كل قد تو َّفرت فيه رشائط الش��كل َّ

الصغ��رى وفعل َّيته��ا مع كل َّية الكربى ،وه��ذا حاصل كام تراه .يبق��ى الكالم عىل صدق
مقدِّ متي��ه ،أعني صغراه الت��ي هي املقدِّ مة األوىل ،وهي قولن��ا :العمل بالقياس ارتكاب

طري��ق ال يؤمن معه اخلطأ ،وك�براه التي هي املقدِّ مة الثانية ،وه��ي قولناُّ :
وكل ارتكاب

بطري��ق ال يؤم��ن مع��ه اخلطأ قبي��ح ،إذ ال ري��ب َّ
صحة
صح��ة النتيجة هي ف��رع عن َّ
أن َّ
املقدِّ مات ،فكان لزا ًما علينا التدليل عىل صدق هذه الناحية ،فنقولَّ :
إن االستدالل عىل

صحة املقدِّ مة األوىل -أعني صغرى القياس -تبينّ لك منه يشء أو بعض يشء من قبل،
َّ
وضوحا من بع��د ،واآلن نميل عليك ما تتجلىَّ لك ب��ه حقيقة احلال ِّ
بكل
وس��يزداد لك
ً
وضوح :اعل��م َّ
املقررة عند املنطق ِّيني -ثالثة أقس��ام :القياس،
أن
َّ
(احلجة التصديق َّية)َّ -

واالس��تقراء ،والتمثي��ل؛ ذلك َّ
الكل عىل
أن االس��تدالل
َّ
باحلجة إ َّما أن يكون م��ن حال يِّ ّ
حال جزئ َّياته -ومعناه ترتُّب احلكم:

ثم منه ينسحب احلكم إىل األفراد واألشخاص بالتَّبع.
َّأولاً  :عىل املعنى العامَّ ،
َّ
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ثان ًيا :وبالعرض ،وهذا يس��مى بـ(القياس) ،وللقياس عند املنطق ِّيني بحث واس��ع

األطراف يف متَّسع اجلهات .وإ َّما أن يكون من حال اجلزئ َّيات عىل حال كل ِّيها ،وهو هذا

وقس��م إىل :تا ّم ،وهو ما يصفح فيه حال مجيع اجلزئ َّيات ،وهذا
يس��مى بـ(االس��تقراء)ِّ ،
َّ

املقسم) فهو من هذا
يسمى بـ(القياس َّ
عندهم ليس استقراء عىل احلقيقة ،بل هو عندهم َّ
ٍ
حكم ومآلاً إليه ،وذلك كام يم ِّثلونه يف قوهلمُّ :
ناطق أو
كل
حيوان إ َّما ٌ
موضو ًعا أو يرجع اً
وكل غري ٍ
وكل ٍ
غري ٍ
حساسُّ ،
ناطقُّ ،
حساس ،تكون
ناطق من احليوان َّ
ناطق من احليوان َّ
ٍ
املتكررُّ :-
حس��اس .هذا هو االستقراء التا ّم أو
النتيجة عندهم -بعد حذف
كل حيوان َّ
ِّ

املقس��م ،وهو عند املنطق ِّي�ين يفيد اليقني .أما االس��تقراء الناقص فهو تت ُّبع أكثر
القياس َّ

كل ،كام يم ِّثلونه بقوهلمُّ :
كل حيوان
الكل أو حكم يِّ ّ
اجلزئ َّيات -ال ك ّلها-؛ إلثبات حكم يِّ ّ
الكل؛ ألهنم
ِّ
الكل أو حكموا به عىل يِّ ّ
حيرك فكَّه األس��فل عند املضغ ،جاءوا هبذا احلكم يِّ ّ
وجدوا َّ
أن األكثر من أفراد احليوان حمكوم هبذا احلكم ،مثل :اإلنسان والفرس واحلامر،

إىل غري ذلك ممَّا صادفوه من أفراد احليوان ،هذا هو االستقراء الناقص ،وهذا يفيد الظ َّن
عنده��م ال اليقني؛ جل��واز أن خيلف بعض األف��راد عند هذا احلك��م؛ َّ
ألن املفروض أنَّه

تت ُّب��ع أكثر األفراد ال َّ
كل األفراد .وق��د خت َّلف بعض األفراد عن هذا احلكم بالفعل ،فقد
وجدوا َّ
حيرك فكَّه األعىل عند املضغ فلم يطرد احلكم يف مجيع األفراد ،من
أن التمس��اح ِّ

أج��ل ذلك أفاد الظ�� َّن عندهم ال اليقني ،لكن ذل��ك إذا ُأريد منه احلك��م ،أ َّما إذا اكتفى
اجلزئي أفاد عنده��م اليقني بال كالم ،ك�ما ُيقال :بعض احلي��وان فرس وبعضه
باحلك��م
ّ

حيرك فكه األسفل عند املضغُّ ،
إنس��انُّ ،
أيضا كذلك ،ينتج قط ًعا
وكل إنسان ً
وكل فرس َّ
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َّ
حيرك فكَّه األس��فل عند املضغ ،فالنتيجة يقين َّي��ة بال ارتياب .هذا هو
أن بع��ض احليوان ِّ
االس��تقراء ِ
بكلاَ قس��ميه م��ن التا ِّم والناقص ق��د عرفتهام وعرفت ما هل�ما من األحكام،
كل
أ َّما إذا كان االس��تدالل
َّ
باحلج��ة التصديق َّية من حال أحد اجلزأي��ن املندرجني حتت يِّ ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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جزئي آخر يف ع َّلة احلكم
جزئي مع
اجلزئي اآلخر ،وبعبارة أوضح :ترشي��ك
ع�لى حال
ّ
ّ
ّ
ليثب��ت احلكم فيه -وهذا هو املعبرَّ عن��ه عند املنطقيني بـ(التمثيل) ،وعند الفقهاء وعلامء
األصول بـ(القياس) ،فالقياس عند علامء األصول هو التمثيل يف لس��ان املنطق ِّيني .ال بدَّ

يف التمثيل من مقدِّ مات ثالث عبرَّ عنها باألركان:

األوىلَّ :
إن احلكم ثابت يف األصل ،أعني املش َّبه به.

الثانيةَّ :
إن ع َّلة احلكم يف األصل هو الوصف اخلاص والنعت املخصوص.

الثالثة :إن ذلك الوصف املوجود يف الفرع ،أعني املش َّبه.
فحي��ث يتح َّقق العلم هبذه املقدِّ مات الث�لاث ،انتقل الذهن إىل كون احلكم ثابتًا يف

أيضا ثبوته يف األصل ،وذلك هو املطلوب يف التمثيل ،وليس يف املقدِّ مة األوىل وال يف
الفرع ً
املقدِّ مة الثالثة إش��كال أو بعض إش��كال ،إنَّام اإلشكال يف ثبوت املقدِّ مة الثانية ،وبثبوهتا

حجة القياس للمنطق ِّيني يف إثبات املقدِّ مة الثانية ،أعني كون ع َّلة احلكم يف األصل
يثبت َّ
عمدهتا عندهم
املش َّبه به هو تلك الصفة
َّ
اخلاصة ،ولذلك النعت املخصوص طرق كثرية َّ

طريقان:

يس��مى بطريق (ال��دوران) ،ومعناه ترتُّب احلكم ع�لى الوصف الذي
أحدمه��ا :ما
َّ

ل��ه صالح َّية العلية وجو ًدا وعد ًم��ا ،كرتتُّب احلرمة يف اخلمر عىل اإلس��كار ،فإنَّه ما دام
مس��كرا ،فهو حرام ،فإذا زال عنه اإلس��كار زالت عنه احلرم��ة ،قالوا :والدوران عالمة
ً
كون املدار -أعني الوصف -علة للدائر ،أعني احلكم.

ويسمى أيضا بـ(السرب والتقسيم)»(.)134
ثانيهام( :الرتديد)،
َّ

يتعرض إىل بعض املصطلحات
ث��م بعد أن يناقش آراء أهل امل َّل��ة يف تفنيد القياسَّ ،
َّ

يس��مى بـ :ختريج
يس��مى بـ :تنقيح املناط ،ومنها ما
الت��ي تتع َّل��ق بالقياس ،وهي منها ما
َّ
َّ
َّ
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يس��مى بـ :حتقيق املن��اط( ،)135ويف موضوع الق��رآن الكريم واالجتهاد
املن��اط ،ومنها ما
َّ
والتقلي��د( ،)136إذ قال« :املوق��ع الثالث من الكالم :يف جواز رج��وع العا ِّم ّي إليه يف ِّ
كل
أيضا كس��ابقيه ّ
حمل الكالم واخلالف ،فإن قلناَّ :
إن مدرك
مس��ألة اجتهد فيها هو ،وهذا ً
وج��وب التقليد هو الس�يرة العقالئ َّي��ة ،وهو رجوع اجلاه��ل إىل العامل فيام ه��و عامل به،
املتجزي ممَّن يص��دق عليه هذا العن��وان فنعمت حينذاك أد َّلة ج��واز التقليد
واملجته��د
ّ

هكذا .وإن قلنا َّ
بأن مدرك وجوب التقليد هو األدلة اللفظ َّية ،واس��تفدنا من تلك األد َّلة
اإلطالق أو العموم .أما لو قلنا َّ
يتم قيامها يف مثل هذه األحوال،
بأن السرية العقالئ َّية مل ّ

أن بناء العقالء مل يقم عىل الرجوع إىل مثله وال َّ
أو َّ
ُّ
ِّ
والشك
الشك يف هذه الناحية،
أقل من
يف املق��ام ٍ
كاف يف ع��دم جواز الرجوع؛ ذل��ك َّ
أن بناء العقالء أو الس�يرة العقالئية دليل
ِّ
ِّ
الش��ك يف حصوله
الش��ك يف عمومه وإطالقه ،فال بدَّ يف
يتمس��ك عند
ُل ِّب ّي ال لس��ان له َّ

خاص��ة ،وهكذا احلال إن
م��ن األخذ بالق��در املتي َّقن ،وهو الرج��وع إىل املجتهد املطلق َّ
مل نس��تفد اإلطالق أو العموم م��ن األدلة اللفظ َّية ،ونقول :إنهَّ ا إنَّام س��يقت؛ لبيان أصل

ترشي��ع التقليد ال لبيان كيف َّيته ،كام هو احلال يف كث�ير من اإلطالقات والعمومات ،هذا

بالنظ��ر إىل الرج��وع إليه يف فتواه ،أ َّما الرجوع إلي��ه يف احلكومة ،ونفوذ تلك احلكومة يف
فصل اخلصومة ،فاألمر فيه أش��دُّ إشكالاً ممَّا س��بق من تلك املراحل واملسائل ،فإنَّك قد
عرفت فيام س��لف َّ
أن مقام احلكومة أعىل شأنًا من قيمة الفتيا ،فإذا أشكل األمر يف الفتيا

فكي��ف احلال يف احلكومة ،هذا ولكن بع��ض املح ِّققني نفى البعد عن نفوذ حكومته فيام
يص��ح أن ُيقال يف ح ِّقه عر ًف��ا إنَّه ممَّن عرف
إذا ع��رف مجل��ة معتدًّ ا هبا واجته��د فيها بأن
ّ
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يصح في��ه االجتهاد
أحكامه��م»( .)137ويف املرحل��ة الثالث��ة :يف املجتهد في��ه -يعني فيام ُّ

ع��رف بأنَّه ُّ
قطعي).
رشعي ليس علي��ه دليل
(كل حك ٍم
وم��ا ال ُّ
ّ
ّ
يصح فيه -املجتهد فيه ِّ
هذا التعريف كس��ائر التعريفات مش��تمل عىل جنس مدخل ،وعىل فصل خمرج ،فقولنا:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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(حكم) مدخل ِّ
رشعي خمرج لألحكام العقل َّية،
لكل حكم عقل ًّيا كان أو رشع ًّيا .فقولنا:
ّ
إن العقل َّية املحضة مثل قولناُّ :
الكل أعظم من اجلزء ،أو َّ
حي��ث َّ
النقيضني ال جيتمعان
إن
َ
املقررة من قبل الرشع ،مثل قبح الظلم وحس��ن
وال يرتفع��ان .وهكذا األحكام العقل َّية َّ

اإلحس��ان ،ال تقع حملاًّ الجتهاد املجتهدين ،إذ هي غري قابلة للخالف واالختالف ،بل

قطعي ،خ��رج ما كان عليه من
ه��ي ممَّا اتَّفق��ت عليها العقول ،وقولن��ا :ليس عليه دليل
ّ
األحكام الرشع َّية قد َّ
قطعي ،وذلك قسامن:
دل عليه دليل
ّ

األول :األحكام الرشع َّية األصل َّية ،وذلك كاملعتقدات الدين َّية التي أوجب الشارع
َّ

القطع��ي الذي ال تدخله الظنون ،فمثل هذه
االعتقاد هبا عىل اإلنس��ان عن طريق العلم
ّ
ال تقع حملاًّ لالجتهاد حيث هي مدلولة باألد َّلة القطع َّية.

والقس��م الثاين :األحكام الرشع َّية الفرع َّية التي قامت عليه��ا الرضورة الدين َّية من

املسلمني عا َّمة مثل الصوم ،أو وجوب الصالة ،أو حرمة اخلمر والزنا ،أو غري ذلك من
أيضا ال تقع حملاًّ لالجتهاد؛ َّ
ألن أد َّلتها
التكالي��ف القطع َّية من أفعال وتروك ،فمثل هذه ً
معرضا الختالف األنظار واآلراء ،فالذي يقع حملاَّ لالجتهاد وجيوز
قطع َّية ،فال تك��ون
ً

قطعي،
للمجتهدين االجتهاد فيه هو األحكام الرشع َّية والفرع َّية التي مل يقم عليها دليل
ّ
وذلك يف األحكام الرشع َّية الفرعية كثري(.)138

ويف «املرحل��ة اخلامس��ة :يف التخطئة والترصي��ف ،اتَّفقت الكلمة ب�ين العلامء عىل

التخطئ��ة يف العقل َّيات ،بمعنى َّ
أن املجتهد يف ما يتع َّلق باألحكام العقل َّية ،جيوز أن خيطئ
وجيوز أن يصيب ،فليس بمصيب عىل ِّ
كل حال ،وأ َّما يف الرشع َّيات -يعني االجتهاد فيام
يتع َّلق باألحكام الرشع َّية -فقد اختلفت فيه الكلمة ،فذهب أصحابنا عا َّمة إىل التخطئة
يتوص��ل إليه من األح��كام الرشع َّية؛
يف ذل��ك ،بمعن��ى جواز اخلطأ ع�لى املجتهد يف ما َّ

نظ��را ملا وقع االتِّفاق بينه��م عليه ،وتضافرت بذلك النص��وص ،وتواترت عىل
وذلك ً
َّ
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أن هلل تع��اىل يف ِ
ذل��ك الرواي��ات ،من َّ
حكم ثابتًا ال يغ�ِّي�رِّ ه علم وال جهل ،وال
كل واقعة اً
ٍ
بوجه من الوجوه ،واملجتهد قد يصل إليه وقد ال يصل إليه،
أثر فيه الجتهاد املجتهدين
فيخط��أ حينذاك أو يصيب .هذا مذهب أصحابنا عا َّم��ة ،وخيالفهم يف ذلك العا َّمة ،فقد
أن ّ
ذهبوا إىل َّ
أي حال فإن
كل جمتهد مصيب -عىل خالف يف كيف َّية هذه اإلصابة -وعىل ِّ

كان غرضه��م م��ن هذه اإلصابة هو االلتزام بإنش��اء أحكام يف الواق��ع بعدد اآلراء ،بأن

تكون األحكام امل��ؤ ِّدي إليها االجتهادات أحكا ًما واقع َّية ك�ما هي أحكام ظاهر َّية ،فقد

ذه��ب ها هن��ا بعض األعالم من األصحاب َّ
ب��أن هذا ال حمالية في��ه ،وإنَّام هو خمالف ملا
ٍ
أن هلل تعاىل يف ِّ
تواتر من األخبار ،مضا ًفا إىل اإلمجاع عىل َّ
حكم يشرتك فيه العامل
كل واقعة اً
بال خالف ،وإن كان غرضهم منه االلتزام بإنشاء األحكام عىل وفق آراء املجتهدين بعد
االجتهاد ،بمعنى أنَّه ال حكم هناك من رأس ،وإنَّام خيلق احلكم بعد اجتهاد املجتهدين،
وحيصل بعد حصول آراء املستنبطني.

الواقعي -بمعنى أنَّه
فهذا القول حي َّلل إىل وجهني ،فإن التزم ذلك بالنسبة إىل احلكم
ّ

ال حكم لوال االجتهاد واالستنباط -فذلك ممَّا يمنعه العقل وهو من املحال َّية بمكان ،إذ

هو مضا ًفا إىل ما عرفت ممَّا س��لف من خمالفته املتواتر من الروايات ،ومن اإلمجاع القائم
ٍ
أن هلل تعاىل يف ِّ
عىل َّ
حكم يشرتك فيه اجلميع يلزم منه أن ال يبقى موضوع الجتهاد
كل واقعة اً
املجتهدين ،إذ ليس االجتهاد يف حقيقة واقعه وواقع حقيقته إلاَّ اس��تفراغ الفقيه ِو ْس��عه

حكم حمفو ًظا
الستنباط األحكام الرشع َّية من مداركها
َّ
اخلاصة ،فال بدَّ إذن من أن يكون اً
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حتم
يغيه علم وال جهل يفحص املجتهد عنه ويبحث املستنبط عنه؛ ليظفر به ،وليس اً
ال رِّ
أن يصل إليه ،فقد يصل وقد ال يصل ،واحلكم هو احلكم يف ِّ
كل تلك األحوال والشؤون،
فأي
ف��إذا مل يك��ن للحكم عني وال أثر -وهذا نتيجة حتم َّية الزم��ة ملن يرى هذا الرأيّ -
الفعيل ،ومعناه َّ
أن
وأي اس��تنباط؟ نعم ،إن ُأ ِريد من احلكم هو احلكم
فحص حينذاك؟ ّ
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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عم هو احلكم واق ًعا وإنش��ا ًء -لك��ن ما يؤ ِّدي اجتهاده إليه
املجته��د -وإن كان َّ
يتفحص اَّ

ونظرا إىل َّ
الفعيل هو عبارة عن احلكم الذي
أن احلك��م
يك��ون هو حكمه
الفعيل حقيقةً ،
ّ
ّ
يتوص��ل إليه ُّ
خاصة ،فلم يك��ن هو ذلك احلكم
كل جمتهد حس��بام يوصله إلي��ه اجتهاده َّ
َّ
الذي يشرتك فيه العامل واجلاهل ،وليس هو بذلك احلكم الذي تت َّفق عليه اآلراء ،بل هو

ممَّ��ا خيتلف باختالف اآلراء ،فالتصويب هبذا املعنى ال اس��تحالة فيه ،وهذا هو املراد من
كالم بع��ض األع�لام َّ
يتم -حس��بام
أن ظنِّ َّية الطريق ال تنايف قطع َّية احلكم ،لكن هذا إنَّام ُّ

أفاده بعض املح ِّققني -بنا ًء عىل اعتبار األخبار من باب السبب َّية واملوضوع َّية ،أ َّما لو قيل
باعتباره��ا من باب الطريق َّية -وه��و الذي عليه أكثر املح ِّقق�ين واملح ِّقني -فليس األمر
كذلك ،إذ مؤ ِّديات الطرق واألمارات املعتربة عىل هذا االعتبار ليس��ت بأحكام حقيق َّية
نفس َّية ،وليس معنى احلكم بحج َّيتها إلاَّ تنجز مؤ ّدياهتا عند إصابتها ،والعذر عند خطئها

فق��ط ،وليعلم َّ
أن ه��ذا الذي ذكرناه من اخلطيئة هو رأي أصحابن��ا اإلمام َّية عا َّمة»(،)139

الش��افعي وأيب حنيفة ومالك وأمحد ،فيقول
ث��م يعرض لآلراء األمام َّية ،ويعرض آلراء
ّ
َّ

فاضطرب��ت آراؤهم فتار ًة قالوا بالتصويب ِّ
لكل جمتهد ،وتار ًة قالوا كقولناَّ ،
إن األحكام

تابع��ة للمصالح والوجوه التي تقع عليها األفع��ال ،وذلك ال يكون إلاَّ واحدً ا وألنَّه لو
كان ُّ
ألن املجتهد إذا غلب عىل ظنِّه َّ
كل جمتهد مصي ًبا لزم اجتامع النقيضني؛ َّ
أن احلكم هو

ّ
احل��ل فل��و قطع بأنَّه مصيب لزم منه القطع باملظنون واإلمج��اع من الصحابة عىل إطالق
لفظ اخلطأ يف االجتهاد .الدليالن إن تس��اويا تساقطا وإلاَّ وجب الرتاجح واإلمجاع عىل
َّ
وألن املجتهد
رشع املناظ��رة ،فلو مل يكن تبيني املطلوب مطلو ًبا للش��ارع مل يكن كذلك؛

النقيضني َّ
الشافعي إذا اجتهد وقال
ألن
طالب فال بدَّ له من مطلوب ،وألنَّه يلزم اجتامع
َ
ّ

ثم راجعها فإنهَّ ا تكون حرا ًما بالنظر إليها وحاللاً
لزوجت��ه احلنف َّية املجتهدة :أنت بائنَّ ،
تزوجها آخر َبو ّيل(.)140
ثم َّ
بالنظر إىل الزوج ،وكذا لو َّ
تزوجها و ّيل َّ

َّ
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املرحل��ة السادس��ة :يف أنَّه هل جيوز
«احلق
للنب��ي أن يعمل باالجته��اد أو ال؟
ُّ
ّ
ِ
��وى﴾()141؛ وألنَّه
إنَّ��ه مل يكن متع ِّبدً ا باالجته��اد لقوله
تعاىل﴿:و َم��ا َينْط ُق َع ِن ا ْل َـه َ
َ
قادر ع�لى حتصيل العلم ،فال جيوز له العمل بالظ ِّن؛ وألن خمالفه كافر ،وخمالف املجتهد

َّ
وألن جتويز اجتهاده يفيض إىل
ليس بكاف��ر؛ وألنَّه كان يتو َّقف يف األحكام عىل الوحي؛

جتويز اجتهاد جربئيل فيندفع القطع بالوحي»( .)142ويف اشرتاط األعلم َّية يف مرجع
َّ
اس��تدل املانع��ون ،وعرض أد َّلتهم ،فقال« :أ َّم��ا القائلون باملنع املطلق
التقليد( ،)143فقد
أيضا بوجوه ،منها الثالثَّ :
أن قول األفضل أقرب من غريه جز ًما ،فيجب
فقد اس��تد ُّلوا ً

األخذ به عند املعارضة عقلاً  ،وأنت ترى َّ
أن هذا الوجه كأنَّه تركَّب من صغرى وكربى،

إن فتوى األفضل أقرب من غريه ،والكربى هي قولناُّ :
فالصغرى هي قولناَّ :
كل ما كان
أقرب جيب األخذ به ،وقد ُمنع هذا الوجه بصغراه وكرباه

َّأما الصغرى :فقد ردت بأن ال نس�� ِّلم أقرب َّية فتوى األفضل من فتوى املفضول إىل

الواق��ع ،فقد تك��ون فتوى غري األفضل أق��رب من فتوى األفض��ل؛ ملوافقته لفتوى َمن

ه��و أفض��ل منه ممَّن مات ،وال يصغ��ى إىل َّ
أن فتوى األفضل هي يف نفس��ها أقرب؛ فإنهَّ ا
لو سلمت فال تكون صغرى هلذه الكربى املدعاة لبداهة َّ
أن العقل ال يرى تفاوتًا بني أن

تكون األقرب َّية يف األمارة لنفسها أو ألجل موافقتها ألمارة ثانية.

وأما الكربى :فقد ردت َّ
بأن مالك حج َّية قول الغري تع ُّبدً ا -ولو عىل نحو الطريق َّية-

مل يعلم أنَّه القرب من الواقع ،فقد يكون ما هو يف األفضل وغريه سيان ،ومل يكن لزيادة
يتم اال ِّدعاء.
القرب يف أحدمها دخل من رأس فال ّ
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الراب��ع :هو ك��ون الرجوع إىل األفضل هو القدر املتي َّق��ن؛ وذلك لدوران األمر بني

احلجة ع�لى املك َّلف ،إما أن تكون ه��ي فتوى األعلم فقط،
التعي�ين والتأخ�ير بداه ًة أنَّه َّ
احلج��ة ِكال ال َقو َلني ،فاحلكم التخيري ،وعىل
فاحلك��م -إذن -هو التعيني ،وإ َّما أن تكون َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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حجة ع�لى ِّ
ِّ
كل حال ،فاألخذ هبا متع�َّي�نَّ بال كالم ،ورد
كل تقدي��ر تك��ون فتوى األعلم َّ
هذا االس��تدالل َّ
مرجحة إ َّم��ا عقلاً وإ َّما
بأن ه��ذا الدوران املذكور فرع ك��ون األعلم َّية َّ
نق�ًل�اً  ،وه��و َّأول الكالم لعدم الدليل عليه ،فيكون أش��به يشء باملصادرة عىل املطلوب.
ه��ذا م��ا أردنا البحث عنه يف هذا املوضوع عىل اإلمج��ال ،فلننتقل إىل موضوع آخر وهو
الـمفتني :هذه املس��ألة عىل حدِّ املس��ألة الس��ابقة ،وفيها م��ا فيها من
اش�تراط احلي��اة يف ُ

اخلالف واالختالف ،لكن يضاف إىل اخلالف هناَّ :
خصصه
أن اشرتاط احلياة يف املفتني َّ

عممه يف االبتداء واالس��تدامة،
االبتدائي
بعضه��م بالتقلي��د
َّ
وج��وز البقاء ،وبعضه��م َّ
ّ
وعىل ٍّ
كل فالبحث يف املس��ألة جيب أن يكون ع�لى وجهها العام ،إ َّما اجلواز العام أو املنع

العام.

املعروف بني الكثري -بل األكثر من األصحاب -هو اشرتاط احلياة ،واملعروف بني

أهل السنَّة واجلامعة هو عدم هذا االشرتاط ،وهو خرية اإلخبار ِّيني من الشيعة اإلمام َّية،
وإىل ذلك ذهب فريق من أصحابنا املجتهدين»(.)144

يتعرض إىل :تفس�ير املوضوع بالنظر عن طريق ترتيب
 .17وبعد أن ينهي البحث َّ

اآلث��ار ،ففي موضوع الفرق بني القرآن واإلس�لام واإليامن ،ق��ال يف ترتيب اآلثار عىل
املؤمن والكافر واملس��لم والفاس��ق« :أ َّما لو نظرنا إىل اآلثار املرتتِّبة عليهم يف هذه احلياة
أو احلياة الثانية ،فر َّبام نقول :خيتلف احلكم باختالف هذه األقسام ،فليس -مثلاً  -حكم

ِّ
ِّ
الشاك حيث مل تبلغه الدعوة»(.)145
الشاك وقد بلغته الدعوة حكم

 .18وبعد ِّ
مكمالت البحث ،كام يف موضوع
كل ذاك يزيد البحث تعقيبات هي من ِّ

الف��رق بني القرآن واإليامن واإلس�لام ،بقوله« :بقي ش��يئان ،مها م��ن توابع البحث عن
اإلي�مانَّ :أوهل�ماَّ :
أن فاع��ل الكب�يرة ،هل ه��و مؤم��ن أو ال»( .)146ويف موض��وع القرآن
التعرض هلا
وع��ذاب القرب ،أو الربزخ ،قال« :هذا وقد بقيت هناك أش��ياء لع َّله ليس يف ُّ
َّ
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كب�ير اهتامم ،منهاَّ :
احلق
أن س��ؤال القرب ه��ل يتناول الصبيان؟ قال قائ��ل بذلك ،ولكن َّ

خالفه ،إذ الس��ؤال يف القرب إنَّام يتبع املس��ؤولية ،ووضع قلم التكليف حيث ال مسؤولية
تفضل منه
وال تكليف ،فال سؤال ،وإدخال أطفال املؤمنني يف اجلنَّة -بناء عىل القول بهُّ -

س��بحانه ،ال استحقاق .ومنها :هل َّ
إن األنبياء ُيسألون أو ال ُيسألون؟ قال قائل بالنفي،
وق��ال قائ��ل باإلثبات ،وهذا -كام ت��راه -كالم ال ثمرة فيه ،يف االعتق��اد وال يف العمل.

ومنها :أنَّه كيف َّ
مر اإلش��كال فيه واجلواب عنه
يعذب املصلوب عذاب القرب وهو يشء َّ
يف بدء هذه البحوث ،ويضاف إىل ذلكَّ :
إن كثريا من األخبار وردت بأنَّه يضغطه اهلواء،
فاجلو قربه ،وعذابه جنس ما قرب فيه»(.)147

ويف موض��وع القرآن الكريم ،وأنَّ��ه ال تناقض فيه ،قوله« :ونحن لو فتَّش��نا القرآن

ال��ذي ع َّلمه اهلل تعاىل لنب ِّيه لوجدنا فيه من الش��عر ال�شيء الكثري ،حتَّى َّ
إن بعض األدباء

وضمنها آيات من القرآن الكريم ،ممَّا ُّ
يدل عىل
اخلاصة
نظم البحور الس��تَّة عرش بأوزاهنا
َّ
َّ
أنَّ��ه لي��س من أوزان الش��عر يشء إلاَّ وهو يف الق��رآن الكريم ،ولنذكر ه��ا هنا باآليات،
ومتت ًعا لألسامع واألبصار»(.)148

ويف موضوع القرآن وبطالن العمل بالقياس واالستحس��ان« ،ولنذ ِّيل هذا البحث

تعميم للنفع ودف ًعا للبق َّية الباقية من بعض الشبهة يف بعض
بام له معه مس��يس املناس��بة،
اً
اخلاصة ممَّا هلا -حس��بام عرفت وستعرف-
األذهان ،ذلك هو رشح بعض املصطلحات
َّ

يسمى
مزاج واختالط بتلك البحوث ،منها ما
يس��مونه باملصالح املرس��لة تارةً ،منها ما َّ
ُّ
يسمى بـ :حتقيق املناط ،ومنها
يسمى بـ :ختريج املناط ،ومنها ما َّ
بـ :تنقيح املناط ،ومنها ما َّ
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يسمى بـ:النقض»(.)149
ما َّ

ِ
مرة،
 .19لكن��ه وبعد عرضه لآلراء املذاهب والفرق يبدأ بمناقش��تها كام فعل َّأول َّ

فه��و يزي��د يف البحث ارتبا ًطا وش��دًّ ا للقارئ ،لذل��ك ال يبقي صغ�يرة وال كبرية َذكَرها
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

العلامء الس��ابقون له يف املوضوع حتَّى يش��بعها بح ًثا ورأ ًيا وتفنيدً ا وتاييدً ا ،وهي ش��اهد

عىل متكُّنه وعلم َّيته البحث َّية التي ق َّلام جتد من الباحثني مثله.

 .20بعد عرضه لآلراء ومناقش��ته هلا ،يص��ل إىل نتيجة يف موضوع القرآن واإليامن

أن الذي اخرتناه هو َّ
واإلسالم :فيقول« :وقد عرفت َّ
اللساين
أن اإلسالم ،هو االعرتاف
ّ
القلبي ،واهلل أعلم بحقيقة احلال ،وفوق
اللساين واالعتقاد
فقط ،واإليامن هو االعرتاف
ّ
ّ

ِّ
كل ذي عل ٍم عليم»(.)150

ويف موض��وع القرآن وع��ذاب القرب ،أو ال�برزخ ،يقول« :املرحل��ة الرابعة :هو َّ
أن

مر س��اب ًقا -هو َّ
أن الع��ذاب يف القرب والثواب فيه
املس��تفاد من اآلي��ات والروايات -ممَّا َّ

متَّصل إىل يوم القيامة»(.)151
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َّ
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َّ

املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

املبحث الثالث
حل ِّل ّي ،درا�سة تطبيق َّية
املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
التف�سري
ّ
بعد هذه اجلولة يف منهج املصنِّف وآل َّياته ،ارتأى الباحث أن يذكر بعض النامذج من

املوضوعي ،وقد أخذ البحث أولو َّية التنويع يف اختيار النامذج التفسري َّية
شذرات التفسري
ّ

الكالمي،
م��ن جه��د املصنِّف ،فق��د اختار الباح��ث موضو ًعا يطغ��ى عليه اإلس��لوب
ّ
والفقه��ي ،أ َّم��ا املوضوع��ات األخ��رى فقد تركه��ا البح��ث كاألصو ّيل،
والتفس�يري،
ّ
ّ

والفلس��في؛ ألنهَّ ا متش��اهبة يف طريقة البحث واالس��تدالل ،وملا
واحلديثي،
واللغ��وي،
ّ
ّ
ّ

نق��ول يطغى عليه ،م��ن عنوانه وطريقت��ه البحث َّية يف االس��تدالل ،وإلاَّ فاملصنِّف كانت

الفقهي
آل َّيات��ه ش��ملت اجلميع من ه��ذه املواضيع ،فقد يبحث مس��تدلاًّ عىل املوض��وع
ّ
بآليات -مثلاً  -أصول َّية وتفسري َّية وحديث َّية وكالم َّية وفلسف َّية ومنطق َّية ،وهي داللة عىل
سعته العلم َّية واملوسوع َّية يف االستدالل والبحث ،وإليك النامذج:

الفرق بني القر�آن والإ�سالم واالميان
اخلاصة باملوضوع ،فيتَّخذ اخلطوات اآلتية:
يبدأ املصنِّف يف تفسري اآليات
َّ
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ِ
عرض اآلية التي ّ
اب َآ َمنَّا ُق ْل مَل ْ ت ُْؤ ِمنُوا َو َلكِ ْن
حمل البحث ،قال تعاىل﴿ :قا َلت الأْ َ ْع َر ُ
ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا﴾(.)152
ثم يعرض آراء املذاهب والفرق :فيقول« :اختلفت كلمة أهل اإلسالم -وال تزال
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

خمتلفة -يف حتقيق حقيقة معنَـ َي ِّي اإليامن واإلس�لام ،وقد بلغت أقوال قائليهم يف معنامها

إىل ستَّة أقوال أو تزيد»(.)153

وم��ن خالل عرض جذر الكلم��ة يف اللغة ،يقول« :لكن هذا بع��د اتِّفاقهم عىل َّ
أن
ْت بِ ُم ْؤ ِم ٍ
��ن َلنَا﴾(،)154
اإلي�مان يف اللغة هو التصديق ع�لى حدِّ ما قال
س��بحانه﴿:و َما َأن َ
َ

املترشعي،
الرشعي أو
يعن��ي مصدِّ ق ،فاخلالف واالختالف بينهم يف معنامها باملصطلح
ّ
ّ

األول من تلك األقوال -وهو قول الكرام َّيةَّ :-
إن اإليامن هو اإلقرار بالشهادتني
فالرأي َّ
فقط ،مس��تد ِّلني عىل ذلك بقولهُ :
(أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا ال إله إلاَّ اهلل،
حممد رسول اهلل)(.)156(»...)155
َّ

ث��م جييب عن ِّ
كل رأي بالرجوع َّأولاً إىل القرآن الكريم ،فيقول« :وأجيب عن هذا
َّ

االستداللَّ ،
أعم من اإليامن مستد ِّلني عىل
بأن هذا حتديد لإلسالم ،ال اإليامن ،واإلسالم ُّ
ِ
اب
ذل��ك بام افتتحنا به فاحتة املوضوع ،وهو اآلية الكريمة من قوله تعاىل﴿ :قا َلت الأْ َ ْع َر ُ
َآ َمنَّا﴾.)157(»...

«متممني
ثم مس��تندً ا باألحادي��ث والروايات الواردة عن الرس��ول ،بقول��هِّ :
َّ

ه��ذا االس��تدالل بتامم هذا احلدي��ث املذكور ،وهو قول��ه( :فإذا قال��وا ذلك حقنوا

منِّي دماءهم وأمواهلم إلاَّ بح ِّقنا ،وحس��اهبم عىل اهلل)( ،)158وهذا ُّ
يدل عىل أنَّه حدَّ د
األشعري،
اإلس�لام ال اإليامن .الرأي الثاين -وهو قول جهم بن صفوان ،وأيب احلس��ن
ّ

متمس��كني يف ذلك بام ورد م��ن َّ
(أول الدين معرفته
أن َّ
وبع��ض اإلمام َّي��ة :-إنَّه املعرفةِّ ،

سبحانه)(.)160(»...)159

وي��ر ُّد ع�لى ه��ذه ال��رأي بالرج��وع إىل الق��رآن الكري��م« :وردت ه��ذه الدع��وى

اء ُه ْم َما َع َر ُفوا َك َف ُروا
ودليلها بأنَّه لو كانت املعرفة هي اإليامن ،مل يقل سبحانه﴿ :ف َلماَّ َج َ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

بِ ِ
��ه﴾( ،)161فقد مجع تعاىل املعرفة م��ع الكفر ،واليشء ال جيتمع مع ضدِّ ه؛ َّ
ألن الكفر ضدَّ

﴿و َج َحدُ وا هِ َبا َو ْاس�� َت ْي َقنَت َْها﴾( ،)162فقد مجع تعاىل
اإلي�مان .وكذلك ر ُّدوها بقوله تعاىلَ :
وصفه��م باجلحد مع اس��تيقان النف��س .وكذلك ر ُّدوه��ا بقوله تعاىل ،حكاي�� ًة عن قول
ت ما َأ ْنز ََل ه ُؤلاَ ِء إِلاَّ رب الس و ِ
ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض﴾(،)163
َ ُّ َّ ماَ َ
َ
موس��ى لفرعونَ ﴿ :ل َقدْ َعل ْم َ َ
فأثب��ت لفرعون املعرفة ،بل العلم ،ومل يك��ن فرعون من اإليامن عىل يشء .فهذه اآليات
د َّل��ت دالل��ة واضحة ع�لى َّ
أن اإليامن يشء ،واملعرف��ة يشء آخر ،فال تك��ون املعرفة هي
اجلبائي وابنه أيب هاشمَّ :
إن اإليامن هو فعل
اإليامن .الرأي الثالث ،وهو مذهب أيب عيل
ّ

متمس��كني يف ذلك بظواهر آيات وروايات ظنُّوها دا َّلة عىل
املحرماتِّ ،
الواجبات وترك َّ
ِ
مشريا إليه بعد ذلك بقوله« :وسيأيت ِذكرها
يس��توف الر َّد
ما يذهبون إليه .وهو بذلك مل
ً
ِ
وذكر ما يف االستدالل هبا عىل املقصود من الردود ،الرابع :وهو قول قدماء املعتزلةَّ :
إن

اإلي�مان عمل اجلوارح من أنواع الطاعات ،مس��تد ِّلني عىل ذلك َّ
بأن فاعل احلرام وتارك
بمخزي»(.)164
خمزي وال يشء من املؤمن
الواجب
ّ
ّ

الرجوع إىل املنطق بقوله مستشهدً ا باآليات الكريامت« :وهذا -كام تراه -استدالل

م��ن القائلني هبذا القول عن طريق القياس عىل هيئة الش��كل الث��اين ،فالنتيجة منه -بعد
املحرم وتارك الواجب بمؤمن ،وهذا هو
حذف املتكرر -تكون هكذا :ال يشء من فاعل َّ
أن َّ
مراراَّ :
كل قياس من األقيس��ة -مهام كان ش��كله وشاكلته-
مر عليك ً
املطلوب ،وقد َّ

تتم مقدِّ متاه ،األوىل -وهي صغراه ،-والثانية -وهي
ال ينت��ج النتيجة املطلوبة إلاَّ حيث ُّ
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كرباه .-إذن كان لزا ًما عىل هؤالء القائلني االستدالل عىل متام َّية ٍّ
لتتم
كل من املقدِّ متنيَّ ،
النتيج��ة ،وقد اس��تد ُّلوا عىل الصغرى فقالواَّ :
إن أحد األقس��ام قاط��ع الطريق وهو ممَّن
يدخ��ل النار؛ لقوله تعاىل﴿:إِ َّن جز ِ
ي ِ
ون اهللَ َو َر ُس��و َل ُه َو َي ْس�� َع ْو َن فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
ار ُب َ
َاء ا َّلذ َ
ين حُ َ
ماَ َ ُ
َفس��ادا َأ ْن ي َق َّت ُلوا َأو يص َّلب��وا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ�َل�اَ ٍ
ف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن الأْ َ ْر ِ
ض
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ
ْ ُ َ ُ
َ ً ُ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

ِ
ِ ِ
ِ
ي��م﴾(ُّ ،)165
َذلِ َ
وكل من يدخل النار
ْي فيِ الدُّ ْن َي��ا َو َل ُـه ْم فيِ الآْ َخ َرة َع َذ ٌ
��ك َل ُـه ْم خز ٌ
اب َعظ ٌ
تعاىل﴿:ر َّبنَا إِن َ
َّك َم ْن تُدْ ِخ ِل الن ََّار َف َقدْ َأ ْخ َز ْي َت ُه﴾( ،)166هذا دليلهم عىل
خمزي؛ لقوله
فه��و
ّ
َ
ِ
ين
صغرى القياس ،وقد اس��تد ُّلوا عىل كرباه ،بقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم لاَ يخُ ْ ِزي اهللُ النَّبِ َّي َوا َّلذ َ
َآ َمنُوا َم َع ُه﴾(.)168(»...)167
املنطقي املرتكز ع�لى القرآن الكريم ،بقول��ه املرتكز عىل
ث��م جييب عن اس��تدالهلم
ّ
َّ

الق��رآن الكريم واللغ��ة م ًعا« :وأجيب عىل ذل��ك باملنع يف انحصار الع��ذاب العظيم يف
خمتصا
فلم ال جيوز أن يكون ًّ
دخول النار؛ جلواز نوع آخر من العذاب ،وإن س َّلمنا ذلك َ

بالك َّف��ار ،حي��ث َّ
إن اآلية وردت فيمن كان حيارب اهلل ورس��وله ،واملؤمن ال حيارب اهلل

أن نفي اخلزي كان عن ِّ
ورسوله غال ًبا؟ س َّلمنا ،ولكن ال نس ِّلم َّ
كل املؤمنني؛ ألنَّه يف اآلية
ث��م إنهَّ م أضافوا إىل هذا
للنبي َّ
يعم غريهم من املؤمننيَّ ،
خاصة ،ف�لا ُّ
مق َّي��د باملصاحبني ِّ

إن ممَّا ُّ
يدل ع�لى َّ
ال��ر ِّد أنهَّ م قالواَّ :
أن اإليامن ليس عمل الصاحلات ،واجتناب املقبحات،
وال هي داخلة فيه ،وجهان:

ِ
ين َآ َمنُوا َو مَل ْ َي ْلبِ ُس��وا إِيماَنهَ ُ ْم بِ ُظ ْلمٍ﴾( ،)169ق َّيد تعاىل اإليامن
َّ
األول :قوله تعاىل﴿ :ا َّلذ َ

بنف��ي الظلم ،فال يكون -عىل هذا -نف��ي الظلم نفس اإليامن وال جزءه؛ َّ
ألن قيد اليشء

هو غري ذلك اليشء.

الث��اين :قوله تع��اىل﴿ :ا َّل ِذي��ن َآمنُ��وا وع ِم ُل��وا الصا َلحِ ِ
��ات﴾(َ ،)170ع َط��ف عملوا
َّ
َ َ
َ َ

الصاحلات عىل اإليامن ،فلو كان نفس اإليامن ،أو جز ًءا منه لزم عطف اليشء عىل نفسه،

أو عط��ف اجلزء عىل ِّ
الكل ،وهو غري معه��ود من كالم العرب ،فال يمكن محل كالم اهلل
ِِ
تع��اىل عليه ،ثم أضف إىل ذلك قوله تع��اىل﴿ :وإِ ْن َطائِ َفت ِ ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا﴾(،)171
َان م َن ا ْل ُـم ْؤمن َ
َ
َّ
املحرم��ات نفس اإليامن
فإنَّ��ه تع��اىل أثبت اإليامن مع وج��ود القتال ،فل��و كان اجتناب َّ

وج��ز ًءا منه ،لزم اجتامع اليشء مع ضدِّ ه ،أو مع ضدّ جزئه ،وهذا غري ممكن وال معهود،
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
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حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

اخلام��س ،وهو املنقول عن أكثر الس��لف :إنَّ��ه اعتقاد باجلنان ،وإقرار باللس��ان ،وعمل
ب��األركان ،وهذا املذهب -كام عرفتُ -ينس��ب إىل أكثر الس��لف ،ونس��به بعض حم ِّققي
العلامء إىل شيخنا السديد الشيخ املفيد رضوان اهلل عليه»(.)172

ً
مناقش��ا هذا الراي بنقله آراء بعض علامء اإلمام َّية يف مسألة احلقيقة الرشع َّية
جييب

لأللف��اظ« :و ُأجي��ب عنه بام ُأجيب به ع�َّم�اَّ تقدَّ م من األقوال ،وأن��ت إذا عرفت ما مىض
علي��ك ،عرفت ما يرتتَّب عىل هذا القول من الفس��اد .ونقل عن بعض العلامء املح ِّققني
من أصحابنا اإلمام َّية قدَّ س اهلل أرسارهم ،أنَّه التصديق باللس��ان والقلب م ًعا ،مس��تدلاًّ

عىل ذلك بأنَّه -لغ ًة -التصديق ،فيجب أن يكون -رش ًعا -عىل حدِّ ما هو يف اللغة ،وإلاَّ

رشعي -والنقل خالف
معنى
لزم النقل -يعني نقل الشارع اللفظ عن معناه
ّ
ّ
اللغوي إىل ً

األصل ،إذ األصل بقاء اللفظ عىل معناه ،حتَّى يأيت اليقني بدليل ُّ
يدل عىل النقل ،وحيث
يقيني ،ف�لا نقل .مضا ًفا إىل ذلك ،أنَّه لو نقل يف الرشع ،لكان ذلك معلو ًما عند
ال دلي��ل
ّ
املترشع�ين عىل حدِّ غريه من املنقوالت الرشع َّية -إن ثبت َّ
أن هناك حقيقة رشع َّية ،-كام
ِّ

واحلج ،والزكاة ،وأمثاهلا من
ا َّدع��ى ذلك يف كثري من املوضوعات ،كالصالة ،والصيام،
ِّ

املوضوع��ات .وحيث َّ
إن هذا النقل مل يكن عند أهل الرشع معلو ًما فال نقل ،وحيث إنَّه
أن اإليامن رش ًع��ا هو التصديق -كام هو يف اللغة كذل��ك ،-فحينئذ ُيقالَّ :
ثب��ت َّ
إن ذلك
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اء ُه ْم َما َع َر ُفوا
التصديق ال جيوز أن يكون هو املعرفة القلب َّية ،فقط لقوله تعاىل﴿ :ف َلماَّ َج َ
ِ
اللساين،
﴿و َج َحدُ وا هِ َبا َو ْاس َت ْي َقنَت َْها﴾( ،)174وال التصديق
َك َف ُروا بِه﴾( ،)173ولقوله تعاىلَ :
ّ
ِ
اب َآ َمنَّا ُق ْل مَل ْ ت ُْؤ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا﴾( ،)175فال بدَّ من أن
لقوله تعاىل﴿ :قا َلت الأْ َ ْع َر ُ
يكون هذا التصديق تصدي ًقا ِ
بكلاَ اجلارحتني :القلب واللس��ان .هذا هو القول اخلامس
حلا ألن يكون ر ًّدا له،
وم��ا له من دليل ،وقد ر َّده بعض حم ِّققي األصحاب ،بام ال أراه صا ً
ف�لا نطيل ال��كالم ِ
بذكره ،ولع َّلنا نختار هذا القول ،فإنَّ��ه -يف نظرنا -أقرب األقوال إىل
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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الصواب .السادس :وهو املنقول املنسوب إىل بعض أصحابنا واألشعر َّية :إنَّه التصديق

القلب��ي فقط ،مس��تد ِّلني عىل ذلك بأنَّه -لغ ًة -هو التصديق ،وملا ورد نس��بته إىل القلب،
ّ
أي تصديق كان ،بل تصديق الرس��ول يف ِّ
عرفنا َّ
كل ما علم
أن املراد بالتصديق
القلبي ال ّ
ّ
جميئ��ه ب��ه بالرضورة من الدي��ن ،وال جيوز محله عىل غ�يره ،إذ يلزم ذل��ك أن يكون لفظ
خالف لألصل،
وجمازا يف اآلخر ،وكالمها
اإليامن مشرتكًا بني معنَ َيني ،أو حقيقة يف يشء
ٌ
ً

مقرر يف حم َّله م��ن علم األصول .فعىل هذا يكون النطق باللس��ان مب ِّينًا لظهوره،
ك�ما هو َّ
وكاش�� ًفا عن حصوله ،ال جز ًءا داخ�ًل�اً يف حقيقته ،وهكذا األع�مال الصاحلات ثمرات
مؤكَّ��دات ،ال أنهَّ ا أج��زاء داخالت .هذه هي التي ظفرنا هبا من األقوال يف حتقيق حقيقة
اإليامن»(.)176

أن ال��ذي اخرتناه هو َّ
بع��د عرض��ه لآلراء يصل إىل نتيجة ،وه��ي« :وقد عرفت َّ
أن

القلبي،
اللساين واالعتقاد
اللساين فقط ،واإليامن هو االعرتاف
اإلسالم ،هو االعرتاف
ّ
ّ
ّ

واهلل أعلم بحقيقة احلال ،وفوق ِّ
كل ذي عل ٍم عليم»(.)177

مكمالت البحث بقوله« :بقي ش��يئان ،مها من
ث��م يزيد البحث تعقيبات ،هي من ِّ
َّ

تواب��ع البحث عن اإليامنَّ :أوهلامَّ :
أن فاعل الكبرية ،هل هو مؤمن أو ال؟ ،فيبدأ بعرض
اآلراءَّ ،أولاً  :ال��ذي ذهب إليه أصحابنا اإلمام َّية ،وعليه آخرون من الفرق اإلس�لام َّية،
أنَّ��ه مؤم��ن؛ لِصدق تعريف اإلي�مان عليه ،فإنَّه التصدي��ق قل ًبا أو قل ًبا ولس��انًا ،وكالمها
حاصالن فيه ،إذ هو مصدِّ ق ،غاية األمر أنَّه غري منطبق عليه.

البرصي املعروف -إىل أنَّه منافق.
وذهب آخرون -و ُينسب هذا إىل احلسن
ّ
وذهب آخرون -و ُينسب هذا القول إىل الزيد َّية -إىل أنَّه كافر نعمة.

ٍ
بقول ُمطلق.
وذهب آخرون -و ُينسب ذلك إىل اخلوارج -إىل أنَّه كافر
َّ
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وذهب آخرون -و ُينس��ب ذل��ك إىل فرقة من اخلوارج ُيقال هل��م األزارقة -إىل أنَّه

ُمرشك.

وذهب آخرون -وينسب هذا القول إىل املعتزلة -إىل أنَّه ال مؤمن وال كافر.

ٍ
ٍ
ت��ارك للمعايص ،وأ َّما أنَّه غري
بفاعل للطاعات وال
أ َّم��ا أنَّه غري مؤمن؛ فألنَّه ليس
كاف��ر؛ ِ
فإلق��رارهِ ،
وإلقامة احلدود عليه ،ودفنه يف مقابر املس��لمني ،وغس��له عند موته،
والص�لاة عليه ،و ُيقال هل��ذا عند املعتزلة( :منزلة بني املنزلت�ين) ،يعني :منزلة بني الكفر
واإليامن .هذه هي األقوال يف حتقيق حقيقة صفة فاعل الكبرية ،وقد عرفت َّ
أن ما ذهب

إليه أصحابنا اإلمام َّية ،هو َّأول هذه األقوال املنقولة»(.)178

البرصي من
ثم يأيت بمناقش��ة أراء العلامء عن الطريق الكالميني« :أ َّما قول احلسن
ّ
َّ

هم إلاَّ
أنَّه منافق؛ فيدفعه ما س��يأتيك عن قريب إن ش��اء اهلل ،وأنَّه غري منطب��ق عليه ،ال َّل َّ

أن يكون له مصطلح خاص ،وال مش��احة يف االصطالح .وأ َّما قول الزيد َّية من أنَّه كافر
نعم��ة؛ فيدفعه َّ
أن كف��ر النعمة جيتمع مع اإليامن ،غاية األمر أنَّ��ه معصية ،فهم إن أرادوا
ٍ
بيشء جديد ،وأما قول اخلوارج من أنَّه كافر ٍ
بقول ُمطلق ،فهو قول ير ُّده
ذلك فام جاءوا
َّ
مر عليك من رصيح اآلي��ات التي مجعت للمك َّلف صف��ة املعصية مع صفة اإليامن،
م��ا َّ
وهك��ذا قول فريق آخر منهم بأنَّه ُمرشك ،بل هو أس��وأ من س��ابقه ،وأ َّم��ا قول املعتزلة؛

فألنَّه قد يعترب أنَّه خالف إمجاع املس��لمني يف املس��ألة ،فإنَّك قد عرفت َّ
أن املس��لمني بني
قائل بكفر مرتكب الكبرية ،وبني قائل بإيامنه مع فسقه ،فالقول بإثبات منزلة بني املنزلتني

إحداث قول ثالث فهو خارق لإلمجاع ،مضا ًفا إىل عدم معقول َّيته يف نفسه.
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ثانيهامَّ :
أن اإليامن هل يقبل الزيادة والنقصان ،أو ال؟ قال بعض حم ِّققي األصحاب:

َّ
واللس��اين
القلبي
القلبي أو التصديق
إن اإلي�مان حي��ث كان ،عندنا عبارة عن التصديق
ّ
ّ
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ٍ
بكل ما جاء به الرسول ،كان عبارة عن ٍ
ِّ
واحد ال يقبل الزيادة والنقصان بحسب
أمر
كثرة األعامل وق َّلتها .وأقول :هذا الكالم كالم عىل طريق املتك ِّلمني»(.)179

الر ُّد عن طريق الفالسفة من خالل عدَّ ة حماور :إذ قال« :أ َّما لو حاولنا الكالم بلسان

وضوحا عىل وضوح ،وذلك أن ُيقال -عىل س��بيل اإلمجال:-
احلكامء فق��د يزداد األمر
ً

َّ
إن اإلي�مان م��ن الكيف َّي��ات النفس��ان َّية ،والكيفي��ات النفس�� َّية كالكيف َّي��ات اخلارج َّية يف
األحكام سواء بسواء ،فإن قبلت الكيف َّيات اخلارج َّية الزيادة والنقصان قبلتها الكيف َّيات

النفس َّية.

الكم والكيف:
َّأولاً  :من خالل الزيادة والنقصان والشدَّ ة والضعف وتأثريها عىل ِّ

بقول��ه :إذن فلنبحث عن معنى الزيادة والنقصان ،والش��دَّ ة والضعف ،لنعرف هل أنَّنا
نتع َّقله�ما يف هذا املوضوع؟ يرى احلكامء َّ
أن الش��دَّ ة والضعف حرك��ة املوجود يف ناحية
الكي��ف ،ك�ما َّ
الك��م ،واحلركة عندهم س��واء كانت يف
أن الزي��ادة والنقص��ان يف جانب
ِّ
كل ٍ
الكم أم كان��ت يف جانب الكيف ،هي أن يكون للموض��وع يف ِّ
آن مفروض
جان��ب ِّ
م��ن زمان احلرك��ة ،فرد من تلك املقولة خيال��ف الفرد اآلخر الذي يك��ون له يف ٍ
آن آخر

خمالف��ة نوع َّية ،أو صنف َّية ،أو غري ذل��ك .وبعبارة واضحة :هي عبارة عن ذهاب فرد من
املتح��رك وحصول فرد آخ��ر مكانه .ونحن لو آمنَّا هبذا التعريف للحركة؛ فال نس��تطيع
ِّ

معه أن نقولَّ :
هم إلاَّ إذا اعتقدنا -كام اعتقده فريق
إن اإليامن يقبل الزيادة والنقصان ،ال َّل َّ
آخ��ر من املتك ِّلم�ين واحلكامءَّ -
تغي حال تلك املقولة يف نفس��ها،
أن احلركة عب��ارة عن رُّ

املتحرك نفس��ه ،إنَّام
تغيريا يف ذات
وحص��ول صفة زائ��دة عىل ذات
ِّ
ِّ
املتح��رك ال توجب ً
املتغ�ِّي�رِّ هو الصفة مع بقاء ال��ذات ،لو آمنَّا هبذه الفكرة فال نجدنا بمش��كلة من اتِّصاف
اإلي�مان بالزيادة والنقصان ،لكن هذا القول م��ردود عند حم ِّققي املتك ِّلمني واحلكامء ،بل
كاد أن يك��ون بطالن��ه عنده��م بمرتبة ال تقبل اجل��دل واملراء ( ،)...هذا م��ا يتع َّلق -أو
َّ
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ِ
فتي اإلسالم واإليامن»(.)180
بعض ما يتع ِّلق -بالكالم عىل ص ِّ
يتعرض إىل معرفة الكفر والنفاق ،وهو ضد اإلسالم واإليامن ،فيقول:
وبعد ذلك َّ

«أعاذن��ا اهلل تعاىل من الكف��ر والنفاقُ .ع ِّرف الكفر -عند بعضه��م :-بأنَّه عدم تصديق

وعرفه آخرون :بأنَّه إنكار ما علم رضورة
ّ
النبي يف بعض ما علم جميئه به بالرضورةَّ .

جميء الرس��ول به .وعرفه آخرون :بأنَّ��ه فعل القبيح واإلخالل بالواجب .هذه هي

أعم من التكذيب ،فيكون
تعاريف الكفر ،أو بعض تعاريفه ،وهو عىل التعريف َّ
األولُّ :
خاصة،
ش��املاً للكافر اخلايل عن التصديق والتكذيب .وعىل الثاين :ال يشمل إلاَّ املنكر َّ
وعىل الثالث :يشمل املنكر واملعتقد الذي ال يعمل عىل طبق ما يعتقد»(.)181

ث��م الرجوع إىل املنطق ،فيقول« :وليعلم -قب��ل كل يشء -هو َّ
أن املقابلة بني
وم��ن َّ

الكف��ر واإليامن ،هل ه��ي مقابلة العدم وامل َلكَة أو مقابل��ة املتضا َّدين ،بمعنى أنهَّام أمران
ٍ
واحد كالس��واد والبي��اض ،وعىل تقدير كوهنام ضدَّ ين
وجود َّيان يتعاقبان عىل موضو ٍع

فه��ل مها من الضدَّ ي��ن اللذين ال ثالث هلام ،مثل احلركة والس��كون ،أو مها من الضدَّ ين
اللذين يتخ َّللهام ثالث مثل البياض والسواد؟ فإن بنينا عىل َّ
أن املقابلة بينهام مقابلة العدم
ٍ
فحينئذ ال يعقل خت ُّلل الواس��طة بني
وامل َلكَ��ة ،أو بنين��ا عىل أنهَّام ضدَّ ان ليس بينهام ثالث،

الكفر واإلس�لام ،غاية األمر َّ
األول -وهو مقابلة العدم وامل َلكَة-
أن حقيقة الكفر ع�لى َّ
أعم من أن يكون هناك تكذيب أو مل يكن ،وعىل الثاين -وهو مقابلة
هو عدم التصديقُّ ،
املتضا َّدي��ن َ
اللذين ليس بينهام ثال��ث -تكون حقيقة الكفر هو التكذيب .أ َّما لو بنينا عىل

أن املقابلة بالكفر واإليامن هي مقابلة التضا ِّد لكن عىل نحو الضدَّ ين َ
َّ
اللذين يكون بينهام
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ثالث ،مثل تقابل البياض والسواد ،فحينذاك تتخ َّلل الواسطة بني الكفر واإليامن ،وهذا

ِّ
الش��اك الذي ال تصديق عنده وال تكذي��ب ،ويف مثل َمن مل
التحقي��ق يثمر ثمره يف مثل

تبلغه دعوة اإلس�لام ،ويف زمن الف�ترة ،ويف مثل الفاحص ابتدا ًء ع��ن األديان ،فهؤالء
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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األول والثاين -حمش��ورون يف زمرة الكافرين؛ لعدم التصديق،
وأمثال هؤالء -بنا ًء عىل َّ

وعىل الثالث ال من هؤالء وال من هؤالء .هذا بالنس��بة إىل صدق األسامء ،من دون نظر

إىل ترتيب اآلثار»(.)182

ثم تفسري املوضوع بالنظر إىل ترتيب اآلثار ،وهي الفسق والنفاق :أي عدم اإليامن
َّ

أو اإلس�لام فيقول« :ولكن بعدم��ا يظهر األثر يرجعه إىل أصله اللغ��وي إذ قال :أ َّما لو

نظرن��ا إىل اآلثار املرتتِّبة عليهم يف ه��ذه احلياة أو احلياة الثانية ،فربام نقول :خيتلف احلكم
ِّ
ِّ
الش��اك
الش��اك وقد بلغته الدعوة حكم
باخت�لاف هذه األقس��ام ،فليس -مثلاً  -حكم

مر لذلك بع��ض البيان فيام س��لف وال نطي��ل الكالم يف
حي��ث مل تبلغ��ه الدعوة ،وق��د َّ
املقام.

وس��ميت الفارة فويسقة؛ خلروجها
أ َّما الفس��ق ،فهو يف اللغة :اخلروج عن اليشء،
ِّ

س��مي الفاس��ق فاس�� ًقا يف اصطالح أهل الدي��ن؛ ذلك خلروجه
م��ن بيتها ،وهبذا املعنى ِّ
ِ
وموجب الفس��ق ه��و ارت��كاب الكبائ��ر واإلرصار ع�لى الصغائر من
ع��ن طاع��ة اهلل.

الذنوب.

أ َّم��ا النفاق ،فهو يف اللغة :إبطان الش��خص خ�لاف ما ُيظهر ،ومن��ه النفقاء ،وهو

س��مي املنافق مناف ًقا؛ ذلك أنَّه
إحدى حجر الريبوع ليكتمها ويظهر غريها ،وهبذا املعنى ِّ
أرض ع�لى الدين وأهل الدين من الكافر الرصيح،
ُيبط��ن الكفر و ُيظهر اإليامن ،واملنافق ُّ

يرض
إذ الكاف��ر الرصيح ُي َ
عرف ف ُيجتَنب ،وهذا متس�تر بس��تار اإليامن فال ُيع��رف ،فقد ُّ
الدين باس��م الدي��ن ،وهذا املعنى اقتبس��ناه من مش��كاة حديث من األحادي��ث النبو َّية

الرشيفة ،مر َّدد يف األلس��ن ،مس��موع يف اآلذان ،أعاذنا اهلل واملؤمنني من الكفر والفسق
والنفاق»(.)183
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املحكم واملت�شابه يف القر�آن
ق��ال تعاىل﴿ :هو ا َّل ِذي َأ ْنز ََل ع َلي َ ِ
ات محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
َاب َو ُأ َخ ُر
َاب ِمنْ ُه َآ َي ٌ
ك ا ْلكت َ
ُ َ
َ ْ
ات﴾( ،)184قال املصنِّف« :اعلم َّ
أن الكالم يف املقام يقع يف مراحل:
اب ٌ
ُمت ََش هِ َ

املرحل��ة األوىل :ه��و أنَّه جاء يف بعض آي��ات القرآن الكريم َّ
أن الق��رآن ك ُّله محُ كم؛
ِ
ت ِم ْن َلدُ ْن َحكِي ٍم َخبِ ٍري﴾( ،)185فهذه
ت َآ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّص َل ْ
َاب ُأ ْحكِ َم ْ
وذل��ك قوله تعاىل﴿ :كت ٌ
أن آيات القرآن ك ُّلها حمكمة .وجاء يف بعضها َّ
نص عىل َّ
أن القرآن ك ُّله متش��ابه ،كام
اآلية ٌّ
ِ
ِ ِ
��و َن َر هَّ ُب ْم﴾(،)186
ين يخَ ْ َش ْ
��ابا َم َثانيِ َ َت ْق َش��ع ُّر منْ ُه ُج ُلو ُد ا َّلذ َ
جاء يف قوله تعاىل﴿:كتَا ًبا ُمت ََش هِ ً

أن آيات القرآن ك ُّلها متش��اهبة .وجاء يف بعضه��ا َّ
نص عىل َّ
أن القرآن بعضه
فه��ذه اآلي��ة ٌّ
حمكم وبعضه متشابه ،كهذه اآلية الكريمة التي افتتحنا هبا الكالم ،فهذا بظاهره تناقض

يتن��زه عنه مقام الق��رآن الكريم ،فكيف اجلمع والتوفيق بني ه��ذه اآليات؟ و ُأجيب عن
َّ
بأن امل��راد باملحكم يف اآلية التي د َّلت عىل َّ
ذل��كَّ :
أن آيات الق��رآن ك ُّلها حمكمة هو كون

كالمه -أعني القرآن -ح ًّق��ا فصيح األلفاظ ،صحيح املعاينُّ ،
وكل كالم غري القرآن هو
وقوة املعنى ،بحيث ال يتمكَّن
دون كالم الق��رآن يف اإلحكام واإلتقان وفصاح��ة اللفظ َّ
أحد من إتيان كالم يساوي القرآن يف هذه األوصاف الفاضلة ،وهذا جرى عىل ما جرى

علي��ه العرب يف أوصافهم لألش��ياء املحكم��ة املتقنة ،كام تقول يف البن��اء الوثيق والعهد

الوثي��ق الذي ال يمك��ن ح ُّله :إنَّه حمكم ،فهذا معنى وصف الق��رآن ك ُّله بأنَّه حمكم .وأ َّما
م��ا َّ
بعضا ،عىل حدِّ ما أش��ار إليه
دل ع�لى أنَّه بكل َّيته متش��ابه ،فاملراد منه أنَّه يش��به بعضه ً
تع��اىل يف آي��ة ثانية بقوله تعاىلَ :
َان ِم ْن ِعن ِْد َغيرْ ِ اهللِ َل َو َجدُ وا
��و ك َ
﴿أفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
ون ا ْل ُق ْر َآ َن َو َل ْ
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اختِلاَ ًفا كَثِ ًريا﴾( ،)187يعني لو كان بعضه وار ًدا عىل نقيض اآلخر؛ الختلف فيه نسق
فِ ِيه ْ

ال��كالم ،ولتف��اوت يف الفصاحة والركاكة ،ومث��ل هذا التعبري هبذا املعن��ى ورد يف قوله
ِ
ابا﴾( .)188وأ َّما ما َّ
دل عىل َّ
أن بعضه حمكم،
سبحانه يف وصف نعيم اجلن َ
َّة﴿:و ُأتُوا بِه ُمت ََش هِ ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

وبعضه متش��ابه -وهو هذه اآلية الكريمة -فاملقصود منها سيوافيك إن شاء اهلل تعاىل يف
بعض هذه املرحلة اآلتية.

املرحلة الثانية :يف بيان معنى املحكم ومعنى املتش��ابه .للمحكم واملتش��ابه معنَيان:

معنى يف ُعرف اللغة ،ومعنى يف ُعرف الرشع أو أهل الرشع»(.)189

تعرض إىل بيان املفاهيم فقال« :أ َّما املحكم ،فهو يف
وبعد أن أكمل املرحل��ة األوىل َّ

ُعرف أهل اللغة -وإن كثرت موارد استعامله يف خمتلف املناسباتَّ -
فإن له جهة جامعة،

تكون هي القدر املش�ترك بني تل��ك األفراد واملصاديق من جزئ َّيات موارد االس��تعامل،
ه��ي املنع والر ِّد ،فإنَّنا نرى العرب تقول :حاكم��ت ،وأحكمت ،يريدون بذلك :منعت
يس��مى حاك�ًم�اً ؛ ألنَّه يمن��ع الظامل عن الظل��م وير ُّده عن��ه ،وحكمة
ورددت ،واحلاك��م
َّ
اللج��ام هي التي متنع الفرس من االضطراب ،وقول بعضهم :أحكموا س��فهاءكم ،أي
وسميت احلكمة حكمة؛ ألنهَّ ا متنع
تعرض لهِّ ،
امنعوهم ،وبناء حمكم ،أي وثيق يمنع َمن َّ

ع�َّم�اَّ ال ينبغي ،هكذا قال بعض ،ويظهر من بع��ض َّ
الوجداين واجلهة اجلامعة،
أن املعنى
ّ
ُّ
والكل حمتمل.
هو التثقيف واإلتقان،
وأ َّما املتش��ابه :فهو عند ُعرف أهل اللغة :أن يكون أحد الش��يئني مش��ا ًهبا لآلخر،

﴿إن ا ْل َب َق َر ت ََش��ا َب َه َع َل ْينَا﴾( ،)190وقال
بحي��ث يعجز الذهن ع��ن التمييز ،قال اهلل تع��اىلَّ :
ِ
ابا﴾( ،)191يعني متَّفق املنظر يشبه البعض
س��بحانه يف وصف ثامر اجلنَّةَ :
﴿و ُأتُوا بِه ُمت ََش هِ ً

()192
عل
��اب ْ
ت ُق ُل هُ ُ
البعض اآلخر ،وهي عىل حدِّ قوله تعاىل﴿ :ت ََش هَ َ
وب ْم﴾  ،و ُيقال :اش��تبه يَ َّ
يفرق بينهام ،وقال( :حالل بينِّ وحرام بينِّ  ،وما بني ذلك متشاهبات)
األمران ،إذا مل ِّ

( ،)193أو مشتبهات ،كام يف رواية أخرى»(.)194
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ٍ
أه��ل الرشع -فقد قيل فيهام أقوال ،منهاَّ :
قرينة
أن املحكم ما ُعلم املراد بظاهره من غري
تق�ترن إلي��ه ،وال داللة ُّ
تدل عىل املراد ب��ه؛ لوضوحه ،مثل قوله تع��اىل﴿:إِ َّن اهللَ لاَ َي ْظلِ ُم
ِ
ون﴾( ،)195وقوله تعاىل﴿:إِ َّن اهللَ لاَ َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َال
��ه ْم َي ْظلِ ُم َ
َّاس َأ ْن ُف َس ُ
َّاس َش�� ْيئًا َو َلك َّن الن َ
الن َ
اع ْفها وي ْؤ ِ
ِ
َذ َّر ٍة َوإِ ْن ت ُ
ت ِم ْن َلدُ ْن ُه َأ ْج ًرا َعظِيم﴾( ،)196ونحو ذلك ممَّا ال حيتاج
َك َح َسنَ ًة ُي َض َ َ ُ
معرف��ة امل��راد منه إىل دليل ،واملتش��ابه ما ال يعلم امل��راد بظاهره حتَّى يق�ترب به ما ُّ
يدل
تعاىل﴿:و َأ َض َّل ُه اهللُ َعلىَ ِع ْلمٍ﴾( ،)197فإنَّه يفارق قوله
عىل املراد منه؛ اللتباسه ،نحو قوله
َ
ِ
ي﴾()198؛ َّ
الس��امري قبيح ،وإضالل اهلل تعاىل
ألن إضالل
السام ِر ّ
َ
ّ
س��بحانه﴿:و َأ َض َّل ُه ُم َّ
﴿ثم ْاس��ت ََوى َع�َل�ىَ ا ْل َع ْر ِ
ش﴾(َّ ،)199
فإن االس��تواء يف اللغة أن
حس��ن ،ومثل قوله تعاىلَّ :
األول
يكون اجلالس عىل الرسير ،ويحُ تمل أن يكون بمعنى القهر واالس��تيالء ،والوجه َّ

ال جيوز عليه سبحانه ننزهه عن اجلسمة.

ومنهاَّ :
أن املحكم هو الناسخ ،واملتشابه هو املنسوخ.
أن املحكم ما ال حيتمل م��ن التأويل إلاَّ
ومنه��اَّ :
وجها واحدً ا ،واملتش��ابه ما حيتمل
ً

وجهني فصاعدً ا.

ومنهاَّ :
كقصة موسى،
تكررت ألفاظهَّ ،
تتكرر ألفاظه ،واملتش��ابه ما َّ
أن املحكم ما مل َّ

وغري ذلك من القصص.

ومنهاَّ :
أن املحكم ما يعلم تعيني تأويله ،واملتش��ابه م��ا ال يعلم تعيني تأويله ،كقيام

الساعة ،إىل غري ذلك من األقوال املتك ِّثرة»(.)200
104

الرازي يف
ثم يستعني ببعض آراء العلامء فيقول« :وهنا وعند هذا املقامَ ،ذكَر الفخر
ّ
َّ

مدارا للتمييز بني املحكم واملتشابه ،أو ميزانًا لتحقيق حقيقة
أمرا جعله ً
تفس�يره الش��هري ً
بأس بنقله ملزيد الفائدة .ق��ال :اللفظ الذي جعل موضو ًعا
أمري املحكم واملتش��ابه ،ال َ
َ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

ملعنى ،فإ َّما أن يكون حمتملاً لغري ذلك املعنى ،وإ َّما أن ال يكون ،فإذا كان اللفظ موضو ًعا
ملعن��ى وال يكون حمتملاً لغريه ،فهذا هو الن��ص ،وأ َّما إن كان حمتملاً لغريه فال خيلو ،إ َّما

س��مى ذلك اللفظ بالنس��بة إىل الظاهرة
أن يك��ون احتامله ألحدمها
ً
راجحا عىل اآلخرَّ ،
مؤولاً  ،وإ َّما إن كان احتامله هلام عىل الس��و َّية كان اللفظ
راجحا ،وبالنس��بة إىل املرجوح َّ
ً
ٍ
بالنس��بة إليهام م ًعا مش�تركًا ،وبالنس��بة إىل ِّ
واحد منهام عىل التعيني جمملاً  ،فقد خرج
كل

من التقس��يم الذي ذكرناهَّ .
مؤولاً  ،أو مشرتكًا،
نصا أو
ظاهرا ،أو َّ
إن اللفظ إ َّما أن يكون ًّ
ً
النص والظاهر فيشرتكان يف حصول الرتجيح ،إلاَّ َّ
النص راجح ،مانع
أن ّ
أو جمملاً  ،أ َّما َّ

املسمى باملحكم.
من الغري ،والظاهر راجح غري مانع من الغري ،فهذا القدر املش�ترك هو َّ

واملؤول ،فهام مش�تركان يف َّ
أن داللة اللف��ظ عليه غري راجحة ،وإن مل يكن
وأ َّما املجمل
َّ

واملؤول مع أنَّه غري راجح ،فهو مرجوح ،ال بحسب الدليل
راجحا ،لكنَّه غري مرجوح،
َّ
ً
املس��مى باملتش��ابه؛ َّ
ألن عدم الفهم حاصل يف القسمني
املنفرد ،فهذا القدر املش�ترك هو
َّ

يس��مى متش��ا ًهبا؛ إ َّما َّ
مجي ًعا ،وقد بينَّا َّ
ألن الذي ال يعلم يكون النفي فيه مش��ا ًهبا
أن ذلك
َّ
لإلثب��ات يف الذهن ،وإ َّما ألجل َّ
أن الذي حيصل فيه املتش��ابه يص�ير غري معلوم ،فأطلق
لفظ املتشابه عىل ما ال يعلم إطال ًقا السم السبب عىل املسبب ،فهذا هو الكالم املحصل
يف املحكم واملتشابه»(.)201

ثم يذكر الفوائد قائلاً « :املرحلة الثالثة :يف بيان الفوائد ،أو بعض الفوائد التي جعل
َّ

حمكم ،وجعل بعضه متش��ا ًهبا ،وق��د طعن بعض َمن ال إيامن له
بع��ض القرآن من أجلها اً
يف القرآن عىل هذه الناحية ،إذ اشتمل عىل املتشاهبات ،فقال :إنَّكم تقولونَّ :
إن تكاليف
يتمس��ك به ُّ
كل ذي مذهب عىل
ثم إنَّنا نراه َّ
اخللق مرتبطة هبذا القرآن إىل قيام الس��اعةَّ ،
تعاىل﴿:وج َع ْلنَا َعلىَ ُق ُل هِ
وبِ ْم َأكِنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه
يتمسك بآيات اجلرب كقوله
مذهبه،
َ
ّ
فاجلربي َّ

نهِ
والقدري يقول :هذا مذهب الك َّفار ،بدليل أنَّه تعاىل حكى عن
��م َو ْق ًرا﴾(،)202
ّ
َوفيِ َآ َذا ِ ْ
َّ
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الك َّفار ذلك يف معرض الذ ِّم هلم يف قوله سبحانه﴿ :و َقا ُلوا ُق ُلو ُبنَا فيِ َأكِن ٍَّة ممِ َّا تَدْ ُعونَا إِ َل ْي ِه
آخر﴿:و َقا ُلوا ُق ُلو ُبنَا ُغ ْل ٌ
ف َب ْل َل َعن َُه ُم اهللُ بِ ُك ْف ِر ِه ْم
َوفيِ َآ َذانِنَ��ا َو ْق ٌر﴾( ،)203وقال يف موضع
َ
حق اهلل تعاىل يف اآلخرة
أيضا من يرى ثب��وت الرؤية يف ِّ
ُون﴾( ،)204وهذا ً
َف َقلِي�ًل�اً َما ُي ْؤ ِمن َ
ِ
ِ ٍ رِ
��رةٌ﴾( ،)205ومن ينفي ذلك
يتمس��ك بقوله
ُ
َ��اض ٌة *إِلىَ َر هِّ َبا نَاظ َ
َّ
تعاىل﴿:و ُج��و ٌه َي ْو َمئذ ن َ

��و ُيدْ ِر ُك الأْ َ ْب َص َار
يتمس��ك من القرآن نفس��ه يف مثل قوله تعاىل﴿:لاَ تُدْ ِر ُك ُه الأْ َ ْب َص ُار َو ُه َ
َّ
()206
َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يتمسك به يف مثل قوله تعاىل:
يف الخَْ بِ ُري﴾  ،وهذا من يثبت اجلهة هلل تعاىل َّ
تعاىل﴿:الرحمْ َ ُن َعلىَ
ون﴾( ،)207وبمثل قوله
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
��ون َر هَّ ُب ْم ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم َو َي ْف َع ُل َ
﴿يخَ َ ا ُف َ
َّ
ِ ِِ
()208
ا ْل َع ْر ِ
ش ٌء﴾(،)209
ش ْاست ََوى﴾  ،ومن ينفي ذلك يتمسك بقوله تعاىلَ ﴿:ل ْي َس كَم ْثله يَ ْ
ٍ
إن َّ
ث��م هو اآلمر اآلخ��رَّ ،
يس��مي اآلي��ات املوافقة ملذهبه
واحد من هؤالء وهؤالء،
كل
ِّ
َّ
حمكمة ،واآليات املخالفة ملذهبه متش��اهبة ،فكيف -واحلال هذه -يليق باحلكيم أن ينزل

الكت��اب الذي ه��و مصدر األحكام والترشيع ،ومرجع العقائ��د واآلداب ،من يومه إىل
واضحا جل ًّيا
ي��وم الدين ،هب��ذا احلال املضط��رب؟ وكان الواجب يف احلكمة أن جيعل��ه
ً

احلق ويبطل الباطل ،فال يكون بام له من الرصاحة مستمس��ك للباطل بوجه من
ليح��ق ّ
ّ
الوجوه»(.)210

ومتسكهم ببعض اآلراء يذكر الوجوه فيقولُ « :أجيب
بعد أن أش��كل عىل إشكاهلم ّ

عن ذلك بوجوه:
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وأشق،
احلق أصعب
ُّ
األول :أنَّه متى كانت املتش��اهبات يف القرآن كان الوصول إىل ِّ
َّ
وزيادة املش�� َّقة توجب مزيد الثواب ،قال اهلل تعاىلِ َ :
﴿أ ْم َحس�� ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ا ْل َ
ـج َّن َة َو َلـماَّ
ِ
ِ
ين﴾(.)211
الصابِ ِر َ
اهدُ وا م ْنك ُْم َو َي ْع َل َم َّ
ين َج َ
َي ْع َل ِم اهللُ ا َّلذ َ

الوجه الثاينَّ :
كم بالكل َّية ملا كان مطاب ًقا ملذهب واحد ،وكان
أن القرآن لو كان ك ُّله محُ اً

ترصحي��ه مبطلاً ملا س��وى ذلك املذه��ب ،وكان ممَّا ينفر أرباب املذاه��ب عن قبوله وعن
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

ٍ
فحينئذ
النظر فيه ،فاالنتفاع به إنَّام حصل حيث كان مشتملاً عىل املحكم وعىل املتشابه،

ينظ��ر فيه مجي��ع أرباب املذاهب ،وجيته��د يف التأ ُّمل فيه ّ
كل صاح��ب مذهب أن جيد فيه
يقوي مذهبه ويؤ ِّيد رأيه ،فإذا بالغوا يف ذلك صارت املحكامت مفسرِّ ة للمتشاهبات،
ما ِّ
احلق واحلقيقة.
فبهذا الطريق يتخ َّلص املبطل عن باطله ،ويصل إىل ِّ

الوجه الثالث :أن القرآن إذا كان مشتملاً عىل املحكم واملتشابه ،افتقر الناظر فيه إىل
ٍ
وحينئذ يتخ َّلص من ظلمة التقليد ويصل إىل ضياء االستدالل
االس��تعانة بدليل العقل،

ٍ
فحينئذ يبقى يف
التمس��ك بالدالئل العقل َّي��ة،
حمكم مل يفتقر إىل
ُّ
والب ِّين��ة ،أ َّما ل��و كان ك ُّله اً
اجلهل والتقليد.

لـم كان القرآن مشتملاً عىل املحكم افتقر إىل تع ُّلم طرق التأويالت
الوجه الرابع :أنَّه اَّ

وترجي��ح بعضه��ا عىل بعض ،وافتق��ر تع ُّلم ذلك إىل حتصيل علوم كث�يرة من علم اللغة

والنح��و ،وعلم أص��ول الفقه ،والفقه والكالم ،وعلم التفس�ير ،ول��و مل يكن يف القرآن

فحرم هذه الفوائد الوفرية،
متش��ابه ملا احتاج اإلنس��ان إىل حتصيل هذه العلوم الكثريةَّ ،
فكان إيراد املتشاهبات ألجل حتصيل هذه العلوم الكثرية ،وكفى هبا فائدة.

الوج��ه اخلام��س :وهو عند بعض حم ِّقق��ي املفسرِ ين أنَّه هو الس��بب األقوى يف هذا

الباب -هو أن القرآن كتاب مشتمل عىل دعوة اخلواص والعوام -بمعنى أنَّه كتاب ينذر

ب��ه ُّ
كل َمن بلغ��ه ذلك الكتاب من الناس أمجعني ،العارفني منهم وغري العارفني ،س��واء
رصح بذلك الكتاب
يف ذل��ك َمن حرض زم��ن اخلطاب و َمن مل حيرض ذلك الزمان ،ك�ما َّ
ونظ��را إىل أن طباع العوام تنبو يف أكثر األمور ع��ن إدراك احلقائق ،فمن
الكريم نفس��ه،
ً

بمش��ار إليه ،ظ َّن
س��مع منهم َّأول األمر إثبات موجود ليس بجس��م ،وال بمتح ِّيز ،وال ُ
َّ
أن ه��ذا عدم ونفي فيقع يف التعطيل ،فكان األصل��ح أن خياطبوا بألفاظ دا َّلة عىل بعض

ثم ال يقت�صر عىل هذا وحده؛ ليك��ون ذلك إغراء
ما يناس��ب ما يتوهمَّ ون��ه ويتخ َّيلونهَّ ،
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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باجله��ل ،وإيقا ًع��ا يف ظلامت األوهام ،بل يمزج ذلك بال��كالم الرصيح ِّ
احلق
الدال عىل ِّ

الصحيح ،فالقسم األول :وهو املخاطبون به بادئ ذي بدء ،هو املتشاهبات.
والقسم الثاين :وهو الذي يكشف هلم آخر األمر ،هو املحكامت.

ونق��ول بوج��ه أوضح :هو َّ
أن اهلل تعاىل أن��زل القرآن الكريم عىل رس��وله العظيم؛

ليكون قرآن الناس أمجعني ،فكام َّ
أن رس��الة الرسول األعظم هي رسالة إىل الناس كا َّفة،
وهو رس��ول الناس عا َّمة ،فليس هو رسول زمانه فقط ،وال رسالته هي رسالة
َاك إِلاَّ كَا َّف ًة لِلن ِ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َّاس َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا
أهل زمانه فحسب عىل حدِّ ما قال سبحانهَ :
ِ
��ن َأ ْك َث َر الن ِ
ون﴾( ،)212هك��ذا كان قرآنه قرآن الناس عا َّمة ،وكتابه كتاب
َّاس لاَ َي ْع َل ُم َ
َو َلك َّ

َّ
ش��ك
اقتباس��ا من ضوء قوله تعاىل﴿ :لأِ ُن ِْذ َرك ُْم بِ ِه َو َم ْن َب َلغَ ﴾( ،)213وممَّا ال
اخللق أمجعني
ً

تط��ورَّ ،
للحس والعيان َّ
معرض لتعاقب الثقافات
في��ه وهو بارز
أن الزمن يف ُّ
ِّ
وأن أهليه َّ
فل��كل ٍ
ِّ
ِّ
ولكل زمن معرف��ة وثقافة؛ لذلك نرى
طور،
املختلف��ة واملع��ارف املتعدِّ دة،
دور ٌ

كث�يرا ممَّا كان ُيعدُّ يف زمن س��ابق حقيقة من احلقائق العلم َّي��ة الثابتة يعود يف زمن الحق
ً
خي��الاً م��ن اخلياالت ،أو حديث خرافة م��ن اخلرافات ،والعك��س بالعكس ،ولو أردنا
نتعرض
استعراض ذلك أو بعض ذلك طال الكالم ،وضاق بنا املقام ،ولع َّلنا نعرض أو َّ

له يف وقت آخر إن ش��اء اهلل تعاىل ،ف��إذا كان األمر كذلك ،كان لزا ًما عىل احلكيم العلاَّ م

ٍ
ِّ
بالغي��وب أن جيع��ل القرآن مش��تملاً عىل نوع من ال��كالم يلني ِّ
لكل
لكل
زم��ن ،ويتبينَّ
ٍ
دور ،ويس��تجيب يف تفس�يره ملختلف الثقافات يف خمتلف الفنون والعلوم من اإلهل َّيات
والطبيع َّي��ات والفلك َّيات ،إىل غري ذلك من خمتلف أنواع املعرفة واحلقائق العلم َّية الثابتة
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يف خمتلف الدهور والعصور.

املرحلة الرابعة :هو َّ
أن اش��تامل القرآن الكريم عىل املتش��ابه م��ن الكالم هل يكون

م�ضرًّ ا بفصاحة كلامته؟ وقد س��بق علي��ك يف بحث إعج��از القرآن َّ
أن الق��رآن الكريم
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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بل��غ احل��دَّ األعىل من اإلعج��از -وإن اختلفت كلمتهم يف وجه إعجازه -فهل اش��تامله

عىل املتش��ابه ي�ضرُّ هبذه الفصاحة؛ فتك��ون كلامته غري فصيحة ،حيث إنهَّ ا مش��تملة عىل
يوجب اإلخالل بفصاحة الكلمة ِ
الغراب��ة ،والغرابة وصف ِ
املوجب لإلخالل بفصاحة

الكالم؟»(.)214

ثم يعرض آراء العلامء الذين فسرَّ وا الغرابة ،فقال« :نرى علامء البيان فسرَّ وا الغرابة:
َّ

بأنهَّ ا هي كون الكلمة وحش�� َّية غري ظاهرة املعنى ،وال مأنوس��ة االستعامل ،ونحن حيث

ن��أيت إىل مفردات هذا التعريف نجد القرآن الكريم خل ًيا عن هذا الوصف املعيب ِّ
املخل

ألن الظاهر َّ
بفصاحة الكلمة؛ وذلك َّ
أن قوهلم( :غري ظاهرة ،وال مأنوس��ة االس��تعامل)،
أخذ يف التعريف تفس�يرا للوحش��ية التي هي منس��وبة إىل الوحش الذي يسكن ِ
القفار،
َّ
ً
َّ
فكأن الكلمة الغريبة لعدم مأنوس�� َّيتها وع��دم ظهورها يف املعنى املوضوعة له ،من كالم
الوحش الذي يس��كن ِ
القفار ،وممَّا ال ريب فيه َّ
أن املتش��ابه يف الق��رآن ليس كذلك .وممَّا
ُّ
ي��دل عىل ما ذكرناه من َّ
تفس�يرا للغرابة أنهَّ م
أن الوحش�� َّية أخذت يف التعريف وص ًفا أو
ً

قالواَّ :
الوحيش قس�مان :غريب حس��ن ،وغريب قبيح .فالغريب احلس��ن :هو الذي
إن
ّ
ال ُيع��اب اس��تعامله ع�لى الع��رب؛ ألنَّه مل يك��ن وحش�� ًّيا عندهم ،وذلك مث��ل :رشنبث
واش��مخر وقمط��ر ،وهي يف النظم أحس��ن منه��ا يف النثر ،قال��وا :ومنه غري��ب القرآن
ويس��مى الوح�شي الغليظ ،وهو
واحلدي��ث ،والغري��ب القبيح ُيعاب اس��تعامله مطل ًقا،
َّ

ويسمى
كرهيا عىل الذوق،
َّ
أن يكون -مع كونه غريب االس��تعامل -ثقيلاً عىل الس��معً ،
واطلخم األمر بمعنى أظلم وأهبم،
أيض��ا عندهم باملتو ِّعر ،وذلك مثل جحيش للفريد،
ً
َّ
وجفخ��ث بمعنى فخ��رت ،وأمثال ذلك .وإن قلناَّ :
بأن ك��ون الكلمة غري ظاهرة املعنى
مستقل ُّ
ٌّ
خيل بفصاحة
عيب
وال مأنوسة االستعامل ،قيد زائد عىل الوحش َّية ،فهو يف نفسه ٌ
الكلمة اس��تقاللاً ويف حدِّ ذاته ،فالوحش�� َّية يشء ،والغرابة يشء آخ��ر ،كام قد ُّ
يدل عليه
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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مق��ال بعضهم يف هذا املق��ام ،إذ قال :الغرابة -كام يفهم من كتبه��م :-كون الكلمة غري

مشهورة االستعامل ،وهي يف مقابلة املعتادة ،وهي بحسب قوم دون آخرين ،والوحش َّية
هي املشتملة عىل تركيب ينفر الطبع عنه ،وهي يف مقابلة العذبة ،فالغريبة جيوز أن تكون

منزه عن عيب كذلك ،فإنهَّ م يريدون بالغرابة
عذبة .نعم ،إن قلنا بذلك فالقرآن الكريم َّ
 -إذ يطلق��ون الغراب��ة -هي كون الكلمة غري ظاهرة املعنى ،وال مأنوس��ة االس��تعامل،

بالنسبة إىل املعنى املوضوعة له ،واملتشابه ليس كذلك؛ فإنَّه بالنسبة إىل املوضوع له ظاهر
َّ
كل الظهور ،وإنَّام هو غري ظاهر الداللة عىل املعنى املراد ،فهو بالنس��بة إىل املعنى ظاهر،
ِ
يرض
وبالنسبة إىل املراد غري ظاهر ،فاملتشابه غري داخل يف الغرابة عىل كال التقديرين ،فال ُّ
فصاحة القرآن الكريم وجود املتشابه فيه»(.)215

القر�آن الكرمي واالجتهاد والتقليد
ق��ال املصنِّف يف خصوص هذا املوضوع بعد أن استش��هد باآلية الكريمة من قوله
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْولاَ َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا فيِ
َان ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
﴿و َما ك َ
تعاىلَ :
الدِّ ِ ِ ِ
ي َ
«إن َّ
ون﴾(َّ :)216
كل آية كريمة من
��ذ ُر َ
ي��ن َول ُينْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم حَ ْ

آي��ات الق��رآن الكريم -إذ يلقي املتأم��ل عليها نظرة التأ ُّمل واإلمعان -جيد فيها متَّس�� ًعا
م��ن البح��وث للمتت ِّبع من الباحثني ،فيأخذ منها ما يش��اء ملا يش��اء ،ويعرف حينذاك َّ
أن

في��ه تبيان ِّ
كل يشء بصورة هلا أجىل جالء وأوضح وضوحَّ ،
وإن من قليل ذاك الكثري يف
إن هلذه اآلية َّأولاً
القرآن الكريم هذه اآلية الكريمة -كام س�تراهَّ -
وآخرا ومبد ًأ وختا ًما،
ً
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واألول منها يأخذ دليلاً ليشء ،وآخرها واخلتام يأخذ دليلاً ليشء آخر ،أحدمها
فمبدؤها
َّ
لالجتهاد واآلخر للتقليد ،وسنعرفه يف العاجل القريب»(.)217

ثم يس��تنتج من اآلية الكريمة وجوب التف ُّقه فيق��ولَّ :
«إن هذه اآلية الكريمة د َّلت
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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عىل وج��وب التف ُّقه يف الدي��ن ،ودليل الوجوب فيه��ا هو وجود (ل��وال) التحضيض َّية،
حث عىل الطلب ،إذ هو الطلب احلثيث ،وليس معنى كونه طل ًبا حثي ًثا إلاَّ
والتحضيض ٌّ

عدم الرضا برتكه ،وليس معنى ذلك إلاَّ الوجوب .إذن فاآلية ُّ
تدل عىل وجوب التف ُّقه،

حيق له إطالق
بحق ُّ
فقيها ٍّ
فقيها ،وال يصري املرء ً
ولي��س التفقه يف معناه إلاَّ صريورة املرء ً
اس��م الفقيه إلاَّ حيث يكون من اإلحاطة بمس��ائل الفقه ووس��ائله بم��كان ،وإلاَّ حيث

بم َلكَة يستطيع معها أن ُيرجع الفرع إىل أصله ،وأن يسلك إليه مسالكه عن طريق
يكون َ
اخلاصة ،ويكون بذلك من املس��تنبطني الذين ُأ ِمر الناس بالرجوع إليهم يف اآلية
مداركه
َّ
والرواي��ة ،وذلك هو االجتهاد ،فق��د د َّلت اآلية -عن طريق ه��ذا التوجيه -عىل طلب

االجتهاد يف األحكام والفروع»(.)218

ثم يضيف إىل اس��تنتاجه قبول املتل ِّقي ،أي :إرجاع املق ِّلد للمجتهد ،فقال« :ولنا أن
َّ
وعب��ارة ٍ
ٍ
ٍ
بوجه ٍ
ثانية ،هو أن نقولَّ :
﴿ولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم﴾
آخر
نق��رر اآلية
إن قوله تع��اىلَ :
ِّ
دل ع�لى يشء فإنَّام ُّ
إىل آخ��ر اآلية إن َّ
يدل عىل وجوب قبول املنذري��ن؛ إلنذار املنذرين،
وإلاَّ لغ��ي وجوب اإلن��ذار إن مل جيب القبول ،وه��ذا بمعناه إرجاع الن��اس إىل الفقهاء

ألخذ معامل الدين وفروع األحكام ،وال معنى إلرجاع العا ِّم ّي من الناس إىل عا ِّم ّي مثله

يش��اركه يف ق َّلة اال ِّطالع وقصور الباع ،وما يشاكل ذلك من جهالة ،فليس اإلرجاع إلاَّ
للم َّطلع املتت ِّبع ،وهذا عبارة ثانية عن إرجاع املق ِّلدين إىل املجتهدين .فمن هنا وهناك جتلىَّ
لنا عىل ضوء هذه اآلية الكريمة داللة عىل ِكلاَ الطريقني من االجتهاد والتقليد»(.)219

معز ًزا آراءه بأقوال العلامء« :فها هنا
ويقس��مه عىل مراحل ،فيقول ِّ
ثم ِّ
يفصل القول ِّ
َّ

مراحل:
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ش��ك َّ
َّ
أن هلذا
املرحل��ة األوىل :يف تعري��ف االجتهاد وما هو يف معناه أو حقيقته .ال

حتمل املش�� َّقة بالنظر
اللفظ أصلاً يف اللغة ،ومعنى اصطالح ًّيا لعرف األصول ِّيني خاصة ُّ
َّ
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إىل م��ا يف اللفظ م��ن تاء االفتعال الدا َّلة ع�لى التكلف يف معنى ِّ
كل لف��ظ ح َّلت فيه هذه

احلاجبي وعليه العلاَّ مة أعىل اهلل
التاء ،وعرف يف اصطالح األصول ِّيني -حسبام نقل عن
ّ
مقامه يف كتابه التهذيب يف علم األصول( :بأنَّه استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن

اللغوي واملعنى
رشعي)( ،)220وال خيفى عىل الفطن مالحظة املناس��بة بني املعنى
بحكم
ّ
ّ
وعرفه آخ��رون بأنَّ��هَ ( :م َلكَة يقتدر هبا عىل اس��تنباط
االصطالح��ي يف ه��ذا التعريفَّ .
ّ
قوة قريبة) ،إىل غري هذا وذاك من حدود أو
الرشعي
احلكم
الفرعي من األصل ،فعلاً أو َّ
ّ
ّ

عم أورد عىل تلك التعاريف يف الطرد والعكس سهل علينا
تعاريف ،واألمر يف اإلجابة اَّ
َّ
كل الس��هولة بعد أن قال شيخنا العلاَّ مة اآلخوند يف كفايته( :وال خيفى َّ
أن اختالف
اصطالحا ليس من جهة االختالف يف حقيقته وماه َّيته؛ لوضوح
عباراهتم يف بيان معناه
ً

أنهَّ م ليس��وا يف مقام بيان حدَّ ه أو رس��مه ،بل إنَّام كانوا يف مقام رشح اسمه واإلشارة إليه
ٍ
كاللغوي يف بيان معاين األلفاظ بتبديل
بلفظ آخر وإن مل يكن مساو ًيا له بحسب مفهومه
ّ
ٍ
ٍ
أعم .ومن هنا انقدح أنَّه ال وقع لإليراد
لف��ظ بلفظ آخر ،ولو كان ُّ
أخص منه مفهو ًما أو ّ
جل األشياء لوال ّ
عىل تعريفاته بعدم االنعكاس واالطراد ،كام هو احلال يف تعريف ِّ
الكل

خواصها املوجبة المتيازها لغ�ير علاَّ م الغيوب،
رضورة ع��دم اإلحاطة هبا بكنهه��ا أو
ِّ
فافهم) .انتهى كالمه ُرفِع مقامه»(.)221

املعرفني له بأنَّه
ث��م يع ِّقب ع�لى أقوال العلامء بقول��ه« :نعم ،هو أبدل تعري��ف ِّ
َّ

احلجة ،إذ قال :وكيف
اس��تفراغ الوس��ع لتحصيل الظن ،أبدل لفظة (ال َّظ ِّن) بلفظ َّ

ق��و ًة أو فعلاً
باحلجة عليهَّ ،
كان ،ف��األَوىل تبديل الظ�� ِّن باحلكم
ف��إن املناط هو حتصيلها َّ
َّ
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اخلاصة القائل به عند انسداد
بحج َّيته مطل ًقا أو بعض
َّ
ال الظن ،حتَّى عند العا َّمة القائلني ِّ
باب العلم باألحكام فإنَّه مطل ًقا عندهم .يعني عند العا َّمة -أو عند االنسداد عنده-

احلجة ،ولذا ال ش��بهة يف كون اس��تفراغ الوس��ع يف
يعن��ي بعض
اخلاصة -من أفراد َّ
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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احلجة -من العلم باحلكم
حتصيل غريه -يعني غري الظ ِّن -من أفرادها -يعني من أفراد َّ

أو غ�يره ممَّا اعترب من الطرق التع ُّبد َّية الغري املفيدة للظ�� ِّن ولو نو ًعا اجتها ًدا أيضا .انتهى
كالمه ُرفِع مقامه(.)223(»...)222
واخلاص��ة بأقس��ام االجتهاد ،فيق��ول« :املرحلة
وبع��د ذلك يذك��ر املرحل��ة الثانية
َّ

وجت��زي ،ومن اس��م ٍّ
كل منهام ُيعرف مس�َّم�اَّ ه .وقد
الثاني��ة :ينقس��م االجته��اد إىل مطلق
ِّ
ُع ِّرف االجتهاد املطلق بأنَّه :ما يقتدر به عىل استنباط األحكام الفعل َّية من أمارة معتربة،
وأص��ل معت�بر ،عقلاً أو نقلاً  ،يف املوارد التي مل يظفر فيه��ا باألمارة املعتربة ،والفرق بني
طي هذه البحوث أو غريها من البحوث .ومقتىض التعبري
األمارة واألصل قد يأتيك يف ِّ

عر ًفا بالالمَّ .
إن امللحوظ يف االجتهاد املطلق
باألح��كام يعني اتيان لفظ األحكام مج ًع��ا ُم َّ

املعرف بالالم للعموم باإلمجاع
ه��و معرفة مجيع األحكام ،كام هو كذل��ك؛ إلفادة اجلمع َّ

التجزي
م��ن علامء األصول .ومن هنا يتجلىَّ لك تعريف مقاب��ل االجتهاد املطلق ،وهو
ِّ
 -ك�ما عرف ب��ه -بأنَّه ما يقت��در به عىل اس��تنباط بعض األحكام ،وحي��ث تعرف هذا،

فلتعرف أنَّه ينبغي ها هنا رسم أمور أو بحوث:

َ
ريب يف إمكان حصول االجتهاد املطلق ،بل يف حصوله
األول :إنَّه ال
إش��كال وال َ
َّ

بالفع��ل ،وقد حصل للكثري والكثري ،أ َّما ما حيصل م��ن بعضهم ممَّا ظاهره عدم التمكُّن
اخلاصة أو الرت ُّدد منهم يف بعض
من الرتجيح يف املس��ألة وتعيني احلكم يف تلك احلادث��ة
َّ
الواقعي يف تلك املوارد ،إ َّما ألجل
مسائل احلوادث العارضة فام هو إلاَّ من أجل احلكم
ّ
عدم دليل مساعد عليه ،وإ َّما لعدم الظفر به بعد الفحص عنه بالقدر اللاَّ زم من الفحص

أي تر ُّدد
ومتابعة اجلهود ال لقرص الباع أو قصور اال ِّطالع ،ولذلك ال نرى للمجتهدين َّ
ٍ
مسألة من املسائل.
ألي
أو تو ُّقف يف احلكم
الفعيل ِّ
ّ
أيضا يف ج��واز العمل هب��ذا االجتهاد مل��ن اتَّصف به
األم��ر الث��اين :إنَّه ال إش��كال ً
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
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َ
أيضا عىل وج��ه يتط َّلب تفصيلاً
يف عمل نفس��ه ،وأ َّما رج��وع غريه إليه فال
إش��كال فيه ً

ال حيتمله هذا الكتاب.

وعىل اإلمجال :فرجوع غريه إليه بعيد عن املحاذير ،وكام يرجع إليه يف التقليد يرجع

حجة عليه وع�لى مق ِّلديه ،بل عىل غري
إلي��ه يف األح��كام وفصل اخلصومات ،وحكم��ه َّ
مق ِّلدي��ه ،بل وعىل املجته��د اآلخر املعرتف له بجامع َّيته لرشائ��ط احلكومة من االجتهاد

والعدالة»(.)224

مكمالت األمر الثاين ضمن املرحلة األوىل يذكر جهات ،فيقول« :إذن ،فهناك
ويف ِّ

جهات عمل يف نفسه:

اجلهة األوىل :وهنا نقول :جيب عىل املجتهد املطلق العمل عىل ما يؤ ِّديه إليه اجتهاده

وال جيوز له -وهو عىل هذه الصفة -الرجوع إىل جمتهد آخر فاقه أو ساواه بال كال ٍم.
َ
إشكال فيه.
أيضا ال
حجة عىل مق ِّلديه ،وهذا ً
اجلهة الثانية :كون فتواه َّ

حجة عليه ،وعىل مق ِّلديه ،وعىل غري مق ِّلديه من مق ِّلدي
واجلهة الثالثة :كون حكمه َّ

غريه ،ومن املجتهدين اآلخرين بالرشط السابق عليك .فالفرق بني ناحية اإلفتاء وناحية

احلكومة ،هو َّ
املحصل له عن طريق القواعد
الشخيص
أن ناحية اإلفتاء ناحية إبداء رأيه
َّ
ّ

خاصة ،أ َّما ناحي��ة احلكومة فهي
حجة إلاَّ عليه وع�لى مق ِّلديه َّ
والنص��وص ،فال يك��ون َّ
ناحية ظهوره بعنوان النيابة عن اإلمام ،فكأنَّه ينطق بلس��ان اإلمام ،وظاهر بمظهر

نصبه له اإلمام ،فالر ُّد عليه ر ٌّد عىل اإلمام كام س��يأتيك إن شاء اهلل يف
املنصب الذي َّ
114

املستقبل القريب»(.)225

التجزي يف االجتهاد،
يعرج إلكامل األمور بمواقعه ،فيقول« :األمر الثالث :يف
ِّ
ث��م ِّ
َّ

وفيه مواقع من الكالم هو الكالم السالف يف االجتهاد املطلق سواء بسواء:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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املوق��ع األول :يف إمكانه وهو ُّ
احلق الذي عليه أكثر
حمل اخلالف بني العلامء ،ولكن َّ

نظرا إىل َّ
أن أبواب الفقه خمتلفة يف املدارك ،واملدارك متفاوتة س��هولة
املح ِّقق�ين؛ إمكانه ً

وصعوب��ة ،عقل َّي��ة ونقل َّية ،م��ع اختالف األش��خاص واألحوال يف اال ِّط�لاع عىل تلك
امل��دارك وطول الباع فيها أو قرص اال ِّطالع ،فكم ش��خص كثري اال ِّطالع طويل الباع يف

مدرك باب؛ ملهارته يف النقل َّيات والعقل َّيات بذلك الباب ،وليس هو كذلك يف باب آخر؛

التجزي والتبعيض يف القدرة أو
لع��دم مهارته تلك املهارة يف ذلك الباب ،فهناك حيصل
ِّ
التج��زي يف االجتهاد .بل قال بعض املح ِّققني
امل َلكَة يف االس��تنباط ،بل وهذا هو معنى
ِّ

بالتجزي للزوم الطفرة وبس��اطة
األعالم( :يس��تحيل اجتهاد مطلق عادة غري مس��بوق
ِّ
ثم قال :وعدم قبوهلا -يعني امل َلكَة -التجزئة ال يمنع من حصوهلا بالنسبة إىل
امل َلكَةَّ ،

بعض األبواب بحيث يتمكَّن من اإلحاطة بمداركه ،كام إذا كانت هناك م َلكَة االستنباط
يف مجيعها ويقطع بعدم دخل ما يف سائرها به -يعني بحصول امل َلكَة -أصلاً أو ال يعتني

باحتامل��ه ألجل الفح��ص باملقدار الالزم املوج��ب لالطمئنان بعدم دخل��ه كام يف امل َلكَة
املطلقة بداه ًة أنَّه ال يعترب يف اس��تنباط مس��ألة معها -يعني مع امل َلكَة -من اال ِّطالع فعلاً
ع�لى مدارك مجيع املس��ائل ،ك�ما ال خيفى)( )226انته��ى كالمه ُرفِع مقام��ه ،وفيه يشء من
القياس ال حيتمله هذا الكتاب.

املوق��ع الثاين من الكالم :يف حج َّية ما ي��ؤ ِّدي إليه عىل املتَّصف به ،ومعناهَّ :
إن الذي
املتجزي جيب العمل عىل طِبقه ،وتلزم احلركة عىل و ِ
فقه ،واألمر
يؤ ِّدي إليه نظر املجتهد
ِّ
ُ
فيه كس��ابقه َّ
نظرا إىل
حم��ل الكالم واخلالف ،وال��ذي عليه بعض املح ِّققني ه��و حج َّيته؛ ً
أدل��ة م��دارك االجته��اد ،إذ ال اختص��اص هل��ا باملتَّصف باالجته��اد املطل��ق ،وهذا هو

الصحيح.

ٍ
املوق��ع الثال��ث من الكالم :يف جواز رج��وع العا ِّم ّي إليه يف ِّ
مس��ألة اجتهد فيها
كل
َّ
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أيضا كس��ابقيه َّ
حمل الكالم واخلالف ،فإن قلناَّ :
إن مدرك وجوب التقليد هو
هو ،وهذا ً

املتجزي ممَّن
الس�يرة العقالئ َّي��ة ،وهو رجوع اجلاهل إىل العامل فيام هو عامل ب��ه ،واملجتهد
ِّ
يص��دق عليه هذا العنوان فنعمت حينذاك أد َّلة جواز التقليد هكذا .وإن قلنا َّ
بأن مدرك

وجوب التقليد هو األد َّلة اللفظ َّية ،واستفدنا من تلك األد َّلة اإلطالق أو العموم.

يتم قيامها يف مثل هذه األحوال ،أو َّ
أ َّما لو قلنا َّ
إن بناء العقالء
بأن السرية العقالئ َّية مل َّ
والشك يف املقام ٍ
ُّ
ِّ
كاف يف
الشك يف هذه الناحية،
مل يقم عىل الرجوع إىل مثله وال أقل من
عدم جواز الرجوع؛ ذلك َّ
يتمسك
أن بناء العقالء أو السرية العقالئ َّية دليل ل ِّب ّي ال لسان له َّ

ِّ
ِّ
الش��ك يف حصوله من األخذ بالقدر املتي َّقن،
الش��ك يف عمومه وإطالقه ،فال بدَّ يف
عند
خاصة ،وهكذا احلال إن مل نس��تفد اإلطالق أو العموم
وهو الرجوع إىل املجتهد املطلق َّ
من األد َّلة اللفظ َّية ،ونقول :إنهَّ ا إنَّام س��يقت؛ لبي��ان أصل ترشيع التقليد ال لبيان كيف َّيته،

ك�ما هو احلال يف كثري من اإلطالقات والعمومات ،هذا بالنظر إىل الرجوع إليه يف فتواه،

أ َّم��ا الرجوع إليه يف احلكومة ،ونفوذ تلك احلكومة يف فصل اخلصومة ،فاألمر فيه أش��دُّ

إشكالاً ممَّا سبق من تلك املراحل واملسائل ،فإنَّك قد عرفت فيام سلف َّ
أن مقام احلكومة

أع�لى ش��أنًا من قيمة ال ُفتيا ،فإذا أش��كل األم��ر يف ال ُفتيا فكيف احل��ال يف احلكومة ،هذا
ولكن بعض املح ِّققني نفى البعد عن نفوذ حكومته فيام إذا عرف مجلة معتدًّ ا هبا واجتهد

يصح أن يقال يف ح ِّقه ُعر ًفا إنَّه ممَّن ع��رف أحكامهم ،لكن يف هذا الكالم نظر
فيه��ا ب��أن ّ
ال حيتمله اختصار هذا الكتاب»(.)227

ويس��تمر يف إك�مال بحثه يف املرحلة الثالث��ة فيقول« :املرحلة الثالث��ة :يف املجتهد فيه
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��رف بأنَّهُّ :
(كل حك ٍم
يصح فيه االجتهاد وم��ا ال ُّ
 يعن��ي في�ما ُّيصح فيه -املجتهد فيه ُع ِّ

رشع��ي ليس علي��ه ٌ
قطعي) .هذا التعريف كس��ائر التعريفات مش��تمل عىل جنس
دليل
ّ
ٍّ
مدخ��ل ،وع�لى فصل خمرج ،فقولنا( :حك��م) مدخل ِّ
لكل حكم عقل ًّي��ا كان أو رشع ًّيا.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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إن العقل َّية املحضة مث��ل قولناُّ :
خمرج لألح��كام العقل َّية ،إذ ِّ
الكل أعظم
فقولن��ا:
رشعي ِّ
ّ
من اجلزء ،أو ّ
املقررة من
إن
َ
النقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان .وهكذا األحكام العقل َّية َّ

قبل الرشع ،مثل قبح الظلم وحس��ن اإلحسان ،ال تقع حملاًّ الجتهاد املجتهدين ،إذ هي

غ�ير قابلة للخالف واالختالف ،ب��ل هي ممَّا اتَّفقت عليها العق��ول ،وقولنا :ليس عليه
قطعي ،خرج ما كان عليه من األح��كام الرشع َّية قد َّ
ٌ
قطعي ،وذلك
دل عليه دليل
دلي��ل
ّ
ٌّ

قسامن:

األول :األحكام الرشع َّية األصل َّية ،وذلك كاملعتقدات الدين َّية التي أوجب الشارع
َّ

القطع��ي الذي ال تدخله الظنون ،فمثل هذه
االعتقاد هبا عىل اإلنس��ان عن طريق العلم
ّ
ال تقع حملاًّ لالجتهاد ،إذ هي مدلولة باألد َّلة القطع َّية.

والقس��م الثاين :األحكام الرشع َّية الفرع َّية التي قامت عليه��ا الرضورة الدين َّية من

املس��لمني عا َّم��ة مثل الصوم ،أو وج��وب الصالة ،أو حرمة اخلم��ر والزنا ،أو غري ذلك
أيضا ال تق��ع حملاًّ لالجتهاد؛ َّ
ألن
م��ن التكاليف القطع َّية م��ن أفعال وتروك ،فمثل هذه ً
معرضا الختالف األنظ��ار واآلراء ،فالذي يقع حملاًّ لالجتهاد
أد َّلتها قطع َّي��ة فال تكون
ً

وجي��وز للمجتهدين االجتهاد فيه هو األحكام الرشع َّية والفرع َّية التي مل يقم عليها ٌ
دليل

الطويس ش��يخ
قطعي؛ وذلك يف األحكام الرشع َّية الفرع َّية كثري .قال ش��يخنا أبو جعفر
ّ
ّ
الطائفة رضوان اهلل عليه يف كتابه يف علم األصول املعروف بـ(العدَّ ة)( )228يف َّأول بحث
أن َّ
االجته��اد« :اعل��م َّ
عم هو علي��ه ،من وجوب إىل حظر -يعني
كل أمر ال جيوز تغيريه اَّ

املحصلني َّ
أن االجتهاد يف ذلك
منع -ومن حس��ن إىل قبيح ،فال خالف بني أهل العل��م
ِّ
وأن من خالفه ٌّ
احلق فيه واحدٌ َّ ،
ال خيتلفَّ ،
كافرا ،وذلك نحو
ضال ٌ
وأن َّ
فاسق ور َّبام كان ً
القول َّ
بأن العامل قديم أو حمدث ،وإذا كان حمد ًثا ،هل له صانع أم ال؟ والكالم يف صفات

النبوة واإلمامة وغري ذلك ،وكذلك الكالم يف َّ
أن
الصانع وتوحيده وعدله وال��كالم يف َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
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كل ٍ
قبيح عىل ِّ
حالَّ ،
وأن ش��كر املنعم ور ّد الوديعة واإلنصاف
الظل��م والعبث والكذب ٌ
كل ٍ
حس��ن عىل ِّ
حال ،وما جيري جمرى ذلك ،وإنَّام قالوا ذلك؛ َّ
يصح
ألن هذه األشياء ال ُّ
تغيريها يف نفس��ها وال خروجها عن صنعتها التي ه��ي عليها .ألاَ ترى َّ
أن العامل إذا ثبت

أنَّ��ه حم��دث فاعتقاد من اعتقد أنَّه قديم ال يكون إلاَّ جه�ًل�اً  ،واجلهل ال يكون إلاَّ
قبيحا،
ً

وكذل��ك إذا ثبت َّ
أن له صان ًع��ا ،فاعتقاد من اعتقد أنَّه ليس له صانع ال يكون إلاَّ جهلاً ،

وكذلك القول يف صفاته وتوحيده وعدله ،وكذلك إذا ثبت َّ
النبي صادق فاعتقاد
أن ّ
من اعتقد كذبه ال يكون إلاَّ جهلاً  ،وكذلك املسائل الباقية»(.)229

يتعرض إىل بعض آراء الش��ا َّذة يف املوضوع« :وحكي عن قو ٍم َّ
ش��ذاذ ال ُيعتقد
ث��م َّ
َّ
ٍ
إن َّ
بأقواهل��م أنهَّ ��م قالواَّ :
تغيريا
جمتهد
كل
مصيب ،وقوهلم باطل ب�ما قلناه .وأ َّما ما ُّ
ٌ
يصح ً
خالف بني أهل
يف نفس��ه وخروجه من احلس��ن إىل القبيح ،ومن احلظ��ر إىل اإلباحة فال
َ

قبيحا
العل��م أنَّه كان جي��وز أن ختتلف املصلحة يف ذلك ،فام يكون حس��نًا من زيد يكون ً
ٍ
م��ن عمرو ،وما يقبح من زيد يف ٍ
ح��ال أخرى ،وخيتلف ذلك
حال بعينها حيس��ن منه يف
بحسب اختالف أحواهلم وبحسب اجتهاداهتم ،وإنَّام قالوا ذلك؛ َّ
ألن هذه األشياء تابعة

يتغي احلال ،وهلذه الع َّلة جاز النسخ،
للمصالح واأللطاف ،وما هذا حكمه فال يمتنع أن رَّ

عم كانوا عليه إىل خالفه بحس��ب ما تقتضي��ه مصاحلهم .انتهى ما أردنا
ونق��ل املك َّلفني اَّ
علو مقامه»(.)230
نقله من كالمه ِزيدَ يف ِّ
ثم املرحلة الرابع��ة ،يف رشوط االجتهاد ،فيقول« :املرحلة الرابعة :يف ما حيتاج إليه
َّ

املجته��دون من العلوم التي تكون رشائط لتح ُّقق االجتهاد ،والضابط فيه متكِّن املكلف
118

يتم بأمور:
من إقامة األدلة عىل املسائل الرشع َّية الفرع َّية ،وقد قالوا :إنَّام ُّ

أحده��ا :معرف��ة اللغة ومع��اين األلفاظ الرشع َّي��ة ،لكن ال بمعنى اش�تراط معرفة

اجلمي��ع ،ب��ل املعرف��ة يف اجلمل��ة كافي��ة يف املق��ام ،وه��و معرفة ما حيت��اج إلي��ه يف مقام
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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االس��تدالل ،وقد قالوا :لو راجع أصلاً
صحيحا عنده يف معاين األلفاظ جازا ،ويدخل
ً

يف اللغة معرفة النحو والترصيف ،وإنَّام احتاج املجتهد إىل ذلك؛ َّ
يب؛ ذلك
ألن الرشع عر ّ

َّ
أن مدرك��ه مها الكتاب والس��نَّة ،وكالمها عرب َّيان ،فهام مش��تمالن ع�لى خصائص اللغة
ونظرا إىل َّ
أن معرفتهام
العرب َّية ماد ًة وهيئ ًة .إذن فمعرفتهام حمتاجة إىل معرفة اللغة العرب َّيةً ،
واجب��ة ،فمعرفة اللغة العرب َّية واجبة؛ َّ
يتم معرفة الواجب إلاَّ بمعرفته ،معرفته
ألن ما ال ُّ

واجبة.

ثانيها :معرفة التفسري ،لكن بالصورة التي حيتاج إىل معرفة اللغة ،أعنيَّ :
إن اجلملة

فيها كافية عن التفصيل ،وإنَّام وجب ذلك؛ َّ
ألن معرفة علم التفس�ير معناه :معرفة مراد
اهلل تعاىل يف كالمه ،وجهل ذلك جهل باس��تنباط األحكام الرشع َّية ،يف حني َّ
أن الكتاب

الكريم َّأول ُمدرك ملعرفة األحكام ،فكان لزا ًما عىل هذا معرفة علم التفسري بالرضورة،
ومن معرفة علم التفس�ير معرف��ة علم الكالم ،أعني :معرفة أص��ول العقائد عن طريق

العلم واالس��تدالل ،وذلك َّ
يتم لو عرف أنَّه تعاىل
أن معرفة مراد اهلل تعاىل من اللفظ إنَّام ُّ
ال خياط��ب ب�ما ال يفهم معناه وال بام يريد به خالف ظاهره من ِ ِ
يتم ذلك
غ�ير بيان ،وإنَّام ُّ
لو عرف أنَّه تعاىل حكيم وهو كذلك يتو َّقف عىل علمه تعاىل بالقبيح واستغنائه عنه عىل

العلم ،وإنَّام بصدق الرسول عليه الصالة والسالم وعىل أصول قواعد الكالم»(.)231

ثم يستعني ببعض آراء العلامء فيقول« :قال آية اهلل العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف كتاب التهذيب
َّ

يف عل��م األصول :وه��ذا ال يأيت عىل قواعد األش��اعرة .وأقول :إنَّام ق��ال ط َّيب اهلل ثراه

ذلك؛ َّ
ألن من مبنى قواعد األش��اعرة إنكار احلس��ن والقب��ح العقل َّيني ،وعىل هذا املبنى
ال ملزم عندهم بالتزام هذه األش��ياء املذكورة ،ولك��ن الصحيح َّ
أن معرفة ذلك واجب
حت��ى عىل رأي األش��اعرة ،فإن إنكار األش��اعرة للحس��ن والقبح العقل َّي�ين إنَّام هو إذا

كانا بمعنى اس��تحقاق املدح أو الذ ِّم ،والثواب والعق��اب يف اآلجل ،أ َّما إذا كان بمعنى
َّ
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ونظ��را إىل َّ
أن تنزيه اهلل تعاىل عن القبيح
النق��ص أو الك�مال ،فهم يلتزمون هبام بال كالم،
ً
واتِّصافه تعاىل باحلكمة مها من احلسن والقبح ،بمعنى النقص والكامل ،فهم قائلون هبام

بال إشكال.

ثالثها :أن يكون عار ًفا باألحاديث الدا َّلة عىل األحكام ،إ َّما باحلفظ أو بالرجوع إىل

ٍ
ٍ
صحي��ح ،وأن يكون عار ًفا بأحوال الرجال ليع��رف صحيح األخبار من معت ِّلها،
أصل
أيض��ا من الكت��اب ما ُيس��تفاد منه األحكام وهو مخس�مائة آية وال يش�ترط
وأن يع��رف ً

حفظها ،بل معرفة داللتها ومواضعها بحيث جيدها عند طلبها ،وعمدة ما حيتاج إليه هو

علم األصول بداه ًة أنَّه ما من مسألة إلاَّ وحيتاج يف استنباط حكمها إىل قاعدة أو قواعد
برهن عليها يف علم األصول أو برهن عليها مقدّ مة يف نفس املس��ائل الفرع َّية عىل ما هي
طريقة املحدِّ ثني اإلخبار ِّيني ،وال يوجب تدوين علم األصول عىل ِحدَ ة أن يكون بدعة؛

األئمة ،وإلاَّ كان تدوين الفقه والنحو والرصف وغريها من
لعدم تدوينه يف عرص َّ
كثري من العلوم بدعة ،وهذا ما ال يلزم به أحد.

الطويس رف��ع اهلل درجته يف
حممد بن احلس��ن
قال ش��يخنا ش��يخ الطائفة أبو جعفر َّ
ّ

فصل م��ن بحث االجته��اد َذكَر فيه صفات املفت��ي وبيان أحكامهام ،ق��ال :ال جيوز
ألح��د أن يفت��ي بيشء من األحكام إلاَّ بعد أن يكون عالـ�ًم�اً به؛ ألن املفتي يخُ رب عن حال

عالـم به فال يأمن أن خيرب باليشء عىل غري ما هو به ،وذلك
ما يس��تفتيه فيه ،فمتى مل يكن اً
عالـم إلاَّ بعد أمور:
عالـم ،وال يكون اً
ال جيوز ،فإذن ال بدَّ من أن يكون اً

يص��ح العلم بتلك احلادثة إلاَّ بع��د تقدمة ،وذلك نحو:
منه��ا :أن يعل��م مجيع ما ال
ّ

120

عالـم باهلل،
العل��م باهلل تعاىل وصفات��ه وتوحيده وعدله ،وإنَّام قلنا ذلك؛ ألنَّه متى مل يكن اً
النب��وة كاذ ًبا ،ومتى عرفه
النب��وة؛ ألنَّه ال يأمن أن يكون الذي ا َّدعى
مل يمكن��ه أن يعرف
َّ
َّ
ومل يع��رف صفات��ه وما جيوز علي��ه وما ال جي��وز ،مل يأمن أن يكون قد ص��دق الكاذب،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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يص��ح أن يعلم ما جاء به الرس��ول .فإذن ال ب��دَّ من أن يكون عالـ�ًم�اً بجميع ذلك.
ف�لا
ُّ

يصح أن
عالـم
بالنبي ال��ذي جاء بتلك الرشيعة؛ ألنَّه مت��ى مل يعرفه مل ّ
ّ
وال ب��دَّ أن يك��ون اً
النب��ي وما جيوز عليه
أيضا صفات
يع��رف ما جاء به م��ن الرشع .وال بدَّ م��ن أن يعرف ً
ّ

وم��ا ال جي��وز عليه؛ ألنَّه متى مل يعرف مجيع ذلك مل يأمن أن يكون غري صادق فيام يؤ ِّديه،
ٍ
يصح ل��ه معرفته .فإذن
أو يك��ون م��ا أ َّدى مجيع ما بع��ث به ،أو يكون أداة ع�لى وجه ال ُّ
أيض��ا أن يعرف الكتاب،
ال ب��دَّ من أن يعرف مجيع ذل��ك ،وإذا عرف مجيع ذلك فال بدَّ ً
يتم العلم
فإنَّ��ه
يتضم��ن كثري من األحكام التي هي املطلوبة ،وال ب��دَّ من أن يعرف ما ال ُّ
َّ

يب ،ومجلة من اإلعراب
بالكت��اب إلاَّ به ،وذل��ك يوجب أن يعرف مجلة من اخلطاب العر ّ
واملعاين ،ويعرف احلقيقة واملجاز والفرق بينهام؛ ألنَّه متى مل يعرف ذلك مل يمكنه معرفة

تضمنه الكتاب ،وال بدَّ أن يعرف الناس��خ واملنس��وخ؛ ألنَّه متى عرف املنس��وخ ومل
م��ا َّ
يعرف الناس��خ اعتقد اليشء عىل خالف ما هو به من وجوب ما ال جيب عليه ،وقد كان

جيوز أن يعرف الناس��خ وإن مل يعرف املنسوخ؛ َّ
ألن املنسوخ ال يتع َّلق به فرضه وإن كان
له يف تالوته مصلحة ،إلاَّ َّ
أن ذلك عىل الكفاية ،غري أنَّه لو كان كذلك مل يمكنه أن يعرفه
ً
ناس��خا إلاَّ بعد أن يعرف املنس��وخ إ َّما عىل اجلملة أو التفصيل ،وال بدَّ أن يعرف العموم
واخلص��وص واملطلق واملق َّي��د؛ ألنَّه متى مل يعل��م ذلك مل يأمن أن يكون امل��راد بالعموم

اخلص��وص وباملطل��ق املق َّيد ،وال ب��دَّ أن يكون عالـ�ًم�اً بأنَّه ليس هن��اك دليل يرصفه عن
عالـم بالس��نَّة،
عالـم به ،وال بدَّ ً
احلقيقة إىل املجاز؛ ألنَّه متى َّ
أيضا أن يكون اً
جوزه مل يكن اً

وخاصها ،ومطلقها ومق َّيدها ،وحقيقتها وجمازها ،وأنَّه
وناسخها ومنس��وخها ،وعا َّمها
َّ
جوز
ليس هناك ما يمنع من االستدالل بيشء من ظواهرها كام قلناه يف الكتاب؛ ألنَّه متى َّ

يصح االحتجاج به
عالـم هبا .والبدَّ أن يكون عار ًفا باإلمجاع وأحكامه ،وما ُّ
ذلك مل يكن اً
النبي ومواقعها من الوجوب والندب
وم��ا ال ّ
يصح .وال بدَّ أن يكون عار ًفا بأفعال ّ
َّ
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ٍ
عالـم بام يفتي به ،ف��إن َّ
بيشء منه ،مل يأمن
أخل بذلك أو
واإلباح��ة حتَّى ّ
يصح أن يكون اً
أن يكون ما أفتى به بخالف ما أفتى به ،وذلك قبيح ،وقد عدَّ من خالفنا يف هذه األقسام

عالـم بالقياس واالجتهاد ،وأخبار اآلحاد ،ووجوه العلل واملقاييس،
أنَّه ال بدَّ أن يكون اً

وإثبات األمارات املقتضية لغلبة الظ ِّن وإثبات األحكام .وقد ب َّينَّا نحن فساد ذلك ،وأنهَّ ا
علو مقامه(.)233(»...)232
ليست من أد َّلة الرشع .انتهى رشيف كالمه ِزيدَ يف ِّ
وبعد ذلك يكمل البحث قائلاً « :املرحلة اخلامسة :يف التخطئة والترصيف .اتَّفقت

الكلم��ة بني العلامء ع�لى التخطئة يف العقل َّيات ،بمعنى َّ
أن املجته��د فيام يتع َّلق باألحكام
ٍ
ٍ
بمصيب ع�لى ِّ
ح��ال ،وأ َّما يف
كل
العقل َّي��ة ،جي��وز أن خيط��ئ وجي��وز أن يصيب ،فلي��س
الرشع َّي��ات -يعني االجتهاد فيام يتع َّلق باألحكام الرشع َّي��ة -فقد اختلفت فيه الكلمة،
يتوصل
فذهب أصحابنا عا َّمة إىل التخطئة يف ذلك ،بمعنى جواز اخلطأ عىل املجتهد فيام َّ

نظرا ملا وقع االتِّفاق بينه��م عليه ،وتضافرت بذلك
إلي��ه من األح��كام الرشع َّية؛ وذلك ً
أن هلل تع��اىل يف ِّ
النص��وص ،وتوات��رت ع�لى ذلك الرواي��ات ،من َّ
كل واقعة حك�ًم�اً ثابتًا
ٌ
جه��ل ،وال أ َثر فيه الجتهاد املجتهدين بوجه م��ن الوجوه ،واملجتهد
علم وال
ال يغ�ِّي�رِّ ه ٌ

ق��د يصل إليه وقد ال يصل إليه ،فيخطأ حينذاك أو يصيب .هذا مذهب أصحابنا عا َّمة،
وخيالفهم يف ذلك العا َّمة ،فقد ذهبوا إىل َّ
أن كل جمتهد مصيب -عىل خالف يف كيف َّية هذه
أي ٍ
حال ،فإن كان غرضهم من هذه اإلصابة هو االلتزام بإنشاء أحكام
اإلصابة -وعىل ِّ

يف الواق��ع بعدد اآلراء ،بأن تكون األحكام املؤ ِّدي إليها االجتهادات أحكا ًما واقع َّية كام
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ه��ي أحكام ظاهر َّية ،فقد ذهب ها هنا بعض األع�لام من األصحاب َّ
بأن هذا ال حمال َّية
ٍ
أن هلل تعاىل يف ِّ
فيه ،وإنَّام هو خمالف ملا تواتر من األخبار ،مضا ًفا إىل اإلمجاع عىل َّ
واقعة
كل
حكم يش�ترك فيه العامل بال خالف ،وإن كان غرضهم منه االلتزام بإنش��اء األحكام عىل
اً
وفق آراء املجتهدين بعد االجتهاد ،بمعنى أنَّه ال حكم هناك من رأس وإنَّام خيلق احلكم
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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بع��د اجته��اد املجتهدين ،وحيص��ل بعد حصول آراء املس��تنبطني .فهذا الق��ول حي َّلل إىل
الواقعي -بمعنى أنَّه ال حكم حتَّى واق ًعا لوال
وجهني ،فإن التزم ذلك بالنسبة إىل احلكم
ّ
االجتهاد واالستنباط -فذلك ممَّا يمنعه العقل وهو من املحال َّية بمكان ،إذ هو مضا ًفا إىل

ما عرفت ممَّا سلف من خمالفته املتواتر من الروايات ،ومن اإلمجاع القائم عىل َّ
أن هلل تعاىل
ٍ
يف ِّ
حكم يشرتك فيه اجلميع ،يلزم منه أن ال يبقى موضوع الجتهاد املجتهدين،
كل واقعة اً
إذ ليس االجتهاد يف حقيقة واقعه وواقع حقيقته إلاَّ اس��تفراغ الفقيه وس��عه الس��تنباط
يغيه
األح��كام الرشع َّية من مداركها
َّ
اخلاصة ،فال بدَّ إذن من أن يكون حكم حمفوظ ال رِّ
حتم أن يصل
علم وال جهل يفحص املجتهد عنه ويبحث املستنبط عنه ليظفر به ،وليس اً

إليه ،فقد يصل وقد ال يصل ،واحلكم هو احلكم يف ِّ
كل تلك األحوال والشؤون ،فإذا مل
يك��ن للحكم عني وال أث��ر -وهذا نتيجة حتم َّية الزمة ملن يرى هذا الرأي -فأي فحص
الفعيل ،ومعناه َّ
أن املجتهد
حينذاك؟ وأي اس��تنباط؟ نعم ،إن ُأريد من احلكم هو احلكم
ّ

عم هو احلكم واق ًعا وإنش��ا ًء ،لكن ما يؤ ِّدي اجته��اده إليه يكون هو
وإن كان َّ
يتفح��ص اَّ
ونظرا إىل َّ
يتوصل إليه
أن احلكم
حكمه
الفعيل هو عبارة عن احلكم الذي َّ
الفعيل حقيقةً ،
ّ
ّ
ٍ
ُّ
خاصة ،فلم يكن هو ذلك احلكم الذي يش�ترك
كل جمتهد حس��بام يوصله إلي��ه اجتهاده َّ

في��ه العامل واجلاه��ل ،وليس هو بذلك احلكم الذي تتَّفق علي��ه اآلراء ،بل هو ممَّا خيتلف
باختالف اآلراء ،فالتصويب هبذا املعنى ال استحالة فيه ،وهذا هو املراد من كالم بعض
األع�لام َّ
يتم -حس��بام أفاده بعض
أن ظن َّي��ة الطريق ال تنايف قطع َّية احلكم ،لكن هذا إنَّام ّ

املح ِّقق�ين -بنا ًء عىل اعتبار األخبار من باب الس��بب َّية واملوضوع َّية ،أ ّما لو قيل باعتبارها
م��ن باب الطريق َّي��ة -وهو الذي عليه أكثر املح ِّققني واملح ِّق�ين -فليس األمر كذلك ،إذ
مؤ ِّدي��ات الط��رق واألمارات املعتربة عىل هذا االعتبار ليس��ت بأحكام حقيق َّية نفس�� َّية،
وليس معن��ى احلكم بحج َّيتها إلاَّ تنجز مؤ ّدياهتا عند إصابته��ا والعذر عند خطئها فقط
َّ
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وليعلم َّ
أن هذا الذي ذكرناه من اخلطيئة هو رأي أصحابنا اإلمام َّية عا َّمة.
الطويس َّنور اهلل رضحيه يف كتابه (العدَّ ة
قال شيخنا األكرب ش��يخ الطائفة أبو جعفر
ّ

يف عل��م األص��ول) عن��د هذا املق��ام« :وال��ذي أذهب إلي��ه وهو مذهب مجيع ش��يوخنا
ِّ
واملتأخرين ،وهو الذي اختاره س�� ِّيدنا املرتىض ،وإليه كان
املتك ِّلم�ين من املتقدِّ مني

احلق يف واح��د َّ
يذهب ش��يخنا أبو عبد اهللَّ ،
وأن عليه دليلاً  ،من خالفه كان خمط ًئا
أن َّ

فاس�� ًقا»( ،)234وق��ال آية اهلل مجال امل َّلة والدين يف كتاب��ه (التهذيب يف علم األصول) عند

ه��ذا املقام عن��د نقل ما هنالك من ق��ول وكالم لناَّ :
ترجحت
(إن إح��دى األمارتني إن َّ
ٍ
يرتجح ،كان اعتقاد ِّ
واحد
كل
ع�لى األخرى؛ تع َّينت للعمل ،فاملخالف هلا خمطئ وإن مل َّ
ً
َّ
وألن املك َّلف إن ك ِّل��ف ال عن طريق كان
أيضا؛
م��ن املجتهدي��ن لرجحان أمارته
خط��أ ً
حك�ًم�اً يف الدين إ َّما تش��ه ًيا أو بام ال يطاق ،وإن ك ِّلف ع��ن طريقْ ،
فإن خلاَ عن املعارض
تع�َّي�نَّ وإلاَّ فالراجحَّ ،
فإن عدم الرجح��ان ،فاحلكم إ َّما التس��اقط أو التخيري أو الرجوع
إىل غريمه��ا .وع�لى ِّ
كل تقدير فاحلكم معينَّ  ،فاملخالف له خمط��ئ فاملصيب واحد)(،)235
انته��ى كالم��ه علاَ مقامه .وقال يف كتاب (كش��ف احلق) عند البح��ث يف االجتهاد:
وأن هلل تعاىل يف ِّ
أن املصيب يف الفروع واحدَّ ،
(ذهبت اإلمام َّية إىل َّ
حكم ،وله
كل مس��ألة اً

قطع��ي أو ظن ِّّيَّ ،
وأن املقصرِّ يف اجتهاده ع�لى حتصيل ذلك آثم ،وخالف
علي��ه دليل إ َّما
ّ
الش��افعي وأيب حنيفة ومالك وأمحد ،فتار ًة
فيه مجاعة ،واضطرب كالم الفقهاء األربعة:
ّ
ٍ
قال��وا بالتصويب ِّ
جمتهد ،وتار ًة قالوا كقولناَّ ،
إن األحكام تابعة للمصالح والوجوه
لكل
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ٍ
الت��ي تقع عليها األفع��ال ،وذلك ال يكون إلاَّ واح��دً ا ،وألنَّه ل��و كان ُّ
جمتهد مصي ًبا
كل
َل ِ
ّ
ألن املجته��د إذا غلب عىل ظنَّ��ه َّ
النقيض�ين؛ َّ
احل��ل فلو قطع
أن احلكم هو
��زم اجت�ماع
َ

بأنَّ��ه مصيب؛ لزم منه القطع باملظنون واإلمجاع م��ن الصحابة عىل إطالق لفظ اخلطأ يف
االجته��اد .قال أبو بك��ر( :أقول يف الكاللة برأيي ،فإن كان صوا ًب��ا فمن اهلل تعاىل ،وإن
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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كان ً
خطأ فمنِّي ومن الش��يطان)( ،)236وقال عمر لكاتبه :اكتب( :هذا ما رأى عمر ،فإن
ً
خط��أ فمنه ،وإن كان صوا ًب��ا فمن اهلل)( .)237وردت عليه امرأة يف املغاالة يف املهور،
كان
فق��ال :أصابت املرأة وأخطأ عمر( ،)238وخ َّطأ ابن ع َّباس مجاعة يف قوهلم بالعول ،وقال:

من باهلني باهلتهَّ ،
وإن اهلل تعاىل مل جيعل يف مال واحد نصفني وثل ًثا ،هذان نصفان ذهبا

وأيضا الدليالن إن تس��اويا تس��اقطا ،وإلاَّ وجب الرتاجح
بامل��ال فأين موض��ع الثلث؟ ً

واإلمج��اع عىل رشع املناظرة ،فلو مل يكن تبيني املطلوب مطلو ًبا للش��ارع مل يكن كذلك،
وألن املجتهد طالب فال بدَّ له من مطلوب ،وألنَّه يلزم اجتامع النقيضني؛ َّ
َّ
الش��افعي
ألن
ّ
ثم راجعه��ا ،فإنهَّ ا تكون حرا ًما
إذا اجته��د وق��ال لزوجته احلنف َّية املجته��دة :أنت بائنَّ ،

ث��م تزوجها آخر بو ّيل.
بالنظ��ر إليها ،وح�لالاً بالنظر إىل الزوج ،وكذا ل��و َّ
تزوجها و ّيل َّ
انتهى كالمه ُرفِع مقامه.
للنبي أن يعمل باالجتهاد أو ال؟ الذي
ويف املرحلة السادس��ة :يف أنَّه هل جيوز ّ

قامت عليه كلمة الطائفة اإلمام َّية وانعقد إمجاعهم عليه هو أنَّه ال جيوز ،أ َّما إخواننا أهل
جوزوه ،بل ا َّدعوا الوقوع .ونحن لو حاولنا
الس��نَّة واجلامعة فاألكثر -إن مل نقل الكلَّ -
وجيها ملا يدَّ عون،
وجه��ا
ً
أن نق��ف أمام هذه املس��ألة موقف النقاش واحلس��اب ال نرى ً
فق��د عرفت فيام س��لف حقيقة االجتهاد ومعناه ومغزاه ومرم��اه ،وحقيقة االجتهاد هي

حقيقت��ه عند اجلمي��ع ،وكيف تتَّفق تلك احلقيق��ة مع جتويزه عىل قدس�� َّية النبي الكريم!

َّ
فإن االجتهاد اس��تنباط الفقيه احلكم من طرقه القطع َّية أو الظنِّ َّية ،وهذا بحقيقته وحا ِّقه
﴿و َما َينْطِ ُق َع ِن ا ْل َـه َوى*إِ ْن
كيف يتَّفق وما أصحر به القرآن الكريم من قوله س��بحانهَ :
خص بالوحي أي
وحى﴾( ،)239فمن حرص القرآن نطق��ه بالوحي ،ومن َّ
��و إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
ُه َ
يضطرون،
حاجة له إىل استعامل الوسائل والوسائط التي ال يلتزمها امللتزمون إلاَّ حيث
ُّ

النبي يف
وه��ل االلتزام هبذا إلاَّ اجته��اد يف قبال ِّ
النص ،وهل هو إلاَّ جتويز االجتهاد عىل ّ
َّ
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لنص
النص الرصيح ،وهذا كام تراه م��ن البطالن مراغمة لرصاحة القرآن وجحد ِّ
قب��ال ِّ
��أي ح ِد ٍ
وها َع َل ْي َ
اآلي��ات ،م��ن قوله تعاىل﴿:تِ ْل َ
يث َب ْعدَ اهللِ
ك َآ َي ُ
ـح ِّق َفبِ َ ِّ َ
��ك بِا ْل َ
��ات اهللِ َن ْت ُل َ
و َآياتِ ِ
حكم رشع ًّيا يش��فعه يف عقيدة أو عمل
ُ��ون﴾(،)240
��ه ُي ْؤ ِمن َ
َ َ
فالنبي األكرم ال يصدر اً
ّ
إلاَّ ع��ن طري��ق الوحي واإلهلام ،وهذا هو ش��أن األنبياء ،وهكذا ينبغ��ي أن يكون ،وما

هنا وهناك ممَّا س��تعرفه يف طوايا هذه البحوث ،ممَّا عدُّ وه أو زعموه من االجتهاد ،فليس

هو من االجتهاد يف قليل وال كثري؛ ذلك أنَّه منه عمل مل يعلم وجهه ،فلع َّله مل يلتزم
رشعي شأنه شأن سائر األحكام والتكاليف ،فلع َّله
بتلك احلوادث -إذ التزم هبا -حلك ٍم
ّ
اإلهلي بنفس��ه
كان عملاً ش��خص ًّيا ألزم به نفس��ه ملصلح��ة تقتضيها ختصيصات الوحي
ّ
القدس َّية الكريمة ،ولنفرض -جدلاً  -أن تلك احلوادث التزم هبا التزامه بسائر األحكام

نزجه يف صغريات االجته��ادَّ ،
فإن فعله هو
والتكالي��ف ،فهذا ً
برر لنا أن َّ
أيضا ال ي� ِّ
مصدر من مصادر الترشيع.
السنَّة ،وقد عرفت أنهَّ ا
ٌ

ثم ما يرد بعد ذلك عليه نسخ لذلك الترشيعَّ ،
فإن
إذن فهذا منه ترشيع ال اجتهادَّ ،

السنَّة تنس��خ بالكتاب عىل الرأي الشهري .وحيث إنَّك عرفت َّ
أن هذا -أعني منع جتويز
النبي -هو رأي اإلمام َّية عا َّمة ،فلنمتِّع األس�ماع واألبصار بترشيفها
االجته��اد عىل ّ
تعميم للنفع وزياد ًة للفائدة؛ لِـام
وتشنيفها بام هلم من عبقات عطرات يف كلامت خالدات
اً

يف طواياها من بحوث وبحوث.

ق��ال آي��ة اهلل يف العاملني مجال امل َّلة والدي��ن العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل أع�لى اهلل درجته ،يف كتابه
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احلق أنَّه مل يكن متع ِّبدً ا
املس��مى بـ(التهذيب يف علم األصول) يف بحث االجته��ادَّ :
َّ
تعاىل﴿:و َما َينْطِ ُق َع ِن ا ْل َـه َوى﴾( ،)241وألنَّه قادر عىل حتصيل العلم؛ فال
باالجتهاد لقوله
َ

َّ
وألن خمالفه كفر ،وخمالف املجتهد ليس بكافر؛ وألنَّه كان يتو َّقف
جيوز له العمل بالظن؛

َّ
وألن جتويز اجته��اده يفيض إىل جتويز اجته��اد جربئيل
يف األح��كام عىل الوح��ي؛
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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احتج الش��افعي َّ
أش��ق ،ولقوله تعاىل:
بأن العم��ل باالجتهاد
فيندف��ع القطع بالوح��ي،
ُّ
َّ
﴿ َع َف��ا اهللُ َعن َ
ْك﴾( .)242ولقوله( :لو اس��تقبلت من أمري ما اس��تدبرت ملا س��قت

اهلدي)( .)243واجلوابَّ :
أن املش�� َّقة إنَّ�ما يثبت اعتبارها مع التس��ويغ رش ًعا ،والعفو عن

أصحاب��ه ،أو َّ
فصح اس��تناد العفو منه ،وعدم س��ياق اهلدي
أن اإلذن رشط يف اإلباحة،
َّ
ال ُّ
يدل عىل َّ
أن سياقه باالجتهاد( ،)244انتهى رشيف كالمهِ ،زيدَ يف منيف مقامه.
الط��ويس رفع اهلل درجت��ه ،يف كتابه
وقال ش��يخنا ش��يخ الطائفة الش��يخ أبو جعفر
ّ

املس��مى بـ(العدَّ ة يف عل��م األصول) عند بح��ث االجتهاد ،فص��ل يف َّ
النبي هل
أن ّ
َّ

يس��وغ ذلك ل��ه عقلاً أم ال؟ َّ
وأن من غاب
كان جمته��دً ا يف يشء من األحكام ،وهل كان
َّ
يس��وغ ل��ه االجته��اد أو ال؟ وكيف حال من
ع��ن الرس��ول يف حال حياته هل كان
َّ
أن هذه املسألة تسقط عىل أصولنا؛ ألنَّا قد ب َّينَّا َّ
بحرضته يف جواز ذلك؟ اعلم َّ
أن القياس

للنبي ذلك
واالجته��اد ال جيوز اس��تعامهلام يف ال�شرع ،وإذا ثبت ذل��ك؛ فال جي��وز ّ
ٍ
حارضا كان أو غائ ًبا ،ال حال حياته وال بعد وفاته ،اس��تعامل ذلك
ألحد من رع َّيته
وال
ً
ع�لى ِّ
عيل وأبو
كل حال ،وأ َّما عىل مذهب املخالفني لنا يف ذلك فقد اختلفوا ،فذهب أبو ّ

هاش��م إىل أنَّ��ه مل يتع َّبد بذلك يف الرشع َّي��ات وال وقع منه االجتهاد فيه��ا ،وأوجبا كونه
وح ِكي عن أيب يوس��ف الق��ول َّ
بأن النبي قد اجتهد
متع ِّبدً ا باالجتهاد يف احلروبُ .
الش��افعي يف كتاب الرسالة ما ُّ
يدل عىل أنَّه جيوز أن يكون يف أحكامه
يف األحكام ،وذكر
ّ

النبي يف يشء من
عيل اإلمجاع عىل أنَّه مل جيتهد ّ
ما قاله من جهة االجتهاد .وا َّدعى أبو ّ
األحكام مل جيب أن تجُ عل أصلاً وال كفر من ر ّده ،بل كان جيوز خمالفته كام جيوز مثل ذلك

فلم ثبت كفر من ر َّد بعض أحكامه وخالفه وس��اغ جعل مجيعها
يف أقاوي��ل املجتهدين ،اَّ
أصولاً َّ ،
دل عىل أنَّه حكم به من جهة الوحي ،وهذا الدليل ليس بصحيح؛ ألنَّه ال يمتنع

أن يقالَّ :
إن يف أحكامه ما حكم به من جهة االجتهاد ومع ذلك ال يسوغ خمالفته من
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
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ٍ
بوحي وبني ما قاله من
وس��وى يف إتِّباعه ذلك بني ما قاله
حيث أوجب اهلل تعاىل إتِّباعه
َّ
جهة االجتهاد ،كام يقول من قالَّ :
إن األ َّمة جيوز أن تجُ مع عىل حكم من طريق االجتهاد

وإن كان ال جيوز خالفه ،وإذا ثبت ذلك مل يمكن التع ُّلق بام حكيناه ،ويمكن أن ُيس��تدل
ِ
وحى﴾( ،)245فحكم
��وى*إِ ْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
﴿و َما َينْط ُق َع ِن ا ْل َـه َ
ع�لى ذلك بقوله تعاىلَ :
َّ
ب��أن مجي��ع ما يقوله ٍ
وحي يوحى ،فينبغي أن ال يثبت ذل��ك من جهة االجتهاد ،واملعتمد

م��ا قلن��اه َّأولاً من عدم الدليل ع�لى ورود العبادة بالقياس واالجته��اد يف مجيع املك َّلفني
عيل إىل أنَّ��ه ال جيوز له أن
وع�لى مجي��ع األحوال .فأ َّما م��ن حرض ّ
النبي فذه��ب أبو ّ
جيته��د ،وجي��وز ذلك ملن غاب .ومن الناس من يق��ولَّ :
أيضا أن
إن ملن حرض النبيً 

ُّ
ويس��تدل عىل ذلك بخرب ي��روي َّ
أن النبي أمر عمرو ب��ن العاص وعقبة بن
جيته��د،
عام��ر أن يقض ًيا بحرضته بني خصمني ،وقال هلام( :إن أصبتام فلكام عرش حس��نات وإن
أخطأمتا فلكام حس��نة)( ،)246وهذا خرب ضعيف من أخب��ار اآلحاد التي ال يعتمد يف مثل

هذه املسألة؛ َّ
أيضا ما قدَّ مناه من عدم الدليل
ألن طريقها العلم ،واملعتمد يف هذه املسألة ً

ع�لى ورود العبادة بالقياس واالجتهاد ،وذلك عام يف مجيع األحوال( .)247انتهى رشيف
كالمه ِزيدَ يف منيف مقامه.

ِ
املسمى (كشف
وقال أيضا مجال امل َّلة والدين العلاَّ مة احل يِّ ّل أعىل اهلل درجته ،يف كتابه َّ
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النبي مل يكن متع ِّبدً ا باالجتهاد يف
احلق) :ذهبت اإلمامية -ومجاعة تابعوهم -إىل أن ّ
احك ُْم َب ْين َُه ْم بِماَ َأ ْنز ََل اهللُ﴾(،)248
يشء م��ن األحكام خال ًفا للجمهور ،لقوله
تعاىل﴿:و َأ ِن ْ
َ
يك ُْم بِماَ َأ ْنز ََل اهللُ َف ُأو َلئِ َ
و﴿و َما َينْطِ ُق َع ِن الـ َْه َوى*إِ ْن
ك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾(َ ،)249
َ
و﴿وإِ ْن مَل ْ حَ ْ
ِ ِ ِ يِ
()250
وحى
و﴿ما َيك ُ
ُون يِل َأ ْن ُأ َبدِّ َل ُه م ْن ت ْل َقاء َن ْفس إِ ْن َأ َّتبِ ُع إِلاَّ َما ُي َ
ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
وحى﴾ َ ،
إِ يَ َّل﴾()251؛ وألنَّ��ه ل��و كان جمته��دً ا يف األحكام؛ جل��از لنا خمالفته لإلمج��اع عىل َّ
أن حكم

َّ
االجتهاد ذلك ،وخمالفته حرام باإلمجاع؛
النبي
وألن االجتهاد قد خيطئ ،واخلطأ من ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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عندنا حمال عىل ما تقدَّ م يف العصمة ،خال ًفا هلم؛ وألنَّه لو كان متع ِّبدً ا باالجتهاد؛ ملا َّ
أخر

األجوبة عن املسائل الواردة عليه حتَّى يأتيه الوحي؛ ألنَّه تأخري البيان عن وقت احلاجة،
وهو حمال؛ وألنَّ��ه لو كان متع ِّبدً ا باالجتهاد؛ لزم أن يكون مرتك ًبا للحرام ،والتايل باطل

فاملق��دَّ م مثله ،وبيان املالزمة َّ
أن االجتهاد يفيد الظ َّن ،والوحي يفيد القطع ،والقادر عىل
القطعي حي��رم عليه الرجوع إىل الظ ِّن باإلمجاع؛ وألنَّه ل��و كان متع ِّبدً ا باالجتهاد
الدلي��ل
ّ

لنقل؛ ألنَّه من أحكام الرشيعة ومن األد َّلة العا َّمة؛ وألنَّه لو كان متع ِّبدً ا باالجتهاد؛ لنقل
اجتهاده يف كثري من املسائل ،والتايل باطل فاملقدَّ م مثله .انتهى كالمه رفع مقامه.
وقال القايض ابن روزهبان يف ر ِّده عليه:

أقول :ذهب علامء السنَّة إىل َّ
النبي كان جيوز له االجتهاد يف بعض األحكام؛
أن ّ

َّ
واس��تدل
قادرا عىل االس��تنباط من أحكام اهلل تعاىل وال مانع له من ذلك،
وذلك لكونه ً

هذا عىل عدم جوازه بوجوه:

األول :باآلي��ات الدا َّل��ة عىل وجوب احلك��م بام أنزل اهلل تعاىل ،وبع��دم النطق عن

إن اآليات ال ُّ
اهل��وى ،وبعدم جواز التبديل له من عند نفس��ه .واجل��وابَّ :
تدل عىل عدم

ألن املجتهد حيكم بام أنزل اهلل؛ َّ
جواز االجتهاد؛ َّ
مرصح أو مستن َبط ممَّا
ألن حكم اهلل إ َّما َّ
رصح به ،واالجتهاد من هذا القسم ،فهو حكم اهلل.
َّ

الثاين :عدم جواز خمالفته ،مع اإلمجاع عىل جواز خمالفة املجتهد .واجلوابَّ :
إن هذا

اجل��واز يف جمتهد ال يكون صاحب الرشع َّ
النص ،فكيف
فإن ما حصل من االجتهاد هو ّ

جيوز خمالفته.

الثال��ث :جواز اخلط��أ عىل املجته��د ،بخالفه علي��ه الصالة والس�لام .واجلواب:

ما سبق َّ
نصا ،فال جيوز أن حيكم عليه
نصا ،ومن كان قوله ًّ
أن هذا يف جمتهد ال يكون قوله ًّ
باخلطأ.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
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الراب��ع :تأخ�ير األجوبة عن املس��ائل ،وال جيوز تأخ�ير البيان عن وق��ت احلاجة.

واجل��واب :رب�ما يكون التأخري لع��دم حصول رشائ��ط االجتهاد واالش��تغال بغريه من

الش��واغل الدين َّي��ة مع َّ
أن ه��ذا الزم يف القول بعدم االجتهاد ،لل��زوم نزول الوحي عند

الس��ؤال وعدم ج��واز التأخ�ير ،وإلاَّ لزم تأخري البي��ان عن وقت احلاج��ة ،ولو جاز يف

الوحي جاز يف االجتهاد.

اخلام��س :لزوم ارت��كاب احلرام؛ لقدرته ع�لى اليقني عن الوح��ي واالقتصار عىل

الظ�� ِّن حرام علي��ه .واجل��واب :منع إف��ادة اجتهاد الظ ِّن ه��ذا يف غريه م��ن املجتهدين،
مقترصا عىل الظ ِّن فيندفع املحذور.
فال يكون
ً

الس��ادس :لو اجتهد لنقل؛ ألنَّه من أحكام الرشيعة .واجلواب :إنَّه منقول وال يعدُّ

والنص.
دليلاً عىل حدة؛ لدخوله يف مطلق االجتهاد
ّ

الس��ابع :ل��و اجته��د لنقل اجته��اده يف كثري من املس��ائل ،ومل ينقل .واجل��وابَّ :
إن

جمتهداته داخلة يف النصوص فذكرت يف عددها .انتهى كالمه.

وقال س ِّيدنا املجاهد الشهيد القايض َّنور اهلل تعاىل مرقده ،يف ر ِّده عىل ابن روزهبان:

أقول :فيه نظر من وجوه:

أ َّما َّأولاً َّ :
حمصل له ،وإنَّام
فألن قوله :قادر عىل االستنباط من أحكام اهلل تعاىل ،ممَّا ال ِّ

األحكام تُستنبط من غريها.

َّ
رب فضيلة يرتكها ملانع ،كام
وأ َّم��ا ثان ًيا:
ف�لأن قوله :وال مانع من ذلك ،ممن��وع ،إذ َّ
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أنَّه ترك تعلم فضيلة ِّ
األولني ،فجاز أن يرتك
اخلط لئلاَّ يقول الطاعن :إنَّه ينقل من كتب َّ
االجتهاد لئلاَّ يقول الطاعن :إنَّه لو أوحي إليه ملا اجتهد.

وأ َّما ثال ًثاَّ :
فألن ما ذكره يف اجلواب عن اآليات فاسد لف ًظا ومعنًى.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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مرصح
أما لف ًظا؛ فألنَّه ال ِّ
رصح به ،عديلاً لقوله ،وأ َّما َّ
حمصل لقوله :أو مستنبط ممَّا َّ

به ،فافهم.

وأما معنًى؛ َّ
فألن كون االجتهاد الذي وقع االختالف يف نفيه وإثباته هو االستنباط
َّ

للنبي أن جيتهد برأيه ومن
رصح به تعاىل ،غري مس�� َّلم ،إذ الكالم يف أنَّه هل جيوز ّ
ممَّا َّ
رصح به
تلقاء نفس��ه عند عدم الوحي الرصيح
ّ
واخلفي أو ال .وأ َّما فهمه احلكم ممَّا َّ

خارجا عن ِّ
حمل النزاع ،عىل َّ
أن هذا اجلواب
سمي به يكون
ً
يسمى اجتها ًدا ،ولو ِّ
تعاىل فال َّ
ال يصري جوا ًبا عن اآلية الثالثة كام ال خيفى؛ َّ
ألن احلكم املس��تن َبط من الوحي باالجتهاد

صحة أن يقال :املجتهدون من أ َّمته ال ينطقون عن اهلوى
يسمى وح ًيا ،وإلاَّ لزم َّ
ال َّ
أن كالمهٍ 
إن ه��و إلاَّ
ألن الغرض من اآلية َّ
يوحى ،وهو ظاهر البطالن؛ َّ
خال
وحي َ
ٌ
وأيضا يلزم جواز التنايف والتناقض عىل
عن ش��ائبة الريب ،وليس كالم املجتهد كذلكً ،

الوحي عىل حس��ب اختالف اجتهاد املجتهدين يف األحكام ،وهو ظاهر البطالن .نعم،
النص دون احلكم احلاص��ل باالجتهاد والكالم
الوح��ي هو األمر باالجتهاد عن��د عدم ِّ

فيه.

فألن ما ذكره يف اجلواب عن الدليل الثاين من َّ
وأ َّما راب ًعاَّ :
أن هذا يف جمتهد ال يكون

صاحب ال�شرع ،فهذا ختصيص من خ��واص اخرتاعاتهَّ ،
اصطالحا هو
فإن االجته��اد
ً
ورصح الشارح العضد ها هنا َّ
بأن
اس��تفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظ ٍّن بحك ٍم
ّ
رشعيَّ ،

يفرقوا بني اجتهاد الرس��ول وغريه
املجته��د فيه حكم ظن ِّّي
رشع��ي عليه دليل ،ومل ِّ
ّ

يف ج��واز املخالف��ة وال يف حقيق��ة االجتهاد ،وأ َّما م��ا ذكره من َّ
أن ما حص��ل باالجتهاد
النبي ٌ
النص فكيف جي��وز خمالفته؟ ففيه :أنَّ��ه إن أراد َّ
قول
ه��و ُّ
أن ما حصل من اجته��اد ّ
منص��وص ال حيتمل غري م��ا ُيفهم منه ،فهو ال يفيد كام ال خيف��ى ،وإن أراد أنَّه قانع فغري
ٌ
مس�� َّلم؛ َّ
ونصه ،بل حص��ل باالجتهاد والظ ِّن،
ألن املفروض أنَّ��ه مل حيصل من الوح��ي ِّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
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النبي احلكم قط ًعا فكيف حيصل لغريه العلم به حتى
وع�لى تقدير االجتهاد ال يعلم ّ
ال جي��وز خالفه .ولو قيلَّ :
إن اجتهاده يؤ ِّدي إىل القطع بخالف اجتهاد غريه؛ لكان
اصطالح��ا جديدً ا يوجب جعل الن��زاع لفظ ًّيا ،وفيه ما فيه ،وب�ما ذكرنا يف دفع هذا
ه��ذا
ً

أيضا ،فتأ َّمل.
اجلواب اتَّضح ما ذكرناه يف اجلواب عن الدليل الثالث ً

خامس��اَّ :
فألن ما ذكره يف اجلواب عن الدليل الرابع من أنَّه ر َّبام يكون التأخري
وأ َّما
ً

لع��دم حصول رشائط االجتهاد إىل آخره مدخ��ولَّ ،
بأن املأخوذ يف كالم املصنِّف أنَّه
يؤخر جواب املسائل إىل نزول الوحي ،بمعنى أنَّه بعد التأخري كان جييب َّ
كان ِّ
بأن الوحي
نزل بكذا ،فلو كان جواب بعض املسائل باالجتهاد ملا اطرد التأخري واجلواب عىل ذلك

وأيضا التأخري يف جواب املس��ائل كان كثري الوقوع ،وكان أكثر الس��ؤاالت عنه
الوجهً ،

ديني أهم من جواب س��ؤال
رشفه��ا اهلل تعاىل من غريه اش��تغال بأمر ّ
يف مس��جد املدينة َّ
املسرتش��دين ،فاحتامل كون التأخري ألجل ما ُذكر إنَّام جيري يف النادر والكالم يف الكثري
الشائع.

واحلاصلَّ :
إن الش��ائع املس��تفيض من حاله عند س��ؤال ما كان ِّ
يؤخر اجلواب

الفقهي،
عن��ه أنَّ��ه كان بعد التأخري ي��أيت بالوحي من اهلل تع��اىل ،وما كان يرتّب القي��اس
ّ
فلي��س ملا ذك��ره الناصب من االحت�مال جمال أصلاً  ،ك�ما ال خيفى .وأ َّما م��ا زعمه من َّ
أن

ما ذكره املصنِّف يف تأخري االجتهاد من لزوم تأخري البيان عن وقت احلاجة الزم يف تأخري
الوحي ،مردود َّ
بأن تأخري الوحي ر َّبام جاز عىل اهلل تعاىل ملصلحة كابتالء القوم أو غضبه

132

عليهم ،أو ألنَّه ال جيب عليه يشء -عىل قاعدة
النبي يف
ّ
األش��عري -بخالف تأخري ّ
ٍ
بيشء من ذلك ،كام ال خيفى .ولو كان
يصح تعليله
اجتهاده جلواب مسائل األ َّمة ،فإنَّه ال ُّ
واج ًبا عىل اهلل تعاىل جواب ِّ
كل سؤال يف زمان لدام الوحي بدوام السؤال ،ولكان الوحي
نازلاً عند سؤالنا عن حتقيق هذه املسألة ،وبطالنه أظهر من أن خيفى.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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َّ
ف�لأن جوابه عن الدلي��ل اخلامس هو اجلواب عن الث��اين والثالث،
سادس��ا:
وأ َّما
ً

والدفع الدفع ،فتذكَّر.

فألن ما ذكره يف اجلواب عن الدليل السادس مدفوع َّ
وأ َّما ساب ًعاَّ :
بأن املصنِّف قال

يف ه��ذا الدلي��ل ،أنَّه لو كان متع ِّب��دا باالجتهاد كان كذا ،ال أنَّه ل��و اجتهد كان كذا،
وفرق ما بينها ظاهر .واحلاصل أنَّه لو كان متع ِّبدا باالجتهاد لنُقل عنه أنَّه متع ِّبد
ب��ه ،وحينئذ ما ذكره الناصب من اجلواب ،بعض��ه كاذب يف مقابله ،وبعضه غري مرتبط

به ،فتأ َّمل.

وأ َّما ثامنًاَّ :
جمرد
فألن ما ذكره يف اجلواب عن الس��ابع ضعفه ظاهر جدًّ ا ،إذ لو كان َّ
دخوله يف النصوص كافيا يف ِذكره يف عددها من دون متييز حكمه ونحوه ،الكتفوا ِ
بذكر
ً

أيضا جمملاً من غري متييز بينها يف األح��كام واألقوال ،مع َّ
أن
أقوال��ه وأفعاله وتقريرات��ه ً
هذا الناصب حكم َّ
النبي قطع َّية ،فاالهتامم بش��أن املجتهدات القطع َّية
بأن جمتهدات ّ
ومتييزها من غريها من املظنونات يكون واج ًبا .انتهى كالمه ُرفِع مقامه.
ُ
وأق��ول يف م��ا ذك��ره مجال امل َّل��ة والدي��ن العلاَّ مة أع�لى اهلل مقامه ،يف م��ا َذكره ابن

ن��ور اهلل تعاىل مرقده :يف ه��ذا وذلك وذاك مواقع
روزهب��ان ،وفيام ذكره س�� ِّيدنا القايض َّ
صفحا ح ًّب��ا باالختصار ،وقد يظهر بعضها من مطاوي
للتأ ُّم��ل والنظر رضبنا عن بياهنا
ً
ن��ور اهلل رضحيه،
م��ا ذكرناه من كالم ش��يخنا ش��يخ الطائفة الش��يخ أيب جعفر
الطويس َّ
ّ
ٍ
بحث آخر»(.)252
فلنأخذ بزمام الرياع إىل
ويف التقليد ،يقول« :املرحلة السابعة :يف التقليد ،وفيه بحوث:
األول :يف حتقيق حقيقة التقليد ،وتعريف معناه .التقليد يف اللغة :هو عبارة
البحث َّ

ع��ن أخذ القالدة ،أو جعل القالدة عىل يشء ،وهذا هو املراد منه يف باب تقليد اهلدي يف
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
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باب ك َّفارة اإلحرام ،وقد استعري هذا املعنى ملا نحن فيه ،إذ َّ
إن املق ِّلد جيعل فتوى املجتهد
الرشعي ق�لاد ًة يف رقبة املجتهد؛ لتخ ِّل��ص املق ِّلدين من
ق�لاد ًة له ،أو جيع��ل أمر حكمه
ّ

اللغوي
أعب��اء تبعة األحكام وإلقائها يف رقبة املجتهدين ،ه��ذا من ناحية مفهوم الكلمة
ّ
االصطالحي أو
ال�صريف أو اس��تعارهتا البيان َّي��ة .أ َّما م��ن ناحية مفهومه��ا
أو اش��تقاقها
ّ
ّ
العلمي اجلاري عىل ألسنة األصول ِّيني والفقهاء فأمر قد اختُلف فيه.
مصطلحها
ّ

ع��رف بعض العلامء التقليد بأنَّه :هو أخذ قول الغري ورأيه للعمل به يف الفرع َّيات،
َّ

أو لاللتزام يف االعتقاد َّيات؛ تع ُّبدً ا بال مطالبة دليل عىل رأيه .فأنت ترى َّ
أن التقليد ُع ِّرف

هن��ا بأنَّه :األخذ فق��ط ،وجعل العمل وااللتزام نتيجتني أو ثمرت�ين هلذا األخذ مرتتِّبني

عليه.

وعرف��ه آخرون بأنَّ��ه :االلتزام بفتوى جمته��د من املجتهدين ،فجع��ل التقليد نفس
َّ

االلتزام.

ِ
يكتف باألخذ ،ومل يقنع بااللتزام
وعرفه ثالث بأنَّه :العمل بقول الغري وفتواه ،فلم
َّ

احلق
يف حت ُّق��ق حقيقة التقليد ومعناه ،بل جعله نفس العم��ل ،ونحن حيث نحاول فهم ِّ
أن القول َّ
أو حتقي��ق احلقيقة حس��بام اس��تفدناه من بحوث مش��اخينا املح ِّققني ،ن��رى َّ
بأن
التقلي��د ه��و العمل ،أق��رب إىل احلقيقة من الق��ول بأنَّه هو أخذ الفت��وى فقط وااللتزام

القلبي فحس��ب ،أو أخذ الرسالة من املجتهد وإن مل ُيعلم بأصل فتواه ،ليس التقليد هذا
ّ

مر وكام عرف��ت ،العمل عىل طبق فتوى أح��د املجتهدين .نعم،
وال ذل��ك ،إنَّ�ما هو ،كام َّ

األخ��ذ أو االلتزام طريق إىل العمل برأي املجتهد ال موضوع َّية له يف حقيقة التقليد ،كام
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س�تراه وسرتى َّ
الرصيف أو اس��تعارته البيان َّية يقضيان بام نقول،
أن مبدأ اش��تقاق التقليد
ّ

ذل��ك َّ
إن جعل املق ِّل��د فتوى املجتهد ق�لاد ًة له إنَّ�ما حي ِّققه العمل هب��ا ،ورصف االلتزام
ب�لا عم��ل ال يكون تقلي��دً ا لتلك الفت��وى املتع ِّلق��ة بالعم��ل ،فحقيقة التقلي��د يف املقام
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ال تتح َّق��ق إلاَّ بتحقيق العمل بداه ًةَّ .
العميل للعمل ال يتح َّقق إلاَّ بتطبيق
إن أخذ احلكم
ّ

العمل .أضف إىل ذلك أنَّه لو س��ألنا القائل َّ
بأن التقليد هو األخذ بقول الغري :ما مرادك
جمرد العلم واالستعالم ،فهذا
هبذا األخذ؟ وما هي حقيقة معناه؟ فإن أردت باألخذ هو َّ

ليس بتقليد بال كالم ،وإن أردت به االلتزام والتع ُّبد بمقتضاه بحيث يكون هناك واجب
آخ��ر متع ِّلق بالقلب من قبي��ل االلتزامات والتد ُّينات ،فلزوم ذل��ك عىل املك َّلف ممنوع،
وال دليل عليه ،وما بعث القائلني عىل القول َّ
بأن التقليد :هو األخذ أو االلتزام إلاَّ خت ّيل

َّ
أن العم��ل م�شروط بالتقلي��د ،بمعنى أنَّه يش�ترط يف عمل املك َّل��ف أن يكون عملاً عن
تقليد ،فلو كان التقليد هو العمل ،كان العمل بال تقليد ،أو حصل الدور املعروف ،هذا

كل أو ُّ
ُّ
جل ما دعاهم إىل االلتزام َّ
بأن التقليد هو األخذ أو االلتزام ،لكن دفع هذا الوهم
هينِّ يسري ،ذلك أن يقالَّ :
إن املعترب يف العمل هو وقوعه عىل وجه التقليد ،يعني صدوره
مطاب ًقا لرأي الغري عند املك َّلف ،فالعمل ال يتو َّقف عىل س��بق التقليد ،وال يلزم من عدم

صادرا ممَّن
صحة العمل ال تتو َّقف عىل أكث��ر من كونه
س��بقه كون العمل ب�لا تقليد ،إذ َّ
ً
ي��رى مطابقته لفتوى الغري ،ول��و كان ذلك عن طريق مقارنة العم��ل لألخذ وااللتزام،
وال رضورة لاللتزام بسبق هذا األخذ وااللتزام»(.)253

يتطرق للبح��ث الثاين :فيقول« :البح��ث الثاين :يف الدليل عىل ج��واز التقليد.
ث��م َّ
َّ

ُّ
يس��تدل عليه باألد َّلة األربعة :الكتاب ،والس��نَّة ،واإلمجاع ،والعقل .وقد
جواز التقليد

أض��اف إىل ذل��ك بعض أعالم املح ِّققني م��ن العلامء :الفطرة ،والبداهة ،وس��تعرف َّ
كل
ذلك تفصيلاً يف العاجل القريب.

اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ُّ
الذك ِْر﴾ (،)254
أ َّما الكتاب:
فيستدل منه بآيات ،منها :قوله َّ
عز من قائلَ ﴿ :ف ْ

لكن نوقش يف داللة اآلية:

َّأولاً َّ :
بأن الس��ؤال فيها إنَّام هو لغرض حتصيل العلم ال األخذ تع ُّبدً ا ،وإنَّام يس��تفاد
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
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األول.
منها الداللة عىل جواز التقليد بنا ًء عىل املعنى الثاين ال َّ

بأن س��وق اآلية ُّ
يدل عىل َّ
وثان ًياَّ :
أن املراد باملس��ؤولني هم أهل الكتاب ،فال عالقة

هلا يف هذا املقام»(.)255

األولَ :
بأن احتامل كون الغرض من السؤال
فيجيب عن ذلك ،فيقول« :أجيب عن َّ

هو حتصيل العلم ال األخذ تع ُّبدً ا احتامل ضعيف يدفعه عموم السؤال أو إطالقه ،فال بدَّ

م��ن األخذ بالعموم واإلطالق .و ُأجيب عن الثاينَّ :
ختصص
ب��أن خصوصية الورود ال ِّ
الوارد ،فيكون كقانون عام وموردها أحد املصاديق ،عىل َّ
أن رواة التفسري فسرَّ وها بأهل

ختصص بموقع
النبي ،ويكون هذا قرينة عىل أنهَّ ا مل َّ
البيت أهل بيت العصمة من آل ّ

ّ
السياق ِّ
استدل هبا يف املقام وعىل املقام (آية النفر) ،وهي
وحمل الورود .ومن اآليات التي

اآلية التي اس��تفتحنا هبا هذا املوضوع وجعلناها له فاحتة الكالم ،وقد أشكل عليها عىل
حدِّ ما أشكل عىل سابقتها ،واجلواب اجلواب سواء بسواء»(.)256

ّ
ُّ
األئمة
املطهرة فيقول« :أ َّما السنَّة :فقد
ثم
يس��تدل بالسنَّة َّ
استدل منها بروايات عن َّ
َّ

من أهل البيتُّ ،
يدل بعضها عىل املوضوع عن طريق املفهوم واملالزمة ،ذلك مثل
(إن
الرواية الواردة عن اإلمام الصادق يف شأن زرارة ،ومضموهنا ،أو لفظها :هذا :يِّ

أح��ب أن أرى يف أصح��ايب مثلك َم��ن ُيفتي الناس)( ،)257وال ري��ب َّ
أن حمبة اإلمام
ُّ
إلفتائ��ه أو إفت��اء أمثال��ه ُّ
ت��دل باملالزمة العرف َّي��ة عىل وج��وب إتِّباع��ه ،وإلاَّ لغيت هذه

املح َّبة ،أو لغي هذا اإلفتاءَّ ،
نظرا ال حيتمله اختصار هذا
ولعل يف االس��تدالل هبذه اآلية ً
أئمة أهل
الكتاب .ومن تلك الروايات الواردة يف املقام الرواية الواردة عن حادي عرش َّ
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العس��كري عليه وعىل آبائه أزكى التح َّية وأس��نى السالم،
عيل
ّ
البيت احلس��ن بن ّ
(وأما َمن كان من الفقهاء صائنًا لنفس��ه ،خمال ًفا هلواه ،مطي ًعا
وهذه هي الرواية الرشيفةَّ :

ألم��ر مواله ،فللعوام أن يق ِّلدوه)( .)258هذا يشء أو بعض يشء من الروايات الواردة يف
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

املقام ،الدالة عىل وجوب التقليد ،أو جوازه عن طريق الرصاحة ،أو طريق املالزمة ،ويف

قليلها -وال ُيقال له قليل -ما يغني عن الكثري»(.)259

ثم يأخ��ذ بالدليل الثال��ث ،وهو اإلمجاع فيق��ول« :فلنأخذ بالدلي��ل اآلخر ،وهو:
َّ

الثالث من األد َّل��ة :وهو اإلمجاع .ا َّدعى مجاعة من علامئنا املح ِّققني اإلمجاع عىل وجوب
التقلي��د أو جوازه ،فال عربة إذن ،بخ�لاف معتزلة بغداد ،حيث حكي عنهم أنهَّ م قالوا:

ال جي��وز للمك َّل��ف أن يق ِّلد املفتي ويرجع إىل فتياه ،وإنَّام ينبغي أن يرجع إليه؛ لين ِّبهه عىل
حمرم ع�لى ِّ
طريق��ة العلم باحلادث��ة َّ
يفرق��وا يف ذلك بني الفروع
كل حال ،ومل ِّ
وأن تقليده َّ
واألصول ،ال عربة هبذا اخلالف ،كام ال عربة بخالف مجاعة من الشيعة اإلمام َّية ومجاعة

من فقهاء حلب فأوجبوا عىل العوام االستدالل واكتفوا فيه بمعرفة االمجاع والنصوص

الظاه��رةَّ ،
نص قاط ٍع يف متنه
وأن األصل يف املنافع اإلباحة ،ويف
املض��ار احلرمة مع فقد ٍّ
ِّ

وداللته ،والنصوص حمضورة ،نقل ذلك عن الشهيد أعىل اهلل درجته يف ذكراه ،ور ّده

تعرض لدليل .نعم،
بأنَّه يدفعه إمجاع الس��لف واخللف عىل االستفتاء من غري نكري وال ُّ
املتأخرين َّ
ناقش يف هذا اإلمجاع بعض أج َّلة املح ِّققني من ِّ
بأن حتصيل اإلمجاع يف مثل هذه

املسألة ممَّا يمكن أن يكون القول فيه -ألجل كونه من األمور الفطر َّية االرتكاز َّية -بعيد،

حجة يف مثل هذه املس��ألة .ومهام يكن من أمر فإنَّنا نعرض ونستعرض
واملنقول منه غري َّ

واضحا عىل حت ُّقق هذا اإلمجاعَّ ،
وأن دعواه
من أقوال أج َّلة علامئنا الكرام ما يكون برهانًا
ً

املس��مى
دعوى مدعومة بدليل .قال ش��يخنا مجال امل َّلة والدين أعىل اهلل درجته يف كتابه
َّ
احلق إنَّه جيوز للعا ِّم ّي أن يق ِّل��د يف فروع الرشع ،خال ًفا
بـ(التهذي��ب يف علم األص��ول)ُّ :

َان
وجوزه
﴿و َما ك َ
اجلبائي يف مسائل االجتهاد دون غريها .لنا :قوله تعاىلَ :
ملعتزلة بغدادَّ ،
ّ
ِ ٍ ِ
ِ
ا ْلـم ْؤ ِمن َ ِ ِ
��م َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ
ين َولِ ُين ِْذ ُروا
ُ��ون ل َينْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْولاَ َن َف َر م ْن ك ُِّل ف ْر َقة من ُْه ْ
ُ
ون﴾( ،)260أوجب التعليم عىل بعض الفرقة ،فجاز
ي َذ ُر َ
َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم حَ ْ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
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َّ
وألن احلادثة إذا نزلت بالعا ِّم ّي فإن مل يكن مك َّل ًفا فيها بيشء فهو باطل
لغريه��م التقليد؛
باإلمج��اع ،وإن كان مك َّل ًفاَّ ،
فإن كان باالس��تدالل ،ف��إن كان بالرباءة األصل َّية فهو باطل

باإلمجاع ،وإن كان بغريها ،فإن لزمه ذلك حني اس��تكمل عقله فهو باطل باإلمجاع ،وإن
فاحلق املنع
كان حني حدوث احلادثة لزم ذلك تكليف ما ال يطاق .أما مس��ائل األصول
ُّ

وجوزه ق��وم من الفقهاء .لنا :إنَّه مأمور ب��ه بالعلم فيجب علينا؛
م��ن التقليد فيهاَّ ،

َّ
النبي
وألن تقلي��د غ�ير معلوم الصدق قبيح؛ الش��تامله ع�لى جواز اخلطأ ،وقب��ول ّ

يب الش��هادتني؛ لعلمه حتصيل أصول العقي��دة ،وإن مل يتمكَّن من التعبري عن
م��ن األعرا ّ
علو
تلك األد َّلة واجلواب عن تلك الش��بهات .انتهى موقع الش��اهد من كالمهِ ،زيدَ يف ِّ

مقامه.

الط��ويس رفع اهلل درجت��ه يف كتابه
وق��ال ش��يخنا ش��يخ الطائفة أبو جعفر الش��يخ
ّ

املس��مى بـ(العدَّ ة يف علم األصول) يف هذا املقام ،قال يف مجلة ما قال :وأ َّما املس��تفتي
َّ

فع�لى رض َبني ،أحدمها :أن يكون متم ِّكنًا من االس��تدالل والوص��ول إىل العلم باحلادثة
مثل املفتي ،فمن هذه صورته ال جيوز له أن يق ِّلد املفتي ويرجع إىل ُفتياه ،وإنَّام قلنا ذلك؛
َّ
ألن قول املفتي غاية ما يوجبه غلبة الظ ِّن ،وإذا كان له طريق إىل حصول العلم ،فال جيوز

له أن يعمل عىل غلبة الظ ِّن عىل حال.

وثانيهام :إذا مل يمكِّنه االس��تدالل ويعجز عن البح��ث عن ذلك ،فقد اختلف قول

العل�ماء يف ذلك ،فحك��ي عن قوم من البغداد ِّيني أنهَّ م قالوا :ال جي��وز له أن يق َّلد املفتي،
حمرم عىل ِّ
وإنَّ�ما ينبغ��ي أن يرجع إليه لين ِّبهه عىل طريق��ة العلم باحلادثةَّ ،
كل
وأن تقلي��ده َّ
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ح��ال ،وس��اووا يف ذلك بني أح��كام الفروع واألص��ول .وذهب البرص ُّي��ون والفقهاء

بأرسه��م إىل َّ
أن العا ِّم ّي ال جيب عليه االس��تدالل واالجتهاد ،وأنَّه جيوز له أن يقبل قول
املفتي ،فأ َّما يف أصول��ه ويف العقل َّيات،فحكمه حكم العامل يف وجوب معرفة ذلك عليه،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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صح ذلك وكان
وال خ�لاف بني الناس أنَّه يل��زم العا ِّم ّي معرفة الصالة أعداده��ا ،وإذا َّ

النب��وة ،وجب أن
يت��م إلاَّ بعد معرف��ة اهلل تعاىل ومعرف��ة عدله ومعرفة
َّ
علم��ه بذلك ال ّ
يص��ح ل��ه أن يق ِّلد يف ذل��ك ،وجيب أن حيكم بخ�لاف قول من قال :جي��وز تقليده يف
ال
ّ
التوحي��د م��ع إجيابه منه العل��م بالصلوات .وال��ذي نذهب إليه أنَّه جي��وز للعامي الذي
ال يق��در عىل البحث والتفتي��ش ،تقليد العاملُّ ،
يدل عىل ذلك أنيِّ وج��دت عا َّمة الطائفة

من عهد أمري املؤمنني وإىل زماننا هذا يرجعون إىل علامئها ويستفتوهنم يف األحكام
ويس��وغون هلم العمل بام يفتوهنم به ،وما سمعنا أحدً ا
والعبادات و ُيفتوهنم العلامء فيها
ِّ
ٍ
س��تفت :ال جيوز لك االستفتاء وال العمل به ،بل ينبغي أن تنظر كام نظرت
لـم
منهم قال ُ

وتعل��م كام علم��ت ،وال أنكر علي��ه العمل بام يفتوهن��م ،وقد كان منه��م اخللق العظيم
ِ
األئمة النكري عىل أحد من هؤالء
األئمة ،ومل حيك ع��ن واحد من َّ
ع��ارصوا َّ
يصوبوهنم يف ذلك ،فمن خالف يف ذلك كان خمال ًفا
وال إجياب القول بخالفه ،بل كانوا ِّ
مل��ا هو املعل��وم خالفه .فإن قيل :كام وجدناهم يرجع��ون إىل العلامء فيام طريقه األحكام

أيضا كانوا يرجعون إليهم يف أص��ول الديانات ومل نعرف أحدً ا من
الرشع َّي��ة وجدناهم ً
األئمة وال من العلامء أنكر عليهم ،ومل ّ
يسوغ تقليد العامل يف األصول.
يدل ذلك عىل أنَّه ّ
َّ

قيل له :لو س َّلمنا أنَّه مل ينكر أحد منهم ذلك ،مل يطعن ذلك يف هذا االستدالل؛ َّ
ألن عىل
بطالن التقليد يف األصول أد َّلة عقلية ورشعية من كتاب وسنَّة وغري ذلك ،وذلك ٍ
كاف
َّ
َّ
فإن املق ِّلد يف األصول يقدم عىل ما ال يؤمن أن يكون جهلاً ؛ َّ
وأيضا َّ
ألن طريق
يف النكريً .
ِ
يتغي يف نفسه عن صفة إىل غريها ،وليس كذلك الرشع َّيات؛
ذلك االعتقاد ،واملعتقد ال رَّ

ألنهَّ ��ا تابع��ة للمصالح ،وال يمتنع أن يك��ون من مصلحتهم تقلي��د العلامء يف مجيع تلك
أن الذي يق��وى يف نفيس َّ
األح��كام ،وذلك ال يتأتَّى يف أص��ول الديانات .عىل َّ
أن املق ِّلد
للمحق يف أصول الديانات -وإن كان خمط ًئا يف تقليده -غري َ
معفو عنه،
مؤاخذ به ،وأنَّه
ِّ
ٌّ
َّ
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وإنَّ�ما قلنا ذل��ك ملثل هذه الطريقة الت��ي قدَّ مناها؛ ألنيِّ مل أجد أحدً ا م��ن الطائفة وال من

األئمة قطع مواالة َمن س��مع قوهلم واعتقد مثل اعتقادهم ،وإن مل يس��ند ذلك إىل
َّ

حج��ة عقل أو رشع .وليس ألحد أن يقولَّ :
إن ذل��ك ال جيوز ألنَّه يؤ ِّدي إىل اإلغراء بام
َّ
ال يؤمن أن يكون جهلاً ؛ وذلك ألنَّه ال يؤ َّدي إىل يشء من ذلك؛ َّ
ألن هذا املق ِّلد ال يمكنه
أيضا أن
أن يعلم ابتدا ًء أن ذلك س��ائغ له ،فهو خائف من اإلقدام عىل ذلك ،وال يمكنه ً
يعلم س��قوط العقاب عنه فيس��تديم االعتق��اد؛ ألنَّه إنام يمكنه أن يعل��م ذلك إذا عرف

غرى
األصول ،وقد فرضنا أنَّه مق ِّلد يف ذلك كله ،فكيف يعلم إس��قاط العقاب فيكون ُم ً

باعتق��اد ما ال يؤمن كونه جهلاً أو باس��تدامته؟ وإنَّام يعلم ذلك غ�يره من العلامء الذين
حصل هلم العلم باألصول وس�بروا أحوالهَّ ،
وأن العلامء مل يقطعوا مواالهتم وال أنكروا

عليهم ،ومل يس��غ ذلك هلم إلاَّ بعد العلم بس��قوط العقاب عنهم ،وذلك خيرجه عن باب
اإلغراء! وهذا القدر ٍ
كاف يف هذا الباب إن شاء اهلل تعاىل( .)261انتهى رشيف كالمه ِزيدَ

علو مقامه ،ويف طواياه وخباياه فوائد يعرفها املس��تنبطون ،فإىل القارئ الكريم غنمها
يف ِّ
واغتنامها إن كان من العارفني»(.)262

ث��م يط��رق الدليل الرابع ،فيق��ول« :وها هنا وعند هذا املقام نخت��م الكالم وننتقل
َّ

بالبح��ث إىل موضوع آخ��ر هو :الرابع من األدل��ة الدا َّلة عىل ج��واز التقليد أو وجوبه:

ه��و دليل العقل .وق��د قرر هذا الدليل هب��ذا البيان :هو َّ
أن الطري��ق إىل معرفة األحكام

ال ختل��و عن أحد أحوال ثالث وال راب��ع لتلك األحوال ،وهي :االجتهاد ،واالحتياط،
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ِّ
والتقلي��د .ال ري��ب يف َّ
متع��ذر أو متعسرِّ إن أوجبناه ع�لى الناس كا َّفة ،وقد
أن االجتهاد
عرفت فيام س��لف كيف يكون ُّ
التعذر أو التعسرُّ يف ش��أن االجتهاد وحتصيله ،فليس هو

غض النظر عن شأن االجتهاد وما فيه ،وحوله إىل االحتياط وما فيه ،جتد
باهلينِّ اليسريُّ ،
فيه العرس واحلرج املنف َّيني يف الرشيعة اإلس�لامية كتا ًبا وسنَّ ًة ،فام هو ،وليس هو إذن إلاَّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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تتم
التقلي��د ،فهذا دليل ج��واز أو وجوب التقليد عن طريق العقل ع�لى اإلمجال ،وهبذا ُّ
ِ
ٍ
ونق��ض وإبرا ٍم .نعم،
صفحا ع�َّم�اَّ هنا وهناك من كال ٍم
ولنطو
األد َّل��ة األربع��ة يف املقام،
ً

أض��اف إىل هذه األدلة بع��ض املح ِّققني من العلامء دليلاً آخر هو يف نظره الدليل الوحيد
ملا يف س��واه من نقاش وحس��اب ،ذلك هو دلي��ل البداهة والفطرة؛ ذل��ك َّ
أن التقليد يف

واقع ح ِّقه وحقيقته الواقع َّية ليس إلاَّ رجوع اجلهالء فيام جيهلون إىل العلامء فيام يعلمون،

وه��ذا حكم الفطرة والبداهة يف ِّ
خاصة ،فهو
كل ش��أن ال يف ش��أن الرشع والرشع َّي��ات َّ
واملترشعني،
حكم الفطرة والبداهة قبل أن يكون حكم العقل والعقالء ،وحكم الرشع
ِّ
ه��ذا هو الدلي��ل الوحيد يف نظر مس��تد ِّليه؛ ذلك لعجز األد َّلة األُخر ع��ن الوفاء بإثبات
ه��ذا اجلواز أو الوجوب ،واملق ِّلد يف حرية واضطراب يف ش��أن تقليده لوال هذا الدليل،

عم فيها من
وإلاَّ فإ َّما أن يثبت عن طريق الكتاب والس��نَّة -ومف��روض احلال أنَّه عاجز اَّ

الدليل وكيف َّية االس��تدالل -وإ َّما أن يثبته عن طريق التقلي��د بأن يق ِّلد يف جواز التقليد،
فهذا التقليد ثبوته حيتاج إىل تقليد آخر ،فإما أن يتسلس��ل األمر ،أو يدورِ ،
وكلاَ األمرين
َّ
َ
أش��كل عليه بعض املح ِّققني َّ
أن التقليد لو كان دليله الفطرة
يف البطالن س��واء بس��واء.
الظاهري يف ح ِّقه؛ ذلك َّ
أن الرجوع إليه إنَّام هو
والبداهة كان ذلك غري مس��تلزم للحكم
ّ
لفهم الواقع والوصول إليه ،ومل يكن ش��أنه شأن س��ائر الطرق الرشع َّية التعبد َّية ،حيث
َّ
الظاهري ،فعليه يكون املتح ِّقق من الرجوع هو ما إذا أفاده
إن املجع��ول فيها هو احلك��م
ّ

حجته قول املجتهد إلاَّ بلحاظ إخباره
العل��م أو ما يقوم مقامه من االطمئن��ان ،ومل يكن َّ

عن الواقع ال بلحاظ اإلفتاء»(.)263

مكمالت املوض��وع فيقول:
ث��م
يتط��رق إىل موض��وع رشط األعلم َّية ،وهي م��ن ِّ
َّ
َّ

«اش�تراط األعلم َّية يف مرجع التقليدَّ :
إن مسألة اش�تراط األعلم َّية يف مرجع التقليد أمر
مل ي��زل وال ي��زال موضع اخل�لاف واالختالف ،وموق��ع تض��ارب اآلراء واألفكار بني
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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علامئنا املح ِّقق�ين ،القدامى منهم واملحدثني .ذهب ذاهبون إىل جواز تقليد املفضول ومل
تش�ترط األفضل َّية يف مرجع التقلي��د ،وذهب آخرون إىل اش�تراط األعلم َّية واألفضل َّية
ٍ
ٍ
ٍ
مطلق
وبقول
بوجه عا ٍّم
فيه ،وهؤالء هم عىل خالف يف هذا االش�تراط ،ففريق اشرتطه

خصص اش�تراط األعلم َّي��ة يف حال االختالف بني
خيصص��ه ومل يق ِّيده بحال ،وفريق َّ
مل ِّ
فاملحصل من األقوال ثالثة:
فتاوى املجتهدين .إذن
َّ
األول :جواز تقليد املفضول.
الثاين :وجوب تقليد األفضل عىل وجه اإلطالق والعموم.
الثالث :جواز تقليد املفضول إن وافقت فتواه األفضل من معارصيه.
ه��ذه ه��ي األقوال -ك�ما رأيت -فانظ��ر اآلن ما س��نمليه عليك من أد َّل��ة ٍّ
كل عىل
ٍ
َّ
ِّ
ِّ
اس��تدل القائل��ون باجلواز
ول��كل رأي هو رائيه.
وجه��ة هو موليها،
ولكل
م��ا يدَّ عيه،

ٍ
بوجوه:

أحده��ا :إطالق األدلة اللفظ َّية م��ن النصوص الرشع َّية الدا َّلة ع�لى جواز التقليد،

ٍ
مر عليك بعض تلك النصوص َّ
بش��خص
فإن مقتىض إطالقها وأنهَّ ا مل تق ِّيد التقليد
وقد َّ

دون ش��خص ،هو ش��موهلا لتقليد املفضولني من الفقهاء .أجاب املانعون عن ذلك بأنَّه
ال إطالق يف تلك األدلة؛ ليتمسك به يف املقام ،فإنهَّ ا مل تسق مساق البيان لرشوط التقليد

حجة عىل دعوى املدَّ عني َّ
أن أقىص ما تنهض به هو بيان أصل مرشوع َّية
وشؤونه لتنهض َّ
التقليد ،وقصارى املس��تفاد منها هو اإلرش��اد إىل جواز األخ��ذ بقول العامل عىل اإلمجال
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ال يف ِّ
كل حال .إذن فال إطالق ،وحيث ال إطالق ،فال دليل.

األئم��ة يف إرجاعه��م الناس إىل ال��رواة املنصوبني م��ن ِق َب ِلهم
الث��اين :س�يرة َّ

يف األقط��ار واألمصار بال ختصيص يف ش��خص خ��اص مع اختالف مراتبه��م العلم َّية
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

واخت�لاف درجاهت��م يف املعرفة والفضيلةُ .أجيب عن ذلك بمنع هذه الس�يرة ،ونقول:

ن��ص عىل خالف هذه الس�يرة
إنَّ��ه يؤيد ه��ذا املنع ترصحي��ات نصوص س��تأتيك ،هي ٌّ
املدَّ عاة.

الثال��ث :هو لزوم العرس واحلرج عىل املك َّلفني لو ُأ ِلزموا بتقليد األعلم؛ َّ
ألن تعيينه

منفي بنفي العرس واحلرج يف
من العرس بمكان ويف تش��خيصه حرج عىل املتط ِّلبني ،فهو ٌّ

الرشيعة ،املنصوص عليه يف الكتاب والس��نَّة بال كالم .أجيب عن ذلك :إنَّه ال عرس يف
ذل��ك وال حرج ،ولو كان يف تعيني األعلم عرس ،ويف التش��خيص األفضل حرج ،لكان

يف تعيني أصل االجتهاد عرس وحرج وال قائل بذاك ،فام تعيني األفضل بأكثر مؤونة من

تعيني أصل االجتهاد .أضف إىل ذلك َّ
خاصة
أن العرس لو سلم فيقترص نفيه عىل موقعه َّ
يترسب إىل ما ال عرس فيه.
وال َّ

الرابع :حكم الفطرة واجلبلةَّ ،
فإن املناط والضابط فيها هو رجوع اجلاهل إىل العامل،

وكل م��ن األعلم والعامل ع��امل ،فيجوز الرجوع إىل ٍّ
ٌّ
كل منهام ،غاي��ة األمر :أنَّه لو اختلفا
يكون من باب تعارض الطريقني ،فيعمل فيه ما تقتيض به قواعد التعارض .ويجُ اب عن

ذلك بام سيأيت يف طوايا أد َّلة املانعني ،سرتاه»(.)264

أيضا بوجوه:
أ َّما القائلون باملنع املطلق ،فقد استد ُّلوا ً

«أحدها :دعوى نقل اإلمجاع عىل تقليد األعلم ،ورد َّ
بأن اإلمجاع قد يكون مستنده

حمصلاً ،
هو األصل ،فال يستكشف منه قول املعصوم ورأيه ،فال حج َّية فيه ،هذا إن كان ّ

أ َّما املنقول فال حج َّية له يف املقام من رأس.

األئمة إىل األعلم من أصحاهبم عند احلكومة
الثاين :األخبار الدا َّلة عىل إرجاع َّ

يف فص��ل اخلصومة ،وهي روايات منها املقبولة التي جاء فيها :س��ألت أبا عبد اهلل:
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ٍ
ف��إن َّ
رجل�ين من أصحابنا بينهام منازع��ة يف َد ْين أو مرياث ،إىل أن قالَّ :
واحد منهام
كل
اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين يف ح ِّقهام فاختلفا فيام َحكَام أو كالمها
(الـحكم ما حكم به أعدهلام ،وأفقههام ،وأصدقهام يف احلديث،
اختلفا يف حديثكم .فقالُ :

وأورعه�ما ،وال يلتفت إىل ما حكم به اآلخر)( )265احلديث .ومثل هذه الرواية :موس��ى

حق فيتَّفقان عىل
ابن أكيل ،عن الصادق ،عن رجل يكون بينه وبني أخٍ له منازعة يف ٍّ

رجلني يكون��ان بينهام ،فحكام فاختلفا فيام حكام .قال( :كي��ف خيتلفان؟) ،قال( :حكم
ٍ
ِّ
واح��د منهام لل��ذي اختاره اخلصامن) .ق��ال( :ينظر إىل أعدهل�ما وأفقههام يف دين اهلل
كل
أيضا رواية داود ب��ن حصني ،عن أيب عبد اهلل
فيم�ضي حكم��ه)( ،)266ومثل هذه الرواية ً

خالف فرضيا
الصادق يف رجلني اتَّفقا عىل عدلني جعالمها يف حك ٍم وقع بينهام فيه
ٌ

بالعدل�ين ،فاختلف الع��دالن بينهام ،عن قول هُّأيام يميض احلكم؟ ق��ال( :ينظر إىل قول
أفقههام وأعلمهام بأحاديثنا وأورعهام فينفذ حكمه ،وال يلتفت إىل اآلخر)( ،)267هذه هي
الروايات أو بعض الروايات الواردة يف هذا املقام ،ورد االس��تدالل هبا َّ
بأن اإلرجاع إىل

األعلم يف احلكومة وفصل اخلصومة ال يس��تلزم الرتجيح يف مقام اإلفتاء ،ورد هذا الر ّد
َّ
بأن املراد م��ن احلكم يف الروايات ليس هو احلكم املقابل للفتوى الذي معناه القضاء يف
الواقعي ،بل املراد به هو اإلخبار
فصل اخلصومات الذي هو إنشاء ال إخبار عن احلكم
ّ

فيعم حينذاك الفتوى واحلكم الذي هو بمعنى فصل اخلصومة
عن حكم اهلل
الواقع��يُّ ،
ّ
فيتم املطلوب .أضف َّ
أن هناك دعوى إمجاع مركَّب يف
يتم االس��تدالل ُّ
والقضاء ،وهبذا ُّ
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املقامُّ ،
فكل من قال بتقديم حكم األعلم قال هو بتقديم فتواه ،فالقول بالفصل إحداث
قول ٍ
ٍ
ثالث خارق هلذا اإلمجاع.
الثال��ثَّ :
أن قول األفضل أقرب م��ن غريه جز ًما ،فيجب األخذ ب��ه عند املعارضة

عقلاً  ،وأنت ت��رى َّ
أن هذا الوجه كأنَّه تركَّب من صغرى وكربى ،فالصغرى هي قولنا:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

إن فت��وى األفضل أقرب من غريه ،والكربى هي قولن��اُّ :
َّ
كل ما كان أقرب جيب األخذ
به ،وقد منع هذا الوجه بصغراه وكرباه.

أ َّما الصغرى :فقد ردت بأن ال نس�� ِّلم أقرب َّية فتوى األفضل من فتوى املفضول إىل

الواق��ع ،فقد تكون فتوى غري األفضل أقرب من فتوى األفضل؛ ملوافقته لفتوى من هو
أفض��ل منه ممَّن م��ات ،وال ُيصغى إىل َّ
أن فتوى األفضل هي يف نفس��ها أق��رب ،فإنهَّ ا لو
س�� ِّلمت فال تكون صغرى هلذه الكربى املدَّ ع��اة؛ لبداهة َّ
أن العقل ال يرى تفاوتًا بني أن

تكون األقرب َّية يف األمارة لنفسها أو ألجل موافقتها ألمارة ثانية.

وأ َّما الكربى :فقد ر َّدت َّ
بأن مالك حج َّية قول الغري تع ُّبدً ا -ولو عىل نحو الطريق َّية-

مل يعلم أنَّه القرب من الواقع ،فقد يكون ما هو يف األفضل وغريه سيان ،ومل يكن لزيادة
يتم اال ِّدعاء.
القرب يف أحدمها دخل من رأس فال ّ

الراب��ع :هو ك��ون الرجوع إىل األفضل هو القدر املتي َّق��ن؛ وذلك لدوران األمر بني

احلجة عىل املك َّل��ف إ َّما أن تكون هي فت��وى األعلم فقط،
التعي�ين والتأخري بداه�� ًة أنَّه َّ
احلج��ة ِكلاَ ال َق ْو َلني ،فاحلكم التخيري ،وعىل
فاحلك��م -إذن -هو التعيني ،وإ َّما أن تكون َّ
حجة عىل ِّ
ِّ
كل حال ،فاألخذ هبا متعينَّ بال كالم ،ورد هذا
كل تقدير تكون فتوى األعلم َّ
االس��تدالل َّ
مرجحة إ َّم��ا عقلاً وإ َّما نقلاً ،
بأن هذا ال��دوران املذكور فرع كون األعلم َّية َّ

وهو َّأول الكالم لعدم الدليل عليه ،فيكون أشبه يشء باملصادرة عىل املطلوب.

ه��ذا ما أردن��ا البحث عنه يف هذا املوضوع عىل اإلمج��ال ،فلننتقل إىل موضو ٍع آخر

الـمفتني :هذه املس��ألة عىل حدِّ املسألة السابقة ،وفيها ما فيها من
وهو اش�تراط احلياة يف ُ
اخلالف واالختالف ،لكن يضاف إىل اخلالف هناَّ :
خصصه
أن اشرتاط احلياة يف املفتني َّ

عممه يف االبتداء واالس��تدامة،
االبتدائي
بعضه��م بالتقلي��د
َّ
وج��وز البقاء ،وبعضه��م َّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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وعىل ٍّ
كل فالبحث يف املس��ألة جيب أن يكون ع�لى وجهها العام ،إ َّما اجلواز العام أو املنع

العام.

املعروف بني الكثري -بل األكثر من األصحاب -هو اشرتاط احلياة ،واملعروف بني

أهل الس��نَّة واجلامعة هو عدم هذا االشرتاط وهو خرية األخبار ِّيني من الشيعة اإلمام َّية،
وإىل ذلك ذهب فريق من أصحابنا املجتهدين»(.)268
َّ
استدل املانعون من تقليد األموات بوجوه:
وق��رر ه��ذا األصل عىل
«أحده��ا :األص��ل ،ومعن��اه أصال��ة ع��دم تقلي��د امليتِّ ،

وجوه:

أن الدليل َّ
أن التكليف بالتقليد ثابت ،بمعنى َّ
األولَّ :
دل عىل وجوب تقليد
الوج��ه َّ

الع��وام ،فيجب ع�لى العا ِّم ّي اخلروج عن عهدته ،وال يعلم أنَّه خي��رج عن عهدته بتقليد

احلي فيج��ب االقتصار عليه؛ ألنَّه
املي��ت ،أو نق��ول :إنَّه يتعينَّ عليه اخل��روج عنه بتقليد ّ
القدر املتي َّقن ،فتكون املس��ألة من ُصغريات مس��ألة دوران األمر بني التعيني والتخيري يف
املك َّلف به ،ويكون املختار هو التعيني.

الوج��ه الث��اينَّ :
أن التكاليف من العب��ادات واملعامالت ثابتة ع�لى املك َّلف ،فيجب

اخل��روج عن عهدهتا بنحو القطع واليقني ،أ َّما يف العبادات فللزوم اإلتيان بام هو املأمور

ب��ه واق ًعا ،ويف املعامالت فللزوم اإلتيان بام هو مؤ ِّثر رش ًعا وال خيرج عن عهدهتا كذلك
احلي .قال بعض املح ِّققنيَّ :
إن متام َّية هذا موقوفة عىل عدم أصل سببي حاكم
إلاَّ بتقليد ّ
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علي��ه؛ َّ
ألن اخل��روج عن العهدة وعدم اخلروج عنها متب ِّينة ومس�� ِّببة ع�لى ثبوت احلج َّية
وعدم ثبوهتا ،ولو كان هنا أصل يكون هو اجلاري دون األصل املس ِّببي.

الوج��ه الثالث :أنَّه ال إش��كال رش ًعا وعقلاً يف حرمة التع ُّبد ب�ما وراء العلم ،خرج
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن كاظم �أ�سد

والشك يف احلجية ٍ
ّ
كاف يف حرمة التع ُّبد به ،وهذه
عنها فتوى احلي إمجا ًعا وبقي الباقي،
َّ

قاعدة ثانية من العقل والرشع كتا ًبا وسنَّ ًة وإمجا ًعا.

الث��اين :اإلمجاع عىل عدم جواز تقليد األموات ،فاملعتزل عن املح ِّقق الثاين بلس��ان

ع��دم اخلالف ب�ين علامء اإلمام َّي��ة ،ونقل عن مجاع��ة نقل اإلمجاع بلس��ان اإلمجاع ،ويف

املعامل :ظاهر األصحاب عليه ،واملخالف له هنا من العا َّمة ،بل نقل إمجاع عن علامء أهل
أي حال فدعوى
الس��نَّة واجلامعة ،فعن املنه��اج
للبيضاوي دعوى اإلمجاع علي��ه ،وعىل ِّ
ّ

ه��ذا اإلمجاع تلقي عهدهتا ع�لى مدَّ عيها ،وإلاَّ
فاملحصل قد يناق��ش يف حتصيله واملنقول
ّ

غري مقبول يف املقام.

أن تقليد احلي هو القدر املتي ِّقن من اخلروج عن عهدة التكليف ،وفيهَّ :
الثال��ثَّ :
إن

هذا راجع إىل بعض الوجوه السابقة يف تقرير األصل املذكور .هذه هي أد َّلة املانعني من

تقليد األموات ،أو بعض ما استد ُّلوا به عىل ما يدَّ عون»(.)269
املجوزين:
فلننتقل إىل استعراض أد َّلة
ِّ

ٍ
َّ
بوجوه:
املجوزون
«استدل
ِّ

منه��ا :اس��تصحاب تقلي��ده يف حال حياته ،ور ُّد هذا االس��تدالل بأنَّ��ه ال جمال هلذا

االس��تصحابَّ ،
فإن من أهم رشائط االستصحاب بقاء املوضوع ،وحتقيق املوضوع أمر
بِي ِ
��د ال ُع��رف ال بالنظر إىل الواقع ،وال ُع��رف ال يرى بقاء املوضوع عن��د املوت ،بل يرى
َ
ال ُعرف انعدام الش��خص ،فال بق��اء للموضوع هبذا االعتبار ،وما ُيق��ال من بقاء النفس
الناطق��ة بع��د املوت ال ينفع يف املقام قدر نقري ،ملا عرفت من َّ
أن املوضوع مرجعه ال ُعرف

ال الد َّق��ة العقل َّية الفلس��ف َّية ،يض��اف إىل ذلكَّ :
أن بقاء النف��س الناطقة ال يوجب القطع

ببقاء الرأي الذي هو مناط التقليد.

َّ
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ومنه��ا :إط�لاق األد َّل��ة الدا َّل��ة عىل التقلي��د م��ن اآلي��ات والرواي��ات .ور ُّد هذا

االستدالل:

مر الكالم فيه.
َّأولاً  :بأنَّه ال داللة هلا عىل التقليد من رأس ،كام َّ
وثان ًيا :بأنَّه ال إطالق فيها عىل تقدير تس��ليم الداللة ،وإنَّام هي مس��وقة لبيان أصل

الترشيع.

ومنه��ا :دعوى الس�ير ع�لى البقاءَّ ،
األئمة عدم
ف��إن املعلوم م��ن أصح��اب َّ

عم أخذوه تقليدً ا بعد موت املق ِّلدين ،ور ُّد هذا االس��تدالل بمنع قيام الس�يرة
رجوعهم اَّ
عىل ما هو ّ
عم أخذوه من األحكام؛ ألجل
حمل الكالم ،وأصحاهبم إنَّام مل يرجعوا اَّ
أنهَّ ��م غال ًبا ما كانوا يأخذوهنا ممَّن ينقلها عنهم بال واس��طة أو بواس��طة ال َّ
يتدخل

رأي��ه في�ما ينقله من رأس ،فليس ه��و من التقليد ال يف قليل وال كث�ير ،إذ هو ليس ً
أخذا

بالرأي ،إنَّام هو أخذ بالرواية.

ه��ذا يشء أو بع��ض يشء ممَّ��ا له صميم َّية أو مس��يس ارتباط إىل بح��وث االجتهاد

والتقلي��د ،عرضناه واس��تعرضناه ع�لى نحو يتناس��ب واختصار هذا الكت��اب .ونحن
وق��د بلغنا يف املوضوع حدَّ اخلتام ،فلنأخذ بعرض واس��تعراض ٍ
يشء أو بعض يشء من
أيضا عىل
احلكمة الترشيع َّية املتع ِّلقة بموضوع االجتهاد والتقليد نعرضها أو نستعرضها ً

املرشع املقدَّ س االجتهاد ملن يقدر عليه من
رشع ِّ
نحو يتناس��ب واختصار هذا الكتابَّ .
بقوة املوهبة ،وهبة الذكاء ،ورغبة النفس ،وفراغ الزمن ،واتِّساع الظروف عىل
املتمتِّعني َّ
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رشع الش��ارع املقدَّ س االجتهاد ملن يتمتَّع هبذا وذلك
نحو يتالءم ونظام املعاش واملعادَّ ،
وتعزي��زا هلا عن اخلمود،
حتري��را لألفكار ع��ن اجلمود ،وحتريكًا هل��ا عن الركود،
وذاك
ً
ً

بتحمل مصادر األحكام ومواردها عن
وا ِّطال ًعا هلا عىل األش��ياء بتفصيل ،وإش��با ًعا هلا
ُّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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الدليل ،وليجدِّ د املجدِّ دون لألجيال بع��د األجيال من أحكام احلوادث وحكم الوقائع

ما يتَّسع به نطاق الترشيع َّ
ثم
كل االتِّساع
للمترشعني ،نظر ًة بعد نظرة ،وفكر ًة إثر فكرةَّ ،
ِّ
رس الترشيع بأجىل مظاهره التي منها عليها
من بعد ذلك أعامل هم هلا عاملون ،هبا يتجلىَّ ُّ
واملرشعني ،وهناك وقد جت َّلت َّ
كل التجيل ،ووضحت
شواهد وشواهد بصدق الترشيع
ِّ
َّ
كل الوض��وح ،يتجلىَّ اخلطاب املنبعث عن هلجة اإلي�مان واالطمئنان ال بلهجة موروثة
اب الن ِ
َك َف ِقنَا َع َ
ت َه َذا َباطِلاً ُس�� ْب َحان َ
َّار﴾( .)270وإذ
﴿ر َّبنَا َما َخ َل ْق َ
��ذ َ
األبن��اء عن اآلب��اءَ :
كان��ت النفوس غري متَّفق��ة وال متَّحدة يف املواه��ب والرغبات ،وال العق��ول متَّحدة يف
التحمل واالنتقاش ،وال الظروف متَّس��عة
التق ُّب��ل والنضوج ،وال األفهام متس��اوية يف
ُّ

لكل ش��خص يف ِّ
ِّ
كل حال ،كان تكليف مجيع الناس يف اإللزام باألخذ بطريقة االجتهاد

وحرجا عىل املك َّلفني ،فتحقي ًقا لليرس ال��ذي أراده اهلل تعاىل بعباده برصيح كتابه:
ع�سرا
ً
ً
ِ
س﴾( ،)271ورف ًعا للح��رج الذي نفاه يف حمكم
س َولاَ ُي ِريدُ بِك ُ
﴿يري��دُ اهللُ بِك ُ
ُ��م ا ْل ُع رْ َ
ُ��م ا ْل ُي رْ َ
﴿وما َج َع َل َع َل ْيك ُْم فيِ الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َرجٍ ﴾( ،)272وكتاب اهلل يف ذلك مش��فوع بس��نَّة
قرآنهَ :

رس��ول اهلل حيث يمت��دح النبي األك��رم بقول��ه( :جئتكم بالرشيعة الس��محة
()273
يرشع الش��ارع املقدَّ س للمك َّلفني يف
الس��هلة)  ،كان لزا ًما من ه��ذا وذلك وذاك أن ِّ

تن��اول األح��كام -وهم مك َّلفون هب��ا عىل ِّ
كل حال -طري ًقا س��هلاً
س��محا العنت فيه
ً

وال عن��اء ،ذل��ك أن يتَّبع املك َّلف مك َّل ًفا آخ��ر يف أخذ األح��كام والتكاليف ،وذلك هو
التقليد ،فهذه هي حكمة االجتهاد تتبعها حكمة التقليد»(.)274

«أضف إىل ذلكَّ :
اجتامعي تتبعه شؤون
أن يف خلق عنوانيَ املق َّلد واملق ِّلد خلق ضامن
ّ

وش��ؤون ،وترى َّ
توس��ل إىل تكوين الضامنات االجتامع َّية بمختلف
أن الش��ارع املقدَّ س َّ

الوس��ائل والعناوين ،فهناك إمام ومأموم ،وهناك مالك وممل��وك ،وهناك مق َّلد ومق ِّلد،
إىل أمثال هذه الوسائل املوصلة إىل التضامن والتعاون ،وتكاتف بعض الناس مع بعض
َّ
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باإلخوة بمعناها الصحيح ض�مان واتِّفاق ووقوف عند رأي
وجعلهم إخوانً��ا متمتِّعني
َّ
احلب املتبا َدل،
واح��د خيضع له اجلميع ،فال ف��وىض وال تفكُّك وال اضطراب ،فهن��اك ُّ
وهناك اهلدوء واألمن والس�لام ،ثم هي األخرى من تلك الفوائد ِ
واحلكم َّ
خيول
أن من ّ
َّ
احلجة يف القول
ذلك املنصب
اإلهلي اخلطري ،ويكون املرجع العام للناس أمجعني ،ويرونه َّ
ّ

والعم��ل واإلمضاء والتقرير والتحرير س��يقودهم إىل ما فيه اخلري والس��عادة ،والنجاح
رب،
والفالح ،يس�ير هبم يف
َّ
املحجة الواضحة والطري��ق الالحب املنري ،يوردهم موارد ال ِّ
ويتبعهم إىل مصادر اخلري ،وهيدهيم سواء السبيل ،حيرص عليهم حرص الوالد احلنون،

ص��ح اجلميع ،ال حيمل
صح
َّ
ويك��ون منهم كعضو من جس��م ،إن ت��ألمَّ تألمَّ اجلميع ،وإن َّ
فك��رة األثرة ،بل ال حيلم باالس��تغالل ،ينطق بالصدق بلس��ان احلال قبل لس��ان املقال،
للحق أينام كان وحيثام يك��ون ،القريب والبعيد عنده س��واء ،يدعو إىل الوحدة
ويعم��ل
ِّ
والتوحيد ،ويرش��د يف قوله وفعله إىل املواساة واملس��اواة ،داعية األمن ورسول السالم

ثم ومن وراء ذل��ك ،القلب الطاه��ر والضمري النزيه .أ َّما ل��و انقلبت القض َّية
والوئ��امَّ ،
وانعكس��ت اآلية ،ذلك إذ نراه وال نراه واجدً ا لتلك الصفات ،ذلك إذ نراه وال نراه إلاَّ

تقمص لباس اإلنس��ان
فاقدً ا لتلك اهلبات ،فام ذلك إلاَّ الس��بع الضاري ،والذئب الذي َّ

حيذر وجيتنَّب وجيانب ،بل حيارب ِّ
بكل لس��ان وس��نان ،فهو رجل الس��وء الذي يخُ ش��ى

منه اخلطر والس��وء ع�لى الدنيا والدين ،وع�لى املجموعة اإلنس��ان َّية يف خمتلف األحوال
والشؤون ،يد شلاَّ ء ال متدُّ باخلري وال إىل اخلري ،وإن مدَّ ت فام هو إلاَّ الغتصاب احلقوق
واس��تالب األموال ،وما هو إلاَّ العتصار دم األرامل واليتامى واملساكنيِ ،
ور ْجل زمنة
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ال تس��عى لصالح وال إلصالح ،وإن س��عت فام هو إلاَّ جللب مغن��م دفع ،ومغرم يعود

بالصالح له أو لنسيب له أو قريب ،وعني عمياء ال تنظر يف حسن وال قبح ،وإن نظرت
ف�ما هي إلاَّ
لتبص عن كث��ب من يدعو إليها بالباطل ومن يثن��ي عليها بالثناء املكذوب،
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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وم��ن ال يرىض إلاَّ
باحلق وال ينط��ق إلاَّ بالصدق ،يتمتَّع بالكرامة واحلرص عىل الرشف
ِّ

وترض ذاك،
لتق��رب هذا وتبعد ذاك ،وتنفع ه��ذا
والدي��ن الصحي��حُّ .
تبص هذا وذاك؛ ِّ
ُّ

ث��م هو األدهى واألَ َم ّر ،فكر مق ِّيد حم��دود ال يتجاوز حدود املحيط الذي يعيش فيه ،بل
َّ
ال يتعدَّ ى جدران البيت الذي يس��كنه وأهليه ،ال ي��دري ماذا يف العامل من تقدُّ م ُّ
وتأخر،
ِّ
واملتأخر ،وماذا جيب له ،وماذا جيب عليه ،نظرة فرد َّية وفكرة شخص َّية
ومن ذا هو املتقدِّ م

متت إىل الصالح العام بسبب ،وال تتَّصل يف خري املجموعة بنصيب .يرى َّ
أن له النهي
ال ُّ

واألمر ،ولكن ال هني وال أمر ،ال هني عن منكر وال أمر بمعروف ،ال يردع عن منكرات
تفس��خ األخالق ،وال تفكُّك القواعد
األعامل ،وال يدفع مس��اوي اخلصال ،ال يس��وؤه ُّ

والعقائ��د ،قديم متز ِّمت ،وحديث متف ِّلت ،ال يلتقيان يف نقطة اتِّفاق ،وهم منهم باملنظر
هيم ذلك يف قليل وال كثري .وهنا موضع األرسار فلنقف
ثم ال ُّ
األدنى وباألفق القريبَّ ،

َّ
يض��ل يف ميادين اإلس��فاف واإلرساف ،واهلل م َّطلع عىل
ولنمس��ك عن��ان الرياع عن أن

ُّ
وخيط عىل لوح الفؤاد ،إنيِّ مل أقصد بذلك قصد السوء ،ومل أر ِم إىل هدف،
ما يكنُّه القلب
شخصا مع َّينًا ،وحاشا املوجودين من علامئنا من خطرات السوء ومهزات
ومل أرد بذلك
ً

العائبني ،إنَّام املرمى بذلك علامء السوء ،فليتف َّطن املتف ِّطنون»(.)275

َّ
الش��ك واالرتياب
أي حال ،ومهام يكن من أمر ،فقد عرفت عرفانًا ال يقبل
«وعىل ِّ

الفك��ري يقضيان قضا ًء جاز ًما ال ر َّد في��ه وال ترديد بفتح
والتحرر
الدين��ي
أن الترشي��ع
ّ
ُّ
ّ
فتحا ُيفتح به ألف باب ،وال يريان سدَّ هذا الباب بوجه من الوجوه .فها
باب االجتهاد ً

هنا س��ؤال هو منبت الداء وأصل البالء ،هو :أنَّه َمن س��دَّ ه��ذا الباب يف هذا اليوم وقد
يقدَّ ر له أن يبقى مسدو ًدا وال يقدَّ ر أن ُيفتح مهام تعاقبت األجيال والسنني ،وهو باب قد

مفتوحا عىل مرصاعيه عند الصحابة والتابعني وتابعي التابعني باعرتاف من اجلميع
كان
ً
ال يقب��ل اجلدل واإلنكار ،وقد ينفتح لنا -بربكة فتح باب االجتهاد-؟ من هذا الس��ؤال
َّ
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س��ؤال آخر :هو َّ
أن س��دَّ ب��اب االجتهاد يف ه��ذا اليوم وهذا العرص س��واء كان باجتهاد

باألول ناقضت مبدأك الذي تس�ير عليهَّ ،
ف��إن هذا فتح لباب
أم كان بتقلي��د؟ إن قل��ت َّ
االجته��اد وأنت تس��تنكره أش��دّ االس��تنكار .وإن قل��ت بالثاين انتكس��ت عن اعرتاف
ال جت��د جمالاً فيه إلن��كار أو جحود ،فمن الذي قاله من الصحاب��ة والتابعني يتَّبع فيه إن

ص��ح اتِّباعه��م أو تقليدهم يف مثل هذه الش��ؤون .لقد عرف��ت َّ
أن التقليد -وقد عرفت
َّ

س��وغ واستُسيغ ملن مل يبلغ مرتبة االجتهاد من املك َّلفني بام د َّلت عليه
معناه ومغزاه -إنَّام ِّ
أد َّلت��ه من آيات ورواي��ات ،وبام ظهر لك من يشء أو بعض يشء م��ن احلكم والفوائد.

املترشعون ،لكن من الذي فرض عىل الناس أن يكونوا
ه��ذا يشء ال ينك��ره العقالء وال
ِّ
خول أولئك املذاهب أن حيرزوا
جهالء حتى يحُ كم عليهم باالتِّباع والتقليد؟ ومن الذي َّ
ثم يقف االجتهاد عند حدِّ هؤالء فال يعود س��ائغ احلصول والتحصيل
مرتب��ة االجتهاد َّ

لغريه��م من الناس أمجعني؟ َّ
إن هذه يف احلقيقة جناية عىل العلم والعلامء ،وعىل األفكار
واملفكِّرين ،بل هي جناية عىل املذاهب أنفسهم ،إذ ذلك خلف لقوهلم ،وخالف لفعلهم

التنور واحلضارة ،وعرص
بالوج��ه الرصيح .أجيمل بنا ونحن يف القرن العرشين -ق��رن ُّ
التحرر واحلرية يف املبادئ واملذاه��ب واألديان -أن نقف هذا
الن��ور والكهرب��اء ،ودور
ُّ
املتحررون.-
املوقف الفاش��ل من اجلمود؟! ال يرىض ال�شرع بذلك وال احلر َّية -يا هُّأيا
ِّ
تقربه إىل سالطني العرص زلفى،
أجل ظهر من الفقهاء من اتخَّ ذ الدين آل ًة للدنيا ،ووسيل ًة ِّ
ث��م من وراء ذلك الدراهم والدنانري ،واحلور والقصور ،فاس��تخدموا العلم يف مصالح
َّ

الس��لطة ،وتربير عمل احلكَّام واألمراء ،استعراض بعض شواهدها التارخي َّية يرفع عنها
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صفحا فام هي إلاَّ س��واد يف
صحائ��ف العل��م والعلامء ،فلنرضب عن تل��ك الصفحات
ً
س��واد يف وج��ه التاريخ وصفح��ات العصور والده��ورَّ ،
إن مثل هؤالء جلدي��ر أن ُيقرب
علمهم حيث ُيقربون ،وأن يحُ ثى عليه وعليهم الرماد دون الرتاب ،وأن ُيسدَّ اجتهادهم
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ربر
بأل��ف باب وباب ،وال ُيذكر هلم من الفقه والعل��م قليل وال كثري ،لكن هذا ك ُّله ال ي ِّ

لنا أن نس��دَّ باب االجتهاد من رأس ،فمن وراء ذلك حماذير وحماذير .إنَّا نحاول -بربكة
فت��ح باب االجتهاد -أن ينفتح لنا كثري من املش��اكل واملعضالت ،وأن يس�ير الناس يف

الدي��ن قد ًما ال يلوون عىل يشء ،وال يصدُّ هم عن طريقهم إليه عثرات االلتواء والتق ُّيد،

األمر الذي ستس��اعدنا عىل حتقيقه -حيث انتبه��وا إليه يف اآلونة األخرية -كتبة إخواننا
املرص ِّي�ين قادة الرأي إلخواهنم يف العرص احلدي��ث ،وإلاَّ فقل يل -هُّأيا القارئ الكريم-

األول�ين يف هذه احلوادث
م��اذا نصنع ونح��ن ال نريد أن نخطو موطئ ق��دم عن تراث َّ
املتجدِّ دة يف خمتلف شؤون احلياة ،واحلياة ُّ
يتوهم
ملتوهم أن َّ
كل آن يف طور جديد ،وليس ِّ

صحة العمل بالقياس ،إذ ليس يف النصوص الواردة متَّس��ع هلذه
فيأخ��ذ هذا برهانًا عىل َّ

احلوادث ،ولكنَّه وهم ليس له من احلقيقة نصيبَّ ،
فإن يف تطبيق احلاجة إىل مثل القياس
ٍ
بوجه م��ن الوجوه عىل َّ
أن لنا يف األصول
واالستحس��ان ،وما ذلك التطبيق من القياس
العلم َّية األربعة دليلاً إن أعوزنا الدليل عىل حني ال إعواز يف الدليل»(.)276
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َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

املو�ضوعي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ

اخلامتة
بع��د هذه الرحلة يف حنايا كتاب القرآن والعقيدة للس��يد مس��لم ِ
احل يِّ ّل ،والدراس��ة
ِّ

املعمقة ،تتبينَّ بعض النقاط التي ال بدَّ للباحث من الوقوف عليها:
َّ
َّ
تتنوع بحسب معطيات العرص ،ومسار البحث قد
إن أساليب البحث يف التفسري قد َّ
خيتلف عن السابق بحسب الزاوية التي حيدِّ دها املفسرِّ ويدخل منها إىل تفسري النصوص،

يتع��رف يف الروابط بني اآليات
ثم قد يظف��ر ببعض الثامر التي مل ُيس��بق إليها ،فقد
َّ
وم��ن َّ
الكريم��ة عىل دقائ��ق العلوم ،وق��د ي َّطلع عند تت ُّبع بع��ض العبارات هلداي��ات ِ
آي ِّ
الذكر

احلكيم ،فيجد نظا ًما متكاملاً تق��وم عليه عالئق املجتمع ،فقد خاض املفسرِّ ون األعالم
يف آي��ات األح��كام ،وأ َّلفوا وصنَّف��وا كت ًبا ق ِّيمة ذات فوائد جليلة اس��تعرضوا هبا اآليات

اخلاصة لبيان األحكام الرشع َّية الفرع َّية العمل َّية ،فأجادوا بام ال مزيد عليه لبيان أو لسان.
َّ
املوضوع��ي الذي كان يع��دُّ عىل أنَّه ب��اب من أبواب
وه��ذا يدخ��ل حتت التفس�ير
ّ

يدون فيه ما روي عن رس��ول اهلل أو كبار الصحابة ممَّا يتع َّلق بتفس�ير آية
احلديثَّ ،

أو آيات.

ومل يبحث عن تفسري ِّ
كل آية من آيات القرآن الكريم ،وإنَّام يذكر فيه ما ثبت بطريق

السند نسبته إىل رسول اهلل أو أحد الصحابة.
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تفس�يرا مس��تقلاًّ للقرآن الكريم تت َّبع القرآن س��ور ًة س��ور ًة أو آي ًة آي ًة قبل
ومل نجد
ً

اهلج��ري ،مع وج��ود الروايات املؤكِّ��دة لوجود تفاس�ير ،إلاَّ أنَّنا
بداي��ة الق��رن الثالث
ّ
بصحة هذه الروايات؛ َّ
ألن هذه التفاس�ير مل يصلنا منها إلاَّ القليل،
ال نس��تطيع أن نجزم
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ووصلت أجزاء من بعضهاَّ ،
ولعل أقدم تفس�ير كامل آليات القرآن الكريم هو تفس�ير
الطربي.
ّ

ثم توالت املؤ َّلفات يف التفسري وتش َّعبت ألواهنا بحسب اتجِّ اهات أصحاهبا والفنون
َّ

املوضوعي لونًا من ألوان التفسري ،مع العلم َّ
أن القليل
التي برعوا فيها .وظهر التفس�ير
ّ

املنهجي ،واكتفت أغلبها بالدراس��ات التطبيق َّية ،سواء منها ما تناول
منها تناول اجلانب
ّ

تفسريا موضوع ًّيا
تفسري موضوعات من خالل القرآن الكريم ،أو تفسري سورة
ً

املوضوعي الس ِّيد
ومن أولئك املفسرِّ ين الذين أجادوا وبرزوا مصنِّفني يف التفس�ير
ّ
ِ
األول ،وذا
مس��لم احل يِّ ّل صاحب كتاب الق��رآن والعقيدة ،فقد كان مصنِّفا من الط��راز َّ
تنوعت ما بني الفقه واحلديث واألصول والتفسري ،وأ َّلف هذا الكتاب
موسوع َّية علم َّية َّ
(آي��ات العقائ��د) عىل غرار كت��ب (آيات األحكام) ،وه��ذا التصنيف يعدُّ من التفس�ير

املوضوع��ي للق��رآن ،فقد َّبوب املصنِّ��ف عناوين األبواب والفصول من امل��ا َّدة القرآن َّية
ّ
دورا يف التوضي��ح والبيان
املرشف��ة ،وأعطاه��ا ً
والعن��ارص الب��ارزة فيه ،معتمدً ا الس��نَّة َّ
روي عن الصحابة
واالس��تدالل؛ وذل��ك حفا ًظا ع�لى قرآن َّية املوض��وع ،فضلاً عن م��ا َ

أئمة اللغة ،فك ُّلها مادة للرشح والتوضيح والرتجيح.
والتابعني ومن بعدهم من َّ

وق��د التزم املصنِّف باملنهج الصحيح يف التفس�ير ،وذلك بإبعاد الروايات الضعيفة

الق��رآين ،وتركيز اجلهد
واإلرسائيل َّي��ات والقص��ص التارخي َّي��ة عند ع��رض املوض��وع
ّ

الس��تنطاق النصوص الكريمة عىل قواعد اللغة واألس��اليب البيان َّية ،ود َّقة االس��تنباط
منها.

وكان إذا احت��اج إىل رشح كلم��ة غريب��ة أو توجيه ق��راءة ،أو إبراز نكت��ة بالغ َّية يف

أثناء عرض أحد عنارص املوضوع ،يتصدَّ ى له من غري اس��تطراد ُّ
خيل بتسلسل األفكار،
وقوة التعبري ووضوحه.
وترابط الفقرات ،وسالسة األسلوبَّ ،

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ّ

هوام�ش البحث
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( )1سورة النحل.44 :
البخاري ،كتاب التفسري.156 /5 :
( )2صحيح
ّ
الزه��راين ،النارش :اجلامعة
املوضوع��ي للقرآن الكري��م ونامذج منه ،أمحد بن عبد اهلل
( )3ظ :التفس�ير
ّ
ّ
احلجة
املنورة ،األعداد  ،100-85الس��نوات 25-22
املح��رم 1410هـ ،ذو َّ
اإلس�لام َّية باملدينة َّ
َّ
1413هـ :املقدِّ مة.
( )4معجم مقاييس اللغة.504/4 :
( )5ظ :القاموس املحيط.110/2 :
( )6ظ :املفردات يف غريب القرآن.571 :
( )7سورة الفرقان.33 :
( )8ظ :تفسري القرآن العظيم ،118/6 :ط الشعب.
( )9الربهان يف علوم القرآن.13/1 :
املوضوعي للدكتور عبد الستار سعيد.23 ،20 :
( )10ظ :املدخل إىل التفسري
ّ
املوضوعي للقران الكريم.7 :
( )11التفسري
ّ
املوضوعي ،مصطفى مسلم ،دار القلم ،ط1426 ،4هـ2005/م.16 :
( )12ظ :مباحث يف التفسري
ّ
املوضوعي للدكتور زاهر عواض:
املوضوعي ،20 :دراسات يف التفسري
( )13ظ :املدخل إىل التفسري
ّ
ّ
.7
املوضوعي.52 :
( )14ظ :التفسري املوضو ّعي للقرآن الكريم ،7 :ظ :والبداية يف التفسري
ّ
( )15ظ :مباحث يف التفسري املوضوعي ،مصطفى مسلم ،النارش :دار القلم ،ط1426 ،4هـ2005/م:
.46-37
( )16ظ :مستدركات أعيان الشيعة.258/3 :
عواد ،طبع مطبعة
( )17ظ :معجم املؤ ِّلفني العراق ِّيني يف القرنني التاس��ع ع�شر والعرشين ،كوركيس َّ
االرشاد ،بغداد 1969م.301/3 :
( )18ظ :معجم املؤ ِّلفني العراقيني.376/1 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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( )19ظ :مستدركات أعيان الشيعة.258/3 :
( )20ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.57 :
( )21ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.115 :
( )22سورة البقرة.106 :
ِ
( )23القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.68 :
( )24ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.122 :
( )25القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.29 :
( )26ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.22 :
( )27سورة احلجرات.14 :
( )28ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.265 :
( )29سورة يوسف.17 :
( )30القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.22 :
( )31ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.33 :
( )32سورة النساء.164 :
( )33سورة التوبة.6 :
( )34القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.47 :
( )35سورة هود.1 :
( )36سورة الزمر.23 :

( )37سورة النساء.82 :
( )38القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.67 :
( )39ظ :ويف موض��وع الق��رآن وأن��ه ال حتريف في��ه ،79 :ويف موض��وع القرآن ووقوع النس��خ فيه:
 ،99ويف الق��رآن واإلعج��از ،129 :القرآن واللغة العرب َّية ،139 :الق��رآن الكريم وأنَّه ال تناقض
في��ه ،187 :القرآن وبطالن العمل بالقياس واالستحس��ان ،205 :الق��رآن الكريم وبعض حكم
األحكام وفلسفة الترشيع ،265 :القرآن الكريم واالجتهاد والتقليد.281 :
( )40ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل ،22 :املستدرك عىل الصحيحني ،جممع الزوائد ،هنج البالغة،
عوايل اللئالئ ،خمترص املزين.
ِ
الدارمي،
الراوندي ،س��نن
( )41ظ :القرآن والعقيدة ،مس��لم احل يِّ ّل ،33 :اخلرائج واجلرائح ،دعوات
ّ
ّ
الرسخيس ،فيض القدير ،رشح اجلامع الصغري.
عوايل اللئايل ،أصول
ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ّ
( )42ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل ،33 :استشهد بكتاب امليزان.
( )43ظ :الق��رآن والعقي��دة ،مس��لم ِ
احل يِّ ّل ،57-63 :استش��هد جممع البيان ،تفس�ير الصايف ،تفس�ير
ايش.
الع َّي ّ
ِ
الدر املنثور.
( )44ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل ،67 :استشهد بتفسري جممع البيانّ ،
( )45ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل ،79 :استشهد بتفسري الصايف.
( )46ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
الرازي.
احل يِّ ّل ،99 :استشهد بتفسري الفخر
ّ
( )47ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
القرطبي.
احل يِّ ّل ،129 :استشهد بتفسري
ّ
( )48ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
القرطبي ،البداية والنهاية.
احل يِّ ّل ،139 :جممع البيان ،تفسري
ّ
( )49ظ :القرآن والعقيدة ،مس��لم ِ
احل يِّ ّل ،187 :استش��هد تفسري الصايف ،تفسري األصفى  ،تفسري نور
الثقلني.
( )50سورة املائدة.33 :
( )51سورة آل عمران.192 :
( )52سورة التحريم.8 :
( )53القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.22 :
( )54ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.23 :
( )55ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.30 :
( )56ظ :ويف الق��رآن وقدمه أو حدوثه ،55-47 :القرآن الكري��م وأنَّه ال تناقض فيه ،ويف موضوع:
 ،193-187الق��رآن وبطالن العمل بالقياس واالستحس��ان ،205 :الق��رآن الكريم واالجتهاد
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والتقليد.281 :
( )57ظ :اعتقادات الصدوق ،82 :تصحيح االعتقادات للشيخ املفيد.84 :
( )58ظ :أوائل املقاالت.81 :
( )59ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل :ص.84 -79-83
( )60ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
الطويس.
احل يِّ ّل ،125 :كتاب العدَّ ة يف أصول الفقه ،للشيخ
ّ
( )61ظ :القرآن والعقيدة ،مس��لم ِ
للطويس ،خمتلف الشيعة،
احل يِّ ّل ،205 :العدّ ة يف األصول ،اخلالف
ّ
تذكرة الفقهاء.508/2 ،29/1 :
( )62ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل ،265 :منتهى املطلب ،راجع :املعترب  ،ذخرية املعاد.
( )63ظ :القرآن والعقيدة ،مس��لم ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،281 :هتذيب الوصول ،كفاية األص��ول ،العدَّ ة يف أصول
الفقه.
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( )64ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.27 :
( )65القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.28-27 :
( )66ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.55-47 :
( )67القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.29-28 :
( )68ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.30 :
( )69القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.59 :
( )70القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل 67 :وما بعدها.
( )71ظ :الق��رآن والعقي��دة ،مس��لم ِ
احل�ِّل�يِّ ّ ،164 ،163 ،159 ،156 ،155 ،149 ،148 ،139 :
.185 ،181 ،176 ،175 ،172 ،171 ،169 ،167-166
( )72ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.201 ،199 ،187 :
( )73ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.186-59 :
( )74سورة األنبياء.2 :
( )75سورة النساء.164 :
( )76سورة التوبة.6 :
ِ
( )77القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.48-47 :
( )78ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل 79 :وما بعدها
( )79ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.112 ،99 :
( )80ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل 211 ،205 :وما بعدها.
( )81ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.281 :
( )82سورة التوبة.122 :
( )83عدة األصول.731-729/2 :
( )84القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.315-310 :
( )85ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.22 :
( )86سورة البقرة.89 :
( )87سورة النمل.14 :
( )88سورة احلجرات.14 :
ِ
( )89القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل ،23 :وما بعدها.
( )90ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل ،57 :وما بعدها.
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ّ
( )91ظ :لقرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.67 :
( )92سورة آل عمران7 :
ِ
( )93ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.79 :
( )94ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.98-79 :
( )95ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.99 :

( )96سورة البقرة.106 :
ِ
( )97ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.128- 99 :
( )98ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.129 :
( )99ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.80-79 :
( )100املبسوط ،الرسخيس ، 124/6 :بدائع الصنائع.55/3 :
( )101القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.265 :
( )102سوره البقرة.106 :
( )103سورة عبس.21 :
( )104سورة التوبة.37 :
( )105صحيح مس��لم ، 8/8 :س��نن أيب داود 381/1 :ح  ،1693تفس�ير الفخر الرازي، 26/3 :
الكايف 152/2 :ح  ، 16بحار األنوار 121/71 :ح .84
( )106سورة طه.115 :
( )107سورة األعراف51 :
ِ
( )108القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.100-99 :
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( )109سورة املنافقون.10 :
ِ
( )110القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل174-171 ،139 :
( )111ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.265 :
( )112القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.269-267 :
( )113سورة البقرة.222 :
( )114منتهى املطلب.274/2 :
( )115املعترب ، 200/1 :ذخرية املعاد.75 ،74/1 :
( )116القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.280-265 :
( )117ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.281 :
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( )118سورة التوبة.122 :
( )119ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.282 :
( )120ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.284 :
( )121ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.288 :
( )122ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.290 :
( )123ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.294 :
( )124ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.298 :
( )125ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.308 :
( )126ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل330-308 :
( )127ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.79 :
( )128ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.91 :
( )129ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.205 :
( )130سورة يونس.59 :
( )131القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.206 :
( )132القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.206 :
( )133ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.208 :
( )134القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.237-234 :
( )135ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.261 :
( )136ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.281 :
( )137القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.287 :
( )138ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.288 :
( )139القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل295-294 :
( )140ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.298 :
( )141سورة النجم.3 :
ِ
( )142القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.298 :
( )143ظ :القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.317 :
( )144القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.322-320 :
( )145القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.31 :
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حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ
( )146القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.26 :
( )147القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.45 :
( )148القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.199 :
( )149القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.257 :
( )150القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.26 :
( )151القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.41 :

( )152سورة احلجرات.14 :
( )153القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.22 :
( )154يوسف17 :
( )155املوطأ ، 11/1 :خمترص املزين.256 :
( )156القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.22 :
( )157القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.22 :
( )158املستدرك عىل الصحيحني ، 38/3 :جممع الزوائد.152/6 :
( )159هنج البالغة ، 14/1 :عوايل اللئالئ 126/4 :ح .215
( )160القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.22 :
( )161سورة البقرة.89 :
( )162سورة النمل.14 :
( )163سورة اإلرساء.102 :
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( )164القرآن والعقيدة.23 :
( )165سورة املائدة.33 :
( )166سورة آل عمران.192 :
( )167سورة التحريم.8 :
ِ
( )168القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.22 :
( )169سورة االنعام.82 :
( )170سورة البقرة 25 :و ، 277سورة آل عمران 57 :وغريها.
( )171سورة احلجرات.9 :
ِ
( )172القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.23 :
( )173سورة البقرة.89 :
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( )174سورة النمل..14 :
( )175سورة احلجرات.14 :
ِ
( )176القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.25 :
( )177القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.26 :
( )178القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.27 -26 :
( )179القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.26 :
( )180القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.29-28 :
( )181القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.30 :
( )182القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.31 :
( )183القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.32 :
( )184سورة آل عمران7 :
( )185سورة هود.1 :
( )186سورة الزمر.23 :
( )187سورة النساء.82 :
( )188سورة البقرة.25 :
( )189القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.68-67 :
( )190سورة البقرة.70 :
( )191سورة البقرة25 :

( )192سورة البقرة.118 :
( )193الكايف ، 68/1 :وسائل الشيعة.157/27 :
( -)194القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.69 :
( )195سورة يونس ،44 :سورة األعراف ،54 :سورة يونس ،3 :سورة الرعد2 :
( )196سورة النساء.40 :
( )197سورة اجلاثية.23 :
( )198سورة طه.85 :
( )199سورة األعراف ،54 :سورة يونس ،3 :سورة الرعد ،2 :سورة الفرقان ،59 :سورة السجدة:
 ،4سورة احلديد.4 :
( )200القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.71-70 :
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ّ
( )201القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.71-70 :
( )202سورة األنعام.25 :
( )203سورة فصلت.5 :
( )204سوره البقرة88 :

( )205سورة القيامة 22 :و.23
( )206سورة األنعام.103 :
( )207سورة النحل.50 :
( )208سورة طه.5 :
( )209سورة الشورى.11 :
( )210القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.73-72 :
( )211سورة آل عمران.142 :
( )212سورة سبأ.28 :
( )213سورة األنعام.19 :
( )214القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.78-74 :
( )215القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.78-74 :
( )216سورة التوبة.122 :
ِ
( )217القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.282-281 :
( )218القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.282-281 :
( )219القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.282-281 :
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( )220هتذيب الوصول.283 :
ِ
( )221القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.283 :
( )222كفاية األصول.464 - 463 :
( )223القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.284-283 :
( )224القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.285 :
( )225القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.286 :
( )226كفاية األصول.467 - 466 :
( )227القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.287-286 :
( )228العدَّ ة يف أصول الفقه.724-723/2 :
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( )229القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.290-288 :
( )230القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.290-288 :
( )231القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.294-290 :
( )232عدة األصول.729-727/2 :
( )233القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.294-290 :

( )234عدة األصول.725/2 :
( )235هتذيب الوصول إىل علم األصول.288-287 :
لآلمدي.287/3 :
( )236املستصفى للغزا ّيل ، 361 :اإلحكام
ّ
للبيهقي ، 116/10 :املستصفى للغزا ّيل.361 :
( )237السنن الكربى
ّ
لآلمدي.187/4 :
( )238املستصفى للغزا ّيل ، 361 :اإلحكام
ّ
( )239سورة النجم.4-3 :
( )240سوره اجلاثية.6 :
( )241سورة النجم.3 :
( )242سورة التوبة.43 :
للبيهقي 6/5 :و.95
( )243مسند أمحد بن حنبل ، 247/6 :السنن الكربى
ّ
( )244هتذيب الوصول إىل علم األصول.284 - 283 :
( )245سورة النجم.4-3 :
( )246كنز العامل 100-99/6 :ح .1522 ،1520 ،1519 ،1508
()247عدة األصول.735-733/2 :
( )248سورة املائدة49 :
( )249سورة املائدة.44 :
( )250سورة النجم.4-3 :
( )251سورة يونس.15 :
( )252القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل :ص.306-295
( )253القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.307 :
( )254سورة النحل ،43 :سورة األنبياء.7 :
( )255القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.307 :
( )256القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.307 :
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للمشكيني.20 :
( )257اصطالحات األصول
ّ
( )258وسائل الشيعة 131/27 :ح.20
( )259القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.308 :
( )260سورة التوبة.122 :

( )261عدة األصول731-729/2 :
( )262القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل ،309 :وما بعدها.
( )263القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.307 :
( )264القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.319-318 :
العاميل.540/1 :
احلر
املهمةّ ،
( )265االحتجاج ، 107/2 :الفصول َّ
ّ
( )266هتذيب األحكام 301/6 :ح  ، 844وسائل الشيعة 123/27 :ح .33378
( )267م��ن ال حي�ضره الفقي��ه 5/3 :ح  ، 17هتذيب األحكام 301/6 :ح  ،843وس��ائل الش��يعة:
 113/27ح .33353
ِ
( )268القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.322-320 :
( )269القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.323 :
( )270سورة آل عمران.191 :
( )271سورة البقرة.185 :
احلج.78 :
( )272سورة ّ
( )273النارص َّيات.46 :
ِ
( )274القرآن والعقيدة ،مسلم احل يِّ ّل.326-323 :
( )275القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل.327 :
( )276القرآن والعقيدة ،مسلم ِ
احل يِّ ّل330-327 :
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امل�صادر واملراجع
* القرآن الكريم.
حممد باقر اخلرسان،
1.1االحتجاج ،الش��يخ
الطربيس (548هـ) ،حتقيق وتعليق ومالحظات :الس ِّيد َّ
ّ
1386هـ1966/م ،دار النعامن للطباعة والنرش ،النجف األرشف.
اآلم��دي (631هـ) ،حتقي��ق تعليق :عب��د الرزاق عفيف��ي ،ط1402 ،2ه��ـ ،املكتب
2.2اإلح��كام،
ّ
ومؤسسة النور ،ط1387 ،1هـ ،الرياض.
اإلسالميُ .طبع بإذن فضيلة الشيخ املح ِّقق
َّ
ّ
املش��كيني ،ط1371-1413 ،5ش ،مطبعة اهل��ادي ،دفرت نرش اهلادي،
3.3اصطالحات األصول،
ّ
قم.
األفغاين ،ط1414 ،1هـ1993/م،
الرسخيس (490هـ) ،حتقيق :أبو الوف��ا
الرسخيس،
4.4أص��ول
ّ
ّ
ّ
دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان.
5.5االعتق��ادات يف دي��ن اإلمام َّية ،الش��يخ الص��دوق (381هـ) ،حتقي��ق :عصام عبد الس�� ِّيد ،ط،2
1414هـ1993/م ،دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.
األنص��اري ،ط،2
6.6أوائ��ل املق��االت ،الش��يخ املفي��د (413ه��ـ) ،حتقي��ق :الش��يخ إبراهي��م
ّ
1414هـ1993/م ،النارش :دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان
البهبودي ،ط2
حممد الباقر
املجليس (1111هـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد إبراهيم
7.7بحار األنوار،
ّ
امليانجيَّ ،
ّ
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،لبنان.
َّ
املصححة1403 ،هـ1983/مَّ ،
الفرم��اوي ،توزيع مكتبة
احلي
8.8البداية يف التفس�ير
ّ
املوضوعي -دراس��ة منهج َّية موضوع َّية ،عبد ّ
ّ
مجهور َّية مرص1977 ،م.
عيل شريي ،ط1408 ،1هـ1988/م،
9.9البداية والنهاية ،ابن كثري (774هـ) ،حتقيق وتدقيق وتعليقّ :
يب ،بريوت ،لبنان.
دار إحياء الرتاث العر ّ
1010بدائع الصنائع ،أبو بكر الكاشاين (587هـ) ،ط1409 ،1هـ1989/م ،املكتبة احلبيب َّية ،باكستان.
الزركيش ،دار املعرفة.
1111الربهان يف علوم القرآن،
ّ
ِ
مؤسس��ة آل البيت إلحياء الرتاث ،ط،1
1212تذك��رة الفقهاء ،العلاَّ مة احل يِّ ّل (726هـ) ،حتقيقَّ :
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم.
حمرم 1414هـ ،مطبعة مهر ،قمَّ ،
َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
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حللِّي
�شذرات من التف�سري
ّ
صححه وقدَّ م له وع ّلق عليه :الشيخ
1313تفسري الصايف ،الفيض
الكاشاين (1091هـ) ،يف  5جم َّلداتَّ ،
ّ
األعلمي للمطبوعات1399 ،هـ1979/م.
مؤسسة
حسني
ّ
األعلمي ،طَّ ،1
ّ
العيايش (320هـ) ،حتقيق :احلاج الس�� ِّيد هاش��م الرس��و ّيل
حمم��د بن مس��عود
��ايشَّ ،
ّ
1414تفس�ير الع َّي ّ
يت ،النارش :املكتبة العلم َّية اإلسالم َّية ،طهران.
املحلاَّ ّ
1515تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،مطبعة الشعب ،دار إحياء الكتب العرب َّية.
الزهراين ،اجلامعة اإلس�لامية
املوضوع��ي للقرآن الكريم ونامذج من��ه ،أمحد بن عبد اهلل
1616التفس�ير
ّ
ّ
احلجة 1413هـ.
املحرم 1410هـ/ذو َّ
باملدينة َّ
املنورة ،األعداد َّ 25-22 ،100-85
حممد أمحد يوسف قاسم.
حممد الس ِّيد
1717التفسري
الكومي ،دَّ .
ّ
املوضوعي للقرآن الكريم ،دَّ .
ّ
احلويزي ،تصحيح :هاش��م الرس��و ّيل،
العرويس
1818تفس�ير نور الثقلني ،الش��يخ عبد عيل ب��ن مجعة
ّ
ّ
انتشارات إسامعيليان ،ط.1
املوسوي اخلرسان،
الطويس (460هـ) ،حتقيق وتعليق :الس�� ِّيد حس��ن
1919هتذيب األحكام ،الش��يخ
ّ
ّ
ط1365 ،4ش ،مطبعة خورشيد ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران.
2020هتذيب الوصول اىل علم األصول ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل مجال الدين ايب منصور احلس��ن بن يوس��ف بن
الرضوي
حممد حسني
عيل،
ّ
ّ
َّ
الكشمريي ،منش��ورات َّ
املطهر ،حتقيق :الش��يح َّ
مؤسسة اإلمام ّ
لندن ،ط2001 ،1م.
احلجاج ،دار الفكر.
2121اجلامع الصحيح (صحيح مسلم) ،مسلم بن َّ
البخاري ،املكتبة اإلسالم َّيةـ إستانبول1979 ،م.
2222اجلامع الصحيح،
ّ
القرطبي ،الشعب.
2323اجلامع ألحكام القرآن،
ّ
مؤسس��ة اإلم��ام
املهدي،
2424اخلرائ��ج واجلرائ��ح ،قطب الدي��ن
ّ
ّ
الراون��دي (573هـ) ،حتقيقَّ :
مؤسس��ة
حممد باقر املوح��د
األبطحي ،ط ،1كاملة حم َّققة ،ذي َّ
احلجة 1409هـَّ ،
ّ
بإرشاف الس�� ِّيد َّ
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اإلمام
املهدي ،قم املقدَّ سة.
ّ
الط��ويس (460هـ) ،حتقي��ق :مجاعة م��ن املح ِّققني ،مجادي اآلخ��رة 1407هـ،
2525اخلالف ،الش��يخ
ّ
املرشفة.
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
َّ
املدرسني بقم َّ
السيوطي ،دار املعرفة.
الدر املنثور يف التفسري باملأثور،
ّ
ُّ 2626
األملعي.
عواض،
2727دراسات يف التفسري
املوضوعي ،زاهر َّ
ّ
ّ
حممد ،ط.1
حممد عبد السالم َّ
2828دراسات يف القرآن الكريم ،من التفسري املوضوعيَّ ،
الراوندي (573هـ) ،حتقيق ونرش :مدرس��ة اإلمام
املهدي،
الراوندي ،قطب الدين
2929دعوات
ّ
ّ
ّ
ط1407 ،1هـ ،مطبعة أمري ،قم.
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مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث.
3030ذخرية املعاد ،املح ِّقق
ّ
السبزواري (1090هـ)َّ ،
اللحام ،ط،1
3131س��نن أيب داود ،ابن األش��عث
حممد َّ
السجستاين (275هـ) ،حتقيق وتعليق :س��عيد َّ
ّ
1410هـ1990/م ،دار الفكر للطباعة والنرش.
الدارمي (255هـ) ،مطبعة االعتدال ،دمشق1349 ،هـ.
الدارمي ،عبد اهلل بن هبرام
3232سنن
ّ
ّ
خاصة1402 ،هـ.
3333السنن الكربى،
البيهقي (458هـ) ،دار الفكر ،ط ،1طبعة َّ
ّ
القم ّي ،ط ،1ذي
حممد رضا
3434العدَّ ة يف أصول الفقه ،الشيخ
ّ
األنصاري ِّ
الطويس (460هـ) حتقيقَّ :
ّ
احلجة 1376-1417ش ،ستارة ،قم.
َّ
العراقي ،ط،1
األحس��ائي (880هـ) ،حتقيق :احل��اج آقا جمتب��ى
3535ع��وايل اللئال��ئ ،اب��ن أيب مجهور
ّ
ّ
1405هـ1985/م ،مطبعة س ِّيد الشهداء ،قم.
القائيني،
حممد احلس�ين
للحر
ّ
حممد بن َّ
العاميل (1104ه��ـ) ،حتقيق وإرشافَّ :
املهم��ةّ ،
3636الفص��ول َّ
ّ
إسالمي إمام رضا.
مؤسسة معارف
ّ
ط1376-1418 ،1ش ،سنگني ،قمَّ ،
حممد املدعو بعبد ال��رؤوف بن تاج العارفني بن
3737في��ض القدير رشح اجلامع الصغ�ير ،زين الدين َّ
القاهري (1031هـ) ،املكتبة التجار َّية الكربى مرص،
املناوي
ث��م
ع�لي بن زين العابدين
ّ
ّ
ّ
احلدادي َّ
ّ
ط1356 ،1هـ.
مؤسسة الرسالة.
3838القاموس املحيط،
ّ
الفريوزآبادي (817هـ)َّ ،
الغفاري ،ط1365 ،4ش،
عيل أكرب
3939الكايف ،الشيخ
ّ
ّ
الكليني (329هـ) ،حتقيق وتصحيح وتعليقّ :
حيدري ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران.
مطبعة
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،
4040كفاية األصول ،اآلخوند
اخلراساين (1328هـ) ،حتقيقَّ :
ّ
املرشفة.
ط ،1ربيع َّ
األول 1409هـ ،مطبعة مهرَّ ،
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم َّ
اهلن��دي (975هـ) حتقيق وضبط وتفس�ير :الش��يخ بكري حي��اين ،تصحيح
4141كن��ز الع�َّم�اَّ ل ،املتَّقي
ّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان.
وفهرسة :الشيخ صفوة الس َّقا1409 ،هـ1989/مَّ ،
املوضوعي ،مصطفى مسلم ،دار القلم ،ط1426 ،4هـ2005/م.
4242مباحث يف التفسري
ّ
الرسخيس (483هـ) ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.
4343املبسوط،
ّ
الطربيس (548هـ) ،حتقيق وتعليق :جلنة من العلامء واملح ِّققني األخصائ ِّيني ،ط،1
4444جمم��ع البيان،
ّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان.
مؤسسة
ّ
1415هـ1995/مَّ ،
يب.
4545جممع الزوائد،
اهليثمي (807هـ) ،دار الكتاب العر ّ
ّ
املزين (264هـ) ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان.
املزين ،إسامعيل
4646خمترص
ّ
ّ
مؤسسة
املطهر
ّ
4747خمتلف الش��يعة يف أحكام الرشيعة ،أيب منصور احلس��ن بن يوس��ف بن َّ
األسديَّ ،
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املرشفة ،ط1372 ،1هـ.
النرش
املدرسني ّ
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
بقم َّ
املوضوعي ،عبد الستار سعيد ،دار الطباعة والنرش اإلسالم َّية.
4848املدخل إىل التفسري
ّ
4949املستدرك عىل الصحيحني ،احلاكم النيسابوري (405هـ) ،مكتبة النرص احلديثة.
5050مستدركات أعيان الشيعة ،حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،ط1987 ،1م
حممد عبد الس�لام عبد
حممد الغزا ّيل
الطويس (505هـ) ،حتقيقَّ :
حممد بن َّ
5151املس��تصفى ،أبو حامد َّ
ّ
الشايف ،دار الكتب العلم َّية1413 ،هـ1993/م
اإلسالمي ،دار صادر ،بريوت ،د.ت.
5252املسند ،أمحد بن حنبل(241هـ) ،املكتب
ّ
5353املعت�بر ،املح ِّقق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (676هـ) ،حتقيق وتصحي��ح :عدَّ ة من األفاض��ل ،إرشاف :نارص مكارم
مؤسس��ة س�� ِّيد
ش�يرازي14/3/1364 ،ش ،مطبع��ة مدرس��ة اإلم��ام أم�ير املؤمن�ينَّ ،
الشهداء -قم.
حممد
5454معج��م مقاييس اللغة ،أبو احلس�ين أمحد بن ف��ارس زكر َّيا (395هـ) ،حتقيق :عبد الس�لام َّ
اإلسالمي.
هارون1404 ،هـ ،مطبعة مكتبة اإلعالم
ّ
عواد ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد1969 ،م.
5555معجم املؤ ِّلفني العراق ِّيني ،كوركيس َّ
الرازي ،دار الكتب العلم َّية.
5656مفاتيح الغيب ،الفخر
ّ
األصفهاين ،مكتبة األنجلو مرص َّية.
5757املفردات يف غريب القرآن ،الراغب
ّ
القم ّي ،أرشف
حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
5858من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق أيب جعفر َّ
األعلمي
مؤسس��ة
عىل تصحيحه والتعليق عليه :العلاَّ مة الش��يخ حس�ين
ّ
األعلمي ،منش��ورات َّ
ّ
للمطبوعات ،ط1986 ،1م.
ِ
5959منتهى املطلب (ط.ج) ،العلاَّ مة احل يِّ ّل (726هـ) ،حتقيق :قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالم َّية،
مؤسس��ة الطبع والنرش يف األس��تانة الرضو َّية املقدَّ س��ة ،جممع البحوث
ط1413 ،1ه��ـ ،مطبع��ة َّ
اإلسالم َّية ،إيران ،مشهد.
حمم��د ف��ؤاد عب��د الباق��ي،
6060املوط��أ ،اإلم��ام مال��ك (179ه��ـ) ،حتقي��ق وتصحي��ح وتعلي��قَّ :
وخرج أحاديثه
يب ،بريوت ،لبنانَّ ،
1406ه��ـ1985/م ،دار إحي��اء الرتاث العر ّ
صحح��ه ور َّقمه َّ
حممد فؤاد عبد الباقي.
وع َّلق عليه َّ
املدرسني يف احلوزة العلم َّية ،قم املقدَّ سة.
6161امليزان ،الس ِّيد الطباطبائي(1412هـ) ،منشورات مجاعة ِّ
حممد عبده ،ط1370-1412 ،1ش،
عيل ،حتقيق ورشح :الشيخ َّ
6262هنج البالغة ،خطب اإلمام ّ
مطبعة النهضة ،دار الذخائر ،قم ،إيران.
مؤسس��ة آل البيت إلحياء
احلر
العام�لي (1104هـ) ،حتقيق َّ
6363وس��ائل الش��يعة (آل البيت)ّ ،
ّ
املرشفة.
الرتاث ،ط1414 ،2هـ ،مطبعة مهرَّ ،
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث بقم َّ
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