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אאא 
. .والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني ,هللا رب العاملني احلمد

 :وبعد
, وأعنـي بكونـه »الفكـر«فمن املصطلحات املحدثَة يف هذا العرص مصطلح 

ْدثا لْـمٍ مـن العلـوم :حمُ ً عىل عِ امَ لَ بـل كـان اسـامً  ,أنه مل يكن قبل العرص احلديث عَ
 .)٢(والفريوزأبادي يف القاموس, )١(بمعنى التأمل كام قال اجلوهري يف الصحاح

تَّابـه  تُبـه وكُ أما هذا العرص فقد ظهر الفكـر فيـه كمصـطلح عـىل علـم لـه كُ
يُسمى البارع فيه , ومؤسساته العلمية التي تُرشف عىل دراساته ـراً «وَ فكِّ وجتـد  ,»مُ

تبه يف الفهرسات العامة وظهـر مـن فروعـه مـا  ,الكتـب الفكريـة :حتت عنوان كُ
 . اإلسالمي يُسمى الفكر

ويف هذه السنوات األخرية أصبح للفكر بشكل عام ولإلسالمي منه بشـكل 
لكن .واملحبني للكتاب ,السيام بني الشباب النازعني إىل الثقافة ;خاص رواج كبري

فتقراً إىل كثري مـن املقومـات هذا العلم حلداثة طروئه يف ثقافتنا اإلسالمية الزال م
ومقـاييس  ,ومبادئ أولية ,تعريف دقيق :كافتقاره إىل ,التي تتمتع هبا سائر العلوم

 .وثمرته ,وجماله ,وحتديد ملفهومه ,ينضبط هبا
نَّف عىل أهنا فكرية إال أن  وبالرغم من اإلقبال الشديد عىل املؤلفات التي تُصَ

ب العلـوم املختلفـة مـن املقبل عىل هذه الكتب ال جيد بني يد يه ما جيده سائر طُالَّ
ضوح يف الرؤية ريد أن يصل ,وُ   .جتعله يعرف بامذا يبدأ وإىل ماذا يُ

َـاب عنـه  ويف هذا البحث أحاول اجلواب عىل جزئية مهمـة ممـا ينبغـي أن جيُ
املطلوبـة مـن  :أو قـل − ,وهـي عالقـة الفكـر املفرتضـة ,بخصوص هذا العلـم

 .ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهللا وسنة رسوله :بنصوص الوحيني −املفكرين املسلمني 
                                                 

 ,دار العلـم للماليـني ,أمحد عبد الغفور عطار:ت ,عيل بن محاد اجلوهريإسام ,)ف ك ر ) ( ٧٢٨/ ٢(الصحاح, ) ١(
 .١٤٠٧:الرابعة: ط ,بريوت

 .الثامنة :ط ,مؤسسة الرسالة, بريوت,حممد بن يعقوب الفريوز أبادي ,)٤٥٨ ص(القاموس املحيط, ) ٢(
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 ,والرد ال يكون إال إليها يف كـل اخـتالف ,وملا كانت املحكامت هي األصل
 :وأسـميته ,ملسو هيلع هللا ىلصقَرصت هذا البحث عىل املحكامت من كتـاب اهللا وسـنة رسـوله 

وأسـأل اهللا تعـاىل أن جيعلـه خالصـاً لوجهـه , املحكامت ودورها يف صياغة الفكر
    .الناس إىل جادة احلق إنه جواد كريم الكريم وأن يرد
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א 
حني نستعرض كشافات االصطالحات العلمية القديمة نجد الناس بني عاملِ 

دَ يف بعض األوساط مصـطلح املـتكلم والفيلسـوف, ومتعلِّم وجاهل جِ , وربام وُ
د مصطلحان ليس هلام ذكرويف  جِ يف تراثنـا   −ي حسـب علمـ − العرص احلديث وُ

ر: الثقافة والفكر, ويأيت منهام :القديم, ومها يف  اً وحيار الناس كثـري, املثقف واملفكِّ
 .حتديد معنامها, ومن ثَم حيارون يف مواضع إطالقهام

املصطلح فالذي يظهر يل أن أكثر مَن يتعاطى هذا , وحديثنا عن الفكر خاصة
التصور اإلمجايل والتفصييل لواقـع مـا مـن «يف ثقافتنا العربية املعارصة يريدون به 

 .»حيث كنهه وعوامل تكوينه ومآالته وطرق حتسينه وعالج آفاته
يْـه عنـد املناطقـة  ;وتقييد التصور باإلمجايل والتفصييل ليشـمل اإلدراك بنوعَ

 :وتصـديق .املتجرد عن احلكـموهو اإلدراك  :الذين يقسمون اإلدراك إىل تصور
 .وهو اإلدراك املتضمن للحكم

ــمل ــع يش ــديني :والواق ــع ال ــيايس ,الواق ــي ,والس ــايف ,واالجتامع  ,والثق
ر هلذا الواقـع يف أيّ جزئيـة مـن جزئياتـه يعـدُّ .واالقتصادي ملجتمع ما فكلُّ تصوُّ

ا إنسـان  فكـل ,إن الفكر هبذا املفهوم مشاع بـني النـاس: وهلذا يمكن القول, فكرً
لكـن النـاس خيتلفـون يف مكانـة تصـوراهتم , لديه تصور ملا حيـيط بـه ممـا ذكرنـا

, باختالف درجاهتم من حيث حصوهلم عىل املعلومة ونوعية تعلمهم وبصـريهتم
 .إىل غري ذلك من الفروق الفردية بينهم

وهذا الفهم ملعنى الفكر يتوافق إىل حدٍّ كبري ومفهوم علامء النفس االجتامعي 
ه ما يسـميه  :وعليه يمكن القول, أي العامللر رِ إن الفكر يساوي يف كثري من مظاهِ

وإن كـان ثمـة فـرق بـني , بالرأي العام :علامء النفس االجتامعي وخرباء اإلعالم
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أن الرأي العام قد يتضمن قضية تفـرض عـىل املجتمـع إعالميـا أو  :فهو األمرين
ماته, وربـام ال تكـون ضـمن األمـور سياسيا, وليست يف احلقيقة من صميم اهتام

لكن وسائل اإلعالم قد يكون هلا مصلحة يف فرضها عىل , املؤثرة يف حياته العادية
وهذا ما حياول قادة الفكر دائامً النأي باملجتمع عنه, وذلك كي ال تكـون , املجتمع

 .انفعاالت األمة خادمة ألصحاب املصالح اخلاصة
ـراد بـه تصـورات : وهو, والفكروثمة فرق آخر بني الرأي العام  أن األخري يُ

وهذا الفرق قـد  .نخبة معينة من املثقفني, أما الرأي العام فالكل يشارك يف تكوينه
ا ألنـه حيتـاج إىل ضـبط املـراد هبـؤالء  ;بل قد يكون غري مسلم بـه, ال يكون دقيقً

رش بشـكلٍ مع أن الب, اً فكر :النخبة التي تستحق أن تستأثر بتسمية إنتاجها الذهني
أن اجلميع يريد احلق فيام يعرض له من  :بمعنى, عام لدهيم نزعة فطرية نحو احلق

بل قد تكـون النخبـة أقـل مـيْالً إىل , وال فرق يف ذلك بني النخبة وغريهم, قضايا
ا للهو الفكري, احلق من عامة الناس ضً واالنتامء املدريس  ,باعتبار أهنم أكثر تعرُّ

هم فإن لدهيم تسليامً ال شعورياً بأهنم ال يمتلكـون أدوات أما من سوا, من غريهم
مَّ احلكم مـن  معرفة احلق يف القضايا املتعلقة بالتصورات التفصيلية للواقع, ومن ثَ

فلام كان , وذلك ألن مصدر املعرفة املتفق عليه هو احلس أو ما يقوم مقامه;خالهلا
ا يف الغالبية الساحقة من قضايا  رً إال عىل أناس حمدودين  ,احلياة العامةاحلسّ متعذِّ

فإن الغالبية الساحقة يعطون ثقتهم ملن يتصورون أنه قد وصل إىل املعلومـة , جدا
وأن هـذا املوثـوق صـادق معـه إمـا , بطريق احلس أو بـأقرب الطـرق إىل احلـس

: ولعل قول اهللا تعاىل, أو ألنه صاحب مصلحة يف الصدق ,ملالزمته لصفة الصدق
لَكِنَّ ﴿ ونَ  وَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ يصـدق هـذه الفكـرة, فالنـاس ) ٢١: يوسف( ﴾أَكْ

بشكل عام لـيس لـدهيم أدوات العلـم بمعنـى القطـع والتحقـق ممـا يسـعون إىل 
 .التحقق منه

وهلذا نجد أن إقبال الناس عىل القيادات الفكرية إقبال طَبَعـي, ال حيتـاجون 
فالنـاس إذا مل جيـدوا أمـامهم , ل بأنـه فطـرةبل ربام صح القو ;إىل مَن يدهلم عليه
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ا عىل مواصفاهتم اخلاصة ولعـل هـذا هـو , مؤهالً لقيادهتم فكريا صنعوا هلم قائدً
كِـنْ إِنَّ اهللاَ« :ملسو هيلع هللا ىلصمعنى قول الرسول  لَ , وَ بَادِ عِ نْ الْ هُ مِ عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ مَ انْ لْ عِ بِضُ الْ قْ  الَ يَ

لَ  عُ بْضِ الْ مَ بِقَ لْ عِ بِضُ الْ قْ ئِلُوا يَ , فَسُ االً هَّ ا جُ وسً ءُ َذَ النَّاسُ رُ املًِا اختَّ بْقِ عَ ْ يُ ا ملَ تَّى إِذَ , حَ ءِ امَ
لُّوا أَضَ لُّوا وَ ; فَضَ مٍ لْ ِ عِ ريْ ا بِغَ تَوْ أَفْ  .)١(»فَ

َذَ النَّاسُ «: ملسو هيلع هللا ىلصولك أن تتأمل يف قوله  فالناس إذا مل يكن املؤهل لقيادهتم  »اختَّ
ا فكرياً اختذوا من تلقاء  ;فكريا أمامهم , والنـاس مل يكن مـؤهالً  ولو ,أنفسهم قائدً

نه مـن  يعرفون املوهوب والذكي ومَن يملك القدرات الثقافية واخلطابية التي متكِّ
لكن ليس كل مَن يستطيع تكـوين قاعـدة مجاهرييـة هبـذه , التأثري وجذب األتباع

 .الصفات هو األمثل حتامً لقيادة األمة فكريا
أن سـلوك : إن من مفارقات الفكـر:مفهوم الفكر فأقول وأعود هنا لتوضيح

ة ـى نتيجـرورة إلـؤدي بالضـال ي −ةـانت صحيحـو كـول −ه ـدة فيـريق واحـط
السـفة إىل القـول بتعـدد وهي مشكلة فلسفية قديمة أدت بكثـري مـن الف, واحدة

نهج لعجزهم عن تفسري اختالف اآلراء يف القضية الواحدة مع احتاد م اً احلق; نظر
 .البحث فيها

تلك النتائج املختلفة التي يصـل إليهـا املفكـرون  :وهم يعنون باحلق املتعدد
وهي التـي يسـميها علـامء أصـول , عند استخدامهم اآللة الصحيحة لبلوغ احلق

ا عليهـا قضـيتهم الشـهرية) أدوات االجتهاد: (الفقه نَوْ هـل كـل جمتهـد : والتي بَ
 ? مصيب أم املصيب واحد وغريه معذور

ون عىل املسائل ويعطـون فيهـا  رُ حيث ال يعنون باملصيب واملعذور من يتسوَّ
ا دون أن يكون طريقهم لذلك اآللة الصحيحة لالجتهاد  .أحكامً

غ  ورأيُ األصوليني وإن كان سياقهم له يف قضايا الفروع الفقهيـة التـي يسـوّ
وع الفكر الذي إال أن القاعدة صحيحة يمكن أن تنقل إىل مجيع فر ,فيها االجتهاد

                                                 
 .اةدار طوق النج ,هـ١٤٢٢:األوىل :ط,حممد زهري نارص: ت ,) ٣١/ ١(, صحيح البخاري) ١(
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مت تعريفه بأنه ـه :قدّ  ,التصـور اإلمجـايل والتفصـييل لواقـع مـا, مـن حيـث كنهُ
 .وعالج آفاته ,وطرق حتسينه, ومآالته ,وعوامل تكوينه

م املناطقة اإلدراك إىل دوا بـذلك أن افـإهنم أر .وتصديق ,تصور :وعندما قسّ
قات الصـائبة, مَن ال يملك التصورات الصحيحة ال يمكن أن يصـل إىل التصـدي

وامتالك التصورات الصـحيحة هـو يف احلقيقـة أدوات االجتهـاد يف مسـألة مـن 
 .مسائل الفكر

م من مقومات التوازن الفكري هـو امـتالك  :أخلُص من هذا إىل أن أول مقوِّ
راد احلكم عليها سلبالتصورات الصحيحة ع ا والتصور إم, اً أو إجياب اً ن كل قضية يُ

أو , كتصور الصـور مـن جبـال وأهنـار وصـحار اً ساذج ا أولي اً أن يكون تصور
ا, وهو تصور املعاين كاحلق ا معقدً وتصـور  ,واخلطأ ,والصواب ,والصدق ,تصورً

 وكـل صـنفٍ مـن هـذه التصـورات حيتـاج إىل جهـد.كاجلن واملالئكة ,املغيَّبات
إىل فحني أتصور الناقة ال أحتاج , المتالكِه خيتلف عن اجلهد املراد للصنف اآلخر

ــري ــتج صــورة  ;جمهــود ذهنــي كب ــه بمجــرد طــروء االســم عــىل اخلــاطر تن ألن
أما حـني أتصـور حيـوان البانـدا فأحتـاج إىل .لوجود مثيالهتا يف الذاكرة;مطابقة

لعـدم وجـود رصـيد مطـابق يف الـذاكرة, وربـام ال أصـل إىل  ;جمهود ذهني أكرب
ومـع , ور مطابقةالصورة الصحيحة, وأحتاج يف الوصول إليها إىل البحث عن ص

ذلك فإن املجهود الذي يبذله الذهن يف تصور الباندا أقل بكثري من املجهود الذي 
 .والصواب ,واخلطأ ,واحلق ,واملالئكة ,يبذله لتصور الروح

: الكنه يف اللغة كام يقـول الفريوزأبـادي ,من حيث كنهه :وقويل يف التعريف 
نهُ بالضم تُه, : الكُ , وغايَ رُ اليشءِ هَ وْ هجَ هُ تُه, ووجْ قْ ه, ووَ رُ دْ  .)١(وقَ

 .وحماولة توصيفه ,البحث يف إدراك حقيقة الواقع :فيدل هبذا القيد
قيد يـدخل بـه إدراك املـؤثرات التـي عملـت عـىل , وعوامل تكوينه :وقويل

 ,والبيئة اجلغرافية واملناخية ,واللغة ,والتاريخ ,الدين :ولعل أمهها ,تكوين الواقع
                                                 

 .حممد بن يعقوب الفريوزآبادي, )باب اهلاء فصل الكاف ) ( ١٦١٦ص ( , القاموس املحيط) ١(
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فكل بحث يف هذه العوامـل ال مـن .جتامعي واالقتصاديوالوضع السيايس واال
بل من حيث أثرهـا عـىل الواقـع يف أي منحـى مـن مناحيـه يف احلـال  ,حيث هي

دُّ بحثاً فكرياً ,واملآل عَ  .يُ
 .فهو مهمة أهل االختصاص فيها ,وخيرج به البحث يف صميم هذه العلوم

ف باستش, ومآالته :وقويل حـني يكـون  ,تقبلراف املســقيد يدخل به ما يُعرَ
ن منه  .مبنياً عىل علم بالواقع وما تكوّ

وهـو  ,هذا قيد يوضح ثمرة هـذا الفـن, وطرق حتسينه وعالج آفاته: وقويل 
 .حتسني الواقع وعالج ما فيه من أخطاء وعثرات

 :تعريف املحكامت
رف إىل مـا ـوسوف أنصـ ,لن أطيل مع القارئ الكريم يف تعريف املحكامت

 .وأبني سبب رجحانه عندي ,هايبدو يل أنه أرجح
كــل مــا علــم معنــاه وأدرك  :واملختــار عنــدنا أن املحكــم« :قــال اجلــويني

 .)١(»فحواه
ىلَ : أَيْ « :وعرب عنه ابن كثري بقوله ا عَ تِبَاسَ فِيهَ , الَ الْ ةِ لَ الَ اتُ الدَّ حَ اضِ يِّنَاتٌ وَ بَ

نَ النَّاسِ  دٍ مِ  .)٢(»أَحَ
 
 
 
 
 

                                                 
عبـد : ت,, عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويني أبو املعايل إمام احلرمني,)١٥٥/ ١(, الربهان يف أصول الفقه) ١(

 .١٣٩٩, العظيم الديب قطر
: ت, )هــ  ٧٧٤− ٧٠٠(و الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشـقي أب, ) ٦/ ٢( , تفسري القرآن العظيم) ٢(

 .م ١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠: الثانية: ط, دار طيبة, سامي بن حممد سالمة
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אאא 

مدح اهللا عز وجل كتابه وأثنى عليه بام يقرص عنه ثناء املثنيني ومدح املـادحني 
تَّقِنيَ ) ١(امل ﴿ :فقال عز وجل مُ  لِلْ دً يْبَ فِيهِ هُ لِكَ الْكِتَابُ الَ رَ  ).البقرة( ﴾)٢(ذَ

ىلَ ﴿ :وقال سبحانه نَاهُ عَ لْ مْ بِكِتَابٍ فَصَّ ئْنَاهُ دْ جِ لَقَ مٍ وَ ـوْ ـةً لِقَ َ محْ رَ  وَ ـدً ـمٍ هُ لْ عِ
نُونَ  مِ ؤْ  ).٥٢: األعراف( ﴾يُ

ينَ اهللاُ﴿ :وقال لُـودُ الَّـذِ نْهُ جُ رُّ مِ عِ قْشَ َ تَ ثَاينِ ا مَ ً اهبِ تَشَ ا مُ يثِ كِتَابً دِ نَ احلَْ سَ لَ أَحْ زَّ  نَ
مْ  هُ لُودُ لِنيُ جُ مَّ تَ مْ ثُ ُ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ لِكَ خيَ رِ اهللاِ ذَ مْ إِىلَ ذِكْ ُ لُوهبُ قُ  اهللاِ وَ ـدَ ـهُ هِ مَ ي بـِ ْـدِ نْ  هيَ

لِلِ اهللاُ نْ يُضْ مَ اءُ وَ شَ ادٍ يَ نْ هَ امَ لَهُ مِ  ).٢٣: الزمر( ﴾ فَ
بَشّ ﴿ :وقال يُ مُ وَ وَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ آَنَ هيَ رْ ا الْقُ ذَ لُـونَ ـِإِنَّ هَ مَ عْ ينَ يَ نِنيَ الَّـذِ مِ رُ املُْؤْ

ا بِريً ا كَ رً مْ أَجْ اتِ أَنَّ هلَُ احلَِ  ).٩: اإلرساء( ﴾الصَّ
دليالً وهادياً  :أي ,فقد نصت هذه اآليات عىل أن القرآن هد.  

وكام تنتهي إليه داللته االصطالحية التي تقدم ,والفكر كام هي داللته اللغوية
  .ينتهي معناه إىل إعامل الذهن للوصول إىل اهلد ;احلديث عنها

ملرتكـز الصـحيح مهـا ا ;بحانه أن القرآن وبيانـه وهـي السـنةـد أخرب سـوق
ونَ ﴿ :للتفكر ـرُ كَّ تَفَ ـمْ يَ هُ لَّ لَعَ مْ وَ لَ إِلَـيْهِ ـزِّ ـا نُ اسِ مَ َ لِلنـَّ رَ لِتُبَنيِّ كْ لْنَا إِلَيْكَ الذِّ زَ أَنْ  ﴾وَ

َلْبَـابِ ﴿, )٤٤: النحل( رَ أُولُو األْ كَّ لِيَتَذَ اتِهِ وَ وا آَيَ رُ بَّ كٌ لِيَدَّ بَارَ لْنَاهُ إِلَيْكَ مُ زَ  ﴾كِتَابٌ أَنْ
 ).٢٩: ص(

  .فربطت هاتان اآليتان بني الكتاب وبيانه وبني التفكر والتذكر وإعامل اللب
األمر الذي يؤكد لنا أن الكتاب والسنة البد أن يكونا منطلقاً للتفكري وموئالً 

  .له بمعنى أنه يبدأ منهام وينتهي إليهام 
 وحني نراجع اآليات التي نصت عىل احلظ عىل التفكري نجد أهنا تتسع جلميع

  .املجاالت التي يطلق عليها اليوم فكراً 
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فقد جاء األمر بالتفكر يف خملوقات اهللا لالستدالل بعظمتهـا وتـدبريها عـىل 
اتٍ ﴿: اخلالق عز وجل َيَ ارِ آلَ النَّهَ يْلِ وَ فِ اللَّ تِالَ اخْ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ قِ السَّ لْ إِنَّ يفِ خَ

َلْبَابِ  ُويلِ األْ ذْ ) ١٩٠(ألِ ينَ يَ ونَ اهللاَالَّذِ رُ ونَ يفِ كُ رُ كَّ تَفَ يَ ِمْ وَ نُوهبِ ىلَ جُ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ  قِيَامً
ارِ  ابَ النـَّ ـذَ ا عَ نـَ قِ انَكَ فَ ـبْحَ ا بَـاطِالً سُ ذَ قْتَ هَ لَ ا خَ نَا مَ بَّ ضِ رَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ قِ السَّ لْ خَ

ا لِ ) ١٩١( مَ تَهُ وَ يْ زَ دْ أَخْ قَ لِ النَّارَ فَ خِ نْ تُدْ نَا إِنَّكَ مَ بَّ ارٍ رَ نْ أَنْصَ ا ) ١٩٢(لظَّاملِِنيَ مِ نـَ بَّ رَ
نَا  نُوبَ رْ لَنَا ذُ فِ اغْ نَا فَ بَّ نَّا رَ آَمَ مْ فَ بِّكُ نُوا بِرَ نِ أَنْ آَمِ ِيامَ نَادِي لِإلْ ا يُ نَادِيً نَا مُ عْ مِ نَا سَ نَّا إِنَّ رْ عَ فِّ كَ وَ

ارِ  رَ َبْ عَ األْ نَا مَ فَّ وَ تَ يِّئَاتِنَا وَ آَتِنَا مَ ) ١٩٣(سَ نَا وَ بَّ مَ رَ ـوْ ـا يَ نَ زِ ْ الَ ختُ ـلِكَ وَ سُ ىلَ رُ نَا عَ تَ دْ عَ ا وَ
ادَ  ِيعَ لِفُ املْ ْ ةِ إِنَّكَ الَ ختُ يَامَ  ).آل عمران( ﴾)١٩٤(الْقِ

وهذه اآليات تظهر لكل أحد عىل قدر علمـه « :قال الشيخ حممد رشيد رضا
 ,فأما علامء اهليئة  فإهنم يعرفون من نظامها ما يدهش العقل ,وفهمه وجودة فكره

ومـا فيهـا مـن  ,واألجرام الرفيعة ,وأما سائر الناس فحسبهم هذه املناظر البديعة
ألن  ؛وخص أويل األلباب بالذكر مع أن كل الناس أولو ألبـاب. احلسن والروعة

لُبِّ اجلوز ونحوه إذا كـان عفنـا ـدُ ألبـاب  ,من اللب ما ال فائدة فيه, كَ سُ فْ وكـذا تَ
ن فُ عْ إىل االستفادة من آيات اهللا يف خلق الساموات  فهي ال هتتدي ,بعض الناس وتَ
 .)١(»واألرض وغريمها

ــالتفكر يف ســياق احلــديث عــن ســنن اهللا تعــاىل يف األمــم  ــر ب وجــاء األم
ـنَ ﴿ واملجتمعات وأرسار التحوالت التارخيية اهُ مِ لْنـَ زَ ءٍ أَنْ امَ يَا كَ نْ يَاةِ الدُّ ثَلُ احلَْ امَ مَ إِنَّ

تَلَطَ بِهِ  اخْ ءِ فَ امَ ضُ السَّ َرْ تِ األْ ـذَ ا أَخَ تَّى إِذَ امُ حَ عَ َنْ األْ لُ النَّاسُ وَ أْكُ َّا يَ ضِ ممِ َرْ بَاتُ األْ نَ
نَ  لْ عَ ا فَجَ َارً ا لَيْالً أَوْ هنَ نَ رُ ا أَمْ اهَ ا أَتَ يْهَ لَ ونَ عَ ادِرُ ُمْ قَ ا أَهنَّ هَ لُ نَّ أَهْ ظَ نَتْ وَ يَّ ازَّ ا وَ هَ فَ رُ خْ ـا زُ اهَ

 َ نَ بِاألْ غْ ْ تَ أَنْ ملَ ا كَ يدً صِ ونَ حَ رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتِ لِقَ َيَ لُ اآلْ صِّ فَ لِكَ نُ ذَ سِ كَ  ).٢٤: يونس( ﴾مْ
 ,كامبينـا لكـم أهيـا النـاس مثـل الـدنيا :يقول« :يقول الطربي بعد هذه اآلية

 .)٢(»كذلك نبني حججنا وأدلتنا ملن تفكر واعترب ونظر ,وعرفناكم حكمها وأمرها
                                                 

 .هـ١٣٦٦, اهليئة املرصية للكتاب, حممد رشيد رضا, ) ٢٤٥/ ٧( , تفسري املنار) ١(
أمحد حممـد : , ت)هـ  ٣١٠ − ٢٢٤(أبو جعفر الطربي  حممد بن جرير, )٥٧/ ١٥(, جامع البيان يف تفسري القرآن) ٢(

 .م ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠األوىل, : ط, مؤسسة الرسالة, شاكر
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اوكذلك التفكر يف األحياء املحيطة باإلنسان و ـى ﴿ معرفة دورةِ حياهتِ حَ أَوْ وَ
ونَ  شُ رِ عْ َّا يَ ممِ رِ وَ جَ نَ الشَّ مِ ا وَ يُوتً بَالِ بُ ِ نَ اجلْ ي مِ ِذِ لِ أَنِ اختَّ بُّكَ إِىلَ النَّحْ يلِ ) ٦٨(رَ مَّ كُ ثُ

لْ  فٌ أَ ْتَلـِ ابٌ خمُ َ ا رشَ ـَ نْ بُطُوهنِ جُ مِ ْرُ لُالً خيَ بِّكِ ذُ بُلَ رَ لُكِي سُ اسْ اتِ فَ رَ لِّ الثَّمَ نْ كُ ـهُ مِ انُ وَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ةً لِقَ َيَ لِكَ آلَ اءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ يفِ ذَ فَ   ).النحل( ﴾)٦٩(فِيهِ شِ

ونَ ﴿: وقوله« :قال ابن كثري رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ةً لِقَ َيَ لِكَ آلَ إن يف إهلام اهللا  :أي ﴾إِنَّ يفِ ذَ
 ,ن سائر الثامراالجتناء مو ةلقة إىل السلوك يف هذه املهامهلذه الدواب الضعيفة اخل
ونَ ﴿ ,وهو من أطيب األشـياء ,ثم مجعها للشمع والعسل ـرُ كَّ تَفَ مٍ يَ ـوْ ـةً لِقَ َيَ يف  ﴾آلَ

ها رها وميرسِّ رها ومسخِّ ] الفاعـل[فيستدلون بذلك عىل أنه  ,عظمة خالقها ومقدِّ
 .)١(»الكريم الرحيم ,احلكيم العليم ,القادر

بَـأَ ﴿ :للفرد كام جاء يف سياق معرفة أسباب االنحراف العقدي مْ نَ يْهِ لَ لُ عَ اتْ وَ
ينَ  اوِ نَ الْغَ انَ مِ كَ يْطَانُ فَ هُ الشَّ بَعَ أَتْ ا فَ نْهَ لَخَ مِ انْسَ اتِنَا فَ يْنَاهُ آَيَ ي آَتَ ـئْنَا ) ١٧٥(الَّذِ لَوْ شِ وَ

ثَلِ الْ  مَ هُ كَ ثَلُ مَ اهُ فَ وَ بَعَ هَ اتَّ ضِ وَ َرْ دَ إِىلَ األْ لَ لَكِنَّهُ أَخْ ا وَ َ نَاهُ هبِ عْ فَ يْـهِ لَرَ لَ لْ عَ مِ ْ لْبِ إِنْ حتَ كَ
ـصَ  ـصِ الْقَصَ اقْصُ ا فَ اتِنـَ بُوا بِآَيَ ـذَّ ينَ كَ مِ الَّـذِ ـوْ ثَلُ الْقَ لِكَ مَ ثْ ذَ لْهَ هُ يَ كْ ُ ثْ أَوْ تَرتْ لْهَ يَ

ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ يَ هُ لَّ ـانُوا ) ١٧٦(لَعَ مْ كَ ـهُ سَ فُ أَنْ ا وَ اتِنـَ بُوا بِآَيَ ـذَّ ينَ كَ مُ الَّـذِ ـوْ ـثَالً الْقَ اءَ مَ سَ
ونَ يَ   ).األعراف( ﴾)١٧٧(ظْلِمُ

فاقصـص أهيـا الرسـول قصـص ذلـك  :أي« :قال الشيخ حممد رشيد رضـا
الرجل املشاهبة حاله حلال هؤالء املكذبني بام جئت به من اآليات البينات يف مبـدأ 

وقبح  ,فيحملهم سوء حاهلم ,رجاء أن يتفكروا فيه ,أمره وغايته ومعناه وصورته
ثَلِهم عىل التفكر وا  ,فـإذا هـم تفكـروا يف ذلـك تفكـروا يف املخـرج منـه ,لتأملمَ
ال بعـني اهلـو  ,وما فيها من البينات بعني العقـل والبصـرية ,ونظروا يف اآليات

واآليـة تـدل عـىل تعظـيم شـأن رضب  .وال طريق هلدايتهم غري هـذه ,والعداوة
ويـدل  ,وكونه أقو من سوق الدالئل واحلجج املجـردة ,األمثال يف تأثري الكالم

                                                 
 ). ٥٨٥/ ٤(, تفسري القرآن العظيم) ١(
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ولذلك حث اهللا عليه يف  ;وكونه مبدأ العلم وطريق احلق ,عىل تعظيم شأن التفكر
ألهنـم هـم ; الدالئل إنام تساق إىل املتفكـرينوبني أن اآليات و ,مواضع من كتابه

 .)١(»الذين يعقلوهنا وينتفعون هبا
ويمكـن أن ينـدرج  ,وكذلك التفكر جاء يف سياق احلديث عن بنـاء األرسة

نُوا ﴿: التفكري االجتامعيهذا يف  كُ ا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ قَ لَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ وَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ لِكَ آلَ ةً إِنَّ يفِ ذَ َ محْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ ا وَ  ).٢١: الروم( ﴾إِلَيْهَ

مْ ﴿: التفكر يف أرسار الترشيع ودقائقه لَكُ َلْبَابِ  وَ ا أُويلِ األْ يَاةٌ يَ اصِ حَ يفِ الْقِصَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ  ).١٧٩: البقرة( ﴾لَعَ

ِ ﴿ :االعتبار بالوقائع التارخيية والتجارب السابقة ـةٌ يفِ فِئَتَـنيْ ـمْ آَيَ ـانَ لَكُ دْ كَ قَ
تَا فِ  بِيلِ اهللاِالْتَقَ اتِلُ يفِ سَ قَ ثْ ئَةٌ تُ ُمْ مِ هنَ وْ ـرَ ةٌ يَ افِرَ  كَ رَ أُخْ اهللاُلَـ وَ ِ وَ ـنيْ أْيَ الْعَ مْ رَ ـدُ يْهِ يِّ ؤَ  يُ

ارِ  َبْصَ ُويلِ األْ ةً ألِ َ لِكَ لَعِربْ اءُ إِنَّ يفِ ذَ شَ نْ يَ هِ مَ ِ  ).١٣: آل عمران( ﴾بِنَرصْ
شْ ﴿ لِ احلَْ َوَّ مْ ألِ هِ ارِ نْ دِيَ لِ الْكِتَابِ مِ نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ جَ الَّذِ رَ ي أَخْ وَ الَّذِ ـا ـهُ رِ مَ
نَنْتُمْ أَ  انِ ظَ ُمْ مَ نُّوا أَهنَّ ظَ وا وَ جُ ْرُ مُ اهللاُنْ خيَ ـاهُ أَتَ ـنَ اهللاِ فَ ُمْ مِ ـوهنُ صُ مْ حُ تُهُ ْ عَ يْـثُ ملَ ـنْ حَ  مِ

وا  ُ تَربِ ـاعْ نِنيَ فَ مِ ي املُْؤْ أَيْدِ هيِمْ وَ دِ مْ بِأَيْ ُ يُوهتَ بُونَ بُ ْرِ بَ خيُ عْ ِمُ الرُّ لُوهبِ فَ يفِ قُ ذَ قَ بُوا وَ تَسِ ْ حيَ
ارِ  َبْصَ ا أُويلِ األْ  ).٢: احلرش( ﴾يَ

كَ ﴿ لـِ مْ إِنَّ يفِ ذَ اكِنِهِ سَ ونَ يفِ مَ شُ مْ ونِ يَ رُ نَ الْقُ مْ مِ هُ بْلَ نَا قَ لَكْ مْ أَهْ مْ كَ دِ هلَُ ْ مْ هيَ لَ أَفَ
ى ُويلِ النُّهَ اتٍ ألِ َيَ  .وهكذا, )١٢٨: طه( ﴾آلَ

أو أثنت عىل أويل األلبـاب  ,أو التذكر ,ومن تتبع اآليات التي أمرت بالتفكر
أو أويل النهى; جيد أهنا قد استوعبت أبواب ما يطلق عليـه اليـوم , وأويل األبصار

  .فكراً 
وهذا األمر بالتفكر والتفكري والتبرص وخماطبة العقل واللب كلها تعنـي أن  

 .وجيعله من املأمور به رشعاً  ,بل حيضُّ عليه ,القرآن ال يفتح املجال للتفكري
                                                 

 ). ٣٤٣/ ٩(, تفسري املنار) ١(
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فعـل الكثـريون مـن املعتنـني  كام ,لكن هذه احلقيقة ال ينبغي أن تؤخذ هكذا
فهـو لـيس منطلقـاً  ,ألن القرآن الكـريم مل يـرتك الفكـر والعقـل وحـده ;بالفكر
فال جيوز أن يتجاوز الفكـر احلـدود التـي  ,بل هو منطلق ومرجع ومآل ;وحسب

ري مـن ـجاءت يف الكتاب والسنة, وهـذه احلـدود إنـام هـي محايـة للعقـل البشـ
  .االنزالق

 :فقهاملحكامت وأصول ال
فـاملحكامت هـي مرجعيـة الـذهن  ,وهنا تأيت مهمـة املحكـامت يف ديـن اهللا

 .واملحددة ملساره
واألصـل يف إعامهلـا وبيـان سـلطتها عـىل ,وقد تقدم املراد هبا يف هذا البحث

مِ تلك املعاين هو قوله تعاىل هُّ ي ﴿ :معاين القرآن الكريم وفكر املشتغلني بِتَفَ وَ الَّذِ هُ
يْ  لَ لَ عَ زَ ينَ أَنْ ا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ اهبِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ امَ ْكَ اتٌ حمُ نْهُ آَيَ كَ الْكِتَابَ مِ

ا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ هُ إِالَّ يفِ قُ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ
رُ إِالَّ أُولُـو  وَ اهللاُ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نـَ بِّ دِ رَ نـْ ـنْ عِ ـلٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ

َلْبَابِ   ).٧: آل عمران( ﴾األْ
كثرياً من أبواب أصول الفقه إن مل نقـل أكثرهـا بـل  يوضح هذه السلطة أن 

نِيَت لتمييز املحكامت من املتشاهبات وبمعنى درء التشابه عن حمكامت  :آخر كلها بُ
  .القرآن والسنة

أكرب من أصول الفقه إنام هـي قواعـد ملنهجيـة  اً وذلك أننا حني نقرر أن جزء
استنباط األحكـام مـن النصـوص فإننـا نحكـم بـأن أُصـول الفقـه هـي آلـة رد 

 .املتشاهبات إىل املحكامت
كامً كام يف قوله تعـاىل ـتْ ﴿ :ليكون القرآن كلُّه هبذا الرد حمُ كِمَ الـر كِتَـابٌ أُحْ

بِريٍ  كِيمٍ خَ نْ حَ نْ لَدُ لَتْ مِ مَّ فُصِّ هُ ثُ اتُ  ).١: هود( ﴾آَيَ
وهذا املعنى عىل ما يذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل هو ما يريـده 

املحكم الناسـخ  :كثري من العلامء حني جيعلون املحكم يف مقابل املنسوخ فيقولون
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خُ اهللاُ﴿ :أخذا من قوله تعاىل ,واملتشابه املنسوخ يَنْسَ لْقِي افَ ا يُ مُ  مَ ْكـِ ـمَّ حيُ ـيْطَانُ ثُ لشَّ
اتِهِ اهللاُ عىل اعتبار أن معنى  ,)١(−  −وهو مروي عن ابن عباس  )٥٢: احلج( ﴾ آَيَ

واملنسـوخ يـدخل فيـه يف « :قال ابـن تيميـة ,النسخ أوسع من رفع احلكم بالكلية
كتخصـيص  ,ر ترك ظاهره ملعـارض راجـحكل ظاه −العام  −اصطالح السلف 

ويـدخل فيـه املجمـل  ,ألنه حيتمل معنيني ;فإن هذا متشابه ,وتقييد املطلق ,العام
وكذلك مـا  ,وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من املعنى الذي ليس بمراد ,فإنه متشابه

 رفع حكمه فإن يف ذلك مجيعه نسخا ملا يلقيه الشيطان يف معاين القرآن; وهلذا كانوا
 .)٢(»هل عرفت الناسخ من املنسوخ? فإذا عرف الناسخ عرف املحكم: يقولون

فقـول  ,وهذا الرد هو مهمة الراسخني يف العلـم الـذين أشـادت هبـم اآليـة
نَا﴿ :الراسخني يف العلم بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ليس تفويضـا أو ) ٧: آل عمران( ﴾آَمَ

 وقع لبعض أهل البدع الذين اختـذوا هـذه اآليـة وقفاً أو نفياً لعلمهم باملتشابه كام
بل يقولون ذلك تسـليامً هللا عـز وجـل  ,شبهة لرتك العمل بالقرآن أو بعض ما فيه

هم به درجة القطـع كمته من األحكام أو فيام مل يبلغ علمُ وذلـك , فيام مل يدركوا حِ
ه كـام يف آيـات أو  ما مل تثبت لدهيم كيفيت ,فيام وقع فيه اخلالف بينهم من األحكام

 .وأحاديث الصفات
اإلكليـل يف  :وقد أدار عىل هذا املعنى شيخ اإلسالم ابن تيمية رسالته القيمـة

  .املتشابه والتأويل
ويوضح ما قدمت من أن أكثر مسائل األصول مبناها عـىل هـذه اآليـة قـول 

مـن  ويدخل حتت املتشابه واملحكم باملعنى الثاين ما نبَّـه عليـه احلـديث :الشاطبي
فـالبنيّ هـو , )٣(»احلالل بنيّ واحلرام بنيّ وبينهام أمـور مشـتبهات«: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 
 ;وإن كانت وجوه التشابه ختتلف بحسب اآلية واحلديث, فاملعنى واحـد ,املحكم

                                                 
اث دار إحيـاء الـرت, أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بـن يوسـف بـن حيّـان, )١٨٨/ ٢(, تفسري البحر املحيط) ١(

 .العريب
 .دار اإليامن, شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية, )١٠−٩(, اإلكليل يف املتشابه والتأويل) ٢(
 .١٢١٩/ ٣, باب أخذ احلالل وترك الشبهات, ومسلم. ٢٠/ ١, باب فضل من استربأ لدينه , رواه البخاري) ٣(
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ـد املنسـوخُ  ,ألن ذلك راجـع إىل فهـم املخاطـب ـل هـذا اإلطـالق وجِ مِّ وإذا تُؤُ
 ,عرفة مبيِّناهتا داخلةً حتت معنـى املتشـابهواملجمل والظاهر والعام واملطلق قبل م

ـص واملقيَّـد داخلـةٌ حتـت  ل واملخصَّ َ واملؤوَّ ه واملبنيَّ كام أنّ الناسخَ وما ثبت حكمُ
م  .)١(»معنى املحكَ

ريعة ـيشهد لذلك ما أطال فيه ابن قيم اجلوزية النفس من كون عمومات الش
رُ ابنُ القيمِ  ,من نوازلا مستغرقة حلاجات الناس وما ينزل هبم ـالقاهتـوإط ويصدُ
ـا ﴿ :يف ما انترص له عن نصوصٍ من حمكامت القرآن كقولـه تعـاىل − رمحه اهللا − مَ

ءٍ  ْ ـنْ يشَ نَا يفِ الْكِتَابِ مِ طْ رَّ يْـكَ ﴿: وقولـه سـبحانه, )٣٨: األنعـام( ﴾فَ لَ ا عَ لْنـَ زَّ نَ وَ
ءٍ  ْ لِّ يشَ ا لِكُ  .)٢()٨٩: النحل( ﴾الْكِتَابَ تِبْيَانً

مع أهنـام ممـن  ,القيم وقبله شيخه ابن تيمية يؤكدان عىل هذا الرأي وكان ابن
كان يصف القياس بأنه العـدل  حتى إن ابن القيم  ,يعظم أمر القياس تعظيامً كبرياً 

 .)٣(الذي ال يمكن أن جتيء الرشيعة عىل خالفه
بعد أن  ,وهذا التوجه من اإلمامني العظيمني جاء ليعيد للمحكامت اعتبارها

حتى حرصها  ,كيم العقل يف كتاب اهللا القول بالتقليل من شأن املحكامتجلب حت
ـمْ ﴿: بعضهم يف آيات حمدودة من أمثال قوله تعاىل بُّكُ مَ رَ ـرَّ ـا حَ ا أَتْـلُ مَ ـالَوْ عَ لْ تَ قُ

مْ  كُ دَ الَ تُلُوا أَوْ قْ الَ تَ ا وَ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ مْ أَالَّ تُرشْ يْكُ لَ نُ  عَ قٍ نَحْ الَ نْ إِمْ مِ
تُلُوا قْ الَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ بُوا الْفَ رَ قْ الَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ سَ الَّتِي  نَ النَّفْ

مَ اهللاُ رَّ لُـونَ حَ قِ عْ ـمْ تَ لَّكُ هِ لَعَ مْ بـِ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ قِّ ذَ وقولـه , )١٥١: األنعـام( ﴾ إِالَّ بِاحلَْ
ـاءِ إِنَّ اهللاَ﴿ :تعاىل شَ حْ ـنِ الْفَ ـى عَ نْهَ يَ بَـى وَ رْ إِيتَـاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ  يَ

ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ املُْنْكَ ومع االتفـاق عـىل كـون  )٩٠: النحل( ﴾وَ
 .إال أهنا ليست كل املحكامت, أمثال هذه اآليات حمكمة

                                                 
أبـو : ت, )هــ٧٩٠: ت(لغرناطي الشهري بالشاطبي إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ا ,)٣/٣٠٦( ,املوافقات) ١(

 .دار ابن عفان: النارش, عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن
دار الكتــب  ,ابــن قــيم اجلوزيــة(حممــد بــن أيب بكــر الزرعــي, )٢٥١/ ١(, إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني) ٢(

 .م١٩٩١/هـ١:١٤١١:ط ,العلمية
 .) ١٠٣/ ١(, املرجع السابق) ٣(
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 اً ل الذي كان إذ ذاك األكثر انتشارلرد القو − رمحه اهللا −تدب ابن القيم كام ان
الكتاب والسنة بحاجة  املحكامت والعمومات من  عند األصوليني هو عدم وفاء 
إن النصـوص  :حتى اشتهر عن األصـوليني قـوهلم ,نوازل العصور ومستجداهتا

 ر معشــارـفــي ســو بعشــوإن النصــوص ال ت ,متناهيــة والوقــائع غــري متناهيــة
 .)١(الرشيعة

نعود لقول الشاطبي املتقدم والذي يؤكد عىل فكرة دوران كثري مـن مباحـث 
وإذا كان   :فنقول ,عىل رد املتشاهبات إىل املحكامت −إن مل نقل أكثرها  −األصول 

ــة األصــولية كاإلمجــاع والقيــاس  ,األمــر كــام ذكــره الشــاطبي ــة األدل فــإن بقي
ذلك أن ما ينتج عنهـا  ;يف كوهنا آلة لرد املتشابه إىل املحكمواالستصحاب تدخل 

 .من أحكام ال خيرج أبداً عن عمومات الرشيعة وإطالقاهتا
ذلـك  ,إذاً فاالشتباه بمعنى الرتدد يف املعنى ليس سمة دائمة عىل آيات بعينها

وهـي  ,وذلك باستخدام آلـة الـرد املنهجيـة ,أن االشتباه يزول بعد رده للمحكم
خيـرب « :وهلذا قال ابن كثري يف تفسريه للمحكم واملتشابه ,اعد علم أصول الفقهقو

 ,بينات واضـحات الداللـة :أي ,تعاىل أن يف القرآن آيات حمكامت هن أم الكتاب
ومنه آيات أخر فيها اشتباه يف الداللة عىل كثري  ,ال التباس فيها عىل أحد من الناس

وحكم حمكمه عـىل  ,ه عليه إىل الواضح منهفمن رد ما اشتب ,من الناس أو بعضهم
 .)٢(»ومن عكس انعكس,فقد اهتد ,متشاهبه عنده

: وهنا يتضح التفسري الدقيق لوصف القرآن كله بكونه حمكـامً يف قولـه تعـاىل
ريٍ ﴿ بـِ كِيمٍ خَ نْ حَ نْ لَدُ لَتْ مِ مَّ فُصِّ هُ ثُ اتُ تْ آَيَ كِمَ فوجـود  )١: هـود( ﴾الر كِتَابٌ أُحْ

بـل يـدل عـىل مزيـد مـن  ,آن متشـاهبات ال ينـايف اإلحكـام الكـيلآيات من القر
                                                 

, ) ٢٧١/ ٣( , كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البـزدوي: وانظر فيها;)٣٧/ ٢(,قاهلا اجلويني يف الربهان) ١(
دار الكتـب .عبد اهللا حممود حممـد عمـر: ت, )هـ٧٣٠: املتوىف(عبد العزيز بن أمحد بن حممد, عالء الدين البخاري 

 ). ٣٣/ ٧( , حيطالبحر املم; ١٩٩٧/هـ١٤١٨: األوىل: ط, بريوت−العلمية 
 ). ٤/ ٢(, تفسري القرآن العظيم) ٢(
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ه إىل  ,اإلعجاز إذ إن هذا املتشابه يف مدارك غري الراسخني يستطيع الراسـخون ردَّ
 .وهذا منتهى اإلحكام واإلعجاز يف الكالم ,املحكم

تهم صـاحبه بـاهلو لكـن ذلـك ال  ,وال شك أن رد املتشابه إىل املحكم قد يُ
 ,عدم وضوح املنهج الذي يستعمله هذا الراسخ يف إجراء ذلك الرد يكون إال مع

  ).أصول الفقه(وهذا املنهج هو ما سامه العلامء فيام بعد 
 :حدود الفكر يف حمكامت القرآن

وحــني يريــد املفكــر االنطــالق مــن القــرآن والســنة فعليــه أن حيــد نفســه 
ـمألن الوقوف عند حدود اهللا تعاىل واردٌ يف ت بحدودمها; ْكَ وهـو  ,كليف إهلـي حمُ
ودُ اهللاِ﴿: قوله تعاىل ـدُ وهَ تِلْكَ حُ تَـدُ عْ ـالَ تَ ودَ اهللاِ فَ ـدُ ـدَّ حُ تَعَ ـنْ يَ مَ ـمُ ا وَ كَ هُ أُولَئـِ  فَ

 ).٢٢٩: البقرة( ﴾الظَّاملُِونَ 
بل هي ضابطة  ,وحدود اهللا تعاىل ليست مقترصة عىل أعامل اجلوارح الظاهرة

 .للعقل ومنهج التفكري
كامت الكتاب منهي مثالً عن إعطاء املقدمات الومهية والظنيـة فالعقل يف حم 

: نتائج قطعية, وكذلك منهي عن الظن فيام واجبه القطع, وذلك يف مثل قوله تعاىل
الْبَصَ ﴿ عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ الَ تَ هُ ـوَ نـْ ـانَ عَ كَ كَ لُّ أُولَئـِ ادَ كُ ؤَ الْفُ رَ وَ

ئُوالً  سْ  ).٣٦: اإلرساء( ﴾مَ
وهو أيضا إصالح عقيل جليـل يعلـم األمـة التفرقـة بـني «: قال ابن عاشور

 .)١(»مراتب اخلواطر العقلية بحيث ال خيتلط عندها املعلوم واملظنون واملوهوم
ويالحظ أن زلل أكثر املعتنني بام يسمى اليـوم بـالفكر يعـود إىل التقصـري يف 

ويظهر ذلك يف وضع املعارف يف غري  ,بعضعدم متييز مراتب املعرفة بعضها من  
 :وتوضيح ذلك ,مراتبها الصحيحة

 :أن املعارف عىل مراتب
 .عىل ما هو عليه إدراكاً جازما اليشءوهو إدراك  :العلم :أوهلا

                                                 
 .دار سحنون, حممد الطاهر ابن عاشور, )١٠١/ ١٥(, التحرير والتنوير) ١(
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 .وهو اإلدراك الراجح مع احتامل مرجوح :الظن :وثانيها
 .وهو اإلدراك مع االحتامل املساوي :الشك :وثالثها
 .وهو اإلدراك املرجوح :الوهم :ورابعها

 .)١(وهو إدراك مناف للحقيقة :اجلهل :وخامسها
التحبـري رشح  :يف هذه املراتب تعريفات وأحكـام مـن أوسـع الكتـب فيهـا

 .التحرير
ه يف النفس أمـور :والعلم قُ قِّ َ وخـرب  ,والتـواتر ,احلـس :منهـا ,وهو اليقني حتُ

  .ا عدم تطرق االحتامل إليهاوتكاثر األدلة التي يثبت باختباره ,ملسو هيلع هللا ىلصالصادق 
كأخبـار  ,والظن حيصل بكل طريق يثبت عند اختبارها تطرق االحتامل إليـه

  .أو اجلمع الذي يمكن عقالً تواطؤه عىل الكذب ,آحاد الثقات
 ,فتمتنع غلبة الظن بأحد الـرأيني ,والشك حيصل حني تتساو طرق املعرفة

فيخربنا زيـد هبطـول املطـر يف بلـدٍ  ,ما وذلك كأن ينقل ثقتان خرباً خمتلفاً عن أمرٍ 
طَر ,معني كـأن  ,ومل يمكن اجلمـع بـني اخلـربين ,وخيربنا عمرو بأن تلك البلد مل متُ

يثبت لدينا أن عمراً زارها صباحاً وزيداً زارها عشية فحكى كلٌ ما رأ.  
أو من ال يستحيل عادة وعقـالً تواطـؤهم  ,والوهم حيصل بخرب غري املوثوق

 .)٢(ذبعىل الك
أو بـني  ,وحيصل اخللل يف الفكر حني ال يفرق اإلنسان بني الـوهم واليقـني 

 ,فيعطي األوهام حكم املعلومات ,وهكذا ,أو بني الشك واليقني  ,الوهم والشك
فيجعل األوهام أو الشكوك أو الظنون مقدمات  ,ويتعامل معها عىل هذا األساس

 .ويبني عليها نتائج جازمة ,يقينية يف زعمه
                                                 

عالء الدين أبو احلسن عيل بـن سـليامن املـرداوي الدمشـقي , )  ٢٢١/ ١(, التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه) ١(
, مكتبـة الرشـد, راحـأمحد السـ. عوض القرين, د. عبد الرمحن اجلربين, د. د: ت, )ـه٨٨٥: ت(الصاحلي احلنبيل 

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١: األوىل: ط, الرياض/ السعودية 
 ).٢٢١/ ١(, التحبري: انظر يف مراتب املعرفة وأحكامها ودالالهتا) ٢(
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وملا كان التمييز بني هذه املراتب يف حاجة إىل آلة قوية من العلم واإلخـالص 
وإذا اجتمعت فال تكون حارضة  ,التي ال جتتمع إال يف القليل من الناس ,والتجرد

إذ إن مبناها  ;فقد حدَّ اهللا حداً حلامية العقول من الشبهات ,ة وحنيـاعـل سـيف ك
وهذا احلد هو هنيـه عـز  ,مييز بني مراتب املعرفةال يكون إال عىل االختالط يف الت

 :ومها قوله تعـاىل ,وجل يف آيتني حمكمتني عن جمالس اخلوض يف الدين بغري علم
هِ ﴿ ِ ريْ يثٍ غَ دِ وا يفِ حَ ُوضُ تَّى خيَ مْ حَ نْهُ ضْ عَ رِ أَعْ اتِنَا فَ ونَ يفِ آَيَ ُوضُ ينَ خيَ أَيْتَ الَّذِ ا رَ إِذَ وَ

يَنَّكَ الشَّ  نْسِ ا يُ إِمَّ مِ الظَّاملِِنيَ وَ وْ عَ الْقَ  مَ رَ كْ دَ الذِّ عْ دْ بَ عُ قْ الَ تَ  ).٦٨: األنعام( ﴾يْطَانُ فَ
مْ يفِ الْكِتَـابِ أَنْ ﴿ :وقوله ـيْكُ لَ لَ عَ ـزَّ ـدْ نَ قَ ـاتِ اهللاِ وَ تُمْ آَيَ عْ ـمِ ا سَ ـا إِذَ َ ـرُ هبِ فَ كْ  يُ

وا يفِ حَ  ُوضُ تَّى خيَ مْ حَ هُ عَ وا مَ دُ عُ قْ الَ تَ ا فَ َ أُ هبِ زَ تَهْ سْ يُ كُ وَ هِ إِنَّ ِ ريْ يثٍ غَ مْ إِنَّ اهللاَدِ هُ ثْلُ ا مِ  مْ إِذً
ا ِيعً نَّمَ مجَ هَ ينَ يفِ جَ افِرِ الْكَ عُ املُْنَافِقِنيَ وَ امِ  ).١٤٠: النساء( ﴾جَ

اتِنَا﴿: قال ابن عباس قوله ونَ يفِ آَيَ ُوضُ ينَ خيَ أَيْتَ الَّذِ ا رَ إِذَ , )٦٨: األنعام( ﴾وَ
وا﴿ :وقوله قُ رَّ ينَ فَ ا إِنَّ الَّذِ ـيَعً ـانُوا شِ كَ مْ وَ الَ ﴿ :وقولـه; )١٥٩: األنعـام( ﴾دِينَهُ وَ

مُ الْبَيِّنَاتُ  هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ وا مِ فُ تَلَ اخْ وا وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ الَّذِ ونُوا كَ ; )١٠٥: آل عمرن( ﴾تَكُ
ـوا فِيـهِ ﴿ :وقوله قُ رَّ تَفَ الَ تَ ينَ وَ ـوا الـدِّ ونحـو هـذا يف , )١٣: الشـور( ﴾أَنْ أَقِيمُ
أمر اهللا املؤمنني باجلامعة, وهناهم عن االختالف والفرقة, وأخربهم : , قالالقرآن

 .)١(أنه إنام هلك من كان قبلهم باملِراء واخلصومات يف دين اهللا
وقد أخذ العلامء من هاتني اآليتني وأمثاهلام النهـي عـن جمالسـة أهـل البـدع 

 .)٢(واألهواء وجمادلتهم
قال تعاىل ذاماً  ,التقليد مصدراً للديانة كام هنت حمكامت الكتاب عن أن يكون

ا قِيلَ هلَُ ﴿ :منهج املرشكني يف اتباع اآلباء وترك ما أنزل اهللا إِذَ لَ اهللاُوَ ـزَ ا أَنْ وا مَ بِعُ  مُ اتَّ
                                                 

 ).٤٣٨/ ١١(, تفسري الطربي) ١(
يُّ البغدادي ; أبو بكر حممد بن احلس)٢/٧٠٢(,الرشيعة) ٢( رِّ الدكتور عبد اهللا : ت, )هـ٣٦٠: ت(ني بن عبد اهللا اآلجُ

 م; ١٩٩٩ −هــ  ١٤٢٠: الثانيـة: ط, السـعودية/ الريـاض  −دار الـوطن : النـارش, بن عمر بن سليامن الدميجي
ي املعـرو, ) ٥٤٠/ ٢(.الكرب  واإلبانة ـربَ كْ ف بـابن بَطَّـة أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بـن حممـد بـن محـدان العُ

 .دار الراية للنرش والتوزيع, الرياض, )هـ٣٨٧: ت(العكربي 
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الَ  ـيْئًا وَ لُونَ شَ قِ عْ مْ الَ يَ هُ اؤُ انَ آَبَ لَوْ كَ ا أَوَ نَ اءَ يْهِ آَبَ لَ يْنَا عَ ا أَلْفَ تَّبِعُ مَ لْ نَ الُوا بَ ونَ قَ تَـدُ ْ  ﴾ هيَ
 ).١٧٠: البقرة(

: وقال سبحانه ذامـاً مـنهج أهـل الكتـاب يف اتبـاعهم أحبـارهم ورهبـاهنم
﴿ ُ بَاهنَ هْ رُ مْ وَ هُ بَارَ وا أَحْ ذُ َ ونِ اهللاِاختَّ نْ دُ ا مِ ابً بَ  ).٣١: التوبة( ﴾مْ أَرْ

نْ « :قال ابن القيم تعليقاً عىل هذه اآليات ثِريٌ مِ آنِ كَ رْ قُ ا يفِ الْ ذَ ثْلُ هَ لِيـدِ  مِ قْ مِّ تَ ذَ
ـرُ  فْ مْ كُ هُ نَعْ مْ ْ يَ ملَ لِيدِ وَ اتِ يفِ إبْطَالِ التَّقْ يَ هِ اآلْ َذِ ءُ هبِ لَامَ عُ تَجَّ الْ دْ احْ قَ , وَ اءِ سَ ؤَ الرُّ اءِ وَ بَ  اآلْ

نِ  إِيامَ ا وَ َ مهِ دِ رِ أَحَ فْ ةِ كُ هَ نْ جِ عْ مِ قَ ْ يَ بِيهَ ملَ َنَّ التَّشْ َا; ألِ اجِ هبِ تِجَ حْ نْ االِ ئِكَ مِ , أُولَ ـرِ خَ اآلْ
قَ  رَ وَ فَ الً فَكَ جُ دَ رَ لَّ وْ قَ امَ لَ , كَ دِ لِّ قَ ةٍ لِلْمُ جَّ ِ حُ ريْ ينَ بِغَ لِّدِ َ املُْقَ بِيهُ بَنيْ عَ التَّشْ قَ امَ وَ إِنَّ رَ وَ دَ آخَ لَّ
لِيـ ىلَ التَّقْ ا عَ لُومً دٍ مَ احِ لُّ وَ انَ كُ ا كَ هَ هَ جْ أَ وَ طَ أَخْ ةٍ فَ أَلَ سْ رَ يفِ مَ دَ آخَ لَّ قَ نَبَ وَ أَذْ ِ فَ ـريْ دِ بِغَ

َنَّ كُ  ; ألِ ةٍ جَّ ـالَ اهللاَُّ ـحُ قَ , وَ ـامُ فِيـهِ ثَ تْ اآلْ تَلَفَ إِنْ اخْ ا وَ ضً هُ بَعْ ضُ بِهُ بَعْ شْ لِيدٌ يُ قْ لِكَ تَ لَّ ذَ
لَّ  جَ زَّ وَ انَ اهللاُ﴿ :عَ ا كَ مَ ـونَ وَ تَّقُ ـا يَ ـمْ مَ َ هلَُ بَـنيِّ تَّى يُ مْ حَ اهُ دَ دَ إِذْ هَ عْ ا بَ مً وْ لَّ قَ  )١(﴾ لِيُضِ

 ).١١٥ :التوبة(
 ,ولالنعتاق من التقليد أمر تعاىل بنزع النفس من دائرة اجلامهـري واخللـو هبـا

ـامَ ﴿ :فقال عـز وجـل ,واستخدام اآلالت الصحيحة للوصول إىل احلقائق ـلْ إِنَّ قُ
مْ بِ  ظُكُ وا هللاِِأَعِ ومُ قُ ةٍ أَنْ تَ دَ احِ ـنْ وَ مْ مِ بِكُ ـاحِ ا بِصَ وا مَ رُ كَّ تَفَ مَّ تَ ادَ ثُ رَ فُ ثْنَى وَ ةٍ   مَ نـَّ  ﴾جِ

الَ  :وقيل« :قال القرطبي, )٤٦: سبأ( امَ قَ ادَ ﴿ :إِنَّ رَ فُ ثْنَى وَ ـةُ  ﴾مَ جَّ نَ حُ هْ َنَّ الذِّ ألِ
الً اهللاِ قْ مْ عَ هُ رُ فَ أَوْ , فَ لُ قْ عَ وَ الْ هُ بَادِ وَ عِ ىلَ الْ نَ اهللاِ عَ ظا مِ مْ حَ هُ رُ فَ ادَ  أَوْ انُوا فُـرَ ا كَ إِذَ , فَ

, وَ  ةً دَ احِ ةً وَ رَ انَتْ فِكْ ـا كَ امَ مَ ـُ لْـمِ هلَ عِ ـنَ الْ اءَ مِ َ نَانِ فَـرتَ هْ ابَـلَ الـذِّ قَ ثْنَى تَ انُوا مَ ا كَ إِذَ
عِ  اهللاُأُضْ , وَ ادِ رَ فِ نْ ىلَ االِ مُ فَ عَ لَ  .)٢(» أَعْ

ته حمكامت الرشيعة للعقل استعامل العدل يف احلكـم عـىل  :ومن أعظم ما حدَّ
العـدل يف احلكـم يف وهذا مأخوذ من إطـالق األمـر ب, األقوال واألفعال واآلراء

                                                 
 ).١٣٢/ ٢( , إعالم املوقعني) ١(
أبو عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن أيب بكـر بـن فـرح األنصـاري اخلزرجـي , )  ٣١١/ ١٤. (,اجلامع ألحكام القرآن) ٢(

 .م ١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤: الثانية: ط, رةالقاه –دار الكتب املرصية , )هـ٦٧١: ت(شمس الدين القرطبي 
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اسِ إِنَّ اهللاَ﴿: قوله تعاىل َ النـَّ تُمْ بَـنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ َمَ وا األْ دُّ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ رُ أْمُ  يَ
لِ  دْ وا بِالْعَ مُ كُ ْ اقها هم  ,)٥٨: النساء( ﴾أَنْ حتَ واملأمور يف هذه اآلية كام هي داللة حلِ

كقولـه  ,ىل أن العدل مطلـوب مـن كـل أحـدلكن اآليات اآلخر تؤكد ع ,احلكام
ـاءِ إِنَّ اهللاَ﴿ :تعاىل شَ حْ ـنِ الْفَ ـى عَ نْهَ يَ بَـى وَ رْ إِيتَـاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ  يَ

ونَ  رُ كَّ ـمْ تَـذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ املُْنْكَ ـتُمْ ﴿ :وقولـه, )٩٠: النحـل( ﴾وَ لْ ا قُ إِذَ وَ
لُو دِ اعْ بَىفَ رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ وغريها من اآليـات الدالـة عـىل أن , )١٥٢: األنعام( ﴾ا وَ

 ,بل خوطب به العباد مجيعـاً  ,األمر بالعدل مل خياطب به فئة من العباد دون غريهم
وإن كانت كل طائفـة مـن العبـاد ختـتص دون  ,فهو من التكاليف الرشعية العامة

ء والوالة مطالبة بإقامته بني النـاس يف فطائفة األمرا ,األخر بصنف من أصنافه
ق مـا يـرد إلـيهم مـن أحكـام يـبوتط ,والعقـاب ,والثـواب ,واألعطيات ,األمن
 ,واآلبـاء ,وطائفة القضاة مطالبون به يف إنزال األحكام عىل املتخاصـمني.القضاء

  .كل مطالب من العدل بحسبه ,والتجارات ,وأرباب الصنائع
يمونه للنـاس مـن أمـر فكذلك أهل العلم والفكر وال قِ رأي مطالبون به فيام يُ

 :قـال تعـاىل ,دينهم ودنياهم من الفقه والرأي يف سائر ما يستدعي الرأي والنظـر
ينَ آَمَ ﴿ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ نيَ هللاِِيَ امِ وَّ ونُوا قَ ـىلَ نُوا كُ مٍ عَ وْ نَآَنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ طِ وَ اءَ بِالْقِسْ دَ هَ  شُ

لُ  دِ عْ رَ أَالَّ تَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ وا اهللاَ إِنَّ اهللاَوا اعْ قُ اتَّ  وَ لُـونَ بُ لِلتَّقْوَ مَ عْ بِريٌ بِامَ تَ : املائـدة( ﴾ خَ
امِ ﴿: وقال سبحانه, )٨ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ اءَ هللاِِيَ دَ هَ طِ شُ ـىلَ نيَ بِالْقِسْ لَوْ عَ  وَ

 َ األْ نِ وَ يْ الِدَ مْ أَوِ الْوَ كُ سِ فُ بِنيَ أَنْ رَ والنصوص يف إجيـاب العـدل  , )١٣٥: النساء( ﴾قْ
 .وهللا احلمد ,كثرية وحمكمة

فتـارة بـالنهي  ,وجاءت حمكامت الرشيعة حمذرة من اهلـو بأسـاليب شـتى
ـوُ ﴿: ومما جـاء يف ذلـك ,الرصيح عنه لْ إِنْ تَ لُوا وَ ـدِ عْ  أَنْ تَ ـوَ ـوا اهلَْ تَّبِعُ ـالَ تَ وا أَوْ فَ

إِنَّ اهللاَ وا فَ ضُ رِ عْ ا تُ بِريً لُونَ خَ مَ عْ انَ بِامَ تَ  .)١٣٥: النساء( ﴾كَ
ـهِ ﴿: قال سبحانه ,وتارة ببشارة من هنى نفسه عنه بِّ ـامَ رَ قَ ـافَ مَ ـنْ خَ ـا مَ أَمَّ وَ

  وَ نِ اهلَْ سَ عَ َى النَّفْ هنَ  ) ٤٠(وَ يَ املَْأْوَ نَّةَ هِ إِنَّ اجلَْ  ).النازعات( ﴾)٤١(فَ
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ـئْنَا ﴿: اء يف ذلـك قولـه تعـاىلومما ج ,للضالل اً وتارة ببيان كونه سبب لَـوْ شِ وَ
يْـ لَ لْ عَ مِ ْ لْبِ إِنْ حتَ ثَلِ الْكَ مَ هُ كَ ثَلُ مَ اهُ فَ وَ بَعَ هَ اتَّ ضِ وَ َرْ دَ إِىلَ األْ لَ لَكِنَّهُ أَخْ ا وَ َ نَاهُ هبِ عْ فَ هِ لَرَ

اتِنـَ بُوا بِآَيَ ـذَّ ينَ كَ مِ الَّـذِ ـوْ ثَلُ الْقَ لِكَ مَ ثْ ذَ لْهَ هُ يَ كْ ُ ثْ أَوْ تَرتْ لْهَ ـصَ يَ ـصِ الْقَصَ اقْصُ ا فَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ يَ هُ لَّ  ).١٧٦: األعراف( ﴾لَعَ

   .ساليب التي تدل عىل خطورة اهلو عىل الفكرألإىل غري ذلك من ا
اء«: قال يف دستور العلامء وَ َهْ ة: األْ و يفِ اللُّغَ ا :مجع اهلْ طلقً يفِ . ميل النَّفس مُ وَ

ح طِالَ صْ ا :االِ ع ميل النَّفس إِىلَ خالف مَ ْ يهِ الرشَّ تَضِ قْ  .)١(»يَ
« :وقال الشوكاين َوَ لُ اهلْ أَصْ ءِ ـاملَْيْلُ إِىلَ الشَّ : وَ يُّ . يْ رِ هَ وْ ـَ ـالَ اجلْ يَ : قَ ـمِّ سُ وَ

بِهِ إِىلَ النَّارِ  احِ ي بِصَ ْوِ هُ هيَ َنَّ  ألِ وً  هَ َوَ   .)٢(»اهلْ
ر منه ذِّ يف  فقال, ويكفيك يف خطر اهلو أن األنبياء عليهم السالم أول من حُ

عَى ﴿: حق موسى عليه السالم سٍ بِامَ تَسْ فْ لُّ نَ  كُ زَ ا لِتُجْ يهَ فِ ادُ أُخْ ةَ آَتِيَةٌ أَكَ اعَ إِنَّ السَّ
)١٥ ( َد ْ رتَ اهُ فَ وَ بَعَ هَ اتَّ ا وَ َ نُ هبِ مِ ؤْ نْ الَ يُ ا مَ نْهَ نَّكَ عَ دَّ الَ يَصُ  ).طه( ﴾)١٦(فَ

ودُ إِنَّ ﴿ :وقال تعاىل عن داود عليه السالم اوُ ا دَ ضِ يَ َرْ ـةً يفِ األْ لِيفَ اكَ خَ نـَ لْ عَ ا جَ
وَ  تَّبِعِ اهلَْ الَ تَ قِّ وَ َ النَّاسِ بِاحلَْ مْ بَنيْ كُ احْ بِيلِ اهللاِفَ نْ سَ لَّكَ عَ يُضِ  ).٢٦: ص( ﴾ فَ

عْ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصوقال يف حق نبينا  تَّبـِ الَ تَ ـا وَ هَ بِعْ اتَّ ـرِ فَ َمْ نَ األْ ةٍ مِ يعَ ِ ىلَ رشَ نَاكَ عَ لْ عَ مَّ جَ ثُ
اءَ الَّذِ  وَ ونَ أَهْ لَمُ عْ  ).١٨: اجلاثية( ﴾ينَ الَ يَ

واالعتبـار هـو ,أمره تعاىل باالعتبار :ومما حده اهللا تعاىل للعقل يف حمكم كتابه
ةُ  :قال الراغب األصفهاين,أخذ العربة َ تبَارُ والعِربْ االعْ ـل هبـا : وَ باحلالة التي يتوصّ

ةً إِنَّ يفِ ذَ ﴿ :قـال تعـاىل. من معرفـة املشـاهد إىل مـا لـيس بمشـاهد َ كَ لَعِـربْ , ﴾لـِ
ارِ ﴿ َبْصَ ا أُويلِ األْ وا يَ ُ تَربِ اعْ  .)٣(﴾فَ

                                                 
القايض عبد رب النبي بن عبد رب الرسـول , )١٣٤/ ١(, دستور العلامء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون) ١(

 .هـ١٣٢٩سنه , حيدر آباد, مطبعة دائرة املعارف,, األمحد نكري
دار ابـن كثـري, , )هــ١٢٥٠: ت( اليمنـي حممد بن عيل بن حممد بن عبـد اهللا الشـوكاين, )١٢٩/ ١(, فتح القدير) ٢(

 .هـ ١٤١٤: األوىل: ط, بريوت
, )هــ٥٠٢: ت(أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى , ) ٥٤٣( , املفردات يف غريب القرآن) ٣(

 .هـ ١٤١٢ −األوىل : ط, دار القلم, بريوت



− ٢٥ − 

فمنهـا  ,ريم يف مواضع خمتلفـةـرآن الكـي القـار فـر باالعتبـاء األمـد جـوق
ـامِ ﴿: األمر باالعتبار بأحوال املخلوقات األخر كقوله تعـاىل عَ َنْ ـمْ يفِ األْ إِنَّ لَكُ وَ

طُ  َّا يفِ بُ مْ ممِ يكُ قِ ةً نُسْ َ بِنيَ لَعِربْ ـارِ ا لِلشَّ ـائِغً ـا سَ الِصً ا خَ مٍ لَبَنـً دَ ثٍ وَ ـرْ ِ فَ ـنْ بَـنيْ هِ مِ  ﴾ونـِ
 ).٦٦: النحل(

ُويلِ ﴿: ومنها االعتبار بأحوال األمم السابقة ةٌ ألِ َ ـربْ مْ عِ ـهِ صِ ـانَ يفِ قَصَ ـدْ كَ لَقَ
َلْبَابِ   ).١١١: يوسف( ﴾األْ

مْ بِ ﴿ومنها االعتبار بام حيل من حوادث ُ يُوهتَ بُونَ بُ ْرِ نِنيَ خيُ مِ ي املُْـؤْ ـدِ أَيْ هيِمْ وَ دِ أَيْ
ارِ  َبْصَ ا أُويلِ األْ وا يَ ُ تَربِ اعْ  ).٢: احلرش( ﴾فَ

دْ ﴿ كام جاء اإلرشاد إىل االعتبار بصيغ أخر كرضب األمثال يف القرآن لَقَ وَ
ونَ  رُ كَّ تَـذَ ـمْ يَ هُ لَّ ثَـلٍ لَعَ ـلِّ مَ ـنْ كُ آَنِ مِ ـرْ ا الْقُ ذَ نَا لِلنَّاسِ يفِ هَ بْ َ يف ) ٢٧ :الزمـر( ﴾رضَ

 .مواضع كثرية كلها تؤكد عىل األمر بأخذ العربة
 ,ووصفها باآليـة ,وقد يأيت اإلرشاد إىل االعتبار باإلشارة إىل مواضع العربة 

تَـا فِ ﴿: ومن ذلك قوله تعاىل ِ الْتَقَ ـةٌ يفِ فِئَتَـنيْ مْ آَيَ انَ لَكُ دْ كَ ـبِيلِ اهللاِقَ لُ يفِ سَ اتـِ قَ  ئَـةٌ تُ
ةٌ  افِرَ  كَ رَ أُخْ  ).١٣: ل عمرانآ( ﴾وَ

وقد استدل األصوليون عىل مرشوعية األخذ بالقياس يف االسـتدالل بمثـل 
ـنْ « :قال الزركيش ,هذه اآليات ـوَ مِ هُ لَـبٌ وَ عْ ْيَى ثَ َدُ بْنُ حيَ بَّاسِ أَمحْ عَ ئِلَ أَبُو الْ دْ سُ قَ

نْ  انِ عَ ةِ اللِّسَ تِبَارِ «أَئِمَّ عْ الَ  »االِ قَ انُ ا: فَ نْسَ ِ لَ اإلْ قِ عْ ـهُ ـلشَّ أَنْ يَ ثْلَ ـلُ مِ قِ يَعْ ءَ فَ يـلَ . يْ قِ : فَ
الَ  ا? قَ ً تَربَ عْ ونُ مُ كُ ا أَيَ هَ ةٍ إىلَ نَظِريِ ثَ ادِ مَ حَ كْ دَّ حُ نْ رَ مَّ ا عَ نَ ْ ربِ ورٌ يفِ : أَخْ ـهُ شْ ـوَ مَ ـمْ هُ نَعَ

بِ  رَ عَ مِ الْ الَ  .)١(»كَ
: منهـا قولـه تعـاىل ,بل جاء القياس رصحياً يف القرآن الكريم يف آيات عديدة

بَ ﴿ َ ـتَ اهللاُرضَ سْ ـلْ يَ ـلٍ هَ جُ امً لِرَ لَ الً سَ جُ رَ ونَ وَ اكِسُ تَشَ اءُ مُ كَ َ الً فِيهِ رشُ جُ ثَالً رَ انِ  مَ يَ وِ
دُ هللاِ مْ ثَالً احلَْ ونَ مَ لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ ثَرُ لْ أَكْ  ).٢٩: الزمر( ﴾ بَ

                                                 
 ).٢٨/ ٧(, البحر املحيط) ١(
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אא 
نشاط عقيل مأمور به يف كتاب لفكر أن ا مما تقدم يف هذه الورقات يتلخص لنا

وقد حض عليه القرآن الكريم يف مواضع عديدة ومتنوعة من كتابه عـز  ,اهللا تعاىل
مٍ معني مل يكن معروفاً يف تراثنا اإلسالمي, وجل لْ مٍ عىل عِ لَ ومع  ,إال أن الفكر كعَ

ن رنا احلارض مطروقة يف القرآـذلك فإن معظم األبواب التي طرقها الفكر يف عص
مـن  ,واختـاذ اآلراء ,جيب عىل املفكر املسلم أن يأخذ منهجـه يف التفكـري ,الكريم

  .كتاب اهللا تعاىل
وإنـام يكـون التشـابه  ,والقرآن إذا ردت متشاهباته إىل حمكامته كان كله حمكامً 

أو عنـد عـدم اسـتعامل مـنهج العلـامء  ,عند األخذ باملتشابه دون رده إىل املحكـم
بل  ,وال يعني اختالف العلامء يف االستنباط عدم اإلحكام ,لردالراسخني يف هذا ا
  :يعني أحد أمرين

كـاخلالف احلاصـل يف قضـايا  ,إما أن رد املتشابه إىل املحكم مل يكـن صـائباً 
 .القدر والصفات

وإما ألن اآليات التي تم االستنباط منها حتتمل االخـتالف يف داللتهـا وهـو 
وذلـك  ,ئل الفقه املستنبطة أحكامها من القرآنل يف معظم مساـالف احلاصـكاخل

  .ال ينايف اإلحكام أيضاً 
فإهنا مل تغفل العقـل مـن هـذه  ,وكام أن الرشيعة قد حدت حدوداً للجوارح

وقـد  ,وحدت له قواعد ينطلق منها يف التفكري ال ينبغي له أن حييد عنهـا ,احلدود
يـؤمن بـأن هـذه احلـدود وجيب عىل املفكر املسلم أن  ,ذكرت بعض هذه احلدود

وأن االنطالق دون التزام هـذه احلـدود مظنـة  ,رضورية النطالقه يف فضاء الفكر
  .الضالل واهلالك

 .هذا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 أبيض
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אא 
 .القرآن الكريم −١
٢− ي املعروف بـابن  أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن ,اإلبانة الكرب ربَ كْ حممد بن حممد بن محدان العُ

 .الرياض ,ر والتوزيعـدار الراية للنش ,)هـ٣٨٧: ت(بَطَّة العكربي 
دار الكتـب  ,ابن قيم اجلوزيـة(حممد بن أيب بكر الزرعي ,إعالم املوقعني عن رب العاملني −٣

  .م١٩٩١/هـ١٤١١ :١:ط ,العلمية
 .اإليامن دار ,تيمية بن أمحد الدين تقي اإلسالم شيخ ,والتأويل هاملتشاب يف اإلكليل −٤
 إمـام املعـايل أبـو اجلـويني يوسـف بـن اهللا عبـد بـن امللك عبد ,الفقه أصول يف الربهان −٥

  .١٣٩٩ ,قطر الديب العظيم عبد :ت ,,احلرمني
يل بـن ـعـعالء الـدين أبـو احلسـن  ,)  ٢٢١/ ١(, التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه −٦

عبـد الـرمحن . د :ت ,)هــ٨٨٥: ت(قي الصـاحلي احلنـبيل ـرداوي الدمشــليامن املــس
 ,الريـاض/ السـعودية  ,مكتبة الرشد ,راحـد السـأمح. ي, دـرنـوض القـع. رين, دـاجلب
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ :األوىل: ط

 .سحنون دار, حممد الطاهر ابن عاشور ,)١٠١/ ١٥( ,التحرير والتنوير − ٧
 إحيـاء دار ,حيّـان بـن يوسف بن عيل بن يوسف بن حممد حيان أبو ,املحيط البحر تفسري −٨

 .العريب الرتاث
− ٧٠٠ ( الدمشـقي القـريش كثـري بن عمر بن إسامعيل الفداء أبو ,العظيم القرآن تفسري −٩

 .م١٩٩٩ − هـ١٤٢٠ :الثانية :ط ,طيبة دار ,سالمة حممد بن سامي :ت ,) هـ ٧٧٤
 .ـه١٣٦٦ ,اهليئة املرصية للكتاب ,حممد رشيد رضا ,تفسري املنار −١٠
 ,) هــ ٣١٠ − ٢٢٤( الطـربي جعفـر أبو جرير بن حممد ,القرآن تفسري يف البيان جامع −١١

 .م ٢٠٠٠ − هـ ١٤٢٠ ,األوىل :ط ,الرسالة مؤسسة ,شاكر حممد أمحد :ت
بـن أيب بكـر بـن فـرح األنصـاري أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد  ,اجلامع ألحكام القرآن −١٢

 ,القـاهرة ريةـدار الكتـب املصـ ,)هـ٦٧١: ت(ي ـرطبـن القـديـس الـمـي شـزرجـاخل
 .م ١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤: الثانية :ط
القايض عبـد رب النبـي بـن  ,ع العلوم يف اصطالحات الفنونـامـتور العلامء أو جـدس −١٣

 .هـ١٣٢٩سنه  ,حيدر آباد ,مطبعة دائرة املعارف ,عبد رب الرسول األمحد نكري



− ٣٠ − 

يُّ البغـدادي  ,الرشيعة −١٤ رِّ : ت ,)هــ٣٦٠: ت(أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجُ
/ الريــاض  −دار الــوطن : النــارش ,الــدكتور عبــد اهللا بــن عمــر بــن ســليامن الــدميجي

  .م  ١٩٩٩ −هـ  ١٤٢٠ :الثانية :ط ,السعودية
دار العلــم  ,أمحــد عبــد الغفــور عطــار: ت ,ريإســامعيل بــن محــاد اجلــوه ,الصــحاح  −١٥

 .١٤٠٧ :الرابعة :ط ,بريوت ,للماليني
حممـد زهـري : ت ,اهللا البخـاري اجلعفـي حممد بن إسامعيل أبو عبـد ,صحيح البخاري −١٦

 .دار طوق النجاة ,هـ١٤٢٢ :األوىل :ط ,نارص
 :ت ,)هـ٢٦١: ت(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  ,صحيح مسلم −١٧

 .بريوت ,دار إحياء الرتاث العريب ,حممد فؤاد عبد الباقي
 ,بـريوت ,ة الرسـالةـؤسسـم ,اديـروز أبـوب الفيـد بن يعقـحمم ,طـوس املحيـالقام −١٨

 .الثامنة :ط
عبد العزيز بن أمحد بن حممد, عالء  ,كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي −١٩  

 −دار الكتـب العلميـة  .عبد اهللا حممـود حممـد عمـر :ت ,)ـه٧٣٠ :ت(الدين البخاري 
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ :األوىل :ط ,بريوت

دار  ,)هــ١٢٥٠: ت(حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشـوكاين اليمنـي  ,فتح القدير −٢٠
 .هـ ١٤١٤ :األوىل: ط ,ابن كثري, بريوت

املعروف بالراغـب األصـفهاين  أبو القاسم احلسني بن حممد ,املفردات يف غريب القرآن −٢١
 .هـ ١٤١٢ −األوىل  :ط ,بريوت ,دار القلم ,)هـ٥٠٢: ت(
: ت(إبراهيم بن موسى بـن حممـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهري بالشـاطبي  ,املوافقات −٢٢

 .دار ابن عفان: النارش ,أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن: ت ,)هـ٧٩٠
 


