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حضور القرآن الكريم يف البحث األصويّلّّ
-قراءة يف آفاق تطوير علم أصول الفقه باالستناد إىل القرآن-

الدكتور رضا حق بناه؛ الدكتور نقي زادة)١)

خاصة:

التي نشأت وترعرعت يف كنف  الرصينة  املعارف اإلسالمّيّة  ُيعّد علم األصول من 
الدينّيّة، من  النّص الدينّي، واستمّدت منه حّجّيتها واعتبارها يف عملّية فهم النصوص 

خالل اآليات القرآنّية التي تؤّصل لذلك العلم.

وتشري الدراسات املنجزة يف هذا احلقل إىل عدم وجود دراسٍة شاملٍة وجامعٍة عن تلك 
اآليات، عىل الرغم من أمّهّية معرفتها ومجعها وحتليلها، فضاًل عن أّن مسار االستفادة من 

ا! اآليات األصولّيّّة يف التاريخ اإلسالمّيّ مل يّتخذ منحًى تصاعديٍّ

مقام  يف  الكريم  القرآن  من  األص��ول  علامء  استفادة  تاريخ  املقالة  هذه  وتتناول 
االستدالل واالستناد، وتسعى إىل التأكيد عىل تذليل كّل العقبات التي حتول دوَن كثافة 
احلضور القرآيّن يف علم األصول، من خالل تقديم إحصاءات تقريبّية عن استناد مشهور 

)1)  باحثان يف الفكر اإلسالمّي، من إيران.
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ذلك  ترسيخ  إىل  لُيصار  األصول،  علم  تاريخ  طول  عىل  الكريم  القرآن  إىل  األصولّيّّني 
مقاربة  املقالة  تقّدم  ثّم  األصول.  لعلم  تطويرّية  بنيوّيٍة  إسرتاتيجّياٍت  بصياغة  احلضور 
لنجاعة التوجيهات القرآنّية يف أصالة الرباءة؛ بوصفها أنموذجًا من األصول املبحوثة يف 
علم أصول الفقه، واملستدّل عىل حّجّيتها وحدود إجرائها وتطبيقها من خالل اآليات 

القرآنّية.

مصطلحات مفتاحّية:

القرآن الكريم، السنّة الرشيفة، علم األصول، االستنباط، االجتهاد، الدليل، أصالة 
الرباءة...
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مقّدمة:

أصول الفقه هو علٌم استداليل مُمَنَهٌج من العلوم التي نشأت يف كنف النّص الدينّيّ 
 ، خلدمة فهم هذا النّص؛ حيث وجد املسلمون أنفسهم مكلَّفني باستخراج برنامٍج دينّيٍّ
القرآن  تعاليم  عىل  قائٍم  علميٍّ  بأسلوٍب  والّسنّة  القرآن  ثنايا  من   ، وعميلٍّ نظريٍّ 
الفروع  وإرجاع  األصول  تأطري  عرَب   ، البيت وأهل   ، األكرم الرسول  وأحاديث 

إليها.

وإيضاح  الفقهّيّة  املناهج  بيان  أولوّياهتم  رأس  عىل  البيت  أهل  أئّمة  وضع  وقد 
التفّكر والتعّمق يف  املباين واألساليب االجتهادّية، فضاًل عن تشجيعهم لتالمذهتم عىل 
علوم  يف  العلامء  أّطرها  التي  اخلصوص،  هذا  يف  الاّلزمة  األدوات  فقّدموا  الدين؛  فهم 

تعنى بفهم النّص الدينّي، ومنها علم األصول الذي ُيَعّد من أمّهها.

بعض  وتقعيد  الفقه  أصول  علم  دعائم  بتشييد  األصولّيّّون  قام  املنطلق،  هذا  ومن 
-عىل  اجلاّدة  حماوالهتم  يف  كام  الكريم،  القرآن  إىل  باالستناد  ومسائله  وأصوله  قواعده 
التمّسك ببعض اآليات؛ من قبيل  الواحد من خالل  املثال- إلثبات حّجّية خرب  سبيل 
اهلل إلثبات حّجّية  كتاب  من  بآياٍت  الّسنّة  أهل  أصولّيّي  استدالالت  أو يف  النبأ)1)،  آية 
كلٍّ من اإلمجاع واالستحسان والقياس)2)، ومناقشة هذه االستدالالت من ِقَبل أصولّيّي 
الشيعة)3). وال ريَب يف أّن تلك املناقشات - سلبًا أو إجيابًا، بحّد ذاهتا - يمكنها أن تلعب 

دورًا مهاّمً يف دعم جهود الفقهاء عىل طريق مقاربتهم للقرآن وأحكامه.

)1)   انظر: املرتىض، عيّل بن احلسني: الذريعة إىل علم األصول، تصحيح وتقديم وتعليق: أيب القاسم الكرجّي، طهران، جامعة 
طهران، 1346ه�.ش، ج2، ص56؛ الطويس، حممد بن احلسن: عّدة األصول، حتقيق: حممد رضا األنصارّيّ القّمّي، قم 
الرضوّي  حسني  حممد  حتقيق:  الفقه،  أصول  يف  الوافية  عبداهلل:  التويّن،  ص111؛  ج1،  1376ه�.ش،  ستارة،  املقّدسة، 
، مرتىض: فرائد األصول، قم  ، 1412ه�.ق، ص162-163؛ األنصارّيّ الكشمريّي، قم املقّدسة، جممع الفكر اإلسالمّيّ

، 1427ه�.ق، ج1، ص65. املقّدسة، جممع الفكر اإلسالمّيّ
)2)   انظر: السخيّس، أبو بكر: أصول السخيّس، حتقيق: أيب الوفاء األفغايّن، بريوت، دار الكتب العلمّيّة، 1414ه�.ق، ج2، 

ص125؛ الغزايل، حممد: املستصفى يف علم األصول، بريوت، دار الكتب العلمّيّة، 1417ه�.ق، ج1، ص172.
املقّدسة،  قم  املقارن،  للفقه  العاّمة  تقي: األصول  الطويس، عّدة األصول، م.س، ج2، ص674؛ احلكيم، حممد  انظر:     (3(

مؤّسسة آل البيت، 1979م، ص334.
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فال شّك يف إمكانّية استخراج ُأُسس بعض القواعد األصولّيّّة من اآليات القرآنّية؛ إذ مل 
يكتِف القرآن الكريم ببيان بعض املسائل الفقهّيّة، بل أشار إىل عملّية استكشاف املواضيع 
غري املطروحة، حتى يتمّكن الفقهاء من استنباط الفروع يف ضوئها؛ حيث تقع عىل عاتق 
القواعد  تبنّي  فهي  األمر؛  بذلك  القيام  مسؤولّية  األصول«  »آيات  أو  القواعد)1)  آيات 
واملبادئ التي تكون نتيجتها معرفة احلكم والرشعّي والوظيفة العملّية وتشخيص ذلك 
يف كّل مورد، أي تلك التي ُيطَلق عليها القواعد األصولّيّّة، فهي مبادئ تصديقّية لعلم 
الفقه املتكّفل بتشخيص احلكم الرشعّي والوظيفة العملّية يف كّل مورٍد بالنظر والدليل، 

ست ملعرفة هذه القواعد وتنقيحها)2). دت املباحث األصولّيّّة وُأسِّ وقد ُمهِّ

الطويس  كالشيَخني  األقدمني،  اإلمامّيّة  أصولّيّي  إيالء  يف  تتمّثل  الفتٌة  مفارقٌة  وثّمة 
إعطاء  إىل  سعيًا  األصولّيّّة؛  مطارحاهتم  ثنايا  يف  القرآنّية  باآليات  أكرب  اهتاممًا  واملفيد، 
مع  باملقارنة  أضيق  نطاقها  بقي  وإْن  األصول،  علم  حقل  يف  اهلل  لكتاب  أوسع  مساحٍة 
حجم املطارحات األصولّيّّة عند أهل الّسنّة، لكنّه ظّل أوسع باملقارنة مع ما قّدمه أصولّيّو 
اإلمامّيّة املتأّخرون؛ فقد انخفض منسوب االستشهاد باآليات القرآنّية يف آثارهم كثريًا، ما 
يطرح التساؤل: ملاذا قّل االهتامم بدراسة اآليات يف املصادر واملراجع األصولّيّّة املتأّخرة؟ 

ومن هنا، ال بّد من طرح جمموعٍة من األسئلة احملوريّة:

1. هل يوجد دوٌر للقرآن الكريم يف فهم املسائل األصولّيّّة؟

2. يف حال اإلجابة باإلجياب، هل يتجّسد ذلك الدور بشكٍل استناديٍّ أو استشهاديٍّ 
أو كليهام معًا؟

3. هل تنبع حّجّية علم األصول من القرآن )عىل فرض أّن علم األصول منبثق من 
الرشع(؟ أم إّن ذلك العلم ناشٌئ من حكم العقل وسرية العقالء، ما ُيضفي عىل 

)1)   انظر: املصطفوي، حممد كاظم: مئة قاعدة فقهّية، قم املقّدسة، رابطة املدّرسني، 1417ه�.ق، ص7.
)2)   انظر: الفّياض، حممد إسحاق: حمارضات يف أصول الفقه )تقرير ألبحاث السّيد أيب القاسم املوسوّي اخلوئي(، قم املقّدسة، 

، 1419ه�.ق، ج1، ص7. مؤّسسة النرش اإلسالمّيّ
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اآليات القرآنّية صبغًة تأييدّيًة واستشهادّيًة فحسب؟

4. ملاذا تضاءل دور القرآن يف علم األصول الشيعّيّ خالل القرون األخرية؟ وهل 
يعود السبب إىل قصور داللة اآليات بنظرهم، أم إىل اكتفائهم بالروايات لتثبيت 

القاعدة األصولّيّّة، أم إىل وجود عوامل أخرى؟

5. كيف يمكن استثامر اآليات القرآنّية الكريمة يف االرتقاء بعلم األصول؟

: أوالً: منابع البحث األصويّلّ

، يف كتبهم األصولّيّّة إىل موضوع منبع علم أصول  مل يتطّرق األصولّيّّون، بشكٍل عامٍّ
الفقه ومصدره، ال عن غفلٍة وعدم اهتامٍم؛ بل لعدم احلاجة يف املايض لتناول املواضيع 
عىل  نظرٍة  إلقاء  ولكّن  العلوم،  فروع  وس��ريورة  نشأته  وكيفّية  العلم  بتاريخ  املتعّلقة 
احلقل،  هذا  يف  الرأي  أصحاب  كالم  عن  فضاًل  األصول،  علم  يف  املطروحة  املواضيع 
؟ يضعنا -بشكٍل أو بآخر- أمام جذور املسائل األصولّيّّة، ومصدرها العقيّلّ أو الرشعّيّّ

يرى الفاضل التويّن )من حمّققي الشيعة( حاجة املجتهد إىل تسعة علوم:  »ثالثة من 
األّول:  من  فاألّول  املنقوالت)...(  من  وثالثة  املعقوالت،  من  وثالثة  األدبّية،  العلوم 

علم الّلغة)...( واألّول من الثاين: علم األصول«)1).

بينام يكتب اإلمام اخلميني: »أّن معرفة مسائل أصول الفقه الذي احتّل يف هذه األعصار 
املكانة العظمى، من أهّم ما يتوّقف عليه رحى االستنباط )...( أكثر مدارك هذه املسائل 
موجود يف الذكر احلكيم، والروايات املأثورة، واملرتكزات الفطرّية العرفّية العقالئّية، كام 

إّن بعض مسائلها ممّا ُيستَدّل عليه من طريق العقل، كاجتامع األمر والنهي...«)2). 

وقّسم السّيد اخلوئي القواعد األصولّيّّة إىل أربعة أقساٍم كّلّيٍة؛ معتربًا بعض مباحثها 
)من  رشعّيًّة  واألخرى  والنقيَضني(،  والنهي  األمر  واجتامع  الواجب  )كمقّدمة  عقلّيًة 

)1)   التوين، الوافية يف أصول الفقه، م.س، ص251-250.
)2)   اخلميني، روح اهلل: هتذيب األصول، قم املقّدسة، دار الفكر، ال ت، ج3، ص140.
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قبيل األصول الرشعّيّّة العملّية: االستصحاب، الرباءة واالحتياط الرشعّيَّّني()1). 

وقّسم آخرون املسائل األصولّيّّة إىل ثامنية أقساٍم، معتربين أّن مجيعها نابع من العلوم 
األدبّية والّلغة والعرف وحكم العقل وسرية العقالء، وهذا أوصلهم إىل النتيجة اآلتية: 
»...عىل الرغم من أّن علم األصول يندرج، من ناحية املسائل، حتت العلوم االنتقائّية، 
اّدعاء  يمكننا  أّنه ال  إال  األخرى،  العلوم  من  مواضيعها -تقريبًا-  أغلب  اقتبست  التي 
عدم استقاللّيته )...( إذ تتاميز العلوم باختالف أغراضها ال مسائلها؛ فقد يشرتك علامن 
يف قسٍم من املسائل، ولكّن املعيار احلاكم عىل تلك املسائل ترّتب غرَضني ينتمي كلٌّ منهام 
إىل علٍم مدّوٍن، وهو ما ينطبق عىل مسائل علم األصول غالبًا؛ حيث ترتّتب عىل كثرٍي منها 
ن، وما اندراجها يف علم األصول  ن لكّل واحٍد منها علٌم أو لعّله سُيدوَّ عّدة أغراٍض، ُدوِّ
إال لوقوعها كربوّيًة يف قياس االستنباط، بينام يعود طرحها يف العلوم األخرى إىل جهٍة 

أخرى«)2).

املناهج  وفَق  »يسري  األص��ويّلّّ  البحث  أّن  فريى   ، الفضيّلّ اهلادي  عبد  الدكتور  وأّما 
: الذي يعترب النقول الرشعّيّّة )نصوص الكتاب والّسنّة(  العاّمة اآلتية: 1-املنهج النقيّلّ
هي املصدر األساس والوحيد ألصول الفقه، حتى يف مثل ما أوضحنا من بدهيّياٍت عقلّيٍة 
الفطرّي«  »العقل  يف  املتمّثل  العقل  اعترب  الذي   : العقيّلّ املنهج   -2 األولوّية.  كمفهوم 
و»سرية العقالء«، هو املصدر املعتمد ألصول الفقه، وأّن املنقول أو النصوص الرشعّيّّة 
جاءت تأييدًا له وتأكيدًا عليه، ورّبام أرسفت يف االعتامد عليه حتى يف مثل ما أرشت إليه من 
األخذ بالنظرّية املنطقّيّة التي تقول: »إّن موضوع كّل علٍم هو ما ُيْبَحث فيه عن عوارضه 
الذاتّية«، وهي –يف حقيقتها– ليست من مدَركات العقل الفطرّي وال ممّا تبنّاه العقالء، 
وهو  التكاميّل:  املنهج   -3 فيه.  اإلصابة  قصد  فيام  أخطأ  شخيصٍّ  تفكرٍي  نتيجة  هي  إّنام 
ذلك املنهج الوسط الذي حاول أن يكون بنَي بنَي، فيأخذ من العقل يف حدود ما يسمح 
الثالث  املنهج  له«)3). »ويقوم  النقل داخل إطار ما يراه جماالً  إليه، ويأخذ من  بالرجوع 

)1)   انظر: الفّياض، حمارضات يف أصول الفقه، م.س، ج1، 8؛ ج2، ص118.
)2)   الكرجّي، أبو القاسم: تاريخ الفقه والفقهاء، طهران، مطبعة سمت، 1385ه�.ق، ص313-312.

)3)   الفضيّل، عبد اهلادي: دروس يف أصول فقه اإلمامّيّة، بريوت، 1420ه�.ق، ج1، ص56.
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عىل أّن عندنا كّلّيات، وهي القواعد األصولّيّّة، والطريق إىل إثبات حّجّيتها هو العقل؛ 
وأّن عندنا جزئّيات، وهي النصوص الرشعّيّّة )اآليات والروايات(، والطريق إىل معرفة 
معناها هو تطبيق قواعد اللغة العربّيّة«)1). وينّوه يف موضٍع آخر إىل أّن »مصدر أصول 
الفقه هو سرية العقالء، وإليها ترجع كّل املدَركات العقلّيّة التي يذكرها األصولّيّّون يف 
قضايا  يف  الروايات(  أو  )اآليات  الرشعّيّّة  النصوص  يف  ورد  ما  وأّن  األصول،  أبواب 

األصول هو إقراٌر وإمضاٌء للسرية العقالئّية«)2).

العلوم  أو  العقالئّية  املرتكزات  إىل  بجذورها  األصولّيّّة  القواعد  جمموع  يرجع  إذًا، 
األدبّية. وبام أّن بعض مسائل علم األصول ُطِرَحت يف اآليات القرآنّية، فال يبدو أّن كاّفة 
اآليات تأخذ جانب التأييد البحت؛ إذ تتوافق بعض املسائل األصولّيّّة مع العقل والفطرة 
املقابل،  ويف  القرآيّن.  الظهور  وحّجّية  الرسول  قول  كحّجّية  اآليات؛  تلك  وتؤّيدها 

يّتخذ قسٌم آخر منها؛ كالرباءة واالحتياط الرشعّيَّّني، طابعًا تعّبدّيًا)3).

لو  إذ حتى  بالغٍة؛  بأمّهّيٍة  األّول  القسم  العقالء يف  لبناء  كام حتظى اآليات اإلمضائّية 
واألدبّية،  والّلغوّية  العقالئّية  املرتكزات  أساس  عىل  األصولّيّّة  القواعد  كاّفة  قامت 
ما  عىل  والتأكيد  القرآن  شمولّية  من  كاّلً  فإّن  فحسب،  تأييدّيًا  طابعًا  اآليات  واخّتذت 
يقتضيه العقل أو بناء العقالء ومنع البرش من الغفلة، تدفع بمجموعها؛ إىل عدم استغناء 
أهل البحث والتحقيق عن القرآن، بل حتى لو اكتَست اآليات َلبوسًا تأييدّيًا بحتًا، فإّن 

رضورة عدم هجر القرآن تفرض االستناد إليها يف علٍم أساس؛ كعلم األصول.

ثانيًا: تاريخ تدوين آيات أصول الفقه:

بيد علامء  تنظيمها وترتيبها  لُيصار إىل  العلوم وتطّور يف ظّل اإلسالم،  نشأ كثرٌي من 
مه القرآن الكريم علاًم  الدين، ويف هذا السياق يمكن أن نشري إىل علم الفقه الذي مل يقدِّ

، دروس يف أصول فقه اإلمامّيّة، م.س، ج1، ص66. )1)   الفضيّلّ
)2)   م.ن، ص119.

بناًء عىل تقدير عدم متامّية الرباءة العقلّيّة، وإال قامت الرباءة الرشعّيّّة عىل أساس الرباءة العقلّيّة نفسها، ما جيعل اآليات   (3(
القرآنّية مؤّيدًة.
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مستقاّلً، ومع ذلك انربى الفقهاء إىل تبويبه وتنسيقه استنادًا إىل القرآن، مستخرجني منه 
آياٍت بعنوان »آيات األحكام«، حيث دّونوا مباحث عديدًة فيها، األمر الذي يدفعنا إىل 
تطبيق القاعدة نفسها عىل اآليات التي تتعّرض إىل املسائل األصولّيّّة من خالل جعلها 
شواهد ومباين للمباحث األصولّيّّة، بعد استخراجها ومجعها يف مصدٍر واحٍد، وهو ما مل 

يتحّقق حتى اآلن.

وال شّك يف استناد أصولّيّي السنّة والشيعة إىل اآليات القرآنّية واستشهادهم هبا طواَل 
بالسنّة يف  الشيعة  تأثّر  نفسه: هل  يطرح  الذي  السؤال  الفقه، ولكّن  تاريخ علم أصول 
متّسكهم باآليات ضمَن نطاق األصول)1)، أم أّثروا هبم، أم اخّتذ كلٌّ منهام سبياًل مستقاّلً 

عن اآلخر؟ وأيٌّ من الفريَقني سبق اآلخر يف االستناد إىل اآليات؟

من  يمنع  ال  األئّمة  كالم  يف  األصولّيّّة  القواعد  لبعض  إشاراٍت  عىل  العثور  إّن 
االعرتاف بتأّثر أصولّيّي اإلمامّيّة بنظرائهم من أهل السنّة يف صياغة املباحث األصولّيّّة 
واالستناد إىل اآليات نتيجَة دخول الشيعة متأّخرين إىل ميدان تدوين الكتب األصولّيّّة 
»ويالحظ  السياق:  هذا  يف  الفضيّلّ  اهلادي  عبد  الدكتور  يقول  السنّة.  أهل  مع  باملقارنة 
أراد وضع كتابه األصويّلّّ )الذريعة( مل جيد أمامه ما  املرتىض عندما  أّن الرشيف  –هنا- 
يرجع إليه يف دراسة املاّدة األصولّيّّة إال كتاب شيخه املفيد، وهو خمترص جّدًا، وإىل جانبه 
الكتب األصولّيّّة السنّّية، وهي كثريٌة وكاملٌة يف ماّدهتا ومتكاملٌة فيام بينها. وهذا الواقع 

-بطبيعته- يفرض عليه الرجوع إىل الكتب السنّّية من ناحيٍة فنّّيٍة عىل األقل«)2).

استنبطه  ما  عىل  الرّد  يف  كتبًا  فأّلفوا  املرتىض؛  السّيد  األئّمة  أصحاب  سبق  وقد 
أصولّيّو السنّة من القرآن؛ ومنهم: أبو سهل النوبختّي، وإسامعيل بن عيّل؛ صاحبا كتايَب 

)1)  حيث اّدعى أصحاب املدرسة األخبارّية عند الشيعة أّن علم األصول هو علم دخيل ومستعار من أهل السنّة، ال حاجة 
النرش  مؤّسسة  املقّدسة،  قم  املدنّية،  الفوائد  أمني:  حممد  األسرتآبادّي،  )انظر:   . املعصومني روايات  وجود  مع  له 
، يوسف: احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، حتقيق: حممد تقي  ، 1424ه�.ق، ص77، 104؛ البحرايّنّ اإلسالمّيّ

األيروايّن، بريوت، دار األضواء، 1405ه�.ق، ج9، ص367-361)
، دروس يف أصول فقه اإلمامّيّة، م.س، ج1، ص66. )2)   الفضيّلّ
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»إبطال القياس« و«نقض اجتهاد الرأي« عىل الرتتيب)1).

وعىل سبيل املثال، تعود أقدم الكتب، التي استندت إىل آية النبأ إلثبات حّجّية خرب 
الواحد، إىل أهل السنّة، ويبدو أّن حمّمد بن إدريس الشافعّيّ )ت: 204 ه�.ق.( هو أّول 
من استشهد باآلية)2)، كام استدّل البخارّي )ت: 256 ه�.ق.( يف صحيحه بتلك اآلية 
يف باٍب بعنوان »ما جاء يف إجازة اخلرب الواحد الصدوق يف األذان والصالة والفرائض 
واألحكام«)3)، كام متّسك هبا كلٌّ من مسلم بن احلّجاج )ت: 261 ه�.ق.( يف صحيحه)4)، 
وحمّمد بن إدريس الرازّيّ )ت: 327 ه�. ق( يف اجلرح والتعديل)5)، واجلّصاص )ت: 
)6)، ثم استشهد أصولّيّو اإلمامّيّة بتلك اآلية بعد تدوين  370 ه�.ق.( يف كتابه األصويّلّّ
 ، احليّلّ الطويس، والعاّلمة  املرتىض، والشيخ  املفيد، والسّيد  الكتب األصولّيّّة؛ كالشيخ 
َنْبَعَث  بنَِي َحتَّى  ُكنَّا ُمَعذِّ وغريهم، كام يمكن اإلشارة إىل التمّسك باآلية الكريمة: }َوَما 
السنّة،  أهل  آثار  مّرٍة يف  والذي ورد ألّول  الرشعّيّّة،  الرباءة  إثبات أصل  َرُسوالً{)7) يف 

ليستدّل هبا أصولّيّو الشيعة يف كتبهم فيام بعد)8). 

كتاٍب مستقلٍّ  تأليف  إىل  اآلن-  السنّة -حتى  أو  الشيعة  العلامء  من  أّي  ينرِب  لكن،مل 

ج3،  1403ه�.ق،  التعارف،  دار  بريوت،  األمني،  حسن  حتقيق:  الشيعة،  أعيان  حمسن:  السّيد   ، العاميّلّ األمني  انظر:     (1(
ص387.

، حممد بن إدريس: كتاب األّم، ط2، بريوت، دار الفكر، 1403ه�.ق، ج7، ص99. )2)   انظر: الشافعّيّ
)3)   انظر: البخارّي، حممد بن إسامعيل: صحيح البخارّي، بريوت، دار الفكر، 1401ه�.ق، ج8، ص132.

)4)   انظر: النيشابورّي، مسلم بن احلّجاج: صحيح مسلم، بريوت، دار الفكر، ال.ت، ج1، ص6 -7.
، 1420ه�.ق، ج2،  ، حممد بن إدريس بن منذر التميمّي: اجلرح والتعديل، بريوت، دار إحياء الرتاث العريّبّ )5)   انظر: الرازّيّ

ص4.
: الفصول يف األصول، حتقيق: عجيل جاسم املنيش، بريوت، دار إحياء  الرازّيّ )6)   انظر: اجلّصاص، أبو بكر أمحد بن عيل 

، 1405ه�.ق، ج3، ص80. الرتاث العريّبّ
)7)   سورة اإلرساء، اآلية 15.

املعرفة، 1412ه�.ق، ج9، ص15؛ ج15،  القرآن، بريوت، دار  تأويل  البيان يف  الطربّي، حممد بن جرير: جامع  )8)   مثل: 
1409ه�.ق،  القرى،  أم  جامعة  السعودية،  ط1،  الصابوين،  عيل  حممد  حتقيق:  القرآن،  معاين  جعفر:  النّحاس،  ص70؛ 
األمايل،  بن احلسني:  املرتىض، عيل  تبعهم كلٌّ من  ثم  القرآن، م.س، ج3، ص254.  أحكام  اجلّصاص،  ج4، ص132؛ 
تصحيح وتعليق: حممد بدر الدين النعساين احللبي، ط1، قم املقّدسة، منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفّي، 
اإلعالم  مكتب  املقّدسة،  قم  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  احلسن:  بن  حممد  الطويس،  ص3؛  ج1،  1907م،  1325ه�.ق/ 

، 1409ه�.ق، ج4، ص110؛ وباقي أصولّيّي اإلمامّيّة يف التمّسك باآلية إلثبات أصل الرباءة الرشعّيّّة. اإلسالمّيّ
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بعنوان »آيات األصول«)1)؛ إذ اكتفى األصولّيّّون باالستشهاد بعدٍد من اآليات بمناسبة 
البحث عن املسائل األصولّيّّة، كام أشار آخرون يف مؤّلفاهتم إىل آياٍت يمكن االستدالل 
هبا يف علم األصول؛ فقد استعرض ابن شهر آشوب املازندرايّن)2) )ت: 588ه�.ق.( يف 
كتابه »متشاهبات القرآن وخمتلفه« جمموعًة من اآليات ذات الصلة بأصول الفقه، ذاكرًا 

كيفّية داللة اآلية عىل املوضوع األصويّلّّ املطروح)3).

وأفرد العاّلمة املجليس )ت: 1111ه�.ق.( يف بحار األنوار بابًا بعنوان: »ما يمكن 
فيه  استعرض  الفقه«)4)،  أصول  مسائل  متفّرقات  من  واألخبار  اآليات  من  ُيستنَبط  أن 
إليها  تنتمي  التي  املسائل األصولّيّّة  القرآن، من دون حتديد  آية برتتيب سور  حوايل مئة 

تلك اآليات.

كتاب »األصول األصلّيّة  ليؤّلف  اهلل شرّب )ت: 1242 ه�.ق.(  السّيد عبد  ثّم جاء 
بآيٍة تناسب املقام برأيه  والقواعد الرشعّيّّة«، جامعًا فيه حوايل مائة باٍب، يبدأ كاّلً منها 

)بلغ جمموعها 134 آية(، ثّم يستعرض عددًا من األحاديث.

»جامع  كتابه  من  أبواب  عّدة  صدر  يف  الربوجردّي  اهلل  آية  املرحوم  استعرض  كام 
أحاديث الشيعة« آياٍت داّلة عىل القواعد األصولّيّّة)5).

ومن أحدث الدراسات يف هذا املجال اإلشارات املجملة والغنّية التي طرحها الشيخ 
باقر اإليروايّن؛ إذ أفرد يف كتابه »دروس متهيدّية يف تفسري آيات األحكام« فصاًل بعنوان 

)1)   ُطبِع مؤّخرًا كتاب لدى أهل السنّة بعنوان: »استدالل األصولّيّّني بالكتاب والسنّة عىل القواعد األصولّيّّة« ملؤّلفه عياض 
باآليات  األصولّيّّني  استدالل  كيفّية  لبيان  كتابه  الرياض، 1418ه�.ق.(، وقد خّصص نصف  السلمّي، )ط1،  نامي  بن 

القرآنّية، فيام جعل النصف اآلخر لتناول االستدالل بالروايات يف أصول الفقه.
)2)  من علامء القرن السادس اهلجرّي.

املسامهة،  كتاب  طبع  رشكة  طهران،  وخمتلفه،  القرآن  متشابه  آشوب(:  شهر  )ابن  عيل  بن  حممد  املازندرايّن،  انظر:     (3(
1328ه�.ق، ج2، ص157-140.

)4)   انظر: املجليس، حممد باقر: بحار األنوار، بريوت، مؤّسسة الوفاء، 1403ه�.ق/ 1983م، ج2، باب33، ص268.
)5)   منها: حّجّية الظواهر، انظر: الربوجردّي، حسني: جامع أحاديث الشيعة، قم املقّدسة، املطبعة العلمّيّة، 1399ه�.ق، ج1، 

ص104؛ حّجّية سنّة الرسول )ص(، انظر: م.ن، ص120؛ حّجّية خرب الثقة، انظر، م.ن، ص219.
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»مسائل أصول الفقه يف الكتاب الكريم«، استعرض فيه اثنَتي عرشة مسألًة أصولّيًّة)1)، 
مستشهدًا بأربع وأربعني آيًة قرآنّيًة)2).

ثالثًا: املسار التارخيّي لاستدالل باآليات القرآنّية يف الكتب األصولّيّّة:

تشري دراسة تاريخ علم أصول الفقه امليلء بالتحّوالت إىل اخّتاذ مسار متّسك األصولّيّّني 
الكبري الذي شهده خالَل  انتعاشه  باملقارنة مع مستوى  تنازلّيًا،  القرآنّية منحًى  باآليات 
القرون األوىل؛ فقد وّسع الشيخ املفيد )ت: 413 ه�.ق.( -الذي أعاد صياغة االجتهاد 
يمكن  بام  األصولّيّّة)4)،  القواعد  يف  إليه  واالستناد  بالقرآن  التمّسك  نطاق   -(3( الشيعّيّ
معه وصف أصوله ب�»قرآنّية املحور«؛ إذ طرح مباحث األلفاظ -التي ال ختتّص بالقرآن 
بل تشمل السنّة أيضًا- عىل أساس القرآن، كام قّسم معاين القرآن إىل جمموعَتني ظاهرة 
وباطنة، معتربًا كاّلً من األمر والنهي واخلرب والتقرير من أنواع أصول معاين القرآن)5)، 

فضاًل عن انتقائه أمثلة املباحث األصولّيّّة غالبًا من القرآن الكريم)6).

وبعد الشيخ املفيد، ساهم تلميذاه السّيد املرتىض )ت: 436 ه�.ق.( والشيخ حممد 
ابن احلسن الطويس )ت: 460 ه�.ق.(، الّلذان ُيَعّدان من أساطني علامء الشيعة اإلمامّيّة، 
يف بلوغ علم األصول ذروة مراحل تكامله؛ إذ ُيعّد كتاب »الذريعة« للسّيد املرتىض أّول 
حماولٍة أصولّيٍّة شيعّيٍّة موّسعٍة تناولت كاّفة املباحث األصولّيّّة بصورٍة مفّصلٍة وجامعٍة، 
األكرب  القسم  متّتع  آية مع  بلغ جمموعها 154  التي  القرآنّية  اآليات  بكثرٍة  واستعرضت 

، سنّة الصحايّب، القياس، حّجّية  ، حّجّية سنّة أهل البيت )1)   هي: حّجّية خرب الواحد، حّجّية البّينة، حّجّية سنّة الرسول
اإلمجاع، أصل الرباءة، أصل االحتياط، عدم حّجّية الظّن، اشرتاط القدرة يف التكليف، رفع التكليف باإلكراه.

)2)   انظر: األيروايّن، باقر: دروس متهيدّية يف تفسري آيات األحكام، دار الفقه للطباعة والنرش، 1425ه�.ق، ج2، ص660-
.669

، أعيان الشيعة، م.س، ج9، ص422؛ كرجي، تاريخ الفقه والفقهاء، م.س، ص145. )3)   انظر: األمني العاميّلّ
)4)   انظر: املفيد، حممد: التذكرة بأصول الفقه، حتقيق: الشيخ مهدي نجف، بريوت، دار املفيد للطباعة والنرش، 1414ه�.ق، 

ص29، 31، 32، 34.
)5)   انظر: م.ن، ص29.

)6)   استند الشيخ املفيد يف كتابه »التذكرة بأصول الفقه« ذي ال�45 صفحة إىل ما جمموعه 26 آية.
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منها بالبعد االستشهادّي)1).

واستدّل الشيخ الطويس يف كتابه »عّدة األصول« -الذي يمّثل جهدًا عظياًم نحو خلق 
حالة حتّوٍل يف علم األصول- بآيات القرآن الكريم بشكٍل الفٍت؛ حتى استند إليها يف 
بتبّحره  أكثر من 221 موردًا)2)، مستلهاًم من أستاذه الشيخ املفيد)3)، وقد متّيز الطويس 
الفقه  يف  كعبه  علّو  عن  فضاًل  واملحّدثني،  املفّسين  فحول  من  فهو  العلوم؛  خمتلف  يف 

واألصول، وقد جتىّل ذلك كّله يف أعامله املختلفة)4).

مناسباٍت  يف  عديدٍة  بآياٍت  األصولّيّّة  مباحثه  أغلب  يف  الطويس  الشيخ  متّسك  وقد 
خمتلفٍة، حتى إّن أصوله اخّتذت سبيلها من معرب القرآن؛ فقد استدّل -عىل سبيل املثال- 
باآليات 67-71 من سورة البقرة يف ذبح بني إرسائيل بقرة إلثبات جواز تأخري البيان 

عن وقت احلاجة)5).

عملّية  يف  هبا  واستعان  استداللّيًا  طابعًا  حتمل  التي  باآليات  الطويس  الشيخ  واهتّم 
)6)، وكذلك باآليات التي حتمل طابعًا استشهادّيًا)7)، ووّظفها يف إثبات  التقعيد األصويّلّّ

املسائل الكالمّية بآيٍة قرآنّيٍة)8).

وقام من بعده املحّقق أبو القاسم جعفر بن حسن احليّلّ )ت: 676ه�.ق.(، بتأليف 
س يف احلوزات العلمّيّة لسنني متامديٍة، وقد مجع  كتاب »معارج األصول« الذي ظّل ُيَدرَّ
فيه كاّفة املباحث األصولّيّّة يف عرشة أبواب، مستداّلً باآليات القرآنّية يف 104 موارد)9).

)1)   انظر: املرتىض، الذريعة إىل علم األصول، م.س، ج1، ص28، 110، 208، 299، 366.
)2)   انظر: الطويس، عّدة األصول، م.س، ج2، ص767.

)3)   انظر: ضمريي، حممد رضا: موسوعة أصولّيّي الشيعة، قم املقّدسة، بوستان كتاب، 1384ه�.ش، ص192.
)4)   انظر: الطويس، عّدة األصول، م.س، ج2، ص262-257.

)5)   انظر: الطويس، عّدة األصول، م.س، ج2، ص57.
)6)  انظر: م.ن، ج1، ص110؛ ج2، ص469، ص605.

)7)   انظر: م.ن، ج1، ص165.
)8)  انظر: م.ن، ج2، ص569-575. ومن هذه املوارد: معنى التأيّس بالرسول )انظر: م.ن، ج2، ص569(؛ تنّوع أفعال 
الرسول )انظر: م.ن، ج2، ص575(. ويعود السبب يف ذلك إىل طرح بعض علامء تلك احلقبة بعض املسائل الكالمّية  

يف علم األصول، لُيصار إىل تشذيب علم األصول يف العصور التالية، وفصل املسائل الكالمّية عنها.
، جعفر بن حسن )املحّقق(: معارج األصول، حتقيق: حممد حسني الرضوّي، قم املقّدسة، مؤّسسة آل البيت  )9)   انظر: احليّلّ

إلحياء الرتاث، 1403ه�.ق..
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وبعد املحّقق، أّلف العاّلمة حسن بن يوسف احليّلّ )ت: 726ه�.ق.( كتبًا كثريًة يف 
علم األصول، برز منها أثران؛ أحدمها »مبادئ الوصول إىل علم األصول«؛ حيث استند 
إىل ما جمموعه 51 آية إلثبات املباحث األصولّيّّة)1)، ورّد أحيانًا متّسك اآلخرين هبا)2)، 
واآلخر »هتذيب الوصول إىل علم األصول« الذي استدّل فيه ب�132 آية إّما إثباتًا ملسائل 

كالمّية)3)، أو دعاًم لقاعدٍة أصولّيٍّة)4)، أو شاهدًا عليها)5).

ويف أعقاب تلك احلقبة، َخَبت جذوة االستدالل باآليات القرآنّية؛ فلم يتجاوز عدد 
اآليات التي متّسك به أصويّلٌّ بارٌز؛ كاحلسن بن زين الدين )ت: 1011 ه�.ق.( يف كتابه 
»معامل الدين« 39 آية قرآنّية)6)، وذكر املريزا القّمي 125 آية يف كتابه »قوانني األصول«.

آية يف مواضع خمتلفة من  إىل 116  األنصارّيّ )ت: 1281 ه�.ق.(  الشيخ  واستند 

، حسن بن يوسف بن مطّهر )العاّلمة(: مبادئ الوصول إىل علم  )1)  عىل سبيل املثال: داللة صيغة األمر عىل الوجوب )احليّلّ
بالفروع  الكّفار  تكليف  األضواء، 1406ه�.ق، ص91(؛  دار  بريوت،  البّقال،  عبد احلسني حممد عيل  تعليق:  األصول، 
الرسول )م.ن، ص247(؛ حّجّية  التقليد عىل  القياس )م.ن، ص214(؛ عدم جواز  )م.ن، ص110(؛ عدم حّجّية 

خرب الواحد )م.ن، ص204(؛ حّجّية إمجاع العرتة  )م.ن، ص195(.
)2)   انظر: م.ن، ص110.

 ، لندن، مؤّسسة اإلمام عيل الكشمريّي،  الوصول إىل علم األصول، حتقيق: سّيد حممد  : هتذيب  العاّلمة احليّلّ انظر:    (3(
1421ه�.ق، ص174-175. وقد ذكر يف أحد املواضع اآليت: »األقرب أّنه قبل النبّوة مل يكن متعّبدًا برشع أحٍد؛ وإال 
الشتهر والفتخر به أرباهبا، أّما بعد النبّوة فاحلّق أّنه كذلك، وقوله -تعاىل-: }َفبُِهداُهم اقَتِده{ )األنعام:90(؛ أمره باالقتداء 
باهلدى املشرتك من التوحيد وشبهه« )انظر: م.ن، ص179(؛ ويقول يف موضٍع آخر: »احلّق أّنه مل يكن متعّبدًا باالجتهاد، 

لقوله -تعاىل-: }وما َينطُِق عن اهلَوى{ )النجم:30(« )انظر: م.ن، ص283(.
)4)  من قبيل: بطالن تأخري البيان عن وقت احلاجة )انظر: م.ن، ص165(؛ صيغة األمر حقيقٌة يف الوجوب )انظر: 
)انظر: م.ن، ص154(؛  واملقّيد  املطلق  )انظر: م.ن، ص147(؛  بالقرآن  القرآن  م.ن، ص96(؛ جواز ختصيص 

حّجّية خرب الواحد )انظر: م.ن، ص229(؛ جواز تقليد العاّمّي يف فروع الدين )انظر: م.ن، ص122(.
)5)  انظر: م.ن، 73، 77، 79. من نامذج ذلك: اختالف احلقيقة واملجاز )انظر: م.ن، ص77(؛ وجود املجاز يف الّلغة )انظر: 
م.ن، ص79-80(؛ عدم جواز استعامل الّلفظ املشرتك يف مجيع معانيه إال عىل نحو املجاز، مع أّن البعض جّوزه استنادًا إىل 

اآليَتني: ]ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ[ )األحزاب:56(، و ]ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ[ )احلّج:18( )انظر: م.ن، ص73(.

؛ كداللة األمر عىل الوجوب، استنادًا إىل اآليات: 12 من سورة األعراف، و34  )6)  تتمّتع بعض تلك اآليات بطابٍع استداليلٍّ
النرش  مؤّسسة  املقّدسة،  قم  الدين،  معامل  الدين:  زين  بن  العاميّل، حسن  )انظر:  النور  البقرة، و63 من سورة  من سورة 
، ال ت، ص47-48(؛ مفهوم الرشط، استنادًا إىل اآليَتني: 282 من سورة البقرة، و33 من سورة النور )انظر:  اإلسالمّيّ

م.ن، ص78(.
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حّجّية  وثمرة  واحلّلّية)2)،  اإلباحة  بأصالة  الصلة  ذات  واآليات  األص��ول«)1)،  »فرائد 
واختالفات  السابقة)5)،  الرشائع  واستصحاب  الصّحة)4)،  وأصل  الكتاب)3)،  ظواهر 
القراءات)6)، وقد أثار الشيخ عددًا من التساؤالت عىل داللة بعض اآليات عىل املّدعى، 

واستشهد ببضع آياٍت أخرى)7).

ثّم جاء اآلخوند حممد كاظم اخلراساين )ت: 1328 ه�.ق.( مستعينًا بام جمموعه 36 
آية يف كتابه »كفاية األصول«؛ فقد استدّل بآيات النفر والكتامن وسؤال أهل الذكر إلثبات 
االستدالل  يف  مستشكاًل  تاّمًة،  منها  أيٍّ  داللة  يعترب  أن  دون  )من  الواحد  خرب  حّجّية 
عىل  األمر  داللة  إلثبات  أم��ره{)9)  عن  خيالفون  الذين  }فليحذر  بآية:  ومتّسك  هبا()8)، 

الوجوب)10)، فضاًل عن اآليات ذات البعد االستشهادّي)11). 

وأّما املرحوم الشيخ عبد الكريم احلائرّي )ت: 1355ه�.ق.(، فقد ناقش 28 آية يف 
كتابه »درر الفوائد«)12)، بينام بحث الشيخ املظّفر )ت: 1383ه�.ق.( يف ما جمموعه 54 

آية ضمَن كتابه »أصول الفقه«)13).

ومن العلامء املعارصين، ُيظِهر استقصاء ما ورد يف جمّلَدي كتاب »مصباح األصول« 

، فرائد األصول، م.س، ج1، ص254؛ ج4، ص165.  )1)   انظر: األنصارّيّ
)2)   انظر: م.ن، ج1، ص149-148، 247.

)3)   انظر: م.ن، ج1، ص155.
، فرائد األصول، م.س، ج3، ص345. )4)   انظر: األنصاريّّ

)5)   انظر: م.ن، ج3، ص229.
)6)  انظر: م.ن، ج1، ص248.

)7)   انظر: م.ن، ج2، ص31، 323.
)8)   انظر: اآلخوند اخلراساين، حممد كاظم: كفاية األصول، قم املقّدسة، مؤّسسة آل البيت، 1409ه�.ق، ص296.

)9)   سورة النور، اآلية 63.
)10)  انظر: م.ن، ص63.

)11)  انظر: م.ن، ص62، 197، 232، 253، 339.
)12)  انظر: احلائري، عبد الكريم: درر الفوائد، تعليق: حمسن األراكي، حتقيق: حممد مؤمن القمي، ط5، قم املقّدسة، مؤّسسة 

النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني، ال ت.
، 1375ه�.ش. )13)  انظر: املظّفر، حممد رضا: أصول الفقه، قم املقّدسة، مكتب اإلعالم اإلسالمّيّ
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بعد  ذات  جمموعة  منها  آية؛   35 حوايل  استعرض  أّنه  اخلوئي  السّيد  ألبحاث  تقريرًا 
استداليّل وتأصييّل للقواعد األصولّيّّة)1)، وأخرى ذات بعٍد استشهادّي)2)، فيام أخضع 

اإلمام اخلمينّي يف جمّلَدي كتابه »مناهج الوصول إىل علم األصول« 14 آية للدراسة.

آياٍت  إىل  االستناد  خالل  من  املحاوالت،  تلك  يف  سهٌم  األصولّيّّني  لباقي  كان  كام 
ال  يكاد  احلارض  عرصنا  يف  بالقرآن  الشيعة  أصولّيّي  اهتامم  ولكّن  الكريم،  القرآن  من 
يرقى إىل ذلك املستوى من اجلّدّية الاّلزمة، بل إّن ثّمة حاالٍت يبدو فيها أصولّيّو السنّة 
السخيّس  استدّل  املثال،  سبيل  فعىل  الكريم)3)؛  القرآن  آيات  إىل  االستناد  يف  سّباقني 
الغزايل )ت:  استدّل  بينام  آية)4)،  )ت: 490ه�.ق.( واستشهد يف أصوله بحوايل 412 
505ه�.ق.( بحوايل 410 آيات)5)، والشاطبّيّ )ت: 790ه�.ق.( بحوايل 973 آية)6)، 
والشوكايّنّ )ت: 1255ه�.ق.( بحوايل 334 آية)7)، واجلّصاص )ت: 370ه�.ق.( يف 

أصوله ب�421 آية)8).

اإلمامّيّة  استناد أصولّيّي  بريق  إىل خفوت  التارخيّي  املسار  ُيشري  تقّدم،  ما  وبناًء عىل 
إىل اآليات القرآنّية، مع االبتعاد عن العهود األوىل؛ ما يطرح السؤال اآليت: هل يمكن 

)1)   انظر: احلسينّي البهسودّي، حممد رسور واعظ: مصباح األصول )تقرير أبحاث السّيد أيب القاسم اخلوئي(، قم املقّدسة، 
مكتبة الداورّي، 1417ه�.ق، ج2، ص113، 152، 183، 187، 189، 255.

)2)   البهسودي، مصباح األصول، م.س، ج2، ص21، 40، 46، 114.
)3)  ذّكر السّيد حممود الشهايّب يف هذا املوضوع منذ حوايل سبعني عامًا: »كّلام اقرتب زمن تأليف الكتب األصولّيّّة من عرص 
صدر اإلسالم، كثر احتواؤها عىل اآليات والروايات، بينام قّل حجم استشهادها باآليات والروايات واستنادها باملدارك 
النقلّيّة وتطبيقها عىل فروع األحكام مع ابتعادها عن ذلك العرص، ليتجّرد علم األصول -بالتدريج ومع مرور الزمان- 
بمقارنة  جلّيًا  يظهر  ما  وهو  املطالب،  وتعميم  الصناعّي  الطابع  تقوية  نحو  مّتجهًا  الفقهّيّة  وموارده  األساسّية  ماّدته  عن 
رسالة الشافعّيّ مع أحد ُكُتب عرصنا« )الشهايّب، حممود: تقريرات األصول، ط1، طهران، ال ن، 1321ه�.ش، ص27، 

اهلامش(.
)4)   انظر: السخيّس، أصول السخيّس، م.س، ج2-1.
)5)   انظر: الغزايل، املستصفى يف علم األصول، م.س.

، إبراهيم: املوافقات يف أصول الفقه )4\4(، تقديم: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، حتقيق: مشهور بن حسان آل  )6)   انظر: الشاطبّيّ
سلامن، ط1، السعودية-اخلرُب، دار ابن عفان، 1417ه�.ق/ 1997م.

، حممد بن عيل بن حممد: إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، بريوت، مؤّسسة الثقافة، 1417ه�.ق/  )7)   انظر: الشوكايّنّ
1999م، ص494-481.

)8)   انظر: اجلّصاص، أحكام القرآن )3\3(، م.س.
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اعتبار جمّرد كّمّية اآليات املستند إليها دلياًل عىل ضعف دور اآليات يف األصول، أم لعّل 
ما استند إليه الرعيل األّول من األصولّيّّني من آيات مل تقبله األجيال التي أتت فيام بعد 

دلياًل وأغمضت عنه؟

طواَل  اإلسالمّيّة  العلوم  عىل  النقلّيّة  النزعة  َطَغت  القول:  يمكن  السياق،  هذا  ويف 
العهود السابقة من خالل كثرة االستناد إىل اآليات والروايات يف األصول، ولكّن مرور 
الزمان وتطّور االجتهاد أفرزا نمّوًا الفتًا لدور العقل عىل حساب النقل، ما قّلل احلاجة 

إىل التمّسك باآليات.

قّلة حجم االستناد إىل اآليات وطرحها يف  ومع ذلك كّله، ال يمكننا إغفال حقيقة 
كتب األصول املتأّخرة؛ إذ يكفي إجراء مقارنة بني كتايَب »الذريعة« للسّيد املرتىض و«عّدة 
األصول« للشيخ الطويس من جهة، مع كتاٍب ألصويّلّ متاّخر؛ ك� »كفاية األصول« ليظهر 
القرآن  من  آيات  بخمس  اآلخرين  استدالالت  الطويس  الشيخ  يوِرد  إذ  جلّيًا؛  الفرق 
الكريم؛ إلثبات حّجّية اإلمجاع، لريّدها مجيعًا)1)، كام طرح املحّقق احليّلّ ثالث آيات منها 

ورّدها)2)، بينام مل ُيرِش اآلخوند اخلراساين إىل أيٍّ منها)3).

إلثبات  آيات  بتسع  رسالته  يف  الشافعّيّ  متّسك  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة  ويمكن 
خرب  حّجّية  إلثبات  آياٍت  ثالث  املرتىض  السّيد  استعرض  كام  الواحد)4)،  خرب  حّجّية 
بذهاب  الطويس  الشيخ  رّصح  وقد  هبا)5)،  االستدالل  عىل  يستشكل  أن  قبل  الواحد 
بعضهم إىل وجوب العمل بخرب الواحد، مستدّلني بعدٍد من اآليات، لكنّه استشكل يف 

داللتها عىل املطلوب)6).

وحتى يف القرون األخرية، نجد الشيخ األنصارّيّ يستعرض سبع آيات بحثًا ودراسًة 

)1)   انظر: الطويس، عّدة األصول، م.س، ج2، ص605.
، معارج األصول، م.س، ص127. )2)   انظر: املحّقق احليّلّ

)3)   اخلراساين، كفاية األصول، م.س، ص 209.
)4)   الشافعّي، حممد بن إدريس: الرسالة، بريوت، دار الكتب العلمّيّة، ال ت، ص437-436.

)5)   انظر: املرتىض، الذريعة إىل علم األصول، ج2، ص407.
)6)   انظر: الطويس، عّدة األصول، م.س، ج1، ص108.
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هذا  يف  فحسب  واح��دًة  آيًة  اخلراساين  اآلخوند  يطرح  بينام  ال��رباءة)1)،  أصل  إلثبات 
اخلصوص)2).

انخفاض نسبة االستناد إىل اآليات كّمّيًا ال يدّل عىل ضعف دورها يف  إذًا، فمجّرد 
علم األصول؛ إذ لعّل تأرجح مستوى االستناد إىل اآليات لدى أصولّيّي اإلمامّيّة يعود 
العقل  مكانة  وإمهال   ، الشيعّيّ الكالم  مدرسة  يف  العقيّلّ  االجّتاه  استرشاء  إىل  بجذوره 
القرآن  لفهم  مقّدمًة  األصول  علم  اعتبار  عىل  األصولّيّّني  إمجاع  لكّن  السنّّي.  الفكر  يف 
إليها  االستناد  يقّل  حتى  بدا  ممّا  عدا  فام  القرآنّية،  باآليات  االهتامم  يستلزم  واحلديث، 
عملّيًا يف إبراز داللة اآليات؟ لذا، ال يمكن تربير ضعف حضور القرآن يف أصول الشيعة 
الدينّيّة  العقائد  العقاليّن وتقديم قراءة عقلّية عن  بسهولة؛ إذ ال يعني ازدهار االجتهاد 
ومعارفها النظرّية، االستغناء عن املصادر النقلّيّة، وال سّيام القرآن الكريم الذي يشّكل 

دلياًل شاماًل يف غناه.

رابعًا: منهجّيات البحث األصويّلّ يف آيات القرآن:

الناحية  من  ملموسٍة  لتحّوالٍت  الكريم  القرآن  إىل  الشيعة  أصولّيّي  استناد  خضع 
املنهجّية الكيفّية، فضاًل عن اجلانب الكّمّي.

القرآن  آيات  مقاربة  يف  ما  مصدٍر  أو  معّينٍة  وسيلٍة  تبنّي  مبدأ  عىل  املنهجّيات  وتقوم 
الكريم يف سبيل تبيني معنى آيٍة أو غايتها وبلوغ نتائج حمّددة؛ فعىل سبيل املثال، إّن تبنّي 
فرضّية داللة القرآن عىل قاعدٍة أصولّيٍّة -سواء أكانت مستقّلًة وتأسيسّيًة أم إمضائّيًة- 
املنهج  تطبيق  حال  يف  نفسه  واألمر  املفروضة،  القاعدة  لنوع  تبعًا  خمتلفًة؛  نتيجًة  يفرز 
األصويّلّّ أو األخبارّي ملقاربة اآليات؛ فاملحّدثون ذوو املؤّلفات األصولّيّّة؛ كالشيخ احلّر 
العاميّلّ ال يمكن أن يسلكوا يف االستدالل باآليات نج غريهم من العلامء الذين رفضوا 
املسلك األخبارّي، حتى املعتدل منه؛ فاختالف استنباط املطالب األصولّيّّة من اآليات 

، فرائد األصول، م.س، ج2، ص26-21. )1)   انظر: األنصارّيّ
)2)   انظر: اخلراساين، كفاية األصول، م.س، ص339.
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بلوغ  وأساليب  القرآن  معاين  استخراج  يف  املطّبقة  املناهج  باختالف  رهنًا  ظّل  القرآنّية 
مقاصده، ويمكن استعراض منهَجني أساسني يف هذا الصدد؛ مها:

االكتفاء بالنصوص وظواهر اآليات واألخبار، وقد اّتبع ذلك النهج كلٌّ من السّيد . 1
عبد اهلل شرّب يف »األصول األصلّيّة«، والشيخ احلّر العاميّلّ يف »الفصول املهّمة«.

املنهج . 2 غلب  وقد  والنقل،  العقل  بني  املزج  أساس  عىل  األصويّلّّ  العمل  تأصيل 
باألدّلة  مباحثهم األصولّيّّة  كثرٍي من  الشيعة؛ حيث متّسكوا يف  الثاين عىل أصول 

األربعة؛ الكتاب والسنّة والعقل واإلمجاع)1).

ِذْكر اآلية أو اإلشارة إىل داللتها عىل األكثر؛ كام  وكان االختصار -أحيانًا- يقتيض 
كتابه  اخلراساين يف  الدين« واآلخوند  »معامل  كتابه  الدين يف  زين  بن  الشيخ حسن  فعل 

»كفاية األصول«.

ويف املقابل، فّصل آخرون البحث يف اآليات؛ فقد فاقت نقاشات الشيخ األنصارّيّ 
أسهب  حيث  األصولّيّّة؛  الكتب  يف  تفاسري  من  متداوالً  كان  ما  اآليات  بعض  ذيل  يف 
يف احلديث عن آية النبأ)2)، مثريًا أربعة احتامالت يف آية: ]ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ[ 

ڈ  ]ڎ  آية:  معنى  بيان  يف  وبحثه  سربه  عن  فضاًل   ،(3((7 اآلية  الطالق،  )س��ورة 
ڈ[ )سورة حممد، اآلية 33))4).

خامسًا: دور القرآن الكريم يف تأصيل القواعد األصولّيّّة: »أصل الرباءة« أنموذجًا:

متّر عملّية استنباط احلكم الرشعّيّّ يف الفقه الشيعّيّ بمرحلَتني:

األوىل: البحث عن دليل احلكم الرشعّيّّ الواقعّي. -

، فرائد األصول، م.س، ج1، ص254، 297، 311، 351؛ اخلوئي، حمارضات يف أصول الفقه، م.س،  )1)   انظر: األنصارّيّ
ج2، ص196، 255.

، فرائد األصول، م.س، ج1، ص276-254. )2)   انظر: األنصارّيّ
)3)   انظر: م.ن، ج2، ص22-21.

)4)   انظر: م.ن، ص377.
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من  - واليأس  اجلهد  وإف��راغ  البحث  بعد  العملّية  الوظيفة  حتديد  الثانية، 
الدليل.

»األدّلة  الواقعّية  األحكام  الستنباط  املجتهد  يستخدمها  التي  األدّل��ة  عىل  وُيطَلق 
االجتهادّية«، وتسّمى األدّلة التي ُيستنَد إليها لبلوغ األحكام الظاهرّية »األدّلة الفقاهتّية« 
أو »األصول العملّية«)1)، وأمّهها: أصل الرباءة، أصل االحتياط، أصل التخيري وأصل 

االستصحاب.

ويف احلاالت التي يعرتينا فيها الشّك يف أصل التكليف )الوجوب أو احلرمة(، دوَن 
أن نعثر عىل دليٍل فيها من بني األدّلة املتوافرة يف أيدينا، عندئٍذ حُيَكم يف مقام العمل بأصل 

الرباءة وعدم التكليف؛ ختّلصًا من الشّك والرتّدد.

ويف حالة الشّك يف الوجوب واحلرمة؛ كام »لو شك يف وجوب يشء أو حرمته، ومل 
تنهض عليه حّجة، جاز رشعًا وعقاًل ترك األّول وفعل الّثاين، وكان مأمونًا من عقوبة 

خمالفته«)2).

)1)   انظر: م.ن، ص14؛ احلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن، م.س، ص74.
)2)  اخلراساين، كفاية األصول، م.س، ص338. وهذا ما يعني احلكم باإلباحة، مع لزوم األخذ بعني االعتبار اّتفاق كلٍّ من 
الرباءة الرشعّيّّة واإلباحة الواقعّية؛ نتيجًة، واختالفهام يف أّن اإلباحة الواقعّية جتري يف املوارد التي ال مصلحة وال مفسدة 
فيها؛ إذ إّن اإلباحة -بحّد ذاهتا- من األحكام الواقعّية التكليفّية ال االقتضائّية؛ أي ال تقتيض وجوبًا أو حرمًة أو استحبابًا 
أو كراهًة، بينام مورد الرباءة الشّك يف التكليف؛ فقد يكون لذلك اليشء املشكوك مصلحة أو مفسدة يف الواقع، ولكن بام أّن 
املكّلف ال علم له هبام، فقد أذن له الشارع يف ارتكابه أو تركه يف مقام العمل، فالرباءة تنفي التكليف والعقاب عّمن ارتكب 
العمل حمتمل احلرمة أو ترك العمل حمتمل الوجوب )انظر: م.ن، ص338(. وبمجّرد اكتشافه للحكم الواقعّي ال جمال 
للرباءة، فقد ورد يف الرواية: »كّل يشٍء فيه حالل وحرام فهو لك حالل أبدًا، حتى تعرف احلرام منه بعينه فتدعه« )احلّر 
، حممد بن احلسن: وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، قم املقّدسة، مؤّسسة آل البيت، 1414ه�.ق، ج17،  العاميّلّ
ص88(؛ كام ورد: »ما حَجَب اهلل علمه عن العباد فهو موضوع عنهم« )م.ن، ج27، ص163(. أّما الفرق اآلخر فهو أّن 
، فرائد األصول، م.س، ج2، ص10(؛ فضاًل عن أّن  الرباءة حكم ظاهرّي )انظر: األنصارّيّ فيام  اإلباحة حكم واقعّي 
اإلباحة تدور بني اجلواز واملنع، بينام جتري الرباءة يف ثالثة موارد: أ. الوجوب واجلواز، ب. احلرمة واجلواز، ج. الوجوب 
واحلرمة. ثّم إّن الدليل عىل أصالة اإلباحة اجتهادّي، فيام الدليل عىل أصالة الرباءة فقاهتّي؛ ما جيعل أصل اإلباحة حكاًم 

واقعّيًا يف مقام اإلثبات، بينام ُيثبت أصل الرباءة احلكم الظاهرّي )انظر: م.ن، ج3، ص329(.
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، سنكتفي  ويف سبيل إظهار أمّهّية العناية بدور القرآن يف علم األصول بشكٍل خاصٍّ
بعرض »أصل الرباءة« أنموذجًا من بني خمتلف املباحث والقواعد األصولّيّّة.

وقد اختلف علامء الشيعة يف نطاق أصل الرباءة يف ضوء أدّلتها؛ فحكم األصولّيّّون 
اعترب  بينام  والتحريمّية)1)،  الوجوبّية  واحلكمّية  املوضوعّية  الشبهات  مطلقًا يف  بجريانا 
، أصل الرباءة جاريًا يف الشبهات احلكمّية الوجوبّية واملوضوعّية  األخبارّيون، بشكٍل عامٍّ

فحسب، واالحتياط يف الباقي)2)، واستدّل كّل فريٍق بأدّلٍة من الكتاب والسنّة.

متّسك  حيث  القرآنّية؛  اآليات  ببعض  األصولّيّّني  استدالل  يأيت  فيام  وسنستعرض 
احلكمّية  الشبهات  يف  الرشعّيّّة)3)  الرباءة  أصل  إلثبات  اآليات  من  بعدٍد  األصولّيّّون 

)التحريمّية(، ويمكن تقسيم تلك اآليات إىل ثالث جمموعات: 

)1)   انظر: املرتىض، الذريعة إىل علم األصول، م.س، ج2، ص101، 809؛ الطويس، عّدة األصول، م.س،  ج2، ص742؛ 
، فرائد األصول، م.س، ج2، ص20، 148؛ اخلراساين، كفاية األصول، م.س، ص338. األنصارّيّ

، فرائد األصول، م.س، ج1، ص148؛ احلكيم،  ، وسائل الشيعة، م.س، ج27، ص163؛ األنصارّيّ )2)   انظر: احلّر العاميّلّ
األصول العاّمة للفقه املقارن، م.س، ص481.

املرتىض،  الرشيف  رسائل  )انظر:  املرتىض  السّيد  أمثال:  األصولّيّّني؛  مشهور  فقبلها  العقلّيّة:  الرباءة  يف  اآلراء  اختلفت    (3(
حتقيق: أمحد احلسينّي، قم املقّدسة، دار القرآن الكريم، 1405ه�.ق، ج2، ص101-102(؛ واملحّقق احليّلّ )انظر: معارج 
األصول، م.س، ص188(؛ الشيخ حممد عيل الكاظمّي )انظر: فوائد األصول )تقرير أبحاث الشيخ حممد حسني النائينّي(، 
، 1406ه�.ق، ج3، ص215(؛ السّيد اخلوئي )انظر: احلسينّي البهسودّي، مصباح  قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّيّ
األصول، م.س، ج2، ص254(؛ اآلخوند اخلراساين )كفاية األصول، ص346(. ويرى بعضهم أّن قاعدة قبح العقاب 
بال بيان أمٌر عقالئيٌّ أمضاه الشارع )انظر: املقديس، أمحد: أنوار األصول )تقرير أبحاث الشيخ نارص مكارم الشريازي(، 
طرح  فقد  الصدر،  الشهيد  أّما  ص58(؛  ج3،  1428ه�.ق،  )ع(،  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  مدرسة  املقّدسة،  قم  ط2، 
نظرّية »حّق الطاعة« التي تؤّدي إىل إنكار الرباءة العقلّيّة، وبنّي أّن جمّرد خطور احتامل حكم إلزامّي من قبل املوىل يف ذهن 
اإلنسان، يقتيض -بحكم العقل- عدم التهّرب من حتّمل مسؤولّية التكليف بحكم حّق املولوّية فيه واملبادرة إىل ارتكاب 
ذلك املحتمل؛ إذ لو مل يكتِف املكّلف بمجّرد احتامل وجود التكليف مع وجود ذلك التكليف واقعًا، عندئٍذ حيكم العقل 
. ويرى الشهيد الصدر أّن أدّلة الرباءة الرشعّيّّة )اآليات  باستحقاق مثل ذلك العبد للعقاب، وما هو إال االحتياط العقيّلّ
الّلبنايّن، 1406ه�.ق،  والروايات( تاّمة وحاكمة عىل حّق الطاعة )انظر: دروس يف علم األصول، بريوت، دار الكتاب 
ج1، ص116(. وقد تعّرضت نظرّية حّق الطاعة إىل النقد من قبل آية اهلل الشيخ جعفر السبحايّن )انظر: دراسات أصولّيّة، 
القرآنّية  األدّلة  وتثبت  ص95-73(.   ،5-4 العددان  )م.ن،  عنها  للدفاع  آخرون  انربى  فيام  ص113(،   ،3-2 العددان 

أعاله الرباءة الرشعّيّّة. أّما البحث عن الرباءة العقلّيّة، فرتاَجع يف مظاّنا يف الكتب األصولّيّّة.
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اآليات التي حتّذر من العذاب بعد البيان)1).  -

اآليات التي تشرتط التكليف بالقدرة)2).  -

اآليات اخلاّصة بتفويض األمر إىل اإلنسان بعد البيان)3). -

وسنكتفي باستعراض ثالث آيات بنحو موجز، هي اآلتية:

1. قوله تعاىل: ]ى ى ائ ائ ەئ ەئ[)4).

من  عدٍد  قبول  عىل  ال��رباءة،  أصل  إثبات  مقام  يف  اآلي��ة)5)،  هبذه  االستدالل  ويقوم 
األفكار:

أ. إّن بعث الرسول كنايٌة عن وجود احلّجة وتوافر البيان؛ ما يعني استحقاق العذاب 
بعد تبّلغ اخلطاب من الشارع عىل األحكام)6).

ب. إّن موضوع اآلية بعث الرسول مصّوبًا للعقوبة ال يعني مطلوبّية وجوده اجلسدّي 
إمتام  الغرض  إذ  واملوضوع؛  احلكم  تناسب  من  استيحاًء  والعقاب؛  الثواب  يف 

املائدة، اآلية 19؛ سورة األنعام، اآليتان  املثال: سورة اإلرساء، اآلية 15؛ سورة القصص، اآلية 59؛ سورة  )1)  عىل سبيل 
145، 119؛ سورة البقرة، اآلية 47.

)2)  عىل سبيل املثال: سورة الطالق، اآلية 7.
)3)  عىل سبيل املثال: سورة التوبة، اآليتان 115، 275؛ سورة األنفال، اآليتان 42، 68.

سورة اإلرساء، اآلية 15.  (4(
ص746(؛  ج2،  م.س،  األصول،  عّدة  )انظر:  الطويس  الشيخ  منهم:  الرباءة؛  إلثبات  اآلية  هبذه  األصولّيّّون  متّسك    (5(
 ، والشيخ اآلمدي )انظر: اآلمدّي، سيف الدين عيل بن أيب عيل: اإلحكام يف أصول احلكام، قم املقّدسة، املكتب اإلسالمّيّ
1402ه�.ق، ج1، ص91(؛ والفاضل التوين )انظر: التويّن، الوافية يف أصول الفقه، م.س، ص172(؛ واملحّقق العراقّي 
، 1364ه�.ش، ج3، ص205(؛  ، عيل )ضياء الدين(: ناية األفكار، قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّيّ )انظر: العراقّيّ
 ، والسّيد احلكيم )انظر: احلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن، م.س، ص290(؛ والشيخ األنصارّي )انظر: األنصارّيّ
فرائد األصول، م.س، ج2، ص22(؛ واإلمام اخلميني )انظر: اخلمينّي، هتذيب األصول، م.س، ج2، ص207(. وقد 
الرباءة.  )انظر:  اآليات ظهورًا يف داللتها عىل  أكثر  أّنا  اآلية وحَدها والتي وجد  تلك  املرحوم اآلخوند اخلراساين  ذكر 

اخلراساين، كفاية األصول، م.س، ص339(.
)6)   انظر: التوين، الوافية يف أصول الفقه، م.س، ص172؛ اخلمينّي، هتذيب األصول، م.س، ج2، ص207.
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احلّجة وبيان التكليف؛ ما يكشف ُمفاد اآلية يف أّن اهلل ال يعّذب عباده قبل إمتام 
احلّجة والبيان.

مثل  يف  حكٍم  ثبوت  عدم  بيان،  بال  العذاب  وجود  نفي  من  نستشّف  أن  يمكن  ج. 
تلك احلاالت، لئاّل ُتعترب خمالفتها معصيًة؛ إذ تفيد اآلية أّن سنّة اهلل جرت يف كاّفة 
العصور بعدم إنزال العذاب عىل أحٍد من الناس ما مل يتّم حّجته بإرسال رسوله 
الظاهر، حتى لو توّصلوا إىل حسن األفعال أو قبحها بمساعدة عقوهلم، ملقتىض 
الّلطف اإلهلّي الذي يقتيض عدم مؤاخذة الناس عىل ترك ما وصلهم من تكاليف 
عن طريق العقل فقط، األمر الذي يؤّدي إىل تالزم نفي العذاب مع نفي التكليف 
وفقًا لآلية؛ فلو ابُتيِل مكلٌَّف بشبهٍة حتريمّيٍة، فهو بمنزلة من مل ُيبلَّغ بأّي حكٍم، ال 
من نوعه األّويّل وال من الثانوّي، فال يستحّق العذاب الرتكاهبا، يف جتسّيٍد لرباءة 

الذّمة من التكليف.

إشكال: هل املراد من العذاب هو العذاب األخروّي؟

فيها  املذكور  العذاب  املراد من  كان  إذا  إال  الرباءة؛  باآلية عىل  االستدالل  يمكن  ال 
الدنيوّي جيعل من االستدالل باآلية عىل  بالعذاب  العذاب األخروّي؛ ألّن تفسريه  هو 
بتبنّي  االستدالل  ذلك  عىل  االستشكال  إىل  بعضهم  دفع  الذي  األمر  ناقصًا،  املطلوب 
القول بالعذاب الدنيوّي يف تفسري اآلية بقرينة اآليات التي تتبعها، وتكرار صيغة املايض 
يف العبارات؛ من قبيل »ما كنّا« و«ما كان«، فضاًل عن اإلشارة إىل رفع العذاب الدنيوّي 
عن األمم السابقة؛ بأّن سنّة اهلل اقتضت عدم القضاء عىل األمم السابقة وتعذيبها من دون 

إمتام احلّجة عليها؛ ما يستبعد معنى العذاب األخروّي املتالزم مع التكليف)1).

، فرائد األصول، م.س، ج2، ص23؛ احلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن، م.س، ص290-291؛  )1)   انظر: األنصارّيّ
يف  حمارضات  اخلوئي،  ص207؛  ج2،  م.س،  األصول،  هتذيب  اخلميني،  ص339؛  م.س،  األصول،  كفاية  اخلراساين، 
أصول الفقه، ج2، ص256؛ ابن عاشور التونيّس الشاذيّل، حممد الطاهر: التحرير والتنوير، ال م، الدار التونسّية للنرش، 

1428ه�.ق، ج19، ص197.
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تفسري  إىل  الطباطبائّي-  العاّلمة  -ومنهم  املعارصين  املفّسين  بعض  ذهب  وقد 
»ال  أو  معّذبني«  »ولسنا  -تعاىل-:  يقل  مل  حيث  الدنيوّي؛  االستئصال  بعذاب  العذاب 
نعّذب« أو »لنعّذب« بل قال: ]ى ى ائ[)1) الداّل عىل استمرار النفي يف املايض 
الظاهر يف أّن السنّة اإلهلّية يف األمم اخلالية اهلالكة كانت جاريًة عىل أاّل يعّذهبم إال بعد 
أّنه -تعاىل- عرّب عن هذا  اهلل. ويؤّيده -أيضًا-  ينذرهم عذاب  إليهم رسوالً  يبعث  أن 
املبعوث بالرسول دون النبّي؛ فلم يقل »حتى نبعث نبّيًا«، والرسالة منصب خاصٌّ إهليٌّ 
يستعقب احلكم الفصل يف األّمة، إّما بعذاب االستئصال وإّما بالتمّتع من احلياة إىل أجٍل 
إّن اآلية عند الطباطبائّي  ثّم  الّلوازم.  النبّوة، فليست منصبًا تنتج مثل تلك  أّما  مسّمًى؛ 
، بل هي  خارجة عن الداللة عىل قبح العقاب بال بيان؛ لتقّدم البيان بالعقل واألنبياء
ناظرة إىل رمحة اهلل -تعاىل- بعدم إجراء سنّة التعذيب قبل إرسال الرسول، عىل الرغم 

من استحقاق العقوبة)2).
ويف معرض الرّد عىل ما سبق، يمكن القول: 

العذاب  - كام  الناس؛  عن  األخروّي  العذاب  برفع  -تعاىل-  اهلل  يمتّن  أن  مانع  ال 
معيار  إّن  إذ  بيان؛  بال  واألخروّي-  الدنيوّي  -بنوَعيه  العقاب  )لقبح  الدنيوّي 
القبح إنزال العذاب قبل إمتام احلّجة، وهو يصدق عىل كال العذاَبني(؛ ألّنه عىل 
اهلل -كام يقول الفاضل التوين- بيان ما يصلح الناس وما يفسد، وال خيلو زماٌن 
عن إماٍم معصوٍم، ليعرف الناس ما يصلحهم وما يفسدهم، وإال مل تتّم احلّجة عىل 
گ[  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ]ڑ  -تعاىل-:  يقول  العباد، 
)سورة األنفال، اآلية 42( )3)، كام اعترب أبو حّيان األندليّس اآلية عاّمًة تشمل كال 

يقول -تعاىل-: ]وئ ۇئ ۇئ  تتبعها؛ حيث  التي  باآلية  العذاَبني)4)، مستشهدًا 

)1)   سورة اإلرساء، اآلية 15.
)2)   انظر: الطباطبائّي، حممد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ط2، بريوت، مؤّسسة األعلمّي، 1392ه�.ق/ 1972م، ج13، 

ص59-57.
انظر: التوين، الوافية يف أصول الفقه، م.س، ص173-172.  (3(

)4)  انظر: األندليّس، أبو حّيان حممد بن يوسف: البحر املحيط يف التفسري، بريوت، دار الفكر، 1420ه�.ق، ج7، ص23.
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فجملة  ی[)1)؛  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ]ھ  اآليات:  من  وأمثاهلا  اْلَقْوُل«  َعَلْيَها  »َفَحقَّ 
ڭ *  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى * ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ[)2)، و]ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ[)3) شواهد عىل التعميم.

بينام  األخ��روّي)4)،  بالعذاب  اآلية  تفسري  إىل  ميله  الطويس  الشيخ  كالم  من  ويظهر 
اعتربها الطربيّس عاّمًة)5).

إذًا، يتّم املطلوب باالستدالل عىل اآلية؛ إذ نستشّف منها، بقرينة اآليات التي تتبعها، 
أّن شأن الربوبّية ال ينسجم مع العقاب بال بيان، الذي ينطبق عىل الشبهة التحريمّية التي 

مل يصل بياٌن حوهلا.

العذاب  - كان  إذا  اآليت:  بالتقريب  األولوّية)6)  بمفهوم  األصولّيّّني  بعض  متّسك 
الدنيوّي، الذي ُيَعّد تافهًا باملقارنة مع نظريه األخروّي، بحاجٍة إىل بياٍن، فال غرَو 

حينئٍذ يف توّقف العذاب األخروّي عىل البيان بطريٍق أوىل.

يف  - املايض  لصيغة  عالقة  فال  الزمان)7)؛  عن  منسلخٌة  كان«  و«ما  كنّا«  »ما  مجلة 

)1)   سورة اإلسراء، اآلية 16.
)2)   سورة امللك، اآليات 10-8.

)3)   سورة فاطر، اآلية 24.
، 1409ه�.ق، ج6،  املقّدسة، مكتب اإلعالم اإلسالمّيّ القرآن، قم  التبيان يف تفسري  انظر: الطويس، حممد بن احلسن:     (4(

ص458-457.
)5)   انظر: الطربيّس، فضل بن سهل: جممع البيان، طهران، منشورات نارص خسو، 1372ه�.ش، ج6، ص623.

)6)   انظر: الفّياض، حمارضات يف أصول الفقه، م.س، ج2، ص256.
)7)  يذكر السّيد اخلوئي: »مجلة )ما كان( أو )ما كنّا( وأمثاهلام من هذه املاّدة مستعملة يف أّن الفعل غري الئٍق به -تعاىل- وال 
يناسبه صدوره منه -جّل شأنه-؛ ويظهر ذلك من استقراء موارد استعامهلا؛ كقوله -تعاىل-: ]ما كان اهلل ليضّل قومًا بعد 
إذ هداهم[، وقوله -تعاىل-: ]ما كان اهلل ليذر املؤمنني[ )...( فجملة املايض من هذه املاّدة منسلخة عن الزمان يف هذه 
العذاب  يبقى فرٌق بني  يناسب حكمته وعدله، فال  به -تعاىل- وال  يليق  البيان ال  التعذيب قبل  أّن  املراد  املوارد، فيكون 

الدنيوّي واألخروّي« )الفّياض، مصباح األصول، م.س، ج2، ص256(.
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العقاب بشخٍص  إنزال  أّن  القرآنّية عىل استعامهلا بمعنى  معناها، وتدّل تطبيقاهتا 
قبل البيان وإمتام احلّجة الرشعّيّّة ال يليق بشأن الباري -عّز وجّل-، وهو حكٌم 

جاٍر يف كاّفة األزمان والعصور وال تستثنى منه أّمٌة دوَن أخرى)1).

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ]ڳ  -تعاىل-:  قوله   .2
ہ ہ ہ ھ[)2).

ال حتاول اآلية إثبات يشٍء أو نفي آخر، بل تنربي للرّد عىل الكّفار واملرشكني واليهود 
ممّن حّرموا بعض األطعمة عىل أنفسهم افرتاًء، فيوّجه القرآن الكريم الرسول إىل خماطبة 
تلك الفئة بتلك اآلية، وأّنه مل يعثر يف ما ُأنِزل عليه ما ابتدعوا من حتريم، واستخدام تعبري 
»ال أجد« مكان »ال يوَجد« يف اآلية يدّل عىل جواز ارتكاب فعٍل ما بمجّرد عدم العثور 
عليه يف قائمة املحّرمات؛ بام يقطع الطريق عىل لزوم الّلجوء إىل االحتياط)3)؛ فالوحي 
النفس واالفرتاء عىل اهلل؛ علاًم  إثبات حرمة األشياء من عدمها، ال هوى  املعيار يف  هو 
أّن عدم عثور الرسول عىل املحّرمات ال يشابه عدم عثور اآلخرين؛ ألّن إعالنه  
الشّك  من  نوٍع  أّي  عىل  الطريق  يقطع  ما  ؛  قطعيٍّ حتريميٍّ  حكٍم  عىل  دليٌل  العثور  عدم 
بياٍن  إىل  املحّرمات  افتقار  استنتاج  إىل  يدفع  الذي  األمر  احلّلّية،  أو  احلرمة  يف  والرتديد 
ُيعَثر عىل دليٍل عىل احلرمة، وهي من  التي مل  املشتبهة  املوارد  باحلّلّية يف  رشعّيٍّ واحلكم 
املسائل االرتكازّية)4) التي تنّص عىل بقاء األشياء عىل حالتها الذاتّية والطبيعّية املتمّثلة 

باإلباحة، ما مل َتِرد فيها حرمة رشعّيّة.

، ناية األفكار، م.س، ج3، ص205؛ ابن عاشور،  )1)   انظر: احلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن، م.س، ص26؛ العراقّيّ
التحرير والتنوير، م.س، ج18، ص359.

)2)   سورة األنعام، اآلية 145.
ج13،  1420ه�.ق،   ، العريّبّ الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  الغيب،  مفاتيح  عمر:  بن  حممد  الدين  فخر   ، الرازّيّ انظر:     (3(
البيان، حتقيق: رضا أستادي؛  القرآن، م.س، ج4، ص185؛ األردبييل، أمحد: زبدة  ص219-224؛ اجلّصاص، أحكام 
، فرائد  عيل أكرب زماين نجاد، طهران، مؤمتر املحّقق األردبييل؛ املكتبة الرضوّية، ال ت، 1378ه�.ش، ص627؛ األنصارّيّ

، ناية األفكار، م.س، ج3، ص207. األصول، م.س، ج2، ص25؛ العراقّيّ
)4)  يرى بعضهم أّن هذه اآلية تنّبه إىل وجود إباحة األشياء يف األذهان حتى قبل الرشع. )انظر: التويّن، الوافية يف أصول الفقه، 

، فرائد األصول، م.س، ج2، ص26(. م.س، ص186؛ األنصارّيّ
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الشبهة  اآلية  موضوع  أّن  بوضوٍح  ًما[  حُمَرَّ إيَِلَّ  ُأوِحَي  َما  يِف  َأِجُد  ]الَّ  عبارة  وتبنّي 
احلكمّية والتحريمّية، وُتفَهم منها حّلّية ما مل يرد فيه وحٌي، فضاًل عن أّن عبارة »ال أجد« 
تدّل عىل حّلّية األشياء بعد التفّحص؛ ما يؤّدي إىل وقوع اآلية يف مقابل أدّلة األخبارّيني 

القائمة عىل االحتياط يف الشبهة التحريمّية ورّدها.

وذكر الشعرايّن يف حاشيته عىل تفسري جممع البيان: »أّن تبنّي القول بعدم نسخ اآلية: 
]ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ...[ باآليات التي تذكر املحّرمات األخرى، يستلزم احلكم 
بإباحة وحّلّية كّل األطعمة احليوانّية وغريها، عدا ما ثبتت حرمته بدليٍل. أّما إذا اعتربنا 
احلرص يف اآلية إضافّيًا ونسبّيًا، عندئٍذ تصبح اآلية بصدد استعراض املوارد التي حّرمها 
الكّفار واملرشكون، األمر الذي يستلزم احلكم بإباحة كّل يشٍء وحّلّيته من باب قاعدة 
باٍب آخر(، وهي قاعدة جتري  أّي  الرباءة« فحسب )دوَن  أو »أصالة  »أصالة اإلباحة« 
يف احليوانات، ما يعني أّن كّل حيواٍن، بحكم تلك القاعدة، مباٌح وحالٌل ما مل َيِرد دليٌل 

يثبت احلرمة«)1).

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  تعاىل:  قوله   .3
ٺ[)2).

ذّم اهلل -تعاىل- يف هذه اآلية اليهود المتناعهم عن أكل حلوم احليوانات املذّكاة، مع 
خروجها من قائمة املحّرمات التي بّينها هلم، ما يدّل عىل الرباءة من احلرمة يف الشبهات 
التحريمّية)3)، وتّتضح تلك الداللة أكثر بقرينة السياق واستمداد اآلية التي تسبقها؛ فهي 
ظاهرٌة يف عدم جواز ترك العمل الذي مل ُيذَكر حكمه يف قائمة املحّرمات املعروضة عىل 

الرسول من ناحيٍة، ومل يصدر حكم بتحريمها من ناحيٍة أخرى.

قم  الصادقني،  ومنهج  البيان  وروح  البيان  جممع  تفاسري  يف  القرآنّية  الشعرايّن  العاّلمة  دراسات  احلسن:  أبو  الشعرايّن،     (1(
املقّدسة، بوستان كتاب، 1385ه�.ش، ج1، ص529-528.

)2)   سورة األنعام، اآلية 119.
، ناية األفكار، ج3، ص208؛ األردبييل، زبدة البيان،  ، فرائد األصول، م.س، ج2، ص26؛ العراقّيّ )3)   انظر: األنصارّيّ

م.س، ص785-776.
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كام  ال��رباءة،  إثبات  عن  فضاًل  االحتياط،  بوجوب  االلتزام  بطالن  اآلية  تثبت  إذًا، 
ُيستَشّف منها عدم جواز االلتزام برتك فعٍل مل ُيذَكر يف زمرة األحكام املذكورة تفصياًل؛ 

ما يعني بطالن وجوب االحتياط.

ولعّل داللة اآلية عىل الرباءة أظهر من اآلية التي سبقتها؛ حيث وّبخت اليهود عىل 
االلتزام  جواز  عدم  عىل  الّلفظّي  بالظهور  اآلية  هذه  تدّل  بينام  ُأِح��ّل،  ما  حتريم  ترشيع 

باالحتياط برتك فعٍل ما مل يرد يف قائمة األحكام التفصيلّيّة.

إّن اآليات املتقّدمة واضحة الداللة عىل الرباءة يف الشبهات التحريمّية، بل إّن آياٍت 
مثل اآلية األخرية تكشف عن بطالن االلتزام برتك املوارد مشكوكة احلرمة؛ إذ قد ترتكز 

عىل الترشيع.

يفتقر  فعندما  األولوّية؛  بمفهوم  التمّسك  باب  من  الرباءة  عىل  أخر  آياٌت  تدّل  كام 
الرسول وإمتام  البيان وإرسال  إىل  بنظريه األخروّي،  ُيقاَرن  الذي ال  الدنيوّي،  العذاب 
َأوىل، ما يفرض جتنّب  البيان بطريٍق  العذاب األخروّي سوف يتوّقف عىل  فإّن  احلّجة، 

احلرام املعلوم.

أّما يف حالة املشتبهات التي ال ُتعَلم حرمتها، فال عقاب عىل املكّلف املرتكب لفعٍل 
حمّرٍم يف الواقع، بعد أن يبذل جهده يف الوصول إىل حكمه ورأي الشارع فيه، من دون أن 
يعثر عىل دليٍل عىل احلرمة؛ لعدم وصول حرمة ذلك الفعل إىل الفعلّيّة والتنّجز يف حّقه؛ 

بعد عدم العثور عىل دليٍل، ما يمنع صدور أمر العقاب بال بياٍن من طرف احلكيم.

خامتة: 

بناًء عىل ما تقّدم يف هذه املقالة يمكن إجياز جمموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها 
ما يأيت:

إّن للقرآن الكريم دورًا حمورّيًا يف تأسيس القواعد األصولّيّّة وتبيينها.. 1

ولكَليهام . 2 استشهادّيًا،  جانبًا  اآلخر  ولبعضها  استنادّيًا،  طابعًا  اآليات  لبعض  إّن 
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تطبيقاته يف علم األصول، ويمكن إطالق اسم »آيات األصول« عليها مجيعًا.

ما برح األصولّيّّون يستدّلون بآيات القرآن ويستشهدون هبا منذ عرص تدوين علم . 3
األصول؛ مع أّن الدراسات التارخيّية تشري إىل خبّو شعّلة احلضور القرآيّن يف علم 

األصول خالل القرون األخرية.

إّن زيادة الوهج القرآيّن يف حقول العلوم واملعارف -ومنها علم األصول الذي . 4
بوتقٍة  يف  العلم  بذلك  الصلة  ذات  اآليات  مجع  الفقاهة_ تتطّلب  أساس  يشّكل 

واحدٍة وإخضاعها للتحليل والدراسة.

ال يمكن إمهال دور العقل واإلدراك البرشّيّ أو إغفاله يف فهم املعرفة الوحيانّية . 5
التي تشّكل حاضنًة لتطّورمها، األمر الذي يستدعي البدء بدراسة اآليات القرآنّية 
عند استعراض كّل قاعدٍة وضابطٍة أصولّيٍّة، دوَن إغفال تفاسري األئّمة املعصومني

 يف هذا اخلصوص.


