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  ةالفقهي يةالمنهجاليقين في 
  

  فيصل العوامي/ بقلم مساحة الشيخ
  

لقد اعتىن الكثري من العلماء وأهل النظر باخلصوص الفقهاء والفالسفة مبناهج 
التفكري، وشّيدوا هلا قواعد لتنظيم أدائها، ألهنا املتحكِّم األول يف األفكار، بـل  
أسسوا علوماً وعّدوها جمرد أداة لصيانة عملية التفكري، كعلم املنطق الذي يهدف 
إىل صيانة التفكري من اخلطأ، ومل يتوقفوا عند هذا احلد، وإمنا حاولوا أن يضـعوا  
لكل علم منهجاً، كعلم أصول الفقه الذي يتكفل بتنظيم أداء الفقيـه يف حبثـه   
اإلستداليل، وهناك دعوات حثيثة يف العديد من األوسـاط العلميـة وبالـذات    

التفسري والكالم، وما اشتغال  احلوزات لتوسيع فصول العلم املنهجي ليشمل علم
بعض املختصني بالفلسفة إال لتقنني أصول وقواعد لعلمي التفسري والكالم، بل إن 
بعض العلوم هي بذاهتا تستبطن منـاهج تقنينيـة، فعلـم التـاريخ احلـديث      
واألنثروبولوجيا واأللسنيات تتضمن مناهج تتأثر هبا عملية التفكري على مستوى 

  .علوم عديدة
ا املنطلق توسعت البحوث املنهجية، وبدأت بعض املواد العلمية تترّشح من هذ

لتصبح موضوعات حبثية مستقلة تدخل يف حّيز املناهج الشمولية، الـيت تفيـد   
الباحثني يف خمتلف العلوم، كمادة الشك اليت قُننت بعد جـدل علمـي طويـل    

طـالق مـن   لتتلخص فيما يطلق عليه بالشك املنهجي، مع ما يستوعبه هذا اإل
فراغات، حيث طال جماالت عديدة تبعاً إلختالف األغراض واملصاديق، ولـذا  
أصبح الشك بنفسه مناهج متعددة، وتشظى إىل معاٍن خمتلفة، كـاملعىن العلمـي   

  .والعقلي والفلسفي واألخالقي وما أشبه
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لقد أخذت هذه املادة حيزاً مهماً وكبرياً يف البحـوث العلميـة املعاصـرة،    
بعدما امتطاها فالسفة غربيون خمضرمون كديكارت وبيكـون، حـىت    خصوصاً

  .ألقت بظالهلا على كثري من البحوث الثقافية والعقدية
لكن مع مشوليتها ومرور العديد من املختصني هبا يف سياق حبوثهم املتعـددة  
األبعاد، إال أهنا مل حتظ ببحث نقدي كاف، واملواقف حوهلا املثبتة والنافية تكاد 

ون مضمرة، والعديد من البحوث اليت تناولتها بشـكل مسـتقل أقـرب إىل    تك
، هلذا فهي حتتاج إىل حبث نقدي مفّصل، على مستوى 1الوصفية منها إىل النقدية

النظرية والتطبيق، حبيث ُينظر يف ماهيتها وتارخيها والظروف اليت نشـأت فيهـا   
حقق من مستوى انسجامها والتحوالت اليت مرت هبا، مث ينبغي التوقف طويالً للت

مع التفكري الديين، خاصة أن النصوص الدينية بكل صـورها أولتـها اهتمامـاً    
، بل وحـىت  3، وكذلك الروايات2ملحوظاً، فاآليات القرآنية ركزت عليها كثرياً

  .4األدعية
ـ   الفقهي التعّرف على املوقف حنن يف هذا البحث بصددو ر يف منـها، والنظ

اعتماداً يف املرتبة األوىل على اإلشارات القرآنيـة،  يته، مدى انسجامها مع منهج
تعاجلها من زاويتني، علمية  فهياآليات تعترب أهم مدرك ملناقشة هذه املادة، ألن 

وسيكولوجية، فهي من زاوية تعاجل البعد املنهجي العلمي للشك، الذي خيـتص  
نتاج القيم واألحكام، بالنظر يف إمكانية اإلستناد إىل الشك يف عملية التفكري واست

ومن زاوية ثانية تعاجل البعد السيكولوجي للشك، الذي يعين بتعقب اآلثار النفسية 
املترتية على الشك والتشكليك، وهبذا يكون الشك حالة نفسية ومنطاً من التفكري 

                              
 .القاهرة -اعة والنشر والتوزيع سيكولوجية الشك، ليوسف ميخائيل أسعد، دار غريب للطب: أنظر على سبيل املثال 1
  )15من اآلية: احلجرات)(إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا( 2
املواعظ، علي بن حممد الليثي عيون احلكم و). عليك بلزوم اليقني وجتنب الشك، فليس للمرء شئ أهلك لدينه من غلبة الشك على يقينه):((قال اإلمام علي 3

 .دار احلديث: ش، الناشر1376، الطبعة األوىل 333الواسطي، ص
، الطبعـة الرابعـة   378مفاتيح اجلنان الشيخ عباس القمـي، ص ). وأن هتب يل يقيناً تباشر به قليب، وإمياناً يذهب الشك عين:(جاء يف أحد أدعية ليلة القدر 4

 .ش، إنتشارات آستان قدس رضوي1380
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يف آن يف منطوق اخلطاب القرآين، وال ميكن الفصل بينهما حبال، فاحلالة النفسية 
  . ملنهجية العقلية للباحث، واملنهجية تولّد آثاراً نفسية خاصةتؤثر على ا

وينبغي اإلهتمام كثرياً بالبحث القرآين خبصوص هذه املـادة، ألن اآليـات   
أولتها أمهية خاصة، وجتاوزت يف نقاشها العمق النظري، لتالمس بصورة دقيقـة  

رب الواقعيـة الـيت   الواقع العملي، باعتبار أهنا تناقشها يف سياق العديد من التجا
، بـل اآليـات   بحثال امرت هبا األمم كما سنالحظ يف بعض املقاطع من هذ

  .القرآنية اعتربت الشك حموراً مؤثراً يف كثري من املنعطفات التارخيية
  

  الشك مادةً ومفهوماً
  

قبل أن نستنطق اآليات للنظر يف املوقف القرآين من الشك والتشكيك، ينبغي 
مادة الشك، لتحرير مفهومها بصورة دقيقة، هبدف احملافظـة   أن نقف قليالً عند

  .على الوضوح يف سياق البحث
مع أن الشك يف األصل يتميز عن غريه من مراتب العلم مبا يبلغ اإلحراز فيه 
مستوى النصف، بأن يكون متساوي الطرفني، أي مخسني يف املائة ال أقـل وال  

ن املراتب اليت ال ترقى إىل مسـتوى  أكثر، يف مقابل الوهم واإلحتمال والظن م
العلم، فالوهم أدىن تلك املراتب، يأيت بعده اإلحتمال، ومهـا دون النصـف يف   
تشخيص احلقائق، مث الشك، فالظن وهو ما جاوز النصف إىل مـا دون العلـم،   
والشك هبذا املعىن هو املقصود يف البحث الفقهي واألصويل، مع أن الظن غـري  

ام الشك املقررة يف حبث األصول العملية، ولكن ذلك ال جيعل املعترب تشمله أحك
من الظن شكاً وال العكس، بل الشك ما كان متساوي الطرفني، والظـن غـري   
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املعترب وإن أخذ حكم الشك، إال أنه من جهة املفهوم حيتفظ مبرتبة الظن، وخيتلف 
  .موضوعاً عن الشك

ذ موضـوعاً يف اخلطـاب   هذا هو الشك يف أصل معناه، إال أن الشك املتَخ
القرآين يشمل كل تلك املراتب مبا فيها الظن، فكل ما كان دون مرتبـة العلـم   

  . واليقني ُيَعد شكاً
وما قرره أهل اللغة يتوافق مع ما جاء يف اخلطاب القـرآين، فقـد جـاء يف    

  .5"الشك خالف اليقني):"شكك(الصحاح ولسان العرب يف مادة 
، 6اب القرآين، مع أن الريب أقل درجة من الشكهلذا فالريب شكٌّ يف اخلط

إِنََّما َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َواْرَتاَبـْت  :(كما يف قوله تعاىل
  .)45:التوبة) (قُلُوُبُهْم فَُهْم ِفي َرْيبِهِْم َيَتَردَُّدونَ

فإنـه شـك يف التوجيهـات     -إال ما استثين بدليل خاص -وكذلك الظن 
َوقَْوِلهِْم إِنَّـا  :(الفكرية والعقدية اليت تتضمنها اآليات املباركة، كما يف قوله تعاىل

قََتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكْن ُشبَِّه لَُهـْم  
لَِفي َشكٍّ ِمْنُه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّا اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه  َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه

َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّـنَّ  :(، ويف آية أخرى)157:النساء) (َيِقيناً
َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشـَركُوا  :(وثالثة، )28:لنجما) (َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً

لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َوال آَباُؤَنا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمـْن  
إِلَّا الظَّنَّ قَْبِلهِْم َحتَّى ذَاقُوا َبأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْنَدكُْم ِمْن ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوُه لََنا إِنْ َتتَّبُِعونَ 

حيث يظهر من هذه اآليات أن الظـن   .)148:األنعام) (َوإِنْ أَْنُتْم إِلَّا َتْخُرُصونَ

                              
ولسان العرب، ابـن  . بريوت -، دار العلم للماليني1407، الطبعة الرابعة  1459ص 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، امساعيل بن محاد اجلوهري، ج 5

 .نشر أدب احلوزة: ، الناشر1405، الطبعة األوىل   451ص 10منظور، ج
، مؤسسة 1403، الطبعة الثانية املصححة 54ص 2حبار األنوار، العالمة اجمللسي، ج). فتكفرواال ترتابوا فتشكوا، وال تشكوا ):((بدليل قول اإلمام علي 6

  .بريوت -الوفاء 
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يف مقابل العلم، أي أن كل ما كان خالف العلم فهو ظن، ومنه الشك، مث تؤكد 
اآلية األوىل على أن الظن هو الشك وبالعكس، ملا يظهر من كون العجز فيهـا  

، )َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه لَِفي َشـكٍّ ِمْنـهُ  :(قال تعاىل عطف بيان، ففي الصدر
َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّـا اتَِّبـاَع   :(واملراد من الشك هنا بّينته اآلية نفسها يف العجز

، فالشك الذي كانوا يترددون فيه هو عينه الظن، بالتايل فالظن شك فيما )الظَّنِّ 
  .ية املباركةتؤكد عليه هذه اآل

يف اآليات القرآنية، لكن إمنا  هذا مع أن الظن قد يستخدم مبعىن العلم واليقني
يستدل عليه بالقرائن، وذلك يكفي دليالً على أن األصل يف الظن أنـه خـالف   

) ُعـونَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو َربِّهِْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراجِ:(العلم، كما يف قوله تعاىل
) الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم):"((، حيث ورد عن اإلمام علي)46:البقرة(

 7)ليوم عظيم أال يظن أولئك أهنم مبعوثون:(أي يوقنون أهنم مبعوثون، ومثل قوله
  .8"أي أليس يوقنون أهنم مبعوثون

ومع ذلك يبقى لكل استخدام قرآين ظالله اخلاصة، فالظن وإن أعطى معـىن  
خطابات القرآن، مما يفيد توسيع دائرة الشك، ليشمل كل ما مل يصل الشك يف 

إىل رتبة العلم واليقني، إال أن استخدام الظن يف اآليات له ظالله اخلاصة، وهكذا 
الريب، وبالتايل فالشك له ظالل خاصة به، وإن اتسعت دائرته لكل من الريـب  

  .والظن، وقبل ذاك الوهم واإلحتمال
اليت تشكِّل حموراً هلذه الدراسة، هي مـا كانـت مفـاد    هبذا فمادة الشك 

  .لوهم واإلحتمال والريب والشك والظن غري املعتربل ةملاشالاخلطابات القرآنية 

                              
  .5-4:املطففني 7
  .قم -مؤسسة امساعيليان : ، الناشر1412، الطبعة الرابعة 528ص 5تفسري نور الثقلني، الشيخ عبد علي احلويزي، ج 8
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وهذا النوع من الشك له صور متعددة يتجلى فيهـا، بعضـها ال يشـكِّل    
موضوعاً هلذه الدراسة إال يف حاالت خاصة، وإمنا يتحتم علينا فرز تلك الصـور  

من أبرز تلـك  .. لنقف بصورة دقيقة على املعىن املراد من الشك والتشكيك هنا
  : الصور

بشكل تلقائي من  العقول، الذي جيتاح "الالإختياري"الشك الطارئ : األوىل
  .غري إرادة واختيار، بالذات عند التأمل والبحث

وهذا النمط من الشك ليس موضوعاً للتحفظ والرفض، ما مل تترتب عليـه  
. ار سلبية ميكن التخلص منها اختياراً كالتردد واحلرية يف مسـائل اإلعتقـاد  آث

فالشك الطارئ إمنا هو حالة من عدم اإلستقرار يف التصّور والفهم، ونوع مـن  
ش يف هذه الدراسة، لكـن  التردد والضبابية يف املعرفة، وهو بذاته املوضوع املناقَ

ة تلقائية غري مفتعلة، فال ميكـن أن  ألنه يطرأ على العقل من غري تقّصد بل بصور
يشمله الرفض، ألنه حالة ال اختيارية، والظاهر أنه املشمول حلديث الرفع الـذي  

وضع عن أمـىت تسـعة   : )(وقال النيب:(أورده الصدوق يف الفقيه هبذا اللفظ
كرهوا عليه، وما ال يعلمـون، ومـا ال   أالسهو، واخلطأ، والنسيان، وما : أشياء

نسـان  إل ينطق املطرية، واحلسد، والتفكر يف الوسوسة يف اخللق ما يطيقون، وال
عبارة عن األمور الطارئة على عقـل   فالتفكر يف الوسوسة يف اخللق هو. 9)بشفة

اإلنسان من الشكوك وأشباهها من غري إختيار منه، مثله مثل اخلطأ والسهو الذي 
  .غالباً ما يكون خارج اإلختيار
حيز اإلختيار، فال جمال لشمول التحفظ والرفض  فمادام قد خرج الشك عن

له، لكن لو ترتب عليه حمذور آخر جراء اإلمهال والالأبالية، وحتّول مبرور الزمن 

                              
  .قم -جامعة املدرسني : ، الناشر1404، الطبعة الثانية 59ص 1علي بن احلسني بن بابويه، ج من ال حيضره الفقيه، الشيخ حممد بن 9
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إىل شك حقيقي وحرية يف مسائل اإلعتقاد، مشله التحفظ، للتحّول من الالإختيار 
  .إىل اإلختيار، ألن اإلمهال حالة إختيارية

نسان جتاه ما ، وهو الشك الذي يفتعله اإل"اإلختياري"الشك املفتعل  :الثانية
  :الوقوع عليه خارجاً يف منطني من التفكري حوله من أفكار، وميكن

، وهو النايف "أو الشك كمنهج"ما يصطلح عليه بالشك املطلق : النمط األول
لوجود احلقائق واملسلمات، واملتمسك به يرفض اإلقرار باليقينيات، ويعترب كل ما 

     .له عبارة عن أوهام وختيالتحو
وقد شرح هذا املذهب الفكري حممود فهمي زيدان يف املوسوعة الفلسـفية  

السوفسطائيون هو أول دعاة الشك املذهيب يف تاريخ الفلسـفة، إذ  :"العربية قائالً
رأوا استحالة املعرفة املوضوعية املطلقة، ويؤثر عن بروتا غوراس يف القرن اخلامس 

د قوله إن كل شئ إمنا هو بالنسبة إىل َمن عنده علم ذلك الشـئ، أي  قبل امليال
ويـؤثر عـن   . حبسب نظره فيه إن كان حقاً فحق وإن كان بـاطالً فباطـل  

اليوجد شئ، وإذا كـان هنـاك شـئ    :"قوله. م.ق375-480جورجياسي 
فاإلنسان قاصر عن إدراكه، وإذا فرضنا أن إنساناً أدركه فلن يستطيع أن يبلِّغـه  

-365ومن دعاة الشك املطلق أيضاً يف العامل القدمي بـريون  ". ه من الناسلغري
رأى بـريون  . ومدرسته، ومن أشهر تالميذه سكستوس أمبرييكوس. م.ق275

أننا ال ميكننا معرفة طبائع األشياء ألن احلواس هي وسيلتنا الوحيـدة للمعرفـة،   
تها، وليس لدينا وسيلة واحلواس تقول ما تبدو عليه األشياء، ال كما هي يف طبيع

أخرى للمعرفة لنجعلها معيار الصواب من اخلطأ، إذ ال ميكننا مقارنة احساساتنا 
ومادمنا ال نعرف شيئاً فيجب أن نعلّق احلكم بوجود شـئ،  . باألشياء يف ذاهتا

  .سوى حاالتنا الشعورية املباشرة عن تلك األشياء
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قل تطرفاً من السفسطائيني وهناك فالسفة يدعون إىل الشك املطلق، لكنهم أ
والبريونيني، ألهنم يسلمون بإمكان املعرفة املوضوعية يف خرباتنا النفسية املباشرة، 
ويف يقني قواعد املنطق وبديهيات اهلندسة، وقوانني الرياضيات البحتة، لكنـهم  
يبذرون الشك يف إقامة قضايا صادقة مطلقة عن وجود اهللا وطبيعته وطبيعة النفس 

نية ويف وجود أي عامل غري عاملنا احملسوس، بل ويبذرون الشك يف إمكانية اإلنسا
إقامة الربهان على وجود هذا العامل احملسوس، وأن كل ما نعرفـه بـيقني هـو    

وإذاً فهم يرون أن للعقل اإلنساين حـدوداً  . احساساتنا وأفكارنا عن ذلك العامل
يف القرن الرابع عشر امليالدي ومن دعاة هذا املوقف نيقوال أوتركور . يف معرفته

الذي رأى أن قانون عدم التناقض هو املصدر الوحيد لليقني كما يبدو استخدامه 
يف اإلستدالل الصوري، لكن هذا القانون ال يثبت وجود شئ واقعي، كما رأى 

ووليم أوف . أن اإلنتقال من علة إىل معلول أو من معلول إىل علة ليس أمر يقني
شخصية بارزة يف التشكيك يف وجود أي موجـودات   1347-1280أوكام 

جيب :" غري العامل احملسوس، وهو مشهور مببدأ ُسمي فيما بعد نصل أوكام ونّصه
-1724ويعتـرب هيـوم   ". أن ال نكثر املبادئ واملوجودات اليت ال ضرورة هلا

أشهر الفالسفة احملدثني الـذين أفاضـوا يف هـذا املوقـف، واملتـأثر       1776
فني السابقني  حني رأى أن ما نعرفه بيقني هو أفكارنا عن أنفسنا وعـن  بالفيلسو

العامل، لكننا ال نستطيع اإلنتقال بيقني من وجود أفكارنـا إىل وجـود الـنفس    
كجوهر أو إىل وجود عامل حمسوس مستقل عنا، ذلك أمر اعتقاد ولـيس أمـر   

حديدياً بني عامل  برهان موضوعي، وإمنا يعيش يف عامل أفكارنا وأن هنالك ستاراً
  . 10"األفكار وعامل األشياء

                              
  .م1986، معهد اإلمناء العريب، الطبعة األوىل 524معن زيادة، ص. املوسوعة العربية الفلسفية، رئيس التحرير د 10
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يف هذا املختصر قّدم لنا حممود زيدان عرضاً تارخيياً لنوع من أنواع الشـك  
املفتعل وهو الشك املطلق، الذي ينفي ثبوت احلقائق واليقينيات يف العامل املشهود 

  .وغري املشهود، وهو بال شك يعد من أبرز ما تتناوله هذه الدراسة
ومؤداه اعتبار الشك منـهجاً  ، ما يصطلح عليه بالشك املنهجي: ط الثاينالنم

للوصول إىل اليقني، فهو ال يفترض بداية عدم تأَّتي اليقينيات، بل يقول بإمكـان  
  .ثبوهتا لكن بواسطة الشك، فمن الشك يتم اإلنتقال إىل اليقني

عو أما الشك كمنهج وموقف مؤقـت فيـد  :"وقد عّرفه حممود زيدان بقوله
أصحابه إىل أن املعرفة املوضوعية ممكنة، وأن املعرفة باملعىن الدقيق هـي اليقينيـة   
الثابتة اليت ال ختتلف من شخص آلخر، وأن يف العقل قدرة علـى الوصـول إىل   

لكنهم وجدوا أن السبيل إىل هذا اليقني هو بذر الشـك يف كـل مـا    . اليقني
 قبول ما اتفق عليـه الفالسـفة   اكتسبناه يف املاضي واصطناع احلذر واحلرص يف

السابقون، وحماولة تدريب العقل على تكوين ملكة النقد والتحليل ومناقشة مـا  
ّمساه السابقون مبادئ أولية، حىت نصل إىل مبادئ أولية وقضايا نراها واضـحة  

ومن دعاة هذا املوقف القديس . متميزة، نقيم عليها من جديد قضايا يقينية أخرى
لقرن اخلامس امليالدي، واإلمام أبو حامد الغزايل يف القرن السـابع  أوغسطني يف ا

رأى األول والثاين أن . عشر امليالدي، وديكارت يف القرن السابع عشر امليالدي
احلقيقة املوضوعية املطلقة هي احلقيقة الصوفية وال نلتمسها ال يف شهادة احلواس 

اقي الذي يستمد وجوده من وجود وال يف الربهان املنطقي، وإمنا يف احلدس اإلشر
ورأى ديكارت أن األفكار الفطرية بني كل الناس هـي قاعـدة القضـايا    . اهللا

احلدسية اليقينية، ويف مطلعها إثبات وجودي، ومن وجود النفس ميكنين الربهان 
  .11"على وجود اهللا والعامل

                              
  .املصدر نفسه 11
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مذهباً فالشك من النمط الثاين عبارة عن منهج ُيعتمد لتحصيل اليقني، وليس 
رافضاً له، وهو ميارس يف جماالت متعددة، يف اجملال العلمي العام، حيث يعمـد  
العامل إىل التشكيك يف املباين وال ينطلق بداية من اإلميان بشئ ويفرضـه علـى   

، عـرب  )الوجود(= ، كما ميارس يف اجملال الفلسفي اخلاص 12القضية اليت يتناوهلا
  .13أكثر وإجراء التجارب عليها تناول القوانني العملية يف علم أو

بصورتيه املطلقة ) اإلختياري(وما يرتبط هبذه الدراسة من النمط الثاين للشك 
مع مـا   -واملنهجية، إمنا هو خصوص الشك اإلنكاري ال الشك اإلستيضاحي 

نضمره من حتفظ على عبارة الشك اإلستيضاحي، فاألصح إلغاء مفردة الشـك  
ح أو التساؤل كما سيتضح ذلك يف حتليل موقف نيب واإلكتفاء مبفردة اإلستيضا

، ألن املورد ليس من قبيل الشك من األساس، وإمنا هو حمـض  )(اهللا إبراهيم
  .-تساؤل واستيضاح، ومن مثة ال داعٍ إلستدعاء تلك املفردة

وأما اجملال الذي يهمنا مناقشة منهج الشك خبصوصه، فهو جمال اإلعتقادات 
الفرائض واألحكام، وأما ماعدا ذلك فليس مورداً هلذه الدراسة، الدينية اإللزامية و

فالشك يف القضايا التارخيية اجملردة أو العادات اإلجتماعية وكل ما يرتبط بالعلوم 
اجملّردة غري الَعقَِدّية، ال تترتب عليه اآلثار املرفوضة يف اخلطاب القرآين، والفشـل  

باملعتقد الديين وال يشكّل نقصاً فيـه،   فيها أو الرفض أو اخلطأ ليس له مثة صلة
ولذلك فالعديد ممن يتطرق ملنهج الشك ينأى بنفسه عن جمال اإلعتقادات، حىت 
وإن كان عامالً هبذا املنهج، إذ لإلعتقادات قوانينها ومناهجها، وقد قرر هـذه  
النتيجة يوسف أسعد بعد أن قّدم حبثاً مضنٍ لتلميع الشـك املنـهجي، حيـث    

اقع أن الشك الفلسفي عند الفيلسوف اجلامع كان مفيداً، على عكس والو:"قال
الشك الديين الذي كان ضاراً بالدين، ذلك أن الفيلسوف عندما يشك فإنه خيرج 

                              
 .9سيكولوجية الشك، مصدر سابق، ص 12
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بنظريات فلسفية جديدة تضاف إىل التراث الفلسفي يف تاريخ الفكر اإلنسـاين،  
  .14"همسخاً جلوهرأما الشك يف الدين فإنه يعد هدماً لكيانه وإضاعة لقوامه و

  

  اليقني مادةً ومفهوماً
  

مما مضى يتضح لنا املعىن العام لليقني، وهو العلم املنـاقض للشـك، طبقـاً    
، وهـو  15"العلم وزوال الشك: اليقني:" لتعريف اللغويني، فقد جاء يف الصحاح

) الَْيِقنيِ لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم كَالّ:(مؤدى اليقني يف اآليات القرآنية، كما يف قوله تعاىل
، فقد ورد يف رواية صحيحة عن الربقي عن أبيه عن حممد بـن أيب  )5:التكاثر(

لو تعلمون علـم  :(يف قوله تعاىل) (عمري عن هشام بن سامل عن أيب عبد اهللا
  .16املعاينة: ، قال)اليقني

فاليقني هو العلم واإلنكشاف التام للمعاين واألفكار، ومع ذلك فاملراد باليقني 
ياق هذه الدراسة ليس خصوص ما يرادف العلم الوجداين فقط، بل أمشـل  يف س

األوىل البديهيات اليقينيـة العقليـة،   : وأوسع من ذلك، فهو يتجلى يف مرتبتني
والثانية ما يصطلح عليه بعض أهل الفن من علماء األصول بـالعلم التعبـدي،   

لشرعية ليس الظـن  كاحملقق النائيين الذي بىن على أن مؤدى الطرق واألمارات ا
وإمنا العلم ولكن بالتعبد ال بالوجدان، وذلك خبالف ما ذهب إليه املشهور مـن  
القول بترتيل الظن مرتلة الواقع، وما قاله بعض آخر من املنجزية واملعذرية فقط، 
وعلى مجيع هذه املباين فالظن املعترب شرعاً مشمول لليقني املقصود هنا، وبالتـايل  

                              
  .16املصدر نفسه، ص 14
  .2219الصحاح، مصدر سابق، ص 15
  .قم -مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني: ، الناشر353ص 20تفسري امليزان، العالمة حممد حسني الطباطبائي، ج 16
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ل شرعي خاص أو عام حىت لو كان وظيفة شـرعية، داخـل   فكل ما ثبت بدلي
  .ضمن مفهوم اليقني، إذ املناط فيه هنا جمرد التنجيز واإلعذار من قبل املوىل

  
  

  القرآين الشك واليقني يف النص
   

مل تقتصر اآليات املباركة على العرض النظري يف توصيفها ملنهجية الشـك،  
ثل يف اإلستعراض التطبيقي للتجارب الفردية وإمنا جتاوزته إىل العرض العملي املتم

وميكـن  . واإلجتماعية، وذلك زيادةً يف اإليضاح لرؤية الدين حول هذه املنهجية
  .لنا املرور بإجياز على هذا التوصيف يف صورتيه النظرية والعملية

  : الصورة النظرية
ن لقد تناول القرآن الكرمي الشك كحالة وكمنهجية على املستوى النظري م

جوانب عديدة، ففي البداية حتدث عن حقيقته الذاتية، واعتربه نوعاً من أنـواع  
  .الرجس، كما هو مالحظ يف آيات ثالث فُّسر الرجس فيها بالشك

إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهِّـَركُْم  :(فقد قال تعاىل
، ويف خصوص هذه اآلية ورد عن الصادق أنـه  )33ن اآليةم: األحزاب)(َتطْهِرياً
كمـا ورد عـن أبيـه    . 17)الرجس هو الشك، واهللا ال نشك يف ربنا أبداً:(قال
بل هو آيـات  : الرجس هو الشك، وال نشك يف ديننا أبداً، مث قال):((الباقر

يف خطبته ) (وورد عن اإلمام احلسن. 18)بينات يف صدور الذين أوتوا العلم
أكرمنا اهللا باإلسالم واختارنا واصطفانا واجتبانـا  :(عقد الصلح مع معاويةعند 

                              
  .دار الكتب اإلسالمية: ش، الناشر1388، الطبعة الثالثة 288ص 1الكايف، حممد بن يعقوب الكليين، ج 17
  .طهران -مؤسسة األعلمي: ، الناشر1404، طبعة 226بصائر الدرجات، حممد بن احلسن الصفار، ص 18
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فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهرياً، والرجس هو الشك، فال نشـك يف احلـق   
  .19)ودينه أبداً

َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزاَدْتُهْم رِْجساً إِلَى :(ويف آية أخرى قال سبحانه
) (، وفيها ورد عـن البـاقر  )125:التوبة) (َماُتوا َوُهْم كَاِفُرونَرِْجِسهِْم َو

  .20)شكاً إىل شكهم:(قوله
فََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ َوَمْن ُيـرِْد أَنْ  :(ويف قوله تعاىل

ِفي السََّماِء كَذَِلَك َيْجَعـلُ اللَّـُه    ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً َحَرجاً كَأَنََّما َيصَّعَُّد
أنـه  ) (، ورد عن الصـادق )125:األنعام) (الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ

  .21)هو الشك:(قال
الَّـِذيَن  :(كما عّبر القرآن عن الشك يف هذا اجملال بالظلم، حيث قال تعـاىل 

، )82:األنعـام ) (ولَِئَك لَُهُم الْأَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَآَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ أُ
  .22)بشك:(يف معىن الظلم أنه) (وقد ورد عن الصادق

وإمنا يعّبر عنه بالظلم، إما النتهائه إىل ظلم العلم، مبعىن ظلم احلقـائق الـيت   
 تؤدي إىل اهللا سبحانه، أو ملا يترتب عليه من ظلم اإلنسان لنفسه، بسبب ما يعود

  .عليه من أضرار ّجراء شكه
فالشك يف حقيقته الذاتية رجس وظلم، وكالمها من اإلصطالحات القرآنيـة  

  .الدالة على شدة اإلعتراض وقوته
وأما مرتلته العلمية فهو عمى وضالل عن احلقيقة، ألنه ال ينبئ عن علم كما 

ـ   ول قد ُيتصور، وإمنا عن عقلية ساذجة تصنَّف يف خانة اجلهل، ويف ذلـك يق

                              
  .بريوت -مؤسسة الوفاء: ، الناشر1983، الطبعة الثانية املصححة 139ص 10حبار األنوار، العالمة اجمللسي، ج 19
  .طهران -ية اإلسالميةاملكتبة العلم: ، الناشر118ص 2تفسري العياشي، حممد بن مسعود بن عياش، ج 20
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) َبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي الْآِخَرِة َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبلْ ُهْم ِمْنَها َعُمـونَ :(تعاىل
، فاملشار إليهم يف اآلية إمنا اقتصر علمهم على البعد الـدنيوي ومل  )66:النمل(

يتعد إىل اآلخرة، بفعل الشك الذي تصفه اآلية بأنه عمى، حيث يظهر أن قولـه  
، ورمبا يكون )بل هم يف شك منها(عطف بيان على ) بل هم منها عمون(سبحانه

الشك يف اآلية معلوالً لعلة العمى، مبا يفيد أن وجود الشك جاء مترتبـاً علـى   
وجود العمى، والعمى يعين انعدام القدرة على اإلبصار، أي اجلهل فاجلاهل هـو  

  .الذي ال يبصر احلقائق وال يدركها
َجاَءكُْم ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيَِّناِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا  َولَقَْد:(كما قال 

َجاَءكُْم بِِه َحتَّى إِذَا َهلََك قُلُْتْم لَْن َيْبَعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرُسوالً كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن 
فما زلتم يف (الوا عليه، فالشك الذي كانوا وماز)34:غافر) (ُهَو ُمْسرٌِف ُمْرَتاٌب

أصبح سبباً لتضييع احلقائق وامليل عن طريقها الصحيح، وهو ما أكـدت  ) شك
، حيث أن نصـت  )كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب(عليه اآلية يف العجز

  .على أن اإلرتياب كان سبباً للضالل واجلهل
الشاك،  هبذا فالشك على مستوى املرتلة العلمية ال ينبئ عن قدرة علمية لدى

وإمنا هو عالمة واضحة على اجلهل وتدين العلم عند حامله، ويف هذا الصدد ورد 
من عمى عّما بني يديه غـرس  (و، 23)الشك مثرة اجلهل):((عن اإلمام علي
  .24)الشك بني جنبيه

وبالنسبة آلثاره العلمية اليت أوحى هبا اخلطاب القـرآين فأحـدها تعميـق    
ن أن الشك طريق لليقني، فمن شـأنه السـري   الشكوك، على العكس مما يقال م

بصاحبه من شك إىل آخر ومن حرية إىل أخرى، ألن عمدته إنعـدام القاعـدة   

                              
 .دار احلديث: ، الطبعة األوىل، الناشر1499ص 2ميزان احلكمة، حممدي الريشهري، ج 23
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اليقينية املفتقر إليها يف البحث واإلستقصاء، وبانعدامها يتعسر على الشاك العودة 
  .إىل الوراء، باعتبار أنه سيواجه كل جديد مبنهجه الشكي

إِنََّما َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنـونَ بِاللَّـِه   :(ية املباركةوذلك ما أشارت إليه اآل
، فهي تـبني  )45:التوبة) (َوالَْيْومِ الْآِخرِ َواْرَتاَبْت قُلُوُبُهْم فَُهْم ِفي َرْيبِهِْم َيَتَردَُّدونَ

الدالة على ) يف ريبهم(صفة اإلستمرار يف الشك، من خالل استخدامها لصيغتني، 
الواردة بصيغة املضارع املفيدة لإلسـتمرار،  ) يترددون(يف حالة الشك، و البقاء

فكال الصيغتني تؤكدان على أن الشك ال حدود له، فإذا بدأ ال يتوقـف مـا مل   
ُيتدارك بيقني، وميكن أن يؤيَّد ذلك مبا ورد يف سـورة غـافر، حيـث قـال     

َناِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّـا َجـاَءكُْم   َولَقَْد َجاَءكُْم ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيِّ:(تعاىل
، فبالرغم من وصول البينات لبين إسرائيل املعاصـرين  )34من اآلية: غافر)(...بِِه

، إال أهنم بقوا يف شكهم وحريهتم، إذ ميكن أن يفهم مـن  )(لنيب اهللا يوسف
أهنم كـانوا يف شـك قبـل جمـئ     ) فما زلتم يف شك(الصيغة يف قوله سبحانه

بالبينات، وبقوا على تلك احلالة حىت بعد جميئـه هبـا، وهكـذا    ) (يوسف
  .سيكون شأهنم يف املستقبل

ومن هذا املنطلق ميكن لنا أن نشِكل من ناحية الصغرى والكربى املنطقيـتني  
أنه جنح يف "، من "رينيه ديكارت"على ما ادعاه رائد الشك الفيلسوف الفرنسي 

بذلك وصل إىل اليقني واحلقيقة اليت منحته بداية الشك بكل شئ وأنه عندما قام 
، فصغروياً ميكن اإلشكال عليه باحلقائق اليت توصل إليها، فما 25"جديدة للفلسفة

هي تلك احلقائق، وكيف ميكن اإلدعاء بأهنا حقائق فعالً، فقد تكـون مشـوبة   
باإلشتباهات وإن ادعى ديكارت صحتها، خصوصاً بعد اإلطالع على خمالفـة  

من املفكرين له يف أفكاره، ممن عاصروه وغريهم، وأما كربوياً فإن ديكارت  عدة

                              
 .بريوت -، دار العودة68دراسات يف الفلسفة الغربية احلديثة، صادق جالل العظم، ص 25
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اعتقد أنه انطلق من الشك يف مسريته الفكرية، لكنه يف احلقيقة انطلق من اليقني، 
أنا -اكتشاف ما يسمى بالكوجيتو "انتهى به إىل  -كما يّدعي -وذلك أن شكه 

أقام عليه ديكارت صرح فلسفته الذي كان األساس الذي  -أفكر إذن أنا موجود
، وهذا ليس شكاً وإمنا تفكري، فهو فكر يف املعاين املتوفرة 26"ومنهجه كله للبحث

أمامه واستخلص منها يقيناً ما، ولو شك فيها بنحو مطلق للزم مـن ذلـك أن   
فهو استنتج وجوده من خـالل  ". أنا أفكر إذن أنا موجود"يشك حىت يف قوله 
لو مل يتيقن بكونه يفكر من خالل تأملـه يف احلسـيات   إحساسه بأنه يفكر، ف

والعقليات واألحالم وما إىل ذلك، ملا تيقن بوجوده، فهو انتقال مـن يقـني إىل   
الذي أثبت ديكارت بواسـطته وجـود   -من خالل الكوجيتو "يقني آخر، ألنه 

انتقل إلثبـات   -نفسه كموجود مفكر، واستطراداً، وجود نفسه كجسم مادي
، فهو بذلك انتقـل  27"وجود اهللا، مث بعد ذلك إلثبات وجود العامل اخلارجي إخل

  .من يقني إىل يقني آخر، وليس من شك إىل يقني
ولو سلّمنا فرضاً بقوله، وشاركناه فيما ادعاه من اإلبتداء بالشك، فمع ذلك 

عليه من خالل امتطائـه   ال يتم ما انتهى إليه، ألنه وإن ابتدأ بالشك، إال أنه متّرد
لصهوة اليقني، فهو شك يف بداية مسريته، لكنه ختلى عنه واستبدله بيقني، ويقينه 
هذا هو الذي عّرفه على بقية اليقينيات، ولو مل يتخذ هذه اخلطوة اليقينية للبـث  

  .يف ظالم الشك إىل ما ال هناية
الفيلسوف الغريب  وهذا متاماً ما انتهى إليه عدة من نقاد ديكارت، من بينهم

الذي ناقش فيه منهجيـة الشـك   " يوهانس كليماكوس"يف كتابه " كريكفورد"
لقـد وضـع   :" واعترض على املتمسكني هبا ليثّبت نظرية اإلميان، حيث قـال 

ديكارت حداً لعملية الشك بواسطة قرار صدر عن إرادته، ولوال هـذا القـرار   
                              

 .بريوت -، دار الطليعة103ارت ومنهجه، الدكتور مهدي فضل اهللا، صفلسفة ديك 26
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طّل نفسها بنفسها، وهذا الستمرت سلسلة الشك حىت تنعكس على نفسها وتع
احلد هو الذي جعل البداية الفلسفية اليت اشتهر هبا ديكارت ممكنة، ولواله لبقي 
ديكارت معلقاً يف فضاء الشك، وملا متكّن من أن يصل إىل أي بدايـة فلسـفية   

  ".معينة
وما جاء يف اخلطاب القرآين أعاله إشارة واضحة هلذه احلالة اليت تسيطر على 

  . شك من جهة آثاره العلمية معّمق للشكوكالشاك، فال
َوإِذَا َما أُْنزِلَْت ُسـوَرةٌ  :(كما أنه حمطِّم لليقينيات، طبقاً ملا جاء يف قوله تعاىل

فَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه َهِذِه إَِمياناً فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَـَزاَدْتُهْم إَِميانـاً َوُهـْم    
َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزاَدْتُهْم رِْجساً إِلَى رِْجِسـهِْم َوَمـاُتوا   ، ونََيْسَتْبِشُر

، فرتول السورة مع أنه أمر يقـيين، إال أن  )125-124:بةالتو) (َوُهْم كَاِفُرونَ
الشُّكّاك ينظرون إليها بعني الشك ملا حيملونه يف داخلهم من شكوك، وهو مـا  

، أي شـكاً إىل شـكهم   )رجساً إىل رجسهم(ية يف قوله سبحانهأشارت إليه اآل
  .حسب الرواية املذكورة سلفاً، وهو نوع من التضخم اخلارجي للشك

فكل فكرة هلا ديناميكية داخلية وخارجية تتجه حنو التطور والتضخم، فهـي  
 داخلياً تتحرك وتنمو كجسم اإلنسان متاماً، وهو املشار إليه يف األثر األول، كما
أهنا تتحرك وتنمو خارجياً، ألهنا على تواصل مستمر مع بقية األفكار اجملاورة هلا، 
تؤثر فيها وتتأثر هبا، هلذا فالفكرة الشكية من طبيعتها التجّول يف عقل اإلنسـان  
للبحث عن اليقينيات املوجودة وحتويلها إىل شكوك، ويف هذا السياق ورد عـن  

  .28)يقنييسري الشك يفسد ال):((اإلمام علي
لذلك كانت العاقبة الدينية للشك يف اخلطاب القرآين عاقبة سيئة، إذ اعتربته 

إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا :(اآليات مؤشراً يدل على نقص اإلميان، ففي قوله تعاىل
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كتمـال  ، داللة على أن ا)15من اآلية: احلجرات)(بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا 
إِنََّما َيْسـَتأِْذُنَك الَّـِذيَن ال   :(اإلميان مشروط بطرد الشك والريب، ويف قوله 

تصريح بـأن   )45من اآلية: التوبة)(ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َواْرَتاَبْت قُلُوُبُهْم 
وج الشك أحد أهم صفات ناقصي اإلميان، ألن اآلية تبني بأن املتعللني عن اخلـر 

الذين ال يؤمنون باهللا واليوم (يف غزواته، إمنا هم ناقصوا اإلميان ) (مع الرسول
وارتابـت  (، وأن أحد مظاهر ذلك النقص ارتياب القلب وهو الشـك  )اآلخر
  ).قلوهبم

بل يف سورة الصافات ما هو أشد هلجة من ذلك، فقد عرضت اآليات حواراً 
، قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن:( ةدارت أطرافه بني مجع من املؤمنني يف اجلن

قَالَ َهـلْ  ، أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُتَراباً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمِديُنونَ، َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني
) إِنْ ِكـْدَت لَُتـْرِدينِ  الَ َتاللَّـِه  ، قَفَاطَّلََع فََرآُه ِفي َسَواِء الَْجِحيمِ، أَْنُتْم ُمطَِّلُعونَ

  .)56-51 :الصافات(
فأحدهم خيرب اآلخرين بصديق له يف دار الدنيا، كان دأبه الشك والتشـكيك  

أإنك ملن املصدقني، أإذا متنا وكنا تراباً (يف املعتقدات األساسية، كقوله مشككاً 
ه علـى  ، مث يتساءل عن مآله يف الدار اآلخرة، وحيث أصحاب)وعظاماً أإنا ملدينون

تـاهللا إن  (البحث عنه لإلطالع على مصريه، فإذا هو يف سواء اجلحيم، مث خياطبه 
، أي لو اتبعتك يف تشكيكاتك لكان مصريي كمصريك يف سواء )كدت لتردين

  .ويف هذا احلوار تصريح واضح بالعاقبة السيئة للشك والعمل به. اجلحيم
طاب القرآين قامتـة  من كل ذلك يتضح لنا أن الصورة النظرية للشك يف اخل

جداً، ألنه يف حقيقته الذاتية رجس وظلم، ويف مرتلته العلمية عمى وضالل، ويف 
  .آثاره العلمية معّمق للشك وحمطّم لليقني، ويف عاقبته خملٌّ باإلميان
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  :الصورة العملية
لقد استعرضت اآليات املباركة الكثري من األحداث التارخيية واملواقف الواقعية 

صلت يف األمم املاضية، وكان حمورها الشك والتشكيك، لتربهن عمليـاً  اليت ح
على املنهجية اخلاطئة للشك، والعديد منها كان يف ظل اجملتمعات اإلسرائيلية اليت 
كانت تشيع فيها مظاهر الشك واحلرية بالنسبة ملسائل اإلعتقاد، كقصة التابوت 

إن كنتم (اإلميان وجتنب الشك  -حسب العرض القرآين -اليت اشُترِط يف خامتتها 
َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملِْكِه أَنْ َيأِْتَيكُُم التَّاُبوُت ِفيـِه  :(، فقد قال تعاىل)مؤمنني

َسِكيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّا َتَرَك آلُ ُموَسى َوآلُ َهاُرونَ َتْحِملُُه الَْمالِئكَةُ إِنَّ ِفـي  
، فالتابوت ميكن أن يصبح آيـة  )248:البقرة) (لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِنيذَِلَك 

يستفيد منها اجملتمع اإلسرائيلي سكينة من اهللا سبحانه وتعاىل وقوة روحيـة، إذا  
أيقنوا به وبآثاره، وإال حتّول إىل جمرد أخشاب ال قيمة هلا، وهـذا مـا حصـل    

قنون بآثار التابوت ويعظمونه، كانوا يف قوة ومنعة، بالفعل، فمادام بنو إسرائيل يو
لدرجة أهنم كانوا يأخذونه معهم إذا خرجوا للحروب ليهبهم الزخم الروحـي  
الذي حيتاجونه، ولكنهم مبجرد أن استهانوا به نتيجـة للشـك الـذي راج يف    

  .29أوساطهم، خارت عزائمهم وضربتهم الذلة واملسكنة
بني إسرائيل اليت كان حمورها األساس الشك،  ومن األحداث املهمة يف تاريخ

ما شكّل مركزاً لسورة املائدة حىت ُسمَِّيْت بإمسها، وهي قصة املائدة اليت طلبـها  
، وقد ُضِغطَْت يف آيات مخس من هذه )(بنو إسرائيل يف عهد نيب اهللا عيسى

آِمُنوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا  َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحَوارِيَِّني أَنْ:(السورة، فقد قال تعاىل
إِذْ قَالَ الَْحَوارِيُّونَ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسـَتِطيُع  ، آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ

                              
 عديد من املصادر اليتإمنا اكتفيت بالعرض املوجز للقصة لعدم تناسب املقام، إذ ال يراد من هذه الدراسة أكثر من ذلك، ومن يبتغي التفصيل ميكن له مراجعة ال 29

 -مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع : ، الناشر1413، الطبعة األوىل 152ص 2تعّرضت للقصة بالتفصيل، ومنها تفسري األمثل، لناصر مكارم الشريازي، ج
  .بريوت
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قَالُوا ُنرِيـُد   ،َربَُّك أَنْ ُيَنزِّلَ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء قَالَ اتَّقُوا اللََّه إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني
، أَنْ َنأْكُلَ ِمْنَها َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلََم أَنْ قَْد َصَدقَْتَنا َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّـاِهِدينَ 
ِلَنا قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أَْنزِلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لََنا ِعيداً ِلأَوَّ

قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمَنزِّلَُها َعلَْيكُْم فََمـْن  ، َوآِخرَِنا َوآَيةً ِمْنَك َواْرُزقَْنا َوأَْنَت َخْيُر الرَّازِِقَني
-111:املائـدة ) (َيكْفُْر َبْعُد ِمْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاباً ال أَُعذُِّبُه أََحداً ِمَن الَْعالَِمَني

115(.  
طلب من احلواريني اإلميان واليقني، إال أهنم سألوا بنحو حيمل   فمع أن اهللا

، )هل يستطيع ربك أن يرتل علينا مائدة من السـماء (يف طياته نفَساً تشكيكياً 
ربنا، : ، مث مل يقولوا)هل يستطيع(وكأهنم ليسوا على يقني بالقدرة اإلهلية، فقالوا 

وتطمئن قلوبنـا ونعلـم أن قـد    (، ولذلك ورد يف تربيرهم )ربك(وإمنا قالوا 
علـى  ) (، فكان ذلك سبباً لصدور اعتراض قاس من النيب عيسـى )صدقتنا

  ).قال اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني(ذلك التشكيك 
) (وكأسلوب تصحيحي ينسجم واملنطق اإلمياين، عندما أراد النيب عيسى

هل : ين، فلم يقلأن يليب حاجتهم، طلب املائدة من اهللا سبحانه وتعاىل بنفَس يقي
، لييبني هلـم أن اهللا  )اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء:(تستطيع، وإمنا قال

، وأن القـدرة  )اللهم ربنا(سبحانه وتعاىل ليس رباً له فقط وإمنا هو رب للجميع 
  ).أنزل علينا(اإلهلية مفروغ منها 

ـ  رائيل إن هـم  واستجاب احلق جلت قدرته لنبيه، لكنه وّجه حتذيراً لبين إس
فََمْن َيكْفُْر َبْعُد ِمْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاباً ال أَُعذُِّبُه أََحـداً ِمـَن   (عادوا إىل شكهم 

، وفعالً أخذت موجة التشكيك تتصاعد من جديـد عنـد الـبعض،    )الَْعالَِمَني
ِمْنُهُم َوَجَعلَ :(فمسخهم اهللا سبحانه خنازير، ال لشئ إال جزاًء لشكهم، قال تعاىل
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، فالقردة هم أصحاب السبت، واخلنازير )60من اآلية: املائدة)(الِْقَرَدةَ َوالَْخَنازِيَر
  .هو أصحاب املائدة

ال، فأوحى اهللا  ، ويوماًيوماً غباًترتل "فقد كان من شأن املائدة بعد نزوهلا أن 
حـىت  جعل مائديت للفقراء دون األغنياء، فعظم ذلك على األغنياء، إ: إىل عيسى

إين شرطت على املكـذبني  : كوا الناس فيها، فأوحى اهللا إىل عيسىوا وشكّشكّ
فقـال  . مـن العـاملني   ال أعذبه أحداً أن من كفر بعد نزوهلا أعذبه عذاباً شرطاً
) إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنـَت الَْعزِيـُز الَْحِكـيمُ   :(عيسى

باتوا من ليلهم علـى   فمسخ منهم ثالمثائة وثالثة وثالثون رجالً ،)118:املائدة(
فرشهم مع نسائهم يف ديارهم، فأصـبحوا خنـازير، يسـعون يف الطرقـات     

فلما رأى الناس ذلـك فزعـوا إىل   . والكناسات، ويأكلون العذرة يف احلشوش
   30".مث هلكوا عيسى، وبكوا وبكى على املمسوخني أهلوهم، فعاشوا ثالثة أيام

من كل ما مضى عرضه يتضح لنا أن الصورة النظرية والعملية يف اخلطـاب  
القرآين تسريان يف خط واحد، مؤداه الرفض والتعريض بالشـك والتشـكيك   

كالذي ورد يف منطوق احلوار بني املؤمنني يف اجلنة، ألن مادة احلوار  -كمنهج 
وكحالة  -شكيك منهجاً يف تفكريهكان يعتمد الت) إين كان يل قرين(وهو القرين 

كما يف قصة التابوت ألن بين إسرائيل استبدلوا اليقني بالشك يف نظرهم  -نفسية 
، وقد كانت قصة املائدة ترمز إىل احلالتني املنهجية والنفسية، ألن بـين  -للتابوت

  . إسرائيل شكّوا وشكّكوا
  

  

                              
لقد . بريوت -األعلمي للمطبوعاتمؤسسة : ، الناشر1415، الطبعة األوىل 456ص 3جممع البيان يف تفسري القرآن، أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي، ج 30

  .أشرت بإجياز إىل حمل الشاهد يف القصة، ولإلستزادة ميكن مراجعة جممع البيان وغريه من التفاسري
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  املنهج البديل

  
يعية، وفيه يتمثل املنهج البديل، فمادام يف مقابل الشك يأيت اليقني بصورة طب

القرآن قد عّرض بالشك من اجلهة املنهجية والنفسية، فالبد أن يكون قد أسـس  
لليقني من اجلهتني، بل العديد من اخلطابات القرآنية يف البعد النظري صـّرحت  

ِمـْن   َوَما كَانَ لَُه َعلَـْيهِمْ :(بالتقابل بني الشك واليقني يف آن، فقد قال سبحانه
ُسلْطَاٍن إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن ُيْؤِمُن بِالْآِخَرِة ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َوَربَُّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء 

قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُْنُتْم ِفي َشـكٍّ  :(، وهكذا يف قوله )21:سـبأ) (َحِفيظٌ
ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكْن أَْعُبُد اللََّه الَّـِذي َيَتَوفَّـاكُْم    ِمْن ِدينِي فَال أَْعُبُد الَِّذيَن َتْعُبُدونَ
  .)104:يونس) (َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني

وقراءة فصول اليقني يف اآليات املباركة تنتهي بنا إىل هذا املستوى، حيث أهنا 
ِذيَن ُيِقيُمـونَ الصَّـالةَ   الَّ:(أثنت كثرياً على املتصفني باليقني، كما يف قوله تعاىل

أُولَِئَك َعلَى ُهدًى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم ، َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ
َوَجَعلَْنا ِمْنُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا لَمَّا :(، ويف آية أخرى)5-4:لقمان) (الُْمفِْلُحونَ
  .)24:السجدة) (كَاُنوا بِآياِتَنا ُيوِقُنونََصَبُروا َو

كما جاءت لنا بتطبيقات عملية تؤكد على جتّنب الشك ومالزمة الـيقني،  
َوإِذْ قَالَ إِْبـَراِهيُم  :(الوارد يف سورة البقرة) (كما يف سؤال خليل اهللا إبراهيم

ـ   الَ َبلَـى َولَِكـْن ِلَيطَْمـِئنَّ    َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْمْوَتى قَالَ أََولَْم ُتـْؤِمْن قَ
حنو ربه متسـائالً ال  ) (، فقد أقبل إبراهيم)260من اآلية: البقرة)(...قَلْبِي

، تتمثل يف مشاهدة )ع(شاكّاً، طالباً بأن خيصه اهللا سبحانه مبيزة دون سائر األنبياء
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منا هـو  حّسية تدلل على قدرته جل شأنه، وذلك ال ُيَعد خرقاً لقوانني النبوة، وإ
أمنية من غري شك أو ارتياب، فإن حتققت فبها، وإال بقي على إميانه، ولـذلك  

، أي ألست على يقني مـن دينـك؟،   )أومل تؤمن(حني خاطبه اهللا سبحانه بقوله
  .أي ألزداد إمياناً) ولكن ليطمئن قليب(، آمنت وتيقّنت )بلى: قال(

 قـول اهللا  عن ) (سألت أبا احلسن الرضا: فقد ورد عن صفوان قال
ال، : أكان يف قلبه شك؟ قـال ) أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب:(إلبراهيم

  .31كان على يقني ولكنه أراد من اهللا الزيادة يف يقينه
أخربه ) (كتبت إىل العبد الصاحل: كما ورد عن احلسني بن احلكم، قال

أحـب أن  وإين ) رب أرين كيف حتيي املوتى):((أين شاك وقد قال إبراهيم
أن إبراهيم كان مؤمناً وأحب أن يزداد إمياناً، وأنـت  ) (تريين شيئاً، فكتب

شاك والشاك ال خري فيه، وكتب إمنا الشك ما مل يأت اليقني فإذا جاء الـيقني مل  
َوَما َوَجْدَنا ِلأَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِنْ َوَجْدَنا :(يقول جيز الشك، وكتب أن اهللا 

  .32نزلت يف الشاك: قال) 102:ألعرافا) (لَفَاِسِقَنيأَكْثََرُهْم 
على املستويني النظري والعملي حتث اآليات العقول اإلميانية علـى مالزمـة   
اليقني، وانتهاجه يف البحث والتحقيق، على العكس متاماً مما قرأناه يف اخلطـاب  

  .. القرآين خبصوص مادة الشك
اإلنتقال من يقني إىل يقني آخـر،  أما كيف يتم حتريك هذا املنهج، فهو عرب 

كما أُكِّد على ذلك يف الكثري من آيات الذكر احلكيم، فهي توصـي الباحـث   
الذي يهدف إىل معرفة اهللا سبحانه، أو التأكد من صحة أمر غييب أو شـهودي  

                              
  .دار الكتب اإلسالمية: ، الناشر247ص 1احملاسن، أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ج 31
  .399ص 2الكايف، مصدر سابق، ج 32
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متصل بالغيب، باإلنطالق من اليقينيات باعتبارها اجلسر املـؤدي إىل احلقيقـة،   
  .ينياته، أو للسيطرة على الُعقَد الشكّية اليت قد هتامجهوذلك إما لتكريس يق

فاآليات القرآنية تدعو الباحث عن احلقيقة لإلبتداء من الكون بصورة عامـة  
مثالً، أو األفالك، أو البحار، أو املخلوقات بصورة خاصة، باعتبارها يقينيـات  

ما يف قولـه  مادية حمسوسة، والتنقل عربها يف سلسلة من اليقينيات األخرى، ك
َوِمْن آَياِتِه ُيرِيكُُم الَْبْرَق َخْوفاً َوطََمعاً َوُيَنزِّلُ ِمَن السََّماِء َماًء فَُيْحيِي بِـِه  :(سبحانه

، وفيها دعـوة  )24:الروم) (الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ
  .للنظر والتفكّر يف املتيقن ال املشكوك

وكل يقني حسب ما يتناسب معه من حقائق، فحني يريد القـرآن إيصـال   
اإلنسان إىل حقيقة البعث، يدعوه للتأمل يف يقينيات تتناسب مع البعث، مثلمـا  

أََولَْم َيَرْوا كَْيَف ُيْبِدُئ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه :(جاء يف هذه اآلية
لْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه ُيْنِشئُ النَّْشأَةَ الْآِخَرةَ قُ، َيِسٌري

، فاملسرية احلياتية لألشـجار  )20-19:العنكبوت) (إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
ع حقيقـة  واحليوانات مثالً من احلياة إىل املوت والعكس مؤشر يقيين يتجانس م

  .البعث، وهلذا ُيتوسَّل هبا
وعندما يريد أن يؤكد على القدرة اإلهلية، حيثه على النظر فيما يناسبها مـن  

أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ :(يقينيات، كقوله تعاىل
) لٌّ َيْجرِي إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى َوأَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخـبِريٌ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُ

  .)29:لقمان(
وهكذا حني يرشد إىل احلكمة اإلهلية أو الكرم اإلهلـي، أو وجـود األرواح   
العلوية، أو صدق دعوة الرسل، فإنه دائماً يدعو للنظر يف يقني متالئم مع هـذه  

ألنه إذا انطلق من الشكوك قد يشـك حـىت يف    احلقائق، وحيذّره من الشكوك،
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اليقينيات اليت حيملها، أما إذا انطلق من اليقني، فإن حركته البحثية ستسري علـى  
  .قواعد ثابتة

   
  

  الموقف الفقهي
  

تبعاً للنص القرآين الذي عّرض بالشك كمنهجية وكحالة نفسية يف آن، جاء 
متجاوز لـه كمنهجيـة   رافض للشك كموقف نفسي، واملوقف الفقهي، فهو 

  .علمية
فمن جهة املوقف النفسي، فإن الشك املرفوض فقهياً واحملكوم حبرمته هو ما 

  .يف هذا املقام اتبلغ حد اجلحود واإلنكار، للروايات املخصِّصة للعموم
فقد وردت روايات عامة يظهر منـها اإلشـكال علـى عمـوم الشـك،      

من شّك يف اهللا ويف : قال) (عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللا 33كصحيحة
  .34رسوله فهو كافر

لكن وردت أخبار أخرى ختصص هذا العموم، وحتصر اإلشـكال واحلرمـة   
رج اإلنسان عن حد اإلسالم يف الشك مع اجلحـود، كمـا يف   ختاليت  الشرعية
جالساً عن يساره ) (عند أيب عبد اهللا حممد بن مسلم، قال كنت 35صحيحة

يا أبا عبد اهللا ما تقول فيمن شك : عليه أبو بصري فقالوزرارة عن ميينه، فدخل 

                              
كما رواها الكليين عن حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد عن ابن حمبوب . واجلميع ثقاة. مد عن ابن حمبوب عن عبد اهللا بن سنانرواها الربقي عن أمحد بن حم 33

  .واجلميع ثقاة أيضاً. عن عبد اهللا بن سنان
  .دار الكتب اإلسالمية: ، الناشر89ص 1احملاسن، أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ج 34
  .واجلميع ثقاة. عن عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد بن خالد عن أبيه عن خلف بن محاد عن أيب أيوب اخلزاز عن حممد بن مسلم حممد بن يعقوب الكليين 35
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مث . كـافر : فشك يف رسول اهللا؟ فقـال : كافر يا أبا حممد، قال: يف اهللا؟ فقال
  .36إمنا يكفر إذا جحد: التفت إىل زرارة فقال
لو أن العباد إذا جهلوا : قال) (زرارة عن أيب عبد اهللا 37وكما يف رواية

  .38رواوقفوا ومل جيحدوا مل يكف
عـن  موقف نفسي ينصرف إىل ما كان منه الشك كفاإلشكال الفقهي على 

وُيقَصد بذلك املخالفة العمدية والعملية لألحكام من حتليل ملـا  جحود وإنكار، 
: قال ،39حّرمه اهللا وحترمي ملا أحلّه، كما ورد تفصيله يف رواية عبد الرمحن القصري

أسأله عن اإلميان ما هـو؟  ) (هللاأيب عبد اكتبت مع عبد امللك بن أعني إىل 
سألَت رمحك اهللا عن اإلميان، واإلميان هـو  : مع عبد امللك بن أعني إيلّ فكتب

واإلسالم قبل اإلميان، وهو يشارك اإلميان، فإذا أتى العبـد  : اإلقرار، إىل أن قال
بكبرية من كبائر املعاصي أو بصغرية من صغائر املعاصي اليت هنى اهللا عنها كـان  

اإلميان وثابتاً عليه اسُم اإلسالم، فـإن تـاب    رجاً من اإلميان ساقطاً عن اسُمخا
وال خيرجه إىل الكفر إال اجلحود واإلستحالل، أن يقول واستغفر عاد إىل اإلميان، 

للحالل هذا حرام، وللحرام هذا حالل، ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من 
  .40اإلسالم واإلميان، داخالً يف الكفر

                              
  .399ص 2الكايف، مصدر سابق، ج 36
فمن يستظهر وثاقته يبين على كون  والكالم يف حممد بن سنان،. رواها الكليين عن حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد عن حممد بن سنان عن ابن بكري عن زرارة 37

لكنها ميكن أن جترب ملطابقة مضموهنا . هذا اخلرب موثقاً لوقوع بن بكري يف سنده وهو ثقة من غري اإلثىن عشرية، ومن يستظهر عدم وثاقته يبىن على ضعف الرواية
 .مع روايات صحيحة كصحيحة عبد اهللا بن سنان السابقة

  .388ص 2الكايف، ج 38
والكالم يف عبد الرمحن . لكليين عن علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرمحن ابن أيب جنران عن محاد بن عثمان عن عبد الرمحن القصريرواها ا 39

وقـد   -اريف لكثرة رواياته القصري، فقد استبعد البعض كالسيد اخلوئي إمكان توثيقه، بينما قال البعض باعتبار رواياته لرواية محاد بن عثمان عنه وكونه من املع
عليـه،  ) (ولترّحم اإلمام الصـادق  -بىن بعض الفقهاء املعاصرين كآية اهللا التربيزي على أن من كان من املعاريف إذا مل ُيصرَّح بضعفه ميكن القول بوثاقته

 .وبذلك تكون الرواية معتربة
  .27ص 2الكايف، ج 40
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صريح العديد من الفقهاء حبرمة الشك يف حبوثهم الفقهية يراد به غالباً هذا وت
املعىن من املوقف النفسي، ال جمرد الوسوسة الطارئة، كما هو مالحظ يف عبـارة  

حيرم الشك يف أصول الدين، فإن ذلك موجب للكفر، نعم إذا :"آية اهللا الشريازي
ب شكّه بالتفكر واإلسـتدالل  شك بدون أن يكون بيده كان الالزم عليه إذها

               .41"وحنومها
فالشاك ":وهو الظاهر من عبارة الشيخ األنصاري يف الفرائد، وذلك عند قوله

يف شئ مما يعترب يف اإلميان باملعىن األخص ليس مبؤمن وال كافر، فال جيري عليـه  
ألعـم كـالنبوة   وأما الشاك يف شئ مما يعترب يف اإلسالم باملعىن ا. أحكام اإلميان

وإن مل  واملعاد، فإن اكتفينا يف اإلسالم بظاهر الشهادتني وعدم اإلنكار ظـاهراً 
عتقـاد  إلوإن اعتربنا يف اإلسالم الشهادتني مع احتمال ا. فهو مسلم يعتقد باطناً

فال إشكال  -عتقاد الباطين إلحىت يكون الشهادتان أمارة على ا -على طبقهما 
مـن  : علم منه الشك، فال جيري عليه أحكام املسلمنييف عدم إسالم الشاك لو 

وهل حيكم بكفره وجناسـته حينئـذ؟ فيـه    . جواز املناكحة والتوارث وغريمها
هذا كلـه يف  . من تقييد كفر الشاك يف غري واحد من األخبار باجلحود: إشكال
  .42"ان بالباطل فالظاهر كفرهان باحلق، أما الظّالظّ

مي، فاملنهج الفقهي يعتمـد اليقينيـات يف   وأما من جهة الشك كمنهج عل
 ريستند قدالبحث اإلستداليل، فهو يف حبثه عن اليقني مبعناه الوجداين والتعبدي، 

سواء كانت األدلة عقلية كما هو مالحظ يف مسـألة  اإلمكان إىل األدلة اليقينية، 
ـ  -وغريها اليت يستقل العقل باحلكم فيها  القطع ل وقد مت تفصيل ذلك يف الفص

عقالئية من خالل اعتماده على احلد املتـيقن يف سـرية    أو ،-البحوث السابقة
، أو شرعية كما هو مالحظ يف اإلستناد إىل العقالء يف املوارد الفقهية واألصولية

                              
  .بريوت -، دار العلوم1409، الطبعة الثانية 215ص 93ازي، جالفقه، احملرمات، آية اهللا السيد حممد الشري 41
  .571ص 1فرائد األصول، مصدر سابق، ج 42
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وعدم اإلعتماد على األوهام واإلستحسانات  النصوص البيِّنة يف تأسيس األحكام
  .العابرة

قهي شكٌّ وتردٌد، فإنه يلجأ إىل التمّسـك  ولو صادف وطرأ على الباحث الف
ببعض األصول العملية من استصحاب وبراءة واحتياط وختيري، للخروج من حالة 

  .الشك ولو على مستوى حتديد الوظيفة الشرعية فقط
  
  
    

  
  

   
         

  
  
   

  
  
  

 


