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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، 

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
: مبادئ االستنباط

علم اذلرمينوطيقيا - 19
وىذا العلم يتضمن العشرات من ادلسائل اليت تستهدف الُبىن الكالمية أو األصولية أو اللغوية اليت تبتين عليها عملية االستنباط واليت من 

. حجيتو بادلرة كاماًل، أو يف أكثر مسائلو ودالئلو (االجتهاد)دون تنقيحها واإلجابة عنها سيفقد 
ال مقلداً يف معرفة أوجو اإلجابة عنها، فانو ليس مبجتهد، بناء على مسلك  (رلتهداً حقاً )فلو مل يكن الفقيو عارفاً هبذا الشبهاُت : وعليو

: من يرى تقّوم االجتهاد، باالجتهاد يف مبادئ االستنباط، وكذلك سوف ال يصح وال جيوز تقليده وإن كان رلتهداً يف مسائل األصول والفقو
ان القرآن بوجوده الكتيب وإن كان نصوصاً وظواىر، إال انو ما مل يدخل إىل عامل الذىن ويتحول إىل مفهوم فانو : ومن مسائل ىذا العلم

ال يدخل يف عملية االستنباط وال ميكن للفقيو ان يستدل بو سلباً أو إجياباً، وحينئٍذ يَرِد ان النص بوجوده الكتيب وإن كان ثابتاً إال انو بوجوده 
. الذىين متحّول متغًن غًن ثابت فال يشكِّل إذن ادلرجعية النهائية

ان حال القرآن سيكون من حيث احلجية كحال الكفاية والرسائل ال أكثر ما دام ال يدخل حّيز االحتجاج إال لدى حتولو : ويرتتب عليو
..  إىل مفاىيم ذىنية، وادلفاىيم الذىنية متغًنة بتغًن األشخاص واحلاالت واألزمنة واخللفيات النفسية والفكرية

إن القرآن نص ديين ثابت من حيث منطوقو، لكنو من حيث يتعرض لو العقل اإلنساين ويصبح مفهوماً، يفقد صفة ): قال أحدىم
الثبات، إنو يتحرك وتتعدد داللتو، إن الثبات من صفات ادلطلق ادلقدس، أما اإلنساين فهو نسيب متغًن، والقرآن نص مقدس من ناحية 

ومن الضروري ىنا أن نؤكد أن " يتأنسن"منطوقو، لكنو يصبح مفهوماً، بالنسيب وادلتغًن، أي من جهة اإلنسان، ويتحول إىل نص إنساين 
حالة النص اخلام ادلقدس حالة ميتافيزيقية ال ندري عنها شيئاً إال ما ذكره النص عنها، ونفهمو بالضرورة من زاوية اإلنسان ادلتغًن والنسيب، 

حتوَّل من كونو نصاً إذلياً وصار نصاً إنسانياً، ألنو حتول من التنزيل إىل – أي مع قراءة النيب لو حلظة الوحي – النص منذ حلظة نزولو األويل 
 ().(التأويل
 ().(إذ يتدخل أفق القارئ الفكري والثقايف يف فهم لغة النص ومن مث يف إنتاج داللتو)و

 كما تضمنت الفصول السابقة ()(نقد اذلرمينوطيقا ونسبية احلقيقة وادلعرفة واللغة)وقد أجاب العبد الفقًن خبمسة عشر جواباً يف كتاب 
 بل بيان ان اإلجابة االجتهادية عنها ذلي ()والالحقة أجوبة أخرى عديدة فراجع، فإن الغرض ىهنا ليس اجلواب عن أمثال ىذه الشبهات

. من مبادئ االستنباط
 (علم التاريخ)- 20

، أو تصرِفو ()ادلعصوم وسًنتو، قد توضح ادلراد من النص (فعل)فان معرفة الظروف ادلكتِنفة بصدور النصوص، وحكمة النزول أو علتو، و
. لبعض األفراد، أو توجب استظهار كون القضية خارجية

إطالق الكتاب والسنة، وأخذ النيب من نصارى )بـ (عدم أخذ اجلزية من العرب)أجاب صاحب اجلواىر عن دعوى أيب يوسف : فمثالً 

                                                             

 .1، ط113نقد اخلطاب الديين ص( )
 .87ادلصدر السابق، ص( )
 .322 – 281نقد اذلرمينوطيقا ص( )
 .ومع ذلك فسنتطرق غداً إن شاء اهلل ألجوبة عديدة على ىذه الشبهة ()
. وىكذا... وانو كان يف مقام اإلطالق من تلك اجلهة، لتتّم القرينة األوىل من مقدمات احلكمة، أوال( )
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إضافة لإلمجاع، فقد استند اجلواىر إىل معلومة تارخيية لرد فتوى فقهية، كما أجاب عن رواية الدعائم عن علي عليو  (صلران وقد كانوا عرباً 
.. باهنا مرسلة (ال تقبل من عريب جزية، وإن مل يسلموا قوتلوا)السالم 

لكن ىناك أمثلة معضلة  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وىذا ادلثال واضح ألن اإلمجاع على خالف تلك الفتوى إضافة للنص وسًنة الرسول 
حقاً إذ ذىب ادلشهور ولعلو إمجاعي إىل رأي، ولكن نوقش فيو باالستناد إىل ما أثبتو علم التاريخ 

ده ــ بال خالف أج[إال اإلسالم] أي اليهود والنصارى واجملوس [ال يقبل من غًنىم] كيف كان، فـ[و] ) ()ومن ذلك ما ذكره اجلواىر
تُـُلوا اْلُمْشرِِكٌَن َحْيُث َوَجْددُتُوُىمْ ): بل وال إشكال بعد قولو تعاىل. اإلمجاع عليو: () وغًنىا()ن الغنيةــ، بل ع()فيو َفِإذا ): ، وقولو تعاىل()( َفاقـْ
من غًن فرق بٌن من كان منهم لو أحد كتب إبراىيم وآدم . وغًن ذلك من الكتاب والسّنة… () (َفِإذا َلِقيُتْم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقابِ )

اإلمجاع على أّن الالم : التوراة واإلصليل، بل عن ادلنتهى: يف القرآن العظيم (الكتاب)وإدريس وداود، ومن مل يكن لو؛ ضرورة أّن ادلنساق من 
ْوِم اآلِخِر َوال ُُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّو َوَرُسوُلُو َوال َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمْن الَِّذيَن ): للعهد إليهما يف قولو تعاىل َقاتُِلوا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِباللَِّو َوال ِباْليـَ

.  انتهى كالم اجلواىر(())( ُأوُتوا اْلِكَتاَب َح َّ يـُْعُطوا اجلِْْزَيَة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُرونَ 
فهل ميكن !  بٌن أن يسلموا أو يُقتلوا -أي خيًّنون- ان الكتابٌن خيًنون بٌن اإلسالم واجلزية والقتال، اما غًنىم فيدور أمرىم : وحاصلو

لو - وىم مئات ادلاليٌن – وبوذيي الصٌن والكوريتٌن وتايوان – وىم مئات ادلاليٌن –  ان ىندوس اذلند ()االلتزام بذلك؟ إذ معىن ذلك
 ()!كانت لنا القدرة فإن الواجب علينا إما قتلهم أو يسلموا وال خيار ثالث من صلح أو ىدنة أو أخذ جزية؟

فانو دلا  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وىذا ىو الذي عملو الرسول ): ىذا الرأي ادلشهور بقولو (الفقو)لكن ناقش السيد الوالد يف : أقول
ظفر بأصحاب بدر وكانوا مشركٌن مل يقتلهم بل أخذ منهم الفداء وتركهم على شركهم فلم جيربىم على اإلسالم وكذلك فعل بأىل مكة فانو 

إىل غًن ذلك شلا ..فلم يقتلهم ومل جيربىم على اإلسالم وكذلك صنع بأىل حنٌن. اذىبوا فانتم الطلقاء: قال ذلم (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)
 (...(صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ال خيفى على من لو أقل إدلام بتاريخ الرسول 

ىذا ىو ادلقطوع بو من سًنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو بل وسًنة ادلسلمٌن طول التاريخ اإلسالمي فانو مل يعهد من أي مقاتل من )
ادلسلمٌن أن يقتل مجيع الكفار الذين مل يكونوا أىل الكتاب ومل يسلموا، بل سلتلف أنواع الكفار كانوا يعيشون يف كنف احلكومات 

: وقال (اإلسالمية السنية والشيعية بسالم كما ال خيفى ذلك على من راجع التاريخ
مث وىل ميكن إمكاناً مالئماً دلذاق اإلسالم أن يقتل اإلسالم ماليٌن الكفار غًن أىل الكتاب إذا مل يسلموا؟، ومن ادلعلوم أن الكفار ال )

يسلمون بسهولة إال بعضهم مثاًل إذا سيطر ادلسلمون على اذلند فهل يقتلون كل من مل يقبل اإلسالم وىم عشرات ادلاليٌن؟، وىذا وإن كان 
                                                             

. الركن الثالث يف أحكام أىل الذمة – 403 ص22ج: اجلواىر ()
/ اجلهاد: ، واجلامع للشرائع6 ص2أصناف الكّفار ج/ اجلهاد: ، والسرائر189، وإصباح الشيعة، كتاب اجلهاد ص7-6 ص2من جيب قتالو من ادلشركٌن ج/ ينظر النهاية، اجلهاد( )

 .200 ص2أحكام أىل الذّمة ج/ ، وحترير األحكام، اجلهاد 235أحكام اجلزية ص
 .202كتاب اجلهاد ص: غنية النزوع( )
 .540 -539 ص5 ج1مسألة / كتاب اجلزية : كاخلالف( )
 .5اآلية : سورة التوبة( )
 .4اآلية : سورة زلّمد( )
 .29اآلية : سورة التوبة( )
 .(الطبعة احلجرية) 961 ص2أحكام أىل الذّمة ج/ اجلهاد: منتهى ادلطلب( )
 .هبافانو صغرى كالمهم وإن مل يصرحوا  ()
ُهمْ ): وال خيفى انو لو ُعِلم حكُم الشارِع بأمٍر وجب التسليم بو قال تعاىل( ) نـَ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ  من دون أن نعًن اىتماماً للضغط العادلي يف مرحلة (...َفال َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َح َّ ُُيَكِّ

صلى اهلل عليو وآلو )ان مراجعة سًنة الرسول : لكنو أمر الحق وعنوان طارئ فيقدر بقدرة فقط ويبقى استثناءاً مؤقتاً، إمنا الكالم. احلكم اللهم إال إذا دخل يف باب التزاحم أو الضرر
. وتقرير ادلعصومٌن تكشف عن عدم دتامية داللة اآليات على مدعى ادلشهور فتدبر (وسلم
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 ().(استبعاداً زلضاً لكنو استبعاد مالئم دلذاق اإلسالم الذي بعث رمحة للعادلٌن، وكيف كان ففيما ذكر من األدلة كفاية
استداللو بسًنة ادلسلمٌن بضميمة عدم إنكار األئمة صلوات اهلل عليهم طوال أكثر من مأيت عام من عهد احلروب والفتوحات، مث : أقول

. ()عدم إنكار الفقهاء على مر التاريخ
– شلا سيأيت – ان تتبع التاريخ وعمل ادلعصوم وتقريره وكذا الفقهاء قد يوجب اخلدشة يف االستدالل أو تقويتو أو غًن ذلك : واحلاصل

.  سيأيت غداً بإذن اهلل تعاىل()بوجوه أخرىعلى ان لنا أن صليب عن اآليتٌن 
 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

                                                             

 .30- 29 ص48كتاب اجلهاد ج (الفقو)( )
 فتأمل. شلا يستدعي َوْىن ما نقل من إمجاعهم على ختيًن ادلشركٌن بٌن اإلسالم والقتل فقط، فلعلو منصرف إىل غًن الكثرة الكاثرة أو غًن ذلك( )
تُـُلوا اْلُمْشرِِكٌَن َحْيُث َوَجْددُتُوُىمْ )كما أجاب جبواب عام وسنجيب جبواب قوي على اآلية األخرى  ( َفَضْرَب الرَِّقابِ )ذكر أحدىا السيد الوالد جوابا عن آية ( )  (اقـْ


