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   "والتغليب التقريب نظرية "كتاب ف  مدارسة

 الريسون  أمحد الدكتور أتليف من

 بلكا  إلياس

 :ابلكتاب  تعريف:  مقدمة

 حول علمية لرسالة إعدادي أثناء كان"  والتغليب التقريب نظرية" كتاب  على فيها تعرفت مرة أول
 فيه وجدت حيث املباحث، من معترب عدد يف منه فاستفدت 1،"والفقه الشريعة يف االحتياط" موضوع
 مل لكنين 2.التغليب نظرية إىل استنادا   وذلك خالفية، مسائل يف موفَّقة وترجيحات هامة لقضااي مميزة معاجلة

 يف بدأت حني وذلك الحقة، مرحلة يف إال جماالهتا، وسعة آاثرها وعمق للنظرية احلقيقية األمهية جيدا   أع
  وابستمية  معرفية قضية الدراسة هذه يف عندي األوىل القضية وكانت الدولة، دكتوراه لنيل أطروحيت إعداد
 منذ فهمت وقد 3.منها اإلسالم وموقـف وشروطها املعرفة هذه وأساس املستقبـل بعض معرفة إبمكان تتعلق
 فيها، الشرعي الرأي وعن قيمتها عن فتساءلت التحقق، ونسبية ظنية معرفة املستقبلية املعرفة أن البداية

 حىت -سيأيت كما- ابستيمولوجيا   معرفيا   مؤلَّفا   أعتربه الذي الريسوين األستاذ كتاب  يف ضاليت بعض فوجدت
 .األكثر  يف  واألصول،  والفقه  احلديث  علوم  من  قاعدته  كانت  لو
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 اليت الكربى النظرايت إحدى عن الكشف البحث هذا يتوىل: "إنه الكتاب فكرة عن املؤلف يقول
 من كبري  عدد منها وينبع  حتتها ينضوي نظرية وهي اإلسالم، يف األصولية املنهجية املنظومة منها تتشكل
 تعطي نظرية وهي. اإلسالمي العلمي اإلنتاج يف وحتكمت اإلسالمي، التفكري وّجهت اليت والقواعد املبادئ
 عليها  حيتوي اليت  والعملية  العلمية  واملسائل  القضااي  من حيصى ال عدد  ملعاجلة ومنسجما    واسعا    منهجيا   جهازا  

 4."جديدة  ومشاكل  نوازل  ابعتبارها  املسلم،  العقل  وتواجه املسلمني،  تواجه  أو اإلسالم،

 أكمل على مبتغان حنقق قد عملية أو علمية أمور من إليه نسعى فيما أننا النظرية هذه وخالصة
 والقواعد األدلة به تشري مبا نتمسك فإننا والكمال، اليقني إىل الوصول علينا يتعذر حني لكن. وأمتها الوجوه

 غلب مبا األخذ أي التغليب، إىل صرن هذه، التقريب درجة فقدن فإذا. تلك اليقني درجة من قريب هو مما
 .اآلخر  االحتمال  إىل نلتفت  ومل... والصفات  واألحوال  املقادير  من غلب  ومبا  وصحته،  صدقه  احتمال

 وقد احلياة، جماالت كافة  ويف العلوم كافة  يف تسري ولكنها وبسيطة، صغرية تبدو قد  الفكرة هذه
 وثالثة مدخل يف الدراسة هذه فجاءت. خاصة اإلسالمية العلوم إطار يف دراستها على الكاتب اقتصر

 عرض عن عبارة األول الباب كان   ث . ابلنظرية املتعلقة املصطلحات أهم بدراسة املؤلف بدأ حيث أبواب،
 أدلتها  بذكر  النظرية  أتصيل  عن  الثاين  الباب  وجاء. واألصول  والفقه  احلديث  علوم  يف  النظرية  لتطبيقات  موسع
 بتطبيقات فيتعلق األخري الباب أما. عليها الواردة االعرتاضات ودفع  إشكاالهتا بدرس ث  والعقلية، النقلية

 .للنظرية جديدة

 الغالب، وهو للواقع، مطابقا   صوااب   يقع : فالعلم املهمة املصطلحات بعض معاين الكاتب حرَّر وقد 
 به، جازما   معتِقُده يكون : عنصرين من يتكون : واليقني االحتمال، يقبل إذن  فهو الغلط، فيه يقع  وقد 

 لليقني، واالصطالحي القرآين االستعمال يتطابق هلذا. لواقعه مطابقا   ذاته يف صحيحا   املتيقَّن األمر ويكون 
 من واآلراء، االعتقادات من راجحا   كان   ما هو الذي االصطالحي املعىن على اتفق: والظن  العلم، خبالف

 الظنون  أن  الكاتب قرر وهنا. أخرى استعماالت والقرآن  اللغة يف أن رغم قطعيا ، انتفاء   خالفه ينتفي أن  غري
 أو- متساويني احتمالني بني الرتدد هو إذ ومضبوط، حمدد االصطالح يف معناه: والشك القوة، يف درجات
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 عند هو: والرتجيح 5أوسع، اللغوي معناه لكن. الناظر عند  بينهما الرتجيـح من التمكن دون -أكثر
 هو وهذا املرجوح، وإهدار ابلراجح العمل لزوم يستتبع  املرجوح من الراجح وبيان  التعارض، قرين األصوليني

 .الرتجيح  من الغرض

 عندما:"أوهلا املعاين من عددا   الكاتب عند يعين: فالتقريب والتغليب، ابلقريب الكتاب عّرف وأخريا  
 االحتمال معها يتالشى والثبوت، الصحة من عالية درجة على وحقائق نتائج إىل والرباهني األدلة توصلنا

 فما. وافرتاض احتمال جمرد يبقى أنه غري االستحالة؛ دائرة يدخل وال متاما ، ينمحي ال كان   وإن  املخالف،
 قريبة  صورة  على  وتصوره  ما، أمر  إدراك:  واثنيها  6".التقريب  من  ضرب  هو  احلالة،  هذه  يف  به  حنكم أو  نعتقده

. التقريب حمل هو فليس األوىل، احلالة خالف اثبت، معلوم هنا املسألة فأصل. الكاملة احلقيقية صورته من
 من ممكن حد أقصى إىل قريب ما، حنو على املطلوب ابلعمل اإلتيان  وهو: العملي التقريب: هو واثلثها
 يف غريه على وتقدميه أمور، أبحد أو أمرين، أبحد األخذ هو: التغليب أما. واملنشودة املطلوبة الصورة

 يف فصَّلها العتبارات يشبههما مما سبق ما على املصطلحني هذين الباحث فضَّل وقد. ملزية االعتبار،
 .الكتاب

 

 الكتاب نظرية عرض :أولا 

 .اإلسالمية العلوم ف والتغليب التقريب نظرية تطبيقات :األول الباب

 اإلسالمية، العلوم خمتلف يف والتغليب التقريب مببدأ فعال   أخذوا قد العلماء أن بيان الباب هذا غاية
 . الباب  هذا  يف فصل  منها  علم  لكل الباحث  خصص العملية،  لطبيعتها  علوم ثالثة  يف يكون   ما  أظهر  لكنه

 
 

 جهة  من خصوصا   الريسوين، األستاذ قّرره ملا مطابقة نتائج إىل وتوصلت نفسها املصطلحات هلذه تعرضت االحتياط عن تايبك  يف 5
 من. إلياس بلكا،: انظر... آاثره وهلذا املتأخر، االصطالح يف املستقرة املعاين عن والقرآنية اللغوية  االستعماالت اختالف مالحظة

 210ص سابق،  مرجع وضوابطه، وأحكامه وحجيته حقيقته االحتياط،: اإلسالمية  الشريعة أصول
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 احلديثي اجملال ف :األول الفصل

 والضبط العدالة صفات يف قالئل الرواة من الُكّمل كان  ملا. والتجريح التعديل ف :األول املبحث
 العدل فهو الصفات هذه عليه غلبت فمن ابلتغليب، العمل إىل الرجال علماء اضطر فقد.. واحلفظ

 احلديث أئمة أن  إىل التنبيه ينبغي لكن. املرتوك اجملرح فهو القصور صفات عليه غلبت ومن الضابط،
 .التغليب  مطلق  ال  قواي ،  التغليب  يكون  أن  على  حيرصون

 تغلييب حكم تضعيفه أو احلديث تصحيح أن  الكاتب بنيَّ . والتضعيف التصحيح ف :الثان املبحث
 تتفاوت فهي الضعف، أو القوة يف واحدة درجة على ليست األحاديث إن  ث . يقيين ال -األكثر يف-

 .والضبط  العدالة  مراتب بتفاوت

 خرب معىن حتقيق يف عليه اطلعت ما أحسن من املبحث هذا يفيد؟ ماذا: الواحد  خرب: الثالث املبحث
 للتغليب ابرز مثال وهو 7.بينهما ما حد   أو املتواتر، وبني بينه والفرق الظن، أم العلم يفيد  وهل الواحد،
 .احلديثي

 

 الفقهي  اجملال ف والتغليب التقريب :الثان الفصل

 الظن على اعتمادا   األكثر الفقهاء كان  فقد للناس، العملية ابحلياة ارتباطا   العلوم أكثر الفقه كان  ملا
 األقرب اببتغاء أي األحكام، يف التقريب: أوالها للتقريب، حاالت ثالث وتوجد. ابلنظرية والعمل والرتجيح
 والقاضي اخلليفة يف املطلوبة الصفات يف مثال   هذا ويتجلى األوصاف، يف التقريب: واثنيها ابحلق، واألشبه
 واألمثل فاألقرب، األقرب حبسب يعمل وهنا. بعضا   أو كالا   تتخلف ما كثريا    شروطا   هلم فإن  والشاهد، واملفيت

 يف اخلالف وإمنا اثبتة، وأهنا حكمه، يعطى الشيء قارب ما: الفقهية القاعدة األستاذ حقق وهنا. فاألمثل
- الشرع حددها اليت املقادير أن مضمنه املقادير، يف التقريب فهي للتقريب الثالثة احلالة أما. التطبيقات

. بتمامها هبا اإلتيان  يتعسر قد  الناس، أعراف أو القضاء، حيددها اليت تلك وكذلك -املعدودة أو املوزونة
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. تقرييب تقدير فهو الثمار، يف ابخلرص العمل: األمثلة من حرفيا ، التحديدات هبذه التمسك واجبا   ليس وهنا
 وكثري. إجياهبا يف -الذهب كنصاب- الزكاة أنصبة بعض يف الطفيف النقصان  يؤثر ال الفقهاء بعض وعند 
 .اإلمكان  بقدر  التقريب  وجه على  مطلوب  القبلة  استقبال  أن  اعترب  منهم

 مىت متعني فهو واألحوال، املقادير يف التغليب: أوهلا جماالت ثالثة له املؤلف ذكر: للتغليب وابلنسبة
 ال والنادر الشائع، للغالب العربة: الفقهية القاعدة مصداق والتمييز، الفرز وتعذر والتبست األمور اختلطت

 اليت النية مسائل وحىت. العام أكثر يف حاهلا اعترب آن، يف ومعلوفة سائمة األنعام كانت  إذا كما.  له حكم
 ابعث خيتلط حني أنه اعترب الذي كالشاطيب  للتغليب، جماال   العلماء بعض فيها أوجد التام اإلخالص تتطلب
 .العبادات  ذلك  يف  مبا  للغالب،  احلكم  كان   اهلوى  ابعث  مع   الشرع

 واحد أساسها عديدة أشكاال   الفقه يف األقوى الظنون حتكيم يتخذ: الغالبة ابلظنون العمل: واثنيها
 .عليه والتصرفات  األحكام  وبناء األغلب  ابالحتمال  االعرتاف  هو

  اقتصر جوانب عدة يف يتجلى وهذا الفقهية، القواعد  جمال يف التغليب فهو للتغليب الثالث اجملال أما
 يف يكفي هل العلماء اختلف فقد . به القواعد وإثبات الظين االستقراء هو األول: جانبني على منها املؤلف

 أن واملالحظ منها؟ األكثر أم اجلزئيات من كثري  استقراء -ندر التام ألن األكثر وهو- الناقص االستقـراء
 إىل املستندة الفقهية فالقواعد ولذلك. أخرى يف متعذر أنه إال -قضااي يف ممكنا   كان  وإن - األكثر استقراء

 احلقيقة: "الكاتب يقول. ابلتطبيق يتعلق الثاين واجلانب الثبوت عن هذا. ظنية تكون  الناقصة االستقراءات
 وجند إال قاعدة من فما. صيغتها عموم يقتضيه كما  اتما   اطرادا   مطردة واحدة قاعدة جند  نكاد ال أننا

 استثىن كبريتني،  قاعدتني خالل من ذلك وبيان 8".مقتضاها من ومستثناة عنها خارجة عديدة تطبيقات
 يزول ال واليقني مبقاصدها، األمور: الفقه قواعد  وأوسع أهم من كوهنما  مع  الفروع، من كثريا    منهما العلماء
 .ابلشك
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 .األصويل اجملال ف والتغليب التقريب :الثالث الفصل

 دالالهتا يف واحدة درجة على ليست الشرعية النصوص أن ذلك. الدللت ف :األول املبحث
 درجة حبسب الشرعية والنصوص األلفاظ ترتيب على األصوليني عامة دأب هنا ومن. معانيها ووضوح

 اخلفي: هكذا النصوص رتبوا حني األحناف فعل كما  فيها، االحتمال مقدار وحبسب غموضها أو وضوحها
 جماال   للظنية أن  جتد  ولذلك. فاحملكم فاملفسر فالنص الظاهر: هناك ابملقابل ث فاملتشابه، فاجململ فاملشكل

 .ذلك  وحنو واخلصوص،  العموم  مسائل ويف  والنهي  األمر  داللة  يف  واسعا  

 العلَّة إثبات جهة من هو فيها االحتمال أكثر لكن ظن، األقيسة وأغلب. القياس ف  :الثان املبحث
 أحيان   التنصيص يكون املنصوصة العلل ففي. خاصة اجلانب هبذا هنا املؤلِّف اعتىن وهلذا عليها، يقاس اليت
 يف خاصة أوسع، االجتهادية العلل يف والتغليب التقريب وجمال. التنبيه أو اإلمياء مسلك يف كما  قاطع  غري

 احلكم، لتعليل صالحيته للمجتهد أخال قد  عّلة املعترب الوصف يكون وهنا. واإلخالة املناسبة مسلك
 ظن حلصول طريق أوسع ولعل. الظن هذا حيقق موجب أو دليل أبي الظن، بغلبة اإلخالة هذه وتتحقق

 وهناك. علة املفرتض الوصف وبني تعليله املراد احلكم بني تناسب وجود أي املناسبة، هو اجملتهد لدى العلية
 .أصلني بني  النازلة  ترتدد  حني  وذلك  األحكام،  بني  الشبه  هو الظين  التعليل  يف آخر  مسلك

 التقريب فيه يتجلى ما أكثر هو الرتاجيح ابب: "املؤلف يقول. الرتجيحات ف :الثان املبحث
  9."وتغليب تقريب كله  والتطبيقي، األصويل بشقيه الباب، هذا إن : قلت إذا مبالغا   لست بل والتغليب،

 .أقوى  الظن  يف كان   مبا  التمسك  هو الرتجيح  طريق ألن وذلك

 

 .النظرية أتصيل :الثان الباب

 .النظرية أدلة :األول الفصل
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 القرآن من النظرية أدلة لبعض بيان املبحث هذا. والتغليب ابلتقريب العمل أدلة :األول املبحث
 الغالب يف هبا يقرتن  اليت األمارة أو احلالة ابملظنة واملقصود. والبداهة والضرورة املظنة ومن واإلمجاع، والسنة

 على البناء احلقيقة يف يقصد كان  وإن  الغالبة، املظنات على أحكامه من كثريا    الشرع بىن وقد. معني أمر
 .الغالب  يف هلا  املقارنة  األمور

 ال والتغليب التقريب صور بعض أن  األول الباب أثبت. واعرتاضات إشكالت :الثان املبحث
 لألحكام والتنفيذي التطبيقي املستوى على خصوصا   عليه متفق النظرية جماالت بعض أي فيها، خالف
 من أكثرهم جدا   قالئل  أفراد عن صدر خالف ألنه اجلمهور، عند الباقي يف ابخلالف يعتد  وال. الشرعية

 مبدأ رفض يف تنحصر هؤالء اعرتاضات وتكاد. والظاهرية والشيعة كاملعتزلة  الشاذة، أو املبتدعة الطوائف
 . عموما    والرأي  خصوصا ،  القياس  ورفض الواحد،  خبرب العمل  إنكار يف مثال    ذلك  يتجلى.  الظن  بغالب  العمل

 نعم قال فمن مصيب؟ -الظنية الفقهية الفروع يف- جمتهد كل  هل مسألة النظرية إشكاالت ومن
 األوسع اجلمهور لكن. ظنه على غلب مبا األخذ غري يُكلف مل اجملتهد  وأن ابلظن العمل مشروعية من انطلق
 دليل وال حكم ال إذ الظنية الشرعية األحكام إنكار هو اآلخر الرأي مآل ألن واحد، املصيب أن إىل ذهب

 يف املؤلف أفاض وقد. فقط الفقيه ظن من ينبعان واحلرمة احلل بل معني، حكم هلل وليس اجملتهد، ظن إال
 أخطأ وإذا أجران، فله فأصاب احلاكم اجتهد  إذا: حديث هو هنا الفصل القول أن معتربا   الرأي هذا مناقشة

 10.واحد   أجر  فله

 

 .والتغليب ابلتقريب للعمل العامة الضوابط :الثان الفصل

 وقد. وشروطه حدوده له علمي ظن هو بل ظن، مطلق هو الدين يف املعترب الظن أن  النظرية تعين ال
 :العامة  الضوابط  ذكر  على  هنا املؤلف  اقتصر

 
 هريرة  أيب عن واألربعة العاص، بن عمرو وعن هريرة أيب عن الشيخان  رواه 10



. ابلظن فيها العمل يشرع أي. والتغليب التقريب فيه جيوز مما املسألة تكون أن : األول الضابط
:  للشريعة العامة واألصول الكرمي، القرآن وإثبات العقائد، أصول: هي القطع  إال فيها جيوز ال اليت والشرعيات

 .الكربى  الفقهية القواعد   وبعض  للشريعة،  العامة  واملقاصد   التشريع،  كمصادر

 . التام  والضبط  اليقني  يتعسر  أو  يتعذر  أن:  الثان الضابط

 جيوز ال -لنياالحتما أغلب عن عبارة هو الذي- فالظن. معترب دليل إىل االستناد: الثالث الضابط
 .بدليل  إال  اتباعه

 . للمسألة  مكافئا    الدليل  يكون   أن :  الرابع الضابط

 ظنا   يكون  أن وإما يقينيا ، يكون أن  إما فاملعِارض. منه أقوى هو ما يعارضه أال: اخلامس الضابط
 . األقوى  والظن  اليقني  العمل  يف  ويقدم  دونه،  ما  اعتبار  يسقط  احلالتني  ويف.  أقرب وتقريبا    أقوى

 أفضل من الدرس وهذا. العفو حكم يف يعترب الذي اليسري حبد الضابط هذا يتعلق: السادس الضابط
 .الكتاب  مباحث

 .للنظرية جديدة تطبيقات :الثالث الباب

 .واملفاسد املصاحل جمال ف والتغليب التقريب :األول الفصل

 .وتصنيفها املصاحل متييز ف والتغليب التقريب :األول املبحث

 توجد  ال أنه يف والشاطيب القرايف لرأي أميل والكاتب. التغليب أساس على تعترب واملفاسد  فاملصاحل
 والتغليب التقريب ويكون . ذاك من وشيء هذا من شيء فيه شيء كل  بل حمضة، مفسدة وال حمضة مصلحة

 . املتعارضة  واملفاسد   املصاحل  بني  التغليب  يف يكون   كما.  املصاحل  ترتيب  يف

 األساس، هي املصلحة كانت  وإذا. املتعارضة واملفاسد املصاحل بني  التغليب معايي  :الثان املبحث
 كما- احلر العقلي التقدير أو التشهي مبطلق آخر على أمرا   يغلب أن  ألحد ليس أنه على ينبه الباحث فإن 



 احرتام: هي املعايري وهذه. وتلتبس القضااي تتشابك حني خصوصا   ومعايري، موازين لذلك بل -الطويف ظنه
 الفصل يف تفصيله سيأيت مما الزمن، يف وآاثرها ومقدارها نوعها ومراعاة املصلحة، ورتبة الشرعي، النص
 .الثاين

: ولوازمها واملفاسد  ابملصاحل العناية متام من إن . وسدها الذرائع فتح ف التغليب :الثالث املبحث
 تفتح قد  فالذرائع الوسائل، اعتبار الشريعة تضمنت ولذلك. مينع  أو إليها يوصل وما وذرائعها أبسباهبا العناية

 فلنسبة اإلفضاء، هذا يف االحتمال درجة على بناء   وأيضا   نتائج، من إليه تفضي ملا تبعا   تسد، أو للمكلفني
 .اخلمسة  األحكام  أبحد  الذريعة  على  احلكم  يف  حاسم دور  هنا  االحتمال

 ابلنتائج عالقتها يف والوسائل الذرائع مبوضوع عالقة وهلذا الوسيلة؟ تربر الغاية هل :الرابع املبحث
 .والغاايت

 .األغلبية حكم :الثان الفصل

 وقد. والسنة والسرية القرآن  من الشرعية، األدلة سياق يف األغلبية مسألة: األول املبحث موضوع
 ألهم فيه عرض وردود، اعرتاضات: الثاين واملبحث. وبشروطها مواضعها يف ابألغلبية االعتداد الكاتب اختار

 الرسول ومنـزلة احلديبية صلح عن وحتدث القرآن يف املذمومة األكثرية معىن فبني األغلبية، أهدر من آراء
 ابلكثرة الرتجيح حكم عن كان   الثالث واملبحث. ابملوضوع الصلة ذات الراشدين اخللفاء تصرفات وبعض

 .وجماالته  ابألغلبية  العمل أمهية  يف:  والرابع .  العلماء  عند 

 

 .األطروحة ف مميزة مباحث :اثنياا 

 الريسوين، األستاذ كتاب  يف املمتازة البحوث بعض على أنّبه أن  املدارسة هذه من اجلزء هذا يف أريد 
 احلقيقيني العلماء ميزة وهذه. اإلسالمية علومنا يف جديد من محلته وما اجليد  مبستواها نظري لفتت وقد 

 النظر بدقة بل والكالم، احملفوظ بكثرة ال حمقق، عامل فاملؤلف. العصيبة ظروفها يف كثريا    األمة حتتاجهم والذين



 اليت القضااي أهم وهذه. معا   والواقع، واملقاصد  النصوص مراعاة يف والوسطية االختيار وصواب الفهم وعمق
 :  ومدارستها  معاجلتها يف الكاتب  تفّوق

 

 :والظن  اليقني بني  الواحد خرب.  1

 أن وهي. العلم أهل من كثرة  فيهم مبن عنها، الناس غفل ما أكثر ما عظيمة، قاعدة املؤلف قّرر بداية
 اجتهادي اجملال هذا أن  أي. األصل يف تقرييب أو تغلييب حكم التضعيف أو ابلتصحيح احلديث على احلكم

 11.وبشري

 األئمة مذاهب بتحقيق وبدأ فيها، كبري  تضارب وجود الكاتب الحظ الواحد، خرب مسألة يف ث 
 اليت والنتيجة. والظاهرية حزم ابن ملوقف تعرض ث الشافعي، عند العلم معىن ذلك ثنااي يف مبينا األربعة،

 واالختبار، التمحيص عند أيدينا يف يتحصل ال وهكذا: "... التأمل على وتبعث مهمة األستاذ إليها انتهى
صلى هللا  هللا رسول إىل العدل الواحد خرب يعترب حاسم، صريح صاحبه، إىل النسبة اثبت واحد، قول إال

 12."حزم ابن  قول  هو  يقينيا ، قطعيا    إال  يكون  ال عليه وسلم

 عاما   املتقدمني عند  معناه كان   بينما إذ العلم، مفهوم يف الواقع  اخللط املسألة يف اخلالف عمق ومما
 أنكر فمن. اليقني يفيد  ما على الرابع، القرن  منذ  خصوصا معناه، ُقِصر دليل عن الناشئة املعرفة عن عبارة
 ألنه خلط، مصدر املتواتر، يقابل مبا الواحد خرب تعريف وكذلك. الثاين املعىن قصد العلم   الواحد خرب إفادة
 .متعددة  أنواعا يضم  هبذا

 الواحد  خرب أن  شك فال العام، األول مبعناه العلم أما: "املؤلف قال كما  هو هنا اخلطاب وفصل
 أهنا على  إمجاع  هو  إمنا  اآلحاد  أبخبار  العمل  وجوب على  اإلمجاع  إن:  قلت  إذا  مبالغا   أكون ال..  و...  يفيده
 ال ما ومنها يفيده، ما األخبار فمن التام، اليقني هو الذي اخلاص، مبعناه العلم أما. علم مضموهنا وأن علم،

 
 . واالختالف االجتهاد يدخله والتضعيف التصحيح جمال أن  أي املسألة، هذه يف أوسع حبثا   أُعد 11
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 ومفيد  القوي، للتغليب مفيد فهو لليقني، مفيدا   يكن مل إن العلماء، صححه ما أكثر أن شك وال. يفيده
 13.."التقريب  لدرجة

 

 :والنسبية الظنية بني الدين  وأحكام النصوص.  2

 ألن  التقريب، نظرية يف وحمورية مهمة وهي 14كتابه،  من متعددة مواطن يف القضية هلذه املؤلف تعرض
 يف النظرية لتطبيق واسعا   اجملال يفسح -دالالهتا حيث من- الشرعية النصوص يدخل االحتمال أبن القول

 األستاذ قاله ما الباب، هذا يف وأحكمه الكالم أدق من أن عندي شك وال. النصوص من كثري  فهم
 معانيها حتديد  يتعذر النصوص من كثريا    أن  وهو إنكاره، ميكن ال الذي الواقع  هذا وأمام: ".... الريسوين

 موقف على عاشور ابن العالمة تعليق املعىن هذا يف ونقل 15."والتغليب التقريب سبيل على إال وأحكامها،
 أصول غري يف- كلفنا ما هللا أن  واحلق: "قال فيه، اخلطأ خشية القرآن  تفسري عن التورع يف املبالغني
 16."فيه  املستند   أنواع  حسب على  متنوعة  واألدلة  األدلة،  إىل  املستند   الظن  حصول  من  أبكثر  -االعتقاد

 ليست االجتهادية واألحكام الظنية األدلة أن يف األصوليني مجهور مذهب مع هذا يتعارض وال
 يبقى ذلك رغم لكن. املسألة يف هللا حكم اجملتهد  هذا لتلمس نتيجة هي بل نفسه، اجملتهد  من ونبعة إضافية
 إمجاال   النصوص بعض يف إن  حىت الظنية، األحكام الشرع يف توجد  ملاذا إذن : الكاتب أورده كبري  إشكال

 ؟  يرتفع   يكاد  ال  ذاتيا  
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 عليها مرَّ  فقد األجوبة بعض املؤلف ذكر ولئن الكتاب، أسئلة أهم من هي -نظري يف- القضية وهذه
 ندرا   الكاتب أاثرها اليت املسألة وهذه. معلقا   -وصفه حدّ  على- اخلطري السؤال هذا ترك مفضال   سريعا   مرورا  

 17.خسرو منال    احلنفي  األصويل  النادر  هذا  ومن -علمي  حبسب- غريه  ذكرها  ما

 إمجاال   النصوص بعض يف أن أعين الريسوين، األستاذ ذكرها اليت نفسها النتيجة هذه إىل توصلت وقد 
 عمري، من جزءا   دراستهما يف صرفت هامتني قضيتني خالل من وذلك. مقصود فكأنه يرتفع، يكاد ال

 :كتابني  فيهما  وأّلفتُ 

 .  بنيِّ   واحلرام بنيِّ   احلالل  حديث  وحمورها  وأحكامها،  الشبهات  قضية-1

 18.صعبا    فيها  القطع  كان   ولذلك حمتملة، فيها  فالنصوص  السببية،  العالقة  قضية-2

 إىل حتتاج معقدة، ولكنها مستعجلة، قضية. النصوص بعض يف اإلمجال استمرار قضية أن واملقصود
 .الدين  يف  القدم  راسخ وعامل  مقتدر،  ابحث

 يف- الطوائف كل  ولذلك. النص مع الظين التعامل مشروعية تقرير هي هنا وفائدهتا النظرية، إىل نعود
 إىل يفضيان  والقياس الظن أن  من الشيعة وبعض الظاهرية متسك رغم ابلظن، للعمل تضطر -اإلسالم

 الحظ وقد  ،.الظَّنَّ  ِإالَّ  يـ تَِّبُعون   ِإن (: 23: النجم) سورة يف كما  مذموم، وهو الدين، يف االختالف
 لالحتمال النصوص  أكثر قبول  يف تقدم  كما- ذاهتا  الشرعية  النصوص  فهم  يف حىت واقع   اخلالف  أن  الكاتب
 على حيمل أن بد  ال والسنة القرآن  يف االختالف فذم ولذلك. بشرية ضرورة اخلالف هذا إن  بل -الداليل

 من يالزمه ما على حمـمول هو أو. والقواطع  األصول يف كالنـزاع  خمصوص، اختالف أنه إما: معنيني أحد
 .يزيده  بل  اخلالف  يرفع  ال الراجحة  ابلظنون  والعمل  القياس  منع  فإن  ولذلك. والتفرق  التخـاصم
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 :اجملتهدين  تصويب مسألة.  3

 فيما طرف كل  ودوافع  فيه، واملذاهب اخلالف حقيقة صاحبه فيه حقق الكتاب، مباحث أهم من هذا
 .هذه  التصويب  ملسألة  أوسع  لدراسة  أساسا   املبحث  هذا  يكون   أن وميكن.  أقوى رآه  ما  رجح  ث  إليه، ذهب

 األصوليني من األعظم اجلمهور هم. واحد  الظنية الفروع يف املصيب أبن  القائلني أن األستاذ اعترب وقد 
 معتزلة إىل اثبتة فهي ابلتصويب، القول نسبة حّرر ث. الشافعي حىت األربعة، األئمة فيهم مبا والفقهاء،

 .حنيفة أيب  إىل صحتها  وعدم األشعري،  احلسن  أيب  إىل  نسبتها  املؤلف  ورجح البصرة،

 نقده ث -الفكرة يف غلوا   وأكثرهم املصوبة أهم وهو- الغزايل حامد  أيب رأي ببسط الكاتب واعتىن
 موضحا   عقليان، ال شرعيان والتقبيح التحسني: األشعري ابألصل الرأي هذا عالقة عن وكشف واسعا ، نقدا  

 أن  املؤلف يعتقد وال. فقط اجملتهد بظن العربة بل النازلة، يف معني حكم هلل ليس أنه إىل النظرية مآل أن
: قال. مقدامة اجتهادية بروح عللهم ملعاجلة وأجنع  العصر هذا يف املسلمني حلال أنسب ابلتصويب القول
 يف له وأن الوجوه، بعض من مصيبا دائما يعتربونه بل االجتهاد، يف املخطئ يؤمثون ال املخطئة" ألن ذلك
 يسمح ابلتخطئة القول إن بل. ونقضها املتقدمة االجتهادات مراجعة مينعون وال. أجرا   احلاالت مجيع 

 كلها السابقة االجتهادات يعترب الذي ابلتصويب القول به يسمح مما أكثر والنقض والنقد  ابملراجعة
 19.."صوااب  

 

 :عنه املعفو اليسي ضابط.  4

 الفقهية  القاعدة  وفق  مقامه، فيقوم  أصله، من قريبا    الشيء  يعد  مىت:  سؤال  الكتاب  مباحث  أجود  ومن
 وجه على هلا ضابط ال معضلة –املؤلف وصفها كما- القضية فهذه" حكمه؟ أُعطي الشيء قارب ما"

 .ذلك  الفقهاء  يضبط  ومل.  التحديد 

 
 األمة،  آاتب سلسلة ،اخلالف مسائل يف إنكار ال: آاتب وانظر. 221ص سابق، مرجع والتغليب، التقريب نظرية. أمحد الريسوين، 19
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 يغتفر ولذلك. النطاق واسعة الفقهاء عند  وتطبيقاته الشرع، يف اثبت أصل اليسري عن التغاضي إن
 وأبرز بقليل، وقتها عن الزكاة وتعجيل القضاء، يف اليسري، والغضب العقود، يف اليسرية، واجلهالة اليسري الغرر

 قول مفهوم من أخذوه كأهنم  الثلث، دون  مبا القضااي من كثري  يف اليسري حتديد هو الباب هذا يف جنده ما
 فسخ حق للمتضرر إن  الفقهاء قال ولذلك. كثري  والثلث ابلثلث، أوص: لسعد  عليه وسلمصلى هللا  النيب
 .الثلث  إىل يصل  فيه  العيب  كان   إذا  البيع 

. لليسري كسقف  الثلث على حتصى ال أمور قياس يف الفقهاء اسرتسال -حق عن- الكاتب نقد وقد 
. الفقهي تراثنا يف -ندر أو- قليل النقد  هذا ومثل. شيء كل  يف ابلثلث التحديد  ميكن ال أنه شك ال إذ

 .عنه املعفو  لليسري والقواعد   الضوابط  من جمموعة الريسوين  األستاذ  وضع   لذلك
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 أو مصلحتان  -الظاهر وحبسب تقريبا  - تتساوى أن  ميكن بل تتعارض، قد  واملفاسد  املصاحل إن
 يف- وأصله للتخيري، هنا يضطر: العلماء وقال. الوجوه مجيع  من وذلك ومفسدة، مصلحة أو مفسداتن

،  الواجب  -الشرع  .للقرعة  اللجوء  جاز متعددين أبشخاص  األمر  تعلق  وإذا.  وحنوه  املخريَّ

 على بناء   وذلك الرتجيح، هو التعارض يف األصل كان  لذلك الوجود، قليلة التام التساوي حالة لكن
 :املوازنة  فقه  أساس  اعتبارها  ميكن  واليت  الكاتب  نظمها  اليت  اخلمسة  املعايري  وفق  التغليب،  قاعدة

 حبيث مفسدة، درء أو مصلحة -بد وال- يتضمن الشرعي فاحلكم. الشرعي النص: األول املعيار
 األحكام اختالف مبقتضى مصلحة على مصلحة ترجح قد  ولذلك. واحلكم املصلحة بني تكافؤ يوجد

 على وحرام واجب، على واجب رجحان ميكن بل املندوب، على الواجب يرجح كما  املصاحل، هلذه الشرعية
 .حرام



  فإذا . املهر: حاجياته ومن. النسل حفظ به ألن  ضروري، مثال   فالزواج. املصلحة رتبة: الثان املعيار
 .احلاجي  على  الضروري  قّدمنا  منه،  مانعا    فأصبح  نفسه  الزواج  مع املهر  تعارض

 احلاجي، مع  كالضروري:  خمتلفتني رتبتني من مصلحتان تتعارض ال هنا. املصلحة نوع: الثالث املعيار
 مع بعضها  اخلمس،  الضرورايت  إىل  تنتمي  اليت  -نفسها  الرتبة  من- املصاحل  تتعارض  بل  التحسيين،  مع وكهذا
 . بعض

 هذا أمثلة ومن. اليسري الضرر من ابالعتبار أوىل الكثري اخلري أن أي. املصلحة مقدار: الرابع املعيار
 على العامة املصلحة وتقدمي  احلروب، يف املسلمني أبسرى الكفار وترتس للسفينة، اخلضر تعييب: املعيار

 .اخلاصة

 فقط، أمرها أول عند مقدارها وإىل املصلحة إىل النظر ينبغي ال أي. الزمين االمتداد: اخلامس املعيار
 على احلكم يتم -واملستقبلي اآلين- النظرين جمموع ومن املتوقعة، املستقبلية آاثرها خالل من أيضا تعترب بل

 عمرها يف احملدودة األخرى على البعيد  واألثر الطويل االمتداد ذات املصلحة تقدم هذا وعلى. املصلحة هذه
 أين واسعة جناحات اإلسالمية الدعوة حققت بسببه الذي احلديبية صلح: الفقه هلذا مثال وأعظم. وأثرها
 .فيها  واالعتمار  مكة دخول  مصلحة  منها
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 الكاتب تكلم وهنا. فتحها يف ال الذرائع  سد يف -تظهر ما أكثر- تظهر ابلتغليب العمل إىل احلاجة
 محله جديد أهم أن غري. نفيس كالم  وهو خاصة، القرآن  ومن شرعية، نظر وجهة من اخلوف معىن عن

 20:املفسدة  إىل الذريعة  إفضاء لدرجات تقسيمه  هو  الذرائع   سد   موضوع  يف  الكتاب

 
.  هشام الربهاين، تابك  وهو الذرائع، موضوع يف املعاصرة الكتب أهم أحد يراجع أن  ميكنه التقسيم هذا أمهية يفهم أن  القارئ أراد إذا 20

 ينقص  ان ك  ما هو ابلضبط التقسيم هذا أن  -ابملقارنة– وسيالحظ. 1995 الفكر، دار: دمشق اإلسالمية، الشريعة يف الذرائع سد
 . املتخصصة الربهاين أطروحة



 واإلفضاء إليها؛ املتذرع املفسدة يف الوقوع متاما يساوي الذريعة يف الدخول حيث: احملقق اإلفضاء
 الذريعة أن  أي: الغالب واإلفضاء الشرعي، التغليب مقتضى فهذا الوسيلة، مشروعية يف يؤثر ال وهذا: القليل
 بني خالف جزئياته ويف فيه وقع  وقد . والغالب األصل تعارض من لون  فهذا. املفسدة إىل الغالب يف تؤدي

 املالكية الرؤية لتحقيق األستاذ عقد وقد . مبنعه املالكية تفرد الذي وهو: الغالب غري الكثري واإلفضاء العلماء؛
 بني العالقة: الذرائع  يف احلديث توابع  ومن. ابملطلوب ووافية مركزة صفحات.. أصوهلا وبيان  املوضوع يف

 .املشروعية  حيث من والغاية،  الوسيلة
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 من فإنه. وعالّته عمومه على" الوسيلة تربر الغاية" مبدأ قبول املمكن غري من كان   إذا أنه املؤلف اعترب
 أحكام على للغاايت أتثري لكل إنكار من اإلسالميني الكتاب بعض كالم  إليه يتجه ما كذلك  السليم غري

 بل كذلك،  املسلمني حنن عندن ليس -األمري كمصلحة- نبيلة غاايت ميكيافيلي يعتربه ما إن بداية.الوسائل
 املسلم حلياة التفصيلية الغاايت فإن ولذلك. العليا هي -نبيه وسنة كتابه  يف ممثلة- هللا كلمة  تكون  أن غايتنا
 بعض تباح أن  ميكن الشرع ويف. يسلكها اليت الوسائل وكذلك الشرع، من مشروعيتها تستمد أفعاله ومجيع 

 الشروط من حمدد إطار يف وذلك غاايهتا، إىل ابلنظر املشروعية حكم فتأخذ  املشروعة، غري الوسائل
 حاصر حني لكن. سبحانه هللا يقره ال األرض يف فساد املزروعات وإحراق األبنية ختريب أن  مثاله. والضوابط
 م ا﴿: ذلك على الوحي أقرهم وقد  وحتريقه، خنيلهم بعض قطع  إىل عمدوا اليهود، من النضري بين املسلمون

 تدبري فهذا(. 5: احلشر) ﴾اْلف اِسِقني   و لُِيْخزِي   اّللَِّ  ف ِبِإْذنِ  ُأُصوهِل ا ع ل ى ق ائِم ة   تـ ر ْكُتُموه ا أ وْ  لِّين ة   مِّن ق ط ْعُتم
 إىل حاجة أالَّ  املسلمني قائد قّدر إذا ولذلك. كيدهم  ورد املتآمرين لردع جاء األصل، خالف على استثنائي

 ختربن وال مثمرا ، شجرا   تقطعن وال: ".. أمرائه لبعض بكر أيب وصية يف كما  األصل، إىل رجع  التدبري هذا
 ..."عامرا  



 فيجوز احلرب، أحوال يف األصل يف املمنوعة الوسيلة تسوغ شرعا   املعتربة الغاية أن الكاتب استقرأ ث 
 الظفر؛ مسألة الفقهية أمثلتها ومن: قلت. شرعا   املستحقة احلقوق استخالص ويف مثال ؛ الكذب فيها

 .والعدوان  الظلم  دفع  يف  وكذلك
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 يف ابألغلبية  االعتداد  مسألة أن الكاتب  قرر  وقد.  النظرية  تطبيقات  بينت  اليت  الفصول  أحسن  من هذا
 مدح يف تعاىل كقوله النصوص، ببعض هلا االستشهاد ميكن ولذلك. استنباطية اجتهادية والقرار الرأي

نـ ُهمْ  ُشور ى و أ ْمُرُهمْ ﴿: املومنني  ملكة لسان على وكقوله. األغلبية اتفاق ذلك وأقل ،(38: الشورى) ﴾بـ يـْ
 التنويه سبيل على القرآن يف قصتها سيقت فقد(. 32: النمل) ﴾ت ْشه ُدونِ  ح ىتَّ  أ ْمر ا ق اِطع ة   ُكنتُ   م ا﴿: سبا  

 يقع  ومل القرآن يف وقعت حكاية كل  ألن لتصرفاهتا، مباشر غري تصحيح ذلك ويف تدبريها، وحسن بتعقلها
 ملراعاة االستدالل يف الريسوين األستاذ توسع ث. الشاطيب قال كما  صحتها، على دليال   ذلك كان  فيه، ردها

 الكرمي النيب كان   حيث واخلندق، وأحد  بدر غزوات يف خاصة ،صلى هللا عليه وسلم النيب سرية من األغلبية
 .التشاور  هذا نتيجة  واحرتام  أصحابه  مع التشاور  يدع  ال

 ال واألكثرية الكثرة إن : قوهلم منها خاصة األغلبية، أهدروا من اعرتاضات دفع  يف الكاتب أجاد وقد 
 و م ا﴿(.  116:  األنعام)  ﴾ُيِضل وك    األ ْرضِ   يف   م ن أ ْكثـ ر   ُتِطعْ   و ِإن ﴿:  والقدح  الدم  سياق  يف إال  القرآن  يف أتيت

ثْـر ةُ   أ ْعج ب ك   و ل وْ  و الطَّيِّبُ  اخلْ ِبيثُ  ي ْست ِوي الَّ  ُقل﴿(. 103: يوسف) ﴾مبُْؤِمِنني   ح ر ْصت   و ل وْ  النَّاسِ  أ ْكثـ رُ   ك 
: قال الكثرة، ملطلق إهدار من يتصورون  كما  ليس مثال األخرية اآلية هذه فمعىن(. 100: املائدة) ﴾اخلْ ِبيثِ 

 واخلبيث النجس، القذر وهو احلرام هو األشياء من واخلبيث واخلبيث، الطيب بني املساواة تنفي إمنا اآلية"
 خبائثها من خري قليلة، كانت  ولو واألشياء، األموال من فالطيبات هذا وعلى. واملنافق الكافر هو الناس من
 فيها وإمنا للكثرة، مطلق إهدار فيها وليس الكثرة، على للقلة مطلق تفضيل أبدا   اآلية يف فليس. كثرت  ولو



 سائر تفسر األساس هذا وعلى. الكثرة ال اخلبث هو إذن اآلية أهدرته فالذي 21."اخلبيثة للكثرة إهدار
 هذه كثرهتم  أن  على لتنبه فاسقون، وأهنم يؤمنون  وال يعلمون ال أبهنم وتصفهم الناس، أكثر تذم اليت اآلايت

 جمال عن خاصة بصفة تتحدث كانت  يعلمون ال أبهنم الناس أكثر وصفت اليت اآلايت إن  ث.هلا قيمة ال
 جاء اليت اآلايت بعض أن على. األنبياء إىل فيه حيتاج جمال وهذا االستقراء، ذلك على يدل كما  الغيبيات،

 فمن. واملنافقني والنصارى واليهود املشركني أكثرية: بعينهم أقواما ابخلصوص تعين كانت  األكثر ذم فيها
 إىل هبا االنتقال ث  املومنني، مجاعة إىل هبا االنتقال ث  سياقاهتا، عن اآلايت قطع  -املؤلف يقول- إذن  الغلط
 .مطلقا   الكثرة  إهدار

 معاين بعض متدح أخرى آايت جاءت ولذا خلقه، على ونعمته هللا حكمة هي األصل يف الكثرة بل
 -آخر شيء ككل- ولكنها مطلوبة، فالكثرة(. 86: األعراف) ﴾ف ك ثَـّر ُكمْ  ق ِليال   ُكنُتمْ   ِإذْ  و اذُْكُرواْ ﴿: التكثر

 .أعوج  تسخريا  تسخر  قد 

 من أفضل الشر يف والقلة القلة، من أفضل اخلري يف الكثرة إن: بقوله البحث هذا الكاتب وخيتم
 .مؤمنون   هم  حيث  من  قلتهم،  من  أفضل  املومنني  فكثرة  هذا  وعلى.  الكثرة

 بعضها  يضرب  وال  املختلفة  اآلايت  بني  جيمع كيف  السديد   الفقه  هذا  إىل  -الكرمي   القارئ  أيها-  فانظر
 النيب مدحهم الذين حقا العلماء صفات من هذا أن  تعرف. وأحسنه تفسري أحكم يفسرها وكيف ببعض،
 وأتويل املبطلني وانتحال الغالني حتريف عنه ينفون  عدوله، خلف كل  من العلم هذا حيمل: "بقوله الكرمي 

 ."اجلاهلني

 القضااي بني خلطهم وهو ابألمر، الفردي االستبداد أنصار غلط منشأ على التنبيه إىل البحث انتقل ث 
 يف كما  وذلك. الوحي مبقتضى أمضاها اليت القضااي وبني واالجتهاد، ابلرأي أصحابه مع الرسول عاجلها اليت

: الناقة يف قوله ذلك إىل يشري كما- رسوال   بصفته تصرف الكرمي النيب أن  هنا الواضح فمن. احلديبية صلح
 للكاتب، نبيه تنبيه وهنا. أصال   الناس يستشر مل وهلذا أحد، لرأي جمال يبق فلم -الفيل حابس حبسها
 أن ينبغي فال جليشهم، وقائدا   للمسلمني حاكما بصفته كثرية  أحيان   يتصرف كان  وإن  الرسول أن ملخصه
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 مؤيد رسول فهو: به خاصة ثالثة صفات من السالم عليه شخصه جتريد  املستحيل من أنه ابلنا عن يعزب
 أولئك غلط فداحة ندرك هنا من: "األستاذ قال. عقال   وأكملهم اخللق أفضل وهو معصوم؛ وهو ابلوحي؛

 هللا لرسول كان   ما ألمرائهم يعطوا أن  إىل وينتهون  مذهب، كل  هللا رسول على األمراء قياس يف يذهبون  الذين
 سورة يقرأوا مل كأهنم  حقوق، ومن تفويض، ومن تقدمي، ومن تعظيم، ومن مكانة، من صلى هللا عليه وسلم

 الرأي، أمور من أمرا   أمضى أنه يثبت مل -املذكورة الثالث بصفاته- الرسول كان  وإذا... وغريها احلجرات
 أن  القصور،  وصفات  اآلفات  من عليه  هم  ما  على  وهم  بعده،  من لألمراء  أفيكون  أصحابه، يراه  ما  على  ضدا  

 22"عليه؟  األمة  وحيملوا  هلم،  بدا  مبا  ويتفردوا  أكثريتهم، أو مجيعهم  والفضل،  واخلربة  الرأي  أهل  خيالفوا

 قرر بكر أاب إن: مثال   فقالوا. الراشدين اخللفاء تصرفات ببعض ابلقرار االنفراد ملذهب ُيستدل وقد 
 اخلالف أن  تكشف للقصة احملدثني رواايت أن واجلواب. لذلك الصحابة معارضة يراع ومل الزكاة مانعي قتال
 قال كما  االتفاق، إىل آل اخلالف هذا إن ث. الصحابة وسائر بكر أيب بني ال وعمر، بكر أيب بني جرى
 قاطع  شرعي علم على كان   أنه احلاسم اخلليفة موقف ويدل. بكر أبو يقوله ملا صدري هللا فشرح: عمر

 مل فهو أسامة، جليش الصديق إنفاذ يف وكذلك. الظاهر يف عمر لدى يكن مل ما وهو القتال، هذا بوجوب
 قسمة  عدم  مسألة يف أما. موته  مرض  يف وهو  حىت  عليه،  مصرا   السالم  عليه  الرسول  كان  أمر إمضاء  على  يزد

 .موقفه  على  عمرا    وافق  الصحابة  من الرأي  أهل مجهور  ألن  أوضح،  فيه  فاألمر  املفتوحة،  األراضي

 ما كثريا   العلم أهل أن -"العلماء عند  ابلكثرة الرتجيح" مبحث يف الكاتب يقول- وجدن وقد 
 اجملاالت أبعد هو الصرف العلمي اجملال أن رغم به؛ القائلني الكثرة آخر على اجتهادا   ويفضلون يرجحون

 كما  -أقوى مرجح انتفاء عند- مرجحا   واعتربوها ابلكثرة اعتدوا العلماء لكن. واألكثرية للكثرة اخلضوع عن
 مسلم مبدأ فهذا. القلة رواية على الرواة من كثرة  روته ما تقدمي  ويف الصحابة، مجهور رأي تفضيل يف فعلوا

 .غريه  من  أوىل مرجح جمرد أم  مستقلة  حجة  الكثرة  هذه  اعتبار  ويف  التطبيق،  يف  اختلفوا  وإن  عندهم،

 املسلمني؟ عامة حق يف حجة هو وهل. اجملتهد  يلزم وال إمجاعا   ليس اجلمهور رأي أن الواضح ومن
 خفي ما وندرا   اجلمهور، آراء مع يكون الصواب غالب أن ظين: قلت. األصوليون  فيها اختلف مسألة هذه
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 ابألغلبية العمل أن  املؤلف اعترب ولذلك. منهم قلة وعرفته والفضل، العلم أهل من األعظم السواد على احلق
 اخلطأ، من والسالمة اإلصابة من ممكن قدر أكرب حتقق ألهنا اإلمجاع، مببدأ العمل عن فرع -احلقيقة يف- هو

 حلكمها ابتباعنا لكننا احلق، على دائما   تكون ال األغلبية أن  صحيح. العصمة مرتبة إىل املراتب أقرب ومتثل
 األغلبية مراعاة أمهية يعزز ومما. أكثر صواب فيها اليت اجلهة نطلب وإمنا اخلطأ، من التامة السالمة نطلب ال

  وهلذا. اعتباره لرأيها أبن  تشعر حينئذ  الناس ألن  والتدبري، التفكري يف ومحاس بفعالية يشرتك اجلميع  جتعل أهنا
 االلتزام أن كما.  ويتقبلوهنا الناس يتحملها سلبية، أو ثقيلة تبعات -عامة إبرادة- املتخذ للقرار تكون حني

 . االستبداد  من الرؤساء  مينع  ابألغلبية

 ثالث املؤلف منها وعّدد. واالجتهاد الرأي قضااي -عامة بصفة- فهي ابألغلبية العمل جماالت أما
 مما املستجدات، ملواكبة األمة حتتاجها اليت التشريعات أي: العام االجتهادي التشريع  هي األوىل: مناطق
 ممارسة صور أرقى أن -الكاتب يقول- شك وال. الدولة فيه تتدخل مما أو اجلمهور، على واسع أثر له يكون

 االجتهاد اعتبار أن  على. اجملتهدين البلد  علماء أساسا   تضم مجاعية هيئة عن يصدر أن  هو التشريع  هذا
 هذا عن الرتاجع  إمكان وال االختالف حق شيء يف ميس أن ينبغي ال العامة األمور يف ملزما   األكثري
 بلداهنم،  رؤساء  أو  املسلمني،  خليفة اختيار  يعين فاألول:  والتقدمي   التأمري  هي  الثانية  واملنطقة.  الحقا   االجتهاد

 الكاتب  قرر  وقد.  عنهم  ينوب  من مهنية  مجاعة  أو  الناس  كاختيار  اإلمارة،  غري  األعمال  بعض  تويل  هو  والثاين
عنّي؛ على رقابة نوع للجمهور يبقى أن بد فال ابلتعيني، واملهام املناصب بعض إسناد جاز إذا أنه

ُ
 حني يف امل

 كما  فيهم، والقيادة واخلربة العلم أهل بني األقل على أو املسلمني، بني شورى اإلمارة تولية تكون  أن  جيب
 تدبري فهي الثالثة املنطقة أما. خليفة بكر أاب -والعقد احلل أهل أكثر يومئذ وهم- الصحابة كبار  اختار

 .املشرتكة  والشؤون  املصاحل

 

 

 



 .املعرفة فلسفة ضوء ف النظرية :اثلثاا 

 :املقارنة إمكان ف

 وبني اإلسالمية العلوم يف والتغليب التقريب نظرية بني سريعة مقارنة املدارسة من اجلزء هذا يف أعقد 
 نفسه هي النظرية هذه إن ألقول ال وذلك. املعرفة موضوع يف الفلسفة إليها توصلت اليت النتائج أهم بعض

 األستاذ ذلك عن كشف  كما- هي التغليب فكرة أن شك ال إذ اليوم؛ االبستيمولوجيا إليه انتهت ما
 وطبيعتها العميقة وروحها اإلسالمية ابلعلوم االرتباط وشديد  جهة، من أصيل إسالمي مبدأ -الريسوين

 النظري األساس بني -متاثال   ورمبا- شبها أسجل أن  إال أملك ال ذلك رغم لكن. أخرى جهة من املنهجية،
 املعرفة بقيمة االعرتاف فكرة: هبذا وأعين االبستيمولوجيا، جمال يف احلديثة للثورة احملورية الفكرة وبني للتغليب

 ذاك الشرعية، للعلوم العظيم املنهجي العقلي ابلبناء إعجايب هنا أثبت أن  إال أملك ال أيضا   وهلذا. االحتمالية
 األستاذ بعمل اهتمامي سبب كذلك وهذا. أغليب وآخر يقيين: مزدوج علم على يتأسس الذي البناء

 العميقة الطبيعة هذه عن رصني أكادميي ببحث كشف  الذي -علمي حدود يف- الوحيد وهو الريسوين،
 وحده الغرب -ابألساس- تعين ال االبستيمولوجية الثورة هذه إن : ابلقول لنا يسمح مما اإلسالمية، للمعرفة
 .اخلاص  والفلسفي  العلمي  واترخيه

 

 :القدمي الشكي واملذهب التغليب نظرية

 ولذلك البشري، الفكر يف قدمية مشكلة -...وقيمتها وحقيقتها كيفيتها- املعرفة مشكلة أن  واحلقيقة
 يشكل ال حمدود بدائي بشكل ذلك كان   لكن. اليقينية غري املعرفة عن للحديث الفالسفة بعض تعرض
 ويقابلهم ،Les sceptiques الشكاكون هم هؤالء أهم كان   ورمبا. نظرية شبه حىت وال مستقلة، نظرية

 .والرواقيون   واألرسطيون،  األفالطونيون،:  الرئيسة  الثالثة  أبطيافهم  الدوغمائيون   أو  التوكيديون  الفالسفة



 مذاهب إىل منه االرتيابيني آراء إىل أقرب املعرفة قضااي أهم بعض يف اإلسالمي املوقف أن  والواقع 
 أن رأوا -وتالمذته بريون- القدامى فاالرتيابيون  23.وقيمتها املعرفة إمكان: القضااي هذه من. الدوغمائيني

: اخلُلَّص الشكاكني رأي فهذا. للعقل نقدهم نتائج أهم فهذا. عقلية أم حسية كانت  سواء ممكنة، غري املعرفة
 24.ذاهتا حد  يف احلقيقة وجود إمكان  ينكروا مل لكنهم يرتفع، ال قائم احلقيقة إىل الوصول إمكان  يف الشك

 سبيل ال اليت احلقيقة بني أوسط حـد  بوجود يعرتف -امليالد قبل 129 سنة املتوىف ككارنيادس- وبعضهم
 25.التام  الغموض  وبني  إلدراكها

 وقدرة احلقائق  وجود  تثبت  إهنا  حيث  من  الرأي  هذا  مع  ختتلف -اإلسالم  يف- املعرفة  نظرية  كانت  وإذا
. العقل طور فوق يظل -الغيب كحقائق- اآلخر البعض فيما بعضها، اكتشاف على -مبدئيا  - اإلنسان 

 اليومية، العملية احلياة خيص فيما االرتيابية مع  تلتقي -"والتغليب التقريب" وخصوصا  - النظرية هذه فإن 
 أبن عليه فاعرُتض األشياء، على احلكم عن التوقف عن عبارة هو جوهره يف الفلسفي االرتياب أن ذلك
 يف توجد أنه اعترب حني املشكلة هذه كارنيادس  حلّ  وقد. أجل غري إىل احلكم تعليق حتتمل ال العملية احلياة
 يكفي أي اليقينية، احلقائق ثوب عليها خيلع أن  دون العمل يف يوافقها أن  احلكيم على حمتملة متثالت املعرفة

 26.وعاداته  فيه  يعيشون   الذي  البلد   قوانني  الش كاك  حيرتم لذلك  معقوال ، يبدو  ما  اتباع  احلياة  شؤون  يف

 اإلسالمي التغليب ألن وذلك -واالرتيايب التغلييب- النظرين بني دقيق فرق يوجد أخرى جهة من لكن
 على فإنه احلياة، يف الراجح أو ابلظاهر عمل إذا االرتيايب أن أعين. أيضا عقلي بل فقط، عمليا   تغليبا   ليس

 يعتقد  -التغليب نظرية مبقتضى- املسلم املفكر بينما الرجحان، هذا صحة يف يعتقد  ال الفكري املستوى
 يعمل حني فهو هلذا للغالب، تبع  فاحلق الواقع، تصور يف حىت تغليب اإلسالمي التغليب أن أي. ذلك

 .الغالب  يف  احلقيقة  يصيب  بذلك  أنه أيضا  يعتقد  ابلغالب

 
 ". البشرية املعرفة حدود يف دراسة والعقل، الغيب: "الطبع  ينتظر والذي اجلاهز، آاتيب يف ثركأ بتفصيل املوضوع هذا يف توسعت 23

24 Verdan. Le scepticisme philosophique, Collection: Pour connaître, Paris : Editeur 
Bordas, p 26- 27. 

25 Ibid, p. 30-31. 
26 Ibid, p. 26-27. 



 :األرسطي العلم

 هو يكن مل -جوانبه بعض يف.. ووجاهة صواب من فيه ما على- العلم من االرتيايب املوقف لكن
 اليت لألرسطية دائما كانت  الغلبة بل احلديث، العصر حدود إىل األوربية الفلسفة اتريخ طوال السائد املذهب
 احلقيقة اكتشاف هو وغايتها املعرفة موضوع أن -روابن: املعاصر الفرنسي الفيلسوف يقول كما- اعتربت
 الربهنة على األرسطية املعرفة أتسست ولذلك. االحتمالية املعرفة من معينة درجة إىل الوصول ال املطلقة
 معرفة  كل  -ابملقابل- وحيقرون  التام، اليقني عن فقط يبحثون -إمجاال  - الفالسفة كان  هنا من 27.املنطقية

 يف النفس وإقناع القلب لتطييب يصلح ولكنه اليقني، يفيد ال" -مثال  - التمثيل فقياس. يقينية غري
 . برهاين  ال خطايب دليل  فهو  28،"احملاورات

 يعرتف وال. التشريع  مصادر رابع  علماؤن اعتربه الذي الفقهي القياس هو نفسه القياس هذا لكن
 يف إال ألف يف حكم يطرد أن يبعد ال"و 29االستثناء، يقبل عام أصل فهو ابالستقراء، أيضا الفالسفة هؤالء
 30."واحد 

 فهي العلمية، قيمتها من والتنقيص التجربة شأن من التوهني إىل أبهله الفلسفي التفكري هذا أدى وقد 
 كل  يف: بوترو الفرنسي الفيلسوف يقول. االستقراء على النبنائها ضرورية، معرفة أبي إمدادن على قادرة غري

 وتقبل عامة فنتائجها ولذلك عارضة، بظواهر هتتم فهي العلم، تنتج ال التجربة أن الفالسفة تصور األزمنة
 31.اخلالص  الذهن  من  إال  أييت  ال املطلق  والعلم.  االستثناء

 أفالطون خصصها تيتيتوس حماورة فهذه. األرسطي مثيله عن كثريا  األفالطوين التصور خيتلف وال
  احلوارات أصعب من وهي. املعرفة نظرية قضااي من ذلك وحنو فيه، اخلطأ ومنشأ املعرفة وحقيقة العلم لتعريف

 
27 Robin, Léon. La pensée grecque et les origines de l’esprit scientifique. Paris: Editeur 
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 90، ص1961 املعارف، دار: القاهرة الفالسفة، مقاصد. حامد أيب الغزايل، 28

29 Boutroux, Emile. La philosophie de Kant, Paris: Librairie philosophique, 1946. p 11. 
 89ص سابق، مرجع الفالسفة، مقاصد. حامد أيب يل،الغزا 30

31 Bourtroux. La philosophie de Kant,… p 126-127 



 يتصور مل -الكتاب يف أفالطون لسان - سقراط أن رأيي يف ذلك أسباب ومن. اضطرااب وأكثرها األفالطونية
 32.بينهما  واسطة  ال يعرف، ال أو يعرف  إما  فاملرء  واجلهل، العلم  بني  وسطى درجة  وجود

 الظاهري االجتاه من حىت كبارا    فالسفة ومشل احلديث، العصر إىل األرسطي األثر هذا امتد وقد 
 إىل فسعى للواقع، ومطلقة اتمة مطابقة يعين والذي للعلم، القدمي  التصور عن يشذ مل نفسه فكانط. النسيب
 إدراك  اإلنساين العقل مبقدور ليس أنه اعترب وإن  كانط  أن  أي 33 .األشياء ظواهر دائرة داخل اليقني حتصيل
 الظواهر عامل يف اليقني بلوغ بطلب ذلك عّوض أنه إال ،noumènes ذاهتا حد  يف األشياء حقيقة

phénomènes .املعرفة  يف  االحتمال  بعنصر  كانط  يهتم  ومل. 

 املصطلحات"  مطلب يف مثال    ذلك  رأينا كما  التغليب،  نظرية  عن جوهراي   ختتلف  األرسطية  الرؤية  وهذه
: -العلم معىن دراسة من االنتهاء يف- الكاتب يقول. األول الفصل يف جاء والذي ،"البحث يف األساسية

 فمن خاص، اصطالح هو إمنا األمر، حلقيقة -والبد- مطابقا   يقينيا   كان  ما على العلم مصطلح قصر إن"
 34."واملتفلسفون  املتكلمون  فعل  كما  للعلم،  الوحيد  املعىن  اعتباره  الغلط

 

 :كورنو إىل لوك من 

 حمور هي املعرفة مشكلة فإن  اليوننية، خصوصا   القدمية، الفلسفة حمور هي الوجود مشكلة كانت  إذا
 وقد. وحنوهم وكانط، وهيوم وبركلي وليبنتز ديكارت فلسفات ذلك على تدل كما  احلديثة، األوربية الفلسفة

 35. السببية  العالقة  لقضية املميز  ببحثه  خصوصا    الكبري،  التحول  هذا  يف اإلسالمي  الكالم  علم  ساهم

 
32 Platon. Théétète, E. Chambry (tr.), Paris : Editions Garnier Frères, 1958 
33 Bourtroux. La philosophie de Kant,… p 129. 

 حول انظر التهافت، هتافت :منها خصوصا   آتبه، يف بنيِّ  هو آما األرسطية، الرؤية هذه جيدا   رشد ابن وميثل ،17ص التقريب، نظرية 34
، 1997 اجليل، دار: بريوت عريب، وابن رشد وابن للغزايل مقارنة حتليلية دراسة واملسببات، األسباب. هللا عبد الشرقاوي،: املسألة هذه
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  السببية  مبدئي بني الوجود" :اإلسالمي للفكر العاملي املعهد عن السنة هذه يصدر أن  املفروض من الذي آاتيب يف التفاصيل راجع 35
 ." املستقبل الستشراف والنظري الشرعي األساس يف حبث والنظام،



 أنه ذلك من هلا، يعرض وما ومسالكها املعرفة أصل بدراسة لوك جون  اإلجنليزي قام السياق هذا ويف
 يؤثر مما والرؤى املعارف تعارض حقيقة وسجل وأسبابه، الغلط منشأ فيه تتبع  اخلطأ، عن فصال   كتابه  يف عقد 

 أن  -املعرفة سالمة على واملشوِّشات األخطاء رغم- للعقل ميكن أنه اعترب لكنه. املعرفة يقينية على أحيان  
 أن يفضل كثرية  مسائل يف العقل إن. اليقني من قريبة نعتربها واليت جدا ، والواضحة البديهية ابلقضااي يؤمن
 فإنه يهمه، ما املسائل هذه يف أن  اعتقد فإذا. حيتاجها ال أنه طاملا شيئا ، فيها يعتقد  وال عليها حكمه يعلق

 العقـل خيصها اليت املسائل وهي الصواب، من احتمال أكرب على حيتـوي ما منها سيأخذ -لوك يقول-
 36.والتصديق  ابإلميان

 قيمة  على ويؤكد .  اليقني  تعذر  حالة يف  وذلك  جدا ، كبري  صواهبا  احتمال  اليت  املعرفة  عن  يدافع   لوك  إن
 إىل يستند  الذي الرأي اتباع املناسب ومن الواجب من أنه وعلى -جدا   القوية- االحتمالية املعرفة

 لوك إن : الريسوين األستاذ اصطالحات استعملنا لو القول ميكننا أنه يظهر وهبذا 37.األقوى االحتماالت
 .التغليب  دون  التقريب،  بدرجة  أساسا  يعرتف

 38كورنو،:  الفرنسي هو املعريف ابلتغليب هنائيا   واعرتف األخرية اخلطوة هذه خطى الذي والفيلسوف
 احلظوظ نظرية وعرض الفلسفي؛ النقد  وخصائص املعرفـة ألسس دراسة مثل: كتبه من عدد يف وذلك

 كانط- سابقْيه من كورنو  استفاد وقد. والتاريخ العلوم يف الرئيسة األفكار تسلسل يف ورسالة واالحتماالت؛
  النسبية،  هذه يف درجات كانط  عند توجد ال لكن. األشياء كنه  إدراك واستحالة املعرفة نسبية مبدأ   -وكونت
 اجلاذبية فقانون  التدرج، فتقبل كورنو  نسبية أما. موحدة وصور لقوالب اخلاضعة اإلدراك طبيعة بسبب وذلك

 
36 Locke, Jean. Essai sur l’entendement humain, de Gonzague Truc (tr.), Paris : Edition 
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Essai sur l’entendement… livre : de la connaissance, sections 15 et 16, p 220 à 224. 
 : الكونية املوسوعة يف وأعماله آورنو حياة عن خمتصرا   مقاال   راجع 38
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 هذه هنائيا   يعكس الذي القانون هو وليس األشياء، حقيقة إىل الفيزايئية القوانني أقرب هو -مثال  -
 .منها  فقط  واحد  نوع  واليقني  والضعف،  القوة  يف  درجات  كورنو  عند   فاملعرفة  ولذلك  39.احلقيقة

 وهيجل وكونت ديكارت عليه وفّضل كورنو،  املعاصر العريب الفكر أمهل ملاذا يقينا   أدري ولست
 ابالحتمال تعرتف اليت كورنو  نظرية أن  وظين. الغربية الفلسفة على أيضا   يصدق هذا كان   وإن  وغريهم،

 إدراك يف عشر التاسع  للقرن العريضة الدعاوى على وتشوش تشاغب كانت.  الصحة يف متدرجة ومبعرفة
 الفلسفية األنساق ونقد العلوم تقدم بعد- الغريب الفكر لكن األخرية، املعرفة إىل والوصول احلقائق

  يف آرون راميون مثال   فعل كما...  واإلنسانيات والتاريخ املعرفة نظرية يف كورنو  اكتشاف أعاد -الدوغمائية
 40."التاريخ  فلسفة  إىل  مدخل"  كتابه

 :الحتمالية املعرفة اعتبار وإعادة اإلنسانية العلوم

 -رأيي  يف- وهذا.  اإلنسانية  العلوم  هي  االحتمالية  املعرفة  قيمة  إهدار من تضررا    العلوم  أكثر  كانت  وقد 
 غرار على" العلم" وضع لنفسها تثبت لكي مجة صعوابت من جتده ما وأصل اإلبستمية، مشكلتها أصل
 طبيعة حيث ومن ،(اإلنسان ) وفرادته املوضوع متيز حيث من خاصة وضعية اإلنسان  لعلوم إن . الطبيعة علوم

 يف وتقريبية عامة أمورا.. وأساليبها ومفاهيمها العلوم هذه أسس كانت  ولذلك(. التجربة حمدودية) مناهجه
 إن . آخر شيء والضرورة شيء فالقانون والضرورة، العلم بتطابق أنمل نعد مل حنن: بوترو يقول 41.األكثر

 كانت  ولذلك. حقيقية قوانني هلا فإن ذلك ومع الرايضيات، علوم ضمن حبال تندرج ال مثال   املالحظة علوم
 عمومات جمرد منها جيعل مطلق بشكل تقريرها إن بل قيمتها، تكمن هذا ويف فقط، تقريبية علومنا قوانني

 أن  -نوبل جائزة على واحلائز- سامويلسون األمريكي االقتصاد عامل يعترب لذلك 42.خاطئة أو مضبوطة غري
  ومصداقيتها  فعاليتها أثبتت تقريبية معرفة لكنه -الفيزايء أو كالرايضيات- حبتا   علما   ليس مثال  " االقتصاد"

 
39 Bréhier, Emile. Histoire de la philosophie, Editions Cérès. Tunis, 1994, 7/93 – 94 

 الفرنسية  عن آتبه بعض  أترجم  أو مستقل، أتليف يف آورنو بفكر أعرِّف أن  -سبحانه هللا أذن  إذا- نييت يف 40
41 Granger, Gilles Gaston. La Raison, Paris : Presses de France, 1993, p74-88 
42 Bourtroux. La philosophie de Kant,… p 129 – 130 



 آرائه بعض  يغرّي   كينـز  مثل  المعا   عاملا    وأن  االقتصاد،  علماء  اختالف  كثرة  يفسر  ما وهذا  43.الواقع   أرض  على
 44.ابستمرار

 وبداية عشر التاسع  القرن  هناية يف- اإلحياء علم ث الطب علم دور إىل املقام هذا يف أشري أن والبد
 ليست الطب قوانني ألن ذلك اعتباره؛ إىل ودفعها العلوم كافة  إىل االحتمال عنصر إدخال يف -العشرين
 بنّي  لقد. يتطابقون  ال لكنهم يتشاهبون، -نفسه ابملرض- فاملرضى وإحصائية، أغلبية هي ما بقدر ضرورية
 أشد الضروري القانون  حيث املادة عامل عن االحتمالية بقوانينه اإلنسان عامل متيز -حاسم بشكل- الطب

 تطبيقاته وتطوير االحتماالت حساب تطوير إىل املعاصرين اإلبستميني بعض يدعو لذلك 45.وأثرا   حضورا  
 46.البشرية  الظواهر  يف  الالّتوقع  عنصر  أمهية  بتعاظم  االعرتاف  تّ   أن بعد   اإلنسان،  علوم  على

 كوين  وييارد راسل برتراند  من كل  فانتقد  املعاصر، املنطق علوم على أيضا   الوعي هذا انعكس وقد 
 والعلم جهة من العامل بني مطلقا   وتوافقا   تطابقا   يفرتض كان  إذا ، connaissance" املعرفة" مصطلح
 أو صحيحة إما القضية: املرفوع الثالث مبدأ يرفض املناطقة بعض أن كما  47.أخرى جهة من اإلنساين

 48.خاطئة  وال صحيحة  هي  ال  القضااي  بعض  أن ويعترب  اثلث،  احتمال  وال  خاطئة

 

 :األغلبية ومسألة لوبون

 هلا خصص واليت به، واالعتداد األغلبية رأي اعتبار قضية تناول دون  املدارسة هذه أهني أن أحب وال
". اجلماهري  سيكولوجية"  بـ  يسمى  أن ميكن  مبا  عالقتها زاوية من  وذلك حبثه، من  هاما    جانبا    الريسوين  األستاذ
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 أمور  من لوبون  غوستاف الفرنسي  االجتماع  عامل إليه توصل  مبا  األغلبية  حتكيم  مبدأ  نقدي  بعض  يعتضد  فقد 
 كائنا    -الظروف بعض يف- يشكل فإنه مكونته، وتنوع اجلمهور أفراد تعداد سعة فرغم هذا؛ مبوضوعنا تتعلق

 إن ث  49.املعزول الواحد  الرجل من مستوى أدىن الثقافية الناحية من اجلمهور ويكون . ومنسجما   مستقال  
 العدوى عن لوبون يتحدث ولذلك. وثقافة علم أهل فيها كان  لو حىت النقد، قليلة التصديق سريعة اجلماعة
 العلماء فكر عن أبجيال دائما   اجلماهري وتتأخر 50.اجلماعة داخل..  األفكار انتشار أي.. الفكرية

 51.والفالسفة

 ذلك عن سأجيب اآلن  فإنين لوبون، نظرية إىل استنادا  " األغلبية حكم" نقد إمكان  افرتضت وكما
 النفس علم فرع بظهور دفع من ألنه وذلك أمهيته، يلغي ال وهذا نسبيا ، قدمي لوبون فكتاب نفسها؛ ابلنظرية

 مما  أعقد املوضوع أن  بنيَّ   اجملموعات،  وسلوك  العام  الرأي  دراسات  تطور  أن  املقصود  لكن.  الحقا   االجتماعي
 شروطا   لذلك جعل بل كانت،  مهما أغلبية أبيِّ  يعرتف مل -الريسوين السيد - الكاتب إن  ث. لوبون  تصوره
 .هنا  أعيده  فال  إليه،  أشرت أن   سبق  وهذا.  شطحها  أو  األغلبية  شطط  ملنع  كافية  وقيودا  

 موضوعا   تتناول املختصني من مجاعة على تنطبق اجلماهري سلوك على مالحظاته أن لوبون  يعترب ال
  من فصل آخر لوبون خّصص ولذلك. الكتاب يف املراد ابملعىن" مجاعة" يشكلون ال فهؤالء اختصاصهم، من

 اجلمهور، لسلوك تتحول أحيان   أهنا وبنّي  منها، وشاهده عاصره ما بعض ودرس الربملانية، للتجمعات كتابه
 دائما ، اجلمهور خصائص للربملانت تكون ال احلظ حلسن إنه: قال ث... اخلطابية التجمعات يف خصوصا  

 52.مصغرة  جلان  يف  مسبقـا   مشاريعها  إعداد ت  اليت  القوانني  على  ابلتصويت  األمر  يتعلق  حني خاصة

 يف الريسوين األستاذ قررها اليت النتائج وأمهية بسالمة فعال   ميس ما لوبون  آراء يف أن أرى ال هلذا
 .ابألغلبية العمل  -حجية أو-  مشروعية

 
49 Le Bon, Gustave. Psychologie des foules, Paris : La Bibliothèque du C.E.P.L., 1976, 
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 :خامتة

 على ويقع النظرية هذه معامل جيد  والباحث اإلسالمية، العلوم يف موجودة والتغليب التقريب نظرية إن
  وتنبيهات، إشارات شكل يف وذلك. قضاايها من كبري  عدد ويف العلوم هذه جوانب خمتلف يف آاثرها

  عنها كشف  من أول أنه يف تكمن الكاتب عمل وجّدة. وجزئيات وتطبيقات وحجاجات، واستدالالت
 نظرية   التغليب قاعدةُ  استوت حىت ضوابطها، هلا ووضع  إشكاالهتا ودفع والنقل العقل من وأصَّـلها كاملة

 اليت النظرية هذه اكتشاف أعاد الريسوين األستاذ فكأن واآلاثر، املعامل بّينة التميز واضحة ضخمة منهجية
 .تغيب  كادت  حىت الشرعية  علومنا يف  انطوت

 -الشرعيات يف الشائع االصطالح هو كما- األقوى ابلظن العمل كون  عن البحث هذا كشف  وقد 
 .واألحوال  املقادير  يف  كالتغليب  غريها  توجد  وأنه  والتغليب،  ابلتقريب  العمل  حاالت من حالة  جمرد  هو

 أصال، موجودة قاعدة عن الكشف أو الفكرة عرض على املؤلف منهج يقوم الكتاب مراحل كل  ويف
 كله  ذلك ويُوجه ونصوصهم، العلماء بفهوم ويستعني والعقل، والسنة الكتاب من احلجج أبنواع يؤيدها ث 

 وهو الكاتب، سطره الذي اهلدف إطار يف مفهوم وهذا. استدالليا   طابعا   للتأليف أن أي املراد، على للداللة
 لدى يرتك ال حاسم بشكل وذلك مشروعيتها، وإثبات وحدودها جماالهتا وتوضيح النظرية عن الكشف

 القاعدة توضيح وعلى ذلك على ساعده ومما. اتما   جناحا   هذا يف جنح وقد . النظرية قبول يف ترددا   القارئ
 .والتطبيقات  ابألمثلة  الكتاب  غىن  وترسيخها

 ويسري حيكمها الذي املنطق ووحدة اإلسالمية، العلوم لوحدة كشفه  أيضا   التأليف هذا فوائد  ومن
 يف أخرى إىل احلديث يف مسألة من بسهولة ابلقارئ الكاتب ينتقل لذا. املنطق هذا متاثل األقل على أو فيها

 فقط ليس العلوم، هلذه الشديد التداخل على جديد أتكيد العمل هذاف. فقهية أو أصولية اثلثة إىل االعتقاد
 سلك يف ينظم أن  الباحث استطاع هلذا. وروحها املنهجية مستوى على أيضا بل املضامني مستوى على

 يف -اخلالف أصول من وبعضها- اإلشكاالت من كثريا    حيقق وأن الشرعية، والقضااي املسائل عشرات واحد 
 يف خاصة اإلسالمية، العلوم لطلبة الكتاب تدريس جدا املفيد من ولعله. والفقه واحلديث األصول جماالت
 على يقوم العمل هذا ألن العايل، ابخلالف يسمى ما أو واألصولية، الفقهية الدراسات من العليا املرحلة



 فقه ومراعاة ابلثوابت التمسك إطار يف لكن النقد، يعلم فهو ولذا األدلة، على مبنية رصينة مناقشة
  واختياراته  مبناقشاته- الكتاب حيمله الذي فالعلم والتطبيقي، النظري اجلانبني بني مجعه إىل إضافة األولوايت،
 .احلقيقيني  وألهله الوسط  الشرعي للعلم  حي  منوذج  -واجتهاداته

 واإلجابة حوله التفكري يف معنا يسهم من القراء يف لعل فأذكره نفسي، على يلح سؤاال   أن  أجد وأخريا  
 احلديث املشروع من هل بل اإلسالمية، ابلعلوم خاصة موحدة ابستيمولوجيا أتسيس اآلن  ميكننا هل: عنه
 .السؤال  هذا  على  جييب"  التقريب  نظرية"  كتاب  أن   ظين العلوم؟  هلذه  ابستيمولوجيا  عن


