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 ّدمةمق

عن بشرية وتاريخية « القبض والبسط»دثنا في كتاب تح

بسط التجربة »ي هذا الكتاب وفالمعرفة الدينية، 

جربة تلوانتحدث عن بشرية وتاريخية الدين « النبوية

الدينية نفسها. وبعبارة أخرى: إّن هذا الكتاب يبحث 

ري والتاريخي واألرضي للوحي والدين بشالفي المنهج 

متافيزيقية لمقولة الوحي، البدون التعرض للرؤية 

تدي ثوب ترويسعى لتوضيح ظاهرة الوحي والغيب عندما 

الطبيعة وتنزل من مركب ما وراء التاريخ إلى األجواء 

ا تتعرض له من متغّيرات وتداعيات نتيجة ومالتاريخية 

صيل واألعراض التي األالغبار المتراكم على وجهها 

 تحاصر ذاتها والقيود التي تكبل اطالقاتها.

ألّنه يتحدث « رسالة النبي» هذا الكتاب يمكن تسميته إنّ 

دين بتبع بسط التجربة الباطنية البأكمله عن بسط 

يؤكد أّن و  عليه وآله(هللالى )صوالخارجية للنبي األكرم

أّن وحي والرسالة تابعان لشخصية النبي. وال يرى ال

هاء حضور النبي في ميدان إنخاتمية النبوة تستوجب 

حضور الالتدين واإليمان بل يؤكد على ضرورة هذا 

لتأمين طراوة التجارب الدينية، وعمدة الكالم تتمحور 

تشريع لصية النبي البشرية في عملية اشخحول تأثير 

تمرار ظاهرة اسوالتجربة الدينية ودور واليته في 

 التدين.

إلسالم العزيز نفسه يوضح هويته النبوية من  نبي اإنّ 

َنا َبشٌَر إ  )يات القرآنية: اآلخالل ما صّرحت به 
َ
نََّما أ



ه العبارة هذيث نرى في ح (1)(م ْثُلُكْم ُيوَحى إ َليَّ...

ة مقتضيات البشرية واإلنسانية بكل وضوح فقد غالبلي

ويرًا متوازنًا عن جانبي الظاهرة النبوية: تصبّينت لنا 

نبوة فوق مقتضى الألرضي والسماوي، فلم تقرر أّن ا

 لى هللا عليه وآله()صالبشرية بل أّن بشرية النبي األكرم

 منطق اإللهام اإللهي. معنسجم وتتناغم ت

لعرفانية تؤكد كثيرًا على ا ثقافتنا الدينية وإنّ 

خصية النبي األكرم وتهتم لشالجهة السماوية واألفالكية 

جانب المقولة النبوة وتقوم بسحق بالجانب الباطني من 

األرضي لحساب الجانب السماوي للوحي وإهمال النصف 

ساب النصف النبوي من شخصية الرسول األكرم، لحالبشري 

نبوة بأمواج بحر إشراق الوحي الوتطهير ساحل تاريخية 

د وشمس بال جسبحيث تتجّلى شخصية النبي بهيئة روح بال 

 وال شهادة ومثال بال تاريخ ظالل وصورة بال مادة وغيب بال

جغرافيا. وكأّنه ملك جاء من عالم الغيب ثم رحل إلى 

 عالم الغيب.

كذا نرى أدبنا الديني والصوفي يتحدث عن الجانب وه

ن م لى هللا عليه وآله()صألكرماصية النبي شخالسماوي من 

لة عشرة طيخالل ما جادت به قرائح العشرات من العرفاء 

يبة استخرجت من بحر العرفان قرون من جواهر غر

 الفراغ المعرفي في الثقافة الدينية أنّ النبوي، بيد 

صية ذلك العزيز شخيتركز حول معرفة النصف األرضي من 

ف سقومه تحت قوكيف كان يسلك مع جماعته ويعيش مع 

التاريخ وفي بحر ثقافة عصره فيتحدث بلسان قومه و 

تواجهه في ذات تحديات والمعضالت التي لليدّبر الحلول 

السماء، ففي الوقت  منالوقت الذي يستلهم فيه الوحي 

الذي ينظر فيه الرسول إلى السماء كانت أقدامه تسير 

ى األرض، ومن هنا فقد بقي هذا الجانب المهم من عل

وحي وتشريعه للشرائع مبهمًا الخصية النبي في تلقيه ش
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ل األدب ثقوغامضًا حيث دخلت هذه المسألة، بواسطة 

 العرفاني، دائرة الالُمفكَّر فيه.

 قياس األولياء واألنبياء على أنفسنا ورؤية الصورة إنّ 

سقاط أعمال الطاهرين على وابدون تصور المعنى 

لحماقة، واك الحرمة تسلوكياتنا ال يعني سوى الغرور وه

ولكّن المعرفة الناقصة لشخصية أولياء الحق وتصور أّن 

شجارًا نمت وترعرعت في ذوات المقّدسة ليست أالهذه 

ور جاءت من عالم الملكوت وسجنت طيبساتين عصرها، بل 

وره يمّثل محض الجهل بدفي قفص أبدانهم األرضية، وهذا 

جديد الالكالم  بعظمة هؤالء األولياء. وقد فتح لنا علم

أبوابًا في عالم المعارف الدينية من خالل ادخال عنصر 

اة أولياء الدين لتاريخية في الدين وحيواالبشرية 

توازن في معرفتنا الوأّدى ذلك إلى إيجاد نوع من 

الدينية لم يكن موجودًا في األزمنة السابقة. وكتاب 

 يبدوره يمّثل مساهمة صغيرة ف« سط التجربة النبويةب»

 كبير.الميادين هذا الجهاد 

محمدية » الواجب يقتضي تقديم الشكر لمؤسسي إنّ 

القلم ليس له مكان في  حب هذاصاحيث إّن « المعرفة

بحوث على مستمعيه، المسجد وال في جامعة ليطرح هذه 

زله، منومن هنا اقترح أحد االخوة أن تتشكل الندوة في 

حيث تّم « ةيالمحمد»وقد سّمي هذا المكان بعد ذلك بـ 

محاضرات وتنقيحها وتحريرها في هذا الإلقاء هذه 

افر للعالّمة لشكر الوباالمكان المبارك.. وكذلك نتقّدم 

الدكتور أحمد النراقي لمساهمته الفّعالة في تنظيم 

 حقيق هذا الكتاب.وت

ختم كالمي هذا بالحمد والثناء هلل رّب العالمين وأ

محمد المصطفى. وهللا  لهييناإلوالتحية إلى أعظم الرسل 

 المستعان.

      دالكريم سروشعب

 م                 1999
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ارك لجميع المسلمين والمؤمنين عيد ميالد نبي اإلسالم نب

رف نبي الرحمة نعّلنا . كلى هللا عليه وآله()صالعظيم

ونقتدي بهداه ونستظل بوارف هذه النعمة اإللهية 

عتقد أّن هذا اليوم من األّيام المباركة ونالكبيرة. 

تعالى مزيدًا من  هللاالمؤمنين والمسلمين ونسأل لجميع 

 الرحمة والعناية للجميع.

ه المناسبة تدعونا للحديث عن أهم المقوالت الدينية هذ

ولة النبوة، من موقع التحقيق مقواإلسالمية، وهي 

ر الهداية بحالدقيق. فنحن المسلمون وبسبب غرقنا في 

 نادرًا. ومن النبوية ال نسأل عن طبيعة هذه الحقيقة إالّ 

تحقيق في هذا الموضوع أن نجعل فاصلة بيننا الشروط 

موضوع بنظر أهل التحقيق ال من الوبينه وننظر إلى هذا 

بلة غرموقع التقليد، وبالنسبة للمحققين فإّن 

المفاهيم والتنقيب في الجذور بصورة مستمرة يعّد شرطًا 

د يمان، والعيد للمؤمن ليس شيئًا سوى تجدياإللتجديد 

قناعة بأي شيء قديم حتى الثوب اإليمان، فال ينبغي 

إلله باباإليمان القديم، وحتى بالهداية القديمة، وحتى 

القديم. فهذه األمور كلها يجب أن تعاد دراستها من 

 ور اآلفاق المعرفية لإلنسان.تطجديد انسجامًا مع 
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التي تعّد من أهم المقوالت الدينية « النبوة» إنّ 

لهذا وه القاعدة. هذغير مستثناة من واإليمانية، 

السبب أعتقد أّن أهم موضوع ينبغي علينا طرحه على 

 ئدة البحث والحوار هو هذا الموضوع اإلساسي.ما

—–  

ندما ننظر من بعيد إلى نبي اإلسالم بنظرة أرضية ـ ع 1

يرًا، مصلحًا، مؤيدًا وموفقًا إلى مدوبشرية، نراه رجاًل 

بناء الالذي ُيشّيد ذلك  أبعد الحدود، فهو الشخص

م لوحده، ولم يتجمد ذلك البناء بعد رحيله في يالعظ

تاريخية بل إزداد نموًا واتساعًا في النطاق المرحلة 

د هللا له على رغم وعحركة التاريخ البشري وتحقق بذلك 

 الصعوبات والتحديات الكثيرة.

ل فقد رحل النبي من هذه الدنيا، ولكّن هدفه لم يمت أج

نى التأييد اإللهي عشاطًا، وهذا هو مونزداد قّوة بل ا

عظيم وينال ذلك اللإلنسان بحيث يقوم لوحده بهذا األمر 

التوفيق والنجاح المنقطع النظير. بيَد أّن التاريخ 

العديد من الشخصيات العالمية أحرزت مثل  عنيحدثنا 

بحت أفكارهم وتعاليمهم أصهذا التوفيق والنجاح بحيث 

كننا القول يمعالمية. على هذا األساس ال  مدارس فكرية

بأّن هذه الخصوصية وهذا التوفيق من المعالم المقومة 

لمالزمة للنبوة في حركة الرساالت، ولهذا السبب فإّن وا

لمائنا ركزوا على التجربة وعالكبار من مفّكرينا 

ذهبوا إلى و لى هللا عليه وآله()صالوحيانية للنبي األكرم

جديدة  لشخص الذي نال مفاهيم وتعاليما هوأّن النبي 

معرفة ال يسع اآلخرون نيلها والكشف للمن خالل مصدر خاص 

خصية ونبوة لشعنها بالطرق الطبيعية. إذن فالمقوم 

في « التجربة الدينية»األنبياء هو الوحي فقط. أو 

جديد. وفي هذه التجربة يرى النبي وكأّن الاالصطالح 

نه وقلبه بمضمون أذ شخصًا يحضر عنده ويحدثه في

سماوية ويكّلفه بابالغ التعاليم واألوامر لالرسالة ا



ناس، ويحصل للنبي علم يقيني بهذا األمر للاإللهية 

لشجاعة الفائقة التي وابحيث يشعر باالطمئنان القلبي 

تدفعه إلى استقبال جميع أشكال العناء والتعب 

 لمرارة في هذا السبيل بهدف امتثال األمر وأداءوا

 ليه السالم()عبراهيمكإّن نبّيًا . إ(3)الوظيفة اإللهية

بأّنه يؤمر « وهو عين تجربته الدينية»رى في منامه ي

ريء، هذا العمل المخالف بصراحة الببذبح ابنه 

عواطف االبوة  معللقواعد األخالقية من جهة، والمتقاطع 

تشعر يسمن جهة أخرى بحيث ال يدور في خيال أي أب أن 

ا العمل، وال يتمكن أي شخص له مسحة من الرضا بهذ

دم على ارتكاب مثل هذه الجريمة ويضغط يقاألخالق أن 

ه بدون سبب ومسوغ. قتلعلى عنق الطفل البرىء بنّية 

 فيولكّن التجربة الوحيانية العميقة إلبراهيم خلقت 

أعماق وجوده ذلك االطمئنان الرائع بحيث أقدم على قتل 

 دد.ترابنه بدون 

كون التجربة الدينية لألنبياء وبهذه الدرجة من ذا تهك

لقّوة بحيث تشكل في واقعها جوهر وااليقين والوضوح 

خط الطاعة  فينبياء يتحركون النبوة. ومن هنا نرى األ

والمسؤولية ببركة هذه التجربة القلبية التي تمنحهم 

لعزم للقيام باألعمال العظيمة في تاريخ واالقّوة 

رهم من أصحاب غيق بين األنبياء وبين البشرية. إّن الفر

التجارب الدينية هو أّن األنبياء ال يبقون أسرى 

ها عن أداء بشخصية وال يشغلهم التنعم التجربتهم 

ول هذه التجربة في حلدورهم اإلنساني، بل إّنهم بسبب 

دها عنعمق ذواتهم يشعرون بوظيفة جديدة ويتبدل النبي 

م جديد وإنسان جديد، إلى إنسان جديد يسعى لبناء عال

 بال الالهوري:إقوكما يقول 
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لمراد من واقى وإلهام وفرط حنان تو***ذا النبوة حكمة وتمّردوك

 قاومة وعدم االستسالم للتحديات الصعبة. التمرد، حالة الم



 ندما يتوغل في الروح ينال روحًا جديدة..ع ـ

 عالم معه..لعندما تتبدل روحه يتبدل او ـ

إحياء الفكر الديني »نقل إقبال الالهوري في كتاب وي

قدوس الجانجهي )من المتصوفة العن عبد « في اإلسالم

متصوفة وبين الة الهنود( في بيانه للفارق بين تجرب

إّن النبي صعد إلى المعراج »تجربة النبوة قوله: 

وهذا أفضل تعبير «. ت مكانه لما رجعتكنورجع، ولو 

التجربة حيث  منلتفاوت بين هذين النوعين البيان 

يبقى الصوفي مأنوسًا بتجربته وال يحب الخروج من 

ارها، والحال أّن النبي يحصل على شخصية جديدة إط

ى بناء عالم جديد في واقع علحيث يصمم بتجربته ب

 الحياة والتاريخ.

رى من الضروري التأكيد على هذه النقطة، وهي أّن وأ

عل من الشخص نبّيًا، ومجّرد تجينية ال دنفس التجربة ال

لة النبوة حارؤية الملك أو شهود عالم الغيب ال يحقق 

في اإلنسان. فالملك اإللهي ظهر لمريم وأهدى لها عيسى 

يم لم تصبح نبّية. والقرآن الكريم يبّين هذه مركّن ول

ريم بأبلغ تعبير وكيف لمالحقيقة وكيفية لقاء الملك 

ملك الأّن مريم خافت من رؤية الملك في أول األمر ولكّن 

هّدأ من روعها وبشّرها بطفل. وقد ذكر المولوي في 

هذه الحادثة بخيال واسع « لمثنويا»ديوانه الرائع 

فرضي بين الملك ومريم الحيث شرح الحوار  وتصوير عميق

 ويقول على لسان الملك مخاطبًا لمريم:

 ك  تهربين من وجودي إلى العدمنّ إ ـ

 أنا ملكٌ في عالم العدم أيضاً  انميب ـ

 مريم انظري إلى دوري المشكل اي ـ

 نني هالل تحت ظل البدرإف ـ

 تقولي ال طاقة لي يا بنت عمران ال ـ

 (4)من عالم القدرة ّني جئت إليك  إف ـ
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ا نلمولوي يقول عن الملك بأنني زاخر بالسّر، فأفا

وقت، من عالم الشهادة ومن عالم الظاهر وباطن في نفس 

تعلق وجودي ويالملكوت، أعيش في داخله وخارجه 

بالطبيعة وما وراء الطبيعة، ولهذا السبب ملكتك  

لخوف. أجل فإّن النبوة تتضمن في معناها واالحيرة 

لتكليف، وهذا هو الشيء واها عنصر المأمورية وذات

ذه وهلعرفاء والمتصوفة. االذي تفتقده في تجارب 

المأمورية السماوية انتهت بالخاتمية ولكّن أصل 

ق في حركة الشعور الداخلي باالتجربة والمكاشفة 

 لألفراد البشر على امتداد التاريخ.

، «لالمنقذ من الضال»شير الغزالي في كتابه الرائع وي

روحاني، إلى هذه النقطة، أي الالذي يمّثل شرحًا لسفره 

الدينية بعنوان أّنها أهم َمْعَلم من معالم  ةالتجرب

نبوة، حيث يقسم طالب الحقيقة إلى أربعة أقسام: ال

باطنية، الصوفية. ويختار في الالمتكّلمين، الفالسفة، 

صوفية ويصّرح النهاية سلوكه الروحاني والعقلي مسلك 

من خالل حركته في طريق « حقيقة النبوة»ّنه وصل إلى بأ

يفتح بابًا في نهاية كتابه لبحث  كمتصوفة، ولذلال

تصاره للموضوع إالّ أّنه عميق اخمقولة النبوة، ومع شّدة 

صل عليها يحجّدًا. فيقول في البداية إّن بعض المعارف 

اإلنسان في حين أّنها فوق العقل والتجربة، ويمّثل لذلك 

واص األدوية وأحكام النجوم التي يحصل عليها اإلنسان بخ

 شك في أّن إلهام النبي أو حدسه القوي والبدون تجربة. 

يانًا يحتاج الشخص أحقد منحه تلك المعارف السماوية. 

لصناعة دواء معين إلى أربعين أو مئة عنصر، فمن 

 ؟(5)مكانه أن يجرب كل هذه األموربإ

ى الناس فهو في تشخيصهم هناك شك وترديد لد نا كاإذ

مّدعين للنبوة. وهنا يقول العزالي: الالنبي من بين 
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ينا إّما علنحن، ومن أجل معرفة الفقهاء، ينبغي 

السؤال من الفقهاء أو نكون فقهاء بأنفسنا لنتمكن 

هو الفقيه. ومن أجل معرفة  منبالتالي تشخيص 

فسهم أو أنتخصص لالرياضيين إّما أن نسأل من أهل ا

ن نحن رياضيين ليمكننا تشخيص من هو الرياضي. نكو

حال في مجال النبوة، فنحن ال يمكننا تشخيص الوهكذا 

فكار الوحيانية وفوق األالتجارب النبوية أو تمييز 

ون تكالعقلية، وبالتالي تشخيص من هو النبي، إالّ بأن 

. كلدينا ملكة التجارب النبوية والذوق الوجداني لذل

ى األنبياء بنفس تلك الطريقة التي علأي أننا نتعرف 

خرى. ولكننا نتساءل: األنتعرف بها على أصحاب الحَرف 

 من أي نوع هي التجارب النبوية؟

« الرؤية الصالحة» أدنى مرتبة للتجارب الدينية هي إنّ 

ها في المكاشفات واألذواق منوهناك مراتب أسمى 

ى صل علنحهذا الطريق  والمواجيد العرفانية )ومن خالل

اليقين في مسألة النبوة ال من خالل انقالب العصا إلى 

القمر، ألّن هذه الطرق لو لم تقترن بشواهد  شقحية أو 

جنس السحر والخيال(  منأخرى فمن المحتمل أن تكون 

ى علولذلك ال يمكن االعتماد، إلحراز نبوة النبي، 

الخبار االمعجزة أو الشواهد واالسناد التاريخية و

البداية معرفة حقيقة النبوة ثم  فيل يجب المتواترة ب

ل بما علم عممن »معرفة مصداقها الخارجي. فمن يقول: 

من أصبح وهمومه »أو يقول: « ورثه هللا علم ما لم يعلم

فهذا القائل «. حدًا كفاه هللا هّم الدنيا واآلخرةواهّمًا 

 رّ وحي وينبع من سالنبي، وهذا الكالم له رائحة 

العميقة للنبي حيث ثبت صدق هذا التجربة الدينية 

كالم بالتجربة مرات عديدة. وفي نظر الغزالي فإّن ال

تلكون التجربة العرفانية فإّن يماألشخاص الذين 

ركون معنى يدتجربتهم من جنس التجارب النبوية ولذلك 

النبوة ويصدقون بذلك الكالم النابع من هذه التجربة 



لمرتبة التي علمون مصدر هذا الكالم واويويفهمون 

ّن الطريق لمعرفة فإنالها المتكّلم. وعلى هذا األساس 

ماهية النبوة والتعرف على النبي مفتوح لكّل إنسان. 

 عجيب أّن النبي نفسه فتح هذا الطريق لآلخرين.الومن 

ما يتحرك بعض المعلمين من موقع الذاتية واألنانية ربّ 

ذ ويؤدي هم إلى مستوى االستاذميتالللحيلولة دون وصول 

حوا طريق فتذلك الهتزاز رونقهم. ولكّن األنبياء 

التجربة النبوية على أقوامهم وأتباعهم ولم يشعروا 

احمة المنافس لهم لعلو شأنهم ومرتبتهم. مزبالخوف من 

ادية في الدين من عبوما نجده من تعاليم وأوامر 

نفاق، وفي قبيل: التهجد، الصوم، الصالة، الزكاة، اال

ْن َتَناُلوا اْلب رَّ َحتَّى ُتْنف ُقوا م مَّا لَ )دمتها مق

اوية ألفراد البشر سمذه كلها تعاليم ه (6)(ُتح بُّوَن...

تفتح لهم باب التجارب العرفانية والنبوية، وتأخذ 

دهم إلى مرتبة نيل الحالة العرفانية والمواجيد بي

 .(7)النبوية
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قلوب وتصفيتها ما ال يدرك اللشرعية من الخواص في مداواة ا

ثم إّنه يضرب « بالحكمة العقلية، بل ال يبصر ذلك بعين النبوة؟

لوصفة التي تكتب لمعالجة الحامل المعسر فتوضع تحت بامثااًل 

ياليت شعري! من يصدق ف»: قدميها لتسهيل أمر الوالدة ثم يقول

بأّن تقدير صالة الصبح بركعتين، بذلك ثم ال يتسع عقله للتصديق 

لظهر بأربع، والمغرب بثالث، هي لخواص غير معلومة بنظر وا

وقات، وإّنما تدرك هذه الخواص األالحكمة؟ وسببها اختالف هذه 

غزالي لل)المنقذ من الضالل، من مجموعة الرسائل « بنور النبوة

 .562 صـ 

غاية وغيره وقد وقع في كتاب ال»قول ابن خلدون في مقدمته: وي

ماء تذكر عند النوم فتكون عنها أسمن كتب أهل الرياضات ذكر 

ثم يذكر ست كلمات وأسماء منها « الرؤيا فيما يتشّوق إليه

وقد وقع لي أنا بهذه األسماء مراء عجيبة واطّلعت بها »قول: وي

ـ مقدمة ابن خلدون، ص « واليأحمن  اعلى أمور كنت أتشوق عليه

 اث العربي، بيروت.، دار احياء التر105



شخاص لم جيدًا أّن األيعلى هللا عليه وآله()ص النبيإنّ 

ط ال يمّثلون فقالذين يتحركون في هذا االتجاه، ليس 

عقبة في طريقه أو خطرًا على مكانته االجتماعية بل 

تعرفون عليه أكثر ويعظمونه ويعرفون قدره أكثر، سي

شويقهم لسلوك هذا الطريق. بتولهذا السبب نراه يهتم 

جميع هذا للفعندما صعد النبي إلى المعراج، كان يريد 

ي مراتب الكمال على قدر مراتبهم ومكانتهم. الصعود ف

ّن شرط التبعية للنبي هو التبعية لتجاربه، فإوأساسًا 

رك في حلشخص الذي يتفاال فقط اتباع أوامره ونواهيه. 

واقه أذخط اإلقتداء بالنبي حقيقًة هو من يشاركه في 

وكشوفاته القلبية أو من يكون متطفاًل على تجربته 

تداء والتبعية يمّثل حقيقة التدين قاالالنبوية. فهذا 

راعاة األوامر بمالعرفاني ال التدين الفقهي الذي يهتم 

مة 
ُ
والنواهي الشرعية، ومن هنا نجد موالنا يهيب بأ

 قول:ويلى هللا عليه وآله()صكرماألبي نال

  الكسالى قد ذهبوا فأوصدوا البابنّ إ ـ

 يضحك الجميع من هؤالء القوم الكسالى المملين.لو ـ

 ّدوا العزم للصعود إلى المعراج ألّنكم آل الرسولشو ـ

 .(8)بلوا وجه القمر ألّنكم صرتم على السطحقو ـ

سالم هو خاتم األنبياء، أي أّنه نال إلع ذلك فإّن نبي اوم

سنى لشخص آخر نيل مثل هذا يتالكشف التام بحيث ال 

 لهي.اإلالكشف أو الحصول على ذلك التكليف 

عتبر نوعًا من التجربة والكشف، ومن ل فإّن النبوة تأج

كشف والتجربة فمن الطبيعي أن اليحصل على مثل هذه 

لم جديد عاناء بيريد لآلخرين مسلكًا جديدًا ويسعى ل

 وإنسان جديد تبعًا لشخصيته الجديدة.

—–  
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ه المقدمة تبّين من جهة جوهر النبوة، ومن جهة هذ ـ 2

ازم وتوابع عرفة األنبياء ولولمأخرى تبّين الطريق 

 التجربة النبوية.

إذا قلنا إّن النبوة تعني االقتراب من عوالم المعنى ف 

ذلك تحصل للنبي تجربة بهذا وبوسماع نداء الغيب، 

مكانية زيادة بإالمعنى، ففي هذه الصورة يمكن القول 

واتساع هذه التجربة. فكما أّن كل صاحب تجربة في 

تقويتها، فإّن دنيوي يمكنه ترشيد تجربته والالعالم 

قويتها وبذلك يزداد وتالنبي يمكنه أيضًا ترشيد نبوته 

نبوة بالتدريج، والشاعر يمكنه أن ينمي شعره ويكون 

ر من السابق، وهكذا الفنان والعارف والمدير حيث أشع

راتهم ومالكاتهم الفنية قديكون بإمكانهم تقوية 

 والعرفانية واإلدارية. ورّبما يكون هذا الكالم ثقيالً 

ير مستساغ للسامع فعلينا بالرجوع إلى اآليات وغ

وحي والنبوة، فاهلل تعالى الالقرآنية التي تتحدث عن 

 له زيادة العلم:أيأمر النبي بأن يس

 .(9)(ُقْل َربّ  ز ْدن ي ع ْلماً )... وَ 

ذا العلم الكشفي يندرج في ماهية الوحي والنبوة، وه

بالتدريج،  قرآن ينزل على النبيالوكذلك عندما كان 

 قول:ويفإّن هللا تعالى يذكر الحكمة من ذلك 

 .(10)( َوَرتَّْلَناُه َتْرت يالً كَ َذل كَ ل ُنَثبّ َت ب ه  ُفَؤادَ )... كَ 

هذا التنزيل النجومي لآليات نقوي ونبثت قلبك ونزيل فب

ماق روحك كيما يكون بإمكانك أعكل شك وحيرة من 

ن وتعلم أّنك لمخالفيواالصمود أمام تحديات األعداء 

نبي، وتعلم أّن ارتباطك معنا مستمر، وأننا لسنا 

اركيك، وتعلم أّنك مؤيد من الحق دائمًا، فالنبي بت

ى استمرار إلحاجة مبرمة ب لى هللا عليه وآله()صاألكرم
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هذه الرابطة، ويرى أّن دوام نبّوته بدوام هذه الرابطة 

 عالقة. ونقرأ في القرآن:الواستمرار 

ْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ك ْدَت َتْرَكُن إ َلْيه ْم شَْيئًا َقل  َلْواَل وَ )
َ
ياًل * أ

 .(11)(ْعَف اْلَحَياة  َوض ْعَف اْلَمَمات ...ض  إ ذًا الََََذْقَناَك 

كذا نرى أّن التجربة النبوية تتكرر دائمًا ال أّن وه

حدة وانتهى، أو أّنه صعد واالوحي نزل على النبي مّرة 

مد يستاحدة وبقي طيلة حياته جالسًا إلى المعراج مّرة و

مقومات حركته الرسالية من هذا الكنز المعنوي، بل إّن 

لهية كان متصالً من خالل الوحي على النبي اإلمطر الرحمة 

مقًا وجذابية. ومن هنا وعوبذلك كان كالمه يزداد طراوة 

فإّن النبي كان يزداد علمًا بالتدريج فيكون أعلم من 

ينًا وأثبت قدمًا وأقوى تجربة، سابق وأكثر يقال

 .«شّد نبوةأ»بكلمة: و

حدث ابن خلدون عن الوحي والتجربة النبوية بكالم يت

النتباه، يقول: إّن النبي ازدادت قوته باشّيق وجدير 

بداية عندما كانت العلى تحمل الوحي بالتدريج، ففي 

اآليات القرآنية تنزل عليه كان يتعب بسرعة وتنفذ 

 االسبب كانت السور المكية وآياتههذا ولقوته، 

مدنية طويلة، بل إّن القصيرة، إاّل أن اآليات والسور 

نبي الالمؤرخين ذكروا بأّن نصف سورة التوبة نزلت على 

مّرة واحدة وهو راكب على ناقته. وهذا يعني أّن 

لى هللا )صسورة للنبي األكرمميالتجربة النبوية صارت 

 في مقدمته: يقول ابن خلدون. وعليه وآله(

الوحي كلها صعوبة على الجملة  اعلم أّن في حالةو»

نَّا سَُنْلق ي إ  )قرآن قال تعالى: الوشدة قد أشار إليها 

ا يعاني من ممّ قالت عائشة: كان . و(12)(َعَلْيَك َقْواًل َثق يالً 

التنزيل شّدة. وقالت: كان ينزل عليه الوحي في يوم 

ه ليتفصد عرقًا... برد فيفصم عنه وأّن جبينالالشديد 
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وره وآيه حين كان وسولذلك كان تنزل نجوم القرآن 

بمكة أقصر منها وهو بالمدينة وانظر إلى ما نقل في 

ول سورة براءة في غزوة تبوك وأّنها نزلت كلها أو نز

ى ناقته بعد أن كان بمكة علأكثرها عليه وهو يسير 

نزل ويينّزل عليه بعض السور من قصار المفصل وقتًا 

ي في حين آخر، وكذلك آخر ما نّزل في المدينة قالبا

هي في الطول بعد أن كانت اآلية  ماآية الدَّين وهي 

لمدثر واتنزل بمكة مثل آيات الرحمن والذاريات 

والضحى والفلق وأمثالها، واعتبر من ذلك عالمة تميز 

لمدني من السور واآليات وهللا المرشد وابها بين المكي 

 .(13)«إلى الصواب

ي بداية أمره ف لى هللا عليه وآله()صإّن النبي األكرم بل

خوف، كما الوبعد نزول أول آيات سورة العلق ملكه 

يروي الطبري، ولم يعلم بحقيقة ما حصل له، ولكّنه 

سجم مع هذه الحالة الجديدة. ويحدثنا انسرعان ما 

ره خاف من أمالقرآن عن موسى أيضًا أّنه في بداية 

صاه إلى ثعبان وأّن هللا تعالى كّلمه بلطف عندما انقلبت ع

 ال:وق

 .(14)( َتخَْف إ نّ ي الَ َيخَاُف َلَدىَّ اْلُمْرسَُلونَ )... الَ 

إّن موسى انسجم بعد ذلك مع الوحي والمعجزة. ومن  ثم

اب الوحي كان يتغّير بتناسب المقام، خطجهة أخرى فإّن 

يهتم نذار فقط، فكان االفقد كانت مهّمة النبي في مكة 

بتحطيم الجوازم والثوابت التي تقيد عقول وأفكار 

عرب الجاهليين، وعليه كان الخطاب اإللهي شديدًا ال

لقاطعية والحدية في بيان باونافذًا ومقطعًا ويتسم 

العقيدة. بيد أّن مرحلة المدينة كانت تمّثل مرحلة 

رار في واقع الرسالة، فكان المجتمع قاء واستبن

حاجة إلى بيان ما يحتاجه وبى قانون اإلسالمي بحاجة إل
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مرحلة، الالناس في مواجهة التحديات التي تفرضها هذه 

وبالطبع كان تحمل النبي للتجربة الدينية النبوية 

هذا السبب فإّن الخطاب اإللهي قد ولأقوى من السابق، 

زم كل تالوهذه الظاهرة  تغير بما يناسب المرحلة،

الحديث عن التجربة دار تجربة بشرية أيضًا. فكلما دار 

تكامل التجربة أيضًا، وكّلما تحدثنا عن  عنالحديث 

سان أكثر تجربة. إنإنسان مجّرب فهناك حديث عن 

والشاعر عندما ينشد الشعر يصير أكثر شاعرية، 

مر لخطيب بكثرة محاضراته يصير أقوى خطابة. وهذا األوا

ر ربة بدون أن يمس جوهر التجربة أو يؤثتجيجري في كل 

تبارها الخلل، فدوام التجربة اععلى حقيقتها أو يصيب 

نبي لليفضي إلى تكاملها قطعًا، والتجربة الباطنية 

حظت بمثل هذا التكامل والبسط، فيومًا بعد آخر تشتد 

زلته ويكون أعرف وأبصر بغايته وأكثر مننبوته وترتفع 

ة ومقاومة لتحقيق قووعزمًا في أداء وظيفته وأشد  حزماً 

ه وأفضل توفيقًا وأشد اطمئنانًا في أداء مهمته. أهداف

لى سبيل المثال لو أخذنا بنظر االعتبار المسيرة وع

اهرة االمتحان والممتحن لظالجدلية والديالكتيكية 

لعبادة واوكيف يؤثر أحدهما على اآلخر، فالعابد 

ة، فكلما زادت العبادة فإّن منزلة ييرتبطان بعالقة جدل

العابد في نفسه باالنشراح  شعرويالعابد ستسمو 

ّن عبادته فإوالبهجة، وكلما شعر العابد بالبهجة أكثر 

ستتعمق وتكون روحانية أكثر. ونبي اإلسالم بدوره كان 

صية فريدة وهي رأسماله األساسي، وهذه الشخصية شخيملك 

يانية والموجد لها، وهي حدينية الوالهي محل التجارب 

النشراح في واقع البسط القابل والفاعل لها، فعندما ي

وجود هذه الشخصية، فسوف يترتب عليه بسط التجربة 

، ولذلك كان الوحي تابعًا لشخصية النبي ال «بالعكسو»

« كلما يفعل خسرو فهو حسن»وحي، وللأّن النبي تابع 

العرفاء  غةبلكما يقول المثل، وإذا أردنا التحدث 



أصبحت  فإّن شخصية النبي وبسبب قرب الفرائض والنوافل

 يث صار الحق سمعه وبصره وكما يقول تعالى:بح

 .(15)(َما َرَمْيَت إ ْذ َرَمْيَت َوَلك نَّ هللاَ َرَمى...وَ )

الم النبي حق، وليس النبي تابعًا لجبرائيل بل فك

ّزل الملك، ومتى أراد ينجبرائيل تابع له، فهو الذي 

أن يرحل عنه تحقق ذلك، وبإمكاننا اإلشارة إلى هذه 

يقة، وهي أّن االعتقاد بأّن كالم النبي هو عين كالم حقال

يق لحل المشاكل الكالمية الواردة طرالباري يعّد أفضل 

 في موضوع الخطاب اإللهي.

ل فإّن بسط التجربة النبوية في الواقع النفساني أج

تجربة في الواقع الخارجي. المن ويقترن مع بسط ايتز

ة أخرى جهومن  فمن جهة يكون النبي أكثر وأشّد نبوة،

 يزداد اإلسالم اتساعًا وشمولية.

—–  

نتصور أن راهبًا جالس في غار ويستلم اإللهامات ـ ل 3

ا الراهب والنبي عندما هذالغيبية، ونقارن بين 

ميًا يويواجهون ويتحركان في إطار التعامل مع الناس 

عشرات المسائل حيث ينبغي عليهما مواجهة هذه المسائل 

وتعليم الناس وإرشادهم إلى حّلها. فهنا ها عنواالجابة 

رجلين. ونواجه مثل هذه النرى تفاوتًا كبيرًا بين هذين 

ّيًا نبالحالة في طبيعة الوحي العيسوي. فعيسى كان 

مشاكل لولكّنه لم يكن يواجه مثل هذه المسائل وا

 في سن الشباب أي كان هللااليومية كثيرًا فقد توفاه 

ارب يحيتخذ له زوجة ولم  سنة، فلم 35عمره أقل من 

عدوًا ولم يعمل بالتجارة. فقّصته تختلف تمامًا عن قصّة 

د بعث نبي اإلسالم في سن الكهولة، أي في فقنبي اإلسالم، 

ل مرتبة التجربة ناسن األربعين من العمر حيث 

بوية. وقبل ذلك كان رجالً صادقًا وأمينًا وكثيرًا ما نال

لعّدة أسابيع في السنة فسه للعبادة وقد يخرج بنيخلو 
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افًا إلى ذلك كان يعمل مضخارج مكة ويتعّبد في الغار، 

همها وأبالتجارة ويعرف مغريات الحياة االجتماعية 

عنصر المال، ولكن لم يكن لحّد ذلك الوقت نبّيًا. 

تبة الكمال والنضج التام وبعد مرإلى  لوعندما وص

دخل الجتماعية واسنوات من ممارسة الحياة الزوجية 

ميدان التجربة النبوية حيث كان مستعدًا لذلك تمامًا. 

ة أخرى لم يقنع النبي بالخلوة والعزلة، بل جهومن 

واء المجتمع وكان يرى أجانطلق في تبليغ رسالته في 

كذا وهة يعّد فريضة، ضأّن مواجهة التحديات المفرو

ازدادت حلقة العداء وكثر األتباع واالعداء مّما جعل 

خارجية للنبي تزداد اتساعًا ونضجًا، أي أّن لاالتجربة 

 سالم.اإلذلك ساعد على بسط واتساع 

عبارة أخرى أّن تعامل النبي مع الواقع الخارجي أدى وب

التالي إلى بسط تجربته وبقطعًا إلى بسط رسالته 

ية. أي أّن الدين اإلسالمي الذي بين أيدينا لم والنب

هذا الحال إلى  زل على النبي مّرة واحدة وبقي علىين

لتدريج، والدين الذي يتكّون بااألبد، بل تكّون وانوجد 

ريجية تدتدريجيًا فإّن حياته وحركته بعد ذلك ستكون 

 أيضًا.

د قرأنا في القرآن والمصادر التاريخية أّن الوحي لق

سى مّرة واحدة على شكل ألواح وبقي موالموسوي نزل على 

ولكن القرآن لم  رائيل.اسبتلك الصورة لدى قومه بني 

ى إلعلى النبي ليبقى « جملة واحدة»ينزل مّرة واحدة 

األبد. فلم يستلم النبي كتابًا من عالم الغيب ولم 

كتاب وبلغ قومك بتعاليمه. اليصدر له األمر: خذ هذا 

ذلك تحرك وبتدريجيًا وخطوة بعد أخرى  لفهذا الكتاب نز

النبي  الدين في خط الكمال، ومن جهة أخرى فإّن شخصية

دادت نضجًا وكماالً. وهذه الحقيقة تمّثل معرفة مفتاح از



نَّ ف ي َذل َك الََيات ل َقْوم إ  )نبوية: الماهية الرسالة 

 .(16)(َيَتَفكَُّرونَ 

هذا السؤال: هل أّن القرآن الكريم  رنا رّبما يثاوه

وله؟ وهل من الممكن أن نزكان مكتوبًا بأكمله قبل 

عض لبإاّل أّنه نزل بالتدريج ينزل القرآن دفعة واحدة 

المصالح، أو نقول إّن القرآن لم يكن موجودًا قبل ذلك 

ادث الزمان ورشد شخصية النبي قد حواطالقًا، بل إّن 

 جي؟يمنحت القرآن وجوده التدر

شخاص الذين يعتقدون بأّن القرآن نزل مّرة واحدة في األ

 له(لى هللا عليه وآ)صب النبى األكرمقلليلة القدر على 

لتدريجية وابالتفصيل، هؤالء ينكرون الحقيقة السيالة و

للقرآن وال يزال االختالف موجودًا في حقيقة هذه 

 .(17)المسألة

عل الحقيقة تبتعد عن هذا وذاك، أو تنطبق على هذا ول

وضيح ذلك أّن مجيء النبي إلى وتوذاك في نفس الوقت. 
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رآنًا قو)من جهة أخرى يقول: (. وقرآنالرمضان الذي أنزل فيه 

باينتان متاتان اآليتان (. هفرقناه لتقرأه على الناس على مكث

حسب الظاهر، ولذلك قال بعض المفسّرين أّن بداية نزول القرآن 

القرآن نزل بأجمعه في هذا الشهر وقد  أنّ كان في شهر رمضان ال 

ولى من األورد في بعض الروايات أّن أول آيات القرآن )اآليات 

سورة العلق( نزلت في ليلة القدر ال كل القرآن، وقال مفسّرون 

ل بنحو إجمالي )ال تفصيلي( على قلب نزآخرون إّن جميع القرآن 

تفصيل وحسب لاالنبي في شهر رمضان ثم نزل تدريجيًا على مستوى 

لمفسّرون كيفية تحول القرآن امتطلبات الواقع، ولم يوضح هؤالء 

جمال إلى حالة التفصيل، ولكن كالمنا في المتن اإلا من حالة

كمت آياته ثم فصلت أحاب تك)يتناسب ويتطابق مع اآلية الشريفة: 

ّن النبي الذي تمّثل شخصيته عين كونه (. إمن لدن حكيم خبير

ه ن في مواقفه النظرية والعملية، عندما تحرك ذهأذوناً وممؤيدًا 

و عين تفصيل الواقع فهولسانه في تفاصيل الرسالة والمسؤولية، 

اإلجمالي للقرآن، والقرآن جعل في حاق وجود النبي كوديعة عند 

 بعثته.



 معلم أوالبدخول  الساحة االجتماعية يمكن تمثيله

االستاذ إلى قاعة الدرس. وأنا أرى أّن هذه العالقة هي 

ارية وديالوكية ومعاملة. فعندما يضع االستاذ حوعالقة 

ّن يعلم إجمااًل ما سيقوله فإقدمه في قاعدة الدرس، 

لضبط واللطالب، فهذا المقدار من الموضوع قابل لإلدراك 

المرحلة كل شيء  الذهني لدى االستاذ، ولكن ما بعد هذه

ئرة اإلمكان ال الضرورة. ولذلك ال تكون قابلة دايدخل 

وقت فإّنها مؤثرة في الللجزم والحدس، وفي نفس 

التعليم والتعلم. فاالستاذ ال يعلم ماذا سيحدث في 

قع الدرس، وماذا سيطرح عليه الطالب من أسئلة فلعل مو

ى لحصل لديهم وستكون هناك مداخالت عسيبعض سوء الفهم 

يرة، أو على شكل أعذار شردوافع شكل مغالطة وب

ها كلوتبريرات أو إشاعات وإتهامات، فهذه األمور 

ممكنة وعلى االستاذ أن يستعد لمواجهة هذه األمور 

ستاذ بالطالب في الصف ليست عالقة االإجماالً. إّن عالقة 

يقول االستاذ شيئًا  أنإلقاء من جانب واحد، فليس األمر 

ك عالقة متقابلة ومعاملة ب إليه، بل هناالويستمع الط

وار من جهتين من دون أن ينسى المعلم خطابه األصلي وح

عالقة الحوارية واإلثنينة تشكل ماهية الللطالب، وهذه 

طواته في الصف، وخالدرس في الصف. إّن حركة االستاذ 

وتكرار بعض المواضيع واعتراض بعض المسائل غير 

الب ومدح ف، ومداخالت الطصمتوقعة أحيانًا في الال

فراد واالجابة على األسئلة غير األوتوبيخ االستاذ لبعض 

ألغبياء، واالمتوقعة، وجود بعض الطالب األذكياء 

المجدين وغير المجدين، وأحيانًا يذكر االستاذ جملة 

طالب وأخرى لذلك الطالب، تنظيم مستوى المعينة لهذا 

لطالب، كل ذلك اهان أذالدرس في إطار ظرفية وقابلية 

عتبر أصاًل مهمًا آخر، وكلما اتسعت ساحة الدرس ي

ستغرق وقتًا أكبر فإّن احتمال حصول مثل هذه وا

ون أكبر. واالستاذ الجيد هو يكالتداعيات والمواجهات 



ن أن يترك دوالذي يتابع الدرس بإشراف وتسلط كامل من 

زمام الهداية والتعليم بيد عناصر االنحراف والصدفة، 

االعتبار بعض االنحرافات والمماحكات  خذ بنظريأبل إّنه 

طالب أيضًا، فال يريد من الطالب أن الالتي تصدر من بعض 

ارسة الدرس مميكونوا مجّرد متفرجين، بل يريد منهم 

كالعبين في ساحة الملعب ويرافقونه في ميدان العلم 

اية المرحلة. هذه العالقة الجدلية والديالوكية نهإلى 

جملها دورة تدريجية بممّثل لمعلم والطالب تابين 

كل بشكاملة. بالطبع فبإمكان االستاذ أن يطرح الموضوع 

منقح مّرة واحدة مكتوبًا على الورق ويسلمه للطالب بشكل 

كّن هذا العمل ال يعّد عمالً تربويًا للطالب. فهو ولكراس. 

ى المدرسة والصف، إلتأليف ال تدريب. إّن التوجه 

 فييديهم إلى مراحل متقدمة طالب، واألخذ بألوتربية ا

العلم، ومعرفة نقاط قوتهم وضعفهم وبيانها لهم. 

فرج محض إلى العب، كل ذلك يعتبر متوتحويل الطالب من 

عمل عن الكتابة المن مهمات التعليم، ويختلف هذا 

 والتأليف على مستوى المنهج واالسلوب.

الموقع بين   نبي اإلسالم العظيم كان له مثل هذهإنّ 

ر بشري فال يعني نفي أمه، وعندما نقول إّن الدين أّمت

وجود الروح القدسي في طبيعة الدين، بل المراد أّن 

نبي جاء في أوساط الناس وكان يتحرك معهم خطوة ال

م إلى هذا الجانب وإلى ذاك بهفخطوة وأحيانًا يتوجه 

خرى نحو وأالجانب. وتارة يقودهم نحو القتال والحرب 

ارة يواجه األعداء وأخرى يجد نفسه صلح والسالم، وتلا

اجهة األصدقاء الجهلة، وفي كل مورد من هذه موفي 

وف متفاوتة ويواجه ظرالموارد يتحرك النبي في 

التحديات بشكل مناسب. والدين هو مجموعة هذه 

مواجهات والمواقف التدريجية والتاريخية للنبي، ال

عين  عالم الغيب، وهي يدة منمؤوبما أّن شخصية النبي 

ؤيدًا من ومالوحي، فكّل ما يعمله ويقوله يقع مقبواًل 



الوحي، وهكذا يعرض النبي الدين البشري واإللهي في 

 وقت.النفس 

س اإلسالم عبارة عن كتاب ومجموعة من األقوال بل هو لي

جسيد لتاريخ رسالة سماوية، إّنه وتحركة تاريخية 

حيث حصول. الدريجية تالبسط التاريخي لتجربة نبوية 

تكون شخصية النبي في هذه الموقع محورًا وتمثل كل ما 

به هللا تعالى لألّمة المسلمة، ويدور الدين وتعاليمه وه

شخصية من خالل التجربة الباطنية الحول محور هذه 

نبي فهو حسن الكلما جاء به . ف(18)والخارجية للنبي

وجميل. وبما أّن كالمه ال يصدر عن الهوى فهو عين 

ذلك فإّن الدين هو التجربة الروحية ولالهداية. 

دين تابعًا للنبي، الواالجتماعية للنبي، ومن هنا يكون 

وبما أّن هذه التجارب ال يكون اعتباطية بل تعني 

إللهية فينبغي على جميع اعمًا لشخصية النبي ودتأييدًا 

نبي أيضًا االلتزام بهذا الدين الاألتباع وكذلك شخص 

 وامثتال أوامره.

مهات المسائل ومحكماته نزل  إنّ 
ُ
القرآن مع حفظ أ

حصول، أي إّن له تكّون البالتدريج، فهو تدريجي 

هم يتتاريخي، فعندما يأتي شخص ويسأل من النبي أو 

ض باشعال نار الفتنة عالبعض زوجة النبي أو يقوم الب

يهود والمشركون النبي بتهمة الوالحرب، أو يتهم 
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شرائع السماوية وصفات األنبياء لاان العالقة بين يالرومي في ب

 وخصوصياتهم يقول:

ّن اختالف الشرائع يعود إلى اختالف خصال األنبياء، فكل شريعة إ»

بيعة النبي المبعوث بها، فبما أّن وطجاءت متناسبة مع مزاج 

ان يتسم بالتجرد وال يميل إلى النساء وال ك ليه السالم()ععيسى

سماته هذه... وبما أّن  لزينة فقد جاءت شريعته وفقبايهتم 

لطهارة و النظافة وامحمدًا عليه السالم كان يتصف بحبه للنساء 

جاء دينه على هذه الصفة... ألّن النبي يقع مورد الحب 

)معارف سلطان « ذلك يستجيب هللا لرغباتهولوالمقبولية من الحق 
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نبي من الت حول زواج الجنون، ويبث المنافقون شائعا

زوجة زيد ويبدلون األشهر الحرم بغيرها في عملية 

ض المشركين بقتل أبنائهم خشية بعإنساء، أو يقوم 

يتحركون في  أوالفقر واالمالق، أو يتزوجون من أختين 

عائرهم ومناسكهم على مستوى البحيرة والسائبة ش

 لوصيلة )وهي االبل واألغنام التي يعتبرونها مقّدسةوا

حمها وال يجيزون ذبحها( وغير ولفال يتناولون من لبنها 

يات القرآنية اآلذلك، كل هذه األمور انعكست على جو 

وكلمات النبي، فلو أّن النبي استمر في حياته وكان له 

كثر مّما كان وواجه من الحوادث والتحديات أعمر المن 

طبيعي أن تزداد ممارساته الأكثر مّما وقع، فمن 

ه للحوادث. وهذا يعني أّن القرآن كان ومواجهات

مكانه أن يكون أكثر في حجمه من هذا القرآن بإ

كالم قبل مّدة ولم يفهمني الالموجود. وقد تحدثت بهذا 

ئشة عالم يتهموا  نالبعض حق الفهم. فلو أّن المنافقي

بتلك التهمة مع رجل آخر، فهل ستنزل اآليات الواردة 

رضنا أّن معركة األحزاب نور؟ وإذا فالفي بداية سورة 

حزاب؟ ولو لم يكن األلم تقع، فهل تنزل اآليات في سورة 

هناك أبو لهب وزوجته أو لم يكونا يعاديان النبي، 

ضرورية  زل سورة أبي لهب؟ هذه كلها أمور غيرتنفهل 

دمها سيان، واآلن عندما وقعت وعفي التاريخ فوجودها 

اته وتحدث آي هذه األحداث فإّن القرآن أشار إليها في

عنها، هذه األمور هي من قبيل التحرشات والمشاكسات 

وم بها بعض الطالب أحيانًا في الصف ويجد يقالتي 

ا الطالب وتوبيخ آخر، هذاالستاذ نفسه مضطرًا لتنبيه 

هذا التنبيه أو التوبيخ في متن النص الديني،  فيأتي

ذا يعني بشرية وتاريخية الدين ال غير. فالنبي وه

دينية بشرية وجميع من حوله اله إنسان وتجربته بدور

عناصر اإلنسانية الهم من البشر، ومن خالل مواجهة هذه 

والبشرية تولد الدين البشري بالتدريج في أوساط 



فكان يمّثل استجابة لحاالت  ين أجواء بشريةوبالبشر 

لينا أن نأخذ مفهوم وعواقعية ألولئك األفراد، 

ون يكجّديًا، في حالة الديالوك الديالوك والجدل مأخذًا 

الجواب مناسبًا للسؤال. وأساسًا فإّن ما تقوله اآليات 

جواب ال من جنس إلقاء الخطاب من الإّنما هو من جنس 

 طرف واحد.

ا هو ما نقوله من أّن اإلسالم يقع في متن هذه هذ

ذه الوالدة وهالمعادلة الثنائية ومتولد منها، 

. فلم تكن الحالة أّن النبي والتكّون تاريخية وتدريجية

تاب تّم تأليفه سابقًا ويضعه في اختيار الناس بكيأتي 

عاليمه. إّن القرآن بتويقول: إقرأوا ما فيه واعملوا 

لناس انزل بالتدريج وبالتناسب مع سلوكيات 

مارساتهم ويمّثل اجابة للمسائل والحوادث الواقعية وم

، أي أّن خطاب اإللهي في مضمونهالفي عين حفظ روح 

وين اإلسالم، ولو تكالحوادث والوقائع كان لها نصيب في 

سالم اإلكانت هناك حوادث أخرى، لكان باإلمكان أن يتكّون 

بشكل آخر ليحفظ له « في عين حفظ خطابه األصلي»

 تمع آخر يبنيه ويشيد بناءه النبي. مجسجام مع ناال

يف ما كان فإّن هذه الحوادث والوقائع التاريخية وك

واضحة على جسد اإلسالم، بحيث إّن النبي السمت بصماتها ر

تصادي وسياسي وغير اقتحرك على مستوى تشييد نظام 

ياسي. وسذلك، وبالتالي صار في اإلسالم نظام اقتصادي 

وهذا الدين يمّثل عين التجربة الباطنية والخارجية 

نبي، فالنبي الذي يملك شخصية مؤيدة، للالمتكاملة 

ورد تأييد وملدينية لها طابع إلهي كانت تجاربه ا

 الحق تعالى.

ا أكثر الحوادث التي لم تقع في زمان النبي ولذلك وم

النصوص الدينية ولم يتخذ  فيال نجد لها إجابة معينة 

ناك مواقف فهمنها، ومن جهة أخرى  النبي موقفًا خاصاً 

 وأشياء نسبت إلى النبي في حين لم تكن صحيحة.



ن أول من قال بأّن الرق فرض على عل الشيخ مطهري كاول

لى هللا عليه )صمطهري يعتقد أّن نبي اإلسالمالاإلسالم، فكان 

داواًل في متو خّلي وطبعه ولم يكن نظام الرق ل وآله(

 ،(19)ال يرى الرق أمرًا مشروعاً  تلك الظروف فإّن اإلسالم

مر أّن اإلسالم حّث الناس في بداية األمر على اإلليس ف

يعهم وشرائهم، ونرى بعض وبة نظام العبيد الرق وممارس

ظام لنالكّتاب المعاصرين أيضًا يشيرون في تبريرهم 

الرق في اإلسالم إلى هذه النقطة بالذات وأّن اإلسالم يرى 

ق العبيد وقد ندب إليه المسلمين، ولذلك عتاستحباب 

وته اإلنسانية هذه فيما دعينبغي تكريم اإلسالم بسبب 

يح صحلخاصة بعتق العبيد. وهذا األمر يتعلق باألحكام ا

ويعتبر عالمة على أّن قبوله لنظام العبيد كان أمرًا 

 مبادىءالدين الحنيف. عسجم مينمفروضًا عليه وال 

لى هللا عليه )ص نظام الرق فرض على اإلسالم ونبي اإلسالمإنّ 

سائد في تلك األزمنة الّن هذا النظام كان هو أل ،وآله(

درًا على تغيير النظام العالمي، ولم يكن النبي قا

ندما تقع الحرب بين المسلمين وغيرهم يقوم األعداء فع

طبيعي أن يأمر النبي في لسالم، فمن ااإلباسترقاق جنود 

األمور السائدة  منالمقابل باسترقاق العدو. الرق كان 

فإّما الكل أو ال شيء، بمعنى إّما أن يزول نظام الرق 

شرية أو يسمح به في جميعها يع المجتمعات البجممن 

كذلك، على سبيل المثال  هيأيضًا. وكثير من األمور 

لمنافية امع كل آفاتها »التكنولوجيا في عصرنا 

فإّنها تعتبر مسألة « نسانية ولها بركات بالطبعلإل

ول وتتالشى من جميع تزعالمية، بمعنى أّنها إّما أن 

ًا. أنحاء العالم، أو تنتشر في جميع العالم أيض

يمكن لبلد معين أن يتخذ لنفسه نظامًا خاصًا  الفاليوم 

معمورة ويقطع عالقته البه ويقبع في زاوية من زوايا 

نولوجيا. فالحياة المتمدنة هي نمط من الحياة كبالت
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متناسبة مع وجود اإلنسان المتمدن والعقالنية ال

ول بذكاء إّن البرجوازية يقوالحداثة. وكان ماركس 

عصر أّن الالم على شكلها. ونرى في هذه جعلت من الع

البعض يقبلون التكنولوجيا طواعية والبعض اآلخر 

 من قبولها ألّنهم ال اً يجدون مفرّ  الباإلكراه، حيث 

خاص لها، فإن كان اليتخلصون من شّرها بمجّرد رفضهم 

بإمكانهم صنع شيء فينبغي خلع هذه القالدة من عنق 

جد في هذه األّيام ظاهرة بشرية جمعاء، ولهذا السبب نال

لمنظمات العالمية في المسرح العالمي، واالمؤسسات 

كالتها إالّ من شها وحّل مفيحيث توجد أمور ال يمكن البت 

 خالل األُسرة الدولية.

 نظام الرق هو من جملة المسائل واألمور التي فرضت إنّ 

د في القرآن الكريم والروايات ورعلى اإلسالم وقد 

كل تحميلي بشقوق العبيد وتكاليفهم وذلك مقررات عن ح

ومفروض )مع غض النظر عن مقولة بعض رجال الدين في 

أّن نظام الرق أمر جيد وال  عصر الحاضر الذين يدعونال

مسلمين أن يتعاملوا على أساس الإشكال فيه وبإمكان 

ى تربيتهم علنظام الرق بأن يأخذوا الرقيق ويعملوا 

 رسالهم إلى بلدانهم(.ودعوتهم إلى اإلسالم ثم ا

د ورت عبارات في القرآن الكريم تتضمن هذه وق

 الظاهرة:

ُلوَنَك َعْن الرُّوح  وَ )
َ
ُلوَنَك َعْن االََْه لَّة  )يَ  ،(20)(َيسْأ

َ
 ،(21)(سْأ

ُلوَنَك َعْن الشَّْهر  اْلَحَرام  ق َتال ف يه  يَ )
َ
ُلوَنكَ )وَ  ،(22)(سْأ

َ
َيسْأ

 .(23)(َقْرَنْين ...الْ َعْن ذ ي 

لوم أّنه عندما يسأل النبي عن ذي القرنين فإّن ومع

حديث عن هذا الموضوع، الاآليات القرآنية ستتكفل 
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كريم الوبالطبع لو كان هناك سؤال آخر ألجاب القرآن 

عن ذلك بشكل آخر. وهذا يعني ما تقدم من التكّون 

لمتناسب مع الظروف التاريخية واالتدريجي للدين 

نبي على تربية اللقد عمل  ومقتضيات الزمان والمكان،

ّمة وبنى مجتمع 
ُ
األتباع، وخلق من األقوام العربية أ

ّمة النبي كانت وهالمدينة، 
ُ
ذا األمر ناشيء من أّن أ

نبي والوحي التتكامل في حركة متوازية مع حركة 

وتساهم في تكّون اإلسالم التدريجي وصياغة تعاليمه 

كونوا دينية، فالمسلمون شركاء في اللعبة ولم يال

مى مراتب التدين، أي نزول أسمجّرد متفرجين حتى في 

 الوحي.

دما نقول إّن اإلسالم دين سياسي فمعناه الدقيق أّن عن

اسية، فلو لم يواجه أمورًا سياسية سياإلسالم واجه حاالت 

د تدخل فقلكان مثل المسيحية بعيدًا عن السياسة. 

بي نأصحاب المنافع والمصالح إلى الميدان واضطر ال

م ينسحب من ساحة هذه المواجهة، ومن هنا وللمواجهتهم 

ان لها دور في تكّونه وكامتزج اإلسالم بالسياسة 

التدريجي من خالل المواقع التاريخية والتعاليم 

سياسية التي بقيت مؤثرة في الذهنية المسلمة فيما ال

 بعد.

ان ك لى هللا عليه وآله()صالصة الكالم أّن نبي اإلسالموخ

إلسالم يمّثل حصيلة هذين وا« التجربة»ش نحوين من يليع

 النحوين كالهما:

، وقد صار «التجربة الخارجية»و« لتجربة الباطنيةا»

ربة وأقوى تمرسًا فيها تجالنبي بمرور الزمان أكثر 

خارجية الولذلك كان دينه أكمل وأشمل. ففي التجربة 

 يبنى مجتمع المدينة وأدار النظام االجتماعي والسياس

اتل األعداء ورّبى األتباع و...، وأّما في وقالجديد 

ي ورؤية وإلهام ومعراج وحتجربته الباطنية فكان صاحب 

مق أعومراقبة وتفّكر، وفي هذه الميدان أيضًا صار 



تجربة وأكثر عطاء، وهذا الدين بكل ما يختزنه من 

عاليم استمر في التكامل والعمق إلى وتسيرة وهوية 

 ية الشريفة:اآلإلسالم، ولذا تقول ازمان رحلة نبي 

ْكَمْلُت َلُكْم د يَنُكْم...)... ا
َ
 .(24)(ْلَيْوَم أ

ي ناظرة إلى الكمال في الحّد األدنى ال في الحّد فه

دنى الالزم لهداية الناس قد األاألكثر، بمعنى أّن الحد 

واقع التّم وكُمل، ولكّن الحّد األكثر يتصل بتداعيات 

تدريجي والبسط التاريخي لإلسالم المتحرك والتكامل ال

مستقبل. والبّد من اإللتفات إلى التفاوت الدقيق الفي 

الحّد األكثر »و« الزمالالحّد األقل »والمهم بين 

 «.الممكن

 بلوغ الدين مرتبة الكمال يالزم بلوغ من جاء به إنّ 

رة ادين يمثل خالصة وعصالمرتبة الكمال حيث إّن 

 منللنبي. ومن هنا البّد  التجارب الفردية والجمعية

استمرار التجارب النبوية الباطنية والخارجية في 

ميق واتساع الدين وإثراء تعغيبة النبي من موقع 

ى علتعاليمه السماوية، إّن العرفاء الذين يتطفلون 

تجربة النبي وكشفه الباطني ويسيرون في ظّله ويأكلون 

 ته، يعملون على زيادة وإثراءقريوطمن مائدته 

العرفاء  منالتجارب الدينية لنا، فكل تجربة لعارف 

تمّثل نوعًا فريدًا من التجربة العرفانية بحّد ذاتها، 

لوبة ومحمودة وجميلة. فلو قلنا بأّن مطفهي بدورها 

ران وأّن تجربته ايأفصح شعراء « حافظ الشيرازي»

« حسب الفرض» الشعرية والفنية أغنى وأرفع التجارب

زم أن نغض الطرف عن قصائد شعراء آخرين ّن ذلك ال يالفإ

ألنوري والمنوچهري وغيرهم وال نعّد وامثل الجامي 

إثراء فن  فيتجربتهم الشعرية شيئًا مهّمًا ومفيدًا 

الشعر والتجربة الشعرية. إّن كل هؤالء الشعراء أعزاء 

عالم  انتهم السامية في تاريخ الفن، إنّ مكعلينا ولهم 
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لتجربة الباطنية واالتعدد. التجربة عالم الكثرة و

والعرفانية للمولوي والغزالي والشبستري والسيد حيدر 

ملي كلها تصّب في ميدان المعرفة ولكل واحدة منها اآل

يد من عمق وسعة التجارب العرفانية يزَمعَلم وكالم خاص 

 ،«سبنا كتاب هللاح»السابقة. فلو قلنا بعدم صحة مقولة 

« نبيالراج النبي وتجربة حسبنا مع»فكذلك تكون مقولة 

غير صحيحة وغير كافية، إّن تجربة عشق العرفاء على 

ّد من التجارب اللطيفة العرفانية التي تعسبيل المثال 

متدينين. وكذلك الفكر للتسير في خط التجارب الدينية 

حقيقة الالشيعي الذي يدور حول مفهوم اإلمامة، هو في 

التجارب النبوية، فتوى بتداوم واستمرار وبسط  ةبمثاب

زم حركة وتكامل الدين في الواقع يالوهذا المعنى 

 التاريخي.

ضافًا إلى التجارب الباطنية، فإّن التجارب الخارجية وم

ورها تمنح الدين عمقًا وتكامالً وشمولية. بدواالجتماعية 

عرفهم على الثقافات وتفالمسلمون من خالل فتوحاتهم 

ألخالق، والجدل والكالم جديد ساهموا في بسط واتساع الا

وفي الحقيقة ساهموا في توسعة الدين اإلسالمي وأخرجوه 

ئرة اإلجمال إلى دائرة التفصيل، ولذلك يمكن دامن 

تجارب مفتوحة وجارية الالقول بأّنه مادام باب هذه 

 فإّن الدين يستمر في التكامل واالتساع.

زاوية إلى ظاهرة تعدد الفرق لنبغي النظر من هذه اوي

ندما يقال بأّن وجود هذه فعوالمذاهب في اإلسالم، 

ال يقالمذاهب المتعددة كان بسبب مؤامرة األعداء، أو 

أّن الحوادث الكبيرة والعظيمة كانت بسبب المؤامرة 

سطحية في الفكر. أال يلزم البسط الفإّن ذلك يدل على 

ذاهب مختلفة ومالتاريخي لهذا الدين أن تتشكل فرق 

تعاليمه؟ أليس ظهور المذهب الشيعي  تستوحي كلها من

لسني هو مقتضى وحصيلة ذلك البسط التاريخي؟ عندما وا

دين صراعات ومواجهات مختلفة ويستمر التحدث في أجواء 

ّن ذلك يفضي قطعًا إلى فإهذا األخذ والعطاء في األفكار 



اربه، تجامتداد مساحة هذا الدين وبسط مضمونه وزيادة 

يعيًا في حركة الدين التاريخية. كل ذلك يعّد أمرًا طب

طبيعي في غياب النبي أن يستمر األخذ الأليس من 

ئلة جديدة توجب أسوالعطاء والجدل والحوار وإثارة 

لطبع بابنفسها االنشعاب العقدي والسياسي للمسلمين؟ 

فهذا الكالم ال يعني أننا نقول بحقانية جميع تلك 

فليس كالمنا حول  قول بصحتها، وأساساً ونفكار ألاآلراء وا

راء فهو بحث كالمي من اآلتعيين الحق والباطل من هذه 

فسير هذه وتالدرجة األولى، ولكن الكالم حول تحليل 

الحادثة التاريخية. فمن الطبيعي جّدًا أن نرى هذا 

النشقاق في المذاهب، فالدين الذي يتولد واالتشعب 

الي تعمق بالتدريج، وبالتويبالتدريج، ويتكامل ويتسع 

ولية، األفإّن استمرار حياته رهن بحفظ دعائمه وظروفه 

فهذا الدين ليس مجّرد كتاب حتى يقال إّن هذا الدين 

ا الكتاب حتى لو لم يدخل في ساحة هذيبقى مع بقاء 

ّثل النبي لوحده يمالصراع التاريخي. إّن هذا الدين ال 

ي فسيرحل الدين معه. إّن بحتى يقال إّنه إذا رحل الن

دين عبارة عن ديالوك تدريجي بين األرض والسماء ال هذا

نبوية التاريخية الممتدة في الويمّثل عين التجربة 

اشطين فإّنهم ونعمق الزمان. فالمسلمون ماداموا أحياء 

يستلهمون من هذه التجربة الوحيانية وباالعتماد على 

نبّيهم ويستمرون في  منابع األولية واالقتداء بشخصيةال

النطالق من موقع الحّد األدنى من بالدينية حركتهم ا

التجربة  هوالكمال إلى الحّد األكثر. فإّن ميراث النبي 

والمدينة والسنة واألّمة، هذه كلها يجب أن تقرأ متصلة 

 ضها.بعومع 

 ينبغي أن ننسى أّن عرفاءنا أثروا التجربة الدينية وال

اهيمه ئرة فهم الدين وكشف مفدامن  اوأّن مفّكرينا وسّعو

ّرد مجالغنية، وال ينبغي أن نتصور أّن هؤالء العظام 

شّراح للتجربة األولى ودورهم ليس بأكثر من تكرار تلك 

لغزالي جاء بكشوفات دينية جديدة وهكذا فاالتجربة. 



بي والسهروردي وصدر الدين عرالمولوي ومحيى الدين بن 

ساسًا فإّن الدين وأآخرون، والشيرازي والفخر الرازي 

إلسالمي قد تكامل ونما بهذه الصورة. فالتجارب ا

لمنتجات الفكرية والكشفية لهؤالء العلماء واألولياء وا

يزة ينبغي االستفادة منها في عزكلها تمّثل كنوزًا 

ونوا يكتوسعة الفكر الديني، فهؤالء األولياء لم 

ا في إثراء وشارحين فقط بل مارسوا طبيعة الكشف وساهم

سّر عظمتهم. ولكن مع األسف فإّن هذه  ذا هووهالتجربة، 

ما بعد وتبدل المفّكرون فيالحركة العظيمة قد توقفت 

فكارهم وأإلى شّراح ولم يضيفوا شيئًا من إبداعاتهم 

لكتاب الدين. فاإلسالم على امتداد تاريخه المجيد صار 

ة يوسع وأنضج من خالل هذه اإلضافات الفكروأأعمق 

ّون التدريجي مستمرًا في تكالوالكشفية، ومادام هذا 

انة ضمحركته في الواقع والحياة، فإّن ذلك يعني وجود 

 الستمرار حياة الدين.

يوم ال يعتبر كالم أي شخص حّجة تعبدية ودينية ال

لوالية الدينية خاصة وابالنسبة لنا، ألّن الحجية 

ع انتهاء مقط، وف لى هللا عليه وآله()صبالنبي األكرم

ية، فإّن أي شخصية أخرى ال تمّثل خاتمالالنبوة بمهر 

طلب من الجميع الحّجة فيقرينة مالزمة لكالمه وحديثه، 

مفكّرون العلى كالمهم سوى النبي ألّنه بنفسه حّجة، وأّما 

والمبدعون والشعراء والفنانون فبإمكانهم المشاركة 

هوية لثقافة اإلسالمية لضمان استمرار االفي دائرة 

التالي المساهمة وبع الحياة والحياة الدينية في واق

في تكامل وإثراء الدين. وبذلك يتحركون حقيقة ال 

ن موقع م لى هللا عليه وآله()صازًا، في خط النبي األكرممج

ظاهرة النبوية الاإلقتداء به. اليوم انتهت مرحلة 

ولكن مجال بسط التجربة النبوية مازال مفتوحًا، 

اربه الباطنية لنبي يوجب علينا إدامة تجبا ءفاالقتدا

ظ روح الوحي نستمر في حفواالجتماعية والسياسية ومع 

ظاهر العملية الحوار الواسع بين عالم الباطن وعالم 



ونتحرك في هذا الميدان بشجاعة وعلى مستوى االبداع 

يدًا عن التقليد والشرح والتفرج، بل بعواالبتكار 

ى ساحة الملعب إلنتحرك من موقع المساهمة والنزول 

احة التحقيق واالكتشاف وال نخاف من واقع الكثرة وس

لتعدد، بل نحترم هؤالء المساهمين في التجربة ونقّدر وا

 جهودهم.

 الوحي النبوي وتجربته بمثابة االجابة عن األسئلة إنّ 

شكالت تطرح على ساحة الواقع االجتماعي لموبيان الحلول 

طريق وفتح مجال الرؤية الة ءإلقناع األذهان واضا

ى أرض علألفكار والقلوب فيما تمّثله الهداية من حركة ل

الواقع، وليس مجّرد أداء التكليف وابراز أيديولوجية 

جربة النبي متفاعلة مع الواقع في ما فتمهيئة سلفًا. 

اكل. وفي هذا العصر مشيمثله من تحديات ومايفرضه من 

قناع واالمشكالت  يجب أن يكون التدين تجربة لحلّ 

ح التعقيدات في آفاق الذهنية المسلمة، القلوب وفت

عث من جديد، وكأّن التجربة الدينية يبوكأّن الوحي 

عتبار األفهام االخلقت على أرض الواقع لتأخذ بنظر 

السائدة. ينبغي علينا في هذا العصر عرض الدين 

ال »حركة في حال تحول وتفاعل وتوالد مستمر متكتجربة 

، وال «ة ومحددة سلفاً لقة ومعينمغقبيل أيدولوجية  نم

ن طعيكون ذلك بدافع االضطرار أو الخوف من 

الطاعنين،بل نتحرك باختيار تام ومن خالل ما تفرزه 

فقط على مستوى الفقه بل على  الالتجربة الكشفية، 

دينية. ينبغي إعادة المستوى جميع المعارف والتجارب 

جود في التجربة الدينية وذلك التفاعل والتحرك الم

ي مع واقعه االجتماعي ومع أفراد عصره فيما نبلل

سئلة وذهنيات متفاوتة، فينبغي وأيملكون من حاجات 

صحاب وأإيجاد ذلك االرتباط بين التجربة الدينية 

التجربة في كل عصر، وإالّ فإّن اإلنسان الجديد الذي يرى 

الدينية  ةاطبًا للنص الديني ومشاركًا للتجربمخنفسه 

مد وغير قابل لالنعطاف جادين  يجد نفسه في مواجهة



دم قبول وعوفاقد للمرونة وتتحكم فيه عناصر التصلب 

اآلخر ودعوة إلى االستسالم المطلق. إّن الخطاب إّنما 

نى إذا كان يتحرك بين المخاطبين، معيكون له 

يشوا الدين من يعوالمخاطبون المعاصرون ينبغي أن 

بة، وهذا لمباشر لهم وعلى مستوى التجراموقع الخطاب 

 تضى ومعنى االقتداء بالنبي.مقهو 

نا إذ نستمد العزم والمثابرة من الروح الطاهرة إن

يد من بركاته وصلواته على يزللنبي نسأل هللا تعالى أن 

أل هللا نسذلك العزيز وال يحرمنا أيضًا من هذه البركات. 

تعالى أن يفتح أبواب رحمته على هذه األّمة ويمد لنا 

وفق الجميع في دائرة جهاد النفس وييد عنايته 

 والشفقة على الخلق.

—–  
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 (25)ذايت والعرضي يف األداينال

 صة املقالة:خال

« الصورة»بداية هذه المقالة ذكرنا تعريفًا للعرضي  في

قسمنا التعليمات الدينية إلى  ثم« المضمون»والذاتي 

لعرضيات هي واقسمين: تعليمات ذاتية وتعليمات عرضية، 

التي بإمكانها أن تكون بشكل آخر، بعكس الذاتيات. 

حثنا التفاوت في تقسم العرضي والذاتي مع وب

: القشر واللب، مثلالتقسيمات األخرى المذكورة 

والطريقة والشريعة وأمثال ذلك، ثم ذكرنا أمثلة 

الرومي لغرض تعبيد تبسة من ديوان موالنا مقكثيرة 

صلي لهذا البحث وقد األالطريق للورود في الموضوع 

مذكور. الأوردنا شواهد ومصاديق للعرضيات في الديوان 

وضمنًا طرحنا بعض األسئلة المهّمة التي تثير في ذهن 

تأمل العميق في معنى األمور العرضية القارىء لا

رقنا لبحث تطونسبتها الدقيقة إلى الذات. ثم 

 ليمات والشؤون العرضية للدين بالتفصيل:التع

ن األمور العرضية في اإلسالم هو ما يتعلق م ول:األ

إلمكان أن يرد النص المقّدس باباللغة العربية حيث 

 بلغة أخرى.

 قافة العرب.ث ثاني، من األمور العرضية:ال

لتصورات والتصديقات والنظريات والمفاهيم ا لثالث:وا

 ع في بيان أحكامه وتعاليمه.شارالالتي استفاد منها 

لحوادث التاريخية المذكورة في ا لعرض الرابع:وا

 الكتاب والسّنة.

                                                           

هـ  1377ـ عام  42نشرت هذه المقالة في مجلة )كيان( العدد  ـ 25

 ش.



سئلة المؤمنين والمخالفين وأجوبتها أ لعرض الخامس:وا

 نصوص الدينية.الالواردة في 

 حكام الفقه والشرائع الدينية.أ عرض السادس:ال

لمجعوالت والموضوعات التي قام ا عرض السابع:ال

 ل تحريف الدين.أجخالفون بوضعها من الم

درة المخاطبين وسعة إدراكهم لمفاهيم ق عرض الثامن:ال

 الدين.

ي الختام تطرقنا إلى نتيجة هذا البحث بشكل مختصر وف

هو إسالم بذاتياته « ين آخردكذلك أي و»وهي أّن اإلسالم 

د نفسه ملزمًا يجال بعرضياته، والمسلم هو الذي 

 ت فحسب.باالعتقاد بالذاتيا

—–  

أخذ على سبيل المثال هذا المثل المذكور ن ول:األ

 فارسية والعربية واالنجليزية:البمضمونه بثالث لغات، 

 قل الكّمون إلى كرمان. ـ ن أ

 سل،اقل الفحم الحجري إلى نيوكـ ن ب

 قل التمر إلى البصرة.ـ ن ج

 مدلول وروح هذه األمثلة الثالثة واحد، ولكّن هذه إنّ 

ثة ثياب، وتجّلت في ثالث صيغ ثالواحدة لبست الروح ال

قوام البشرية لألالختالف الثقافة والجغرافية واللغة 

التي صاغت هذه األمثلة. ولكّن روح هذه األمثلة عالمية 

مكان خاص، ونحن نقرأ هذه وير محدودة بوطن معين وغ

 ه العرضيات وكشف هذا السياق.هذالروح من خالل 

على مقولة الذاتي والعرضي  ا األحكام المترتبةأمّ 

سبتها إلى اآلخر فهي كما ونوالمهّمة في نفس الوقت 

 يلي:

ّن قوام وهوية تلك األمثلة تشير إلى مدلول ـ إ 1

ق معاني هذه األمثلة ال من عمومضمون ثابت يختزن في 

 خالل الظاهر المتغير والمعنى األولي منها.



ثيرًا ّن الظاهر العرضي لهذه األمثلة يخضع كـ إ 2

تجلى في صور وقوالب مختلفة ويلعوامل ومتغيرات أخرى 

 ليها وظهورها.تججّدًا، وليس له حصر وحّد عقلي في نوع 

يس هناك روح أو ذات عارية، بل إّن الذوات ترتدي ـ ل 3

اعًا من األقنعة وتظهر في صورة ذلك قناسًا أو بدائمًا ل

 القناع.

كن أن يكون بشكل ّن معيار األمر العرضي هو أّنه يمـ إ 4

 آخر.

الرغم من أّن الذات ال تنفصل عماًل عن األعراض ـ ب 5

حكام والخصوصيات لكل منهما األدائمًا، فإّن الخلط بين 

 ذلك فإنّ ولأّدى إلى الوقوع في مغالطات فاحشة، 

 التفكيك النظري بينهما يعّد فريضة علمية حاسمة.

لى ندما نريد نقل الذاتي من ثقافة معينة إـ ع 6

يقة لذلك المعنى، أي البّد دقثقافة أخرى البّد من صياغة 

ثقافة المن تغطية هذه الذات بثقافة الجديدة بدالً عن 

السابقة، وإالّ فإّن التساهل في هذا األمر يؤدي إلى نقض 

ضييع الذات. فاإلنتقال اآللي يعّد عماًل عبثيًا وت ضالغر

الفارسية فإّن ناطقين باللغة للوساذجًا. فمثالً بالنسبة 

يد أي تفال « نقل الفحم الحجري إلى نيوكاسل»عبارة 

« نقل الكّمون إلى كرمان»معنى إالّ إذا تّم نقلها بشكل 

متكّلمين باللغة الفارسية بثقافة الأو يتّم افهام 

مثل إلى الافيا تلك الديار التي ضرب فيها هذا روجغ

عرضي درجة بحيث يكون بإمكانهم التعرف على الذاتي وال

ه الثقافة وبالتالي معرفة المراد من هذا هذفي 

 المثل.

ّن األعراض لها أصالة محلية ومرحلية ال أصالة ـ إ 7

 عالمية وتاريخية.

—–  

هما من يّن الدين والتدين يمكن التعرف علإ ثاني:ال

الب: الشريعة والطريقة والحقيقة، قوخالل ثالث اطر أو 

ذا التقسيم وهلب. أو الباطن والظاهر، أو القشر وال



رغم أّنه يشابه تقسيم محتويات الدين إلى ذاتية 

أّنه ال ينبغي الخلط بينهما. فالشريعة لدى إالّ وعرضية، 

خص وهو الفقه األالقدماء يراد بها أحيانًا المعنى 

إلى »حكام الدينية، ولكن التقسيم والمذكور أعاله واأل

نية، يشمل المعنى المطلق للعلوم الدي« تي وعرضيذا

تي تتمثل في األعمال الويقع في مقابل الطريقة 

الدينية، وكذلك في مقابل الحقيقة ال بمعنى الحقائق 

باطنية وأسرار المعارف الدينية، بل بمعنى الوصول ال

مرجوة من الدين وبالتالي ال جإلى الغايات والنتائ

يمان وتبدل اإلتجسيد الدين في وجود اإلنسان وتذوق طعم 

دين وتحويل حاله إلى حال آخر، كما ورد شخصية المت

لى )صمعنى في الحديث المنسوب إلى النبي األكرمالهذا 

 يث يقول:ح هللا عليه وآله(

 «لشريعة أفعالي والطريقة أقوالي والحقيقة أحواليا»

معنى بصراحة في مقدمة القسم اليوضح موالنا هذا و

 الخامس من ديوانه المثنوي ويقول:

ريعة مثل تعّلم علم الكيمياء من الحاصل أّن الشو»

طريقة فهي بمثابة استعمال الاالستاذ أو الكتاب، وأّما 

لحقيقة وااألدوية ومسح النحاس بالمواد الكيميائية، 

بمثابة تحول النحاس إلى ذهب. فالكيميائيون يعيشون 

م الكيمياء وأّنهم يعرفون أسرار هذا علالسرور من 

ضًا بعملهم أيرحون العلم. والعاملون بهذا العلم ف

هذا، وأّما الواجدون للحقيقة فهم فرحون بدورهم ألّنهم 

ى جنس الذهب وتخلصوا من علم وعمل إلتحولوا 

 الشريعة كدراسة أنّ الكيمياء... أو على سبيل المثال 

طب والطريقة هي الوقاية العملية وتناول لعلم ا

ذي يوصي بها علم الطب، وأّما الحقيقة فهي الاألدوية 

لصحة األبدية والتخلص من علم واحصيل السالمة البدنية ت

نتقل اإلنسان من ويالطب ودوائه كليهما، فعندما يرحل 

هذه الحياة فإّنه بذلك ينقطع عن الشريعة والطريقة 

فالشريعة علم والطريقة عمل،  الحقيقة، لهوتبقى 



هذا السبب بالذات فإّن ولوالحقيقة هي الوصول إلى هللا، 

شرائع الرون أّن ظهور الحقائق يوجب بطالن العرفاء ي

والوصول إلى « لو ظهرت الحقائق لبطلت الشرائع»

ل الوصول إلى السطح والوصال وعدم حاالحقائق حاله 

 لمولوي:اقول ويالحاجة إلى سلم العلم والعمل، 

 ندما تصل إلى سطح السماءع ـ

 عند ذلك ال تبحث عن السلمف ـ

 يم الغير ومساعدتهال تريد العلم إالّ لتعلو ـ

 ال تهتم بطريق الخير بعد وصول إلى الخيرو ـ

 إّن الرجل عندما يحصل على الوصالف ـ

 إّنه ال يعّد يهتم بالبحث عن الدليلف ـ

 يلمعندما تصل إلى مطلوبك أّيها الجو ـ

 .(26)إّن طلب العلم يكون قبيحاً ف ـ

 التمثيل بالقشر واللب أو الظاهر والباطن إّنما هو إنّ 

مخ ال يعني مركز وأصل الهذا المعنى. فاللب أو ب

المعارف والتعاليم الدينية في مقابل الظواهر 

لقشور، بل يعني حالة ومرتبة رفيعة في اإلنسان وا

ديني والعمل به والحالل التتمثل في كون العلم 

وصول للوالحرام والفقه واألخالق الدينية بمثابة وسيلة 

لقشرة وضعت للمحافظة على إلى تلك المرتبة، وبما أّن ا

ذلك كانت مانعة من تحصيل اللب، وبهذا فلهذا الكل، 

 شبستري:المحمود  خالمعنى يقول الشي

ّن الشريعة تمثل قشرة على مخ الحقيقة، وبين هذه إ»

هذا السبب أيضًا فإّن الواصلين ول، «وتلك تكون الطريقة

لمتحولين إلى واللحقيقة والنائلين الصحة والسالمة 

ذهب، يرون حفظ الشريعة واجبًا للجميع وألجل الجميع، ال

لعزلة ااختاروا »ؤالء العرفاء في الوقت الذي وه

ك الفرائض الشرعية وتمزيق ترفإّنهم يرون أّن « والخلوة

دينية مخل القشور التدين ومخالفة التقاليد والعادات 

                                                           

ن الرومي ـ ديوان المثنوي ـ الدفتر الثالث ـ جالل الدي ـ 26

 .1404ـ  1400االبيات: 



بسالمة المجتمع الديني ومضّر بالسلوك األخالقي لعامة 

ن هنا يقول العارف الهندي عبدالقدوس ومالناس 

إّن النبي «: »الهوريالكما ينقل عنه اقبال »الجانجهي 

انه مكإلى المعراج ورجع وأقسم باهلل أنني لو كنت  دصع

كأّن الشريعة والطريقة بمثابة التدين و (27)«لم أرجع

وأّما الحقيقة فهي التدين « عقائديالبالمعنى »الجمعي 

 الفردي.

ه السيد حيدر اآلملي في باب رتقسيم ذك يضًا هناكوأ

ليقين، حيث قسّم هذه الثالثة إلى: وااإلسالم واإليمان 

لمتوسطين واإسالم وإيمان وايقان المبتدئين 

والمبدعين، وهذا التقسيم ال ربط له ببحثنا عن الذاتي 

الدين. وهناك تقسيم آخر ألصناف المتدينين  فيوالعرضي 

في، والتدين رتدين المعلواإلى: التدين المصلحي، 

 فيالتجربي، حيث ذكر صاحب هذا القلم هذا التقسيم 

محل آخر. إّن الذاتي والعرضي في الدين ال ينطبق على 

تقسيمات المذكورة، ألّنه أوالً: أّن المراد الأي من هذه 

دينية وال أحوال الهنا هو نفس الدين ال المعرفة 

« بوتثمقام ال» المتدينين. وثانيًا: إّن كالمنا هنا في

دين والذي هو بمثابة مقدمة فرضية لفهم الفي باب 

مراد من العرضي الثالثًا: «. أي مقام اإلثبات»الدين 

هنا كما تقدم هو أّن بإمكانه أن يكون بشكل آخر، 

أّن الدين ال يخلو اطالقًا من تغييرات  منبالرغم 

 س العرضي وما ال يكونعكوتبدالت. وأّما ذاتي الدين فهو 

تلزم يسعرضيًا، والدين بدونه ال يكون دينًا، وتغييره 

نفي الدين. فذاتي اإلسالم هو أن يكون اإلسالم بدونه كال 

تغير في مضمونه ومحتواه ويؤدي إلى ظهور دين ويإسالم 

 آخر غير اإلسالم.

—–  
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ّن حقيقة الوجود التاريخي لألديان أمر ال شك إ ثالث:ال

األديان  نمشتركة بيوح ورفيه، بيد أّن وجود ذات 

بأجمعها ليس أمرًا مسّلمًا، بل إّن اثباته يقرب من 

محال. فليست األديان عبارة عن أفراد ومصاديق ألمر ال

هناك شبه ومماثلة عائلية بينها  بل، «دين»كلي باسم 

 فيأكثر من اشتراكها « كما يقول فيتجنشتاين»

الماهية. وهذا المعنى يشبه أفراد أسرة واحدة حيث 

لوجه والشعر وشكل البدن ولكن واي العيون فيتشابهون 

ع فالسفة وقليس بينهم مقدار مشترك، ومن هنا فقد 

الدين في معضلة لتعريف مشترك للدين بحيث تركوا 

يجاد تعريف واحد وتحركوا على مستوى إيجاد بااالهتمام 

كنتول »هذا السبب يقول ولوصف عام وكلي لألديان. 

نبغي الحديث ي»معروف: لالكندي ا فيلسوف الدين« اسميت

وهم »، فالمثاليون «عن وجود أديان ال دين واحد

هم األخسرون في هذا الميدان وليس « لكلياتباالقائلون 

ّن الدين ليس له ماهية من أللهم متاع يعرضونه للناس، 

ومات مقالماهيات كالحيوان والنبات وبالتالي ليس له 

. وعلى اً معين مسبقوذاتيات يمكن ادغامها في تعريف 

ريف خاص للدين، فإّنه ال يكون تعريفًا تعفرض وجود 

ماهوي للدين أمر المنطقيًا للدين، فيبقى التعريف 

ذوقي وغير برهاني، ألّن الحد في التعريف كما يقول 

ألّن الحد والبرهان »مناطقة غير قابل للبرهان ال

 الحال في سائر التعاريف هوكما « يشتركان في األجزاء

لألمور األخرى. إّن الظواهريين  الفلسفية

تقدموا خطوة في هذا الوادي « لفينومينولوجيينا»

 تغني من جوع، وحصيلة كالمهم والوجاءوا بمقولة ال تسمن 

علقة بمقام الجمع متوتحقيقاتهم ليست أكثر من فرضيات 

وتحتاج إلى إثبات بدورها حيث يؤكدون على ضرورة 

و إبطال نظرية أة إلثبات رجوع إلى معيار التجربال

« النوميناليسي للدين»تجربي المعينة. يبقى التعريف 

فيت »ي رأوهذا التعريف بدوره يصل في النهاية إلى 



الذي يقول بوجود أديان ال دين واحد، وال « گنشتاين

صيل ماهية واحدة مشتركة بينها، وحالها حال تحيمكن 

سباق قدم، والشطرنج، والاأللعاب الرياضية ككرة 

ه هذأّن « فيت گنشتاين»، والمصارعة حيث يرى لالخي

األلعاب تبقى محافظة على استقاللها الماهوي وتظهر 

كال اللعب ال تجمع بينها حقيقة أشبصور مختلفة من 

 مشتركة.

ى أّية حال فإّن التوجه إلى ذاتيات وعرضيات الدين عل

معارف المسبقة هو سعي وجهد غير موّفق. العلى مستوى 

لوهية كمفهوم حضوري االُ لوم هل أّن حقيقة عيس من المفل

تعّد من لوازم الدين غير القابلة لالجتناب أم ال؟ 

اذا يعني تجربة األلوهية غير المفسّرة؟ وما هو حال وم

عبادية للدين؟ وما هو دور الالمناسك واألمور 

علم الالسياسات والمعامالت واألخالق؟ وما هو دور 

ة معينة كمعيار بنظر قيأخذ حقي والفلسفة؟ فكل دين

ى وجود أنماط أخرى معارضة لها في نراالعتبار فسوف 

 سائر األديان.

ى سبيل المثال موقف الدين من السياسة حيث يفتخر عل

معنى، فإّن هذه المقولة لدى الالمسلمون بهذا 

ون يرالمسيحيين تمّثل تلوث الدين بالدنيا، ولذلك 

سة مطلوبًا لتحقيق خلوص ابتعاد وفصل الدين عن السيا

تتضمن في تعاليمها الذات اإللهية  الالدين، البوذية 

هندوسية تؤمن ال« أو أّنها ال تملك تجربة مفسّرة عن هللا»

وكذلك »بتعدد اإللهة في حين أّن اإلسالم واليهودية 

أديان توحيدية. واليهودية تتضمن شرائع « مسيحيةال

مسيحية للبوذية واسالم، ولكّن ااإلوأحكامًا، وكذلك 

تقدون يعتفتقد للشريعة، والهندوس والبوذائيين 

في حين أّن المسلمين « التناسخ»بالمعاد الدنيوي 

لمسيحيين يعتقدون بالمعاد األخروي. واواليهود 

تلف فيما بينها، تخوبالنسبة للذات اإللهية فاألديان 

فإله اليهود شديد ودينهم يملك الخشونة والعبوس أكثر 



ن الذي يفيض بالمحّبة والعواطف يه المسيحيإلمن 

نا ذو أ»سالم أّنه قال: اإلاألبوية. وقد ورد عن نبي 

موسوي الي أّن ديني يملك خصائص الدين أ «العينين

وكذلك الدين المسيحي، ومن المعلوم أّن فرض وجود كنز 

أعماق الخرائب واألطالل ال مسّوغ له فيما يمّثله  فيواحد 

 ل.ابطلالبلة من فرضية غير قا

م، ذهب بعض علماء االجتماع وفالسفة الدين إلى أّن نع

اهر قدسية وأّن الدين عبارة عن ظوالظواهر الدينية 

لشخصيات المقّدسة )أشخاص وامنظومة من الرموز واألشياء 

ّدسة، أمكنة مقمقّدسون، كتب مقّدسة، أوقات وأزمنة 

وير ومواقع مقّدسة، أحجار ومياه وكلمات وأذكار وتصا

ث مقّدسة وغير ذلك( وذهبوا إلى أّن تقسيم األمور يواروم

ّدس ومدنس، سماوي وأرضي، يمّثل عنصرًا مقوالحوادث إلى 

ذا التعريف رّبما يبّين وهجوهريًا في تعريف الدين. 

 فيمدلول العلمنة في العالم الجديد، أي عدم القداسة 

 واقع أمور العالم، ولكّنه يخفق في أول خطوة لتعريف

ّن هذا إ نيًا:اث... الً أوا هذدسي بدقة. قاألمر ال

التعريف إلى درجة من العمومية والقناعة والتواضع 

 الثًا:وثيث إّنه يلبس السحر والكهانة ثوب الدين. بح

حجيم الذات إلى درجة أّنه ال يبقى وتّنه يعمل على سلخ إ

ى فرض قبول هذا علابعًا: ورمن الدين سوى قشرة غليظة، 

ه، ال تبقى هناك مشكلة لتقسيم تف على عالالتعري

 تعاليم الدينية إلى ذاتية وعرضية.ال

ل فإّن البحث في عرضيات الدين أنفع وأكثر نتيجة من أج

ذاتيات، والتوصل إلى تجريد وفهم الالبحث في دائرة 

ئدة من البحث فاالعرضيات الخاصة بأحد األديان أكثر 

 في عرضيات الدين بشكل عام.

—–  

وان المثنوي كتاب ملهم بال أدنى شك، يّن دإ بع:راال

ارده رائحة الوحي والكشف اإللهي، موحيث يستشم من بعض 

دين الرومي الإّن التجربة الوحيانية والعشقية لجالل 



تعّد من معطيات هذا السفر المقّدس الملهم وتمّثل حركة 

فية في أبعاد الوصال المعنوي من خالل ما تتضمنه كش

ديوان بحيث يمكن اعتباره الرات هذا أشعار وعبا

مثقل البمثابة كنز عسير المنال، أو بمثابة السحاب 

بالمطر، أو كالسيل الهادر الذي يشق عنانه في مواقع 

ون مراعاة للنظم والتقاليد بدالوديان والسهول 

وبالتالي يمتد إلى حيث أراضي القلوب البشرية 

 اجليلة وهذقاحلة ويرويها بسخاء. هذه االطاللة الال

امين هذا الكتاب يتجّلى مضالنظر النافذ المتحرك في 

ائده، حيث قصللقارىء في كل بيت شعري وكل قصيدة من 

يملك في ذاته العمق المعنوي الذي يأخذ بأنفاس 

منحها جوًا من القداسة. ونجد في المثنوي أّن ويالعشاق 

أو أمرين »قيدين  منموالنا الرومي يشكو كثيرًا 

قافية، واآلخر الوزن، حيث يقيده لأحدهما ا «عرضيين

ان القيدان ويمنعان طيرانه وحركته في أجواء هذ

عان النظر في امالبيان وآفاق االبداع. ولكّن 

يوضح لنا هذه الحقيقة، وهي أّنه ال الوزن « المثنوي»

قافية فقط بل عشرات من األمور العرضية األخرى الوال 

الشعرية  هل في حركتمثنوي وتتدخالتجلس على مائدة 

 ستضافتها.وابحيث ال يجد مناصًا من تقبلها 

م، فالمولوي لم يفقد أبدًا طريقه وقبلته في واقع نع

لما نظر إلى الصحراء وكحركته المعنوية والشعرية، 

 فيوالبحر وإلى أي مكان رأى معشوقه ونقل إلينا حاله 

 آفاق تلك األجواء وحتى لو بقي صامتًا فإّنه يعّبر عن

 عري:شال كحالته بش

 عندما أقصر النظر وال أملك النطق..ف ـ

 هذا يختزن مئة نوع من الكالم في وجودي..ف ـ

كّن المولوي يضطر إلى أن يفتح طريقه بين حوادث ول

فه من خالل الوسائل واألدوات هدالزمان ويعثر على 

معاصرة، الالموجودة ويضع على عينيه أجواء ثقافته 

بس باإلمكان إزالتها وخلعها وهذه القشور والمال



البس أخرى، وهذا يعني أّن جوهر الفكر بمواستبدالها 

يك من العرضيات حيث يجب على سموالخطاب محفوظ في صدف 

يقة بينها دقالمحقق المعاصر القيام بعملية تفكيك 

وتمييز هذه األعراض عن بعضها، ألّن التمايز بينها إلى 

الروح  به ثنائيةدقة والظرافة بحيث يشالدرجة من 

 والبدن، أو الوردة والعطر.

ل، إّن غربلة الذاتيات والعرضيات في موروثنا أج

ّدمة ميمونة ومثال مناسب مقالعرفاني واألدبي يمّثل 

 لغربلة الذاتي والعرضي في منظومة الدين:

أي »ّن منظومة جالل الدين الرومي العرفانية ـ إ أ

 تكون الكانها أن فارسية وبإمالنظمت باللغة « المثنوي

ون باللغة يككذلك. بمعنى أّن محتوى خطابه ال يقتضي أن 

الفارسية. فبما أّن موالنا من مدينة بلخ فلذلك ارتدى 

ثوب المناسب، فلو كان المخاطبون الديوانه هذا 

 مثنوي وضع آخر.لللموالنا من الصين فبالطبع يكون 

ّن ديوان المثنوي جاء على شكل نظم أدبي، ـ إ ب

لك. ونظم المثنوي بدوره من كذال يكون  نبإمكانه أو

وبإمكانه « صورمقبحر رملة مسدس محذوف أو »بحر رملة 

أن يكون من بحر آخر من قبيل الشاهنامه للفردوسي أو 

 تان سعدي أو مخزن االسرار للنظامي وأمثال ذلك.بس

ردت في المثنوي أبيات عربية وكلمات تركية ـ و ج

وكذلك « و، صغراك، قالود، قمققت، قازغان، برچك»كثيرة 

ا الديوان هذنالحظ وجود بعض الكلمات اليونانية في 

مالي خوليا، سينور، »وفي الديون الكبير أيضًا 

اإلمكان أن ال ترد هذه الكلمات في هذا وب« استافيل...

الجتماعي للمولوي من واالديوان. إّن المحيط الثقافي 

وكذلك  «الحالية فيقانية وهي تركية»الترك والروم 

حظ تأثير األدب اإلسالمي والمعارف اإلسالمية في نال

ديوان. ولو أّن والد موالنا ومن أجل المحتويات هذا 

سفر الحج  فيالفرار من المغول لم يأخذ إبنه من بلخ 

ثم يتوجه به إلى مدينة قونية، وعلى سبيل المثال لو 



نة اؤه في بغداد أو مدينة أخرى أو في المديبقفرض 

عربية فإّن مصير المثنوي الالنا بين القبائل ووعاش م

القًا، اطسيكون بشكل آخر، فإّما أن ال ينظم هذا الديوان 

 أو سيكون نظمه ألشعاره بشكل آخر، ولغة أخرى.

عد أن انتهى جالل الدين المولوي من كتابة الفصل ـ ب د

يب بعد سنتين من ذلك بانقباض أصاألول من ديوانه 

ثر مزاجه تأوالضجر أّدى إلى  ضا االنقبانفسي، وهذ

واختالط كالمه ونظمه بعنصر أرضي ودنيوي، وفي هذا 

فيت زوجة حسام الدين، وهو الشخص الذي دفع توالحال 

شعر، فحزن حسام الدين لذلك الموالنا في خط انشاد 

سبب في الوأصبح حاد المزاج، وهاتان الحادثتان كانتا 

قريحته مّدة  تعرية وتسكأن تنطفىء قريحة موالنا الش

شرع موالنا في كتابة  662عد ذلك وفي سنة وبسنتين، 

ستمر في انشاد قصائده إلى واالفصل الثاني من ديوانه 

ه. ومعلوم أّن منحيث أكمل خمسة فصول أخرى  672سنة 

جميع هذه األحوال عرضية بالنسبة إليجاد ديوان المثنوي 

 لنسبة إلىإمكانها أن ال تكون كذلك، وهكذا باوب

المثنوي فهي عرضية،  فياألبيات والقصائد الواردة 

 وبإمكان المولوي أن ال ينشدها.

ّن جالل الدين المولوي كان يجتمع في االمسيات إ ـ هـ

حابه وأصدقائه ويقوم بانشاد أصوالليالي مع جمع من 

لتجارب واالشعر باالستفادة من الذخائر الروحية 

تداعيات األذهان  جلسات ومنالمعنوية له ومن جّو تلك ال

تبها بعد ذلك. فلم يكن لديه متن مسبق، وهذه يكوكان 

وع الفجر وقد تحدث فيها طلالجلسات تمتد أحيانًا إلى 

جد طريقها وتمن المصادفات والحواريات غير المدروسة 

بدون تكّلف إلى ديوان المثنوي بحيث أصبحت بعد ذلك 

فأشار  طلع الصبحيتجزأ منه. ففي أحد المرات  الجزًء 

 ال:وقموالنا إلى حسام الدين 

 قد أصبح الصباح فأقبل الجئًا عندكل ـ

 ّيها الصبح قّدم اعتذارك لسيدكأ ـ



 ا من يشرق كل يوم من المشرقي ـ

 .(28)ّن مشرقك رائع وزالل كعين الماءإ ـ

سنة  15»ّن نظم المثنوي طيلة السنوات المديدة ـ إ و

تدريجيًا وعلى شكل مقطعات، ناس الووصوله إلى « تقريباً 

عكس بعض هذه انأثار طعن المخالفين وتعصبهم. وقد 

 الطعون وجواب المولوي الحاسم في ديوان المثنوي.

هناك قصائد رائعة ونادرة في ديوان المثنوي وكأّن  ـ ز

نفسه ولم يهتم بوجود مستمعين  معالمولوي يتحدث فيها 

خذ دائمًا تأ ه، مضافًا إلى ذلك فإّن أشعار المولويل

بنظر االعتبار األفهام المتوسطة للمخاطبين، وال شك أّنه 

مولوي مخاطبون أكثر ذكاء واستعدادًا ولم لللو كان 

اد من جمال بيانه لزيكن المولوي يخشى انحرافهم 

 وروعة أشعاره.

 من هذا القبيل ورود بعض األلفاظ المستهجنةـ و ح

ء باالمتعاض، يث يصاب القارىبحوالركيكة في المثنوي 

لده واآلخر شمس واوقد اشتهر استاذان للمولوي: أحدهما 

الدين التبريزي، باإلنطالق بحرية في التكّلم واستعمال 

كلمات الجميلة والقبيحة كما هو الحال في خطابات ال

ث ينطلقون في أحاديثهم بال حيأهل الشارع والزقاق 

ن من اكتكّلف. مضافًا إلى ذلك أّن المولوي  قيود وبال

وهم الذين يتظاهرون باألعمال السيئة »جملة المالمتيين 

، فمن البديهي أّنه «فسهم للوم دفعًا للرياءأنويعّرضون 

ر النعكس ذلك على آخلو كان للمولوي اساتذة من نمط 

كل بشصياغة الخطاب الشعري للمثنوي وكانت النتيجة 

 آخر.

ي لمولوي يعيش في مجتمع متحرك ويستخدم فاان ـ ك ط

طبيعية أدوات معّينة كالطاحونة الحركة الحياة 

بل والبغال اإلواالسطرالب وعلم النجوم والفلك وكانت 

تعّد أهم وسائل السفر وغير ذلك، هذه كلها مّثلت رأس 

تخيالت والتشبيهات الواردة في ديوان مثنوي، المال 
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وحركتنا شاهدة « ب أسرار هللاسطرالا»ففي نظره أّن العشق 

 هللا. على وجود

 ّن دوران الطاحونة في قلق واضطراب.إ ـ

 و شاهد على وجود منبع الماءه ـ

إلنسان وعقله في ديوان المثنوي بمثابة البعير وا

 وصاحبه:

 ّن عقلك بمثابة الراعي وأنت البعيرإ ـ

 قودك العقل إلى كل جهة بأمرهي ـ

 ّن العقل هو عقل األولياء وأداة الضبطإ ـ

 (29)لى المقصودقود قافلة االبل إي ـ

 شك أّن المولوي لو كان يعيش في عصر تطور الصناعة، وال

عاره بمقوالت أخرى ويستخدمها أشفإّنه سيأتي في 

لكناية وابالتشبيه والتمثيل واالستعارة والمجاز 

هذا العصر. )إذا بقي للحال  والمبالغة مّما يناسب

لشهودات القلبية والتجارب واوالمجال والمقام 

 محل من اإلعراب في هذا العصر(.المعنوية 

ذلك نالحظ تأثير األفكار والمعارف والتقاليد وك

ى لغة الخطاب في علالثقافية السائدة ذلك العصر 

المثنوي، من قبيل الطب والنجوم والفقه وعلم األحياء 

لك. مثالً الزلزلة في المثنوي تعود إلى حركة ذمثال وأ

ها في كل لتي يمتد عرق منواالعروق في جبل قاف 

 ف:قامدينة، كما يحّدثنا المولوي عن لسان جبل 

 نا لديّ في كل مدينة عرق خفيأ ـ

 قد ملكت أطراف العالم بعروقي المغلقةو ـ

 إذا أراد الحق حدوث زلزلة في مدينةف ـ

 مرني أن أحرك عرق منها في تلك المدينةأ ـ

 ّما من لم يصل عقله إلى هذا السرأ ـ

 .(30)لة ناشئة من بخارات األرضسوف يتصور أن الزلزف ـ
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 األدوية والمصطلحات القديمة توجد بوفرة في إنّ 

ذر، بيض الصرع، بالالمثنوي: هليله، بليله، 

وغيرها. ولعلم النجوم بل  روماليخوليا، جوع البق

له مجال « علم أحكام النجوم وسعدها ونحسها»تنجيم ال

ت مثنوي. أّما المصطلحات والمقوالالواسع أيضًا في 

قصص واألمثال وتداعي الالفقهية فحّدث وال حرج. وهكذا 

لروائية وااآلراء السياسية واالستشهادات التاريخية 

والقرآنية والبراهين الفلسفية والكالمية في هذا 

قول أّن هذا األمور بأجمعها ناشئة للالديوان، وال حاجة 

يش في القرن يعمن كون مولوي عالم مسلم سني شرقي 

لو كان يعيش في تاريخ وجغرافيا مختلفة السابع. ف

مر مختلفًا أيضًا، فلو كان مثالً يعيش في الغرب األلكان 

عالم لان المثنوي يخرج إلى الكوفي القرن التاسع عشر 

تواه األصلي، مثالً محبشكل آخر وصياغة أخرى في عين حفظ 

كان يستفيد من الفلسفة الجديدة في بيان مقاصده 

تجاربه ويطعم أشعاره بالمعارف  دبية وكان يثرياأل

جبل قاف وأشغر وهليله  عنالجديدة بدل الحديث 

لميكروب واوبليله، فكّنا نجد كالمًا عن االلكترون 

لية واالسپرين والسولتامين والپروتين خوالفيتامين وال

لراديوآكتيف وغير ذلك. وكّنا نجد في وسائل السفر وا

حد القساوسة ما هو الحال ألك»والنقل أدوات حديثة 

عشرين الالكاثوليك الفرنسيين الذي عاش في القرن 

واستخدم هذه المقوالت العلمية لبيان أفكاره 

 «.معنويةالالروحانية ومقاصده 

جد القارىء الصبور الذي تحمل إطالة الكالم أآلن وا

ترض على ذلك بل صار معنا منتظرًا يعبصبر ومثابرة ولم 

نطلق بالعتاب ويه النتيجة، ولعله اآلن يفقد صبر

واالعتراض ويقول: إّن كون الجلسات الليلية والكلمات 

ركيكة واألمثال واستخدام كلمات غريبة وغير ذلك ال

، وهذا أمر مقبول ونحن نعتقد ةعرضيالكلها من األمور 

ر لو كان بلغة آخأّن المثنوي يمكنه أن يكون بشكل 



لوم أخرى، أو لو كانت القصائده من بحر آخر، ولكّن ع

زمان ومعارفه كيف تكون عرضية؟ ألم يكن اإلطار الذلك 

النا هو بهذه الصورة؟ فهذه موالذهني للمعارف لدى 

تجربة الإّن  المعارف ليست ظرفًا بل عين المظروف،

العشقية والكشفية لموالنا وأمثاله من العرفاء ال 

طار من الرؤية الكونية. إّن فهم اإلتتيسر إاّل في ذلك 

ل قاف جبن الزلزلة والجغرافيا وما فيها من المولوي ع

يتناسب وينسجم مع علم النجوم والطب والطبيعيات 

قدماء حيث كانوا يعتقدون بهذه األمور. للواإللهيات 

ن واحد فيما بدهذه المعارف كلها بمثابة أعضاء ف

تمثله من تالئم وتناسب، فإذا طرأ الخلل ألحدها فإّنه 

. فعندما جاء علم الزالزل سري إلى كل تلك المنظومةسي

اغ، بل تزامن مع دراسات كانت في فرالجديد لم يأت  من 

لميكانيك، وبوفون واالفلسفة ونيوتن في الفيزياء 

فسيولوجيا، الالجيولوجيا، ودارون في  وجورج الين في

و... هذا العلم الجديد والفلسفة الجديدة ال يمكنهما 

نوية والعشقية التجارب المع« أو عرض»ب ثوأن يرتديا 

ال العلوم والمعارف وحالتي تعّد ثمرة العالم القديم. 

 في« بجميع ذاتياتها وعرضياتها وجواهرها وأعراضها»

رت وحلت محلها منظومة يّ المنظومة القديمة قد تغ

رى إّن كل مركب ال يمكنه أن يستوعب أخجديدة. وبعبارة 

يعرض شخص، وكل عرضي ال  أيأي راكب، وكل ثوب ال يرتديه 

ربة بال تجألي ذات، ولذلك فإّن كل عالم ال ينتج أية 

تعيين، فلو نقلنا المولوي من ذلك العالم الذي كان 

لكونية إلى عالم امه وفلسفته ورؤيته عليعيش فيه مع 

جاربه الكشفية بتآخر فإّن المولوي ال يبقى متصاًل 

والوصالية، وبالتالي ال يبقى لدينا مولوي يحّدثنا عن 

تجارب المعنوية، ألّن التجارب المعنوية كانت لاهذه 

تية، ال عرضية ممكنة. ذاتمّثل في ذلك العالم ضرورة 

عارف المونحن في هذا العالم كأننا نعيش التفكك في 

والمعنويات بحيث إّن بعض العلماء والفالسفة أخذ يتحّدث 



« الكانتية»د الحداثة. فشروط إمكان المعرفة بععّما 

هي المطروحة على بساط « لفكوويةا»عرفة أو امتناع الم

ئلة وعالمات أسالبحث في األجواء المعاصرة، وتضع 

 استفهام جديدة وعميقة أمام الباحثين.

 صاحب هذا القلم مطلع جيدًا على عمق وحساسية هذا إنّ 

رك الغرور عماًل بوصية جالل الدين يتالسؤال، ولكّنه 

لمعرفة ار ابحالمولوي ويترك السباحة في أمواج 

الدينية المتالطمة وأسرار بسط التجربة النبوية ويترك 

 ف هذا السر إلى أصحاب السر.كشمهّمة 

وأيضًا  دما يدور البحث حول توقع اإلنسان من الدينعن

تي يستخدمها الدين في خطابه الاألدوات والوسائل 

يه اضاءة علللناس، فسوف نعود إلى هذا السؤال ونلقي 

غي أن نكتم القارىء أّن دائرة جديدة. ولكن ال ينب

المات االستفهام أكثر وأوسع مّما يظن، مثالً وعاألسئلة 

شروط المخالفة للواقع وإثارة الباإلمكان اإللتفات إلى 

جالل  معا السؤال: إذا لم يحدث لقاء شمس الدين ذه

الدين فماذا سيكون؟ وكيف سيكون مصير المثنوي؟ 

ام الدين )كما يقول مثنوي حصيلة طلب حسالوالحال أّن 

ندي ومكان الروح من جسدي وسالمولوي: الستدعاء سيدي 

ام الحق حسوذخيرة يومي وغدي... أبو الفضائل 

ام الدين من جالل الدين سوالدين...( فإذا لم يطلب ح

شاد قصائد المثنوي، فهل سيكون للمثنوي حظًا انالرومي 

 ا.جرمن الوجود؟ وهكذا وهلم 

أن يتبدل كل شيء بتغّير األزمنة  ل يجوزه بيان آخر:وب

ل أّن جميع الحوادث التاريخية وهويكون بنحو آخر؟ 

التاريخ؟  فيعرضية وال يوجد أي أمر ذاتي وضروري 

بدون إمتالك فلسفة للتاريخ مدّونة ومنقحة  بديهي أننا

جابة عن هذه األسئلة، أو البّد أن نقول كما االال يمكننا 

ية وذاتية في بطن التاريخ ورضرقال هيجل بوجود خارطة 

مّثل أبطال ويبحيث تعرض عليها األحوال والحوادث، 

تاريخ أدوات غير مختارة وغير عالمة لخدمة أغراض 



وع للتاريخ من أجل تحقيق أغراضه نى رّب اللدوغايات 

ص مثل مولوي يكون بمقتضى شخومقاصده، ولذلك فإّن ظهور 

ريخ هي حوادث تاالإرادة التاريخ، أو نقول بأّن حوادث 

 أيممكنة وقابلة لالستبدال بغيرها وليست عارضة على 

ذات وليست حصيلة أي تخطيط وتدبير مسبق، بل إّن كل 

لل السابقة، وتغيير عدث بمقتضى التحواقعة منها 

يين قيمة عنصر تعالعلل يؤدي إلى تغيير المعلوالت. إّن 

الصدفة في التاريخ ومعناها ومكانها الدقيق وكذلك 

« دثرميسيسم هستوريك»مة الجبر التاريخي قيان بي

يدًا من الضوء على مسألة مزوأصنافه وأحكامه، يلقي 

ايا ضقالالذاتي والعرضي للحوادث التاريخية. ودراسة 

الشرطية المخالفة للواقع والتي تدخل حيز اهتمامات 

اهم بدورها في تمييز الذاتي من العرضي، تسالمؤرخين، 

ذاتي من العرض في الدين المييز وكما سوف نرى أّن ت

 يعتمد على هذه األمور.

ه األسئلة توضح في مجملها نقطة مهّمة، وهي أّنه هذ

العرضي تجنبًا ولمعيار للذاتي واينبغي تعيين المرجع 

لنسبة باللوقوع في الخطأ والمغالطة، بمعنى أننا 

للمثنوي نجد أمامنا ذاتيات وعرضيات هي بنفسها 

خرى للمولوي نفسه، أي بعد أن صار رضيات أوعذاتيات 

ن الشعر جياشة في طبعه وتولد عيالمولوي مولوي وصارت 

مثنوي يتمتع الالمثنوي من ذلك الطبع السيال، فهذا 

بإمكانها أن تكون بشكل آخر مع حفظ األصل  ضبعوار

 ذاتي والباطني.ال

—–  

لنا إّن طريقة المولوي في بيانه تتصل ق خامس:ال

مانه في التعبير عن أهدافه وزات عصره باستخدامه ألدو

ه يضع أنّ والتحرك من خالل حوادث ذلك الزمان، بمعنى 

على عينيه نظارة عصره، وهذا يعني أّن الوسائل 

نية فهي عرضية. ولذلك لو تبدل زمواألدوات لكونها 



غايات. الالزمان فإّن هذه الوسائل ستتبدل مع ثبات 

النظم الشعري لديوان وقلنا أيضًا أّن اللغة الفارسية و

عرضيات جوهر تجارب المولوي  منالمثنوي كليهما 

قوالب قابلة  فيوأفكاره، حيث تتجّلى مادة الخطاب 

ول. هذا كله صحيح، ولكّن بللتبديل والظهور بمظهر مق

مالحظة الدقيقة في هذا األمر، هي أّن هذه العرضيات ال

ل الذات بل ّنها، أوالً: ال تنبع من أصألإّنما صارت عرضية 

لتبدل، وافرضت عليها. وثانيًا: أّنها قابلة للتغيير 

بمعنى أّن األمر العرضي بإمكانه أن يفتح المجال لعرضي 

طرأ على الذات أي تغيير. يله بدون أن محآخر ليحل 

ساوية في األحكام متولكّن هذا ال يعنى أّن العرضيات 

سها فنوالمقتضيات، وبعبارة أخرى أّن العرضيات في فرض 

على الذات تخلق لنفسها مجاالت للتجلي ولكّن هذه 

ألجواء تختلف من عرض آلخر. فاللغة واالمجاالت 

ية ضمور العراألوالفارسية والتركية كليهما من 

للمثنوي، أي أّن المثنوي كان بإمكانه أن يكون ديوانًا 

ولكّن اللغة « بمئة لغة أخرى»تركية أو الباللغة 

من حيث »لمقتضيات وامكانات الفارسية وفرت له اإل

قواعد اللغة والذخيرة األدبية والرصيد التاريخي، 

درة المفردات والمصطلحات على أداء المقصود، وق

لترتيبات واألمثلة والمفاهيم وات اوالجمال في العبار

ذا به، ولم تكن اللغة التركية توفرها «وغير ذلك

ظم المقياس والعكس صحيح أيضًا، وهكذا الحال في ن

مطلوب بشكل شعري إذ ال يمكن للنثر الالقصيدة وبيان 

مولوي اللغة الأن يؤدي هذا الدور، ولذلك اختار 

ّلم نفسه سالفارسية والنظم المثنوي لبيان مقاصده و

مر ال يمكنه االستغناء عنه ومعارضته. والكالم ألطواعية 

غايات أو األهداف والوسائل، الذاته يأتي في مسألة 

فاوت أيضًا متمتفاوتة والطريق إلى الغايات فالمقدمات 

)وإن كان مساويًا في الظاهر( ولذلك ال يمكن استخدام 



يلة لبلوغ هدف معين، والبراهين المختلفة وسأي 

ن كانت في الظاهر وإإمكانها إثبات دعاوى مختلفة ب

مدعًى واحدًا )كالبراهين التي يستدل بها إلثبات وجود 

 إلهًا معينًا(. ، حيث يثبت كل برهانهللا

ذا الكالم ال يعني االلتزام واالعتقاد بتلك النظرية وه

ستحالة ترجمة المقاصد من لغة باالمفرطة التي تقول 

بعثة من الذات من صورة الخطاب نّ إلى لغة أخرى وترى أ

ومتحدة معها، فهناك وحدة تامة بين الشكل والمحتوى 

دور حول ن العبارة والمعنى، إّنما الكالم هنا يبيأو 

عرضيات للتعبير عن الذات، الالمجاالت التي تخلقها 

لق التعّين تخهذا هو المقصود وحسب. فالعرضيات ال 

بع من الذات بل نللذات بل تسمح لها بالتجلي، وال ت

 ين هذين المفهومين بون شاسع.وبتطرأ عليها، 

نقطة المهّمة األخرى التي ال بّد من إضافتها إلى ما ال

مقدمة والنتيجة، أو اللرغم من أّن تقدم، هي با

الوسيلة والهدف، أو الشكل والمحتوى، أو الصورة 

لمضمون ال يمكنها اإلرتباط فيما بينها اعتباطيًا، وا

لوسائل يمكنها أن تكون واالصور واألشكال  بيد أنّ 

لوبة مطعرضية عندما ال تكون مقصودة بالذات بل تكون 

لغة مثاًل مع كونها ومقبولة تبعًا لمطلوبات أخرى، فال

غة أخرى وغير الزمة لبيان أصل بلقابلة لالستبدال 

ضية أيضًا، عرالخطاب وجوهر الذات، فهي بمعنى ثالث 

بيان المطلوب والمقصود بدون  نولذلك إذا كان باإلمكا

ى كالم ولغة فال تصل النوبة إلى استخدام اللغة إلحاجة 

الحال في لكلمات. وهكذا باوال نحتاج إلى االستعانة 

ل القصة خالبيان المقصود بأدوات النظم والشعر أو من 

وضرب المثل واالستفادة من المجاز والكناية أو 

ض المعارف في الطب والنجوم كما هو بعاالستفادة من 

واضح أّن مقصود الالحال مع ديوان المثنوي، فمن 

المولوي من إنشاد المثنوي )أو أّن محور هذا الكتاب 



هذا السفر اإللهامي الشريف( ليس تعلم وقعنا من وت

لك، ومن هنا كان استخدام هذه لذالطب والنجوم وأمثال 

 تيل العرضياقبالمعارف في كتاب المثنوي إّنما هو من 

فال ينبغي معرفة قدر وعمق هذا الكتاب من خالل علوم 

ك الزمان بل من خالل معطيات الكشف والعرفان. ولذلك ذل

م الفقه وعلم الزلزلة واألحياء  علأنّ فحتى لو فرضنا 

ثرة في صياغة متن مؤالتي كانت سائدة في عصر المولوي 

المثنوي، فمع ذلك ال ينبغي أن نعتقد أّنها مقصودة 

بل بالعرض، فالمعيار لتوقعنا وتمييزنا  لذاتبا

 ون دقيقًا وشفافًا.يكللذاتي والعرضي يجب أن 

—–  

ية لندخل في نا ننطلق بهذه األدوات المعرفه سادس:ال

اليمه ومفاهيمه من خالل تعدائرة الدين وننظر إلى 

كيك تفتكّونها التدريجي والتاريخي وذلك في عملية 

مفاصله البنيوية، وطرح  بناه وسياقاته األدبية وتقطيع

ذبة المقدم وخالف الواقع، واستقراء كاقضايا شرطية 

شرائع وكشف الوسائط المقاصد الشارع واستنباط علل 

 فيسائل لمراحل تكون الدين والعوامل الدخيلة والو

تشكيل هذه الظاهرة التاريخية، وتنقيح وتدوين توقعات 

جزاء التي دين واختبار بديل للعناصر واألالاإلنسان من 

عرفة المناهج ومتتشكل منها منظومة الشريعة، 

 واألساليب األصيلة لتمييز ذاتيات الدين من عرضياته:

ضيح أّن اللغة العربية بالنسبة  حاجة بنا لتوـ ال أ

ذه النقطة، التي صعب إدراكها وهلإلسالم هي عين العرض. 

اهتها من خالل بدمكننا بيان ي ،(31)على أحد المستشرقين
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يئًا إلى سمعته وشخصيته، وقد مسكان تعصبه القومي والوطني 

انتقد مؤلف هذا الكتاب لقوله بعرضية اللغة العربية للدين 

سالمي وعجز عن فهم هذه النقطة، وهي أّن النبي لو كان قد بعث اإل

 اً نت اللغة األلمانية، وقال معّرضكافإّن لغة اإلسالم  في ألمانيا



المقدمات المذكورة آنفًا، فيكفي القول بأّن نبي اإلسالم 

ن ايرانيًا أو هنديًا أو روميًا كان خطابه كاإذا 

أو الالتينية أو  الديني باللغة الفارسية

سانسكريتية. ولكّن الواقع التاريخي هو أّن اللغة ال

قواعد وسعة وضيق  منالعربية مع كل ما تختزنه 

محمدي، وكما يقول الوخصوصيات كانت مفروضة على الوحي 

 الشاعر:

 ندما يضع الفنان الناي في فمهع ـ

 .(32)إّن صوت الفنان يكون بمقدار قدرة النايف ـ

عض خصائص الخطاب الديني اإلسالمي تابع ذلك فإّن بول

لغة بشكل عام وقسم منها تابعة اللخصائص تلك 

لمتشابه، والمجاز والخصوصيات األدب العربي من المحكم 

والحقيقة، والنص و الظاهر وأمثال ذلك من الموارد 

موجودة في جميع اللغات وال يمكن التهرب منها في ال

ت وأشكال التركيب باراعبشري. إّن الالمجمل الخطاب 

ّد من اختصاصات تعاللغوي واالشتقاقي في اللغة العربية 

الحوار اإلسالمي، وعلى سبيل المثال عدم وجود مفردة 

خالفًا »في الجمل العربية « الوجود أو الكينونة»ضية لق

وضيق المجال « الوربية بشكل عامواللفارسية والهندية 

هذا السبب فإّن ول، ةلصياغة مفردات جديدة في هذه اللغ

المفاهيم الجديدة تجد طريقها إلى هذه اللغة بصعوبة 

 بالغة.

ال يقتصر الكالم على لغة اإلسالم، بل إّن ثقافته ـ و ب

ن هنا كانت الثقافة اإلسالمية ومبدورها ثقافة عربية، 

 هذه أنّ عرضية أيضًا، مضافًا إلى لغة اإلسالم. بمعنى 

بشكل «  ال عملياً ظرياً ن»الثقافة بإمكانها أن تكون 

ظهر لهذه الثقافة العربية هو في مجال تمآخر، وأوضح 

                                                                                                                                                                      

بهذه الكالم: لعل التمثيل باللغة األلمانية من أجل مارتين 

 لوثر!
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مق من ذلك أعاللغة العربية، ولكّن الثقافة تمتد إلى 

حيث يتّم استخدام المفاهيم والتصورات المتولدة في جو 

بيئة وفي أجواء الثقافة العربية في صدر الهذه 

بية العر عاداتالاإلسالم. ففي هذا المجال نرى أّن 

والتقاليد المألوفة واألحاسيس السائدة تساهم في 

ثقافة الدينية. مثاًل نرى القرآن يشير إلى الصياغة 

ت عيون سوداء، ذاحور العين في الجّنة بأّن الحورية 

وٌر حُ )وليست زرقاء وأّن هذه الحوريات يسكن في الخيام 

فتاح القرآن يوصي كذلك باالنو ،(33)(َمْقُصوَراٌت ف ي اْلخ َيام  

ق اإليمان من خالل النظر إلى عظمة خلق الجمل عمعلى 

( 
َ
أّنه يتحدث عادة و (34)(َ ب ل  َكْيَف خُل َقتْ االْ َفالَ َيْنُظُروَن إ َلى أ

مناطق االستوائية والحارة العن الثمار الموجودة في 

يه َما ف  )(35)(ْنُضودمَ َطْلح وَ )العرب  ىالتي كانت معروفة لد

َزْيُتونًا وَ ع َنبًا َوَقْضبًا* وَ )(36)(ُرمَّانٌ َفاك َهٌة َوَنخٌْل وَ 

يستفيد من التقويم و (38)(التّ ين  َوالزَّْيُتون  وَ )(37)(َوَنخالً 

يث يوجب الصيام في شهر رمضان، والحج في ح»القمري 

ويتحدث « قتال في األشهر الحرمالشهر ذي الحجة، ويحرم 

* إ يالَف ه ْم  يالَف  ُقَرْيشإل  )عن رحلة قريش في الصيف والشتاء 

لك عن أبي لهب كذيتحدث و (39)(ر ْحَلَة الشّ َتاء  َوالصَّْيف  

 عنوزوجته التي تشّد حبالً من مسد على رقبتها، ويخبرنا 

ْكَواٌب وَ )وجود الفرش واألكواب واألباريق في الجّنة 
َ
أ

 عندماو (40)(َنَمار ُق َمْصُفوَفٌة * َوَزَراب ىُّ َمْبُثوَثةٌ وَ َمْوُضوَعٌة * 

مة القيامة والوقائع المهولة فيها عظيريد اإلخبار عن 
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إ َذا وَ )هر أشيعّبر عنها باإلشارة إلى اإلبل ذات عشرة 

يتحدث عن بعض سلوكيات العرب و (41)(اْلع شَاُر ُعطّ َلتْ 

إ َذا اْلَمْوُءوَدُة )وَ سلبية في دفنهم للبنات وهّن أحياء ال

ىّ  َذْنب 
َ
مّثل لعظمة الشرر الصاعد من وي(42)(ت َلتْ قُ سُئ َلْت * ب أ

مائلة إلى السواد الالجّنهم بأّنه كالجمال الصفر 

نَُّه ج َماَلٌة ُصْفرٌ إ  )
َ
ذكر وي(43)(نََّها َتْرم ي ب شََرر َكاْلَقْصر * َكأ

والمألوفة  القرآن في حديثه عن الحيوانات المعروفة

لبغال والحمير والجمال واألسد والفيل كالدى العرب 

جناس يذكر الصوف األلحّية وأمثال ذلك، ومن والخنزير وا

لمعدن واوالقطن والكافور والسلسلة من سبعين ذراعًا 

المذاب وأمثال ذلك من األمور واألدوات المعروفة لدى 

اإلمكان البحث عن نماذج كثيرة من هذا وبالعرب، 

لروائية، فكلها تشير واقبيل في النصوص القرآنية لا

وق والرسوم والعادات التي إلى هيمنة التصورات والذ

نت سائدة في البيئة العربية على الذات المركزية كا

سميك الذي يحيط بذات الدين. الللفكر اإلسالمي كالصدف 

نت في محيط كاوال شك أّن بعثة نبي اإلسالم العزيز لو 

ين اإلسالمي ونصوص الوحي وقوانينه ستكون دآخر فإّن ال

ذلك بعظمة هذا الخطاب كل آخر قطعًا من دون أن يمّس بش

لل من أهميته. وعندها سوف ال يجد الوحي يقالسماوي أو 

ب وقريش ووأد البنات لهحاجة لإلشارة إلى قصة أبي 

وحي الوالعيون السوداء للحور العين، وهذا ال يعني أّن 

سوف يعرض الذات بدون صدف وبدون ثياب عرضية بل 

ها على ضيات أخرى لتغطية بهاء الذات وعرضعريستخدم 

 لباس آخر.وبالمخاطبين بشكل آخر 

كذا بالنسبة إلى استخدام مفردات كثيرة غير عربية وه

رسية، يونانية، سريانية وغير ذلك فا)عبرية، حبشية، 
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ذه المفردات وهحيث يبلغ عددها أكثر من مأتي مفردة(. 

قتبسة من اللغات واللهجات التي كانت سائدة بين م

وغير دينية في أجواء لجماعات الدينية واقبائل 

د استخدمها مؤسس وقالجزيرة العربية في تلك األزمنة 

جان، مروصاحب الشريعة في بيان مقاصده، من قبيل: 

ياقوت، ابليس، صراط، سندس، استبرق، سرادق، سربال، 

جهنم، فردوس، ابريق، كنز،  ،رق، سراج، جناحمازرابي، 

لك، طاس، مقاليد وغير ذقرأساطير، أبابيل، قنطار، 

لغة الوكان العامل المؤثر في دخول هذه المفردات إلى 

العربية، ومنها إلى خطاب الوحي، هو المعامالت وأشكال 

سياسي والعسكري والديني لألقوام للعرب الالتفاعل 

ه لو كان العرب من أنّ  شكآنذاك مع األقوام األخرى، وال 

رى أخقومية أخرى وكانوا يسكنون منطقة جغرافية 

مع سائر األقوام مناسبات سياسية وتاريخية  وتربطهم

ا كان سائدًا، فإّن نوع هذه المفردات عمّ ودينية تختلف 

خطاب الديني. ومن الوحجمها وتواترها يختلف بدوره في 

أو بسبع  هذا القبيل أيضًا قّصة نزول القرآن بلغة قريش

ّن القرآن أ»اءات أو أحرف كما ورد في الروايات: قر

هذا المعنى يمّثل أمرًا عرضيًا و ،«رفأحنزل على سبعة 

 وحي.التمامًا ومتأثرًا بظروف وبيئة نزول 

ّن الدين قد جاء بتصديقات وتشريعات جديدة أكثر ـ إ ج

اهيم وتصورات جديدة، وبالتالي فقد مفمّما خلق من 

مفاهيم القديمة، فقد الجديدة بين  تأوجب مناسبا

ستبدل وا« هللا موجود»بجملة « هللا غير موجود»استبدل جملة 

القربان الذي كان الناس يقدمونه للوثن بالقربان في 

نكر كون المالئكة من اإلناث، وحّرم عبادة وأسبيل هللا، 

فقير وأّن هللا هو الغني الالطاغوت، وقرر أّن اإلنسان هو 

« سالماإلومنها »وبعبارة أخرى أّن كل دين  وغير ذلك،

كاملة من المفردات يعمل على صياغة وطرح منظومة مت

لمصطلحات الخاصة به والمقتبسة من لغة وثقافة وا



كّنه يوجد ويخلق مناسبات ولالقوم الذي جاء إليهم، 

ديل تبجديدة بين أفراد هؤالء القوم ويعمل على 

جديدة في الوسط  العالقات فيما بينهم ويخلق أجواءً 

الحال في العلم والفلسفة، والمحور  هواالجتماعي كما 

دينية اإلسالمية الساس لهذه المفاهيم في المنظومة األ

ويتّم ربط بقية المفاهيم والمفردات بهذه « هللا»هو 

د رسم مكانه المناسب في هذه المنظومة بعالمحور 

نعمة، المنعم، الالمعرفية، مثل الشكر، الصبر، 

لتوكل، التوبة، ترك الدنيا، الذنب، الدعاء، ا

سالم، واإليمان، كفر، واإلالالعبادة، التقوى، 

واالرتداد، الوالية، التسبيح، الجهاد، والزهد، 

رسالة، الدعوة، البشارة، اآلية، المغفرة، الرحمة، ال

ذكر، الطاهر، النجس، الالحق، الباطل، التسخير، 

زكية، الخشية، الهوى، تالسكينة، اإلنذار، التبشير، ال

عذاب، الفسق، العقل، الجهل، الهداية، الضاللة، ال

شيطان، الملك، الجن، الإلخالص، الربح والخسارة، ا

لمعاني التي وااألخالق، الصراط وغير ذلك من المصطلحات 

كان يستخدمها العرب آنذاك في ثقافتهم ورؤيتهم 

كة الحياة، إاّل أّن هذه المفردات تّم حرالكونية في 

حور أساس وبالتالي ومربطها وارجاعها إلى مرجع جديد 

رى، إّن أخزكية وروح جديدة، وبعبارة  فاحت منها رائحة

ّيد بناًء جديدًا من ش لى هللا عليه وآله()صنبي اإلسالم

داواًل ومرسومًا في الثقافة متاألدوات واآلجر الذي كان 

ها ولالعربية. فهذه المعاني أضحت فيما بعد إسالمية 

صبغة دينية وكما يقول فيلسوف الدين المعاصر 

أّن هذه المفردات « وا تسوزتيتوشي ايكو »الياباني 

صل تتتمّثل النصف الشفاف من الدين فإّنها من جهة 

بثقافة العرب آنذاك وهوّيتهم القومية، ومن جهة أخرى 

عة دينية جديدة ووضعت قدمها في عالم خلفقد لبست 



ل الثقافة القومية حمكيفية  ىجديد، وهذا يشير إل

 للدين وتعاليمه بشكل شفاف ومؤثر.

لمثال لو أخذنا بنظر االعتبار منظومتين ى سبيل اعل

مصطلحات المعرفية التي تتصل برابطة الصغيرتين من 

باألخص »ياتهم الثقافية، وحوثيقة بكيفية سلوك العرب 

عرب الفقد كان « في كيفية ونمط معيشتهم القديمة

في معيشتهم من موقع التجارة وكانوا يعيشون  نيتحركو

ق والغارة والعدو وقوى غيالن وقطاع الطرالالخوف من 

متخلفة، وكذلك حالة الالنهب والسلب في تلك البيئة 

الحيرة والضياع في متاهات الوديان والصحاري 

الستهداء بالنجوم لمعرفة الطريق، مواجهة التحديات وا

بسبب التخلف عن القافلة،  طريقالالصعبة والهلكة في 

الم شديد، طلب معالاالبتالء بالعطش في أجواء التعب 

االهتداء في الطرق المجهولة، وبشكل عام كان العرب 

يشون حاالت قاسية وتحديات صعبة على مستوى عدم األمن يع

ثل هذا المعنى الزمًا لهم ومعلمًا من معالم يمبحيث كان 

خدم القرآن هذه استحياتهم في حركة الواقع، فقد 

ول يقالمفردات والمصطلحات كرموز لبيان مقاصدهم وكما 

إّن كل قارىء مهما كان ساذجًا يلتفت إلى هذه « سووات»

قرآن زاخر من أوله إلى آخره بهذه الالنقطة، وهي أّن 

تكشاف ميدان اسالمفردات، وعلى سبيل المثال ومن أجل 

ية في نالسياق المعرفي أو منظومة المصطلحات القرآ

خصوص نستعرض بعض هذه المفردات: صراط، سبيل، الهذه 

ج، هدى، ضالل، رشاد، غي، الشريعة، عومستقيم، سوي، 

شيطان يتحدث عنه الالدين، الطريقة، الزاد، وحتى 

ي وفالقرآن على أساس أّنه قوة تقف في طريق أهل الحق 

 خط االستقامة.

من  ة العرب الجاهليين لم يستخدموا هذه المجموعإنّ 

ال الدين ولم يتحركوا في مجالمعاني والمفاهيم في 

وراتهم تصعلى مستوى تغيير  كلماتهم ومخاطباتهم



المعنوية والمعرفية، ولكن الوحي المحمدي هو الذي 

مفردات روحًا جديدة على أساس محورية النفخ في هذه 

بناء كانت متوفرة في مجمل ال، فاألدوات ومصالح «هللا»

ه هذولكّن محمدًا هو الذي شّيد من  ةالثقافة العربي

ام النبي لهذه المواد عمارة روحية جديدة. إّن استخد

بناء مدرسته الفكرية وتشييد  فيالمواد والمفردات 

دوات األمدرسته الدينية والمعرفية يعود إلى أّن هذه 

كانت سائدة لدى العرب قبل اإلسالم إلى درجة أّنهم 

اآليات بدون تأمل،  يفهمون معانويكانوا يتقّبلون 

ْد َلقَ وَ )ون تردد: بدويدركون صحة هذا االّدعاء القرآني 

 .(44)(َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ل لذّ ْكر  َفَهْل م ْن ُمدَّك ر

لطبع فإّن تلك المخاوف األمنية التي كان يعيشها وا

خللها من أساطير وتحديات يتالعرب الجاهليين وما 

حديثة، الصعبة لم تجد لها موقعًا في األسفار والطرق 

فال أثر للمهالك والمخاطر السابقة في حركة المسافر 

دلت إلى نحو آخر من المتاعب )تهيئة تبالمعاصر بل 

ن البلدان، حق بيجواز السفر، الويزة، وجود الحدود 

اإلقامة والعمل في بلد أجنبي وأمثال ذلك ولم نجد لها 

حات اإلسالمية ألّن لم يكن لها أثر في لالمصط فيأثرًا 

 لغة العرب وثقافتهم(.

عّبر عنهم م يكن العرب أهل كتاب وكتابة، وكما يول

لرغم من كون اإلسالم يمّثل باالقرآن: أميين، ولذلك 

متعلقة الشريعة لها كتاب فإّن منظومة المصطلحات 

بالكتابة أخلت مكانها لمصطلحات أخرى من قبيل: 

اط وأمثال ذلك، بينما المفروض أننا نجد رلصواالسبيل 

ردات من قبيل: الصواب، مففي الكتابة وثقافة الكتب 

خط المقروء وغير المقروء، تناول القلم، الخطأ، ال

تصحيح، التدقيق، مسح الخط، تعليم الخط، الكتابة، ال

غليفها، االستنساخ، األمية، وتالقراءة، صناعة الكتب 
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تحريف الاشي الكتاب، والقلم والدواة والورق وح

والجعل وأمثال لذلك، فهذه األمور كلها تدخل في 

تخدم األغراض  سجمة يمكنها أنمنمنظومة ثقافية 

ستجالء المعاني واالدينية في عملية إيصال الخطاب 

وتفسيرها. ولكن كما هو معلوم أّن القرآن بالرغم من 

 نّ ود كلمات تتحدث عن القلم والكتاب والقرطاس، إالّ أوج

تستخدم كرموز لبيان ثقافة ذلك  لمهذه المفردات 

 دان معرفيميالعصر ولم تسمح الظروف الثقافية لبروز 

خاص بها، ألّن هذه الرمزية الثقافية منبعثة من سياقات 

صة تتناسب مع أوضاع ومواقع أولئك األقوام خاثقافية 

ثقافي من موقع االُنس الالذين يتحركون في تفاعلهم 

ر عصندماج بالكتابة، ولم يكن العرب في البالكتاب وا

 الرسالة كذلك.

ات كذا لو أخذنا بنظر االعتبار منظومة المصطلحوه

ل: خسر، ربح، تجارة، قرض، مثالتجارية في القرآن 

اآليات  فيربا، بيع، شراء، أجر وأمثال ذلك مّما نجده 

ن يَن نَّ هللاَ اشَْتَرى م ْن اْلُمْؤم  إ  )القرآنية ضمن قوله تعالى: 

نُفسَُهْم 
َ
ْمَواَلُهْم...(وَ أ

َ
ُدلُُّكْم َعَلى ت َجاَرة )... هَ و أ (45)أ

َ
ْل أ

  َعَذاب ُتنج يُكْم م نْ 
َ
 (46)(ل يمأ

ْن َذا مَ )و أ (47)(ذ يَن اشَْتَرْوا الضَّالََلَة ب اْلُهَدى...لَّ ا) أو

ْضَعافًا قَ الَّذ ي ُيْقر ُض هللَا 
َ
ْرضًا َحسَنًا َفُيَضاع َفُه َلُه أ

ا المعنى هذي أّن اآلية تريد ايحاء أ (48)(َكث يَرًة...

 للناس بأّن الربا حرام وممنوع بينكم ولكّنه مع هللا

غيرها و (49)(رسْ * إ نَّ االَْ نسَاَن َلف ي خُ  اْلَعْصروَ )جائز، أو 

تزن هذه المعاني تخالتي  من اآليات الكثيرة

 والمصطلحات في عمقها المفهومي.
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د رأينا أّن القرآن ملىء بالحواريات التجارية وق

لمفاهيم والمعاني باومفردات المعاملة وزاخر 

ل الشارع على تشييد المتعلقة بهذين األمرين حيث عم

اءه وايصال مقاصده إلى المخاطبين من خالل صياغة بن

قول من هذه المواد. وباإلمكان العثور مععباراته بشكل 

رى كان يمكن للشارع أخعلى منظومات وسياقات معرفية 

سبب وباستخدامها إليصال مقاصده للناس ولكّنها، 

الدواعي التاريخية والجغرافية والثقافية 

ام الشارع لها داستخ عنماعية، كانت بعيدة واالجت

 منفبقيت متروكة ومهجورة. من هنا فنحن نواجه جملة 

العرضيات التي، في عين كونها عرضية وخارجية، إالّ 

ماق الذات المركزية للدين بحيث أعأّنها تنفذ إلى 

ك فال مجال للشك ذلتتشكل منها مضامين أساسية. ومع كل 

 راإطا أن تكون بشكل آخر في في كونها عرضية، ويمكنه

ثقافة أخرى ومحيط آخر ويبقى اإلسالم هو اإلسالم، 

وكل »سالم األصلي شيء، وأّن تعاليم اإلسالم اإلوالسؤال عن 

دون عرضيات شيء آخر، ومن وبال تتجلى عريانة « دين آخر

حجب وإزالة األعراض الأجل التوصل إلى األول يجب تمزيق 

 لصيتحالسؤال هنا: كيف يمكن للدخول إلى عمق الذات. و

االطمئنان بزوال جميع الحجب واالستار عن الذات 

 وصول إلى مركز الحقيقة؟الوبالتالي 

لكن مازالت حقيقة فخمة باقية أمامنا، حيث قلنا ـ و د

صورات ومفاهيم جديدة جاء بتإّن الدين قبل أن يأتي 

يدة من جدبتطبيقات وتصديقات جديدة ومنظومة 

صديقات تلمعرفية. ونضيف أّن هذه الالمصطلحات ا

هي في الواقع أسيرة التصورات « لعباراتواالقضايا »

ّن امتالك تصورات معينة فإولذلك « المفاهيم والمفردات»

ومحدودة يؤدي إلى تحديد وتضيق ميدان العمل 

لتصديقات، كما أّن المصالح والمواد األولية للبناء با

ضعة لها وتسلب يدة وخامقتجعل من تشكلية البناء 



عنى وممهندس والمعمار في عملية البناء. لالحرية من ا

من اللغة »هذا الكالم هو أّن لباس ثقافة المجتمع 

معيشة إلى نقاط القوة والضعف في الوالذوق ونمط 

لعادات واالوعي العقالني والخيالي، إلى اآلداب 

والتقاليد والمفاهيم الفكرية، إلى الرصيد اللغوي من 

ضاء على العقيدة فقد يضّيق ال« ير ذلكوغدات المفر

ضيق والتعقيد على الوالفكر، وال محالة أن ينعكس هذا 

 مجمل المنظومة الفكرية والدينية.

ن هنا يتبّين لنا بجالء قصة شكوى العرفاء من ضيق وم

ال التعبير عن أفكارهم، ومن مجاللغة والكلمات في 

وجود الالم ليس لع»هذا القبيل فإّن قول المولوي: 

سان حال جميع العرفاء، وال يختص هذا لهو « لسان ناطق

لتجربة العرفانية بل يتصل بالتجربة باالمعنى 

س فقط لم ليالدينية لجميع األنبياء. فهؤالء العظماء 

يفصحوا عن األمور المسكوت عنها، بل لم يتمكنوا من 

لتعبير عن األمور التي أرادوا بيانها وااالفصاح 

فاصل بين اللحد اعنها، وبعبارة أخرى، إّن  والتعبير

ما يمكن بيانه وما ال يمكن بيانه ال يخضع إلرادتهم 

افة عصرهم ولغة قومهم تفرضان هذا ثقغالبًا بل إّن 

عزاء هو ما كان األالقيد أحيانًا، ولسان حال هؤالء 

 العرفاء يشكون منه.

ي دليل عقلي وتجربي، قبلي أو بعدي، يدّل على أّن فأ

غنى المفردات وأفصح أتزن تخللغة العربية مثاًل ا

لطف وأالكلمات وأبلغ التعبيرات لبيان أدّق المفاهيم 

التجارب التي يعيشها العارف أو النبي؟ أو أّن 

عرب تمنح المتكلم أفضل الالعادات العربية وتقاليد 

تجارب الاألدوات واألمثلة لبيان أدق األفكار، أو أّن 

« ةالحسية والعقلية والخيالي»المعيشية والذهنية 

ّثل أوسع ما يمكن لمجتمع بشري أن تمللعرب القدماء 

بشري وتعتبر اليستخدمه لبيان الحقائق في الواقع 



سياقاته اللغوية من أفضل القوالب اللفظية 

ئرة البيان، أو أّن لغة العرب في داوالمفهومية في 

املت تكمجال البيان الشعري والعلمي والفلسفي قد 

وبلغت مراحل متقدمة من النضج أكثر من غيرها؟ أال 

هرة اقتباس اللغة لمفرداتها من التجارب ظاتنعكس 

حدودية المصطلحات ومالمعيشية والعرفية للعرب 

والمفاهيم، وحالة الكدورة والشفافية وضيق وسعة 

طلحاتها، على التصورات والتصديقات الدينية؟ وهل مص

والغنى لتلك التصديقات  لنشر والفقرواأّن حالة اللف 

لفقر والغنى في وامسبوقة ومصبوغة باللف والنشر  رغي

عالم التصورات؟ وهل أّن بسط التجارب المعيشية 

لذهنية والثقافية لألقوام البعدية ال توفر مركبًا وا

دين والتدين وال تساهم في الأسهل وأيسر للسائر في خط 

ض أّن فر بسط التجربة الدينية لصاحب الشريعة؟ وعلى

ط آخر يملك لغة وثقافة أخرى أال يؤثر ساإلسالم جاء في و

مسار ومنحى الدين وطريقته في عرض التعاليم  فيذلك 

بات أّن العالم العربي والرؤية إثالسماوية؟ وهل يمكن 

رؤية الالعربية تمّثل أفضل مادة لصورة الدين من 

 الكونية والفلسفية لليونانيين والرومان والهنود؟

ظهر في اليونان والهند  شك أّن اإلسالم لو كان قد ال

أرض لحجاز فإّن عرضيات اإلسالم  فيوالروم بدالً من ظهوره 

ذات الدينية الاليوناني والهندي المتصلة بعمق 

ستختلف عن اإلسالم العربي الذي تمظهر بعرضيات الجزيرة 

عربية ، وعلى سبيل المثال فإّن الفكر الفلسفي ال

ومفهومية  ةاوات لغويأدعميق كان يوفر اليوناني ال

سالم اإلوكذلك منظومة من المصطلحات والمفردات لنبي 

بحيث يؤثر ذلك في تغيير خطابه الديني كما نرى في 

ة قرون من السير والسلوك أن عدّ هذا العصر وبعد 

الندلسي واسياقات اإلسالم االيراني والهندي والعربي 

تشهد لذلك األدبيات تختلف وتتفاوت فيما بينها كما 



ها )مضافًا إلى المشتركات الكثيرة( وال مندة حلكل وا

لغة في ظاهر األمر بل اليقتصر هذا التفاوت على مجال 

يمتد إلى عمق الثقافة والوعي الديني، وهذه القصة 

مق من قصة العنب واالنگور واالستافيل الذي يذكرها أع

 واحدة.لفاظ بالنسبة لحقيقة األموالنا في اختالف 

ن والعالم باإلسالم هي إجراء ي وظيفة عالم الدإنّ 

ملية الحوار الديني الذي لعمقارنة ذهنية وفرضية 

ستجالء وايتصل باألجواء الثقافية والتاريخية المختلفة 

العرضيات والكشف عن القشور واالصداف للوصول إلى عمق 

ذات والتعرف عليها. وهنا ليس كالمنا عن القبض ال

فهام المنطلقة في تالمات االسوعبعًا لألسئلة والبسط ت

 بلأجواء زمان معين في دائرة المعرفة الدينية، 

الكالم عن القبض والبسط تبعًا للعوارض والعرضيات في 

تاريخية التي تقع في جوهر الحقيقة الالمراحل 

يقة وقريبة من دقالدينية. هذه العرضيات مهما كانت 

لب المفاهيم الدينية الذات ومهما كانت عميقة في ص

ل العالم الديني يكون مقّدسًا بنفس النسبة. إّن عمفإّن 

ستار والنافذة في كل الموارد، الالعرضيات تأخذ دور 

ها عنفهي في عين كونها حاجبة للذات فهي كاشفة 

ووجودها ضروري بمقدار عدم وجودها، وليس أمامنا سوى 

 ض إلى عرضي آخر.عرالقفز من 

رحلة ملنظريات العلمية في تلك الن ورود اإ ـ هـ

النصوص الدينية من الكتاب  في« الطب والنجوم وغيرها»

ك تلوالسنة هي أمر بالعرض أيضًا سواء قلنا بأّن 

النظريات صحيحة وصادقة، أو قلنا بتسامح صاحب 

قها وكذبها، فإّن كونها أمرًا صدالشريعة في مجال 

ارع هو تعليم شالعرضيًا مسّلم على أّية حال، فليس هدف 

لوم والمعارف، وال نتوقع منه ذلك، إّن عالناس هذه ال

وهو ما فهمه جميع »ليموس في السموات السبع بطنظرية 

يات القرآنية التي تتحدث عن اآلالمفسّرين المسلمين من 



ليست من « ميالديالهذا الموضوع إلى القرن التاسع عشر 

 هللايان قدرة ذاتيات اإلسالم وال تمّثل الطريق الوحيد لب

تعالى ونعمته على عباده، هذه النظرية بإمكانها اخالء 

كية جديدة بحيث تترتب عليها فلمكانها لنظريات 

دين الحق الالنتائج والمعطيات نفسها. أّما مقولة أّن 

هل يمكنه االستفادة من النظريات الباطلة لتحقيق 

ن غراضه أم ال، فإّن جواب هذا السؤال مهما كاوأمقاصده 

نظريات عرضية وغير ال هفإّنه ال يؤثر في كون هذ

 .(50)ذاتية

الكبير يتبّين « بحار األنوار»نظرة سريعة لكتاب وب

جزء من هذه  110زاء من أج 10 بجالء أّن ما يقارب

ئرة داالموسوعة تتحدث عن السماء والعالم، أي في 

الطبيعيات والفلكيات حيث نقرأ فيها روايات كثيرة عن 

الئكة والسحر واالصابة بالعين وأحوال لمواالجن 

لكواكب وعدد األفالك واالجمادات والجواهر والكرات 

لرياح واوالخسوف والكسوف وطبقات الهواء وقوس قزح 

والسحاب والمطر وحركة وسكون األرض واألقاليم السبعة 

وث الزلزلة ووصف بدن اإلنسان وكيفية تكّون حدوسبب 

يا وعالج األمراض رؤالالجنين في الرحم وحقيقة 

ختالل واالمختلفة من الحمى واليرقان والجنون والصرع 

الدماغ ودودة األمعاء ووجع المفاصل وحصى المثانة 

لبلغم والعطش والجذام والبرص وذكر خواص وا والبواسير

لعناب والهليلة واالنباتات والفواكه كالبنفسج 
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ي وسط اسطوري وعقالنية وفإاّل في أجواء الفكر البطليموسي 

فكر الديني ال يقبل اإلثبات إالّ على أسس فكرية ضبابية، أو أّن ال

ء ايمة منسوخة، ففي هذه الصورة فإّنه ال يفتي فقط بانتهقد

التالي ال يشك في وبالمهمة النبوية، بل بانتهاء النبوة أيضًا 

تحقق الدين في العصر الحاضر فحسب بل في إمكانه أيضًا. وهذا 

هو مقبول لدى صاحب خيالي ال يساعد عليه الواقع وال الالرأي 

 هذا القلم.



 الرسالة الذهبية التي»وبليلة وطب النبي وطب الرضا 

وقد نقلت هذه «  الرضا كتبها للمأمون العباسيأنّ يقال 

بيت لبيان تفاصيل وجزئيات الالروايات عن أئمة أهل 

يع هذه جملشك بأّنه لو كانت اهذه المسائل، وال ينبغي 

الروايات الواردة في هذه األبواب متواترة وقطعية 

طعية الداللة، فإننا ال يمكننا أن نعتقد بأّن وقالصدور 

أّنها روايات  أولروايات تمّثل تعاليم دينية هذه ا

دينية، فضاًل عّما إذا كان أكثرها من األخبار الضعيفة 

حاد، ومن ذلك يتبّين أّن حاجة المؤمنين اآلوأخبار 

لنجوم والطبيعيات واللدين ال يتصل بتعّلم الطب 

و أ لى هللا عليه وآله()صوالفلكيات، ولو أّن النبي األكرم

يصدر عنهما طب النبي وطب  لمليه السالم(ع)اإلمام الرضا

اإلمامة  أوالرضا فهذا ال يشكل خلاًل في عنصر النبوة 

ذلك( واآلن نحن  )كما أّن سائر األئمة لم يصدر عنهم

سوبة لهؤالء العظماء )نسبة مشكوكة جّدًا( منأمام كتب 

وظائف الدينية الومع ذلك ال ينبغي اعتبارها من 

بي أو اإلمام. وهذا هو معنى كون والتكاليف اإللهية للن

 مور عرضية.األهذه 

ا بالنسبة للعلوم الطبيعية وال توجد سوى فاصلة هذ

لعلوم اإلنسانية، فهل واقليلة بين العلوم الطبيعية 

أّن ورود بعض البحوث المتعلقة بالعلوم اإلنسانية في 

بمعنى أّنها ليست من « كالسياسة واالقتصاد»دين ال

دينية؟ ولمعرفة الجواب ينبغي الة عرضيات المنظوم

ذلك تفكيك وك« توقعاتنا من الدين»الرجوع إلى بحث 

الجوانب التكليفية من الجوانب الوصفية من هذه 

 .(51)لعلوما
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ي ختام هذه الفقرة نستمع إلى شهادة ابن خلدون على وف

العرضيات ورأيه في مسألة التوقع  منكون الطب الديني 

 السليم من الدين:

ادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب األمر بللو»

ى بعض األشخاص... وكان عند العرب علعلى تجربة قاصرة 

باء معروفين... والطب أطمن هذا الطب كثير وكان فيهم 

وحي الالمنقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من 

في شيء وإّنما هو أمر كان عاديًا للعرب ووقع في ذكر 

ى هللا عليه وسلم من نوع ذكر أحواله صلأحوال النبي 

ك مشروع على ذلك ذلالتي هي عادة وجبلة ال من جهة أّن 

النحو من العمل فإّنه صلى هللا عليه وسلم إّنما بعث 

علمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب وال غيره من لي

 .(52)«العاديات

ن جملة األمور العرضية في الدين جميع األسئلة وم

تي ورد ذكرها في القرآن والسنة الوادث والقصص والح

لعداوات، اعتناق العرب وامن قبيل الحروب، االعتراضات 

لشكاوى، والإلسالم، نفاق البعض منهم، التهم والطعون 

السؤال عن األهلة، ذي القرنين، الساعة، الروح، 

ذلك كشهر الحرم، والمحيض، واالنفال، واألالقتال في 

ب وزوجته وزيد. ومن لهذكر بعض األشخاص مثل أبي 

البديهي أّن هذه األمور كان بإمكانها أن تقع بشكل 

ر. فلو لم يكن أبو لهب، أو كان مؤمنًا، فهذا يعني آخ

سورة آل »و وقعت معركة بدر ولعدم وجود سورة المسد. 

ر وكانت لها آخبنحو « سورة األحزاب»واألحزاب « عمران

ن. فال أّن قب أخرى لتغير ذكرها في القرآانتائج وعو

ه الحروب وما حققه المسلمون من نصر فيها من هذوقوع 

سورة »منافقون لعائشة الذاتيات اإلسالم وال إتهام 

ورة س»وال أحقاد أبي لهب وزوجته تجاه النبي « النور

وال « سورة الكهف»وال السؤال عن قصة ذي القرنين « مسد
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ث وال ب« سورة األحزاب»وجة زيد زاج النبي من زوحديث 

سورة »لمرجفون في المدينة( )االمدينة  الشائعات فى 

اه اإلسالم تجوال ردة فعل اليهود والمسيحيين « األحزاب

كلها ال يشّكل وجودها أو عدمها في « سورة البقرة»

اًل في عمق الخطاب األصلي لإلسالم. وعندما خلالتاريخ 

ّدسة فال ينبغي أن نعّدها قنصوص المالنراها موجودة في 

ون أو تكون تكر من أمور عرضية بإمكانها أن ال أكث

بشكل آخر، وبعبارة أخرى أّن القرآن بإمكانه أن يكون 

أكثر من القرآن الفعلي ورغم ذلك يبقى القرآن  أوأقّل 

اتياته ال بعرضياته. ومجّرد بذقرآنًا ألّن القرآن قرآن 

القرآن  فينحصر ذكرها ينقل األسئلة والحوادث التي ال 

دة في أحاديث النبي وسائر أئمة الدين أيضًا ال بل موجو

قالبها إلى عنصر ذاتي في الدين. إّن السؤال انيعني 

مام الصادق عنه اإلالوارد في باب الميراث وجواب 

والذي يعتبر مستندًا للفقهاء في مسألة والية الفقيه 

ت في اا القبيل. إّن ورود هذه العرضيهذهو من 

ديناميكية اللهوية المنظومة الدينية يوضح ا

والديالوكية لهذا الدين، ويبّين كيف أّن هذا الدين 

ادث عصره ومع التجارب الحياتية حونما وترعرع مع 

ثر فيها، وكيف وأواالجتماعية لقادة الدين وتأثر بها 

بمثابة مجموعة من الذاتيات »أّن نحافة وبدانة الدين 

نبي صلة وثيقة بقصر أو طول عمر ال لها« لعرضياتوا

والتي تعتبر كلها »دود أفعاله وروقّلة وكثرة تجاربه 

 «.من األمور العرضية

د أّن قصة األسئلة واألجوبة الدينية تأخذ أبعادًا بي

وعي واإليمان الديني، مثالً اآلية الأوسع وتتحرك في عمق 

ًا مّ حريمًا مهوتمن سورة المائدة تتضمن نهيًا  102و  101

يَُّها) يَ للمسلمين: 
َ
شَْياَء  ا أ

َ
ُلوا َعْن أ

َ
الَّذ يَن آَمُنوا الَ َتسْأ

ُلوا َعْنَها ح يَن ُيَنزَُّل اْلُقْرآُن تُ إ ْن 
َ
ْبَد َلُكْم َتسُْؤُكْم َوإ ْن َتسْأ

َلَها َقْوٌم م ْن عَ ُتْبَد َلُكْم َعَفا هللاُ 
َ
ْنَها َوهللاُ َغُفوٌر حَل يٌم * َقْد سَأ



ْصَبُحوا ب َها مْ َقْبل كُ 
َ
يرى صاحب تفسير و، (ف ر ينَ اكَ  ُثمَّ أ

ى إلالميزان أّن النهي الوارد في هذه اآلية ناظر 

األحكام والمسائل الفقهية الفرعية. والروايات 

ه اآلية تؤيد هذا المطلب حيث هذالواردة في ذيل تفسير 

ه هذينقل تفسير الميزان عن تفسير الدر المنثور 

اس كتب طبنا رسول هللا فقال: يا أيها النخ»الرواية: 

حج. فقام عكاش بن محصن األسدي: أفي كل عام العليكم 

ال: أما أّني لو قلت نعم لوجبت، ولو فقيارسول هللا؟ 

كتوا عّني ما سكت عنكم فإّنما اسوجبت فتركتم لضللتم، 

ختالفهم على أنبيائهم واهلك من كان قبلكم بسؤالهم 

يُّ ) يَ فأنزل هللا: 
َ
ُلوا َها الَّذ يَن آَمُنوا الَ تَ ا أ

َ
شَْياَء عَ سْأ

َ
ْن أ

 .(53)لى آخر اآليةإ «إ ْن ُتْبَد َلُكْم َتسُْؤُكْم...

ذكر هذه القصة أيضًا صاحب مجمع البيان والتفاسير وي

سير فنقل الفيض الكاشاني في تويالشيعية األخرى، 

ول يقيث ح ليه السالم()عالصافي رواية عن اإلمام علي

عليكم فرائض فال  ّن هللا افترضإ»: ليه السالم()عاإلمام

م حدودًا فال تعتدوها ونهاكم عن أشياء لكتضييعوها وحّد 

 «.فال تنتهكوها

« حجة هللا البالغة»قل ولي هللا الدهلوي في كتابه القيم ين

مشيرًا إلى هذه اآلية  ول الشرائعنزفي بحث أسباب 

ّن إ»ث قال: حيأيضًا، حديثًا في هذه المجال عن النبي 

ريمه تحًا هو من يسأل عن شيء ينزل أعظم المسلمين ذنب

 .(54)«بسؤاله

ه اآليات والروايات تتحدث عن عرضية بعض األحكام هذ

يب وتبّين أّن السؤال نفسه قد يوجب عجالدينية بشكل 

م شاق، ال أّنه حكالحرمة العملية أو يؤدي إلى تشريع 
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يوجب بيان الحكم فقط، أي أّن السؤال قد يوجب التكليف 

عنه فقط، ورغم أّن هللا تعالى ال يحّب وضع  فسه ال يكشفبن

الناس  كاليف ثقيلة على العباد، ولكنوتأحكام شاقة 

مسائل فحينئذ تشرع الإذا أرادوا ذلك وسألوا عن هذه 

تكاليف ثقيلة وأحكام شاقة وتكون جزًء من تعاليم 

دين وتستوجب مخالفتها الوقوع في وادي الضاللة ال

تضخم الدين التدريجي  أنّ والكفر، وهذا يدل على 

وإضافة أحكام مختلفة إليه إّنما هو من جملة 

حكام الموجودة في الدين وهي عرضيات، فما أكثر األال

اسًا، وما أكثر األحكام التي هي من أسليست من الدين 

كال الكفر أشالدين وغير موجودة فعالً. وما أكثر 

واإليمان بسبب عصيان وطاعة مثل هذه األحكام التي 

مكانها أن ال تكون من الدين. والقرآن الكريم يصّرح بإ

ة قد تعرضت لمثل ققوام الساباألبهذه الحقيقه وهي أّن 

نبياء عنها األهذه الحالة وسألت بعض األسئلة وأجاب 

َلَها َقْوٌم م ْن َقْبل ُكْم ُثمَّ قَ )ولكّنهم لم يتحملوها 
َ
ْد سَأ

ْصَبُحوا 
َ
 (.َها َكاف ر ينَ ب  أ

جيدًا عرضية بعض المسائل السرطانية  ن هنا نفهموم

 لفقه بشكل غير متزن وغير معقوالالتي أّدت إلى تضخم 

ثر أسئلة أك،فما «الفقه بما هو علم دنيوي وبشري»

الممنوعة والمنهي عنها التي وردت في الفقه وأّدت إلى 

مر على الناس، وهذه األحكام في األصل لم تكن األتضييق 

 شريعة.المطلوبة لصاحب 

نصل هنا لبحث المقدمات لموضوع العرضيات في  ـ ز

ينية لبعض دفقهية والشرائع الالالفقه وبعض األحكام 

لمعنى المتقدم، باوهي عرضية « ومنها اإلسالم»األديان 

أي أّنها وليدة األسئلة اعتباطية وحصيلة حاالت مهزوزة 

وكان بإمكانها أن ال ترد في « أحيانًا غير مطلوبةو»

وره يتضمن بعض هذا بدالقرآن الكريم الشريعة. و

ه هذاألسئلة وأجوبتها وكذلك ينهى عن بعض آخر من 



ئلة، ولكّن كون هذه األحكام عرضية بالفقه ال يتلخص ساأل

نقطة والخصوصية، بل هناك معنيان آخران الفي هذه 

حكم الشرعي بكونه اللهذه الظاهرة وبذلك يحكم على 

 عرضيًا.

ستفاد من كلمات أبو حامد و المه «:لمعنى األولا»

ب إلى أّن الفقهاء هم علماء أمور ذهيث ح ،(55)الغزالي

العلوم  منالدنيا وأّن علم الفقه هو علم دنيوي وليس 

ن صحة وفساد ع والً:أ الدينية ألّن علم الفقه يبحث

كلها الظاهري والصوري ال من خالل التعمق في بشاألعمال 

تناق اإلسالم تحت ضالل ى اعحتلها،  لدوافعها ونّية الفاع

الء )رغم أّن مثل هؤالسيوف يكون إسالمًا مقبواًل في نظر 

صالة الهذا اإلسالم ال ينفع صاحبه في اآلخرة اطالقًا( وأّن 

بدون حضور القلب والمقترنة مع األفكار الباطلة 

ة صحيحة، والصوم الملوث بالكذب صالوالنوايا الخبيثة 

مًا صحيحًا ومجزيًا صو األخرى يعدّ  لوالغيبة والرذائ

 ورافعًا للتكليف في نظر الفقهاء.

ّن هذا الفقه يفتح الباب أمام الحيل إ انيًا:وث

علم الناس كيفية ويالشرعية للفرار من التكليف 

 التخلص من الحكم الشرعي.

باستثناء بعض األمور العبادية »ّن الفقه إ الثًا:وث

ض فصل هو قانون لغر «يرهاوغالخاصة كالحج والصوم 

و أّن الناس فلالخصومات واستقرار النظم في المجتمع، 

تحركوا من موقع العدالة واالنصاف في عملية التفاعل 

جتماعي فيما بينهم ولم يتحركوا من موقع العدوان اال

جة للفقه حينئذ، فالغزالي يرى حاوسلب الحقوق، فال 

في هذا  عدالةالبأّن رفع الخصومة والفوضى واستقرار 

م ليست مطلوبة للدين بالذات، فلو لم يكن لها العال

روي لما كانت مورد عناية الشارع وإهتمامه، أخنفع 
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وانية هادئة ومستقرة؟ حيفما وجه الفضيلة لحياة 

جة حاوبعبارة أخرى، لوال وجود حياة بعد الموت فال 

للدين والفقه الديني أيضًا. ومطلوب الشارع ومقصوده 

، ولكن بما أّن حصول السعادة عادة األخرويالسهو تأمين 

يمان والرسالة واالنفتاح اإلاألخروية والتحرك في خط 

سي نفعلى هللا يقتضي أّن يعيش العباد حالة استقرار 

وهدوء دنيوي ليتسنى لهم ممارسة شعائرهم الدينية 

شرعية، ولهذا السبب نظر الشارع الوامتثال تكاليفهم 

ّرع بعض وشبنظرة خاطفة  ـ بالعرض ـ إلى الدنيا

القوانين واألحكام في دائرة السياسة ورفع الخصومات 

شكال العدوان لحفظ حرمة الدين والعقل والنفس وأ

 .(56)والنسل والمال

 «:احياء علوم الدين»قول الغزالي أيضًا في كتابه وي

ّن الغرض من فقه الدنيا تطهير القلب من العناصر إ»

ن من االهتمام تمكن اإلنساليالغريبة والمثيرة للغفلة 

طريقة البفقه الدين، وحينئذ يتحول فقه الدنيا بهذه 

 .(57)«إلى فقه آخر ويكون من جملة العلوم الدينية

 كالم الغزالي هذا يقع في مقابل كالم بعض المعاصرين إنّ 

لدين ويطلبون الدنيا بأدوات اآلخرة باالذين يتاجرون 

التجاوز نسان من اإلويوحون للناس أّن ذكر اآلخرة يمنع 

والعدوان على حقوق اآلخرين في الدنيا، في حين أّنه 

ء على قول الغزالي فإّن الدنيا إذا خليت من عنصر بنا
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ه حيث وضعت القوانين ائل الفقمسالخمسة للشريعة ومحور 

ر الغزالي ذكا اإلسالمية االجتماعية من أجل تحقيق هذا الغرض، وقد

هذا الموضوع في احياء علوم الدين على سبيل االجمال، ثم تعرض 

« المستصفى»وكذلك « شفاء الغليل»كتاب  فيله بتفصيل أكثر 

ذا الموضوع له« الشاطبي»وبعده تعرض فقيه أهل السنة الكبير 

 الموافقات.»بالتفصيل في كتابه وبحثه 

دين ـ ربع المنجيات ـ كتاب المراقبة لاحياء علوم ا ـ 57

 والمحاسبة.



نح اإلنسان فرصة ليعيش يمالشر والعدوان فإّن ذلك 

مسؤولية الالتدبر في حياته األخروية ويتحرك في خط 

 والرسالة .

ات ولي لعرضي هو ما يستفاد من كلمل «:لمعنى الثانيا»

عارف والمتحّدث والمتكّلم الهندي في الهللا الدهلوي، 

حجة هللا »احب كتاب وصقرن الثامن عشر الميالدي لا

سنن المقدمات مطولة في باب  بعد أن ذكر. ف(58)«البالغة

اإللهية والسعادة وحقيقة النبوة وغيرها، طرح هذا 

تص بعض الشرائع بعصر معين وبقوم تخالسؤال: لماذا 

خاصة لعصر دون الباب أسباب نزول الشرائع »م دون قو

 وفي الجواب يقول:« عصر وقوم دون قوم

لُّ كُ )ّن أساس هذا المطلب وارد في اآلية الكريمة: إ»

َعام  َكاَن ح الًّ ل َبن ي لا
سَْرائ يَل إ الَّ َما َحرََّم إ سَْرائ يُل َعَلى إ  طَّ

ْن ُتَنزََّل التَّْورَ 
َ
ُتوا ب التَّْوَراة  فَ اُة ُقْل َنْفس ه  م ْن َقْبل  أ

ْ
أ

 .(59)(َفاْتُلوَها إ ْن ُكْنُتْم َصاد ق ينَ 

ي التاريخ، وهي أّن فذه اآلية تحكي عن واقعة وه

شفي فإّنه يحّرم  لورض ونذر أّنه م ليه السالم()عيعقوب

على نفسه األطعمة واألشربة التي يحّبها كثيرًا. وعندما 

بل وألبانها واقتدى شفاء حّرم على نفسه لحم االالنال 

ى ذلك عّدة قرون ترسخ في علبه بنوه أيضًا. ولّما مضت 

ّثل يماول لحم اإلبل نوعي أبنائه هذا التصّور بأّن ت

ابتعادًا عن خط هللا تعالى وأنبيائه، ومن هنا جاء الحكم 
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سب اّدعاء مؤلفه أّن الباعث لتأليف هذا وحواألحكام الشرعية، 

مولف النبي عليه لاالكتاب هو نوع من االشراق واإللهام حيث رأى 

السالم في مكاشفة، ثم رأى اإلمامين الحسن والحسين في عالم 

مًا وقاال له إّنه قلم جّدنا رسول هللا، وكان قلالرؤيا فناواله 

مور بأالمؤلف يعيش االهتمام البالغ ولمّدة سنوات مديدة 

الشريعة ومصالحها، فبعد هذه الواقعة عزم على ترتيب آرائه 

 كتاب(.الاب )من مقدمة وتدوينها في كت
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بل في التوراة. وعندما أعلن نبي اإلسالم اإلبتحريم لحم 

ترض عليه اليهود عاأّنه يسير على ملة إبراهيم، 

وقالوا: كيف يكون على ملة إبراهيم في حين يأكل لحم 

 تعالى بأّن األطعمة بل ويشرب من ألبانها، فأجابهم هللااإل

صل كانت حالالً، وأّن تناول لحم اإلبل كان األبأجمعها في 

رض... وبذلك وقع االختالف في عاحرامًا على اليهود ألمر 

سباب األسبب اختالف ب م(ليهم السال)عشرائع األنبياء

والمصالح، ألّن الغرض من الشعائر اإللهية تهيئة النفوس 

حق وأّما مقدار وحدود التكاليف الشرعية اللقبول 

مكّلفين، مثالً بما أّن مزاج الفيتناسب مع طبيعة وأحوال 

انت قوية جّدًا كما يبّين ك ليه السالم()عوبنية قوم نوح

أن يشرع الصوم عليهم بشكل  الى، فكان من المناسبتعهللا 

وانيتهم ويكبح غرائزهم، ولكن بما حيدائم ليقتل بذلك 

نهي عن الصوم الفقد ورد  أّن مزاج هذه األّمة ضعيف

الدائم، وكذلك بالنسبة إلى الغنائم الحربية حيث 

امًا على األقوام السابقة ولكّن هللا تعالى أحّلها حركانت 

يعرف أصل الدين فهم... وكل من ضعللمسلمين بسبب 

م طرو أي تغيير عدوأسباب اختالف المناهج فإّنه سيرى 

ع تنسب إلى ئوتبديل فيها، ولهذا السبب فإّن الشرا

بشرية... كما أّن الشخص العربي عندما يريد الاألقوام 

و سمع كلمة طيبة في ذلك فلأن يعمل عمالً ويسلك طريقًا، 

عرب، اللغير  الوقت فإّنه سيتفاءل بالخير من ذلك خالفاً 

وهكذا الحال في عقائد وعادات وعلوم قوم من األقوام 

... مريع الشرائع لتدبير أمورهتشوتأثيرها في 

ا بهوبالطبع فالكثير من العلوم والعادات يشترك 

العرب والعجم وسكان األقاليم المعتدلة، ولذلك فإّن 

خذ بنظر االعتبار لدى المشرع تؤتلك العادات والعلوم 

 .(60)تبة التاليةفي المر
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في  نى هنا نرى أّن الدهلوي يذكر أمرين مهمين عرضييإل

دهما: أحوال النبي المبعوث ألولئك أحعالم التشريع: 

الرسوم والعادات )والقوم، واآلخر: أحوال المكّلفين 

السائدة وأيضًا بنية ومزاج الناس ومقدار تحملهم 

فإّن  تكليف( بحيث لو تبدل كل واحد من هذين األمرينلل

لتبع أيضًا. ويلفت الدهلوي النظر باالقانون سيتبدل 

لنجس تعود واى أّن الحسن والقبيح والطاهر لبخاصة إ

 إلى عرف وعادة األقوام وعقائدهم، ويقول:

ما أّن العلوم ترد في ذهن العرب باللغة العربية، ك»

بيقها على عاداتهم تطفالحسن والقبيح أيضًا يتّم 

ك على ذللك بزواج األختين حيث حّرم ويمّثل لذ« وأعرافهم

د يرون أخت الزوجة غريبة والمسلمين ال اليهود ألّن اليه

حسبونها من قوم أبيها خالفًا لعرف العرب ويتمامًا 

اليد ورسوم األقوام تقوآدابهم. ويرى الدهلوي أّن 

البشرية لها مدخلية تامة في تشريعاتهم الدينية 

داعيًا لهدم اآلداب  ّن األنبياء لم يجدواإ»ويقول: 

يل كيفية األكل قبوالتقاليد السائدة في مجتمعاتهم من 

والشرب واللباس وبناء البيوت والزواج والبيع 

لقضاء والقصاص والعقوبات مادامت تنسجم واوالشراء 

كلية )من تعليم العبادات الوتتناسب مع مصالح الدين 

وتعديل المعيشة والتزام الحد الوسط بين عزلة 

هبنة والترف الملوكي(، الراسخون في العلم يعلمون رال

سالمية لم تأت  بجديد في باب اإلة عجيدًا أّن الشري

لحدود وقسمة واالنكاح والطالق والمعامالت والقصاص 

الغنائم لم يكن لدى العرب الجاهليين أو لم يكن 

 يهم.لدمقبوالً 

م، أحيانًا يتحرك النبي لتصحيح بعض األخطاء كالربا نع

ساطهم فنهى النبي عنه... إّن أولذي كان سائدًا في ا

اإلبل  منفي زمان عبدالمطلب عشرة  دية القتل كانت

فرأى عبدالمطلب أّن هذا المقدار من الدية قليل 



بل، وقد أمضاها النبي ولم اإلفزادها إلى مئة من 

ان أبو زميغيرها. وأول قسامة وقعت عند العرب في 

ن سهم رئيس القوم، فلّما طالب، وكان ربع الغنائم م

نه بخمس فيها. وكان قباد واالجاء النبي جعل 

ء الشرع بما جاأنوشروان يأخذون الضرائب واالعشار وقد 

يقارب ذلك، وكان بنو اسرائيل يرجمون الزاني 

قطعون يد السارق ويقتلون القاتل، وجاء ويوالزانية 

فى مثال ذلك كثير حيث ال يخوأالقرآن بنفس هذه األحكام 

كيًا ومحيطًا وذعلى الشخص المحقق. بل لو كنت فطنًا 

ليهم )عكام الشرعية فستعلم أّن األنبياءحبجوانب األ

اب العبادات والمعامالت بما لم آدم يأتوا في ل السالم(

بعًا فإّن وطيكن مثله أو نفسه متداواًل بين أقوامهم. 

األنبياء عملوا على تهذيب هذه األحكام من تحريف 

نحرافهم وتحركوا لضبط األوقات وبيان وايين الجاهل

جورًا من مهة ما كان عالتفاصيل المبهمة وإشا

 .(61)«المندوبات

ذكر الدهلوي في ختام كالمه رأيه في باب الدين وي

إن شرط نجاح مثل هذا »قول: ويالناسخ لجميع األديان 

متخلف من الالدين ليس بأن يتعامل النبي مع الواقع 

 مضاء وال يهتم بتغيير السنن والشرائعموقع السكوت واال

مختلفة بل يجب أن يدعو قومه باتجاه سّنة صحيحة ال

كيتهم وإصالحهم ثم يعتبر قومه بمثابة تزويتحرك في خط 

ساعدتهم لقتال جميع سكان بمأعضاءه وجوارحه وينطلق 

 هذا أنّ المعمورة ويفّرقهم على جميع اآلفاق... وبما 

قتال جميع األُمم البشرية،  القائد السماوي ال يمكنه

ون مادة شريعته بالدرجة األولى من تكفلهذا وجب أن 

هالي جميع األقاليم )أي ألجنس المذهب الطبيعي الصالح 

عالم( الأن يتخذ جميع القيم والعادات الشمولية في 

وفي الدرجة التالية يتحرك على مستوى العلوم 
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راعي حال حياة لقومه. ويجب أن يالوالمناهج وأساليب 

خرين، ثم يدعو جميع اآلل اقومه في تشريعاته أكثر من ح

ممكن الالناس التباع هذه الشريعة، وبما أّنه من غير 

تفويض هذا األمر للمجتمعات البشرية في كل عصر ألّن ذلك 

ئدة التشريع... ولذلك فإّن الطريق األفضل فاسيلغي 

دينية لتقاليد واألعمال الواواأليسر أن يمضي الشعائر 

ر أمم وال يتشدد في هالمتداولة في قومه الذين بعث ل

 .(62)«المجتمعات واألقوام التي ستأتي بعد ذلك

 مسألة الحكم على آراء الدهلوي هذه لها مجال خاص، إنّ 

ضوح من آرائه هو أّن األحكام بوولكّن ما يستفاد 

لسلوكيات واالفقهية واآلداب الشرعية واألشكال 

ررات الفردية قبادية والمالعبادية وغير الع

اصد الشارع وغاياته التي تعتبر مقواالجتماعية )وليس 

روطة ومقيدة مشمن ذاتيات الدين( كل هذه التشريعات 

باألحوال والمقضيات الروحية واالجتماعية والجغرافية 

لتاريخية لقوم من األقوام، بحيث إّنه لو تبدلت تلك وا

لك اآلداب تخرى، فإّن وف وحاالت أظرالظروف والحاالت إلى 

تبدل إلى شيء آخر وتتخذ وتواألحكام والمقررات ستتغير 

توحاة من مسلنفسها صيغة وهيئة أخرى، فليست األحكام 

المصالح والمفاسد في نفس األمر بدون مالحظة الظروف 

تاريخية الدخلية في وضع األحكام الشرعية، وهذا ال

بي نإذا كان ال الدهلوي ـ أّنه هللايعني ـ على رأى ولي 

داتهم عاقد بعث لقوم آخرين يختلفون مع العرب في 

وآدابهم وتقاليدهم فإّنه في عين حفظ مقاصد شريعته 

دين والعقل والنفس والنسل والمال( فإّن ال)يعني حفظ 

ى سبيل المثال فإّن علصورًا كثيرة من أحكامه ستتبدل، 

أحكام القصاص والديات والنكاح والطالق والطهارة 

بس الرجل والمرأة وبشكل عام حقوق الرجل اللنجاسة وماو

لحر والمسلم وغير المسلم كلها واوالمرأة والعبد 
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له. وأّما ما هو حاستكون بشكل آخر مع بقاء اإلسالم على 

الفقه المتولد من فلسفة الفقه هذه، فليس مورد بحث 

حب هذا القلم، ولكن مقولة أّن أكثر األحكام الفقهية صا

ها من جملة األمور العرضية فهو منضروريات وحتى ال

صالة والصوم الموضوع ال يقبل الشك والترديد، فحتى 

كانت متناسبة مع قدرة وطاقة المكّلفين بالمستوى 

و أّنهم كانوا يطيقون أكثر من ذلك فسنرى فلالمتوسط. 

ساس فإّن االجتهاد األزيادة تكاليفهم حتمًا. وعلى هذا 

روع وفواالستصحاب  ةأصل البراءسوف ال يتلخص بجريان 

العلم اإلجمالي وأمثال ذلك بل سيتحرك على مستوى 

لمدلول األحكام الشرعية، وسيجري « ثقافيةالالترجمة »

نقل »تكون ترجمة المثل العربي وسفي جميع العرضيات، 

« كّمون إلى كرمانالنقل »على شكل « التمر إلى البصرة

سم، جن تبديل البالفارسية، بمعنى حفظ الروح في عي

ذا يعني مالحظة العرفيات واآلداب والثقافات وه

شريعة ال على مستوى الشكل الالمختلفة في دائرة مقاصد 

لمعنى في عملية واوالظاهر، بل على مستوى حفظ الروح 

أدنى نتيجة وأيسر ثمرة لهذا الرأي هو و ،(63)النقل هذه
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خية والجغرافية يظروف التارلللألحكام في نفس األمر ونسبتها 

نا بتحول مشابه ومهم وقع في تاريخ علم الكيمياء، فقد تذكر

)عالم الكيمياء الفرنسي في « برتوله»كيميائيون قبل الكان 

عناصر منوط بالميل الالقرن الثامن عشر( يرون أّن تركيب 

التركيبي لدى العناصر واألجسام ذاتها، وكانوا يقولون إّن 

ع الجسم )ب( فال يكن له ميل تركيبي ملم الجسم )أ( مثاًل إذا 

سحري سائدًا في الا يمكن حدوث تركيب بينهما، وكان هذا المفهوم

األوساط العلمية آنذاك. وجاء برتوله وطرح اكتشافه المهم 

اس تدخّل حجم وغلظة األجسام في عملية أسالذيى يقوم على 

ينا لا عفمالتركيب، بمعنى أّن )أ( لو لم يقبل التركيب مع )ب( 

ن حجمه وغلظته فحينئذ يقبل التركيب، ومنذ ذلك إاّل أن نغّير م

هوم الميل التركيبي وحّل محّله عامل مفالوقت اختفى تدريجيًا 

ك. ذلالحجم والغلظة والطاقة الحرة والضغط و الحرارة وغير 



 غة الطالق والنكاح ال يجب بعد ذلك أن تقرأصيأّن 

وز قراءتها بالفارسية يجبالعربية بل لكونها عرضية 

 منوالفرنسية أيضًا )وطبعًا هناك موافقون ومخالفون 

ذلك فإّن دية قتل الخطأ على كالفقهاء لهذا الرأي( و

حرم التي تعتبر من جملة الالعاقلة وحرمة األشهر 

 فياألمور المتصلة بالثقافة القبلية والخاصة بالعرب 

تعّد بدورها من أبرز مصاديق العرضيات  زمن الجاهلية،

ذلك الرق أيضًا حيث يعّد من العرضيات وكفي الدين، 

معنى يتحرك ليكون مورد الالمفروضة على اإلسالم، وهذا 

ا هذقبول الفقهاء تدريجيًا، ولكّن ما نحن فيه أرفع من 

المستوى، فتجاوز العرضيات أو ترجمتها إلى عرضيات 

ّد من مالمح عملية التحول ايرة يعمغأخرى لثقافة 

تاج في يحوالتحرر من قيود الثقافة القديمة، وهذا 

مة وتفصيالته لحركة مستمرة في واقع االجتهاد في المنظ

 الفقهية.

ّن الحوادث التي وقعت في تاريخ اإلسالم، سواء في ـ إ ح

بعد ذلك، كلها من العرضيات وكان  أوزمن صدر اإلسالم 

تبارها أصالً من اعلهذا ال يمكن من الممكن أن ال تقع، و

أصول العقائد، وبشكل عام فإّن دور الشخصيات والرموز 

صية النبي خدينية في عمق المنظومة الدينية )سوى شال

دين( كلها أمور عرضية وخاضعة الالتي تعتبر من ذات 

 التفاقات التاريخية.وافي وجودها وحركتها للمناسبات 

ر وعمر وعثمان للخالفة، ن هذا القبيل انتخاب أبي بكوم

مام علي للخالفة، وعدم استالم سائر اإلوهكذا انتخاب 

 يمام الثاناإلأئمة أهل البيت لزمام السلطة وغيبة 

عشر وكون األئّمة اثني عشر وما إلى ذلك، فهذه كلها من 

عرضية للدين، ولهذا السبب ينبغي النظر الاألمور 

                                                                                                                                                                      

فهذا المفهوم السحري الخفي أخذ يتجلى في مرآة هذه العوامل. 

نعكس في مرآة واقعية حيث أخذت تال وهكذا في مسألة المصالح

 الظروف التاريخية.



أكثر، وهذه  ريخية التاإليها على أساس كونها وقائع 

األمور تقف على سياق واحد من كونها ضرورية أو 

فاقية، وبذلك فإّن جميع أجزاء اإلسالم التاريخية ات

سالم العقيدية. واإليمان يتعلق اإل ءعرضية دون أجزا

 باإلسالم العقائدي ال اإلسالم التاريخي.

 المؤمنين الذين ماتوا في حياة النبي ولم يبقوا إنّ 

عت بعد رسول هللا ولم يعلموا وقث التي ليعيشوا الحواد

دهم، بعبها، هم مؤمنون بمقدار إيمان الذين جاءوا 

روايات لوهكذا الحال في موارد الجعل والوضع ل

نحرافية التي طرأت على هيكل االالكاذبة واألسئلة 

ير مطلوبة وغوتشكيلة الدين التاريخي، كلها عرضية 

اريخي وتاريخ بالذات. ومن هنا نرى أّن اإلسالم الت

ما يختزن من شخصيات وحوادث صغيرة وكبيرة )باإلسالم 

بدن لروح اإلسالم أو بمثابة الوحسنة وسيئة( بمثابة 

توي في يحاد تطبيقي لمقاصد الشرع الذي دبسط وامت

 مكوناته الداخلية على عناصر متنوعة من األحكام.

 

 امتة والنتيجة:اخل

أرسطية بل إن  ماهية أو ذات الدين ليست ماهية إنّ 

اصد معينة، وهذه المقاصد تمّثل مقالشارع يتحرك نحو 

مقاصد وترسيمها المن أجل اظهار هذا و ،(64)ذات الدين

للناس وتجسيدها على أرض الواقع االجتماعي فإّن 

ـ  3فاهيم خاصة. ـ م 2ستخدم لغة خاصة. ي ـ 1شارع: ال

قع ، وهذه األمور ت«الفقه واألخالق»صة خاساليب ومناهج أ

محيط اجتماعي »ين معكان ـ م 5مان معين. ـ ز 4ضمن: 
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ـ إّن اإلنسان عبد وليس إلهًا  1: عنوهذه الذاتيات عبارة 

نسان اإلـ إّن السعادة األخروية أهم هدف للحياة لدى  2)عقيدة( 

والعقل  ـ إّن حفظ الدين 3وأهم غاية أخالقية دينية )أخالق( 

ّثل أهم مقاصد الشارع في الحياة تموالنسل والمال والنفس 

 الدنيوية )فقه(.



صوصين يعيشون مخالخطاب لقوم  هتوجـ ي 6« وثقافة خاصة

حاالت بدنية وذهنية خاصة بهم. ويكون ابالغ الشريعة 

دود الفعل المتحركة في الساحة االجتماعية. ـ ر 7ن: ضم

ينة ويتّم صياغة االجوبة على معطرح أسئلة ـ ت 8

ّم تتكون االجابة محددة. وهكذا ـ ت 9غرارها. 

ينية في داستمرارية وصيرورة الحقيقة اإليمانية وال

ـ  10لق بدوره حوادث جديدة، يخاطار الزمان الذي 

 ـ 11ذه التعاليم. لهاألشخاص الذين يصدقون ويؤمنون و

خاصة اللمناسبات ـ ا 12ألشخاص الذين ال يؤمنون بها. وا

وتولد أحكامًا لها  التي تتصل بظروف تلك االعصار

حروب أو التمدن على الساحة الوبالتالي تخلق 

ى مستوى فهم علألشخاص الذين يتحركون ـ ا 13العملية. 

و يقومون بتخريب ـ أ 14وبسط التجربة الدينية. 

ه التجربة. فكل هذه النقاط االربعة عشر هذواضعاف 

دريجيته وتحصيلة تاريخية الدين وبشريته 

ه العرضيات المتضخمة تختزن في وديناميكيته. وهذ

لك تت الدين األصيلة، ومن أجل الكشف عن ذاداخلها 

اك طريق سوى إزالة هذه هنالذات وتلك الجوهرة ليس 

قشور الالقشور وتمزيق هذه الحجب. ومعرفة هذه 

والعرضيات وتمزيقها يتوقفان على تفكيك الجسد 

د ن خالل هذه التفكيك تتجّلى حدوومالتاريخي للدين، 

ز منظومة فرتوقعاتنا من الدين، ففي البداية يتّم 

مثاًل الطب وعلوم »الدينية  التعاليم الدينية عن غير

ثم يتّم إزالة القشرة العرضية « يرهاوغالكيمياء 

ستقراء دقيق لمفاصل واللوصول إلى الذات من خالل فحص 

الدين الداخلية )من قبيل ما صنع الزويني والغزالي 

اب الفقه( واستجالء االفرازات الذهنية لشاطبي في بوا

عملية للمكان في صيرورة اواومتغيرات الزمان 

الً مثالتاريخية )القضايا الشرطية المخالفة للواقع: 

إذا كان الناس بشكل آخر، أو إذا كانت األسئلة تطرح 



قدرة والطاقة الذهنية والبدنية البشكل آخر، أو أّن 

نتا كاللغة والثقافة للناس كانت بشكل آخر، أو أّن ا

بشكل آخر، أو العادات والرسوم السائدة كانت بشكل 

ر النبي أكثر أو أقل، أو إذا كان عمو إذا كان أآخر، 

جزيرة الالنبي يبعث في القرن العشرين، أو إذا كانت 

العربية منطقة صناعية، أو إذا كان الناس قد اعتنقوا 

كان اإلسالم يعتنق أحد منهم، وإذا  لماإلسالم كلهم أو 

ك من ذللم يفتح ايران ولم يفتح بالد مصر، وغير 

سيكون حال الدين، وما هي المتغيرات  الفرضيات، فماذا

عيشها حينئذ؟(، ومن هنا فنحن في مواجهة سنالتي 

يدة ضمن قضايا شرطية جدعملية الكشف عن عرضيات 

ياقات جديدة. وسجديدة، وبالتالي ستكون للدين صياغات 

يقات وعملية الغربلة للعناصر الذاتية وهذه التحق

ال يمكن المرور  لعرضية تولد حقيقة مسّلمة، وهي أّنهوا

ضي إلى أمر ذاتي. اإلسالم العقائدي عرمن خالل أي أمر 

تاريخي يمّثل عين اليمّثل عين الذاتي، واإلسالم 

العرضيات، والمسلم إّنما يكون مسلمًا إذا التزم 

للدين، والمعرفة الدينية  تي تمّثل الذاتالبالعقائد 

ذاتيات وتمييزها من الفي الحقيقة تتلخص في معرفة 

ثقافية اللعرضيات، واالجتهاد الفقهي يستلزم الترجمة ا

 للعرضيات.

 لحمد هلل العلي الكبيروا

—–  
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 دين في الحدّ األدنى واألعلىال

 



 



 

 

 

 

 

 (65)دين يف احلّد األدىن واألعلىال

 

وضوع بحثنا في هذه الجلسة عبارة عن الدين في ـ م 1

ألعلى، وبداية تجدر اإلشارة إلى الدافع واالحّد األدنى 

ري عّدة وقائع الهمية نظاألولي لهذا البحث حيث لفتت 

 هذا الموضوع.

عود إلى ما قبل الثورة اإلسالمية، ت واقعة األولى:ال

انتشر مرض  1969ه في سنة أنّ فقد نقل لي أحد األصدقاء 

حجاج بلزوم الالكوليرا في مكة فأوصت المراكز الطبية 

مراعاة األمور الصحية بدقة ومن ذلك غسل أيديهم 

د خروجهم من المرافق. وقال: ولكّن رجل بعبالصابون 

حجاج بشّدة من غسل اليد الالدين في القافلة كان يمنع 

يه يديغسل  مبالصابون وبالمواد المضادة للتلوث فل

ابون إلى انتهاء مناسك الحج ولم يسمح بذلك بالص

تدل لذلك أّن هذا العمل لو كان واجبًا يسللحجاج، وكان 

سالمية وبما أّنه لم اإللكان قد ورد حكمه في الشريعة 

يرد في الفقه، إذن يتضح من ذلك أّنه غير واجب ال أّنه 

ام، ويكفي أن يقوم الحجاج بغسل يديهم مرتين حر

حدة بماء الكر. وهذا النمط وامّرة  الماء القليل أوب

غم أّن ورمن اإلستدالل أثار في نفسي التأمل العميق، 

هذا الصديق كان يخبرني بهذه القصة على سبيل المزاح 

الستخفاف ولكنني سألت نفسي: هل أّن هذا الكالم يختزن وا

ينة؟ وما هو اإلشكال في قول من يرى أّن معحكمة وفلسفة 
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كل كامل في الفقه بحيث ال بشوردت  جميع األمور الصحية

شريعة؟ وهل أّن النحتاج ألية تدابير صحية خارج إطار 

غسل اليد في نظر الشارع يعتبر الحّد األقل واألدنى 

العمل الصحي، أو يمّثل الحد األكثر الممكن؟  فيالالزم 

وامر والتعاليم الفقهية في األوهل ينبغي أن ننظر إلى 

دنى أو األاألخرى بنظر الحّد  باب وفي األبوابلهذا ا

الحّد األعلى؟ وهل ينبغي االعتقاد بكون هذه التعاليم 

 دنى، أو أّن الحّد األعلى هو المطلوب؟األواردة بحّدها 

ا من جهتي أرى أّن االعتقاد بأّن جميع التدابير أن

ضرورية في دائرة االقتصاد الوالقواعد والمفاهيم 

ير ذلك من وغمعرفة هللا والحكومة و التجارة واألخالق و

أنواع التصورات الذهنية الساذجة والمعقدة في حركة 

بشرية واردة في الشرع المقّدس وبالتالي ال الالحياة 

لتحقيق سعادتهم في »ر آخيحتاج المؤمنون إلى أي مصدر 

ؤية الحّد ر»سوى الدين، هذه هي مقولة « الدنيا واآلخرة

الدين. وفي مقابل من « لحد األكثراتوقع »أو « األكثر

توقع الحّد »أو « الحد األدنى»اك رؤية هنهذه الرؤية 

ترى أّن الشارع في  تيالمن الدين، وهي الرؤية « االدنى

هذه الموارد )أي الموارد التي تقع داخل دائرة 

ؤولية الشارع ورسالته( بّين للناس الحّد األدنى الذي مس

، ال أكثر، واقع من األحكاملحياة وااليلزمهم في حركة 

تعريف يقوم على الوهنا أضيف هذه النقطة، وهي أّن هذا 

أساس أّن كل ما هو ليس حّدًا أدنى فهو يمّثل حّدًا أعلى 

 ليه فال يوجد حّد وسط، فما لم يكن أدنى فهو أعلى.وع

ضيف أيضًا، إّن توقعاتنا من الدين أمر مسّلم، ولكن ون

م الحكومة لدين تدوين أحكاا منالسؤال ليس أن نتوقع 

توقع الوالتجارة والطهارة والطبابة، وهل أّن هذا 

صحيح أم ال؟ بل السؤال هو: على فرض أّن مثل هذا 

ّن الدين حقق لنا ما نريده من هذه وأالتوقع صحيح 

حّد األدنى أو الاألحكام، فهل وردت هذه األحكام بنحو 



هّمة، وهي أّن مالحّد األكثر؟ ونضيف أيضًا هذه النقطة ال

حكام الفقهية التي نستعرضها هنا ليست من ألا

رد نقاش وخالف من موالمسّلمات، بل يمكنها أن تقع 

الناحية الفقهية ولكن بحثنا في هذا المورد ال يدخل 

مجال الفقه، ولذلك نفترض صحة هذه األحكام بشكل  في

 مفروغ عنه.

الكثير  ةل، فاألمور المذكورة آنفًا توحي لنا أّن رؤيأج

علماء أو العوام تجاه الدينين سواء من من المت

األحكام الدينية وتوقعاتهم من الدين يتحرك في إطار 

حّد األكثر، أي أّنهم يتوقعون ويطلبون كل شيء من ال

معنى يمّثل عالمة على كمال الالدين ويرون أّن هذا 

 الدين وشموليته.

جتماعي العد نجاح الثورة ودخول الدين إلى الواقع اوب

ث استلم مقاليد األمور االجتماعية حين السياسي والميدا

يدة من الدين فكان جدواالقتصادية، فقد توّلدت توقعات 

على الدين أن يتخذ موقفًا ايجابيًا لحّل هذه المسائل 

لتعقيدات المطروحة في أجواء الساحة االجتماعية وا

سد الدين نظرياته الذهنية يجوالسياسية وبذلك 

ى إلالعملي ويخرجها من القّوة كرية في الواقع فوال

الفعل، وهناك نماذج وأمثلة أكثر مّما ذكرناه فيما 

 تقدم.

نقلها عن أحد المسؤولين الكبار أ حادثة الثانية:ال

ث كان يقول لي في األعوام حيفي الجمهورية اإلسالمية 

ئة هياألولى للثورة: لقد تحدثنا مع بعض أعضاء 

م حول التعقيدات زة العلمية في قوالمدرسين في الح

حالة االقتصادية للبلد، فكان هؤالء الالموجودة في 

عمل باألحكام الالعلماء يقولون لنا بصراحة بأّن عليكم 

الشرعية وأخذ الخمس والزكاة من الناس طبقًا للحكم 

شرعي وصرفها في حاجات البلد وكونوا على ثقة بأّن ال

، قتصادية ستنحل بهذه الطريقةاالجميع المشكالت 



ناس هنا غير الفالمشكلة األساس في دائرة االقتصاد أّن 

متدينين بصورة صحيحة وغير ملتزمين بأحكام الشرع من 

قع التعبد والعمل، وإالّ فإّن الشارع المقّدس قد ذكر مو

توصيات والتدابير الالزمة لحّل الفي الشريعة جميع 

ر أحد رجال ذكالمشاكل االقتصادية واالجتماعية، وقد 

ين هؤالء بعد ذلك في أحد كتبه أّن الفقه يتوفر فيه الد

لغنى على مستوى األحكام وعلى مستوى المنهج واالثراء 

الحّد »هب إلى تأييد رؤية يذواالسلوب، وبذلك كان 

 في األحكام الفقهية.« األكثر

تعلق بمسألة القصاص والديات. ت حادثة الثالثة:ال

حكام الشرع مع سارق، وفقًا ألالفكما نعلم أّن عقوبة 

يد، وهذه الاألخذ بنظر االعتبار الشروط الفقهية قطع 

العقوبة تمّثل لدى الكثير من العامة والعلماء أفضل 

كلة السرقة وأشّدها تأثيرًا لحسم الموقف مشطريق لحّل 

ض رجال الدين في حوزاتنا بعمن االنحراف. ومن هنا فإّن 

الحّد  فيه ومع رؤيتهم للفق العلمية وخاصة قبل الثورة

األكثر كانوا يكتبون في كتاباتهم أّن حّد السرقة الذي 

عربية السعودية هو العامل الحاسم اليتّم نتفيذه في 

وفر األمن للحجاج يتللحيلولة دون وقوع السرقة، ولذلك 

في أّيام الحج، إاّل أّن هذه المشكلة تمّثل معضلة في 

أّن الحّل األحكام في حين  داننا لعدم إجراء مثل هذهبل

سرقة أن يتحرك المسؤولون على الاألفضل لمنع وقوع 

لسرقة في ما بامستوى تطبيق األحكام الفقهية الخاصة 

تعكسه من حالة ضرورة في حركة الحياة والواقع وكون 

حكم مؤثرًا ومطلوبًا في عالج هذه الظاهرة الهذا 

 السلبية.

 حتكار. فمن جملةتصل بمسألة االت حادثة الرابعة:ال

د الثورة هي هذه المسألة، بعالمسائل التي اثيرت 

بضاعة الوالحكم الشرعي لالحتكار هو االستيالء على 

المحتكرة )وليست كل بضاعة بل بعض األقسام الخاصة 



صادرتها من المحتكر وبيعها بقيمة عادلة لكي وممنها( 

سوق من جهة، ومن جهة أخرى التتوفر هذه البضاعة في 

ي تلك األّيام وفر على أرباح باهضة. منع حصول المحتكل

قال أحد أعضاء شورى صيانة الدستور في مقابلة صحفية: 

 هذا الحكم يمّثل الحّد األكثر الذي يمكن عمله في إنّ 

التحرك على هذا المستوى فقط  منباب االحتكار والبّد 

ر. وهناك غيونحن بدرونا نقوم بتنفيذ هذا الحكم ال 

ذا القبيل. فالمتحّدثون بهذ من الموارد من ه الكثير

ركون عمق الرؤية التي تقف وراء كالمهم هذا يدالكالم ال 

 ه الرؤية.هذوالقاعدة التي تبتني عليها 

ما قلنا إّن هذه المالحظات أوحت إليَّ هذه الحقيقة، وك

ناس في بلدنا، وبالطبع تبعًا الوهي أّن ذهنية عامة 

بعًا منيمّثل ، هي أّن الدين نلقيادتهم من رجال الدي

ومخزنًا لجميع ما يحتاجه اإلنسان في حركة الحياة، أي 

كثر للدين، وبعد ذلك تحركت في مؤسسة األرؤية الحد 

عيت لدراسة هذه وسالثورة الثقافية في ذلك الوقت 

المعضلة من خالل األدوات المعرفية المتوفرة في دائرة 

ي ا هي األزمة التمعلوم اإلنسانية، وعندها أدركت ال

شمولية للدين. وقد ذكر لي التترتب على هذه القراءة 

كر في يذأحد رجال الدين الكبار بصراحة أّن جميع ما 

باب العلوم اإلنسانية فهو موجود بالقّوة القريبة من 

سالمية، ودليله على ذلك هو أّن اإلالفعل في الفلسفة 

عان. نو ابن سينا قال: إّن الرجل والمرأة صنفان ال

نذاك أّن روحاني القافلة من الحجاج الذي وعلمت حي

ن غريبًا وبعيدًا عن هذه األجواء بل يكذكرناه آنفًا لم 

فق معه على هذا تتهناك شريحة كبيرة من رجال الدين 

الرأي وتستوحي رؤيتها من جذر واحد وأّن هذه اآلفة 

تد إلى عمق الذهنية الدينية لديهم. إّن الحّد األكثر تم

حّد األقل من األحكام، وبذلك البط من من المسائل يستن

ريد حّل وييتوقع المسلم نتائج كثيرة من أحكام قليلة، 



المشكالت الذهنية والحياتية المعقدة بواسطة بعض 

متناسبة مع حياة بسيطة ومعيشة ساذجة، إّن الاألحكام 

حكام القليلة، وهذا األاالجتهاد بهذا المعنى هو تكثير 

المشكالت النظرية والعملية ى هو منشأ ومصدر نالمع

 جدية في مجتمعنا.ال

 بأس بالتوقف قلياًل لنتأمل في مداليل هذه ـ ال 2

 إجراء الحكم الفقهي أنّ الوقائع المذكورة، وأعتقد 

سرقة. البقطع يد السارق مثالً ال يكفي قطعًا لمنع وقوع 

ا أننا نورّبما يكون إجراء هذا الحكم الزمًا أحيانًا )قل

مسائل من زاوية فقهية بل نفترض وجوب الهذه ال نناقش 

زمنة واألمكنة وكافة األإجراء هذه الحدود في جميع 

«. فياً كاال يعني »الظروف واألحوال( ولكن ما يكون الزمًا 

وأساسًا فإّن إجراء أحكام العقوبات إّنما يكون مؤثرًا 

ة. يمجتمع فيما لو كانت الحالة طبيعالومفيدًا في 

بنى الد الخلل والفساد إلى عمق وأّما إذا امت

االجتماعية وكانت حاالت الواقع االجتماعي تتحرك في وضع 

يعي وغير عادي، ففي هذه الصورة ال ينفع إجراء طبغير 

 لهذه المشكلة على أرض حلّ  هذه العقوبات في ايجاد 

 فيالواقع. ففي المجتمع يجب أن تتحرك التربية 

ى مستوى االشراف وتتحرك األسرة عل مجالها الصحيح،

وكيات أبنائها، ويحظى عامة الناس بالسالمة سلومراقبة 

حسون باالستقرار االقتصادي واألمن ويالروحية والجسمية 

فية. هذه كلها تعّد من كاالمعاشي من خالل موارد مالية 

مجتمع، الالشروط الضرورية للحّد من وقوع السرقة في 

وحدها ال تمّثل ط فإّن العقوبة لووبدون تحقق هذه الشر

إّن العقوبة ال تكون مجازة حينئذ. فعندما  بلحالًّ سليمًا 

نأخذ بنظر االعتبار  أننقول بلزوم عقاب السارق فالبّد 

أّن هذه العقوبة تمّثل الحد األدنى من العمل لمواجهة 

لة السرقة ومنعها وذلك ال يكون أيضًا إالّ في المجتمع حا

ة الحد األكثر الذي يمكن ه العقوبهذتمّثل  السليم، وال



رؤية أيضًا الفعله في هذه الباب. ويرى الفقهاء هذه 

في باب حّد المرتد حيث قالوا إّنه لو شاعت الشبهات في 

مجتمع واختلطت األفكار واآلراء إلى درجة التشويش ال

مسلمين فال يمكن إجراء حّد القتل على الالذهني لدى 

لحكم فإّن روح هذا ا اهذنظر عن أصل لالمرتد. فمع غض ا

صل تتالشرط يكفي للداللة على أّن األحكام الجزائية 

بالحالة الطبيعية وواقع السالمة في المجتمع ولذلك 

مؤمنين بالدرجة األولى تطبيع الظروف الفإّن وظيفة 

ألجواء الدينية باالسائدة في المجتمع واالرتقاء 

جميع إجراء الحدود في  واألخالقية إلى مستويات جيدة ال

ظروف، حتى في حالة مرور المجتمع بتحوالت في غاية ال

ظروف االجتماعية يتصل ويرتبط الالتعقيد، إّن تطبيع 

فراد وهي لألبرباط وثيق بتأمين الحاجات األولية 

 مسؤولية كل حكومة سواء دينية أو غير دينية.

تحرك لفالبّد من ا« االحتكار»ذا األمر يصدق أيضًا على وه

تلفة من أجل الحد من ظاهرة االحتكار، مخ على مستويات

نقوم بوضع برامج  بلوال نكتفي بتقنين العقوبات فقط 

اقتصادية وسياسية للحيلولة دون تفشي هذا الظاهرة 

سلبية. نعم في آخر مرحلة وبعد اتخاذ جميع ال

مسار، إذا وجد من يصّر على الالتدابير الالزمة في هذا 

عملية  فيبحّقه المشروع  نون وعدم القناعةامخالفة الق

التبادل االقتصادي وتحرك في عمله من موقع ممارسة 

بّد حينئذ من التصّدي له ومنعه من هذا فالاالحتكار 

 العمل بأدوات القوة.

كذا الحال بالنسبة للنظافة أيضًا، فإّن الحّد األدنى وه

سل الفرد يده الملوثة مّرة يغمن عمل النظافة هو أن 

ا هذاء، ولكن إذا كان الشخص يرى في أو مّرتين بالم

التعليم اإلسالمي للنظافة أّنه يمّثل الحّد األكثر 

يه مراعاته في جميع الظروف علللنظافة والذي ينبغي 

طق الدين منواألحوال، فهو على خطأ بّين ولم يفهم 



والفقه من األساس، إّن أحكام الطهارة الواردة في 

يؤديه الفرد في أبسط  حد األدنى من عملالالشرع تمّثّل 

بدائية في مقام رعاية الالظروف وفي أجواء المجتمعات 

وف ظرأمور الصحة، أي أّن هذا العمل قابل للتنفيذ في 

متدنية وبدائية من حاالت المعيشة لمجتمع بشري ولكّن 

اية هذا الحكم وأّنه يمثل الحّد األكثر كفهذا ال يعني 

 طورة.متتمعات جفي ظروف معقدة وم

ذا المعنى يمتد أيضًا إلى جميع األحكام الفقهية وه

ضًا في دائرة العبادات المحضة، أيوالحقوقية، بل يصدق 

حّد األدنى الوعلى سبيل المثال فقد ورد في الشريعة أّن 

من الصلوات الواجبة في اليوم والليلة سبعة عشر ركعة 

لحّد األكثر من اا ال يعني أّن هذا المقدار يمثل هذولكّن 

مكّلف من أدائها واإلتيان بها، اللصلوات التي يتمكن ا

ى الفرد علبل بمعنى أّن هذا المقدار هو أقل ما يجب 

إتيانه وال ينبغي أن يكون أقل من ذلك. أو مثاًل صوم 

ّنه يمّثل الحد األدنى من الصيام الواجب فإشهر رمضان 

ر ال يوصل اا المقدهذعلى المكّلف، بمعنى أّن أقل من 

إلى مرتبة الحّد األدنى من السالمة الروحية الفرد 

لمعنوية الضرورية لإلنسان. ولكن هناك مراتب أعلى وا

النسبة للزكاة أو الخمس فهما وبمن هذه المرتبة. 

مسلم الالحّد األدنى للوظيفة المالية التي يجب على 

 أدائها، ولكّن هذا ال يعني أّنه ال ينبغي عليه دفع أكثر

ثر منه فهو مستحب ومطلوب أيضًا بل أكمن ذلك، فلو دفع 

واكرر أنني »جتماعية االهو ضروري لتحريك عجلة الحياة 

لست بصدد مناقشة هذه األحكام الفقهية من زواية 

فقه، وإاّل فهناك بعض الفقهاء من الشيعة ال يرون ال

هاء أهل السّنة ال يرون وجوب فقالخمس واجبًا، وجميع 

 «.يةير الغنائم الحربغالخمس في 

ا نجد أنفسنا على مفترق طريقين فكريين ومصيريين: هن

يوي وأخروي، أو دين معاشي دنافتراق الدين إلى 



ّن األحكام بأيرى « المعاشي»ومعادي، فالدين الدنيوي 

الفقهية واألخالقية كافية إلدارة المجتمع وحّل مشكالته 

معاش ويقع في لجتماعية وأّن حسن المعاد تابع لحسن ااإل

حال في التفكير البروتستانتي في اله، )كما هو طول

« المعادي»خروي األالمسيحية( وفي مقابل ذلك الدين 

مين تأحيث يرى بأّن المقصود األصلي للتكاليف الشرعية، 

السعادة األخروية، وأّما الحياة والدنيوية فهي بمثابة 

ن اك الحياة وال ينبغي لإلنستلمقدمة وقنطرة إلى 

عبارة وباّل بمقدار الحاجة والضرورة، االهتمام بها إ

أخرى، أّن جميع األحكام إّنما هي من جنس العبادات 

ا نعتقد بالدين األخروي فال شك أّن أمر كنّ المحضة، فلو 

الجتماعية من قبيل واالصحة وسائر الحاجات الفردية 

الرهن واإلجارة الجعالة والبيع وغير ذلك تكون من 

دبير هذه األمور، وأّما ا وينبغي علينا تنؤوليتمس

ألصل والغرض منها هو فاالفرائض واألحكام الشرعية 

المثوبة األخروية مضافًا إلى بعض النتائج والفوائد 

دنيوية )من قبيل تهدئة المحيط االجتماعي ورفع ال

يل المثال وجوب دفع الخمس فإّن سبالخصومات(، وعلى 

 المال، لقلب من حبّ واذات لالغرض منه في األصل تطهير ا

ومضافًا إلى ذلك بإمكانه أن يساهم في حّل مشكلة 

محتاجين كما يقول الغزالي. ال أّنه في األصل لغرض ال

سالمية )كما يتصور بعض اإلتأمين نفقات الحكومة 

تكاليف بغض الالمعاصرين( فيجب على المؤمن أداء هذه 

ية يمّثل ؤالنظر عن معطياتها االجتماعية، في هذه الر

حالًّ أساسيًا لمنع وقوع السرقة، ولذلك « السارق يدقطع »

أي قطع يد »ذا التكليف بهفمضافًا إلى لزوم العمل 

جتماعية االيجب التحرك على مستوى حّل المسألة « السارق

للسرقة. فلو قبلنا بهذه الرؤية فإّن دور الفقه في حّل 

 جتماعية سيكون دورًا في الحّد األدنى قطعًا.االالمشاكل 



إذا كّنا نعتقد بأّن هذه األحكام ناظرة للمسائل  كنول

ها حّل هذه التعقيدات وبيان مناالجتماعية والغرض 

غرض من الفقه هو العالجات مثل هذه المشاكل، بمعنى أّن 

تدبير الحياة الدنيا وأّن الفقه علم دنيوي، ففي هذه 

ية في بصورة ال يمكننا القول بوجود مصالح خفية وغيال

يجب أن نتحرك في رؤيتنا لهذه  بلشرعية، األحكام ال

عقل والتدبير الالمشاكل الدنيوية من خالل معطيات 

والبشري، فاذا أنتجت األحكام الفقهية نتيجة مطلوبة 

التجارة والنكاح »ك المشاكل والتعقيدات تلفي حّل 

لقصاص والسياسية وغير واوالبنوك واالجارة والسرقة 

ديلها تبتحرك على مستوى إاّل فالبّد أن نوفهو، « ذلك

وخاصة في أجواء المجتمعات المعقدة والصناعية في هذا 

ينئذ يكون الفقه حاله حال علم الحقوق مثالً وحالعصر، 

طيات تعالج المسائل الفردية معفيما يوفره لإلنسان من 

ضل عالمة أفواالجتماعية في حركة الواقع والحياة، وهذه 

 األدنى.علمًا في الحّد  هعلى كون الفق

علم أّنه سوف يقال: ما المانع من الجمع بين وا

علها في عرض واحد وجالمصالح الدنيوية واألخروية 

هات هيوتكون كليهما مطلوبة لإلنسان على السواء؟ ولكن 

من ذلك، فهذا الفهم للفقه يوصلنا إلى طريق مسدود، 

المصالح ب المشاكل الدنيوية غير منوط حلّ فالتوفيق في 

نونًا صالحًا فيما قاوالقانون إّنما يكون  الغيبية،

واقع اليمّثله من معطيات عاجلة ونتائج صحيحة على أرض 

االجتماعي ال من خالل العواقب اآلجلة. إّن تضخم وتعقيد 

ضع لعامل تدخل المعطيات األخروية في صياغة يخالفقه 

الة غصر موارد الزكاة في اللحاألحكام وإاّل ال معنى 

ه هذلهم سيقولون إّن وضع الزكاة على األربعة. ولع

األجناس الخاصة فيه حكمة غيبية ال نعلمها فعاًل وسوف 

م القيامة. إّن هذه القراءة هي التي يوتتضح فائدتها 

نسان الدنيوية، اإلجعلت الفقه عاجزًا عن حّل مشاكل 



فالفقه إّما أن يكون دنيويًا وتكون اآلخرة في طوله، أو 

 .(66)ع في طوله وال شق ثالثرويًا والدنيا تقأخ

ّد األدنى حلى ضوء ذلك فالفقه الدنيوي هو أقليٌّ وبالوع

حقوقية أساسًا ال تمّثل سوى زواية صغيرة الألّن المسائل 

مجتمعات البدوية المن حياة البشر وتتناسب مع 

ذا هو وهواألولية، وهي في األصل ناظرة لفصل الخصومات، 

 والية الفقيه ليست على مقصود الغزالي عندما يقول: إنّ 

ا تحرك ذى األبدان، هذا أوالً: وثانيًا: إعلالقلوب بل 

ع بينهم خصومة أو تقالناس في خط العدل واالنصاف ولم 

 .(67)عدوان فسوف يتعطل أمر الفقه والفقهاء

ى أّية حال فإّن الفقه سواء كان دنيويًا أو أخرويًا ال عل

يتلخص في الواجب ، يعني أّنه «ألحكاما»يخرج عن دائرة 

تلف كثيرًا عن تدبير يخهذا المعنى ووالحالل والحرام، 

لمجتمع واأمور الحياة ووضع برامج وخطط لسالمة الفرد 
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وتتلخص « مل بالفقهكن العيمهل »بدعوة من أساتذتها بعنوان 

هذه المحاضرة ـ وكما يرى الغزالي ـ أّن الجمع بين المصالح 

وي يدنيوية واألخروية في الفقه غير ممكن، فالفقه إّما دنال

أخروي وتكون الدنيا  أووتكون اآلخرة تابعة للدنيا وفي طولها، 

تابعة لها وفي طولها، وأّما إذا أراد اإلنسان الجمع بينهما في 

يث يحتفظ بمصلحة الدنيا في ذات الوقت الذي يحتفظ بحد عرض واح

دي إلى فقدانهما ونفيهما، يؤفيه بمصلحة اآلخرة، فإّن هذا األمر 

وال بأس بقراءة ما كتبه اإلمام الفخر الرازي في مجال تبعية 

خرة وأّن على اإلنسان أن يأخذ من الدنيا بقدر حاجته، لآلالدنيا 

 قال:

رسالة عبارة عن دعوة الخلق من االشتغال ّن حرفة النبوة والإ» 

قبال على الدنيا إلى االقبال على اإلبالخلق إلى خدمة الحق ومن 

لي، إاّل أّن الناس لّما كانوا صاآلخرة، فهذا هو المقصود األ

ضرين في الدنيا ومحتاجين إلى مصالحها وجب أن يكون لهم خوض حا

ـ  8عالية ـ جالمطالب ال« حاجةالفي هذا الباب أيضًا بقدر 
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في حركة الحياة، إّن التخطيط أو البرمجة عمل علمي 

اتف علوم وفنون مختلفة ال يمكن للفقه تكوبحاجة إلى 

أمرًا  فقه يعدّ الأن يقوم بها، ومثل هذا التوقع من 

الغابات وسالمة البيئة ال  عبثيًا. مثاًل التخطيط لحفظ

ئرة األمور الحقوقية والفقهية، ولذلك فإّن دايدخل في 

فقه وشموليته كالم غير الكالم ذلك الشيخ حول استغناء 

مقبول، ألّن ثراء الفقه إّنما هو في األحكام ال في 

و على برنامج واألدوات. وحتى ثراءه في الحكم إّنما هال

ألقل ال األكثر، وال بأس أن نضيف أيضًا واالمستوى األدنى 

مًا دنيويًا فإّنه علبمعنى أّنه لو كان « الحد األدنى»أّن 

ستتوفر فيه أحكام تتناسب مع أقّل الشروط الالزمة 

نسان في هذه الدنيا وبذلك يمكنه تلبية اإللحياة 

ه يطة، وأّما حاجاتبسحاجات اإلنسان البسيطة لحياة 

ة في هذا الفقه، رالمعقدة في حياة معقدة فغير منظو

ن أخرويًا فهذا يعني أّنه يؤّمن الحّد األقل كاوإن 

رتفع باإلنسان إلى أقل ويواألدنى من السعادة األخروية 

 خطدرجة في المراتب المعنوية لحركة اإلنسان في 

 المسؤولية واإليمان واالنفتاح على هللا.

قه له أحكام ثانوية أيضًا، فمثالً مكن أن يقال إّن الفوي

نظام االجتماعي وأمثال ذلك واجبة الفظ النفس وحفظ ح

جبين يقّدم الواجب واعلى أّية حال وفي صورة تزاحم 

تكاليف، الاألهم، وفي موارد العسر والحرج تسقط بعض 

بحيث ال يعتبر الحكم الضرري حكمًا من األساس وقس على 

الزمًا لحفظ النفس ودفع  ذلك إذا كان التعقيمولهذا، 

عًا أيضًا، وإذا وجد شره سيكون واجبًا الضرر فإنّ 

ضًا، أيالمختصون حالًّ لظاهرة االحتكار فسيكون واجبًا 

وإذا رأى المسؤولون ضرورة أخذ بعض الضرائب لتأمين 

 حكومة فستكون واجبة أيضًا وهلم جرا.النفقات 

ألمور م، هذا هو الصحيح، ولكن ينبغي مع كل هذه انع

مّثل علمًا باألحكام فقط ي :الً أواإللتفات إلى أّن الفقه، 



 مثل إنّ انيًا: وثوال ينتج تخطيطًا وبرنامجًا للحياة، 

هذا الفقه سيتبدل في الواقع إلى حركة عقالنية وبشرية 

ّثله من مصالح دنيوية للناس وحينئذ ال يموعرفية فيما 

ير الدينية، حقوقية غاليختلف اطالقًا مع سائر األنظمة 

الطموح إلى مرتبة الحد األعلى  ةوهذا يعني أّنه في حال

بّد أن نسحب أيدينا من كون الفقه فقهًا وعلمًا دينيًا، ال

إطار حل المشاكل االجتماعية  فيألّن التفسير العقالني 

عالم وال حاجة الوالدنيوية أمر متداول لدى جميع عقالء 

ين بالفقه بعدها لتسمية هذه المقررات والقوان

 حاجة بنا إلى االلتزام مثالً اله الصورة هذالديني. وفي 

علم الحديث في مجال البالتطهير الشرعي، فكلما يفرزه 

قل األالصحة يجب العمل به، والخالصة أّن تحويل الحد 

إلى الحد األكثر في دائرة األحكام الفقهية ينتهي في 

لى نقطة موضوع من األساس والوصول إالالواقع إلى نفي 

حياة. وهذا هو الفي  الصفر على مستوى دور الفقه

مقتضى علمنة الدين في العصر الحديث، فال يمكن القول 

نئذ أّن وظيفتنا تتركز في إجراء األحكام اإللهية في حي

يفتنا تتلخص في سلوك الطريق وظحركة الحياة بل 

الجتماعية من خالل واالعقالني في حّل المشكالت الفردية 

 يات المصالح العرفية.مقتض

من قولنا أّن الفقه يتميز بالثراء  مّما ما تقدوأ

ى مستوى البرنامج علالحكمي على مستوى األحكام ال 

والتخطيط فالمقصود هو الفقه الواقعي وفي مقام 

ثبوت، وإاّل فالفقه الموجود الفعلي ليس له الثراء ال

حكام، ففي موارد كثيرة ينتهي األحتى على مستوى 

ثل هذه وم ،«وغير صحيحة»فقيه إلى أحكام ظنية ال

المجموعة من األحكام التي تحتوي على الصحيح والسقيم 

يمكن تطهيرها من األحكام السقيمة( ال يمكن  ال)والتي 

ئرة الحكم، فال يوجد داالقول بأّنها كاملة وغنية في 

ئر ساعلم كامل، وعلم الفقه الموجود حاليًا حاله حال 



تحرك يية األخرى من جهة عدم كماله وأّنه العلوم البشر

تكامل والصيرورة، وأّما ادعاء أّن علم الدائمًا في خط 

كثر مّما يطمح األالفقه هو علم غني وكامل وفيه الحد 

إليه اإلنسان في دائرة األحكام القوانين فال محصل له 

نى، فهل يراد بالفقه هو العلم الموجود حاليًا، معوال 

الفقه بعد عشرين  أولعصور السابقة، أو الفقه في ا

قرنًا؟ إاّل أن يقال إّن علم الفقه كامل بالقوة ال 

 المباني والمنابع المكشوفة وغير أنّ بالفعل، أو 

صورة يصدق الالمكشوفة للفقه كاملة وغنية، ففي هذه 

هذا الكالم على كل علم ألّن كل علم كامل بالقوة وبشرط 

وإزالة نقاط الضعف فيه ذيبه من األخطاء والنواقص ته

 يع قضاياه صادقة.جم وتكون ليكون كامالً 

 جميع النماذج التي ذكرناها لحّد اآلن تتعلق بـ إنّ  ـ 3

ه النماذج هذه النتيجة، وهي هذونستوحي من « الفقه»

ومن « لدينا»أّن الفقه يمّثل الحد األدنى، ال أّنه يمثل 

ألدنى ينبغي أجل أن نخرج بنتيجة أّن الدين يمّثل الحد ا

 ذا الموضوع.هور أخرى إلى أمإضافة 

مسألة األخرى في هذا الصدد عبارة عن بيان وجه ال

لدين، فإّن كيفية حل التعارض واالتناسب بين العلم 

مة، ولكن مهبين العلم والدين تعتبر بحد ذاتها مسألة 

مع غض النظر عن المناهج واألساليب المتداولة في حّل 

 المتدينين في العالم المعاصر وفي مسألة، فإنّ الهذه 

نها مجتمعنا قد توصلوا ومجميع المجتمعات الدينية 

ى علبأجمعهم إلى هذه النتيجة، وهي أّن الدين ال يأخذ 

عهدته تعليم العلوم الطبيعية، وعلى األقل أّن عامة 

ى هذا الرأي، ولكّن هذا المعنى في علالمسلمين متفقون 

ا الوضوح، وقد هذسنة بمثل الحقيقة لم يكن قبل خمسين 

يقول فيه أّنه « ابن الخالصي»بًا ألحد العلماء اقرأت كت

إلمكان استخراج علم الفيزياء من آيات النور في با

ونة األخيرة ذكر أحد الفقهاء اآلالقرآن الكريم! وفي 



أّنه عندما « ملياآلالشيخ عبدهللا جوادي »البارزين في قم 

صول بهذا الحجم من خالل يكون بإمكاننا توسعة علم األ

« ال تنقض اليقين بالشك»دودة من قبيل عايات مرو

تخراج علم الزراعة من اسوأمثالها فلماذا ال نتمكن 

شريفة البعض الروايات؟ فعلينا بالتوجه إلى األحاديث 

لنستخلص منها العلوم الحديثة. وهذا الفقيه نفسه 

صناعة  ر: إّنه باإلمكان استيحاء علمآخيقول في مكان 

 السفن من قصة نوح.

عيات الغريبة ال تنحصر بالمسلمين وثقافتهم ده المهذ

مجتمعات المسيحية واليهودية تعاني الالدينية بل أّن 

ضًا. وهناك تجارب أيمن هذا النمط من التفكير الديني 

ي ففعلمية مماثلة في المجتمعات الدينية األخرى، أجل 

ذه األفكار السقيمة هذا العصر ال نجد من يعتقد بمثل ه

د مّنا يتوقع على مستوى الجد أحال وإاّل ما ندر. 

فيزياء أو الوالحقيقة أن يعلمنا النبي األكرم علم 

الكيمياء أو علم النجوم أو الطب أو الهندسة أو 

ندما نجد في بعض الروايات إشارات وعالجبر وأمثالها. 

ذه األمور لهمن هذا القبيل فهي تنطلق في بيانها 

 هذه األمور ذاتية نّ العرض تمامًا، أي أّنها ال تعني أب

دين. وفقدان مثل هذه التعاليم واإلشارات المن جوهر 

صًا في الدين أيضًا، فإّن نقفي النصوص الدينية ال يمّثل 

م ال عارسالة النبي في األساس وكذلك األنبياء بشكل 

تتمحور حول تعليم الناس هذه العلوم، وأّما اإلشارات 

هي على سبيل فنصوص إلى هذه المسائل الواردة في ال

يكون بمقتضى الدين  الالهامش وبالعرض وتعليمهم لها 

بالذات بل خارج دائرة الرسالة السماوية للنبي أو 

مام. إّن الوصول إلى هذه النتيجة وقبولها ينتج اإل

ك حّل مشكلة التعارض بين ذلثمرات وبركات كثيرة، ومن 

ي وهنى أننا نصل إلى هذه النتيجة العلم والدين، بمع

ّنه ال ينبغي لنا النزاع والنقاش بجدّية حول األمور أ



نصوص الدينية واإللتزام بها من الالعلمية الواردة في 

ع قبولنا فمموقع االصرار وأّنها تمّثل الحق والواقع، 

وتصديقنا بهذه النتيجة يكون بإمكاننا التحرك خطوة 

ديق هذه القضية، وهي أّنه ى مستوى تصعلإلى األمام 

خطاب ورسالة  لهبناء على هذه الفرضية فإّن الدين 

موجهة للناس في مقام بيان األحكام ومسائل العلم، 

خطاب يمّثل الحد األدنى وهو متفرع على أصل الوهذا 

 يمّثل األصل لها. فال أحد والالرسالة، ال الحد األعلى 

 فيلواردة بإمكانه أن يدعي أّن النصوص الدينية ا

األكثر في دائرة هذا العلم، أي  قضايا الطب تمّثل الحدّ 

كثر من المسائل الطبية الالزمة األأّنه عّلم الناس الحّد 

 أو الممكنة للناس.

د أّن العلوم ال تنحصر فقط بالعلوم الطبيعية بي

القتصاد والسياسة كاوالتجربية، فهناك علوم إنسانية 

علوم؟ القوله في مجال هذه وعلم االجتماع. فماذا يمكن 

ث مازال مستمرًا في دائرة هذه العلوم ونحن ال حإّن الب

ه المرحلة ولم نتجاوزها. فلحد اآلن هذنزال نراوح في 

ئرة العلوم دالم يحصل إجماع بين العلماء في 

اإلنسانية على مستوى قضايا هذه العلوم كما هو الحاصل 

تي تمّثل حصيلة لنسبة للعلوم الطبيعية والتجربية البا

ة، ولكن من الواضح لكل من َخُبر ليطوتجارب تاريخية 

طبيعة وتاريخ  فيهذه العلوم وكانت له ممارسة فكرية 

هذه العلوم أّن الحكم في هذا المورد مثل سائر 

سابقة، فحكم العلوم اإلنسانية من اقتصاد الالموارد 

له حال العلوم الطبيعية حاوعلم النفس وعلم االجتماع 

سالم، اإلن، ومنها اوالفيزيائية. فليس الغرض من األدي

تعليم الناس العلوم الطبيعية والتجربية وال تعليمهم 

أننا في مورد العلوم اإلنسانية  أيالعلوم اإلنسانية، 

هذه  فيينبغي أن ننظر إلى الدين وأحكامه الواردة 

الدائرة بنظر الحّد األدنى، فعلى فرض أّن الدين بّين 



ل الحد ثّ مور في هذه الدائرة فهي تماألبعض للناس 

تقد بأّنه يمكن يعاألدنى واألقل، وحتى بالنسبة لمن 

استخراج بعض أحكام هذه العلوم من النصوص الدينية 

يدعي اطالقًا أّن الدين مثاًل يهدف إلى تعليم  الفإّنه 

جتماع في الحد األكثر. االالناس علم االقتصاد أو علم 

 صواب، فالللء واضح البطالن ومجانب فمثل هذا االدعا

يمكن اطالقًا استخراج علم االجتماع بجميع تفاصيله 

متدادته من الدين، وهكذا علم االقتصاد وعلم النفس وا

تي مّر بها مجتمعنا في األعوام الوغيرها. والتجربة 

مبذولة إلثبات الاألخيرة أثبتت بوضوح عدم جدوى الجهود 

ه هذّن مباني ومرتكزات ومسائل إ. ف(68)صحة هذه المدعيات

العلوم مستقلة عن الدين فيما تمّثله من بحوث ومناهج 

معنى يمّثل أفضل عالمة على التمايز الودراسات، وهذا 

ديان جاءت األالماهوي وبينها وبين الدين. فلو أّن 

لتعليم الناس هذه العلوم فلماذا ال نجد في األوساط 

الجتماع أو بعلم النفس لمًا باالقتصاد أو باعاالدينية 

 ماذا لم يستخرجولبالمعنى السائد في هذا العصر؟ 

مؤسسو هذه العلوم مبانيهم ونظرياتهم العلمية من عمق 

تعليمات والنصوص الدينية؟ مضافًا إلى وجود تعارض ال

لقضايا الدينية مع قضايا هذه وابين بعض التعاليم 

 أحدهما أنّ  العلوم حيث يعّد شاهدًا آخر على تباينهما ال

 مشتق من اآلخر.

                                                           

وطالب الحوزة  لقد بذلت جهود كبيرة من قبل اساتذة ـ 68

)التي تدار باشراف  قم فيا والجامعة في مدرسة باقر العلوم

أسلمة العلوم وكانت  الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي( من أجل

ور خمسة كتب في علم االجتماع اإلسالمي وعلم النفس صدالنتيجة 

وين بعض العلوم الجديدة وأضيفت تداإلسالمي وأمثال ذلك حيث تّم 

بتدائية إلى االوأحيانًا أضيفت بعض النقود « ميالاس»إليها كلمة 

محتويات هذه العلوم من دون اتباع منهج علمي مستقل في هذه 

سيس مبان جديدة أو تعاريف مغايرة لما هو تأعملية وال ال

 السائد في تفاصيل هذه العلوم.



ب الظاهر سعد الفقه والعلم نصل إلى األخالق، فحب ـ 4

ر ملجأ لنا في إطار هذا البحث. فمن آخأّن األخالق تمّثل 

ّثل الحد يمالممكن أن نقبل بيسر مقولة أّن الفقه 

األدنى، مثاًل ال يحتوي في مضمونه على جميع أحكام 

م يتكفل بيان لصحة، أو أّن الشرع لواالنظافة 

 يمكن والالنظريات في العلوم الطبيعية واإلنسانية 

علم االجتماع االقتصاد وأمثالها بشكل كامل من  جاستخرا

نصوص الدينية، ولكن ماذا نقول بالنسبة لألخالق؟ إّن ال

مهّمة لإلنسان من الدين أن يعّلمه الإحدى التوقعات 

ن القبيح حسن مالالفضائل والقيم األخالقية ويبّين له 

والفضيلة من الرذيلة في دائرة الفعل األخالقي ويسلك 

لسعادة ويبعده عن أجواء الشقاوة والرذيلة. ايق طربه 

ا المجال يمّثل الحد األكثر هذفهل أّن متاع الدين في 

دين يمّثل الأو أقل؟ وأساسًا األشخاص الذين يرون أّن 

قع الحد األكثر على مستوى العمل والممارسة في الوا

جتماعي فإّنهم يستوحون هذا المعنى من دائرة األمور اال

عد ذلك يتحركون على مستوى تعميم وبالدين  األخالقية في

ئر تفاصيل وأقسام ساهذا المالك بدون مسوغ عقالني إلى 

الدين، أي أّنهم يتصورون أّن الدين جاء بتعاليم 

القية كاملة للناس وبّين لهم جميع المسائل التي أخ

قاوتهم، وإاّل فسيكون الدين ناقصًا وشبسعادتهم  تتصل

ميم هذه تعا انطلقوا في نعلى هذا األساس، ومن ه

الشمولية األخالقية للدين إلى سائر األبواب األخرى. 

 سؤال األصل: ما حكم الدين في دائرة األخالق؟الولكن 

أجل التوصل إلى هذه الحقيقة، ال بأس في البداية  من

خالقية إلى قسمين أو طائفتين األلقيم أن نقوم بتقسيم ا

 كون إنّ خادمة. لكبيرتين:القيم المخدومة والقيم ا

يمكن لحاظها من « خادمة»أو « مخدومة»القيمة األخالقية 

بتها إلى حياة اإلنسان في حركة الواقع نسخالل 

القيم األخالقية  مناالجتماعي، بمعنى أّن لدينا طائفة 



لحياة اإلنسان، وهناك طائفة التي تمّثل هدفًا نهائيًا 

خدمة  القيم األخالقية التي تقع في إطار منأخرى 

تي تمّثل هدفًا الاإلنسان في هذه الحياة. فالقيم 

للحياة نسميها القيم المخدومة، أي أننا نتحرك في 

ل خدمتها وتحققها في أجواء حياتنا، أجحياتنا من 

 ل الحياةأجوأّما القيم التي تخدم الحياة ومن 

فنسميها بالقيم الخادمة، والحقيقة أّن حجمًا عظيمًا من 

قيم األخالقية التي تبحث في علم األخالق هي من المنظومة 

% من القيم األخالقية  99 أنّ قبيل القيم الخادمة، أي 

تعبير وبخادمة لحياة اإلنسان، وواحد منها مخدومة، 

ياة آخر أّن الغاية من األخالق تتلخص في كونها خادمة لح

تبّين وتكشف له الطريق للحياة السعيدة،  أياإلنسان، 

تصل بشكل وثيق بنمط وتمة لحياته دفهي تابعة وخا

 حياته وسلوكياته.

أي أّن « إّن لكل مقام أدب خاص»قول األخالقيون: وي

األدب المتناسب مع ذلك  عنأخالقية المقام عبارة 

 يشونيعالمقام. فأحيانًا يعيش الناس الحرب وأخرى 

الصلح، فالحرب لها آداب وأخالق خاصة بها والصلح له 

الحرب »عّبر علماء الدين بأّن يضًا، وكما أيآداب 

ارسة الخدعة والكذب والمكر مم، ففي الحرب تجوز «خدعة

يحق لك  المع العدو. هذه هي أخالقية الحرب، ولكن 

التعامل مع اآلخرين في حاالت الصلح والصداقة من موقع 

لكذب. ومثال آخر أّنك في حاالت الخلوة يحق خدعة أو اال

لك أمام اآلخرين وفي ذكن ال يحق لك وللك التعري، 

لك هو أدب مقام وذحضورهم، فهذا هو أدب الحضور، 

 الخلوة.

قرأ في رسالة أميرالمؤمنين إلى ابنه اإلمام الحسن ون

ّثل في الغالب القيم الخادمة تمتوصيات أخالقية كثيرة 

بنه: الليه السالم()عيل المثال يقولللحياة، على سب

مك وأكرم عشيرتك حفظ لسانك وليكن صمتك أكثر من كالا»



من هذا القبيل من التوصيات ما و «يقًا...صدوال تتخذ 

ستر ذهبك وذهابك ا»ورد في روايات أخرى أيضًا: 

 .«ومذهبك

يعّد فضيلة، وهل أّن الصمت نفسه « الصمت»آلن هل أّن وا

كالم الكثير قبيح ذاتًا؟ كال األمر الله حسن ذاتي وأّن 

حياة في النظم الليس كذلك، فالصمت كان يمّثل أدب 

المستبدة سابقًا، وأساسًا ال تتيسر الحياة وحفظ النفس 

ك المجتمعات إاّل من خالل مراعاة هذا األدب، ففي تلفي 

فرد بسب اظهار عقيدة مخالفة الالمجتمع الذي يعاقب 

رض الخطر معته وحيثيته في وتكون نفسه وماله وسمع

ته كوالتهديد، فال يجد الشخص حينئذ مجااًل في حر

جتماعي إاّل من خالل إخفاء عقائده وثروته. االوتفاعله 

راز أمنه والعيش برفاهية احفمثل هذا الشخص من أجل 

طريق الواطمئنان يجد نفسه مضطرًا إلى سلوك هذا 

فسيواجه  واستخدام هذا األسلوب، وفي غير هذه الصورة

ة وقد يسقط في حياته، هذا هو معنى القيم جمّ مصاعب 

 لخادمة.ااألخالقية 

و أخذنا بنظر االعتبار قضية الصدق والكذب، فهذه من ول

كنها تعتبر أخالق خادمة ال مخدومة. ولاألخالق العامة، 

 الصدق ألجل الحياة. إنّ فليست الحياة من أجل الصدق بل 

دق من بصل بصدق ونتحدث فنحن ينبغي علينا أن نتعام

 نأجل أن نعيش في حياتنا االجتماعية من موقع األم

متقابل والثقة المتبادلة لنحقق في الواالعتماد 

ا نتعامل مع كنّ واقعنا االجتماعي عالقات سليمة، فلو 

البعض بأدوات الكذب فال يمكننا أن نعيش حياة 

« ظاهرة الرشوة»تقرة وسليمة. وهكذا في مساجتماعية 

تقدنا الروابط افهي خلق سىء، لماذا؟ ألّنه إذا ف

نت المسائل االدارية االقانونية واالصولية وك

خذ طريقها من خالل الرشوة فإّن حياتنا تتوالقضائية 

الرتباك واالهتزاز. وااالجتماعية ستتعرض للخلل 

فالمجتمع إّنما يعيش الحياة السليمة فيما إذا تّم 



ى حّد، والبّد من االلتفات ه الرذائل إلى أدنهذاختزال 

قيم خادمة للحياة فال الإلى أننا عندما نقول إّن هذه 

نقصد التقليل من قدرها ومكانتها أو تهميشها، بل 

يان كيفية كونها خادمة فقط، فالصدق ليس حسنًا لب

يحًا بذاته، فالحسن والقبح لهذه قببذاته والكذب ليس 

عطيات في موالقيم بسبب ما تثيره من مسائل ونتائج 

حركة الحياة واإلنسان، فنتيجة الصدق هي خلق عالقات 

ابط متينة مع اآلخرين، ونتيجة الكذب ويمة ورسل

لرذائل األخالقية الواردة في وابالعكس. فأغلب الفضائل 

 النصوص الدينية هي من هذا القبيل.

ي مقابل ذلك هناك رذائل أخالقية تخلق التعارض بين وف

ه وتحول حياته إلى حياة قلقة وغير ارجوخداخل اإلنسان 

التخلص من هذا  أجل منمستقرة، ولذلك يتحرك اإلنسان 

خفاء وإالتعارض الفردي أو الجمعي على مستوى مراقبة 

هذه الرذائل في محتواه الداخلي أو على مستوى حياته 

 ما تمّثله من عالقات ومناسبات مع اآلخرين.فياالجتماعية 

ومة فشيء آخر، فهذه قيم تمّثل ا مسألة القيم المخدأمّ 

ه في خدمتها، تنسان بحيث تكون حيااإلهدفًا أعلى لحياة 

ياته اطالقًا، وهذه لحفلو لم تكن هذه القيم فال قيمة 

القيم قليلة في األصل وتقع في دائرة ما يعشقه 

، «الحياة نفسها»أو « اإلنسان»أو « هللا»ل مثاإلنسان، 

ع جميع ثقله وضلدين والنقطة المهّمة هنا هي أّن ا

 وتوكيداته وتوصياته على القيم المخدومة، وليس كذلك

وهي األكثر في تفاصيل »لنسبة للقيم الخادمة، با

يفية حياة اإلنسان وعالقته وكالتي تتصل بمستوى « القيم

 ائل.فضال « آداب»مع اآلخرين، فهي في الحقيقة 

لتبدل دما يقال إّن القيم األخالقية تعرضت للتغيير واعن

لمراد هو القيم الخادمة ال فافي العالم الجديد 

التطور والتمدن الحضاري  ثالمخدومة. ففي بح

مجتمعات البشرية المعاصرة نرى أّن التحول والتبدل لل

خالقية يختص بالتحول في القيم األعلى مستوى القيم 



ب المقام مثل: أدالخادمة ال المخدومة. فاألخالق تعني 

الخلوة، أدب الصف، أدب النفس، أدب أدب الحرب، أدب 

قد تكون مفردة  اوهن»خلق، أدب الرب و... غير ذلك. ال

« طلح )الثقافة( في االستعماالت الجديدةمص)أدب( تعادل 

دب الخاص به سيتبدل األولذلك فلو تبدل المقام فإّن 

بل تبعية الخلق « النسبية»حتمًا، وهذا ال يعني 

ل عندما يكبر فإّن لبسه قضيات المقام، كما في الطفلم

ءات اتناسب مع حجم بدنه، واالستثنويالبّد أن يتبدل 

ميع علماء األخالق فجاألخالقية شاهدة على هذا المعنى، 

قالوا بجواز بالكذب في بعض المواقع، لماذا؟ ألّنه 

دما يتبدل المقام، يتبدل األدب المتصل به تبعًا، عن

ألّن نسبية األخالق  خالق اطالقًا،األوهذا ال يعني نسبية 

قيم الإّنما تكون إذا قلنا بالنسبية في دائرة 

دومة، إّن للقيم الخادمة آدابًا تتصل بالمقام خالم

ل تحول يطرأ على حركة وكوالمكانة لهذه القيم، 

الحياة فإّن ذلك سينعكس حتمًا على مواقع القيم 

أي القيم الخادمة »خالقية المتصلة بواقع الحياة األ

 «.للحياة

ا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن التحوالت المهّمة هذ

فردية واالجتماعية تتصل الياة حالواقعة في عمق ال

حياة المباشرة بالتحوالت المعرفية لنا فيما يخص آفاق 

واإلنسان. وهذه النقطة مهّمة جّدًا، فاإلنسان يعيش 

آفاق معرفية، إّن حياة اإلنسان  منبمقدار ما يمتلكه 

معارف صارت الصبحت حياة معقدة بسبب أّن المعاصر أ

ن يعيشها الناس امعقدة، والحياة البسيطة التي ك

شئة من تصوراتهم ومعارفهم البسيطة عن ناالقدماء 

لزراعة الصناعية فاالطبيعة والمجتمع واإلنسان. 

والزراعة غير الصناعية كليهما حصيلة معرفتين عن 

وكذلك الحياة  رض والبذور واألنعام وقوى الطبيعة،األ

ناس وخاصة فيما يتعلق الالسياسية التي يعيشها 

بالعلوم اإلنسانية الجديدة، فهي بدورها انعكاس 



عيشة الناس الجديدة وكذلك هي سبب وعلة لها، وبما لم

حّد األدنى فيما يختزنه من للأّن الدين يمّثل بيانًا 

حياة للالعلوم اإلنسانية، فلذلك يكون بيانه بالنسبة 

 بالحّد األدنى أيضًا.« واألخالق»اب المعيشة وآد

نالحظه من نمط الحياة  لعالمة الواضحة لذلك ماوا

طلق من عمق المعارف تنالجديدة للبشرية والتي ال 

الدينية، فلم يطرح أي فقيه من حيث هو فقيه علومًا 

نولوجية وحياة تكنيكية. فالنمط الجديد للحياة أمر تك

بدون أن يكون وراءه أي فكرة توماتيكية اويتحرك حركة 

ًا في هص لم نسمع أّن فقيأخأو تخطيط مسبق، وبشكل 

رق أو الالعالم اإلسالمي تحرك على مستوى إلغاء نظام 

نظام االقطاع واالستبداد. فالفقه كان يتحرك دائمًا 

لواقع البشري ويصدر أحكامه في واتبعًا لحركة الحياة 

ّن النظام ألمع، إطار النظام الموجود في واقع المجت

الفقهي هو نظام أقلي ال أكثري، ولذلك كان نظامًا 

م يتأسس لغرض بناء الحياة، بل هو فلًا وتابعًا، ظمحاف

خالقية من هذه األناظر إلى حياة البشر بالفعل. واألمور 

الجهة تشبه تمامًا الفقه والحقوق. فالمعرفة البشرية 

، ومع تغيير تي تقود اإلنسان في الواقع التاريخيالهي 

وكذلك حياتهم »ضًا أيمعارف البشر تتغير حياتهم 

 ال بالعكس.« مهم الدينيهالدينية وف

لى هنا اتضح دور الدين ونسبته إلى علم الفقه ـ إ 5

إلنسانية، واآلن ماذا يمكن أن واوالعلوم الطبيعية 

لفلسفية وانقول في باب العقائد والنظرة الكونية 

تحرك في باب معرفة هللا، للعالم؟ فهل أّن الدين ي

بنحو  ،سعادة والشقاوة األخرويةالالمعاد، والقيامة، 

دين في الالحد األدنى أو الحد األكثر؟ أنا أعتقد أّن 

هذه الموارد أيضًا يتحدث على مستوى الحد األدنى، وال 

كنه إثبات أّن الدين تحدث عن الحقيقة اإللهية يمأحد 

، بل إّن عكس هذا المطلب كثراألوصفات هللا تعالى بالحّد 



علم ل اأنّ هو الصحيح، وعلى سبيل المثال نحن نعتقد 

 اإللهي غير محدود وال يخفى عليه شيء:

َما َيْعُزُب َعْن َربّ َك م ْن م ْثَقال  َذرَّة ف ي االََْْرض  َواَل ف ي وَ )

 .(69)(سََّماء ...ال

كن بالنسبة إلى كيفية تعلق علم هللا بالمخلوقات فقد ول

ريات واختار هو آخر األمر نظرية نظر المال صدرا سبع ذك

ّثل رأي يمثامنة، وال يمكن القول أّن رأيه المختار 

ارثذوكسية دينية على نحو مطلق. فقد استعرض المال 

يع روايات اصول الكافي ونقل قول الحكماء جمصدرا 

موضوع، ولكّنه ال يمكن الوالفالسفة اآلخرين في هذا 

المال صدرا قد أصدر الرأي النهائي  القول أبدًا أنّ 

مقولة العلم اإللهي في هذا الميدان. فلو للقطعي وا

ناس الحّد األكثر من المعارف الكان الدين يطرح على 

نصوص الاإللهية في هذه المواضيع فنبغي أن تكون 

والخطابات الدينية أكثر مّما هو موجود بكثير، في حين 

موارد بكل تفاصيلها يتحّدث في هذه ال لمأّن الدين 

تالف الحكماء اإللهيين اخذلك  ومتغيراتها، والشاهد على

تضح من ويفي آرائهم فيما يطرحونه من نظريات وآراء، 

ذلك أّن أكثر هذه الكشوفات واالبداعات هي من معطيات 

فلسفي، وهكذا الحال بالنسبة لصفات هللا األخرى. الالفكر 

ة للفكر اإلسالمي هي كالمية المهمّ الإّن أحد المعضالت 

تقدون أّن هللا يعيع المسلمين مفج« كالم الباري»مسألة 

تعالى قد تحّدث مع أنبيائه ورسله، إاّل أّن الكالم كله 

 كيف يتكلم؟ ونفس هذه المشكالت الكالمية نجدها هللافي أّن 

مسيحي أيضًا، وهذه النزاعات الفكرية لم الفي الالهوت 

عت هذه النزاعات وقالقًا، فلماذا تجد لها حالًّ نهائيًا اط

مستوى العقائد الدينية؟ أليس في ذلك  ىوالبحوث عل

لة على أّن المتون الدينية لم توفر اجابة واضحة دال

 رحها الحكماء والمتكلمون؟يطلعالمات االستفهام التي 
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د ورد في نهج البالغة أّن أميرالمؤمنين سئل ثالث وق

 ليه السالم()عاإلمام د أجابوقمرات عن مسألة القدر، 

لكوه. تسريق مظلم ال ط»أجوبة:  ن هذه األسئلة بثالثةع

هذه التوصية ف «بحر عمق ال تلجوه، سّر هللا ال تتكّلفوه

لحذر والسكوت وعدم تكّلف السؤال يعني أّن هذا البحث با

جمال، فحتى لو قلنا إّن الشارع أو أئمة اإلورد بطريق 

كالم في هذه البسط الدين كانوا يرون أّن تفصيل و

يضًا سنصل إلى هذه النتيجة، أالمسائل ال ينفع الناس، ف

 الحّد األكثر من المطالب الممكنة لم ترد في أنّ وهي 

دين. وهكذا الكالم بالنسبة الخطاب الشارع وفي متون 

قعة حكمًا واللحوادث الواقعة أيضًا، فعلى فرض أّن لكل 

بالبحث، وهي أّن فقهيًا، فإّن هذه النقطة تبقى جديرة 

ّبما ال يوافق المصلحة، ريع هذه الموارد جمبيان حكم 

 كن.ممأو لم يصل إلينا، أو أّنه غير 

ّن تاريخ المعرفة الدينية يشهد على ازدياد حجم ـ إ 6

ستمرار، وهذه الزيادة ليست منوطة باالمعارف الدينية 

لسّنة بل يعود واكلها بعملية االستنباط من الكتاب 

ما يبذله المؤمنون من ممارسات على مستوى بعضها ل

 ف والتجربة لديهم.شكال

لى سبيل المثال لو أخذنا بنظر االعتبار مفهوم وع

ارات لهذا المفهوم في النصوص إشحيث نجد « العشق»

راحة عن الحّب بصالدينية، مثاًل القرآن الكريم يتحّدث 

ا هذشارات إلى هناك إو (70)(ح بُُّهْم َوُيح بُّوَنُه....يُ )اإللهي: 

األمر في الروايات أيضًا، ولكّن ما ورد في هذه النصوص 

دًا سعة هذا المفهوم في كلمات األدب أبالدينية ال يمّثل 

توى بسط هذا مسالعرفاني، فالعرفاء تحركوا على 

المفهوم وأضافوا له من معطيات تجاربهم، ولذلك ما 

م ينا اآلن من المعرفة في إطار هذا المفهولديوجد 

صورة والمضمون مّما هو موجود الى مستوى لأوسع وأعمق ع

حّدث في مورد يتفي النصوص، وهذا يشير إلى أّن الدين 
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المسائل المهّمة والدقيقة مثل مفهوم العشق من موقع 

دنى ال األكثر. وأّما السّر في أّن الدين يختار األالحّد 

 ه الموارد فهو أّن مؤسسهذعنصر اإلجمال في حديثه عن 

 الللمسيرة الدينية من حيث هو قائد  دالدين، والقائ

يتحّدث بأي كالم أو يتحرك لممارسة أي عمل مهما كان 

ويض كشف وممارسة الكثير من األفعال تفمضمونه، بل ترك 

ب عليهم أن يتقدموا يجواألقوال إلى المتدينين الذين 

لفكرية. واخطوة في طريق االبداع والممارسة العملية 

ن بعض معاصريه بكالم جميل عشمس التبريزي  ويتحدثّ 

قول: إّن الشخص الفالني ال يتحرك في خط المتابعة. وي

وردت في عّدة موارد « المتابعة خطال يتحرك في »فعبارة 

د في كلمات محيى ورمن كلمات شمس التبريزي. ومنها ما 

والمراد من »الدين بن عربي وبايزيد البسطامي، 

ود شمس التبريزي صومق« بي األكرممتابعة، متابعة النال

صًا كبايزيد البسطامي الغارق في شخمن هذا الكالم أّن 

ر الزعامة أمسكر العشق ليس قائدًا وال تابعًا، ألّن 

والرئاسة وكذلك التبعية كالهما متفرعان على الوعي 

ي مقام المتابعة نرى أّن المماثلة شرط ففوالنباهة. 

، ولكن ةلم خاصعال وله فيها، نعم إّن سكر العشق جمي

القائد ال يمكنه أن يعيش حالة السكر هذه ورّبما يمنع 

نهى عن سلوك هذا الطريق، ولكّن أتباعه يمكنهم وي

لوصول إلى هذه المرتبة. إّن وااكتشاف هذا العالم 

القادة الدينيين وغير الدينيين يعيشون في اطر 

مّثل حدوديات تاريخية واجتماعية وإنسانية، فاللغة توم

طر. والنبي ال يمكنه أن ال يتحّدث االهذه  رأسهل وأصغ

ى قومه. لدبأي لغة، أو يستخدم لغة غير متداولة 

ولذلك نرى نبي اإلسالم تحّدث مع الناس باللغة العربية، 

ادشت باللغة الپهلوية مضافًا إلى أن األنبياء زروتحّدث 

قدار ما يتحملونه بممأمورون بأن يكّلمون الناس 

ناس الحن معاشر األنبياء أمرنا أن نكّلم ن»كونه ويدر

هذه القيود والمحدوديات ال يمكن ف ،«على قدر عقولهم



كذا في مسألة عدم انشاد نبي اإلسالم وهاجتنابها. 

دما أراد أن ينقل عنللشعر وحتى أّنه ورد أّن النبي 

ال لئشعر سحيم عبد بني الحسحاس نقله بشكل غير موزون 

 عر:ينطق لسانه بالش

ى الشيب واإلسالم للمرء فك***ن تجهزت غازياً إيرة ودع عم

 شير القرآن إلى هذا المعنى:ويناهيًا  

 .(71)(َما َعلَّْمَناُه الشّ ْعَر َوَما َيْنَبغ ي َلُه...وَ )

يس معنى هذا الكالم أّن الشعر أمر سيء وقبيح، أو أّن ول

بل  ،م قول الشعر وانشادهلهأتباع النبي ال ينبغي 

اه أّن النبي بما له من مقام النبوة والزعامة معن

دينية ال ينبغي أن يخلط كالمه بشعر. فال ينبغي للنبي ال

المه بحيث يقال إّن قوة الخيال في وكأن يتحرك في عمله 

رفاته. وخاصة إذا تصهذا النبي شديدة وحاكمة على 

علمنا أن ّ العرب الجاهليين كانوا يرون أن الشياطين 

ء، ولكن هذا القيد وهذه المحدودية غير للشعرا يحتو

مكنهم أن ينطلقوا في تبليغ الدين فيموجودة لألتباع، 

شعرية، فقد المن موقع االستفادة من الشعر والتجربة 

كان اإلمام علي، وخالفًا لرسول هللا، ينشد الشعر أو على 

تخدم بعض األبيات الشعرية في كلماته وخطبه يساألقل 

يدة في نهج البالغة تمّثل استشهاد عدماذج نحيث توجد 

ري منسوب لإلمام شعاإلمام علي بالشعر، وهناك ديوان 

 أيضًا.

لى أّية حال فالقائد والزعيم الديني يعيش بعض وع

يشها األتباع. فالنبي ال يمكنه يعالقيود واالُطر التي ال 

الة وحأن يتحرك في عمله الرسالي من موقع العشق 

لكّن هذا ال يعني منع األتباع من لعشق، واالسكر من شدة 

تجارب، وعلى سبيل المثال أيضًا لننظر الممارسة هذه 

فًا لبعض عرفائنا كشإلى المالمتيين، وهذا بدوره يمّثل 

ومتصوفينا، فعندما يتلوث المجتمع الديني بأشكال 

فساد واالنحطاط وتتفشّى ظاهرة التجارة بالدين ال
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لمصلحين والخيرين ّن افإوالرياء والتفاخر بالتدين 

ألمراض. وايرون في حالة المالمتية عالجًا لهذه النواقص 

)المالمتية تعني التظاهر بالفسق وعدم اجتناب القبائح 

لوم من ق بل اآلخرين، وممارسة األعمال التي الوما يثير 

وحتى أّن الغزالي وهو «. خريناآلتسقط اإلنسان في نظر 

حتياط يقول: إّن الاطريق  كالفقيه والمفتي الذي يسل

ذات البعض أرباب القلوب ومن أجل تطهير قلوبهم من حّب 

واألنانية وسحق مكانتهم االعتبارية لدى الناس، يقومون 

آنية الخمر ليظن المتدينون بأّنهم  فيبشرب الماء 

غزالي يقول الفساق وال يبالون بأحكام الدين، ثم إّن 

ل من الناحية من إشكا بعد ذلك: إّن هذا العمل ال يخلو

كّن أرباب القلوب يعرفون كيف يتخلصون من ولالفقهية، 

غزالي ال يفتي في هذه الهنا نرى أّن . ف(72)هذا الخطأ

المجال بحكم فقهي وال يتحّدث عن حرمة هذا العمل 

راحة. فقد كان عالمًا ومطلعًا بخطورة رذيلة حّب بص

له  ى درجة أّن اإلنسان يجوزإلالجاه واألنانية والغرور 

ه. يدتهشيم رأس هذه األفعى بأي حجر أو أداة في 

والملفت للنظر أّن الفقيه الشيعي المرحوم الفيض 

على . و(73)غزالي هذا ويرى صحتهالالكاشاني يمضي قول 

يأمر  يمكنه أن الأّى حال فاإلمام والقائد لمذهب معين 

أتباعه بسلوك طريق المالمتية والتظاهر بالفسق ولكّن 

المذهب والدين يمكنهم أحيانًا، ومن أجل باع هذا أت

روحية، االستفادة من هذه الطريقة العالج بعض األمراض 

لنسبة لهم بافي واقع الحياة وال يمّثل هذا العمل 

 انحرافًا في مزالق الخطيئة.

تحدث اعتباطيًا، وأصحاب  م هذه الكشوفات والتجارب لإنّ 

ركون في نوا يعيشون هاجس اإليمان ويتحكاهذه الكشوف 

 عمال حفظًا لذات الدين.األخط المسؤولية ويرون في هذه 
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ّن الدين الذي يعتبر نفسه خالدًا وخاتمًا لألديان ـ إ 7

ستمرار في الحيوية سوى إيجاد نقطة لالليس له طريق 

بشر وفي جميع المشتركة يجتمع عليها جميع أفراد 

األدوار واألعصار ويتجنب التورط والتوغل في الفروع 

لحواشي والشؤون الخاصة في بعض المواضع والمقاطع، او

له حال الثوب، خاص بمجتمع معين أو حاوإاّل فسيكون 

صة ال أكثر. إّن خامنطقة معينة أو مرحلة تاريخية 

 االمراحل التاريخية والمجتمعات البشرية تختلف فيم

نها فيما تمّثله من تنوع عظيم ومحّير بحيث أّنه ال بي

ل النظر إلى الحّد األقل الذي خالإالّ من  يتسنى مخاطبتها

دينية في دائرة التشترك فيه جميعًا، وتكون االطروحة 

المنهج واألحكام منصبة على هذا القاسم المشترك، 

الّفكيف يمكن سن القوانين التي تصلح للمجتمع البدوي وإ

لصناعي وما بعد الصناعي على السواء، بحيث واالرعوي و

جميع ويحّل مشكالت الجميع للنافعًا يكون هذا القانون 

بًا في مرحلة ثوبنحو واحد؟ كيف يمكن أن يرتدي اإلنسان 

الطفولة ويرتديه في مرحلة الشباب والكبر، ويكون 

رجل والمرأة على السواء؟ إّن مثل هذا الثوب للصالحًا 

ذا هو معنى الحّد وهألكثر من ستر العورة،  عال ينف

 حكام الدينية.األدنى واألقل في دائرة األ

ّن تاريخ جميع األديان يشهد على أّن يد الجعل ـ إ 8

نت مبسوط وفاعلة في جميع كاوالتزوير والتحريف 

سماوية لليهود الاألديان. ويعتقد المسلمون أّن الكتب 

وكذلك يعتقد عامة  والنصارى قد أصابتها يد التحريف

مسلمين أّن الروايات اإلسالمية لم تقع بمنأى عن ال

روايات التي قيلت ولم تصل اللتحريف. فما أكثر ا

لنافعة واإلينا، وما أكثر المالحظات والنقاط الجيدة 

التي لم تطرح على بساط المعرفة الدينية ولم تصل 

روايات المجعولة والكاذبة الإلينا، وما أكثر 

 غضالتي بين أيدينا ونحن ال نعرفها. )مع  ةوالمضل

اصة االخباريين يعتقدون النظر عن أّن بعض الشيعة وخ



لنسبة للقرآن الكريم أيضًا( ولذلك فإّن بابهذا المعنى 

صًا جّديًا في نقالنصوص والمتون الدينية تواجه 

منظومتها المعرفية وقد وصلت إلينا بشكل ناقص وغير 

رآن فإّنها بإمكانها أن تكون قلص. وأّما عرضيات الخا

القرآن أن  موجودة فعاًل وبإمكانالبغير هذه الصورة 

تد به اميزداد في حجمه فيما لو فرضنا أّن النبي قد 

العمر إلى أكثر مّما كان، وهذا يعني أّن حجم الهداية 

تعاليم السماوية سيكون أكثر مّما هو الالنبوية وبيان 

دينية في تزايد الالمعرفة  موجود فعالً، مضافًا إلى أنّ 

ذين الشخاص مستمر وتعيش حالة القبض والبسط أيضًا. فاأل

يأتون في المستقبل رّبما فهموا الدين أدق وأكمل مّما 

آلن وبما أننا نعتقد بوجود غرض وافهمناه وأدركناه. 

 سبيل لنا إالّ  فالوهدف من ارسال الرسل وانزال الكتب، 

ن ملكة الهداية الالزمة مبأن نقول إّن الحّد األقل 

االنحراف اوزت بسالم هذه الخطوط من عمليات تجللناس قد 

شكال القبض والبسط ووصلت إلينا وأوالجعل والوضع 

دين لو وصل إلينا البسالم ال أكثر. وإالّ فمن الواضح أّن 

بشكل أغزر معرفة وأكثر سالمة مّما هو فعاًل فالبّد أن 

ا أقل. إذن فالهداية نون هدايتنا أكمل واختالفاتتك

 بما يتناسب مع»قل األالدينية تمّثل هداية بالحد 

وإاّل لكان للدين تاريخ »ال بالحد األكثر « تاريخها

 «.رآخ

كمال » بأس أن نتحّدث هنا باختصار عن مسألة ـ ال 9

 الدين اإلسالمي كامل والقرآن أنّ ، فكلنا نعتقد «الدين

 يقول:

ْتَمْمُت َعَلْيُكْم ن ْعَمت ي َوَرض يُت لْ ا)
َ
ْكَمْلُت َلُكْم د يَنُكْم َوأ

َ
َيْوَم أ

 .(74)(يناً د  َ سالََم َلُكْم االْ 

ذا يعني أّن هللا تعالى قرر أن يمنح الدين صفة وه

 بأّن معنى يعالكمال، ولكن البعض 
ً
كمال »تقدون خطأ

ّن أى إلوأحيانًا يذهبون «. شمولية الدين»هو « الدين
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، وأحيانًا أخرى ال «كمال المعرفة الدينية»المعنى هو 

ي، وكل هذه كمال األقلي والكمال األكثراليميزون بين 

صواب. فهناك فرق بين للالتفسيرات واألقوال مجانبة 

ء شي، الجامع يعني الشامل لكل «الجامع»و« الكامل»

وكأّن الدين متجر يجد فيه المشتري كل بضاعة يريدها، 

يعني أّن هذا الدين ال ينقصه شيء من « لكاملا»ولكّن 

لنسبة لما يريد بااألدوات والمفاهيم والتعاليم 

ه على أرض الواقع البشري وفيما يهتم به لتحقيق تحقيق

الته، وكأّن المفسّرين أخيرًا اتفقوا على أّن المراد رس

 بقوله تعالى:

 .(75)(الَ َرْطب َوالَ َياب س إ الَّ ف ي ك َتاب ُمب ينوَ )

يرتبط بالقرآن، فالكتاب المبين في هذه اآلية يراد  ال

لو رسمت  لى سبيل المثالوعمنه علم الباري تعالى، 

تبر يعمثلثًا، فهذا المثلث بالنسبة لتعريف المثلث 

كاماًل وال نقص فيه، ولكنه بالطبع ال يصدق عليه عنوان 

إمكانه القول بأّن هذا  ددائرة. وال أحالالمربع أو 

الع أو عشرة فهو أضالمثلث بما أّنه ال يحتوى على أربعة 

لى ناقص. ألّن هدفك من رسم هذا الشكل هو انطباقه ع

ريف المثلث، فالمثلث الذي رسمته كامل من هذه تع

يكون المثلث متضمنًا وجامعًا  الالجهة، ومن الطبيعي أن 

ا المنوال هذى للجميع األضالع المقدرة والممكنة. ع

فيما تعنيه هذه الكلمة من « كمال الدين»نفهم مسألة 

بتها إلى غرض هللا تعالى من ارسال الرسل وانزال نسخالل 

ك يتخذ تعريف الدين ووظيفته معنىً ذل، وعلى ضوء الكتب

وهي »غايات  منخاصًا، فالدين كامل في ما يهدف إليه 

ولكّنه ال يعني أّن الدين « الهداية بالحد األدنى واألقل

قق جميع توقعات البشر بكل ما يتصوره اإلنسان من يح

 الكماالت المثالية.

ل الحد لى هذا األساس فلو قبلنا بأّن الدين يمثّ وع

إلنسان في معراج الكمال بااألدنى الالزم بالصعود 
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لحّد بايتحقق لهذا الدين « الكامل»المعنوي فإّن مفهوم 

ة والكمال المعنوي، فال ياألدنى من توفير أدوات الهدا

ن فرضية الحّد األدنى مع فرضية كمال بيمنافاة اطالقًا 

يق لرسالة السماوية تحقواالدين. فلو كان هدف الدين 

حكام األهذا المقدار من الحّد األدنى )سواء في دائرة 

أو األخالق أو المعارف الدينية المتصلة بشكل عام 

ن الدين قد أدى وي هذه الصورة يكففبمقولة الهداية( 

حد األدنى، فال الرسالته وبّين للناس هذا المقدار من 

نقصان فيه من هذه الجهة. نعم إذا كّنا ننظر إلى 

طمع ونتوقع منه أن يكون جامعًا وشموليًا الن الدين بعي

تاجه إليه اإلنسان في يحونريد أن نستخرج منه كل ما 

حد الدين لحركة الحياة والواقع، وكّنا نرغب أن يمّثل ا

األكثر من نوقعات اإلنسان، فسوف نصطدم بهذه الحقيقة 

دين بهذا المعنى ناقص وال يحقق جميع السريعًا، وهو أّن 

اته الفردية حيموحات اإلنسان في توقعات وط

واالجتماعية، إذن الدين )ال المعرفة الدينية( كامل ال 

ذا الكمال يمّثل الحد األدنى في عالم الثبوت وهجامع، 

ثبات، أي أّن الكمال األقلي اإل الحد األكثر في عالم ال

لنسبة بايتناسب مع شأن ذات وجوهر الدين، وليس 

ك فيها عناصر التغيير للمعرفة الدينية التي تتحر

 واالختالف.

، فليس «االجتهاد»نضيف هنا نقطة أخرى حول ـ و 10

لفقه بل يجري في جميع المعارف بااالجتهاد مختصًا 

لم األخالق عالقضايا الفكرية. فالفيلسوف أو االعلمية و

الذي يجتهد في دائرة علمه فهو مجتهد أيضًا، ألّن 

ًا لموازين معينة ل الجهد الفكري وفقبذاالجتهاد هو 

يجاد حلول لمشاكل وإوتكون نتيجته فتح آفاق جديدة 

جديدة، وهذا المعنى يجري في دائرة المسائل الدينية 

نية. ومن هنا فإّن االجتهاد يذلك المسائل غير الدوك

ى تبديل ماهية الشيء إلبالمعنى المتقدم ال يؤدي 

فقه ال اطالقًا، يعني أّنك ال تستطيع باالجتهاد تبديل علم



إلى علم األخالق، فاالجتهاد يمّثل امتدادًا وبسطًا في 

ع حفظ االطر المفروضة في طبيعة ومدائرة ذلك العلم 

فقهية واألخالقية ال الادات هذلك العلم. ولذلك فإّن االجت

يمكنها تبديل الحد األدنى من األحكام والمعارف 

دينية إلى الحد األكثر. وعندما نصل إلى هذه ال

دينية واألحكام الدينية الجة وهي أّن األخالق النتي

ورة بصوالمعارف الدينية تّم إلقاوها وتعليمها للناس 

والمعارف  مالحد األدنى، فمهما سعينا في غربلة األحكا

وات االجتهاد وتحركنا على مستوى بسطها أدالدينية في 

حكام والمعارف ال األوتحقيق الشمولية لها فإّن هذه 

ة الحد األدنى، أي أّن الدين يبقى دينًا تخرج عن دائر

ليًا وال تزول عنه هذه الصفة والخصوصية من خالل أق

يير غاد البعض العمل على تأرعملية االجتهاد، إالّ إذا 

ستعاذة االماهية الدين باسم االجتهاد، وحينئذ ينبغي 

 باهلل من ذلك.

لمالحظة األخيرة التي نود ذكرها هنا هي: ما هي ـ ا 11

هذه المجاالت واألجواء؟ إّن  فييفة المثقف الديني وظ

لعالم واوظيفة عالم الدين معلومة، وهكذا الفقيه 

و المفسّر، أبأحكام هللا أو عالم األخالق أو المتكّلم 

هؤالء معلومة، فكل من هؤالء  منفوظيفة كل واحد 

يمارسه من  ماالعلماء يتحرك في أجواء علمه من خالل 

ار التي يحملها ويجتهد فيها، ولكّن بسط واثراء لألفك

ذي يقف خارج دائرة الدين ويتحّدث عن الدين الالشخص 

فكر في احياء وإصالح الدين ويوال يرتزق من الدين 

حاصل بين الفكر الويهتم بترميم الثغور وأشكال الخلل 

الديني التقليدي والحداثة الجديدة ويريد من خالل ذلك 

هذيب الفكر الديني من ط األرض بآفاق السماء وترب

لتعبد بالنصوص وإدخاله في وامقولة االلتزام الحرفي 

 فيإطار العقالنية وبالتالي طرح المسائل الدينية 

لمعرفة الجديدة والعصرية، ادائرة جغرافية من 

تمامه بحفظ سالمة الفكر اهويتزامن ذلك بالطبع مع 



دينية الالديني وكون هذا المثقف يعيش هاجس الغيرة 

االهتمام بالدين من موقع الممارسة والعمل بالتعاليم و

لمثقف الديني هوالذي يبحث في المسائل فاالدينية، 

ة الدينية، رهتمام والغياالالمتصلة بالدين من موقع 

ولكن يثار أمامه هذا السؤال: من أّية زاوية ينبغي 

نظر للمسائل الدينية، وما هو المحور للعمل في ال

كشف عن طبيعة التعاليم للرية إطار الحركة الفك

 الدينية؟

قبلنا بمقولة الحد األدنى في الدين، فالبّد من  لو

  الدين ال يتحمل أثقاالً أنّ تصديق هذه الحقيقة، وهي 

 منكثيرة، ولذلك فاألشخاص الذين ينظرون إلى الدين 

خارجه، فإّن أحد وظائفهم هي فهم هذه الحقيقة، وهي أّن 

تنافى مع الدين نفسه. فاألشخاص كثري تاألمقولة الدين 

النصوص الدينية )في  منالذين يتوقعون أكثر من الالزم 

لتخطيط، وامجال األخالق، والعمل، واالقتصاد، والصحة، 

حكومة وغير ذلك( فإّنهم يحّملون الدين ما ال يتحمله لوا

ك تدريجيًا إلى زوال مشروعية ومقبولية الدين ذلويؤدي 

 نفسه.

فكرين ومؤرخي األديان في الغرب أّن عتقد بعض الموي

تي سادة في القرون الوسطى أّدت الظاهرة )هللا األكثري( 

حياة الإلى إخراج هذا االله تدريجيًا من ساحة 

؟ إّنه يعني هللا «هللا األكثري»نسان، فماذا يعني مفهوم واإل

ذي ال يلتزم بأي حّد ومالك في دائرة القيم الالمطلق 

لعقلية والفلسفية من حيث واالمنطقية  األخالقية واألصول

ولون يقكون حريته ومشيئته مطلقة، وحتى أّنهم كانوا 

 اً إّن هللا يمكنه ارتكاب المحال العقلي والمنطقي مضاف

لمخالفات األخالقية. هؤالء األشخاص واإلى المنكرات 

قع الكفر بل من موقع موطرحوا فكرتهم هذه عن هللا ال من 

من أجل بسط يد الباري تعالى التدين واإليمان و

نزيهه عن النقص. ولكّن هذا اإلله في الحد األكثر مهد وت

لغائها، وفيما نحن فيه من مقولة وإالطريق لنفي ذاته 



ث إّن تحميل حياألكثري، نواجه هذه المشكلة أيضًا  نالدي

الدين ثقاًل كثيرًا يختزن في باطنه الخطر على الدين 

ي الدين وانحساره عن ميدان ما يستلزمه من نففينفسه 

ّن المثقفين الذين يحملون فإالحياة. وعلى هذا األساس 

ى مضمون علهاجس الدين وألم التدين ويريدون الحفاظ 

لهي اللطيف في واقع الحياة، فإّن وظيفتهم الخطاب اإل

ولى بيان حدود دائرة هذا الدين لئال يتحرك األبالدرجة 

ر الخرافات واألوهام توى نشمسالبعض باسم الدين على 

دين ويدمر الويتاجر باسم الدين، ويظلم الناس باسم 

ثقافة المجتمع واألخالق باسم الدين. فلو قلنا إننا 

الحياة بكل تفاصيلها وعمقها  هياء هذإحنتمكن من 

لحكومة واالقتصاد وابواسطة الدين، وأّن قضايا السياسة 

 منجها )سواء من حيث الحكم أو المنهج( يمكن استخرا

 الدين، فهذا ال يعني تقديم خدمة للدين.

د تحرك بعض المتدينين من موقع تعقيد األمور على لق

ياة حيقوا على الناس آفاق الوضالناس باسم الدين 

ر القطعية، غيبمجموعة من األحكام االحتياطية والظنون 

وتحركوا على مستوى قمع األفكار واتخاذ أساليب خشنة 

الذي يحملونه، وبداًل من االكتفاء  رض الفكر الدينيلف

مخالفة القطعية للشرع فقد المن الناس باجتناب 

راج اخطالبوا بالموافقة القطعية للشرع، وعملوا على 

موقعه كمبين للحقيقة في حاالت الخالف، إلى  نالدين م

ل شيء، فهذه كلها من المفاسد والمصائب لككونه منبعًا 

دين، ووظيفة المثقف الالتي ابتلي بها الناس باسم 

م أهالديني هي معرفة هذه األمور وتبيينها للناس، ومن 

األثقال التي ال بنبغي تحميلها على الدين ثقل الحكومة 

ى لو كانت لديه بعض التعاليم حتالدينية، فالدين 

قل ال األفيما يتعلق بأمر الحكومة فهي من باب الحد 

مشروعية فحسب األكثر، والحد األقل هنا يرتبط بدائرة ال

مديرية، رغم أّن مسألة المشروعية ترتبط بشكل الال 

 وثيق مع مسألة المديرية.



  الحكومة في الحقيقة وليدة المجتمع وتتناسب بشكلإنّ 

لمجتمع المعقد يفرز مديرية فاتام مع المجتمع، 

ومة بسيطة، حكوحكومة معقدة، والمجتمع البسيط يفرز 

تتحرك بواسطة  وحاجة الحكومة إلى العلوم التي

لمديرية )من قبيل علم االقتصاد وعلم واالتخطيط 

أكثر من حاجتها « مديريةالاالجتماع وعلم النفس وعلم 

دًا ينكر أحقوقية وال أظن أّن حإلى القواعد األخالقية وال

هذه الحقيقة، وهي أّن الدين إذا كانت له توصيات وكالم 

قل أيضًا، لمعارف فإّنها بمستوى الحد األوافي العلوم 

فقه األقل والعلم األقل الومن هنا فكيف يمكننا من خالل 

دينية؟ الخلق حكومة موفقة وكاملة بواسطة النصوص 

األقلي والعلم األقلي إّنما هو  مضافًا إلى أّن ذلك الفقه

فس األمر، وأّما في مقام اإلثبات فإّن ونفي مقام الثبوت 

علوم الأيدينا فارغة تقريبًا من هذه الجهة من 

الدينية. إّن وظيفة المثقفين المتدينين هي تعليم 

متدينين منهم القناعة من الدين بالحد الالناس وخاصة 

مانهم الديني إي ااألدنى من المسّلمات، وال يربطو

بالنزاعات الكالمية والعقائدية، بل يتمسكوا في مقام 

ا هو اجماعي وقطعي ويضعوا الباقي في دائرة بمالعمل 

تالف شديد على حكم من اخبهات، وإن كان هناك المتشا

ص في هذا خااألحكام فليعلموا أّن هللا تعالى ليس له حكم 

حكم معين فإّنه بالمورد ألّن هللا إذا أراد الزام الناس 

مًا من إيصاله لنا من خالل النصوص الدينية حتيتمكن 

تورط في وحل المجعوالت الالكثيرة وبذلك يخلصنا من 

 ت والظنيات، يقول أميرالمؤمنين:والمحتمال

ما كّلفك الشيطان علمه مّما ليس في الكتاب عليك و»

نبي وأئمة الهدى أثره فك ل علمه الفرضه وال في سّنة 

 .(76)«يكعل فإّن ذلك منتهى حق هللا إلى هللا
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ذا المنهج وبهذه الرؤية للدين سوف ال يكون الدين به

ة وال مثارًا تزاق وال خرافارأداة ظلم وال قهر وال 

 للنزاع والخالف.
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(77)«:بسط التجربة النبوية»ث حول مقالة حب
 

 من كالم هللاوبالنسبة لما ذكرتموه في المقالة المذكورة من عدم التفكيك بين كالم النبي /  س

 سمعه النوافل والفرائض لدى النبي حيث أدى هذا القرب المعنوي ألن يكون هللاموقع قرب 

ه بجاء  كلما»وبصره ويكون كالم النبي كالم هللا، وكما يذكر المولوي في المثل المعروف: 

ل ما إّن كأي بما أّن يد النبي ولسانه وعينه صارت يد الحق ولسانه وعينه ف« خسرو فهو جميل

ً قلتم: لو لم يكن هناك أبو لهب يصدر من النبي فك ه فإّن زوجتوأّن هللا قد أمره بذلك، وأيضا

لى عت عسورة المسد ال تنزل، وقد أكدتم من خالل هذا المثال أّن هذه التجربة امتدت وتوس

ً مع الحوادث والوقائع التي واجهها النبي. فك ذه هانت امتداد الزمان وتضخمت ونمت تزامنا

ره قد ذكفانعكست على القرآن بمرور الزمان. فبما أّن أبا لهب موجود الظواهر والحوادث قد 

آثارها  عكستالقرآن، وبما أّن مسألة اإلفك التي وقعت لعائشة قد حدثت في زمن النبي فلهذا ان

 على واقع القرآن.

ً باتجاه فهم واستيعاب هذه النظريات واآلراء، والكثير من  الواقع أّن مجتمعنا يتحرك تدريجيا

 ذه اآلراء تولد وتخلق عالمات استفهام وتثير التأمل.ه

ففي أحد الموارد تقول: إّن الوحي تابع للنبي ال أّن النبي تابع للوحي، في حين توجد آيات كثيرة 

لََّمُه عَ ) في القرآن الكريم تقرر أّن جبرائيل هو المعلم القوي للنبي ومنزلته سامية جدّاً:

ُهَو ب االَُُْفق  وَ ة َفاسَْتَوى * شَد يُد اْلُقَوى * ُذو م رَّ 

 .(78)(االََْْعَلى

نَُّه َلَقْوُل َرسُول َكر يم * ذ ي ُقوَّة ع ْنَد ذ ي إ  أو يقول في مكان آخر: )

م ينمَ اْلَعْرش  
َ
 .(79)(ك ين * ُمَطاع َثمَّ أ
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ً عل ً للنبي وأمينا ى فكما نرى أّن هذا اآليات تمنح جبرائيل مكانة عظيمة وتوحي بكونه معلما

الوحي. فكيف تتالئم هذه األيات مع مقولة كون جبرائيل تابعاً للنبي؟ أال يوحي كالمكم أّن مكانة 

 ُتَحرّ ْك ب ه  ل سَاَنكَ الَ جبرائيل أدنى مّما هو المفروض؟ ويقول القرآن في آية أخرى: )

يسعى  فهذه اآلية تصّرح بأّن النبي عندما كان ينزل عليه الوحي كان (80)(ل َتْعَجَل ب ه  

لقراءته مسبقاً، بحيث إّن مالك بن نبي يقول: أّن النبي كان يسعى لتكرار هذه اآليات ليخزنها 

في حافظته، ففي هذه اآلية نرى خطاباً للنبي يوصيه بعدم لزوم تكرار اآليات آلّن التكرار ظاهرة 

بي من ذلك، يمارسها اإلنسان العادي من أجل حفظ المطلوب، في حين أّن هذه اآلية منعت الن

وكأّن هناك إناء في واقع النبي يمتليء من الوحي ويوضع عنده كوديعة وحتى أنّه منع من 

نَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه إ  االهتمام بالمحافظة عليه على حدّ تعبيره مالك بن نبي )

، وهذا المعنى يتقاطع مع مقولة أّن الوحي ينبع من أعماق وجود النبي. هذه (81)(ُقْرآَنهُ وَ 

يات توحي بهذا المعنى، وهو أّن الوحي عبارة عن وديعة ألقيت في قلب النبي وقام النبي اآل

 بطرح هذه الهدية السماوية للناس بدون المساس بها.

والمطلب اآلخر هو أّن كالمكم عن ظاهرة الوحي ال ينسجم مع ما ورد في القرآن من عتاب 

ْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ك ْدَت وَ )و  (82)(َبسَ َوَتَولَّىعَ وخطابات توبيخية للنبي: )
َ
َلْوالَأ

ار ٌك َبْعضَ َما ُيوحَى تَ َلَعلَّكَ فَ ) و (83)(َتْرَكُن إ َلْيه ْم شَْيئًا َقل يالً 

 .(84)(ْيكَ...إ لَ 

ه ملقى إليم الفهذه اآليات توجه الخطاب للنبي مباشرة، وهي شاهد على أّن النبي كان ينقل الكال

 بوية؟ة النواآلن نتساءل: كيف يتناسب كل ذلك مع نظرية بسط التجرببحذافيره وبأمانة للناس. 

ية و أساس البحث في نظرية بسط التجربة النبنّ : إج

بقة عندما كنت في بريطانيا سايمتد إلى عّدة سنوات 

طالب االيرانيين في الوكانت هناك جلسات وندوات مع بعض 

 ختصرومبريطانيا حيث طرحُت هذه النظرية بشكل مجمل 

معهم، وبعد أن عدت إلى ايران تحركت على مستوى تفصيل 

نظرية وبسطها، وأخيرًا طرحتها في مقالة مع عّدة الهذه 

كتاب، وكما ذكرت في مقدمة هذا المقاالت أخرى في هذا 

كنها أن يمالكتاب أّن نظرية بسط التجربة النبوية 
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تكون الجزء الثاني لنظرية القبض والبسط في الشريعة. 

قبض والبسط في الشريعة كان محور البحث الاب ففي كت

بسط التجربة »نص، وفي كتاب اليدور حول تأويل وتفسير 

ليل ظاهرة الوحي تحصب الكالم يدور حول مفإن « النبوية

 فينفسها وكيفية تكّون النص ألّن كيفية ظهور النص تؤثر 

كيفية اقتباسنا المعاني المستقاة من النص، وكما 

أننا مضطرون، من أجل فهم « لبسطواض القب»ذكرنا في 

روضات مسبقة. وهذه مفنص معين، االعتماد واالستناد إلى 

عارف لمنوعة جّدًا، حيث تتسع تالمفروضات المسبقة م

متنوعة من علوم االنتربولوجيا والفلك والتاريخ 

مفروضات الدخلية والمؤثرة في الوغيرها، وأحد هذه 

نظرنا وفهمنا  عنرة تفسير النص والكشف عن معناه عبا

لظاهرة كيفية تكّون النص. ومن هنا يمكن القول بأّن 

ر بيان اط التجربة النبوية تتحرك في إطبسنظرية 

 فهم النص. فيالمصداق للمفروضات التي تؤثر 

د سعيت في هذا الكتاب لتوضيح كيفية إرتباط النبي لق

ى مستوى انتاجه، فلقد سمعنا منه علبالنص الذي يتحرك 

زمان. وهذه الالنص وبقي بين أيدينا من ذلك  هذا

المسألة تؤثر كثيرًا في كيفية استيحائنا للمراد من 

ه يؤدي إلى إثارة أسئلة وعالمة روبدالنص. وهذا 

قرآن، بما للاستفهام مهّمة. من قبيل: إّن هذه الرؤية 

هو منتج وحياني من النبي، كيف بإمكانها فرض تكاليف 

مؤمنين؟ وهذا السؤال سؤال بادية على الوعدينية 

منطق هذه الرؤية.  منمنطقي تمامًا وينبغي استكشافه 

ئيسية في هذا البحث رففي البداية أشير إلى األقسام ال

استعرض العناصر واألقسام األخيرة منه. ال أعلم أّن  ثم

الذي كتبته « الفكر اإلسالمي»أوا كتاب قربعض األخوة قد 

 قبل سنوات لطالب

ثانوية، لقد ذكرت في ذلك الكتاب أّن طريقة مدارس الال

معارف إّنما يتّم من خالل مفروضات الحصولنا على 



فكر بمعنى أننا الك في أجواء رواطروحات ذهنية تتح

نرى دائمًا مجموعة من األفكار واآلراء المتناثرة، ثم 

غطية هذه األفكار بغطاء نظري ونجعلها تنسجم بتنقوم 

نة، أو أننا نفرض فرضية يمعمع بعضها في منظومة 

ور تدمعينة تتسع للعديد من القرائن والظواهر التي 

 في فلكها.

سمعت عّدة إشاعات مختلفة  كى سبيل المثال نفرض أنّ عل

دقائك. فهذه االشاعات المختلفة بمثابة أصعن أحد 

عيك حيث تدعوك لتتحرك ووالنظريات التي تعيش في ذهنك 

لك الصديق، لذوصورة  من خاللها لتكوين اطروحة معينة

أي أّن هذه الكلمات واالشاعات عن صديقك إذا كان صادقة 

ة المعينة. يّنها ستنسجم مع تلك الصورة الذهنفإ

لقرائن تبّين لك أّن ذلك الصديق وافمجموع هذه الشواهد 

ّوك أو عدالذي كنت تعتقد أّنه صديقك كان في الواقع 

ة في حياتنا جاسوسًا عليك وأمثال ذلك. ونحن نسلك عاد

طريقة، ومعلوم أّن الرؤى والنظرات متحولة الهذه 

و أكميل الرؤى القبلية وتومتغّيرة، فباإلمكان إصالح 

يدة. إّن جدحتى رفضها وإبطالها من خالل شواهد وقرائن 

هذه الرؤى والمفروضات لها دور كبير في صياغة 

مات استفهام جديدة تستدعي أجوبة عالمعارفنا وإيجاد 

رى في خط المعرفة، أخ، وهكذا نتقدم خطوة بعد جديدة

تجاه بافالرؤى والفرضيات تساهم في حركتنا المعرفية 

 كشوفات جديدة.

الحظ من خالل ذلك أننا نتحرك في إطار معرفتنا للنبي ون

طريقة أيضًا )وال أكتمكم سّرًا بأنني في الاألكرم بهذه 

خالل ى نتائج من إلنظرية بسط التجربة النبوية توصلت 

تلك المفروضات التي حصلت عليها من هذه الطريقة( 

ليكم أن تتركوا مؤقتًا مسألة العقائد وتفرغوا وع

سالمية وكما تقول الفلسفة اإلأذهاتكم من العقائد 

ظرة بنالظواهرية: ضعوها بين قوسين، وانظروا لها 



محايدة كما تنظرون مثاًل للماركسية أو الديانة 

كم ترون في نبي اإلسالم أّنه رجل أنّ الكونفوشية. بمعنى 

عالم بدون الذو شخصية مؤثرة تأثيرًا كبيرًا في هذا 

االنفعال المذهبي والعاطفي.  اقتران هذه النظرة بحاالت

ي اإلسالم ادعى بعض األمور، وقد سمعنا جميعًا نبفنرى أّن 

ه ال يمكن إثبات صدق كالم شخص أنّ هذه المدعيات، ومعلوم 

ديق أو تكذيب تصته فقط، فلو تقرر من خالل اّدعاءا

مقولة معينة فالبّد من الرجوع إلى الشواهد الخارجية 

المقولة. يقول نبي اإلسالم  كتي تثبت صدق أو كذب تلال

الة سماوية ولي ثقة كاملة بصدق رسبأنني نبي ولدي 

كامل يمّثل الهذا االدعاء، وهذه الثقة واالطمئنان 

ة والقوة والمثابرة العنصر األساس في منحه الشجاع

خط الرسالة، أي أّنه على رغم شّدة  فيواالستقامة 

أعدائه  جهها منواالموانع والتحديات الصعبة التي 

فإّنه لم يتزلزل ولم يترك رسالته بل بقي مستمرًا في 

دعوة والمسؤولية. فهذه الشواهد تشير إلى أّنه الخط 

 ية تعمل على منحهقويتمتع بقدرة باطنية وإرادة 

الجرأة والصبر أمام الظروف الصعبة وال تسمح له 

لتراجع والتخاذل واالخالد إلى الكسل والراحة. هذا با

ركت أمورًا من خالل طريق غيبي أدإنني  لالنبي يقو

ه تصل إليه أنّ ، ويقول بالنسبة للوحي «الوحي»يسميه 

الهامات مّما وراء الغيب ومن هللا تعالى، وهنا يتحدث عن 

، فكل هذه األمور ورد «جبرائيل»يسميه  ود واسطةوج

آليات والتي ذكرتها في السؤال واذكرها في القرآن، 

 .تشير إلى هذا المعاني

ويدعي »آلن لنعد خطوة إلى الوراء، فالنبي يعتقد وا

الى وراء الزمان والمكان وليس تعأّن هللا « أتباعه أيضاً 

معين  يس له لونولله حّد وال صورة وال يتكلم بلغة خاصة 

وال يتمتع بأي صفة من صفات البشر، فهو موجود منفرد 

 امًا، ولكن هذا االله عندما يتحّدث مع نبي اإلسالمتم



للغة العربية، أي أّنه في الواقع بانفسه فإّنه يتحّدث 

ندما وعيخرج عن إطار الال لغة ويختار لغة معينة، 

هم، يتحّدث هللا مع أنبياء آخرين فإّنه يتحّدث معهم بلسان

حّدث مع موسى أو عيسى أو أي نبي آخر فإّنه يتأي عندما 

حديث معه. فاألنبياء لم لليختار لغة ذلك النبي 

ريقة بطا بأّن هللا تعالى يتصل بنا ويتحّدث إلينا ويقول

مرموزة ومليئة باألسرار، ولكننا عندما نتحّدث معكم 

سانكم. فلم يدع  أحد منهم، وخاصة نبي بلفإننا نتحّدث 

تقد أتباع النبي أيضًا يعسالم، هذا االّدعاء. وكذلك اإل

أن عين هذه األلفاظ بشكلها العربي وبهذه الصورة من 

اللغوي والعبارات والجمل التي تشكل القرآن  قسياال

نبي، وقام بدوره بنقلها إلى الالفعلي نزلت على 

قومه. وفي هذا المجال ينبغي أن نتوقف عند هذه 

ل هللا في هذه المجال أصيب نقطة ونقول إّن فعال

فالسفة، بمعنى أّن فعل هللا اّتخذ الكما يقول « بالتخصيص»

ندما اتصل بالنبي وعالبشري وله لون المحيط االجتماعي 

تحّول هذا الفعل أو الكالم الذي كان بدون صورة وبدون 

ئة وشكل إلى صياغة مقّدرة بمقدار طبيعة هذا هي

 يه.يش فيعالمجتمع الذي كان النبي 

قرينة األخرى أو الشاهد اآلخر على هذا المطلب هو ما ال

نا نقرأ حوادث واردة في القرآن إنتقّدم في سؤالكم، 

هام اتلكريم ترتبط بعصر النبي من قبيل حادثة ا

عائشة، أو قصة أبي لهب، أو الحروب والغزوات التي 

نبي وغيرها من الحوادث الكثيرة الوقعت في زمن 

اة النبي حيصل بتفاصيل وجزئيات والوقائع التي تت

والمسلمين في تلك المرحلة. إّن المسلمين بشكل عام 

جعون إلى النبي في بيان أمورهم ومسائلهم يركانوا 

سألونه عن الهالل، وذي القرنين وياالجتماعية والفردية 

مسائل إجماالً الوأشياء أخرى ويجيبهم القرآن عن هذه 



ُلوَنَك َعنْ يَ )وتفصيالً: 
َ
ُلوَنَك َعْن وَ  ،(85)االََْه لَّة   سْأ

َ
ي ذ  َيسْأ

اْلَقْرَنْين ...
أمثال ذلك بحيث إّن قسمًا عظيمًا من (. و(86)

شكل من هذه االسئلة واألجوبة تتاآليات القرآنية 

اة النبي حيوالمسائل األخرى التي وقعت على امتداد 

 االجتماعية والسياسية.

بي تتناغم قرينة األخرى إّن معطيات الوحي على النال

الخاصة  ين يدور في حياة النبكاوتقترب تمامًا مع ما 

ن قضايا تكأو العامة بل كانت مقترنة مع بعضها، ولم 

الوحي مثاًل من قبيل األمور الجاهزة مسبقًا بدون األخذ 

عتبار الحوادث الواقعة في إطار الزمان االبنظر 

، وسط االجتماعي للناسالوالمكان وبعيدًا عما يدور في 

 تمّ أي أّن المطالب الوحيانية لم تكن منتجة سابقًا ثم 

إلقاؤها في ذهن وقلب نبي اإلسالم وانتهى األمر 

تعاليم والمفاهيم كانت البتبليغها للناس. فهذه 

متناسبة جّدًا مع الحوادث الواقعة على امتداد حياة 

أي أّن النبي « وأؤكد على كلمة: متناسبة جّداً »نبي ال

ابطة ديالوكية، فهو يقول شيئًا برقومه  كان يرتبط مع

الم يتناسب بكًا أيضًا، ثم يجيب عن ذلك ئويسمع منهم شي

إنني ال اتحّدث معكم »مع ما سمعه. فلم يقل النبي لهم: 

قع اإلرتباط بكم وبأسئلتكم وبتوقعاتكم، بل إّن مومن 

ى لساني ال يتعلق بي شخصيًا، علما يدور في ذهني ويرد 

 «.عكم من جانب واحد فقطفأنا أتحّدث م

الذاتي »في مقالة  شاهد اآلخر هو ما أشرت إليهال

ناك كلمات غير عربية كثيرة فه، «والعرضي في األديان

دها عدفي اآليات القرآنية، وهذه الكلمات يتجاوز 

مئتين كلمة ومفردة حيث كانت تمّثل المفردات السائدة 

في شبه ثقافي للقبائل العربية القاطنة الفي المحيط 

مفردات من مكان آخر الالجزيرة العربية، فلم ترد هذه 
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يهم لدولم يكن العرب غرباء عنها أو كانت غير مفهومة 

تمامًا، بل إّن العرب كانوا على امتداد تاريخهم 

 كلمات.اليعلمون بمعاني هذه 

و أخذنا بنظر االعتبار الكثير من األحكام الشرعية ول

األحكام المرتبطة بالرق يل قبالواردة في القرآن من 

عربي الوالحجاب وغيرها، فلو نظرنا إلى المجتمع 

آنذاك ألدركنا أّن هذه األحكام كانت سائدة ومتداولة 

ك الوقت أو كانت شبيهة لها كثيرًا، ذللدى العرب في 

نت هناك كاوأساسًا فال يوجد حكم جديد فيها، وإذا 

بتها إلى أحكام جديدة فهي قليلة ونادرة ورّبما تصل نس

معروفة  ت% من تلك األحكام كان 99ذا يعني أّن وه%،  1

زمان. وهذه الحقيقة ذكرها الوسائدة في فضاءات ذلك 

بعض الفقهاء أيضًا والتفت إليها بعض المؤرخين 

في كتبه أّن « محمد أرگون»حثوها بدورهم. وقد ذكر وب

فقهية وخاصة األحكام القرآنية، الالكثير من األحكام 

داعات نبي اإلسالم ابيل تعدد الزوجات لم تكن من من قب

أصل هذا الموضوع وهو أّن الرجل له الحق في  بل إنّ 

تيار عّدة زوجات كان هو العرف الشائع في المجتمع اخ

عكس هذا األمر في أحكام اإلسالم. انالعربي آنذاك وقد 

فقه اإلسالمي كانت الفالكثير من األحكام الموجودة في 

يل قلالعرب الجاهليين بعينها أو باختالف موجودة لدى 

ّما هو موجود في الفقه اآلن، بحيث لو موتفاوت يسير 

حكام لرأيتم أّنها ال تمّثل تحديًا األنظرتم إلى هذه 

ن هذه األحكام تكللواقع الموجود في ذلك العصر، أي لم 

بعيدة ومنفصلة عن أجواء تلك الظروف الثقافية 

كانت قريبة جّدًا منها. وفي  ألعراف االجتماعية، بلوا

كام جديدة تقريبًا فإّن هذه أحالموارد التي نجد فيها 

عرف  عناألحكام لم تبتعد في آفاق المعرفة القانونية 

ذلك الزمان. وعلى سبيل المثال كان العرب يمنعون 

ميراث، ولكّن اإلسالم قرر للبنات نصف سهم الالبنت من 



ولة العدالة جاء اإلسالم مقاألوالد، أي ما كان يعتبر من 

 ن الظلم نهى عنه.موأمر برعايته وما كان يعتبر 

آلن لنأخذ بنظر االعتبار هذه الشواهد والقرائن وا

ه الشواهد وتوضحها وكيف أّنها هذونطرح نظرية تستوعب 

ارة عن عبصارت بهذه الشكل، وكما قلنا إّن المعرفة 

رية عملية جمع القرائن والشواهد للخروج منها بنظ

 شاملة.

النظرية،  هالً لننظر إلى نظرية دارون وكيف ظهرت هذمث

ل سلسلة من القرائن في عالم خالفدارون توصل من 

ل التنقيب خالاألحياء وانطلق في حركته العلمية من 

والبحث عن بعض األحياء التي كانت تعيش في التاريخ 

قديم وقد انقرضت حاليًا، وكذلك بحث عن مجموعة من ال

كس آثار وجود أحياء ونباتات كانت تعريات التي الحج

حيوان أيضًا أّنه القًا والحظ في أجواء عالم بتعيش سا

بإمكان إجراء تلقيح من حيوانين مختلفين للتوصل إلى 

يجة أخرى وبذلك يتّم االنتخاب الطبيعي في دائرة نت

حيوانات في حالة التوحش ولم يتّم الاألحياء، فلو تركت 

إلمكان تربية باون النتيجة مختلفة ولكن تربيتها فستك

ألغنام والخيول والبقر، ووجد أّن بعض ابعض األنعام ك

حيوان موجود في جزيرة خاصة بحيث ال يوجد له الأنواع 

ماكن األخرى، ولكن في موارد األأفراد من نوعه في سائر 

لسكان ولها باأخرى وفي صورة كون الجزيرة مأهولة 

من العالم فنرى أّن أفراد من اتصال مع مناطق أخرى 

مناطق أخرى أيضًا. وعندما  يحيوان تتوفر فالنوع هذا 

ض النباتات الشوكية، ولكن بعنتوجه إلى الصحراء نرى 

 يضة.عرنرى في نقاط أخرى نباتات ذات أوراق 

م دارون بجمع هذه الظواهر والشواهد وسافر مّدة قا

ما المشهورة وجمع « يجلب»طويلة في سفينة تدعى 

رية نظيحتاجه من تلك الشواهد، فلو أردنا أن نطرح 

تستوعب كل هذه المفردات والشواهد وتبّينها، فهناك 



دم إمكان إيجاد نظرية واحدة تستوعب كل بعنظرية تقول 

لق بعض الحيوانات يخهذه الظواهر وأّن هللا أراد أن 

وانات حيلتعيش مّدة من الزمان ثم تنقرض ويخلق بعدها 

لنسبة للنباتات الشوكية، فإّن هللا أراد أن أخرى، وبا

ه النباتات من الشوك وأراد بعضها أن هذ قتكون أورا

اد أن يجعل أسرارًا أرتكون ذات أوراق عريضة، وأّن هللا 

ل خالفي خلق الحجريات لمعرفة مقدار ذكاء اإلنسان من 

 توغله في أجواء أسرار عالم الخلقة.

هؤالء العلماء، فكّلما د ذكرت هذه النظريات في كتب وق

إّن هللا أراد ذلك،  اينة قالومعأرادوا تفسير ظاهرة 

كل بشفجاء داورن بنظرية أخرى وقال: ينبغي أن نفكر 

آخر، فنحن ال ننكر إرادة هلل، ولكّنه ال يتدخل مباشرة في 

واهر الطبيعة، بل إّن التدخل اإللهي يتحرك من وظاحداث 

غير مباشر، وهذا من خل غيبي وتدوراء الستار وبشكل 

حيطها وم ءقبيل أن نقول بالتطابق بين األحيا

الجغرافي. وعلى هذا األساس فإّن النباتات الصحراوية 

شواك تنسجم وتتطابق مع البيئة الحارة ولغرض األذات 

التالي يكون بإمكانها خزن وبالحد من عملية التبخير 

ر خضاألالماء. ولو رأينا حيوانًا في الغابة باللون 

ل الفإّنه يهدف من لونه هذا التخلص من شّر األعداء من خ

ذا اللون. ويمكن أن نقول: إّن هللا أراد أن بهاالستتار 

خضر. أو نقول: إّن هللا أراد األيكون هذا الحيوان باللون 

وقت يمكن اللهذا النبات أن يكون شوكًا، ولكن في نفس 

نفسها القول: إّن هذه األحياء تتحرك من موقع تطبيق 

 نيطها. وهذه النظرية تفسّر وتوضح الكثير ممحعلى 

صورة ال يكون بإمكاننا الالظواهر الطبيعية. وفي هذه 

قدمة متتفسير هذه الشواهد فحسب، بل نصل إلى مواقع 

من االطروحات العلمية لتوضيح الكثير من الشواهد. على 

مثال بإمكاننا الخروج بهذه النتيجة، وهي أّن السبيل 

بيق نفسها مع محيطها تطوانات التي لم تتمكن من الحي



ّن هللا بأعرض لالنقراض. وبهذا ال حاجة بنا للقول تفسوف ت

أراد خلق هذه األحياء لمّدة من الزمن ثم أراد إزالتها 

وجود وخلق حيوانات أخرى بدلها. المن صفحة عالم 

ه النظرية نرى هذوهكذا طرح دارون نظريته هذه، ففي 

والظواهر الطبيعية بداًل من اسنادها بشكل  أّن األحداث

لمشيئة اإللهية فإّنها تنظم بأجمعها تحت افرد إلى من

ظرية التطابق مع المحيط، وهكذا كنمظلة نظرية واحدة، 

توعب في تسنرى أّن العلم يوفر لنا معرفة نظرية 

 أجوائها فوائد كثيرة.

ود إلى أصل المطلب، فيمكنكم بيان ظواهر الوحي نع

زمن النص بشكل مستقل ونسبتها  فيحوادث التي وقعت وال

 تعالى أراد أن هللارادة هللا بشكل منفرد والقول بأّن إإلى 

يتحّدث مع النبي باللغة العربية. وأّن هللا تعالى أراد 

ض الحوادث في القرآن الكريم ولم يرد بيان بعبيان 

تكون جميع أو أكثر  أنالبعض اآلخر. وأّن هللا أراد 

روعة مشحكام التي كانت سائدة لدى العرب آنذاك األ

تها وإلزام المسلمين والزامهم بالعمل بها. حويقرر ص

عمل بهذه الصورة في جميع الموارد من الفبإمكاننا 

ا األمر وال نتحرك هذخالل القول بأّن هللا أراد أن يكون 

على مستوى إيجاد نحو من الربط بين هذه الشواهد 

ة واحدة ورؤية شاملة. فنرى أّن كل دراجها ضمن نظريوإ

ر تتصل بإرادة هللا بشكل مباشر وأّن هظواالواحدة من هذه 

عمل المعين أو هذه الهللا تعالى رأى مصلحة في هذا 

الظاهرة الخاصة. وعلى هذا المبنى فإّن هللا إذا أراد 

أى مصلحة في أن ينزل القرآن باللغة ورشيئًا 

لغة، وحينئذ الزله بهذه اليونانية على النبي فإّنه ين

اليونانية يقدمه  ةسيكون للنبي كتاب سماوي باللغ

عربية ويقول إّن المصلحة تقتضي أن يكون الللقبائل 

ليكم أن تتعلموا اللغة وعالكتاب اإللهي بهذه الصورة 

اليونانية ليتسنى لكم تالوة هذا الكتاب واالستفادة 



ادة هللا ه بمقدار ما تفهمون من تعاليمه. ولكن إرمن

كتاب على رسوله باللغة التعلقت بأن ينزل هذا 

ظاهرة الالعربية. وهذا الحّل يمّثل لونًا من تفسير هذه 

بحيث تّم اسنادها بشكل مستقل إلى اإلرادة اإللهية 

كامنة في عمق هذه الظواهر، بحيث الوالمصالح الخفية 

 عرفة أسرارها.ومإّن عقولنا قاصرة عن فهم محتواها 

ا تفسير هذه الظواهر بشكل آخر وذلك من خالل مكننوي

مكانها تفسير هذه الظواهر من موقع بإية رابداع نظ

ريد طرحه  هوالتناسب الموجود في تفاصيلها، وهذا 
ُ
ما أ

باالستيحاء من نظرية »في نظرية بسط التجربة النبوية 

فما المانع من القول إّن ظاهرة الوحي تنسجم « روندا

محيط، بمعنى أن نقوم بتفسير المع مع مقولة التطابق 

طبق تن: إّن الوحي يعتبر ظاهرة ةالمسألة بهذه الصور

مع المحيط وتقتبس لونها وصبغتها من البيئة بشكل 

محيط الثقافي واالجتماعي بهذا الكامل. فالبيئة أو 

ا هو ممّ المعنى الذي نقوله له مفهوم أشمل وأوسع 

در اإلسالم، متوفر وموجود في المجتمع العربي في ص

شخصية  وائه ما كان يدور في أعماقأجويستوعب في 

تداد حياة النبي امالنبي والحوادث التي وقعت في 

ومجمل التحديات والنزاعات السياسية واالجتماعية في 

ك الوقت واللغة التي كان النبي يتحدث بها، وأمور ذل

ورها اطروحة تهدف إلى تفسير بدمن هذا القبيل. هذه 

سجام هذه انواهر. وهذا النموذج يبّين مدى هذه الظ

ثيرة عندما نضمها إلى البعض اآلخر وتكون كالظواهر ال

غة واحدة تصدر على الجميع حكمًا واحدًا ال أن صيذات 

ى انفراد وتنسب كل واحدة إلى علتؤخذ كل واحدة منها 

 إرادة هللا بشكل مستقل.

ل أدلة الطبع ال أروم هنا إلثبات هذه المقولة من خالوب

سفية لح هذه المسألة بأدوات فطرفلسفية، فباإلمكان 

ط التجربة بسوميتافيزيقية، ولكنني انطلقت في نظرية 



من « الذاتي والعرضي في الدين»النبوية وكذلك في بحث 

ل اتباع هذا المنهج. أي أنني أعتقد أّن اإلرادة خال

 هذه األمور على االنفراد مناإللهية لم تتعلق بكل واحد 

 قدوأّن كل واحدة من هذه الظواهر لها مصالح خفية 

كها عقولنا وقد ال تدركها. فلم أفكر بهذه الطريقة رتد

بسط »يق آخر، وبذلك تولدت نظرية طربل وردت إليها من 

 كان يعلم أّن هللافأنا ال أعتقد أّن «. التجربة النبوية

الشخص الفالني سوف يسأل من النبي السؤال الفالني وقد 

ّد هللا تعالى اآلية القرآنية المرتبطة بهذا السؤال أع

ا الشخص ويسأل تلك هذسبقًا وانتظر إلى أن يأتي م

المسألة ثم ينزل اآلية على النبي. فباإلمكان النظر 

ى هذه المسألة من جهة أخرى، وهي أن نقول إّن النبي إل

سؤال فنفس هذا السؤال عمل على العندما واجه هذا 

مسألة صادقة الي نفس النبي. وهذه تفعيل الجواب ف

 ام التي ترتبط بحادثة خاصة.كأيضًا بالنسبة لألح

ى هنا بينت أصل المسألة النظرية وتبّين أّنه إل

ه الحوادث برؤية شاملة. هذباإلمكان النظر إلى مجموعة 

ول نزولكن رّبما يثار لديك هذا لسؤال، إذن ماذا يعني 

ية نزوله وظهور جبرائيل؟ إّن مسألة جبرائيل وكيف

أنا ال أتصور ّن وئرة األدوات. داللنبي تعّد بحثًا في 

لفالسفة آراء ولذلك يوجب اختالفًا في ماهية المسألة. 

ونظريات حول كيفية اتصال ما وراء الطبيعة باألشياء 

طبيعة. ولكّن ذلك ال يوجب تغييرًا في أصل القضية. ال

للمسألة.  بيين المنهج الطبيعيوتفنحن في صدد تفسير 

ّمة في مه وعلى أية حال فأنا ال أرى أّن هذه المسألة

بيان ماهية النبوة وتفسير هذه الظاهرة، وذلك ألّن 

ّد رؤية ميتافيزيقية. ولكن عندما تعمسألة جبرائيل 

يعية فنرى أّن طبننظر إلى هذه المسألة من خالل رؤية 

نحوًا من االنطباق مع المحيط يصدق على هذه الظاهرة، 



ما قلنا إّنه باإلمكان طرح هذه النظرية على بساط وك

 مي.علالبحث على أساس 

ى هنا استعرضنا أصل المسألة، وهناك شواهد وقرائن إل

رؤية. فطبقًا لبعض اآليات التي المؤيدة ومخالفة لهذه 

طبق على هذه تنذكرها بعض األخوة في السؤال فرّبما ال 

صحيحة. وهذه النظرية وال تكون هذه النظرية حينئذ 

غاء لها. على صشواهد بحّد ذاتها مهّمة والبّد من االال

ريتنا صادقة وشاملة فيجب أن توضح نظأية حال لو كانت 

اّل فال تكون وإفي مضمونها هذه الظواهر القرآنية، 

قابلة لإلثبات أو الدفاع عنها. في البداية نذكر أحد 

ي تتصل مهّمة التي وردت في هذه اآليات والتالالموارد 

لو فمذكورة في القرآن. الببعض المسائل التاريخية 

دققنا النظر لتوصلنا إلى أّن المسائل التاريخية 

واردة في القرآن هي نفسها المسائل التاريخية التي ال

جاهليين، وكانوا يعرفونها الكانت سائدة لدى العرب 

ر ذكبنحو اإلجمال أو التفصيل. مثالً لم يرد في القرآن 

سم زرادشت، ولكن ورد ذكر المجوس الذين كانوا نبي با

ران في ذلك الزمان ويرتبطون مع األقوام ايي فيعيشون 

 عامة األنبياء إنّ العربية الموجودة في تلك البقاع. 

الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم هم أنبياء بني 

ذين كانوا معروفين لدى العرب حين ذاك الاسرائيل 

صصهم بشكل أو بآخر. وقارهم وكانوا قد سمعوا بأخب

إ نَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْيه ْم )وَ ونقرأ في اآلية الكريمة 

هذا يعني أّنكم مطلعون على قصة هؤالء و (87)(ْصب ح ينَ مُ 

كنون في هذه البقاع فيما سبق وكان يسالذين كانوا 

ّنكم تمرون عليهم فإأجدادكم يعرفونهم، ولهذا السبب 

 فيجد نأخبارهم. ومن هنا ال  في أسفاركم ولديكم بعض

القرآن أخبارًا عن لألقوام البشرية التي كانت تعيش في 

خرى وعن أديانهم ومذاهبهم. وأنا األبقاع المعمورة 
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رية تطابق نظأرى في هذه الظاهرة شاهدًا آخر على 

اآليات القرآنية مع البيئة االجتماعية والظروف 

 الوقت. جزيرة العربية في ذلكالالثقافية لواقع 

في بعض المؤتمرات والحواريات المنعقدة  يانًا نشاركأح

لمذاهب في خارج البلد ونواجه هذه وابين األديان 

عقائد المسيحية الالمسائل، المسيحيون يقولون إّن 

التي وردت في قرآنكم ال تمّثل جميع عقائد المسيحيين 

ّفة، ونحن ال نعتقد بمقولة التثليث التي وردت في كا

قرآن كان يختص بفئة من الن، فما تحدث عنه القرآ

 فيالنصارى الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية 

عصر الرسالة. وأتذكرت أنني اشتركت قبل سبع أو ثمان 

البريطانية وكان « برمنگام»مدينة  فيسنوات في ندوة 

جلسة. ومن الصدفة أّن البعض علماء قم حاضرين في هذه 

ا إذة: سئيت سألني في تلك الجلأحد المسيحيين الجزو

كّنا ال نعتقد بمقولة التثليث التي يتحّدث عنها القرآن 

كّفار في نظر اإلسالم؟ فنحن ال نقول إّن الفهل سنحسب من 

مسيحيين ال نعتقد بهذا الهللا ثالث ثالثة ونحن وأكثر 

 النوع من التثليث.

لت في جوابه: كال، ال يمكن الحكم بكفركم في هذه فق

اء قم وهو )آية هللا معرفت( مد علأحورة. وأّيد ذلك الص

إذا كنتم ال »ال: وقالذي كان حاضرًا في تلك الجلسة 

«. تعتقدون بهذه المقولة فال يصدق عليكم حكم الكافر

ن هنا فإّن القرآن عندما يذكر اعتقادات األقوام وم

عقائد السائدة في ذلك الاألخرى فإّنه يتماهى مع 

عتبار االبنظر  نزول اآليات، فلم يأخذالمجتمع في عصر 

تنوع هذه العقائد والمذاهب بالنسبة لليهود مثالً 

هذا المجال: هناك مصلحة قطعًا وأّن  فيويمكنك أن تقول 

خاصة لهذه الهللا تعالى كان يعلم أّن هذه العقيدة 

الفرقة المسيحية الخاصة أهم كثيرًا من سائر العقائد 

ليها. عالقرآن بالبنان وأكد  هذا أشار إليهاولاألخرى 



مطروحة ولكّن القول الوهذا بدوره يمّثل رأيًا من اآلراء 

المعقول أكثر والطبيعي أكثر أن يقال إّن القرآن كما 

ظهر وتجّلى باللغة العربية التي كانت لغة المحيط تم

عقائد التي كانت سائدة الالثقافي للرسول، فإّن هذه 

 قرآنية.العلى اآليات  في ذلك المحيط انعكست أيضاً 

وعلى هذا األساس يكون التناسب مع المحيط وإيجاد 

ارية بين المحيط االجتماعي وأفراد المجتمع حورابطة 

ليه فإّن النقطة األولى وعيشتّد ويزداد تالحمًا وقوة. 

قرآن الهنا هي أّن جميع األنبياء الذين ورد ذكرهم في 

م األنبياء وتحدثت اآليات عن معجزاتهم وأديانهم ه

روفين في تلك األجواء العربية وليست مع االذين كانو

 ذهنية العربية.الأديانهم غريبة أو بعيدة عن متناول 

ندما نتحّدث ونبحث في ظاهرة الوحي ع نقطة األخرى:ال

ثنا ينطلق من خارج دائرة الوحي بحففي الواقع أّن 

سم الوحي الذي باوناظر من الخارج إلى حادثة وظاهرة 

وألقي في روع النبي  يمظهر في المجتمع العربت

و أردنا إثبات أو نقض هذا المدعى من خالل فلوضميره. 

ون هذه القرائن تكالقرائن والشواهد فالبّد أن 

والشواهد من خارج دائرة الوحي، ألّن الرجوع في مقام 

بات المدعى إلى النصوص وإلى داخل دائرة الوحي إث

من  اًل سليمًا وصحيحاً عمر ال يعتب« نفيًا وإثباتاً »

ية اآلأي ال يمكن القول بأّن «. المتدولوجية»الناحية 

القرآنية الفالنية تقرر بطالن أو إثبات هذه النظرية. 

ن دائرة هذه النظرية التي ضمفجميع اآليات تقع 

ه النظرية هذطرحناها من خارج الدائرة، بشرط أن تكون 

نت هذه النظرية صحيحة في منطق العقل والعلم. فلو كا

ادقة فإّنها ستستوعب جميع هذه الموارد، وصصحيحة 

يات وفقًا لهذه النظرية بحيث اآلوحينئذ فالبّد من تفسير 

الموارد  معتبقى هذه النظرية سليمة وال تتنافى ظاهرًا 

 المذكورة.



و تنزلنا قلياًل عن دائرة الوحي وأخذنا بنظر ول

تأويل وتفسير  كنكم تقديميماالعتبار الرؤيا، فكيف 

منام أن الترى أحيانًا في عالم  لرؤيا؟ فأنتالظاهرة 

شخصًا قد جاء إليك وتحّدث معك وأخبرك ببعض األمور التي 

ن تعلمها ظاهرًا. ورّبما أنشدك بيتًا من الشعر تكلم 

فظتك، ورّبما قّدم لك نصيحة حاوثبت هذه البيت في 

قع لك ف تسووموعظة، وقد ترى حادثة في عالم المنام 

في المستقبل ويتفق أن تقع هذه الحادثة كما رأيتها 

ل هذه الموارد قد تراها في عالم فكفي الرؤيا. 

كذا الحال وهالمنام وال تكون أمرًا عجيبًا أو غريبًا. 

بالنسبة لألنبياء، وقد ورد الحديث عن النبي نفسه أّنه 

جزًء من النبوة.  46رؤيا الصادقة جزء من القال إّن 

س واحد، فإذا أردت أن جني والرؤيا كالهما من فالوح

ل حاتفهم ظاهرة الوحي وحقيقته فعليك أن تستطلع 

رفيقته وهي الرؤيا وتتجه نحو معرفتها والتحقيق في 

غزالي يتحدث عن مسألة الشياطين الأمرها. هنا نرى 

رهم في القرآن: ذكالذين يوحون للناس والذين ورد 

ْول يَ إ نَّ الشََّياط يَن َليُ وَ )
َ
ا إذيقول: و ،(88)(ئ ه مْ اوُحوَن إ َلى أ

أردت أن تعرف ما هو الوحي فعليك بالتأمل بالوساوس 

مس قلبك أحيانًا، ومن خالل ذلك تالالشيطانية التي 

 جوده واستشمام رائحته.بويمكنك معرفة الوحي واالحساس 

دما يوسوس الشيطان في واقع اإلنسان وعمقه الداخلي عن

حن لسنا أنبياء وبالتالي فإننا ونيه، يوحي إل فكأّنه

النفعاالت وانتعرض للوقوع في الوساوس الشيطانية 

والنوازع النفسانية، فكل هذه األمور التي نعيشها في 

دفعنا إلى منزلقات الخطيئة ومهاوي اإلثم، وتذواتنا 

اذا يصنع هذا الوحي فمفهي في الواقع نوع من الوحي، 

عطيك ويلك األشياء واألعمال ه يصور في أعماق الذات؟ إنّ 

نظرية عنها بحيث تتصور أّنها أعمال حسنة ألّن اإلنسان 
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حال يتحرك نحو تطهير أعماله بمبررات البطبيعة 

لم بأّنه عمل قبيح تععقلية، فأنت ال ترتكب أي عمل 

% . فاإلنسان عندما يرتكب خطيئة معينة  100وخاطىء 

ذا العمل تبرير ه ّنه يتحرك قبل ذلك على مستوىفإ

لقبح إلى دائرة الحسن بما واواخراجه من دائرة الخطأ 

س جنيسوق له من مبررات، فالوساوس الشيطانية من 

الوحي حيث إّنها تنطلق في واقع اإلنسان من هذا الموقع 

ماله السيئة على أّنها حسنة، ومن أجل أن أعوتصور له 

لتأمل في طبيعة بانفهم حقيقة الوحي ما هي علينا 

اوس النفسانية، فعندما تميل النفس لممارسة عمل الوس

ء ونلتفت حينها أّن هذا الفعل السيء يمّثل رغبة في سي

تحرك على مستوى إيجاد مبررات له سنداخلنا، فحينئذ 

خالل استخدام جميع  منوسوف نصوغ له مسوغات شرعية 

معلوماتنا ونظرياتنا الذهنية في خدمة هذا األمر 

ذا العمل ونجعله سائغًا وبالتالي رتكاب هاتسنى لنا لي

قيام بهذا العمل، من قبيل أن النقنع أنفسنا بضرورة 

ص بدون حق شختتحدث بسوء عن شخص معين أو تأكل مال 

وأمثال ذلك، وبالطبع عندما يكرر اإلنسان مثل هذا 

وف ال يحتاج إلى الشيطان بعد ذلك ألّن شخصيته فسالعمل 

حول إلى شخصية عمل ستتالبسبب التمرن على هذا 

مل آخر عامستغرقة في الوسوسة والخطيئة فال تحتاج إلى 

 لكسب الوسوسة.

نبياء بدورهم، وعلى أساس هذا التمثيل بالوحي األ

قرآن، فإّنهم يتعرضون لـ الالشيطاني المقتبس من 

امات منأو ما يعبر عنه باإللهام ويرون « وسوسة الملك»

ر الحسنة وتقوى األفكا ةصادقة ويتحرك ذهنهم في دائر

اصر الخير ثم تعرض عليهم الكشوفات وتزول عن عنفيهم 

« التجربة النبوية»عنا عبارة رفأبصارهم الحجب. فلو 

اوتًا بينهما، تففال نجد « الكشف النبوي»ووضعنا بدلها 

فهمًا خاطئًا « التجربة»رغم أّن البعض يفهمون من 



ي كلمات ي يرد فذال« الكشف»ذلك فإّن عبارة وبأحيانًا، 

« الكشف التام المحمدي»ضًا أيعرفائنا يطلق على الوحي 

ائق وأسرار حقومن خالل هذا الكشف يتعرف النبي على 

عالم الغيب، غاية األمر أّن كشفه يمّثل الكشف التام، 

ه خالص وغير ملوث حيث تنكشف للنبي أسرار أنّ بمعنى 

ل مثل صالرؤية. ورّبما يح فيالواقع من موقع الوضوح 

قص وغير ناذا الكشف لآلخرين، غاية األمر أّن كشفهم ه

 تام وضبابي.

ندما ينال النبي مرتبة الكشف فإّنه سيملك شخصية وع

واقع بشكل جديد ويدرك حقائق األمور الجديدة بحيث يرى 

ناس عنها، وال إشكال أّن للالموجودة في العالم ويتحّدث 

يانًا أحث عنه دّ النبي عندما يتحّدث عن شيء فإّنه يتح

كأّنه يسمعها من شخص معين أو يرى شخصًا يتحّدث معه، 

لق على هذه الظاهرة الوحي بالمعنى األخص، فكل نطونحن 

كلما »ت الحكم الكلي لمقولة تحهذه األمور تندرج 

نبي بما الوبعبارة أخرى أّن « يعمله خسرو فهو جميل

ب ييملكه من شخصية نقية وطاهرة ومؤيدة من عالم الغ

در عن عين صافية ومنهل زالل، وبما أّن تلك يصكالمه فإّن 

ماته وأحاديثه تكون طاهرة كلالعين طاهرة ونقية فإّن 

ذي قلته الونقية أيضًا. وفي ضوء هذا يتضح معنى الكالم 

من أّن الوحي تابع للنبي، أي أّنه متناسب مع شخصية 

تناسب مع كلمات النبي، ومتناسب مع محيط ومالنبي، 

واقعة في زمن النبي، التناسب الحوادث نبي، وملا

جواء األومتناسب مع مزاج وعقالنية قومه، ومتناسب مع 

واألمثلة والثقافة التي كانوا يعيشونها، ومتناسب مع 

ت بقوالب لفظية، ومتناسب مع ظرفية صبالمعاني التي 

زمان. وفي الواقع أّن الاللغة وذهنية العرب في ذلك 

 سه مع هذه المسائل.طبيق نفتالوحي يعمل على 

دما نصّب ماء البحر في جّرة، فمن الطبيعي أن يتقولب عن

جّرة، فالبحر ال يخرج عن كونه بحرًا، للهذا الماء تبعًا 



ماء في الجّرة، الولكن ما وصل إلينا منه هو مقدار 

حيث إّن ماء البحر تشكل بأبعاد وهيئة الجرة وحكم 

د البحر أن يصل دما يرين يمكن غير ذلك. فعوالالجّرة. 

ل هذا البيت، فلو أراد شكإلى بيتنا فيجب يأخذ لنفسه 

البحر أن يحّل بنا ضيفًا ويدخل إلى منزلنا يجب أن 

هذا و ،(89)خد لنفسه شكل اآلنية الموجودة في البيتيت

ذي نحمل فيه الماء، فنصيبنا الالمعنى يرتبط باإلناء 

وحي المن البحر بمقدار ذلك اإلناء. وهذا معنى تبعية 

لشخصية وحاالت النبي وتجاربه الخارجية والباطنية. 

ه ال يمكن أساسًا ادخال ما وراء الطبيعة أنّ وببيان آخر 

ء بلون وخصال يشالفي الطبيعة إاّل بأن يتلون هذا 

الطبيعة، إّن ما وراء الطبيعة ال يمكن أن يضع قدمه في 

لم الطبيعة إاّل إذا تّم إدخاله في آنية من أواني عا

 تمظهر بشكل طبيعي.ويالطبيعة بحيث يتجّلى 

اعتقادي أّن من الطبيعي جّدًا أّن نبي اإلسالم يرى في وب

صص قمنام أّن هناك من يقص عليه المنامه أو بما يشبه 

سعداء الحظ، ألّن الاألنبياء، إّن األنبياء من األشخاص 

ايات حكاألشخاص الذين يحكون لهم القصص، ينقلون لهم 

أننا نعتقد أّن هذه القصص صادقة، ولو أّنكم صادقة، أي 

ه القصص التي جاء بها الوحي عن أشخاص هذسألتم عن 

 تقدون بها.يعغير مؤمنين باألديان فإّنهم ال 

حظة أخرى أود ذكرها لكم، فإنني أعتقد أّن ناك مالوه

حكام الفقهية، أّن النبي نفسه هو لألالنبي هو المشرع 

الى أمضى تعطبع فإّن هللا المقنن لهذه المسائل وبال
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إلى عبيدك  دنيا وكنت أذهبالعندك؟ فيقول أي رّب عندما كنت في 

البخالء اللؤماء فكانوا ال يعطونني شيئًا ويقولون: هللا كريم، هللا 

يم، واآلن جئت إليك وأنت تقول لي: ما عندك، لقد جئت إليك كر

صودي ماذا أتيتنا به، بل ماذا مقال، ليس »آلخذ منك، فقال هللا: 

ل حم وعندك من ظرف لنعطيك من الهبات، هل جئت بآنية أو كوز أ

 «.بعير؟



القوانين التي شرعها النبي، الهاجس األساس للنبي في 

تقنين هو أّن هذه األحكام والقوانين البّد أن الأمر 

بتعد عن الظلم في عرف وتواء زمانه جتكون عادلة في أ

ذلك الوقت ال أّنها تمّثل العدالة المطلقة وفوق 

صدار قوانين تاريخية. بمعنى أّن النبي عمل على إال

لعدل في مفهوم تلك األجواء باوتشريعات كانت تقترن 

ذلك  فيوتلك األذهان وبعيدة عن طبيعة الظلم والجور 

 الزمان.

في فقهنا فإّن عرف المجتمع  ةالنسبة لألحكام الدينيوب

ذ هذه اال حكام بجّدية أخالعربي المعاصر للنبي 

مجتمع ال وبإهتمام كبير ولكن ال يوجد دليل على أّن عرف

في عصر النبي يمّثل أفضل األعراف الممكنة في تاريخ 

كن ال مناص من أخذ العرف بنظر االعتبار، ولالبشري، 

مًا معينًا فالبّد أن يأخذ حكفإذا أراد الشارع أن يصدر 

اس أسالمشرع العرف بنظر االعتبار ويصدر حكمه على 

ذهنية العرف ويطرحه كحكم شرعي للناس، ولكن هذا ال 

 ذلك العرف هو أفضل عرف عرفته البشرية أو أنّ دّل على ي

ك العرف هي أفضل مقررات ذلأّن المقررات الجارية في 

ؤالء وهيخ رفي العالم، أو أّن ذلك التاريخ هو أفضل تا

القوم هم أفضل من أدركوا مسائل عالم الوجود، أو أّن 

علمية التي كانت سائدة في أوساطهم هي الالنظريات 

لك فإّن كل نبي يظهر كذظريات، كال ليس األمر أفضل الن

الجتماعي وافي بيئة معينة، يتحرك في تفاعله الثقافي 

 ةعبر أدوات عصره فيقاتل بالسيف ال بالمدفع والدباب

ود المدفع والدبابة، ويتحّدث للناس بتلك وجلعدم 

ثقافية، وال يمكنه أن الالمفاهيم السائدة في أجوائهم 

توجد فيما بعد ويعّلم الناس أو يخترع مفاهيم سوف 

لب من الناس استخدام تلك المفاهيم التي ال تتوفر يط

ل األحكام الفقهية أيضًا بأّنها حالديهم. ومن هنا نفهم 

حكام الفقهية في األ أن يثبت خالف ذلك، فجميع مؤقتة إالّ 



سالم اإلاإلسالم مؤقتة وترتبط بالمجتمع العربي في صدر 

ة له إاّل أن يثبت بالدليل خالف والمجتمعات المماثل

ب أن نثبت بالدليل القاطع أّن هذه يجذلك، فنحن 

زمان والمكان وغير الاألحكام وضعت لألبد وفوق مقتضيات 

مة عاخاصة. وبالطبع فأنا أعلم أّن رأي  مشروطة بشروط

الفقهاء خالف ذلك، أي أّنهم يعتقدون أّن جميع هذه 

ثبت خالفه، ولكن إذا كان طلقة إالّ أن يوماألحكام أبدية 

 لتزام بلوازمه ونتائجه.االكالمي هذا صحيحًا فالبّد من 

  سنة لم يكن أفضل عرف على االطالق، 1400إّن عرف المجتمع العربي الساذج قبل 

 والخطابات الدينية التي صدرت لذلك المجتمع قادته في خط التكامل الروحي والنفسي

بات الذي يفرض نفسه هو: ما هي الفائدة من تلك الخطا واالقتصادي واالجتماعي. السؤال

ً بزمانه وبمجتمعه وبحسب ً خاصا ً إذا كان كل نبي يحمل خطابا ناسب الت بالنسبة لنا؟ وأساسا

ولماذا  ؟«ياءخاتم األنب»الجغرافي والثقافي والذهني ألفراد مجتمعه، ففي هذه الصورة ما معنى 

ً في أجواء ذلك ايكون القانون الذي جاء به النبي لزم ً ومطلوبا وذلك  لوقتانه وكان متناسبا

ً على المجتمعات المعاصرة مع أنّه يمكن أن يفقد فائدته في هذا ال ، ولعل زمانالمجتمع حاكما

وهكذا  صرة.% من التعاليم الدينية ال يمكن تطبيقها واالستفادة منها في مجتمعاتنا المعا 80

 م النبي،باس النتيجة أنّه ال لزوم ألن نسمي تلك الشخصياتالحال بالنسبة لألنبياء اآلخرين وب

ا فيم ففي كل زمان يظهر مصلح ومخلص ومحّب للبشرية ويدفع بمجتمعه إلى الكمال اإلنساني

األزمنة ات ويقرر لهم من قوانين وتعاليم إنسانية محدودة بحدود ذلك الزمان وال تنفع المجتمع

ظرية الن ات مؤقتة وليس دائمية. ومن جهة أخرى إّن هذهالتالية ألّن تلك التعاليم والخطاب

الل محمد حالل إلى يوم القيامة وحرام محمد ح»تتقاطع مع أصل 

اً واألمر اآلخر أننا نجد أّن القرآن يعتبر نفسه ذكر «.ام إلى يوم القيامةحر

 وقد للناس من جهة، ومن جهة أخرى أّن هذا القرآن نفسه نزل في مجتمع ومحيط ثقافي خاص

: ل هوتغير هذا المجتمع وهذا المحيط اآلن بحيث أصبح يختلف عن محيطنا الثقافي. والسؤا

 ماذا يمثّل القرآن بالنسبة لنا كذكر؟

ْلكَ ت  عندما يقول القرآن: )« بسط التجربة النبوية»أين تقع الحدود اإللهية في نظرية 

لحدود واألحكام االجتماعية وفي بعض اآليات األخرى يطلق على ا (90)(ُحُدوُد هللا ...

ومنها الطالق أو الصيام بأنّها حدود هللا، فكيف يمكن إيجاد تالئم وانسجام بينها وبين هذه 

النظرية؟ أال يشير ذلك إلى أن علينا أن نتحرك من خالل رؤية أخرى للقرآن على مستوى 
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مكنه أن يكون نبيّاً التوحيد ونطرح تفسيراً آخر له؟ والظاهر من هذه النظرية أّن كل شخص ي

 ويقود مجتمعه نحو الدين واإلنسانية.

« بسط التجربة النبوية»ما ذكرنا في مقالة ك أوالً: ـ ج

تجربة الشبيهة بتجربة الأّن التجربة النبوية أو 

األنبياء لم تنقطع بصورة كاملة بل هي باقية في روح 

بيعة البشر، ومع غض النظر عن االستدالل العقلي لهذه وط

شيعة على األقل نعتقد بالنسبة لألئمة المسألة، فنحن ال

نبياء وغير بأالمعصومين أّنهم رغم كونهم ليسوا 

نبياء إاّل أّنهم يملكون تجربة مأمورين بمهّمة األ

كشف عن العالم الغيبي. ومن هنا الاألنبياء وتجربة 

ّد معقوالً يعفإّن القول بإمكان بسط التجربة النبوية 

ئرة المعتقدات الشيعية، وعلم الكالم ومقبواًل في دا

ة هذه العقيدة تمامًا، وأّما بالنسبة صحالشيعي يقرر 

الرغم من أّنهم ال فبة نللعقائد والكالم لدى أهل الس

يعتقدون باألئمة المعصومين بعد النبي إاّل أّنهم 

كانة خاصة للعرفاء في ما يعيشونه من حاالت بميعتقدون 

 غيب.ال اإللهام واالتصال بعوالم

نا يثار هذا السؤال: هل يستطيع كل شخص أن يكون وه

بغي اإلذعان إلى هذه الحقيقة، وهي ينرسوالً؟ في الواقع 

فسه ويعيش حاالت لنل شخص بإمكانه أن يكون نبّيًا كأّن 

كن ولخاصة من خالل ما يجده من مكاشفات وذوقيات، 

المجتمع الديني اإلسالمي سيتصدى لمثل هؤالء األفراد 

وتهم من موقع القساوة والشّدة نبفيما لو أعلنوا 

ال نبي »ل: قاوالخصومة، وفي الحقيقة أّن النبي عندما 

مر أتباعه بايصاد وغلق هذا الباب أفإّنه قد « بعدي

ن يدعي هذا االدعاء، وبالنسبة لألشخاص بموأن ال يعتنوا 

جدون في أنفسهم مثل هذه ويالذين يعيشون هذا االحساس 

شعور وال الالروحانية عليهم أن يكتموا هذا الحاالت 

يظهروا هذه الحاالت للناس، فرّبما يجد اإلنسان أحيانًا 

نه وبين هللا ويشعر أّنه مكّلف بمهّمة ينوية خاصة بمعحالة 



ب عليه العمل بهذا الدين أو يجمعينة من قبل هللا، فال 

عظماء، البتعاليم ذلك المذهب، فأنا أشعر بأّن بعض 

س التبريزي، كانت لهم مثل هذه الحاالت ولكّنهم مثل شم

القًا أّنهم أنبياء أو أّن لهم شريعة خاصة اطلم يدعوا 

مود الشبستري في محما يقول الشيخ كوأحكامًا خاصة، 

 نظمه:

 كن عندما تخلو مع نفسك فالحذر فالحذرلو ـ

 يك بالمحافظة على ظاهر الشريعةلع ـ

هذا، وكل إنسان  ذلك يخرج هؤالء عن دائرة بحثناول

 تعالى برابطة معنوية خاصة هللايرتبط فيما بينه وبين 

ه ال نّ ّس شخص أأحيجب عليه أن يتحرك وفق مسؤليته، فلو 

يستطيع بعد اآلن التحرك وفق تعاليم شريعة نبي اإلسالم 

عر في نفسه أّنه له وظيفة أخرى، فيجب عليه أن يجيب وش

ذي ليس لديه هذا حجة، وأّما الشخص الالرّبه من موقع 

مل بوظيفته. ولكن مع كل يعالشعور واإلحساس فعليه أن 

 ملمجذلك فإّن التجربة النبوية مستمرة وباقية في 

الصيرورة التاريخية في المجتمع البشري ألّن تجليات هللا 

 يمكن القول إّن هللا تعالى تجلي لنبي اإلسالم والال تنفذ، 

تجلي اإللهي مستمر سه، فالنفثم أوصد باب التجلي على 

 فيته.ظروكل إنسان يتنعم ويحظى بهذه التجلي بمقدار 

في  يا بالنسبة لما تقدم من السؤال عن فائدة النبأمّ 

نبي قد ظهر في زمانه وطرح الهذا العصر وأّنه إذا كان 

يمة عظللناس تعاليم جيدة وخلق فيهم حركة معنوية 

هؤالء فالتاريخ البشري يحّدثنا عن وجود الكثير من 

لمصلحين، ونبي اإلسالم يعّد واحدًا منهم، فمن وااألخيار 

لنبي وما فائدته باهنا ماذا يعني لزوم االعتقاد 

 لنا؟ ةبالنسب

مكاننا أن نطرح هذا الكالم عن أي مصلح ومفّكر، فهذه بإ

ألنبياء ومجىء القرآن ال يعني أّنه باالمسألة ال تختص 

مان آخر. بزطًا يقلع اإلنسان من زمانه ويجعله مرتب



وهذا هو معنى االجتهاد بالنظر الدقيق، فالمهم أن 

عيل حركة الماضي ليصلح للحاضر ال أن تفتتمكن من 

لنعل، ونحن في حياتنا باتستنسخ الماضي طابق النعل 

فكرية. النتحرك على هذا المنوال في جميع المسائل 

فكل حالة يواجهها اإلنسان من حاالت التقليد واالتباع 

ذه الصورة، حيث نرى أّن كل شخص له إمام بهّنه يعمل فإ

كنك أن تعمل مثل عمله يمومقتدى، وعلى أية حال ال 

قعك واتترجم أفعاله وسلوكياته في  نتمامًا، بل يجب أ

وتتحرك على هذا المستوى، وهذه الترجمة هي معنى 

 االجتهاد.

مر اآلخر، السؤال عن النبي الذي ينبغي علينا األ

دين لهذا النبي ورسالته الما يمّثل جوهر اتباعه، ف

السماوية هو تلك التعاليم والخطابات األولية التي 

لدرجة األولى جاء برؤية احها على الناس، فالنبي بطر

طلق من خالل هذه الرؤية للعالم انجديدة للعالم، ثم 

ينة، بمعنى أّن الدين مععلى مستوى صياغة أخالق وحقوق 

 طبقات أو مجموعة من ثالثة بمثابة بناء من ثالث 
ُ
طر، أ

فلو أخذنا بنظر االعتبار اآليات المكية التي نزلت على 

ى تأكيدًا واضحًا على ربعثة، فسوف نالالنبي في أوائل 

ك هناك توصيات ذلمسألة التوحيد والمعاد، وإلى جانب 

َذا هَ ْلَيْعُبُدوا َربَّ فَ )أخالقية من قبيل وجوب اطاعة هللا: 

م األمر بالزكاة والنهي عن البخل: ث (91)(اْلَبْيت  

يث يحذر األشخاص الذين يتحركون ح (92)(َماُعونَ الْ َيْمَنُعوَن وَ )

قع األنانية وحّب المال والبخل. موفي سلوكياتهم من 

مكية فقد الولكننا ال نجد أحكامًا فقهية في السور 

نزلت هذه األحكام في المدينة، وتمّثل هذه األحكام 

ي للدين حيث أضيفت إلى الدين في آخر خارجالاإلطار 

عرب من منهل الدين وشعروا الاألمر. فعندما ارتوى 
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ركوا تحبالقوة والحيوية في جو هذه الدعوة النبوية، 

في مجال بسط هذا الدين والعمل على مّد أغصانه إلى 

ذلك استطاعوا استمالة قلوب سائر وبسائر البلدان 

ألحكام الفقهية، بابط المجتمعات، وهذه الجاذبية ال ترت

هر العالم قفال ينبغي أن نتصور أّن النبي استطاع أن ي

جاب الناس في المجتمعات األخرى بما جاء به اعويثير 

لنفاس والزواج والطالق والرق وامن أحكام الحيض 

عرب للنبي الوأمثال ذلك، فالشيء الذي سخّر قلوب 

لإلسالم وأثار إعجاب اآلخرين هو تلك التعاليم األولية 

ّثل جوهر الدين، ومحور هذه التعاليم واألصل تموالتي 

 ارة عن عبادة هللا.عبطاب النبي للناس خفي 

النسبة للسؤال عن مقولة: حالل محمد حالل إلى يوم وب

ل محمد حالل إلى يوم القيامة حالالقيامة. فصحيح أّن 

 البحث أنّ وحرامه حرام إلى يوم القيامة، غاية األمر 

 ما هو هذا الحالل وهذا الحرام. يتركز في

ي عشر قرنًا ال يصّلون ن فقهاء الشيعة كانوا طيلة اثإنّ 

بعض منهم يرى حرمة صالة الجمعة الصالة الجمعة وكان 

رد في القرآن واأيضًا في حين أّن وجوب صالة الجمعة 

الكريم، هؤالء الفقهاء بالرغم من اعتقادهم أّن حالل 

ة، ولكّنهم يقولون إّن صالة ل إلى يوم القيامحالمحمد 

م. ومن هنا ال امعصوم حرالالجمعة في عصر غيبة إمام 

ينبغي االكتفاء والقناعة بظاهر هذا الكالم وهذا 

َذا إ  )مفهوم، فصالة الجمعة لها حكم القرآني بّين: ال

 (93)(ُجُمَعة  َفاسَْعْوا إ َلى ذ ْكر  هللا ...الْ ُنود ي ل لصَّالَة  م ْن َيْوم  

ما وقع في  وهون عامة فقهاء الشيعة )إاّل نادرًا لكو

عصر الصفوية( قالوا بتوقف هذا الحكم ولم يعملوا به، 

بعض منه إلى حرمته. وفي زماننا هذا وكذلك في الوذهب 

تى الفقهاء بتوقف إجراء أفالكثير من األزمنة األخرى 

دم بعالحدود، فالمرحوم السيد الخونساري كان يعتقد 
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 األحكام الشرعية من قبيل قطع اليد أوجواز إجراء 

ّن أحكام هذه الجرائم ال ترتبط بأالقتل، وكان يقول 

ل إلى يوم حالبعصرنا، ولذلك فصحيح أّن حالل محمد 

القيامة، ولكن تشخيص الحالل والحرام أمر منوط، بوجود 

ود وشروط معينة، حيث يمكن لشخص أن يعتقد بأّن هذه قي

دة في العصر الحاضر، ويقول ر موجوغيالقيود والشروط 

زمان. وكما ذكرتم البوجوب الصبر واالنتظار إلى آخر 

هذا ف (94)(ْلَك ُحُدوُد هللا ...ت  )أّن القرآن الكريم يقول: 

يح ولكّنه ليس كل ما في المسألة، المهم أن نعرف أّن صح

بغي أن تقام وتحت أية ظروف ينالحدود اإللهية متى 

يد في كل هذه جدتهاد جإجراء اوشروط وضوابط. فالبّد من 

المسائل، وهذا هو لّب االجتهاد وفحواه. وكالم ولي هللا 

دهلوي ناظر إلى هذا المعنى حيث يقول: إّن النبي ال

تطيع القيام بعمل آخر. وفي يسبنى مجتمعًا ألّنه ال 

ر آخالواقع أّن النبي إذا كان قد بعث في أي مجتمع 

عمل هذا ييضًا وسفإّنه سيتحرك على هذا المستوى أ

 عليكم اتخاذ هذا العمل أسوة أنّ العمل، وهذا يعني 

له طابق مثلكم ولكن ليس بمعناه المطابقي وأن نعمل 

النعل بالنعل، فيجب على كل شخص أن ينظر إلى مقتضيات 

تحرك لتجسيد وممارسة تلك األمور الكلية في ويزمانه 

يمة مة أفعال النبي تمّثل ققيمجتمعه. وهذا يعني أن 

طار النموذج ال أّنها قيمة ثابتة في امتداد إفي 

 زمان.ال

لواقع أّن فقهاءنا ال يفّكرون بهذه الطريقة وال وا

لفتوى بهذه الرؤية. ولكن وايتحركون على مستوى العمل 

نبي العندما نراجع التاريخ ونتعمق في معطيات عمل 

فسوف نلتفت إلى أّن النبي خلق حركة جديدة في مجتمعه. 

ا عندما قبلنا دعوة النبي وتعاليمه ال نوربدحن ون

ك ويكفي مجّرد ذلينبغي أن نتصور أّنه ال شيء بعد 
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قبولنا لتعاليمه وأقواله، في حين أّن العالقة بين 

لقائد تمّثل عالقة ديالكتيكية كالعالقة بين واالتابع 

دما يفحص المريض ويكتب عنالطبيب والمريض، فالطبيب 

دريجيًا يتماثل وتمعالجته،  عمل علىله نسخة الدواء وي

المريض للشفاء فحينئذ يمكن لهذا المريض السالم أن 

عي أنني بما أعيشه من حالة الصحة والسالمة فال يد

جب أن نقول له أّنك هو الشخص الذي فيأحتاج إلى طبيب، 

ى الطبيب، غاية إلكان مريضًا قبل اآلن وكنت محتاجًا 

م على هذا األساس، ومريض تقاألمر أّن عالقة الطبيب وال

و أّن الطبيب يسعى إلى فسخ عالقته بالمريض فال يبقى وه

اش المرض ليحتاج إليه دائمًا، وهكذا فرالمريض على 

لطالب، فالمعلم واالحال بالنسبة للعالقة بين المعلم 

يسعى إلى فسخ وهدم الرابطة بين المعلم والطالب حيث 

 يكون عالمًا. قى الطالب طالبًا دائمًا بليبال 

نبي جاء لمجتمع جاهلي يعيش المسخ في هويته فتحرك ال

ديل وتغيير هذه الهوية، وعندما استطاع تبعلى مستوى 

ول هؤالء القوم أننا يقتغيير هذه الهوية فال ينبغي أن 

ال نحتاج إليك بعد اآلن ألننا نملك هوية جديدة قد 

 مي هو هدحتنا إّياها. وأساسًا فإّن عنصر حاجتنا للنبمن

نحنا هوية جديدة بحيث نبقى وموفسخ هويتنا السابقة 

كذا الحال في وهنمارس ونعيش هذه الهوية الجديدة. 

األجيال الالحقة أيضًا، أي أّنه عندما يبرز انحراف في 

مجتمع ينبغي الرجوع إلى النموذج األول وتصحيح ال

ار ما يمّثله النموذج األول من غرالخلل واالنحراف على 

ى ارتباط عل، وبالطبع فإّن التدين ال يقتصر ةوة وقدوأس

المؤمنين بتعاليم النبي، بل يمّثل ارتباطًا وتعلقًا 

ضًا، وهذه المسألة هي ما يتضمنه مفهوم أيبشخص النبي 

ار بحثنا اآلن. ولكّن مدالذي ليس « الوالية المعنوية»

تعاليم النبي األساسية في دائرة العقائد األخالق 

لبحث، فأدنى تعاليم النبي هي التي اهي محل لحقوق وا



فقهية والتي تمّثل أكثر التعاليم التتصل باألحكام 

ّثل أشّد تمالدينية عرضية وقشرية، واألحكام الفقهية 

التعاليم الدينية قشرية من جهة كونها تاريخية 

 دين.الوبعيدة عن أصل 

 حاله حال البشر اآلخرين من حيث أنّه  وتطبيقاً لنظرية بسط التجربة النبوية فإّن النبي كان

كان يعيش تجارب معنوية معينة، وهذه التجارب تكاملت بمرور الزمان وأصابها البسط 

واالمتداد، إلى هنا ال نجد مشكلة، ولكن عندما نقول إّن القرآن يتضمن تجربة البسط واالمتداد 

المشكلة التي تثور في الذهن في آفاق المعرفة اإللهية فإّن ذلك سيخلق مشكلة، وأساس هذه 

هي ما يتعلق بالوحي اإللهي لنبي اإلسالم حيث ورد أنّه نزل مّرة واحدة على قلبه، أي أّن 

، ولكن هذا المعنى «سورة القدر»القرآن نزل في ليلة القدر مّرة واحدة على النبي كما ورد في 

يخضع لهذه المقولة وال ينسجم  يتقاطع مع نظريتكم في االمتداد الزمني للوحي أو على األقل ال

 في إطارها.

ناك مالحظة جديرة بالنظر واالعتبار، فعندما نتحّدث ه: ج

لكالم اإللهي فإننا نتحّدث من خالل مقولة واعن الوحي 

بّد من اإلهتمام والنظر والورؤية ميتافيزيقية خاصة، 

إلى هذه الرؤية الميتافيزيقية بدّقة، فأنا شعرت من 

ولون إننا لو قلنا بإّن القرآن قأّنكم تل كلماتكم خال

كاالت متعددة، في حين أننا إشهو كالم النبي فسوف تبرز 

ا معه شأن لنلو قلنا إّن القرآن هو كالم هللا فسوف يكون 

آخر. فهنا نالحظ رؤية ميتافيزيقية تتحرك من موقع 

 والعالم. وهذه الرؤية الميتافيزيقية هللاالفصل بين 

ترتكز على  أنوقاته يجب ل ومخالتي تفصل بين هللا

مسبوقات ومفروضات ذهنية ثّم تطرح على بساط البحث 

لنقاش، وثانيًا: أن تبّين األدلة التي استندت عليها وا

نا بدوري ال أرى مثل هذه وأفي تصحيح هذه الرؤية. 

الفاصلة بين هللا وخلقه في إطار الرؤية الكونية 

ّن هذا أمقصودي عالم، وال ينبغي أن أقول بها. و لل

تساغة بلحاظ الفكر اإلسالمي مسالرأي وهذه النظرية غير 

لينا فعأو على األقل في إطار الفلسفة اإلسالمية. 

استجالء مقولة عمل الذهن في هذه الباب، وهناك مقالة 



معاصرين في ظاهرة سماع موسى لصوت هللا الألحد العلماء 

خارج صوت كان من المن الشجرة، فقد ذكر أّن هذا 

ًا، جدّ جرة ال من داخل الشجرة نفسها. وهذا كالم غريب شال

فعندما نتحّدث عن هللا فال يبقى معنًى لداخل الشجرة 

ن الصوت ـ أي الوحي ـ ينبع من أعماق كووخارجها. إّن 

خارج فهي مسألة الذات النبي أو أّنه يلقى في قلبه من 

 ترتبط بنا، فنحن الذين نفكر مثل هذا التفكير على

لداخل والخارج ونرى تفاوتًا بينهما. وأّما اتوى مس

ى أّنه موجود في كل مكان وال نربالنسبة هلل تعالى حيث 

لنسبة لوجود هللا بايوجد مكان أفضل وأهم من مكان آخر 

وال يوجد مكان أقرب إليه من مكان آخر فحينئذ ال فرق 

 قولنا بأّن هللا يتحّدث من داخل النبي أو خارجه. في

هذا النمط من التفكير بوجود طول وعرض وحدود  إنّ 

جسام إّنما يكون في عالم المادة، األوفواصل في مورد 

لبعد المكاني واولكن بالنسبة هلل تعالى فال معنى للقرب 

ليس عند رّبك »وال للماضي والمستقبل في إطار الزمان، 

إّن الطول العرض والعمق والقرب والبعد « اح وال مساءصب

نسبة هلل تعالى، ولذلك فإّن هللا تعالى باللها  ال مصداق

ذلك في خارجه. فككما أّنه واقع في أعماق وجود النبي 

وبالنسبة لجبرائيل أيضًا فإّنه ال يختلف حاله في باطن 

نبي أو خارجه. وتصور أّن جبرائيل أو ملك الوحي ال

ور سقيم وغير صحيح، وكما تصكطير يأتي إلى النبي هو 

ذه وهيعة محيط بما في الطبيعة براء الطقلت إّن ما و

االحاطة، هي احاطة شاملة وكاملة وليس هناك مكان 

ان آخر بالنسبة للذات المقّدسة أو عالم مكيختلف عن 

 كما أّنه يتصل بباطن هللاالغيب، ولذلك فإّن جبرائيل أو 

نسان اإلالنبي فكذلك حاله في خارجه. وأساسًا فإّن روح 

ن صفات الجسم حيث يتصف م، فهذه ليس لها داخل وخارج

 خالً أو خارجًا بالنسبة لألجسام األخرى.دابكونه 



هنا البّد من تغيير تصورنا الذهني عن هذه الظاهرة،  من

مقتبس من عالم األجسام الأي أن نترك النموذج 

ن نحوالمادة، فهذا النموذج ال يمّثل مثاالً مناسبًا لما 

ن وضوح الرؤية عيمنعنا فيه ورّبما يثير أمامنا غبارًا 

عقل في بعض الموارد. حيث ال يعكس صورة للويكون مربكًا 

واقع والحقيقة. إّن مفهوم الصحيحة في تصوراتنا عن 

نبي الجبرائيل أو ملك الوحي الذي يقال إّنه ينزل على 

إّنما يكون صحيحًا إذا تصورناه وأدركناه من خالل هذه 

دون أّن قرهم يعتلفالسفة والمتكلمون بدوواالرؤية. 

لم المالئكة ليس عاالملك فاقد للصورة والشكل، أّن 

ل شكعالم الصور األشباح و األجسام. ولذلك فإّن تصوير 

ملك الوحي إّنما يقع في ذهن النبي ال في الواقع 

 الخارجي.

ى كل حال يجب أن نملك تصورًا صحيحًا عن احاطة ما عل

طبيعة لعالم ا طبيعة. فإّن جميعالوراء الطبيعة بعالم 

م وجزء قسله اتصال بعالم ما وراء الطبيعة وال يوجد 

مّما وراء الطبيعة هو أقرب أو أبعد إلى األشياء في 

لفاصلة بينه وبين جميع األشياء فاعالم الطبيعة، 

لهية اإلالطبيعية واحدة، وأول هذه األمور، الحقيقة 

المقدسة، فليس لنا حديث عن بقية عالم ما وراء 

ل خالف بين الفالسفة والمتكّلمين، محذلك  عة ألنّ الطبي

لحكم في هذا فاولكن بالنسبة إلى الذات المقدسة 

المورد قطعي وال خالف فيه، ولنفرض أّن الكالم اإللهي هو 

يقوله جبرائيل للنبي ال أّن النبي يقوله في ذاته،  ما

ضًا أن نسأل أنفسنا هذا أيففي هذه الصورة ينبغي 

مع هذا يسئيل هذا الكالم؟ هل اسمع جبرالسؤال: ممن ي

الكالم من ملك آخر، أو أّن جبرائيل يدرك هذه األشياء 

خطر هذه الكلمات على ذهنه ثم يتوسط وتبنفسه 

بّد أن نصل في فالبإلقائها في روع النبي وذهنه؟ 

النهاية إلى مكان نتوقف عنده ونعتقد بأّن موجودًا 



وأدرك  ةون واسطى هذه المضامين والمعاني بدإلتوصل 

نأخذ بنظر االعتبار  لمأّنها مضامين إلهية. واآلن إذا 

أّن النبي هو الشخص الذي يتحّدث بكالم إلهي بدون 

سطة، ففي النهاية يجب أّن تصل السلسلة إلى موجود وا

ون واسطة، وال يمكننا القول بأّن بديدرك هذه المضامين 

 ر أخذهالك اآلخوذجبرائيل قد أخذها من جبرائيل آخر 

من ثالث وهكذا، فنحن نجد أنفسنا مضطرين في هذا 

نظام الفكري إلى الوقوف عند حّد معين ونقول إّن ال

رك أّنه قد حصل في أعماق أد« مهما كان اسمه»موجودًا 

لهية. وهذا اإلنفسه وذاته على هذه المضامين واألفكار 

الموجود تارة يكون واسطة لنقل هذه األفكار إلى شخص 

ى ال يكون كذلك بل يقول إّن هذه األفكار رارة أختوآخر 

ستوحيتها من عالم الغيب. ونحن عادة واأدركتها بنفسي 

راك هذه إدنعتقد بأّن النبي إذا توصل بنفسه إلى 

الحقائق اإللهية فإّن ذلك ال يكفي لكون هذا الكالم وحيًا 

تصور بأّن هللا تعالى يجب أن يختار من ينطق ونإلهيًا، 

يات القرآنية عن كيفية اآل، وطبقًا لما ورد في بكالمه

 الوحي أّنه على ثالث أنحاء:

ْو م ْن َوَراء  ح َجاب وَ )
َ
ْن ُيَكلّ َمُه هللاُ إ الَّ َوْحيًا أ

َ
َما َكاَن ل َبشَر أ

ْو ُيْرس َل 
َ
 .(95)(سُوالً َفُيوح ىَ ب إ ْذن ه  َما َيشَاُء إ نَُّه َعل ىٌّ َحك يمٌ رَ أ

اع الوحي، هناك الوحي المباشر، ه كلها من أنوهذ

ون واسطة. ولكّن الكالم أّن بدوالوحي بالواسطة، والوحي 

نبي بدون الهذا الوحي من النوع األخير والذي يدركه 

واسطة ليس بنفسه معيارًا ومالكًا لكون الكالم إلهيًا. 

 الوحي يمكن أن يكون بواسطة، ولكن ال أنّ فنحن ال ننكر 

الواسطة هو المعيار  معمعنى أي نبغي أن يكون هذا الي

 والمالك لكون الكالم إلهيًا.

لنبي نفسه يمكن أن يصل إلى فكرة معينة ويدرك في فا

وأود أن استخدم كلمة »ينة معنفسه كشفًا عن حقيقة 
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م اسويكون هذا الكشف إلهيًا ويطلق عليه « الكشف

أّما كيفية . الوحي، فليس في هذا األمر مشكلة اطالقاً 

ا الكشف فال دخل له في ماهية هذإلى تحقق التوصل 

ّن ملكًا بأالوحي. هذه الكيفية مهما تكن، سواًء قلنا 

ألقى في روعه هذا الكالم، أو أّن النبي نفسه وجد هذه 

ل هذه األمور تؤكد أّن النبي يتحرك من فكالخصوصية، 

 يحرك فكره فيتموقع التأييد اإللهي، فالنبي إنسان 

هي والهداية الربانية، والكالم الذي دائرة االشراق اإلل

ى لسانه كالم مدروس وباشراف الهداية عليجري 

 كلة في هذا الكالم.مشالسماوية، فأنا ال أتصور وجود 

لخالصة أننا ال نواجه مشكلة في كون الوحي أمرًا وا

وحي الذي نزل على النبي هو الإلهيًا، فعندما نقول إّن 

قتضيات وموالمكان  وخاضع لعنصر الزمان يأمر تاريخ

العصر فإّن هذا الكالم ال يثير خلالً في كونه إلهيًا، ألّن 

كالم أّن النبي ينطلق في كلماته وتعليماته المعنى هذا 

إلشراف الرباني ويتكّلم بما وامن موقع الهداية اإللهية 

نى كون الكالم معيناسب تلك األجواء وذلك العصر. فليس 

ن وفعله فوق الزمان وفوق أن يكون قول اإلنسا إلهياً 

مكان، فهذه خصوصية ما وراء الطبيعة. فما تقوله في ال

ور ما وراء الطبيعة، وما وراء أمسؤالك ينطبق على 

هية إلالطبيعة يختلف عن كون الشيء إلهيًا، فالطبيعة 

أيضًا وما وراء الطبيعة إلهي أيضًا. فاإللهي أعم من 

وراء الطبيعة طبيعة. نعم ما الالطبيعي ومّما وراء 

مالئكة اليستلزم عدم الزمان المكان، فإذا كّنا من جنس 

فسوف تكون نسبتنا إلى العالم نسبة أخرى، واآلن نحن 

خل عالم الزمان والمكان ولنا نسبة خاصة مع دانعيش 

دق علينا الشأن اإللهي، ولو يصعالم الطبيعة، ومع ذلك 

أننا  أي الشأن اإللهي أيضًا، كّنا مالئكة فيصدق علينا

في كال الحالين مخلوقون هلل تعالى، وفي كال الحالين 

ياتنا وحركتنا لمشيئة هللا وأمره. وحنخضع في بقائنا 



هية، أي أّنها إلففعل النبي وكالمه ورسالته جميعها 

تتحرك من موقع الهداية اإللهية واإلشراف الرباني. 

لنبي مان والمكان، ألّن ازيعني أّنها فوق ال الولكّن ذلك 

لمكان، فالنبي قد بعث وانفسه خاضع لمؤثرات الزمان 

يع جمفي قوم معينين وفي تاريخ معين وال يستوعب 

م معينين ال من 
ُ
األزمنة واألمكنة، وقد ولد من أب وأ

الُمهات، ويتحدث بلغة معينة ال بجميع واجميع األباء 

ناسًا معينين ال 
ُ
لناس في ايع جماللغات. ويخاطب أ

البشرية وهكذا. فالنبي، وبسبب كونه بشرًا المجتمعات و

مانيًا وقد دخل إلى عالم الطبيعة فكل شيء في عالم جس

عنى أّنه مطبوع بطابع الطبيعة على بمالطبيعة طبيعي، 

 طار.اإلجبينه وال يتمكن من الخروج عن هذا 

تى بالنسبة للروح فالفالسفة يعتقدون بأّنها موجود وح

ما جاءت إلى هذا العالم دعنء الطبيعة، ولكن اما ور

قفص  فيصارت من جملة األشياء الطبيعية، أي صارت 

البدن، فعندما تريد الروح أن ترى األشياء البّد أن 

عيون الجسمانية، وإذا أرادت أن تسمع التستخدم هذه 

جسمانية، فالفالسفة الشيئًا فعليها االستعانة باالُذن 

ست ليلروح هو من شأن الروح وا عيعتقدون بأّن السما

جسمًا وال عين لها وال ُاذن وال يد لها وال رجل، ولكن 

ى هذا العالم وصارت محبوسة في إطار إلعندما جاءت 

رية وبدون بحهذا البدن فإّنها ال تستطيع العمل 

االستعانة بالمادة، فالروح ال تستطيع الطيران، فعندما 

وإن بقينا ستبقى  ى مكان آخر تسافر معنا،إلنسافر 

جود سماوي وما وراء موا، ليس للروح أن تقول إنني معن

الطبيعي وال أهتم بهذه القيود الجسمانية. وهكذا 

كالم بالنسبة للوحي، فجبرائيل، كما يحّدثنا القرآن ال

نبي ويريد أن يتكّلم معه، العنه، عندما ينزل على 

أي أّن  فإّنه يتكّلم معه باللغة العربية ال بلغة أخرى،

قيد أيضًا بقيود الطبيعة. وكذلك فإّن هذا ا الملك يتهذ



جزيرة العربية وإلى الحجاز الالملك قد جاء إلى 

ك ذلليلتقي بالنبي ال في قارة أخرى، ومقصودي أّن 

الملك تقّبل حالة القيود الطبيعية وأنحاء المحدوديات 

ضخ لهذه القيود ويتقيد بها، هذا يرللنبي وعليه أن 

لظاهرة الوحي  ة إلى األمور العامةببالنس

ميتافيزيقية. إذن فنحن في جميع هذه البحوث ننطلق ال

تراضية، وهذا الفرض المسبق افمن مسبقة ومصادرة 

حولنا  مايتلخص في أننا نعيش في عالم الطبيعة وكل 

يتحرك من موقع الطبيعة، واألشياء الطبيعية تتلون 

لمكان والظروف اخضع لعنصر الزمان ووتبلون الطبيعة 

يلزم منه أن تكون  اليخية والجغرافية، ولكّن هذا التار

هذه األشياء غير إلهية أو أّنها بشرية محضة، وبمعنى 

 ر ال ينفي أمر الهداية السماوية واإلشراف اإللهي.آخ

ا بالنسبة للنزول الدفعي والتدريجي للقرآن، فكما أمّ 

بسط التجربة »يجابية لنظرية اإلقلنا إّن أحد النتائج 

ث يمكن الجمع حيهي عدم تصادم هذين القولين  «النبوية

بينهما في هذه الرؤية، أي إمكان الجمع بين أن يكون 

قرآن نزل دفعة واحدة مّرة ونزل تدريجيًا مّرة أخرى، ال

رية اآلخرين في هذا الباب فإّننا نظولكن على أساس 

سير تفسنواجه مشكلة، بمعنى أّنهم قالوا تارة في 

ريجي أّن القرآن نزل مّرة إلى النزول الدفعي والتد

بيت المعمور في ليلة القدر، الالسماء الدنيا وإلى 

ناك كلمات وهثم نزل على قلب النبي بصورة تدريجية، 

ومفاهيم عجيبة وغريبة ال يمكن الخروج منها بنتيجة 

ضحة، وأّما على نظرية القبض والبسط فمعنى النزول وا

مّرة واحدة في  أّن القرآن نزل هوجي يالدفعي والتدر

ليلة صارت الليلة القدر بحيث إّن شخصية النبي في تلك 

شخصية قرآنية وأّن النبي وصل في تلك الليلة إلى 

حبوبه، فالنبي كان يمارس رياضة مّدة أربعين وممراده 

نة، على اختالف األقوال، س 40سنة أو  38سنة وفي سن 



زل نووصار منورًا كبوذا،  تجّلت للنبي حقيقة النبوة

عليه الوحي وزالت عن عينه الحجب واألستار دفعة 

ليلة صار نبّيًا، وهذه الليلة هي الواحدة، ففي تلك 

لة ليليلة القدر في شهر رمضان، فهذه الليلة هي 

الوصال والليلة التي حصل النبي فيها على نتيجة 

 ءن النبي يتوجه إلى غار حراكاأتعابه ورياضته، فقد 

نظر إلى وين أتصوره في ذهني( وينام )كما يمكنني أ

السماء المليئة بالنجوم ويفّكر في أمره ويستغرق في 

روحاني. ففي تلك الليلة نزل عليه القرآن العالمه 

ْلف  خَ )... وعلم النبي أّنها ليلة القدر: 
َ
ْيٌر م ْن أ

هذيب النفس مّدة ألف تي إذا مارست الرياضة و. أ(96)(شَْهر

إّن هذه الليلة من حيث ر لتصل إلى هذه الليلة فشه

ف شهر بل ألف سنة أيضًا، ألالقيمة واالعتبار خير من 

نًا طويالً زموالخالصة أّنك إذا استغرقت في جهاد النفس 

وصبرت على األتعاب والمحن والظروف الصعبة لتحصل على 

ا فإّن هذه هوصال في هذه الليلة وترى معشوقك فيال

فهذه الليلة  لة القدر.ليالليلة تكون بالنسبة لك 

كانت بالنسبة للنبي ليلة قرآنية، بمعنى أّن الحقيقة 

قرآنية بأجمعها نزلت عليه ليكون نبّيًا ثم تترشح ال

ذه الشخصية النبوية فهمنها آيات القرآن بعد ذلك. 

الجديدة كانت بمثابة الرصيد والخزين القرآني الذي 

 عليه النبي دفعة واحدة ثم تحرك على مستوى تعليم لحص

رشاد الناس بها بالتدريج. أّما على وإاآليات القرآنية 

 مقامين غير واضح.الالتفاسير األخرى فالجمع بين هذين 

  هناك آيات في القرآن توحي إلى أذهاننا أّن هذا الكالم ليس من النبي وأّن هناك شيئاً خارج

ء الرسالة، مثالً عندما النبي يراقب النبي بصورة دائمة وال يسمح له بأي تجاوز عن كيفية أدا

َلْوالَ وَ و ) (97)(َبَس َوَتَولَّىعَ نقرأ بعض اآليات التي تخاطب النبي من موقع العتاب: )
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ْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ك ْدَت َتْرَكُن إ َلْيه ْم 
َ
 و (98)(ْيئًا َقل يالً شَ أ

َك َتار ٌك َبْعَض َما ُيوَحى إ َلْيكَ...فَ )
مورد أو تخاطب النبي في  (99)(َلَعلَّ

ْمَعُه جَ  ُتَحرّ ْك ب ه  ل سَاَنَك ل َتْعَجَل ب ه * إ نَّ َعَلْيَنا الَ آخر: )

.وهذا يعني أّن هذا المتكلم يطلب من النبي تعطيل عمل حافظته وأن ال يهتم (100)(َوُقْرآَنهُ 

. (َلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنهُ عَ نَّ إ  بأمر حفظ اآليات في ذهنه ولذلك يقول له: )

األخرى هي أنّك قلت في مورد: إّن القرآن بما يمثله من امتداد وانبساط على والمالحظة 

مستوى الزمان كان بإمكانه أن يكون أكثر من هذا القرآن الحالي. وهذا يعني كما تقول إنّه لو 

كان الحوادث التي جرت في زمان النبي أكثر كانت آيات القرآن أكثر أيضاً، وفي مقابل ذلك قلت 

ن يكون أقل من هذا أيضاً فيما إذا كان عمر النبي أقل أو أّن الحوادث كانت أقل. وهنا إنّه يمكن أ

ْكَمْلُت َلُكْم ... ايثار هذا السؤال: ما معنى قول تعالى: )
َ
ْلَيْوَم أ

حينئذ؟ إّن المفهوم العام لهذه اآلية أّن القرآن يريد أن يقول إنّه في هذا  (101)(يَنُكْم...د  

لنازل عليك، وهذا اإلكمال يعني أّن ظاهرة الوحي البدّ أن تمر من خالل هذه اليوم كمل الوحي ا

المراحل لتصل إلى هذا المستوى، وعندما وصل إلى هنا فقد كمل، وهذا يعني أنّه لو كان الوحي 

ْكَمْلُت َلُكْم د يَنُكْم...... اأقل من ذلك فال معنى لقوله: )
َ
. إذن (ْلَيْوَم أ

 آن معيناً وبمقدار محدد ليصدق عليه مفهوم اإلكمال؟يجب أن يكون حجم القر

خطابات متوجهة للنبي  ن القرآن الكريم يتضمنّ : إج

رت في السؤال إلى نماذج منها وهي أشبشكل مباشر، وقد 

منافاة بين الكثيرة، ولكنني لم أفهم لحّد اآلن وجه 

كالمك وما قلته آنفًا. أما مقولة أّن القرآن يوحى 

عر أّن شخصًا يتحّدث معه فليس محل يشالنبي للنبي أو أّن 

خاص ما دون شاألبحث، فليس األنبياء فقط بل حتى 

إلحساس. وااألنبياء يشعرون في أنفسهم بمثل هذا الشعور 

وأنا وأنتم رّبما نرى في المنام شخصًا يتحّدث معنا، 

ات كثيرة في عالم الرؤيا شخصًا ينشدني مرفأنا رأيت 

ه األشعار بعد االنتباه من هذت بعض بعض األشعار وقد كتب

اعر آخر لش النوم، وهذه األشعار ليست من أشعاري وليست
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بل هي أشعار جديدة، بمعنى أّنه بإمكان نسبة هذه 

ّنه ال أحد أنشد هذه األشعار قبل ذلك، لكن ألاألشعار لي 

ص رأيته في عالم الرؤيا شخفي نفس الوقت هي أشعار 

رواح حيث األفي مورد إحضار وأنشدني هذه األبيات، أو 

 الاإلنسان روح »يتفق ذلك كثيرًا. ولعلكم قرأتم كتاب 

و كتاب على درجة من األهمّية ويقع في مجلدين وه« جسد

تصال مع األرواح. ويبدأ هذا االويشرح فيه أشكال 

كتاب هو أحد الالكتاب بقصيدة مطولة جّدًا، ومؤلف هذا 

كتب يقول بأّنه أساتذة جامعة عين شمس في مصر وقد 

بعد وفاته، « أمير الشعراء»ضر روح أحمد شوقي أح

قصيدة المطولة ويقول: لقد الح هذه ووأنشده هذا الر

 هذه أنّ عرضت هذه القصيدة على أدباء العرب فأيدوا 

األبيات ألحمد شوقي. وهذه القصيدة لم يكن لها وجود 

ه الروح، ولم يكن هناك شخص آخر بإمكانه هذقبل احضار 

سير ظاهرة تحضير تفنشاد هذه القصيدة. أّما ما هو إ

قصة الاألرواح؟ فهذا ال يرتبط بموضوعنا. فلو كانت هذه 

صحيحة، فذلك يعني أّن هذه الواقعة ليست من قبيل 

أّن هذا الكالم وهذا النمط من  أيالوقائع العادية، 

ر غيالتفكير والكتابة وإنشاد الشعر يمّثل ظاهرة 

ًا تّم إلقاءه في ذهن الواسطة في طبيعية. وليس شيئ

 حالة طبيعية.

ن المسألة في حاالت ميد أن أقول إّن هذا المقدار أر

تعارفًا بين الناس. والعرب ومالرؤيا يعّد أمرًا طبيعيًا 

ّم يتأنفسهم في زمان النبي كانوا يعتقدون أّن الشعر 

إلقاؤه بواسطة في ذهن الشاعر. الدكتور نصر حامد أبو 

« مفهوم النص»مصر وله كتاب باسم  فيلهجوم  زيد تعرض

مفهوم تاريخية  كتابالوهو كتاب جيد، ويطرح في هذا 

القرآن، وأحد المحاور المهّمة في هذا الكتاب أّنه 

ول إّن الكثير من المفاهيم الواردة في القرآن هي يق

عرب الجاهليين، وقد ذكرت بدوري المفاهيم معروفة لدى 



، ولهذا «هويةالالبعثة وأزمة »هذه الحقيقة في بحث 

وقع مالسبب كان العرب يفهمون كالم النبي ويدركونه من 

وضوح في الرؤية، أي عندما يقول النبي إنني أوحي ال

ّي هذا الكالم لم يكن كالمه هذا إلإلّي وأّن ملكًا أوحى 

ّن ما بأمثار للعجب لديهم ولم يعترضوا على النبي 

أنفسهم كانوا يعتقدون  تقوله أمر عجيب وغريب. فالعرب

عقائد، ويرون أّن الشعراء يوحى لهم وأّن البمثل هذه 

ه األبيات الشعرية. هذك ملكًا أو شيطانًا يوحي لهم اهن

قع مووعلى هذا األساس لم يتحركوا في مقابل النبي من 

التعجب واالستغراب واالعتراض، بل كان األمر طبيعيًا جّدًا 

حّس أحيانًا بأّن هناك من م. فاإلنسان قد يلهبالنسبة 

عجب من ذلك وقد يحدث يتيخاطبه أو يأمره وينهاه وال 

إلنسان، إالّ واذا األمر بشكل طبيعي في حركة الحياة ه

أننا نرى األمر بالنسبة للنبي من زاوية أخرى، فلو لم 

ّنه نبي لكّنا نقول إّن كلماته هذه نابعة بأنكن نعتقد 

فراد. ولكن بما األجميع من قّوة الخيال المتوفرة لدى 

 ةأننا نعتقد أّنه نبي وأّنه يعيش بعض الحاالت الروحاني

ّنه يعيش التسديد اإللهي، وهو مأمور بايصال بعض وأ

ناس، أضحى هذا الموضوع معقوالً للالتعاليم السماوية 

 وقابالً للفهم وال توجد مشكلة فيه.

 ّث مع نفسه؟أي أنّه يعتبر نوع من حديث النفس وأّن النبي يتحد 

، ليس حديث النفس، فأنت حينماترى في عالم ال: كج

حّدث معك فال يمكن القول بأّنه من يت الرؤيا أّن شخصاً 

موارد تشعر أّنك فوجئت الكثير من هذه  حديث النفس. في

قابل، البهذا الشيء ولست الفاعل له بل تمّثل العنصر 

تيار أي أّنك تواجه هذه الحالة بدون أن يكون لديك اخ

ول إّن هذه األمور ترتبط بشخصية النبي نقفيها. عندما 

ترع هذا الكالم، بل مخلنبي هو افليس معنى ذلك أّن 

معناه أّن هذا الكالم يرتبط بقدرته ورصيده المعنوي 

 لمعرفي.وا



  أي أنّه في الواقع نحو من اإلشراق الذي يحدث للنبي ويحيط به دائماً ويقوده في مسيرته

 سالة، فهل هذا صحيح؟خط الر في

 عم.ن: ج

  بالنسبة لإلعجاز العددي للقرآن باإلمكان ايراد بعض اإلشكاالت عليه، ولكن القسم األعظم

منه صحيح وليس فيه إشكال، وهذا يشير إلى تبعية هذا الكالم الوحياني لبعض القوانين. فبعض 

ياء أخرى ترتبط بهذا األمر. فهل موارد هذا اإلعجاز العددي تّم كشفها ولكن ربّما تكون هناك أش

يمكن القول إّن هللا أراد أن تنزل بعض اآليات بهذا الشكل وبهذه الصورة ويتّم عرضها للناس 

 بهذا الشكل أيضاً ويتّم االحتفاظ بهذا القسم أيضاً؟

فماذا تقصد؟ إّن قولنا إّن « إّن هللا أراد»ندما تقول ع: ج

لنا ما نريده. فإذا  يحقق فالهللا أراد ذلك أو لم يرد 

ستة  منكان عدد اآليات في القرآن عشرة آالف أية بداًل 

آالف ونيف الموجودة حاليًا، فسوف نقول أيضًا إّن هللا أراد 

د اآليات عشرة آالف آية، وإذا كان عددها عدأن يكون 

 هللا أراد لها أن تكون إنّ ستمائة آية أيضًا فسوف نقول 

 ماي شاخص ومعيار على ستمائة آية، فنحن ال نملك أ

ن ييعّد نوعًا من تبي« هللا أراد»يريده هللا، والقول بأّن 

ا استطعنا خلق نظرية لبيان إذالحادثة بعد الوقوع. 

حوادث بعد الالحوادث قبل وقوعها ثم نعمل على مطابقة 

وقوعها على تلك النظرية فسوف نتمكن من الخروج 

لنسبة لومة وملموسة. وهكذا حالنا بامعبنتيجة 

ه الطبيعة مخلوقة هذللحوادث الطبيعة، فنحن نعتقد أّن 

 مع نقول إّن زاوية تماس النور متساوية من ق بل هللا، مثالً 

زاوية إنعكاسه، فلو أّنها كانت غير مساوية لقلنا 

ر مساوية، فنظرية ربط غيأيضًا أّن هللا أراد أن تكون 

ا هذيعود األمور بإرادة هللا ال تمّثل حاًل للمشكلة بل 

الكالم إلى مقولة التناسب بين العلم والميتافيزيقيا، 

ية وواضحة فسوف تكون االجوبة على جلة بفإذا كانت النس

الّ فال، فال يصح اتخاذ وإهذه األسئلة جلية وواضحة أيضًا 

مقولة إرادة هللا ومشيئة هللا وأمثال ذلك في عملية 

ئة اإللهية تنظير للحوادث الطبيعية، ألّن نسبة المشيال



ميع أوصاف الباري تعالى بالنسبة وجوإرادة هللا وعلمه 

 الطبيعة متساوية. رلجميع الظواه

 النظريات والفرضيات العلمية ال تمّثل بيانًا بعد إنّ 

ظاهرة قبل وقوع الواقعة الوقوع الواقعة بل تبّين 

ويتي زاوماذا سيحدث بعد اآلن، فطبقًا لنظرية تساوي 

قول إّنه إذا تقرر اطالق نور بزاوية النور وانعكاسه ن

ن درجة يّن زاوية انعكاسه ستكون خمسفإخمسين درجة 

لمه وسائر صفاته فال وعحتمًا، ولكن بالنسبة إلرادة هللا 

يمكننا تقرير شيء من هذا القبيل، فقد بعث مئة 

ربعة وعشرون ألف نبي ونقول إّن إرادة هللا تعلقت ببعث وأ

دد كان مئة وخمسة وعشرين ألف عالهذا العدد، ولو أّن 

خمسة وة مئنبي لقلنا أيضًا إّن إرادة هللا تعلقت ببعث 

وعشرين نبي، ولو بعث مئة نبي أيضًا لقلنا أيضًا إّن 

لقت ببعث مئة نبي فقط، وقد طرح أحد تعإرادة هللا 

ن عدد األئمة كاالسادة في كتابه هذا السؤال: لماذا 

م الجواب: إّن مراد هللا اثني عشر إمامًا؟ ثم قال في مقا

ثني عشر إمامًا. فكتبت إليه لو كان عدد بايتحقق 

كالم أيضًا وأّن إرادة الة سبعة عشر نفرًا لقلت هذا ماألئ

كن يمهللا تعلقت بأن يكون عدد األئمة سبعة عشر إمامًا، ال 

فهم وبيان أية واقعة في الطبيعة من خالل مقولة إرادة 

أنا ال أقول إّن إرادة هللا ال تتدخل ّمة، فمههللا، وهذه نقطة 

إرادة »مقولة  نستفادة ماالفي األمور، بل أقول ال يمكن 

ر عمفي بيان وفهم الحوادث الطبيعية. فلو كان « هللا

النبي نصف ما هو عليه، لقلنا أّن هللا أراد أن يكون 

ره، أو أّن آيات القرآن كانت أكثر عمكذلك، ولو تضاعف 

ادة هللا هي إرأقل لقلنا أيضًا إّن  من هذا الموجود أو

 التي تعين ذلك.

بين اآليات هي من هذا  ي مقولة وجود تناسب عددإنّ 

تناسب لقلنا إّن إراد هللا الالقبيل، فلو لم يكن هذا 

ل هذا خالاقتضت ذلك، وهكذا ال نصل إلى نتيجة وجواب من 



النوع من التفكير. ورّبما يتصور البعض أّنك إذا وضعت 

فستنحل « مشيئة هللا وإرادته»ظاهرة معينة  كلانب إلى ج

إرادة »جيدًا أّن مقولة  ركندالمشكلة، ولكن ينبغي أن 

لنسبة باتمّثل إشباعًا كاذبًا لحّل المشكلة، مثاًل « هللا

لظاهرة النبوة أو ظاهرة نزول القرآن وتشكل الوحي 

ك من خالل التأمل في الحاالت ذلفلو تحّدثنا عن 

كال، ألّن جميع إشذه الحوادث والظواهر فال الطبيعية له

عزل بمإللهية وليست اهذه األمور تحدث تحت مظلة اإلرادة 

عنها. فالقرآن أينما كان ومهما تحّدث فإّن ذلك ليس 

 وإشرافه، فلو لم يرد في القرآن هللابمنأى عن إرادة 

ضًا بإرادة أيبعض الحوادث الواردة فيه اآلن لكان ذلك 

ن أجل أن نفهم أّن هذا الكالم هو كالم إلهي هللا، فنحن م

حث ونتعمق في محتواه وماهيته ونستشم منه نبيجب أن 

مرشد لنا في خط الكشف عن الرائحة الوحي. وهذا هو 

ّل شأنًا أقالحقيقة، فنحن نعتقد أّن هناك أنبياء آخرين 

من نبي اإلسالم فهذه أيضًا إرادة هللا، ونحن نعتقد أّن 

ن ينزل عليهم ليس بالتلك القوة كاالوحي الذي 

م، الي اإلسنبوالوضوح كما هو حال الوحي النازل على 

إذن فمن الممكن أن يكون الوحي اإللهي أقل شأنًا وقّوة 

قرآن، وهذا أيضًا يندرج تحت إرادة هللا، أي أّن المن 

هذا المقدار لقلنا أّن هللا  منكمال القرآن لو كانت أقّل 

 لمقدار.أراد أن يكون بهذا ا

ا السؤال الذي يرتبط بمقولة إكمال القرآن فقد أمّ 

 مائدة تتحدث عن هذا المعنى:الوردت اآلية في سورة 

ْتَمْمُت َعَلْيُكْم ن ْعَمت ي َوَرض يُت لْ ا)
َ
ْكَمْلُت َلُكْم د يَنُكْم َوأ

َ
َيْوَم أ

 .(102)(يناً د  َلُكْم االَْ سالََم 

ّن الدين له أ« بسط التجربة النبوية»لنا في نظرية وق

الكمال يرتبط  مر أّن هذااألمرتبة من الكمال، غاية 

ون يكبذاتياته ال بعرضياته، أي أّن القرآن يمكن أن 
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أقل من هذا ويصل إلى مرتبة الكمال أيضًا، ألّن عرضيات 

إذا كان النبي قبل  ط لها بكماله، أيربالقرآن ال 

أو أّن فق له اتنزول هذه اآلية قد واجه حروبًا أقل مّما 

التالي لم بواقعة اإلفك واتهام عائشة لم تحدث أصاًل و

رها في القرآن فإّن ذلك ال ينقص شيئًا من كمال ذكيرد 

صلية للقرآن عندما تّم ابالغها األالقرآن. فالخطابات 

اك هنوصلت الرسالة إلى مرتبة الكمال، وبالطبع 

عرضيات أيضًا يمكن لها أن تقع أو ال تقع، ولكنها ال 

ال القرآن، والكثير من الحوادث كمثر شيئًا على تؤ

القرآن،  فيي وقعت في زمان النبي لم يرد ذكرها تال

وليس من شأن القرآن أن يثبت ويذكر جميع الوقائع 

ل المؤرخ، فبعض األمور الواردة في حاويكون حاله 

خطاب األصلي للنبي الالقرآن ساهمت في استجالء بنية 

ب حسي الواقع أّن عمل النبي على مستوى التفاصيل، وف

، ثم لبس عليه ثوبًا من القيم دالظاهر بدأ من العقائ

ك ارتدى هذا الخطاب ثوبًا حقوقيًا ذلاألخالقية، وبعد 

لت على نزوفقهيًا. فلو نظرنا إلى أول اآليات التي 

النبي في مكة لرأينا أّنها تتحّدث عن التوحيد 

لى بعض القيم ك ورد التأكيد عذلوالمعاد. وإلى جانب 

ذ يَن ُهْم عَْن الَّ َوْيٌل ل ْلُمَصلّ يَن * فَ )األخالقية، من قبيل: 

َصالَت ه ْم سَاُهوَن * الَّذ يَن ُهْم ُيَراُءوَن* َوَيْمَنُعوَن 

 .(103)(َماُعونَ الْ 

 هذا القبيل من التعاليم لم يكن له جنبة حقوقية إنّ 

ي خطاب الذي جاء به النبالوفقهية، وفي الواقع إّن 

و نحمن تلك األطر الثالثة للدين على ضللناس كان يت

اإلجمال وليس بشكل تفصيلي ومبسوط، ولكن عمل النبي في 

ن منصّبًا على تأسيس المباني الحقوقية كاالمدينة 

لى هذا األساس فإن وعوالتشريعة وابالغ فروع الدين، 

الدين قد وصل إلى مرتبة الكمال بهذا المعنى، أي 
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ة ال الشكل التفصيلي ماالطروحة العا كمال من حيثال

جزئيات والتفاصيل، كما في الالذي يستوعب جميع 

البناء الذي يكتمل شكله العام وتتضح معالمه 

رئيسية، ولكّن هذا ال يعني أّن جميع الجزئيات التي ال

كة الواقع قد أوحيت للنبي أو أّن حريحتاجها البشر في 

 كمال الدين يعني شمولية الدين.

 الكثير من المفسّرين يعتقدون أّن نّ فًا إلى ذلك فإامض

ة نزلت على النبي حيث نزلت آيهذه اآلية ليست آخر 

لما تقول مثبعدها آيات عديدة، فلو كان كمال الدين 

فلماذا نزلت بعد آية إكمال الدين آيات أخرى؟ ومن 

كمال المقصود هنا هو الكمال في إطار الهنا نقول إّن 

حتواه الكلي بمنه ا الدين تّم بيالذاتيات، أي أنّ 

وعناصره األساسية، وأّن الدين يمّثل بناء من ثالث طبقات 

توى على ثالث أطر حيث تقع في المركز مجموعة يحأو 

عالم، وحول هذا المركز للالعقائد والرؤية الكلية 

اء وإطار غطغطاء وإطار أخالقي، وحول هذا اإلطار هناك 

قتضيات ذلك معًا تتناسب مع حقوقي. إّن هذه األمور جمي

عصر، فهذان اإلطاران األخيران يمّثالن ـ بتعبير ال

صدف الذي يحفظ تلك الجوهرة الأو « القشر»عرفائنا ـ 

محافظ على هذا الوذلك األصل في داخله. ويقوم بدور 

عب تالاألصل، فيحفظ هذه الجوهرة من عبث األغيار ومن 

ال يمانة إلى األجقوى االنحراف، ومن أجل أن تصل هذه األ

كذا يمكن االعتقاد بكمال رسالة النبي، أي وهالالحقة، 

ناس، وهذا البناء الأّن هذا البناء تّم تحويله إلى 

نموذج اليمّثل دور « ولي هللا الدهلوي»كما يقول المرحوم 

والمثال، أي أّن األجيال الالحقة ينبغي أن تتحرك لفهم 

خالل عناصر االجتهاد رسالة في واقع الحياة من المضمون 

وذجًا يهتدون به والباقي يبنونه نمويتخذون عمل النبي 

 بأنفسهم.



  هل يمكن القول إّن ذلك القسم من القرآن أو الدين الذي يعتبر من الذاتيات ال يدخل في إطار

 الزمان والمكان، ولكّن العرضيات داخلة في دائرة الزمان والمكان؟

ان كوالمكان؟ إذا  ا هو مقصودكم من الزمانم: ج

ما يتعلق بمقطع زماني فيالمقصود هو الزمان والمكان 

خاص، فالجواب نعم، هو كذلك فهناك بعض التعاليم 

لمفاهيم الواردة في النصوص الدينية متعلقة بمقطع وا

تهى وقتها وأصبحت قديمة، ولكّن انزماني خاص، وقد 

قرآن ليس هذا للمقصودي من الزمان والمكان بالنسبة 

نقول بتاريخية القرآن، فهذا يعني أّن  المعنى، فعندما

وده ومجيئه إلى عالم الطبيعة يرتدي لباس حالة وجكل 

ذوره وعروقه إلى زمان بجتاريخية معينة، ويمتد 

جهة النزوله، سواء في ذاتياته أو عرضياته. ومن هذه 

ال يختلف الحال بين هذين البعدين، فمثاًل نرى أّن 

 لت باللغة العربية.زرضياته كلها نعوذاتيات القرآن 

 أي مؤلف أو مفّكر ال يستطيع التخلص من قيود واقعه إنّ 

يعة عمله الفكري فالنبي يجد نفسه طبوأدوات زمانه في 

قوالب المتداولة المضطرًا الستخدام هذه المفاهيم وتلك 

في ثقافة عصره، وال يمكن فعل شيء آخر غير ذلك، فكل 

بلغة قومه وثقافتهم، فعندما  اليم القرآن طرحهاتع

ذاتيات والعرضيات في النقول بالتفصيل في دائرة 

الدين فليس مرادنا أّن بعض هذه األمور مقطعية 

اريخية والبعض اآلخر ليس كذلك، العرضيات نفسها وت

ئمية، غاية األمر علينا أن نقوم دايمكن أن تكون 

ا هذبترجمة ثقافية لها من خالل النظر إلى ثقافة 

 على النص الحرفي. العصر وال نجمد

 الذاتيات تمّثل المقاصد األصلية للشارع، وأّما إنّ 

تي وقعت في تلك الحقبة الالعرضيات فهي الحوادث 

ها منالزمنية وأحيانًا البّد من التعرض لها والخروج 

بنتائج مفيدة في حركة الحياة والواقع االجتماعي، 

ة فات دورسًا مختلذاتيات والعرضيالورّبما نستوحي من 



ا، فالذاتي لهبشرط أن نقوم بعملية ترجمة ثقافية 

والعرضي هنا ال يعني المقطعي وغير المقطعي أو 

زماني، بل بمعنى أّن الموجود عندما الالزماني وغير 

تطيع االستغناء يسيضع قدمه إلى عالم الوجود فإّنه ال 

عن عناصر زمانه في صيرورته وكينونته، فهذه الحاجة 

هذا الموجود، واألجيال الالحقة يجب لتمرة ودائمية سم

ه النقطة، وهي أّنه ينبغي عليهم هذعليها االلتفات إلى 

هر الخطاب جوإزاحة هذه االستار والحجب والوصول إلى 

الواقع في عمقها واستكشاف العناصر الذاتية لتعاليم 

ذا هو معنى ما يقال أحيانًا من لزوم اسطرت وهالدين، 

سطورة، إاّل أننا ال االار ظالنظر إليه بمنالدين و

 نستخدم هذا المصطلح في بحثنا.

  في ضوء هذه الرؤية ربّما يثار هذا السؤال، وهو: لماذا نجد أنفسنا مكلّفين باألعمال

والتكاليف التي أمرنا بها األنبياء على شكل عبادات أو تعليمات اجتماعية وغير ذلك؟ فلو أننا 

ن آخر وانطلقنا لفهم ذات الدين والتوصل إلى حقيقة االُلوهية من خالل هذه كنّا نعيش في زما

التعاليم فمن الممكن أن نصل إلى أشياء أخرى وتنكشف لنا أمور أخرى، مثالً: لماذا يجب علينا 

أن نصلي في القرن العشرين كما صلّى النبي؟ فبإمكاننا الجلوس واالستغراق في عالم الفكر 

تحصيل حاالت روحية سامية وعرفانية. أو لماذا يجب علينا أن نصوم كما والتوجه القلبي ل

يصوم النبي؟ فنحن بإمكاننا تطهير وتهذيب أنفسنا باتباع أساليب جديدة، فإذا وصلنا في حركتنا 

المعنوية إلى مرتبة سامية من القرب اإللهي فهل يمكننا تعيين تكاليف جديدة ألنفسنا، أو يجب 

ً للتكاليف التي جاء بها النبي، ولو أّن النبي بعث بعد مئة عام أو ألف عام علينا التحرك وفق ا

فسوف ال نرى في القرآن سوى ما يتعلق بالتوحيد والمعاد، أي أّن األمور االجتماعية تتغير 

ويتغير القرآن بتبعها، وبما أننا ال نعيش في زمن النبي فيمكننا العمل بتكاليف أخرى. بمعنى أّن 

في العصر الحاضر تغيير القضايا والتعاليم االجتماعية الواردة في الدين، وبالتالي  بإمكاننا

 وضع تكاليف لحقوق أخرى، وعليه فهل أّن هذه الحقوق ستكون إلهية أيضاً؟

ّن مسألة األعمال والمناسك والشعائر واآلداب إ: ج

ة طويلة. وبالطبع فإنني لم قصوالحقوق والعبادات لها 

يًا وال نفبة النبوية ال رنظرية بسط التجأتعرض لها في 

إثباتًا، فمن خالل نظرية بسط التجربة النبوية ال نخرج 

ستمرار الفقه أو عدم بقائه، وهل أّنه وابنتيجة بقاء 



بل، ومن أجل قاقابل للتطبيق في هذا العصر أو غير 

توضيح موقفنا من هذه المسألة البّد من بيان بعض 

ريفنا لماهية عمقدار فهمنا وتمقدمات، وهذا يرتبط بال

د قسموا الفقه إلى تقسيمات لقالفقه ومقاصد الشرع. 

خل في يدمختلفة، والتقسيم الذي أقترحه هو أّن ما 

دائرة العدل والجور اطلق عليه اسم القضايا 

سالم، أي بإمكانك أن تقول إّن العمل اإلاالجتماعية في 

دل، فكل ما ر عاغيالفالني أو السلوك الفالني عادل أو 

يتصف بهذه الصفة يدخل في دائرة القضايا االجتماعية 

لسياسية، أي أّنه ال يعّد من العبادات. وأّما ما ال وا

لجور فنصطلح عليه بالعبادات، وايدخل في دائرة العدل 

فقهية بهذه الوبالطبع فإّن الفقهاء لم يقسموا األبواب 

يان الصورة، ولكنني سوف أستخدم هذا التقسيم في ب

 أحكام االطعمة واألشربة وما هو الحالل مثالً مقصودي، 

باب العدل والجور،  فيمنها وما هو الحرام غير داخله 

بل تعين وظيفة الشخص فيما يأكله وما ال يأكله، 

عبادات تدخل في هذا القسم، أي الحج والصالة والصوم ال

مثال ذلك. فإذا كّنا قد فهمنا وأوالتيمم والوضوء 

كماالت الفي البداية نال بعض  بوة وأّن النبيمعنى الن

اإلنسانية ثم تحرك على مستوى الممارسة العملية ومن 

لمبادىء الرسالية، لتعليم الناس بهذه واموقع القيم 

معنوية، فهذا يعني الاألمور ليصلوا إلى تلك الكماالت 

أّن ما كان من السلوكيات بمثابة المعلول والنتيجة 

ة العلة، وهذا مثل بلنسبة لنا بمثاصار با قدللنبوة 

نطوي على نفسك فتأن تطرأ على ذهنك فكرة معينة 

 منوتعتزل اآلخرين وأحيانًا تغمض عينيك وتمكث مّدة 

الوقت وتطلب من اآلخرين السكوت للتعمق في التفكير 

فكرة وأخيرًا تعود إلى حالتك الوالتأمل في تلك 

 اآلخرين عنالك الطبيعية، وفي الواقع فإّن سكوتك وانعز

وأمثال ذلك كلها معلولة لتلك الحالة من االستغراق في 



ندما تستغرق في الفكر بحيث يسيطر عليك فعالفكرة. 

حاالت، وبعد ذلك تأتي إليَّ الذلك الفكر تعرض عليك هذه 

اسك حووتقول: إذا أردت أن تفكر جيدًا يجب أن تجمع 

، وهذا وتختار السكوت والعزلة حتى ال يغلبك التشويش

ن معلواًل بالنسبة لك قد صار بمثابة كاما  يعني أنّ 

نقطة، بل الالعلة بالنسبة لي. فأنت لم تبدأ من هذه 

شعرت فجأة بحالة قوية من جذبة الفكر بحيث كانت أقوى 

ثرات الحواس وقد سيطرت الفكرة على شخصيتك، مؤمن 

قت فيك حالة الصمت والعزلة، خلفتلك الفكرة هي التي 

أّنك إذا  ليالتجربة فتقول  هما أّنك عشت هذولكن ب

أردت أن تصل إلى مرتبة صفاء الفكر وتحل مسائلك 

ركيز الحواس واختيار الصمت والعزلة وأمثال بتفعليك 

جربتك أصبح بمثابة العلة لتذلك. فما كان معلواًل 

وصول لللتجربتي فتنصحني بسلوك هذا الطريق أو ذاك 

ألنبياء اارة أيسر: إّن إلى النتيجة المطلوبة. وبعب

االت في عالم المعنى ثم انكشف لهم طريق كمحصلوا على 

نتحرك من موقع  أنالعبادات، وبعد ذلك قالوا لنا 

امتثال وإتيان هذه العبادات لنصل إلى تلك الكماالت، 

لعبادات معلولة لكماالت األنبياء ولكنها بالنسبة فا

 لنا علة الكماالت.

إلى هذه  النبيين نحتاج حن بوصفنا من أتباعون

اني اتباع النبي، المشاركة معالتجارب بشّدة، ألّن أحد 

حرك من تتفي تجاربه، مثاًل إّن التجربة النبوية كانت 

موقع الصيام وأّنه يمّثل طاعة هلل، والصوم عبادة في 

ضًا، أو مثالً حرمة شرب الخمر، حيث نرى أيجميع األديان 

لبوذية اضًا، وحتى في يأهذا الحكم في جميع األديان 

 أنّ نجد حرمة شرب الخمر. فكل هؤالء العظماء أدركوا 

شرب الخمر يمّثل مانعًا للتجارب الروحية السامية في 

اق المعنى، وهكذا الحال في مسألة آفحركة اإلنسان في 

شف أنوار المعرفة، لكضرورة اإلقالل من الطعام كمفتاح 



 ل أكثر المواقعوهنا تكمن حاجتنا إلى األنبياء. ولع

تي نحتاج فيها إلى األنبياء هي هذه المواقع. ال

لوكياتهم في خط وسفاألنبياء قاموا بوضع تجاربهم 

اإليمان والعبادة تحت اختيارنا وقالوا لنا: اسلكوا 

طريق. إننا ال نجد نبّيًا إاّل وأحيى الليل الهذا 

ل إلى مرتبة سامية وصبالعبادة وال يوجد رجل عارف قد 

من خالل إحياء الليل بالعبادة،  المعنويات إالّ في 

 قرأ في القرآن أّن هللا يخاطب نبّيه:ون

ْو ز ْد قُ )
َ
ْو اْنُقصْ م ْنُه َقل يالً * أ

َ
ْيَل إ الَّ َقل يالً * ن ْصَفُه أ

ْم اللَّ

ُقْرآَن َتْرت يالً * إ نَّا سَُنْلق ي َعَلْيَك َقْوالً َثق يالً الْ َعَلْيه  َوَرتّ ْل 

 نَّ َناش َئَة اللَّْيل  ه يَ * إ  
َ
ْقَوُم ق يالً أ

َ
 .(104)(شَدُّ َوْطئًا َوأ

 اإلنسان في أعماق الليل يعيش أجواء السكوت إنّ 

ك اللحظات الغارقة في فضاءات تلوالهدوء الروحي، في 

تعلق المادي الروحانية تكون حواسه يقظة وقيود 

ة ضعيفة ومهزوزة، يوأشكال الجواذب والنوازع النفسان

ينئذ يستطيع اإلنسان في تلك اللحظات استقبال فح

نال كشوفات أقوى، هذا التعليم ويالخطاب بصورة أفضل 

يع األنبياء جمالوحياني ال يختص بنبي اإلسالم بل إّن 

كانوا يتحركون في خط العبودية واالنتفاح على هللا في 

نبياء حيث أله األوقات، وهذا المعنى يمّثل كشفًا لهذمثل 

لذات يمنحهم فرصة للمزيد من باأّن هذا الوقت فهموا 

البّد من . ف(105)(و يالً طَ نَّ َلَك ف ي َالنََّهار  سَْبحًا إ  )الكشوفات 

االشتغال بأمور دنيوية واجتماعية أخرى في النهار، 

كن في الليل تقّل هذه المشاغل ويبتعد عنك الناس ول

اجاة نفتاح على أجواء العبادة والمناالذ البّد من ئفحين

ب علينا استفادتها يجوتوثيق العالقة مع هللا، هذه األمور 

من عمل األنبياء. فهناك مصالح خفية في منطقة 

عبادات بالذات، فرّبما ال نعرف العلة التي أّدت إلى ال

                                                           

 .6إلى  2سورة المزمل، اآلية ـ 104

 .7سورة المزمل، اآلية  ـ 105



شكل أو بتلك الكيفية. غاية الأن تكون العبادة بهذا 

حترام واعلينا التحرك من موقع االمتثال  باألمر يج

ة األنبياء في دائرة العبادة وشكل العالقة مع هللا تجرب

 شوا هذه التجربة.عامن حيث إّنهم 

ّما بالنسبة لما يتعلق بمقولة العدل والجور، فهذه وأ

عبادات. فالنبي جاء ليخرج الالقضية تختلف تمامًا عن 

معاصر له الالناس من أجواء الظلم والجور بالمفهوم 

فهوم المعاصر له أيضًا، إلى أجواء العدل والقسط بالم

حرك النبي في دائرة األحكام االجتماعية، يتوهكذا 

دائرة تلك الثقافة  فيفيهتم باخراج الناس من الجهل 

وذلك المحيط االجتماعي إلى دائرة العلم بالمفهوم 

 يسائد في ذلك الزمان ال أّنه يخرجهم من الجور فال

ن عدل المطلق وفوق الزماالإطار ذلك الزمن إلى 

فهومه بموالتاريخ، وال أّنه يخرجهم من الجهل في 

الزمني إلى العلم المطلق وفوق التاريخ. وهكذا الحال 

حكام الحقوقية واالجتماعية والسياسية التي األفي سائر 

ميع األنبياء تحركوا وجتقع في دائرة العدل والجور، 

لموقع، غاية األمر إّن النموذج الرسالي اأيضًا من هذا 

تركه األنبياء لنا في هذا المجال هو المهم ذي ال

موارد نسير في خط البالنسبة لنا، فنحن في بعض 

النموذج والمثال الذي رسمه لنا النبي، وفي موارد 

رى نتحرك على مستوى تطبيق عين تجربته في حركة أخ

سب الموارد. مثالً حذا األمر يختلف بوهالحياة والواقع. 

رجل، اإلرث، الديات، الق بالنسبة لحقوق المرأة وحقو

لسلطة باالقصاص، وجميع المنظومة السياسية وما يتعلق 

والحكومة، األحكام االجتماعية، البيع والشراء، الزواج 

ير ذلك من أبواب الفقه فإّن النبي كان وغوالطالق، 

عصره فيما  ةقع ثقافموينطلق في بيان هذه األحكام من 

عدالة والظلم، كانوا يرونه ويفهمونه من طبيعة ال



فهوم العدل والجور هو مفهوم تاريخي معاصر وزمني فم

 تمامًا.

عبارة أخرى، أّن األحكام االجتماعية والسياسية في وب

ى مصالح خفية بل المعيار والمالك هو علاألسالم ال تحتوى 

ول إّنك يجب قكن اليمالمصالح الظاهرة، بمعنى أّنه ال 

سلوك بغض المارس هذا عليك أن تتحرك في هذا االتجاه وت

النظر عن وجود المصلحة فيه. فاألحكام االجتماعية 

لسياسية لها مصالح ظاهرة، فإن لم تكن المصالح وا

لغى وينتهي. وما يقوله بعض سيفيها ظاهرة فإّن حكمها 

أل سدما يُ عنالفقهاء في هذه المورد يعّد مغالطة، مثالً 

ون في باب هذا الفقيه: لماذا ورد في الشرع ذلك القان

مرأة، أو اإلرث، أو فيما يتعلق بالحكومة الحقوق 

ة الصبح ركعتين، أي صالوالسياسة؟ يقول: لماذا صارت 

ة صالأّنه يريد أن يقول كما أّنك يجب عليك قبول أّن 

الصبح ركعتان وال تناقش في ذلك فكذلك الكالم في باب 

لحكومة والتجارة حيث يوكل أمر فهمها إلى وا السياسة

مصلحة في هذه األحكام هناك، الم القيامة حيث تتضح يو

اس مع الفارق ألّن قيفي حين ما نحن فيه ليس كذلك، وهو 

عبادات الالمالك في كل منهما مختلف تمامًا، فالمالك في 

هو وجود مصالح خفية وعدم دخولها في دائرة العدل 

مالك في المعامالت فهو وجود مصالح ال والظلم، وأّما

لظلم، فنحن نتحرك في واولها تحت مظلة العدل جلية ودخ

الحنا مصعملية التجارة والسياسة على مستوى تأمين 

الدنيوية، فال أحد يستطيع القول بلزوم قبول كل ما 

أحكام سياسية واقتصادية واجتماعية  منجاء في الدين 

بشر لمجّرد أّن ذلك الاة يحتى لو أدى ذلك إلى تدمير ح

وي فقط، فهذا الكالم غير مقبول يترتب عليه ثواب أخر

القًا، فهنا البّد أن نجتهد ونفكر في أدوات العمل اط

منشودة، بمعنى أن الغاية الوالسلوك لتحقيق العدالة 



زمان، الهي أن نخرج من ظلم هذا الزمان إلى عدل هذا 

 عاليمهم.توهذا ما نستوحيه من سيرة األنبياء و
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 (106)(1متية النيب )خا

 

 عليك يارسول هللا، صّلى هللا على روحك وبدنك صبرت وأنت صادق المصدق.

 

 دمةمق

يش شعبنا اليوم ذكرى ثالث مصائب، فعلى مشهور يع

ادف ذكرى وفاة النبي يصالروايات أّن هذا اليوم 

اإلمام الحسن واإلمام و لى هللا عليه وآله()صاألكرم

هذا السبب وفي أجواء ذكرى لو ،ليهما السالم()علرضاا

مهّمة الوفاة هؤالء األولياء ينبغي أن نتأمل بعمق في 

التي أنجزها هؤالء العظماء وطبيعة الرسالة التي وصلت 

 ودهم وجهادهم.جهإلينا ببركة 

 نبي اإلسالم عاش مّدة ثالثة وستين سنة وقد ابتلي في إنّ 

، في تلك اللحظات عهد رض شديدبمآخر أّيام عمره 

بعض الصحابة ولبوصاياه للناس وتحّدث بوصيته لعلي 

د أدرك أّن هذه األّيام ق لى هللا عليه وآله()صأيضًا. وكان 

عمره، فكان يخرج مع اإلمام علي  منّيام األخيرة هي األ

نظر إلى القبور ويإلى البقيع بحالة من األلم والشّدة 

فتن و باليا كقطع الليل بنظر الرحمة ويتحّدث عن وقوع 

مظلم ويقول لإلمام علي: إّن جبرائيل كان يعرض عليّ ال

ة واحدة ولكّنه عرضه عليَّ هذا مرّ القرآن في كل عام 

لي. وقد رحل أجّرتين، وهذه عالمة على اقتراب مالعام 

النبي عن الدنيا بمرضه هذا وأبقى ميراثه المبارك 

قد غرس شجرة نساني للبشرية. إّن النبي اإلوتراثه 
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ثمرت بعد وفاته وأالتمدن في حياته، فنمت وكبرت 

وأنتجت للبشرية إحدى أعظم الحضارات التي شهدها 

رنتها مع حضارة اتاريخ البشري، بحيث يمكن مقال

ّل شأنًا وعظمة عنهما. هذه تقاليونان والروم حيث ال 

شعوب في الالحضارة قد اختطفت عقول وقلوب الكثير من 

فعت بالكثير من أفراد البشر في مدارج العالم وارت

معنوي وأجلستهم في أجواء مائدة الضيافة الالكمال 

 هرة اإلنسانية.جواإللهية ومنحت أرواحهم 

نبي اإلسالم فإّن سلسلة النبوة قد ختمت  ع وفاةوم

متنعت عن انزال الوحي وبذلك واوأغلقت أبواب السماء 

، فعليها أن يدجدُحرمت البشرية لألبد من فيوضات نبي 

تقنع بما وصل إليها من تعاليم األنبياء السابقين، 

ترتوي من منهل الوحي والسماء فعليها  أنوإذا أرادت 

يها من ميراث مدرسة إلصل وأن تبحث وتجتهد في ما 

األنبياء. ولهذا السبب نعتقد بأننا أتباع النبي 

نسب أنفسنا لهذه المدرسة الوحيانية ونالخاتم 

ضروري أن نتحرك على الن هنا كان من السماوية، وم

سرار وأمستوى التأمل والتدبر في عمق معنى ولوازم 

 انقطاع سلسلة األنبياء أو ظاهرة ختم النبوة:

—–  

حن نعيش حالة من االطمئنان الروحي في مجال ـ ن 1

عتقادنا بأننا قد التزمنا الالعقيدة والدين وذلك 

ن بيعالى قد وضع واتبعنا آخر خطاب وحياني وأّن هللا ت

أيدينا آخر خطابه للبشرية حيث إّن شمس النبوة ال تشرق 

سالم، ولهذا ال نجد في أنفسنا اهتمامًا اإلبعد نبي 

ه نبي، هذا المعنى أنّ شخص آخر يدعي  وتوجهًا لدعوة

المبارك يثير في النفس عناصر االطمئنان واالستقرار 

يثير لسير في خط الرسالة، ولكّنه في نفس الوقت وا

 بّد من طرحها على بساط البحث:العالمات استفهام وأسئلة 



ّن دعوى ختم النبوة بواسطة نبي اإلسالم إ سؤال األول:ال

ين أو من خارج الدين؟ وبعبارة دخل الداهل تنطلق من 

ي اإلسالم يقوم على نبأخرى، هل أّن االعتقاد بخاتمية 

ها؟ خلداأساس أدلة من خارج المنظومة الدينية أو من 

وهل أننا نعتقد بأّن نبي اإلسالم هو خاتم األنبياء من 

نصوص الواردة في تعاليمه وأحاديثه، أو الخالل دراسة 

ن النبي يتحلى بها هي كاأّن السمات والخصوصيات التي 

التي تشير إلى كونه خاتم األنبياء حتى وإن لم يدع 

 خاتمية بنفسه؟ال

ة من خارج الدين حقيقة أّنه ال يوجد أي دليل أو عالمال

بت هذه المدعى، ولم يتعرض أي واحد من يثوبشكل مستقل 

مفّكرين الحداثويين عن الالمتكلمين والفالسفة وحتى 

 لوذا الصدد، وهذا يعني إّن النبي همعيار مستقل في 

لم يقل بأنني خاتم األنبياء فسوف ال نصل إلى إدراك 

االت ن هنا كانت جميع المقومهذه الحقيقة بعقولنا، 

س تحليل جنالواردة في تحليل ظاهرة خاتمية النبوة من 

الواقعة بعد وقوعها، أي بما أننا قد اعتقدنا سابقًا 

خاتم األنبياء فنتحرك في  يّن هذا النبوأبهذه القضية 

حن ال نملك فنتحليلنا لهذه الظاهرة من هذا الموقع، 

فرضية مستقلة عن النصوص بل نعتمد في ذلك على ادعاء 

نبي نفسه. فمثل هذا التحليل والتفسير هو تحليل ال

يه أحكام خاصة، منها أّنه علبعد وقوع الواقعة ويترتب 

حال في الهو  ال مجال فيها الستشراف المستقبل كما

العلوم التجريبية، فعندما نقرأ تحلياًل وتفسيرًا لهذه 

قبل بأصل هذا المدعى بدون تردد، سنالظاهرة فإننا 

ر برهاني وغير غيعنى الدقيق للكلمة ولذلك فهو بالم

استداللي بل لمجّرد بيان معقولية هذا المدعى، وهذا هو 

ان سّر يسر في اختالف المفّكرين وعلماء اإلسالم في بال

ن عملهم مثل فهم لغة معينة كاهذه الخاتمية، فقد 

شكيل وتبدون أن يكون لدى اإلنسان قدرة التكّلم بها 

لك اللغة، أو يشبه حدس عّلة جمل وعبارات من مفردات ت



ينة بحيث ال يوجد طريق مباشر يوصل بين معلظاهرة 

نت أدلتهم تتضمن الدور كاالعلة وذلك المعلول. ولذلك 

 لها لإلبطال العلمي.ووعدم قب

ا َكاَن ُمَحمٌَّد مَ )قرأ في القرآن ما يتعلق بقصة زيد: ون

َحد م ْن ر َجال ُكْم 
َ
َبا أ

َ
 َوَخاَتَم النَّب يّ يَن َوَكاَن َلك ْن َرسُوَل هللا  وَ أ

 .(107)(هللاُ ب ُكلّ  شَيْء َعل يماً 

ا المعنى أيضًا، ذناك روايات وأحاديث نبوية تؤكد هوه

وارد من طرق الشيعة وأهل السنة الفالحديث المشهور 

 أّن النبي قال ألميرالمؤمنين:

 .«نت مّني بمنزلة هارون من موسى إالّ أّنه ال نبي بعديأ»

ثل هذه التصريحات الصادرة من النبي نفسه جعلت  مإنّ 

ضمون هذا الخطاب وأّن نبّيهم آخر بمالمسلمين يعتقدون 

حب شريعة ودين صااألنبياء، وهذا يعني أّنه ال يبعث 

و فهجديد بعد اآلن، ولو ظهر شخص وادعى هذه الدعوى 

كاذب، بيد أّن التجارب الدينية والوحيانية تبقى 

حركة المعنوية للبشرية، وقد نقل المستمرة في دائرة 

غيب تتضمن الالمال صدرا رواية عجيبة في كتاب مفاتيح 

  حيث تقول:اً مفهومًا عرفانيًا سامي

 «.ّن هلل عبادًا ليسوا بأنبياء تغبطهم النبوةإ»

ني أّن هؤالء يستوحون معارف غيبية في واقعهم يع

تبتهم أعلى من بعض األنبياء مرالباطني ورّبما تكون 

نبوات، ومع ذلك الإللهيين الذين ورد ذكرهم في تاريخ ا

فإّن هؤالء العباد ليست لديهم رسالة خاصة وشريعة 

لتبليغها للناس. ولهذا فإّن باب الفيض اإللهي  ةاويسم

صد أبدًا، وأفراد البشر يووالتجربة الدينية لم 

نبي اليمكنهم التحرك في خط الكماالت اإللهية باتباع 

صلوا إلى مراتب عالية في إطار الحاالت في باطنهم. لي

روحانية، ولكن مسؤولية تبليغ الرسالة الوالمقامات 

تهى فال يوجد أحد انام الشرع قد كاإللهية وتبليغ أح

 يكّلف بهذه المهّمة بعد اآلن.
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 التجربة النبوية في المعراج تتوفر لدى جميع إنّ 

يتلخص  ّن إّتباع النبي الفإأتباع النبي أيضًا، وأساسًا 

في امتثال أوامره ونواهيه بل بتكرار تجاربه 

باطنية وإحيائها في واقع اإلنسان ومحتواه الباطني. ال

ّثل تجربة نبوية عالية ورفيعة يملطبع فإّن المعراج اوب

تجربة بمقدار الالمستوى، ويمكن لآلخرين تحصيل هذه 

 ظرفيتهم وقدرتهم.

الدين، أو  ل أّن الخاتمية تعود إلىه سؤال الثاني:ال

 إلى النبي؟

 الخاتمية صفة للنبوة ال صفة للدين، فنبّينا يمّثل إنّ 

ألزل هو آخر األديان، اذ منآخر نبي إلهي ولكّن دينه 

 هوفالقرآن يقرر هذه الحقيقة وهي أّن الدين اآلخر 

 الدين األول:

ْوَحْينَ شَ )
َ
ا َرَع َلُكْم م ْن الدّ ين  َما َوصَّى ب ه  ُنوحًا َوالَّذ ي أ

 .(108)(صَّْيَنا ب ه  إ ْبَراه يَم َوُموسَى َوع يسَى...وَ إ َلْيكَ َوَما 

ا َكاَن إ ْبَراه يُم َيُهود ّيًا َواَل َنْصَران ّيًا َوَلك ْن َكاَن مَ ) أو

 .(109)(اَن م ْن اْلُمشْر ك ينَ كَ َحن يفًا ُمسْل مًا َوَما 

مفكرون المعاصرون يؤكدون على هذه الحقيقة، وهي أّن ال

 علذاتية للدين تتوافق وتنسجم مواتعاليم األصيلة ال

 الفطرة أنّ الفطرة البشرية بل هي ناشئة منها، ويرون 

البشرية ثابتة، ولذلك يعتقدون بأّن الدين يتضمن في 

حدًا دائمًا، إاّل أّن تعاليماته وأحكامه واعمقه أمرًا 

ألدوار التاريخية، وامتبدلة ومتغّيره بتغيير األزمنة 

الفطري واحد لجميع الناس ألّن الفطرة واحدة،  فالدين

َحد م ْن الَ )ذا هو معنى قوله: وه
َ
 ُنَفرّ ُق َبْيَن أ

 .(110)(ُرسُل ه ...

يس المراد من هذه اآلية أّننا نحترم جميع األنبياء فل

 هؤالء األنبياء قد بعثوا أنّ بدرجة واحدة، بل معناه 
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لتفاوت لتعليم الناس خطابًا واحدًا، وبالطبع فإّن ا

اقع في دائرة العرضيات، أّما كمال ونقصان والختالف وا

نبياء في المرتبة فال سبيل إلى األالشرائع وتفاوت 

 انكاره:

 .(111)(ْلكَ الرُّسُُل َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعض....ت  )

د أّن سلسلة النبوة تعتبر سلسلة واحدة والخطاب بي

على »ترك تعاليمهم حد حيث تشوااإللهي لهؤالء األنبياء 

حد وهو موجود في وابعنصر مشترك « حّد تعبير المتكّلمين

جميع أفراد البشر وال يتغير بتغّير األفراد واألزمنة، 

بعًا فاألنبياء يتحركون على مستوى تجديد هذه وط

يدة ووضعها في اختيار جدالتعاليم وصّبها في قوالب 

حركون على تينبياء قد الناس، وعلى هذا األساس فإّن األ

مستوى إجراء بعض التغييرات على القشرة الظاهرية 

عليماتهم وارشاداتهم حسب مقتضيات المرحلة وحسب لت

شخصية والجمعية والخصوصيات الذاتية لكل التجاربهم 

مشترك لدى الجميع واحد، الواحد منهم. ولكّن العنصر 

جديد لتولذلك فإّن صفة الخاتمية تعني هنا رفع الحاجة 

اب واستغناء الناس عن ذلك ال رفع الحاجة ألصل الخط

 اللتزام الديني.واالتدين 

ماذا كان نبي اإلسالم آخر األنبياء؟ ل سؤال الثالث:ال

نبوة عندما وصلت النبوة الولماذا انقطعت سلسلة 

 إليه؟

هذه المجال هناك آراء ونظريات تدعو للتأمل  في

تحلياًل بعد  راء تمّثلآله اهذوالدّقة، )واكرر أّن جميع 

قييمها لتوقوع الواقعة( وسنتعرض لبعض هذه اآلراء 

 ومعرفة عمقها:

 

 ي اقبال الالهوري:رأ
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 أول شخص بحث هذه المسألة على المستوى الفلسفي إنّ 

حيث ذكر نقاط « اقبال الالهوري»مرحوم الوالتاريخي هو 

تعرض كالم المرحوم نسمهّمة في هذه الباب، وال بأس أن 

حها طرهذه الخصوص والمناقشات التي لمطهري في ا

بالنسبة لنظرية إقبال، فقد طرح إقبال هذه المسألة 

ورغم أّنه لم يذكر  ،«(112)لبرجسونيا»في إطار الفكر 

له هذا متأثر قوإاّل أّن من الواضح أّن « برجسون»اسم 

من قّوة الحياة أو الغريزة « برجسون»بما ذهب إلى 

إلى أن تصل إلى  حرك في خط النمو والرشدتتالتي 

دة العقل ال تبقى والمرتبة تتولد منها العقول ومع 

هناك ضرورة لوجود قّوة الغريزة، فالحياة تمتد وتتسع 

خالل العقالنية وبذلك تتولد مرحلة جديدة في حياة  من

لخاتمية تتعلق بمرحلة جديدة من وااإلنسان والتاريخ، 

 مراحل التاريخ البشري.

الباب صريح جّدًا، أي أّنه في   رأي إقبال في هذهإنّ 

االحتياط  تخدم أدواتيسمقام بيانه لهذا الرأي لم 

مرحلة الاطالقًا فيقول: إّن البشرية مّرت بمرحلتين: 

األولى التي كانت واقعة تحت سيطرة الغرائز، والمرحلة 

دما ازدادت قّوة العقل وتغلبت على الغريزة عنالثانية 

في خط الرشد وبقيادة حرك تتوحينئذ أصبحت البشرية 

ز ئالعقل ال بقيادة الغريزة، وهذا ال يعني أّن الغرا

طلت بالكامل بل إّن مرحلة جديدة في حياة البشر قد تع

على حّد تعبير « العقل االستقرائي»طرة سيبدأت من خالل 

بة الغرائز على غلإقبال، ولهذا السبب انتهت مرحلة 
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ى وجود وير« التحول الخالّق»ع فلسفة وضمن القرن العشرين وقد 

وكأّن « حياةالحركة »ك في نظريته لنوع من الشعور للحياة وذ

للحياة هدفًا وغاية في نفسها وتسلك طريقها بواسطة ذلك الشعور 

عالم المادي، فتترك في حركتها هذه بعض الالخفي في أجواء 

جاوزة المراحل متاألمور وتقبل البعض اآلخر وتستمر في حركتها 

اقبال  ملى ملكة العقل واإلرادة... وكالالبدائية إلى أّن تصل إ

 برجسونية.المتأثر بهذه الفلسفة 



ألنبياء في اإلنسان وهي المرحلة التي اقتضت بعث ا

عصور السالفة، وقد وصلت البشرية إلى مرحلة ال ال

 أّنها قادرة على خلق والإلى قيادة نبي  تحتاج فيها

 نبي.

ن خالل هذه الرؤية فإّن نبي اإلسالم يقف برزخًا بين وم

بشري، فمن حيث المبدأ والمنبع المرحلتين في التاريخ 

ث حيفإّن خطابه يرتبط بالعالم القديم وأّما من 

المحتوى والمضمون فيرتبط بالعالم الجديد، إّن منبع 

جنس الوحي، والوحي بدوره كما  منخطابه النبوي هو 

مونه ومحتواه مضيرى إقبال هو من جنس الغريزة ولكّن 

 خطخطاب عقالني، أي أّنه يدفع باإلنسان والبشرية لسلوك 

العقالنية واالستفادة من العقل االستقرائي والتأمل في 

لتاريخ في ما يمثالنه من مصدرين واالطبيعة  عالم

ه التأمالت هذعند ظهور فمستقلين للمعرفة البشرية، 

والمفاهيم ووصول العقل إلى مرتبة الحجية إنتهت حجية 

غريزة أو الوحي في ما يمّثله من مصدر معرفي ال

 هذا المعنى يعّد من إنّ لإلنسان، وكما يقول إقبال: 

نبي لزوم ختم نبوته وأن كمال النبوة حيث أدرك ال

ي أّنه أدرك هذه الحقيقة وهي . أ(113)ينسخ نفسه أنعليه 

حمل بعد اآلن ظاهرة النبوة، يتأّن التاريخ البشري ال 

ى علوقد بدأت مرحلة العقالنية بالظهور، وينبغي 

اإلنسان أن ينظر إلى مضامين الوحي والتجارب الدينية 

دية، ولذلك معارف البشرية برؤية نقالبل إلى جميع 

ألولياء يستمدون واانتهت المرحلة التي كان األنبياء 

 واليتهم على الناس من السماء.

يقنع إقبال بهذا بحدود هذا الرأي بل تجاوزه إلى  لم

تبر من أكثر الناس في نعالقول بأننا نحن المسلمين 

العالم حرية على مستوى الدين ألننا نعتقد بختم 

المصلح السماوي ليعود إلينا نبوة وال نجلس بانتظار ال
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طاءنا ومسيرتنا ويأخذ بأيدينا أخة أخرى ويصحح رّ م

من هنا نجد و ،(114)لمسؤوليةواكاألطفال في خط الصالح 

يرة فال بصباب النقد مفتوحًا أمامنا وعين عقالنيتنا 

يوجد أي رأي أو فتوى أعلى وأقوى حجية من فتوى 

الدينية  غاء الكهنوت وسلطنة المؤسسةإل. إّن لالعق

قول بختم النبوة، ألّن للشاهدة على هذا المعنى ومالزم 

مرحلة الهداية المباشرة قد انتهى واإلنسان المعاصر 

تطيع من خالل االستفادة من التراث البشري أن يقود يس

ديات الظروف الصعبة ويوصلها إلى ساحل تحسفينته رغم 

 األمان في حركة الواقع.
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عروف أّن شبنجلر من أتباع ومالشبهة التي طرحها في هذا الشأن، 

األول من القرن العشرين وقد المدرسة الهيجلية وعاش في النصف 

الذي أّلفه بعد الحرب العالمية « انحطاط الغرب»تهر كتابه اش

ع في هذا الكتاب نظرية وضاألولى تنبأ فيه بانحطاط الغرب وقد 

على غاية من األهمية في مجال ظهور الحضارات وانهيارها ال 

ى طرح مثل هذه النظرية اآلمن سلك مسلك هيجل، وله عليتجرأ 

 جميع الحضارات أنّ ا هفي باب الحضارات الدينية ومن أراء

والمذاهب الدينية رغم اختالفها وتباينها إاّل أّنها تشترك في 

و األصل الذي تقوم عليه المجوسية من وجودة قوة وهجوهر واحد، 

الح إله الخير أو لصالشر في العالم والغلبة النهائية ستكون 

اية التاريخ لتشهد البشرية أهورامزدا، وجميع األديان تنتظر نه

ى الشر ويتبدل ألم الصالحين إلى راحة وثواب علصار الخير تان

كار الحاجة انوينطلق إقبال في التصدي لهذه الفكرة من موقع 

إلى ظهور مصلح عالمي ويرى أّن االعتقاد بالخاتمية يستلزم عدم 

مصلح وكذلك عدم وجود مماثلة بين اإلسالم الوجود مثل هذا 

حن ال ننتظر فنمشترك لجوسية في ما ذكره من الجوهر اوالم

المصلح العالمي وخاتمية النبي تعني خاتمية ظهور أي مصلح 

هر بعد النبي أي شخص له شأنية األنبياء يظسماوي بعده، فال 

يكون  أنوبإمكانه إصالح األمور من موقع الوالية السماوية أو 

قبول هذه المدعيات  لكالمه حجية قول األنبياء ومن الواضح أنّ 

ى أصل وجود مصلح عالمي من ذرية الرسول علذهب يقوم مبالنسبة ل

رجم بعض مقاطع يتفي آخر الزمان عسير للغاية. ولهذا السبب لم 

 الفصل الخامس من كتابه إلى الفارسية.



ال في الفصل الخامس من كتابه  هذه األمور ذكرها إقبإنّ 

أصل »فصل السادس تحت عنوان الالمهم، ويتعرض في 

التطابق مع  فيإلى قدرة اإلسالم « الحركة في اإلسالم

مقتضيات الواقع ويشير بالخصوص لمسألة االجتهاد في ما 

ّثله من عنصر مهم في تجديد الفكر البشري ويقول بأّن تم

المي يعود إلى وجود كود الفقه اإلسورالسبب في جمود 

ذلك لوجود وكتيار مضاد للعقل في أجواء هذا الفقه، 

ظاهرة التصوف وهجوم المغول وسقوط الخالفة في بغداد 

ستعرض بعض النماذج من االجتهادات الفقهية وطرق وي

تحجر وخلق المصالحة بين الثابت الالخالص من إطار 

 منطلقالتعاليم الدين. ويذكر من هذا  والمتغير في

رأي ولي هللا الدهلوي ويقول: إّن ولي هللا الدهلوي يقول في 

في مقام بيان كيفية وسر « جة هللا البالغةح»كتابه 

اني أصولية مبالتشريع لألحكام الفقهية وتشيد 

لالجتهادات الفقهية: إّن النبي بما هو زعيم ديني 

منح كل قوم صالحية وضع  ين عالمي ال يمكنهلدومؤسس 

يس بإمكانه أن يضع لكل ولير ألنفسهم، قوانين ودسات

قوم قانونًا خاصًا بهم. ما عمله النبي هو أّنه تحرك 

ى مستوى تربية قومه تربية خاصة ثم قال ألتباعه عل

مجتمعات البشرية ومن مختلف الالمسلمين في جميع 

ء وفي المي هؤقواألقوام والشعوب أّن عليكم أن تتخذوا 

أحكام شرعية، نموذجًا ما يعيشونه من تربية دينية و

تدى به. وعليكم أن تتحركوا في إطار يهومثااًل 

لتعاليم التي واالقوانين من خالل رؤية هذه القوانين 

أصدرتها لقومي واتخاذها نموذجًا في عملية التشريع 

م، وعندما تواجهون مشكلة في حركة الحياة بكالخاصة 

تعاليم النبوية الهام الحل من لفعليكم است

 يانية.والوح

 روح وجوهر كالم ولي هللا الدهلوي هو أّن سيرة النبي إنّ 

موذج في عملية الهداية والسلوك ونمع قومه تمّثل قيمة 



حتذاء بها لجميع االفي واقع الحياة وليست عملية يجب 

األجيال طابق النعل بالنعل، وما ورد من سيرة النبي 

ى كل قوم واله فإّنها تمّثل أصوالً كلية، وعلقفعاله وأوأ

مصداق العملي لهذه األصول الكلية من الأن يبحثوا عن 

 طلبات المرحلة.متموقع تجسيد هذه األصول وفق 

كذا نرى أّن إقبال يرى هذا الرأي في باب االجتهاد وه

دة األّمة اإلسالمية الشكلية أمر وحفي الفروع مع أّن 

ه ال ينبغي أنّ إقبال حيث يعتقد  رمطلوب أساسًا في نظ

ال أي حكم من أحكام الدين في صورة عدم وجود إهم

البّد من االجتهاد في هذه األحكام في و ،(115)زمةملضرورة 

ى مستوى العمل والتطبيق. وشرط علصورة وجود ضرورة 

ل ما تمّثله خالاالجتهاد هو أن ننظر إلى سنة النبي من 

من نموذج ومثال ال أكثر، وهكذا يتبّين معنى خاتمية 

ر المفاهيم اإلسالمية حيث يرفع التعارض إطا فيالنبوة 

تحرك الدين لتطبيق وتطويع ويبين قضايا الدين والعقل 

لجدير وانفسه مع مقتضيات العصر والظروف الجديدة. 

 بالذكر أّن إقبال يفهم من نظرية الخاتمية مفهوماً 

ال نبي »ة يمدلول قضف (116)«تاريخالنهاية »شبيه لنظرية 

سالم ال تأتي أّمة اإلفبعد أّمة « ال قوم بعدنا»هو « بعدي

ما وكتعيش االنسجام الديني في حركة المجتمع البشري، 

أّن نبّينا خاتم الرسل فنحن أيضًا خاتم األقوام 

 .(117)والملل
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م وأثار  1990كتاب لفوكوياما كتبه عام « نهاية التاريخ» ـ 116

لمجتمعات الغربية. ويستوحي واانتباه الكثير من الدول 

فيكوياما نظريته هذه من أراء هيجل الثبات أّن الليبرالية 

 ديمقراطية تمّثل آخر مرفأ للتاريخ السياسي للبشرية.ال

 وكان اقبال ناظر لهذا البيت من قصيدة برده البوصري: ـ 117

 م الرسل كّنا أكرم األممرأكب***ا دعا هللا داعينا لطاعتهلمّ 



 ي الشيخ مطهري:رأ

آلن ال بأس بإلقاء نظرة على آراء المرحوم المطهري وا

، رده من نقد على نظرية إقبالأوفي باب الخاتمية وما 

ينية اإلرشاد حسفالشيخ مطهري ألقى بعض المحاضرات في 

محمد »م، ثم نشرت هذه المحاضرات في كتاب  1968عام 

في تلك السنة، ونقرأ في هذه المقالة « نتم النبييخا

ولة الخاتمية، حيث يتحدث عن مقخالصة محاضراته حول 

تمجيد والتقدير النظرية إقبال في هذا الباب من موقع 

طع طويلة من نظرية إقبال ويصفها بأّنها وينقل مقا

ونرى أّن رأي المطهري عن الخاتمية في «. يفلطكالم »

ظرية إقبال وحتى في بنهذه المقالة متأثر بوضوح 

الموارد التي ال يذكر فيها اسمه فإّن بصمات نظرية 

بال مشهودة في كلمات المطهري. ولكن بعد عشر سنوات إق

مطهري كتابان أحدهما  نشر للشيخ م 1978أي في عام 

واآلخر « ة األخيرةسنالحركات اإلسالمية في المائة »

دًا بل قحيث يتضمن هذان الكتابان ن« الوحي والنبوة»

نًا وتجريحًا لنظرية إقبال الالهوري وخاصة رأيه في طع

ى أّن الشيخ مطهري يتهم إقبال نرباب الخاتمية، حيث 

الغرب وأّنه  منفي هذين الكتابين بأّنه يستوحي أفكاره 

ال يفهم شيئًا عن الفلسفة اإلسالمية وأّن نظريته في ختم 

أدنى  تهي بمقولة ختم الدين، وأّن شخصيتهتنالنبوة 

فغاني وحتى أّن عبارته األمستوى من السيد جمال الدين 

ارت وصتغّيرت « كالم لطيف»عن نظرية إقبال بأّنها 

ري في ، وسوف نتعرض لرأي الشيخ مطه«فلسفة مخدوشة»

خاتمية الحقًا، وأّما كالمه في هذه القضية وتغير الباب 

 يالقول إّن صراع المطهر منموقفه بالنسبة إلقبال فالبّد 

لمثقفين بامع شريعتي وما تولد من سوء ظن شديد 

المتدينين من غير رجال الدين أدى إلى تعميق واتساع 



جماعة و (118)«المنهائيون»هور وظهذه الهوة 

م المطهري وخاصة كالغيرهم، حيث نرى أّن و (119)«الفرقان»

« خيرةاألالحركات اإلسالمية في المائة عام »في كتاب 

مشحون بالتوتر والغضب واأللفاظ الخشنة، أجل فإّن 

شيخ مطهري )في بيان علل ختم النبوة وهو التحليل 

ى أساس أّن الناس في علبيان بعد وقوع الواقعة( يقوم 

لنضج والغوا من الرشد الفكري مرحلة صدر اإلسالم قد ب

 العاطفي والعقلي أّنهم:

 تطاعوا أن يحفظوا كتابهم السماوي من التحريف.اس ـ أ

تطاعوا استلهام البرنامج السماوي بشكل عام اس ـ ب

مان والمسؤولية في يرسالة واإلالوالتحرك على مستوى 

 حركة الواقع والحياة.

اليم هذا تطاعوا أن يتحركوا من موقع نشر تعاس ـ ج

اتهم من موقع األمر بالمعروف حيالدين واالنطالق في 

 والنهي عن المنكر.

ستطاعوا أن يملكوا القدرة على االجتهاد ـ ا د

 واستنباط الفروع من األصول.

ة من البلوغ جه القدرات والقابليات وهذه الدرهذ

هت الحاجة لتجديد انالعقلي والتاريخي هي التي 

هرة النبوة قد انتهت وختمت نبي النبوة، ولهذا فإّن ظا

في عملية « الجانب القابل»سالم. هذه األمور تمّثل اإل

لديني، أي أّن هناك قابليات برزت واالتحليل التاريخي 

تم خيث أوجبت بحفي الوسط المجتمعي ولدى أفراد البشر 

أو أّنها جعلت استمرار النبوة يفتقد المسوغ »النبوة 

 «.لمبرر وبال موضوعوا

                                                           

وهم جماعة ترى عدم الحاجة لرجال الدين في عملية  ـ 118

 التدين.

 نوهم الذين قاموا باغتيال شخصيات كبيرة من رجال الدي ـ 119

هري نفسه( بذريعة التخلص من مطفي بداية الثورة ومنهم الشيخ 

 سيطرة رجال الدين.



أيضًا، أي أّن هناك « فاعلية»ن هذا التحليل له جهة كول

صية النبي الخاتم أيضًا جعلته الئقًا شخخصوصيات في 

ارج الكمال مدلختم النبوة، وهي أّن النبي بلغ في 

شف والوحي اإللهي كالمعنوي الممكن وفي إطار معطيات ال

يث إّنه لم يبق مجال وشيء لشخص آخر على مستوى بح

لى هذا المعنى بقول ع (120)مطهريال الكشف، ويستشهد

 العرفاء:

 «.لخاتم من ختم المراتب بأسرهاا»

يتعرض الشيخ مطهري لنقد وتحليل نظرية إقبال في  ثم

إّن نظرية إقبال لمقولة ختم »قول: ويمقولة الخاتمية 

تاج إلى وحي تحالنبوة تستلزم أّن البشرية ليس فقط ال 

د الوحي وفي جيد ورسالة جديدة بل ال تحتاج إلرشا

 .(121)«حقيقة أّنها تلغي الدين ال النبوةال

أّن إقبال يرى أّن المجتمعات البشرية تخرجت من وك

صلت على مدرك التخرج ولذلك فإّنها وحمدرسة األنبياء 

إّن »ن هنا يرى إقبال: ومتسلك في طريقها بشكل مستقل، 

ختم النبوة بمعنى وصول البشر إلى مرحلة االكتفاء 

 .(122)«ذاتيال

ى هنا نرى أّن هذا التحليل يبّين ظاهرة الخاتمية إل

معنى نراه بوضوح في كلمات البعد وقوع الواقعة، وهذا 

تقد يعإقبال والشيخ مطهري، فإّن كل واحد منهما 

بالخاتمية كأصل ثابت ومسّلم، ثم يقرر أّن البشرية قد 

لة تستوجب الخاتمية وإاّل فالنبوات حاوصلت إلى 

تحليل والتبيين الما قلنا إّن مثل هذا كمستمرة. ولكن 

غير قادر على استشراف المستقبل اطالقًا، بمعنى أّنه 
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ود اآليات واألحاديث النبوية في تقرير هذه وجلوال 

دار حكم قطعي بشأنها إصالحقيقة فال أحد بإمكانه 

دينية الوالقول بأّن البشرية وصلت في حركة الحياة 

بها إلى النبوة فال مفّر  ةوالمعرفية إلى مرحلة ال حاج

ل، فنحن في الوقت الذي نحترم فيه أجمن ختم النبوة. 

ب أن نقول بأّنه لم يجرأي مفكر إسالمي كالشيخ مطهري 

يحالفه التوفيق في فهم رأي ونظرية إقبال، فكان نقده 

 ذه النظرية مجانب للصواب.له

 تحليل الشيخ مطهري لمسألة الخاتمية، كما يستفاد إنّ 

ثابة تحليل غائي ويكرس مفهوم بمح من كلماته، بوضو

ثبات أّن البشرية إلالحاجة إلى المحور، أي أّنه يسعى 

بعد ظهور نبي اإلسالم ال تحتاج إلى نبوة جديدة، فأفراد 

بشر قد بلغوا مرتبة من النضج والعقالنية بحيث إّنهم ال

ذي يعرف حرمة استاذه وال الكالتلميذ البالغ الرشيد 

وسه، بل درى مستوى تمزيق دفاتره وإهمال يتحرك عل

يستخرج من درس واحد مئة درس جديد، وهذا البلوغ 

لرشد االجتماعي ألفراد البشر يكفي لحفظ واالعقلي 

دين من موقع الفهم الالخطاب اإللهي واستمرارية 

العقالني على مستوى الفروع واألصول. وقد تقدم أّن 

إقبال يرى في معنى  مطهري في نقده إلقبال يقول: بأنّ ال

بشرية إلى مرتبة االكتفاء الختم النبوة، وصول 

الذاتي، أي عدم الحاجة إلى النبوة، فهنا نرى أّن 

مطهري فهم من كالم إقبال من خالل نافذة الحاجة ال

نبوة. ولكن بالتدقيق في كلمات الللدين ومحورية لزوم 

حاجة الإقبال يتبّين أّن إقبال لم يكن يفكر بمسألة 

لى النبوة ولم يكن بصدد إثبات أو نفي الحاجة للوحي إ

ظريته ال تستدعي مثل هذه المعطيات، بل نرى فنوالدين، 

صحتها وعدم صحتها، في  عنإّن نظرية إقبال، بغض النظر 

مقام بيان هذه الحقيقة، وهي أّنه بما أّن الطبيعة 

لتاريخ غير قادرين بعد اآلن على انتاج نبوات، فإّنه وا

نبوة بنبي اإلسالم، وقد ذكرنا الطبيعي أن تختم لمن ا



ولم « نبوةالتربية وانتاج »في توضيح كلماته مقولة 

ترد عبارة خاصة في كتابه تقرر هذا المعنى، ولكن كالم 

ا الصدد يقرر أّن ظهور األنبياء في السابق هذإقبال في 

طرة الغريزة وعدم سيإّنما كان ممكنًا ومتيسرًا بسبب 

االستقرائي واالنتقادي، وهذه الحالة توفر  نضج العقل

رضية لظهور تجارب دينية وكشوفات معنوية وتأمالت األ

هور رجال من أهل الباطن وأنبياء وظروحانية عميقة 

معمورة، حيث تتفتح الإلهيين في كل مكان من أرجاء 

الت حاأزهار النبوات في المجتمعات البشرية التي تعيش 

اإلنسانية بعيدًا عن استخدام  ةخاصة على مستوى الطبيع

محض، ويبرز في هذا البستان عّدة أشجار قوية الالعقل 

بشرية إلى كمالها األخالقي الوباسقة تتولى هداية 

 هللاوالديني ويعرفهم الناس من موقع كونهم أولياء 

وأنبياءه، كما هو الحال عندما تزداد وتتنَّوع المدارس 

مئات الفالسفة  فقهية، فمن خاللالالفلسفية أو 

ض الفالسفة بعوالفقهاء وعلى مدى قرون عديدة يبرز 

والفقهاء العظام ليكونوا روادًا في هذا المجال، أو 

شتد حركة الشعر والموسيقى، يظهر وتعندما تنتشر 

جواء، وقس على هذا. األشعراء وموسيقيون كبار في هذه 

 ضحقيق غرلتفليس الكالم أّن وجود هؤالء الفالسفة الزم 

معين ومن أجل حّل بعض التعقيدات والفكرية لدى الناس 

بل « هو التحليل الغائي وعلى أساس محورية الحاجةو»

المقدمات الالزمة لظهور فالسفة  هيالكالم في أّنه: ما 

وهو »لثقافي؟ واعظماء على أرض الواقع االجتماعي 

التحليل العّلي ومن موقع بيان العلل المؤدية لتحقق 

فتحليل إقبال يقوم على أساس منهج «. لحدثاوالظاهرة 

« إمكان أو امتناع»شروط  عنوفي صدد الكشف « كانت»

ليل تحتجربة بشرية معينة، وهذا التحليل يختلف عن 

المطهري في نقده إلقبال وجوابه عن هذا السؤال: هل 

هور أنبياء آخرين بعد نبي اإلسالم أم لظتحتاج البشرية 

مطهري، لم يشر في للال، وخالفًا بال؟ ومن هنا نرى أّن إق



ريف تحكلماته إلى تحريف كتب األنبياء السابقين وعدم 

القرآن في عملية االستدالل على هذا المعنى، ألّنه يرى 

مفهوم ال يدخل في صميم تحليل مسألة الأّن هذا 

 الخاتمية.

ّما التحليل العّلي إلقبال في مسألة الخاتمية، فال وأ

لمشيئة الربانية، وال واإللهية ايتنافى مع الحكمة 

يمكننا أن نستوحي من نظريته عدم قدرة الطبيعة 

لتاريخ النتاج أنبياء آخرين، فهذا التحليل ال يقول وا

ور األنبياء من حيث وقوعها في ظهأكثر من أّن حادثة 

ي مسبوقة فهعالم الطبيعة، فهي حادثة طبيعية، ولذلك 

لتأكيد وتكرار هذا بالمّدة والمادة، وأيضًا ال حاجة 

 إقبال ال يفتي بانقطاع وانتهاء أنّ المعنى وهو 

لعقل باالتجربة الباطنية واستبدال العاطفة والغريزة 

بصورة كاملة، فهذا المعنى غير ممكن وغير مطلوب في 

 ول إقبال في نظريته:يقنظر إقبال، 

ّن دعوى حجية األشخاص التي تستمد اعتبارها مّما وراء إ»

تهت في التاريخ البشري، وهذا اللون من ان دالطبيعة ق

نمو وظهور مثل  منالعقيدة يمّثل قوى نفسانية منعت 

 .(123)«هذه الشخصيات

ذا المعنى يشير مّرة أخرى إلى جفاف أصل العين وه

 هرة النبوات.ظاوالمنهل الذي يسقي 

بال بأّنه قد استوحى أفكاره الفلسفية قّما إتهام إوأ

القول إّن إقبال كان مطلعًا  منّد من مصادر غربية، فالب

يجل وهعلى آراء الفالسفة الغربيين وخاصة كانت 

وبرجسون ونيتشه وغيرهم وقد استفادة من أفكارهم 

 بعض التعقيدات الفكرية، ولكن لنرى حلّ وآرائهم في 

قبال نفسه كان فإق. يقيمة هذا النقد في ميزان التحق

من « سالميإحياء الفكر الديني اإل»يتحرك في كتابه 

رير الفكر اإلسالمي من هيمنة الفكر اليوناني تحموقع 

رارة من أّن المسلمين بموفلسفة اليونان وكان يشعر 
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فكر الكانوا يفهمون القرآن ولمّدة قرون مديدة بأدوات 

ن هذا عوالمنطق اليوناني، فهل أّن المطهري بعيد 

 ذه الشكوى؟ وهل أّن فلسفته تمّثللهالنقد وغير مشمول 

ميه بالفلسفة يسفكرًا إسالميًا خالصًا؟ وهل أّن ما 

أي »اإلسالمية ال يخرج عن إطار وروح الفلسفة اليونانية 

 في جوهرها وعمقها؟« غربيةال

ظاهر أّن المطهري كما كان مخطئًا في فهم عمق ومفاد ال

تمية فكذلك هو مخطىء في نقده اخالنظرية إقبال عن 

فلسفة اإلسالمية فيما الله. وكذلك الحال في حكمه على 

يعتبر لها من قيمة عالية، والحقيقة أّنه لو سألنا من 

فاء اإلسالم العظام كمولوي والعّطار والغزالي لقالوا عر

مى بالفلسفة اإلسالمية على تسإّن ضرر الفلسفة التي 

فضل أن األلذلك أليس من و ،(124)اإلسالم أكثر من نفعها

والوصول إلى جذور ننطلق في بحثنا من موقع األدلة 

ونتعامل مع  رلنظرية قبل أن يتهم بعضنا اآلخواالدعوى 

لنزاع!! إّن معرفة إقبال وابعضنا من موقع الخصومة 

 منبعرفاء اإلسالم كجالل الدين الرومي ليست بأقل 

معرفته بالفالسفة الغربيين، ولذلك إن كانت له فلسفة 

 لغرب.كيلة مركبة من أفكار الشرق واتشفهي عبارة عن 
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لحق أن المطهري لو حاز على درجة وامبرر على االطالق. ليس له 

غربية ال ال( في الفلسفة اإلسالمية فإّن درجته في الفلسفة 100)

( في أحسن األحوال، إّن شرحه لفلسفة السبزواري 10تكان تصل إلى )

ذي يعّد من أفضل ما كتبه المطهري في الفلسفة ال)المنظومة( 

جديدة وخاصة فلسفة الالفلسفة  يبّين بوضوح مقدار اطالعه على

اآلناليتيك. وعلى سبيل المثال لو القينا نظرة على بحثه في 

ستقراء وسطحية هذا البحث في الفلسفة اإلسالمية إلى االموضوع 

ديدة جلغموض في الفلسفة الواجانب التعقيد الشديد والعمق 

ألدركنا مدى البون الشاسع بينهما واألغرب من ذلك مساهمة 

كة اساتذة الفلسفة في بلداننا في هذه البحوث الفلسفية شاروم

 التي تثير البكاء بل الضحك.



 صل إلى هذه النقطة المهّمة، وهي أّن الخاتميةون ـ 2

حقوقية ال بشخصيته الحقيقية، الترتبط بشخصية النبي 

صيته الحقوقية شخوهذا يفضي إلى ضرورة التعرف على 

وكيف نعّرفها. وبعبارة أخرى نتساءل: بعد أن سّلمنا 

عتقادنا بأصل الخاتمية وهذه الخاتمية ترتبط وا

ه الخاتمية بأي جهة من هذال بالدين، فإّن  بالنبي نفسه

 ط؟بجهات النبي ترت

 أول خصوصية للنبي هي أّنه يستمد تعاليمه السماوية إنّ 

تبط بعالمه الباطني بالغيب، يربطريق الوحي وأّنه 

سرار الغيب، ألالخصوصية األخرى هي أّن النبي حافظ 

 فاألنبياء كلهم حفظة السّر، ومن هنا كانوا يعيشون في

بة من األحاسيس المتضادة، فهم يرون بعض األمور صعحالة 

ى مستوى العمل والممارسة في عللمون بها ولكّنهم عوي

مور وال يعلمون األالواقع االجتماعي كأّنهم ال يرون هذه 

بها، وهكذا عاشوا طيلة حياتهم في هذه الظروف الصعبة 

تي تستدعي قابليات ومالكات غير طبيعية، والمثقفون ال

 باع األنبياء.أتمن هذه الجهة هم 

صيات التي ذكرناها لألنبياء وافًا إلى الصفات والخصمض

شجاعة والرأفة والشفقة وكون النبي الفهناك صفة 

مور والصفات األمبشرًا ومنذرًا وأمثال ذلك، كل هذه 

تعود لشخصية النبي الحقيقية وتتجسد في أعماله 

م األنبياء وطريقة لوكياته، وفي هذا الجو نرى أّن كالوس

صوصية خوصية معينة، وهذه الخصحديثهم للناس له 

 خطاب إنّ تقربنا من الشخصية الحقوقية لألنبياء، 

األنبياء ينطلق نوعًا من موقع األمر ومن مرتبة أعلى، 

لو من االستدالل، ومن هذه الجهة يختلف يخوفي الغالب 

كال الخطاب البشري، ولو أشخطاب األنبياء عن سائر 

« خرىاألوالكتب السماوية »ألقينا نظرة على القرآن 

فإّننا ال نعثر على عملية برهنة واستدالل إاّل نادرًا، 

ديني في الكتب المقدسة ال يشبه خطاب الفالخطاب 

جتماع وغيرهم، فمقتضى االالمتكلمين والفالسفة وعلماء 



حرك من يتاالستدالل هو أن تطلب من الطرف المقابل أن 

تدالل أيضًا، أي أن تمنح الطرف المقابل حق موقع االس

عالمات االستفهام وأن يكون الحكم  ثارةوإالتساؤل 

قع النبوة يعكس خطابًا من موبينكما شخص ثالث، ولكّن 

لسون يجمواقع عليا، فاألنبياء ال يتحّدثون معنا كما 

أنا ألقي بالحجة »ويتعاملون معنا، وكما يقول المثل: 

ا َعَلى مَ )وهو قوله: « الملل ابكأصسواء قبلت أم 

م األنبياء يقوم كالخالصة . و(125)(...غُ الرَّسُول  إ الَّ اْلَبالَ 

اُتوا هَ )على أساس هذا المعنى، وحتى قولهم: 

 يعني قبول حجة المخالفين حيث إّن ال (126)(ْرَهاَنُكْم...بُ 

ى بطالن براهين الطرف المقابل يرالخطاب النبوي 

ذه الحقيقة تقّربنا وه(127)(ع ْنَد َربّ ه ْم... جَُّتُهْم َداح َضةٌ حُ )

أكثر لفهم مقومات الشخصية الحقوقية للنبي، وأهم 

بمعنى أّن « الوالية»صر مقوم لهذه الشخصية هو عنصر عن

نسان تعكس الحق والحّجة اإللهية وتمّثل اإلشخصية هذا 

نقطع بشكل أبدي اتهى وانأمر هللا، وهذا هو الشيء الذي 

تيان اإلفنحن ال نقبل كالم أي إنسان إالّ بعد  بالخاتمية،

بدليل أو االستناد على قانون، ولكّن األنبياء لم 

المهم يتضمن الحجية في ذاته، وكالم فكيكونوا كذلك 

حجة وكالمي هو الأنا القانون وأنا »النبي يتلخص في: 

، ومن هنا تنطلق النبوة «الدليل والمستند لمدعياتي

ا وجوهرها عنصر الوالية، بهذا كان ضمن في ذاتهتتالتي 

اربهم الدينية حجة على اآلخرين تجاألنبياء يرون في 

ناس ونفوسهم الوأّن لهم الحق في التصرف بأموال 

ومكانتهم وسمعتهم، وبعبارة أخرى أّن التجربة الدينية 

نبياء متعدية ال الزمة، وبذلك تستوعب اآلخرين في لأل

 مها.كح
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خالص أحد الفروق المهّمة بين لى ضوء ذلك يمكن استوع

لتجربة العرفانية، فمعلوم أّن واالتجربة النبوية 

التجارب الدينية ذات أنواع كثيرة فرّبما يرتقي 

عارف في معراج المعرفة ويكشف لطائف معنوية مهّمة ال

عين ويتحّدث مع هللا في باطنه وأعماق الويرى الجّنة وحور 

رب العرفانية، تجاالغير ذلك، هذه كلها من ونفسه 

ولكّن التجربة النبوية أكثر من ذلك، فهي تجربة 

 ما تفرضه على اآلخرين من تكاليف وأعمال. فيمتعدية 

الذي يمّثل جوهر النبوة « الوالية التشريعية» مفهوم إنّ 

معنى بالذات، النبي هو ولي هللا، الالحقوقية يعطي هذا 

ة وأّنه كالم حجًا يعني أّن كالمه بنفسه وكون اإلنسان وليّ 

الحق وأّن تجربته الشخصية تفرض على اآلخرين تكاليف 

نية، وهذه الحقيقة هي التي تمنح النبي الحق في دي

موالهم وعقائدهم ودنياهم، وأالتصرف بنفوس الناس 

لية عافمثل هذه التجربة غالية جّدًا وتحتاج لجرأة 

لنبوة، وبهذا المعنى اوشجاعة فائقة. هذا هو جوهر 

خاتمية. فبعد نبي اإلسالم ال يمكن أن اللسّر في نفهم ا

دينية رصيد صحة كالمه اليظهر شخص يملك في شخصيته 

وحسن سلوكه وأّن سيرته تخلق تكليفًا دينيًا على 

خرين. وبالطبع فمن الممكن أن تتكرر وتستمر اآل

 يقطع ويستمر عالم الوجود فتنالتجارب الدينية وال 

 ائدة الكرم اإللهي.استضافة أولياء هللا على م

اآلونة األخيرة قرأت في إحدى الصحف أّن أحد رجال  في

إذا أحسست بالتكليف الشرعي بهتك »ل: قاالدين الجهالء 

ذا الكالم يعكس بدّقة فه« حرمة اآلخرين فسأقوم بذلك

اتمية بخمفهوم دعوى النبوة، وهذا عين عدم االعتقاد 

وم هتك حرمة فما معنى أن يعتقد شخص بلز ،نبي اإلسالم

ر ألّنه يرى نفسه على يقين من هذا التكليف؟ هذا آخشخص 

 ثر وال أقل.أكيعني ادعاء النبوة ال 

 اإلحساس بالتكليف والتجربة والقطع لكل إنسان بعد إنّ 

ليفًا دينيًا ملزمًا لآلخرين وحّجة تكرحلة النبي ال يمّثل 



ني على اآلخرين ديدار حكم صعليهم، فكل إنسان يريد إ

جب أن يقترن حكمه بالدليل العقلي أو القانون الكلي ي

شواهد العينية وأمثال ذلك من المسوغات الأو 

صًا من اإلرتباط مع خاالعقالنية، وال يرى لنفسه امتيازًا 

الغيب والكرامات والرؤية والقطع واليقين وأمثال 

واهد فهي شك، وحتى بالنسبة للدليل والقانون والذل

موضوعية والجمعية، وليست من األمور الكلها من األمور 

مزاج وشخصية الفرد. للالفردية والشخصية والتابعة 

رجوع إلى ال، وبدأت محصلة «الفردية»فقد انتهت مرحلة 

الكليات واألمور الجمعية. وتفسير كالم هللا وأحاديث 

ضًا ال يمكنها أن تستند على رأي شخصي أو أيالنبي 

ينية. فهذ التفسير يجب شخصيات الدالتمد حجيتها من ست

ا نرى بطالن هنأن يكون جمعيًا مستداًل أيضًا، ومن 

التفسير الرسمي والحكومي لقضايا الدين وأحكام 

لى ضوء ذلك با مكاننا فهم خاتمية النبي وعالشريعة. 

 بعّدة معاني:

 ّنه ال يبعث نبي آخر بعد نبي اإلسالم.أ معنى األول:ال

سماوية جديدة بعد   تأتي شريعةال معنى الثاني:ال

 الشريعة اإلسالمية.

 طبيعة التاريخ البشري ال يمكنها أنّ معنى الثالث: ال

لى حّد تعبير الفالسفة أّن وعانتاج وتربية نبي جديد. 

 الجهة االعدادية للنبوة قد انتهت وتالشت.

هو من لوازم المعنى األول، أّنه ال و معنى الرابع:ال

واه عمل أنبياء، وهذا محت فيبغي العمل بشكل يعكس ني

كل بشهو المعنى الدقيق الذي نريد تأكيده وبيانه 

مفّصل، فالكثير من األشخاص بالرغم من ادعائهم تبعية 

 أّنهم يّدعون النبوة في حاالت من طغيان إالّ نبي اإلسالم، 

عمل النبوي يعني الالنفس، إّن التحرك على مستوى 

انون وقرينة االستناد على دليل كلي أو ق العمل بدون

ضوعية، بل باالستناد على دليل التجربة الشخصية في مو

حساس بالتكليف الديني واالنطالق من هذه اإلما تمّثله من 



جراء الحكم الشرعي على وإاالحساس المتثال األمر 

حلة مراآلخرين، فهذا هو عمل النبي، وقد انتهت 

لوالية التي انقطعت وزالت االنبوة. وهذا يعطي معنى 

ي اإلسالم. فال يوجد خطاب أو نصّ ديني نبلى األبد بوفاة إ

بهذا المعنى ألحد من « واليةالحق »يأخذ على عاتقه منح 

رسول الخاتم الالناس. فهذا عين التناقض في أن يمنح 

 حقوقًا لشخص أو لعّدة أشخاص ناقضة لخاتميته.

الشخصية الحقوقية  ل، قلنا إّن متعلق الخاتمية هيأج

بمعنى أّن النبي نفسه ال « تشريعةالني واليته يع»للنبي 

إلتيان بقرينة وايرى أّنه ملزم ومكّلف بإقامة الدليل 

وشاهد، ومن هنا كان الخطاب الديني خطابًا والئيًا وليس 

ابًا برهانيًا، وهذا الحكم كما يجري ويصدق في األمور خط

إلخبارية أيضًا، وتوضيح ااألمور  فيالتكليفية فهو جار 

لية االستدالل عمإّن الكالم عندما يستمد حجته من  ذلك

والقواعد المنطقة فإّن ذلك يعني قطع الرابطة مع 

يث يكون الميزان والمعيار لصحة ذلك الكالم بحالوحي، 

لبرهان، على سبيل المثال واوالخطاب هو ميزان الدليل 

عقول، الص قلنساء نواا»فقد ورد في نهج البالغة: 

م يذكر اإلمام علي ث (128)«اقص اإليماننواقص الحظوظ، نو

ض األدلة على هذه المدعيات والخروج منها بنتائج بع

دما يتحرك الكالم على مستوى عنمعينة، وكالمنا هو أّنه 

لشخص واالدليل والبرهان فإّن الرابطة بين الكالم 

المتكلم ستنقطع، فنبقى نحن والدليل القائم، فإن كان 

المدعى وإالّ فال. وبعد ذلك ليس وف نقبل فسدليالً مقنعًا 

اإلمام علي أو من  منمهّمًا أن ينطلق هذا االستدالل 

تمده يعغيره، فإّن الكالم ال يقوم بشخص المتكّلم بل بما 

من دليل يثبت المدعى، فليس من الصحيح أن نقول إننا 

ني ألّن المستدل والمتكّلم هو الفالنقبل بالدليل 

وة الدليل فقرامات مثالً، الشخصية الفالنية صاحب الك

يجب أن تنطلق من مضمونه وذاته ال من شيء آخر، 
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رى إّن الدليل يصبح حاجبًا بين الكالم أخوبعبارة 

ندما يأتي القرآن فعوالمتكّلم، وعلى سبيل المثال 

نادرة الدالالت تبدليل على مسألة التوحيد، وهذا من االس

 في القرآن، ويقول:

 .(129)(ل َهٌة إ الَّ هللاُ َلَفسََدَتا...ْو َكاَن ف يه َما آلَ )

ما أّن السماوات واألرض باقية حتى اآلن فيتضح من ذلك وب

لمدبر لهذا العالم واحد، ومن البديهي واأّن المدير 

بول هذا الدليل ألّنه بقم كأّنه ال يصح ألحد أن يقول: علي

وارد في القرآن أو أّن النبي ذكره، بل ينبغي أن يكون 

فسه قويًا وكافيًا إلثبات المدعى. فمثل هذا دليل نال

برهاني هو من شأن العلماء الاالستدالل والخطاب 

ن فموالمختصين في مجاالت المعرفة، أّما األنبياء 

االستدالل،  النادر أن يتحركوا في خطابهم على مستوى

خطاب النبوي هو شخصية النبي وتجربته الفالعمدة في 

ساسًا فإّن هذه وأية، الدينية أو تعاليمه السماو

المعنى هو شأن النبوة، وهذا هو الشيء الذي انتهى 

 جيىء نبي اإلسالم وال يمكن تكراره بعد ذلك.بموختم 

جدير بالذكر أننا عندما نقول إّن كالم األنبياء غير ال

مهم غير قابل لالستدالل، بل كالمستدل، فذلك ال يعني أّن 

حركون على يتانوا بمعنى أّن األنبياء أنفسهم عندما ك

مستوى تعليم الناس وإرشادهم فإّنهم ال يعتمدون على 

لبرهان، فهذا العمل من شأن علماء الكالم واالدليل 

م األنبياء والعقائد كالالذين جاءوا بعد ذلك ووضعوا 

الدينية في إطار االستدالل، ومن هنا بالضبط تنقطع 

ا السبب رابطة بين الكالم الديني والوحي، وأيضًا لهذال

م الكالم يسلب من اإلنسان المؤمن علذهب البعض إلى أّن 

انة الدين خيذوقه الديني. فالمتكّلمون لم يقصدوا 

وصّبه في قوالب ذهنية، بل عملوا على عقلنة تعاليم 

لعقيدة، ولكن نظرًا إلى التفاوت بين اص يخالنبي فيما 

ارة نقبل الكالم فتعمل األنبياء وعمل المتكّلمين، 
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لمدعى ألّن الشخص الفالني نطق به، وتارة أخرى نقبل وا

لك الكالم نفسه من خالل الدليل الذي يثبت صحة هذا بذ

لمتكّلمون جاءوا وأثبتوا كالم األنبياء فاالكالم. 

امًا عقالنيًا نظهم شيدوا بالدليل والبرهان، أي أنّ 

بشريًا ومستقالً عن الوحي من هذه التعاليم، وبذلك صارت 

هذه بمثابة الحجاب بين هذه التعاليم وصاحبها، دلة األ

عرفاء بشكل غريزي إلى أّن الومن هنا فطن بعض 

اموا وقالمتكّلمين قد أبعدوا اإلنسان عن منهل األنبياء 

ببيان آخر أّن وبعملية فصل بين اإلنسان ورّبه. 

الدين أمرًا بشريًا وبذلك  منالمتكّلمين قد جعلوا 

 أوبين المتكلم والمتلقي  انقطعت الرابطة والعالقة

بين صاحب الخطاب والمستمع، وهذا هو مقتضى الخاتمية 

تعاليم الدينية في أذهان الناس، ومن هذه الوعقلنة 

على  ادين ألّنهم عملوالالجهة فإّن المتكّلمين قد خدموا 

وجدوا وأبرهنة الكالم الخطابي وغير المبرهن لألنبياء، 

من خزين استداللي  له رصيدًا عقليًا فيما أودعوه

الطبيعي أن تكون لهذه الخدمة عواقب  منومنطقي، ولكن 

روحانية من الخطاب السلبية أيضًا، ومنها سلب الطبيعة 

الديني ، وبذلك ابتعدت الشخصية النبوية عن هذه 

م إلى الظل، ووصل كالم األنبياء إلى رتبة يتعالال

 ئرة السؤال والجواب.داالعقول البشرية ودخل في 

لخالصة أّن نبي اإلسالم هو خاتم األنبياء وأّن دينه آخر وا

صيته آخر شخصية حقوقية نبوية، وعصره شخاألديان وأّن 

بية األنبياء في تاريخ تريمّثل آخر عصر من عصور 

مكن أن تتوفر األرضية المناسبة يالبشرية، وبعده ال 

الدة نبي جديد، واألهم من ذلك أّن كالمه يستمد رصيده لو

صية النبي نفسه، ونحن نعتقد بهذا المعنى شخوته من وق

ب االجتهاد في الدين، بالخاتمية النبي وبذلك نرى فتح 

وذلك من خالل االستفادة من أدوات العقل والمنطق 

ة والموضوعية من أجل عقلنة يالستدالل بالشواهد العينوا

س الوقت نرى أّنه ولّي الحق ونستند نفهذا الدين، وفي 



قبل بكالمه ونته في دائرة الوالية اإللهية إلى شخصي

وسّنته بما ال نقبل من أي شخص آخر إاّل بعد اإلتيان 

لقرينة والقانون. وبذلك ال نسعى لتعميم وابالدليل 

حساسنا الشخصي واا نتجاربنا الدينية أو نرى أّن يقين

ون تكيوجب تكليفًا وحكمًا على اآلخرين، وبهذا المعنى 

بوة موصدة بعد النبي، فبعد رحلة باب الوالية والن

راد البشر في دائرة التكليف أفالنبي يتساوى جميع 

لتعقل. فعندما واوتعيين الحكم وتكون األفضلية للتقوى 

ر طالئع وإّن مرحلة النبوة قد ختمت بظه»يقول إقبال: 

فليس مقصوده وجود تقاطع وتضاد بين العقل « عقالنيةال

ء مرحلة الوالية الشخصية انتها هووالنبوة، بل مقصوده 

دور إلى العقل اللشخص معين، فبعد ختم النبوة يصل 

الجمعي بصفته الكلية ليكون حاكمًا ووليًا ومورد 

 ناس.الاعتماد 

 لسالم        وا

—–  
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 (130)(2متية النيب )خا

 

 هللا على سيّدنا محّمد وآله أجمعينبسم هللا الرحمن الرحيم وصلّى 

 

دم إّن باب النبوة قد اغلق إلى األبد برحلة النبي تق

نى معقد بحثنا في و ،لى هللا عليه وآله()صاألكرم

الخاتمية وقلنا إّنه بالرغم من وجود أشخاص لهم قدرة 

الم الغيب ومعرفة أخبار وأسرار ذلك بععلى االتصال 

ق عقولهم وباطن عمبهم في العالم وأّن هللا تعالى يخاط

سرائرهم، إاّل أّن الفرق بين هؤالء األولياء وبين 

 األنبياء ليست لديهم حجة إلثبات مسؤوليتهم أنّ األنبياء 

تجربة ذاتية تستند على  منالسماوية غير ما يعيشونه 

هذا وبقوة شخصيتهم ونفوذهم المعنوي لدى أتباعهم، 

كانوا يأمرون  الرصيد القوي من قوة الذات والشخصية

يين التكليف الشرعي عليهم، ومن هنا تعللناس من موقع 

لمفكرون والعلماء فايختلف عملهم مع عمل الفالسفة، 

يعتمدون إلثبات مدعاهم على األدلة العقلية والتجربية، 

فس هذا االعتماد على الدليل واالستعانة بالبرهان ون

ية لتمسك بأدلة عقلية وتجرببايمنح المخاطب الحق 

قامة الحجة إلأخرى لنقد خطابهم وآراءهم، وإالّ فال معنى 

تدالل يمّثل أمرًا جمعيًا دائمًا سإلثبات المطلوب، ألّن اال

منح الجميع حق المشاركة في عملية القبول والنقد، وي

تندون في حركتهم الرسالية على يسبيد أّن األنبياء 

لقطع يقين واالالتجربة الدينية التي تثير في أنفسهم 
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بصدق كلماتهم وحقانية دعواهم وبالتالي ينطلقون من 

دعوى وامتثال هذه لليف الناس بقبول هذه اتكموقع 

نحهم هذا اليقين الحق في يماألحكام واألوامر وكذلك 

 التصرف بأموال الناس ونفوسهم.

ا البعد من أبعاد النبوة، وهو حالة االلزام هذ

يته التشريعية ثبات والوإللتجربة الدينية لشخص معين 

د أحعلى اآلخرين، انتهى وانقطع برحلة نبي اإلسالم فال 

ل هذا الحق، أو يعيش مثل هذه التجربة بعده يتمتع بمثّ 

ذلك فجميع األشخاص الذين يأتون بعد ولوالمسؤولية، 

عمل وإمتثال األمر في الالنبي يتحركون على مستوى 

وتكون  دائرة نبوته وتبعًا لتعاليمه التي قررها لهم،

ية كالمهم تبعًا لحجية كالمه بحيث ينبغي أن يكون حج

منطق الخاتمية، وبعد نبي ومون مضكالمهم متطابقًا مع 

هم ديني ألي شخص من وفاإلسالم ال يوجد قطع ويقين وتجربة 

األشخاص بمرتبة القطع واليقين والتجربة والفهم 

ديني الذي كان يعيشه النبي وأظهره وبّينه من خالل ال

إقبال »ثاره، وعلى حد تعبير وآحاديثه وممارساته أ

بد األمه إلى سأّن هذه الحالة قد ثبتت با« الالهوري

 وعلينا مهّمة االشتغال بتقديم الشراب لألضياف:

 ّنه جعل خدمة سقي األضياف عليناإ ـ

 ّنه أعطانا آخر كأس كان عندهأل ـ

يضًا يقول إقبال في هذه المجال: بما أننا نعتقد وأ

ية على وجه األرض، حرلخاتمية فنحن أكثر الناس با

 قداإللهي  والحرية ال تعني أّن عصر الدين والخطاب

انتهى برحلة النبي، بل بمعنى أننا ال نرتبط بعد اآلن 

ن هنا فيحق لنا المطالبة ومبأي شخصية بشرية، 

لَحكم في هذه وابالدليل من أي شخص يطرح ادعاًء معينًا، 

و عقلنا الجمعي، فال يوجد أحد الدعاوى واآلراء ه

كم معين باالستناد إلى تجربته الدينية بحيلزمنا 

مت إلى األبد. ولذلك خت، فمثل هذه الظاهرة قد ةالشخصي

الستناد باباإلمكان أن نتحرك في مجال الفكر الديني 



إلى الفقه في عملية استنباط قوانين جزائية، وهذا 

ساس بالتكليف ى التجربة واالحعليعني أن االستناد 

الحكم على  منالشخصي ال يمّثل قانونًا كليًا وال نتمكن 

مثل هذا العمل يختص بوظيفة النبي فشخص معين بذلك، 

ّقه تجاه الرسالة والناس، وال يوجد مثل هذا الحق وح

خرين. وهكذا نفهم أّن العقل لآلوالتكليف بالنسبة 

ث ال حرية بحيالالبشري بختم النبوة قد حصل على منتهى 

توجد أي شخصية تمّثل حاجبًا ومانعًا للدالئل العقلية 

يعني تحرر العقل من « حررتال»لتجربية والقانونية. وا

ن العقل، فالنبوة تمّثل دوالعناصر الماورائية وما 

أمرًا ما فوق العقل وبإمكانها وضع تكاليف معينة 

ناس من خالل أدوات الخطاب الوحياني، وبالتالي لل

نسان من العناصر الدونية وما دون اإلحرير تتمكن من ت

ية الزلة مصر الخاتعنالعقل، ثم تحركت النبوة من خالل 

وإلغاء العناصر الفوقية والماورائية وبذلك عملت على 

ديد وتقوية عنصر العقل، وبذلك صار طفل العقل تش

لية التفكير والرأي بحيث عمبالغًا ورشيدًا وحرًا في 

ى إلف على قدميه وال يحتاج صار قادرًا على الوقو

 االستعانة بعنصر ماورائي.

ه المطالب لها مدلول واضح، وهو عدم ظهور أنبياء هذ

سماوية بعد نبي اإلسالم، أي أّن اللتبليغ الرسالة 

يعة، أو شراألنبياء السابقين إّما أن يكونوا أصحاب 

تكون مهمتهم شرح واشاعة شريعة النبي السابق، كما هو 

ليهما )عسبة للنبي لوط وارتباطه بابراهيملنباالحال 

ث يح ،م(ليهما السال)عو كيوشع بالنسبة لموسىأ السالم(

 من سورة المائدة هذا المعنى بوضوح: 44تقرر اآلية 

نَزْلَنا التَّْوَراَة ف يَها ُهدًى َوُنوٌر َيْحُكُم ب َها إ  )
َ
نَّا أ

سَْلُموا ل لَّذ يَن 
َ
 (.وا...ادُ هَ النَّب يُّوَن الَّذ يَن أ

ّما في دائرة الدين اإلسالمي بعد رحلة نبي اإلسالم فإّن وأ

ذوا بعهدتهم عمل هؤالء األنبياء، أخعلماء الدين قد 

نبوة الحتى »فليس لهم أن يدعوا مرتبة النبوة 



 نبي ال»: لى هللا عليه وآله()صلقوله« الفاقدة للشريعة

توى تصة بهم على مسمخأّما تجارب العرفاء فهي و ،«بعدي

ى أي علالنظر والعمل وال تمّثل حّجة وال تفرض تكليفًا 

يل المعطيات البشرية بواحد من الناس، بل هي من ق

 اإلمكان التحرك من موقع نقدها وإكمالها.وباألخرى 

عبارة أخرى، ال توجد شخصية حقوقية تتمتع بشؤون وب

شخصية الحقوقية لنبي اإلسالم، وال يوجد الوامتيازات 

والية التشريعية، إذن اللنبي قد فّوضت له ولي بعد ا

إجماع وفبعد نبي اإلسالم واستنادًا ألصل الخاتمية 

مسلمين ال يظهر نبي بعد رسول هللا )وهذا يختلف عن حكم ال

حقيقية من أولياء هللا كما تقدم ذلك( وهذا الالشخصيات 

و: ما هو دور وهالمعنى يثير أمامنا سؤااًل مهمًا، 

شيعة في مجال تبليغ الدين وبيان ومنزلة أئمة ال

شرعية والمعارف اإلسالمية؟ فإذا أردنا أن الاألحكام 

جية تجربتهم ال تتناقض وحقول بأّن اعتبارهم ومنزلتهم ن

 منفي هذه الصورة ماذا نفهم ف ،(131)مع أمر الخاتمية

بغض النظر عن شخصيتهم الحقيقية »مكانتهم الحقوقية 

مكانتهم هي مكانة المجتهد ؟ هل أّن «باطنيةالوواليتهم 

عارف العالم، أو القائد الأو المجتهد المعصوم، أو 

ي، أو وارث علم النبي؟ إّن هذه األسئلة التي نالدي

ذهنية الشيعي واجهها المطهري وأجاب عنها  فيتثار 

 بما يلي:

                                                           

، ص 2)ج« التفهيمات اإللهية»يقول ولي هللا الدهلوي في  ـ 131

ؤدي إلى نقض ي ليهم السالم()عبيتال(: إّن عقيدة الشيعة بأهل 244

ّنهم يعقتدون بأّن أهل أل لى هللا عليه وآله()صالقول بخاتمية النبي

طاعة ويتمتعون بالوحي الباطني، فترضوا الومالبيت معصومون 

 وهذا المعنى ال يختلف كثيرًا عن مرتبة النبوة.

ا بالرغم من أّن ولي هللا الدهلوي صّرح في مكان آخر من هذا هذ 

ّمة أهل البيت في حضيرة القدس في أئالكتاب بأّنه رآى أرواح 

لم أّن المنكر وعمكاشفة له، وهم في أكمل الحاالت وأفضل األوصاف 

 (.142ـ ص  1هم والمعادي لهم في خطر عظيم )التفهيمات ـ جلحق



ندما نقول إّن البشرية ال تحتاج إلى نبي بعد ع»

س ال يحتاجون بعد ناالالشريعة الخاتمة فهذا يعني أّن 

تعاليم الذلك إلى شخص مؤيد ومسدد من عند هللا ويتلقى 

إللهية بالوحي واإللهام، فهذه المسؤولية تقع اواألوامر 

فقهاء والحكماء وعلماء األُّمة اإلسالمية بعد العلى عاتق 

جود إمام بعد النبي، لوالنبي... إذن ما وجه الحاجة 

ا هذظر منطق الشيعة؟ وكيف يتّم توجيه هذا المطلب في ن

السؤال سؤال في محّله، فالفرق بين النبي واإلمام ال 

تباس العلوم من عالم الغيب، بل اقى كيفية ليقتصر ع

لمسؤولية، وايختلف النبي عن اإلمام بلحاظ الوظيفة 

وهذا هو العمدة في المقام، فاإلمام ليس هو صاحب 

 لقانون وال يتمتع من جهة كونه إماماً واالشريعة 

يصال الخطاب اإللهي البوظيفة دعوة الناس والتوجه لهم 

، إذن ما هي وظيفة ..وتبليغ الرسالة السماوية.

مام؟ اإلمام يمّثل المرجع الديني لحّل االختالفات، اإل

عرفة الحق من الباطل في لمويقوم بدور الميزان 

ندما فعالفتاوى واالختالفات الموجودة بين العلماء، 

منهج األئمة واسلوبهم في حركة الواقع نلقي نظرة على 

لمجال اهم ال يتحركون في غير هذا أنّ والرسالة نرى 

نا أئمة وعليكم إنألداء دورهم ووظيفتهم، حيث يقولون 

أن تأتوا إلينا وتطرحوا مشكالتكم وأسئلتكم، إّن على 

ماء األّمة أن يتحركوا على مستوى دعوة الناس إلى عل

ا يمثلونه من نيابة عن رسول بمالدين وتبليغ الرسالة 

 .(132)«ختالفاتاالهللا، ولكنهم ال يمثلون مرجعًا لحل 

ن جهته فالعالّمة الطباطبائي ينفي أيضًا حجية كالم وم

ستقالل ويرى أّنها تابعة االأئّمة الشيعة على نحو 
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يتحّدث  الالعالّمة . و (133)ومتصلة بحجّية كالم النبي األكرم

المستقلة لدى األئّمة ويبقي  عن حجية التجربة الدينية

زاوية االجمال، إّن حجية فهم القرآن  فيهذه النقطة 

مستقل للقرآن الوفهم كالم النبي شيء، وحجية الفهم 

 ولكالم النبي شيء آخر.

المخالفين  ا نراه من موقف الشيعة في عدم تكفيروم

باع سائر الفرق اإلسالمية يشير أتوالمنكرين لألئّمة من 

الء األولياء هؤمهم، وهو أّن كالم وتجربة  إلى مدلول

ليست بمستوى ومرتبة كالم وتجربة النبي وال تمّثل جزًء 

جزاء القطعية لإليمان، وإالّ لكان انكارهم في عرض اإلمن 

من حالة  ريتصف به المنك ماانكار النبي من خالل 

ص النبي شخاالرتداد وااللحاد، فما هو ذاتي في اإلسالم 

اطينة واألوامر والنواهي الناشئة من هذه وتجربته الب

لتي انتهت وختمت برحلته، وكل ما يرد من واالتجارب 

ّثل تذكيرًا لتعاليم يمتعاليم دينية بعد هذه المرحلة 

يل صالنبي وذلك بشرط أن ال يتنافى مع هذا األصل األ

لركن الركين في اإلسالم، وقد جاء الكثير من الغالة وا

هبوا إلى آراء تتصل باالرتفاع ذوفي تاريخ اإلسالم 

تبة مربمرتبة هؤالء األولياء إلى مرتبة االُلوهية أو 

 النبوة.

ى أية حال إّن الحقيقة األساسية في هذا الموضوع هو عل

شخصية الحقيقية للنبي من جهة، اللزوم الفصل بين 

اليته التشريعية وووبين حجية كالمه وشخصيته الحقوقية 

ة حجيات الدينية ال يكون خطابهم من جهة أخرى، فالشخص

على مستوى التعاليم الدينية إالّ أن يتحركوا من موقع 

لهي وتكون لهم رسالة سماوية، فهناك اإلامتثال األمر 

لهيين في عين عظمتهم اإلالكثير من العرفاء والحكماء 

لو مرتبتهم ال يتمتعون بوالية ورسالة من هذا عو
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لتجربة النبوية بدون قبيل. هؤالء ساهموا في بسط اال

والية الحقوقية. فالشيعة مثالً الأن يزيدوا من دائرة 

مامتهم بإعندما يوالون أئّمة أهل البيت ويعتقدون 

يركزون على هذه النقطة المهّمة، وهي أّن طريق التجارب 

دينية المستقلة مستمر ومفتوح حتى بعد الالمعتبرة 

أولياء هللا أن كثير من الرحلة النبي األكرم، حيث يتمكن 

ينطلقوا في معراج الكشف والتجربة المعنوية ويثروا 

رصيد المعارف الدينية لدى المسلمين، ورّبما  من

سابقين، إالّ أّن هذا البسط اليكونوا أفضل من األنبياء 

خصيتهم بشلمسائل المرتبطة اللتجربة النبوية يختص ب

بب الحقيقية وال تسري إلى دائرة شخصيتهم الحقوقية بس

خاتمية. فنحن في اإلسالم ال نعتقد بوجود شخص آخر الحكم 

كار دعواه أو شخصيته الحقوقية انغير النبي يستلزم 

 الكفر والمروق من الدين.

ينا على سبيل اإلجمال رأي المرحوم الطباطبائي في رأ

س باستعراض آراء العارف الكبير بأصوص، وال خهذا ال

فسه ختم الوالية نلالذي يدعي «محيى الدين بن عربي»

المحمدية وذلك في باب الفرق بين النبي والولي 

ية الولي. وقد تحّدث ابن عربي كثيرًا في هذه والودائرة 

« الفتوحات المكية»كتاب  فيالباب، ومن ذلك ما أورده 

 ول:يقر موسوعة عرفانية له، بالذي يعتبر أوسع وأك

عطيه ال يتعد كشف الولي في العلوم اإللهي فوق ما يف»

جنيد في هذه المقام: علمنا الكتاب ولّيه ووحيه، قال 

ح ال فتهذا مقيد من الكتاب والسنة، وقال اآلخر: كل 

يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء فال يفتح لولي قط 

ا َفرَّْطَنا ف ي مَ )ا قال: ذكتاب العزيز، فلهالإالّ في فهم 

َكَتْبَنا وَ )سى: ألواح مو عنقال و (134)(اْلك َتاب  م ْن شَيْء...

ُكلّ  ل  َلُه ف ي االََْْلَواح  م ْن ُكلّ  شَيْء َمْوع َظًة َوَتْفص ياًل 
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الولي ال يأمر أبدًا بعلم فيه تشريع ... ف (135)(شَيْء...

كن قد يلهم لترتيب صورة ال عين لها في ولناسخ لشرعه 

حيث تفصيل كل جزء  منالشرع من حيث مجموعها ولكن 

روعة أضاف مشوعًا فهو ترتيب أمور منها وجدت أمرًا مشر

بعضها إلى بعض... فإن قلت فأين جعل هللا للولي العالم 

ن م»: له(آلى هللا عليه و)صسان الشرع. قلنا: قالبلذلك 

عمل بها إلى يوم  منسّن سّنة حسنة كان له أجرها وأجر 

هذا حظ الولي من النبوة إذا سّن من ف «القيامة...

النبوة كما هو المبشرات من و جزء من أجزاء وههناك 

 .(136)«أجزاء النبوة

كذا نرى في كالم ابن عربي قبول حقيقة النبوة للختم وه

ختم واالنسداد، حيث يقول على الّن الوالية ال تقبل أو

ولي اسم الأساس مبانيه العرفانية في هذا المجال إّن 

من أسماء هللا تعالى، ولذلك فهو دائمًا في حالة التجلي 

مصاديق ومظاهر مخلوقاته وهم األولياء  فير والتمظه

ست مشتقة من أسماء ليالموجودون دائمًا، ولكّن النبوة 

ختم التعالى وليست اسمًا إلهيًا ولهذا السبب تقبل  هللا

 واالنتهاء:

من درجاتها ـ أي الوالية ـ النبوة والرسالة و»

يها وبعض الناس ال يصلون إلفينالها بعض الناس ويصلون 

، وأّما اليوم فال يصل إلى درجة النبوة نبوة إليها

 تشريع أحد ألّن بابها مغلق والوالية ال ترتفع دنيا والال

الى الولي وليس من أسمائه نبي تعآخرة... ومن أسمائه 

ّنه ال مستند ألوال رسول، فلهذا انقطعت النبوة والرسالة 

لها في األسماء اإللهية ولم تنقطع الوالية ألّن اسم 

 .(137)«فظهايحي الول
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رى أّن كالم أميرالمؤمنين في هذا الباب فصل الخطاب، ون

لى هللا عليه )صمام: هل عندكم من رسول هللااإلفعندما سئل 

 والذي فلق ال»يء من الوحي سوى القرآن؟ قال: ش وآله(

الحّبة وبرأ النسمة إاّل أن يعطي عبدًا فهمًا في 

 .(138)«ابهكت

والتي تستدعي تكرارها ا النقطة المهّمة األخرى أمّ 

ولة الخاتمية تعتبر مدعى مقكيز عليها فهي: أّن روالت

كن إثبات يممن داخل دائرة الدين ال من خارجه، أي ال 

خاتمية الرسول األكرم بواسطة األدلة العقلية 

ن دين اإلسالم كامالً ال يمكن إثباته كووالتجربية، وكذلك 

يمكن  مابالبراهين العقلية واالمبريقية، وغاية 

اته في دائرة الخاتمية هو افتراض بللمتكلم المسلم إث

ه المدعى وكونه أمرًا مسّلمًا، ثم يتحرك هذمقبولية أصل 

ما يكون ناشئًا من ربّ لتوضيح عّلة هذا االعتقاد وأّنه 

ظهور ورشد العقل االستقرائي، أو أّن العلة تكمن في 

ب ظ المسلمين لكتابهم السماوي في حين أّن الكتحف

ف وغير ذلك، فهذه كلها من يتحرالالسابقة نالتها يد 

خالل  منجنس ادراج القضية في دائرة المعقول ال 

 البرهنة العقلية عليها.

م هناك دليل قطعي على ذلك وهو أّن هذا الدين كامل، نع

تضي ختم النبوة، فهذا الدليل يقوبما أّنه كامل فهذا 

صوص الدينية نالصحيح ولكّن مقدمته تنطلق من دائرة 

خل الدين وغير قابلة لإلثبات العقلي افهي قضية من د

لتجربي. فالمسلمون يعتقدون لمدى قرون بالخاتمية وا

ررات عقلية ومنطقية لهذا مبمن دون أن يكون لهم 

ئرة دااالعتقاد، ولذلك فإّن ادخال هذه العقيدة في 

المعقولية قابل للمناقشة أيضًا، فهناك بعض المسلمين 

نظر عن القرآن فإّن لحريف القرآن، وبغض ابتدون يعتق

ود جعل وتحريف في وججميع المسلمين ال يترددون في 
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دائرة السّنة الشريفة )وروايات أئمة الشيعة( ولذلك 

كن المناقشة في مقولة البلوغ العقلي للبشرية، يم

م تحريف الدين وبقائه عدوكذلك المناقشة في مقولة 

 سالمًا إلى هذا الوقت.

الحجة صحيحة وثابتة فإّن  هافًا إلى ذلك لو كانت هذمض

عصر الكامبيوتر والفاكس  فيظهور النبي الخاتم 

التالي وبوالتقدم العلمي سيكون أشد بقاء واستمرارية 

بقاء كل كالمه وسنته، إّن ظهور العقل االستقرائي بدوره 

ولم يكن « رنسانس»ر النهضة الجديدة عصتحقق في 

قوة والفعالية، وهكذا القبل ذلك بهذه العقلي البشري 

مجال، اليمكن مناقشة هذه المدعيات والنظريات في هذا 

بالرغم من أّن اإلنسان المسلم يجد في نفسه تقديرًا لما 

علماء من جهود فكرية لكشف أسرار ظاهرة البذله هؤالء 

ستمداد من العقل بل يجب االالخاتمية، وليس من الالزم 

هذه والخاتمية من زاوية دينية، االعتقاد بمقولة 

عقيدة وهي أّن هذا الدين هو خاتم األديان وال يظهر ال

مؤمنين ال ينبغي لهم انتظار نبي النبي بعد اآلن وأّن 

عقيدة يمكنها أن الجديد ورسالة سماوية جديدة، فهذه 

تكون مفتاحًا وحاًل للكثير من التعقيدات الفكرية 

ن عقم عن والدة نبي لعقائدية، فنحن نعيش في زماوا

كتفاء والقناعة بهذا الدين االذلك ينبغي لآخر. و

الموجود )في صورة قبول التعددية لهذه األديان 

موجودة( وعدم التطلع إلى السماء وتوقع دين جديد ال

 عًامذمومًا وأمالً محاالً.طمفإّن ذلك يمّثل 

د جاء خاتم النبيين ولكن ختم الشارحين لم يأت  لق

ر النصوص يمقام شرح وتفس فيم أي شخص بعد، وكال

ع أننا فمالدينية ال يرتقي إلى مستوى الوحي، ولذلك 

نملك دينًا خاتمًا، ولكننا ال نملك فهمًا خاتمًا، بالرغم 

وهو مدعى داخل ديني وبتبع اإليمان »مل كامن أن الدين 

نية كاملة. والتصديق ديولكننا ال نملك معرفة « بالنبي



 عنكثيرًا  إلسالم كامل في نفسه يختلفواإليمان بأّن ا

اإليمان والتصديق بأّن علم الفقه وعلم التفسير وعلم 

ملة أيضًا. كما أّن كمال الطبيعة كااألخالق وغيرها 

م بما هو عليختلف كثيرًا عن كمال علوم الطبيعية. وكل 

وأحيانًا يتحرك في »معرفة بشرية فهو ناقص وغير خالص 

نطق مالكمال لعلم ال« كانت»دعى ، وقد ا«اط التكاملصر

كشف زيفه. فكل كشف منطقي جديد انولكّن هذا االدعاء 

 يبعث على اهتزاز تابوته في القبر.

ا اّدعاء كمال الفقه الواقعي واألحكام الواقعية عند أمّ 

ل عقدة وال مشكلة في المقام يحهللا في مقام الثبوت فال 

ثبات، إلاوال يستدعي الكمال لعلم الفقه في مقام 

ن الفقه الواقعي هو الخاتم، فإّن اوبتعبير آخر إذا ك

متداول هو حصيلة تفقه الفقهاء، وهو العلم الفقه 

صواب والخطأ في المعرفة مستمرة وجمعية وتمّثل 

قضاياها وال يمكن عّده خاتمة العلم اطالقًا، وهكذا 

حال بالنسبة للعلوم الدينية األخرى. فالفقه الذي ال

ل كيف يمكن وعلم األص فير بأدنى تغيير يهتز ويتغي

ال علم كمادعاء الكمال له؟ ولذلك فإّن السعي إلثبات 

الفقه وكمال علم األخالق وكمال علم الفلسفة ومن خالل 

كن إثبات كمال الدين وبالتالي إثبات الخاتمية يمذلك 

ركة في فراغ، والشيء وحلهذا الدين، يعّد عماًل عبثيًا 

سألة لممع فهم صحيح »ي هذا الباب الذي يمكن فعله ف

هو اعطاء منهج لتحريك سيالية هذه العلوم « الخاتمية

لتتزامن وتتماهى مع « فقه فقطالوليس »الدينية 

ال »واقع الالتحوالت المعرفية و العلمية على أرض 

وبذلك يمكن للفقه أن يتحرك على « العملية المحضة

في جو جاد الحلول للتعقيدات الموجودة إيمستوى 

 تماعية.جالحياة الفردية واال

 الطريق لبعث الحركة والحياة واالنسيابية في الفقه إنّ 

وليس »علوم والمعارف الجديدة اليعتمد على فتح أبواب 



ه المفاهيم هذوغربلة « فقط المشكالت العملية الجديدة

والمعارف، ومن هنا فالتحرك إلثبات أّن علم الفقه 

ابة للتحديات الموجودة در على االستجقاالموجود 

فقهية الجديدة هو الاد الحلول لجميع المسائل جوإي

سعي مجانب للصواب وال مبرر له، ومن العجيب أّن بعض 

مائنا في مقام إثبات وبيان خاتمية النبوة وكمال عل

ارى جهدهم لبيان خلود الفقه قصوبقاء الدين يبذلون 

لنبوة ال م اختفي حركة الحياة والواقع البشري، وكأّن 

يشمل ختم العقائد واألخالق الدينية وكأّن األسئلة 

ستفهام مقتصرة على إثبات مقدرة الفقه االوعالمات 

ير موجهة، إّن هؤالء وغفحسب، وهذه أيضًا غفلة عجيبة 

توهموا أّن انسجام الدين مع العالم المتغّير أو إيجاد 

 مصالحة بين األبدية والتغيير يساوي القول باستجابةال

ة المستحدثة، ومن هنا سعوا يعملالعلم الفقه للمسائل 

ضايا الحياة لقإلثبات قدرة أو إمكان استجابة الفقه 

 المعقدة في العصر الجديد.

وهو من قدماء المفسّرين في « الفخر الرازي»د ذكر وق

 َيْوَم لْ ا)تفسير آية: 
َ
في . و(139)(ْكَمْلُت َلُكْم د يَنُكْم...أ

أجاب »دين: الاء لمسألة كمال قهفمقام تصوير فهم ال

مثبتو القياس بأّن المراد باكمال الدين أّنه تعالى 

يع الشرائع بعضها بالنص وبعضها بأن بّين جمبّين حكم 

يل القياس، فإّنه تعالى سبطريق معرفه الحكم بها على 

كامها، أحلما جعل الوقائع قسمين أحدهما التي نصّ على 

نباط الحكم فيها ستاوالقسم الثاني أنواع يمكن 

ى القسم األول، ثم إّنه تعالى لما علبواسطة قياستها 

الحقيقة  فيأمر بالقياس وتعبد المكّلفين به كان ذلك 
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بيانًا لكل األحكام، وإذا كان كذلك كان ذلك إكماالً 

 .(140)«للدين

كلمة القياس في المقطع المذكور آنفًا  او حذفنول

شير إلى معنىً الذي ي« جتهادا»ووضعنا بدلها كلمة 

لسنة على واأكثر شمولية وهو مقبول لدى علماء الشيعة 

السواء، فإّن ذلك يعني أّن جهود المتكّلمين من القدماء 

لمحدثين في إثبات كمال الدين تتكّفل حّل المشكلة وا

مرحوم المطهري فقد بذل جهدًا البهذا المعنى، أّما 

سألة موواسعًا في بحثه المرتبط بمسألة ختم النبوة 

جبر التاريخ ومقتضيات الزمان وأمثالها، ولكّنه في 

ى هذه النتيجة، وهي أّن العلماء إلآخر األمر توصل 

جتهاد حّل جميع االيمكنهم من خالل االستفادة من أدوات 

م حكالمشاكل والمعضالت الفكرية المستحدثة واستنباط 

الجزئيات والتفاصيل من خالل الكليات، ومن هذا الطريق 

  الخاتمية وكمال الدين.سرّ كننا فهم يم

الل محمد حالل إلى يوم ح»د أورد المطهري رواية وق

 «مد حرام إلى يوم القيامةمحالقيامة وحرام 

لود وخاعتبارها حكمًا كليًا يشير إلى ختم النبوة ب

مفهوم يتّم حّل جميع الشبهات وأعقد لالدين، وبهذا ا

رات الشرعية معرفية من خالل ثبات المقرالالمشكالت 

متغّير والتاريخي، الواألحكام الفقهية في العالم 

م أهبال شك أّن »ويتحّدث من موقع القطع واليقين ويقول: 

مسألة في األديان وخاصة في اإلسالم في هذه العصر هي 

 .(141)«مسألةالهذه 

أّن المسألة هذه فقهية وعملية مئة بالمئة، ثم  أي

الحاجات الثابتة  ان بعضبييتحرك المطهري من موقع 
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بتة، ثالإلنسان والذي قرر لها اإلسالم أحكامًا وقوانين 

ه أحكامًا قوبعض الحاجات المتغّيرة التي قرر لها الف

مباني الفقهية تعتمد على أسس المتغّيرة أيضًا، ألّن 

حاجات الفطرية تستوحي حياتها وحركتها من خالل 

فقه من يتمكن ال»والمقتضيات في حركة الحياة وبذلك: 

متغيرات الحياة البشرية، بل يستلم دور  معاالنسجام 

 .(142)«الريادة والقيادة لهذه الحياة

ي نظر المطهري فإّن قبول دور العقل وشمولية الدين فف

اسة القوالب والظواهر، ووجود قدووسطيته، وعدم 

صول الكلية على األمقررات ثابتة لحاجات ثابتة وتطبيق 

ألخذ بنظر االعتبار معيار الحاجات المتغّيرة، وا

مصلحة والمفسدة في تشريع األحكام وتقديم األصلح على ال

ى المهم ووجود قواعد حاكمة على سائر علواألهم  الصالح

التي لها « ال ضرر»عدة قااألحكام الشرعية من قبيل 

سعة واالحق الفيتو على األحكام، ووجود اختيارات 

األمور تساهم في للحاكم والحكومة اإلسالمية، كل هذه 

 كرس األساس الفطري لقضايا الدين.وتحيوية الدين 

ا الكالم إّنما هو من أجل إثبات أّن الفقه اإلسالمي هذ

حاالت واألدوار وأّنه غير متخّلف عن اليتناسب لجميع 

ر التاريخ وال جبقافلة التمدن الغربي وال تشمله قضية 

ة من تسبقه مقتضيات الزمان والعصر وال تبقى حادث

حوادث المستحدثة بدون جواب، وهذا يعني أّن ثبات ال

التاريخ والمجتمع  لسجم مع تحويناألحكام والقوانين 

 البشري.

ا المالحظات التي يمكن تسجيلها في هذا الباب حول أمّ 

 لخاتمية فهي كما لي:وامقولة الفقه 

ذا قلنا بشمولية واستيعاب األحكام الفقهية ـ إ أ

واقعة والالحقة فال حاجة اللحوادث لجميع الموارد وا

م اإلمام كاللكل هذه المقدمات إلثبات المطلوب، بل يكفي 
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الفخر الرازي في هذا المجال، وهو ما ذهب إليه من 

لية ثابتة في الشريعة ثم قياس الموارد أووجود أصول 

هو موجود منها.  ماالالحقة والمسائل المستحدثة على 

المطلب فإّنه يعود إلى كالم وإذا كان هناك خلل في هذا 

فخر الرازي أو إلى كفاية األصول األولى أو إلى ال

ن يقول بكمال الفقه فمالقياس. ولذلك  جكفاية منه

وقدرته الكاملة على االستجابة لجميع المسائل 

حقوقية في المجتمع البشري إلى نهاية التاريخ يجب ال

وثراء فاية ك دهما،أح«: لى األقلع»عليه إثبات أمرين 

مناهج واألدوات الفاية ك آلخر:وااألصول األولية للفقه، 

كتشاف واستنباط األحكام اواألساليب التي يتّم بها 

فقهية. وهذان األمران كالهما مفقودان في كالم ال

ليل ألثبات أّن المناهج بدالمطهري، فإّنه لم يأت  

ّثل تماالستنباطية واألصولية للفقه في عصرنا الحاضر 

وأشمل المناهج المستخدمة في عملية االستنباط، أفضل 

قًا، فإّن علم يوجود مثل هذا الدليل اطال الوفي الحقيقة 

ملية االستنباط للفقهاء لعاألصول الذي يوفر األدوات 

والت تحفإّنه، وباعتراف فقهاء الشيعة، طرأت عليه 

كبيرة منذ عصر الشيخ األنصاري وعلى يده بحيث لم تكن 

خيال فقهاء سابقين كالعالّمة الحلي والشيخ م فيمتصورة 

مل انصاري الطريق لتكاألالطوسي وبذلك فتح الشيخ 

عاء ادالفقه وحركته في العصور الالحقة، فكيف يمكن 

الكمال األبدي لمثل هذا العلم وفي ظل هذه الظروف 

أن يقال إّن الفقه إّنما يصل إلى مرتبة إالّ والمتغّيرات؟ 

لمناهج واهذه األساليب  الكمال فيما لو كملت

المستخدمة في علمية االستنباط. إذن فلحّد األن لم تثبت 

مناهج واألدوات المتوفرة لعملية االستنباط الكفاية 

ندما ال تكون أدوات علم فعالفقهي بل ال يمكن إثباتها، 

مل، كاالفقه كاملة فهذا يعني أّن علم الفقه نفسه غير 



ه في نفس األمر وفيما هو إاّل  أن نقول أيضًا إّن الفق

لهي كامل، نعم هذا ممكن ولكّن اإلموجود في العلم 

جود لدى موالفقه، في ما يمّثله من علم  مكالمنا في عل

 الفقهاء ال الفقه في الواقع ونفس األمر.

ّما المواد واألصول األولية للفقه فإّن المطهري نفسه وأ

زمن  كام الدين لم تكتمل فيأحكان ممن يعتقد بأّن 

أّن الكليات الفقهية التي و لى هللا عليه وآله()صرسول هللا

نها النبي للناس غير كافية إلستنباط جميع المسائل بيّ 

حاجة لألئمة المعصومين من الالشرعية، من هنا كانت 

ني كمال يعأوصياء النبي، وهذا يعني أّن كمال الدين ال 

بل  األصول األولية لألحكام كما يقول الفخر الرازي

لياء وأئمة سيأتون بعد النبي وعلى أوبمعنى وجود 

تقهم عاخذون على أيو ليه السالم()عرأسهم اإلمام علي

هذا هو رأي )و (143)إكمال األحكام الشرعية والفقهية

طباطبائي في هذه المجال كما ذكره في تفسير الالعالّمة 

المائدة(، ولكن كيف  رةسومن  5الميزان ذيل اآلية 

أّن كليات الدين قد كملت في كلمات يمكن إثبات 
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ان الكثير من األمور، بيلتعليم الناس أمور الدين تمّكن من 

ولكن نظرًا لقصر المّدة التي عاشها النبي في مكة والمدينة 

مّدة وافية لبيان ال ن الطبيعي أن ال تكون هذهفموكثرة مشاغله 

رى ال يمكن أن يكون أخجميع أحكام اإلسالم لجميع الناس، ومن جهة 

هذا الدين قد تّم بيانه بصورة ناقصة، فالبّد أن يكون هناك شخص 

خاص من صحابة النبي قد أخذوا هذا الدين منه بصورة أشأو 

كونون مثله في مجال بيان ويكاملة ليبّينوه للناس بعد رحيله 

الدين غاية األمر أّن الفرق بينهم وبين النبي أّن النبي م ااألحك

ا الدين من الوحي، وهؤالء أخذوه من النبي، ومن هنا قال هذأخذ 

تؤمنون بوجود مثل هذا  العلماء الشيعة ألهل السنة: بما أّنكم 

الشخص بعد النبي فقد أخذتم الدين ناقصًا منذ البداية 

)مرتضى المطهري ـ . «ساى القول بالقيإلوبالتالي لجأتم 

 ـ ط صدرا(. 96اإلمامة والقيادة ـ ص 



يل بعد موايات األئّمة الطاهرين وال تحتاج إلى تكور

هان عقلي على المطلوب؟ كالّ فإّن برذلك؟ هل يمكن إقامة 

دين، ويعود إلى ما الهذا المدعى يمّثل مقولة من داخل 

ورد في النصوص الدينية من كمال الدين، إذن فعلينا 

 ّن الدين كامل، ال أكثر.ول هذه المقولة وهي أقب

 جلى أّية حال إننا ال نرى إمكان إثبات كفاية المناهوع

ستنباط وال إثبات كفاية المواد االالموجودة لعملية 

ل تحول علم خالواألصول األولية، بل يمكن القول من 

األصول واعتماد واحتياج الفقه إلى هذا العلم المتحول 

د حاليًا والفقه في ير الكامل أّن علم الفقه الموجووغ

القًا، ولذلك فإّن علم الفقه اطجميع مراحله غير كامل 

متصورة، الالبشري ال يمكن أن يستجيب لجميع المسائل 

والكالم الذي يمكن قوله في هذا المجال أّن الفقه الذي 

مستقبل إذا كانت جميع أبعاده ومسائله السيأتي في 

على االستجابة قدرة المادة ومنهجًا كاملة فإّنه سيملك 

وايجاد الحلول لكافة المسائل المتحركة على أرض 

أخرى أّن الفقه إّنما يكون كامالً فيما  واقع، وبعبارةال

معنى، بغض النظر عن كونه الإذا صار كامالً، وهذا 

هب وشريعة مذتوتولوجيًا، فإّن يمّثل حكمًا يصدق على كل 

 وال حاجة لكل هذه المباحثات.

المطهري يرى، كما تقدم، أّن اإلمام  ضيف أيضًا أنّ ون

للناس بل  لة له للتوجهحاحاله حال الكعبة وأّنه ال 

جاتهم حاعلى الناس أن يتوجهوا لإلمام ويتحركوا لطلب 

وطرح مشكالتهم نحوه، فإذا لم يتحركوا نحو اإلمام ولم 

 ئلتهم، أال يمّثل نقصًا في بيان األحكام؟أسيطرحوا 

لشيعي أّن أحد األئمة قد كتب ن ال نجد في التراث انح

فقهية لرفع حاجة الفقهاء المنظومة من الكليات 

جوبة األلية االستنباط، بل نرى في الروايات بعض ملع

على األسئلة المثارة في ذلك الوقت فقط، فكيف نعرف أّن 



سئلة هي جميع ما يمكن للبشر أن يطرحوه في األهذه 

الموانع التي  كن إثبات أنّ يممجال الفقه؟ وكذلك كيف 

ف تقوقفت أمام النبي في طبيعة تكميل الشريعة لم 

األئمة في تبليغ األحكام؟ وعلى سبيل  لحائاًل أمام عم

أل ذلك الراوي سؤاله في باب يسالمثال إذا لم 

يحة عمر بن صحالميراث والدَّين، فهل سترد في التراث 

حنظلة وبالتالي يستخرج الفقهاء منها مفهوم والية 

س على هذا، فالغفلة عن تاريخية نشوء وقه؟ الفقي

إلى مقولة  تضأفالدين وبشرية علم الفقه هي التي 

 ادعاء كمال الفقه.

 القول بأّن المقررات واألحكام شاملة لجميع إنّ  ـ ب

لالحقة ال يعّد أمرًا مشكالً، وذلك ألّن واالموارد السابقة 

هذه  لذات من خاللباأهل السنة يتحركون من هذا الموقع 

التي يعتقد »األصول األولية والمناهج االستنباطية 

والشيعة بدورهم « مالهاكشيعة بنقصانها وعدم ال

شرعية من هذه األصول األولية اليستخرجون أحكامهم 

مل وأفضل من أكالتي يرونها »والمناهج االجتهادية لهم 

، وتمكن فقهاء «أصول ومناهج أهل السنة في الفقه

ن األخير من إيجاد أجوبة للمسائل فريقين في القرال

ر صتي نواجهها في العالالمستحدثة. إّن المسألة 

ضوي تنالحاضر ليست مجّرد أّن هذه المصاديق الجديدة 

تحت تلك الكليات القديمة أو ال تنضوي، فهذا المعنى 

يمّثل اطروحة عظيمة وال يحّل مشكلة  المن االجتهاد 

 عويصة.

في هذا الزمان هي: هل أّن  المسألة التي نواجهها إنّ 

 لّ دوات المتوفرة يمّثل أفضل حاألالفقه الموجود وبهذه 

بشرية ويعّد حالًّ الللمشكالت الموجودة في المجتمعات 

دائميًا وإلى األبد أو ال؟ هذا هو ما يتعسر بل يستحيل 

باته، ألّنه أمر إيماني محض. فبإمكانكم أن تقولوا إث



فل من شأن الرجل إلى األبد، طالإّن حق الطالق أو حضانة 

و أم أبدي، حكأو يجب قطع يد السارق في ما يمّثله من 

ينبغي التعامل مع المحتكرين أو المرتدين من خالل 

مثال ذلك، وبذلك يتّم رسم األحكام التي تتصل وأقتلهم 

ذا المقدار من الشمولية فهبالخالفات العائلية مثالً، 

ّم إيجاد يتر ومن خالله لألحكام الشرعية يمكن تصوره بيس

حلول للموارد المستحدثة وقياسها على تلك األحكام 

تمّثله من مصاديق وجزئيات لتلك األحكام.  ماة في يالكل

وى الفقهاء في كيفية فتوهذا من قبيل ما نراه من 

مثال وأالصالة والصوم والتيمم على سطح القمر والمريخ 

ّل مسألة مهّمة، ذلك، فهذا العمل ال يمّثل مشكلة وال يح

ه الحقيقة، وهي أّن علم الفقه يمّثل هذفالمهم إثبات 

معاصرة والتي ستأتي الأفضل جواب للمسائل والمعضالت 

في المستقبل. وهذا األمر منوط بإثبات أّن األصول 

لمواد األولية تتضمن أفضل الحلول وأكثرها عدالة وا

ذا كن تصور أفضل منها، وإثبات هيموإنسانية بحيث ال 

حكام الفقهية لجميع األالمدعى يختلف عن إثبات شمولية 

ن لزوم إثبات أّن علم األصول عفضاًل »مناحي الحياة 

دواته الموجودة قادر على استنباط األحكام الفقهية بأ

 «.والكشف عنها

َد أّن استحالة إثبات ذلك المدعى إّنما هو بسبب أّن بي

يمّثل « إلهي سه بما هو علمنفوليس الفقه »علم الفقه 

علمًا بشريًا وال يختلف في هذا الشأن مع العلوم 

األخرى، في ما تمّثله من معرفة  ةلمعارف البشريوا

تناقضات وتجمع في مطاويها الجمعية وسائدة وتتضمن 

تختزنه  ماالظنون واليقينيات والحق والباطل، بمقتضى 

األذهان البشرية في مجال التفقه، فادعاء األكمل 

ألعلى لمثل هذا العلم، وكل علم آخر، ليس وا واألحسن

رات العقالنية، حيث رتوى المبمسمنطقيًا وغير صحيح على 



هية أفضل من فقباإلمكان أن يبتكر اإلنسان حلواًل غير 

الحل الفقهي، نعم إذا أخذنا بنظر االعتبار امتداد 

لتفقه بحيث تستوعب أي جهد عقالني، ففي وادائرة الفقه 

ميع مناحي الحياة وال لجكن الفقه شاماًل هذه الصورة ي

 بالورة سيكون صينافسه علم آخر، ولكّن الفقه بهذه ال

 موضوع.

لى فرض قبول جامعية وشمولية بل أكملية األحكام ـ ع ج

قى أمامنا طريق طويل إلثبات يبالفقهية، فمع ذلك 

كّفل حّل يتالنبوة وكمال الدين، ألّن الفقه  خاتمية

ة فحسب، ومعلوم أّن المجتمع البشري المسائل الحقوقي

المسائل  ىضمنه من مسائل ومشاكل ال يقتصر عليتوفيما 

ينبغي حصره بالفقه وكمال  الالحقوقية، والدين الخاتم 

نسان في حركة اإلأحكامه ليكون حالّ للمشاكل التي تواجه 

الحياة والواقع، فهناك أمر البرمجة والتخطيط، وأيضًا 

ا األخالقية والفلسفية والرؤية ألة القضايمسهناك 

مّثل يدين الخاتم الالكونية، فهل هناك دليل على أّن 

أفضل ما يتصوره البشر في أجواء الفلسفة واألخالق 

لعلم وأمثال ذلك؟ وأساسًا هل يمكن إقامة برهان وا

بدليل من خارج »ل يمكن إثبات وهإلثبات هذا المدعى؟ 

حديث الفالني الفي  أّن الرأي الفلسفي الذي ورد« الدين

هو أفضل من جميع اآلراء « مثالً في باب فلسفة التاريخ»

طرحها الفالسفة والمفّكرون ومن سيأتي منه إلى  يتال

يع آراء الفالسفة إلى آخر جمآخر الزمان؟ وهل أّن 

كن يمالزمان معلومة لدينا وتحت اختيارنا حتى 

 مقارنتها باآلراء واألفكار الدينية؟

 في السنوات األولى من انتصار الثورة أّن تذكر جيداً وأ

ون راية الوالية عثوري الذين يرفالأحد عناصر التيار 

عاءات عالمية ادومحاربة الغرب والذي يحمل في ذهنه 

وشمولية، كتب في احدى الصحف أّن جميع أشكال األدب 



غربي يحمل روح غربية!! وقد ذكرت في جوابه: هل ال

ي الغرب من كتب أدبية؟ وما ب فكتاطلعت على جميع ما 

ى ما هو موجود علهو مصدر اطمئنانك هذا حتى تحكم 

ضًا، أيف يوجد في المستقبل؟ وهنا أسأل هذا السؤال ووس

هل اطلع هؤالء على جميع اآلراء الفلسفية الممكنة، وهل 

حكم على جميعها بهذه األدوات الموجودة المن الصحيح 

 والمعايير المتوفرة؟

ت البسيطة تشير إلى استحالة إثبات كمال ه المالحظاهذ

ثبات الخاتمية، ك ال ينفع إلذلالفقه، ولو سّلمنا فاّن 

معة ومعقولة جاوحصر مسائل الدين بالفقه ال ينتج صورة 

عن الدين، وال أّن الخاتمية وكمال الدين مقولة صالحة 

برهان واإلثبات. إّن العالم الجديد هو عالم لل

مشكالت العملية اليدة ال عالم المفاهيم والقيم الجد

 الجديدة.

 العالم الجديد ومن خالل الكشوفات العلمية إنّ 

لمًا أخر في ما انتجه من عاوالفلسفية الجديدة أضحى 

م أهمعطيات معرفية جديدة، والتكنولوجيا ال تمّثل 

معطيات العصر الجديد، بل العلم والعقالنية السائدة 

لتي ولدت اعتبارات ا العصر واهذفي تفاصيل وأجواء 

رت تفاسير ظهجديدة، ومن خالل هذا العلم والعقالنية 

جديدة للحياة، ألّن هذه الظواهر النظرية  ومفاهيم

بوغة ومسبوقة بمبان فكرية وفلسفية، مصالمعقدة 

مجتمعات المعاصرة الوالعالقات البشرية التي تسود 

اغة صيتستخدم هذه المفاهيم واالعتبارات الجديدة في 

ه العالقات، ولذلك تخلق معان جديدة في حركة هذ

لعالم الجديد ال لكل األساس والمبنى يشالحياة، فما 

ل الخيل والجمال أو بديتلخص في كيفية ركوب الطائرة 

مسألة االستنساخ أو الوصول إلى القمر وأمثال ذلك، 

و قلنا بضرورة االجتهاد فينبعي تطبيق أصول الدين فل



ديد ال تطبيق فروع الدين مع فروع جالعلى أصول العالم 

 العالم الجديد. 

ري يستغرق في عالم هلعجيب من فيلسوف مثل المطوا

جة أّنه في مقام تبيين فلسفة درالفقه ويتأثر به إلى 

وجوه الالخاتمية يقّدم الوجه الفقهي للدين على بقية 

ويرى الحل لمسألة الخاتمية في أجواء الفقه وحّل 

سعى إلثبات أّن الفقه بما يتضمن ويالمسائل الفقهية، 

كنه أن ملدين يفامن حركة وحيوية مستمرة وخالدة إذن 

يدعي لنفسه االستمرارية والحيوية والخلود فال حاجة 

بي وشارع آخر. ولذلك نرى أّن الفيلسوف المعاصر لن

يقول: إذا كان تمدن « جابريالمحمد عابد »المغربي 

سالمي هو اإلّن التمدن اليونان يمّثل تمدنًا فلسفيًا فإ

تمدن فقهي. وهذا الكالم له جانب كبير من الصحة، 

سالمي ينتج فقهاء أكثر مّما ينتج فالسفة، اإل نفالتمد

دما ينظر للدين فإّن عنوكما نرى أّن محققًا كالمطهري 

نظرته هذه تتركز في الجانب الفقهي منه، وعندما ينظر 

مشرعًا، ويغفل نبي فإّنه ينظر إليه من زاوية كونه لل

ى لحّل المسائل الحقوقية حتأّن الفقه لوحده ال يكفي 

 ًا.ضالجديدة أي

 المسائل الحقوقية الجديدة ليست عّلة لظهور إنّ 

نولوجية جديدة فحسب، بل تكقابليات وقيم وأدوات 

ب األخالق باأنتجت أفكارًا ورؤى جديدة للبشرية في 

والمجتمع  واإلنسان والتاريخ والعقل والمعرفة والحق

لحقيقة اإللهية وذلك من خالل ظهور فرضيات وحصول وا

دة، وكذلك لظهور الكشوفات العلمية جديأنماط للتفكير 

ائل حقوقية جديدة من مسالجديدة التي ساهمت في حّل 

طاء صالحيات إعخالل رؤى ومباني فكرية وفلسفية، ومجّرد 

« رجال ح»واسعة للحاكم اإلسالمي أو التأكيد على قاعدة 

ال يمكنه أن يخفف من تعقيدات المسألة وال « ال ضرر»و

لذي ال يعرف المفروضات والمباني الفقيه فايحّل مشكلة. 



ار هذه المقوالت، ال إطالفكرية لإلنسان الجديد في 

ناشئة اليمكنه أن يوفق في فهم وحل المسائل الحقوقية 

من هذه المباني، ولنأخذ بنظر االعتبار مسألة 

ها لم تحسم لحّد اآلن من حيث أنّ ت حيث نرى االنتخابا

مسألة ليست الهذه  الرؤية الفقهية، والسبب في ذلك أنّ 

حقوقية محضة، فهناك فروضات انثربولوجية وكالمية 

يها هذه المسألة، وهذه النقطة هي التي تعسر علترتكز 

ب رؤيته للنظام بافهمها على الشيخ مطهري في 

ة من البحث في أجواء هذه الرأسمالي حيث إّنه بعد مدّ 

 تالذي تمّ « االقتصاد اإلسالمي»مسألة أعلن في كتابه ال

ما بعد، بأّن هذه المعضلة لم أجد فيمصادرته واتالفه 

 لها حالًّ لحّد اآلن.

كذا نرى أّن متكّلمًا كالمطهري يّتجه إلثبات خاتمية وه

و الفقه ويستمد الجواب منه، نحالنبوة وخلود الدين 

 لمسألة حلّ ى سبيل المثال لم يتحرك إليجاد ولكّنه عل

التعارض بين العلم والدين أو الفلسفة والدين، أال 

ألة ختم النبوة إثبات أّن الدين مسينبغي لتوضيح 

ن العلم والدين بييتضمن أدوات لحّل التعارض الموجود 

د نجبحيث يكون الدين هو صاحب الكلمة األخيرة؟ نحن ال 

رة التمسك بمقولة مقدرة الفقه توضيحًا مناسبًا لظاه

 هفي حّل هذ« لى فرض كونها كذلكع»وحيويته وخلوده 

 العقدة من الدين؟

 االصرار على مسألة توافق اآلراء الفلسفية واألخالقية إنّ 

« بأدلة عقلية ومن خارج الدين»سالم اإلوالفقهية في 

موجودة والمتصورة يمّثل العلى حساب اآلراء والنظريات 

ى عللة وغير سديدة. فال يمكن البرهنة حركة فاش

إلثبات ذلك من  معقولية الخاتمية من هذا الطريق، والبدّ 

اإليمان واالعتقاد بهذه المقولة من خالل  خطالتحرك في 

عقل. إّن خطاب الخاتمية ال الالنصوص الدينية ال بأدوات 

ضيات فريعني ايصاد األبواب وإقامة البراهين على 



أي »ومستحيلة، فإّن هذا الخطاب بعيدة عن الواقع 

ألخالق الدينية وكذلك واالفقه والكالم 

ال ينبغي أن يفهم منه إيصاد أبواب « الدينية التجربة

تحرك والحياة في واقع المجتمع البشري، والذي يمكن ال

دين هو أّن نعتقد بالحّد األدنى العمله الحياء حيوية 

حقيقة وهي المنه. إّن مفهوم الخاتمية يتركز على هذه 

أن ال نعتقد بأي فهم وقراءة للدين أّنها قراءة نهائية 

ذه الطريقة نتمكن من فتح األبواب نحو وبهوخاتمة، 

سط التجربة النبوية بأن لبمساحات أخرى ونفتح المجال 

ال نخلط الفهم الديني بالسياسة والحكومة وأدوات 

 سلطة.ال

هذه  الحركة في خط اإليمان والعبودية تتضمن إنّ 

ا ليس إلهًا، والخاتمية منّ الحقيقة، وهي أّن كل واحد 

ّيًا، نبو أّن كل واحد مّنا ال يكون هتتضمن هذا الخطاب، و

إّن مفهوم الخاتمية قبل أن يكون نظرية قابلة للبرهنة 

ضمن خطابًا عمليًا على مستوى الممارسة يتواالستدالل، 

ث ال الوجود، حي« لوجوبا»والواقع، فهي مقولة من 

ويته حينستوحي منها أّن هذا الدين يجب أن نحفظ له 

ذا الدين حيوي وخاتم هوخاتميته ال أن نثبت أّن 

ون لنا فهم وقراءة عن هذه يكاألديان. ينبغي أن 

يد، جدالحقيقة، وأننا ال نحتاج بعد ذلك إلى دين 

وينبغي لنا أن نفهم هذا المعنى ونجسده في أجوائنا 

فائدة إثبات أن هذا الدين  افمالمعرفية والعملية، 

 كننا علىولهو خاتم األديان في مدار الذهن والعقل، 

مستوى العمل والممارسة الدينية نتحرك من موقع 

لعجز عن حّل أبسط المشاكل والتعقيدات واالتخلف 

 فردي االجتماعي؟الالفكرية والحياتية في واقعنا 

ًا يكفي أن نعلم أّن هذا الدين يملك رصيدًا كافي هل

مسائل والتحديات التي تواجهها اليجعله قادرًا على حل 

سّولون على أعتاب متأّن أتباعه  نالبشرية دائمًا في حي



 أنحضارة اآلخرين، فما يجب على أتباع هذا الدين هو 

يتحركوا باالعتماد على هذا العلم وهذا الرصيد 

تمية الدين على مستوى العمل خاالحضاري من خالل ابراز 

ّن المجتمع وأخذ بنظر االعتبار انقطاع الوحي ومع األ

عبارة أخرى أن ال بالبشري عاجز عن خلق نبي جديد، و

ناس حاجة لدين آخر، وهذا المعنى إّنما يتحقق للندع 

دين أكثر مّما يحتمل ونجعل منه الفي صورة أن ال نحّمل 

قل ما يمكن فأسدًا مانعًا لتقدم وحيوية الفكر البشري. 

المجال هو حل مسألة التعارض بين العلم  عمله في هذا

نى التحرك من عبم« والفلسفة والدين وغير ذلك»لدين وا

االكتفاء باالجتهاد الفقهي،  الموقع الجهاد النظري 

ونعتقد أّن فتح هذا الباب والحركة في هذا الخط 

مكانها أن تزيل الموانع التي تقف في طريق إيمان بإ

 دين. وهللا الهادي.لباالناس واالعتقاد السليم 

—–  
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(144)ار بني هباء الدين خّرمشاهي وعبدالكرمي سروشحو 
 

 

د أثار نشر مقالتين للدكتور سروش وهما: )بسط لق

( ومقالة 39ان العدد كيالتجربة النبوية، في مجلة 

داء أص( 42لعدد )الذاتي والعرضي في الدين، في كيان ا

ينين والمحققين في مجال العقائد دواسعة بين المت

حوار يمثّل وجهات نظر نقدية لألخ الواألديان. وهذا 

دين والقرآن البهاء الدين خرمشاهي المحقق في أمور 

حول المقالتين المذكورتين ويتضمن أجوبة للدكتور 

 دالكريم سروش كاتب هاتين المقالتين.عب

ا الحوار بعض الضوء على الجوانب مل أن يسلط هذنأ

أمل كذلك أن يقوم سائر أصحاب ونالمعتمة من الموضوع 

رشيد هذا البحث وتالفكر والرأي بالمساهمة في تفعيل 

 المهم.

—–  

إّن المتجددين وكذلك االصوليين في العالم اإلسالمي المعاصر يبحثون مواضيع شتى  مشاهي:خرّ 

ني بشكل عام، فهناك من المتجددين نظير نصر حامد أبو عن اإلسالم والقرآن والخطاب الدي

زيد، محمد أركون، وحسن حنفي، في مناطق مختلفة من العالم اإلسالم، والدكتور عبدالكريم 

سروش في ايران يطرحون آراء جديدة عن الدين والفكر الديني ويضعونها تحت اختيار الشباب 

ستعراض جميع هذه البحوث وطرح آراء المثقفين. ونحن في هذه الجلسة ال نتمكن من ا

المتجددين واألصوليين في هذا الوقت. ولهذا السبب فسأتحدث عن مسألة واحدة أثارت في 

ذهني الكثير من المشاكل والتعقيدات وكذلك في أذهان الكثير من المسلمين في مجتمعنا. ففي 

تماماً مع الفكر التقليدي  نظري أّن بعض آراء المتجددين حول القرآن والوحي والنبوة تتقاطع

بل مع ضروريات الدين والمذهب، فعندما قرأت المقالتين ألخي العزيز الدكتور سروش: )بسط 

التجربة النبوية( و)الذاتي والعرضي في الدين( فبالرغم من أنني أؤيد التسامح حتى في الفكر 
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البحوث المذكورة في  الديني، إالّ إنني أحسست بالقلق في أعماقي، بمعنى أنني أحسست أنّ 

هاتين المقالتين تتعارض مع المعتقدات الرسمية واالرتدوكسية اإلسالمية. ولكن قبل الشروع 

في البحث وطرح هذه الموارد المتعارضة ومن أجل أن ال نبتلي باحتكار الكالم، أطلب من أخي 

 الدكتور سروش أن يبدأ الحديث ويطرح رأيه على بساط البحث.

إن شاء هللا  البحث يقترن مع النّية الطيبة ّن هذاإ وش:سر 

افعًا للناس، وأنا على استعداد ونولذلك سيكون مفيدًا 

 لالستماع لرأيكم ومناقشته.

السؤال األول هو أننا نملك مجموعة من العقائد الرسمية اإلسالمية الشيعية، فهل هذه  مشاهي:خرّ 

جة للتفسير، أو أّن المسلمين قبل أن المجموعة والمنظومة من العقائد سيالة ومتحركة وبحا

يكون هناك تفسير قد أجمعوا على صحة هذه العقائد؟ وهل هناك عنصر مركزي مشترك بين 

معتقدات المسلمين بحيث يكون اإليمان بها ضروري وال يمكن التخلي عنه بحال؟ بنظري أنّه 

سلمون على أنّها من يمكن استخراج بعض المعتقدات من القرآن والسنّة النبوية ويتفق الم

 ضرورات الدين، من قبيل: التوحيد، النبوة، المعاد، المعجزة، المالئكة.

 ي البداية أذكر نقطتين على سبيل المقدمة:ف وش:سر 

ننا عندما نتحّدث حول القرآن والوحي أ نقطة األُولى:ال

بستمولوجي المعرفي، فإن بحثنا االوالتدين من الموقع 

بيعة الوحي وطلخطاب القرآني سيكون ناظرًا لطبيعة ا

دين، وفي مثل هذا البحث ال نتعرض إلى رؤية ما لوا

ذه األمور. في هذا البحث نتحرك على مستوى لهورائية 

ّن كل أمر ما وراء طبيعي إ»اتخاذ قاعدة للعمل تقرر: 

ّدرًا مقعندما يدخل في أجواء الطبيعة فإّنه سيكون 

يخي عندما يضع بأقدار الطبيعة، وكل أمر ما وراء تار

تاريخ فسيكون مشروطًا بشروط وقيود القدمه في ميدان 

ماوراء تاريخية الولذلك فإّن مطالعة األمور « التاريخ

والماوراء طبيعية بمنهج تاريخي وطبيعي، والذي يعتبر 

ساس في الدراسات الحداثوية عن اإلسالم والوحي، ال األ

ي قام بها دراسات والتحقيقات التالتتنافى اطالقًا مع 

رسون الدين يدورة عامة كانوا صالقدماء، فالقدماء ب

بمنهج ما وراء تاريخي وما وراء طبيعي، وأدبياتنا 

خرة بهذه النوع من التفاسير والرؤى بحيث زاالدينية 



طلق من موقع طبيعي تنال يبقى مجال لدراسات أخرى 

وتاريخي. ففي الفكر الديني القديم يتراجع دور 

ش. في مّتسم بالغياب أو يدخل على الهاتاريخية ويال

ضر بصورة جلية وبقّوة في حاحين أّن هذا العنصر 

شويش بتالدراسات الجديدة، ولعله لهذا السبب نشعر 

واضطراب في مقام قراءة األفكار والرؤى الجديدة، وعّلة 

تشويش ال تكمن في تقاطع جميع الرؤى الجديدة مع ال

ض الرؤى والنظريات بب أّن بعبسالرؤى القديمة، بل 

 مأنوسة في وعي المسلم. الجديدة غير

ننا عندما ننظر إلى األمور من أ نقطة الثانية:ال

ام اإلثبات )يعني فهم مقزاوية ابيستمولوجية نكون في 

عنى بمومعرفة الموضوع( ال في مقام الثبوت ونفس األمر. 

أّن ما نقوله هو في الواقع يمّثل رأينا ونظرنا عن 

من ضروريات  يول أّن األمر الفالننقوعندما  الموضوع،

عناه بأّن العلماء فمالدين أو ليس من ضروريات الدين، 

تصوروا هذا المعنى، أو أنني تصورت بأّن األمر الفالني 

وري من الدين أو ليس بضروري، وقد ذكرت هذه ضر

اب )القبض والبسط( فال يمكننا كتالمالحظة في مقدمة 

إننا  بلن مع القرآن نفسه، قياس فهمنا عن القرآ

نقارن ونقيس رؤية معينة وقراءة خاصة عن القرآن 

رى عن القرآن أيضًا، فجميع األفهام أخبرؤية وقراءة 

كّن الواقع هو ولتستند في رؤيتها وفهمها إلى القرآن، 

أننا في مقام التحكيم نقارن دائمًا بين فهم خاص 

ستنبط خطأ م آخر وقراءة أخرى للقرآن ونفهللقرآن مع 

كون إحدى الرؤى ستوبالتالي  أو صحة تلك القراءة.

والقراءات هي المقبولة ولكّنها بذاتها عبارة عن فهم 

 الفهومات وقراءة من القراءات وهلّم جرا. من

كذا الكالم في العلوم التجريبية، فعلى رأي فالسفة وه

رية تتقاطع مع نظرية نظالعلم أننا نواجه دائمًا 

عة يهناك نظرية تقع في مقابل الطب أخرى، ال أنّ 



لواقع. ولذلك يكون ردنا وقبولنا للنظريات واقع في وا

ام الثبوت. والسّر في ذلك مقمقام الفهم والعلم ال في 

ه. عنأّن القرآن بنفسه ال ينطق، فنحن الذين ننطق 

ونتحدث بلسانه. ولذلك عندما يقال أّن الرأي الفالني 

يقي أن الرأي الفالني عناه الحقفممخالف للقرآن، 

ذي يراه الي آخر في هذا المجال، وهو أمخالف لر

المتكّلم صائبًا وغيره باطل. نحن نسبح جميعًا في بحر 

لتفاسير وعندما نبدع رأيًا جديدًا ونريد حذف وااآلراء 

وف نتوغل أكثر في أمواج فساآلراء الباطلة في تصورنا 

 هذا البحر.

البّد من طرح هذا السؤال  ا تجاوزنا هاتين المقدمتينإذ

هو المعيار لكون الشخص مسلمًا؟  ماابة عنه، وهو: جواإل

 غير مسلم؟ أوأي كيف نعرف أّن هذا الشخص مسلم 

ا أعتقد أّن المسلم هو الشخص الذي يحتكم في آرائه أن

خصية نبي اإلسالم ويتخذ من شخصية وشإلى الكتاب والسّنة 

يجة مرجعية نتّن نبي اإلسالم مرجعًا له، وبالطبع إ

غير معلومة، أي أّن النتيجة غير  ةالكتاب والسنّ 

كّن أصل مرجعية الكتاب والسّنة تعّد ولمعلومة سلفًا، 

متدين. ورّبما يحصل الشرطًا غير قابل لالجتناب لدى 

تبر يعاإلنسان على معارف من خارج الكتاب والسّنة أو 

تبر نفسه شخصية تقع خارج حدود الكتاب والسّنة، ويع

خارج الكتاب والسّنة  خالقية مناألبعض المعايير 

حياة وقد الويجعلها أساسًا لعمله وحركته في واقع 

تتفق أحيانًا مع الكتاب والسّنة، ولكّن هذا المقدار ال 

ححًا ومالكًا لكون اإلنسان مسلمًا. ففي عالم مصيكون 

الشخص الذي تدور  هواإليمان والتدين فإّن المسلم 

د وقنبي، لمحور الكتاب والسّنة وشخصية ا حياته حول

إلى أّن أحد « بسط التجربة النبوية»تعرضت في مقالة 

شخص نبي اإلسالم، فلو أّن شخصًا اعتقد  هوذاتيات اإلسالم 

كّنه لم يعتقد بنبي ولبصحة جميع التعاليم اإلسالمية 



سب يحاإلسالم وأّن محمد بن عبدهللا هو رسول من هللا، فال 

ن آراء يومن الممكن أن يكون لدى المسلممسلمًا. 

مقام فهم الكتاب والسّنة وتعيين  فيونظريات مختلفة 

كتاب والسّنة الدائرة الكتاب والسّنة ومقدمات فهم 

وتحليل شخصية النبي وكيفية الوحي وأمور أخرى كثيرة، 

كن مادامت هذه اآلراء ال تتقاطع مع ذلك المحور الذي ول

 ندين فإّنها ال تخرج الشخص ملل يمّثل األمور الذاتية

لسني، واألشعري، وادائرة الدين. ومن هنا فإّن الشيعي: 

والمعتزلي، والخارجي وجميع أتباع الفرق األخرى 

كبيرة والصغيرة التي وجدت في تاريخ اإلسالم يدخلون ال

ل هؤالء األفراد يعّدون من المسلمين، وكفي دائرة اإلسالم 

عنى أّن بعض معتقداته بمّينة، فكل مسلم له خصوصيات مع

محور الّبما ال تتفق مع معتقدات اآلخرين، ولكن مادام ر

لهذه المنظومة العقائدية محفوظًا فإّن بقاء الفرد في 

بقى محفوظًا أيضًا. فهناك علماء في سيدائرة اإلسالم 

قرآن، أي أّن بعض التاريخ اإلسالم يعتقدون بتحريف 

لك ال يشك أحد في كونهم آياته قد حذفت ولكّنهم مع ذ

 لمين وأّن كالمهم هذا ال ينافي إسالمهم.مس

ا حدود دائرة السّنة فكانت محل بحث دائمًا، ففي أمّ 

( 19ماء كأبي حنيفة يرى أّن )علتاريخ اإلسالم نجد 

ي من بقرواية صحيحة فقط واردة عن النبي، وما 

الروايات فهي موضوعة ومشكوكة. وفي نفس الوقت هناك 

الروايات عن النبي  نعلماء يرون صحة عّدة آالف مالبعض 

ساس. هذه األمور في الواقع تابعة األويعملون على هذا 

ّثله من سعة تملحدود دائرة الكتاب والسّنة في ما 

وضيق. واالختالف ينشأ من هنا ليصل إلى موضوع فهم 

كتاب والسّنة الذي يثير زوبعة كبيرة في مجاالت ال

 المعرفة الدينية.

وهي: التوحيد، « أصول الدين»نحن لدينا في دين اإلسالم خمسة أصول يطلق عليها  مشاهي:خرّ 

النبوة، المعاد، العدل، اإلمامة. ففي نظرك أنّه عندما يعتقد مليارد مسلم في هذا العصر ومئات 



الماليين من المسلمين في العصور السابقة بهذه األصول فهذا يعني أّن هذه العقيدة مجمع 

ليها وهي المالك والمعيار، أو نقول بأّن كل شخص له رأيه وقراءته لهذه األصول؟ بمعنى هل ع

أّن لهذه األصول كالتوحيد مثالً معيار يكون مورد اجماع المسلمين، أو أّن لكل شخص رؤية 

 خاصة وقراءة معينة يراها صحيحة عن أصل التوحيد؟

ام منه غير اعتقادي أّن اإلجماع كاالستقراء، فالتب وش:سر 

قص منه غير مفيد للعلم وال يكون النواممكن الحصول، 

ا اإلجماع، أي هذمرجعًا للتحكيم، فحتى لو تحقق مثل 

حتى لو قلنا بوجود فهرست ألصول الدين يكون مالكًا 

مسلمين في مطابقة فهمهم للدين على هذه األصول التي لل

ع حة االعتقاد بالدين وكان هناك إجمالصتعتبر محورًا 

ن، وكما أّن اآلته لحّد نعلى ذلك، فإّن التاريخ لم ي

ألفراد اإلجماع في الماضي الحق في تفسير وفهم النصوص 

دينية في القرآن والسّنة، فلآلخرين الحق أيضًا في أن ال

أيهم وبإمكانهم عرض فهرستهم عن ورتكون لهم رؤيتهم 

لموازين المقررة واأصول الدين مع رعاية الضوابط 

ننسى أّن  لي سيبقون في دائرة الدين، والوبالتا

نوا يرون مرتكب الكبيرة وأحيانًا الصغيرة كاالخوارج 

ر. وال ننسى قصة خلق هدكافرًا وخارجًا من الدين ودمه 

القرآن وما ترتب عليها من تناحر ونزاع بين 

موافقين والمخالفين. فينبغي أن يطرح سؤالكم في ال

في هذا اليوم، فحتى  ه وليسعننهاية التاريخ ويجاب 

ا اليوم هذا تقديم جواب عن هذا السؤال في نلو أمكان

فإّنه ال يكون جوابًا نهائيًا، فالبّد من اإلجابة عنه في 

 نهاية التاريخ.

 القدماء كانت لهم رؤية وقراءة خاصة للدين )مع إنّ 

يوم نتحرك على مستوى تحليل الالدليل أو بدونه( ونحن 

أخذ فنن بمعايير هذا الزمان. فهمهم وقراءتهم للدي

عضها ونترك البعض اآلخر، وهذا هو ما يعمله جميع ب

لماضي والتراث بالنسبة لنا موضوع فاالمؤرخين، 



تعامل معه من موقع الللتحقيق ال مرجع تقليد. فينبغي 

 النقد والغربلة والفعل ال من موقع االنفعال والتقليد.

بالنسبة لنا  كذا بالنسبة الختالفات القدماء فهيوه

لضوء على مجمل النشاط الفكري باقي لتتضمن دورسًا وت

تبر فوق مستوى تعلديهم، وكذلك بالنسبة الجماعاتهم فال 

النقد والسؤال. وعلى حّد تعبير أحد فالسفة التاريخ: 

وهكذا « تاريخ بأجمعه يمّثل التاريخ المعاصرالإّن »

النجوم جمعه يمّثل علم بأبالنسبة لعلم النجوم فإّنه 

يراه القدماء عين اإلسالم،  نللكرة األرضية، فما كا

ّنه ليس سوى قراءتهم الخاصة عن اإلسالم، سواء قرأوا فإ

معنى واعترفوا بأّنها قراءة خاصة أم الوعلموا بهذا 

يكن.  لملم يعترفوا، وسواء كان هناك إجماع أو 

وبالطبع فعندما نقدم قراءة جديدة لبعض المسائل 

يف خرجنا كضيح هذه الحقيقة وهي: تونبغي والقضايا ي

يها بل كانت إلبهذه القراءة، ولماذا لم يصل القدماء 

تنطلق من « القبض والبسط»لهم قراءة أخرى؟ إّن نظرية 

 ضيح هذه المقولة.توموقع 

اسمحوا لي بطرح سؤال آخر، ليضفي بعض الوضوح على كالمكم، فلو أّن المسلم  مشاهي:خرّ 

اإلسالم مجّرد نابغة سياسي أنشأ دولة في المدينة، فما هو حكمنا عليه وعلى كان يرى في نبي 

أي أساس يقوم هذا الحكم؟ وهل هذه الرؤية صحيحة أو غير صحيحة؟ هل موافقة إلجماع 

المسلمين أو مخالفة لإلجماع؟ وهل أنّك بصفتك شخص مسلم تقبل هذه الرأي أم ال؟ وما هو 

 لرؤية؟المبنى في قبولك أو ردك لهذه 

زية والمحورية لجميع المسلمين كّن النقطة المرإ وش:سر 

ي اإلسالم، واالعتقاد باهلل والمعاد. نبهي االعتراف بنبوة 

ون االستعانة بدفرّبما يعتقد أحد الفالسفة باهلل الواحد 

تتضمن في « حّي بن يقظان»بتعاليم األنبياء. ورسالة 

وفًا استطاع ضوعها هذا المعنى بالذات وأّن فيلسموأصل 

دوات العقل واالستعانة بالفكر بأ طي طريق األنبياء

ذلك فإّن التدين ولوتوصل إلى االعتقاد باهلل والتوحيد، 

بدين معين ال يبدأ من التوحيد رغم أّن جميع األديان 



توحيدية تعتقد باهلل الواحد. فالشخص المتدين هو من ال

ّنه إذا دين الذي يعتنقه، في حين أاليعترف بنبي ذلك 

نتربولوجي فسيولوجي، ا»ب بلم يعترف الشخص بأي س

ّنه بأبأّن نبي ذلك الدين ليس نبّيًا، بل يعتقد « تاريخي

نابغة فمثل هذا الشخص ال يعتبر متدينًا بذلك الدين. 

صية النبي والكتاب والسّنة تعّد من شخوكما قلنا إّن 

جزاء األذاتيات الدين، وبعبارة أخرى أّنها من 

 .قية المأخوذة في تعريف التدينالمنط

 لماذا نعترض على من يرى في نبي اإلسالم أنّه مجّرد نابغة سياسي؟ مشاهي:خرّ 

نطقيًا فإّن اعتراضنا يمّثل اعتراضًا من خارج م وش:سر 

ل اعتراضنا على من يقول بأّن مثالدين. وهذا بالضبط 

ذرية قضية الاألرض غير كروية، أو أّن اختراع القنبلة 

فًا. نحن نعتقد من وبة، أو أّن ابن سينا ليس فيلسكاذ

بأّن اعتراضنا له مسوغات « غير دينية»ية قوخالل أدلة 

نسان نبّيًا أو غير اإلمعقولة، فإّن االعتقاد بأّن هذه 

ألدلة فانبي ليس من ضمن البحوث في داخل دائرة الدين. 

التي تتقدم إلثبات أو نفي هذه القضية هي أدلة فلسفية 

من خالل قراءتنا  ناريخية و...، فنحوتتربولوجية وأن

ّنه إنسان صادق بألحياة النبي وسيرته الشخصية نعتقد 

ونعتقد بأّنه يوحى له. ورّبما ال تكون أدلتنا مقنعة 

شخاص، إاّل أّن المهم هو أّن الطرفين يقدمون األلبعض 

لشخص الذي يخرج بنجاح في واأدلتهم من خارج الدين 

 و الذي يقدم أدلة أقوى.هذا النقاش ه

إذا اعتقد الشخص بالتوحيد والمعاد والعدل واإلمامة، ولكنه كان يعتبر النبي مجّرد  هي:امشخرّ 

 إنسان سياسي؟

 ّنه غير مسلم كما قلت مرارًا.إ وش:سر 

إذن فأنت تقبل على األقل وجود أصل ضروري ليكون اإلنسان مسلماً. وهناك سؤال  مشاهي:خرّ 

 جد أصل ضروري واحد، أو هناك أصول ضرورية أخرى؟آخر وهو: هل يو

ناك نوعان من الضرورة: ضرورة دينية، وضرورة ه وش:سر 

ورة االعتقاد بنبوة النبي تعّد ضرورة ضرمنطقية. مثاًل 



نية نابعة من داخل ديمنطقية لإلنسان المؤمن ال ضرورة 

الدين ومن النصوص، بمعنى أّن تعريف الدين إذا كان 

 مع الدين. بوة النبي فهو منطقيًا يتنافىنافى مع نيت

 إذا لم يكن من ضروري الدين، فلماذا يكون منكره خارجاً من الدين؟ مشاهي:خرّ 

ّن هذا الخروج من الدين لم يكن بأدلة دينية. إ وش:سر 

ون خارجًا من دائرة المتدينين بحسب يكفمثل هذا الشخص 

الدين، س من ضروري ليتعريف الدين، وبعبارة أخرى أّنه 

 بل من الضرورة المنطقية للتدين.

باعتقادي أّن المسلم يجب عليه قبول األصول الخمسة للدين من دون تفسير وتحليل.  مشاهي:خرّ 

ً إلى هذه األصول هناك مجموعة من المعتقدات األساسية للمسلمين. ففي هذه  ومضافا

وغير ذلك، فهل تقبل هذه  المجموعة هناك العقيدة بالجنّة والنار، المالئكة، بقاء الروح

 المجموعة من المعتقدات أم ال؟

% من  90ّن أول إشكال يواجه كالمكم هذا هو أّن إ وش:سر 

ل السنة خارجون من الدين على هذا أهالمسلمين من 

ب الرؤية الشيعية، حساألساس، ألّنهم ال يؤمنون باإلمامة 

ثانيًا: إّن دخول العدل في األصول الخمسة له جذور 

تحّل محله مقوالت  نباب تاريخية فقط، وباالمكان أسوأ

ل فكما قلت أكثر من مرة بأّن الشرط أجومفاهيم أخرى. 

نبي وما جاء به الالضروري للتدين هو االعتقاد بنبوة 

النبي، فاإلنسان المتدين يجب أن يؤمن بما جاء به 

قع كونه نبّيًا. فرّبما يمارس النبي أعماالً موالنبي من 

حّدث بأمور ال تلواقع أو يوافي حركة الحياة  وسلوكيات

 الربط لها بنبوته، فاتباع مثل هذه األفعال واألقوال 

يعّد شرطًا ضروريًا للتدين بذلك الدين. بل اإلذعان 

ا جاء به النبي يعّد من لوازم بمبنبوة النبي واإليمان 

التدين، وأّما ما معنى ما جاء به النبي على نحو 

مال: جلضروري منه، فهو على سبيل اإلدّقة وما هو اال

 الكتاب والسّنة.

 هل يعني هذا عدم إمكان تهيئة مجموعة اعتقادية في هذا المجال؟ مشاهي:خرّ 



مكن ذلك، ولكّن المجموعة التي أقترحها وأقدمها ي وش:سر 

بحث تعتبر مجموعتي وعلى أساس رؤيتي العلى بساط 

يتك ت تعكس رؤأنللدين، والمجموعة التي تقدمها 

تاريخي وفوق طبيعي يعّين  للدين. فال يوجد مقام فوق

حقيقة في هذا المجال وأي مجموعة مطابقة للواقع ال

 أّيًا من المفسّرين ليس أنّ وأيها غير مطابقة. بمعنى 

 نبّيًا.

 إذن فالمسلمون غير متفقين على وجود مجموعة معينة من العناصر األساسية للدين. مشاهي:خرّ 

تفاق ال الهناك اتفاق بينهم، ولكن هذا االعكس ب وش:سر 

ى مجموعة معينة تمّثل الحّد عليمّثل اتفاقًا كاماًل 

يدة عدالنهائي للمنظومة الدينية، بل هناك مجاميع 

إّن « ويت گنشتاين»لدى المسلمين، وعلى حّد تعبير 

ئلي، وهذه الرؤية تنسجم أكثر مع عابينها تماثل 

 التاريخ اإلسالمي.

 ل هذا يعني أنّه ال يمكن استخراج فهرست مشترك لما جاء به النبي؟ه مشاهي:خرّ 

ّن ما جاء به النبي له مقام ثبوت مقام إثبات. إ وش:سر 

مقام الثبوت، ولكن بمجّرد  هوفما جاء به النبي واقعًا 

د نرأن نريد استخراج وفهم ما جاء به النبي فسوف 

هذا مقام اإلثبات. فعندما نتحرك في مقام الجواب عن 

ء به النبي؟ فأنا أقول شيئًا جاالسؤال: ما هو ما 

افًا وعلى جزوأنت تقول شيئًا آخر. وبالطبع نحن ال نقول 

شكل قضايا متناثرة وال توجد بين أجوبتنا عناصر 

كّن قول أحدنا ال يكون حجة على اآلخر، ومن ولمشتركة، 

مشترك النهائية بين األقول الأجل الكشف عن العناصر 

ري فكهناك مركز  نتظار إلى نهاية التاريخ. نعميجب اال

وعقائدي مشترك بين جميع المسلمين. ولكّن بمجّرد أن 

توى بيان التفاصيل والجزئيات فإّن هذه مسنتحرك على 

ما بينها وينتهي مفعول فيالتفاسير والفهارس ستختلف 

اه ترالمحور المشترك. وهذا حاله حال الظّل فمادمت ال 

لتراه  هنه، ولكن بمجّرد أن تلتفت إليفإّنه يبقى مكا



يقول « سنت أجوستين»بدل مكانه. إّن ويفهو أيضًا يلتفت 

ص عن تعريف شخما لم يسألنا «: اعترافات»في كتابه 

الزمان فإني أعلم به، ولكن بمجّرد أن أتحرك على 

 توى تعريفه أفقده.مس

 هل أنت تشك في األصول الخمسة للدين؟ مشاهي:خر 

جواب كال، لردت معرفة اعتقادي الشخصي، فاذا أإ وش:سر 

ولكنني ال أفهم ما هو ارتباط  شكليس لديَّ أدنى 

بحث الذي هو الاالعتقادات الشخصية مع موضوعنا محل 

، بمعنى المعرفة السيالة «أبجگتيف»بحث عيني و

مثابة لعبة جماعية؟ إّن اإليمان يعتبر من وبوالجمعية 

ي أمر عيني وجمعي، فه اإلمور الشخصية، وأّما المعرفة

 هويل عنها: علم بدون عالم. فعلم الفقه ليس قوهي ما 

اآلراء الفقهية للشيخ الطوسي وال اآلراء الفقهية للشيخ 

رًا جاريًا بحيث يكون الشيخ الطوسي نهاألنصاري بل يمّثل 

لة من يسبحون فيه، جمواألنصاري والمفيد والمرتضى من 

مد جارك دائمًا وغير أجل فالبحث في أصول الدين متح

هل »معينة، أليس أن فرقة اسالمية كبيرة  على أصول

أي العدل »لين من هذه األصول أصيرفضون « السّنة

ط بهذه فقبالنسبة لي فأنا اعتقد ليس «. واإلمامة

األصول بل بكثير من المفاهيم الدينية أيضًا من قبيل 

لمالئكة و المعجزة، فأنا أعتقد بها أو على واالجن 

اجه مشكلة عقلية يوها ال باألقل إنني أرى أّن االعتقاد 

وتجريبية )بالرؤية و التفسير الذي أراه ولعله يختلف 

الرؤية والتفسير الذي يراه المال محمد باقر  عن

صلي للبحث ليس هو هذا، األالمجلسي( بيَد أّن الموضوع 

كننا تعين يمفالموضوع هو: بأي معيار موّجه ومستدل 

 اإلنسان مسلمًا؟حدود كون 

ر االعتقاد بشخصية النبي وبما جاء به اا أطرح معيأن

ذه المعيار فإّنه يعّد بهالنبي، فإذا اعتقد شخص 

مسلمًا، ومن هنا كان المسلمون يعيشون التعدد والتنوع 



« محيى الدين ابن العربي»أفكارهم وعقائدهم مثاًل  في

وأّن كّن البعض يعتقد بأّنه مشرك وليقول بالتوحيد، 

شرك  منن العربي أتعس بالتوحيد الذي يعتقد به ا

 الهندوس. وينقل عن اإلمام زين العابدين أّنه قال:

ال يرى الحق ذو جهل يك***ي ألكتم من علمي جواهرهإنّ 

 فيفتتنا

 يل لي أنت تعبد الوثناقل***ّب جوهر علم لو أبوح بهور

 اون أقبح ما يأتونه حسنري***ستحّل رجال مسلمون دميوال

و كان مقصودكم من التوحيد والمعاد وغيرهما مجّرد فل

نا موافق لكم وأعتقد أّن فألفظ التوحيد والمعاد 

كّن اللفظ ولالمسلمين يتفقون على مستوى هذه األلفاظ. 

ال يمّثل االعتقاد وال يكون معيارًا لإليمان. ولكن إذا 

صودك هو المعنى العميق للتوحيد والمعاد فالبّد مقكان 

داد التاريخ اإلسالمي تحدين على اممولقول إّن هناك من ا

ة حال ففي مقام أيّ اتهموا بالشرك وتعرضوا لالذى، على 

اإلثبات يمكننا التوصل إلى قراءات متنوعة ومتعددة 

ء به النبي. وبما أّن كل واحد منها ال يمكنه جالما 

ول بتعادل وتكافؤ نقطرد اآلخر من الميدان، فإّما أن 

إّن أتباع هذه  ما بينها، أو البّد من القولاألدلة في

لمذاهب بل علماء الدين فيها يعيشون حالة واالقراءات 

ازع دنيوية أّدت إلى هذا نومن نقصان العقل أو تملكهم 

 االختالف، وأنا أعتقد باألول وهو تكافؤ األدلة.

 هل يمكن القول بالنهائية فهم وتفسير الدين والنصوص الدينية؟ مشاهي:خرّ 

يمكن القول بعدم وجود  ن حيث اللحاظ النظريم وش:سر 

فسير أي موضوع أو نص ديني، وهكذا لتإطار محدود 

ح نظريات علمية طرالحال في الظواهر الطبيعية، فيمكن 

بما ال نهاية لها، ولكن في مقام العمل فإّن هذا 

 دود جّدًا.محاإلمكان 

يث تشمل عامة المتدينين، بمعنى أن تكون هل هناك تفسير ورؤية معينة للنبوة بح مشاهي:خرّ 

 مقبولة لدى جميع المتدينين من غير الفالسفة وأهل التحقيق؟



حن هنا ال نبحث أساسًا في موضوع التدين ن وش:سر 

ل التدين التحقيقي حوالتقليدي، فبحثنا يدور 

والعقالني. فالعوام من الناس يتبعون الدين أو المذهب 

الشخص المسلم أو المسيحي أو رسمي جبرًا وتقليدًا، فال

ى الدنيا ويؤمنون بالدين السائد إللزردشتي يأتون ا

مانهم إيمان جبري إيوتشملهم رحمة هللا الواسعة، ولكّن 

 وتقليدي وهو ليس محل بحثنا.

% من المسلمين هم 95أرى أّن من الضروري البحث في هذا النوع من اإليمان، ألّن  مشاهي:خرّ 

ا أردنا ايجاد صياغة معينة لتعريف المسلم فال ينبغي االعتماد على اآلراء من هذا القبيل، فإذ

الشاذة البن سينا والفارابي ومال صدرا، بل يجب أّن نأخذ بنظر االعتبار دين الناس بصورة 

 عامة.

ّن غالبية الناس يعيشون التبعية، فلو كان ابن إ وش:سر 

لكن بلون رأيه ويتبعونه، ويقسينا هو القائد فإّنهم 

لمهم معمان فالمجلسي هو زبالنسبة للناس في هذا ال

ويعتبرون رأيه هو المعيار. وأّما لماذا صار المجلسي 

ن سينا والمال صدرا؟ فينبغي البحث ابمعلمًا للناس ال 

لسلطة. فإّن واعن أسبابه في مطاوي تاريخ السياسة 

السّر ال يكمن في حقانيته بل في القدرة التي تقف 

م اللينينية، ى من ظهور الماركسية من كُ نر وراءه. فما

ّثل أصح تفسير ورؤية تمفليس ذلك بسبب أّن اللينينية 

لشيعة واللماركسية، بل ألّن لينين استلم زمام السلطة. 

يرون أّن فرقة أهل السّنة والجماعة وليدة أسباب 

رى فإّن أهل السّنة يعتقدون أيضًا أخسياسية، ومن جهة 

سباب والعلل. أال األعي وليد مثل هذه بأّن المذهب الشي

هب مذينبغي أن تفتح هذه األمور بصائرنا على أّن سيادة 

معين أو فكرة ارتدوكسية خاصة في أجواء المجتمع ال 

اشر بصدق هذه العقيدة والفكرة مبتتصل بشكل 

 رى؟أخوحقانيتها بل تخفي وراءها أسبابًا وعلالً 

 قيقة النبوة.آلن نريد أن نسمع منك رؤيتك عن حوا



أّن هللا تعالى يقول: إنّه « ما جاء به النبي»لقد ورد في القرآن الكريم الذي يعتبر أهم  مشاهي:خرّ 

يختار من الناس أنبياء ويعمل على تربيتهم باشرافه ويحفظهم من المخاطر والمزالق حتى 

الرعاية اإللهية حتى يصلون إلى مقام النبوة. محمد بن عبدهللا أيضاً كان يعيش أجواء التربية و

وصل إلى مقام النبوة ونال المقامات العالية إلى درجة أّن ملك الوحي نزل عليه )وأنا ال اعتقد 

بالمفهوم الرمزي للمالئكة، بل هي موجودات ذات هوية بال كيف وغير معروفة بالنسبة لنا( 

ن وأّن النبي عندما نزل وما يقوله التاريخ أّن ملك الوحي نزل على النبي في زمان ومكان معيني

عليه الوحي علم أّن هللا قد اختاره للنبوة. وقد طرح النبي هذا الموضوع على خديجة وعلي بن 

ً انتشرت الدعوة وامتدت في أوساط المجتمع العربي. فملك الوحي هو  أبي طالب. وتدريجيا

خطابات اإللهية التي الحامل للخطاب اإللهي للنبي بشكل تدريجي، والقرآن يمثّل مجموعة هذه ال

عمل المسلمون على تدوينها واخراجها بشكل كتاب. هذه هي رؤية عامة الناس عن النبوة، 

والتاريخ والتراث اإلسالمي والنقل المتواتر يؤكد لنا هذا المعنى أيضاً، ولسنا بحاجة لتحليل 

الوضعية إلثبات نبوة مفهوم اإليمان إلى االستعانة بمقوالت علم النفس أو االستعانة بالمنطقية 

النبي، إّن ماليين المسلمين على امتداد التاريخ اإلسالمي وعرض البلدان اإلسالمية في العالم 

يرون صحة هذا االعتقاد. والمتدينون في هذا المجال يعتقدون باإلجماع بهذه الرؤية، فال أحد 

ي يعيش الشهود اإللهي يقول بأّن الوحي نوع من التجربة الدينية وأّن النبي هو الشخص الذ

الرباني وأّن كالم النبي حينئذ هو كالم هللا، فهذا الكالم غير صحيح، فما قاله هللا تعالى قاله 

 النبي ال أّن كلَّ ما يقوله النبي فقد قاله هللا.

نني ليست لدي أّية شبهة في مسألة اصطفاء النبي إ وش:سر 

لدي  يه وغيرها من المقوالت، فإن كانعلونزول الملك 

مقوالت التي يعتقد بها الهذه  كالم فهو في فهم وتفسير

العامة من الناس، فكون هللا تعالى متكلمًا شيء، وأّن 

مه ماذا يعني شيء آخر. فالصعوبة تكمن في الشق كال

ت إّن الفهم االرتدوكسي لعامة قلالثاني ال األول، فكما 

يرة ويتصل كثالناس عن هذه المقوالت له علل تاريخية 

حجة قطعية في ذاتها.  بخيوط وجذور مختلفة ال تمّثل

ّن التمسك في تفسير المسائل العقائدية فإوأساسًا 

حدث عن أمر واقع وأّن نتباإلجماع غير جائز، ورّبما 

أكثر المسلمين يعتقدون بالرؤية الفالنية عن ظاهرة 

نبوة، ولكّن المهم مقدار قيمة هذا األمر الواقع في ال

مسيحيين للمسلمون ينكرون إجماع افار. ميزان االعتبا



سّنة ينكرون إجماع العلى كون عيسى مصلوبًا، وأهل 

الشيعة على إمامة علي بن أبي طالب وأبناءه. والشيعة 

ورهم ال يقبلون بإجماع أهل السّنة على خالفة بد

ساس هل يمكن اعتبار اإلجماع األالشيخين، وعلى هذا 

 مالكًا ومعيارًا للتدين؟

 في مسألة النبوة تتحد الفرق اإلسالمية في هذه اإلجماع. هي:مشاخرّ 

والً: إّن اإلجماع في أصل النبوة ال في تفسير أ وش:سر 

حقيقة يعود لعلم المكاشفة الحقيقتها، فتفسير هذه 

عامة. الوهو بعيد عن متناول « على حّد تعبير الغزالي»

ثانيًا: إّن هذا التعريف مقتبس من خارج الدين وليس 

لى حقانية نبوة النبي، عمسلمين يعتبر دليالً الجماع إ

صة عن التوحيد خانعم إّن أكثر الناس لهم رؤية 

والنبوة و المعاد، ولكّن المحّققين ال يستندون في 

ى عقائد العامة، أي أّن اجماع العامة على علأدلتهم 

 ته.ذاعقيدة معينة ال يمّثل حجة في 

بأن يقوم المحقّقون بطرح رؤيتهم عن العقائد خالفاً  إذن ال إشكال في نظركم مشاهي:خرّ 

 لالرتدوكسية اإلسالمية.

ّن المحّققين يجب أن يتحركوا من موقع الدليل ال إ وش:سر 

عامة، والعقائد االرتدوكسية للمن موقع التبعية 

ضوع موبالنسبة للمحققين لها قيمة تاريخية، أي أّنها 

لتحقيق فقط تحقيق ال موضوع إيمان وتقليد. وبعد ا

مخالفتهم للموضوع. فالعقائد  أويبدون موافقتهم 

تدوكسية، ارتتحول بعد برهة من الزمان إلى عقائد 

وتاريخ اإلسالم شهد سيالية هذه العقائد في مقطع خاص 

زمان ولكن بعد ذلك، وتحت تأثير بعض العوامل المن 

دت هذه العقائد نوعًا من شهالسياسية ومنها السلطة، 

حركون من موقع يتالتوقف. أّما األشخاص الذين الجمود و

البحث عن اإليمان التحقيقي، فإّنهم يتبعون األدلة. فإن 

مت األدلة على حقانية هذه العقائد االرتدوكسية فهو، قا

 محّققون وزنًا.الوإالّ فال يقيم لها 



ما قلت إنني موافق لتعريفك للنبوة، أي أّن هللا تعالى وك

م ااصًا من بين خلقه ويمنحهم مقخأشيختار شخصًا أو 

هم ويلهمهم فيالنبوة لتوفر خصائص وقابليات معينة 

بعض أسرار الغيب ويحّملهم وظيفة ومسؤولية اجتماعية، 

كن عندما نتحدث عن ظاهرة النبوة من موقع كالمي، ول

سير خاص يراه المتدينون تففرّبما نحصل على 

وراتهم. تصاالرتدوكسيون غريبًا عليهم وغير منسجم مع 

الفيزيائي « ادينكتون»: كان لواسمح لي بضرب مثا

ول: نحن نملك نوعين من المنضدة، فهناك يقاالنجليزي 

فيزيائيين، فمنضدة للمنضدة لعامة الناس، ومنضدة 

العامة هو هذه المنضدة المكّونة من شكل معين وثابت 

لب ولها ثقل معين حيث نجلس خلفها ونضع بعض األشياء وص

مجموعة من  يضدة الفيزيائيين فهمنوأّما  عليها،

وفي « خرىاألوالذرات »االلكترونات والبروتونات 

المجموع فإّن فضائها الخالي أكثر من فضائها الممتليء 

ود غير معينة وليس لها ارتباط بين أجزائها. حدولها 

منضدة بالمنشار، فإّن الوعندما نعمل على نشر هذه 

 بلة السحب االلكترونية المنشار يمر من خالل مجموع

ار ذاته عبارة عن سحاب ألكتروني يلتقي بسحاب شالمن

و ما يسمى بالمنضدة ويعمل على هدم وهالكتروني آخر 

لسحاب ليس سوى مجّرد بانسقه وخلطه، بل إّن التمثيل 

نشر التمثيل، بحيث إّن المنضدة والمنشار وعملية 

ة ستتخذ في النهاية معنى وصورة تمثيلية ومجازي

عن المنضدة والمنشار  ثكون الحديويوخيالية غريبة 

 أقرب لقول الشعر من القضية العلمية.

كذا الحال بالنسبة للمفاهيم والقضايا الدينية وه

محقق وبين فهم عامة الوالفرق بين فهم المتدين 

المتدينين هو كالفرق بين المكروفيزيك 

س ل   اّلذ ي ُيرْ هللاُ )لماكروفيزيك، فالقرآن يقول: وا



صور العوام أّن هللا تعالى ينفخ يترّبما ف ،(145)(الر يـاحَ 

 هللا يعطي أنّ في األجواء فتحدث الرياح والعواصف، أو 

مروحة يدوية للمالئكة لينطلقوا في تحريك الهواء، أو 

رياح بصورة مباشرة. ويمكن بيان هذه الظاهرة اليخلق 

وفي وانين العلوم الطبيعية، لقمن خالل معرفة الشخص 

 نفس الوقت يرى أّن هللا هو الذي يرسل الرياح.

نعم، فأنا أقبل أّن العلم يساهم في تفسير وتوضيح اآليات القرآنية و ال يتقاطع معها،  مشاهي:خرّ 

ً أّن اختالف علماء اإلسالم رحمة. ولكنّك في مقالة  ذكرت أّن « بسط التجربة النبوية»وأيضا

بع للوحي. وذكرت أّن محمداً هو الذي أنزل جبرائيل. وذكرت أّن الوحي تابع للنبي ال أّن النبي تا

الوحي نوع من التجربة الدينية، فهذه األمور تتقاطع مع اآليات القرآنية المحكمة. فالقرآن يقول 

ّتب ع إاّل مـا ُيوحى إ ليَّ إنْ في أكثر من آية )
َ
، أو عندما يطلب (146)( أ

نـا إ  غير هذا القرآن، يقول النبي لهم: )المشركون من النبي أن يأتيهم بقرآن آخر 
َ
نَّما أ

ْل مـا َيُكوُن ل ي أْن قُ ، أو )(147)(َبشٌَر م ثُلُكم ُيوحى إ ليَّ 

 
ُ
 .(148)(َبدّ ُلهُ أ

ال « بسط التجربة النبوية»ّن ما ذكرته في مقالة إ وش:سر 

نأخذ ل الً:أوقرآنية بعّدة أدلة، اليتنافى مع اآليات 

ل فههل الدليل والبرهان بنظر االعتبار عالمًا من أ

يعقل أن نقول له: بما أّنك يمكنك اإلتيان بدليل وأّنك 

ان القضايا والمسائل، فالبّد أن بيتملك البرهان على 

 مثل أنّ تأتينا بدليل للقضية الفالنية؟ فمن الواضح 

هذا الطلب غير معقول، وهذا المعنى يصدق على النبي 

ما أّن الوحي تابع ه ال يمكن القول: بأنّ أيضًا. بمعنى 

يده من آيات، يرللنبي إذن فبإمكانه أن ينزل كل ما 

بمضمون الوحي. ونعود إلى « والعياذ باهلل»أو أن يتالعب 

ال العال م، فالعال م الذي يتحرك في كالمه وبحوثه من مث

جهة تابع للدليل، ولكن من جهة  مندالل فهو تموقع االس
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دليل من الم يقيم أخرى فإّن الدليل تابع له. فالعال  

خالل التأمل والتحقيق في موضوع البحث، ولذلك فإّنه هو 

تي بالدليل وبهذا المعنى يكون الدليل تابعًا يأالذي 

فكرية. ولكن من جهة أخرى الله ولمعلوماته ولقدراته 

يده وال أّن يرع اإلتيان بدليل على كل أمر يفإّنه ال يستط

يمكنه أيضًا التحرك  كل دليل سيكون مقنعًا ومقبواًل وال

ف مقتضى الدليل القطعي، ولذلك فهو بهذا خالعلى 

منوال يمكن القول الالمعنى تابع للدليل، وعلى هذا 

 إّن النبي تابع للوحي وكذلك الوحي تابع للنبي.

لوحي تابع للنبي فهذا يعني اندما نقول إّن ع نيًا:ثا

خصية النبي، بمعنى أّن لشأّن تشكيلة الوحي تابعة 

ك ذللحوادث التي يحصل منها كشف قبلي للنبي فإّن ا

الكشف وتلك التشكيلة تابعة لشخصية النبي ومتناسبة 

لضبط كما نقول إّن المرئيات تابعة بامع ظرفيته، 

ع قوة مناسب يتللعين، يعني أّن اإلنسان يراها بما 

وضعف بصره وسالمة ومرض عينه وغير ذلك من شروط 

ًا متناسبة مع ظرفية وقدرة رؤية، واألدلة تكون أيضال

مستدل. فالعال م الذي يملك معلومات الومعرفة الشخص 

ستدالل وإثبات كالمه. االكثيرة فإّنه يكون أقدر على 

وحي الوبالنسبة للنبي فإّن آلية الكشف عن مضمون 

اسب بشكل كامل مع ظرفية النبي وشخصيته. نوأبعاده تت

. ولهذا نجد أّن معنى يكون الوحي تابعًا للنبيالوبهذا 

وحي بشكل أضعف. ومقصود البعض األنبياء لهم ارتباط مع 

صية النبي شخالعرفاء من الكشف التام المحمدي هو أّن 

كانت تملك القدرة على الكشف التام للواقع. فآلية 

ة للنبي، ولكّن الواقع نفسه غير عواقع تابالانكشاف 

لك ن يمكاتابع له طبعًا، بعبارة أخرى أّن النبي 

قابليات تمنحه القدرة على إزالة الستار عن أسرار 

 الغيب الخفية.



« بسط التجربة النبوية»كرت مالحظة في مقالة ذ لثًا:ثا

متع بشخصية مؤيدة بمعنى أّن يتوهي أّن النبي كان 

لومًا قد وعة التي تحوي أسرارًا نشخصيته بمثابة الخزا

ة عندما أمضى اعتبارها وصحتها هللا تعالى، هذه الشخصي

فور يطفح الوحي اإللهي في مطاوي كلماتها، وتتغلي 

ارف الوحي لآلخرين معبمعنى أّن ما يقدمه النبي من 

طرة وقعبارة عن غليان بركان وجوده المؤيد والمسدد، 

الغليان وهذا الكالم  من بحر معارفه. ولذلك فإّن هذا

بع له ال أّنه تابعًا لذلك الكالم، تاالوحياني يكون 

كون مؤيدًا ويان شخصية النبي يتضمن صبغة إلهية فغلي

 ومعتبرًا من ق بل الذات المقّدسة.

مـا َرَميَت وَ )دما يكون رمي النبي هو رمي هللا تعالى: عن

قول هللا تعالى،  يكون قوله أيضاً ف، ( َرمىهللاَ إ ذ رَميَت وَلكنَّ 

م هللا والوحي ليس شيئًا فهومن هنا فإّن فهم النبي بدوره 

 نوع من اإلدراك الخاص للنبي. سوى

 إذن لماذا يحدث أحياناً انقطاع وفترة في عملية الوحي؟ مشاهي:خرّ 

ذه الظاهرة طبيعية جّدًا، ومّرة أخرى نعود لمثال ه وش:سر 

اب أحيانًا بفترة ورّبما ال يخطر يصالعال م، فالعال م 

ممكن أن يبقى العلى ذهنه شيء لمّدة من الزمان. ومن 

لتنضج معارفه وأفكاره أكثر، « انكوباسون»في مرحلة 

ة حال فالوحي، على أية قراءة كان، فله بعدان: أيّ على 

كفي أن ال يكون البعد ويبعد قابلي، وبعد فاعلي. 

وحي الالقابلي مستعدًا لفترة من الزمان ولذلك ينقطع 

 عندها، وعلى حّد تعبير المولوي:

 د تأخر هذا المثنوي مّدة من الزمانقل ـ

 ه بمثابة مهلة لتحول الدم إلى لبنذه ـ

اإلمكان فهم فترة الوحي على أساس تفسيرين: أحدهما: وب

ينزل عليه في هذه الفترة، أو أّن  لمأّن ملك الوحي 

لتفسير ا»شخصية النبي لم يتحقق فيها الغليان 



واآلخر: أّن النبي في هذه الفترة لم يكن « اعليفال

 ير القابلي(.ك الوحي )التفسملمستعدًا لتقبل 

 هل يمكن أن توضح لنا أكثر كيفية نزول الملك بتوسط النبي؟ مشاهي:خرّ 

بّد أن أذكر هذه النقطة في البداية، وهي أّن ال وش:سر 

نبي إّنما هو بإذن هللا، فال الاستنزال الملك بواسطة 

دث من يحنبغي أن نتصور أّن مدلول هذه النظرية أّن ما ي

ائرة المشيئة اإللهية، عملية الوحي هو خارج عن د

الى على أّية حال ينزل الملك. ولتوضيح تعبمعنى أّن هللا 

ة المعراج قصهذه الحقيقة يمكن االستفادة من 

المشهورة، فالمعراج عبارة عن تجربة نبوية، وقد ورد 

ائيل( لم يتمكن من مسايرة النبي في رب)جأّن الملك 

 معراجه إلى آخر المطاف.

 وله ال يعني أّن النبي هو الذي ينزل الملك عليه.إنّما تق مشاهي:خرّ 

نا اآلن في صدد تمهيد المقدمات، وسوف أشرع أ وش:سر 

وحي، فعندما يصعد النبي في المعراج البتوضيح آلية 

برائيل من جمكن يتأبعد من جبرائيل وينال معارف ال 

الوصول إليها، فحينئذ كيف يمكن أن يكون جبرائيل 

إليه؟ ينبغي االلتفات إلى أّن  ّلمًا للنبي ويوحيمع

به التعليم في عالم يشالتعليم في عالم المعنى ال 

المادة والدنيا. ففي نظر العرفاء فإّن معنى أن يكون 

نبي هو الذي ينزل جبرائيل عليه هو أّن دائرة وجود ال

سعة واالمتداد بحيث إّنها تستوعب الي على درجة من بالن

نبوية على قدر اللتجربة جبرائيل أيضًا في واقعها، وا

من السعة واالمتداد بحيث إّنها تستوعب تجربة جبرائيل 

ها. وهذا هو معنى اإلنسان الكامل، أي هو الوجود في

جامع وهو محيط بطبقات وعوامل الالذي يمّثل مظهر اإلسم 

كال الحركة أشجميع الوجودات، ولذلك تقع  ومراتب

فهو الفاعل  والذهاب واإلياب في باطنه ال في خارجه،

 آلمر ال المنفعل.وا

 أّن كالمك كالم شاعري وعرفاني. مشاهي:خرّ 



ّنه كالم عرفاني ولكن ليس بشاعري، فعندما يقول إ وش:سر 

 سعدي:

  هللا أثنى عليك في مقام التبجيلنّ إ ـ

 ّن جبرائيل قد انحنى ليقبل األرض أمامكإف ـ

ن ندما يقول أبو نواس أمام هارون الرشيد ويتحّدث عوع

 رضا:العلي بن موسى 

 ن جبرائيل خادمًا ألبيهاك***ت ال أستطيع مدح إمامقل

نا قد يقال إّن هذا الكالم شاعري وفيه مبالغة فه

 مولوي:الومجاز، ولكن عندما يقول 

 ليذا فتح أحمد نافذة ريشة الجلإ ـ

 إّن جبرائيل سيبقى مدهوشًا إلى األبدف ـ

ازًا فإّن جبرائيل كان ّن هذه الكالم ال يعّد شاعريًا ومجفإ

مقابل النبي، وهذا يعني أّن باطن  فيمذهواًل ومدهوشًا 

، ولذلك فإّن بهالنبي أوسع وأرفع من جبرائيل ومحيط 

جبرائيل يضيع في هذا العالم الواسع ويكون الملك تحت 

فكل دهشة وذهول معلولة لورود األكبر في  رته.إم

النور في بحر في الكوز أو الاألصغر. كما في دخول 

ردها أووهي التشبيهات التي »الظل واألسد في الغزال 

وسجود المالئكة آلدم يتضمن في « المولوي في أشعاره

باطني في تحليل العرفاء هذا المعنى بالذات، المعناه 

 نسان ال بالعكس.اإلأي خضوع الملك في مقابل 

شكله الواقعي فرآه النبي وأُغمي الظاهر أّن القضية بالعكس، ألّن جبرائيل ظهر مّرة ب مشاهي:خر 

 عليه.

ذه الواقعة تتصل ببداية بعثة النبي ونبوته، ه وش:سر 

وة النبي، مضافًا إلى أّن نبولكن بالتدريج اشتدت 

رائيل جبالمولوي يرى أّن ذهول النبي عند رؤيته لهيئة 

نابعة من جسمانيته ال من روحانيته، والعرفاء من 

محيى الدين ابن العربي  لى األقل منوعأصحاب النظر، 

ل قصب السكر حيث مثوما بعده، متفقون على أّن العارف 

ينتج الشكر في ذاته وباطنه ويتغذى عليه في نفس 



فصوص »وقت، وكالم محيى الدين في الفصل الشيثي من ال

 ذا المعنى حيث يقول:بهصريح « الحكم

أي صاحب كشف شاهد صورة يلقى إليه ما لم يكن عنده ف»

لك الصورة عينه ال غيره ومن شجرة فتعارف.. من الم

حب الكشف عندما صاوهذا يعني أّن « نفسه جنى ثمرة غرسه

ئًا شييدرك شيئًا لم يكن يعلمه في السابق وعندما يعطى 

لم يكن يملكه في السابق فليعلم أّن هذا الشيء هو 

وده. وقد أيد هذا المعنى وجذاته وأّنه يقطف ثمرة 

د القيصري أرصري والخوارزمي، وقد شّراح الفصوص كالقي

أّن الدليل على ذلك أّن اإلنسان يحيط بجميع عناصر 

كبير. والمولوي يقول أيضًا إّن اإلنسان عندما الالعالم 

 ن لديه علم بها فييكينام ويرى رؤيا في منامه لم 

السابق فإّنه يتحرك من ذاته إلى ذاته، وبالطبع فإّن 

هللا، والحديث في هذا المجال ه األمور تكون بإذن هذجميع 

 ذوشجون.

 شكراً جزيالً. مشاهي:خرّ 

 وأنا بدوري أشكرك شكراً جزيالً  وش:سر 

—–  
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