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 مــقــدمــة

هو خطاب لإلنسانية عرص، وللمسلمني يف كل جيل وخالدا ل ليكون دستورا ز  ـأن القرآن الكريم إن  

إىل  مصالح اخللقكلها يف صريورهتا التارخيية؛ لـام ختتزن نصوصه من مقاصد نفعية؛ الغاية منها حتقيق 

 .ةقيام الساع

جتديد تسعى إىل  فكرية   مناهج   العلميةالساحة  يف زأفر يدهاتشعب حياتنا الـمعارصة وتعقغري أن  

ما يتعلق بالنص  وجهت جهودها لكلفركب احلضارة الـحديثة،  مسايرة؛ من أجل اخلطاب الديني

م السائد إلغاء الفه ودعت إىل، ام يمثله من قدسية ومرجعية لدى الـمسلمنيلـ ؛وتأويله القرآين

لتصبح  قاصد الرشعيةولوية للماأل وأعطت، حاجات العرصوفق  اإعادة قراءهتللنصوص الدينية و

مصلحة، ـإىل جتاوز القراءة احلرفية للنصوص لصالح العمل بال ، داعية  وعاء  وقالبا لكل واقع جديد

عىل كل   كل اتاجتاهاتر  يفـالـح التأويلام يفتح باب ب اإلسالمي تراثناببعض الـمواقف يف  ذرعة  ـمت

 من أدرك مصلحة بوجه من الوجوه !

الكشف  عن دقائق ، بحل نقد واعرتاضـة التدافع أبت إتا أن تكون هذه األنظار مـلكن سن  و

ي  مقاصاأغراضه
ف  الـقرآين الـمقدس وعاء  لألهواء الـمختلفة أو  أن يصبح النص   ؛ خشية  اده، وخ 

هيبته، ويكون مآله  ـمؤمننيوتذهب عن قلوب ال ،للقرآن الكريم حرمته ؛ فال تبقىالفاسد لتربير الواقع

روح ثقافة األمة  حو  ـمثم ما يتبع ذلك من التعطيل، واتاقتصار عىل تالوة ألفاظه من غري تفعيل! 

يف خضم حتليل هذا وبتغري العصور واألزمان،  اضمحاللـهاالقيم اإلسالمية و حتول  ووحدهتا، و

 :، نذكر منهاملة أسئلةـتدور يف خلد الباحث جلـموضوع الشائك، ا

 كيف للنص القرآين الثابت أن يستوعب الواقع الـمتغري وما فيه من مصالح متجددة ؟ - 1

 فت الـمصلحة يف تأسيسها؟ـظ  ؟ وكيف و   للنص القرآين ما هي منطلقات القراءة الـمعارصةو - 2

  الـقدامى والـمعارصين ؟ما هي الفروق اجلوهرية للتأويل الـمصلحي بنيو - 3

 وهل الواقع الـمعارص له تأثري معترب يف توجيه مسار فهم النص القرآين ؟ - 4

 ما طبيعة عالقة النص بالـمصلحة، ومن له األولوية يف اتاعتبار ؟و - 5

وضع الـمفاهيم الرشعية  تسعى هذه الـمداخلة إىل اإلجابة عنه؛ من أجل -وغريه كثري  - اكل هذ

ما كشف أويل والنص والـمصلحة والواقع، وـالعالئق الـمنهجية بني التهنا الصحيح، وبيان يف مكا
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تنزيلها وسوء توظيفها، لنخلص يف األخري إىل وضع ضوابط جتنبنا مسالك اإلفراط  يف مزالقيعرتهيا من 

  . صالح الرشعيةالـم غطاءالـرشيعة اإلسالمية عن الـعبث واألهواء حتت  ونصون، والتفريط

 ثالثة مباحثمن خالل خطة إمجالية مكونة من  –بحول اهلل تعاىل  -يانه  ـب سيأيت وكل ما سبق 

 وخامتة:

التأويل  منطلقات، وهو مبحث تأسييس لبيان تأويل القرآن وعالقته بالـمصلحة: الـمبحث األول

منهجية،  ما يعرتيه من إشكاتاتو، يف اإلعالء من شأن الـمصلحة عىل حساب النصوص الـمعارص

 .ضبط عالقة الـمصلحة بالنص القرآين فهام وتنزيالنسعى من خاللـها إىل 

 ذهب وما الـعمرية، اتاجتهادات من مجلة خالل من وذلك التارخيي، السند: األول الـمنطلق •

 إليه الطويف من تقديم الـمصلحة عىل الـنص.

 بينه القطيعة وادعاء الـمقاصد، شأن نم إعالئه يف الشاطبي باإلمام اتاحتفاء: الثاين الـمنطلق •

 .النصوص لـحرفية الـمقدسون األصوليون كتبه ما وبني

 لـها. تابعة والنصوص الـعقل إىل موكولة والـمفسدة الـمصلحة جعل: الثالث الـمنطلق •

 .والـمكان الزمان بتغري األحكام تغري ينكر تا: قاعدة عىل اتاستناد: الرابع الـمنطلق •

، وهي يف مـجملها ترجع إىل الـمصلحةيف توظيف  لـمعارصلتأويل امزالق ا: الثاينالـمبحث 

 مزالق: ثالثة، ويمكن حرصها يف صلحةالـخلل الـمنهجي يف عدم اعتبار ضوابط الـم

 ص.ـخية النـاخللط بني اعتبار السياق والقول بتاري :األول الـمزلق •

كمها.القصور يف استقراء مصالح ا: الثاين الـمزلق •  لنصوص وح 

 .عند الرتجيح صالحالـم بمراتب اجلهل: الثالث الـمزلق •

كشف ، ووظيف الـمصلحةمن خالل تأويل آيات القرآن لت: نـامذج مـختارة الـمبحث الثالثوأما 

   مغالطات. تلك القراءات منما يف 

 .الـمرياث يف بالرجل الـمرأة مساواة إىل الـدعوة: األول الـنموذج •

 .الـبنوك ربا إبـاحة: الثاين موذجالـن •

 .الـرجل قوامة وإسقاط الـمرأة حترير: الثالث الـنموذج •

 إلغاء الـحدود الـرشعية.: الـرابع الـنموذج •

 أهم النتائج والتوصيات. تتضمنخاتـمة  سأجعلويف األخري 
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ةـته بالـمصلحـوعالقـمعارص أويل الـتال: الـمبحث األول  
 

ليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إتا  »ور األدلة، ومنه تتولد األحكام، وحـإن  القرآن هو م

وتا يقصد بذلك دتالة النص القرآين عىل كل نازلة ، (1)«ويف كتاب اهلل الدليل عىل سبيل الـهدى فيها 

ا بام بعينها، ولكن الـمقصود مركزية القرآن يف تقرير حكمها، إما تنصيصا عليها بخصوصها، أو إحلاقه

 .(2)كان منصوصا فيه، أو اندراجها يف مدلول نص عام، أو من خالل دليل آخر دل  القرآن عىل اعتباره 

من أدرك علم أحكام اهلل يف كتابه نصا  واستدتاتا ، ووفقه اهلل للقول والعمل بام عل م  »ولذلك فإن  

ر ي ب، ون وَّ ت يف قلبه احلكمة، واستوجب يف الدين منه: فاز بالفضيلة يف دينه ودنياه، وانتفت عنه الر 

 . (3)«موضع اإلمامة

ومن هذا الـمنطلق تأسست علوم اإلسالم، حيث تا جتد اجتاها عقديا أو مذهبا فقهيا إتا ويسلم 

 ـب  حيث بمركزية القرآن يف تقويم سلوكه وتصحيح مذهبه، 
، ونشأت يف هيف تأويل عظيمة لت جهود  ذ 

ـها منطلقاهتا الـمتبوعة ومناهجها الـمرسومة، وبرصف النظر عام ه، ليف تفسري عريقة ذلك مدارس

يف  أصابت فيه أو أخطأت، فهي جزء تا يتجزأ من تراث أمة تعتز باإلسالم وتسعى إىل نرصة ما تراه حقا

 ها.ــحكامت  إطار قطعيات الرشيعة وم  

يف تفسري القرآن  ديدةجل بظهور اجتاهات ، عج  كبة األمة اإلسالمية يف العصور الـمتأخرةـولكن ن

ـة  العامة ألصحاهبا هو  م  والسعي إىل ، وأنظمتها ومنجزاهتا (4) احلداثة الغربية تبني قيمالكريم، والس 

وجدوا ضالتهم الـمنشودة يف فلكل جديد،  تأصيل قواعد جديدة لتكون نصوص الوحي وعاء  

تأسيسا عىل مجلة  الـمرشوعية واكتست لباسجعلوها منطلقا لكل تأويل، واتاسرتشاد بالـمصلحة، 

بعد أداء  ك  ر  ـت  ـيف حقيقة األمر إتا قناعا مرحليا، تا يلبث أن ي   ذلك وليس، الرتاثية من الـمنطلقات

نفسه !  ـموروث الدينيالرتاث اإلسالمي من ال تكريس القطيعة معوظيفته اإلقصائية، فيكون الـمآل 

 بيان ذلك باختصار فيام يأيت:ور كل وسيلة ! ر  ـتب عندهموتا عجب فالغاية 

                                        
 ( .1/6هـ، ) 1422، 1، الشافعي، الـمنصورة، دار الوفاء، ط"الـرسالة" - 1

ثـري، الرياض، مركز البيان للبحوث والدراسات، ط"غمرات األصول" - 2  ( .72هـ، )ص: 1440، 3، مشاري الش 

 ( .1/19، الشافعي، مرجع سابق، )"الـرسالة" - 3

 لامين، بني عىل أفكار وعقائد غربية خالصة، وأفاد من الـمذاهب الفلسفية واألدبية التي سبقته،: مذهب فكري أديب عالـحداثـة - 4

التي تسعى إىل بنـاء عـاو واحـد يتبنـى احلضـارة الــامدية  فأنتجت الفلسفة التارخيية والـامدية والتفكيكية وغريها من الـمناهج

الــموسوعة الــمي يف يف األايـان " . ينظر:من عقيدة ورشيعة قة بالدينالقديم، وخاصة ما له عال وإهناء أي صلة له مع الرتاث

الــموسوعة العربيـة " ( .1/164) هــ، 1420، 4الريـاض، دار النـدوة العالــمية، ط، "والـمذاهب واألحزاب الــمعارصيف

 ( .9/94) هـ، 1419، 2الرياض، مؤسسة أعامل الـموسوعة، ط، "العالـمية



 4 

 يـخـالتاري السند: األول الـمنطلق. 

إليه الطويف من  ذهب وما الـعمرية اتاجتهادات تتابع كثري من أصحاب التأويالت الـمعارصة عىل جعل

زاعمني أن ، مستندا تارخييا تاستباحة محى النصوص الرشعية وتعطيلها، تقديم الـمصلحة عىل الـنص

 عىل النص، ولـها السلطة الـمطلقة لتغيري الرشائع الثابتة يف القرآن والسنة. الـمصلحة حاكمة

عوا، ففأما ما تعلق باخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب  الرمادة،  د  الرسقة عام  عط ل حأنه  اد 

وتم إلغاؤها اعتبارا للمصلحة،  وهي أحكام قطعية الدتالة والثبوت،مؤلفة قلوهبم، ـسهم ال أوقفو

 !ذلك عىل جتاوز الفهم احلريف للنصوص، والنظر إىل ما وراءها من حكمة ومقاصد فدل  

وقد أدرك عمر بن اخلطاب حكمة  »: م(2010)ت: وتقريرا لـام سبق يقول نرص حامد أبو زيد

ي ـة النص ذاته، بل من السياق العام  الترشيع الذي يعطي للمؤلفة قلوهبم نصيبا من الزكاة تا من ب نـ 

درك أن حكمة هذا )التأليف( تقوية اإلسالم الذي كان ضعيفا، ومع قوة اإلسالم وسيطرته للنص، فأ

يف إعطاء جزء من الزكاة لـمن تا  (حكمة)عىل اجلزيرة العربية وامتداده إىل ما وراءها و يعد ثمة 

اللذين  هذا الـحد  عىل العبدين م  ق  ـوبنفس الفهم من جانب عمر حلكمة حد الرسقة و ي  ...يستحقها 

د ابن اخلطاب السيد نفسه بقطع يده لو عاد العبدان للرسقة  رسقا من سيدمها الذي كان جييعهام، وهد 

 .(1)« مرة أخرى

ولكنه و يعطل النصوص اعتبارا للمصالح بإطالق،  عمر بن اخلطاب  ويف حقيقة األمر فإن  

حتقيق حلاجة إنام هو بالصدقة  تأليف القلوبحيث إن  ، نفسه النص تضمنهأعمل مناط الـحكم الذي 

دمت احلاجة و يرشع التأليف،  وهو كحال الفقري الذي يعطى من الزكاة حلال الفقر، فإذا األمة، فإذا ع 

والنص يؤخذ بـمجموعه من األسباب واأللفاظ، واتاقتصار زال وصف الفقر و يكن له نصيب منها، 

 مقصود الشارع .  إىلبه  ـهتديتا ناطئ يف غفلة عن سببه الباعث عليه هو مسلك خعىل لفظه 

ا عند  وما رشعه النبي  »: هـ( 728)ت: قال ابن تيمية ا بسبب، إنام يكون مرشوع  ا معلَّق  رشع 

م، فإنه ثابت بالكتاب والسنة  قلوهب 
خ  ، وجود  السبب، كإعطاء املؤلفة  ، ملا وبعض الناس ظنَّ أن  هذا ن س 

وهذا الظن غلط،  ،اإلسالم وأهله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر روي عن عمر أنه ذكر أن  اهلل أعز  

هـولكن عمر استغنى يف زمنه عن إعطاء ال م، فرتك ذلك لعدم  احلاجة إليه، تا لنسخ   قلوهب 
فة  كام لو  ،مؤلَّ

م يف بعض األوقات ابن  السبيل  أو الغارم   د  ض أنه ع   .(2)« ف ر 

                                        
 ( .104)ص: هـ، 2014، 1الدار البيضاء، الـمركز الثقايف العريب، طحامد أبو زيد، ، نرص "صـفهوم النـم" - 1

 ( .1/364هـ، ) 1422، 1، ابن تيمية، مكة، دار عالـم الفوائد، ط"جامع الـمسائـل" - 2
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نصوص  النظر يفاقعة عني لـها خصوصيتها التي تقتيض وفهي ما حدث يف عام الرمادة  وأما

يد السارق يف قوله  عبقط ةتوارد عىل الواقعة عموم اآلية اآلمرحيث ، الرشيعة مجيعا وليس يف نص واحد

[، مع ما تقرر يف الرشيعة من 38]الـامئدة: چٺ  ٺ  ٺ   ٿ   چتعاىل: 

ِن الْ ـال واؤاْار   »: النبي وجوب درء احلدود بالشبهات؛ لقول  إِْن ـُحُدوا  ع  ا اْست ط ْعُتْم، ف  ُمْسلِِمني  م 

ان  ل   ٌج ف خ  ـُه م  ـك  بِيل  ـْخر  ام  أ ْن يُ ـلُّوا س  إِنَّ اإِلم  يْ ـْخطِئ  يِف الع  ـُه، ف  ةِ ـْخطِئ  يِف العُ ـٌر ِمْن أ ْن يُ ـْفِو خ  ، (1)« ُقوب 

؛ ألن يف هذه الـحال العارضة يةلعموم اآل ـخصيصهفرتجح العمل بالـحديث يف هذا الـموضع، وت

، ولو حفظ النفس مقدم عىل حفظ الـامل، فيف فعله غريه من أجل احلفاظ عىل نفسه معذور   مال   ذ  ـآخ  

يف عام الرمادة يرجح عموم البلوى امتنع عن األخذ ألدى إىل هالك نفسه، ويف ذلك مرضة شديدة، و

، وسقوط الـحد  يف حال عارضة تا يقتيض سقوطه لـحد  هبا ا أهذا اتاحتامل، فيكون من الشبهة التي تدر

 يف مجيع األحوال أو سقوطه لغري سبب عارض يقتيض ذلك .

ل ب   ة  وشدَّ  جاعة  ـم إذا كانت سنة   ة  ن  مقتىض قواعد الرشع؛ فإن السَّ  »: هـ( 751)ت: قال ابن القيم غ 

ه عىل الناس احلاجة والرضورة، فال يكاد يسلم السارق من رضورة تد ق  م  وهذه  ...عوه إىل ما يسد  به ر 

رأ القطع عن ال ب هة قوية ت د  ب ه التي يذكرها كثري من الفقهاءـش   .(2) « محتاج، وهي أقوى من كثري من الش 

وواقع القراءة احلداثية إمهال اخلصوصية الـموجودة يف فعل عمر، حيث أسقط حد الرسقة يف عام 

ه الـمجاعة دون سائر األماكن واألزمان، ولكنهم دعوا إىل الرمادة ويف الـمكان الذي حصلت في

 (3)إسقاط حد  الرسقة يف مجيع األحوال، فهل هكذا يكون اتاقتداء ؟! 

يف الوقوف عند حدود اهلل والتسليم   مسرية عمر وهذه القراءة اتانتقائية هي التي حجبت عنهم

 »يف تقبيل احلجر األسود، حيث قال: للنص الرشعي واخلضوع ألحكامه، من مثل قصته الـمشهورة 
نْ ـ، إيِني ألُق  واهللِ ال  ت  أ نَّك  ال  ت ُُضُّ و  ٌر، و  ج  ُم أ نَّك  ح  إيِني أ ْعل  ، و  ُسول  اهللِ ـبيُلك  أ ْيُت ر  ل ْوال  أ يني ر  ُع، و   ف 

بَّ  بَّ ـق  ا ق   .(4)« ُتك  ـلْ ـل ك  م 

عن إقامة حد الرسقة  امد أبو زيد يف امتناع عمر ويف معنى ما سبق األثر الذي أشار إليه نرص ح

محن بن ح، فقد جاء عن حييى وعىل العبدين، وينبغي إيراده بسياقه الكامل؛ ليتبني ذلك بوض بن عبد الر 

                                        
 .1424: كتاب الـحدود، باب ما جاء يف درء الـحدود، برقم: "سننه"الـرتمذي يف أخرجه: - 1

 ( .4/352هـ، ) 1423، 1، ابن القيم، الرياض، دار ابن الـجوزي، ط"عنيأعالم الـموق" - 2

 ( .290ص:)هـ،  1436، 3ط، جدة، مركز التأصيل، خالد السيف، "ظاهريف التأويل احلديثة يف الفكر العريب الـمعارص" ينظر: - 3

: "صـحيحه"يف  مسـلم و، 1597م: ، باب ما ذكر يف احلجر األسـود، رقـالـحج: كتاب "صحيحه": البخاري يف متفق عليه - 4

 .1270رقم: ، باب استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطواف، الـحجكتاب 
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ل  صأ » :حاطب، قال ة بالعالية نـت  ـاب غلامن  حلاطب بن أيب ب  ن ةاع  ي  ز  ن م 
ل  م  عرتفوا انتحروها واف ،قة  لرج 

ْين ة مِ  نتحروا ناقة رجلاوا وقالء أ ْعُبُدك قد رسؤه"وقال:  ،ل إليه عمر فذكر ذلك لهفأرس ،اهب ن ُمز 

 يّن لوال أ "فدعاه وقال:  ثم  أرسل بعدما ذهب ،همـت أن يقطع أيدي  لثري بن الصَّ ـفأمر ك  ، "اواعرتفوا هب

ك ،هيموجّل لقطعت أيد أحدهم أتى ما حّرم اهلل عزّ  أظّن أّنكم جتيعوهنم حتى إنّ  هم تُ ولكن واهلل لئن ت ر 

نَّك فيهم غرامة   م  ري ُغ  قال:  ،"كنت أمنعها من أربعمئة": لاق ،للمزين   "؟هاثمنُ  كم"، فقال: "توِجُعك أل 

من هذا األثر أن ترصف الغلامن يوجب إقامة حد الرسقة، ولكن وجه الداللة . و(1)« "ةـفأعطه ثامنمئ"

رهم لـها، وهذه قرينة عىل معاملة سيدهم السيئة بتجويعهم هو ا لذي محلهم عىل رسقة الناقة؛ بدليل نح 

 . (2)رادوا األكل، وهذه شبهة تدرأ هبا احلدود أأهنم 

ف آحاد اجلزئيات عن مقتىض الكيل خل  ـت »: هـ( 790)ت: ويف تقرير ما سبق يقول اإلمام الشاطبي

محافظة عىل ذلك الكيل من ـ الوإن كان لعارض فذلك راجع إىل ،إن كان لغري عارض فال يصح رشعا

 .(3)« جهة أخرى أو عىل كيل آخر

حال الكليات الطبية يف جرياهنا عىل اجلزئيات، تشبه  األدلة الرشعية وما يطرأ عليها من عوارضو

يوصف هذا الدواء  أتاكالعلم بأن مرضا معينا يناسبه دواء حمدد معروف عند األطباء، ولكن قد حيدث 

عارض يمنع من تعاطيه، كأن يكون مصابا بمرض آخر يسبب تعاطي ذلك  لـمريض خاص؛ لوجود

ولو  ، وإنام ألمر خارج،ال لقصور يف ذات الدواءالدواء مضاعفات خطرية، فيمتنع الطبيب عن إعطائه، 

 .(4)زال ذلك العارض لصار ذلك الدواء مناسبا 

يف إطار الفهم الـمنضبط الرشيعة مهيأة تاستقبال كل الطوارئ  »ويف األخري نخلص إىل أن  

للنصوص، والقواعد العامة لـهذه الرشيعة، دون أن يؤدي ذلك إىل حرج يف حياة الناس، ودون أن 

 .(5)«يؤدي ذلك إىل التفريط بالنصوص 

( فقد رصح بتقديم الـمصلحة عىل النص عند هـ 716وأما ما يتعلق بنجم الدين الطويف )ت:

ار   ال   »التعارض من خالل رشحه حلديث  ال  ِِض  ر  و  ـر  وعظموه،  صنيعه الـحداثيونوأشاد ب ،(6)« ض 

                                        
 (.8/384هـ، ) 1424، 3، بريوت، دار الكتب العلمية، ط"السنن الكربى" البيهقي يف أخرجه: - 1

 ( .878-877هـ، )ص: 1434، 1ا، ط، خالد آل سليامن، الرياض، دار كنوز إشبيلي"تعارض االلة اللفظ والقصد"ينظر:  - 2

 (. 2/99،  )هـ  1417، 1القاهرة، دار ابن عفان، ط، الشاطبي، "الـموافقات" - 3

 ( .623، خالد آل سليامن، مرجع سابق، )ص:"تعارض االلة اللفظ والقصد"ينظر:  - 4

 (.524هـ، )ص: 1428، 1، أمحد إدريس الطعان، الرياض، دار ابن حزم، ط"العلامنيون والقرآن الكريم" - 5

ابـن و(، 1/313) "الــمسند"أمحـد يف و(، 2/290: كتاب األقضية، باب األقضـية يف املرفـق، )"الـموطأ": مالك يف أخرجه - 6

كتـاب البيـوع،  "الـمستدرك"احلاكم يف و، 2340: كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، برقم: "سننه"ماجة يف 

 الذهبي.  وافقهو «عىل رشط مسلم وو خيرجاه  صحيح اإلسناا »، وقال: 2345برقم: 
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يف الغفلة  معواضطرب حترير رأيه فيها هبا وتا ندري ما وجه هذا التعظيم يف مسألة اشتبه مقصوده 

ثم اتاعتامد عىل قول الطويف من أجل إحداث  !(1) ما كتبه الطويف يف أصول الفقه سائرعن الوقت نفسه 

 !! ل ما كتبه األصوليون يف علم أصول الفقه عىل اختالف مذاهبهم وتوجهاهتمالقطيعة مع ك

وتا شك أن  هذه اتانتقائية، بتصي ـد األقوال الـمجملة وتفسريها عىل خالف مقصود أصحاهبا، ويف 

ك األقوال  الـمحكمة  التي تا ختدم توجهات الـحداثة دليل  عىل أن  غايتهم هو  ـت ـر  الوقت نفسه ت 

 .رمتاء يف أحضان احلضارة الغربيةاتا

نا تا نجد  والذي يسرتعي النظر من ـقد الطويف يف خصوص هذه الـمسألة سواء مـانتأحدا أن 

عارصوه أو ممن جاء بعده من العلامء، وهذا له دتالة عىل أن  كالمه تا خيرج عن مجلة اتاجتهادات 

بإطالق لـم يفهم  ديم الـمصلحة عىل النصاألصولية الـمدونة يف أصول الفقه، وأن من ينسب إليه تق

، وألجل ذلك فاألقرب إىل نفي التحسني والتقبيح العقليني هو العقدي همـراده، وخاصة أن  مذهب  

 تعارض   الصواب أنه يقصد بالـمصلحة ما دلت النصوص الرشعية عىل اعتبارها، فيكون مآل  

ـواحد، فيقدم أوتاها بالرتجيح عند تعذر بني النصوص يف الـمورد الا الـمصلحة والنص هو تعارض  

 .(2)الـجمع، وهذا معروف مقرر يف كتب أصول الفقه يف باب التعارض والرتجيح 

نفي الرضر والـمفاسد رشعا، وهو نفي عام إتا ما خصصه الدليل، وهذا يقتيض  »قال الطويف: 

ر وحتصيل الـمصلحة؛ ألنا عىل مجيع أدلة الرشع، وختصيصها يف نفي الرض هذا الـحديثتقديم مقتىض 

لو فرضنا أن بعض أدلة الرشع تضمنت رضرا، فإن نفيناه هبذا احلديث كان عمال بالدليلني، وإن و ننفه 

 .(3)« اجلمع بني النصوص يف العمل هبا أوىل من تعطيل بعضهابه كان تعطيال ألحدمها، وتا شك أن  

الطويف إنام هي الـمصلحة التي ثبتت باستقراء  وإذا تقرر ما سبق علمنا بأن الـمصلحة التي يريدها

، حتى أصبحت أصال كليا جيري يف الـحكم مـجرى العموم الرشعية كتابا وسنة   معاين النصوص

 .(4)الـمستفاد من الصيغ 

                                        
... أبـان فيـه عـن بـاع  »من  الـمراجع األصولية األصيلة، وقد وصفه ابن بدران احلنبيل بقوله:  "رشح خمترص الروضة"يعترب  - 1

الــمدخل إىل مـذهب اإلمـام " .«واسع يف هذا الفن، واطالع وافر، وباجلملة فهو أحسن ما صنف يف هذا الفن وأمجعه وأنفعـه 

 (.251-250هـ، )ص: 1417، 1، ابن بدران، بريوت، دار الكتب العلمية، ط"أمحد بن حنبل

ينبغي التنبيه إىل أن التعارض بني األدلة الرشعية تا حقيقة له يف نفس األمر؛ ألن الشارع احلكيم جعلها دتالة عىل مقصوده، وتا  - 2

ل مـا اسـتطاع مـن بـذ، وعليـه لتعارض قائم يف ذهن الـمجتهد للقصور الكامن يف طباع البرشينسب إليه خالف البتة، ولكن ا

 . جهد يف ترجيح الدليل األقوى

 (. 237،  )ص:هـ 1418، 1، الـطويف، بريوت، مؤسسة الريان، ط"نـالـتعييـن يف رشح األربعي" - 3

 (. 4/57، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات"ينظر:  - 4
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وبناء عىل ذلك فإن اتاقتصار يف تقدير الـمصالح عىل ذاتيتـنا ومشاعرنا واحتياجاتنا وإحياءات زماننا 

يمها ومقتضياهتا، فال يعتربه الـطويف وتا غريه، فضال أن  ت عارض  به بـمعزل عن ا
لنصوص وق 

 .(1)النصوص الرشعية

وتا شك  »فقال:  "ارء القول القبيح يف التحسني والتقبيح"يف كتابه الطويف نفسه هو ما رصح به و

شهد لـها مناسبات وإن قلنا باعتبار الـمصالح والـمناسبات، لكنها  أننا نحن وغرينا من الـمذاهب

جاوزة الـحد  يف اعتبار الـمناسبات إىل أن يعترب منها ما تا شاهد له أو ـ، فأما مواّل عليها الدليل الرشع

 .(2)« تا دليل عليه، بل قد خيالف النصوص فليس ذلك من باب اعتبار الـمصالح

 له مـحمالن:ن  عىل النص، فإ الرشعيةمراد الطويف من تقديم الـمصلحة بيان واستكامتا لـ

معنى قوله:  يرجع إىل تفسري النص وتأويله بام يوافق الـمصلحة، فيكونالذي التقديم : أولـهام

، وهذا ليس تقديام يف الـحقيقة ولكنه تفسري عىل ما يفيده ظاهر النص الـمصلحة الرشعية تقديم

خصصناه بالـمصلحة  ، حيث إن الـمقرر عند مجهور العلامء بأن العموم دتالته ظنية، فإذاورشح

الرشعية، فيبقى العمل بالنص يف غري الـموضع الذي خصصته الـمصلحة، وهي ليست أي مصلحة 

، فآل األمر إىل أن الـمخصص هو دليل باتاعتبار جمموع نصوصلـها  تالـمصلحة التي شهدهي بل 

نصوص ، وإذا صح التخصيص بالنص الواحد الـمفيد للظن، فإن التخصيص بمجموع الـمصلحة

 .(3)تصل إىل مرتبة القطع من باب أوىل 

بطريق وإن خالفاها ]أي النص واإلمجاع[ وجب تقديم رعاية الـمصلحة عليهام  »قال الطويف: 

، تا بطريق اتافتيات عليهام والتعطيل لـهام، كام تقدم السنة  عىل القرآن بطريق التخصيص والبيان لـهام

 .(4)«البيان 

اوقال  ، واشتباه من  »م صنيعه بأنه تعطيل ألدلة الرشع: عىل من اهت ردًّ ـم  ه  ، نائم بعيد االنتباههذا و 

وإنـام هو تقديم دليل رشعي عىل أقوى منه، وهو مـتعي ـن؛ لإلمجاع عىل وجوب الـعمل بالراجح، كام 

 .(5)«قدمتم أنتم اإلمجاع عىل النص، والنص عىل الظاهر

                                        
 ( .51هـ، )ص: 1420، 1، أحـمد الريسوين، دمشق، دار الفكر، ط"االجتهاا: النص، الواقع، الـمصلحة"نظر: ي - 1

 (. 123هـ،  )ص: 1426، 1، طالدار العربية للـموسوعات، الـطويف، بريوت، "ارء القول القبيح يف التحسني والتقبيح" - 2

-471هــ، )ص: 1434، 3فتحي الـدريني، بـريوت، مؤسسـة الرسـالة، ط، "الـمناهج األصولية يف االجتهاا بالرأي"ينظر:  - 3

474.) 

 (. 238، الـطويف، مصدر سابق،  )ص:"الـتعييـن يف رشح األربعيـن" - 4

 (.271الـمصدر السابق  )ص: - 5
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عارض أوجب ذلك يف وقت من األوقات؛ من باب : تقديم الـمصلحة عىل النص ليهامـثانو

أو ألن الـمصلحة الـمقدمة أرجح من الـمصلحة التي تضمنها النص، وهذا  الرضورة أو احلاجة العامة

 .(1) صالح الرشعيةمالـموازنة بني الـمـجمله يرجع إىل  معنى ما سبق، وهو يف يف

حال من غري منهج قويم أو معيار مستقيم، وأما تقديم الـمصلحة عىل النص بإطالق كيفام اتـفق الـ

 فهو من العبث الذي تنـزه عنه رشيعة أحكم الـحاكمني، وو يقل به أحد من األئمة الـمرضيني.

 

 الشاطبي باإلمام االحتفاء: الثاين الـمنطلق . 

أصحاب القراءة املعارصة، وجعلوه  لدىبالتبجيل العظيم  هـ( 790)ت: لقد حظي اإلمام الشاطبي

عوا أنهيال حتميا لـام أصله اإلمام الشافعي يف أصول الفقه، بد ع جماتات النصوص عىل حساب  واد  وس 

 !اتاجتهاد العقيل

جعل النصَّ هو السلطة  »بقوله:  هـ( 204)ت: عمل الشافعي م(2010)ت: يصف اجلابريو

لة تا يمكن أن ينتج إتا الـمرجعية األساسية للعقل العريب وفاعليته، وواضح أن  عقال يف مثل هذه الـحا

 .(2)«من خالل إنتاج آخر 

له يف اوحقيقة األمر أن  سلطة النص الرشعي أمر تا خيالف فيه الشاطبي وتا غريه، ومن مجلة أقو

 فالعاو به عىل التحقيق عاو بجملة الرشيعة وتا يعوزه منها يشء ...القرآن فيه بيان كل يشء  »ذلك: 

فعىل رشط أن يتقدم النقل فيكون  ؛مسائل الرشعيةـعىل ال والعقل   اضد النقل  إذا تع »ويقول أيضا:  .(3)«

ـجال النظر إتا بقدر ما يرس  ـيف م العقل   فال يرسح   ،ويتأخر العقل فيكون تابعا ،متبوعا  .(4)« ل  ـه النقح 

 .(5)« حها دون الوحيـبإدراك مصال قّل ـال تستالعقول   »قال ما هو أضح دتالة: و

ن الـمقاصد التي أصلها الشاطبي إنام هي مقاصد النصوص الرشعية ابتداء وانتهاء، وتا وعليه فإ

د عىل ذلك تا من جهة العقل الـمجرد سبيل إىل الوقوف عليها إتا من جهة لسان العرب ، وقد أك 

يث إذا بح ،يف ألفاظه ومعانيه وأساليبه عريب بمعنى أنه ...القرآن عريب والسنة عربية » بقوله:  الشاطبي

عرب يف تقرير معانيها اتاستنباط منه واتاستدتال به مسلك كالم ال حقق هذا التحقيق سلك به يف

                                        
 (.177-176م، )ص:2019، 1مركز نامء، ط ،، حاتم بن عارف العوين،  بريوت"النظر الـمقاصدي وضوابطه"ينظر:  - 1

 (.105)ص: م،1991، 4الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط،  حممد عابد اجلابري، "تكوين العقل العريب" - 2

 (. 4/184، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 3

 (. 4/125، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 4

 (. 63هـ،  )ص: 1412، 1، الشاطبي، السعودية، دار ابن عفان، ط"االعتصام" - 5
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فإن كثريا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل  ؛أنواع خماطباهتا خاصة ومنازعها يف

 .(1)« الشارع خروج عن مقصوا ذلك فساد كبري و ويف ،تا بحسب ما يفهم من طريق الوضع ،فيها

ا من د  ـبيشء جديد، ولكنه تأكيد لـام قرره األصوليون يف كتبهم، ب يف ذلك و يأت نفسهوالشاطبي  ء 

نه تا يعلم من إيضاح مجل علم أل ؛القرآن نزل بلسان العرب دون غريه »اإلمام الشافعي، حيث يقول: 

ومن علمه انتفت عنه الشبه  ،قهاالكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ومجاع معانيه وتفر

 .(2) « التي دخلت عىل من جهل لساهنا

مع الشاطبي ليست ثورة عىل أصول الفقه؛ ألهنا مسلك  ن فالدعوة إىل القراءة الـمقاصديةذإ

الشافعية، كاجلويني والغزايل  أئمة منوتا سيام أساطينه من سبقه من األصوليني، اجتهادي شي د بنيانه 

السالم، وإن كانوا أقل الـمذاهب اعتامدا عىل الـمصالح والـمقاصد؛ تقديام لظواهر والعز بن عبد 

يف استكامل البناء وإحكام اإلمام الشاطبي بمثابة الـمراجعة النقدية  ، وعمل  النصوص عند التعارض

 . (3)وصل مهمة بني السلف واخللف يف تأسيس رصح هذا العلم  حلقة  يعد  ، والتشييد

احتفاء الـحداثيني باإلمام الشاطبي ليس تسليام منهم بنظريته يف الـمقاصد،  ق من أن  فظهر مما سب

والتزاما منهم بـمخرجاهتا؛ فهذا تا يتامشى مع يدعون إليه من القطيعة مع الرتاث، حيث إن  اإلمام 

 طريقتهم ومقتىضتأصيله الـمقاصدي إتا من  ر الناس تعظيام للسلف، وو يستوح  الشاطبي من أكث

 ،قررته اآليات واألخبار أمر   »يف مقدمته بأنه:  "الـموافقات"صف كتابه فو، فهمهم لـمقصود الرشع

 .(4)« د أركانه أنظار النظارـوشي   ،مه العلامء األحبارـورسم معال ،معاقده السلف األخيار شّد و

 .(5)« به أحقَّ  األولون كانل ؛ما فضل   مَّ ث   كان فلو ،األولني خالفةـم من حذر  ـال حذر  ـال » أيضا: وقال

 جتاوزطرة إىل ـبـمثابة القن أصحاب التأويل الـمعارص عندوألجل ذلك كان اإلمام الشاطبي 

 .وفق ما يرونه هم من مقاصدالنصوص 

لكن ال فنظرية الـمقاصد حيتفظ بـها تا مـحالة من حيث الـمبدأ، و »يقول عبد الـمجيد الرشيف: 

، وتا حتى بالـمعنى الذي ورد عند عالل الفايس وحممد الطاهر بن اطبيبالـمعنى الذي ورا عند الش

                                        
 (. 1/39، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 1

 ( .1/20، الشافعي، مرجع سابق، )"الـرسالة" - 2

، 1، هاين حممـود حسـن، الــمنصورة، دار اللؤلـؤة، ط"افرتاءات الـمسترشقني واحلداثيني عىل أصول الرشيعة وأئمتها"ينظر:  - 3

 ( .471، 456-454هـ، )ص: 1442

 (. 1/13، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 4

 (. 3/280لـمصدر السابق )ا - 5
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عاشور، بل بام هي إمكانية جتاوز الفهم الـحريف للنصوص، والنظر إىل ما وراء هذه النصوص من 

 .(1)«حكمة ومقاصد 

صد عند الشاطبي تا صلة لـها بام يريده وحاصل القول إن  الـمباين التي تم  هبا تنسيق الـمقا

د من  لـحداثيون، فالـمقاصد عندهما األساسية والـمنجزة يف مباحث أصول  أركانهمصطلح مـجر 

ها، الفقه، ف ها وتا مسالك  تكشف  ، مفرغة من امليةـفهم يأخذون الـمقاصد كفكرة إجال أ ط ـر  حتكم 

ات الفلسف ما ظهر من مصلحة يف لتمرير معاين اهنزامية وفق؛ لينطقوا بعد ذلك يف تطبيقها مضامينها

 قيود.ـعن كل ال ةالـمتحرر والتصورات الغربية

 
  

 مـحورية العقل يف تقدير الـمصلحة: الثالث الـمنطلق 

، وإعطائه الصالحية الكاملة إن  أهم ما يـميز أصحاب القراءات الـمعارصة توظيف العقل الـمجرد

ومآل ذلك نقل  ا عن إرادة الشارع !تقرير ما يصلح الوجود إىل حد  التأليه بجعله معرب  تفسري الواقع ويف 

 !! ، والنظر إىل كل يشء من خالل عقل اإلنسان واحتياجاتهللسيادة من اهلل إىل اإلنسان

تقوم مصادر الترشيع كلها عىل مصدر واحد هو الـمصلحة  »: م(2021)ت: يقول حسن حنفي

نة أيضا تقوم عىل الـمصلحة باعتبارها الـمصدر األول للترشيع؛ فالكتاب يقوم عىل الـمصلحة والس

»(2). 

عقل اإلنسان قادر عىل تبيني حقيقة الـمصلحة وحقيقة  »: م(2010)ت: يقول حممد عابد اجلابريو

أسباهبا، والـهدف منها، فالعقل أساس األخالق، حتى التي وردت هبا الرشائع؛ ألهنا تقبل التربير 

 .(3)«العقيل 

ألول واألخري هو مصلحة الناس )اهلل غني عن العاملني( فإن لـام كان مقصد الشارع ا »وقال أيضا: 

 .(4)«اعتبار الـمصلحة هو الذي يؤسس معقولية األحكام الرشعية، وبالتايل فهو أصل األصول كلها 

واألصل والبدء هو سلطة العقل، السلطة التي يتأسس  »: م(2010)ت: ويقول نرصحامد أبو زيد

 .(5)«عليها النص ذاته 

                                        
 ( .42-41م، )ص: 2009، 2، عبد الـمجيد الرشيف، بريوت، دار الـمدار اإلسالمي، ط"تـحديث الفكر اإلسالمي" - 1

 ( .2/488م، )2004، 1، حسن حنفي، القاهرة، مركز الكتاب للنرش، ط"من النص إىل الواقع" - 2

 ( .599، )ص:م2011، 1ط بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ، اجلابري،"العقل األخالقي العريب" - 3

 ( .170م، )ص: 2004، 2، حممد عابد اجلابري، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط"الدين والدولة وتطبيق الرشيعة" - 4

 ( .131م، )ص: 1994 القاهرة، دار سينا للنرش، د.ط،، نرص حامد أبو زيد، "نقد الـخطاب الديني" - 5
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م اجلابري وغريه من أصحاب القراءات الـمعارصة هو الدعوة إىل فتح باب اتاجتهاد بال وواقع كال

، ويصبح من غري قواعد وتا ضوابط عىل النصوص الرشعية احلر   حدود وتا قيود، وتسليط التأويل

 .(1)! راها يأن يتعامل مع النص بالطريقة التي  الـحق يفإنسان كل ل

القرآن هو عبارة عن جمموعة من الدتاتات والـمعاين  »: م(2010)ت: يقول حممد أركون

 .(2)« اتاحتاملية الـمقرتحة عىل كل البشـر

كم اعتقادنا الراسخ ومع  ضعت لـجلب الـمصالح، وأن  مبناها وأساسها عىل الـح  بأن  الرشيعة إنام و 

حة من مثل الـمصالح جوهرها هو اعتبار الـمصل التبعية وأن  كثريا من أدلة الرشيعة ومصالح العباد،

النظر يف الـمصالح لن يكون بـمنأى عن النصوص  إتا  أن   الـمرسلة واتاستحسان وسد الذرائع،

ف األول  الـمنصوصة علل األحكام ع  ب  ـ، وإن  تتالرشعية وأرسارها ومعانيها واستقرائها هو الـمعر 

تاج إىل ممارسة طويلة للنظر يف حيحتديد الـمصلحة الـمقصودة رشعا ن  ولـهذا فإإلدراك الـمصلحة، 

فة خاصة ألحكام ـل  النصوص الرشعية، وخربة واسعة يف اتاجتهاد، إىل أن حيصل لدى الـمجتهد أ  

كام لو كان معارشا له حقيقة، بحيث يتوقع احلكم الرشعي قبل   الشارع، وإرث حقيقي لعلم النبي

 .(3)ه هو ما يمثل حكم الشارع معرفة دليله اخلاص، ثم يطمئن بأن الدليل الذي وقف علي

من تتبع مقاصد الرشع يف جلب املصالح ودرء املفاسد،  »هـ(:  660قال العز بن عبد السالم )ت:

مفسدة تا ـها، وأن هذه الـمصلحة تا جيوز إمهالـحصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه ال

س خاص، فإن فهم نفس الرشع يوجب ذلك. جيوز قرباهنا، وإن و يكن فيها إمجاع وتا نص وتا قيا

ومثل ذلك أن من عارش إنسانا من الفضالء احلكامء العقالء وفهم ما يؤثره ويكرهه يف كل ورد وصدر 

ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة و يعرف قوله فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من 

 .(4)« مفسدةـمصلحة ويكره تلك الـعادته أنه يؤثر تلك ال

ولـهذا فالعقل البرشي مهام بلغ من الكامل فال يستطيع اتاستقالل بدرك الـمصالح من مجيع 

ة  الن   يف غريزة   » الوجوه، فهو تي يفلفيها بمنز فس وقو  ة البرص ال  اإليامن  ورعني؛ فإن ات صل به ن الة قو 

مس والن ارصنور العني إذا ات  ك والقرآن كان تـبصي   م  ـبنفسه لوإن انفرد  ،ل به نور الش   يعجز   ير األمور  ال 

ك  وحد   ر   .(5)« اهـه عن د 

                                        
 ( .23-16، )ص:مرجع سابق، أحـمد الريسوين، "االجتهاا: النص، الواقع، الـمصلحة"ينظر:  - 1

 (. 145، )ص:م1996، 2طبريوت، مركز اإلنامء القومي، ، حممد أركون، "تاريـخية الفكر العريب اإلسالمي" - 2

 ( .551، )ص:مرجع سابق، خالد آل سليامن، "للفظ والقصدتعارض االلة ا" ينظر: - 3

 ( .463هـ، )ص: 1424، 1، العز بن عبد السالم، بريوت، دار ابن حزم، ط"قواعد األحكام يف مصالح األنام" - 4

 ( .3/339هـ، ) 1426، 3، ابن تيمية، مجع: عبد الرمحن بن قاسم، الـمنصورة، دار الوفاء، ط"مـجموع الفتاوى" - 5
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العقالء يف الفرتات قد كانوا حيافظون عىل تلك األشياء بمقتىض  »: هـ( 790)ت: قال الشاطبي

بل كان مع ذلك  ،مناصفة بينهمـلكن عىل وجه و هيتدوا به إىل العدل يف اخللق وال ،همـأنظار عقول

فجاء الرشع باعتبار  ،صلحة تفوت مصلحة أخرى وهتدم قاعدة أخرى أو قواعدوامل ،هرج واقعاـال

ة  الو مصلحةـال ف  رد وما يعارضه وجه آخر من مصالح ما يط  ـن من الـوبي   ،كل حني مطلقة يفـالنَّص 

 .(1)«املصلحة 

، ولكن بعد طول جتريب وطول يف الـجملة فالعقل بدون وحي وصوله إىل إدراك الـمصلحة ممكن

ختبط، وقد تا يصل إىل إدراكها عىل جهة الكامل وإنام إىل أجزاء منها، وقد تا يصل إليها مطلقا؛ ألن 

ل  العقل  عنها، وتزي  
ن له الباطل فيحسب الـمفسدة مصلحة، والوحي هنا ـالـغرائز والـميول قد ت ض 

ا هو جوهر الرسالة هو العاصم للعقل من الضالل واتانحراف، والـهادي له إىل سبيل الرشاد، وهذ

 .(2)القرآنية 

جيب أن تا ننظر إىل األدلة النقلية عىل أهنا جمرد ألفاظ فارغة من الدتاتات، بل إهنا آيات  »ولـهذا 

ه ـبينات كام يصفها القرآن الكريم، م متجزة باألدلة العقلية، ومشفوعة بالرباهني الرضورية التي توج 

لة بني العقل والنقل يف اإلسالم، إنام يقابل العقل هو الـجنون، وليس هناك مقاب »، (3)«العقل وحتكمه 

 .(4) « إننا نقرأ النقل بالعقل ونفهمه به، والنقل هو القائد والـهادي والـمرشد

ع بتفضيله أرك باإلمجال حغاية العقل أن يد »: هـ( 751)ت: قال ابن القيم  ،و قبحهسن ما أتى الرش 

وأما كون هذا الفعل  ،لام أن العقل يدرك حسن العدا كوهذ ،ع بتفصيلهه العقل مجلة ويأيت الرش  فيدرك

ذلك الفعل يكون كو ... ،عقدعقل عن إدراكه يف كل فعل و يعجز الامـعني عدتا أو ظلام فهذا ممـال

ت مال ش  لعقل يف ذلك فتأيت ف اسدته أرجح أم مصلحته فيتوق  ول مفمصلحة ومفسدة وتا تعلم العق عىل م 

ائ وكذلك الفعل يكون مصلحة  ،ةفسدلـجح ااصلحة وتنهى عن رـمبيان ذلك وتأمر براجح الب عالرش 

ائعقل ة لغريه والسدلشخص مف ه نه من هو مصلحة له وتنهى عع ببيانه فتأمر بتا يدرك ذلك فتأيت الرش 

 .(5)« قهمن حيث هو مفسدة يف ح

                                        
 (. 3/180، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 1

 (.226، )ص:مرجع سابق، أمحد إدريس الطعان، "العلامنيون والقرآن الكريم"ينظر:  - 2

 (.226)ص: ،مرجع سابق، أمحد إدريس الطعان، "العلامنيون والقرآن الكريم" - 3

 (.256)ص:سابق المرجع الـ - 4

 (. 2/117لقيم، بريوت، دار الكـتب العلمية، د.ط، د.ت، )، ابن ا"مفتاح اار السعاايف" - 5
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حكوما بام يقرره ـم لون العقلسالميني الـممجدين للعقل، جيعبل إننا وجدنا كبار الفالسفة اإل

الفلسفة تفحص عن كل ما جاء يف الرشع، فإن أدركته استوى  »الرشع، فنجد ابن رشد يقول: 

 .(1)«، وإن و تدركه أعلمت بقصور العقل اإلنساين أتّم يف الـمعرفةاإلدراكان، وكان ذلك 

مسائل الرشعية فعىل رشط ـإذا تعاضد النقل والعقل عىل ال »: هـ( 790)ت: ولـهذا يقول الشاطبي

جال النظر إتا بقدر ـفال يرسح العقل يف م ،ويتأخر العقل فيكون تابعا ،قل فيكون متبوعاـأن يتقدم الن

 .(2)« ما يرسحه النقل

، إذ  » إذن للعقل دور يف الرشيعة اإلسالمية يف إدراك الـمصالح، تا يف الـحكم والترشيع ابتداء 

ه هوى مـحضا ينبغي أن يكون العقل تابعا   .(3)تا متبوعا؛ ألن انفالت العقل من قيود الرشع يصري 
 
 

 والـمكان الزمان بتغري األحكام تغري ينكر ال: قاعديف: الرابع الـمنطلق . 

ل ام إلبطال األحكام التي تضمنتها النصوص  اختذ أصحاب القراءات الـمعارصة من هذه القاعدة س 

كل الترشيعات التي ف »، طيات احلياة ومفرزات كل عرصالرشيعة خاضعة لـمعالرشعية، وجعلوا 

ختص أمور الـمعاش الدنيوي والعالقات اتاجتامعية بني الناس، والتي حيتوهيا القرآن والسنة و يقصد 

هبا الدوام وعدم التغري، وو تكن إتا حلوتا مؤقتة احتاج لـها الـمسلمون األوائل، وكانت صاحلة 

 .(4)« وبيئـتهم وكافية لـزماهنم

ما أحرانا أن نستعيد القاعدة الفقهية اجلدلية التارخيية الدقيقة  »: م( 2019)ت:ويقول طيب تيزيني

يف ضبطها لـام نحن بصدده، تلك هي: تغري األحكام بتغري الزمان، نعم تغري األحكام مع القضايا 

ل والنساء واألطفال بتغري األزمنة، وفق تغري الرجا والـمشكالت والـمعضالت والطروح الـمختلفة

 .(5)«والعالقات اإلنسانية وما خيرتقها من تقدم وتراجع ومن ازدهار وختلف 

ولـهذا ففكرة الـحداثة قائمة أساسا عىل الثورة عىل الثوابت وانتهاج سبيل التغيري الـمستمر، وعند 

 اخلروج عن ، أم أنه جنوح إىلذلك نسائلـهم عن جدوى هذا التغيري وقواعده وأهدافه ومـجاتاته

 الـمألوف دفعا للـملل والسآمة !!

                                        
 (. 758، د.ت، )ص:3دار الـمعارف، طالقاهرة، ، ابن رشد، "تـهافت التهافت" - 1

 (. 1/125، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 2

 (.163هـ، )ص: 1426 ،2دار الفكر، ط ،، عبد الرمحن الكيالين، دمشق"قواعد الـمقاصد عند اإلمام الشاطبي" - 3

 (. 153م، )ص:2010، 1، حممد النويـهي، القاهرة، رؤية للنرش والتوزيع، ط"نحو ثوريف يف الفكر الديني" - 4

باتاشـرتاك مـع د. حممـد  "اإلسالم والعرص: حتـديات وآفـا " ، طيب تيزيني، ضمن كتاب"اإلسالم وأسئلة العرص الكربى" - 5

 (. 108-107هـ، )ص: 1420، 2لفكر، طسعيد رمضان البوطي، دمشق، دار ا
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هذه القاعدة تعد  دليال عىل حيوية الفقه اإلسالمي ومرونته وقدرته عىل مواكبة التطورات و

فكم من حكم كان تدبريا وعالجا ناجعا لبيئة يف والـمستجدات التي تتعلق بحياة الناس ومعامالهتم، 

وعىل ذلك جرت سنة الـخلفاء  ،(1) يوصل إىل الـمقصود منهزمن معني، فأصبح بعد جيل أو أجيال تا 

يف حد  الرشب من أربعني إىل ثامنني جلدة لتغري الزمن وضعف  فهذا عمر بن اخلطاب يزيد   الراشدين،

 كنا نؤتى بالشارب عىل عهد رسول اهلل  »قال:  الوازع الديني، فقد جاء عن السائب بن يزيد 

 ر  ـوإم  
 ر  ـمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إم  من خالفة ع   راد  أيب بكر وص   ة 

، مر  ع   ة 

وحكم عيل بن أيب طالب يف خالفته بتضمني  ،(2) « اننيـجلد ثم وا وفسقواـت  ـع  فجلد أربعني، حتى إذا 

اك  ـنَّ ـْصلُِح الـال  يُ  »وقال  ،الصناع عىل خالف ما كان يف السابق  .(3)« اس  إاِلَّ ذ 

إن النصوص الرشعية هي الـمعيار لتحديد مصالح الناس، ف كان هذا التغيري أساسه مراعاةوإذا 

الـمصالح ومعرفة قيمها ومراتبها، فإذا تقرر ذلك رجعت تلك الـمصالح الرشعية عىل النصوص 

ق عليها نفسها بالتفسري وحسن التطبيق عىل الواقع الـمتجدد، وذلك بالتمييز بني احلاتات التي ينطب

كم والـمصالح  »فالفقيه  ،(4)حدد واحلاتات التي تنطبق عليها نصوص آخرىـنص م يستلهم الـح 

رف من عادة الرشع يف األحكام، مستعينا بروح الرشيعة  التي جاءت النصوص لغايتها، مسرتشدا بـام ع 

الـمصلحة، فـرس  وعللها الـمنصوصة والـمستنبطة، فإذا ما توصل إىل هذه الـحكمة وتعرف عىل تلك 

د نطاق تطبيقه ومـجال إعامله عىل أساسها   . (5)«النص  يف ضوئها وحد 

إذن فالـمسألة مبينة يف أساسها عىل حتقيق الـمناط...فالنص حيتاج إىل الـواقع كي حيقق مناطه،  »

 ،واجبوالفقيه من يطبق بني الواقع وال »، (6)«والواقع حيتاج النص كي يقف عىل موارد الرشع فيه 

فلكل زمان حكم والناس  ،الواجب والواقع نيالعداوة ب يتا من يلق ،وينفذ الواجب بحسب استطاعته

 .(7)« شبه منهم بآبائهمأبزماهنم 

                                        
مركز "، الصادرة عن "مـجلة ريـحان"، حممد تركي كتوع، مقال منشور يف "ناقاعديف: ال ينكر تغري األحكام بتغري األزم"ينظر:  - 1

 (. 74-73م، )ص:2020 جوان، 2، العدد:سوريا - "فكر للدراسات والتطوير

 .6779حدود، باب الرضب بالـجريد والـنعال، برقم: : كتاب الـ"صحيحه": الـبخاري يف أخرجه - 2

: "صـحيحه"يف  مسـلم و، 2257: كتاب الشفعة، باب الشفعة فـيام و يقسـم ...، رقـم: "صحيحه": البخاري يف متفق عليه - 3

 .4135كتاب البيوع، رقم: 

 ( .55، أحـمد الريسوين، مرجع سابق، )ص:"االجتهاا: النص، الواقع، الـمصلحة"ينظر:  - 4

 ( .116، )ص:هـ 1420، 8عـامن، دار النـفائس، ط، يوسف البدوي، "مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية" - 5

مـجلة احلوار "، إسامعيل نقاز، مقال منشور يف "آليات التفعيل الـمقاصدي يف الفكر النوازيل بني حركية الواقع ومرونة النص" - 6

 ( .251م، )ص:2015، سبتمرب 10-9جامعة سيدي بلعباس، العدد:  – "الـمتوسطي

 ( .6/139، )مصدر سابق، ابن القيم، "أعالم الـموقعني" - 7
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 بأمور   وإنام أتت   ،هاـعىل حكم كل جزئية عىل حدت   ص  ـالرشيعة و تن   »: هـ( 790)ت: قال الشاطبي

 ...ليست يف غريه خصوصية   ن  ـومع ذلك فلكل معي   ،نحرصوعبارات مطلقة تتناول أعدادا تا ت كلية  

فال يكون احلكم واقعا عليها إتا بعد  ،ة  ص  خَّ ش  م   ة  ـقع معينـوإنام ت ،واألفعال تا تقع يف الوجود مطلقة  

 ،وقد يكون ذلك سهال وقد تا يكون ،مطلق أو ذلك العامـن يشمله ذلك الـمعي  ـمعرفة بأن هذا الـال

 .(1)« ه اجتهاد  وكل  

أنا ورجـالن مـن  دخلت  عىل الن بي  » قال:ف موسى األشعري  من أمثلة ذلك ما رواه أبوو

: ل ني  ج  ي، فقال أحد  الر  تاَّك اهلل عـز  وجـل  » بني عم  رنا عىل بعض ما و  ، وقـال اآلخـر «يا رسول  اهلل، أ م 

ا و   »:النبي مثل ذلك ، فقال  ذ  اهللِ إِنَّ ىل  ه  يلي ع  ْيـهِ ال  ُنو  ل  ص  ع  ر  ا ح  د  ال  أ ح  ل ُه، و 
أ  ا س  د  ِل أ ح  م  ، (2) «« ا الع 

فهذا احلديث أصل عام يف بابه، وهو مبني عىل درء املفاسد، من التعلق باإلمارة والتهافت عىل مكاسـبها 

 ومغانمها .

داء، زياد بن احلارث الص غري أن النبي   (3)دائي نفسه كان له تدبري خمتلف مع زعيم وفد قبيلة ص 

وكنت سـألُته أن ... »: ضمن ما حكاه من قصة إسالم قومه وقدومهم عىل رسول اهلل  -الذي قال 

 .(4)« يؤمرين عىل قومي، ويكتب يل بذلك كتابا، ففعل

ه  عىل قومه خاصة، وكان مطاعا  »: هـ( 751)ت: قال ابن القيم ر  م  ؤ  يَّ إنام سأله أ ن  ي 
ائ  د  ... فإن الص 

م إىل اإلسالم، فرأى النبي ـبَّ ح  ـفيهم م   ه  هم ودعاء  ه إصالح  أن مصلحة  ب ا إليهم، وكان مقصود 

ه  ن ع  ه فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنام سأله الوتاية حلظ نفسه ومصلحته هو فم 
ي ت 
ل  قومه يف ت و 

ن  منها،  ىّل للمصلحة وم  ي   ع  للمصلحةـفو 
ل  ن  ـفكانت ت و  ه هللـت ه هلل وم   . (5)« ع 

 فثبت مما سبق أن األحكام يف أصل وضع الرشع تتغري وفقا لتغري الـمصالح احلقيقية تا الـموهومة ! 

 مفتي وتا احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إتا بنوعني من الفهم:ـوتا يتمكن ال »: قال ابن القيم

                                        
 (. 17-5/14، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 1

 .4744: أبواب اإلمارة، برقم: "صحيحه": مسلم يف أخرجه - 2

داء حي من اليمن،  - 3 وهو حليف لبني احلارث بن كعب، بايع النبي وأذن بني هو الصحايب اجلليل زياد بن احلارث الصدائي، وص 

 (.281هـ، )ص: 1427 ،1ط ،معرفةـدار ال ،بريوتابن عبد الـرب، ، "االستيعاب يف معرفة األصحاب"نظر: . ييديه ويف سفره

 (.3/583) هـ، 1415، 27، ابن القيم، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط"يف هدي خري العباا زاا الـمعاا" - 4

 (.3/584) لـمصدر نفسها - 5
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واألمارات والعالمات، حتى  : فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائنأحدمها

.  حييط به علام 

م النوع الثاينو ك  م به يف كتابه أو عىل لسان رسوله  اهلل: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم ح  ك  الذي ح 

 (1)«يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر. 

 :أي، "رلفجواحيدث للنّاس أقضية عىل قدر ما أحدثوا من " :يززوقول عمر بن عبد الع »

 د  ـألجل ع   ؛ورا و تكن قبل ذلكمفيها أ ع  دون أسبابا يقيض الرش  د  ـج  ـي  
 ع  ا رش   هن  تا أل ،ه منها قبل ذلكـم 

د  ـج  ـم   مانـر الـي  ـبتغ ر  ـيَّ ـغت  ـل إن  األحكام ت  وفال نق، دَّ ورة احلادثةاخبل ب ،ز  ذلك  ل  وك ... تالف الص 

 .(2)«!  عجيب فإنه ذلك علماف ،مرشوعةـال مااألحك عن ارجخ تا أن ه ،الرّشع قواعد من استنباط هو فإن ام

فإذا ثبت أن اتاعتبارات التي تغريت، كانت هي مناط الـحكم، وعليها وألجلها وضع الـحكم،  »

فالبد للفقيه أن يعيد النظر يف ذلك الـحكم، موازنا بني ما تغري وما جـد  لتقرير الـحكم الـمالئم 

وللحالة الـجديدة، ذلك أن الـحكم الذي وضعه الرشع أو اجتهد فيه الـمجتهدون، للوضع الـجديد 

...واتاعتبار هنا إنام هو باألوصاف الـجوهرية التي عليها  و يوضع للحالة الـجديدة التي بني أيدينا

 . (3)« مدار األحكام، فال اعتبار لألوصاف الثانوية أو الشكلية غري الـمؤثرة

األحكام الـمتغرية بمناطات تؤثر فيها ظروف وتوابع، فتغريها أحيانا يوجب أن  والرشع قد ربط »

ه إىل الرشع الذي  يتنزل عليها حكم آخر بحسب الصورة اجلديدة لـمناطه، وهبذا يتبني أن  التغيري مرد 

راعى الواقع وظروفه، وفرق بني ذلك وبني اتاعتداد بالواقع يف فرض األحكام، فاألول: منهج رشعي 

ضعت له قواعده الرشعية الـمنضوية حتت الدليل الرشعي؛ ليتنزل احلكم عىل الواقع كام هو الـمراد  و 

الرشعي . والثاين: حتكيم للواقع يف الرشع، وجعل ذلك ميزانا حتاكم إليه األحكام الرشعية ليثبت منها 

 .(4)«ما قبله الواقع، ويرد  ما يعارضه 

                                        
 ( .2/165، ابن القيم، مصدر سابق، )"أعالم الـموقعني" - 1

 .(1/131)هـ،  1421دار الكتب العلمية، د.ط،  ،، الزركيش، بريوت"الـبحر الـمحيط" - 2

 ( .71-69، أحـمد الريسوين، مرجع سابق، )ص:"االجتهاا: النص، الواقع، الـمصلحة" - 3

، 2، سعد العـتيـبي، الـرياض، مركز الـفكر الـمعارص، ط"عقـالين اإلسالمي الـمعارص من النص الرشعيموقف االتـجاه ال" - 4

 ( .203هـ، )ص: 1434
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الـمصلحةيف توظيف  الـمعارصمزالق التأويل : الـمبحث الثاين  

 

إن  التوسع يف توظيف الـمصلحة دون ضوابط منهجية وثوابت رشعية شكل منزلقا خطريا يف تأويل 

النصوص، وانتهى بأصحابه إىل التحلل من أحكام الرشيعة باسم الـمصالح والنزوع إىل تطبيق روح 

ولكن  العقل يف الدنيا واآلخرة، وتا شك أن الشارع قصد بالترشيع حفظ مصالح العباد  !الرشيعة

الـمجرد تا يستقل بإدراكها عىل جهة التفصيل، وهدايات القرآن الكريم إنام جاءت لتنري السبيل يف 

طريقة إدراكها وبيان وجوه حتصيلها، والغفلة عن هذه احلقيقة خيرج اإلنسان عن مقتىض العدل يف 

ـمعارصة، ويمكن حرص وجوه غلطهم يف األحكام، وقد ظهر ذلك جليا يف أصحاب القراءات ال

 تية:آلتوظيف الـمصلحة من خالل الـمزالق ا

 اخللط بني اعتبار السيا  والقول بتاريـخية النـص :األول الـمزلق. 

أصبح اعتبار السياق بقسميه الـمقايل والـمقامي من الـمسلامت يف البحوث الدتالية سواء عند 

تقرر بأن الـمالبسات اخلاصة التي تصحب وسانية الـحديثة، األصوليني أو اللغوين والـمدارس الل

 اجتهاد يف تأويلأي  صدور الكالم هي جزء تا ينفصل عن بيان مقصود صاحب الكالم، بحيث إن  

 . ورمي يف عامية يف غفلة عن سياقه اخلاص إنام هو رضبة تازب الكالم

من الـمواطن، ولعل نخرم يف كثري ت جد مسلمة السياقـغري أن  الـمتتبع لتأويالت الـمعارصين ي

أشبهها وأشدها التباسا هو القول بتارخيية النص؛ إذ خييل للناظر بادئ األمر أن  القول به فرع عن اعتبار 

حتليل  من جهةمؤثرة فروقا السياق وتازم له، حتى إذا دققنا النظر يف مراد أصحاب التارخيية وجدنا 

 اخلطاب وبيان معانيه الدتالية .

، فلو نظرنا إىل السياق فهو يف منطلق القول يف هذه الـمسألة ينبغي أن يكون من بيان الـمفاهيمو

، وتؤخذ من تاحق الكالم وسابقه، سواء تعلقت مقصوا الـمتكلمجممله يرجع إىل القرائن الدالة عىل 

 ر  د  بخيتص ، تا تدخل حتت احلرص والتخمني » بالـمتكلم أم بالـمخاط ب، وهي
ها ـمشاهد لـها الك 

فينقلها بألفاظ رصحية أو مع قرائن من ذلك اجلنس أو من جنس آخر حتى توجب علام رضوريا بفهم 

 .(1)« مراد أو توجب ظناـال

ولـام كان اعتبار السياق وثيق الصلة بمقاصد الكالم، وجدنا طائفة من الـمفرسين أولوا عناية 

فـمن حقق الـمقصود منها عرف تناسب آيـها،  » عظيمة بـمقاصد السور يف نظم آيات القرآن الكريم،

                                        
 بترصف ( .2/23هـ، ) 1417، 1، الغزايل، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط"صفىـالـمست" - 1
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، ويستدل عليه مقصد واحد يدار عليها أولـها وآخرهاوقصصها، ومجيع أجزائها...فإن كل سورة لـها 

 .(1)«فيها، فرتتب الـمقدمات الـدالة عليه عىل أتـقن وجه وأبدع نـهج 

پ  پ     ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  چ: نزل قول اهلل تعاىل ولـهذا لـام  

ه  ـم  ي  ـن ا ل  ـأ ي   » وا:، وقالاهلل   رسول ذلك عىل أصحاب   قَّ ـ[ ش  82]األنعام:  چڀ     س  م  ن ف 
 «؟ ظ ل 

، إّنام هو كام قال لقمـ ت ظُ كامس يل »: اهلل   فقال رسول ڦ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ نه:ـاُن البـنُّون 

 .(2) « [13]لقامن:  چڄ    ڄ  ڄ    

مراد بالظلم أنواع الرشك عىل ـيدل عىل أن ال سيا  الكالمفإن  »: هـ( 790)ت: قال الشاطبي

 .(3)« كرش  ـد الـلقواع وهادمة   ،وحيدت  ـقواعد الـل رة  ر  ـقـها إىل آخرها مـورة من أولفإن الس   ؛اخلصوص

 لون من شأنع  هذا الـمفهوم، فال بد من حتقيق الـمراد منه عند الـحداثيني، وخاصة أهنم ي   تبيناوإذا 

 حممد أركون ميصفهحيث  ! السياق، بل ويرمون علامء الرشيعة بإهدار سياقات النصوص التارخيية

ونزع  بواسطة عمليات اتانتخاب واتانتقاءتـخلق القراءات الـمؤمنة  »: بقولهم( 2010)ت:

ىل الـمستقبل النصوص من سياقها التارخيي ثم إعادة زرعها يف سياق جديد وإسقاطها عىل الـاميض وع

 .(4)« وعن طريق التأويالت احلرفية

أريد لقراءيت هذه أن تطرح مشكلة و تطرح عمليا قط  هبذا الشكل من قبل الفكر  »ويقول أيضا: 

 .(5)« اإلسالمي، أتا وهي: تارخيية القرآن، وتارخيية ارتباطه بلحظة زمنية وتارخيية معينة 

لذي تا شك فيه أن  الكشف عن ظاهرة إهدار السياق ا »: م(2010)ت: ويقول نرص حامد أبو زيد

علمي بالنصوص الدينية وبقوانني  ي  رضورية لتأسيس وع   يف تأويالت اخلطاب الديني يعد  خطوة  

إنتاجها للدتالة، وهذا هو الـهم  الـملح  الذي جيب علينا أن نتوجه إليه؛ إنقاذا لوعينا العام من اتانعزال 

هى ـقوقع داخل أسوار الـاميض، الذي مهام بلغ بـهاؤه وضياؤه فقد مىض وانتعن حركة التاريخ، والت

»(6). 

                                        
 ( . 1/149هـ، ) 1408، 1ة الـمعارف، ط، البقاعي، الرياض، مكتب"مصاعد النّظر لإلرشاف عىل مقاصد الّسور " - 1

 .6937: كتاب استتابة الـمرتدين والـمعاندين وقتالـهم، باب ما جاء يف الـمتأولني، برقم: "صحيحه": الـبخاري يف أخرجه - 2

 (. 4/27، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 3

، م1996، 2الدار البيضـاء، الــمركز الثقـايف العـريب، طم صالح، ترمجة: هاش، حممد أركون، ": قراءيف علميةالفكر اإلسالمي" - 4

 ( .33)ص:

 ( .212، حممد أركون، مرجع سابق، )ص:"الفكر اإلسالمي: قراءيف علمية" - 5

 ( .91م، )ص:1995، 1، نرص حامد أبو زيد، الدار البيضاء، الـمركز الثقايف العريب، ط"النص والسلطة واحلقيقة" - 6
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وذلك لنص إىل األبد، ل تعطيل  أن نظرة الـحداثة إىل اعتبار السياق هو  ةالسابق وصفيفهم من النص

، بحرص مفعول أحكامه وترشيعاته يف دائرة زمنية ضيقة بحيث تا تتعدى فرتة النزول أو البيئة النبوية

وظروف تطبيقها، وتغري السياقات والظروف  فنصوص الشارع ومقاصده مرتبطة بسياق نزولـها

 .(1)يوجب تغري األحكام، لينتهي األمر إىل اخلروج من سلطة النصوص إىل سلطة البرش 

ويف ضوء ما سبق جاءت الدعوة إىل تفسري القرآن بأسباب تنزيله تا بعموم لفظه، حيث يقول حسن 

لقد نزل الوحي معلنا ألول مرة ارتباط الفكر بالواقع، ونزول كل آية لسبب،  »: م( 2021)ت: حنفي

، ويلزم من ذلك أن  األحكام الواردة يف القرآن الكريم هي (2)«بل معطيا األولوية للواقع عىل الفكر 

 .(3)أحكام تارخيية تصف واقعا أكثر ما تصنع ترشيعا 

بيان رفع اتاحتامتات الـممكنة ب فالـمقصود بهمن اعتبار السياق ما هو مقرر عند علامء الرشيعة  وأما

ثم  وليس سبب النزول إتا معينا عىل كشف دتالة النص،، وحتديده بدقة مدلول النص الرشعي يف نفسه

؛ ألن النصوص الرشعية ختتزن يف ذاهتا مقاصد تهـققنا علـإذا توفرت أسبابه وحت يف كل مّريف النص إعامل

للـمكلف؛ فهي معللة بتحقيق مصالح اخللق، ولكنها حتقق مناط النص يف موضعه  وغايات نفعية

 و   فإذاوقت دون وقت،  مصالح فيكون يفـوز أن خيتلف وجود الجي »الصحيح، ولـهذا 
دت فال بد  ـج 

 .(4)« ارهاتبـمن اع

ذلك أن  إن  الوصل بالظرف والسياق تا يضعف التفاعل الديني يف يشء؛  »يقول طه عبد الرمحن: 

للـمقاصد والقيم  التحقق األولالظروف والسياقات اخلاصة التي وردت فيها اآليات القرآنية أنام هي 

هذه  يتجّدا حتققالتي حتملها هذه اآليات؛ ينتج من هذا أنه كلام جتدد ت الظروف والسياقات، أمكن أن 

 مها يف خمتلف األحوال واألطوار القيم ويتجدد اإليامن هبا، فتكون اآليات القرآنية حمفوظة بحفظ قي

»(5). 

األدوية  إن   »النصوص الرشعية بام تضمنته من مصالح بمثابة األدوية يف عالج األمراض، و وعليه 

ما بقيت األمراض الـمرصودة لـها، وإن الدواء الذي ينجح يف عالج مرض ما، ربام تا يوظف يف  باقية

                                        
ة، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ط"يف إهدار السيا  يف اخلطاب احلداثيظاهر"ينظر:  - 1 هـ، 1437، 1، سعد احلريري، جد 

 ( .75)ص:

 (. 126، )ص:م1983، 2، دار التنوير، ط، حسن حنفي، بريوت"يف فكرنا الـمعارص" - 2

 ( .139، نرص حامد أبو زيد، مرجع سابق، )ص:"النص والسلطة واحلقيقة" - 3

 (. 3/50هـ، ) 1424 ،3دار الكتب العلمية، ط ،، ابن العريب، بريوت"قرآنـام الـحكأ" - 4

 (. 203-202م، )ص:2006، 1، طه عبد الرمحن، الدار البيضاء، الـمركز الثقايف العريب، ط"روح الـحداثة" - 5
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ا من قيمـته...والنصوص القرآنية تا خترج عن حدود عالج حالة أخرى مـخالفة، وهذا تا يـعد   ضًّ غ 

 .(1)«ه ـبهذا الش  

 ما هو إتا إهدار للـمصلحة التي تضمنها،وعند ذلك يتكشف بكل وضوح أن  القول بتارخيية النص 

 »ومن التناقض العجيب أن يتبنى هذا الـمذهب من يزعم أن   جسدا بال روح، النص ليصبح
هذه اتازدواجية يف تا شك أن  ، و(2)! « أساس الوجود كله عنده بل هي ،الـمصلحة أساس الترشيع

وقصور يف التصور، فالتحدث بالقول ونقيضه ليس من شأن العقالء،  الـمعايري تدل  عىل خلل منهجي

 لو كانوا يعلمون !

، بل إنه يتجاوز إىل مساءلتهم عن التزامهم هذا الـم نهج وليت أمر التناقض يقف عند هذا الـحد 

التارخيي فيام كتبوه هم من أفكار ورؤى، فهل يقبلون إسقاط نتاجهم الفكري ووضع مؤلفاهتم يف 

الفكر ، فقط ألهنا مرتبطة بواقع سيايس واجتامعي أنتجت فيه، وبحكم أن الواقع تغري فسيبدأ الـمتحف

ل د   البرشي من جديد دون اعتبار لـام بذلوه من جهد يف التنظري ؟! تا نظنهم يلتزمون ذلك أو خطر يف خ 

 أحدهم أنه يؤصل إلعدام كل قديم فقط ألنه أصبح من الـاميض !

ومن احلداثيني من أدرك هذه التناقضات، فاجتنب سلوك سبيلها، واستحدث طريقا آخر يمكن أن 

ورائد يف الـمنطوق ولكنها متغرية يف الـمفهوم،  ثابتة   عنده فالنصوصيصطلح عليه بتارخيية الفهم، 

إن  الكيفية التي  »، حيث يقول: م(2004)ت: ه الـتوجه هو الـمفكر السوداين أبو القاسم حاج محدهذ

فهم هبا القرآن يف مرحلة تارخيية معينة تا تعني أن  الفهم كان خاطئا بالقياس إىل تلك الـمرحلة، فذلك 

مفهومية التجربة  حظهم من القرآن ضمن خصائص واقعهم وأبعاده التارخيية، ولكن اخلطأ يف تطبيق

السلفية عىل خصائص واقع مغاير بأبعاد تارخيية مغايرة، وحتسبا هلذه الـمتغريات التارخيية يف الواقع، 

مع بقاء القرآن كام هو مستمرا وخالدا، فقد جعل اهلل الـمنهج مرادفا للقدوة النبوية، وجعل النفاذ إىل 

 . (3) «قرآن الـمكنون بالـمنهج هو البديل عن الفهم السلفي لل

لوواضح جدا أن غاية الـحداثيني و تت وهي القطيعة مع الرتاث، مع تطوير الوسائل واألساليب  بد 

ة،  من خالل مناهج جديدة استقتها من الثقافة الغربية والدراسات اللسانية الـحديثة، يف كل مر 

عدد مضمون النص بتعدد فيت وخصوصا الـمنهج البنيوي الذي يلغي الـمؤل ف ويـحل القارئ مكانه،

                                        
 سري .(. بترصف ي194م، )ص:2005 ،6، حممد الغزايل، رشكة هنضة مرص، ط"قرآنـظرات يف الـن" - 1

 (. 570-2/569، )مرجع سابق، "من النص إىل الواقع" قرر ذلك حسن حنفي يف كتابه - 2

 (. 334ص:) هـ، 1417، 2بريوت، دار ابن حزم، ط ، أبو القاسم حاج محد،"ثانيةـالـمية اإلسالمية العال" - 3
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بل  ! من تأويل ليس له ثوابت، وهو قابل لكل ما يراد منه نصٌّ مفتوح ومن هنا فإن  القرآنالقراء ! 

 األحرى أنه قابل لكل ما يريده الغربيون منه باستثناء ما فهمه أئمة اإلسالم عرب القرون الـامضية !

لـجميع الـمعاين، وتا يمكن ألي  فالقرآن هو نص مفتوح »: م(2010)ت: يقول حممد أركون

 .(1)«تفسري أو تأويل أن يغلقه أو يستنـفده بشكل هنائي 

النص عند  نفإ ومكمن اخلطأ يف تارخيية الفهم هو اخللط بني مقصود من النص والفهم للنص،

ن ولك بسبب تغري الواقع! الذي قصده صاحب الكالمالـمتكل م به له معنى مقصود، وتا يتغري الـمعنى 

فهم مقصود الـمتكلم بالنسبة للسامع أو القارئ خيتلف تبعا للـمنهج الذي تبناه يف حتليل الكالم، 

عىل تأصيله من خالل علم أصول الفقه، والذي تا  اإلسالمية وتقرير هذا الـمنهج هو ما تتابعت األمة

سلف وقع فيها ، وحيث إننا تا ننكر أن فهوم اليزال يمثل حامي الرشيعة من العبث يف نصوصها

يف معرفة مقصود الشارع من كالمه؛ من أجل اتاعتقاد والـعمل به اخلالف، ولكنه اجتهاد منهم 

 وليس تأثرا بالواقع الذي عايشوه، ولو كان األمر كذلك لكانتوحتكيمه يف مستجدات الـحياة، 

ل حسب األهواء واألغراض، وحتمل ماتا حتتمله من ال كل ـمعاين، وعليه فاأللفاظ الرشعية مائعة تؤو 

تا جيوز اعتبارها، فضال أن يتخذ سبيلها منهجا لفهم وقراءة ثبت تأثري الواقع عليها فهي قراءة مـخطئة، 

 نصوص الشارع .

جوهر القول بتارخيية النص هو إقصاء القرآن الكريم عن موقع بناء عىل ما تقرر سابق نقرر بأن  و

بالفكر الغريب  -بعد ذلك  – استبدالهتارخيه الذي نزل فيه، ليتم وإلغاء مرجعي تـه؛ ألنه مـختص بالقيادة 

فاإلنسان سي د نفسه، ويمكنه ، والتحرر عن كل القيود األخالقيةالقائم عىل تـمجيد الـحياة الـامدية 

 بدون وحي أن يتدبر شؤون دنياه !

 

 القصور يف استقراء مصالح النصوص وِحكمها: الثاين الـمزلق. 

ن أن الكالم يف الـمصالح الرشعية محى مستباحا لكل من علم شيئا منها، فكل من حسب الـحداثيو

الرأي ومدركات عقله فله أن يفتي بناء عليها، فيكون كل عاقل مفتيا  ئبادبظهر له يشء من الـمصالح 

نام وو يعلموا بأن أصل اعتبار الـمصلحة يف اتاجتهاد إ ! من غري أن يكلف نفسه عناء طلب العلم فقيها

فأمكنه ذلك من استيعاب الـمسألة الـمبحوثة من كل الوجوه، فيحيط  تبحر يف علوم الرشيعةهي لـمن 

علام بام انطوت عليه من مصالح ومفاسد، ومعرفة مراتبها وأوتاها بالرتجيح عند التعارض، وكل هذه 

                                        
 (. 145، )ص:مرجع سابق، حممد أركون، "تاريـخية الفكر العريب اإلسالمي" - 1
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الصحابة واألئمة  قاة من النظر يف نصوص القرآن والسنة مع اتاستهداء بآثارـاألمور إنام هي مست

 تا زال علامء الرشيعة حيذرون من اخلوض يف هذا الـميدان لغري الـمتأهل.لذلك ، والـمجتهدين

بعبارات يف غاية  "الـموافقات"يف مقدمة كتابه  هـ( 790)ت: وقد ألـمح إىل ذلك اإلمام الشاطبي

حتى يكون  ؛فيدـتأو مس   فيد  ـم   ر  ـظ  ـتا يسمح للناظر يف هذا الكتاب أن ينظر فيه ن   » اإلحكام فقال:

 ب  إىل التقليد والتعص   د  خل  ـغري م   ،هاـها ومعقولـمنقول ،ها وفروعهاـأصول ،من علم الرشيعة ان  ـريّ 

 ة  ـم  ك  ـوإن كان ح   ،بالعرض ة  ـتنـفيه ف ع  ود  خيف عليه أن ينقلب عليه ما أ   ؛فإنه إن كان هكذا ،للمذهب

 .(1) « موفق للصوابـاهلل الو ،بالذات

وتا تتبني  »: فبني  صفة من جيتهد بناء عىل الـمقاصد، فقال هـ( 1176ويل اهلل الدهلوي )ت: وتابعه

، واستبد يف الفنون اإللـهية عن آخرها، وتا يصفو متكن يف علوم الرشيعة بأرسهاأرساره إتا لـمن 

، ومأل قلبه برسٍّ وه   كان مع ذلك وقاد الطبيعة، سيال بي، ومرشبه إتا لـمن رشح اهلل صدره لعلم  لـدين 

عرف كيف يؤصل األصول، ويبني القرحية، حاذقا يف التقرير والتحرير، بارعا يف التوجيه والتحبري، قد 

 .(2) « عليها الفروع، وكيف يمّهد القواعد ويأيت لـها بشواهد الـمعقول والـمسموع

 يطيل التأمل وجييد التثبتة أن عىل الباحث يف مقاصد الرشيع »هـ(:  1394وقال ابن عاشور )ت:

ألن تعيني مقصد رشعي كيل أو جزئي أمر  ؛يف ذلكإياه والتساهل والت ع و ،يف إثبات مقصد رشعي

 .فيه خطر عظيم أففي اخلط ،تتفرع عنه أدلة وأحكام كثرية يف اتاستنباط

لذي يريد انتزاع املقصد فعليه أن تا يعني  مقصدا  رشعيا  إتا بعد استقراء ترصفات الرشيعة يف النوع ا

، وما حصل هلم من ممارسة قواعد الرشع، اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستيضء بأفهامهمالرشعي منه، وبعد 

 .(3)« فإن هو فعل ذلك اكتسب قوة  استنباط يفهم هبا مقصود الشارع

ة العلامء يف تبني الـمقصد الترشيعي من النص وحرصهم عىل متييز  » الـمناسبات ومن هنا نفهم دق 

واإلخاتات التي اعتربها الرشع وتلك التي عطلها وو يلتفت إليها وو حيكم بـموجبها، وتا اقام لـها 

وزنا، ويف ذلك شاهد ايضا عىل الـحذر الذي تـحل وا به يف هذه الـمضايق، وخوفا عىل التقول عىل اهلل 

 .(4)«يف مقاصده 

                                        
 (. 1/387، )مصدر سابق، الشاطبي، "الـموافقات" - 1

 ( .39-1/38) هـ، 1438، 3دمشق، دار ابن كثري، ط، ويل اهلل الدهلوي، "حجة اهلل البالغة" - 2

 ( .124ص:هـ، ) 1427، ابن عاشور، القاهرة، دار السالم، د.ط، "مقاصد الرشيعة اإلسالمية" - 3

 ( .187-186، )ص:مرجع سابق، سعد العـتيـبي، "الـمعارص من النص الرشعي موقف االتـجاه العقـالين اإلسالمي" - 4
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ما تعلق  ض عليها انطالقا من اعتبار الـمصلحة،ر  ـالتي اعت  وومن الـمسائل الرشعية الـمنصوصة 

بالعدة الرشعية للمطلقة، حيث يدعي أصحاب القراءة الـمعارصة وجوب إلغائها يف وقتنا احلارض؛ 

كشف لبآتات ا عن طريق الكشف الطبي ألن احلكمة من العدة هو استرباء الرحم، وذلك ممكن

 الـمرأة ومعرفة ذلك يف ثوان معدودة !حيث يمكنها اتاطالع عىل ما يف رحم  ،احلديثة

ة الـمرأة الـمطلقة أو الـمتوىف عنها زوجها، جتد  »فيقول عبد الـمجيد الرشيف:  وانظر بالـمثل إىل عد 

د من عدم محلها؛ ولذلك فرضت عليها دون الرجل الذي يمكنه  "استرباء"أن  العربة منها  رمحها والتأك 

ة  معينة. فهال  تغني عنها يف عرصنا الوسائل العلمية الثابتة، والبسيطة الزواج بغريها من دون تربص مد 

د من محل الـمرأة من عدمه ؟ أم ينبغي إغامض األعني عن  يف الوقت نفسه، والتي يمكن بواسطتها التأك 

كل  ما جد  يف مـجال الطب  وعلوم الـحياة من معرفة يقينية بأمور كانت مـجهولة زمن الوحي، 

ك بحرفية النصوص من غري مـحاولة فهم الغرض منها عىل  والركون إىل الوسائل البدائية، والتمس 

م العلم   .(1)«ضوء تقد 

متفيقهني عن أحكام عدة الـمرأة وما يتعلق هبا من مسائل يف أبواهبا لوجدهتم ـهؤتاء ال ناولو سأل

من مسائل أخرى يف  أصحاب جهل مطبق ! فكيف جيرؤون عىل الكالم يف مسألة لـها تعلق بام تقرر

 الباب نفسه ؟!

ختص بالـمرأة التي حتيض؛ وأما ـاتاسترباء إنام هو م حكمة   من   ر  ك  والواقع أهنم جهلوا بأن ما ذ  

فال وجه تاستربائهن؛ ألنه تا يتوقع احلمل من اليائس والصغرية، غريها من اليائس والصغرية واحلامل 

عىل ثالثة أشهر و  اليائس والصغريةعىلالعدة  ضت ـر  ومع ذلك ف   وأما احلامل فقد ظهر حـملـها،

وهي إعطاء فرصة للزوجني للمراجعة، وهذه  لـحكمة أخرىوذلك احلامل إىل أن تضع محلـها؛ 

أيضا، ولـهذا إذا ثبتت براءة رمحها بآتات الكشف احلديثة  الـمصلحة موجودة قائمة يف حق احلائض

 .فإن العدة باقية حتقيقا لـمصلحة الرجوع

فإن قيل بأن الـمتوىف عنها زوجها قد فرضت عليها العدة، وتا يتصور الرجوع يف حقها، والكشف 

 هتا؟د  ـالطبي كفيل باسترباء رمحها، فام وجه بقاء ع  

فجوابا عىل ذلك يقال بأن هناك حكام أخرى من العدة غري استرباء الرحم واحتامل الرجوع، فقد 

مجلة من احلكم التي قصدها الشارع من عدة الـمتوىف عنها  (هـ 587الكاساين احلنفي )ت: بـنيَّ 

ا ت   »: زوجها، فقال  و  ن بف  ز  ح  ـار الهإلظ ب  ج  ـوأهن 
ها عظيمة   إذ الن كاح كان نعمة   ؛ن كاحال نعمة   ت   ؛يف حق 

                                        
 ( .85-84، )ص:م2008، 2بريوت، دار الطليعة، ط، عبد الـمجيد الرشيف، "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ" - 1
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وج كان سبب  إف ة فوجب عليها ال ،مسكنـوال ،وةس  ها، وإيفائها بالن فقة، والك  ها، وعفاف  ت  انصي ن  الز  عد 

ا لل ت  الن  إظهار  و   ب ف 
ن  ز   .(1)« اعمة، وتعريفا لقدرهح 

التي انطوت عليها أحكام  قراء الـمصالحـالقصور يف استوالذي أوجب لـهم هذا السقوط هو 

النصوص، ولـهذا وجدنا الشارع و يفرض العدة عىل غري الـمدخول بـها؛ ألن رمحها بريئة بيقني، وتا 

 رش   ـوجود ع   مصلحة يف الرجوع؛ لعدم
 بالدخول. حاصلة   ة 

هو  صالحمع الغفلة عن بقية الـم مصاحلها الـمقصودةولـهذا يتقرر بأن تفسري النصوص بجزء من 

وانسالخ من  ، وسلوك هذا السبيل هو تعطيل ألوامر اهلل ونواهيه،خلل منهجي يف تعليل األحكام

 وكفى بذلك مفسدة. الدين مجلة،

 

 الـمصالح عند الرتجيح بمراتب اجلهل: الثالث الـمزلق. 

، لكنه "إنشاء  "مثالته يكتفي من الشارع بتقريره دليل الـمصلحة ـاخلطاب احلداثي يف كثري من ت  »

هيمل دور الشارع يف طريقة تقديم هذا الدليل ومعايرته، وهيمل رشوط إنتاجه الـمبحوثة يف كتب 

 الـوحي .األصول، وجيعل منه منشئا مستقال ألحكام تعارض حمكم 

مركزية فالطرح احلداثي لنظرية الـمصلحة ينتهي إىل أن  الرشيعة الساموية أد ت مهمتها ببيان 

 .(2)« رضية أخرى بالطوب الـمصلحي !أ، وعلينا أن نبني رشيعة الـمصلحة

يؤدي إىل تفويت مصلحة تا وحقيقة األمر أن اعتبار الـمصلحة وبناء األحكام عليها يشرتط فيه أن 

آكد منها، وهذا حيتاج إىل ملكة خاصة متكن الناظر من معرفة مراتب الـمصالح؛ من أجل تقديم أخرى 

 األقوى عند التعارض، وكل هذا مقرر يف أحكام الرشيعة الـمنصوصة عىل أحسن الوجوه وأكملـها .

قد القول اجلامع أن الرشيعة تا هتمل مصلحة قط، بل اهلل تعاىل  »: هـ( 728)ت: قال ابن تيمية

لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الرشع و يرد به فأحد األمرين  ...النعمة،  أكمل لنا الدين وأتم  

 قدهـوإن اعت أو أن ه ليس بمصلحة   ،ر  ث و يعلم هذا الن اظيمن حعليه  تازم له، إما أن الرشع دل  

؛ ألن  الم يتوهم الناس أن اليشء ينفع يف  منفعة احلاصلة أو الغالبة، وكثريا  ماـهي ال مصلحة  ـصلحة 

ى  ى  چ  :ميرسـمرضة، كام قال تعاىل يف اخلمر والـالدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بال

 .(3)« [219]البقرة:  چائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ  

                                        
 ( .3/192، )هـ 1406، 2بريوت، دار الكتب العلمية، ط، الكاساين، "بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع" - 1

ثـري، "غمرات األصول" - 2  ( .68-67، )ص:مرجع سابق، مشاري الش 

 ( .345-11/344، ابن تيمية، مصدر سابق، )"مـجموع الفتاوى" - 3



 26 

مفاسده عىل مصاحله الـمتوقعة، قد يصبح يف أحوال خاصة ـثم إن  رشب اخلمر الذي حرم ترجيحا ل

د  مقصد  احلفاظ عىل  »احا إذا أدى اجتنابه إىل مفسدة أكرب من مفسدة رشبه؛ ألن  مب ب  الـخمر يـهد  رش  

العقل، وهو حمرم حفاظا عىل هذا الـمقصد، فإذا توقف حفظ النفس عىل رشب اخلمر جاز ذلك؛ ألن 

العقل فإنه منقطع ، وألن النفس إذا فاتت ففواهتا دائم، وأما فوات حفظ النفس مقدم عىل حفظ العقل

 .(1) «تارتفاعه بالصحو بعد ذلك 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ ورد النهي الرصيح عن اختاذ الزنى وسيلة للكسب، فقال تعاىل: قد و

ي   [، ونـهى النبي 33]النور: چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         ک  
ر  الب ـغ  ـه  عن م 

با للـامل، فقدم مصلحة العرض وألغى مصلحة ، فحرم تعاىل ارتكاب الفاحشة تساهال بالعرض وطل(2)

 .(3) عرضمصلحة الـامل متأخريف عن مصلحة حفظ الالـامل،  فدل  ذلك عىل أن  

واألمثلة كثرية يف القرآن الكريم دالة عىل وجوب معرفة مراتب الـمصالح وأوتاها بالتقديم، 

اصل بني الـمصالح، واتاحتكام وتؤسس يف الوقت نفسه قواعد  حمكمة  الغاية منها فك  التعارض احل

 إليها هو تطبيق لروح الرشيعة السائرة يف أحكامها.

لت رشائع دينه ال تي وضعها بني عباده وجدهتا تا خترج عـن  »: هـ( 751)ت: قال ابن القيم وإذا تأم 

حتصيل الـمصالح اخلالصة أو الراجحة بحسب اإلمكان، وإن تزامحت قـدم أمههـا وأجلهـا وإن فاتـت 

مها، وتعطيل الـمفاسد اخلالصة أو الراجحة بحسب اإلمكان، وإن تزامحـت عطـل أعظمهـا فسـادا أدنا

باحتامل أدنامها، وعىل هذا وضع أحكم احلاكمني رشائع دينه، دال ة عليه شاهدة له بكامل علمه وحكمتـه 

ـ ارتضـاع مـن ريعة وـولطفه بعباده وإحسانه إليهم، وهذه الـجملة تا يسرتيب فيها من له ذوق مـن الش 

ثـدي ـها وورود من صفو حوضها، وكلام كان تضل عه منها أعظـم كـان شـهوده لــمحاسنها ومصـاحلها 

وال يمكن أحد من الفقهاء أن يتكّلم يف مآخذ األحكام وعللها واألوصـاف الــمؤثريف فيهـا حقـا أكمل، 

 .(4)« وفرقا إال عىل هذه الّطريقة

                                        
 (.213، )ص:مرجع سابق، عبد الرمحن الكيالين، "قواعد الـمقاصد عند اإلمام الشاطبي" - 1

: "صـحيحه"مسـلم يف و. 5643اب مهر البغي والنكاح الفاسد، بـرقم: كتاب الطالق، ب: "صحيحه": البخاري يف متفق عليه - 2

ن ور، برقم:  ، والن هي عن بيع الس   .1567كتاب الـمساقاة،  باب حتريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي 

 1435: 1ر العاصـمة، طالريـاض: دا، أسامء الــمدين، "قواعد الرتجيح بني الـمصالح الـمتعارضة يف الفقه اإلسالمي"ينظر:  - 3

 (.215، )ص:هـ

 .(2/22تابن الـقيم، مرجع سابق، ) "مفتاح اار السعاايف" - 4
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معرفتها إتا  التي تقوم هبا أحوال العبد تا يعرفها حق  صالح مـال »: هـ( 790)ت: الشاطبيقال و

والذي خيفى عليه منها أكثر من الذي  ،وليس للعبد هبا علم إتا من بعض الوجوه ،خالقها وواضعها

أو  ،أو يوصله إليها عاجال تا آجال ،مصلحة نفسه من وجه تا يوصله إليها فقد يكون ساعيا يف ،يبدو له

بـي أو يكون فيها مفسدة  ،املةيوصله إليها ناقصة تا ك ـر  فال يقوم خريها  ؛مصلحةـموازنة عىل الـال يفت 

وهو معلوم مشاهد بني  ،وتا جينى منه ثمرة أصال ،ا تا يتم له عىل كامله أصالأمر   ر  ـب  د  وكم من م  ، برشها

ه الذي وضعه فالرجوع إىل الوج ؛فإذا كان كذلك ،فلهذا بعث اهلل النبيني مبرشين ومنذرين ؛العقالء

 .(1)« عىل الكامل بخالف الرجوع إىل ما خالفه قيحقوالت ،مصلحةـالشارع رجوع إىل وجه حصول ال

تعطيل وقد أدى اجلهل بمراتب الـمصالح عند أصحاب القراءة املعارصة من احلداثيني إىل 

منها النص النصوص حتت مسمى اتباع الـمصلحة، وذلك دون الـموازنة بني الـمصلحة التي تض

 والـمصلحة التي يزعمون اعتبارها بمعرفة مرتبة كل منها وما هي أوتاها بالرتجيح!

ڈ  ژ  ژ  ڑ           چ ومن أمثلة ذلك تعطيلهم عقوبة القصاص الواردة يف قول اهلل تعاىل: 

، الـحياة الـمعارصة مقتضيات مع يتناىف تطبيقها أن زاعمني [،178]البقرة: چک  ک  ک  ڑ

 هة إمكانية اخلطأ يف العقوبة، وتا يمكن تصحيح اخلطأ إتا باحلفاظ عىل حياة الـمتهم.من ج

الدولة العرصية هي التي تستأثر وحدها بمامرسة العنف الـمرشوع  »يقول عبد الـمجيد الرشيف: ف

ا كان عىل أصناف الـمجرمني، بعد ما كان حيق لويل الـمقتول أو الـمظلوم عموم ا أن وإنزال العقاب أي 

يبارش بنفسه هذا العنف يف ظل النظام القبيل ويف غياب مؤسسات الدولة، فال يشء يمنع من القيام 

بخطوة أخرى وإلغاء عقوبة اإلعدام، وتا سيام أن  ن ظم احلياة الـمعقدة يف احلوارض الكربى تا تضمن 

األبرياء، فإذا كان تاليف إطالقا عدم اخلطأ يف األحكام التي يصدرها القضاة، والتي قد يذهب ضحيتها 

 .(2)«اخلطأ بوجه من الوجوه ممكنا إذا ما حوفظ عىل حياة الـمتهم، فإنه يصبح مستحيال عند قتله 

ـمصلحة ، وهي معارضة لالشخصيةوهذه الشبهة الـمثارة إنام فيها مراعاة لـمصلحة الـمجني عليه 

 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ الـمقررة يف قوله تعاىل:  العامةالـمجتمع 

 قتل؛ـه الإذا علم أن  جزاء   لكل من يفكر يف القيام بجريمة القتل ع  [، ففي إعدام القاتل رد  179]البقرة:

 .(3)ل  يف الردع واتانزجارـعقوبة  القت فال تعادل   ،ةـل  ب  ـج  ـيشء عىل اإلنسان يف ال حياة أعز  ـفإن ال

                                        
 (. 1/537، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 1

 ( .69-68، )ص:مرجع سابق، عبد الـمجيد الرشيف، "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ" - 2

 (. 2/136، مرجع سابق، )، ابن عاشور"التحرير والتنوير"ينظر:  - 3
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ويكفي غلبة الظن كام هو معلوم يف مجلة ل بي ـنة، ك موجود يففهو طأ يف التقدير خلاحتامل اوأما  

 يف البينات لكان سبيال إلفالت كثري من الـمجرمني من العقاب الزاجر.ولو رشطنا القطع الرشيعة، 

 ل؟ـت  ـق  ـن بدل أن ي  ج  س  فإن قيل بأن القاتل تا يفلت من العقاب ولكنه ي  

صود من العقوبة وهي الردع، بل يزيد من معدل حقق الـمقـن تا يج  فيقال جوابا عن ذلك بأن الس  

مئ  ىئ  چ واقع الـمجتمعات التي تا تطبق عقوبة اإلعدام أكرب شاهد عىل ذلك،  الـجريمة، وإن  

 .[ 50]الـامئدة: چيئ  جب  حب  خب  مب     

 يعتربونالفقهاء الراسخني يف علم الرشيعة  تـخب ط أصحاب القراءة الـمعارصة نجد الفخوعىل 

منهج أصيل مستوحى من نصوص الكتاب والسنة نفسها، ومن  ق  ـف  ة يف مقابل النصوص و  الـمصلح

چ قول اهلل تعاىل: أن  عقوبة الزاين غري الـمحصن وردت  يف كتاب اهلل حمكمة تا لبس فيها يف  أمثلة ذلك

ومع ذلك نجد الفقهاء أمجعوا عىل أنه [، 2]النور: چٺ    ٺ  ٺ    ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

وهذا الرشط ليس  لـجلد الزاين أتا  يتسبب عنه إتالف له أو لبعض حواسه أو قواه العقلية،يشرتط 

لـام تقرر يف نصوص القرآن الكريم من مراعاة مراتب تعطيال للنص القرآين، ولكنه إعامل منهم 

مصلحة حفظ النسل متأخريف عن مصلحة أن  الـمصالح وتقديم أوتاها بالرتجيح، ومن ضمن ذلك 

 .(1) وهو الـمعيار الـذي تأسس عليه هذا الرشط، عقلحفظ ال

أنه تا يستقل بـمنهج اإلنسان مستخلف يف األرض، ومقتىض ذلك ونخلص يف األخري إىل أن  

باخللق وتيسريا  حه يف احلياة؛ ألن الـمنهج وضعه السيد احلقيقي يف هذا الوجود، رحـمة  ـحتصيل مصال

تفهم هذا الـمنهج وتنزيله عىل حياته بشكل صحيح كام أراد عليهم، فيكون قصارى جهد اإلنسان يف 

 .(2)واضعه عز وجل 

                                        
هـ،  1415: 2، يوسف حامد العاو، الرياض: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، ط"الـمقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية" ينظر: - 1

 (.190)ص:

 (.286، أمحد إدريس الطعان، مرجع سابق، )ص:"العلامنيون والقرآن الكريم"ينظر:  - 2
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لتأويل آيات القرآن من خالل توظيف الـمصلحةالـمبحث الثالث: نـامذج مـختاريف   

هذا الـمبحث يف جوهره هو استمرار لـام ألـمحنا إليه يف الـمبحثني السابقني من تأصيالت منهجية 

القراءة الـمعارصة وكشف ما فيها من مغالطات أو التنبيه عىل ما فيها من سواء من جهة منطلقات 

يف اإليضاح، وتقرير هذه األصول، سأذكر مجلة من القضايا التي اشتهر فيها الدعوة  مزالق، ولكن زيادة  

 يف غريها من الـمسائل . تكون نرباسا هيتدى بهل ؛إىل القراءة الـمعارصة، وبيان مكمن الغلط فيها

 

 الـمرياث يف بالرجل الـمرأيف مساوايف إىل الـدعويف: األول لـنموذجا 

خلفات الـحداثة الغربية ما نراه من دعوة رصحية إىل الـمساواة الـمطلقة بني الرجل والـمرأة، ـمن م

، وأثاروا شعارعىل أن  الـمرأة مضطهدة بسبب جنسها، وقد تلقف الـحداثيون هذا الـ ت  ي  ن  ـوالتي ب  

اصطدموا بجملة من الترشيعات القرآنية التي الشارع  الـمرأة  من أحكام، وبه ل ما خص  الشبهات حو

 اميز رصيح بني الرجل والـمرأة يف األحكام، ولعل أبرزها ما ورد يف قول اهلل تعاىل يف شأن مرياثـفيها ت

وقوله تعاىل: [، 11]النساء: چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   چ: األوتاد

 چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ چخوة واألخوات: يف مرياث اإل

حيث تفيد هاتان اآليتان رصاحة بإعطاء الذكر مثل حظ األنثيني، وتدل آية مرياث [، 176]النساء:

 الزوجني عىل مثل ذلك، وتدل آية مرياث األب واألم عىل مثل ذلك أحيانا .

اجلاهيل اتاجتامعي ام اإلرث بالواقع فسلكوا طريق التأويل الـمصلحي التارخيي، حيث ربطوا نظ

الذي حيرم الـمرأة من الـمرياث، فكان مقتىض التدرج يف الترشيع حيتم أن تعطى الـمرأة نصف ما 

 يعطى الرجل؛ متهيدا لترشيع الـمساواة بينهام، وهو مبدأ مقرر ومقصد معترب يف غالب أحكام الرشيعة.

ديد إذن هو وضع حد  للفوىض واتاستئثار بفرض فالتح »: م(2010)ت: يقول نرص حامد أبو زيد

يف سبيل نصيب للـمحروم هبدف اتاقرتاب من حتقيق الـمساواة يف أفق احلياة اتاجتامعية، وكل اجتهاد 

حتقيق هذه الـمساواة التي هي مقصد أصيل وهدف أسمى للحياة الدينية؛ إنام هو اجتهاد مرشوع، أو 

 .(1)«قاصد الكلية للرشيعة لنقل: هو اجتهاد يف نفس اجتاه الـم

عادات اجلاهلية، ومن الظلم الواقع عىل الـمرأة بسبب  وتا شك أن  القرآن الكريم بترشيعاته رفع

خشية انتقال الـامل بزواج البنت فيذهب إىل غريب عن العائلة أو عجزها  ذلك حرماهنا من الـمرياث

ة يف تقرير حق الـمرأة يف الـمرياث، فقال عن الـمشاركة يف الدفاع عن القبيلة، فجاءت اآليات رصحي

                                        
 (. 233م، )ص:2000، 2، نرص حامد أبو زيد، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط"طاب املرأيفاوائر اخلوف: قراءيف يف خ" - 1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ تعاىل: 

، غري أن ما تستحقه الـمرأة من مقدار يف هذا الـامل الـموروث [7]النساء: چٿ   ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ

و أختا، وهذا ختلفا بحسب كوهنا بنتا أو أما أو زوجة أـو يكن عىل صفة واحد، بل كان الـمقدار م

 . التفصيل يف أحوال الـمرأة دليل عىل أنه مقصود من الشارع

ورد يف حاتات أربع   الـمرياث إنامأخذ الـمرأة نصف ما يأخذه الرجل يفلكن ينبغي التنبيه إىل أن و

 :(1) فقط، وهي

    ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ البنت مع اتابن، يف قول اهلل تعاىل:  – 1

 .[11]النساء: چ

ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  چ األخت الشقيقة أو ألب، مع األخ الشقيق أو ألب، يف قول اهلل تعاىل:  – 2

 .[176]النساء: چ     ڇڃ  چ  چ  چ  چ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چالزوج والزوجة يف حال موت أحدمها وبقاء اآلخر، فقال تعاىل:  – 3

ٹ  ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ڀپ  پ  پ   پ      ڀ  ڀ

ڃ  ڃ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڤٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

 [.12]النساء: چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ   ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

ۆ  چ األب مع األم يف حالة عدم وجود أوتاد، وتا زوج أو زوجة، وذلك يف قول اهلل تعاىل:  – 4

  لألب، وقدره: الثلثان.، فيكون الباقي [11]النساء: چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

يف غاية احلكمة ومراعاة مصالح الناس واحتياجاهتم، وليس فيه تـحي ز العظيم وهذا الترشيع القرآين 

أن  حاجة الذكر إىل الـامل أشد بكثري من حاجة األنثى؛ لتكليفه وجه ذلك لـجنس عىل جنس آخر، و

لـمهر، وأعباء الزواج والطالق، وأما الـمرأة باإلنفاق عىل نفسه وزوجته وأوتاده وأقاربه، ومطالبته با

وتا يلزمها النفقة عىل  أو من زوجها، امكفولة من أبيه افتحتفظ بـنصيبها يف الـمرياث لنفسها؛ ألهن

من وأكثر ماتا يف الـمآل أوفر حظا  الـمرأة كونتففهي تأخذ وتا تعطي، وتغنم وتا تغرم،  أحد،

 . (2) ، وهذا ما أراده اإلسالم لـهاالرجل

                                        
هــ،   1432، 1، حممـود الـدورسي، الريـاض، دار ابـن اجلـوزي، ط"التاميز العاال بـني الرجـل والــمرأيف يف اإلسـالم"ينظر:  - 1

 (. 582-581)ص:

 (. 598-1/593هـ،  ) 1436، 1، حممد الـزحييل، دمشق، دار ابن كثري، ط"سالمياإلعجاز القرآين يف الترشيع اإل"ينظر:  - 2
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وبناء عليه فإن التفاوت يف التبعات والـمسؤوليات، والتي أناطها الرشع بكل من الرجل والـمرأة، 

 »؛(1)هو الذي أد ى إىل التفاوت يف أنصبة الـمرياث، وليس التفاوت قائام عىل اتاختالف يف اجلنس 
 م  ـريه الغالقائم عىل ف

ت  نف  ق ب  للن قص دائام، والـق مال ه عليه م  ق ب  م   املـق عليه النف  م  ـوم عليه الق  م  ـر  رت  

يادة دائام ق ب الن قص عىلييف إ احلكمة، وللز  رت   يادة ثار م  ق ب الز  رت   رب    - م  ص  ل اج  ق ب  ـال هن ق  رت   ظاهرة   - م 

 .(2) « اجد  

هو أقلها،  وما سبق بيانه من تفضيل الرجل عىل الـمرأة يف الـمرياث ليس عاما يف مجيع األحول، بل

الـمرأة  حيث توجد حاتات كثرية يكون نصيب الـمرأة فيها مثل نصيب الرجل، أو أكثر منه، وقد ترث  

 وتا ندري لـامذا أعرضوا وهذا معروف مشهور يف علم الـمواريث، وتا يرث نظريها من الرجال !

 چىئ  ىئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ       ىئ       چ  ولكنها ،ذكر هذه الـحاتات عن صفحا

 [.46]الـحج:

والذي أوجب لـهم هذا التناقض هو اجلهل بالـمعايري الرشعية التي انبنت عليها قسمة الـمواريث، 

 وما تضمنته من مصالح تقتيض الـموازنة بينها، ونرضب لذلك مثال بمن تويف وترك ابنتني وأبا وأما،

األب  كل من تعصيبا، فنجد نصيب اقيالسدس البفرضا، ولألب  السدسفرضا، ولألم  الثلثني نتفللب

واألم أقل من نصيب البنت الواحدة؛ ألن األجيال التي تستقبل احلياة عادة يكون نصيبها يف الـمرياث 

، ثم نجد نصيب األم أكرب من نصيب األجيال التي تستدبر احلياة برصف النظر عن الذكورة واألنوثة

ۆ  ۈ     چ  من الـمتوىف، وتبعات األب الـاملية أكثر، و مماثال لنصيب األب رغم أهنام يف رتبة واحدة

 . [54]الـامئدة: چۅ  ۉ  ۉ       ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 
 

 الـبنوك ربا إبـاحة: الثاين الـنموذج 

، ويرون يف ذلك تا يراعي اخلطاب احلداثي مراد الشارع عند النظر يف سياقات النصوص الرشعية

ا لـمعانيها ومقاصدها، والـهدف من ذلك هو فتح النص، جتميدا للرشيعة وإساءة حلقيقتها وتشوهي

 السيالن.وزعزعة استقرار الـمعاين وثباهتا، وحتويلها إىل مرحلة 

                                        
 (. 584،  )ص:مرجع سابق، حممود الدورسي، "الـتاميز العاال بني الرجل والـمرأيف"ينظر:  - 1

 (. 1/224هـ،  ) 1415، حممد األمني الشنقيطي، بريوت، دار الفكر، د.ط، "أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" - 2
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ويف ضوء ما سبق و يروا يف الفوائد عىل الودائع أو أرباح السندات مشمولة بمفهوم الربا الذي ورد 

تي حترم الربا مرتوكة للبرش من أجل حتريمه بالنصوص القطعية، وجعلوا حتديد مقاصد اآليات ال

 .(1)تفصيلها وحتديد معانيها تبعا لظروف الـحال وواقع الـمجتمع 

اتاقرتاض من البنك بفائدة فهو بداهة  تا يدخل حتت طائلة  أما»يقول عبد الـمجيد الرشيف: 

جهة،  التحريم، أوتا: ألنه ليس عملية مالية بني شخصني، بل طرفاها شخص مادي أو معنوي من

ومؤسسة مرصفية من جهة ثانية، الـمؤسسات الـمرصفية و تكن موجودة يف عهد النبي، فال يتصور 

حتريم يشء غري موجود يف الواقع، وثانيا: وباخلصوص ألن الفائدة التي يقرض هبا البنك فائدة غري 

 .(2)«ربوية حتددها الدولة سلفا 

ا التأويل، بجعل حتريم الربا مقصورا عىل ويالحظ بأن مبدأ تارخيية النصوص كان منطلق هذ

ا عىل هذا اتادعاء بأن آيات الربا جاءت عامة  صورته الـمشتهرة يف زمن اجلاهلية،  ، وو تأت  ويقال ردًّ

ۀ  ہ  ہ  چ قارصة عىل معامالت األفراد فيام بينهم دون معامالهتم مع الدولة، فقال تعاىل: 

ٴۇ    ۈڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ 

[، فجاءت اآليات 279-278]البقرة: چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    

باستغالل حاجته ، الـمقرض عىل الـمقرتض الـمحتاجمبينة أن  علة حتريم الربا هو الظلم الذي يامرسه 

 مة والفطرة السليمة،وهو ما تأباه األخالق الكري وعدم مراعاة الظروف التي ألـجأته إىل اتاقرتاض،

وإن و تكن موجودة عىل زمن النبوة، ولو سلمنا  اليوم وهذا الـمعنى قائم يف الـمؤسسات الـمرصفية

هبذا الـمنطق ألجزنا قتل األبرياء بالـمسدسات العرصية؛ ألهنا و تكن موجودة عىل زمن النبوة، وهذا 

 م يلزم منه بطالن الـملزوم !زمه أصحاب القراءة الـمعارصة، وبطالن الالزـما تا يلت

حال اآلن يف الـمصارف أشد ـوإذا اعتربنا غرض الشارع يف حتريم ربا أهل اجلاهلية فإن ما عليه ال

فائدة من أول حرمة؛ ألن الثابت يف معامالت أهل اجلاهلية أن اتاستدانة من بيع أو قرض و يكن عليها 

، وأما واقع الـمصارف أهنا حتسب لدين قدر التأجيلاألمر، فإذا عجز الـمدين عن الوفاء زيـد  يف ا

 (3) الفائدة عىل الدين قبل قبضه، بل وختصم من أصله قبل تسلم الـمقرض له !!

                                        
 ( .107-106، سعد احلريري، مرجع سابق، )ص:"ظاهريف إهدار السيا  يف اخلطاب احلداثي"ينظر:  - 1

 (. 72-71، )ص:مرجع سابق، عبد الـمجيد الرشيف، "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ" - 2

، مـحمد عيل البنا، بريوت، دار "الوضعياراسة تارخيية مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية والقانون  -القرض الـمرصيف "ينظر:  - 3

 (. 394هـ، )ص: 1427، 1الكتب العلمية، ط
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، ولكن أباح التعامل به؛ بدعوى وأنه شامل لفوائد البنوك ومن الـمعارصين من أقر  بحرمة الربا

يض إباحته، سواء أكان يف نطاق التعامل وحاجة اتاقتصاد اإلسالمي تقتأنه من رضوريات العرص، 

الدويل أم يف نطاق التعامل داخل الدولة؛ ألن الـمقرتض فردا كان أم دولة يكون بني أمرين: إما أن 

م عن اتاقرتاض فيتعرض للهالك والدمار، واتاقرتاض بالربا  ج  يقرتض ويقيض حاجته، وإما أن حي 

 (1) أخف الرضرين !!

ئت  والواقع أن تا رضورة  إليه؛ لوجود البدائل الرشعية من التجارة والـمضاربة والرشكة وغري  ـلج 

وقد أثبتت األزمة الـاملية الـمعارصة كذب هذه الدعاوى، وأن من أهم ذلك من الـمعامالت الـاملية، 

قت الوهم وشجعت الناس عىل أن يعيشوا روض الربوية، أسباهبا تدوير الـامل عن طريق الق حيث سو 

 أن ننسى مقاصددون إمكاناهتم، وجعلتهم عرضة للضياع نتيجة الـمغامرة وسوء الترصف،  بأكثر من

الداخلية  عىل إرادة الشعوب والتحكم يف سياسات الدوليف السيطرة  العالـمية البنوك الربوية

 !بوجه جديدحديثا كون استعامرا لتواستنزاف ثرواهتا  والـخارجية

ىل التعامل بالربا عىل خالف األصل الـمحرم، ولكن ذلك يقع نعم، قد تلجئ الرضورة احلقيقية إ

، كالـمريض الذي تا جيد ثمنا لعالج هتلك به نفسه إن و يتناوله، وليس ويف دائرة ضيقة يف أحوال نادرة

له من مال زائد عن حاجته األصلية وو جيد من يقرضه أو يتحمل نفقات العالج سواء من األفراد أو 

ذلك يباح له اتاقرتاض الربوي؛ ألن حفظ النفس من الـهالك أشد رضرا من التعامل  من الدولة، فعند

وكذلك قد حتتاج الدولة إىل رشاء أسلحة؛ ألن العدو يرتبص هبا، وليس يف خزائنها مبالغ مالية  بالربا.

فإن كافية أو بضائع تبذلـها ثمنا هلذه األسلحة، وو تستطع فرض رضائب جلمع مبالغ لـهذا الغرض، 

 .(2) ، وليس قاعدة عامة، والرضورة تقدر بقدرهااتاقرتاض بفائدة يف هذه احلالة رضورة استثنائية

ومن الـمعارصين من قرص الوعيد الوارد يف آيات الربا عىل القروض اتاستهالكية خاصة، 

تدر  وجعلها غري شاملة للقروض اإلنتاجية التي يقرتضها الـمورسون ويوظفوهنا يف مشاريع تنموية

عليهم الربح الوفري، وشبهتهم يف ذلك أن الـمصلحة التي ترتتب عىل هذه القروض عظيمة، وتتمثل يف 

زيادة الدخل القومي، وفتح أبواب العمل مما يزيد يف دخل األرسة، فتعود الفائدة عىل كل من الـمقرض 

 (3) قروض اإلنتاجية !والـمقرتض، ولـام كانت الرشيعة جاءت بتحقيق الـمصالح فال وجه لتحريم ال

                                        
 (. 374، مـحمد عيل البنا، مرجع سابق، )ص:"اراسة تارخيية مقارنة -القرض الـمرصيف "ينظر:  - 1

 (. 378الـمرجع السابق )ص:ينظر:  - 2

مصاار احلق يف "ينظر: م. 1951بباريس سنة:  "الفقه اإلسالميمؤتـمر "وهو رأي معروف الدواليبي يف مـحارضة ألقاها يف  - 3

 (. 3/233، )م1998بريوت، منشورات احللبي احلقوقية، د.ط، ، عبد الرزاق السنهوري، "الفقه اإلسالمي
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وجوابا عىل ذلك يقال بأن هذه الـمصالح غري كافية إلباحة القروض اإلنتاجية؛ ألهنا مرجوحة يف 

 مقابل الـمفاسد الـمرتتبة عليها، ومن ذلك:

ن الـمقرتض بالربا تا بد أن يضيف فائدة القرض إىل تكاليف اإلنتاج؛ مما يؤدي إىل غالء إ – 1

تجها، وبناء عليه فإن الـمستهلك هو الذي يدفع هذه التكاليف، فيعود ذلك أسعار السلع التي أن

 . ةـتمع عامـبالُضر عىل الـمج

إن ارتفاع األسعار قد يؤدي إىل قلة الطلب، وهذا بدوره سيؤدي إىل كساد السلع، فيلجأ  – 2

 .(1)طالة يف املجتمع الـمنتج إىل اتاستغناء عن بعض الـعامل يف سبيل ختفيف خسارته، فتنترش ظاهرة الب

الواقع أن البنوك تتاجر يف الديون، وليس عملها األصيل التجارة والزراعة والصناعة، فهي  – 3

ليس إتا وسيطا ربويا تا يبذل جهدا وتا يتحمل الـمخاطر، بينام الـمنتج الـمقرتض معرض للربح 

  .(2) "نم بالغرمقاعديف الغ"مع عدالة اإلسالم القائمة عىل  واخلسارة، وهذا يتناىف

فهذه بعض الـمفاسد الناجتة عن ربا القروض اإلنتاجية، وهي مفاسد راجحة يف مقابل ما اد عي 

من مصالح مرجوحة، وهي يف ميزان الرشع تعترب موهومة؛ ألن الشارع يقيم حكمه عىل وفق الراجح 

 . (3)الغالب تا الـمرجوح الـمغلوب 

واملفاسد الراجعة إىل الدنيا إنام تفهم عىل مقتىض ما غلب  فاملصالح »: هـ( 790)ت: قال الشاطبي

فإذا كان الغالب جهة املصلحة فهي املصلحة املفهومة عرفا وإذا غلبت اجلهة األخرى فهى املفسدة 

املفهومة عرفا ولذلك كان الفعل ذو الوجهني منسوبا إىل اجلهة الراجحة فإن رجحت املصلحة 

 .(4) « إذا غلبت جهة املفسدة فمهروب عنه ويقال إنه مفسدةفمطلوب ويقال فيه إنه مصلحة و

 

 الـرجل قوامة وإسقاط الـمرأيف حترير: الثالث الـنموذج 

حترير دعوة الرصحية إىل ال ذلك ع عناإلنسان واستغنائه بذاته، وتفر   من منطلقات احلداثة مركزية  

، وتا شك أن  التغيري يف أوضاع الرجلالـمرأة من السلطة األبوية والزوجية وجعلها يف رصاع دائم مع 

عل الـمجتمعات الـمسلمة عىل هنج الـمرأة هو تغيري يف صلب تركيبة الـمجتمع،  وتا يمكن أن جت 

 .الـمجتمعات الغربية إتا بتحرير الـمرأة عن التزاماهتا الرشعية

                                        
 (.150، )ص:مرجع سابق، عبد الرمحن الكيالين، "قواعد الـمقاصد عند اإلمام الشاطبي"ينظر:  - 1

 (. 387-385، مـحمد عيل البنا، مرجع سابق، )ص:"خية مقارنةـاراسة تاري -مرصيف القرض الـ"ينظر:  - 2

 (.151، )ص:مرجع سابق، عبد الرمحن الكيالين، "قواعد الـمقاصد عند اإلمام الشاطبي"ينظر:  - 3

 (. 2/45، الشاطبي، مصدر سابق،  )"الـموافقات" - 4
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قول اهلل  د الـمرأة من مثلوألجل ذلك سلطوا سهام التأويل عىل النصوص الرشعية التي تقي  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ تعاىل: 

قمعا و من أشكال التمييز ضد الـمرأة ، فرأوا يف قوامة الرجل عىل الـمرأة[34]النساء: چ  ٺٺ

هواولذلك  حلريتها الشخصية، قد إىل كثري من األحكام الرشعية كاشرتاط الوتاية يف النكاح، ـالن وج 

حمرم مرافق لـها، وجعل طالقها بيد زوجها، إىل غري ذلك من األحكام التي تنايف ومنع سفرها من غري 

 (1) حرية الـمرأة الشخصية بمفهومها الغريب !

إتا  ن  أحكام الرشيعة الواردة يف النصوص الرشعية و تأت  إ :فيقال ابتداء  ردا عىل هذه الدعوى 

ومن ينظر إىل األحكام التي اختصت هبا الـمرأة  مفاسد وتقليلها،ـتحقيق الـمصالح وتكميلها ودرء الل

من زاوية قمعها وتقييد حريتها فإنه يلزمه إطالق العنان لترصفاهتا يف مجيع الـمجاتات، فيبيح لـها الزنا 

، فإن أبوا أن يلتزموا إباحة هذه (2) ومعارشة أمثالـها وغري ذلك من الفواحش؛ فهي من الباب نفسه

-يف اجلملة  –فهو جوابنا  [،205]البقرة: چڑ   ڑ  ک  ک چ ا مفسدة األفعال الشنيعة؛ ألهن

أن  فيقال ب، حلرية الـمرأةقييد ـتمن أحكام فيها يف النصوص الرشعية اعرتاضاهتم عىل ما ورد عن 

ط  من الغرض منها حفظ الـمرأة ورعاية مصاحلها، ودر   أو يلحق أي  قدرهاء كل ما من شأنه أن يـح 

ه من و  ع  وما اد   ،مفسدة يف احلال أو يف الـمآللغاء تلك األحكام هو يف حقيقة األمر ن  إإ، ورضر هبا

 .الرشع ميزانلـها يف  اعتبارمصلحة يف حريتها إنام هي مصلحة موهومة تا 

حاجة مزايا اجلبلية التي تقتيض ـفالتفضيل هو ال »: هـ( 1393:)ت يقول الطاهر بن عاشور

فهذا التفضيل ظهرت آثاره عىل مر  العصور ... عنها وحراستها لبقاء ذاهتامرأيف إىل الرجل يف الذّب ـال

امني عىل النساء فإن   ة ب رهانية عىل كون الرجال قو  ا مكتسبا للرجال، وهذه حج  واألجيال، فصار حق 

ة وإن كانت تقوى وتضعف  .(3)« حاجة النساء إىل الرجال من هذه الناحية مستمر 

لكل  وبدهي أن يكونتربوية، والتنظيم اتاجتامعي له مقتضياته الطبيعية، فاألرسة مؤسسة اجتامعية 

، وليس معناها أن يكون الـمرؤوس مقهورا أهدافهايدير شؤوهنا؛ من أجل حتقيق  مؤسسة رئيس  

وقد اختص الرجال بالقيام كام أن  طاعة الشعب للحكومة تا يعني الطغيان واإلذتال، مسلوب اإلرادة، 

                                        
، إبراهيم بن حممد احلقيل، الرياض، مركز البحوث والدراسات "قضايا احلرية االستدالل اخلاطئ بالقرآن والسنة عىل"ينظر:  - 1

 (. 611هـ، )ص: 1434، 1، ط"البيان"

 (. 616-615، إبراهيم بن حممد احلقيل، مرجع سابق، )ص:"االستدالل اخلاطئ بالقرآن والسنة عىل قضايا احلرية"ينظر:  - 2

 (. 5/39م، )1997ار سحنون للنرش والتوزيع، د.ط، ، ابن عاشور، تونس، د"التحرير والتنوير" - 3
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اية والتعليم والتوجيه باحلامية والرعاية والكف تحمل أعبائهنوالسهر عىل راحتهن ب ءشؤون النساعىل 

عليه من غلبة العقل عىل العاطفة، وب عد النظر لألمور للقدرة عىل ترصيفها  وا؛ لـام جبلواإلرشاد

 .(1) اوليست القوامة حقا تعسفيا يستخدمه الرجل للتسلط عىل الـمرأة وقهرها وإذتاهل وحسن تدبريها،

فظهر أن أفضلية الرجل يف القوامة ليس فيها أي  انتقاص للـمرأة، ولكنها توزيع للـمسؤوليات 

ألداء وظائف حيوية حتفظ كيان األرسة واستقرارها، فقوامة الرجل أساسها الكدح الـمتواصل يف 

خاصة تنسجم مع ما اميتها، كام أن  للـمرأة قوامة ـوالقيام عىل ح حتصيل الرزق وتلبية حاجيات األرسة

جبلت عليه من عاطفة تعطيها قدرة غري حمدودة عىل حتمل مشاق الـحمل والوتادة وتربية األوتاد 

تا تتحقق السعادة  ةر رضوريوة عىل عاتق الزوجني هي أماورعايتهم، وكل هذه الـمسؤوليات الـملق

 .(2)األرسية إتا هبا 

فام الذي استجد من حوادث يقتيض سلب الرجل فإذا كانت هذه هي مقاصد القوامة يف اإلسالم، 

وهل يمكن للـمرأة أن تفضل الرجل يف حتمل مسؤولية  ؟ هذه الـمسؤولية، وجعلها يف يد الـمرأة

 اإلنفاق فتستحق القوامة بذلك ؟

ٱ  ٻ  چ  قوله تعاىل:ي وردت يف تمعنى القوامة الـمعارصة لـإن  الناظر يف القراءة ال

نجدها أناطت هذا الـمعنى  [، 34]النساء: چپ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    

، ولكنها يف الوقت نفسه و جتعلها خمتصة بالرجل، بل جعلتها حقا شائعا كام هو ظاهر اآلية باألفضلية

 !بني الرجل والـمرأة، فكل من قام به وصف األفضلية استحق القوامة 

حسن اإلدارة ب واألفضلية ... هالقوامة يقال قام عىل األمر أي أحسن »: حممد شحروريقول 

التي تتفاوت بني الناس، فمن الرجال من هو أفضل فيها من النساء  ،واحلكمة ودرجة الثقافة والوعي

 .(3) « والعكس صحيح

... القوامة إذن مسؤولية يتحملها من يستطيع من » :م(2010)ت: ويقول نرص حامد أبو زيد

فيها بحسب مالبسات األحوال والظروف، ولعل مما له دتالة  الطرفني، الرجل أو الـمرأة، أو يتشاركان

                                        
 (. 394-392ص:، )مرجع سابق، حممد الزحييل، "اإلعجاز القرآين يف الترشيع اإلسالمي" ينظر: - 1

 فسه . ـينظر: الـمرجع ن - 2

م، 2000، 1،  طوزيـعللطباعة والنرش والت دمشق، األهايل، حممد شحرور، "نحو أصول جديديف للفقه اإلسالمي: فقه الـمرأيف" - 3

 (.320-319)ص: 
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أن القرآن جعل علة القوامة أمرين: األفضلية والقدرة عىل اإلنفاق، لكنه و حيدد بشكل قاطع أفضلية 

 .(1)«من عىل من، وتركها دون تعيني، األمر الذي يعني تداول القوامة أو الـمشاركة فيها 

وبني   "الرجال"ه سياق اآلية؛ ألن الشارع جعل القوامة يف جانب وتا شك أن هذا التأويل يأبا

 تعاىل: فقولهالعلة التي أوجبت عليهم هذا التكليف، وهو ما يعلمه الناس من فضل الرجال وإنفاقهم، 

هو فريق الرجال كام هو ظاهر من العطف يف ، [34:النساء] چ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  چ

إنام كانوا مسيطرين عليهن و » ، (2) فإن الضمريين للرجال، چڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ: قوله تعاىل

وفيه دليل عىل أن  الوتاية إنام تستحق  ،بعضهم وهم الرجال، عىل بعض وهم النساء اهللبسبب تفضيل 

ل للرجل و، (3)«بالفضل، تا بالتغلب واتاستطالة والقهر  ؛ ألن  وظلمها الـمرأة قهرهذه الـقوامة تا ختو 

عت  عت له كانت قوامة  ـظ  ورعاية مصاحلها، فإذا و   هاحلفظالقوامة رش   .آثمةفت يف غري ما رش 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  إىل النساء؛ ألن قوله تعاىل: القوامة وتا يمكن نقل سبب اتاستحقاق

شأهنم القيام عليهن قيام الوتاة عىل الرعية باألمر والنهي ونحو ذلك،  :أي »[، 34]النساء: چٻ

 مبالغة لإليذان بعراقتهم ورسوخهم يف اتاتصاف بام أسند إليهمـة مع صيغة الواختيار اجلملة اتاسمي

»(4). 

ام تقرر يف العوائد من كون الرجل هو ـل ؛منع مساواة الرجل للمرأة يف أن زوجته تنفق عليهي »و

بهـوتلك العادة من آثار جبلة الرجل ال ،الكاسب للعائلة لة إياه بالقدرة عىل اتاكتساب ون ص   .(5)« مخو 

مرأة فهو أمر ينايف ما تقتضيه الطبيعة اإلنسانية يف تكوينها الفطري، ويؤدي ـإسناد القوامة إىل الو »

اتاجتامعية؛ لـام فيه من عكس طبائع األشياء...ولـام كانت القوامة يف  إىل اختالل ونقص يف نظام احلياة

ة العقلية والواقعية توجيهها لـمن كل أرسة وظيفة رضورية من الوظائف اتاجتامعية، كان من احلكم

يتمتع برجحان العقل عىل العاطفة، وهو الرجل غالبا، ولئن كان بعض الرجال تتحكم هبم عواطفهم 

                                        
 (.214، )ص: مرجع سابق، نرص حامد أبو زيد، "مرأيفـاوائر اخلوف قراءيف يف خطاب ال " - 1

 (. 5/39، ابن عاشور، مرجع سابق، )"التحرير والتنوير"ينظر:  - 2

 (. 1/505هـ، ) 1407، 3خرشي، بريوت، دار الكتاب العريب، طـ، الزم"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" - 3

 (.3/23هـ، ) 1415، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط، اآللويس، "روح الـمعاين" - 4

 ( .96، ابن عاشور، مرجع سابق، )ص:"مقاصد الرشيعة اإلسالمية" - 5
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أكثر من عقولـهم، وبعض النساء تتحكم هبن عقولـهن أكثر من عواطفهن، فذلك أمر نادر تا يصح أن 

 .(1)« تتغري  من أجله قاعدة عامة

سناد القوامة إىل الـمرأة وأخذنا بعني اتاعتبار ما هو واجب عليها من القيام عىل إ ولو فرضنا جدتا

خارج عن و ،شديد عليها ومرهق لـها نفسيا وجسديا شؤون البيت وتربية األطفال ورعايتهم، فهذا أمر

 الوسع، ويكون مآل ذلك التقصري يف مسؤوليتها الفطرية، فيختل توازن األرسة ويتشتت شملها !

 زوجته إذا أصبحتالفطرية، فام هو الدور الذي بقي له يف األرسة  وظيفتهعد إفراغ الرجل من ثم ب

مثل بقية أفراد األرسة تا يملك من فترتفع عىل زوجها وحيصل النشوز؛ ألنه أصبح الـمنفقة عليه،  هي

إسقاط  إىلالدعوة تنتكس فطرته ويصبح ذكرا من غري رجولة، فنخشى بعد هذا أن تكون واألمر شيئا، 

 ! امة األوطان عند الشدائدـ، والقضاء عىل حوميوعتهم هملتخنيث مـمهدا طريقا الرجال قوامة

فرضه يف كثري ينعم، نجد يف كثري من األحيان قيام الـمرأة بتحمل دور الـمعيل يف األرسة، وهو أمر 

ته، وهو يف ذلك مذنب، يف حتمل مسؤولياته اجتاه أرس الزوجعند تقصري  الواقع الـمريرمن األحيان 

فإذا ختىل عنه ، وتقصريه تا يسقط دوره الـموكول إليه فطرة ورشعا، فهو مطالب به يف مجيع األحوال

بمحض إرادته سقطت قوامته تبعا وو يستحق وصف الرجولة التي ختول له تبوأ هذه الـمنزلة، وكان 

 [.  34]النساء: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ خارجا عن اخلطاب الوارد يف قول اهلل تعاىل: 

أنه متى  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ چفهم العلامء من قوله تعاىل :  »: هـ( 671)ت: قال القرطبي

مقصود ـعجز عن نفقتها و يكن قواما عليها، وإذا و يكن قواما عليها كان هلا فسخ العقد؛ لزوال ال

 .(2)« الذي رشع ألجله النكاح

ف هبا الرجل لـام له من ـل  ، وقد ك  ظ كيان األرسةالقوامة رضورة اجتامعية حلف ام سبق أنـفظهر م

الزوج قيم عىل األرسة برعاية حاجة ، فحتمل هذه الـمسؤوليةجتعله أفضل من الـمرأة يف ئص اخص

إسقاط قوامة الرجل ليس إتا عذابا عىل  أنوثة الزوجة وأمومتها ومعيشتها وحاجة أوتادها، وإن  يف

، أوجبها قصور موهومةنام هي مصالح إفد عي من مصلحة يف ذلك ما ا ما، وأالـمرأة وفسادا لألرسة

النظر يف استيعاب الـمصالح الـمجتلبة من إسناد القوامة إىل الرجل، ويف الـمقابل الغفلة عن الـمفاسد 

 .الـمتوقعة من جعل القوامة بيد الـمرأة

                                        
، د.ت، 4لقلـم، طبـريوت، دار ا، عبد الرمحان حسن حبنكة الـميداين، "مكر الثالثة التبشري االسترشا  االستعامر ـأجنحة ال " - 1

 (.600-599)ص:

 (.5/169، )هـ 1423الرياض، دار عاو الكتب، د.ط، ، القرطبي، "اجلامع ألحكام القرآن  " - 2



 39 

 

 إلغاء الـحدوا الـرشعيةالـرابع الـنموذج : 

وتفاوهتا ومالءمتها لنوع اجلريمة  ة التي وردت نصا يف القرآن الكريمالعقوبات الرشعيتنوع إن  

 .(1)الـمقرتفة فيه دتالة واضحة عىل أهنا مقصودة لدى الشارع احلكيم بأعياهنا كام أهنا مقصودة بغاياهتا 

ق  أصحاب القراءة الـمعارصةغري أن  هذه العقوبات  ـر  تا تناسب  -حسب زعمهم  -؛ ألهنا و ت 

فسعوا إىل إسقاطها متذرعني يف ذلك بتارخيية النص القرآين، فقطع يد السارق  احلديثة وتطوراهتا، احلياة

يعيش أهله عىل الـحل الذي  الصحراويهو يالئم الـمجتمع ومثال كان يف وقته حيقق مصلحة الزجر، 

ه بالرضوري من الـمأحرس الـمسجون ـو تكن فيه سجون وتا سلطة تو، والرتحال كل وتـمد 

 .(2) والـملبس...فكان العقاب البدين هو الـسبيل الـوحيد للـحد  من انتشار الرسقة

يف غياب هياكل اإلدارة والدولة؛ فال وجود للسجون وتا حلراسها، وهو ما  »يقول حممد الرشيف: 

كانت عليه اجلزيرة العربية آنذاك، ويف مثل هذه الظروف يكون التوصل إىل هتدئة الضحية وختفيف 

رغبتها يف اتانتقام دون قتل الـمعتدي أمرا من قبيل الـمعجزة، ومن هنا كانت األحكام عىل الـمعتدين 

بعقوبات بدنية أي احلكم بقطع يد السارق، وجلد مرتكبي اخليانة الزوجية، وبالقضاض أي جرح 

 .(3)«اجلارح عىل النحو الوارد يف القرآن حلوتا يربرها السياق التارخيي السائد آنذاك 

فإن الثابت إذن هو مبدأ العقوبة أو الـجزاء، أما  »: م(2004)ت: مدـيقول أبو القاسم حاج حو

األشكال التطبيقية لـهذا الـمبدأ فـموكولة إىل كل عرص حسب أوضاعه وأعرافه وقيمه، وبذلك تظل 

 .(4)«الترشيعات تفاصيل تطبيقية مشدودة إىل كلية الـمنهج 

عن حقيقة هذا الـمنهج الذي يؤطر هذا التغيري، هل هو مستوحى من  "مدـحاج ح" وهنا نسائل  

ن  من قوانني يف الـمجتمع الغريب ؟! تأثري الواقعصاحب الرشيعة أم هو مستوحى من   لـموافقة ما س 

نقرر أوتا بأن الـمصلحة الرشعية الـمتوخاة من العقوبات يف اإلسالم هو الزجر جوابا عىل ذلك و

مم، سواء لـمن وقع فيها فال يفكر بعد العقوبة يف تكرار عن اقرتاف الـجرائ ر  من و يقرتفها ـ، أو لالـج 

 فتكون العقوبة مانعة له من اتاعتداء عىل غريه يف نفسه أو عرضه أو ماله.

                                        
الريـاض، البيـان مركـز البحـوث  ، أمحـد بـن حممـد اللهيـب،"اإلسالمي الــمعارص جتديد الدين لدى االجتاه العقالين"ينظر:  - 1

 ( .326، )ص:هـ 1432، 1ط والدراسات،

 ( .171، حممد عابد اجلابري، مرجع سابق، )ص:"الدين والدولة وتطبيق الرشيعة" - 2

 (. 79م، )ص:2008، حممد الرشيف، دمشق، دار برتا، د.ط، "اإلسالم والـحداثة سوء التفاهم التارخيي" - 3

 (. 249، أبو القاسم حاج حـمد، مرجع سابق، )ص:"العالـمية اإلسالمية الـثانية" - 4
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ثم إن العقوبات الرشعية منها ما هو ثابت تا يتغري، وهي ما اصطلح عليها بالـحدود، حيث تا 

صان؛ ألن الـمصالح التي رشعت من أجلها ثابتة، وكل تبديل فيها لن حيقق تقبل الزيادة وتا النق

 ، وسيؤدي إىل فشو الـجرائم واختالل أمن الـمجتمعات.مصلحة الردع

ا فهو عاو  »: هـ( 751)ت: قال ابن القيم ا وقدر  ن  رشع هذه العقوبات ورتبها عىل أسباهبا جنس  م 

ها وجليل ها...منيـالعال الغيب والشهادة، وأحكم احلاكمني، وأعلم ه بوجوه املصالح  دقيق   ،وأحاط علم 

وخفي ها وظاهرها، ما يمكن اطالع البرش عليه وما تا يمكنهم، وليست هذه التخصيصات والتقديرات 

كام أن التخصيصات والتقديرات الواقعة يف خلقه  ،محمودةـم والغايات الك  ح  ـخارجة عن وجوه ال

ل مه وحكمته ووضعه كلَّ يشء يف كذلك، فهذا يف خلقه وذا ا عن كامل ع  ك يف أمره، ومصدرمها مجيع 

عه الذي تا يليق به سواه وتا يتقاىض إتا إيَّ  ض  و   .(1)« اهـم 
 ،فالرشيعة اإلسالمية بتقديرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو تارتكاب اجلريمة »

فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية وارتكب  ،بعوامل نفسية مضادة ترصف عن جريمة الرسقة

مرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارمة فال ـاإلنسان اجلريمة مرة كان يف العقوبة وال

قد أخفقت يف حماربة اجلريمة ...وأما القوانني التي جتعل احلبس عقوبة للرسقة  يعود للجريمة مرة ثانية

والعلة يف هذا اإلخفاق أن عقوبة احلبس تا ختلق يف نفس  ،عىل اخلصوصوالرسقة  ،عىل العموم

 .(2)« السارق العوامل النفسية التي ترصفه عن جريمة الرسقة

وأما حرص عقوبة القطع بالـمجتمع البدوي فغري معترب؛ ألن  دواعي النفس البرشية يف اتاعتداء 

 »ذا معلوم باتاضطرار وتا حيتاج إىل دليل، تغري بني البداوة واحلرض، وهيعىل أموال اآلخرين تا 
وهي يف  ،فهي إذن عقوبة مالئمة لألفراد، هو دراسة نفسية اإلنسان وعقليته أساس عقوبة القطعو

وما دامت العقوبة مالئمة  ،مجتمعـتقليل اجلرائم وتأمني ال الوقت ذاته صاحلة للجامعة؛ ألهنا تؤدي إىل

 .(3)« هاـعقوبات وأعدلأفضل الللفرد وصاحلة للجامعة فهي 

 

 

                                        
 ( .3/348، ابن القيم، مصدر سابق، )"أعالم الـموقعني" - 1

، عبــد القــادر عــودة، بــريوت، دار الكتــاب العــريب، د.ط، د.ت،  "ريع اجلنــائي اإلســالمي مقارنــا  بالقــانون الوضــعيـالتشـ" - 2

(1/652-653 .) 

 (. 1/655الـمرجع السابق ) - 3
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ةـخاتـمـال  

 يف ختام هذه الورقة العلمية أخلص إىل مجلة من النتائج، ويمكن اإلشارة إليها يف األمور اآلتية:

إن  تأويل النصوص الرشعية من منطلق اعتبار الـمصلحة له رشوطه التي إذا روعيت توصلنا  – 1

وإتا أو فرسنا النص يف ضوء مصلحته الـمقصودة، ، الـمصلحة الـمتوخاة منهإىل توافق بني النص و

 ! وتفريغا لـمضامينها الـحقيقيةمردا عىل النصوص ـتكان 

 تبرص  مصالح وطرق حتصيلها، فـدالة عىل وجوه ال إن  النصوص الرشعية جاءت هادية للعقل، – 2

عقل دون لعنان للبإطالق ا هابمكامن اخلطأ وترشده إىل وجه الصواب يف التفكري، والغفلة عن العقل

 .هوىـفتحا لباب الترشيع بالو ،ضوابط سيكون مآله الفوىض يف النظر واتاضطراب يف التفكري

عن واقع احلياة  هإبعادب حجاب للخلق عن تدب ره والعمل بهإن  القول بتارخيية النص القرآين  – 3

ميع ـن حل ج؛ ليكون النص الرشعي ألفاظا جامدة عاجزة عام تضمنه من مصالحلـ وتعطيل  

 الـمشكالت!

إن  مآل أصحاب القراءة الـمعارصة هو فتح باب التأويل عىل كل معنى يراد تفسري النص  – 4

ي رصف الناس عن هدايات ، فيصبح القرآن مطي ـة للشبهات وأصحاب األهواء والشهوات، والقرآين به

 !الثقة يف نصوصه القرآن؛ ألهنم فقدوا

الثقافة  تقرروفق ما ليكون منسجام لقرآن الكريم تسعى إىل فهم اإلسالم إن  القراءة الـمعارصة ل – 5

ل بالفكر الغريب القائم عىل تـمجيد ستبد  قىص النص الرشعي عن موقع القيادة، وي  ، في  الغربية الغالبة

 سي د نفسه، ويمكنه بدون -يف تصورهم  – فاإلنسان ؛الـحياة الـامدية والتحرر عن كل القيود األخالقية

 وحي أن يتدبر شؤون دنياه !

وتا يفوتني يف األخري أن أويص وأوجه الباحثني إىل القيام بدراسة استقرائية شاملة لآليات القرآنية 

التي وظفت فيها الـمصلحة يف تفسري النص من خالل صلته بالواقع الـمعارص، مع اتاسرتشاد بام 

ها مما و نقف عليه، وبذلك نقدم خدمة جليلة للقرآن أرشنا إليه يف هذه الـورقة العلمية من مزالق أو غري

 مشككني، وهلل األمر من قبل ومن بعد.ـأو يكون مطية لشبهات ال ،العابثني شهواتالكريم من أن تناله 
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 قائمة الـمصاار والـمراجع
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 ملخصالـ

 

أنزله اهلل ليكون رمحة للعالـمني، فيهدهيم إىل ، طب رحى اإلسالم، وعمدة الترشيعق الكريمالقرآن 

خدمة علومه، وبذلوا جهودا ، وقد تفاوت علامء اإلسالم يف وجوه حتقيق مصاحلهم يف الدنيا واآلخرة

عىل ترصفات  ن القرآن حاكام؛ ليكوحتريفهبقواعد تعصم عن  فيه النظر ؛ وسددوايف تفسريه معتربة

 ات.وهبام تنطوي عليه نفوسهم من األهواء والش حكوماـتا مالناس 

من اعتبار الـمصلحة يف  هـأصحاب   خذـ، ات  يد من التفسرينوع جد الـحديث ظهر يف العرصوقد 

 التي والبغرائب األقفأتوا  ،وفق نمط معارص تهودعوا إىل قراء جمل الرشيعة منطلقا لتأويل القرآن،ـم

فجاءت هذه الـمداخلة من واسعا لتغريب القيم اإلسالمية،  ابابحوا ، وفتتتناىف مع قطعيات الرشيعة

، وبيان أهم الـمزالق العلمية التي أوجبت ذلك اجلديدة ه الدعواتأجل كشف مثارات الغلط يف هذ

  واتارتياض يف كشف شبهاهتم. ربةللدصيال يف اإليضاح وحت أمثلة تطبيقية زيادة   ذكرمع 

ما  من منظور الـمصلحة إىل أن  القراءة الـمعارصة للقرآن الكريم يف هذا لـموضوع البحث وخلص

؛ ليكون ام تضمنه من مصالحلـ وتعطيل   ،عن واقع احلياة هإبعادب عن موقع القيادة ء لهإقصاهي إتا 

 ميع الـمشكالت!ـن حل جألفاظا جامدة عاجزة ع القرآينالنص 

 


