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 مقدمة: 

�� مناسبات عديدة ومتّنوعة، عن ضرورة االنتقال من                  النّصوص الدينّية من زاو�ة لطاملا تحّدثنا  معاينة 

"ومن لم يتفطن    ة، نحو زاو�ة مقاصدّية تبلغ روح األح�ام وجوهر الّدين، وع�� رأي ا�جو��ي �� برهانھ:�حرفّية ظاهر 

ريعة"
ّ

 . 1لوقوع املقاصد �� األوامر والّنوا�� فليس ع�� بص��ة �� وضع الش

ؤ�ة املن�جّية �� عديد املناسبات، ودافعنا عن ا�حاجة املاّسة لتّو��  ولطاملا حاورنا، وكتبنا، وحاضرنا، حول هذه الرّ 

لفنا من عنف  
ّ
لفنا ذلك ما �

ّ
هذا املن�ج الّدال�� �� عملّية القراءة والفهم والتبليغ، وكذلك اإلرشاد والّتوجيھ. ولقد �

 واجتما�ّ�، �ّل ذلك  �� �عض ردود األفعال من أ�حاب الفكر ا�حّنط، ع�� مستوى �خ�ىّي، وع�� مستوى ثقا��ّ 

حدث ضمن إطار عاّم متّمسك با�حرفّيات والّنقول، يخ�ىى املواجهة املن�جّية، كما يخ�ىى ا�خروج بمفاهيم جديدة 

 غ�� الّ�ي يباركها العاّمة ويعتقد ف��ا قيادّيوهم ورموزهم الدينّية. 

�وفيد ف��وس  تف�ىي  جّراء  العالم  �عيشھ  ما  ومع  خالل19-واليوم،  ومن  الفردّية  متا�  ،  األفعال  ردود  ألغلب  عتنا 

التو�سّي�ن  من  كب��  شّق  تحّصن  نظرنا  لفت  متّنوعة،  وثقافّية  اجتماعّية  لطبقات  واملنتمية  وا�جماعّية 

والتو�سّيات، وغ��هم من �امل البالد العر�ّية، بما �سمھ باملقاومة الروحّية / الدينّية، والّ�ي �جأ إل��ا غالبّية البشر 

اء املعمورة كرّد فعل فطرّي �� مواجهة هذه ا�جائحة. ف�ان أن الحظنا إجماعا م��م ع�� تثم�ن البعد �� مختلف أنح

الّرو�� واإل�سا�ي العميق للّدين، مّركز�ن �� تفاعال��م تلك، ع�� مفاهيم إيتيقّية، وروحّية، �� غياب تاّم لالهتمام 

أو مغّيبة بمفاهيم مستمّدة من سياقات محدودة، منتصرة ملص�حة فرديّ  أو خادمة �جهة ع�� حساب أخرى،  ة، 

ل دافعا لنا لصياغة هذه املشاركة. فلقد الحظنا �� إطار متا�عتنا 
ّ
�جنس أو نوع ع�� حساب آخر... ولعّل ذلك ما مث

ع�ن �� دفع ا�جموعات البشرّ�ة نحو   -رّ�ما–تلك، أّن ما �جزنا عن تبليغھ  
ّ
الل �� أشغالنا العلمّية، نجح الف��وس 

 الو�� بھ. 

 
،  1ه): ال��هان �� أصول الفقھ ، تحقيق: عبد العظيم الديب، ط478ا�جو��ي أبو املعا��، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف (ت   - 1

 . 101، ص:1الناشر: دولة قطر، ج
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وعليھ، تطرح هذه املشاركة خاصّية التفاعل الطبي��/الفطري �� العالقة بالنّص الّدي�ي، هذا من جهة، كما تطرح  

املؤمن  الفرد  ب�ن  العالقة  ديناميكّية  ا�خاصّية،  لتلك  تفريع   �� أخرى،  جهة  وال��امھ-من  إيمانھ  درجة  �انت    -أّيا 

ات العلية، وذلك من خالل تّوسل ا 
ّ

ملن�ج املقاصدي �� قراءة وتّدبر النص الدي�ي، فهل تّمكن الف��وس من أن والذ

 يفرض علينا مراجعات من�جّية ومضمونّية طاملا وقع تأجيلها �� عالقة الفرد باملقّدس؟ 

�ان من�جنا نظرّ�ا، و�ان من�ج الف��وس تطبيقّيا، مباشرا، وشامال، غ�� مع�ّي بالّتصنيفات، وال بالّتقسيمات، وال 

��  ب املستن��ون،  والّدعاة  قفون 
ّ
واملث األ�اديمّيون،  الف��وس حيث فشل  �غ��ها. نجح  باأل�ساب، وال  الطبقات، وال 

إعادة �شكيل الو�� باملسألة الدينّية وفق تراتيب قيمَية، إ�سانَية، عاملَية، مستمَدة من التصَور اإليما�ي لإل�سان 

إلغاء وظيفة من أقدم الوظائف ع�� وجھ األرض، و�� وظيفة    وللوجود من حولھ، بل واألغرب من ذلك، نجح �� 

الوساطة ب�ن العبد وخالقھ، فال منابر، وال دعاة، وال مناسك، وال شعائر منعت من تحقيق الّتواصل املباشر ب�ن 

 هللا واإل�سان. 

ال صفحات  ع��  الّدي�ي  ا�حتوى  ذات  الّتدو�نات  مختلف  ب�ن  املا�ع  ا�جامع  أّن  الحظنا  االجتما��،  فمثال  ّتواصل 

والّصادرة عن رّواد لھ من ا�جنس�ن، تلقوا ت�و�نا علمّيا مختلفا، ومن شرائح عمرّ�ة مختلفة، ومن مناطق جغرافّية 

متنّوعة، أّن ال�جوء �ان �� تلك الّتدو�نات والنشرّ�ات، للّدعاء �� املرتبة األو��، كش�ل مباشر للعالقة مع هللا، ثّم 

الصوفيّ  األناشيد  النبوّ�ة إ��  لألحاديث  أو  واإل�سا�ي،  األخال��  القي�ّي  البعد  ذات  القرآنّية  اآليات  إ��  وأيضا  ة، 

والّت�حية  اإلحسان،  خلق  ع��  كذلك  ة 
ّ
وا�حاث واإليثار،  والّت�افل،  �احم، 

ّ
ال� قيم  و���  الفضائل  إ��  الّداعية 

لعائ فضاء  االف��اضّية،  التواصلّية  الوسائط  تلك  أ�حت  حّ�ى  املش��ك والعطاء،  حول  ملتفة  واحدة  روحّية  لة 

 الّدي�ي اإل�سا�ي.

املن�ج  هذا  الدينّية،  الّنصوص  مع  الّتعامل   �� املقاصدي  املن�ج  و�عز�ز  إحياء   �� العاملّية  األزمة  هذه  نجحت  لقد 

عالقة املقاصد والواقع أّن  الذي أثبت جدارتھ �� �ّل مّرة ع�� االلتحام بالواقع البشرّي بتقلباتھ و�أحوالھ ا�ختلفة،  

هو  الكر�م  فالقرآن  تأسيسّية،  عالقة  املعاصرة،  ورهاناتھ  ا�ختلفة  تقلباتھ   �� الّناس  بواقع  املنشغل  بالتفس�� 
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املصدر الرئي�ىي لتعي�ن املقاصد ال�لّية، ومنھ استنبطت الكث�� من األح�ام والعلل ا�جزئّية، ومنھ استخلص علماء 

و� ال�لّية،  الفقهية  القواعد  تلك األصول  ع��  كشاهد  الكر�م  القرآن  آليات  استدعاءهم   �� جلّيا  ذلك  ظهر 

باعتبارها منظومة مقاصدّية لها أصولها ا�حاكمة، ونماذجها التطبيقية، �� فقھ الّ�حابة، والّتا�ع�ن،    )2(القواعد

 وتا��� الّتا�ع�ن.

مثل   شريع، 
ّ
للت العاّمة  ا�خصائص  تّجلت  نفسھ  القرآن  والّرحمة، فمن  والّرفق،  والّسماحة،  واملرونة،  العقالنّية، 

 وغ��ها. 

 هذا الّنفس املقاصدّي �� أهّمها وأبرزها، من ذلك مثال أّن القرط�ّي جعل القرآن 
ّ

والّناظر �� كتب الّتفس�� �ستشف

ھ قال: قل  مشتمال ع�� ثالث خصائص و��: الّتوحيد، واألح�ام، واملواعظ، ولهذا ورد عنھ ص�� هللا عليھ وسل
ّ
م أن

القــــــرآن ثــــــالث  �عـــدل  أحـــد  هللا  توحيد  )3( هو  ها 
ّ
�ل املقاصد )4(ألّ��ا  ��ا:  وأراد  "املعا�ي"  لفظ  الط��ي  استخدم  وقد   .

الشرعّية، ومن ذلك قولھ �� تفس��ه عن مقاصد الّز�اة: "والصواب من ذلك عندي: أراد هللا �عا�� جعل الصدقة �� 

ة املسلم�ن، واآلخر معونة اإلسالم وتقو�تھ"معني�ن، أحده
ّ
، فمقصد القرآن الهدائي �ان حاضرا عند  )5(ما: سّد خل

 املفّسر�ن. 

لتجلية  القرآ�ي  النّص  وتفس��  استقراء  من  انطلقوا  فهم  بطر�قت�ن،  املقاصد  قضّية   �� املفّسرون  عمل  ولقد 

استثمروا ثم  النّص،  بتقصيد  اط�ي 
ّ

الش وسمھ  ما  وهذا  الظّنيات  املقاصد  ب�ن  �جيح 
ّ
ال�  �� استنباط    ،*املقصد  و�� 

 
محكمة"،   - 2 و"العادة  بقدرها"،  تقدر  و"الضرورة  التيس��"،  تجلب  واملشقة  ا�حظورات"،  تبيح  "الضرورات  قاعدة  ذلك  من 

 و"اليق�ن ال يزول إال بالشك". 
فضل: (قل هو هللا أحد)، حديث رقم:  ، كتاب فضائل القرآن، باب  9العسقال�ي، بن حجر: فتح الباري شرح �حيح البخاري، ج:   - 3

 . 72-71، ص:  5013
القرط�ي، أبو بكر: ا�جامع ألح�ام القرآن، تح: عبد هللا بن عبد ا�حسن ال���ي ومحمد رضوان العرقسو�ىي، مؤسسة الرسالة، - 4

 .  171، ص: 1م، مقدمة سورة الفاتحة، مج   2006،  1ب��وت، لبنان، ط 
شر، ج:  ابن جر�ر الط��ي، محمد بن يز�د: جامع البيان عن تأو�ل آي القرآن، تح: عبد هللا ا  - 5

ّ
، ��  12ل���ي، دار �جر للطباعة والن

 معرض تفس��ه لسورة التو�ة، آية مصارف الز�اة.
، �� كتاب أح�ام القرآن البن العر�ي، فقد رّجح أن ي�ون النفي هو الّ�جن، ورّجح الّصلب حّيا ألّنھ 33كما �� آية ا�حرابة: املائدة/  *

 "أن�ى وأف�ح، و�ھ يتحقق مع�ى الّردع األص�ح. 



 
 :الّدین وإعادة التّشكل في الّزمن الكوفیدي 

 طوفوا حول اإلنسانیّة  

 

 

 

5 

العموم  من  واالستثناء  والبيان  التخصيص  و��  آخر،  ع��  ملذهب  االنتصار  و��  الفقهّية،  تجلية  **األح�ام  و��   ،

لكن   )،6(الّنكت البيانّية والبالغّية، و�� ترجيح أن ي�ون النّص ع�� ا�حقيقة أو ي�ون ع�� ا�جاز اعتدادا باملقصد

 الّسؤال هنا هل �ّس�ى استثمار أو توظيف املقصد ��ذه الطر�قة ضابطا تأو�لّيا أو حضورا آلّيا من�جّيا فحسب؟ 

محمد  التو��ىي  العالمة  يخ 
ّ

للش والتنو�ر  الّتحر�ر  تفس��   �� وتفعيال  تنظ��ا  املقاصد  حضور  الّسياق  هذا   �� نلمح 

جاه املق  ،7الطاهر بن عاشور 
ّ
�  فالّرجل رائد االت

ّ
ريعة"، وهو يج�

ّ
فھ: "مقاصد الش

ّ
اصدي �� الّتفس��، وضع فيھ مؤل

املسألة بقولھ: "مراد هللا �� كتابھ، بيان تصار�ف ما يرجع إ�� حفظ مقاصد الّدين وقد أودع ذلك �� ألفاظ القرآن 

، و�تا�ع قائال: "غرض املفّسر بيان ما يصل إليھ )8(عليھ"  واالطالعال�ي خاطبنا ��ا خطابا بّينا و�عبدنا بمعرفة مراده  

وما يقصده من مراد هللا �عا�� بأتّم بيان يحتملھ املع�ى وال يأباه اللفظ من �ل ما يو�ح املراد من مقاصد القرآن أو 

 .)9(ما يتوقف عليھ فهمھ أكمل فهم أو يخدم املقصد تفصيال وتفريعا"

ريعة �� آلّية من آلّياتھ و�ذهب ابن عاشور إ�� اعتبار أصول الفق
ّ

ھ آلّية من آلّيات التفس��، بمع�ى أّن مقاصد الش

 باعتبارها جزءا منھ، فأصول الفقھ �� نظر ابن عاشور ليست ماّدة أساسّية للتفس��، ولكّ��ا تخدمھ من جهت�ن:

عرب وفهم موارد اللغة ا�جهة األو�� ��: "أّن علم األصول قد أودعت فيھ مسائل كث��ة �� من طرق استعمال كالم ال

 أهمل الّتنبيھ عل��ا علماء العر�ّية مثل مسائل الفحوى ومفهوم ا�خالفة. 

 
ومنھ استثناء ابن العر�ي عموم مصرف الغارم�ن �� الز�اة، من استدان �� سفاهة، ومستنده نظره إ�� املآل، ففي ذلك ��جيع لھ   **

 ع�� االج��اء ع�� سفاهة مثلها.
العدد    - 6 املعرفة،  للفكر اإلسالمي، إسالمية  العاملي  املعهد  بن عاشور،  تفس��   �� املقاصدي  االتجاه  السنة  32رشوا�ي، سامر،   ،

ص:    2000السادسة   االلك��و�ي:   81م،  املوقع  وتفس��ه،  القرآن  فهم   �� املقاصد  توظيف  ال��امي:  الوزا�ي،  وكذلك:  �عدها.  وما 
 مجالس الطر�ق إ�� ا�جنة. 

املغرب  ترجع أصولها إ�� أشراف   ، تنحدر أسرتھ من األندلس و تو��ىي  عالم وفقيھ)  1879/1973بن عاشور، محمد الطاهر (ت -7 
اية �� الّدقة ثم أصبح من كبار أساتذتھ، أّما كتبھ ومؤلفاتھ فقد وصلت إ�� األر�ع�ن، و�� غ ،تلقى �عليمھ بجامع الز�تونة األدارسة،

ها كتابھ �� التفس��
ّ
وكتابھ "مقاصد   .والتنو�رالتحر�ر   "العلمية، وتدل ع�� تّبحر الشيخ �� ش�ى العلوم الشرعية واألدبّية. ومن أجل

ريعة اإلسالمية"، وكتابھ حاشية التنقيح للقرا��، و"أصول النظام االجتما�� �� اإلسالم"، و" أليس الصبح بقر�ب"، و"التوضي
ّ

ح  الش
والت�حيح �� أصول الفقھ"، و"موجز البالغة"، وكتاب "اإل�شاء وا�خطابة"، شرح ديوان �شار، وديوان النا�غة.... وال تزال العديد  

 .من مؤلفات الشيخ مخطوطة م��ا : مجموع الفتاوى، وكتاب �� الس��ة، ورسائل فقهية كث��ة
الثة، ج1984ط ، تفس�� الّتحر�ر والتنو�ر، الّدار التو�سية للنشر، د.- 8

ّ
 28، ص: 1، املقّدمة الث

 . 26-25املصدر نفسھ، املقّدمة الثانية، ص: - 9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
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املعا�ي  استنباط   �� للمفّسر  آلة  فهو  ع��ا،  و�ف�ح  االستنباط  قواعد  يضبط  األصول  علم  أّن  الثانية:  وا�جهة 

آيا��ا شريع، وعاب ع��   واعت�� ابن عاشور أّن أعظم وظيفة للمفّسر، ��   )،10(الشرعّية من 
ّ
الت إ�� �لّيات  الوصول 

التشريع" �لّيات  ان��اع  القرآن عن  ي معا�ي  بتق�ىّ ا�شغالهم  القرآن،   )،11(املفّسر�ن  ابن عاشور تفس��  و��ذا جعل 

الطر�ق لبيان املقاصد، بل اعت�� وظيفة املفّسر األساسّية �� تجلية املقاصد القرآنّية، وهناك موضع ذكر فيھ أّن 

قاصد القرآن األصلّية من شروط املفّسر، فلقد ورد عنھ: "وجب ع�� اآلخذ �� هذا الفّن أن �علم املقاصد العلم بم

لتبيا��ا" القرآن  جاء  ال�ي  استقراء )12(األصلّية  هو  ملعرف��ا  الطر�ق  وجعل  للقرآن،  أصلّية  مقاصد  ثمانية  وذكر   .

لمقصد، وذلك ألّن شرط علم املفّسر باملقاصد، خطوة النّص القرآ�ي، وهذه رؤ�ة ت�املّية �� اعتبار ابن عاشور ل

الغاية وهو يجهل مضامي��ا ومحاورها وأساليب   تلك  أن يدرك  للمفّسر  إذ كيف يمكن  لبلوغها،  من�جّية ضرورّ�ة 

�لها، فاملفّسر مطالب بان��اع تلك املقاصد  
ّ

  -مع ما �� مصط�ح "الن�ع" الذي اختاره ابن عاشور   -�لّيات التشريع–�ش

ديد وا�جهد الكب�� لبلوغ تلك الغاية، فاملقاصد ع�� هذا الوجھ من ا�حضور، غاية ووسيلة،   من 
ّ

مع�ى ا�حرص الش

 ف�ي ضابط منفك عن با�� الضوابط التأو�لية بال ر�ب.  

قيمة  ��در  ال  قراءة  عن  يبحثون  فالتقصيدّيون  ومتأّصال،  جديدا،  جاها 
ّ
ات تّمثل  املقاصدّية  القراءة  أّن  والواقع 

ّص وخصوصّياتھ من حيث ت�املھ الّداخ�� وعدم إلغاءه لبعضھ البعض، وغاي��ا تن�يل معا�ي القرآن الكر�م ��  الن

إل��ا وتطو�رها، فاملقصد لد��م ضابط  قا��، ف�ي �س�� للّ�خ �� حركة التفس�� باإلضافة 
ّ
سياقها ا�حضارّي والث

القراءة وتحديد البحث �� األصول تلقى اهتماما بالغا لدى أو�ّ� �� عمل املفّسر، السيما والدعوات ا�حداثّية إلعادة  

املقاصدّية   القراءة  أّن  من  ر�ب  فال  عموما،  واملثقف�ن  االختصاص   �� الباحث�ن  خب 
ُ
بتفعيلها   -ن املطالب�ن  عند 

�سق  ومواءمة  واملستجّدات  الوقائع  مسايرة  سبيل   �� مطلو�ا  من�جّيا  إم�انا  �عت��  التفس��  ضوابط   �� كضابط 

 حياة الّسريع الذي �شهده ا�جتمعات اإلسالمّية، بما يّمكن من تطبيقات أك��  ا�

 
 . 26-25، ص:  2ابن عاشور، التحر�ر، م.س، املقدمة - 10
 . 13م.س، املقدمة األو��، ص :   - 11
 . 39م.ن، املقدمة الرا�عة، ص :  - 12
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 مرونة وأوسع مجاال لألح�ام.

اعتبار   وع��  األحوال،  مراعاة  وع��  الّسياق،  آلّية  تفعيل  ع��  القدرة  يمتلك  الذي  املن�ج  هو  املقاصدي  فاملن�ج 

 املص�حة. 

�كيب، كما امل�ان والّزمان واملوضوع، فمن جانب الّسياق، وما ب�ن داخ�� وخار�ّ�، يمت
ّ
غة واللفظ وال�

ّ
طي األخ�� الل

�� خطابھ  �عا��  املن�لة األقرب ملراد هللا  ا�جميع  وتن�يل  ا�حكم،  املع�ى، واستنباط  الّداللة، وفّض  �غرض استكناه 

 املقّدس للبشر.

 �� كتاب "اإلمام"، أفضل   13المولعّل فيما أورده الّزرك�ىي �� محيطھ، من قول الشيخ عّز الدين بن عبد الّس 

تبيان ألهمّية الّسياق �� استجالء املراد اإلال��، إذ يقول: "الّسياق ُيرشد إ�� تبي�ن ا�جمالت، وترجيح ا�حتمالت، 

ذّما  �انت  و�ن  مدحا  �انت  املدح  سياق   �� وقعت  صفة  ف�ّل  االستعمال،  �عرف  ذلك  و�ّل  الوا�حات،  وتقر�ر 

َعِز�ُز   �عا��:�انت مدحا بالوضع، كقولھ  بالوضع، و�ّل صفة وقعت �� سياق الذّم �انت ذّما، و�ن  
ۡ
نَت ٱل

َ
َك أ ۡق ِإنَّ

ُ
﴿ذ

ِر�ُم ﴾
َ

ك
ۡ
 )14().49(الدخان/ ٱل

مراميھ، و�عّددت  دواعيھ  ت�اثفت  الّسياق  بمبحث  اهتمامي  أّن  هذه   والواقع  املشاركة،  هذه   �� أبرزها  أّن  غ�� 

صيقة لھ بالقراءة املقاصدّية فهو أداة فاعلة من أدو 
ّ
ا��ا ال يمكن لها أن تتحقق من دونھ، سواء �ان العالئقّية الل

من داخل النّص كسياق اآلية والّسورة... أو من خارجھ ،�الّسياق االجتما�� أو الثقا�� للّتن�يل، هذا من جهة، ومن  

فهو   ل�حكم،  وتحديده  للمع�ى  تناولھ   �� وجزم  حسم  أثبتھ من  ما  ثانية  وثيق -جهة  ارتباط  لھ من  ثبت  ما  باعتبار 

ا�خطاب�علو  وتحليل  النّص  لسانّيات  منظومة   �� د 
ّ

مؤك حضور  ومن  و�مقاصده،  القرآن  مَرُوًما    -م  غرضا  ُ�عّد 

 
أ�ي  -13 العز�ز بن عبد السالم بن  أبو محمد عبد  الدين  اف��، شيخ  هو عز 

ّ
الّسل�ي الدمشقي ثم املصري الش القاسم بن ا�حسن 

سنة   ولد  العلماء،  �سلطان  ّقب 
ُ
ل أو    577املذهب،  قضاء   578هـ  و��  االج��اد،  رتبة  و�لغ  املذهب،   �� و�رع  وصّنف  وأف�ى  دّرس  هـ، 

الك��ى والصغرى، واإلشارة القرآن، والقواعد  تفس��  م��ا:  ا�حسان،  املصّنفات  ا�جاز،   مصر، وصّنف  أنواع  �� �عض  اإليجاز  إ�� 
 هـ.  660واإلمام �� بيان أّدلة األح�ام، تو�� سنة 

 . 315/ص:  1وطبقات املفّسر�ن للداودي، ج:    235/ص 13. البداية والّ��اية، ج 209/ص 8انظر: طبقات الشافعّية الك��ى، ج 
  1421،  1د ثامر، دار الكتب العلمّية، ب��وت، لبنان، ط  الزرك�ىي، بدر الدين: البحر ا�حيط �� أصول الفقھ، تح: محمد محّم - 14

 . 357، ص:  4م، ج :   2000هـ/
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الكتاب  إ�� ش��ات طالت  أّدى  �� األح�ام  املع�ى وخلط   �� بس 
ُ
ل اليوم، من  �� واقعنا  ما �شهده  �� ظّل  ومست�جال 

 لقيمية واألخالقّية والتشريعّية وح�ّى العبادّية. العز�ز من خالل قراءات مغلوطة تتعّمد هدم املبا�ي القرآنّية ا

رع، أو �� املنفعة ال�ي   -وفق الغزا��   -وأّما من جانب املص�حة، وال�ي يرد �� �عر�فها
ّ

أّ��ا ا�حافظة ع�� مقصود الش

لعباده  ا�حكيم  ارع 
ّ

الش البوطي-قصدها  شريعات   -وفق 
ّ
الت  �� مراعا��ا  أهمّية  ع��  العلماء  إجماع  مّحل  ف�ي 

ريعة، دفعت إ��  ا
ّ

إلسالمّية، ع�� اعتبار أّ��ا من أبرز القواعد املقاصدّية ال�ي ذكرها ابن عاشور كقاعدة �لّية �� الش

ارع ا�حكيم ينحو نحو �غليب املص�حة �� جميع األوامر وا�خلق، ذلك  
ّ

ها مصا�ح، فالش
ّ
ريعة �ل

ّ
تداول القول بأّن الش

ده القرا�� �� فروقھ ح�ن وصف مراعا
ّ

 ة املص�حة بأ��ا عادة هللا �عا�� �� ا�خلق و�� وضع التشريعات. ما أك

ع��   النّص،  مع  والّتفاعل  للّتعامل  املتدّين  للفرد  الطبي��  االستعداد  إلبراز  األ�اديمّية  الّتفاصيل  هذه  نورد  نا 
ّ
إن

� ما  ذلك  حاالتھ،  �ّل   �� البشري  للوضع  امل 
ّ

والش العميق  اإل�سا�ي  الفهم  تّحقق  ذاتّية  خالل وسائط  ّجلناه 

 �� انخرطوا  مّمن  غ��هم  ع��  وحّ�ى  املتدّين�ن،  ع��  والنفسّية  الروحّية  وتداعيا��ا  ال�ارثّية،  األزمة  هذه  مالحظة 

العبد �جزه،  �� ظرف استثنائي استشعر فيھ  الّدي�ي، وُ�فّعل مقّوماتھ وخصائصھ،  قّداس عاملّي يجّسم املش��ك 

ات ا
ّ

 لعلّية، فهو وفق اآلية الكر�مة "رّب العامل�ن الرحمان الّرحيم".وضعفھ، وحاجتھ املاّسة لرحمة الذ

الشاط�ي  أّن  يخفى  وال  للّدين.  خصب  يّوفره من فهم  بما  ذاتھ،  املقاصد  علم   �� الّنظر  �عميق  دون  ذلك  يتّم  ولن 

ل790 وضع  خاللھ، من  القرآ�ي من  النّص  نقل  حيث  �� موافقاتھ،  العلم  ��ذا  االهتمام  توسيع  ّدشن  فظّي/ ه قد 

 من خاللھ.  -أّسس لھ األصولّيون من قبلھ-لغوي 
ّ
 إ�� وضع جامع/ ك�ّ� ال �ستقيم بلوغ غائّية الو�� والتن�يل إال

من   و�ّمكن  الّناس،  أحوال  بھ  تضيق  الذي  التقليدي  الفهم  تجاوز  ع��  القدرة  يمتلك  من  وحده  هو  املن�ج  فهذا 

ب�ن هموم البشرّ�ة أينما �انت، وكيفما �انت، كما هو حالها اليوم استجالء املعا�ي املمتّدة غ�� املّسطحة، وا�جامع  

 نتيجة تّف�ىي الو�اء اللع�ن. 

و�ن �ان ا�حرف بّوابة املع�ى، فالنّص ُملزم �� روحھ ال �� حرفھ، ولسنا من غالة املتّصوفة لننطق بذلك، لكّننا من  

يقول   أليس  لإليمان،  الفطرّ�ة  ا�حاجة  أو  الفطري  اإليمان  الّناس غالة  فطر  الّ�ي  هللا  "فطرة  و�عا��:  سبحانھ  هللا 
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نا من  15كما أّن الن�ّي محّمد ذكر: "�ّل مولود يولد ع�� الفطرة.."   ،30عل��ا ال تبديل �خلق هللا" الروم/
ّ
، إ�� جانب أن

�غدو  
ّ
و�ال الّنص،  مع  الواق��  الّتعاطي  "ضيق   غالة  حالة   �� اإلسالمّية،  العر�ّية  ا�جتمعات  غالبّية  عليھ   �� كما 

باع والتقليد، خشية الّزيغ عن ا�جماعة ولو �انت 
ّ
سك��وفر��ي" ب�ن معتقدا��ا، وحقائقها ا�حرفّية القائمة ع�� االت

�عت��ها بل  الّدين  روح  عن  ا�خارجة  غ��  الفطرّ�ة  تداب��ها  و��ن  حّق،  غ��  ع��  ا�جماعة  جوهره،   تلك  إ��  األقرب 

ات العلّية، ليستحضر
ّ

دون من�� أو جماعة أو حلقة،   -فأك�� ما ي�ون املرء ع�� صدق ح�ن �عاطيھ الفردي مع الذ

البقرة/ الّصابر�ن"  ر 
ّ

"و�ش إيديولو��:  قائد  أو  مذهب  إمام  بأعيننا"  155ودون  نك 
ّ
فإ رّ�ك  �حكم  "واص��   ،

ور/
ّ
التّ 48الط بالفرج واالنتصار وتجاوز األزمات، 40و�ة/، و"ال تحزن إّن هللا معنا"  ، وغ��ها من النصوص املّبشرة 

 واملرشدة لكيفّية إدار��ا فردّيا و روحّيا.

ففي زمن األزمات، �عود العبد لنقائھ األّول قبل مأسسة عالقتھ باملقّدس، فن�حظ تنامي عادة األذ�ار، واألدعية، 

ون املظالم،  ورفع  األمانات،  ورّد  �� والصّدقات،  هللا  إ��  جوء 
ّ

وال� والفرج،  الّرحمة،  آيات  الستحضار  العودة  �حظ 

حركة فطر�ة ذاتّية غ�� ملزمة، وال مرتبطة بثواب أو عقاب، قال �عا��: "فلوال إذ جاءهم بأسنا تّضرعوا" األ�عام/ 

ختلف، قال �عا��: "  ، و�� زمن األزمات كذلك تتوحد الفطرة البشرّ�ة �� االلتجاء إليھ ولو �انت �� وضع دي�ّي م43

 .65فإذا ركبوا �� الفلك دعوا هللا مخلص�ن لھ الّدين فلّما نّجاهم إ�� ال�ّ� إذا هم �شر�ون" العنكبوت/

ل ذا�ّي لإليمان، وما ب�ن 
ّ
فما ب�ن الفهم املقاصدي املّز�ي واملذ�ي للعالقة الفردّية ب�ن العبد والّرب، والّدافع نحو تمث

النق�ّ�   ال��ا�ي  وفكرّ�ة  املن�ج  فقهّية  مدارس  و�بلور  �ل 
ّ

ليش أحيانا،  عنھ  حّ�ى  وا�خارج  والتقليد  باع 
ّ
لالت املنتصر 

املؤمن نفسھ �حظة  ب�ن هذا وذاك يجد  الّدين،  باسم  املسلم�ن وتقتل  لتقسم  إيديولوجّيا  توظيفها  متشّددة وقع 

حيد وألصل األديان، وألصل اإل�سانّية، األزمة و�حظة ا�خوف، �� �عد آخر للّدين ولعالقتھ بّر�ھ، ُ�عد منتصر للّتو 

 �عيدا عن �ل ّشعائر التفرقة، وخالفات املذاهب، وعناد الفقهاء. 

 
كما أخرجھ أحمد �� سننھ، رقم   ، كما نجده �� �حيح مسلم. 1358حّدث بھ أبو هر�رة كما �� �حيح البخاري، رقم ا�حديث    - 15

 وغ��هم.  15589ا�حديث:  
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فأن ت�ون مسلما أو متدّينا ع�� وجھ العموم، �ع�ي أن تبلغ بفهمك للّدين، املن�ج اإل�سا�ي العميق، عندما تنتصر 

تفهم أّن العالقة الفردّية باملقّدس �� عالقة تحّفز   لعمقھ، و�جوهره، وعندما تّندد بضيق الفهم وتحّجره. عندها

الّدغمائية و�جهض �ّل امتداد  �عة 
ّ
الن ي 

ّ
�� ا�جماعة عن غ�� و��، من شأنھ أن �غذ أّن االنصهار  العقل، �� ح�ن 

 للفكر. 

نجح �� زعزعة �� إعادة �شكيل املسألة الدينّية والو�� ��ا، �� عمقها، و�� وسائطها، و�� أدوا��ا،    19  -نجح �وفيد  

التفس��ّية   املّسلمات  و�عدم  الفردّية،  املبادرة  تتوّسل  النّصوص  مع  جديدة  عالئقية  خلق  و��  املوروثة،  املنا�ج 

عودة    �� نجحت  الّدين"،  "رجال  مباركة  توّسل  عن  �عيدة  وحده  للنّص  قداسة  نحو  للعصبّية،  املغذّية  املوروثة 

مل، بأدوات ال�ورونا ال�ي دمرت الن�عة الفردية وجعلت البشر يؤمون بأن فردّية لألصل، للقراءة بأدوات الّرهبة واأل 

 خالصهم واحد. 

كما  ا�حياة،  قيمة  أمام  لھ،  حّراس  وال  معبد،  فال  املطلقة،  ا�حقيقة  يمتلك  أحد  ال  أن  اليوم،  كرونا  أزمة  أثبتت 

والتّف  والتّدبر  الّتأمل،  فعل  استحضار  إ��  املتدّين�ن  بمعظم  ا�حنة  هذه  هللا، دفعت  مل�وت  و��  ال�ون،   �� كر 

التقليدّية. ما   وقدرتھ وج��وتھ، متوّسل�ن لطفھ �عا�� ورحمتھ، بدافع ذا�ي فطري �عيدا عن �ّل أش�ال الوسائط 

برؤ�ة  النّص  حول  االلتفاف  وع��  الكر�م،  للقرآن  املقاصدّية  القراءة  تفعيل  ضرورة  ع��  أخرى  مرة  نؤكد  يجعلنا 

امينھ وألح�امھ، من دون تقد�س ملوروث أنتجھ أ�حابھ كفكر �شري مداره حول النّص،  غائّية، واستشرافّية ملض 

بتقد�سھ لذلك املوروث  للمقّدس األصل:    فالفكر اإلسالمّي  القراءة  ل فعل 
ّ
�غلق ع�� نفسھ منافذ اإلبداع، ويعط

�� حرمھ كهنوت جديد، ون 
ّ
وت� املعابد،  لھ  ّيدت 

ُ
الذي ش الفكر  إّن ذلك  الكر�م،  اليوم و�� ظل هذه    القرآن  أثبت 

البصري،   الّسم��  الّتواصل  يظهر أ�حابھ ع�� وسائل  األزمة، فقد  إدارة  إفالسھ ع�� مستوى  العاملّية،  ا�جائحة 

�ّس�ى   ملا  أو محلل�ن  العراق و�� سور�ا،   �� ال��ّية، داع�ن �جهاد مغشوش  بإطالال��م  التواصل االجتما��  ووسائل 

ض وال  حياء،  بال  الن�اح  رضاع  بجهاد  حول  فتوى  مقّدم�ن  كذلك  يظهروا  وقد  أخال�ّ�،  أو  دي�ّي،  أو  إ�سا�ي،  م�� 
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ساء، وحّ�ى ��  
ّ
الكب��، أو مبتكر�ن لنوع جديد من أنواع الّزواج، هذا دون ا�حديث عن إبداعا��م ا�خالدة �� شأن الن

 عقاب إال�ّ� ل
ّ
 تو�س جّراء منعها لوضع الّنقاب. شأن ال�ورونا، حيث تبّ�ن ألحدهم مثال، أّن هذا الو�اء ما هو إال

غ�� أّن هؤالء لم، ولن يظهروا، لدفع الّناس الذين يصنعون أمجادهم، نحو تقديم مّدخرا��م ألجل العمرة وا�حّج 

ونحن والعالم �� ظروف استثنائية ألغت ف��ا الّسعودية ا�حّج لهذه السنة كما ألغت -لإلسهام �� إنقاذ اإل�سانّية  

 املالي�ن من أتباعهم ومر�د��م لدفع مّدخرا��م تلك، ألجل إ�شاء مراكز ومخابر لألبحاث  لم يظهر   –العمرة
ّ

وا �حث

مؤّسسة   أد�ى  ��ا  توجد  ال  الّ�ي  باملناطق  غ��ها  لبناء  أو  املستشفيات  لتجه��  أو  البيولوجية،  والتحاليل  العلمية 

تدخل جار�ة  صدقة  هللا  عند  يحتسب  ذاك  صنيعهم  بأّن  و�قناعهم  عن  �حّية،  فضال  واآلخرة  الّدنيا  جّن�ي  هم 

الّتار�خ   يناهز -إدخالهم  �� تو�س، ما  الدينّية  الفارطة وفق وزارة الشؤون  الّسنة   �� بلغت  ا�حّج  ت�اليف  علما وأّن 

عوضا عن بناء م�جد يوجد غ��ه ع�� �عد مئات من    -حاّجا   11000  دت، وأّن عدد ا�حّجاج �ان قد ناهز  14000

 ثال لدينا أك�� من خمسة آالف ب�ن م�جد وجامع. األمتار، ففي تو�س م

ما أحيا الّناس جميعا.." املائدة/
ّ
، أو  32لم يظهر هؤالء لتذك�� مّتبع��م ومر�د��م بآيات من قبيل "ومن أحياها ف�أن

 . 1ليشرحوا و�بّينوا لهم معا�ي ودالالت طالعة القرآن" اقـــــرأ" العلق/

�وفيد   أّن  د 
ّ

يؤك ضمن    19  -مّما  سياسّية من  متعّددة،  مجاالت  و��  ا�حقائق  لعديد  �عر�تھ  هو  فيھ،  نجح  ما 

واجتماعّية وغ��ها، وم��ا ا�جال الّدي�ي، وتحديدا مجال املتعاط�ن مع القرآن الكر�م، والسّنة الشر�فة، واملوروث 

سعة من ا�جتمعات اإلسالمي عموما، من الّدعاة واملفت�ن ومن �عت��ون أنفسهم "رجال دين" يؤثرون �� شرائح وا

 اإلسالمّية. 

و  الفتنة  �شيوخ  هر 
ّ

ش كما  املقاصدي،  واملسلم  ال�و�ّي،  املتدّين  يدري،  ال  حيث  من  صنع  قد  اللع�ن  الف��وس  إّن 

�ّل  معدم�ن  اإل�سانية،  ومعا�ي  ا�حياة  ثقافة  حساب  ع��  أمجادهم  حّققوا  مّمن  املوت  ثقافة  صا���  االقتتال، 

 إكس�� حياة. أنفاس التحّرر املبثوثة �� 
ّ
 القرآن الكر�م، ذلك أّن الّدين ال يمكن أن ي�ون إال
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