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 األزمنية خيال  ب لمقيس  عالقتهي  في  اإلنسي نية المجتمعي ت عرفتهي  التي  التحوالت طبيعة من الرغم على

 الثق فيية المنظومية في  مركزيية بمك نية يحتفظ بق  القرآن فإنّ  طبًع ، اإلسالم  العرب  المجتمع ومنه  ،الحسيثة

 نقرإه وم  حوله، أطروح ت من يوم ك ّ  المستشرقون يكتبه فيم  نرصسه  ال الحقيقة وهذه. واإلسالمّية العربية

 هذه على نقف وإنم  فحسب، وبوظ بفه المقس  اإلسالم  ب لنص تتص  وآراء مواقف من اإلنترنت مواقع على

 نسييمعه  التيي  الييسعوات وقضييية والشييريعة القييرآن فمسييؤلة المعييي   اليييوم  الواقييع مسييتو  فيي  أيًضيي  الحقيقيية

 الشييريعة، مسييؤلة علييى السسييتور ميين األو  الفصيي  فيي  التنصيييص أفضيي  وأّيهميي  الشييريعة تطبييي  بضييرور 

 التنصييص عيسم أم ذلي،، أجي  مين ط بفية اسيتم تت وقس والشرابع، القوانين سنّ  ف  الربي  المصسر ب عتب ره 

 مي  الييوم تتط رحيه مّمي  أو اليسين، ورج   السي سة رج   يثيره مم  وم زالت ك نت المس ب  هذه ك  ذل،، على

 .التونسية الثور  سيم  وال العربية ب لثورات ُوسم م  ُبعيس ب لنخبة خطؤ تسمى

 مين ليسـيـت إذاً، الني   حيي   لتنظيـــيـم الكريم القرآن من المستمـــــس  اإلسالمية الشريعة تطبي  مسؤلة إنّ 

 الوقيوف في  يتوسيع مّمي  أو السارسيون بيه ُيعنيى اليذ  الفكير  الترف من ضرًب  اعتب ره  يمكن الت  المس بــ 

 طفـــيـت حيوّيية مسؤلــــيـة ه  وإنم  العلم نيون، فيه ين قشهم مم  أو المنشوس  اإلسالمية للسولة المنظرون عليه

 صيي غة إعي س  اليسو  هيذه في  النخيب بعي  قيررت عنيسم  العربيية، الثيورات بعيس جسيس من بقو  السطح على

 مين ليه تتعيرض  مي  بسيبب ال الكبر  قض ي ه  ف  النظر تعيس المجتمع ت أن على ش هًسا ذل، ويمّث . سستوره 

 .المستوي ت ك ض  ف  حرا، من ذاته حس ف  المجتمع يشهسه م  بسبب وإنم  فحسب، خ رج  إحراج

 سي سييية شييع رات عسيييس  عقييوس منييذ رفعييوا قييس السي سيي  اإلسييالم لحركيي ت المنظييرين أنّ  المعلييوم، وميين

 اليينص أس ًسيي  يمّثلهيي  التيي  اإلسييالمية الشييريعة تطبييي  مسييؤلة أهّمهيي  ميين المنشييوس ، اإلسييالمية للسوليية وحقوقّييية

 إلييه يحتي ج مي  كي ّ  تضيمّ  ق نونّيية مسّونية يمّثي  المقيّس  الكتي ب بيؤنّ  خطؤ، االعتق س إلى ذل، سفعهم وقس. القرآن 

نية عنيسهم فهيو وبيذل، ومكي ن، زم ن ك  ف  اإلنس ن  وليذل،. والبيي ن واليسوام واالسيتررا  ب لشيمو  تّتسيم مسوَّ

 السي سي  اإلسالم لحرك ت المنظرون عليه يبن  الذ  الساخل  المنط  خال  من ال المق لة، هذه نختبر أن رأين 

 عليه  بنى الت  األس سّية والمقّسم ت الكبر  المف هيم إلى العوس  خال  من أيًض  وإّنم  فحسب، للشريعة رإيتهم

 .واسترراقه وشموله وحجّيته المقّس  النص بثبوت الق بلة المركزية مق لتهم األصو  علم ء

 مسّونية القيرآن إليى نظرتيه عليهي  األصيول  الخطي ب أرسيى التي  الكبير  المف هيم هذه عنس الوقوف ولع ّ 

 :اثنتين مهّمتين غ يتين تحقي  ف  يسهم أن التكليفّية، األحك م منه  تستمس تشريعّية،

 اإلسيالم حركي ت منّظير  أهيم كت بي ت في  الشيريعة بمفهيوم المّتص  الخط ب تم س، مس  إبراز: والأ -

 .السي س 



 

  

 

 الموسييومة المنشييوس  السوليية فيي  ومرجعّي تييه التشييريع مصيي سر لقضييّية حقيقّييية بييساب  فيي  التفّكيير: ثانًيااا -

 .ب إلسالمية

 بمسييؤلة االهتميي م تييسرج أّنهيي  تنويع تهيي  بمختلييف السي سيي  اإلسييالم حركيي ت فكيير سارسيي  لييس  المعلييوم ميين

 لإلسيالم المنظيرين فكير وفي  المسيلمين، اإلخيوان فكير في  مركيز ّ  سيإا  هيو أوسع سإا  إط ر ف  الشريعة

 إال حكيم ال بؤّنيه تقو  بسيهّية عنسهم اإلج بة ك نت وإذا ؟1الحكم فلمن الحكم، سإا  به ونقصس عموًم ، السي س 

 كالم غير على يعتمس أن يمكن ال اإلله  الحكم هذا فإنّ  ،2ذاته الكريم القرآن من النصية األسلّة إلى ب الستن س هلل

 .الشريعة مصطلح استحض ر يقع المستو  هذا وف  قرآنه، أ  هللا 

 رسييوله علييى هللا أنزلهيي  التيي  والشييريعة" :المصييريين المسييلمين اإلخييوان منظيير عييوس  القيي سر عبييس يقييو 

 .3"ومسي ء صيب   كي  ف  إليه ويستمعون المسلمون يقرإه الذ  هللا كت ب إالّ  ليست به  والعم  اتب عه  وألزمن 

ر هذا ف  تتم هى إذن، ف لشريعة  اليبالس في  الحكيم قضيية بيين اليربط يقيع وبيذل، القيرآن، مع ت ًم  تم هًي  التصوض

 مّمي  الحكيم يكون أن يقتض  هللا أنز  م  اتب ع ألنّ " الحكم هذا ُتنّظم الت  اإلسالمية الشريعة وقضّية اإلسالمية

 في  تني زعتم فيإن: "قبيي  مين المصي سر  هيذه لتؤكييس العسييس  اآليي ت اإلسيالمّيون المنّظرون ويحشس .4"هللا أنز 

 (.01/ الشور " )هللا إلى فحكمه ش ء من فيه اختلفتم وم " ،(=9/  النس ء" )والرسو  هللا إلى فرسوه ش ء

ة تكون وهكذا  منـــــيـظر  ليس  اليربي  الح ضين ب لسي سي ، اليسين  فيهي  يلتيب  قضية وه  الحكم، قضيض

 السوليية ساخيي  المسلميـــــييـن حييي   بتنظيييم كفيليية ب عتب رهيي  الشييريعة، مسييؤلة فيي  للخييو  السي سيي  اإلسييالم

 الشـييـرع أحكيي م تكيين لييم متييى مصييسره  كيي ن مهميي  والقييوانين، األحكيي م كيي  تييرسّ  التيي  المنشييوس  اإلسالميــــــييـة

ه كم :"  المث   سبي  على الرنوش  راشس الشيخ يقو  اإلله ،   تشريع أ ض  يطيع أن ف  الح ض  مواطن أل ض  لي  أنض

 هو م  إلى التشريع مسؤلة ف  التقسيم وهذا .5"أصسرته الت  الجهة ك نت أيض  للشريعة من ق  توجيه أو قرار أو

يي . ألمييرين مقّسميية تقييسيرن  فيي  كيي ن قييس بـــــييـشر ، هييو وميي  إلهيي   ونعتييه البشيير  ب لعقيي  ف السييته نة األوض ، أمض

ي  اإلنسي ن، حيي   تينظم وضعّية قوانين ضبــــــط على قسرته من والتقلي  ب لقصور ة فتقسييم الثي ن ، وأمض  البشيريض
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 76، ِئعغخ اٌشعبٌخ، ث١شٚد ) د.د ( ص اإلسالو ٔأٔضاعُا انسياسيحػجذ اٌمبدس ػٛدح،  -
2

( ٚلٌٛٗ  106إٌّظشْٚ ٌإلعالَ اٌغ١بعٟ ػِّٛب ا٠٢بد اٌزب١ٌخ: "ارجغ ِب أٚحٝ ا١ٌه ِٓ سثه ال اٌٗ اال ٘ٛ ٚأػشض ػٓ اٌّششو١ٓ" ) األٔؼبَ /  ٠ؼزّذ -

 )3رؼبٌٝ: "ارجؼٛا ِب أٔضي ا١ٌــىُ ِٓ سثىُ ٚال رزجؼٛا ِٓ دٚٔٗ أ١ٌٚبء" ) األػشاف / 
3

 69ػجذ اٌمبدس ػٛدح، اٌّشعغ اٌّزوٛس، ص  -
4

 70 -69ٔفغٗ، ص ص  -
5

 254-253ص ص  2011، داس اٌّغزٙذ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،رٛٔغــٟ انذريَاخ انعايح في اندٔنح اإلسالييحساشذ اٌغٕٛشٟ،  -

اٌمبدس ػٛدح: "ٚلذ عؼً هللا ِب أٔضي ػٍٝ سعٌٛٗ شش٠ؼخ ٌٕب، ٚأٚعت ػ١ٍٕب أْ ٔزجؼٙب ٍٚٔزضَ حذٚد٘ب، ٚٔٙبٔب ػٓ  ٚاٌّؼٕٝ رارٗ لذ عجمٗ ا١ٌٗ ِٕز ػمـٛد.ػجذ

 69–68، ِشعــغ ِزوــــٛس، ص ص اإلسالو ٔأٔضاعُا انسياسيحارجبع رشش٠ؼبد إٌبط ٚلٛا١ُٕٔٙ". 



 

  

 

 ويصرفونهم البشر به  يضلون وقوانين تشريع ت يصوغونه  وضالالته  أهواءه  تّتبـع" ج هلية مجتمع ت إلى

 7".شريعته ف  المتجليضة هللا إلراس " خ ضعة إسالمية ومجتمع ت ،6"هللا شريعة عن

ية لفكير  الت ريخ  األب يمث  الموسوس  األعلى أب  أنض  ف  ش، من وم   سييس فيهي  القيو  بسيط التي  الح كميض

 األقصى، المنطق  مساه  إلى ب لح كمية ذهب وقس ."القرآن ظالل في"و ،"الطريق في معالم: "كت بيه ف  قطب

ة مفهوم أس   أنض  ذل،  إليى بجملتــيـه  البشير حيي   تعيوس" ذلي، على وبن ء. هلل الت مة العبوّسية على يقوم الح كميض

 يرجـــــــيـعون بي  أنفســـيـهم، عين جوانبهي  من ج نب أ ض  ف  وال شإونه ، من شؤن أ ض  ف  هم يقضون ال هللا،

ير. 8"ليتبعيوه هللا حكيم إليى فيه   تيوقراطيية عين تختليف شاامة  سينيية بسولية معيروف هيو كمي  قطيب سيّيس ويبشض

 هيي  واحييس  مإّسسيية عليى مقتصيير  وليسييت مسييلم، كي  علييى عييين فيير  أ  تكليًفي   ُتمّثيي  كونهيي  فيي  الريرب،

 هيذه وصيف في  البي حثين أحيس يقيو . لإلنسي ن الحيي   ف  ج نب أ ض  تتر، ال ألّنه  تاّم ، سولة وهــــ  الكنيسة،

ة ي سة، مفهوم اتسع فقس: "الح كميض  ومعي مالت عبي سات مين األنشيطة ك فَّية يسيتوعب أن ببسي طة يمكنيه حيث السض

 السي سيية، السولية إق مية هيو األوض  ومطلبيه ح كًمي ، يصيبح في هلل". والسين هلل سي س  مفــــهوم إط ر ف  وجه س،

 السولية إق مية هيسف يصبح ثمّ  ومن الّسي سية، الرإية لهذه خ ضًع  السين مكون ت من مكــــــــــــّون ك ض  ويصبح

يية وري ضيية ومن قشيية، ركعيية، كيي  فيي  تلق بيـــييـً  حضـــــييـوًرا ح ضييًرا  أو تشييتت سون ونظيير ، وكلميية، وجمعيض

 اإلنسي ن، حيي   في  شي ء كي  ليشيم  السي س  فيه  يتسع الت  المطلقة الح كميضة من الضرب فهذا. 9"اضطراب

 والح   الشه س ، ع لم ف  لإلنس ن سور أ ض  طم  ف  تتمثـّ  الت  الكبر  المعضلة إلى اإلسالميين ق س الذ  هو

ن صيرة إلى ح جة ف  أنهم ور جهة، من اإلسالمية السولة ف  عليه المجمع اإلله  الج نب بين الميز تتضمض  والسض

  .السولة هذه نف  ف  اإلنس ن 

ير  مين عيسس وجس إذ الورطة، هذه من المنقذ ه  االستخالف فكر  وك نت  مخرًجي  السي سي  اإلسيالم منظض

ة البشر  استخالف فكر  ف  المؤز  هذا من  التفكيير ف  االتج ه هذا مث  وقس للبشر، والخالفة وحسه هلل ف لح كميض

 اإللهي  التشيريع في  لإلنسي ن  أكبير مسي حة يعطي  ألنيه المع صير ، اإلسيالمية التيي رات ساخي  معتسالً  تصوًرا

 تقتصير البشير مهمية إنض  إذ لإلنسي ن، سور أ ض  الراسيكي ل  االتجي ه يطمي  فيمي  األر  إلى السم ء من المتص 

، فيه لي  فيم  البشر يجتهس حين وحتضى ابتساًء، الش رع هو هللا ألن وحسب، التنفيذ على  يضييفون ال فإنهم نصض

 .إط ر ف  الكريم الرسو  إلى اإلش ر  حتى ب  الشريعة، به ج ءت م  إلى شيًب 
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 69ػجذ اٌمبدس ػٛدح، اٌّشعغ اٌّزوٛس، ص  -
7

 253اٌّزوٛس، ص ساشذ اٌغٕٛشٟ، اٌّشعغ  -
8

 95–94، ص ص 1988، ث١شٚد، داس اٌششٚق، يعانى في انطريقع١َذ لطت،  -
9

 210، ص 1995، داس غ١َجخ ٔاألصٕنيَح اإلسالييَح انقاْرج سيَد قطةشش٠ف ٠ٛٔظ،  -



 

  

 

ية أن والتشريع الحكم ينف  ال " ييوحى وحي  إالض  هيو إن: "الكيريم الرسيو  يقوليه مي  ألضن وحيسه، هلل الح كميض

ر وهو ،10قطب سيضس عب ر  حسض  على ة للسنضة تصوض  اليوح ، أليوان مين آخير لوًني  يعسه  الرسو  وألح سيث النبويض

س أنض  إليى يشيير م  وهذا .القسامى واألصوليين العلم ء اتف   مح ض  معلوم هو كم  يكن لم رأ  وهو  قيس قطيب سييض

ا، اآلراء أكثر تبنى  . اإلله  للوح  آخر تجليض  السنضة من جع  عنسم  غلوض

 ح جية في  كي نوا ألنهيم المنظريــيـن، أحيرج قس السي س  اإلسالم حرك ت خط ب ف  الحكم إسن س أنض  ويبسو

عيون نجيسهم وليذل، المنشيوس ، اإلسيالمية السولية في  لإلنس ن موقع تحسيس إلى  المضي ي  إزاء المخـــــيـ رج ينوض

ــــيـة" ضيربين إليى الح كميية تقسييم إليى بعضيهم سفع م  هذا ولع ض  به ، اصطسموا الت  ية  كونيية ف لح كميض  قسريض

ف هييو هللا أنض  بمعنييى ". تتبييسض  ال التيي  بسييننه ويحكمييه أقييساره، فيييه الييذ  ألمييره، والمييسبضر الكييون فيي  المتصييرض

ة  بعيث فيم  تجلضت الت  وه  والتخيير، واإللزام والنه ، واألمر التكليف ح كميضة وه  أمرية  تشريعية وح كميض

م الحيال  وأحي ض  الفيراب ، وفير  الشرابع شرع وبه  الكتب، وأنز  الرس ، به هللا  والحيرج 11"الحيرام وحيرض

 السولية ف  السي س  بؤن القو  إلى النبه ن  السين تق  الشيخ التحرير حزب مإسض  تقسيرن  ف  سفع الذ  هو ذاته

ة أو الشعب أو للبشر فهو السلط ن وأمض  شريعته، أو هللا سي س  ه  المنشوس  اإلسالمية األمض
12. 

ية فكر  استنست فقس وهكذا  عليهي  سيتقوم التي  اإللهيية للشيريعة سقيي  غيير تصيّور إليى تقيسرين  في  الح كميض

 ساللته ضبط يعسر زببقًي  مفهوًم  بست المع صرين اإلسالميين خط ب ف  ف لشريعة المنشوس   اإلسالمية السولة

 مجموعية بيين ف رقية وعالمية سي سيًي  توظيًفي  األحيي ن أغليب في  توظيفيه يقع ب  سقي ، نحو على مسون تهم ف 

 حيًني  ليه وتضييبيًق  حيًني  الشيريعة مفهوم ف  اتس ًع  يلحظ السار  أنض  المفهوم هذا مرونة على والسلي . وأخر 

 تصيرف تهم كي ض  في  يتقييسوا أن يجيب إسيالم  بلس ك ض  ف  والمحكومين الحك م إن: "عوس  الق سر عبس يقو  آخر،

 الشييريعة بييين يميي ه  فيي لُمنّظر ،13هللا كتااا  األعةاا  دسااتور م يجعةااوا وأن هللا، أنييز  ميي  ب تبيي ع واتج هيي تهم

 يحكميو، حتى يإمنون ال ورب، فال: "تع لى قوله إلى ويعمس المسلمون به يهتس  سستوًرا هذا يعس ب  والكت ب،

وا ال ثمض  بينهم شجر فيم   شي، مين ومي (.  9:/  النسي ء)  "تسليمـــيـً  ويسيلموا قضيت ممض  حرًج  أنفسهم ف  يجسض

ية في  اليوارس الحكيم أن ذلي، واضيح، تعسيف فييه فهًمي  ويفهمهي  سيي قه  عن اآلية يعز  عوس  أنض  ف   يتعلي  اآليض

ير لس  تجس حين ف  14األنص ر وأحس العوام بن الزبير بين ليفص  الكريم الرسو  إليه ُسِع ض  الذ  ب لقض ء  منظض

 سيور  وهيو ص ف ، لإ  يقو  الشريعة، لمفهوم الفقه ء توظيف ف  التن ق  بهذا صريًح  وعًي  آخر إسالم 
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 150، ص 1983، ث١شٚد، داس اٌششٚق، َذٕ يجتًع إسالييع١َذ لطت،  -
11

 33( ص  1992، ) وبْٔٛ األٚي / د٠غّجش 166، اٌؼذد 15، اٌغٕخ انًستقثم انعرتي، فّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ، "اإلعالَ ٚاٌذ٠ّمشاغ١َخ" -
12

، 1996ِشوض دساعبد اٌٛحذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، رشش٠ٓ األٚي / أوزٛثش  انتياراخ اإلسالييح ٔقضيَح انديًقراطيح،ساعغ اٌذوزٛس ح١ذس اثشا١ُ٘ ػٍٟ،  -

شٜ ٌفىشح اٌحبو١َّخ أعٕذد اٌٝ رشاس ش١ؼٟ" ٚٔمصذ ثزٌه فىشح ٚال٠خ اٌفم١ٗ اٌزٟ رزؼذٞ اٌشئْٚ ِٚب ١ٍ٠ٙب، ٠مٛي اٌجبػش "ٕ٘بن ر٠ٕٛؼٗ أخ 134ص ص 

 135اٌذ١ٕ٠خ اٌٝ اٌغٍطخ اٌغ١بع١َخ. ٚاٌحىِٛخ فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ر١ٛلشاغ١خ رّبِب ألٔٙب رّضًَ دٌٚخ اٌغّبء ٚاألسض" اٌّشعغ ٔفغٗ، ص 
13

 70ػجذ اٌمبدس ػٛدح، اٌّشعغ اٌّزوٛس، ص  -
14

 ِٚب١ٍ٠ٙب. 160، ص 5، ط 4، َ 1992، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد، ٌجٕبْ، جايع انثياٌ في تأٔيم انقرآٌساعغ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، اٌطجشٞ،  -



 

  

 

 والسينة الكيريم القيرآن ف  الموجوس  األحك م هذه إالض  ليست الشريعة أنض  على الفقه ء يإكس ن حية فمن: "مع صر

سوا النبوية،  يعتميس ث نيية ن حيية ومين... ومكي ن زمي ن كي ض  في  البشير لجمييع ع مية أحكي م أنهي  عليى ليذل، ويشسض

 واالستحس ن والقي   ك إلجم ع الوح  نصوص ج نب إلى أخر  مص سر الشرعية األحك م تطوير ف  الفقه ء

 ميين وغيرهيي  الصييح ب ، ومييذهب واالستصييح ب الييذرابع وسييسض  المرسييلة والمصيي لح والعييرف واالستصييال 

ر هذا أنض  ف  ش، من وم  15"المص سر ع إنم  للشريعة، األخير التصوض  ب لمرونة تتصف ويجعله  ساللته  من يوسض

 يجيس ولهيذا. سيواه سون القيرآن في  يحصيره  اليذ  ذا، للشيريعة األو  الفهيم في  لهمي  أثير ال الليذين واالنفت  

ة األحك م بين التمييز المفيس من ص ف   أو الفقه، كتب ف  المفصلة الشرعية واألحك م التنزي  ف  الث وية الشرعيض

 تفصييلية ألحكي م اسيتنب ًط  ب عتب رهي  والشريعة، الوح  بنصوص مضبوًط  إلهًي  خط ًب  بوصفه  الشريعة، بين

ر هذا حسوس عنس الحًق  وسنقف 16.الوح  نصوص من انطالًق   أنيه غيير وذا،، هيذا بيين التميييز وعسير التصوض

ر  أنض  إلى نشير أن بن  يجسر ر في  التني ق  هيذا إليى ينتبهيوا ليم السي س  اإلسالم منظض  الشيريعة، مفهيوم تصيوض

 .ب ألس   األنص ر وحشس التعببة أج  من سي سية ألغرا  توظيفة يتم شع ًرا إليه يعمسون ألنهم

 لفظيية فيهيي  ورست التييى القييرآن فيي  الوحيييس  اآلييية علييى السي سيي  اإلسييالم منظيير  أغلييب اعتمييس ولييبن

 األمير مين شيريعة عليى جعلني ، ثم":  نصه  يقو  الت  الج ثية سور  من عشر  الث منة اآلية وه  ،17الشريعة

بع وال فآتبعه   حيسوس وجيوس تفييس جعلهي  إلى اآلية توظيف ف  اإلسالميون ذهب وقس". يعملون ال الذين أهواء تتض

 مين ضيرب ب لضيرور  هي  التي  البشير تشيريع ت مع لتتع ر  كت به، ف  هللا ص غه  قس وقوانين وتشريع ت

 18.األنح ء من نحو على لألهواء اتب ع نظرهم ف  ألنه  الضاللة، من الن بعة القوانين

 وال القسيمة للمص سر العوس  إلى ح جة يجسون ال أنهم السي س ، اإلسالم منظر  أغلب لس  الطريف ومن

 معن هي  إسيق ط خيال  مين الشيريعة عبي ر  فهيم في  ويتوّسعون اآلية يشرحون نجسهم وإنم  المشهور ، للتف سير

ية القيرآن أنض  إليى اليسالل  التولييس مين بضيرب ليخلصيوا الق نونيية، النصوص أسبي ت توّضحه كم  الحسيث  مسونض
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 152، ص 1996/  1416 1، اٌّؼٙذ اٌؼبٌّٟ ٌٍفىش اإلعالِٟ، غ يعانى َظريح عاَيح نهدٔنح اإلسالييح، انعقيدج ٔانسياسيحٌئٞ صبفٟ،  -
16

 156ٌئٞ صبفٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ساعغ،  -
17

َْ األٌفبظ اٌّشرجطخ ثىٍّخ "ششع" ٚسدد فٟ اٌمشآْ فٟ ِٛاظغ أسثؼخ، اصٕبْ ِٕٙب فٟ ص١غخ اٌفؼً "ششع" ٚاصٕبْ فٟ ص١غخ اٌّص - ذس ِٓ اٌّؼٍَٛ أ

 "ششػخ" ٚاٌّٛاظغ ٟ٘:

 ( 13ٌىُ اٌذ٠َٓ ِب َٚصٝ ثٗ ٔٛحب ٚاٌزٞ أٚح١ٕب ا١ٌه ٚص١ٕب ثٗ اثشا١ُ٘ ِٚٛعٝ ٚػ١غٝ أْ أل١ّٛا اٌذ٠َٓ ٚال رزفَشلٛا ف١ٗ" ) اٌشٛسٜ /  "ششع

 ( 21"أَ ٌُٙ ششوبء ٌُٙ ِٓ اٌذ٠ٓ ِب ٌُ ٠ؤرْ ثٗ هللا" ) اٌشٛسٜ / 

 ( 48"ٌىً عؼٍٕب ِٕىُ ششػخ ِٕٚٙبعب" ) اٌّبئذح / 

 ( 18ِٓ األِش فآرجؼٙب ٚال رزجَغ أ٘ٛاء اٌز٠ٓ ال ٠ؼٍّْٛ" ) اٌغبص١خ /  "صُ عؼٍٕبن ػٍٝ شش٠ؼخ
18

ِٕٚب٘ظ ِٓ أِش  254 - 253، ٚاٌغٕٛشٟ اٌّشعغ اٌّزوٛس، ص ص 69 – 68أٔظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ػجذ اٌمبدس ػٛدح، اٌّشعغ اٌّزوٛس، ص ص  -

: اْ َٟ َٟ ) ص (، ٚ٘ٛ ثّىخ: أسعغ اٌٝ ٍَِخ آثبئه فُٙ وبٔٛا أفعً ِٕه ٚأَعٓ  اٌذ٠َٓ، فبرجغ شش٠ؼزه اٌضبثزخ ثبٌذالئً ٚاٌج١َٕبد، لبي اٌىٍج سإعبء لش٠ش لبٌٛا ٌٍٕج

َْ اٌخطبة ف١ٙب  19فؤٔضي هللا رؼبٌٝ ٘زٖ ا٠٢خ " فبٌزفغ١ش اٌزٞ ػّذ ا١ٌٗ ِٕظش ٚ اإلعالَ اٌغ١بعٟ لذ لبَ ػٍٝ الزطبع ا٠٢خ ِٓ ع١بلٙب ٚاعزضبصٙب رّبِب ِٓ رٌه أ

 – 16ػٖٛ اٌٝ ظشٚسح اٌضجبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزٞ ارجؼٗ خالفب ٌجٕٟ اعشائ١ً اٌز٠ٓ روشٚا فٟ ا٠٢ز١ٓ اٌغبثمز١ٓ ِٓ اٌغٛسح رارٙب )اٌغبص١خ / َِٛعٗ اٌٝ اٌشعٛي ٠ذ

17) 



 

  

 

عي ء عليى القي بم التفسيير أنض  غيير. ومكي ن زم ن ك  ف  أسبلتهم عن وتجيب المسلمين، شريعة تحم  ق نونية  اسض

ة اآليية أنض  إليى يقيوس صريح النص بؤنض  والقو  البساهة  مثلمي  اليسين، بشيإون مرتبطية الشيريعة لعبي ر  المتضيمنض

نه  تتبيع وال ف تبعهي  األمير مين شيريعة عليى جعلني ، ثيم: " اليراز  اليسين فخر يقو  القسيمة، التف سير أغلب تبيض

 إسيرابي  بني  آتيني  ولقيس" :الكريمية اآلية وف ". السين أمر من ومنه ج طريقة على أ  يعلمون  ال الذين أهواء

لن هم الطيب ت من ورزقن هم والنبو  والحكم الكت ب  اختلفوا فم  األمر من بّين ت وآتين هم...  الع لمين على وفضض

 غيبيه مفي تيح في  اليراز  تفّطين وقيس ،"القي مة يوم بينهم يقض  رب، إن بينهم، برًي  العلم ج ءهم م  بعس من إالض 

 أهي  ميع الجيس  سيي   في  جي ء إنمي  الج ثيية، سيور  من عشر  الث منة اآلية ف " الشريعة" عن الحسيث أنّ  إلى

ين، أميور في  مخي لفتهم مشيروعية إثب ت إط ر وف  الكت ب  شيرعة مينكم جعلني  لكي " اآليية تإكيسه مي  وهيو اليسض

 (.>8/  9 الم بس " )ومنه ًج 

 منيه ينحيسر اليذ  للموضيع المفييس اللريو  بي لمعنى وثيقية صلة على أنه يسر، المنهج مع ن  ف  والمتمعن

ه الم ء، ن الكريم النب ّ  أنّ  على يسض  ال ولكنض ة يسض  يتيوخى النبي  أنّ  عليى يس ض  م  بقسر وف ته بعس ملزمة تصبح سنض

 19".الكت ب أه  لسبي  مخ لًف  سبيالً 

 تعيي مالً  المعنييى فيي  منهيي  قييرب وميي  الشييريعة عبيي ر  مييع السي سيي  اإلسييالم منظيير  تع ميي  لنيي  بييسا وهكييذا

ع على أس ًس  يقوم ذرابعيض ،  نزوليه، أسيب ب وعين سي قه عن النصض  وعز  واالختزا ، واالنتق ء الفهم ف  التسرض

 مسلم ت وه  مسب ، نحو على به  التسليم وقع مص سرات إلثب ت يؤت  تبرير  تع م  ذل، ك  عن فضالً  وهو

 هيذه ولكينض  وبي نيه، وسواميه واسيترراقه وحجيتيه القيرآن شيمو  قبيي  مين الجمعي  الضيمير في  حقض  استقرت قس

ف ت على ب العتم س نظر إع س  مح ض  تكون أن يمكن المسلم ت  منّظير  أغلب ألنّ  الكالسيكية، األصولية المصنض

 ميآز  مين واجهيوه ومي  إشيك لي ت مين األصيولّيون أثي ره بمي  وعًيي  تقيسيرن ، في  يملكيون، ال السي س  اإلسالم

 20.التشريع أصو  من أصالً  ب لكت ب اهتم مهم بمن سبة

 مين األحكي م اسيتنب ط في  األصييلة اإلسيالمّية المنهجّيية ب عتبي ره الفقيه، أصيو  عليم أنّ  نذكر أنّ  المهم من

 العليوم وقيي م العربيية الحضي ر  ف  ش ًذا أمًرا لي  وهو الفقه، علم قرينه عن الزمن ف  متؤخًرا ج ء قس األسلة،
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  226، ص 27، ط 14، اٌّغٍذ 1990/  1450، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ث١شٚد، ٌجٕبْ، انتفسير انكثير ٔيفاتيخ انغيةفخش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ،  -

 86، ص 2011، 1داس اٌغٕٛة ٌٍٕشش، رٛٔظ، غ  نثُاخ اا ػجذ اٌّغ١ذ اٌششفٟ،
20

أغشٚحخ دوزٛساٖ ِمشٚٔخ ثبٌغبِؼخ اٌزٛٔغ١خ أششف ػ١ٍٙب  انكتاب أصالً يٍ أصٕل انتشريع إنى ددٔد انقرٌ انثايٍ نهٓجرج،أٔظش س٠بض ا١ٌّالدٞ،  -

 األعزبر رٛف١ك ثٓ ػبِش، لش٠جخ اٌصذٚس ػٓ داس اٌّذاس اإلعالِٟ ث١شٚد.



 

  

 

 مين 22شي خت جوزييف إلييه أشي ر مي  أهمه  لع ّ  21شّتى مذاهب النشؤ  أمر تفسير ف  السارسون ذهب وقس. فيه 

 جسيس  وأقضية نواز  فحسثت التعقس، نحو تسير االجتم عية األوض ع جع  قس اإلسالمّية السولة رقعة اتس ع أن

 إلييه ييإس  مي  حسيب األحكي م يسيتنبطون والعلمي ء والقضي   الحكي م فصي ر صيريحة، أحكي م شيؤنه  في  تيرس لم

 ظهيرت وهكذا. آخر حيًن  الن زلة فيه  تحسث الت  المنطقة ف  به العم  الج ر  العرف وحسب حيًن ، اجته سهم

 والقضي   الحلفي ء أحكي م وسيم اليذ  الخيالف لتسيييج" للعليم ع مية قواعيس وضيع في  حقيقّيية رغبية العلمي ء لس 

 إنّ  ثيم ،23"والمفترضية الحقيقّيية للمشي ك  الحليو  تلي، عليى إسيالم  رساء وإضيف ء قيرنين، نحو طيلة والفقه ء

 إليى تّفطين قيس الفقييه أن ييسر، بااألّم، الموسيوم الفروع ف  الضخم الكت ب سيم  وال الش فع ، آث ر على المطلع

 وافي  بمي  األخذ عليهم ّسه  مم  وأحك مه، الفقه فروع ف  الفقه ء اختالف من السي س  النفوذ أصح ب استف س 

 ب الستن س يقوم عليه  متف  ث بتة أس  وضع إلى الم سة ب لح جة المسلمون شعر لذل، و ،24وأهواءهم مص لحهم

 في  التشيريع لفلسيفة وتؤسيًسي  الح جيي ت لهيذه اسيتج بة الفقيه أصيو  عليم فكي ن للمكلفيين، األحك م استنب ط إليه 

 . اإلسالم

 ك  لس  بعسه س بًسا سيصبح األحك م، استنب ط ف  اتج ًه  الشهير  برس لته( هـ 418 ت) الش فع  أّس  لقس

 موجوس  ساللة فيه الح  سبي  على أو الزم حكم فقيه بمسلم نز  م  ك : "يقو  استثن ء سون اإلسالمية المذاهب

 الضييمير فيي  اسييتقرت بيي  من قشييته ، إلييى سييبي  ال مسييلمة للهجيير  الث لييث القييرن منييذ المبييسأ هييذا وأصييبح ،25"

 علييه يجيوز مثلمي  الخطيؤ، علييه يجيوز رجي  سينه  بشيرية ق عيس  أنهي  أس   على ال تع م  وص رت الجمع ،

 وأنّ  والحيرام، الحيال  لقواعيس تخضيع أن البيسّ  اإلنس ن أعم   ك  أن ب عتب ر إليه  ُينظر ص ر وإّنم  الصواب،

 أن الطبيعي  مين صي ر وليذل، المكلفيين، سلو، تضبط ألحك م تحسيًسا ب لضرور  يحم  الذ  هو المقس  النص

 مين وأمسيى تقنينيية، فقهّيية وجهية مين القيرآن إلى النظر على ب لضرور  ق بًم  واألصوليين الفقه ء عم  يكون

 القضي ي ، مين وغيرهي  والمنسيو  والن سيخ األحك م بآي ت سم  م  معرفة المجتهس ف  توفره  الواجب الشرابط

 سيلوكه تبريير علييه لزاًمي  فييه يير  مقيس  عي لم في  يعي  ك ن اإلنس ن" ألن تؤس  قس التصور هذا أن ويبسو

 البساية ف  ك ن المإمنين أحك م ضبط أو اإلفت ء أو التشريع إن ب طمبن ن نقو  أن يمكن وهكذا.  26"سينًي  تبريًرا
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حالق ، ً٘ أٔظش ثحضب ِشعؼ١ب فٟ أِش ِٓ أسعٝ اٌؼٍُ ٚ أعغٗ ٚ فٟ ِٕبلشخ ِب ٠ضشٖ اٌمٛي ثؤْ اٌشبفؼٟ لذ ٔظّش ٌٍؼٍُ ِٓ خالي سعبٌزٗ اٌش١ٙشح ٚائً  -

ٚ وزٌه ٌٍّئٌف رارٗ ٚاٌّزشعُ  2007/  53اٌشبفؼٟ ٘ٛ أٚي ِٓ أسعٝ ػٍُ ا ٌزشش٠غ اإلعالِٟ رشعّٗ س٠بض ا١ٌّالدٞ ، ح١ٌٛبد اٌغبِؼخ اٌزٛٔغ١خ ػذد 

 2007داس اٌّذاس اإلعالِٟ ث١شٚد،  ٔتطٕرِ َشأج انفقّ اإلساليئفغٗ 
22

ٚ  the origins of Muhammadan Jurisprudence (onford، 1959خ )( ٚ لذ ٔمٍٕب اٌىزبة اٌٝ اٌؼشثJ.schacht١أٔظش عٛص٠ف شبخذ ) -

 ٠صذس لش٠جب ػٓ داس اٌّذاس اإلعالِٟ رحذ ػٕٛاْ : اٌفمٗ اإلعالِٟ : ِٓ إٌشؤح اٌٝ اٌزؤع١ظ.
23

 156-155، ص ص 2001، داس اٌط١ٍؼخ، ث١شٚد غ*اإلسالو تيٍ انرسانح ٔ انتاريخػجذ اٌّغ١ذ اٌششفٟ:  -
24

 78-61، ِشعغ ِزوٛس ص ص  انكتاب أصال يٍ أصٕل انفقّ إنى ددٔد انقرٌ انثايٍ نهٓجرج١عب فٟ س٠بض ا١ٌّالدٞ ، أٔظش رح١ٍال ِغزف -
25

 444، ص 1979/1399، اٌمب٘شح غ*: انرسانحاٌشبفؼٟ،  -
26

 150، ِشعغ ِزوٛس، ص اإلسالو ٔانذداثحػجذ اٌّغ١ذ اٌششفٟ،  -



 

  

 

ا فعالً   قواعيس وضيبط الحّريية، مجي   من ضّي  قس فؤّنه الفقه، أصو  علم تؤس  وعنسم  العلم، أه  يم رسه حّرً

 27.الحرّ  االجته س أم م السي ج بمث بة ه  احترامه  من بسّ  ال

 الميذاهب مختليف خيال  مين اإلسيالمية الحضي ر  في  الفقيه أصيو  عليم تي ريخ في  ننظير أن يمكين وهكذا

ي  القيرآن ميع التع مي  في  28األصيوليين طريقة لنقرأ والفر ،  التي  اإلشيك لي ت عليى ولنقيف أو ، تشيريعّيً  نّصً

 واإلحراجي ت المضي ي  لتجي وز ارتضيوه  التي  الحليو  ولنختبر المسؤلة هذه على إلح حهم أم م به  اصطسموا

 أن ويمكين. المقيس  اإلسيالم  اليّنص بهي  عي ملوا التي  التقنينيية الفقهية النظر  ف  استم تتهم فيه  أوقعتهم الت 

يي  الكييريم القييرآن إلييى نظييرتهم أس سييه  علييى األصييوليون تبّنييى التيي  الكبيير  المفيي هيم نختييز   فيي  للتشييريع نّصً

 لعير  المق م يتسع وال. السوام ورابًع  الشمو ، وث لث ً  البي ن، وث نًي  والحجّية، الثبوت أوالً  أربعة، مصطلح ت

 نخليص أن يمكن الت  النت بج على الوقوف على سنقتصر وإنم  ضخمة، أصولية مسونة خال  من المس ب  هذه

 الييرإ  ساخيي  مين اليييوم يكتيب ميي  إلييى وصيوالً  الشيي فع  رسي لة ميين الممتييس األصيول  التييراث قيراء  بعييس إليهي 

 .أهمه  ولع  النت بج من عسس ب ستعرا  سنكتف  ولذل، ،29التقليسية

 ميين خ لًييي  أمييًرا لييي  والقييّراء، الحفظيية عبيير وتييواتره رسييوله إلييى هللا ميين وحًييي  اليينص ثبييوت إن :أوالً 

 تشيكي  أن يبيسو إذ ذلي،، إثير اإلمي م المصيحف وحو  ذاته الوح  حو  اإلجم ع مفهوم تنسب الت  اإلشك لي ت

 جي مع  انتقي ء حينبيذ فيتم اليسو ، بني ء أحكي م تقتضييه ومي  السي سية ضيال  عين بمنؤ  يكن لم اإلم م المصحف

 تكير  السيبب ولهيذا ع لمهي ، بني ء بصيسس الثق فيية السينة فك نيت التواص ، لمق لة تهسيًسا يمثلون ال ممن النص،

 القيرآن جميع عمليي ت ارتبي ط سبب مثالً  به نفهم م  هذا السّنة، هذه عن خرج من ك  ترييب وتم السن ، الجمع

 علي ، ميع سيتبسأ التي  االختالف مرحلة ال االبتالف عهس بمث  عهسهم أن ب عتب ر األواب ، الثالثة الخلف ء بعهس

 بين هللا عبيس: الشيب ن مين ث بيت بين لزييس المسي عسين الج معين وجع  مسعوس ابن استبع س به نفهم م  أيًض  وهو

 يعن  مم  المسينة، ع لم إلى ينتمون جميًع  وهم هش م، بن الح رث بن الرحمن وعبس الع ص، بن وسعيس الزبير

 .عليهم المتقسم المك  الوح  سم عهم عسم

 المن وبة، المص حف ك  رفضت ولذل، مرلقة، رسمية مسونة إلى بسرعة يتحو  أن القرآن من أريس وهكذا

 .المختلفة القراءات بؤصح ب وشّهر
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 346، ص 1999ِشوض إٌشش اٌغبِؼٟ ، يذاضراخأظش اٌش١خ ِحّذ اٌفبظً ثٓ ػبشٛس،  -
28

د اٌذاسعْٛ ػٍٝ ا١ٌّض فٟ رؼبًِ األص١١ٌٛٓ ِغ اٌمشآْ ّٔصب رشش٠ؼ١ب ث١ٓ اٌشإ٠خ اٌج١ب١ٔخ اٌزٟ أسعب٘ب اٌشبفؼٟ ٚ اٌشإ٠خ اٌّمبصذ٠ّ  -  ّٛ خ اٌزٟ رجٍٛسد ِغ رؼ

انكتاب شفٟ اٌج١بٟٔ اٌزم١ٍذٞ، ٌٍزٛعغ فٟ رٌه ساعغ س٠بض ا١ٌّالدٞ، اٌشبغجٟ ٚ ٌىٓ ٘زٖ اٌشإ٠خ األخ١شح ٌُ رّضً فٟ رمذ٠شٔب لط١ؼخ حم١م١خ ػٓ اٌزؼبًِ اٌح

. ٚحزٝ حذ٠ش ثؼط صػّبء اإلعالَ اٌغ١بعٟ ػٓ إٌظشح اٌّمبصذ٠ّخ فٟ اٌزشش٠غ ٚأ١ّ٘خ االػزّبد 351-322.. ِشعغ ِزوٛس ص أصاًل يٍ أصٕل انفقّ

صُ اٌفبعٟ ٚاثٓ ػبشٛس ٚحذٚد٘ب اٌّؼشف١ّخ ٚرٛاصً االوزفبء ثزشر١ذ ِصطٍح  ػ١ٍٙب، فزمَٛ شب٘ذا آخش ػٍٝ غ١بة اٌذلخ ٚاٌؼّك فٟ فُٙ ٔظش٠خ اٌشبغجٟ

. أظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي اٌش١خ ساشذ اٌغٕٛشٟ،  ّٟ  ، ِشعغ ِزوٛس.اإلسالو ٔ انذرياخ انعايحاٌّمبصذ دْٚ فُٙ حم١م
29

، ح١ش أزٙٝ اٌٝ 2000ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثبٌم١شٚاْ  ، ِٕشٛساد و١ٍخ دراسح تذهيهيح َقديح،  أصٕل انفقّ عُد انًذدثيٍأظش ِحّذ غبع هللا ،  -

ب رشش٠ّؼ١ب. ّْ األص١١ٌٛٓ اٌّحذص١ٓ ٌُ ٠ع١فٛا ش١ئًب عذ٠ذا ٌزصٛس اٌمذاِٝ ٌٍمشآْ ّٔصً  أ



 

  

 

 ب لفعي  يكيون أن يصيلح فهي  الع مية، والمب سئ واألصوات والكن ي ت المج زات من جملة القرآن إن: ثانًيا

 ونه بًي ؟ ش مالً  مضبوًط  ق نوًن 

 يحيو  الواضيح يضيم ومثلمي  المتشي به، يضم المحكم يضم مثلم  ولكنه األحوا ، أغلب ف  مبين النص إن

 الت  النص بي نية مسؤلة وكؤنّ  متف وتة، لن ، بسا م  على البي ن، فسرجة المج ز  يضم الحقيقة يضم وكم  المبهم،

 .ب لفع  ك بن هو م  إلى منه  يكون أن يجب م  إلى أقرب ه  إنم  والبالغيون، األصوليون أقّره 

 يتفي  وليم الحي ، فقهي  مصيطلح الحكيم ألن فييه النظير نعييس أن ينبر  والمصطلح األحك م آي ت إن: ثالثا

 تكين ليم كثييًرا، بهي  ميرتبط بشير  تشيريع مين عليهي  ترتب وم  عسسه ، على والمفسرون والفقه ء األصوليون

 وب ألزمنية أجلهي  مين شيرعت التي  ب لمجتمعي ت خ صية ظروف سنه  ف  تسخلت ب  الت ريخ، بعوام  محكومة

 من جملة النص وبؤن مطلقة، أحك م بؤنه  االعتق س ترسيخ ف  واألصوليون الفقه ء أسهم حين ف  س بقته ، الت 

 .األزمنة ك  وخال  الح الت، ك  ف  تكريسه  يمكن الت  القوانين

 بي لخطوات فهم من األصوليون اقترحه وم  جهة، من القرآن  النص ف  ورس م  بين الفوار  تنط  وهكذا

 التي  هي  التؤويليية الخطيوات وهيذه المشيرع، أو الفقييه إراس  إليى هللا إراس  مين االنتقي   وفقه  تم الت  التؤويلية

 الت ريخييية اإلسييالمية القيييم سابيير  إلييى اإلنسيي ن  الجييوهر ذات القرآنييية القيييم سابيير  ميين االنتقيي   علييى سيي عست

 :هم  اثنتين، أهمه  لع  اآللي ت من عسس بتوظيف االنتق   هذا تم وقس. العمران بؤوض ع المتصلة

 ال، يقيو  أن منيه ييراس بمي  الينص إنطي   عبر البشر  سابر  إلى المقس  تنزي  على وتقوم: األول  اآللي 

 اآلف   ذات الفقه أصو  تجسيس مح والت مع حتى تتواص  أنه  رأين  اآللية وهذه فعالً، النص يقوله م  استنط  

 ن طًقي  الينص أصيبح وهكيذا الف سي ، وعيال  ع شيور بين الطي هر إليى ووصيوالً  الشي طب  مين بساية المق صسية

 القيرآن هيذا: " ق   عنسم  ط لب، أب  بن عل  إليه تفّطن م  وهو اختي ره، به  يسعم أن الفقيه يريس الت  ب لحجة

 ".الرج   به ينط  إنم  ينط ، ال سفتين وبين مسطر خط هو إنم 

 سيلطة ومنهي  السيلطة، أنواع ك  بإراس  محكوم هو وإنم  فحسب، بإراسته محكوًم  لي  الفقيه اختي ر إن ثم

 .ومم رس ت أعراف من فيه  بم  الثق فية السّنة وسلطة السي س  النفوذ

 عبير إلييه المتوصي  الفقهي ء فهم فيصبح المقس ، سابر  إلى بشر  هو بم  التع ل  ف  تتمث : الثاني  اآللي 

 ب لشيرع فهيم هيو بمي  الفقه حينبذ فيتم هى هللا، ب سم متحسًث  الفقيه ويصبح واألمث ، األصوب الفهم هو االجته س

 تإكيس الواحس، المذهب ساخ  حتى اآلراء، واختالف المذاهب تعسس مث  كثير  مظ هر أن رغم إلهّية، ونصوص

 .المستقب  ف  تطرأ أن يمكن أخر  أفه ًم  وأن نسب  الفهم أن



 

   

 

 ال يقيين عليى يقيوم زمي نهم، في  المعرفية انسي   ميع منسيجم تصيّور وهو القسامى، العلم ء تصّور ك ن لقس

 أو الميإمن عليى وليي  شيّ،، سون مبيًني  واضيًح  سقيًقي  معنيى يحمي  القرآني  الينصّ  أنّ  مف سه من زع فيه ين زع

 ولهيذا الفع ، لذل، تإهله الت  المع رف لسيه توّفرت متى المعنى ذل، يلتقط أن إالّ  المفت ، أو الفقيه أو المجتهس

 القيسامى ألنّ  المطل ، المجتهس ف  أكثر وشرابط المذهب، ساخ  المجتهس ف  معلومة شرابط اشترطوا قس نجسهم

 مسييتو  فيي  وإنميي  فحسييب، المعتقييس مسييتو  فيي  ال مركزّييية، القييرآن مك نيية بييؤنّ  صييريًح  وعًييي  يملكييون كيي نوا

 ف  تؤويله أنّ  يسركون النحو هذا على وك نوا التشريع، مص سر من األّو  المصسر جعلوه ولهذا كذل،، التشريع

 .منه المستخرجة األحك م طبيعة ف  كبير أثر ب لضرور  له سيكون غيره سون اتج ه

 وقس الع م، إط ره  ف  اشترلوا ابستمولوجّية خلفية القسامى العلم ء لس  مّث  القرآن  للنصّ  التصّور هذا إنّ 

 المكتملة الكبر  النصوص ك ّ  شؤن شؤنه ،«Corpus officiel clos» مختوًم  رسمًي  متًن  القرآن  النصّ  غسا

 المع صيرين والفالسيفة اللسي ن علمي ء أنّ  غيير. المطلقية األزليية والحقيقية كلّهي  الحكمية يحم  منته ج هز كي ن

 منتهًيي ، جي هًزا كي ًني  يمّث  ال فإنه مصسره، ك ن مهم  وخط ب لرة من المتشّك  النصّ  يعسون أصبحوا عموًم ،

 إذن في لمعنى 30 "وتطّورهي  الج معية اغتني ء خيال  مين يرتني " (P.Bourdieu) بورسييه بي ر بعب ر  هو وإنم 

 التؤوي  ولي  آخر، ش ء وسالالته النصّ  ومق صس ش ء ف لنصّ  سقي ، ج هز ب لضرور  هو ولي  منتهًي ، لي 

 سالالت ففهيم 31المإولية  اليذات من انطالًق  وإنم  موضوعه ، من انطالًق  تحسيسه  يتمّ  مسؤلة غ سامير يقو  كم 

 هيو إنمي  األصيوليين، بعبي ر  الشيرع ولرية العيرف لرة وبين والحقيقة، منه  المج ز بين والتمييز وتقبله  النصّ 

 اللحظية في  العميران اقتضي ه  أسيبلة مين يسي وره ومي  القي رئ، إليه ينتم  الذ  التؤويل  ب لوضع مشروط أمر

 مي  إالّ  الزابيف مين كمي  الحقيق  من نمل، ال فنحــــن" النصوص عنه  ستجيب الت  ه  األسبلة وتل، الراهنة،

 32 (Gilles Deleuze). سولــــــــوز جيـــــ  عب ر  حسّ  على" نستح 

 وجيه عليى السي سي  اإلسيالم لطير  والمتبّنيين عموًمي ، المسيلمين جمهيور إلييه ننّبيه أنّ  بني  يجسر م  إنّ  ثمّ 

 شيمو  مسلّمة أنّ  إلى يفض  ومذاهبهم أصح به فر  اختالف على األصول ّ  التراث سراسة أنّ  هو الخصوص

 بهي   واالكتفي ء إليهي  االطمبني ن يعسير التي  الهّشية المقي الت مين هي  إّنم  فيه، التشريع واكتم   القرآن  النصّ 

 والبيني ت بي لحجج ث نية ن حية من وأكسوا ن حية، من القرآن ف  التشريع كم   شع ر رفعوا أنفسهم ف ألصولّيون

 تشيريعّية أصيو  اسيتسع ء إليى اضيطرهم مي  وهيو الينّص، في  التشيريعّية الط قية ومحسوسّيية األحكي م آي ت قلة

                                                           
30

 - P. Bourdieu, Le sens pratique, Ed, minuit, Paris, 1980, p 206 
31

 - J. Grondin, Hermentique, in Encyclopédie philosophique Universalle, PUF, Paris, 1960, T1, p 1131 
32

 -Gilles Deleuze, Nietzche et la philosophie, PUF, Paris, 1962, p 119 :»Du vrai comme du faux, nous avons toujours 

la part que nous méritons» 



 

   

 

 األصو  إلى وصوالً  والقي   اإلجم ع ثم النبوّية ب لسّنة بسًءا فيه النقص لتسسّ  ب  وتعضسه، القرآن لترفس أخر 

 الحييي   ازساست كلميي  إليهيي  الح جيية ازساست قييس أصييو  وهيي  وغيرهيي ، واالستصييح ب ك الستحسيي ن التكميلّييية

 من يتن هى م ال يح صر أن يمكن ال النصوص، من المتن ه  أن على آخر ش هًسا ينه  مّم  تعقيًسا االجتم عية

 .واألحساث الوق بع

 سلييالً  يقيوم ممي  الشيريعة، شع ر مث  جوف ء، شع رات رفع ف  استمروا السي س  اإلسالم منظر  أنّ  غير

 محميس الهنيس  الفيلسيوف نّبيه فقيس ث نًيي   الذهنية آف قهم وضي  أوالً، األصولية مع رفهم سطحية على نظرن  ف 

 في  مسونة لي  القرآن أنّ  على:" يقو  حيث ق نونية، مسونة لي  القرآن أنّ  إلى عقوس سبعة من أكثر منذ إقب  

 وبيين بينيه بمي  الشعور مراتب أسمى اإلنس ن نف  ف  يبعث أن هو قب  من قلت كم  الربي  فررضه الق نون،

 عليى أهميته نقصر أن يمكن ال الت  المهّمة الّسين كتب من كت ب ف لقرآن 33 "صالت من الكون وبين وبينه هللا

 على وألحّ  الوجوس، ف  اإلنس ن لوضع مخصوًص  تصّوًرا ليقسم ج ء وإنم  التشريع، ف  ع مة مب سئ من فيه م 

 جع  م  وهو محّمًسا، سبقوا الذين األنبي ء لس  نجسه مّم  وغيره ، والسلم واإلخ ء ك إلحس ن أصيلة إنس نية قيم

 التشريع، وأّم  34".اإلبراهيمية التجربة صي غة الحقيقة ف  يعيس المسلمين رسو  أنّ  إلى يذهبون الب حثين بع 

 فييه، الرحيى قطيب المتّوهمون يتوّهم كم  يمّث  وال غير، لي  هّين جزء أنفسهم األصوليين ب عتراف هو فإنم 

 وال القي نون، كتيب عن ولرته ونظ مه بنيته ف  يختلف القرآن أنّ  إلى عسيس  عقوس منذ الحساس الط هر تفّطن وقس

ي  عيّسه لذل، يمكن  ألحك ميه يبيّوب ليم القيرآن إنّ : " والمجتميع الشيريعة في  كت بيه مقسمية في  يقيو  ق نونًيي ، نّصً

 الحيي   في  م  نتيجة شريعته ك نت وبذل، والكتب، المب سئ تسوين ف  النظرّية األصو  طب  الموضوع بحسب

 يكن لم السي س ّ  اإلسالم زعم ء ولكنّ  ، 35"قبوله  على الحي   لحم  قب  من وضعت فصو  أنه  ال تطّور، من

 فيي  المسييتقر  الشييع رات بعيي  يلوكييون اسييتمروا بيي  الحقيي ب ، هييذه إلييى النفيي س علييى القيي سر الفييذّ  المنّظيير بييينهم

 يكتبييه ميي  علييى بعميي  االطييالع عنيي ء أنفسييهم يكلّفييوا أن وسون اختب رهيي  فيي  يفكييروا أن سون الجمعيي  الضييمير

 في  عليهي  وقفني  الت  اإلشك لي ت فهذه خ رجه   ومن الملة ساخ  من السلفية التي رات آف   خ رج من اآلخرون

 فيي  يكتفييون وظلييوا السي سيي ، لإلسييالم المنظييرين أذهيي ن عيين تم ًميي  غ ببيية ك نييت التقليييس  األصييول  الخطيي ب

 مي  إنّ  ثيمّ  إشيك  ، أ  تثيير ال والتي  عليهي ، المتفي  المس ب  من وكؤنه  والشريعة القرآن عن ب لحسيث خط بهم

 أصيح به ، يتبن هي  التي  األطروحي ت هش شية ووّقيع اإلسيالمّيين حرك ت عنه عّبرت الذ  الخط ب عزلة عّم 

 أمثي   مين القيسامى األصيوليين مين األفذاذ أث ره بم  الوع  سون السلف مقّررات ب جترار مكتفية إّم  ك نت أّنه 

 شيطنة إلى تعمس أطروح ت أنه  وإّم  وغيرهم، الش طب  اسح   وأب  السالم عبس ابن والعزّ  الطوف  الّسين نجم

 عّبير سيواء والمري ير ، المختلفية اآلراء أصيح ب يقوليه مي  إليى اإلنصي ت حتى وترف  المبسأ حيث من اآلخر

                                                           
33

 170، ص 2006، ٔمٍٗ اٌٝ اٌؼشث١خ ػجبط ِحّٛد، داس اٌغٕٛة ٌٍٕشش، رٛٔظ، تجديد انتفكير انديُي في اإلسالوِحّذ الجبي،  -
34

، غ انّسح ٔاإلصالحػجذ هللا اٌؼشٚٞ،  - ّٟ   52، ص 2008، 1، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشث
35

  22، ص 1972، رٛٔظ ايرأتُا في انشريعح ٔانًجتًعاٌطب٘ش اٌحّذاد،  -



 

   

 

 الخطييؤ ميين يقيي   قييس: "العييرو  هللا عبييس يقييو  ذاتهيي ، المليية ساخيي  ميين المسييلمون العييرب أو المستشييرقون عنهيي 

 هييذه تبييسو النتيي بج، تبّني  إلييى تجييرّ  الّطيير  كيفّيية ألنّ  يطرحونهيي ، كميي  األسييبلة طير  فيي  المستشييرقين مجي را 

 بنيى عليى القي بم الوثيوق  في لفكر 36 "أصيالً  السإا  طر  عسم إلى تإّس  ألّنه  خطير ، لكّنه  وجيهة المالحظة

 .كثير  إليه  النظر زواي  أنّ  يظهر الذ  المج سلة منط  ويؤبى السإا  طر  يرف  الذ  هو مرلقة

 عليى والتوافقي ت التني زالت إنسي ن" أنيه الحيسيث اإلنس ن وسمة عموًم ، الحسيثة المعرفة سمة أنّ  والظ هر

 37.العرو  عب ر  حسّ 

 معليوم هيو كمي  للتحيسيث ولكين التحيسيث، إليى بح جية السي سي  اإلسالم منّظر  خط ب أنّ  لن  يبسو وهكذا

 تنيتج معرفيية سيلطة هيو بمي  «Le rationnel» العقي  بؤولوية اإليم ن أهمه  لع ّ  الشروط، مق م تقوم مقوم ت

 ب لعقي  اسيته نة رأيني  كمي  السي سي  اإلسيالم زعمي ء خطي ب وفي  عنه ، خ رجة إلكراه ت تخضع وال حق بقه 

 تطبيي  إليى ويني سون نظرًي ، الوصفية، القوانين لذل، ويرفضون والقصور، الضاللة عنوان ب عتب ره البشر ،

 عليى الم ضي  سيلطة قبيو  عيسم بيه ونقصيس ليألو ، منطقيية نتيجية فهيو الثي ن ، المقيّوم وأّمي  .اإللهيية الشريعة

" الشريعة أحك م" أو" الشريعة" استسع ء إلى صريحة سعو  فيه السي س  اإلسالم وخط ب والمستقب ، الح ضر

 وإّنمي  بشير ، فهيم عين تنبيا أحك ًمي  ليسيت نظرهم ف  ب عتب ره  هذا، زم نن  إلى فيه ظهرت الذ  النحو على

 االستبساس، أس  تنسف أن يمكن الت  الحرية فهو والتحسيث، للحساثة الث لث المقوم وأّم  .مطلقة إلهّية أحك م ه 

 .ب ألس   والحرّية السيمقراطية وه 

 القرآنيية اآليي ت توظييف في  الطريقية تلي، السي س  اإلسالم منّظر  خط ب ف  الكبر  العواب  من إنّ  ثمّ 

 عين النصّ  وعز  واالنتق ء والتجز ء االقتط ع على الق بمة التقليسية الطريقة وه  الحكم، أو ب لّشرع المتعلقة

 يإّسي  ال تبريير  خطي ب إليى تقيسيرن  في  يفضي  ذلي، وجمي ع النّصي ، المق م  سي قة وعن الت ريخ  سي قه

 عليى الشيواهس أهيمّ  مين ولعي ّ  األنصي ر، وحشيس التعببة ه  أس سية وظيفة تحم  إيسيولوجي  يبن  وإّنم  معرفة،

 اإلسييالميين أسبييي ت فيي  الشييسيس وتييواتره الكالسيييكية اإلسييالمية األسبييي ت فيي  الشييريعة مصييطلح ضييمور ذليي،

 .المع صرين
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L’homme moderne est l’homme des concessions, de la transaction, des compromis»… :٠مٛي اٌؼشٚٞ    



 

   

 

 الخطي ب بيين الشيريعة، وفقيه الشيريعة بيين أحي ًني ، قصس غير وعن حيًن  قصس عن يخلط لن ، بسا خط ب إّنه ثمّ 

 مع يستو  وضع ولكّنه ب لشريعة، وسمه يمكن الذ  وهو المقّس ، النصّ  ف  كمون وضع ف  الموجوس اإلله 

 ذلي، ينطي  اليذ  هيو العمرانيية وأوضي عه الراهنة ومع رفه الّت ريخّية بمش عله اإلنس ن أنّ  بم  والعسم الصمت

 نصّ  من االنتق   وذل،. لألحك م والح م  للساللة الح م  الفعل  الوجوس حّيز إلى العسم حّيز من ويخرجه النصّ 

 فقه إلى الشريعة من ب لضرور  المإو  قطعه  الت  التؤويلية الخطوات يعك  ب لمع ن  ن ط  نصّ  إلى ص مت

 الزابفة البساهة نزع ألي  االسترراقيتين؟ والالم ب أللف" الشريعة" عن نتحّسث أن هذا بعس يمكن فه  الشريعة،

 من الخط ب أنم ط بك ّ  لالرتق ء الضرورّية الخطوات من خطو  يمّث  الشريعة مفهوم مث  المف هيم، بع  عن

المنشوس ؟ النهضة تؤسي  ف  يسهم قس معرف ّ  خط ب إلى األف  ضي  إيسيولوج  خط ب
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