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 :المقدمة
 �سم هللا الرمحن الرحمي

�� وحصبه ومن اهتدى هبدیه وسار �ىل هن�ه.امحلد � رب العاملني والصالة والصالم �ىل املبعوث رمحة �لعاملني، نب��ا     محمد و�ىل �
 وبعد،      
 ،رهانیة م�عالیة �ىل ال�رشـرضورة ٕا�سانیة وحق�قة بإالله�ي الو� والهواء، ف اءٔ�شد من �اجهتم �لطعام وامل لرسا�تعترب �ا�ة ال�رش �  

 ٔ�ثناء ن یت�اوزه ٔ�و یلغیه ٔ�و ینقص من قدرهمسمل �ٔ ي ميكن �ٔ وال  .ومصدر معريف یق�ين ال یق�ل التعامل مع تعا�ميه مبنطق ��رتاض
 .يف القضا� ا�ی��ة البحث

موقفها   يف  يت تُداهنٔ�و ال  ا��ن، خصوصا مهنا امل�سرتة �الن�ساب �  موم هدتـر اليت  ع  اریشامل لك  ٔ�مام   الو� العق�ة الكربى  شلك� لقد  و    
 منیده ی ز�ة ماكنته، وحت ـواملرشوع احلدايث من ٔ�كرب املشاریع اليت �سعى لتدن�س قداسة الو� وزع املصداق�ة.لئال تفقد من الو� 

العلوم  یناقضسطوري �ٔ الو� غیيب  ٔ�نو و�س��ة حقائقه،  ته�رخيی  قطیعة مع الرتاث بدعوىال �داث إ ٕاىل الهمينة �ىل املشهد الفكري، و 
 .حماوالت ٔ��س�نة ا��ن ب�سلیط ا��لیات واملفاهمي الغربیة إال�سانیة �ىل الو� إالله�ي احلداثیون وقد بذل .الیق�نیةالعقلیة 

الك�اب املعارص�ن ا��ن �شرت�ون يف ت�ين �دة ٔ�فاكر م�ل: العقالنیة والعلامنیة و�س��ة احلق�قة و�زع القداسة،    مجمو�ة":ب�احلداثینيواملقصود     
 والتارخيیة وا�عوة �لقطیعة مع املايض، وجتاوز ما قرره السابقون، وف�ح �ب الت�ٔویل، وٕا�ادة فهم النصوص فهام �دیدا، واس�ت�داث م�اجه

 .1"نصوص القر�ٓن والس�نة، م�ٔخوذة يف الغالب من �راث الغرب النقدي�دیدة �لتعامل مع الرتاث و 

ـ عامر �ن   ـ احلرضيم ٔ�محد الطلبة: من ٕا�داد�فعة  قاالتم هنامو  ؛رهاكشف عو � و  احلدايث ُجتيل الفكردراسات �ملقابل  ظهرتولقد    
:  احلداثة �الء " :ٔ�رشف مركز سلف �لبحوث وا�راسات �ىل ٕاخرا�ا يف كتاب قدـ محمد حشمت ٕا�راهمي سعدة. و  محمد أ�راكين 

 ٕ�رشاف د. محمد �ن ٕا�راهمي السعیدي و د. �يل �ن محمد العمران. ٕایضا�ات لبعض أ�صول يف الفكر احلدايث وبیان هتافهتا" 

 هذه احل� مراعیا اخلطة التالیة: ، خفرج التلخیص يف املوضو�ات املتقاربةيف هذا التلخیص �ىل مض  وقد معلُت    
 .موقف احلداثیني من الو� والنبوةوم�اقشة  ر �حتر : أ�وىل  ورقة الـ 
 :يف قراءة الو� احلداثیني مهنج :ة الثانی   ورقة الـ 

 القراءة احلدیثة �لرتاث ـ 1      
 القر�ٓين  �رخيیة النصـ 2      
 عند احلداثیني  ـ الت�ٔویل و�دلیة ا�ال�3      
 ـ احملكامت الرشعیة ؤ�زمة احلداثیني4      

 يف التلب�س واخلداع احلداثیني بعض تق�یات :ةالثالث   ورقة الـ 
 الغموض ـ 1       
 ـ الثوب الرق�ق2       

 .عند التیار احلدايث �الط املعرف�ةمقاصد الرشیعة: ورقة نقدیة ل�ٔ : ةالرابع   ورقة الـ 
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 . : تحرير ومناقشة موقف الحداثيين من الوحي والنبوةىاألول ورقةالـ 
 

ومهنم  ؛�ل إالساليماا� يف هذا الرصاع بعض من ربَ یع�ش الفكر إالساليم الیوم رصا�ا �بريا مع الفكر الغريب املادي، وتوىل كِ    
مة الر�نیني ا��ن یذبون يف لك �لفا �لسلف من �لامء ا�ٔ  وان �كون�ٔ مام سلطة الفكر الغريب، ومل �رشفوا ب�ٔ احلداثیون ا��ن مل یصمدوا 

ُ  ،صىل هللا �لیه وسمل زمان عن كتاب رهبم وس�نة ن�هيم ومن املفاهمي  .طوعون نصوص الو� واملفاهمي إالسالم�ة �لمفاهمي الغربیةفراحوا ی
 ". مس�ٔ� الو�"�رز م�ظرهيم �ٔ عرضت �ل�شویه من طرف تاليت 

  مفهوم الو� عند السلف وماكنة الو� يف الفكر إالساليم،   ، بیانموقف احلداثیني من جحیة الو�عن    احلدیثمن املناسب ق�ل  و    
 .من جحیة الو� هموقف ممن الو� نفسه وا�ي نتج عنه  احلداثیني موقفمث نعّرج �ىل �شف 

 :مكانة الوحي في الفكر اإلسالمي 

الو� إالله�ي م�ا�ن . فزل من عند هللا وما یصدر من ا�لوقـیفرق مؤرخو أ�د�ن بني أ�د�ن السامویة وأ�د�ن الوضعیة، وبني ما ن    
َ ت  لغی�� و  �ٔ   هومهف مف ّرِ ذا حُ إ حبیث    ؛�لمنت�ات ال�رشیة وهو احملور أ�سايس ا�ي یقوم �لیه ا��ن  طریق احلق عُرس عصمة القر�ٓن الكرمي ل

  .2م یقولون تقو� بل ال یؤم�ون}�ٔ �اكره كام قال س�ب�انه {إ رهبم و ـىل الكفر بإ مر هبم ا�ٔ  لو��  ،ىل �القهمإ ومل هيتد ال�رش 

     ة من طعن ف�ه حق�قة الو� وحما�ّ �راز السلف �ٕ �ٓ�ر الس�نة النبویة و  تكام عن� ،عنایة �برية" مس�ٔ� الو�"القر�ٓن  وىل�ٔ � �و    
 .و سعى ٕالبطال جحیته�ٔ 

 :مفهوم الوحي عند السلف      

�َمُه َشِدیُد  ىوَ ا هَ ٕاذَ  جمٍ والن� ﴿ وصف هللا تعاىل وح�ه بقو�     ال� َوْ�ٌ یُوَ� �َل
�
ْن ُهَو ا

�
َما َضل� َصاِحُ�ُمكْ َوَما غََوى َوَما یَْنِطُق َعِن الْهََوى ا

تََوى  ٍة فَاس�ْ َىل َعْبِدِه َما ��ْوَ� الُْقَوى ُذو ِمر�
�
 3 َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما َر��ى﴾ َوُهَو ِ�ْ��فُِق اْ���َْىل ُمث� َدَ� فَ�ََدىل� فََاكَن قَاَب قَْوَسْنيِ ��ْو ��ْدَىن فَ��ْوَ� ا

وُح أ�ِمُني �ََىل { تعاىل وقو� �ُه لَتَزنیُل َرّبِ الَْعالَِمَني �ََزَل ِبِه الر� ن
�
 . 4}قَلِْبَك ِلتَُكوَن ِمَن الُْمْنِذِر�َن ِبِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِ�نيٍ َوا

ن ی���ه  ٔ� ما اكن �لنيب ؤ�نه ، صىل هللا �لیه وسمل �م هللا س�ب�انه املزنل �ىل ن��ه محمد الكرمي  ن القر�ٓن�ٔ ب یؤمن ٔ�هل الس�نة وامجلا�ة   
 .حوا� النفس�یة و�ج�عیة وظروف الزمانیة واملاكنیة�ٔ ت�ٔ�را ب�رشیته و و یعدل ف�ه ش��ا �ٔ  ،و یبد� من تلقاء نفسه�ٔ من عنده 

ل�س ٔ�مرا �س��ا بل هو اصطفاء من هللا ملن شاء من عباده، یبلغه الرسول  ، و الو� �م هللا تعاىل وهو م�عال �ىل لك معارف ال�رشف  
ٔ��دا من عباده ویعلمه �لنبوة، وخيربه مبا ٔ�راد من الهدا�ت اىل تعن یصطفي هللا هو �ٔ . والو� كام ٔ�مره ربه، دون ٔ�ن �زید ف�ه �ٔو ینقص

الساموات م�ه رجفة ٔ��ذ  و�ٕاذا �لكم �لفٕان هللا  ؛�مة صعبةوتبلیغه الو� ل و�مة حتم�  .5مور ا��ن وا�نیا بطریقة رسیعة وخف�ة �ٔ و 
ك�ف ف ،  وخروا � جسدا. فٕاذا اكن هذا �ال املال�كة وا�لوقات العظامشدیدة خوفا من هللا تعاىل، فٕاذا مسع ذ� ٔ�هل الساموات صعقوا  

 مع الو�؟ نيب من ال�رشس�یكون �ال 
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،  �لنيبٔ�خف وط�ٔ وف�ه �رفق وتدرج   "، وهذاالرؤى الصادقة صىل هللا �لیه وسمل  النيبه ب ئبدواكن ٔ�ول ما  الو�قد تعدد طرق لو    

و� مسموع من �ربیل   هلكالقر�ٓن    ٕاذزنل يشء من القر�ٓن م�اما،  یويف هذه املر�� ا�متهیدیة مل    .6" املشاهد یقظةحمل الو�  تحىت �هتی�ٔ ل 
 .7صىل هللا �لیه وسمل  ىل محمدإ 

بني العبد ارشا  �ما الو� املسموع: مفنه ما �كون �ما م��ٔ   .هذان الصنفان �ري مسمو�نيو ،  اصادق  ا�امم   و�ٔ لهاما  إ   من الو� ما �كونو    
مني الو�، وهو من ٔ�شهر ٔ�نواع الو� ؤ�كرثها، وهو ا�ي �زل �ٔ وم�ه ما �كون بواسطة �ربیل    �لیه السالم،  وربه، كام لكم هللا موىس

ال� َوْح�ًا ��ْو ِمن َوَراِء ِحَ�اٍب ��ْو �ُ قال هللا تعاىل {. 8به القر�ٓن لكه 
�
ُ ا َمُه ا�� �ُه �َِيل� َوَما َاكَن ِل�ََرشٍ ��ن �َُلكِّ ن

�
ْذِنِه َما �ََشاُء ۚ ا

�
ْرِسَل َرُسوًال فَُ�وِ�َ ِ�

 .9}َحِكميٌ 
ؤ�ح�ا� ، �ىل صورته احلق�ق�ة اليت �لقه هللا �لهيأ�ن یظهر �  :�ىل صور مهنا�لو� اكن  �لنيب صىل هللا �لیه وسمل �ربیلوجميء     

�رض� �ینه عرقا، ویثقل جسمه �اكد ج د یتفص� و�ه جف�ٔة و  �حمر� ف  ؛اكن یعاين م�ه شدةوهو ٔ�شده �لیه، و  ی�ٔتیه يف م�ل صلص� اجلرس
 .10وحىت لو اكن را�با لرب�ت به را�لته، �انبهىل إ خفده خفد اجلالس 

 م�ون به؟ؤ الو�، ومه یمفهوم ٔ��ن خيتلف احلداثیون عن السلف يف  لكن    
 

 :مكانية الوحي والنبوةإمن  همموقفوالحداثيين  عندالوحي مفهوم ـ         

�عضهم یعترب ف سلف أ�مة.  ام فهمهف عختلِ مُ و  ر احلداثة الغربیةملفق ب�ٔفاك من م�ظور لكن ،الو�لنبوة و ن �ٕالميان �ورصح احلداثیـی   
خصوصیة ل�رش یدعي ٔ�نه نيب ؛ فال هللا تالطبیعة هو صو  ت�هيم وصو إ ن��اء یو� �ٔ والناس  ،ش�اصعند بعض ا�ٔ  قوة ختییلالنبوة 

 . بال معجزات وال مال�كة�و� الطبیعة لٕال�سان وو ، یو� ٕالیه

ت�ٔس�س الناس ل ىل ما هو �ارج الطبیعة  إ ول�س من الرضوري ا�لجوء    ، طبیعةال النبوة مس�مترة �رب الزنوع ٕاىل  ن  �ٔ �يب �ىل هذه النظریة  ی و    
تعين  وفكرة خمت النبوة؛ جتاوزها بعد نض�ه العقيلمن ن مر�� من مرا�ل وعي ا�متع ال�رشي متك�  ٕاال الو�مفا  .إاللهیات�ىل ٔ�ساس 

"ٕان ال�رشیة مل تعد حبا�ة ٕاىل من یتوىل  :یقول محمد �لف  .لنبوةامن الق�ام بنفسه دون احلا�ة �لو� و هنایة مر�� توج�ه إال�سان ومتك�ه  
 .11ق�ادهتا يف أ�رض �مس السامء فقد بلغت سن الرشد، و�ٓن لها ٔ�ن تبارش شؤوهنا بنفسها"

ٕاذ یعتربون املر�� احلالیة �ري م�اس�بة   ؛ميان �لو� مع �دم ال�سلمي به يف احلق�قةٕ�ظهار االٕ  ٔ�سلو� �داعیاميارس احلداثیون هكذا و   
 هبا من م�ظور دوغاميئ، املسلامت املغروسة يف العقل إالساليم واملسملّ   عل�س من احلمكة التصادم م، ؤ�نه  صو��ٔ �لترصحي مبناقضة ا��ن و 

 ن تمت الس�یطرة �لهيا. �ٔ ىل إ وٕامنا ی��غي �رویضها وتطویعها 
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ُ َعْنَھا  ـ وردت بذلك أحادیث ثابتة صحیحة، منھا ما روتھ   10 ُد : " َولَقَْد َرأَْیتُھُ یَْنِزُل َعَلْیِھ اْلَوْحُي فِي اْلیَْوِم الشَِّدیِد اْلبَْرِد فَیَْفِصُم َعْنھُ َوإِنَّ َجبِینَھُ لَ قالتَعائَِشةُ َرِضَي �َّ یَتَفَصَّ
 .) 2333) ومسلم ( 2رواه البخاري (.  اَعَرقً 

 51ـ العدل اإلسالمي وھل یمكن أن یتحقق من الداخل؟ ص  11



   
  :، وهاميف قضیة الو�اثنني  اجتاهني    وی��قدون�ش�نع احلداثیون و     
 املوقف أ�صويل التقلیدي السطحي ـ �ىل �د تعبريمه ـ ویقصدون به املفهوم السلفي.ـ 1
بني  نه ال فرق�ٔ �سان وقواه املك�س�بة �لر�ضات، و ن الو� �بع من االٕ ٔ� املوقف الفلسفي لبعض الفالسفة إالسالم�ني: ا�ي یدعي ـ 2

�ل هذا القول. مع ٔ�ن والنيبالف�لسوف     .�اكر النبوة ظاهرا و�طناإ  م�

یعدوهنا  منا �س�ت�دام م�اجه حبثیة �دیثة إ ن معاجلة قضیة الو� ال تمت بوا�د من هذ�ن �جتاهني، و �ٔ رى احلداثیون بناء �ىل ذ� �و    
 .  16والتفك�ك�ة 15والسمیائیة ا�اللیة ، 14، وأ�لس��ة 13نرثبولوج�ة ا�ٔ و  12یةمهنج التارخي  :ٔ�قوم الطرق، ومهنا

�ش�ئة   17وال عقالنیة  انفعاالت وعواطف ؤ�فاكر �ري واعیةوجمرد ، مرتبطة بتارخي جممتعها وجغراف�ته جمرد ظاهرةوهبذا یصبح الو�    
   .لتبلیغ رسالتهىل الیقني ب�ٔن هللا اصطفاه إ لنيب صىل هللا �لیه وسمل �وصلت �جتة عن ت�ٔمالت "، واخلیال"عن 

ول�سویق هذه العبارة یلطفها ببعض  .لصنع التارخي والت�ٔثري �ىل امجلاهري رضور� ال�ام�شلك  ٔ�سطورة القر�ٓن ویعترب محمد ٔ�ر�ون    
ٔ�سطورة القر�ٓن ٔ�ن و ، وٕامنا يه ٕا�دى مفاهمي أ�نرثوبولوج�ا �ج�عیة والثقاف�ة. "اخلرافة  "نه ال یقصد �ٔ�سطورة�ٔ الطالءات مدعیا 

وٕامنا �س��د �ىل ٔ�ساس من الواقع، مث تضخمي ذ� اخلیال �ىل  ،خیال شعيب ل�س خ�اال رصفا لكهنه مِ إ  ؛ختتلف عن �ريها من أ�ساطري
 هللا لنيب صىل�ىل انه �م هللا، ؤ�ضفى الهیبة و��رتام �ٔ بدعوى  نه مرجع فوق �رشي، فاك�سب القر�ٓن بذ� صفة التعايل والس�یادة�ٔ 

 .�داث واملادیة الواقعیةوصنع التارخي ا�ي ال حتركه فقط ا�ٔ  امجلاهري شحن عزامئوذ� �م ل  �لیه وسمل،

�س�توعب بوذا   ٔ�نه ويه ؛�متزي خبصیصة ـ حسب زمعه ـ أ�د�ن السامویة والوضعیة، ٔ�ن الو� نيبعنده ون���ة ملا س�بق فال فرق    
 .، ولك أ�صوات الكربى اليت جسدت التجربة امجلاعیة لف�ة �رشیة ماقة ر فا و�ونفوش�یوس واحلكامء ا�ٔ 

 : من حجية الوحي ـ موقف الحداثيين          

سان �ىل حساب الو�، وتغلیب فهم القارئ ا�ي � ويه الرتكزي �ىل حموریة االٕ  ؛قا�دة مشرتكةتنطلق �ل خطا�ت احلداثیني من    
و�كفي  .تغلیب اجلانب احليس �ىل اجلانب الغيب، ت�ٔ�را مهنم �ملناجه الغربیة يف ن یفهم القر�ٓن انطالقا من ثقافاته وم�و� وهواه�ٔ � احلق يف 

 :، ومن ذ�نوع العبارات اليت �س�تعملوهنا يف توصیفه�ىل ٔ�ن نقف  جحیة الو�ملعرفة موقفهم من 

ال ، ؤ�سطورة  ر�ونمحمد �ٔ كام یقول    " ةمدونة نصی"  القر�ٓن ف:  ريي عن املضامني احلق�ق�ة�ووصف ٔ�لفاظه �لعجز التع�القر�ٓن الكرمي  تنقص  ـ  1
(هللا، الرسول، ا��ن، اجلنة والنار،  م�ل:  القر�ٓن لفاظ�ٔ بل جيب الت�لص من كثري من  ا،حاك��ٔ الرىض بوال جيب س�تحق التقد�س � 

  .�اجزة عن ٔ�داء �مهتا يف التعبري عن املضامني املت�ددة، كام قول حسن ح�في مصطل�ات�عتبارها  ...)احلور العني

 
 .9صفحة ـ سیأتي تعریفھا في ال 12
 ـ علم یبحث في مراحل تطور اإلنسان وأصلھ الخلقي، كما یبحث في تطوره االجتماعي والثقافي. 13
 ـ علم تطور اللغات البشریة وعملیات االتصال، على خالف ما كان معھودا في السابق. 14
 اكیب، وما یتبعھ من تطور للمفردات بعیدا عن االشتقاقات التاریخیة لھا.علم حدیث یبحث في الدالالت اللغویة یدرس المعاني اللغویة على صعید المفردات والترـ  15
 التفسیر.ـ منھج فلسفي یرى أنھ ال یوجد تفسیر واحد للمعنى في النص، بل تفسیرات غیر محدودة، وبذلك أصبحت النصوص عرضة لنوع جدید من التحلیل و 16
حالة استثنائیة یغیب فیھا الوعي وتتعطل الملكات المكتسبة، لیبرز المخزون المدفون في  صلى هللا علیھ وسلملوحي مصدر علم النبي االشرفي اعتبر عبد المجید ـ 17

أشبھ ھذا وما  بعدھا). وما 32ص (اإلسالم بین الرسالة والتاریخ ـ   .أعماق الالوعي بقوة خارقة ال یقدر النبي صلى هللا علیھ وسلم على دفعھا وال تتحكم فیھا إرادتھ
 الفارابي وابن سینا في مفھوم الوحي. قوالأب



 
ن معارضة املرشكني �لقر�ٓن مل �كن �جتة �ٔ ر�ون �ٔ یدعي : �رخيیة ال�شك�ك يف �زول القر�ٓن من السامء، واعتباره نصا ُكتب يف ظروف ـ 2

 .ىل مس�توى لكمة هللا املو� هباإ لريفع  مت ت�ٔلیفهمعزول عن ٔ�ي بُعد غیيب، ؤ�نه  ن القر�ٓن كتاب �ٔ مما یدل عنده �ىل  ،عن �ل
ال قداسة    ،قابل �لنقد وا�متحیص وأ��ذ والرد  نص لغويفالقر�ٓن عند احلداثیني  :  زع القداسة عنهـ و الرتاث ون�ٔ   یة وصف القر�ٓن �لتارخي ـ  3

 .18� وال بد من ت�ٔوی� ٔ�نه خطاب �رخيي مبا هو �رخيي
  

 :إبطال التفسير الحداثي للوحيو مناقشةـ 

وع ـق الفكر احلدايث هو اخل�لم�طٕان جمرد تصور احلداثیني لو� هللا تعاىل ٕاىل ٔ�ن��ائه كف�ل مبعرفة بطالنه، �اصة ٕاذا عرف�ا ٔ�ن       
وٕاذا اكن الفالسفة املن�س�بون لٕالسالم قد ٔ�خضعوا مفهوم  ىل ما یتوافق مع ذ� املنطلق.إ الغربیة، وتطویع مفهوم الو�  ةاحلداثملنطق 
هم احلداثیون مفهوم الو� لنظر�ت الفلسفة املعارصة، �لنظر�ت الفلسفة الیو�نیة اكلف�ض والصدور وا�ی�، فقد ٔ�خضع �لفُ الو� 

وقد ق�ض هللا . �اكر الو� والنبوةإ �شاهبت قلوهبم واحتدت مقاصدمه ويه و�ري ذ�؛  اكلت�لیل التارخيي وأ�نرثبولو� ومقارنة أ�د�ن
  وة.ت املكذبني يف عرص النباكالسلف واخللف من یبطل �ید هؤالء ؤ�ولئك، ویف�د ش�هباهتم كام ف�د القر�ٓن �شك��لامء تعاىل من 

ال  ، ؤ�نهصىل هللا �لیه وسملالنيب  اءفرت ن امالقر�ٓن �ون  ينفوت ل التفسري احلدايث �لو� أ�د� العقلیة النقلیة اليت تبط وهذه بعض    
}  تعاىل {. قال هللا فضال عن ا�رتا�ه مي� تبدیال � َيل� �

ال� َما یُوَ�ٰ ا
�
�ِبُع ا ْن ��ت

�
َ�ُ ِمن تِلْقَاِء نَْفِيس ا     ، وقال تعاىل19قُْل َما �َُكوُن ِيل ��ْن ��بَِدّ

اُه َو���َانَُه �َلَْیِه قَْوٌم �َٓخُرونَ  فٌْك افَْرتَ
�
ال� ا

�
ْن َهَذا ا

�
�َن َكَفُروا ا ِ ِلَني اْكتَ�ََهبَا فَِه�َي تُْمَىل �َلَْیِه  {َوقَاَل ا�� فَقَْد َ�اُءوا ُظلًْما َوُزوًرا َوقَالُوا ��َساِطُري اْ��و�

�ُه َاكَن غَُفوًرا َرِحميًا}   ن
�
َماَواِت َواْ��ْرِض ا � ِيف الس� ي یَْعَملُ الّرسِ ِ لفاظه ومعانیه �ٔ ٔ�ن  ة يف  .كام ٔ�ن نصوص القر�ٓن رصحي20�ُْكَرًة َو��ِصیًال قُْل ���َْزَ�ُ ا��

ٍة ِعنَد ِذي تعاىل {  ال هللاقصىل هللا �لیه وسمل و ال ٔ��د من اخللق.    �لنيب  ال صنعة فهيا،  تعاىل  من عند هللا �ُه لَقَْوُل َرُسوٍل َكِرٍمي ِذي قُو� ن
�
ا

 .21} َولَقَْد َر�ُٓه ِ�ْ��فُِق الُْمِبنيِ الَْعْرِش َمِكٍني ُمَطاعٍ َمث� ��ِمٍني َوَما َصاِحُ�ُمك ِبَمْجنُوٍن 

و�رخيه ؤ�وضا�ه النفس�یة صىل هللا �لیه وسمل ته لبحث يف الظروف الواقعیة حلیا، و�من �اء �لقر�ٓن ةٕاىل طرف من سري لنظر �و   
ن هذا الر�ل �ٔ �د �ٔ مث �زمع  .مشغوال �رزقهاكن و ني معزولني عن العمل، م�ّ �� يف جز�رة العرب بني   �اشيمّ �� ر�ل جند ٔ�نه  ،و�ج�عیة
 خر�ن ��م يف م�هت�ى ا�قة والفصا�ة!!ولني وا�ٓ ا�ٔ  جف�ٔة ٔ�خ�ارُ  "خ�ا�"یصدر عن 

    ٓ ن من خ�ا�، ٕانه �رش �اش ظروف احلیاة مبعضالهتا ومش�لكها؛ ومع ذ� ال جتد ت�ٔ�را يف القر�ٓن بظروفه ؤ�حو� النفس�یة. ولو اكن القر�
�هتمة الزىن، ف�عاين خوض  ريض هللا عهنا  رىم زو�ه �ا�شة  �ُ   يف قصة إالفك   ٔ�مل �كن من املنطقي ٔ�ن حيسم كثريا من أ��داث واملسائل؟!

 َ      ٕالیه. مر برباءة ٔ�حب اخللق  درا من نفسه ل�سارعت ا�ٓ�ت حفسمت ا�ٔ صاالقر�ٓن  ولو اكن    .الو� مدة  فرتُ اخلائضني يف عرضه، ومع ذ� ی

يف صلح احلدی��ة �ٓ�ت قر�ٓنیة تزنل �لیه صىل كام یغري مسار اجل�ش �راه ، مث وبیانهٔ�وامر القر�ٓن  ا�تظر وهكذا جتده ٔ�ح�ا� یتوقف م    
 . }ٕاين رسول هللا ولیت ٔ�عصیه، وهو �رصي{ :ویقول هللا �لیه وسمل

 
، 119، و"القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني "ـ محمد أركون ـ ص 110ـ ینظر على سبیل المثال: "التراث والتجدید" ـ حسن حنفي ـ ص  18

 .33"النص ـ السلطة ـ الحقیقة" نصر أبو زید ص 
 17ـ15یونس ـ  19
 9ـ4الفرقان ـ  20
 23ـ19التكویر ـ  21



  
فاكن حيرك به لسانه، حىت و�ده ربه حبفظه  ه خوفه من �س�یانو  وت�ٔمل مهن�ه صىل هللا �لیه وسمل يف �یف�ة تلقي القر�ٓن ٔ�ول عهده به   

ّرِۡك ِبهِ و�دم �س�یانه  َ   ۦۤ ِلَسانََك ِلتَۡعَ�َل ِبهِ  ۦ﴿َال ُحتَ ن� �َل �
َعهُ  نَایۡ ا َذا   ۥَوقُۡرَءانَهُ   ۥَمجۡ

�
نَٰ�ُه فَ فَا � قََرٔ�ۡ �ِبعۡ � َ    ۥقُۡرَءانَهُ  ت ن� �َل �

َ  نَایۡ ُمث� ا  .22  }ۥانَهُ یَ ب

وقوة مدراكت احلس، وصدق الفراسة �هيا بذاكء العقل إ  ب�ٔمور دق�قة ؤ�خ�ار غی��ة یصعب الوصول خيربه صىل هللا �لیه وسمل جتدو     
فهل اخلیاالت و�نفعاالت النفس�یة هتدي صاحهبا لٕالخ�ار مبدة مكث ٔ�حصاب  ال وح�ا من رب �لمي خ�ري.إ وال ميكن ٔ�ن �كون مصدرها 

 طوار اجلنني يف الرمح؟!�ٔ الكهف، وانتصار الروم �ىل الفرس، و 

ن �كون هذا النظام ا�ي ارتقى �ل�رشیة �بعا �ٔ هل یعقل ف  سلو�یا،يم ی�ٔيت بنظام دیين حممك فكر� و ا�ٔ ر�ل ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ن هذا ال    
  ال الظمل و�حنطاط أ��اليق والتفكك �ج�عي؟!إ عرص �اهيل ال یعرف  ر�ل �اش يفمن خ�ال 

س وجيزم بعجزمه عن إالتیان بصنوه �اجلن واالٕ به ویت�دى ، �لوعود وال�شارات حبفظه من التحریف ه�رفقاحملمك  النظامذ�  مث هو مع   
 يم ی�مي مشغول بقوت یومه؟!�� ن یصدر لك ذ� من خ�ال �ٔ هل ميكن ف فضال عن م�اوئ! 

ة لیك�تب عنه م�ة مك�ٔ مفن ٔ�ولئك ا��ن جيدمه وسط ، هبا واس�تو�اها من معلمیه من ٔ�هل الك�اب�كت ایقول: ٕاهنا ٔ�ساطريا  ولعل قائال  
�ن اكنوا معلمیه؟ ومن ٔ�ولئك ا�ميكن ٔ�ن ت�ٔيت مبثل هذا القر�ٓن وما ف�ه وقد جعز ال�رش عن م��؟  ساطري اليتوما يه ت� ا�ٔ أ�ساطري؟ 

َ ولِ  القر�ٓن �ىل  ما ٔ�بلغ رد 23ه؟ ثنه قام �رسقة �لمیة ملؤلفاته وحبو �ٔ ، و القساوسة وأ�ح�ار ن محمد ٔ��د تالم�ذٔ� م یربز وا�د مهنم لیث�ت م ل
 24، ٕاذ قال س�ب�انه {لسان ا�ي یُل�دون ٕالیه ٔ�جعمي وهذا لسان عريب م�ني}ا یعلمه �رش}ٕامن{قوهلم 

ن �كون ش�هبات تصادم أ�د� العقلیة �ٔ سطورة من ف�ض خ�ال النيب، ال جتدر �ٔ ٕان قول احلداثیني ومن ق�لهم كفار قر�ش ب�ٔن الو�    
لقطعیة. {وقل �اء  اعن احلق یؤمن ب�ٔن الو� حق ول�س ظاهرة �اریة عن ا�الئل والرباهني  النقلیة اليت جتعل لك صادق يف البحث

 82ـ81} إالرساء وزهق الباطل ٕان الباطل اكن زهوقا احلق

 

 

 

 

 

 

 

 
 19ـ16القیامة ـ  22
 ـ مستفاد من كتاب "النبأ العظیم" لمحمد دراز. 23
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 : : منهج الحداثيين في قراءة الوحي ةالثاني  ورقةالـ ـ
 

 .. الخلفيات والمنزلقات القراءة الحديثة للتراث ـ 1
راث: أ�مناط الفكریة اليت ظهرت يف العامل العريب وإالساليم حماو� َ�لَق وئام بني الثقافة ا�ی��ة إالسالم�ة  ـیقصد �لقراءة احلداثیة �ل�     

 وبني الطرح الغريب احلدیث، لت��ج خطا� دی��ا م�هیا مع نظرة الثقافة الغربیة �لكون واحلیاة.

ة  ـ        : لفكرة القراءة احلدیثةاخللف�ات املَشّلكِ
 رى ٔ��ر اخللف�ة العلامنیة �ىل الطرح احلدايث من �الل �دة �ش�ت، ٔ�مهها:ـاملت��ع �لمنتج الثقايف احلدايث ی        

ارخيَ : �َرى العلامنیة ٔ�ن اخلطاَب ا�یين وأ��اليق جمرد غطاء ُخيفي ا�وافع احلق�قة لٔ��داث، ؤ�ن التاملوقف من ا��ن وأ��الق ٔ�ـ  
زیة حمضة ذات بعد س�یايس مادي رافق الرصاع �ىل السلطة والنفوذ. و�� فٕان ـریـ، وحمكومة بدوافَع غصبغة نفعیة واملعرفَة الرتاثیة ذات  

والت�لص زع قداسة النص ـالعلامنیة �ُشكِّك يف الك�ب املقدسة ويف لك ما هو دیين. وهكذا حتاول القراءة احلداثیة قطع الص� �لرتاث ون
 .25من تفسريات السلف، وممارسة العقالنیة النقدیة �ىل الرتاث �لمتكن من تغیري ب��ة العقل العريب كام یقول اجلا�ري

وٕاذا اكنت العلامنیة �سعى لهدم النصوص وا��ن من اخلارج، فٕان احلداثة حتاول هدمه من ا�ا�ل �لقضاء �ىل اجلهاز ا�اليل و�لقراءة    
نصوص ؤ��س�نة الرتاث، و��عوة ٕاىل ختلیص الفكر العريب من التق�د �لنص وإالجامع والق�اس، وٕاال فهو فكر معیب �شلك املت�ل� �ل 

 ٔ�كرب �ائق حنو ا�هنضة. 

: اكملهنج التفك�يك ا�ي جعل النصوص ُعرضة لنوع �دید من الت�لیل والتفسري؛ ٕاذ ال ب ـ تطبیق التق�یات املعارصة �ىل النصوص 
 سري وا�د �لمعىن يف النص. واكلب��ویة اليت جتعل أ�ولویة �ل�سق و�لمعطیات ٔ�كرث من املعىن.یو�د تف 

زع القداسة عن ـوال شك ٔ�ن اع�د هذه النظر�ت والتق�یات املعارصة يف قراءة النصوص یفيض ٕاىل جتاوز أ�دوات العلمیة التفسريیة ون  
خضاعها لعملیات لغویة شلكیة تلغي املعىن العلامين ذاته، وتفرس النص �ليشء ونق�ضه مجیع النصوص سواء دی��ة اكنت ٔ�و �ري دی��ة، �ٕ 

�لیاته ومعتقداته؛ فالنص عند السلفي ـدون ٔ�ن �كون ٔ�ي تفسري مل زما، �عتبار ٔ�ن معلیة ت�ٔویل النص معلیة �رشیة یقوم هبا القارئ وفق �
 ٕاطار ومرجع، وعند العلامين غطاء وس�ند. 

 : تظهر يف النقاط التالیة احلدیثة عند احلداثیني سامت   ـ و�لتق�یات      
 مق�اسا �لحق�قة.  العقلموضو�ا �لعمل، و الواقع : ویقصدون هبا ٔ�ن �كون ـ العلمیة

 : ویعين ٔ�ن ٔ�ي معلیة معرف�ة ال ختضع �لمهنج التجریيب فه�ي خرافة ٔ�و ٔ�سطورة.ـ قانون العلیة
واعتبار املوقف النقدي جوهر العقالنیة احلدیثة؛ �س��عد لك ما هو ٔ�سطوري دیين ال �س�متد صدقه : ـ ت�ٔس�س املعرفة العقلیة �ىل النقد

 .26من الواقع 
رشیة النصوص ؤ�ن القول ٕ�لهیهتا �س�تلزم جعز ال�رش مبناجههم عن فهمها، كام ٔ�هنم یعتربون القول �لنبوة � و�� جتدمه یؤكدون �ىل ب      

 �ا�ة ٕاىل النبوة وال ٕاىل ما هو �ارج الطبیعة.يف عد یمل وا�ي جتهیال ٕال�سان عصور التقدم 
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لقراءة �س�رشاق�ة يف مجیع �ش�هتم الفكریة، حىت : وقد ظهر ت�ٔ�ر ٔ�حصاب مرشو�ات ٕا�ادة قراءة الرتاث �ج ـ اخللف�ة �س�رشاق�ة
وصل هبم أ�مر ٕاىل اعتبار ا��ن إالساليم مس�متدا من الثقافات ا�اورة �، وال یعدو �ونه قراءة تفسريیة ل���ت السابقة مك یقرر 

 املس�رشق "ثیودور نو�كه".
 �لوم املعقول والالمعقول يف الثقافات أ�خرى، ؤ�ن الت�ٔلیف يف أ��الق  قد رصح اجلا�ري ب�ٔن الثقافة العربیة إالسالم�ة ورثت لكو    

 .27قد ت�ٔ�ر �لفكر الیو�ين والفاريس، ؤ�ن الك�اب والس�نة قد ت�ٔ�را �ملوروث اجلاهيل
والقوا�د النحویة، فقد زمع ٔ�محد مه توف�د العلوم إالسالم�ة �ىل الفكر ا�یين والعقل أ��اليق، بل �شمل ا�لغة ٔ�یضا  ؤوال یق�رص اد�ا    

 .28ٔ�مني ٔ�هنا اكنت �ىل غرار ما و�د يف ا�ٓداب الرس�نیة يف العراق ؤ�هنا مس�متدة مهنا
 
 لكن ماذا نتج عن القراءة احلدیثة �لنصوص؟  

لفة واملتناقضة اليت ت��اها �لت�ٔمل يف نتاجئ القراءة احلدیثة ندرك جحم الفوىض والتضارب املهنجي ا�ي ٔ�نتجته م�اجه الت�لیل ا�ت    
ن احلداثیون، وجعزمه عن ٕانتاج رؤیة مهنجیة واحضة لفهم النصوص. فَُهم يف ٔ��س�هتم �لرتاث ا�یين والزنول به عن البعد الر�ين، جعلوا م

�لیاهتم البدی� عن معایري الت�ٔویل عند أ�قدمني   �لیات عب��ة ال تفرض معىن حمددا �لنص� �لهيا  اِرُس �القر�ٓن الكرمي ٕاىل مدونة مت، فاس�ت�ال �
رید النص من ٔ�ي معیار يف التفسري ـالنظرة احلداثیة خمتلف ٔ�شاكل �س��طاق، مسرتشدة بفلسفة ال�س��ة وانعدام املعرفة الیق�نیة، لیمت جت

التقد�س وهو یدل �ىل اليشء ونق�ضه يف  ولیمت العبث به داللیا؛ فالنص ا�ي حيمتل معان ال م�ناهیة ال ميكن ٔ�ن �كون مقدسا، و��ىن� �
 �ٓن وا�د؟

 
 : القرآني  تاريخية النصـ 2
تعرض القر�ٓن الكرمي �ىل مر العصور حملاوالت �دیدة من ٔ��داء إالسالم لتعطیل ٔ�حاكمه ٔ�و حتریف نصه ٔ�و معانیه، لكن البلیة العظمى   

ین�س�بون لٕالسالم، لكهنم ال ی�ٔلون �دا يف ٕاسقاط مفاهمي الفكر الغريب الفلسف�ة �ىل النص   ���سٔ�ن تصدر م�ل ت� احملاوالت من 
 القر�ٓين، حىت خرجوا لنا مبفهوم "�رخيیة النص القر�ٓين".

 : ـ مفهوم التارخيیة و�ش�ٔته    

: ب�ٔهنا لكمة من وضع احلداثیني العرب يف "واملفهوم) (التارخي   �رخيیة النص  "عرف ا�كتور طارق محودي يف مقال: ـ مفهوم التارخيیة1    
رف والقوانني والقمي �كوهنا نتا�ا �اصا اإالجنلزيي، وهو مذهب وجودي هديم، یؤمن ب�س��ة املع )  Historicismeمقابل مصطلح (

 . ظومة ح�اته�نطالق من �رخي إال�سان أ�ريض لبناء م�لس�یاق وضعي �رخيي معني. جفوهر مفهوم التارخيیة هو: 

رصاين يف اخلیاالت وأ�ساطري، ـردة فعل �ىل ٕافراط النظام الك�يس ال�ـجل�ٔ الفكر الغريب احلدیث ٕاىل القول �لتارخيیة ك ـ �ش�ٔهتا:2   
الناس ون���ة �� مت �نتقال ٕاىل طور الفلسفة احلدیثة مبهنج معريف �دید قامئ �ىل �رخيیة النصوص، و�ىل ٔ�ساس رضورة الوعي بواقع  

 و�ا�اهتم، وكذا بناء املعرفة من دا�ل إال�سان وواقعه دون ٔ�ن تُفرض �لیه املعرفة من �ار�ه: (�ٔي من هللا وا��ن). 
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 وقد مر مفهوم التارخيیة ب�ٔطوار ميكن تلخیصها يف مر�لتني:     
 �لهيا م�ظومة ح�اته، و�شرتك النوع إال�ساين يف الیقني هبا. عن حق�قة مطلقة ی�ين  فهيا  ": اكن الفكر الغريب یبحث  مر�� ما ق�ل احلداثة ـ"
": و�اللها بدٔ�ت تت�ه �ود احلداثیني ٕاىل ٕابطال ما اكنوا ینادون به، فقالوا �س�ت�ا� ٕادراك احلقائق املطلقة مر�� احلداثة وما بعد احلداثةـ"

ویالت ٔ�ش�اص ال ميكهنم الت�لص من ت�ٔثري رؤامه ا�اتیة وطبیعهتم رصه و�رخيه وبت�ٔ ـو�دم ٕاماكن حتق�ق املوضوعیة، ؤ�ن الرتاث م��ٔ�ر بع
 ال�رشیة املتغرية.

�لت ٕاىل العدم�ة والعب��ة؛ ٕاذ من      ومعتنقو التارخيیة عندما ادعوا ال�س��ة، حصل هلم ختبط وفوىض فكریة اكن لها ام�دادات خطرية �
رب تلك يشء، ؤ�ال نؤمن �يشء، ٕاذ لك يشء �س�يب.. ومن املفارقات ٔ�ن یع لوازم نفي احلقائق املطلقة ٔ�ن �شك يف لك يشء، ؤ�ن نتق�ل 

 ". رس ٕابداع الفكر احلدايثاحلداثیون وظیفهتم اجلدیدة القامئة �ىل هدم احلقائق: "

فكرة �دم ثبات الطبیعة ال�رشیة ل�ست �دیدة، فه�ي م�نیة �ىل اخللط بني اجلوهر واملتغري. وقد اكن هذا اخللط س��ا يف اضطراب   ٕان   
اضطرب فالسفة ا�هنضة ا��ن س�یطرت �لهيم الزن�ة إال�سانیة فادعوا اس�تقالل إال�سان بصنع واقعه، مفا  كاممقاالت الیو�نیني من ق�ل. 

رجع احلداثیون ٕاىل رشدمه ویدر�وا اف�قار إال�سان ـوبدل ٔ�ن ی ره بظروف �رخيه.ـهلم حق�قة جعز إال�سان وضعفه وت�ٔث لبثوا ٔ�ن ا�كشفت
رفوا حبا�ة ال�رش لو� اخلالق، ُ�كسوا �ىل رؤوسهم ؤ��كروا احلقائق املطلقة وزمعوا ـربه يف لك شؤونه ـ واليت مهنا معرفة احلقائق ـ، ویع�ـل

 ها، ؤ�سقطوا القول �ل�س��ة والتارخيیة �ىل �م هللا تعاىل ووح�ه.�س��ة املعارف لك 

 

  :ـ دخول مفهوم التارخيیة ٕاىل الفكر إالساليم 

جرى احلداثیون العرب �ىل خطى فالسفة الغرب، زامعني ٔ�ن اخلضوع �لفكر التارخيي �لك مقوماته وٕاثبات �رخيیة النص القر�ٓين هو    
زع ـ، ؤ�ن الرؤیة اجلدیدة ل��ن والعامل لن ت��رص ٕاال بعد تفك�ك العقلیة القدمية عن طریق ت��ان �رخيیهتا ون29جوهر إالصالح احلدايث

، فميكن بعد ذ� �لمجمتع املسمل ال�ساؤل عن �رخيیة النص القر�ٓين ووضعه حتت جمهر النقد العلمي وجتاوز العق�ة الكؤود 30القداسة عهنا
 اليت تقف ٔ�مام احلداثة.

 ز�رة العرب، فقد وظفوا �دة مزامع من ب�هنا:ـزع القداسة والتعظمي عن القر�ٓن الكرمي واعتباره م�ت�ا ثقاف�ا مرتبطا �لب��ة الق�ائلیة جلـول�    

 : العالقة اجلدلیة بني النص والواقع ـ 1
 : مر بطور�ن يف ظل العالقة اجلدلیة بني النص والواقع فقد زمعوا ب�ٔن النص القر�ٓين    
 املر�� أ�وىل: مسوها "مر�� التكو�ن"، و�اللها اكن النص ُمس�متِدا من الواقع الثقايف ونتج عنه.  ـ    
 .31ـ املر�� الثانیة: ويه "مر�� �ك�ل"، ؤ�نه �اللها صار النص مصدرا �لثقافة وُم�ت�ا لها    
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 : طبیعة ا�لغة ٔ�ن �ك�نفها الغموض   منـ 2
اكتنفها الغموض لغة القر�ٓن  و تص كذ� بتارخيه وعرص �زو�،  خم وٕاذا اكن لك م�تج ثقايف مرتبطا بلغة عرصه وزم�ه، فٕان النص القر�ٓين      

 . 32وصار من یقرٔ� القر�ٓن ال یفهمه مع ٔ�نه عريب
 : فكر صاحب النص ـ 3

ِه لیبحث يف "فكر صاحب النص"؛ يف جما� التارخيي �لك ٔ�بعاده الثقاف�ة والس�یاس�یة و�ج�عیة،       �س�متر الفكر احلدايث يف غیِّ

 .33�لتوصل ٕاىل فهم �ذور النص وم�ش�ئه ٔ�و ما �سمونه "ج�نالوج�ا النص القر�ٓين"
ف�ة مع املايض، وام�الك بداهة �دیدة تت�اوز البداهة اجلاهزة وبناء �ىل ما س�بق خيلص الفكر احلدايث ٕاىل وجوب القطیعة املعر        

، وتقفز فوق �اجز املعلومات التقلیدیة املرتامكة، ف�لغي مرجعیة القر�ٓن يف عرص� ٔ�نه خمتص بتارخيه، وتت�اوز النص القر�ٓين م�ىن ومعىن
 رك.  ـوالت�زءا من الرتاث الثقايف لٔ�مة ال یصلح ٕاال �لتالوة ـورمبا �ك�في �عتباره ج 

 

 : ـ م�اقشة نظریة �رخيیة النص القر�ٓين وبیان بطالهنا 

ٕان �زول القر�ٓن الكرمي يف ظروف وس�یاقات �رخيیة معینة ال یلغي �املیته و تعالیه �ىل التارخي؛ فقد ٔ��ز� هللا تعاىل لیخرج الناس     
ه من الظلامت ٕاىل النور، و�هيدهيم ٕاىل احلق وٕاىل الرصاط املس�تقمي، ف�صلح �اهلم يف ا�نیا وا�ٓخرة. و�زو� يف عرص النيب صىل هللا �لی

 مل ال یعين ٔ�نه مو�ه لقومه �اصة، وٕامنا اخلطاب ف�ه �لعاملني يف ٔ�ي زمان وماكن.وس

 : وٕابطال القول بتارخيیة القر�ٓن الكرمي من وجوه  

 ه ��الف الس�نني: �لیزل ف�ه القر�ٓن ولو مرت ـرة بتغري اجلیل ا�ي نـالقر�ٓن الكرمي خيطاب العاملني، وال ع� :الو�ه أ�ول 

�لطبیعة ال�رشیة فٕانه ی�ٔمر �العتبار حبال أ�مم لعلمه س�ب�انه هو ٔ�ن هللا تعاىل ا�ي �لق إال�سان هو ا�ي �اطبه هبذا القر�ٓن، و      
�الهتم وس��ه يف �لقه اليت ال تتغري وٕان تغريت أ�زم�ة وأ�مك�ة. قال هللا    اىل تعالقدمية، وخيرب� عن طبیعة املؤم�ني وطبیعة ا�اكفر�ن وم�

َل الُْفْرقَاَن �ََىلٰ َعْبِدِه ِلَیُكوَن �ِلَْعالَِمَني نَِذی{ ي �َز� ِ َماَواِت  )، وقال تعاىل {1} سورة الفرقان (ًراـتََباَرَك ا�� � ِيف الس� ي یَْعَملُ الّرسِ ِ قُْل ���َزَ�ُ ا��
ِحميًا �ُه َاكَن غَُفوًرا ر� ن

�
ِكن  ال س�ب�انه {، وق)6(سورة الفرقان  }َواْ��ْرِض ۚ ا ـ� َ ٰى َول �وِيل اْ��لَْباِب ۗ َما َاكَن َ�ِدیثًا یُْفَرتَ ٌة ّ�ِ لَقَْد َاكَن ِيف قََصِصِهْم ِ�ْربَ

ِّقَْوٍم یُْؤِم�ُونَ  ًة ل ٍء َوُهًدى َوَرْمحَ ي بَْنيَ یََدیِْه َوتَْفِصیَل ُلكِّ َيشْ ِ  . )111(سورة یوسف }تَْصِدیَق ا��

رب العاملني وطغیان ـرسل والكفر بـال الكفار مع ٔ�ن��اهئم ال ت��دل وال تتغري وٕان تعددت توارخيهم، فالتكذیب �لكام بني س�ب�انه ٔ�ن ٔ�حو     
ال� قَالُوارفني واس�تغناؤمه عن رهبم ال یتغري بتغري أ�زم�ة وأ�مك�ة. قال هللا تعاىل {ـامل�

�
ُسوٍل ا ن ر� �َن ِمن قَْ�ِلِهم ّمِ ِ ِ�َ َما ��َىت ا�� َساِحٌر ��ْو  َكَذ�

تَْغَىن ، وقال تعاىل{)52ـ53( } سورة ا�ار�ت��تََواَصْوا ِبِه ۚ بَْل ُمهْ قَْوٌم َطاغُونَ  ) 52َمْجنُوٌن ( �ُٓه اس�ْ �َساَن لََیْطغَى* ��ن ر�
�
ن� اْال �

سورة  }َ�� ا
 ). 7-6ق(العل
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 بیان ٔ�ن القول �لتارخيیة طعن يف هللا تعاىل وٕابطال �لمقاصد واملعاين العظمية اليت �اء القر�ٓن لتحق�قها:  :الو�ه الثاين   

�ة ال�شك�ك يف �لمه س�ب�انه خبلقه ومبا یصلحهم، كام ٔ�نه   وذ� منوع ٕاحلاد، ـٕان القول بتارخيیة النص القر�ٓين طعن يف هللا تعاىل ون    
زی�. فك�ف جيمتع القول بتارخيیة القر�ٓن مع إالميان �� تعاىل ـه �مه وما ٔ�وحض لعباده من املقاصد العظمية لت� وصف هللا تعاىل بف�طعن 

 وإالميان ب�ٔن القر�ٓن تزنیل من رب العاملني؟

رخي وت�شلك من �الل وٕان جعبنا لزيول ٕاذا عرف�ا يف أ�صل تصور الفكر احلدايث عن (هللا تعاىل)، ح�ث یعتقد ٔ�هنا فكرة یصنعها التا   
وميكن القول ب�ٔن التصور احلدیث � یت�ىل يف "أ�مل"، يف �نف�اح �ىل الواقع ـ تعاىل هللا عام یقولون �لوا �بريا ـ كام �ّرب ٔ�ر�ون بقو�:"  

�س�بة �لعامل احلدیث والتصور ٔ�فق أ�مل: أ�مل �خللود، أ�مل �حلریة، أ�مل �لعدا�، أ�مل بتصاحل إال�سان مع ذاته. هذا هو هللا �ل 
جتده یربر مقو� نی�شه اليت �زمع فهيا موت إال� ف�قول:" فا� � ال ميوت، ما ميوت ما هو �رخيي حقا، هو ت� لهذا و . "احلدیث

 .34التصورات اليت �شلكها ال�رش �رب مرا�ل �رخيیة خمتلفة عن هللا"

 . 35من ت�ٔ�ر به من م�كري الصفات اليت تنطوي يف احلق�قة �ىل ٕا�اكر ذات هللا تعاىلو   و�ا اس��فر ٔ�هل احلق طاقاهتم يف صد هذا املهنج  

 ق�ام الت�دي وإالجعاز ٕاىل ق�ام السا�ة. :الو�ه الثالث   

�ىل ٔ�ن ی�ٔتوا مبثل القر�ٓن ولو اكن قُدرة  لٕال�س واجلن  ل�س  م�بتا ٔ�نه  ،  ة محمد صىل هللا �لیه وسمل�ىل نبوّ   اشاهدزال القر�ٓن الكرمي  ـال ی    
قُل  زال قامئا ٕاىل ق�ام السا�ة. یقول هللا تعاىل {ـبعضهم لبعض عو� وظهريا، وهذا الت�دي م��اوز حلدود ال�رش التارخيیة وم�عال �لهيا وال ی

�ُس َوالِْجن� �ََىلٰ ��ن یَ��تُوا
�
�ِنئِ اْج�ََمَعِت اْال َذا الُْقْر�ِٓن َال یَ��تُوَن ِبِمثِْ�ِ َولَْو َاكَن بَْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظهًِريا ل ـ�  . )88( } سورة إالرساءِبِمثِْل َه

 اس��اد احلداثیني يف القول �لتارخيیة �ىل فكرة مار�س�یة بدل ال�سلمي ل�م هللا ورسو�، وذ� حمض حتمك ومصادرة.بیان  :  الو�ه الرابع    

� الفكرة املار�س�یة ٔ�ن الواقع هو من یصنع الفكر، ول�س الفكر هو من یصنع الواقع. ٕاال ٔ�ن التارخي نفسه �كذب هذه الفكرة؛ وتدعي ت    
فدعوات الرسل اكنت خرو�ا �ىل الواقع وتصادما معه، والفالسفة واملفكرون يف عصور التارخي ال�رشي اكنوا �ار�ني عن ٔ�فاكر واقعهم 

 وزماهنم.

�در �لفكر احلدايث العريب ٔ�ن ینظر ٕاىل مفهوم التارخيیة �ىل ٔ�نه �ا� اس�ت��ائیة �س�ب أ�زمات �ج�عیة والظروف التارخيیة واكن ا�ٔ     
ل به اليت �اشها الفكر الغريب، ال ٔ�ن یعترب إالسالم �بق�ة أ�د�ن يف اخلضوع �لتارخيیة، ویتعامل مع النص القر�ٓين بذات املهنج ا�ي تعام

 املقدس. مع كتاهبالغرب م

 العلوم �س��ة ال ميكن ثباهتا، فلامذا یظل مفهوم التارخيیة �بتا ب�� تلغى احلقائق بدعوى �رخيیهتا؟    اكنتو وٕاذا اكنت أ�فاكر من صنع التارخي  

 ٕابطال اح��اج احلداثیني ��ٓ�ت الس�ب��ة (اليت لها س�ب �زول معني). :الو�ه اخلامس  

زلت ف�ه، ولكن العربة بعموم ا�لفظ ال خبصوص الس�ب،  واحلادثة املعینة م�اس�بة  ـال ننكر ٔ�ن بعض ا�ٓ�ت لها �القة �لواقع ا�ي ن       
 . �لوصول ٕاىل حمك �رشیعي یعم لك أ�مة. و�� فٕان العلامء �س�ت��طون مهنا أ�حاكم ویق�سوهنا بغريها، وهذا من ٔ�و�ه ٕاجعاز القر�ٓن الكرمي 
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فه�ي م�ناو� �� الشخص ولغريه ممن اكن مبزنلته، وٕان اكنت قال ا�ن �ميیة رمحه هللا:" وا�ٓیة اليت � س�ب معني ٕان اكنت ٔ�مرا وهنیا    
 .36"زلته، ومعرفة س�ب الزنول تعني �ىل فهم ا�ٓیةـ�ربًا مبدح ٔ�و ذم فه�ي م�ناو� �� الشخص وملن اكن مب�

لكت �س�ب الواقع، مفاذا عن ا�ٓ�ت اليت خترب �ٔ�مور املس�تق�لیة؟ هل اكن ا�ٓ�ت اليت خترب م�ال �نتصار هب ٔ�ن ا�ٓ�ت الس�ب��ة �ش     
 الروم �ىل الفرس من صنع الواقع؟ وهل تعد ا�ٓ�ت اليت نصت �ىل حقائق �لمیة ق�ل م�ات القرون نصوصا مس�متدة من الثقافة القرش�یة؟  

 إالبل والعبید..) س�تعامل لفظ(اك :�ح��اج بغموض ا�لغة وارتباط لك م�تج ثقايف بلغة عرصه: ٕابطال الو�ه السادس   

أ�صل يف ٔ�لفاظ ا�لغة الثبات، وحفظ هللا تعاىل لك�ابه �شمل حفظ م�انیه ومعانیه. وقد بني النيب صىل هللا �لیه وسمل القر�ٓن، كام        
ْكرَ ـَو��نقال تعاىل { لَْیَك اِ�ّ

�
ُ  َزلْنَا ا َ �ِلن�اِس َما ن ْم َولََعل�ُهْم یَتََفك�ُرونَ ـِلُتَبِنيّ �َْهيِ

�
َل ا ، واق�فى الص�ابة و�لامء السلف ٔ��ر ن�هيم )44( } سورة الن�لِزّ

سورة  زلنا ا��ر وٕا� � حلافظون} ـف�ٔلفوا كتب الغرائب والرشوح و�دموا النص القر�ٓين والس�نة النبویة، حتق�قا لقول هللا تعاىل {ٕا� حنن ن
 . 9احلجر 

ر�وا �م ـراثنا إالساليم وجتاوز النص القر�ٓين بدعوى ٔ�نه قد ا�هت�ى �رخيه، لكهنم تـلكن الفكر احلدايث ی�ٔىب ٕاال القطیعة املعرف�ة مع ت    
 هللا ورسو� واجتهوا ٕاىل ح�االت ٔ�فاكر هیلك ومار�س ونی�شه...

 
 عند الحداثيين.  ـ التأويل وجدلية الداللة3

           
�لوم القر�ٓن  املتعلقة بفهم النص م�ل    العلوم املعیاریة�رخيیة    احلداثیون  ىادعف�ىل اد�اء �رخيیة النص القر�ٓين،  �جتاه احلدايث    مل یق�رص    

مصطلح "الت�ٔویل" هو املصطلح ا�ي اكن  وزمعوا ٔ�ن .وتفسريات �ىل �رخيیهتا و�رخيیة ما ٔ�نتجت من مواقف ٔ�كدوا، و ؤ�صول الفقه
سائدا ومس�ت�دما عند املسلمني دون حساس�یة من داللته، ؤ�نه �راجع تدرجيیا وحتول ٕاىل مصطلح مكروه لصاحل مصطلح "التفسري"، 

 ة ا�ی��ة. قَد بذ� داللته احملایدة لیمت ٕابعاده عن معلیات التطور �ج�عي زمن الرصا�ات الفكریة بني الفرق الس�یاس�یوفَ 
ٕان اخ�الق احلداثیني �ل�شاجر بني املصطل�ني هبذه الصبغة الك�دیة اليت ال تلزتم ب�ٔدىن مس�تو�ت التعظمي �لنصوص، قد ٔ�وقعهم يف    

 ٔ�زمة معرف�ة ويه "�دلیة الت�ٔویل وا�ال�"، مما جعل احلا�ة ماسة ملعرفة مفهوم الت�ٔویل عندمه، و�یف �شلك يف م�ظورمه معىن النص؟ 
 :  ل عند احلداثینيالت�ٔوی      
مل تقدم املدرسة احلداثیة تعریفا �امعا مانعا �لت�ٔویل، وٕامنا انطلقت من وجود �ا�ة ماسة لت�ٔویل النصوص ا�ی��ة والرتاث إالساليم     

، كام سعوا ٕاىل التفریق قصد حتر�ر النص مما �رونه توظیفا ٕایدیولوج�ا�اصة، معمتد�ن مجمو�ة من التق�یات املس�توردة ملامرسة معلیة الت�ٔویل،  
  النص وفهمه، وبني ا�لغة وقراءهتا.بني
حبیث �سع �ٔكرث من تفسري، وینف�ح �ىل لك معىن، وتقرٔ� ف�ه خمتلف العقائد والرشائع.  تعدد معانیه واح��وجعلوا ٕاجعاز القر�ٓن يف     

 و�ه ٕا�هيا. فال جمال ٔ��د ٔ�ن یدعي ٔ�نه یق�ض �ىل حق�قة املعىن ٔ�و حيرص النص �ىل دال� یفرضها �ىل املتلقي ٔ�و ی
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ومبا ٔ�ن ا��لیات الرشعیة املتواضع �لهيا عند �لامء املسلمني ؤ�هل �خ�صاص مل �ُسعف احلداثیني، فقد جل�ٔوا ٕاىل اس�تعارة أ�دوات    

والتفك�ك�ة   أ�ج�بیة وٕاىل تطبیق النظر�ت الغربیة، مد�ني ٔ�ن املهنج الوا�د یضیق ٔ�فق النظر ویؤدي ٕاىل امجلود، فطبقوا �ىل النص الب��ویة
 من ٔ��ل مساء� ممك�ات النص ا�اللیة. 

"دمج الوعي يف تفسري النص ا�یين"، ویقصدون به جتری��ة القراءة وتقدمي الوجود �ىل املاهیة، ورضورة جتاوب  قد هنجوا ٔ�سلوبو     
 والعقل إالسالم�ني. �زحزح مجود الواقع القراءة ظاهرة اج�عیة وٕایدیولوج�ة النص مع تطلعات إال�سان، مما جيعل 

 و�مج الوعي مبجرى النص طریقان:    
 : وتُعىن ��ال� والت�ٔویل يف ب��ة النص ا�یين: الك�اب والس�نة.القراءة أ�فق�ةـ     
 وجود النص.: واليت ت��ع الس�ند والرتاكامت التارخيیة والعالقات العامة السابقة �ىل النص، واليت ٔ�سهمت يف القراءة العمودیةـ     

القامئة �ىل التعلیة من ش�ٔن الفهم �ىل حساب املعىن، ٕاذ ال وجود ٔ�ي معىن ٔ�صيل ٔ�ي لكمة ت��ج عنه نظریة البحث ا�اليل ٔ�قاموا كام  
 سا.واملعاين ٕامنا ت��ج �رب أ�نظمة الفكریة والس�یاس�یة و�ج�عیة، ول�ست م�بثقة عن النص نفسه ولو اكن مقد ؛املعاين الالحقة لها

  
فالت�ٔویل ٕاذن؛ هو ٔ�ن یقوم القارِئ واملتلقي بتَحِیني املعىن حسب ذهن��ه لیفهمه وفق معایريه اخلاصة، وحتویل املعىن املعطى من هللا     

 ٕاىل املعىن املن��ق من ا�ات.
ملعرفة جحم املسافة ب��ه وبني التفسري، وتصبح احلفر أ�ر�یولو� وهبذا التصور عن الو� یصبح النص معرضا ـ حسب ٔ�ر�ون ـ لنظریة 

 مجیع املسلامت املعرف�ة العمیقة اليت یتحصن هبا العقل إالساليم ُعرضة �لتفك�ك وٕا�ادة النقد.
 
جتد اجلا�ري یوظف   ، و��تعومي ا�ال� وتعدد ا�الالت القر�ٓنیة ولو تناقضت مدلوالت النصوصلقد ٔ�دت هذه أ�فاكر حول النص ٕاىل   

، ویدعي ٔ�ن املعىن �ُس�تقى من طبیعة التفكري ال من ا�لغة. ؤ�ن مسائل اخلربة واحلیاة ؤ�مناط ال�م لها د�ل يف القر�ٓن حامل ٔ�و�ه عبارة 
 العالقة بني ا�لفظ واملعىن ل�ست �القة رضوریة وٕامنا يه �القة حتمكیة. ٔ�ن ٕا�شاء مدلول ال�م؛ ؤ�ن ا�ال م�فصل عن املدلول، و 

�بدیل ت�ٔویيل عن أ�لفاظ لیتحرر هبا من سلطة النص املعمتدة �ىل سلطة ا�لغة، ویعترب اتباع قوا�د الت�ٔویل   املقاصدكام قدم اجلا�ري    
 .    مي �ورهمعلیة خ�ق �لعقل وحتج املرعیة �لنص يف ٕاطار الس�یاق واملعىن جمرد 

 
، ویت�اشون احلدیث عن خيالفون اخلصوصیة العلمیة واملوضوعیة لعملیة الت�ٔویل يف إالسالمٕان رواد املدرسة احلداثیة يف العامل العريب      

 و��ىن� هلم ذ� وقد جعلوا النص ا�یين مف�و�ا ٔ�مام لك قارئ یفهمه وحيدد معناه وفق ثقاف�ه؟  أ�هلیة العلمیة اليت ختول القراءة الت�ٔویلیة.
دم لقد اعمتدوا �ىل لغة درام�ة قلبوا فهيا القوا�د إالعرابیة، وافرتضوا ٔ�ن النص ا�یين نص م�ت ل�س � ٔ�ي معىن، وٕامنا ميثل قالبا �س�ت�   
مفا یعتربه   ؛املعاين الرشعیة اليت �ُلّق �لهيا الثواب والعقاب معاٍن �امئة قاب� �ٔكرث من قراءةٔ�ي غرض. ٕانه توظیف �س�تحیل معه    یوظفو

النص كفرا قد �راه الشخص ٕاسالما و�س�تدل �لیه بنفس النص، وما ٔ��ربت به النصوص عن الق�امة واحلساب وٕارسال الرسل �لحمك 

 !ىن وال ميكن حتدید املراد م�هبني الناس ف� اخ�لفوا ف�ه.. لك ذ� و�ريه ل�س � مع
ٕان املرشوع احلدايث الت�ٔویيل مرشوع هزيل ال یعطي قمية �لحق�قة وال �لمعرفة، وال جيعل من ا��ن ٕاال ٔ�داة طیعة يف ید القارئ لیمتكن    

 ملا یصدر عنه. الغطاء والس�ندمن احملافظة �ىل مسلامته، ولترب�ر وتوفري 
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اش�تغل احلداثیون العرب �لبحث عن لك �دید، وساد يف ٔ�وساطهم اعتقاد التضاد بني النص والواقع، مع رفٍض لثبات ا�منوذج           

الت�لف احلضاري، وادعت ٔ�ن التقدم احلضاري والتقين مرتبط وبني العقل العريب �ىل النص  مجود ٔ�و م�الیته. وقد ربطت احلداثة بني
فاخ�لقت رصا�ا مف�عال بني الواقع والقمي وبني الثابت واملتحول. وذ� ما یفرس سعي املرشوع احلدايث  .بت�اوز عق�ة ال�سلمي �لنصوص

م�اقشة �عوى نفي  ف� یيلو  ٕاىل اس�هتداف النص ا�یين �لقراءة الت�ٔویلیة، ونفي احملكامت الرشعیة وقوا�د التفسري وال�شك�ك فهيا.
 بیان اخللل املهنجي ا�ي بن�ت �لیه.  احملكامت مع 

 :  ـ نفي احملكامت عند احلداثیني وم�ناه

�رجع ٔ�صل إالشاكل يف ٔ�زمة احلداثیني مع النص والتعامل مع حمكامته ٕاىل اعتبارمه النص ا�یين صنعا �رش� �شلك مع الواقع يف مجیع    
اليت �ش�ٔ فهيا، ول�س لقضا�ه ٔ�ي قمية قدس�یة ٔ�و �لمیة. و�� فٕاهنم ت��وا م�اجه مرا��، فهو نص لغوي مرتبط ثقاف�ا واج�عیا بب��ته 

�لیات "العقل التارخيي لٕال�سان" ول�س طبقا ��لیات العقل الغیيب الغار  ق املس�رشقني يف قراءهتم �لنص ا�یين، ؤ�كدوا �ىل ٔ�هنا تمت �رب �
�� معیاریة لفهمه فهام حصی�ا، وخرجوا  . فاكن ٕاق�اهلم �ىل القر�ٓن37يف اخلرافة واملنطق أ�رسطي  من موقع �رك �لومه وأ�دوات اليت تعد �

 عن القوا�د التفسريیة اليت وضعها �لامء املسلمني ا��ن قاسومه بعلامء الك��سة. 
�لحق�قة والعقل يشء  یقول محمد ٔ�ر�ون:" ال تو�د ٔ�صول دامئة ؤ�بدیة وٕامنا هناك ٔ�صول م�غرية بتغري العصور، ومن مث ف��ٔس�س ا�هنايئ   

 .38مس�تحیل، ٔ�ن احلق�قة ٔ�صبحت �س��ة، ومل تعد مطلقة ؤ�بدیة مك یتومه أ�صولیون من لك أ�نواع وأ�ج�اس
و�س�ت�دام �دد من   بعیدا عن النقل،  العقلب�  مرشوعهم �مس �جهتاد، ولك�ه اجهتاد ميارسوجيدر التن��ه �ىل ٔ�ن احلداثیني یقدمون      

التوابث وٕان اكنت حتافظ �ىل ف .ولو اكنت من ثوابت ا��ن ٕاىل َيلٍّ ٔ�عناق النصوص ٔ�و ٕالغاهئا ةاملفضی اتلفكریة والتعسف�لتواءات ا
 هاتغیري ، و�� فال م�اص من اس�تقرار ا�متع وتعصمه من ��زالق، ٕاال ٔ�ن �دم م�اقش�هتا جيعلها تتجمد وتَتَو��ُن، وت�ٔ�ذ قداسة املعبود

 "العقائد".يه ٔ�كرب �ائق �لعقل العريب ٔ�مام إالبدع اليت �شلك ؤ�ول الثوابت  ؛و�دم ال�سلمي لها
  

 :   ـ الفحص املعريف �لرؤیة احلداثیة     
�ىل وظروفها، و ٔ�هنا ظاهرة مغمورة يف التارخي إالساليم، ؤ�ن املسلمني مل هيمتوا بتفاصیلها تتعامل الرؤیة احلداثیة مع ظاهرة الو�    

ّ مسَ قا�دة تصبح  أ�دوات املعرف�ة لفهم الو� مل �كن حمل متحیص وتدق�ق، بل مبجرد ٔ�ن یتلكم هبا املهمت �لعلوم القر�ٓنیة اعتبار ٔ�ن  . مةل

  احملكامت لفظ  فٕان  والشواهد التارخيیة.    معارضة ل�الئل العقلیةفضال عن �وهنا ال تتفق مع مدلوالت النصوص الرشعیة    هشةرؤیة  ٕاهنا     
م �ىل ٔ�نه مرجع ومعیار يف التفسري �ُرد� ٕالیه ، وضع العلامءول�س من  مهنج ُو�د مع القر�ٓن الكرمي و يف ٔ�وائل السور  �ارض مفهوم ویُقد�

ري یتغ ا�ي ال یلحقه احملكامت يه أ�ساس فه واتباع امل�شابه ضالال ونقصا يف العقل وسعیا يف الف�نة. املشلك لیتضح معناه، ویُعترب �ركُ 
ي ���َزَل �َلَْیَك الِْك�َاَب ِم�ُْه �َٓ�ٌت قال هللا تعاىل { ل، ويه معظم القر�ٓن ؤ��لبه.یوال تبد ِ ْحَمكَاتٌ ُهَو ا�� ُهن� ��م� الِْك�َاِب َو��َخُر ُم�ََشاِهبَاٌت ۖ  م�

ْم َزیٌْغ فَ�َت�ِبُعوَن َما �ََشابََه ِم�ُْه ابْتِغَاَء الِْفْ�نَِة َوابْتِغَاَء تَ��ِویِ�ِ  �َن ِيف قُلُوِهبِ ِ ا ا�� اِخسُوَن ِيف الِْعْملِ یَقُ  ۗفَ��م� ۗ  َوالر� ُ ال� ا��
�
ولُوَن �َٓم��ا ِبِه ُلك�  َوَما یَْعَملُ تَ��ِویَ�ُ ا

ال� ��ولُو اْ��لَْباِب 
�
ك�ُر ا ِّنَا ۗ َوَما یَذ� ْن ِعنِد َرب �ل معران}  ّمِ  . 7سورة �
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ال بد من الرجوع ٕاىل تفصیل القر�ٓن �ل�الل  ه"، لیؤكد �ىل ٔ�نالتفصیلوصفا �ٓخر زائدا وهو " إالحاكم�ىل �زید الكرمي  مث ٕان القر�ٓن   

ْن هو تفصیل من احلكمي اخلبري ال من ال�رش. قال هللا تعاىل {ف واحلرام و�لو�د والوعید و�ري ذ�،   ُ لَْت ِمن �� الۤر ِكتَاٌب ��ْحِمكَْت �َٓ�تُُه ُمث� فُّصِ
" وهو ٕاظهار املقصود ب�ٔبلغ لفظ، وهذا البیان هو املعول البیان القر�ٓن ومن ٔ�مهها ". كام جند ٔ�وصافا ٔ�خرى حتدث عهنا 1هود  }َحِكٍمي َخِ�ريٍ 

�َِیّنَاٍت �لیه عند العلامء يف معرفة احلق. قال هللا تعاىل { لَْیُمكْ �َٓ�ٍت م�
�
 .34} النور  َولَقَْد ���َزلْنَا ا

ا�ي هيدف �  مقصد تب�ني احلق وحسم اخلالفت�ٔىب ٔ�ن ت�سق مع ٕاال ٔ�ن الرؤیة احلداثیة بدعوهتا ٕاىل القراءة الالم�ناهیة �لمعاين،    
ًة ِلّقَْوٍم یُْؤِم�ُ القر�ٓن، كام قال تعاىل { ي اْخ�َلَُفوا ِف�ِه َوُهًدى َوَرْمحَ ِ َ لَهُُم ا�� ال� ِلُتَبِنيّ

�
 .  64} الن�ل ونَ َوَما ���َزلْنَا �َلَْیَك الِْك�َاَب ا

 �لصواب من اخلط�ٔ، والرشیعة موضو�ة لٕالفهام، وهذا إالفهام یلزم م�ه ٔ�مور: فالقر�ٓن �امك و�مين وم�ّنيِ 

 : فقد �زل القر�ٓن بلسان عريب م�ني و�ىل معهود العرب يف خطاهبم ؤ�لفاظهم، مفعانیه ؤ�سالیبه �ىل هذا الرتت�ب.ٔ�ولها: عربیة القر�ٓن    

ط والبحث يف النصوص مرا�اة هذه اخلصوصیة، كنوع أ�سلوب من إالیضاح : و�� ی��غي ٔ�ثناء �س�ت��ا��هيا: خصوصیة ا�لغة العربیة    
 .39وإالخفاء وإالجياز و إالطناب و�ري ذ�

ُ ��هثا: القول بعدم ثبات معانیه ؤ�حاكمِ     : ٔ�ن القر�ٓن رتب الثواب والعقاب �ىل أ�عامل والتصدیق �ٔ�خ�ار، فال ميكن ٔ�ن بطل جحیته ه ی
 ب �ل�رب معاقَ�ا يف زمن النيب صىل هللا �لیه وسمل ُم�ا� �ىل نق�ض ذ� يف هذا الزمن.ذِّ �كون التارك �لعمل واملك

    

وهو ا�لفظ ا�ي ال حيمتل سواه �ىل مر  النص"قد ی�ٔيت مبا �سمیه العلامء " و �ىل ٔ�سلوب العرب يف خطاهبم، الكرمي القر�ٓن جرى لقد    
، وم�ل ذ� اخلرب فٕانه ال حيمتل ٕاال الصدق ٔ�و الكذب، 163العصور، م�ل قو� تعاىل {وٕالهمك ٕا� وا�د ال ٕا� ٕاال هو الرمحن الرحمي} البقرة  

ال� ��َ� َوَما ��ْرَسلْنَا ِمن قَ�ْ  ؤ�خ�ار القر�ٓن �س�تحیل فهيا الكذب، فال ميكن ٔ�ن نفرس قو� تعاىل {
�
َ��َ ا

�
�ُه َال ا لَْیِه ��ن

�
ال� نُوِ� ا

�
ُسوٍل ا ِ�َ ِمن ر�

عن ٔ�سالیب   خروجوتفسريها بغري ذ� ضالل و  ؛ٕاال ب�ٔن الرسل م�وا�رون �ىل معىن وا�د وهو ٕافراد هللا �لعبادة ،25أ�ن��اء  }فَاْعُبُدونِ 
 العرب يف اخلطاب.

�لیات ٔ�ج�بیة �لهيا، فذ� ٔ�هنم فاقدون عندما نقرر ٔ�ن ٔ�زمة  و      احلداثیني �مكن يف قضیة �جهتاد �ارج مقاصد النصوص وتعاملهم معها ب�
�لیات ٔ�ج�بیة �كشف النفَس �س�تاليب ا�ي حف�  زمه �ىل تفسرياهتم املنحرفة لٔ�هلیة العلمیة جبهلهم ٔ�سالیب ا�لغة العربیة واع�دمه �

�ة، ویطبقوا ٔ�دوات فكریة تنفي املطلق لی�ل حم� ال�س�يب وتطعن يف إالله�ي لی�ل حم� إال�ساين، وسط لیتفقوا مع الرؤیة �س�رشاق 
فالشك هو  ؛حلرية املهنجیة والتضارب الفكريلشك و��لشك وی�هت�ي � بدایة ،عبث �حلقائق املطلقة وٕالغاء �لرشعو اس�هتتار �لعقل 

�ل �كفي العاقل لیدرك بطالن القول يف نفسه، ٕاذ احلمك ا�ي ی��اقض يف نفسه ال �كون حقا احلق�قة الثابتة عند �جتاه احلدايث، وهذا ا مل�
 وصواب مطلقا.
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 : بعض تقنيات الحداثيين في التلبيس والخداعة الثالث ورقةـ ال
 :   الغموض  تقنية ـ 1

حبمو� مصطلحیة و�ائ� مفاهميیة �اصة �لك وا�د مهنم، كام  �لولوج �رب الك�ا�ت الفكریة  م�واص�یبذل احلداثیون العرب حماوالت        
یعملون �ىل ّخضِ ت� املفاهمي يف مصنفاهتم �شلك خيالف قوا�د ا�لغة من �ب �س�تعراض وحتصیل التعظمي و�لب التفخمي وإالهبار 

 رات واملعاين الغامضة.الهولیودي و"إالرهاب الفكري"، لبث روح الهزمية الثقاف�ة يف ذهن املتلقي ٔ�مام ت� العبا

�الف مقصود الشارع   هوفضال عن �ونه م�فِّرا ف   ، فٕانهٕان الغموض والرتمزي ا�ي �س�ت�دمه احلداثیون يف العلوم اليت �راد هبا بیان احلق   
 ، ومل �رسل رسوال ٕاال بلسان قومه لیبني هلم.ل��ر  البیان و�رس �لقر�ٓنا�ي �مل� 

وعّروا عن ٔ�س�باب جلوء هؤالء ها م�ذ وقت م�كر ٕاىل أ�سالیب والتق�یات اليت ی���لها احلداثیون، فكشفو لقد ت��ه �لامء إالسالم و    
) ٔ�نه قال ٔ�تبا�ه:" ٕاذا اح�جوا �لیمك  218ٕاىل الغموض يف طر�م العقدي والفكري. فقد نُقل عن "سلف احلداثیني" �رش املر�يس (ت 

 . 40مك �ٔ��ادیث فادفعوها �لتكذیب"�لقر�ٓن فغالطومه �لت�ٔویل، وٕاذا اح�جوا �لی

لكن هؤالء معدوا ٕاىل ٔ�لفاظ مجم� مش�هبة حتمتل يف لغات أ�مم معاين م�عددة، وصاروا یُد�لون ):"728قال ا�ن �ميیة رمحه هللا (ت    
بنوا بعضه �ىل بعض، وعّظموا قوهلم، وهّولوا يف فهيا من املعاين ما ل�س هو املفهوم مهنا يف لغات أ�مم، مث ركّبوها ؤ�لّفوها ت�ٔلیفًا طویًال 

، وهذا ال یصلح فٕاذا د�ل معهم الطالب و�اطبوه مبا تنفر عنه فطرته ف�ٔ�ذ یعرتض �لهيم، قالوا �: ٔ�نت ال تفهم هذا...    نفوس من مل یفهمه
َ ت� أ�مور ق�ل حتق�  قها عنده، و�ىل �رك ��رتاض �لهيا خش�یة ٔ�ن �. ف�بقى ما يف النفوس من أ�نفة وامحلیة حيملها �ىل ٔ�ن �َُسّملِ

  .41»ی�س�بوه ٕاىل نقص العمل والعقل

ارس �ىل الشخصیات الضعیفة، فسا�ََر ٔ�وضا�ا ورد�د �مفمك من شاب م�طلع �لظهور مبظهر املتحّرضِ سقط يف خف السلطة الفكریة اليت تُ    
ر� العقائد الغی��ة واملاورائیات.. بل رمبا اكن س�ب اس�ت�دام هذه ـتجریيب ال یُقٔ�فاكرا ال متت لٕالسالم بص�. ومهنم من ٔ�حلََد ٔ�ن العمل ال 

فٕان ٔ�رض الناس �ىل إالسالم واملسلمني مه  ) بـ"�س�سالم بنظام"، ح�ث یقول:"1386التق�یة ما ٔ�سامه العالمة املعلمي ال�ين (ت 
إالسالم ٔ�و حمك من ٔ�حاكمه وحنو ذ� فال �كون عند ٔ�ولئك احملامني من احملامون �س�سالم�ون، یطعن أ��داء يف عق�دة من عقائد 

�سالم إالميان والیقني والعمل الراخس ���ن و�س�تحقاق لعون هللا وت�ٔییده ما یث�هتم �ىل احلق وهيدهيم ٕاىل دفع الش�هبة، ف�ل��ٔون ٕاىل �س 
 ".بنظام

�ك�نف ت� التق�یات من عرص �ٓخر، فقال رمحه هللا:" نظام املتقدمني  مث �دد ثالث ٔ�نظمة �كشف �ا� التطور و�س�مترار اليت  
ن الیقني"؛ فعزلوا كتاب هللا وس�نة  ـ"التحریف"، ونظام املتوسطني "زُمع ٔ�ن النصوص النقلیة ال تف�د الیقني، واملطلوب يف ٔ�صول ا�ی

 .42رسو� عن ٔ�صول ا��ن. ونظام بعض العرصیني "ال�شذیب"
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ا�لغة املتعالیة والنخبویة املعقدة. و العالقة بني الغموض واد�اء العمق،  مهَ وال شك ٔ�ن احلداثیني العرب قد ورثوا من فالسفة الغرب وَ    
:" فمك من الك�ا�ت الفلسف�ة ثق�� �افة �ر�راند راسلفك�ري من ٔ�عامل الفالسفة القدماء یغلب �لهيا الغموض ٕالهيام العمق، كام یقول 

ء؛ بل ٕاننا جند يف �االت معینة ما �ش�به التقلید الراخس ا�ي یقيض ب�ٔن �كون الك�ا�ت الفلسف�ة �امضة معقدة يف ٔ�سلوهبا حىت جوفا
 .43�كون معیقة" 

 
 : الثوب الرقيقتقنية  ـ2

وصور التحریف والتكذیب اليت �س�ت�د�ا احلداثیون يف التعامل مع النصوص. ، تتعدد ٔ�سامء أ�فعال اخلادشة �لعمل والصدق       
رها �رب مس�توِرد حميل. ـ�إالضافة ٕاىل "تق�یة الغموض"فٕاهنم یعمتدون "تق�یة الثوب الرق�ق"، القامئة �ىل انت�ال ٔ�فاكر املس�رشقني وتصدیف 

ا�ٓراء العلمیة احلرة، خفري طریقة لبث ما �راه م�اس�با من ٔ�قوال ):" ٕان أ�زهر ال یق�ل 1954ومن ٔ�م�� ذ� ما قا� ٔ�محد ٔ�مني (ت
ال �زجعهم مّسها، كام فعلت ٔ�� يف  ثو� رق�قا املس�رشقني ٔ�ال ت�س�هبا ٕا�هيم برصا�ة، و� ادفعها ٕاىل أ�زهریني �ىل ٔ�هنا حبث م�ك، ؤ�ل�سها

 .  44جفر إالسالم وُحضاه"
ت فكریة و�لبة اج�عیة يف العرص احلدیث اكن ٔ�ساسها م�حوال من ٔ�فاكر غربیة وافدة، ومن ٕان كثريا من أ�فاكر اليت ٔ��دثت م�عطفا  

ذ� كتاب "إالسالم ؤ�صول احلمك" ا�ي ق�ل ٔ�ن الش�یخ �يل عبد الرزاق قد ٔ��ذ فكرته من كتاب ِلتوماس ٔ�رنو� عن اخلالفة، ٕاضافة  
قضیة انت�ال ٔ�فاكره من املس�رشق مر�لیوث، وكذ� كتاب "ٔ�ضواء  ٕاىل ما كتبه طه حسني يف "أ�دب اجلاهيل" وما �ر حو� من 

�ىل الس�نة النبویة" حملمود ٔ�بو ریة وا�ي اس�تقاه من كتب املس�رشقني م�ل: (�رخي الشعوب إالسالم�ة) لربولكامن، و(العق�دة والرشیعة 
 يف إالسالم) جلو��س�هير و�ريمه.

تار �متر�ر مشاریعهم، ح�ث قال:" اجتهت فعي ا�رائعي �لرتاث�س�ت�دام الن وقد شهد نرص ٔ�بو زید �ىل "     " عند العلامنیني كغطاء وس�ِ
�لیات ذات طابع عرصي يف ٔ��لب أ�ح�ان، لكهنا ٔ�حست برضورة طرح  التیارات العلامنیة ٕاىل موا�ة احلارض وحماو� �ل ٕاشاكلیاته ب�

من العلامنیني والسلف�ني �س�تعملون الرتاث، ؤ�نه حتول عند السلف�ني ٕاىل  ا��لیات طر�ا �سوّغ ق�ولها من امجلاهري". و�شري ٕاىل ٔ�ن �
 45ٕاطار مرجعي، ب�� حتول عند العلامنیني ٕاىل غطاء وس�ند، و�هام فشل يف ت�ٔس�س معرفة �لمیة �لواقع ٔ�و �لرتاث ".

هذا التالعب م�ذ وقت م�كر عن طریق تق�یة  ويف املقابل فٕان سلف�ا الصاحل ذوي العمل الواسع والرثاء املعريف، ٔ�مكهنم �شف    
، وذ� بت��ع ا�ٓراء وسربها �ام �شعبت طرقها وكرث القائلون هبا. وذ� بـ "التف��ش" و"تطلب املتابعة" حبیث ینظر العامل يف "�عتبار"

 ٔ�و خيالفها؟ القول وفمين قا�، ويف خمر�ه وهل هناك م�ابع �� القول ٔ�م ال، وهل جيري �ىل أ�صول احملفوظة

لقد اعتاد احلداثیون العرب انت�ال �م ا�الفني واملس�رشقني وٕا�ادة تدو�ره وٕاخرا�ه يف ثوب رق�ق مكنتج فكري حميل، ولهذه التق�یة      
اه، �دة جتلیات مهنا ما جنده عند حسن ح�في من �زدواج�ة، ٔ�و ما حاكه هو عن �سمیته بـ"املفكر الزئبقي" ا�ي ال یعمل � اجت

 فإالسالم�ون �رونه مار�س�یا، والش�یوعیون �رونه ٔ�صولیا، واحلكومة تتعامل معه �ىل ٔ�نه ش�یوعي ٕاخواين. 
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ومن مناذج ذ� ٔ�یضا، ما قام به ا�كتور یوسف زیدان يف جهومه �ىل خشصیة صالح ا��ن أ�یويب ووصفه ب�ٔقذع أ�لفاظ، ومجع �دد     
�ظة من أ��الیط التارخيیة وعرضها يف �ر�مج تلفزیوين �حقائق �رخيیة �كشفها احملقق اجلريء. مع ٔ�ن املنتِج الرئ�يس لهذه التولیفة املك 

)، ا�ن املرجع الشهري 2002وتلف�ق أ��داث �ىل هذا الرمز الس�ين هو املؤرخ الش�یعي ا�لبناين املعارص"حسن أ�مني" (ت  �لكذب
) وا�ي ٔ�كرث من الك�ابة حول صالح ا��ن رمحه هللا يف اجلرائد مث مجع ذ� يف كتاب �ري حمرر 1952"حمسن أ�مني العاميل" (ت 

  العباس�یني والفاطمیني والصلیب�ني". بعنوان:"صالح ا��ن أ�یويب بني

ة ٕان هذه أ�م�� تدل �ىل اس�مترار احلداثیني يف ممارسة تق�یات التخییل اليت ال خترج عن أ�صل املر�يس: (املغالطة �لت�ٔویل، واملدافع   
یان لسحرا"، فال شك ٔ�ن {هللا �لتكذیب). وٕاذا اكن قد ُخ�ل ملوىس �لیه السالم من السحر ٔ�ن الثعابني �سعى، وٕاذا اكن "من الب 

 . 81س��ط� ٕان هللا ال یُصلح معل املفسد�ن} یو�س 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   :ة الرابع ورقةالـ 
 مقاصد الشريعة: ورقة نقدية لألغالط المعرفية عند التيار الحداثي. 

 

 .تتفادى ٔ�ي ت�ٔویل عبيث �دیة وٕافهامه وقراءته قراءةیبذل املش�تغلون �لعلوم إال�سانیة كثريا من اجلهد الفكري من ٔ��ل فهم النص     
وهذا ما یُفرس سعي   ؛ویُعّد �مل ٔ�صول الفقه أ�داة املعیاریة أ�قوى محلایة النصوص من التالعب بدال�هتا، واليت تضبط �القة ا�لفظ �ملعىن

  رشعیة، املتطفلني فكر� �ىل العلوم إالسالم�ة ٕاىل جتاوز هذا العمل لیمتك�وا من ممارسة هوا�هتم املفض�، ويه ا�لعب ��الالت واحلقائق ال 
ُ واس��دا� بنظر�ت الت�ٔویل احلدیث واعتبار النصوص الرشعیة نصوصا لغویة   ملدا�ل ا�لغویة.�تكفي يف تفسريها واس�ت�الص معا�هيا ی

�لیاته ٔ�ثناء حماو� هدمه من ا�ا�ل؛ فقد معدوا       ٕاىل ومبا ٔ�نه یصعب �ىل احلداثیني هدم البناء املعريف ا�یين من اخلارج، ویعُرس جتاوز �
رضب املعارف إالسالم�ة بعضها ببعض، والتعلیة من ش�ٔن بعضها ٕالسقاط البعض ا�ٓخر. فرفعوا رایة املقاصد يف مقابل ٔ�صول الفقه، 
واس�ت�دموها بعیدا عن الضوابط الرشعیة واختذوها ذریعة لتبدیل الرشع. فاكن من الرضوري بیان مدلول املقاصد و�شف ا�متویه الثقايف 

 داثیون. ا�ي ميارسه احل
 :  ـ املقاصد يف الفكر احلدايث     
عندمه  نظریة املقاصد، فقامت ورفعها يف و�ه ٔ�صول الفقه ٔ�داة لالس�ت��اط هايف متجید موتوالت لكامهتاهمت احلداثیون �ش�ٔن املقاصد     

یقول �ىل ٕالغاء تفعیل النصوص لصاحل املقاصد اليت �راعي املصل�ة، وذ� العتقادمه وجود تضارب بني النصوص الثابتة واملصاحل املتغرية.  
نص ٕاذا �دث التعارض بني النصوص وبني ٔ�ّيٍ من مصاحل الناس املعتربة فال جمال لتطبیق أ�وىل، وتُغَل�ُب املصل�ة �ىل ال "  فهمي هویدي:

وبنوا �ىل هذا ختطئة الفقهاء ا��ن �ربطون تطبیق الرشیعة بتطبیق ٔ�حاك�ا، ف�طبیق الرشیعة عند احلداثیني �كون بتطبیق  .  46" يف الثانیة
 . 47رو�ا

واعترب ٔ�ن املصل�ة ، "احلمك یدور مع �لته وجوًدا و�دًما"ري ٕاىل ٔ�ن الع� ل�ست موج�ة �لحمك، وانتقد القا�دة املعروفة: ـوذهب اجلاب   
 . مبفهوم �امئ هو املصل�ة وٕامنا ال یتق�د �لع� اليت يه م�اط احلمك، ف48يه احلامكة �ىل النص

ل�ست �اضعة �لظروف الزمانیة  �س��ة مو�ول ٕاىل أ�مة؛ ٔ�ن أ�حاكم  و�لنص الرشعي بل ه أ�ن ال�سخ ل�س �اص وادعى بعضهم   
واعتربوا املقاصد يه املالذ . 49طاب حمك املؤلفة قلوهبم، ؤ�وقف توزیع أ�رض املف�و�ة �ىل الغامننيواملاكنیة، ولهذا فقد �سخ معر �ن اخل

 .من سلطة النص التحررالوح�د ا�ي یُ�م�َكُِّن ا�هتد احلدايث من �سخ ما فُِقَدْت مصلحته و 
 
 :  ـ املقاصد يف الرشیعة  

 ٕان بناء تصور معريف سلمي حول املقاصد �س�تدعي ش��ا من التفصیل يف ش�ٔهنا، �س�هت� بتعریف موجز �لمقاصد.   
. ولفهم مقاصد الرشیعة من م�ظور 50: مجع مقَصد، والقصد لغة ��زتام والتو�ه وا�هنوض حنو اليشء �ىل �عتدال ٔ�و اجلوراملقاصد 

 �دة جوانب:  منرشعي ی��غي دراس�هتا 
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: ف�اكلیف الرشیعة �رجع ٕاىل حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة ٔ�قسام: ٔ��دها ٔ�ولها: قصد الشارع من وضع الرشیعة   

 . حتس�ی��ة، والثالث ٔ�ن �كون �اج�ة ، والثاين ٔ�ن �كون رضوریةٔ�ن �كون 
حبیث ٕاذا فقدت مل جتر مصاحل ا�نیا �ىل اس�تقامة بل �ىل فساد ، مفعناها ٔ�هنا ال بد مهنا يف ق�ام مصاحل ا��ن وا�نیا ،ف�ٔما الرضوریة

  .51وهتارج وفوت ح�اة، ويف أ�خرى فوت الن�اة والنعمي والرجوع �خلرسان املبني

من �انب العدم ؤ�ما بفعل ما به ق�ا�ا وثباهتا، ف�كون �انب الوجود ف�ٔما من م؛ ن �انب العدوم واحلفظ لها �كون من �انب الوجود  
اكجلنا�ت، فال یقال: ٕان مرا�اهتا من �انب الوجود مبثل الصالة وتناول امل�ٔ�والت م�ًال هو مرا�اة لها من  ؛برتك ما به تنعدمف�حصل 

 .52ٔ� �لهيا العدم�انب العدم، ٕاذ بفعل هذه أ�ش�یاء اليت هبا الوجود و�س�تقرار ال تنعدم م�دئی�ا ٔ�و ال یطر 

 هلزمبل یجتاوزه  صح من امللكف  ظ، فال یفَ ؤ�ساسها هو ا��ن وبه حتُ   ها�اءت حلفظ ا�لكیات امخلس؛ فٕان ٔ�عظم قد  ٕاذا اكنت الرشیعة  و    
بعضه الناس بفطرهتم، ٔ�ن معرفة امللكف ما هو �فع � ٔ�و ضاّر وما یصل�ه ٔ�و یفسده، قد یعرفه ٕاضافة ٕاىل  .ٔ�ن �ُْرِجَع مفهوم املصل�ة ٕالیه

، وال ميكهنم ام ٔ��ربت به الرسل من تفاصیل الیوم ا�ٓخرال �سعهم �س�تغناء عوبعضهم ال یعرفونه ٕاال بتعریف الرسل وبیاهنم وهدا�هتم. ف
  ٔ�مرت به من تفاصیل الرشائع مما ال یعلمه الناس بعقوهلم.حتدید مصاحلهم بعیدا عام

وهذه املصاحل واملفاسد املعتربة رش�ًا ٕامنا يه معتربة من ح�ث ، الشارع قد قصد �ل�رشیع ٕاقامة املصاحل أ�خرویة وا�نیویة ذ� ٔ�ن    
فال �ربة هبوى امللكف، بل الرشیعة  .تقوم هبا ح�اة الناس دنیا ؤ�خرى، ال من ح�ث ٔ�هواء النفوس يف �لب املصاحل ٔ�و درء املفاسد

عن داعیة هواه لیكون تبًعا �لرشع ف� یدع ویذر، وقد جعلت اتباع الهوى يف حتدید احلق مفسدة �الصة، قال قاصدة ٕالخراج امللكف 
َماَواُت َوا��ْرُض َوَمن ِفِهين� بَْل ��تَ�ْ�َاُمه ِبِذْكِرِمهْ  �َبَع الَْحق� ��ْهَواءُمهْ لََفَسَدِت الس� ْعرِضُ تعاىل: {َولَِو ات ].  71ون} [سورة املؤم�ون: فَُهْم َعن ِذْكِرِمه م�

�َن َال یَْعلَُمون ِ �ِ�ْع ��ْهَواء ا�� �ِبْعَها َوَال تَ� َن ا��ْمِر فَات    ].18} [سورة اجلاثیة:وقال تعاىل: {ُمث� َجَعلْنَاَك �ََىل َرشِیَعٍة ّمِ

فاملصاحل أ�خرویة مقدمة �ىل املصاحل  ؛دامت مصاحل، فٕاذا تعارضت فٕانه یقدم بعضها �ىل بعض و�لیه فٕان املصاحل �راعى رش�ًا ما   
 .53واملصاحل أ�خرویة �ق�ة ؤ�بدیة، ؤ�ن املصاحل ا�نیویة �ادمة �لمصاحل أ�خرویة ،ٔ�ن املصاحل ا�نیویة �ا�� وفانیة  ،ا�نیویة

املقاصد يشء ٔ�مع   ، �دم ٕادراك ٔ�نصیلمن مغوض وارتباك يف �انب الت�ٔ   هتعانیيف النظرة املقاصدیة احلداثیة وما    املهنجي  ومما یبني اخللل  
يه مبثابة احلاج�ات، فه�ي �ادمة �  وبق�ة ا�لكیات �ل�س�بة � ،املقصد أ�ول ا�ي یعد� ا��ن  �اوزها مقصد حفظكذا و  ،املصاحلمن 

  .راعى ٕاال من �ة موافقهتا �، وٕاال اكنت ٔ�هواًء �ري معتربة رش�ًاو�بعة وال �ُ 

ومن ٔ�مه قوا�د املقاصد الرشعیة: ٔ�ْن ال �ُرد� هبا ٔ�ي حمك جزيئ، فٕاذا ث�ت نص� رشعي ٔ�و حمك فقه�ي؛ فال جيوز ٔ�ن یُنقَض ویُت�اَوز   
فٕان� ما خيرم قا�دة رشعیة ٔ�و حمكًا رشعی�ا ل�س حبق يف "بدعَوى ٔ�نه خمالف لقا�دة مقاصدیة؛ فهذا �طٌل ال �القة � بعمل املقاصد؛ 

 .54" نفسه
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  :حلداثیون وأ��الط املعرف�ة يف �س�تدالل �ملقاصد ا

 :التعامل مع النصوص من �تني�س�تدالل �ملقاصد ويف يف  احلداثیني قد ظهر �لطل   

فالقضا� ا�لكیة بُنِ�ت �ىل اس�تقراء   ؛واحلق�قة ٔ�نه ال یو�د تعارض بني لكي وجزيئ :اجلهة أ�وىل: اعتقاد التعارض بني ا�لكي واجلزيئ   
من ح�ث هو لكي �ري معلوم لنا ق�ل العمل �جلزئیات، ؤ�نه ل�س مبوجود يف اخلارج، وٕامنا هو مضم�ن يف اجلزئیات  يّ فا�لكُ " �لجزئیات،

حس�� تقرر يف املعقوالت؛ فٕاذا الوقوف مع ا�لكي مع إالعراض عن اجلزيئ وقوف مع يشء مل یتقرر العمل به بعد دون العمل �جلزيئ، 
فإالعراض عن اجلزيئ من ح�ث  ؛ٕاال لكون ا�لكي ف�ه �ىل ال�م وبه قوامه ،ا فٕان اجلزيئ مل یوضع جزئی�اؤ�یضً  .واجلزيئ هو مظهر العمل به

 .55" هو جزيئ ٕاعراض عن ا�لكي نفسه يف احلق�قة، وذ� تناقض
 
لَْت الك�ف�ات اليت حيصل هبا التعبد � عز و�ل؛ وحضت �جن تفاصیل الرشیعة إالسالم�ةوبت��ع     ىل �لزتام هبا ووصفهتا د ٔ�هنا فَص�

ت ا�ل�ْوَم الشد، ب�ٔهنا �دود هللا وحمارمه اها ٔ�و جتاوزها وتو�دت �لعقاب أ�لمي یدوو�� ��ك�َدْت يف نصوص ذ� والرشیعة مع لك . من تعد�
قوا�د لكیة یتحصل مهنا مقصد ىل ٔ�ن �رشیعاهتا ملزمة ٕاىل یوم الق�امة. ولك هذه ال�رشیعات التفصیلیة يه مبجموعها م�تظمة حتت �كثرية 

َل إال�سان مقصد الشارع دون ٔ�ن ی�ٔيت هبذه اجلزئیات وفق ال�سق  الشارع، فهو یتحصل مبجموعها ال ببعضها، وال ميكن ٔ�بًدا ٔ�ن ُحيَّصِ
 . الرشعي

هيا �بت، وما ذ�ر من أ�حاكم فقول احلداثیني خبصوصیهتا �لزمان واملاكن یؤدي حمتًا ٕاىل ٕابطال الرشیعة مج� وتفصیًال؛ ٔ�نه ل�س ف    
وهذا �س�ت��اج احلدايث ینفي عن الرشیعة صفة إالصالح، ٔ�هنا  .يف القر�ٓن هو جمرد ٔ�م�� ميكن تغیريها لصاحل الواقع واملصل�ة املتوَمهني

 .لفطرةال تغري الواقع اليسء، وٕامنا تتك�ف معه وتصوغ ٔ�حاك�ا وفقًا �، وهذا قول یعرف بطالنه مببادئ العقل وا

�لغموض ، فا�سمت القراءة احلداثیة حىت يف طورها املقاصديوقد انعكس ذ� �ىل  د:اجلهة الثانیة: السطحیة يف التعامل مع املقاص    
 ���لیات الرشعیة يف التعامل مع نيلفقهاء املنضبط. ب�� جتد � رٔ�يل�س هلم فهيا كثري من أ�بواب و  ؛وضعف إالنتاج وصعوبة �س�ت��اط

 س�ت�دة.ٔ��لب النوازل امل و�ريها، واجهتادات يف �ك�ة ا�ٔ عامالت و املعبادات و ال  نصوص ٕاجنازات معرف�ة هائ� يفال 

؛ ف�دل رمة ا��نح�هتك عندما تُ  احلداثیني يف التعامل مع النصوص الرشعیة الضابطة �لحریةومكثال �ىل ذ�، ما یالحظ من ارتباك    
املقاصدیة   ، فٕان ٔ�نصارا��ن ��د الردة والتعز�ر و�ريهاهبا فظ حيُ تفعیل لك أ�حاكم اليت  الصحیح النظر املقاصدئ�ن یمت من �الل 

م�ٓرهبم اخلاصة املقاصد ٕاال لیحققوا وما رفعوا لواء  ؛التاكلیف الرشعیةت� يف و�ه  " و�رفعونهاحلریةینربون ل�فاع عن "مقصد احلداثیة 
 ومشاریعهم الهدم�ة.

 :�س�تدالل �ملقاصد عند احلداثیني والفجوات املعرف�ة      
مزيان �لمي  بعیدا عن ٔ�ي  �لس�نة �ري املتوا�رة    ماس�تدالهلك تعجب من  ، لك�ی�ةحص اكنت  بنصوص الس�نة ولو    احلداثیون رٔ�سا  رفع ال �   

 .صبعض أ��داث لالس�تدالل هبا �ىل ٔ�ن املصل�ة مقدمة �ىل الن همتوظیف ، و معترب
م�ل موقف معر �ن اخلطاب  �جهتادات الُعَمرِیةومن ذ� ما اد�اه بعضهم من تغري العقائد ا�ی��ة بتغري الواقع، معمتد�ن �ىل بعض   

 بتعطی� حلد الرسقة �ام الرمادة  مهلالس�تدال  . ٕاضافة�لیه  �لمصل�ة  إالغاء �لنص وتقدميريض هللا عنه من نص املؤلفة قلوهبم، فاعتربوا ذ�  
 . ا�لیل القطعي ميكن حتی�هنام وتعطیلهام لصاحل الواقع واملصل�ةو �ىل ٔ�ن احلمك القطعي  دلیال�عتباره 
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 : ، مهنا وٕابطال هذه الش�هبات من ٔ�و�ه      

 : تقر�ر دوران احلمك مع �لتهـ 1 
كشف جحم الكوارث املعرف�ة اليت ٔ�ص�ب هبا املرشوع احلدايث ٔ�ثناء حماو� �س���اد ین ر س�یاقها  اواس�تحض  قلوهبمقصة املؤلفة  عند قراءة    

َدقَاُت �ِلُْفقََراء َوالَْمَساِكِني َوالَْعاِمِلَني �َلَْهيَ د، ف�ملقاص �َما الص� ن
�
�فَ �ٔوصاف أ�صناف املعتربة يف الزاكة املذ�ورة يف ا�ٓیة {ا ِة قُلُوُهبُْم َوِيف ا َوالُْمَؤل

َن اّ�ِ َواّ�ُ �َِلٌمي َحِكمي} [سورة التو  ِ��ِل فَرِیَضًة ّمِ ٔ�وصاف عَرِضیة ل�ست الزمة  ، يه]60بة:الّرِقَاِب َوالْغَارِِمَني َوِيف َسِ��ِل اّ�ِ َوا�ِْن الس�
  نه صار غنیا.، ومينع �ًدا �ٔ فقري ٔ�و مد�نفالشخص قد یُْعَطى الیوم من الزاكة ٔ�نه  ؛�لشخص

رٔ�ى انتفاء الصفة يف حق بعض ٔ�صناف الزاكة ومل یُلغها، فعل�ق احلَمك بعلّته وجوًدا و�دًما يف هذه احلادثة، ومل یلغه   ريض هللا عنهومعر     
عِ ذ�؛ و�� مل یعترب ٔ��ٌد من السلف ما فع� معر ٕالغاء �لحمك وٕابطاًال �، فهذا حف�ده معر �ن العز�ز  معل حبمك املؤلفة قلوهبم ومل یَد�

 .56ٔ�نه رٔ�ى �لّته قامئة 

 : عند احلداثیني �شف النظرة �نتقائیة �لنصوصـ 2
�لنص ویُعىل من ش�ٔنه حىت يف مقابل  اكن یعمل  هتؤكد ٔ�ن  ريض هللا عنهمعر  ٔ�خرى صدرت من  ترصفات  �س�تدالل ب   یغفل احلداثیون  

 ومنال�شدید يف احلمك �لمصل�ة؛ وقائع هنم عن یغمضون ٔ�عی. كام بل �رد الت�ٔيسر�اه ملقصد  لزتامه تق�یل احلجر أ�سود الاكاملصل�ة، 
 .ٔ��ازه �لهيم الثالث يف طالق �ىل عهده تتابع الناس فٕانه ملا، الطالقيف  ريض هللا عنه معر �شدید ذ�

 
 :ـ العبث �س�تداليل �لنصوص واق�طاعها من س�یاقها3  

  وبغض النظر عن   ، �د الرسقة �ام الرمادة ريض هللا عنه  تعطیل معر  �ىل تغلیب املصل�ة �ىل النص؛  ٔ�یضا    نواحلداثیبه    مما �س�تدل    
 �ىل ٔ�نهنَُخفُِّض املعایري العلمیة ونتعامل مع النص س� ق�ول احلدیث، ل لتوا�ر والْقَْطِعی�ُة يف املعىن �  همط ارت شاختلف وعن  احلدیث ضعف

 لمصاحل؟� رد النصوص ٕاعاماليف قوهلم � دلیالیصلح بني هل لن �بت، ونناقش مضمونه 

لقد معل معر ريض هللا عنه مبا هو مقرر �ى املسلمني من ٔ�ن احلدود ال تقام مبجرد الوقوع ف� یوجهبا؛ ٕاذ ال بد من توفر رشوطها      
  فٕان و�دمت ملسمل   ،ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما اس�تطعمت {  وانتفاء موانعها. ف�َحق�ُق الش�هبة یدرٔ� احلد� ٕ�جامع العلامء كام ورد يف احلدیث:

َبه ا�ا�ة الشدیدة؛ ولك ما فعل معر ٔ�نه معل مبق�ِّدات ��َخَر �لنص ومل یبط� ٔ��ل املصل�ة كام یتومه 57} خمرً�ا خفلوا س��� ، ومن ت� الش��
 احلداثیون. 

اكن أ�وىل ٔ�ن وقد  �ىل ٔ�ي ٔ�داة حفص �لمیة �دی��ة اكنت �ٔو ٔ�صولیة ٔ�و فقهیة؛ ادون متر�ره ا ه من س�یاق  وص اق�طاع النص وهكذا یمت  
ا ٔ�ن  .ُجتَمَع الوقائع وتدرس من �ح�ة الثبوت والضعف، مث ینظر يف مس��دها ومدى ا�س�ا�ا مع املعىن ا�لكي �لرشیعة يف لك �ب ��م�

   .وصیُ��قى مهنا وُجتعل احلوادث العی��ة �قضة لٔ�صول؛ فٕان هذا ال ميكن تصنیفه �لمی�ا ٕاال يف ٕاطار العبث �س�تداليل �لنص

 : وقوع يف التناقضال ـ 4

. ذاكفكرة النص املف�وح ا�ي حيمتل معاٍن �دة ینُقض ٔ�صلهم    رالرشیعة مقاصد؛ ف�كر � قّرر اخلطاب احلدايث ٔ�صوًال ت��اىف مع القول ب�ٔن  ی   
  تالعهبم.مث عند ٔ�ول اخ�بار �لمي یظهر  .عًىن �امئ وهاليم وهو املصل�ةمب �ش��وامل حيددوا هذه املقاصد بل  ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�هنم
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الرشیعة رشعت �د الردة حلفظ ا��ن، والق�ل حلفظ النفس، والقطع من ٔ��ل حفظ املال، فا�ي جيري �ىل املقاصد هو ٔ�ن تَُفع�َل هذه ف 

م ا ل احلد.احلدود عند فُُشّوِ ٔ�ي ظاهرة من هذه الظواهر، لكن الفكر املقاصدي احلدايث یقول: ال بل تُقد�  ملصل�ة ویُعط�
ومن �ة ٔ�خرى �ني نعترب النصوص لكها ظنیة ونُعمل املصاحل القطعیة؛ ٔ�ل�س من حق سائل ٔ�ن �س�ٔل: ٔ��ن ا�لیل ا�ي دل �ىل   

ا فهذا ال یعدو �ون املصاحل ظنیة؛ ٔ�ن ما ث�ت �لظين ال ميكن ٔ�ن �كون قطعی�ا مطلقًا �ري النصوص وٕان اكن    !!اعتبار املصاحل؟ فٕان اكن نص�
 .لز�م تعی��ه، وذ� ما مل یفعلوا

ومن أ�مور اليت تبعث �ىل اهتام الفكر احلدايث بعدم اجلدیة العلمیة ٔ�نه �ني جعل من املقاصد صمنًا مل �س�تطع ٕاقامة دلیل �لمي �ىل     
د لها من النصوص ٕاال هذه أ�د� اليت اعتبار املقاصد من م�ظوره؛ ٔ�نه �یف ميكن ٔ�ن �كون املقاصد هبذه ا�ر�ة مث ال یو�د ما �شه 

 .اس�شهد هبا احلداثیون، ويه ٔ�د� ال تصمد، فال يه �ملسلمة ثبوً� وال �ملق�و� معىن

 ولو مقنا مبقارنة بني �ود الفقهاء وأ�صولیني وبني �ود املرشوع احلدايث يف بیان مقاصد الرشیعة؛ فٕا� جند ٔ�ن الفقهاء اس�تطاعوا من    
لُوا الفقه يف ح�اة الناس، ب�� اكن املرشوع احلدايث خيرس لك یوم �الل امجل  ع بني مقاصد الرشیعة ونصوصها ٔ�ن حيققوا ٕاجنازات هائ� ویَُفّعِ

 .�لمی�ا جزًءا �بًريا من رصیده، وتظهر هذه اخلسارة عند حماو� �جهتاد ٔ�و �س�ت��اط

عند املضامني، فلن �رى � ٔ�ي قمية عند ممارسة العملیة �جهتادیة، ولن جتد � ٔ�ي  ٕان املرشوع احلدايث ميوت عند العناو�ن ویُدفن    
 .اس�ت��اط ینافس عند طرق أ�بواب الرشعیة من عبادات وقضاء ومعامالت، بل �ك�في ٕ�سقاط ٔ�كرب َمكٍّ من النصوص وأ�حاكم

 خلطر العملیة �جهتادیة ذات البعد املقاصدي من �ري املؤهلني، فانص�ت حتذ�راهتم �ىل ٔ�مهیة  نيلقد اكن الفقهاء وأ�صولیون مدرك  
فٕان "التفریق بني مقاصد الرشیعة ؤ�هواء الناس، و�هبوا �ىل ٔ�ن املقاصد ل�ست وس�ی� لريم النصوص و�دم اعتبارها، �ا یقول الشاطيب:  

حبق يف نفسه، بل هو ٕاما خ�ال ٔ�و ومه، وٕاما من ٕالقاء الش�یطان، وقد خيالطه ما هو حق ما خيرم قا�دًة رشعیًّة ٔ�و حمكًا رشعی�ا ل�س 
وقد ال خيالطه، ومجیع ذ� ال یصح اعتباره من �ة معارضته ملا هو �بت مرشوع، وذ� ٔ�ن ال�رشیع ا�ي ٔ�ىت به رسول هللا صىل هللا 

ال ینخرم، وال ینكرس � اطراد، وال حياىش من ا�خول حتت حمكه   �لیه وسمل �ام ال �اص، كام تقدم يف املس�ٔ� ق�ل هذا، ؤ�ص� 
ا ملا متهد يف الرشیعة، فهو فاسد �طل  .58"ملكف، وٕاذا اكن كذ�، فلك ما �اء من هذا الق�یل ا�ي حنن بصدده مضاد�

وبطبیعة احلال فٕان معلیات الت�ٔویل اليت قام هبا اخلطاب احلدايث مبا تضمنته من اس�تحضار واس��عاد مو�ه �لنصوص فٕان طبیعة الو�   
�ْت �ىل ذ�، وبقي الو� ظاهًرا ال ميكن ٕاخفاؤه ض النتاجئ ا�هنائیة مفع لك النصوص اليت اق�طعوها بق�ت النصوص ذاهتا تنقُ  .قد تَ��ب

بحت صورة اخلطاب املقاصدي صورة تلف�ق�ة تعاين من الهشاشة العلمیة ن���ة �نتقائیة و�دم املهنجیة، مع املسار�ة يف  �لخطاب، ؤ�ص 
َفِس  تعممي أ�حاكم ق�ل اس�تقراء جزئیاهتا، ف�جعلون من املثال قا�دة ومن النادر مقصًدا، ومن الشاّذ مطرًدا، هذا �ٕالضافة ٕاىل تغلیب الن� 

ا ٔ�مام املرشوع احلدايث، �س�هتزايئ والرص  اخ إال�شايئ يف ا�عوة لالجهتاد والت�دید، والتصنیف السليب �لك رٔ�ي ٔ�و معیار یقف سد�
 .ا�ي یعاين ٔ�ّول ما یعاين من ٕاثبات اجلدیة و�نضباط العلمي

�� وحصبه ومن و�ه.              وصىل هللا وسمل �ىل ن��ا محمد و�ىل �
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