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جدلية الثابت والمتغير على ضوء القرآن الكريم

جدلية الثابت واملتغري

على ضوء القرآن الكريم
 الشيخ جعفر النمر*

متهيد:
يكثر يف هذه اآلونة األخرية احلديث عن نظرية الثابت واملتغري يف إطار اجلدل املستمر 

ليؤسس  احلديث  ذلك  ويأيت  املعاصر.  بالواقع  للنهوض  املختلفة  األطروحات  أحقية  حول 

نظرية شاملة ملا سيكون عليه التشريع احلاكم على مسرية التطور، والنمو يف املجتمع. لقد 

كانت للعالقة بني الثابت واملتغري موقعية خاصة يف امليدان الفكري منذ زمن بعيد. فقد ُعين 

الفالسفة مبسألة الربط بني الثابت من جهة، واملتغري من جهة أخرى. وقد حظيت هذه 

املسألة منهم جبهد وافر. وكذلك جند جتلي هذه املسألة يف عصر الوحي، حيث كانت بعض 

التشريعات تأيت جتاوبًا مع احلاجات املستجدة، ومثال هذا القسم آيات «يسألونك» اليت 

كانت تعاجل مسائل ملحة يف نظر الوحي.

وملا انقطع الوحي وثبت النص كان هذا منشأ إلشكال خاجل نفوس البعض، وتطور 

مع الزمن. وذلك ألن النص الذي يراد تطبيقه على الواقع ثابت، يف حني أن الواقع متغري. 

فتطبيق النص كما هو على الواقع املتغري يعين الوقوف أمام حركة التطور والنمو.

أضف إىل ذلك أن النص حمدود مبقتضى ثباته، والواقع متمدد ومتسع. فكيف يكون 

يف قدرة النص أن حيكم الواقع. وقد كان هلذه اإلشكاالت أثرها على احلركات العلمية عند 

 عامل دين، أستاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلمية، السعودية.
*
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إخواننا من أهل السنة. فنشأت نظريات من قبيل سد الذرائع، واملصاحل املرسلة، وأمثال 

هذه النظريات اليت مل تنشأ لوال اإلحساس بقصور املوروث عن تلبية متطلبات الواقع.

وقد كان للتراجع السياسي الذي عاشته املجتمعات اإلسالمية أثر قوي يف تنامي هذه 

اإلسالمي.  الطرح  مع  جوهرها  يف  تتناىف  كانت  أوضاعًا  املستعمر  الستحداث  اإلشكاالت، 

مما دعا البعض اىل مراجعة النص بدعوى الواقعية والرباغماتية، وأمثال ذلك. وقد كان 

ذلك منشأ ملا يسمى بنظرية الثابت واملتغري اليت أراد البعض أن جيعلها مدخًال للتشكيك 

يف الثوابت واألسس اليت تقوم عليها النظرية اإلسالمية، واملصدر األساس هلا وهو القرآن 

الكرمي. فوجد توجه يدعو إىل إعادة قراءة النص على أساس املعطيات املعاصرة مما يعين 

.
(١)
غربلة التراث واعتماد ما يتماشى مع الواقع

وهذه النظرية ذا الطرح تشكل يف نظرنا ردة فعل على القصور الذي عاشته بعض 

األطروحات، على مستوى التطبيق الستكشاف اخللل املانع من جناح هذه املحاولة، أو تلك. 

التنظري عرب  مستوى  األطروحة على  النقص يف  لترميم  متعددة  حماوالت  وقد كان مثة 

بالفشل ملا حتمله  املحاوالت باءت  الذايت لكن كثريًا من هذه  والنقد  ما يسمى باإلصالح 

األطروحة من أسس تصطدم بالواقع. مما دفع البعض إلجراء دراسة نقدية شاملة لتلك 

األسس وهكذا وجدت اجتاهات تقول: إن اخللل مل يكن يف التطبيق، وإمنا كان يف النظرية 

نفسها.

وقد كان للمجتمع اإلسالمي نصيب األسد من هذا اجلدل لتوافره على أركانه بشكل 

بأساليب  فيه  والشمولية  العاملية،  صفة  تأكيد  على  أتباعه  دأب  اإلسالمي  فالدين  بارز. 

خمتلفة. ومن جهة أخرى جند هذا املجتمع يعاين من مشاكل مزمنة، ومتجذرة مما دعا 

البعض إىل املناداة بضرورة نقد الذات، ولزوم مراجعة األسس اليت بنيت عليها النظرية 

اإلسالمية للخروج برؤية تكون أكثر انسجامًا مع الواقع املعاصر.

ولسنا اآلن بصدد البحث عن حل هلذه اإلشكاليات اليت كانت سببًا لتأخر جمتمعنا 

املعاصر. وإمنا البحث عن اإلطار الفكري الذي تندرج حتته نظرية الثابت واملتغري. فإن 

اللغط حول هذه النظرية مرده يف نظرنا إىل الغموض الذي يلفها، واإلام املحيط ا، 

فهمنا  ضوء  على  وأهدافها  النظرية،  هذه  حقيقة  ا  نستجلي  وقفة  منا  يستوجب  وذلك 

لآليات القرآنية اليت تالمس هذا املوضوع.

ميدان الثابت واملتغري:
إن حتديد املوقف من هذه النظرية يتوقف على حتديد كل من العناصر الثابتة من 

(١) راجع: التراث والتجديد حلسن حنفي ص١٣-٢١.
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جهة، واملتغرية من جهة أخرى. ولكن قبل ذلك البد من اإلشارة اىل خصوصية متتاز ا 

احلضارة اإلسالمية خاصة، والسماوية بشكل عام عن احلضارات املادية، وهذه اخلصوصية 

عبارة عن حمورية النص الديين، ومركزيته. حيث كان التطور العلمي يف احلقول العلمية 

انعكاسًا بشكل وآخر لتطور النظرة العلمية إىل هذا النص، وهذه اخلصوصية تستدعي ال 

حمالة أن تكون دعوى التجديد يف هذه الدائرة نفسها ال خارجها.

وعلى هذا األساس ميكن تقسيم البحث إىل قسمني: 

األول: ونتكلم فيه عن الثابت واملتغري يف اجلانب التكويين.
الثاين: ونتكلم فيه عن الثابت واملتغري يف اجلانب التشريعي.

الثابت واملتغري يف اجلانب التكويين:
ال شك أن يف األشياء جانبًا نتعامل معه بأشكال خمتلفة، وخنرب عنه بأخبار خمتلفة، 

وال خيتلف باختالف األنظار. وكل هذه األمور مردها إىل كون الشيء واقعيًّا يف ذاته من 

دون أن يتوقف يف ثبوته على اعتبارنا وال معرفتنا به. وهذا ما نريده باجلانب التكويين يف 

األشياء. والقرآن الكرمي يؤكد أن املوجودات على قسمني:

- قسم غين يف ذاته وغري حمتاج إىل غريه.

- قسم فقري إىل غريه وحمتاج إىل غريه يف وجوده وبقائه.

وهذا التقسيم يستفاد من آيات متعددة كقوله تعاىل: {َيا َأيَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراء 

ُكلُّ  وقوله: {ِإن   .
(٢)

اْلَحْمُد} َوَلُه  اْلُمْلُك  وقوله: {َلُه   .
(١)

{ اْلَغِنيُّ ُهَو  َواُهللا  اِهللا  ِإَلى 

َماَواِت  . وقوله: {َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
(٣)

ْحَمِن َعْبًدا} َماَواِت َواَألْرِض ِإالَّ آِتي الرَّ َمن ِفي السَّ

. وغريها من اآليات.
(٤)

َواَألْرَض}

إىل  ثانية  ينقسم  املحتاج  وهو  األخري  القسم  هذا  أن  القرآن  من  يستفاد  والذي 

قسمني:

- قسم يواجه اهللا سبحانه وتعاىل. 

- قسم يواجه األشياء. 

أما القسم األول فهو باٍق خالد ال يعرض عليه الفناء، وأما القسم اآلخر فإنه باٍل زائل. 

. فإن ُرِفع 
(٥)

ويدل على هذا كله قوله تعاىل: {َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجَالِل َواِإلْكَراِم}

(١) فاطر، ١٥.

(٢) التغابن، ١.

(٣) مرمي، ٩٣.

(٤) البقرة، ٢٥٥.

(٥) الرمحن، ٢٧.
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الوجه يف هذه اآلية الكرمية إمنا هو لكون الوجه فاعل البقاء باصطالح النحويني. واملعىن 

اإلضافة  القتضاء  وتعاىل  سبحانه  هللا  مغاير  الوجه  وهذا  اهللا  وجه  الباقي  أن  هو  حينئذ 

املغايرة بني املضاف واملضاف إليه لعدم صحة إضافة الشيء إىل نفسه كما هو واضح.

هذا عن بقاء القسم األول. وأما زوال القسم الثاين فيستفاد من آيات عديدة منها قوله 

. وقوله تعاىل: 
(١)

َماَواِت َوَمن ِفي اَألْرِض} وِر َفَصِعَق َمن ِفي السَّ تعاىل: {َوُنِفَخ ِفي الصُّ

.
(٢)

{ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه}

واخلالصة أن لكل شيء وجهني: وجهًا زائًال، ووجهًا باقيًا. والسر يف بقاء أحدمها 

. ومعىن هذه 
(٣)

وزوال اآلخر يستفاد من قوله تعاىل: {َما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد اِهللا َباٍق}

اآلية: أن بقاء األشياء إمنا هو بإذن اهللا ومن جهة ارتباطها باهللا بنحو خاص، وإال فهي يف 

نفسها متصفة باهلالك والزوال.

وميكن أن نبني هذا املعىن بطريق أخرى فإن الذي يؤكده القرآن أن احلق هو اهللا، أو 

من اهللا تعاىل. ألن اهللا تعاىل يقول: {َفَتَعاَلى اُهللا اْلَمِلُك اْلَحقُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش 

 .
(٥)

. ويقول: {َذِلَك ِبَأنَّ اَهللا ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه اْلَباِطُل}
(٤)

اْلَكِرِمي}

 .
(٦)

يِهُم اُهللا ِديَنُهُم اْلَحقَّ َوَيْعَلُموَن َأنَّ اَهللا ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبُني} وقوله تعاىل: {َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّ

. فإن هذه اآليات 
(٧)

َالُل} وقوله تعاىل: {َفَذِلُكُم اُهللا َربُُّكُم اْلَحقُّ َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّ

فليس  اآليات.  هذه  إلطالق  إضايف  ال  حقيقي  قصر  وهو  تعاىل،  اهللا  على  احلق  تقصر 

املقصور هو اإللوهية أو ما شاكلها بل مطلق احلقية واحلقية املطلقة.

وهناك طائفة أخرى تدل على ثبوت احلق خللقه كقوله تعاىل: {َوُهَو الَِّذي َخَلَق 

. وقوله تعاىل: 
(٩)

{ . وقوله تعاىل: {َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ
(٨)

{ َماَواِت َواَألْرَض ِباْلَحقِّ السَّ

. وغريها من اآليات الدالة على حقية األشياء.
(١٠)

{ بَِّك اْلَحقُّ {َوالَِّذَي ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ

وال منافاة بني هذه الطائفة والطائفة السابقة، ألن مراتب احلق خمتلفة كاختالف مراتب 

(١) الزمر، ٦٨.

(٢) القصص، ٣٨.

(٣) النحل، ٩٦.

(٤) املؤمنون، ١١٦.

(٥) احلج، ٦٢.

(٦) النور، ٢٥.

(٧) يونس، ٣٢.

(٨) األنعام، ٧٣.

(٩) األعراف، ٨.

(١٠) الرعد، ١.
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حق  يوجد  كذلك  بغريه.  واجبًا  وموجودًا  بذاته،  واجبًا  موجودًا  هناك  أن  فكما  الوجود. 

بَِّك َفَال َتُكن  بذاته، ويوجد حق بغريه. والشاهد على هذا اجلمع قوله تعاىل: {اْلَحقُّ ِمن رَّ

. وقوله تعاىل: {َوُيِحقُّ 
(٢)

. وقوله: {ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبِطَل اْلَباِطَل}
(١)

مِّن اْلُمْمَتِريَن}

. وهذه اآلية يدل تعبريها على أن اتصاف األشياء باحلق إمنا هو 
(٣)

اُهللا اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه}

بربكة الكلمة الصادرة من اهللا تعاىل هلذه األشياء. وهذه الكلمة هي قوله «كن» كما يستفاد 

. ولو قرنَّا هذه اآلية 
(٤)

من قوله تعاىل: {ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن}

إىل اآليات اليت تذكر الكلمات اإلهلية كقوله تعاىل: {ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي 

 الستفدنا منها أن املوجود 
(٥)

َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا}

هو الكلمة، وهو قوله «كن». وأما جانب «يكون» فهو تابع هلذه الكلمة. لذلك يقول أهل 

الوالية: إن نسبة اخللق إىل اهللا تعاىل، نسبة الكالم إىل املتكلم، والنفس إىل املتنفس، ال 

نسبة الكتابة إىل الكاتب. ونستطيع أن نستنتج من هذا الكالم أن األشياء كلها تنقسم إىل 

قسمني:

قسم باٍق ال يعرض عليه التغري وهو الباري جل عال ووجهه.

قسم متغري وزائل وهو جهة األشياء يف ذاا إذا نظر إليها من جهة ذاا وماهياته.

ويكفي يف املقام هذا املقدار ولننتقل إىل البحث الثاين.

الثابت واملتغري يف اجلانب التشريعي:

العقيدة ثابتة والشريعة متغرية: 
فإن  واالعتبارات.  األنظار  باختالف  خيتلف  الذي  اجلانب  التشريعي  باجلانب  نريد 

زوجية عمرو وهند، وملكية بكر للدار، وحرمة هذا الفعل أو ذاك، وما شاكل ذلك أمور 

ال واقع هلا وراء اعتبار املعتربين. ويهمنا من هذا اجلانب التشريع الصادر من اهللا لنحدد 

عناصره الثابتة وعناصره املتغرية.

يستفاد من القرآن الكرمي أن هناك فرقًا بني الدين، والشريعة. ألن القرآن يؤكد وحدة 

تعاىل:  وقوله   .
(٦)

اِإلْسَالُم} اِهللا  ِعنَد  يَن  الدِّ تعاىل: {ِإنَّ  لقوله  الشريعة  وكثرة  الدين، 

(١) البقرة، ١٤٧.

(٢) األنعام، ٨.

(٣) يونس، ٨٢.

(٤) يس، ٨٢.

(٥) الكهف، ١٠٩.

(٦) آل عمران، ١٩.
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. وقوله تعاىل: {ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم 
(١)

ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن} ُتُكْم ُأمَّ {ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ

َة  َوالنُُّبوَّ َواْلُحْكَم  اْلِكَتاَب  ِإْسَراِئيَل  َبِني  آَتْيَنا  تعاىل: {َوَلَقْد  وقوله   .
(٢)

َوِمْنَهاًجا} ِشْرَعًة 

َن اَألْمِر َفَما اْخَتَلُفوا  َوآَتْيَناُهم َبيَِّناٍت مِّ ْلَناُهْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ َوَرَزْقَناُهم مِّ

ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم ِإنَّ َربََّك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه 

.
(٣)

َن اَألْمِر َفاتَِّبْعَها َوَال َتتَِّبْع َأْهَواء الَِّذيَن َال َيْعَلُموَن} َيْخَتِلُفوَن ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة مِّ

وتتبع اآليات يدلنا على أن وحدة األديان فيما يسمى أصول الدين. وتعددها إمنا هو 

فيما ميدان الفروع لضرورة التشريع. ويستفاد ذلك من قول اهللا تعاىل: {َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي 

. وقول املسيح F لبين إسرائيل: 
(٤)

اُغوَت} ُسوًال َأِن اْعُبُدوْا اَهللا َواْجَتِنُبوْا الطَّ ٍة رَّ ُكلِّ ُأمَّ

.
(٥)

َم َعَلْيُكْم} {َوُألِحلَّ َلُكم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اِهللا الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها  ولو تأملنا قوله تعاىل: {َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

. الستفدنا أن دين اإلسالم هو الدين األوحد، وأن 
(٦)

يُن اْلَقيُِّم} َال َتْبِديَل ِلَخْلِق اِهللا َذِلَك الدِّ

هذا الدين نابع من أصل اخللقة، وأن هذا الدين ال يتغري.

فإذا ضممنا اىل ذلك كون شريعة النيب ناسخة جلميع الشرائع املاضية؛ استنتجنا أن 

أصل الدين ثابت، وأما ميدان التغري فهو الشريعة.

حتديد املراد بتغري الشريعة:
ليس املراد بتغري الشريعة إمكان التغيري، والتبديل فيها مبا يتطلبه الواقع. ألن مثل 

ِإالَّ  اْلُحْكُم  {ِإِن  تعاىل:  بقوله  الثابت  اإلهلي  احلق  على  جتاوزًا  يعترب  والتغيري  التبديل 

. بل املقصود به أن االختالف بني األديان إمنا هو يف جانب الشريعة، وأما أصول 
(٧)

ِهللاِ}

الدين فهي واحدة يف مجيع األديان.

أسس التشريع يف القرآن الكرمي:
إن دراسة نظرية التشريع يف القرآن الكرمي تساعدنا على التغلب على إشكالية الثابت 

واملتغري. ألن النظام التشريعي الذي يطرحه القرآن يشتمل على عناصر قادرة على استيعاب 

(١) األنبياء، ٩٢.

(٢) املائدة، ٤٨.

(٣) اجلاثية، ١٦ - ١٨.

(٤) النحل، ٣٦.

(٥) آل عمران، ٥٠.

(٦) الروم، ٣٠.

(٧) اإلنعام، ٥٧.
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جدلية الثابت والمتغير على ضوء القرآن الكريم
متغريات الواقع. وسنحاول يف هذه العجالة أن نستعرض هذه األسس لنرى مدى قدرا 

جمتمعًة على جماراة الواقع.

. فإن األمر 
(١)

١- التشريع حق إهلي ال يثبت لغريه إال بإذنه {ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِهللاِ}

والنهي واالستخدام ال يستسيغها العقل إال ملن ثبت له، إال مللك، أو االختصاص يف املكلف. 

وامللك واالختصاص ذا النحو ليس إال بسبب اخللقة. فال يتصور ثبوت مثل هذا احلق إال 

للباري، والصانع وهو اهللا سبحانه. لذلك قال اهللا تعاىل: {َذِلُكُم اُهللا َربُُّكْم ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو 

ع األمر بالعبادة على كون اهللا تعاىل خالقًا. نعم  . حيث فرَّ
(٢)

َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه}

ا من حقوق اهللا تعاىل، فله أن جيعله ملن شاء من خلقه، وقد قال اهللا  ليس التشريع إال حقًّ

. فأثبت له حق التشريع، 
(٣)

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا} تعاىل: {َوَما آَتاُكُم الرَّ

وهذا يعين أن تشريع الرسول C هو عني التشريع اإلهلي.

٢- التشريع اإلهلي تام وشامل. وذلك ألن حاجة اإلنسان إىل التشريع تنبع من حاجته 

إىل التكامل. وقد تكفل اهللا تعاىل خللقه دايتهم إىل غايام، وأهدافهم. وهذا هو املوافق 

كان  فلو   .
(٤)

َفَهَدى} َر  َقدَّ َوالَِّذي  َفَسوَّى  َخَلَق  تعاىل: {الَِّذي  قال  لذلك  اللطف  لقانون 

التشريع ناقصًا غري مستوعب ملا حيتاج إليه اإلنسان الخنرق قانون اللطف. واملفروض 

عدم قدرة اإلنسان على التشريع لنفسه، الحنصار حق التشريع يف اهللا تعاىل بالبيان املتقدم 

فيتأكد حينئٍذ اإلشكال.

٣- التشريع يقوم على قاعدة احلق، ومعىن ذلك أن األحكام الصادرة من اهللا تعاىل 

روعي فيها كيفية النسق التكويين الذي يتصف به اإلنسان يف وجوده الفردي، واالجتماعي. 

الطرفني،  من  التبعية  هي  والتشريع  الواقع  حتكم  اليت  العالقة  أن  املبدأ  هذا  نتائج  ومن 

حبيث يكون هناك تبادل يف التبعية بينهما. فتارة يكون التشريع تابعًا وذلك إذا كان تغري 

الواقع موجبًا لتبدل العنوان الذي أخذ موضوعًا للتشريع ويكون متبوعًا تارة أخرى، مبعىن 

من معاين التبعية إذا مل يكن تغري الواقع موجبًا الرتفاع عنوان موضوع التكليف. وامليزان 

بفعلية  فعليًّا  ويكون  احلقيقة  القضية  بنحو  جمعول  الشرعي  احلكم  أن  املسائل  مثل  يف 

موضوعه. فمادام املوضوع فعليًّا وجب االمتثال وإذا ارتفع املوضوع ارتفع التكليف. وهذا 

يعين أن وظيفة املكلف بالنسبة إىل مثل هذا التكليف هي االمتثال فقط. وهذا معناه تبعية 

الواقع للتكليف. نعم ميكن أن نتصور أن يقع نسخ احلكم من اهللا تعاىل بأن يرفعه عن 

موضوعه الطالعه على تبدل بعض خصوصياته غري املقومة حلقيقته. وهذا معىن تبعية 

(١) اإلنعام، ٥٧.

(٢) االنعام، ١٠.

(٣) احلشر، ٧.

(٤) األعلى، ٢-٣.
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التشريع للواقع فتبعية التشريع من قبل نسبة التكليف إىل اهللا تعاىل وتبعية الواقع من قبل 

نسبة التكليف إىل املكلفني.

٤- املصدر األساس ملعرفة التشريع هو القرآن الكرمي على أساس والية النيب وأهل 

بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعني، على تفسريه، وبيان جممله، وتوضيح مبهمه، 

َشْيٍء  ِفي  َتَناَزْعُتْم  {َفِإن  تعاىل:  اهللا  يقول  وتقييده.  وإطالقه،  وخصوصه،  وعمومه، 

. وقوله تعاىل: {َبْل ُهَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا 
(١)

ُسوِل} َفُردُّوُه ِإَلى اِهللا َوالرَّ

. والشك أن فهم القرآن يتعذر من دون الرجوع إىل أهل البيت الذين أبان اهللا 
(٢)

اْلِعْلَم}

تعاىل مرتلتهم، ومعرفتهم بكتابه الذي ال ميسه إال املطهرون. 

٥- القرآن الكرمي مستوعب جلميع ما حتتاج إليه البشرية يف كل عصر لقوله تعاىل: 

ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن  ا َفرَّ . وقوله تعاىل: {مَّ
(٣)

ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء} {َوَنزَّ

. ولكن ال ميكن للبشرية أن يقعوا على مبتغاهم من هذا الكتاب الكرمي ما مل 
(٤)

َشْيٍء}

ِإَلى  َردُّوُه  تعاىل: {َوَلْو  اهللا  يقول  والتبيني  التفسري  والية  هلم  اهللا  جعل  مبن  يستعينوا 

.
(٥)

ُسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اَألْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم} الرَّ

واستجابتهم  الواقع  على  باالنفتاح  أتباعه  ووصف  التقليد  ذم  على  القرآن  شدد   -٦

َيْسَتِمُعوَن  الَِّذيَن  ِعَباِد  ْر  تعاىل: {َفَبشِّ يقول  مبادئه.  مع  ينسجم  الذي  بالشكل  ملتطلباته 

. ويقول تعاىل: {َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي َقْرَيٍة مِّن 
(٦)

اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه}

 .
(٧)

ْقَتُدوَن} ٍة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّ نَِّذيٍر ِإالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّ

٧- الرجوع إىل القرآن الكرمي يستلزم نبذ الظنون، واألهواء. فقد شدَّد القرآن على 

 .
(٨)

ذم اتِّباع اهلوى، وقبَّح التعويل على الظن. يقول تعاىل: {َأَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه}

 .
(٩)

ويقول تعاىل: {َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا}

 .
(١٠)

بِِّهُم اْلُهَدى} نَّ َوَما َتْهَوى اَألنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّن رَّ ويقول تعاىل: {ِإن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ

.
(١١)

نَّ َال ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا} ويقول تعاىل: {ِإنَّ الظَّ

(١) النساء، ٥٩. 

(٢) العنكبوت، ٤٩. 

(٣) النمل، ٨٩. 

(٤) االنعام، ٣٨. 

(٥) النساء ٨٣. 

(٦) الزمر، ١٧-١٨. 

(٧) الزخرف، ٢٣.

(٨) الفرقان، ٤٣.

(٩) الكهف، ٢٨.

(١٠) النجم، ٢٣.

(١١) يونس، ٣٦.
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جدلية الثابت والمتغير على ضوء القرآن الكريم
إن هذه األسس توفر للقانون التشريعي املرونة الالزمة اليت متكنه من استيعاب الواقع 

مهما تسارعت وترية تطوره. واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله 

الطاهرين 


