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 اجلهاد يف الدراسات اجلديدة
  رصٌد موَجز، وتقييٌم إمجالّي

 

 

سالمي برىى معرفية، تياٌر تعاطى مع امللّف الفكري اإل اجتاه اإلسالم املعر ي

فأعاد قراءة األصول املعرفية والفكرية اليت انطلق منها اآلخرون. ووجد ـ من وجهة 

نظره ـ أّن املشكلة تا تكمن  ي امللّف السياسي التقليدي، وتا  ي امللّف السياسي أو 

اتاجتماعي أو...، وإّنما تكمن  ي مناهج املعرفة بوصفها كالًّ شاماًل. من هنا عمد 

ذا التيار إىل إعادة النظر  ي املناهج؛ فظهر حممد أركون ناقدًا منهجّيًا بامتياز؛ ه

وعرف العقدان األخريان من القرن العشرين صخبًا فكريًا  ي العامل العربي حول 

مشروع نقد العقل العربي، الذي أطلقه حممد عابد اجلابري بالتدريج منذ بدايات 

ه ظهرت اتاّتجاهات اهلرمنوطيقّية واللسانّيات الثمانينيات؛ وعلى هذا اخلّط نفس

لتتحّدث عن إعادة فهم النّص وفق منهاجيات جديدة. هلذا رأينا نصر حامد أبو زيد، 

وقبله خلف اهلل وطه حسني، ورأينا حممد شحرور، ورأينا حممد اجتهد شبسرتي 

بيط وعبد الكريم سروش، وصوتًا إىل اتاّتجاه القصدي  ي فهم النّص مع عامل س

 النيلي.

و ي هذا اخلّط رأينا حركة نقدية للمناهج الفلسفّية السابقة، وتا سّيما مناهج 

وللعقلية املدرسّية. فبصرف النظر عن التيارات  ،الفلسفة األرسطية والصدرائية

الوضعّية، مع مثل: زكي جنيب حممود وغريها، مثل: علي حرب وعبد اهلل العروي 

باقر الصدر  ي نقد املنطق األرسطي لصاحل منطق  و...، ظهرت حركة السيد حممد

اتاستقراء؛ وحركة مصطفى ملكيان  ي نقد العقل النظري لصاحل اتاجتاه اإلمياني، 
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مقرتبًا من بعض النزعات الغربّية على املستوى الفلسفي، مثل: عمانوئيل كانط، وعلى 

يرانية املستوى الديين، مثل: شاليرماخر، وحركة املدرسة التفكيكّية اإل

اخلراسانية  ي نقد املدرسة الصدرائية املهيمنة على الثقافة اإليرانية. وهذه احلركات 

النقدّية كّلها أثرت على فهم اإلسالم بكلِّ أطيافه، مبا فيها احلركة 

السوسيولوجية، مع مثل: علي الوردي وعلي شريعيت، وتركت أثرًا على قضايا 

اني، حيث مل جند أكثرها ـ وليس مجيعها العالقات مع اآلخر واتاّتجاه اإلنس

بالتأكيد ـ مييل إىل قضايا اجلهاد وملّفاته، بل وجدنا بعض أنصار اهلرمنوطيقا 

اجلدد، كشبسرتي، مييل إىل حقوق إنسان وضعّية تا دينّية، جترِّد النصوص الدينّية 

 .من حقِّها  ي وضع نظم مدنية وحقوقية وجتارية وسياسية واقتصادّية وغريها

كانت أهّمية هذا الفريق النقدي تكمن  ي أّنه مل حياول إغراق نفسه  ي 

التفاصيل، ومل يَر احلّل  ي إصالح فتوى هنا أو مفهوم هناك، وإّنما أشرف على العلوم 

اإلسالمية من األعلى، وأعاد إصالح أمناط التفكري فيها أو هيكلّيتها أو مداخلها أو 

ني العلوم اإلسالمية سعى هذا الفريق لوضع رسومات زوايا األولوّيات فيها. وحتى ب

توضِّح أهّمية العلوم ودرجاتها، فطالب باحلّد من تضخُّم علوم ثانوية على حساب علوم 

أولّية من وجهة نظره. هلذا وجدنا دعوة إىل إصالح علم الكالم، وإعطائه األولوّية، 

 علوم ُأَخر، وهكذا...واحلّد من تنامي علم أصول الفقه وعلم الفقه على حساب 

وقد لعب ظهور فلسفة العلم وتطوُّر اهلرمنوطيقا  ي القرن العشرين بقّوة دورًا 

د معرفّية أنتجت َدكبريًا  ي نهضة النقد املعر ي. فقد استعار النّقاد املسلمون أدوات وِع

  ي الغرب، وحاولوا توظيفها  ي قراءة الرتاث اإلسالمي.

 

ومن داخل هذا الفريق ظهرت تيارات متعّددة، يصعب حصرها هنا، لكْن نشري 

 إىل أبرزها:

 

وهو اتاّتجاه الذي مييل إىل فهم الرتاث اإلسالمي فهمًا تارخييًا، أي قراءة 
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جًا من الوقائع واألحداث والنصوص  ي مناخها التارخيي؛ إّما بوصف التارخيية منه

مناهج الفهم، حبيث تكون هذه القراءة وسيلة للحصول على فهم أفضل للرتاث؛ أو 

السابق كّله. وعلى اخلط األّول تأتي نظرية سروش  ي  عباعتبارها منهجًا حيكم الواق

أّن اجلهاد اتابتدائي ُشرِّع  ي بداية الدعوة ومرحلة التأسيس؛ حلاجات تعود إىل طبيعة 

ة نصر حامد أبو زيد  ي أن تعدُّد الزوجات )أي األربع( كان تشريعًا املرحلة، أو نظرّي

متهيدّيًا؛ للوصول إىل الزوجة الواحدة  ي اجتمع تا يعرف حدودًا للتعدُّد... وكذلك 

سعى خليل عبد الكريم ـ  ي كتابه )اجلذور التارخيية للشريعة( وغريه ـ لرصد اجلذور 

ا فيها سمس الغنائم والسلب والصفايا،  ي التارخيية لكثري من أحكام الشريعة، مب

حماولة إلجياد مقاربة بني التشريعات املّتصلة بباب اجلهاد و... واملناخ التارخيي، وهذا 

ما برز فيه بقّوة سّيد حممود القمين  ي دراساته حول احلضارات القدمية واملقاربة بينها 

 املرأة، و...وبني اإلسالم،  ي قضايا الشعائر الدينية، واجلنس، و

أما على اخلّط الثاني فيظهر أمثال حممد أركون، وبدرجٍة تالية، وعلى مستوى 

الشريعة، حممد اجتهد شبسرتي؛ حيث يعتقد األّول بأّن اخلطاب القرآني ميثِّل خطاب 

ما قبل احلداثة، وأّن عصر النهضة قد طوى هذه املرحلة. هلذا فالقرآن عنده كتاٌب 

، ومل يُعْد له خماطٌب اليوم. وهذا ما جند أصداءه عند مثل: هشام خياطب ُأَممًا ماَتْت

جعيط، وعبد اجمليد الشر ي. ومن الطبيعي أن تزول الصورة القرآنّية للجهاد واحلرب 

 ي ظلِّ مثل هذا التفكري؛ ألّن نظم القرآن الكريم والسّنة الشريفة  ي قضايا احلرب 

ناسبة مع ما قبل عصر النهضة، أو فلنُقْل: مع والسلم لن تعبِّر هنا سوى عن قوانني مت

 احلياة الزراعّية والقبلّية.

فيما يعتقد الثاني ـ أي شبسرتي ـ أّن الفقه اإلسالمي فقٌه تارخيي، مبعنى أّنه 

ليس حالًّ ملشاكلنا اليوم، وحّتى عدالة اإلمام علّي عنده مل تُعْد اليوم عدالًة لو أردنا 

بحث عن حقوق إنسان مدنّية وضعّية بدل حقوق إنسان استنساخها. هلذا يفرتض ال

إسالمّية. وهذا ما من شأنه أن يطيح بالكثري، ورمبا أكثر األحكام الشرعّية 

 والتصوُّرات الدينية  ي قضايا اجلهاد والعالقات الدولّية.

لقد حفر النّقاد املعرفّيون  ي الرتاث بقراءات جديدة، وأشغلت نظرّياتهم  ي 

الثة األخرية العامل اإلسالمي. فقضية نصر حامد أبو زيد اليت حتدَّث فيها العقود الث

عن جدٍل بني النّص القرآني والواقع التارخيي، ومن ثم تا معنى لِقَدم القرآن...، أشغلت 
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 اإلعالم والصحافة والثقافة لفرتٍة طويلة.
 

 ي الدين على الُبْعد الروحي  ي العالقة مع وهو التّيار الذي مييل إىل الرتكيز 

املقدَّس املتعالي، وعدم جعل العقيدة مبا هي اجموعة من القضايا اخلربية، وتا الفقه 

مبا هو سلسلة من األحكام والقوانني، أساسًا  ي الدين، بل اجلوهر األهّم هو تلك 

ّتجاٌه يستبطن أيضًا حلَّ العالقة. ومن أبرز أنصار هذا اتاّتجاه مصطفى َمَلكيان. وهو ا

عناصر اتاختالف بني األديان، ومطالعتها؛ تاكتشاف وحدة العناصر األساسّية فيها. 

فهناك ديٌن واحٌد مشرَتك فيها جيب اكتشافه، أشبه شيء باللغة املوحَّدة اليت نظَّر هلا 

 عامل سبيط النيلي.

الدين. فوقعت معه اعُترب فريق النقد املعر ي أخطر الناشطني الفكرّيني على 

سجاتات كبرية، وتنامى التكفري وظواهره  ي التعامل مع هذا الفريق. ويرى أمثال 

حممد عمارة أّن فريق النقد املعر ي هذا يقدِّم نفسه لألّمة بوصفه امتدادًا خلّط التنوير 

الذي جاء مع األفغاني وعبده وحممد رشيد رضا، فيما ميثِّل  ي واقعه خطَّ التزوير 

ي جاء مع أمثال موسى سالمة وطه حسني وخلف اهلل وحسن حنفي ونصر حامد أبو الذ

زيد واملستشار حممد سعيد العشماوي ونوال السعداوي وفاطمة املرنيسي وغريهم. 

وبهذا حصل خلٌط ـ من وجهة نظر عمارة ـ بني ما يسمِّيه: التنوير والتزوير، حّتى ألَّف 

 كتابًا بهذا اتاسم.

 ي الوسط الشيعي، حيث سعى بعض أنصار الفريق املعر ي  األمر عينه جاء

النقدي إلبداء أنفسهم امتدادًا للصدر والطباطبائي ومطّهري ومغنّية واألمني و...، فيما 

اتَّهمهم خصومهم بأّنهم خطٌّ آخر يتلّطى حتت هذه األمساء. من هنا ُرفضت بشّدة مقولة 

ينّية؛ فيما اعتربها النّقاد ـ من أمثال حممد خامتي أّن مشروعه هو قراءة جديدة للخم

 الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي ـ بأّنها إطاحٌة بها.

 

 تنّوع خصوم النّقاد املعرفّيني، فكان منهم:

س متثَّل  ي بعض املفتني واملراجع والفقهاء والقضاة أو اجال ـ تّيار فقهي نّصي،1
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الفتوى  ي العامل اإلسالمي، والذين أبَدْوا آراءهم هنا وهناك فيهم؛ إّما باحلكم 

بالكفر والرّدة؛ أو بالضاللة؛ أو بأّن كتبهم كتب ضالل؛ أو مبنع كتبهم واجالتهم 

 من النشر؛ أو...

، رأى  ي النقد املعر ي نقدًا يطال األصول العقائدية للدين ـ ومنهم تّيار عقدي2

أو هلذا املذهب أو ذاك. هلذا استخدم أمثال الدكتور عبد الصبور شاهني و... اإلسالمي 

مثل ملّف قدم القرآن ماّدًة لشّن احلملة القوية على نصر حامد أبو زيد. واألمر عينه 

ساهم فيه السلفّيون احلنابلة حبقِّ أبو زيد وغريه، وهم الفريق األكثر تشدُّدًا  ي األّمة 

ة كما نعرف. وألّن التيار النقدي املعر ي طال بنقده الصحابة إزاء القضايا العقدي

واخللفاء والقرآن والسّنة واإلمجاع وأئّمة املذاهب واحلديث و... كان السلفّيون  ي 

الواجهة؛ ألّن النقد املعر ي يفضي ـ وتا سّيما  ي مدرسته التارخيية ـ إىل إسقاط 

 األّمة.القداسات. وهذا ما يصطدم بالفريق العقدي  ي 

من هنا كانت هناك حساسّية من مشروع حسن حنفي إلعادة هيكلة علم 

الكالم اإلسالمي، حتت تأثري التوظيف السياسي لعلم الكالم، حيث اعتقد حنفي 

بأّن علم الكالم هو علم اخلالف السياسي  ي تاريخ املسلمني، وهلذا جيب داجه  ي 

معنى لتجريده. ومن هذا املدخل أطلق الواقع اتاجتماعي واتاقتصادي والسياسي، وتا 

، الذي انُتقد عليه وعلى ما تاله؛ من حيث تأثُّره «من العقيدة إىل الثورة»مشروعه 

بالفكر اتاشرتاكي تارًة؛ وبالنزعات الثورية اليسارّية تارًة أخرى. وألّنه تناول علم 

ي الكالم كانت هناك حساسية خاّصة منه. واألمر عينه حصل مع حسني مدرس

طباطبائي، الذي مارس قراءة تارخيّية سياقية للكالم الشيعي. ورغم حتفُّظه تعرَّض 

 لنقٍد خمتلف من جانب بعضهم.

ألنه رأى  ي نقد الرتاث العربي  ـ ومنهم تّيار قومي مل يعجبه هذا النقد؛7

ث، باخلصوص تدمريًا لتاريخ األّمة واحلضارة العربية، وإفراطًا  ي التعامل مع هذا الرتا

وانبهارًا باحلضارة الغربية. وكان من أبرز النّقاد هنا جورج طرابيشي  ي نقده املوسَّع 

ملشروع اجلابري، الذي اعترب فيه أّن اجلابري استعار املقوتات الغربية تا غري، وأّنه مل 

 يُقْم بأّي إبداع.

ساهم  ي النقد؛ اعتقادًا منه بوجود طفرات  ـ ومنهم تّيار عقلي ـ صو ي،4

وهفوات وقع فيها النّقاد. وبرز هنا اسم الدكتور طه عبد الرمحن  ي نقده للعديد من 
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التصوُّرات النقدية اجلديدة، وتا سّيما مشروع حممد عابد اجلابري، وكذلك الشيخ 

عبد اهلل جوادي اآلملي والسيد حممد حسني الطهراني  ي نقدهما لبعض النظرّيات 

 املعرفّية لعبد الكريم سروش.

 

أعتقد بأّن هناك عناصر فجَّرت التيار النقدي، وأطلقته صيحًة  ي أرجاء العامل 

 اإلسالمي، أبرزها:

م، حيث انهارت عندهما كلُّ 1948م، بعد نكبة 1963ـ نكسة عام 1

 ائرته.النظريات القومّية والرتاثية وغريها، مّما عمَّق النقد، ووسَّع د

ـ فشل الدول القومية والبعثية والقطرية ونظم العلمانية واتاشرتاكية العربية  ي 2

إجراء اإلصالحات السياسية واتاقتصادية واتاجتماعية، مّما عمَّق اإلحساس 

باملشكلة، ووّسع اهلّوة بني احلكومات والشعوب. من هنا قوي التيار النقدي، ومنه: 

ي. ومّلا انتصرت احلركة اإلسالمّية، وأمسكت بزمام تيار اإلسالم السياسي النقد

السلطة، ومل حتقِّق إصالحاٍت باحلجم الذي كان متوقَّعًا ـ كما  ي السعودّية 

وأفغانستان والسودان ونيجرييا ـ، حتوَّلت احلركة النقدية إليها نفسها، وتوسَّعت دائرة 

عور بعدم حتقيق اإلصالحات حّتى نقد الدين واملؤسَّسة الدينية واألحزاب الدينية؛ بعد ش

من طرف هذا الفريق نفسه؛ أو لعدم قدرته بعد عقود على الوصول إىل السلطة، مّما 

حوَّله أحيانًا إىل تيارات وصولية منفعّية، سقطت مصداقّيتها عند اجلماهري، وأحيانًا 

الية صدامية، أخرى إىل تّيارات ختلَّت عن إسالمّيتها، وثالثة إىل تّيارات أصولية راديك

مّما زاد من صدامها مع الواقع، ومسح مبمارسة نقٍد عليها. وهذا ـ بأنواعه وأسبابه ـ ما 

شاهدناه مع أحزاب إسالمية عريقة، مثل: اإلخوان املسلمني  ي مصر، وحزب الدعوة 

اإلسالمية  ي العراق، وحركة أمل  ي لبنان، وحركة النهضة  ي تونس، و... وعلى 

سالمية ـ ولو شعارًا ـ حصلت إخفاقات  ي اإلصالحات، ختتلف زيادًة صعيد الدول اإل

ونقيصة، مثل: التجربة اإلسالمّية  ي السودان والسعودية وباكستان وأفغانستان، 

وأخريًا  ي مصر، وتا سّيما مع األخذ بعني اتاعتبار كالًّ من النموذج الرتكي 

يد اتاقتصادي والسياسي واتاجتماعي واملاليزي، الذي حقَّق تقدُّمًا كبريًا على الصع
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 مقارنًة مبثل هذه الدول.

من هنا وجدنا منذ الثمانينيات من القرن املاضي حركة نقٍد قوّية للفكر 

السياسي اإلسالمي، وجنوحًا حنو علمانّية؛ بعضها متطرٌِّف؛ وبعضها مؤمٌن، كما 

، وبرز نّقاٌد هنا مييل إليه السيد حممد حسن األمني. فربز تيار اليسار اإلسالمي

وحملِّلون، تناولوا اإلسالم السياسي بالنقد على اختالف النظرّيات، وما أكثرهم، 

مثل: برهان غليون، ورضوان السيد، وحمسن َكِديَور، وحممد عابد اجلابري، 

وحممد سعيد العشماوي، وحممد َأْرُكون، وحسن حنفي، وحممد مهدي مشس 

كوثراني، وعبد الكريم سروش، وفؤاد الدين، وحممد حسن األمني، ووجيه 

 ، وأمحد الكاتب، و...انگبازرزكريا، وعادل ظاهر، ومهدي 

وكانت بدايات نقد أصول الفكر السياسي الديين عمومًا مع كلٍّ من: علّي 

م(، وطه 1967م(  ي مطلع القرن العشرين، وأمحد لطفي السيد)1966عبد الرازق)

م(، وفرح 1920، وخالد حممد خالد)م(1962م(، وإمساعيل مظهر)1937حسني)

وفرنسيس  ،م(1913م(، وشبلي الشميل)1916م(، وجنيب عازوري)1922أنطون)

م(، بدرجات خمتلفة،  ي حماوتاٍت لعلمنة اجملتمع اإلسالمي من زاوية 1837مراست)

 هنا وهناك.

و ي إطار نقد احلركة اإلسالمّية جاء نقد املؤسَّسة الدينية وعلماء الدين. وقد 

تبت حول املؤسَّسة الدينية دراسات كثرية أكثر من أن حتصى. وكانت حمّل ُك

خالفات من أبسط القضايا الصغرية، كتغيري املناهج الدراسية، وحّتى أكربها، وهو 

أصل وجود مؤسَّسة دينية وإكلريوس إسالمي. وهو ما بلغ أوَجُه مع مثل علي شريعيت 

 وسروش  ي إيران.

اآلخر احلضاري والعسكري، املتمثِّل بالغرب إّن النكسة  ي مواجهة 

اتاستعماري والكيان الصهيوني من جهٍة؛ وفشل اإلصالحات  ي العامل اإلسالمي على 

مستوى الدولة القومية والقطرية والدينية من جهة أخرى...، عّزز حركة النقد املعر ي، 

هم هلم. فهذا الواقع بل وحركة النقد عمومًا، سواء نقد اإلسالمّيني لغريهم أم نقد غري

 هو الذي دفع إىل ما جنده اليوم من حركات نقدّية لقضايا األّمة والوطن والدين.

فمن الواضح أّن النقد  وبهذا كلِّه ظهرت مستويات النقد لدى الفريق النقدي.

 النقد السياسي واتاجتماعي. النقود، وأكثرها سعًة، يليه  ي ذلك فريقاملعر ي كان أعمق 
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بعد هذا العرض املوجز ميكن تقديم تقييم عابر جململ ما قدَّمته هذه 

 التيارات، وذلك على الشكل التالي:

لقد كان احلّق مع التّيار اإلحيائي  ي ضرورة إعادة تذكري األّمة بقضّية  أّوتًا:

من أساسيات قيامة األّمة املسلمة،  اجلهاد؛ كونها ـ كما هو واضح الكتاب العزيز ـ

ومحاية وجودها وكيانها، وتا معنى لتعطيل اجلهاد ما دام ركنًا من أركان الوجود 

 اإلسالمي.

مل يُكْن ميكن إحياء هذه الفريضة الغائبة دون إعادة قراءة هلا وفقًا  ثانيًا:

ياىها شعارًا  ي لتطوُّر اتاجتهاد اإلسالمي وتعقيدات العصور الالحقة. وهلذا كان إح

األّمة، دون قيام العلماء والفقهاء بتقديم دراسات جاّدة هلذا املوضوع، وملا يرتبط به 

ارتباطًا وثيقًا، مثل: قضّية العالقات الدولّية...، ثغرًة رئيسة، رمبا تكون قد تسبَّبت 

 ببعض األخطاء. والدعوة لدراسة فقه اجلهاد تا تقف حتى يومنا هذا؛ كونه موضوعًا

 ما زال نابضًا  ي حياة األّمة، تستجّد فيه كّل يوم حوادث ونوازل.

من هنا نقرتح عقد مؤمترات فقهّية جاّدة خاّصة بأهل اتاختصاص من الفقهاء 

والفضالء والقانونّيني واحلقوقّيني؛ ملعاجلة قضايا اجلهاد ونوازله معاجلًة علمّية وزينة، 

اري  ي املوضوع، وأن تكون لدينا اجلرأة ـ دون اتاقتصار على اجلانب اخلطابي والشع

حيث يتطلَّب الدليل ـ للتخّلي عن أفكار شاَعْت بيننا، أو لتبّني أفكاٍر لطاملا ظلَّت 

 مستهجنًة  ي أوساطنا.

لقد استخدمت بعض قضايا التشريعات اجلهادّية  ي اإلسالم لتشويه  ثالثًا:

عد جتديد القراءة اتاجتهادية ملوضوع صورته تشويهًا رهيبًا. وهنا كان من الضروري ـ ب

اجلهاد ـ أن ُيصار إىل تقديم دفاع عقالني عن التشريعات اإلسالمّية. وتا يقف هذا 

الدفاع عند حدود اتاستناد إىل النصوص الدينية؛ ألّن اخلصم هذه املّرة مل يكن ليبالي 

ريعات كثريًا مبرجعّية هذه النصوص. هلذا كان من الضروري تقديم منظومة تش

متناسقة ـ على أساس فقه نظرّية احلرب والسلم  ي اإلسالم أو فقه العالقات الدولّية ـ 

تستطيع أن تربِّر نفسها عقالنّيًا أمام منظومات التشريعات احلقوقّية  ي العامل. وهنا من 

احلسن أن تكون لدينا ذهنّية تارخيية  ي قراءة النصوص؛ تا لكي تكون هذه 
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طاحة بالتشريعات اإلسالمّية، كما فعل بعضهم، بل ـ وكما قلنا الذهنية وسيلة لإل

مرارًا ـ كي تكون وسيلًة لفهم الرسالة األّم اليت جاءت النصوص من أجلها، وجتاوز 

 اتاستنساخ احلر ي للتاريخ، دون هدر النّص حيث تا ميكن.

ة إّنه وإْن كانت هناك الكثري من األخطاء اليت ارتكَبْتها احلرك رابعًا:

اإلسالمّية وبعض الدول اليت تسّمي نفسها إسالمّيًة، إتّا أّن هذا تا ُيلغي إمكانّية 

النظر إىل نقاط القّوة  ي بعض التجارب األخرى. فتجربة املقاومة اإلسالمّية  ي لبنان 

ميكنها أن تكون ماّدًة هاّمة للذين يريدون اجَلْمع بني اجلهاد وقضايا حقوق اإلنسان، 

اإلنساني مع العدّو، وَمْن يتعامل معه  ي أكثر من موقع. وهذا ما يؤشر إىل  ي تعاملها 

إمكانّية تقديم مناذج عملّية لتجارب ناجحة، حّتى وفق التصّورات األكثر ليربالّية، 

إذا استطعنا تقديم هذه النماذج الناجحة بطريقة عقالنية واعية، بعيدة عن اتانفعاتات 

 يت يريد اآلخرون تقزمينا بالتقوقع داخلها.والتحيُّزات واملذهبّيات ال

كما طالب غرُي واحد ـ وهم ُمِحقُّون ـ بعدم تسرية ذهنية احلرب إىل  خامسًا:

احلياة املدنّية؛ ألّن لكّل واحدٍة منهما منطها وقوانينها، كذلك ميكن أن نطالب 

ا وقسوتها الفريق املتمايل إىل النزعات الليربالية بالفعل املذكور. فللحرب ظروفه

وقاطعّيتها وجّديتها وعنصر احلسم فيها، مبا تا ميكن معه التعامل مع العدو فيها 

مبنطق تقبيل اللحى ونهج اتابتسامة على الدوام، وللشّدة موقعها. وتا جيوز تشويه صورة 

اجلهاد بربطه بالعنف واإلرهاب مبا حيمله من معنى سليّب؛ ألّن للحرب متطلَّباتها اليت 

ى الِقَيم العليا. من هنا نأخذ على بعض التّيارات املعاصرة معارضتها لكّل تا تتخّط

أشكال اجلهاد، واعتقادها الصريح أو الضمين بضرورة إقفال هذا امللّف  ي حلظتنا 

املعاصرة، رغبًة دفينة  ي احلياة اهلادئة والعيش الرغيد على َنَسق الوضع القائم  ي 

ن هذا الفريق أّنه كان خيطئ دومًا  ي التعامل مع البلدان البلدان املتقدِّمة. وما غاب ع

النامية ودول العامل الثالث بقوانني حتكم الدول املستقّرة، وهو خطٌأ يقف على 

 النقيض من القناعات الزمكانّية اليت تبين هذه التّيارات قراءتها لألمور عليها.

، لكّن هذا تا يعين حنن مع أنسنة اجلهاد؛ حّتى تا يكون ذريعًة لشريعة غاٍب

إفراغه من مضمونه، وترجيح اخلنوع واتاستسالم عليه دائمًا. فاجلنوح للسِّْلم إّنما 

 يكون حيث جينح اآلخر له، تا حيث جينح اآلخر به عليك.
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مة نبأ وفاة العاّل ،ةوحنن نقوم بتهيئة هذا العدد من اجمللَّ ،ناْيهذا وقد تلقَّ

 ف العاّمبد اهلادي الفضلي رمحه اهلل تعاىل، املشِرع الفقيد الدكتور الشيخ الفقيه

اتاجتهاد )ة ة جملّل، وعضو اهليئة اتاستشارّي(نصوص معاصرة)السابق على اجّلة 

 (.والتجديد

 ه:ة بهذا الصدد بيان نعي وتعزية، وهذا نصُّوقد أصدرت أسرة اجملّل

 

 ﴾ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن﴿

 

نا نبأ وفاة ْيضاء اهلل تعاىل تلقَّقعة واألسى والرضا بْون واللَّْزمن احُل مبزيٍد

الشيخ الدكتور عبد اهلادي  ،الفقيه احلّجة ،الفاضل والعامل ،مة اجلليلالعاّل

ين والعلم ر نفسه خلدمة الدَِّذالذي َن ،طاءْعهذا الرجل امِل .رمحه اهلل تعاىل ،الفضلي

ى النََّفس حّت جهاده، وظلَّ معات، وجاهد  ي اهلل حقَّالعلمّية واجلا واحلوزات ،واملعرفة

 وخدمًة للدين ولإلنسان، وتربية جيٍل ،جهوده املضنية  ي سبيل اهلل األخري يواصل

 واٍع وبصري، وحتقيق التقارب والتواصل بني املسلمني. إسالمّي

ة على اجّلة )نصوص معاصرة(، وأحد أعضاء اهليئ للمشرف العاّم إّننا إذ نفتقد

ة جملّلة )اتاجتهاد والتجديد(، والذي رعاهما بعطفه وعنايته املعنوّية اتاستشارّي

ة، معهما برسالة الوعي واتانفتاح والتجديد والتطوير  ي املعرفة الدينّي نة، وآَموالروحّي

ومواصلة دربه،  ي رفد املعرفة  ،قنا لالستمرار على نهجهيوفِّ اهلل تعاىل أْن نسأل

شرائح  ة إىل خمتلفة باللغة العصرّيديد، وإيصال الرسالة الدينّياإلسالمّية باجل

 اجملتمع وأرجاء املعمورة.

ما سّي تاوة، واحلوزات واملعاهد الدينّي علماءإىل العاّمة املسلمني، وإىل ه نتوجَّو

اخلليج، وإىل أهل الفقيد وأسرته الكرمية،  وعاّمة بلدان ،ةعلماء املنطقة الشرقّي

ه والسلوان، ولفقيدنا الكبري الرمحة والرضوان، إنَّ رْبأل اهلل هلم الصَّبالعزاء، ونس

 .وباإلجابة جديٌر ،قدير وليٌّ

 

 

 



 

 

 

 

 

 مثاقفة االجتهاد يف الفقه اإلسالمي
 

 

نسانية من الناحية املعرفية من الشرائع الدينية باجلانب القيمي للعالقات اإل تهتّم

خرى. وبهذا ختتلف هذه الشرائع عن أ ومن الناحية الرتبوية السلوكية من جهٍة ،جهة

 م بعالقات القوى والتغالب. احلركات اتاجتماعية والسياسية اليت تتقوَّ

من حيث  ،ولكي متتاز الشرائع الدينية بقيمها املعرفية والسلوكية املذكورة

نساني بقواعد بط السلوك اإلنها حترص على ضإمدى مصداقيتها  ي هذين اجملالني، ف

من الضمري  واتانفعال بها. ويلعب كلٌّ ،مبنية على مراعاة تلك القيم ،ةخاّص

سباب الصراع الفردي أاليت حترك  «ناباأل»م ا دور الرقيب  ي التحكُّيوامليتافيزيق

لعبادات واملعامالت اليت تتحكم لنسانية، وذلك باتامتثال واتاجتماعي  ي العالقات اإل

وفق املعايري املعرفية والسلوكية  ،السلوكني الشخصي واتاجتماعي لإلنسان  ي

ن ْيه من خالل مصدَر. وتدور عملية استنباط احلكم الشرعي من مظاّناملتقّدمة

الدليل ؛ وةوالسّن ،ن نصوص الكتاب الكريمويتضمَّ ،الدليل النقلي :هما ،نيساسّيأ

ليات آاًل ملعرفة توصُّ ؛ت العقليةوالالمستقاّلة ت العقلّياملشتمل على املستقاّل ،العقلي

، ية له من دون مرتكز شرعّيمجاع فال حّجا اإلّمأضبط السلوك الفردي واتاجتماعي. 
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ون ن الفقهاء يستدّلإبل  ؟!فيما عدا الضروريات ،مجاعحكم ابتنى على اإل يُّأو

ية خرب ى عدم حّجعيه املرتضى علمجاع الذى يدَّومنه اإل ،مجاع  ي موارد النزاعباإل

 على خالفه. (1)ض الطوسي باإلمجاعرتبينما يع ،واعتبار ذلك من الضروريات ،الواحد

من النقل والعقل  وتبغي هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كلٌّ

كثر مما هي أك وفق معايري علمية وموضوعية ن تتحّرأاليت ينبغي  ، ي عملية اتاجتهاد

ثقافته  أومن هنا تنش ،نامجة عن ثقافة الفقيه ومداركه اتاجتهادية ،ذوقية وذاتية

لتكون  ؛ليهاإات ضبط السلوك املشار لّيآذلك ملواكبة  كّل .ة بهاتاجتهادية اخلاّص

 مته الشرائع. نسان الذي كرَّقادرة على توظيف القيم املعرفية والسلوكية خلدمة اإل

لتبادل التجارب واخلربات  ؛بينهم واملثاقفة مفاعلة لثقافات اجملتهدين فيما

حداث ات من األثراء وتطوير اتاجتهاد الفقهي حنو انفتاح على املستجّدإل ؛اتاجتهادية

املعرفة بالعلوم  :وهما ،عملية اتاجتهاد ْيوتقويم عنصَر ،روالوقائع  ي عامل متغيِّ

رعي من كة  ي فّن توظيفها  ي عملية اكتشاف احلكم الشَلوامَل ؛الشرعية من جهة

 ؛العلم :وهما ،اتاجتهاد معًا ْيخرى. فثقافة اتاجتهاد هي فّن التعامل مع عنصَرأ جهٍة

 ،استكشاف احلكم الشرعي الواقعي من مصادره التفصيليةإىل  للتوصل ؛وامللكة

 ،وذلك لتحقيق املقاصد الشرعية احلقيقية ؛من اتانكفاء على احلكم الظاهري بدتًا

 ،اللتني تا تعكسان بالضرورة حقيقة التكليفزية، املنجِّأو  ريةتا اتاقتصار على املعذِّ

سالمي ذا كان الفقه اإلإع  ي جلب املنافع ودرء املفاسد. ودراك قصد املشرِّإوتا 

وعدم تناهي  ،وانقطاع مواردها ،حمدودية النصوص ّنإ ي عمومه ف ًااستنباطّي

لالستفادة من املخزون ؛ قلياتاستقراء العإىل  يقضي اللجوء ،العالقات اتاجتماعية

شرعي يساعد الدليل العقلي على البقاء  ي  كمرتكٍز ةالنقلي  ي العملية اتاجتهادي

هي نظرية األصولية  ثباتنظرية اإل ّن؛ إذ إوعدم اتانفصال عنها ،دائرة الشريعة

 التعذير بغّضأو  دام غرضها التنجيز ما ،تا نظرية علمية حقيقية ،ديةاعتبارية تعبُّ

 هما:  ،ثباتصابتها للواقع. وهلذه النظرية وسيلتان لإلإلنظر عن ا

أو  هلياإل ية ظهور النّصاه القطع بثبوت الواقع حبّجومؤّد :ثبات الوجدانيأـ اإل

ن فتاوى الفقهاء تا تكشف بالضرورة عن أل ؛مجاعإلوليس منها ا .املعصومي املتواتر

ر هذه كثرة الفتوى تا تغيِّ ّنإليقني. وية اتاستدتال اجلاري اجرى ابل عن ظّن ،الواقع
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ما بالدليل ّنإو ،مدار احلكم الشرعي ليس الكثرة ّنأل ؛وتا تصيب الواقع ،يةالظّن

ذا إ ٌةاعتمده فهو حّج ْنما َمأورفضه اخلوئي.  ،فه األنصاريوقد ضعَّ ،احلاكي للواقع

 ته. ة  ي دليليفال وجدانّي ،تهتا بطريقّي ،عن قول املعصوم كان كاشفًا

ج ، روَّ ي دائرة النّص واتانكفاء املستمّر ،والتعويض عنه ،مجاعومع استبعاد اإل

 :تنيلنظرّي ،ومنهم الشهيد الصدر ،صوليوناأل

 ؛عةمضاء التشريعي لسرية املتشرِّاإلعلى السرية العقالئية القائمة  :وىلاأل

وهي  ي هذه  .هماهلاإأو  رون عن الكثرة اليت تا يعقل صرف النظر عنهاباعتبارهم يعبِّ

 احلالة تقرتب من العرف.

رغم الفارق  ،السرية الشرعية القائمة على الكشف عن موقف املعصوم :والثانية

 الزمين لعصر املعصوم الذي يضعف من القدرة الكاشفة عن هذا املوقف.

 ،مجاعتا اإل ،السرية مالكها العموم ّنأل ؛مجاعضعف من اإلأوكلتا النظريتني 

دنى من أما الشهرة الفتوائية فهي أضعف منه. أتعويض الضعيف مبا هو  وتا ميكن

 مجاع  ي الكشف عن موقف املعصوم. اإل

عن  باعتباره حاكيًا اتاعتبار الشرعي للظّنإمضاء  ومفاده :ديثبات التعبُّب ـ اإل

على  ،ر القطعلتعذُّ؛ وذلك لعدم الكشف واقعًا ؛تا يقينًا اعتبارًا ،عنه وكاشفًا ،الواقع

 ؛ية خرب الواحدومنه حّج، الذاتبما إىل  ن ينتهيأمن  بّد الغري تابما  ن كّلأساس أ

تا  ،صوليية باملعنى األدي على احلّجثبات التعبُّلقول املعصوم. ويقوم اإل باعتباره ناقاًل

تا العقل  ،ن يكونأساس من العقل العملي مبا يفيد أوذلك على  ؛رسطيباملعنى األ

ن يكون. أمبا ينبغي  تا اعتباريًا ،مبا هو واقع صابة الواقع برهانيًاإفيد النظري الذي ي

 صابة الواقع كما هو واقع. إتا  ،التعذيرأو  هو التنجيزاألصولية  مفاد احلجية ّنإولذا ف

 ،بانقطاع الصلة باملعصوم ؛مبدأ اتانسداداألصولية إىل  يةساس احلّجأويعود 

فيكتفي  ،لعدم القدرة على بلوغه ؛به فهو غري معيّن .صابة الواقع بسبب ذلكإر وتعذُّ

 ،رهلتعذُّ ؛الواقع. فالعقل النظري تا يربئ الذمةعن  النظر براء الذمة بغّضإالفقيه ب

للجري اجرى الواقع كوظيفة شرعية  باعتباره مسلكًا ؛ةوالعقل العملي يربئ الذّم

 ر اليقني. لتعذُّ ؛تفيد اتاطمئنان

 الظّن ّنأل ؛بالعقل العملي عند النائيين دًاتعبُّ تّاإيقني إىل  وتا ميكن حتويل الظّن
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 ؛ية خرب الثقةساس حّجأعلى  دًاية خرب الواحد تعبُّ. وعند اخلوئي تقوم حّجليس علمًا

لقول  تا ناقاًل ،لكونه كاذبًا ؛ية خلرب غري الثقةوتا حّج ،لقول املعصوم باعتباره ناقاًل

ر د املوقف العملي للفقيه عند تعذُّاتاطمئنان الذي حيدِّ املعصوم. فمالك خرب الثقة هو

 . (2)تا يقينًا ،دًاتعبُّ علمًا املعصوم. وبذلك يكون الظّنإىل  الوصول

  :التالينيوسندرس الوسيلتني  ي املطلبني 

 

نه اخلطاب الشرعي الذي منه يستنبط احلكم أالذي يعّرف ب وهو النّص

اليت تعترب مبثابة كربيات واقعة  ي األصولية،  كثر من القواعدأو أ شرعي بواحدةال

اتاستدتال بها على احلكم الشرعي التفصيلي  حبيث يتّم ،طريق عملية اتاستنباط

أو  من عموم يشوب النّص إىل مابالنظر  ،ما تقتضيه هذه العملية حسب ،دتالة ظنية

بل الدتالة  ، ي الدتالة املنطوقية ،بدون قرينةو أ بقرينة ،مجالأو إ اشرتاكإطالق أو 

لوضع  ي احلديث إىل اما كان قطعيًا باعتباره من الضروريات. وبالنظر  تّاإ ،املفهومية

ن إوهو قليل. وبهذا ف ،تا ما كان واردًا بالتواترإ ،يةدتالة الصدور هي بدورها ظّن ّنإف

واحد، وهذه هي  ٍنآ السند  ي احلديث  ي املعنى و ي ية حتيط بنّصالدتالة الظّن

 شكالية اخلرب. إ

انسداد باب العلم باحلكم الشرعي إىل  كمصدر للتشريع دى انقطاع النّصأو

التشريعية منها  ،ةالقواعد العاّم ْلومل تَن ،الكبري منه ورمبا الصغري ،الواقعي

فات ا املصنَّاليت احتوته ،مبا فيها الضعيفة ،خباراتاهتمام الذي نالته األ ،والفقهية

ى حيث توّل .احلديثية  ي عملية التدوين  ي فرتة الغيبة الصغرى وما بعدها

عقبه أو (.الكا ي)ثناء الغيبة الصغرى هذه املهمة بتدوين أهـ( 729الكليين)

 ة تاحقًاهـ( املهّم460. وواصل الطوسي)(تا حيضره الفقيه ْنَم)هـ( بتدوين 781الصدوق)

األصول ـ )ميت بواشتملت هذه املتون على ما ُس (.تبصاراتاس)و ،(التهذيب)بتدوين 

ربعة الكبار. وقد سبق نته هذه املتون األما دّو تّاإاليت مل يصلنا منها  (،ربعمائةاأل

طلق أ ،فاتاحلديث  ي مصنَّ اجاميععملية التدوين هذه بتدوين  ي  َةمامّياإل مهوُراجل

خرون. آوغريه  (،أاملوّط)املنصور  ي نه مالك زمن وهي غري ما دوَّ (،الصحاح)عليها 
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 هـ( أمر الناس برتك النظر واملباحثة243ل)املتوّكإىل  فضت اخلالفةأعندما  ولكْن

مر الناس أو ،يام املعتصم والواثق واملأمونأوالرتك ملا كان عليه الناس  ي  ،اجلدالو

. وقد رافق ذلك (7)ة واجلماعةظهار السّنإثني بمر شيوخ احملدِّأو ،بالتسليم والتقليد

ثر فتنة خلق إضت هلا املدرسة العقلية بسبب املضايقات اليت تعرَّ ؛احنسار نفوذ املعتزلة

 ،هـ(261ومسلم) ،هـ(226البخاري) :لَبالقرآن، ومجعت هذه الصحاح من ِق

هـ(. 237وابن ماجة) ،هـ(232ود)ودا يبأو ،هـ(707والنسائي) ،هـ(239والرتمذي)

نيها باعتبارها صحيحة. حاديث املعتمدة لدى مدوِّاأل ها تضّمّنأل (؛الصحاحـ )يت بومّس

مبا  ،صحيحه وضعيفه ،حاولت به مجع احلديث ،خرآة فقد نهجت منهجًا مامّيما اإلأ

وترك  ،واعتماد صحيحها ،حاديثمني من حتقيق هذه األميكن الفقهاء واملتكلِّ

فاتها تلك ة مصنَّّيمامحاطت اإلأهذه امليزة ضاعت مع الزمن، ف ضعيفها. ولكّن

ن آالقر سوى صحةعي تّد تاها ّنأرغم  ،حاط اجلمهور صحاحه بهاأبالقداسة اليت 

 العملية اتاستنباطية صّعب علىا ، مّمقليٌلوهو  ،وما تواتر من احلديث ،الكريم

 ي هذه القدسيةمعرفة احلقيقة العلمية على الصعيدين الشرعي والعقائدي. بل قد تؤّد

 مقابل النّص ي  ،على الضعيف فتاء بناًءواإل ،يه عن الفحص الدقيقتواني الفقإىل 

 ؛بانأعلى رواية  بناًء ،حتديد دية املرأة مقابل دية الرجل ي كما هو احلال  ،حيانًاأ

بقاء ع باإلبناًء على رواية طلحة بن زيد. وتا ينبغي التذرُّ ،فتاء عليهسري مبا هو اإلوقتل األ

لتربير هذا  ؛بدعوى احلفاظ على الروايات من الضياع ؛حتقيقفات دون على هذه املصنَّ

حسب حتقيق  رواية، 9482البالغ عدده  ي الكا ي  ،احلشد من الضعيف منها

وذلك من  ،حسب حممد باقر البهبوديرواية،  1169و ،الطرحيي  ي اجمع البحرين

الصحيح ، رغم حماولة الكليين مجع (كما  ي )زبدة الكا ي ،حديثًا 16121اجموع 

صحيح ابن أو  ،البخاري ومسلم ْيك على صحيَحن املستدَرأنه شأش ،من احلديث

وبقي احلال  ،خرينجهود البهبودي  ي حتقيق الكا ي رضا اآل ْلان. ومع هذا مل تَنحّب

كما هو عليه من القداسة. وتا يعرف سبب عدم عرض الكا ي على املعصوم  ي الغيبة 

 ،ق ذلك فعاًلومل يتحقَّ ،ربعةللسفراء األ ًارحيث كان الكليين معاص ،الصغرى

 . (4)آباديسرتث اإلحسب احملدِّ

من خالل اختيار املشايخ  ،سلوب مجع احلديثألقاء نظرة على إوميكن 
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 ي  ،يدمكثر الكا ي الرواية عن سهل بن زياد اآلأكمصدر جلمع الروايات. فقد 

فه الطوسي  ي  ي حني ضعَّ كبري  ي سياق روايات الكا ي. وهو رقٌم ،موردًا 1340

وفاسد  ،ًاجّد ه ابن الغضائري ضعيفًاي عدَّو ي رجال احلّل ،(6)والنجاشي ،(2)الفهرست

. (8)محقًاأي واعتربه الكّش ،(3)ويعتمد اجملاهيل ،ويروي املراسيل ،الرواية واملذهب

بل  ،ة مجيع روايات الكا يه مل تثبت صّحّنإ :(9)وقال اخلوئي  ي معجم رجال احلديث

 بعدم صدوره من املعصوم.  ّنَأَمْطبعضها ُي ّنإبل  ،بعضها ضعيف ّنأ ي  شّك تا

ث  ي واذا أمعنا النظر  ي عملية اتاستنباط  ي ضوء الطريقة اليت يعتمدها احملدِّ

ية حاد ظّنخبار اآلأالصدور ب ني قطعّيآالقر الفقيه يواجه النّص ّنإمجع احلديث ف

 ؛اليت هي غاية عملية استنباط احلكم الشرعي الواقعي ،ة(مبا يربك )احلّج ،الصدور

 ! ْلمَّأفت ،ي على القطعيد الظّنويِر ،اذ ينقلب فيها املرجوح على الراجح

مام اخليار لإل ّنإف  ي احلرب وهي قائمٌة ، ي كتاب اجلهاد ،ففي الكا ي

السند  ي و .وهكذا ؛شاء قطع يده ورجله ْنإو ؛شاء ضرب عنقه ْنإ ؛سرين مصري األأبش

ي احلرب أ ،هل البغيأا  ي قتال ّمأ. (10)بي عبداهللأعن  ،ذلك رواية طلحة بن زيد

مر بعدم قتل أمام اإل ّنأ ،مري املؤمننيأعن  ،بيهأعن  ،فعن عبداهلل بن شريك ،ةهلّياأل

. وقد استفسر ابن (11)نيجهاز على جرحيهم  ي صّفوبقتلهم واإل ،سرى  ي اجلملاأل

أهل اجلمل  ّنإ :فقال ،بن شريك عن هاتني السريتني املختلفتني تغلب لدى عبد اهلل

 ي  زال قائمًا بينما معاوية تا ،صبح القوم تا قائد هلم  ي اجلملأفقتلوا طلحة والزبري، 

وذلك تاعتماد الطوسي رواية  ؛صبح حال الفتوى كذلك لدى كبار الفقهاءأني. وصّف

هليبة الطوسي لدى  نظرًا ؛حتقيق ذلكعادة إعلى  حٌدأ ىومل جير ،رغم ضعفه ،طلحة

ية آد مطلق دريس. والفقيه  ي ثقافته اتاستنباطية هذه يقيِّإفيهم ابن  ْنمَب ،ةمامّياإل

والفداء فقط حبديث ضعيف السند. وهذا اتاستنباط  سرى باملّنالقتال  ي معاملة األ

 ،تاستنباطفيه  ي عملية ا تا ينبغي املضّي وهو ما ،بضعف مستنده؛ ةضعيف احلّج

فتاء بالقتل فال جيوز اإل ،ن الدماء احملكومة بقاعدة اتاحتياط فيهاأة  ي شوخاّص

ي عند عاّم وينبغي احلذر الشديد  ي استباحتها. فطلحة بن زيد ،بدون دليل قطعي

 ،صدرها ضعيف ّنأل ؛ا عبد اهلل بن شريك )العامري( فروايته ضعيفةّمأو ،النجاشي

وذلك حسب اخلوئي  ي  ؛عن الوثاقة فضاًل ،نْسفيها على احُلوتا دتالة  ،وذيلها مرسل
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وقال عنه ، (17)نه ليس بالقوّيإ :. وقال عنه النسائي  ي الضعفاء(12)معجم رجال احلديث

 . (14)ابه كّذّنإ :اجلوزاني

 سري مبا يلي:  ي استدتاهلم على حكم األ ويثاقف الفقهاء

ي أرب الضعيف، كما هو رحمكم ومطلق باخل : معارضة الكتاب  ي نّصتًاأّو

 :حيث يقول ،بسري احملاِر ي حكم األ، صاحب اجلواهر ،حممد حسن النجفي

 ،وزارهاأسروا وقد كانت احلرب قائمة ومل تضع ُأ ْنإن قتلهم فالذكور البالغون يتعيَّ

طلق التخيري بني أه ّنأسكا ي حكي عن اإل ْنإجده فيه. وأبه  ق معتّدبال خالف حمقَّ

 ًاه معلوم البطالن نّصولكّن .ومقتضاه عدم القتل ،عليهم والفداء بهم واملّناتاسرتقاق 

سكا ي عن اتاستدتال على بطالن قول اإل عوضًا ،صاحب اجلواهر وفتوى. ولكّن

بي عبد اهلل أعن  ،عليه خبرب طلحة بن زيد )املنجرب( استدّل ،بالكتاب الكريم

 :نْيللحرب حكَم ّنإ :بيهأعن  ،الصادق

خذ  ي تلك احلال أسري أ فكلُّ ،هلهاأومل يثخن  ،كانت احلرب قائمًةذا إـ 1

شاء قطع يده ورجله من خالف بغري  ْنإو ؛شاء ضرب عنقه ْنإ ؛مام فيه باخلياراإل ّنإف

ِإنََّما َجَزاُء ﴿: وجّل وهو قول اهلل عّز ،ى ميوتط  ي دمه حّتحسم، ثم يرتكه يتشحَّ

َرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَسادًا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َو

 املخري ّنأتا ترى أ .(74ـ  77)املائدة:  ﴾َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَفْوا ِمْن اأَلْرِض

و ي  ،ما  ي الكا يوهو الكفر، ك ،لى شيء واحدع ×مامالذي خري اهلل تعاىل اإل

 القتل.  :بعض النسخ

خذ على تلك احلال أسري أ فكلُّ ،هلهاأثخن أو ،وزارهاأذا وضعت احلرب إـ 2

شاء فاداهم  ْنإو ؛رسلهمأعليهم ف شاء منَّ ْنإ ؛فيه باخليار ×ماميديهم فاإلأفكان  ي 

احلكم  ما مسعته من . واختالف النسخ  يشاء استعبدهم فصاروا عبيدًا ْنإو ؛نفسهمأ

تا يقدح  ي دتالته على  ،مع عدم وضوح معناه، ما حنن فيه ة له  يالذي تا مدخلّي

املشتملة على غري  ،اليت هي  ي احملارب املسلم ،يةاتاستشهاد فيه باآل ّنأكما  .املطلوب

 ؛ه  ي احلكم  ي اجلملة، مع احتمال كون املراد بذكرها التشبُّيضًاأكذلك ، القتل

ولعدم  ؛رضرض من حماربي اهلل ورسوله وسعاة الفساد  ي األباعتبار كون الف

  .انتهى ،ثخانسر قبل اإلة األمشروعّي



• 

 االجتهاد والتجديد 11

هـ( 283كما هو مذهب الكاساني احلنفي) ه،بالقول بنسخ لغاء النّصإ: ثانيًا

 ْنإ :ر بني خيارات ثالثمام فيها خميَّما الرقاب فاإلأحيث يقول: و ، ي بدائع الصنائع

لقوله تبارك  ؛النساء والذراري ىوسب ،وهم الرجال املقاتلة ،نهمسرى مشاء قتل األ

عناق الضرب فوق األ ّنأل ؛سرخذ واألوهذا بعد األ ،﴾َفاْضِرُبوا َفْوَق اأَلْعَناِق﴿ :وتعاىل

خذ ويقدر عليه بعد األ ،وتا يقدر على ذلك حال القتال ،بانة من املفصلهو اإل

مام فكان لإل ،ملا فيه من استئصاهلم ؛القتلاملصلحة قد تكون  ي  ّنوأل ؛سر...واأل

َفاْقُتُلوا ﴿ :ولنا قوله سبحانه ؛مهم...وقسَّ ،فخمسهم ،الكّل شاء اسرتّق ْنإو ؛ذلك

اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتاُبوا 

هل أ ترك القتل باتاسرتقاق  ي حّق ّنوأل ؛﴾َوآَتْوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم َوَأَقاُموا الصَّاَلَة

َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ﴿ :ما قوله تعاىلأسالم... واإلإىل  لللتوسُّ ؛الكتاب ومشركي العجم

اْلُمْشِرِكنَي َفاْقُتُلوا ﴿ :ية منسوخة بقوله تعاىلاآل ّنإ :هل التفسريأفقد قال بعض  ﴾ِفَداًء

 ّنأل؛ ﴾...َقاِتُلوا الَِّذيَن تَا ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوتَا ِباْلَيْوِم اآلِخِر﴿ :وقوله ،﴾َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم

 نُُّمَيهل الكتاب َفأ ي  يةن تكون اآلأوحيتمل  ،سورة براءة نزلت بعد سورة حممد

املفاداة كانت جائزة  ّنأحيتمل ... وللمسلمني عماتًان يصريوا أسرهم على أعليهم بعد 

َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكنَي ﴿ :وقوله تعاىل ،﴾َفاْضِرُبوا َفْوَق اأَلْعَناِق﴿ :ثم نسخت بقوله تعاىل

 . (12)...﴾َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم

 والقتل ،وليوالفداء بالعنوان األ باملّن حمكمًا ًاالكتاب نّص العمل بنّص :ثالثًا

وذلك  ي قول مالك  ي  .سرىي  ي حالة اخليفة من األأ ،ثانويسر بالعنوان الاألأو 

زمان الغابرة مل تكن ظروف احلرب  ي األ ّنأل ؛(16)نه يقتلإخيف منه ف ْنما َمأ :نةاملدوَّ

ملا  خالفًا ،متنعهم من اهلرب ،ة بهمماكن خاّصأسرى  ي سباب احلفاظ على األأر توّف

 هو عليه احلال  ي الوقت احلاضر. 

ه ينبغي التمييز بني آيات القتال وآية احلرابة ّنإمر فح الرىية  ي هذا األولتوضي

  :ه عملية اتاستنباطا يشّومّم ،اخللط بينها وتا يصّح ،سرية األآو

كما يفهم  حمّله،ية احلرابة هو  ي غري آاتاستدتال ب ّنأنا نرى ّنإ :لّومر األاأل

 ْنحني الذين هم كل َمالطرق واملسّل اعية هو قّطمورد اآل ّنأل ؛ته فيهمن عدم مدخلّي

خارج املصر. فاللص احملارب  ي أو  سواء كان  ي املصر ،خاف الطريقأشهر السالح و
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ما جزاء احملارب على قدر ّنإ :بي عبد اهللأبي جعفر وأاملصر وخارج املصر سواء. فعن 

 ْنإو ؛تل ويصلبن يقأه ىخذ املال فجزاأقتل و ْنإو ؛ن يقتلأقتل فجزاىه  ْنإف ؛استحقاقه

خاف السبيل فقط أ ْنإو ؛ن تقطع يده ورجله من خالفأخذ املال ومل يقتل فجزاىه أ

 . (13)منا عليه النفي تا غريإف

يدي اخلصم  ي أسري الذي يقع  ي ية على األهاهنا عدم دتالة هذه اآل وواضٌح

ية فهم ذه اآلن  ي مفهوم هوا املفسدّمأة. وتسمى اليوم باحلرب الدولّي ،ممحرب بني األ

ذا وقعوا إو ،باملفهوم اتاصطالحي عماهلم حربًاأفال تعترب  ،مثريو الشغبأو  دوناملتمرِّ

 سرى. ثم استدّلعون بنظام محاية األوتا يتمتَّ ،سرىأيدي احلاكم فال يعتربون أ ي 

ِخَن ِفي َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُيْث﴿صاحب اجلواهر بقوله تعاىل: 

ج على قوله تعاىل: ثم يعّر ،(4)حممد:  ﴾اأَلْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ُيِريُد اآلِخَرَة

َفِإذا َلِقيُتْم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَثاَق َفِإمَّا َمّنًا ﴿

كنز إىل  بذلك مشريًا ،(68)األنفال:  ﴾اًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَهاَبْعُد َوِإمَّا ِفَد

ليه  ي خرب طلحة بن زيد  ي القتل إهل البيت  ي احلكم املشار أالعرفان  ي املنقول عن 

 . (18)وعدمه بعد انقضاء احلرب ،ثناء احلربأ

 ّنأل ؛سرىقتال باأليات الآة لعدم مدخلّي ؛القول بالنسخ تا يصّح :مر الثانياأل

وتا يكون  ا،تاتهآباعتباره من وسائل احلرب و ،عناق  ي املقاتلنيالقتال هو ضرب األ

سرى غري قادرين على القتال. وتا عالقة لزمن نزول سورتي القتال األ ّنأل ؛سرى ي األ

 يات القتال. آسر وأليات اآتاختالف املوضوع بني  ؛وبراءة بالنسخ

ه تا جيوز القتل ّنأ إىل صاحب اجلواهر ومن الكاسانيا تقدم من وخنلص مّم

بل ظاهرها عدم  ،ثخانية ظاهرة  ي منع القتل بعد اإلاآل ّنأل ؛بعد انقضاء احلرب

نه. من غري بيان يبيِّ ،ةاجلواهر بالسّنصاحب ولكن اتاسرتقاق ثبت لدى  .اتاسرتقاق

َنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى َما َكاَن ِل﴿ :بقوله تعاىل مًاسر كان حمرَّاأل ّنإ :وقيل

َحتَّى ﴿ :ىل لديه  ي قوله تعاىلْوَأسر ة األمصداقّي ثم نسخ، ولكّن ،﴾ُيْثِخَن ِفي اأَلْرِض

﴾ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَثاَق
(19) . 

 مةاملتقدِّيات سري  ي مدلوتات اآلواقع اتاستدتال على حكم األ ّنإ :مر الثالثاأل

 وبيانه هو:  .وبعد انقضائه تا القتل وتا اتاسرتقاق ،ثناء القتالأالفداء أو  هو املّن
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يصدق على  ﴾...ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه﴿قوله تعاىل:  ّنإـ 1

سره، فيكون أخري خيرج عن دائرة القتال عند األ ّنأل ؛سريوليس على األ ،املقاتل

وهو ليس  .ية على احلربعلى فرض صدق اآل ،ثناء القتال القتلأقاتل حكم امل

تا على احلرب  ،ني بلغة اليومرهابّياع الطرق واإللدتالتها على املفسدين من قّط ؛كذلك

 . (20)ممبني األ

ذا إ( يعين 4)حممد:  ﴾َحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَثاَق﴿قوله تعاىل:  ّنإـ 2

 تا اقتلوهم.  ،وهمُرِسْاَف ،كثرمت فيهم اجلراحأو ،ثناء القتالأهم غلبتمو

 ،ثناء القتالأسري ما هو حكم األّنإ ﴾َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداًء﴿قوله تعاىل:  ّنإـ 7

لعدم التمييز بني احلالتني  ؛وتا دتالة هلا على احلكم عليه بالقتل ،وبعد انقضاء احلرب

كما تا دتالة هلا على  .ومن دون قيد ،يت جاءت بصيغة املطلقية الآلا  ي نّص

 . (21)كما يصرح بذلك صاحب اجلواهر ،اتاسرتقاق

منا إبه على النسخ  وما يستدّل .غري منسوخة ،ية حمكمةآوالفداء  ية املّنآن إـ 4

 . حمّلههو  ي غري 

 وتا يصّح ،وهو ضعيٌف ،على القتل سوى خرب طلحة بن زيد ـ وتا يبقى من دليٍل2

صل فيها واأل .الفداءأو  ية املّنآه زخرف. وتا دليل على نسخ ّنأل ؛نآمعارضته للقر

َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ﴿ثخان  ي قوله تعاىل: اإل ّنإاتاستصحاب. و

وهو  ،كذل وليس للنيّب ،(22)كثار القتلإما هو ّنإ( 63)األنفال:  ﴾ُيْثِخَن ِفي اأَلْرِض

 . (27) ي عدم القتل ظاهٌر

َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي اأَلْرِض ﴿ما قوله تعاىل: أـ 6

َلْوتَا ِكَتاٌب ِمْن اللَِّه َسَبَق  *ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ُيِريُد اآلِخَرَة َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم 

ن أ ن ليس للنيّبأ( فمفاده 68 ـ 63 )األنفال: ﴾َما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم ْم ِفيَلَمسَُّك

 ،الكتاب ّمأباحة الغنائم والفداء  ي إولوتا كتاب اهلل  ي  ،سرى فيقتلهمأيكون له 

 . (24)باحة عذاب عظيمما استحللتم قبل اإل كم  يملسَّ ،وهو اللوح احملفوظ

ن الكريم ما آحكام احلرب اليت وردت  ي القرأ ّنأ إىل وتا يفوتنا هاهنا التنويه

 من حيث:  ،نسانيزالت نافذة  ي القانون الدولي اإل

املشرتكة  2مبوجب املادة  ؛يات القتال نافذة  ي النزاعات املسلحة الدوليةآ ّنإأـ 
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. ويعترب 1933ضا ي لسنة ل اإلّووالربوتوكول األ ،1949ربع لسنة فاقيات جنيف األتاّت

فاقية جنيف عون حبماية اّتيتمتَّ ،سرى حربأجزو هذه النزاعات لدى اخلصم حمت

 . 1949الثالثة لسنة 

ها ووتا يعترب حمتجز ،ةيات البغاة نافذة  ي النزاعات املسلحة غري الدولّيآ ّنإب ـ 

 7واملادة  ،1933ضا ي لسنة إلعون حبماية الربوتوكول الثاني اما يتمتَّّنإ ،سرى حربأ

  املشرتكة.

ع هؤتاء وتا يتمتَّ ،نيرهابّيدين واإلحكام املتمرِّأحكام احلرابة نافذة  ي أ ّنإج ـ 

 لعدم انطباق شروط النزاع املسلح عليهم.  ؛املشرتكة 7حبماية املادة 

الذي فقد القدرة على سري، سر ليس عقوبة للمحارب األاأل ّنأوواقع احلال 

سر وسيلة للحيلولة دون ما األّنإو ،باخلصمذى يقاع األإوبالتالي القدرة على  ،القتال

حيث  ،فيتنافى كالهما .نه غري قادر على القتلأل ؛ولذا تا جيوز قتله .وقد مّت ،ذلك

 ،متقابل للطرفني وبشكٍل ،من اجلهد احلربي للخصم سر احلّدتصبح وظيفة األ

 ي ترك اتاحتياط  وتا يصّح ،منهما سري لكلٍّوبذلك ميكن احلفاظ على حياة األ

 الدماء. 

ة من املسلمني مبا ساعد على شيوع حاد العاّمخبار اآلأخرى جذبت أ ومن جهٍة

مامية قرب جاه لدى اإلفتاء مبا يتعارض والدليل العقلي. وساعد على هذا اتاّتواإل ،الغلّو

ن من احلديث حلاجات العالقات واستجابة املدوَّ ،مام من جهٍةالتدوين من عصر اإل

 ،«لشيعتنا الكا ي كاٍف»ن أمامي القول بى شاع  ي الوسط اإلك، حّتنذاآاتاجتماعية 

د . وقد مهَّ(الكا ي)ية حماولة علمية ناجحة  ي حتقيق أمام أمن الرهبة  لقى نوعًاأمما 

الذي مل  ،وعلى يد الصدوق ،رساء جذوره  ي هذه الفرتةإلخباري هذا املناخ للفكر األ

ن الفكر أل ؛هـ(417وعلى رأسهم املفيد) ،ى من قبل تالميذهحّت ،يسلم من النقد

بي أى ابن فتصّد .ةمطبوع باحلركة والروح النقدّي ،وخاصة العراقي منه ،مامياإل

ومل  ،حادخبار اآلأللقول برفض العمل ب ،املعاصر للكليين ،هـ(781عقيل العماني)

واخلرب  ،ةالقواعد الفقهّي قام منهجه الفقهي على اتاستدتال بعاّمأو ،ةيعتربها حّج

راىه آوالفروع. ونقلت األصول  فتق البحث العلمي  ي ْنل َمّوأوهو بهذا املنهج  .الصحيح

الذي  ،هـ(738سكا ي)مامية. وتبعه ابن اجلنيد اإلة اإلفات الفقهّيهات املصنَّّمأ ي 
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ا اعترب مّم ،شباه والنظائربالعقل  ي استنباط احلكم الشرعي باملقارنة بني األ استدّل

 ،صول والفروع ي كتاب تهذيب الشيعة اجلامع لأل كما هو ظاهٌر ،بالقياسعماًل 

إىل  ىّدأا مر اتاجتهاد، مّمأغمار الشيعة  ي ألباس على و ي كتابه كشف التمويه واإل

( 22)صول الفقهأمامية. بل وقول املفيد  ي التذكرة بفات اإلليه  ي املصنَّإعدم الركون 

ي أن يكون الرأ نافيًا ،ة الثابتةن والسّنآل والقرالعموم دليل العق صخيّص ما ّنأب

 . ًامان خاّصوتا يعمِّ ،ًاصان عاّمنهما تاخيصِّأل ؛ا يثمر علمًاوالقياس مّم

فقه  :بني ، حيث ميَّزهـ(  ي مدرسته  ي بغداد460الطوسي)إىل  هذا النهج وامتّد

ه ْير  ي كتاَبوهو فقه اتاستنباط. وظه ،وفقه الدراية ؛وهو فقه النصوص ،الرواية

 ة  يالعّد)ونقل  ي  ،ر بعبارات اجلمهورمطلق متأثِّ كمجتهٍد (اخلالف)و (املبسوط)

باحلديث على وجه اخلصوص بعد  الطوسي اهتّم ّنأ تّاإعن الشافعي وغريه.  (األصول

على خالف منهجه البغدادي املقارن.  (،النهاية) ي كتابه  ،شرفالنجف األإىل  هجرته

حيث ذكر فيها  (،حكامتهذيب األ)و (اتاستبصار)ع احلديث  ي مجإىل  وانصرف

د التحقيق فيها للتأكُّإىل  مبا يدفع الفقيه ،وجه اجلمع بينهاأو ،حاديث املتعارضةاأل

 املسلك العقلي كان وما ّنأن حيث تا ميكن اجلمع بينها. ومن هنا يتبيَّ ،تهامن صّح

ة، منذ لدى خمتلف املدارس الفقهّي ،سالمية عمومًازال حالة عارضة  ي الثقافة اإل

رهاصات ضعف الدولة العباسية، حيث إالذي تزامن مع  ،احنسار سلطان املعتزلة

من خالل املنحى  ،واتانفعال بالروايات اليت يشوبها الغلّو ،اتة بالغيبّيت العاّماهتمَّ

 ي مدح كان أ اٌءسو ،اع  ي الرتغيب والرتهيبسلوب الوّضأات وسرائيلّيالقصصي واإل

 ؛ة السنندّلأالقول بالتسامح  ي إىل  صوليونى ذهب األالصحابة، حّتأو  ل البيتآ

 سندًا ومتنًا.  ،ة  ي تنقيح احلديثف الروح العلمّيا يضعِّة، مّمبدعوى رجاء املطلوبّي

 ،خباري  ي التعليمىل شيوع النمط األإة الطوسي قرونًا وأدَّت هيمنة شخصّي

إىل  ة العودةة العقلّيرغم حماولة مدرسة احلّل ،ربعةالكتب األ فتاء باتاعتماد علىواإل

ق حباث احملقِّأرت وتطوَّ ،حادهـ( العمل باآل298دريس)إاتاستدتال العقلي. ورفض ابن 

وواصل علم الرجال واجلرح  ،األصول هـ(  ي علم326ي)مة احلّلهـ( والعاّل636ي)احلّل

دة ّد حماولة جّيما ُعوهو  ،هـ(637وس)بن طاواعلى يد مجال الدين  منّوهوالتعديل 

، بينما رافق ذلك ضمور املدرسة العقلية لدى مستقّل العمل بالعقل كدليٍلإىل للدعوة 
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 وغريهما.  ،ةوابن تيمّي ،هـ(202الي)بي حامد الغّزأفات ة  ي مؤلَّوخاّص ،اجلمهور

حباط  ي الفكر وهيمنة حالة اإل ،هـ(262سقوط بغداد  ي سنة ) ولكّن

ة خاّص ،العرفانأو  فوانتشار التصوُّ ،خباريتنامي الفكر األإىل  دىأقد  ،سالمياإل

شاعوا فيه الفكر أو ،ماميني، الذين اعتنقوا املذهب اإلثم الصفوّي ،بعد اجيء املغول

ا زاد  ي ضمور الفكر ومّم .ن الربهانمبدتًا ، القائم على الوجدان ،شراقياإل

ة  ي وقبوهلم التعاون مع الدول الغربّي ،خبارينيني لألاتاستدتالي تقريب الصفوّي

الذين رفضوا مثل هذا  ،نية. وعملوا على احلّد من نفوذ العقلّيالعالقات اخلارجّي

 ،هـ(386ل)ّوالشهيد األ :متهمو ي مقّد ،ل هؤتاء الفقهاء البقاء  ي العراقوفضَّ .التعاون

وسبطه حممد صاحب  ،هـ(1011وابنه صاحب املعامل) ،هـ(962والشهيد الثاني)

 هـ(. 1009املدارك)

ا جعل ذلك مّم ،ل  ي شؤونهاعن نفوذ السلطان والتدخُّ وبقيت النجف بعيدًة

ون احلركة ن. ودعم الصفوّياآل إىلتلتزم به  ،ةًا باملدرسة النجفّيمسلكًا خاّص

مني أد لظهور تيار حممد مهَّ األمر الذيخبارية النامية  ي البحرين، األ

هـ(، 1104)العاملي ّرواحُل ،هـ(1186ويوسف البحراني) ،هـ(1077)ديآباسرتاإل

 خباريني  ي وجوب اجلمعة  ي غيبة املعصوم. ج رأي األالذي روَّ ،هـ(1129)واملاحوزي

ة وخاّص ،ماميةخبارية تعاظم نفوذ العرفان لدى اإلكما ساعد على رواج األ

واملال  ،هـ(1090الكاشاني) والفيض ،هـ(1041على يد الداماد) ،شراقيةاملدرسة اإل

 ،واتاستدتال العقلي لدى الفقهاء ،الذي انتقد الفقهاء ،هـ(1020صدر الدين الشريازي)

 سالمية. اد التجديد  ي الفلسفة اإلرغم كونه من رّو

و ي  ،ماميةفت الطائفة الثانية من اجاميع احلديث لدى اإلنِّو ي هذه الفرتة ُص

للفيض  ،والوا ي ؛هـ(1110د باقر اجمللسي)حملم، نوارحبار األ :متهامقّد

ا ساعد على مّم ،هـ(1104العاملي) ّرللُح ،ووسائل الشيعة ؛هـ(1090الكاشاني)

 ة. ة مع سقوط الدولة الصفوّيخاّصو ،اخلمول الفكري

وتأييد الشيخ  ،صولينيني  ي حماربة األون من نهج الصفوّير القاجارّيومل يغيِّ

والذي قال بالتفويض  ،ة واملشاهدةأس مجاعة الكشفّير ،هـ(1241حسائي)محد اإلأ

هـ. 1272ة  ي باري  ي الكاظمّيخبقتل املريزا حممد األ تّاإف هذا التيار . ومل يتوقَّوالغلّو
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إىل  ةهـ( على إعادة الروح العقلّي1202ثر ذلك عمل الوحيد حممد باقر البهبهاني)إو

ثم جاء دور جعفر كاشف  ،نيبه من القاجارّيبفضل تقرُّ ،األصولية املدرسة

وساعده  ي ذلك  ،حسائيوكّفر اإل ،خبارينيى بقوة لألالذي تصّد ،هـ(1298الغطاء)

مام باعتباره نائب اإل ،عنه ةشاه السلطة بالنياب يجاز لفتح علأحيث  ،نيلقاجارّيلدعمه 

للتدريس  ي النجف  ،هـ(1272ي)ق القّمللمحقِّ ،«القوانني»املعصوم. وفرض كتاب 

صولي احلديث  ي كتابه الرسائل هـ( املنهج األ1281نصاري)ج مرتضى األوتوَّ. شرفاأل

 ني  ي املدرسةساسّيأن ْيَلق حتوُّخبارية بتحقُّوهكذا تنتهي املرحلة األ .صول()فرائد األ

 هما:  ،ماميةاإلاألصولية 

ع من ة للقطة الذاتّيقرار الوحيد البهبهاني باحلّجإصولي، بر األ: التطوُّلاألّو

دلة خرى، واختصاص األأمن جهة  والشّك ومتييزه بني مباحث القطع والظّن ،جهة

 ،دلة اتاجتهادية  ي موارد الشّكبينما تنتفي األ ،اتاجتهادية باحلكم الشرعي الواقعي

حيث جتري الفتوى باحلكم الظاهري بالعمل بالوظيفة العملية والشرعية. وعلى هذا 

مامية. وهذا  ي املنهج احلديث عند اإلاألصول  علم دراسةاألنصاري  قامأساس األ

من  ،مباحث الشّك ُدحيث تِر ،صول الفقه عند اجلمهورأالتمييز تا نالحظه  ي دراسة 

ة ة النقلّية اتاجتهادّيدّلحباث األأ عة  ي مظاّنموزَّ ،استصحاب وبراءة واحتياط وختيري

 ة. والعقلّي

 ،بناء اتاستنباط على وظيفة العقل املستقّل، الناجم عن ر الفكرّي: التطوُّالثاني

ـ الذي هو مناط التكليف ـ  املالزمة بني العقل املستقّلاألنصاري  وذلك بتطوير الشيخ

به العقل يقضي  يصل فيه العقل بالتبليغ، فما يقضد الذي يّتوالشرع وهو املقدار احملّد

 ،مامي عادًةكما هو مبتنى الفكر اإل ،اتليس فقط  ي الضرورّي ،به الشرع

 ،حسانواستحباب اإل ،وحرمة الظلم ،الوديعة ووجوب رّد ،نْيكوجوب قضاء الدَّ

وغريها، بل كذلك  ي مجيع موارد اتابتالء عند  ،باحة املنافع اخلالية من املضاّرإو

ة القائمة على جلب حكام الشرعية هو املقاصد الشرعّين مالك األأل ؛غياب النّص

سع عليها. فتتَّ استنباطها عند غياب النّصإىل  اليت يسعى العقل ،املصاحل ودرء املفاسد

مكان املدرسة النجفية احلديثة إما ضاقت دائرة النقل. وكان بوظيفة العقل كّل

مامي  ي عملية اتاستنباط باتانفتاح  ي الفكر اإل ل  ي الرقّياتانطالق من هذا التحوُّ
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مل األنصاري  تالمذة ، ولكّنلنّصعند غياب ا مستقّل على الدليل العقلي كدليٍل

 يقوم بها.  ْناليت تنتظر َم ،ة اجلليلةلقيام بهذه املهّملة ميلكوا اجلرأة العلمّي

 

مباشرة  ،الدليل العقلي هو حكم العقل بوجوب القطع باحلكم الشرعي

وليس هو  ،ة(ت العقلّي)الالمستقاّل بواسطة مرتكز شرعّيأو  ة(ت العقلّي)املستقاّل

منا هو الوسيلة إو ،م البعضكما يتوهَّ ،احلكم العقلي مقابل احلكم الشرعي

منا ينهض بناًء على مرتكز إن احلكم الشرعي الثابت بالدليل العقلي أل ؛ليهإللوصول 

حكم العقل باحلركة على وفق القطع  ّنأحكمة. كما أو  ةعّلأو  مارةأمن  شرعّي

كيف  ،حكمه تنجيزّي ّنأل ؛تبط بباب العقل بالتحسني والتقبيحغري مر ارتكازّي

ن العقل عند إ. ولذا ف(26)اتهمّيللحيوانات  ي حّس وهذا املعنى رمبا يكون جبليًا

ى تصدر دة حّتنها ليست مدركات ذهنية اجّرأل ؛حكام الشرعيةصوليني مدرك لألاأل

لعقل العملي، بل هي واقعة  ي ة تدرك باوتا هي وقائع خارجية فعلّي ،عن العقل النظري

 (اتّيالكّل)و ،عند هيغل (املطلقـ )تعرف ب ،باعتبارها قضايا حقيقية ،عامل اتاعتبار

وطريق  ،عن احلكم الشرعي عند الصدر. فالعقل كاشٌف (لوح الواقع)و ،عند راسل

 لعدم ؛ر التكليفوبدونه يتعذَّ ،انسداد باب العلم معمن جهة استمرار التكليف  ،ليهإ

ة معتربة على احلكم قامت لديه حّجأو  ،بعد العلم به تّاإزية احلكم الشرعي منجِّ

 ،الشارع حياسب على التنجيز ّنأل ؛لقاعدة قبح العقاب بال بيان تقوم مقام العلم، طبقًا

لبداهة عدم  ؛ ي انسداد باب العلم قطعًا ز. وتا شّكد اخلطاب غري املنّجتا على اجرَّ

احملفوفة بالقرائن أو  ة املتواترةدلة القطعّية باألحكام الشرعّيالعلم اليقيين باأل

ما أحكام الشرعية. قل من األوتا يفي باأل ،وهي قليٌل ،منها بالضرورّي تّاإ ،ةالقطعّي

ن أل ؛من حيث عدم حصول اليقني باحلكم الشرعي ،انسداد باب العلمي فال ريب فيه

نها تقوم على إحيث  ؛تا بالقطع ،بالظّن شرعًامارات املعتربة باأل ما يتّمّنإاستنباطه 

من سائر القرائن أو  قة من قبل الفقيه بوثاقة الراويخبار املوثَّية الظواهر واألحّج

حبيث تا يبقى كبري فارق  ي الظنية بني دتالة الدليل  ،ية الدتالةخرى ظّنمارات األواأل

ٌء كانت هذه الظنون  ي كال سوا ،مارات الظنيةوبني دتالة هذه األ العقلي املستقّل
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بقناعة  ًاوسواء كان هذا اتاعتبار ذاتّي ،الظنون املعتربةأو  الدليلني من الظنون املطلقة

ذ  ي لسان العلم الذي يؤَخ ّنإفق عليها. وباجلملة بالقرائن املتَّ ًاموضوعّيأو  الفقيه

عن طريق  وهو كذلك  ي باب الظّن ،هو العلم الطريقي الدليل العقلي املستقّل

 ّنأل؛ بنفسها مقام العلم زمن اتانسداد فتكون قائمًة ،زةصول احملَرمارات واألاأل

عي نفيها للعلم باحلكم ذا ادُّإته هي ذاتها  ي احلالتني. فة العلم وكاشفّيطريقّي

ه كالم يتوجَّ تّاإية كذلك، وة الظّندّلنها تنفي العلم باألإة فدلة القطعّيالشرعي باأل

احلكم  ّنإة. وهكذا فنه تا عربة بالعلم احلاصل من غري الكتاب والسّنأب خبارينياأل

ف بتبليغ املكلَّإىل  ا وصلة يكون مّمت العقلّيف من املستقاّلالشرعي املستكَش

كما  ي اخلرب، فال  ،وبه يعاقب ،ثابالذي به ُي ،وهو العقل، احلجة املدركة

حكام ية والطريقية من األاحلّج ّنذلك أل كّل .ة فيه للسماع من املعصومخصوصّي

وليست منتزعة من  ،ا تناهلا يد الوضع والرفع ابتداًءمّم ،لة باجلعلصِّأالوضعية املت

 ناقصًا كشفًا مارة والدليل العقلي املستقّلذا كان كشف األإحكام التكليفية. واأل

ثبات إة  ي اجملعول هو ذات الطريقّي ّنأل ؛إمضاًء ولو ،م هذا النقصالشارع يتمِّ ّنإف

 . (23)ًاه كان معذرأخطأ ْنإو ،زًاصابه كان منجَّأ ْنإف ،احلكم الشرعّي

لبيان احلكم الشرعي  ي غياب الدليل  ن الدليل العقلي يستقّلإوعليه، ف

 وذلك:  ؛يةبالدرجة ذاتها من الظّن ،النقلي

 ،باحلكم ذاته كالظّن متامًا ،بناًء على اتانسداد ،ةباحلكم حّج ن الظّنأـ أل

 ؛م على طريقهأسواٌء وقع على احلكم  ،وهو حجٌة ،عن العلم عند غيابه باعتباره نائبًا

ية بني املسائل ذ تا فرق  ي احلّجإ ؛تهو ي طريقّي ،ة  ي حكمهالفقيه حّج ن ظّنأل

بناًء على  ،للحكم الشرعّي صولية. فيكون الدليل العقلي كاشفًاالفقهية واملسائل األ

  .كاشفيته

غياب  ي عن اتامتثال العلمي  ف عاجٌزاملكلَّ ّنأل ؛ةباحلكم حّج لظّنن اب ـ أل

بغية اتامتثال  ؛مرجوٌح والوهم مع قدرته على الظّن اتامتثال بالشّك ّنإو .الدليل النقلي

مر الشارع أ ّنإدون الشرع. و ،الطاعة فهو من وظيفة العقلإىل  ما يعود وكّل .للطاعة

 والوهم.  على الشّك ساس حكومة الظّنأعلى  ،حكم العقلإىل  رشادإبالطاعة 

نه يستقرئ أل قباله؛وليس  ي  ،سالميويعمل الدليل العقلي  ي دائرة التشريع اإل
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لريبط  ،فيها نقٌل ْدليواكبه من خالل املفردات اجلديدة اليت مل يِر ،الدليل العقلي

لربط بني العقل ة مستخلصة بالة شرعّيحمّصإىل  ليخرج ،يةبينها وبني املفردة النّص

وهو  ،صل املقاس عليهاأل :حدهماأ :بالدليل العقلي. ففي القياس طرفان والنّص

واملالزمة العقلية  .صلوهو احلكم املقاس على األ ،الفرع :خرواآل ؛احلكم الشرعي

وليس  ،ن. فالعقلي هو الدليلْية املنضبطة اجلامعة ملوضوع احلكَمبينهما بالعّل

مون العقل مبفهوم شرعي بدتالة القياس. ويربط املتكلِّ الذي هو حكٌم ،احلكم

املركوز  ي  ّنأل ؛واملدح والذّم ،ني تاستحقاق الثواب والعقاباحلسن والقبح العقلّي

ف والشارع. ويرفض وبني املكلَّ ،ولية بني البشرالعقل وما يصدر عنه هو من املبادئ األ

ولذا فال  ،بتقرير الثواب والعقاب العقل تا يستقّل ّنأبدعوى  ؛شاعرة هذا الربطاأل

حكام العقل العملي تا تكفي أ ّنأل ؛والشرع لديهم توجد مالزمة بني العقل املستقّل

الذي تا  ،خضاعها لربهان العقل النظريإحيث يلزم  ،مبفردها إلثبات هذه املالزمة

احلسن يقضي  ّنأدراك إن العقل قادرًا على ْوهم تا يَرّنأل ؛ثبات هذه املالزمةإيستطيع 

 القبح يقتضي العقاب.  ّنأ ه مدرٌكّنأوتا  ،بالضرورة اقتضاء املدح والثواب

ىل إو ،ة الشرعيةإلثبات احلّجة األصولّي اتَيَرْبالُكإىل  الفقه يستند ّنأوالواقع 

على األصولية  حباثصولية. ولطاملا اعتمدت األأيات القضايا الكالمية باعتبارها كّل

ة عليها واستناد الرباءة العقلّي ،نيًء بقضية التحسني والتقبيح العقلّيابتدا ،علم الكالم

 ني هما: جاهني متبايَناّتإىل  جه اتاستنباطبالنظر لقبح العقاب بال بيان. وقد اتَّ

علل  ّنإو .وتنفي الرابط بني احلكمة واحلكم الشرعي :ةشعرّيـ املدرسة األ1

مر ن األأء عند الغزالي. فعادة الشرع ك باتاستقراد عالمات حمضة تدَرالشرع اجّر

حكمة. وهذا يعين أو  ةن الشرع يفعل ذلك لعّلتا أل ؛والنهي مرتبطان باملصلحة واملفسدة

احلكمة  وليست .تا  ي عامل احلقائق ،املقاصد الشرعية تدخل  ي عامل اتاحتماتات ّنأ

ن أوا بقّرأشاعرة ن األرين ماملتأخِّ هلية قائمة على الربط بني العقل والشرع. ولكّناإل

دراكها إن على الفقيه يتعيَّ ،دةة حمدَّاملقاصد الشرعية قائمة على علل شرعّي

حكام الشرعية موضوعة األ ّنأحيث دّل اتاستقراء على  ،تاستنباط احلكم الشرعي

كان أسواٌء  ،ا يدرك بالعقل النظري املستقّلن يكون ذلك مّمأدون  ،ملصاحل العباد

تقوم  م  ي عامل اخللق والتكوين. و ي هذا املنحى تاأتاعتبار والتشريع ذلك  ي عامل ا
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بل مبا حيكم به الشارع وحسب، وهو  ،ةّيساس العّلأاملالزمة بني العقل والشرع على 

 (،قدامنهاية اإل)والشهرستاني  ي  (،حكامصول األأحكام  ي اإل)مدي  ي مذهب اآل

. هذا على الصعيد (صول الفقهأحملصول  ي ا)والرازي  ي  (،املوافقات)والشاطيب  ي 

رة تعمل بالقياس خِّأشعرية املتاملدرسة األ ّنإما على صعيد اتاستنباط فأ ،الكالمي

 ،واحلكم الشرعي بني العقل املستقّل ربطًا ؛ةالعّل جانب القياس قطعّيإىل  ،ةي العّلظّن

نكار املالزمة بني إعن  ة نامجةفكرّي وهذه مفارقٌة .ةتا الشرعّي ،ةّيساس العّلأعلى 

ني شعرّيق شقة اخلالف بني األا يضيِّمّم ،ًاوالعمل بها استنباطّي ،ًاالعقل والشرع كالمّي

 ني. والعدلّي

املفارقة عندها مقلوبة. فهي القائلة  ّنإة فمامّيا اإلّمأ :ةمامّيـ املدرسة اإل2

 ّنأترى  نباط. فمن جهٍةوتنفيه  ي اتاست ،ني  ي علم الكالمبالتحسني والتقبيح العقلّي

ها ّنأ تّاإ ،مجاليملالكات املصلحة واملفسدة على النحو اإل التشريع تابٌع ّنأالعقل يؤمن ب

وهم  ي  .بالنّص تّاإواليت تا تدرك  ،دراك هذه املالكاتإعن  ًاعاجز ترى العقل املستقّل

ة مامّيرون من اإلخِّأليه املتإل ما توصَّ ون بالضرورة منحى اجلمهور. وهذا عنُيهذا ينُح

ة هو حفظ حكام الشرعّيغرض األ ّنأبالقول ب ،قّلعلى الصعيد النظري  ي األ

ن ينعكس ذلك  ي عملية اتاستنباط لديهم. فال تعمل أدون  ولكْن ،املقاصد اخلمسة

ه كثرة ولعل مرّد .فيه كثريًا ٌغمباَل ،له مضاّد بل هناك شعوٌر ،ة بالقياسمامّياإل

احلذر من القياس  مرّد وجود املعصوم. ولعّلمع ة خاّص ،ى فقهاء اجلمهورليه لدإاللجوء 

وهي  ،خبار الناهية عن القياسمامي باألخباري الذي حشر الرتاث اإلار األة التّيهو قّو

تا ميكن اتاحتجاج بها  ي تعطيل حكم العقل. و ي الوقت  ،ومراسيل ،حادآخبار أ

جاه احلديث اتاّت ّنإد الشرعية  ي اتاستنباط فشعرية بالعمل باملقاصعت األالذي توسَّ

على  بناًء استنباط احلكم الشرعي  ي غياب الدليل النقلّيإىل  مامية هو الدعوةعند اإل

العمل إىل  وهذا يسوق بالضرورة .ىل مقاصد الشريعةإباتاستناد  ،الدليل العقلي املستقّل

 عند مالك.  اخلفّيوهو القياس  ،والقياس باحلكمة ،ةي العّلبالقياس ظّن

تسبغ  ،األنصاري ستاذها مرتضىأوعلى يد  ،ة احلديثةاملدرسة النجفّي ولكّن

والربط بني احلسن  ،ومدركات العقل العملّي ،ية اليقنيالطابع البديهي على حّج

نه أل ؛والقبيح ومقتضاهما. فالعقل لديه يدرك بالضرورة استحقاق الثواب والعقاب
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والقبح استحقاق  ،استحقاق املدح تّاإوليس احلسن  ،حاكم على هذه املدركات

ر املدركات ة لتصوُّآد مرالعقل ليس اجرَّ ّنأل ؛فال جدوى من هذه املدركات تّاإو ،الذّم

العقل  ّنأما هو مدرك ملعانيها ومقاصدها كذلك. ووجه ذلك ّنإو ،الذهنية واخلارجية

حكام غاية هذه األ ّنإسد، وحكام الشرعية واملصاحل واملفايدرك اتارتباط بني األ

وما دام القبح  ،وما دام احلسن مصلحة فهو يقتضي الثواب .جلب املصاحل ودرء املفاسد

تضيه العقل قى يستقيم اتاجتماع، وهو ما ينه يقتضي العقاب، وذلك حّتإمفسدة ف

 بقطع النظر عن التجربة والعرف مبقتضى الظروف عند ،ويربهن عليه ،النظرّي

دراك احلسن وبني نتائجه هو من مقتضيات العقل إالربط بني  ّنأل ؛خلوئيوااألنصاري 

القول إىل  يالذي يقتضي اجلدوى من مدركاته، والقول خبالفه يؤّد ،النظري

فعال عامل األإىل  بالتفكيك بني الشيء وذاته. ويقوم العقل العملي بنقل هذه املدركات

نه قبيح. ثم أل ؛ذلك الفعل غري صحيحن إو ،نه حسنأل ؛هذا الفعل صحيح ّن: إبالقول

تيان احلسن يقتضي إن أل؛ ب العقل العملي النتائج اتاجتماعية على هذه املدركاتيرتِّ

منا اخلالف إو ، ي الضروريات تيان القبيح يستلزم العقاب. وهذا جلّيإ ّنإو ،الثواب

 يءش رجاع كّلإذا ملك القدرة على إالعقل  ّنإ :القول ما عداها. وتا يصّح ينحصر  ي

ميلك هذه  ن العقل مبا هو عقٌلأذلك  ؛الشرعإىل  عنوانه ملا كانت هناك حاجٌةإىل 

 ّنأيدرك بعقله  نسان احلامل هلذا العقل. فاحلاكم املستبّدما املشكلة  ي اإلّنإ ،القدرة

على  تا بناًء ،ه مستبّدّنأقرار به يرفض  ي مواجهة مواطنيه اإلولكّن ،اتاستبداد ظلٌم

منا لنزوة إو ،تا لضرورة عقلية ،نه يريد اتاحتفاظ بالسلطةما ألّنإو ،تجاج عقلّياح

 للمواطنني حّق ل الشارع ليقّروهي شهوة السلطة واحلكم. وبناًء عليه يتدخَّ ،ةشهوّي

)الشورى:  ﴾َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُهْم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِصُروَن﴿اتانتفاض عليه  ي قوله تعاىل: 

مام املواطنني زيف أل ليكشف له ما يتدخَّّنإالشارع  ّنأى يدرك هذا احلاكم (، حّت79

 ﴾َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم﴿كما يفهم من قوله تعاىل:  ،نه عادلأعائه باّد

 و ي هذا يقول الشاعر:  .(14)النحل: 

 إذا امللــــك اجلّبــــار صــــعَّر خــــدَّه   
 

ــه بالســــ    ــْينا إليــ ــهَمَشــ  يوِف نعاِتُبــ
 

ل الشارع ليس . فتدخُّعاًء زائفًاعائه العدل اّدننا جنادله بالسيف  ي اّدأمبعنى 

اقتضاء اتانتفاضة وكيد املالزمة بني قبح الظلم ألت بل هو ضرورّي ،على املطلوب زائدًا
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 للدفاع عن شهوته  ي ًاف العقل جدلّينه يوظِّأو ،ه عادلّنأ عي زورًاالظامل الذي يّد ضّد

ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباأَلْخَسِريَن ﴿وهو مفاد قوله تعاىل:  ،ه كاذبّنأيعلم  هوو ،السلطة

 ﴾الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا *َأْعَماتًا 

يدافعون عن  مهّنأل؛ حكامهمأ ىل هذا يرد اختالف الناس  يإ(. و104ـ  107)الكهف: 

كما يفهم ذلك  ي قوله  ،خرينكانت على حساب مصاحل اآل ْنإو ،مصاحلهم الذاتية

الظامل قد  ّنإ(. بل 14)النحل:  ﴾َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلمًا َوُعُلّوًا﴿تعاىل: 

ه ل الشارع لينبِّمما جيعل تدخُّ ،العدلعائه  ي اّد ه حمقٌّّنأم ى يتوهَّحّت ،هميضي  ي غّي

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَا ُتْفِسُدوا ﴿كما  ي قوله تعاىل:  ،نسانعلى هذا الوهم الذي يقع فيه اإل

 ﴾َأتَا ِإنَُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن تَا َيْشُعُروَن *ِفي اأَلْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن 

 (. 12 ـ 11)البقرة: 

يؤمن بها بوجود  ْنمر كذلك فاملالزمة قائمة بذات احلكم عند َمذا كان األإو

ما ّنإلوجود هذا الدليل.  ؛ليهاإينكرها  ْنالدليل على احلكم الشرعي، وتا حيتاج َم

ي العقل وظيفته باستنباط احلكم الشرعي فهل يؤّد .املشكلة تقوم عند فقدان الدليل

م ينكص عن هذا أوذلك باملالزمة بني العقل والشرع،  ،يةت العقلمن خالل املستقاّل

 مكان هذه املالزمة؟ إلعدم  ؛داءاأل

لتوظيفه عند  ؛منحه لإلنسان ،العقل من صنع الشارع احلكيم ّنإ :وجوابه

 للوصول ؛وىلأيقتضي حتكيم العقل من باب  ياتاقتضاء. وانعدام الدليل الشرعي النّص

اهلل إىل  ى العقل وظيفة الوصولحيث يتولَّ، اب العلم بهتانسداد ب ؛احلكم الشرعيإىل 

مانة اليت محلها ن العقل هو مناط األأل ؛تعاىل من خالل معرفة احلكم الشرعي

مانة فال معنى هلذه األ تّاإو ،ن حيملها بالفعلأوعليه  ،شفق الغري منهأبينما ، نساناإل

. وقد شارع عن طريق النّصصال بالذا نكصت عن هذا اتاقتضاء عندما ينقطع اتاّتإ

كما  ،تا مستحسن ،واجب ن دفع الضرر املظنون احتياٌطأطبق العقالء على اتالتزام بأ

ولوتاه مل  ،الذي هو مبنى وجوب معرفة اهلل تعاىل ،ن  ي وجوب شكر املنعمأهو الش

ا كانت ومّل .(28)ةومل يكن هلل على غري الناظر حّج ،يثبت وجوب النظر  ي املعجزة

 ظر  ي معرفة احلكم الشرعي مزيٌدنَتفال ُي ،دية هي خامتة الرساتاتلة احملّمالرسا

ل آتا سيكون مإو ،حكام الشريعةأمن الدليل العقلي لبقاء  بّد وتا ،من الوحي
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ة للعقل تا حّج ْنأقال بعليه تا ُي ل ما سبقها من الشرائع. وبناًءآسالمية هو مالشريعة اإل

 ؛ذ بالظنونن شرع اهلل تعاىل تا يؤَخأو ،يةدتالته ظّن نأل ؛ ي اكتشاف احلكم الشرعي

 ،تانقطاع الصلة باملعصوم ؛ل احلكم الشرعي بغري ذلكف لتوسُّه تا حيلة للمكلَّألّن

عند  عدم حرمة العمل بالظّناألصول  وانسداد باب العلم بذلك، وكما جاء  ي قوانني

وما يتناهى تا  ،وقائع غري متناهيةبينما ال ،النصوص متناهية ّنأل؛ (29)انسداد باب العلم

ى بل حّت ،الطاعةإىل  بل العقل حيكم بالتكليف بصرف النظر ،يدرك ما تا يتناهى

 ذا كان الظّنإجبواز املخالفة احملتملة. و حيث حيكم العقل مستقالًّ ،باحتمال عدمها

 ؛نجيزالتإىل  كي نصل به ؛ة من املوىلجبعل الطريقّي ،التحريك على وفقهإىل  حباجة

قها بفرض رادة القائمة مبتعلَّاإل حاكية عن لّب ، ي ظرف اجلهل نشاٌءإة الطريقّي ّنأل

وتا  ،نشائها منحصرة مبقدار دائرتها هذهإن دائرة أل ؛وهو املفروض  ي املقام ،وجوده

 ،بالواقع ولو باتاعتبار بالظّن ،اجلزم بالغرضإىل  مر بهاأل التنجيز ما مل ينتِهإىل  نصل

عن القطع  حيث ميتاز الظّن ،صاًلأ حكام اليقني غري املرتبط بالظّنأن وهو م

دون  ،ة فيه ولو باجلملةبل وجعلت الطريقّي ،ته جلعل التحريك على وفقهبصالحّي

  ي وروده على ،ة فيهجبعل الطريقّي ؛مقام اليقني ة فيه. ويقوم الظّنها ذاتّيّنأل ؛القطع

ه يكفيه عنايته  ي تتميم ّنأوذلك  ؛غاية للعمل بهااليت يكون العلم  ،ةالعملّياألصول 

عم من العلم أ ،بالعلم بالواقع رفع العقاب منحصٌر ّنأل ؛كشفه  ي لسان الدليل

 .(70)العلم اجلعلي باجلعلأو  احلقيقي بالوجدان

ثبات هو حكومة من العقل بال كشف جعل  ي مقام اإل مسلك الظّن ّنإبل 

مجالي مل يكن العلم اإللو ى وحّت ،روج من الدينلإلمجاع على بطالن اخل ؛شرعّي

بل ومع عدم صالحية العلم اجلعلي  ،غريهأو  ز بالعلمبالنظر لعدم عقاب املنّج ،زًامنّج

ى ز القطع باهتمام الشارع  ي حفظ مرامه حّتنه يكفي  ي املنّجأزية، والتنزيلي للمنّج

ولو  ،من اخلارجأو  ،سانل ّيأنشائه بإ ي ظرف اجلعل خبطابه املستكشف ذلك من 

زية العقل مبنّج مثاله. ففي هذه الصورة يستقّلأمن مثل بطالن اخلروج من الدين و

نشائه إو، ثبات اتاهتمام املذكور جبعلهإنه أما شّنإو ،بال نصيب للشرع فيه ،احتماله

ثبات إبطال الشرع  ي إبعد احتمال  ،ةاحلكومة العقلّي تّاإفليس املرجع  .لسان ّيأب

 . (71)بدًاأ وحينئذ تا اجال لكشف جعل شرعّي ،العقلإىل  صل الطريقأ
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 ويرتتَّب على مبدأ اتانسداد ما يلي: 

دفع أو  الشيء يقتضي العمل به جللب مصلحة ّنأالفقيه حبكم  ظّن ّنإأـ 

 ؛كانت غري ذاتية ْنإو ،ةعقلّي ة هذا الظّنّيوحّج .مفسدة هو غاية احلكم الشرعي

ذا إالقطع بواسطة املالزمة بني حكم العقل وحكم الشرع. وإىل  تنتهين أ بّد ها تاّنأل

 ّنأل ؛ما بالذاتإىل  ن ينتهيأ بّد ما بالعرض تا كّل ّنإعرضية ف ية الظّنكانت حّج

ودفع الضرر  ،ة للضررالتحرميي مظّنأو  ه من احلكم الوجوبيخمالفة اجملتهد لظّن

باحلرمة  الظّن ّنأكما  ،عقاب على الرتكباستحقاق ال بالوجوب ظّن الظّن ّنأل ؛تازٌم

 ،بوجود املفسدة  ي الرتك بالوجوب ظّن الظّن ّنألأو  ،باستحقاق العقاب على الفعل ظنٌّ

حكام ة بتبعية األبناًء على قول العدلّي ،باملفسدة  ي الفعل باحلرمة ظنٌّ الظّن ّنأكما 

على املطلب.  مستقالًّ ن دلياًلمن الضرري للمصاحل واملفاسد. وقد جعل  ي النهاية كالًّ

ح به الطوسي  ي كما صرَّ ،قوىبل األ ،ة تا نزاع  ي قبحهمارة املضّرأن ما فيه أكما و

َوتَا ﴿ك بعد العقل بقوله تعاىل: حيث متسَّ ،باحة واحلظر ي مسالة اإل ،األصول ةعّد

﴾ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة
(72) . 

ودفع الضرر  ،ة للضررلزامي املظنون مظّنالفة احلكم اإلخم ّنأوجيدر القول ب

لزامي القائم على احلكم اإل فيكون العمل بالظّن ؟فكيف باملظنون ،احملتمل واجٌب

 . (77)واجبًا

وارد عليهما  ي مورد  الظّن ّنأل ؛ةالشرعّيأو  الدفع بالرباءة العقلية وتا يصّح

. ويزول دائرة الشّكإىل  ف من دائرة الظّنملكلَّتانتقل ا العمل بالظّن ولو مل يتّم ،الشّك

ورافعه موضوعًا.  ،عليه الثاني راجٌح ّنأل ؛من باب الورود واحلكومة بالظّن الشّك

إىل  وانعدمت احلاجة ،ارتفع الشّك فمتى ما حصل الفقيه على احلكم الشرعي بالظّن

ما ّنإالضرر العقابي  ّنأل ؛مردوٌد ن الكربى ممنوعٌةأة. فالقول بالعمل باألصول العملّي

وتا ، من جهة ، ي الشبهات البدوية قبل الفحصأو  ،مجاليطراف العلم اإلأ ي  ُديِر

 ما الضرر الدنيوي فمحكوٌمأخرى. أمن جهة  ،مملا تقدَّ ؛جتري الرباءة  ي غريهما

 تّاإدليل إىل  وتا حتتاج ،للمصاحل واملفاسد الدنيوية عند العدلية حكام مطلقًابتبعية األ

 ة وحنوها. خبارّيعند األ

عند  ،التضاّدأو  العسرإىل  مجاليي العمل باتاحتياط  ي موارد العلم اإلب ـ يؤّد
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عن  فضاًل ،اتامتثال احلرجي خمالف للطريقة العقالئية ّنإن. وْيمر بني حمذوَردوران األ

كل احلرج وتا يش ،منا تنفي اجلعل احلرجيإة نفي احلرج دّلأ ّنأل ؛ةالطريقة الشرعّي

 . (74)صاًلأمجالي وتا تنجز العلم اإل ،احلاصل اتامتثال الشرعي

لغاء إإىل  ياحلكم بها يؤّد ّنأل ؛تا بالرباءة ،ج ـ ويرتفع العسر بالعمل بالظّن

على قول الفاضل املقداد  ي شرح الباب احلادي  ،حكامكثر األأويرفع الشرع، 

ى فيها حّت وتا يشّك ،صلترفع باأل حكام تان األوذلك أل ؛عن الرسائل نقاًل ،عشر

 . (72)ماماإلإىل  حيتاج

ويصبح العمل مبا هو دونه  ،ةته حّجن طريقّيأل ؛ةباحلكم حّج الظّن ّنإـ  د

ة تا تقبل حكام العقلية عاّماأل ّنأل ؛باملرجوح عماًل ة  ي مورد الشّكبالوظيفة العملّي

ة مبا له دخل حاطة تاّمإ طًاذا كان العقل احلاكم حميإبقطع النظر عما  ،التخصيص

كان الفقيه  تّاإو ،ةّيحكام ظّنأحكام الشرعية األ ّنأل ؛ةكلّيأو  ة ي حكمه جزئّي

تا  ،ن املعصوم املدرك للحكم الواقعي احلقيقيأنه شأش ،للحكم الشرعي مصدرًا

ة عقاًل. وحيث تا احلكم العقلي حّج ّنإف ية الظّنوما دام العقل يقضي حبّج .يالظّن

 .هبظّن متى ما قطع الظاّن ة الظّننه تا دخل له  ي طريقّيإة العلم فللشارع  ي طريقّي دخل

عليه يكون العمل بالقياس  وبناًء .ة متى ما قام على مستنده العقلياحلّج والقطع ذاتّي

سواء عن طريق الكشف عن احلكم الشرعي من  ،ةالقطع بالعّل مشروعًا متى ما مّت

فكما . كالقطع عند العقل اب احلكومة، حيث يكون الظّنمن بأو  ةباب الطريقّي

العقل  ّنإمن حيث  ،(76)اتانسدادي بناًء عليه باع القطع فكذا الظّنتا وجه للنهي عن اّت

من اتامتثال للشرع  طريق للحكم بعد انسداد باب العلم. وتا بّد الظّن ّنأحيكم ب

وذلك على سبيل  ،اًل عليهوليس باعتباره دلي ،باعتباره طريقًا للحكم ،بالقياس

متى ما قطع  ،مبا  ي ذلك بالقياس ،ظّن ة تثبت لكّلحيث الطريقّي ،يةاملوجبة الكّل

ة  ي القطع بالعّلهو ما ّنإو، ة القياسالنزاع تا يدور حول مشروعّي ّنإلذا ف .هس بظّنيالقا

ف جواز ختلُّبسبب عدم  ؛احلكمإىل  ي بالضرورةة يؤّدثبوت العّل ّنأل ؛اليت يقوم عليها

 ة. املعلول عن العّل

 ه: ْيالتمييز بني نوَع ة، يتّمته خبصوص العّلشكالّيإو ،ولبيان املوقف من القياس

اجللي. وهو القياس الذي تعرف أو  ،القطعيأو  ،ة: القياس منصوص العّللاألّو
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 ؛وتا نزاع  ي شرعيته .بها ًاالشرعي، وبذلك تكون مسالكه مقطوع ته من النّصعّل

 ،بتحقيق املناط الظاهر  ي احلكم الشرعي ،ته من قبل الفقيهلنظر للقطع بعّلبا

 وذلك: 

 ،نْيكحرمة ضرب الوالَد ،ته مبنطوق النّصالذي تعرف عّل ،ولويةأـ بقياس األ

 . أفٍّ :قياسًا على حرمة القول هلما

 ،قصرة للوالسفر عّل ،ارةة للكّففطار عّلفاإل .ةمياء على العّلب ـ بالدتالة باإل

 م. ة للتيّموعدم املاء عّل

فحفظ  .ة بني احلكم واملوضوعباتاقتضاء على العّلأو  ج ـ بالدتالة املناسبة

يت ّمأع عن ِضودتالة حديث ُو .ة  ي الضمانوحفظ املال عّل ،ة للقصاصالنفس عّل

 ؛كراهوالنسيان واإل أتا على واقع اخلط ،ثمكرهوا عليه على اإلأوالنسيان وما  أاخلط

 نسان. هذه الوقائع من طبيعة اإل ّنأل

كتعليل احلرمة  ،وهو الوصف املناسب للحكم ،ة بالشبهد ـ بالدتالة على العّل

 بالسكر. 

ب ن سهم األأعلى  ﴾َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفأُلمِِّه الثُُّلُث﴿ :هـ ـ دتالة املالزمة  ي قوله تعاىل

 ة. فالعلة هي النصفّي ،(نثينياأل للذكر مثل حّظ)للزوم قاعدة  ؛نْيالثلَث

ى فيه الفقيه الذي يتوّخ، ية. وهو القياس الظّن: القياس مستنبط العّلالثاني

ن يقوم عليها احلكم الشرعي أميكن  ،وصاف عديدةأ بنيبتخريج املناط من  ،ةالعّل

 ل الفقيهتاحتمال عدم توصُّ ؛تهمامية والظاهرية  ي صّحإلاملقاس عليه. وينازع معظم ا

عدم إىل بالنظر  ؛تا الثبوت ،ثباتة احلكم، فالنزاع  ي العلة هو  ي مرحلة اإلعّلإىل 

ة صابة العّلإمكان عدم إثبات هو ته. ووجه النزاع  ي اإلف املعلول عن عّلمكان ختلُّإ

 لألسباب التالية: 

 ة. أـ عدم متام وصف العّل

 كاحلكمة.  ،خرىوصاف األة واألب ـ اخللط بني العّل

 احلكم. إىل  يهاتعّدأو  ةاد العّلرج ـ عدم اّط

وعليه  ،ة عليهليها فقطعه حّجإل ة اليت توصَّذا ما قطع الفقيه بالعّلإولكن 

أو  ة منصوصًا عليهاكانت العّلأاتامتثال للحكم الشرعي الذي قطع به، سواء 
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جيوز من » هنأب (الغنية)هـ(  ي 282مستنبطة. وهو ما يفهم من قول ابن زهرة احلليب)

معرفة إىل  ن يكون طريقًاأنه ميكن أل ؛اتد بالقياس  ي الشرعّيالعقل التعبُّجهة 

نه تا فرق  ي العلم بتحريم النبيذ املسكر أتا ترى أودلياًل عليها.  ،حكام الشرعيةاأل

على حتريم اخلمر  ن ينّصأالشارع على حتريم مجيع املسكر وبني  ن ينّصأمثاًل بني 

ة على العّل نّصن يأة. تا فرق بني ة  ي هذا التحريم هي الشّدالعّل ّنأعلى  نّصوي ،بعينها

مارة تغلب  ي أينصب لنا أو  ،تهان حتريم اخلمر لشّدأعلى  ن يدّل بغري النّصأوبني 

جيابه القياس عليها  ي هذه الوجوه إة، مع حتريم اخلمر هلذه العّل ّنأعندها  الظّن

منع من جواز  ْنحريم النبيذ املسكر. وَمالعلم بتإىل  طريق منها يوصل ن كّلأل ؛هاكّل

 . (73)«منع من جواز ورودها بالباقي ْنورود العبارة بأحدها كَم

وتا ميكن نفيها  ي  ،قائمة بنفسها ،ةولذا فإّن طريقّية العلم وكاشفّيته ذاتّي

اس وتا يبقى بعد القطع بطريقّية القي .ف بها بوجه من الوجوهوتا التصرُّ ،عامل التشريع

ية اتاحتجاج خبروجه عن احلّج تّاإمام املعارضني للقياس أتشاف احلكم كتا

بان( فهو من باب أص باتاستدتال مبثل رواية )ذا كان هذا التخصُّإص. فبالتخصُّ

فالرواية ذاتها قائمة على  .خرىأوبالقياس من جهة  ،اتاستدتال بالضعيف من جهة

ثم  ،القياس الذي يقيسون به وهو ،ة على دية الرجلأاتاستدتال بقياس دية املر

حممولة على النهي عن القياس  هيتها بان فعلى فرض صّحأما  ي غري رواية أينكرونه. 

م من الروايات اليت تروى عن الصادق فَهوجود املعصوم، وهو ما ُيمع واتاستحسان 

ذا إة السّن)رواية  :ومنها ،بسبب شيوع العمل بالقياس واتاستحسان من قبل اجلمهور

غلب أو .خذ بالقياس حمق الدينأذا إن آالقر ّنأد الرواية بومل تِر (.ست حمق الدينقي

 حٌدأوتا يقول  ،القياس مقابل النّص نها ختّصأية القياس وجه اتاستدتال بعدم حّجأ

تا  ،د  ي النّصما يِرّنإاتاجتهاد  ّنأب وارد عليه، علمًا النّص ّنأل ؛بالقياس مقابل النّص

  ي مقابله. 

خرى أحلاق حكم واقعة بإعلى  : القياس باملصلحة. وهو القياس املبيّنالثالث

وصاف أى الفقيه ختريج املصلحة من الواقعة ملا هلا من ملساواتها  ي املصلحة ذاتها. ويتوّل

طار مقاصد الشريعة إذلك  ي  ة. وكّلكما هو شأن القياس مستنبط العّل ،دةمتعدِّ

 .من خالل السياق التشريعيأو  ؛ل القواعد الفقهيةا من خالّمإ ؛اليت يدركها الفقيه
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جزائها عن إغسال الواجبة  ي قياس مطلق الغسل املندوب واملباح على األ :ومن ذلك

غسال هي الطهارة الواردة  ي آية الوضوء، املصلحة  ي مجيع هذه األ ّنأل ؛الوضوء

التطهري  ي الوضوء  بينما ،جزاء اجلسمأغسال يشمل مجيع التطهري  ي األ ّنأة خاّصو

كما هو منطق العقالء.  ،ميلك اجلزء ميلك الكّل ْنوَم ،جزاءبعض هذه األ خيّص

 ة للقطع. ة الذاتّيحلّجإىل ابالنظر  ؛ةخترجيًا حّجأو  ًاة نّصواحلكم باحلكمة القطعّي

ى باملصاحل واملسّم، الذي اشتهر به مالك وتالمذته ،وهذا هو القياس اخلفّي

 املرسلة.

العمل مبقاصد الشريعة  ي باب إىل ة جديد  ي احلوزة العلمّي ب منهٌجويذه

ما جيري اجرى عملية اتاستنباط اتاعتيادية ّنإالعمل بها  ّنأوينبغي التنويه  .اتاستنباط

بناء إىل  كما يبدو من لسان بعض الداعني ،وليس  ي مواجهتها ،األصول  ي علم

مقاصد الشريعة  ي قياس  ّنأل ؛شريعةها على مقاصد الالعملية اتاستنباطية كّل

 وليست هي احلكم الشرعي  ي حّد ،منا يقع  ي طريق احلكم الشرعيإاملصلحة 

بالعمل  فعليًا فون تكليفًاننا مكلَّأ ،بل قطعًا ،شّك ذ تاإا ينبغي التنويه. ذاته، مّم

يق وتا بطر ،تعيينها بالقطعإىل  ه تا سبيل غالبًاّنإوحيث  ،ى طرق خمصوصةمبؤّد

ولو بعد  ،قيام طريقة كذلك مقام القطعأو  ،يقطع عن السمع بقيامه باخلصوص

الرجوع  ي تعيني تلك  يمنا هإن الوظيفة  ي مثل ذلك حبكم العقل أره، فال ريب تعذُّ

ىل إو ،العلمإىل  قربأنه أل ؛يتهدليل على عدم حّج الذي تا ،الفعلّي الظّنإىل  الطرق

  .(78)ا عداهصابة الواقع مّمإ

موقف احلذر من اتاستنباط  هي ،ولدى اجلمهور ،ماميةلقد كانت الثقافة اإل

رها الفقهاء اليت قدَّ، حكامما ورد  ي آيات األ تّاإ ،من آيات القران الكريم

فل أغة. ون وقواعده العاّمآعماق القرأل هذه العملية  ي ومل تتوغَّ ،يةآخبمسمائة 

 ؛اجللّي :هْيبنوَع ،خشية الوقوع  ي القياس ؛عةمامية عامل مقاصد الشريالفقهاء من اإل

مع  جريًا، ية القياس  ي العباداتمنا بعدم حّجذا سلَّإ ي اتاستحسان. وأو  ،اخلفّيأو 

مر األ ّنإنها توقيفية، فأل ؛حكامهاأدراك مالكات إلعدم القدرة على  ؛عموم الفقهاء

اليت تدور مدار  ،عيةحكام املعامالت والعالقات السياسية واتاجتماأخمتلف  ي 

 ىل من جلب املنافع. ولكّنْوَأدرء املفاسد  ّنأعلى  صاًلأة فني املبنّيمصاحل املكلَّ
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حكام املعامالت أإىل  ةحكام العبادّيدراك املالك من األإموا عدم الفقهاء عمَّ

 ر عالقات اجملتمع املدنيمام الفقه ملواكبة تطوُّأعوا الفرصة وضيَّ ،والسياسة الشرعية

بعدتها أو ،ماميةضعفت اتاستنباط عند اإلأاخلوف من القياس  ّنإوالسياسي، حبيث 

من احلكم  ّية على موقف الفقيه العملصبحت الفتوى مبنّيأعن املقاصد الشرعية. و

وذلك خشية اخلروج عن  ؛وليس على الدليل الشرعي ،اتاحتياطأو  الشرعي على الرباءة

غالق إإىل  ىّدأا مّم ،قوال الفقهاءأالقداسة على  ضفىأالذي  ،عن املشهورأو  ،الورع

فتاء باملشهور ن اإلأب . علمًا(79)عند اجلمهور كما هو مغلٌق ،ماميةباب اتاجتهاد عند اإل

ن فيه اجلرأة على بذل أل ؛فتاء  ي حّد ذاتهفتاء بغري املشهور هو اإلاإل ّنإو ،تا اجتهاد فيه

 . ْلمَّأفت ،هو قليٌلو ،لوفأوالشجاعة على خمالفة امل ،اجلهد

 

 ي دائرة  ن يتّمأمنا ينبغي إي الفقيه للحكم الشرعي تصّد ّنإ :ومثرة القول

دلة اتاجتهادية ملواجهة وذلك بالعمل باأل ،تا احلكم الظاهري ،احلكم الواقعي

ر السريع للعالقات اليت يشهدها التطوُّ ،الوقائع اتاجتماعية واتاقتصادية والسياسية

دلة وعدم اتاكتفاء باستنباط احلكم الظاهري  ي حدود األ ،جتماعية وحاجاتهااتا

 ؛اليت تا تستطيع مواكبة الوقائع غري املتناهية للمجتمعني املدني والسياسي ،الفقاهتية

لغاء للتشريع إمنا هو إاتاحتياط أو  بناء الوظائف الشرعية والعملية على الرباءة ّنأل

الرتخيص  ي مقابل احلكم  إذ ؛هة التطور اتاجتماعيونكوص عن مواج ،سالمياإل

 ،بسبب فوات مالكات احلكم الواقعي ؛ضرار بهابل واإل ،الواقعي تفويت للمصلحة

بينما ميكن صدوره من الشارع الوضعي.  ،تا يصدر عن الشارع احلكيم ،وهو قبيٌح

احلرج  ي إىل  يّدويؤ ،نسانيةد احلياة اإلقامة احلكم الشرعي على اتاحتياط يعقِّإ ّنإو

ع املصاحل الشرعية مبا ا التخيري فيضيِّّمأج. َروما جعل اهلل تعاىل  ي الدين من َح ،الدين

ما أو ،ه خيتلط بالرباءةّنإذا ورد  ي احلكم الشرعي فإما اتاستصحاب فأينفع الناس. و

 ،عمل الفقيه وهي حمّل ،نه ينتقل من القضية احلقيقيةإذا ورد  ي موضوع احلكم فإ

ابتداع قواعد إىل  ن الفقيه مضطرٌّإوهي من عمل اخلبري. ولذا ف ،ةالقضية اخلارجّيإىل 

أو  ؛مجاع املنقولمجاع واإلية الشهرة كمفهوم جديد مقابل اإلكحّج ،صولية جديدةأ



• 

 االجتهاد والتجديد 11

اجنبار السند بعمل الفقهاء  وتعميم ،صحابجرب اخلرب الضعيف السند بعمل األإىل 

عراضهم إبل وتوهني اخلرب الصحيح ب ،للنّص هم اخلاّصليشمل اجنبار الدتالة بفهم

على يد املدرسة احلديثة األصول  ثة  ي علمن هذه القواعد املستحَدْهعنه. ورغم َو

 ،ي املسلمات الفقهيةخلشية الفقيه من تعّد ؛نها بقيت رائجة  ي الفقهأ تّاإ ،نصاريلأل

 علي لالجتهاد. وهذا هو الغلق الف .واحلرص على احملافظة على املوروث

واتاستدتال  ،العمومات اتاجتهاديةإىل  وقد واجه اجلمهور اتانسداد بالرجوع

تا ميكن  ًان  ي ذلك تشريعأمامية بينما ترى اإل .بالقياس باحلكمةوبالسرية العقالئية 

 ،تها الذاتية بذاتهااليت تا متلك حّج ،عةواستبدلوها بسرية املتشرِّ ،ن ينهض بهأللفقيه 

ن تكون هذه أون صولّيالشارع. بل يشرتط األإمضاء  باعتبارها كاشفة عن ماّنإو

سرية  أّنهلا. وتا خيفى  إمضاًء ليكون سكوته عنها ؛السرية معاصرة للمعصوم

وتا  ،ةة تقريرّيها تا خترج عن كونها سّنّنإاملعصوم فإمضاء  ريد منهاأ ْنإعة املتشرِّ

ريد بها سرية غري املعصوم أ ْنإو ؛للتشريع ًاضافّيإ حوال مصدرًاي حال من األأتكون ب

حشرها ضمن مفردات  ذا مّتإ تّاإ ،ن متلك حجتها الذاتيةأنها تا ميكن إمن الفقهاء ف

مجاع. ولذا تا ميكن اتاطمئنان لسرية ية اإلوبالتالي مشوهلا بتضاعيف حّج ،مجاعاإل

تها يولعدم حّج ،ولاأل مبعاصرتها لزمن املعصوم باملعنى ،لعدم الوثوق بها ؛عةاملتشرِّ

ة ومالكها ن روح الكاشفّيأل ؛مجاعت مبفهوم اإلى لو اندكَّحّت ،الذاتية باملعنى الثاني

ما يصعب  تا على اليقني. فكثريًا ،عة قائمة على اتاحتمالمجاع وسرية املتشرِّ ي اإل

ام مأخرى. وتا يبقى أومعارضتها بغري املشهور من جهة  ،فهم اختالف الفتوى من جهة

حدى املرتكزات إالذي تا خيلو من  ،اللجوء لسرية العقالء بالدليل العقلي تّاإالفقيه 

 الشرعية. 

وا للظهور واطمأّن ،ومل يبذل الفقهاء اجلهد  ي توظيف الظهور العر ي للنّص

اليت تا ختلو من مدخليتها  ي  ،خرىغفلوا دور الزمان واملكان والعوامل األأف ،اللفظي

 سلوكودور التكنولوجيا  ي تغيري  ،ر اهلائل للعالقات اتاجتماعيةالتطوُّ اتاستنباط رغم

موا بعض خصوصيات اخلرب ليشمل فراد واجلماعات  ي العبادات واملعامالت. فعمَّاأل

 ،ص الواردة املورد تا ختصِّوبقيت خصوصّي ،احلادثات على اختالف ظروفها كّل

طار إكوا مناسبة احلكم واملوضوع  ي دِرة املورد. ومل ُيموا الوارد رغم خصوصّيفعمَّ
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 ىل من جلب املنافع. ْوَأدرء املفاسد  ّنأالقائم على  ،الفهم اتاجتماعي للنّص

 : التالين يستعني بالدليل العقلي  ي عملية اتاستنباط من خالل أوميكن للفقيه 

 .أـ استنباط احلكم الواقعي من اجموعة القواعد الفقهية بدتالة عموم اللفظ

منا بدتالة إو ،وليس مباحًا بالرباءة الشرعية ،(تا ضرر)م بقاعدة فالتدخني حمرَّ

ب الكربون ن النيكوتني يرسِّإو .تا احتماتًا قطعًا ،ًاصحّي اتاقتضاء. فالتدخني مضرٌّ

 ،خرينباآل كذلك قطعًا وهو مضرٌّ .مراض اليت تنجم عنهعن األ فضاًل ،على الرئتني

ث التلوُّإىل  ضافةإبالعرض، أو  للصحبة تّاإرين به ثِّأذنب للمت بالتدخني السليب الذي تا

ة حمتويات ناهيك عن اجهولّي ،و ي البيئة ،ماكن املغلقةالذي حيدثه الدخان  ي األ

 ،رهاق اتاقتصاد الوطين باسترياد نفايات الدول الصناعيةإعن  وفضاًل ،علبة السجائر

أّن خرى. فهل لدول األإىل اوتصديره  ،دانها ي بل اليت دأبت على منع التدخني تدرجييًا

وما هو  ؟لعدم النقل ؛ويبيح التدخني ،وارد اتاهتمام بهذه احلقائق ليس  ياجملتهد 

للحرية  دًاأيكون مقيِّ ؟ةماكن العاّمحكم القانون الوضعي مبنع التدخني  ي األ

ى م يضطر الفقيه على محله علأ ،م سيكون خمالفًا حلكم الشرعأ ،الشخصية

فتاء هذا اإل كثر عندما يندّكأخرى تستعر املشكلة أومن جهة  ؟العنوان الثانوي

ه  ي اجملالس التشريعية شّدأق باتاستنساخ، حيث اجلدل اليوم على ة خطرية تتعلَّبقضّي

خالقية النامجة عن مة حول النتائج القانونية واتاجتماعية واألوالعلمية  ي الدول املتقّد

خ منه، بينما الفقيه ينأى عن هذه وصلته بالشخص املستنَس ،خَسوجود الشخص املستن

 و ي هذا تعطيٌل .بناًء على الرباءة الشرعية ؛وببساطة يفيت بعدم احلرمة ،املشاكل

 للشريعة. 

بتخريج املناط خترجيًا  ،ةط العّلب ـ استنباط احلكم الواقعي بالقياس مستنَب

ة حتريم اخلمر هو ة. فعّله  ي هذا املقام حّجّنإة فية القطع ذاتّيًا. وملا كانت حّجقطعّي

مسكر على اخلمر  ي  فيقيس الفقيه كّل ،وتا العنبية ،تا السيولة ،سكاراإل

ة هي  ي حتريم من غريهما. فالعّلأو  من الشعريأو  مأخوذ من العنبكان أسواء  ،حترميه

ما ختريج أتماثالن. تا م ،سكارفالعنب والشعري متشابهان  ي اإل ،تا التماثل ،التشابه

وتا  ،م عقليةأنقلية كانت  ،خرىحكام الظنية األن األأفشأنه ش ،تا قطعًا ،ًااملناط ظّن

ة ليفسح اجملال على العّل ينحصر بالقياس دون غريه. ويعود سكوت الشارع عن النّص
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زمان وحاجات اتاجتماع. ويكفي  ي ر األللفقيه للبحث عنها حسب مقتضى احلال وتطّو

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تَا َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َوِإْن ﴿وله تعاىل: ذلك ق

 (. 102 )املائدة: ﴾َتْسَأُلوا َعْنَها ِحنَي ُيَنزَُّل اْلُقْرآُن ُتْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعْنَها

ة فرق بني القياس بالعّلوال .ج ـ استنباط احلكم الواقعي بالقياس باحلكمة

ن تكون أاليت ميكن  ،خبالف احلكمة ،ن العلة منضبطةأالقياس باحلكمة و

أو  ،ة القياس منضبط العلةتها كحّجوتكون حّج ،كالطهارة  ي الوضوء ،منضبطة

 ،اليت يدركها الفقيه بناء على ذوقه اتاجتهادي ،ن يكون مالكها مقاصد الشريعةأ

جزاء غسال على الواجب منها  ي اإلقياس مجيع األ :ومنهاكذوقه  ي استنباط العلة، 

ن اتاستنباط عن أن يفهم أاحلكمة  ي اجلميع هي التطهري. وتا ينبغي  ّنأل ؛عن الوضوء

منا يقوم على مرتكز إاستنباط بدون ضابط شرعي، و هوطريق مقاصد الشريعة 

 ،ثابة منضبطةوهي بهذه امل ،ية الوضوءآعليها  ي  فاحلكمة منصوٌص .شرعي نقلي

سل  ي مجيع م  ي الُغاملاء املستخَد ّنإذ إ ؛غسال  ي التطهريوصاحلة لشموهلا سائر األ

وهذا هو  .جزي  ي غريهن ُيأفكما جيزي  ي الغسل الواجب جيب  ،غسال واحدهذه األ

غسال اجزية عن فتكون األ ذا كانت مقدمة الواجب واجبة عقاًلإو .منطق العقالء

وسع لدى الفقيه من باب أ. وباب احلكمة تا نقاًل ،لصحة الصالة عقاًل ؛الوضوء مطلقًا

 احلكم الواقعي بناًءإىل  لعليها لتمكينه من التوصُّ فسكت الشارع عن النّص ،ةالعّل

 تا على مقتضيات ضيق النصوص.  ،على مقتضيات الواقع

ن اخلصوصية أل ؛اخلاّص تا بالظّن ،املطلق بالظّن حاد عمٌلن اتاستنباط باآلإد ـ 

 ،و ي هذا دوٌر .خبار ذاتهاة على هذه األحاد مبنّيخبار اآلأاليت يستند عليها العاملون ب

 ،ن كتب الرجال متناقضةأة خاّصو ،يما العمل بقول الثقة فهو بدوره ظّنأ. ووهو باطٌل

 ،تا بالنّص ،الروايات منقولة باملعنى ّنإىل أضافة إعلى هذه الثقة.  وتا تبعث كثريًا

 ها. عنن يسقط اتاعتبار أنه أهذا من شو

 ،من جهة غلبة خمالفته للواقع ،ن املنع من العمل بالقياس طريقّيأذا قيل بإهـ ـ و

ن إ :العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع، فجوابه ّنأل ؛النهي عنه موضوعي ّنأو

ن أنه شأش ،لعدم العلم ؛حكم العقل  ي حالة اتانسداد يكون بالعمل بالطاعة الظنية

ميكن املنع عن العمل بالعلم حال  العمل بالطاعة العملية  ي حال اتانفتاح. وكما تا
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ن جواز أل ؛ىلْوَأومن باب  ، ي حال اتانسداد نه تا ميكن املنع عن الظّنإاتانفتاح ف

مكان املنع عن العمل إوهو غري قابل للتخصيص. ولو فرض  ،منهما عقلّي العمل بكلٍّ

ن معرفة أل ؛مارات الظنية غري العمليةاتانسداد جلرى ذلك  ي غريه من األبالقياس حال 

اه مبنزلة ا اعترب الشارع مؤّدمّم ،بل بغريه ،ينحصر بالعلم وحده احلكم الشرعي تا

 ن القطع. أنه شأش ،الواقع

ذاتها  ها  ي حّدّنأل ؛ببطالن اتاستنباط بالقياس بالروايات الناهية عنه و ـ تا حيتّج

 النّص ّنأل ؛حٌدأتا يقول به و ،حممولة على القياس  ي مقابل النّص هيو ،حادمن اآل

القياس شاع عند  ّنأة خاّصوبليس، إكقياس  ،من باب احلكومة ؛مانع من القياس

على محل الروايات الناهية عن القياس معه ا ميكن م ،اجلمهور زمن وجود املعصوم

 فال يعّم ،حبالة اتانفتاح لقياس خمصوٌصن املنع عن العمل باأل ؛وجود املعصوم فقط

على   ي مقام الرّد أّنهاة على املنع عن العمل به خبار الداّلألحالة اتانسداد. والظاهر من ا

عماله  ي أبطالن  ّنأو ،ئمةاألإىل  مكان الرجوعإو ،العاملني به مع انفتاح باب العلم

مارات دلة واأللوجود األ ؛عمالهأإىل  جلاء واتاضطرارمنا هو من جهة عدم اإلإالشريعة 

خر أقرب منه آذا فرض عدم وجود طريق إو .ولذا صار بطالن العمل به ضروريًا .العملية

 . (40)فال استبعاد  ي جواز العمل به

ة عند عموم الفقهاء ترتكز على الثقافة اتاجتهادّي ّنإ :وصفوة القول  ي هذا

 ،وصورتها اخلارجية  ي حركتها ،املادة  ي شكلها يالذي حياك ي،رسطاملنطق األ

 ،خبالف املنطق اجلدلي ،رهارها وتغيُّة وتطّوة املاّدوتا يوغل  ي ماهّي ،و ي سكونها

هلا. فالصالة عند الفقيه سرارها وحتّوأسبابها وعللها وأل كيان املادة ملعرفة الذي حيلِّ

هي جتزي ، فرًاوليست بالضرورة تأمُّاًل وتذكُّ ،ية وذكررسطي حركات ماّداأل

ن مجعت إ ،رسطية طقس من الطقوسالصالة األ ّنأل ؛مّتأكانت بهما  ْنإو ،بدونهما

تا  ،ا الصالة عند العارف باهلل فهي عبادٌةّمأها اجزية. ّنإت شروطها فركانها وصّحأ

قباله إو ،فاد حضور القلب فيهاأة جيزي منها فقط ما ة روحّيلّيّمأها رياضة تّنأل ؛طقس

 ، ي حالة متصاعدة من الشهود الروحي والرضا باهلل من جهة ،على اهلل تعاىل

)الصالة تنهى عن الفحشاء  ّنأل ؛خرىأوالعصمة عن الوقوع  ي اخلطيئة من جهة 

فهي  ي  ،عن السقوط فيها فضاًل ،ومتنع النفس عن العزم عن اخلطيئة ،واملنكر(
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الباعث  ،هلياإل احلّب ةنسان وخالقه  ي معشوقّياملنطق اجلدلي حركة التناجي بني اإل

ة ذات ّيئد رياضة فيزياوليست اجّر ،وبالربوبية القصوى ،هلّيعلى اتانبهار باجلمال اإل

فتاء باحلكم ة. و ي ضوء هذا الفرق  ي املنهج بني املنطقني يكون اإلفوائد بدنّي

ومن  ،كان له ظاهر ْنإرسطي باستخراجه من ظاهر اللفظ الشرعي  ي املنطق األ

 ر النّصتعذَّ ْنإيات والنصوص. فكان ظاهره تا يسري  ي سياق احملكم من اآل ْنإتاويله 

فتاء  ي املنطق اجلدلي فيقوم على استجالء مقاصد ما اإلأالرباءة. إىل  صار الفقيه

فتاء ن اإلأل ؛مل توجد ْنإ وبالدليل العقلي املستقّل ،وجدت ْنإالشريعة عرب النصوص 

 ،ة وتربوية ومجالية تبتغي دفع مفسدة وجلب منفعةباحلكم الشرعي وسيلة اجتماعي

فتاء رسطي الذي يعترب اإلذاتها. خبالف احلال  ي املنطق األ  ي حدِّ فهي ليست غايًة

ة وليس قضّي ،ةة حقيقّية يكون احلكم الشرعي فيها قضّيية منطقّيوظيفة فّن

نية. بينما الفقيه ف  ي الثاوغري موظَّ ،وىلف  ي األرسطي موظَّة. فالفقيه األخارجّي

و ي مجال الذات  ،سرارهاأدائها وأوبواعث  ،ل  ي مجال ماهية املادةّمأاجلدلي يت

ب من السعي وتا يتهيَّ ،سرار الشريعة ومداركهاأفيبحث  ي  ،هلية وحكمتهاإل

بدعوى قصور  ؛سرارب من استنطاق هذه األرسطي يتهيَّليها، بينما الفقيه األإللوصول 

كما يفيت  ،ه القطعيةية التدخني رغم مضاّرفيفيت حبّل ،سرارهذه األدراك إالعقل عن 

تشابه املخاطر النامجة إىل  دون النظر ،دامت ليست من املسكرات رات ماية املخّدحبّل

ضرار بسبب حجم األ ؛وقياس اخلدر على السكر  ي التحريم ،عنهما  ي نظر العقالء

 .بل اتاعتقاد ،ن العقل هو مالك التكليفأجملتمع منهما. مع العلم االيت تصيب الفرد و

وقد يكون  ،مور غري القطعيةدراك هذه املخاطر من األإ ّنأب الفقيه هو ووجه تهيُّ

احلكم  ّنإو ،ا تا يدركه العقلخر مّمآ رسطي شيئًاالتحريم  ي نظر الفقيه األ

الشريعة ن أقررنا بأذا إوليست قضية حقيقية معنية بالواقع. و ،الشرعي قضية خارجية

إىل بالنظر  ؛قرار بدور العقل  ي اتاجتهادمن اإل سالمية هي خامتة الشرائع فال بّداإل

ر اتاجتماعي بات التطّومتطّل نوتا ميكن انتظار الوحي ليجيب ع ،انقطاع الوحي

ينتظر رسالة أو  ؛ن يعطى للعقل دوره  ي اتاستنباطأا ّمإ هذه احلالة  يو .والتكنولوجي

ففي حالة هذا اتانسداد من العلم  تّاإو ؛ر اتاجتماعيقتضيات التطّوجديدة تستجيب مل

غ لعزوف مسوِّ ّيألقبح العقاب بال بيان. ومن هنا تا جند  ؛التكليفتا يستمّر ي النّص
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زمان  هذه الشريعة صاحلة لكّل ّنأون بوهم يقّر ،املستقّل الفقهاء عن الدليل العقلّي

من  ؛قرار باملالزمة بينه وبني احلكم الشرعياإل ي هذه احلالة من  بّد ومكان. وتا

ن أوتا ينبغي  .جل معرفة احلكم الشرعي  ي مجيع قضايا الفرد واجملتمع والدولةأ

حكام العبادات واملكاسب أتقتصر مباحث اخلارج على املباحث التقليدية  ي 

رية عند معذِّدور الفقيه تا ينتهي  ّنإو .شبعها الفقهاء سنني من البحثأاليت  ،سرةواأل

منا الفقيه إة عند عدمه، والوظيفة العملّيأو  ،النّص ي مقابل زيته منجِّأو  التكليف

غرض  ّنأل ؛تا احلكم الظاهري ،ي عن احلكم الواقعيبالتحّرـ قبل غريه ـ ف مكلَّ

 ،ق اتاجتماع والعمرانساسها يتحقَّأاليت على  ،الشرائع هو كشف املصاحل الشرعية

زية مبجرد قطع وتا باملنجِّ ،لعدم وجود احلكم الواقعي ؛ريةالعمل باملعذِّ تا ،والعمل بها

 ،ة اليوم من حتقيق نهضتهاّمن األفلن تتمكَّ تّاإالنظر عن الواقع، و بغّض، القاطع

من  ؛والفساد الذي ينخر  ي كيانها ،مراضها اتاجتماعيةأو ،فاتها النفسيةآومعاجلة 

 مة.املتقّدمم خذ مكانتها بني األأن تأجل أ
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 التأسيس األصولي للنظرية الدستورية عند النائيين

 لبحثاالتحديدات النظرية لفرضية 
 

 

وضع اآلراء اإلجرائية والفكر النظري الدستوري  (التأسيس األصوليـ )نقصد ب

إىل  اإلشارة تأسيس يراد به أيضًاواستخدامنا لفظ ال .على أسس كفيلة مبشروعيته

اجموعة »ونريد باألصول  .( لذات األدلة على ذات املدلولةعدم وجود )سوابق استدتالي

 ،^ة أهل البيترة مبعناها الشامل لسّناملطهَّ ةلسّنااآليات القرآنية واملرويات من 

لتها على اليت تصلح نصوصًا تقع دتا ،ومعطيات املسالك العقلية ،مجاعاتومقتضى اإل

 . «مشروعية التأسيس النظري

ر النظري الذي ينطلق من رىى التصّو (نظرية): نريد بلفظ النظرية الدستورية

ب ي مركَّنها حكم كّلإعقائدية، وله أركان وشروط وموانع، أي أو  كربى فلسفية

 ،دمبوضوع حمدَّ ةله صل يصلح جلمع ما ،من اجموعة من األحكام اجلزئية التفصيلية

 نا استخدامه لتفسري الوقائع. ميكن

وحقوق  ،د سلطات احلاكمأما الدستور فهو القانون األعلى  ي البالد الذي حيّد

ات سلطاتها، وأسلوبها اتاجتماعي وصالحّي ،احملكومني، وطبيعة الدولة وعالقاتها

 واتاقتصادي. 

املثبتة لشرعية الدولة  ةصوليالكشف عن األسس األإىل  ويهدف هذا البحث
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ة  ي لها كاشفًا مدى جناح هذه األدّلوحيلِّ ،كما جاءت عند النائيين ،دستوريةال

 ة الربملانية. الربهنة على مشروعية األطروحة الدستورّي

 سواء على مستوى الفرد ،ن احلكم الفقهيأضابطة الفقه اإلسالمي دائمًا  ألّن

من أو  لنوازلات اسواء كان من مستجّد ،على مستوى سلوك الدولةأو  اجملتمعأو 

استحسانًا  قول بال دليل يعّد صولي فأيُّن يشفع بالدليل األأجيب  ،حكام املعروفةاأل

على  ةصوليته األم أدّليقّد النائيين بأْن شيخلذلك اعتنى ال .مردودًا  ي عرف الفقهاء

زًا  ي عامل أطبقت عليه معطيات غلق اليت اعتربت ابتكارًا ممّي ،أطروحته الدستورية

وحكمها بالفهم التارخيي  ،تهاد، والتعامل التقليدي مع الوقائع احلاضرةاتاج

كان يعاني من  زمانّي فقد أخرج النائيين أطروحته  ي ظرٍف .والتقليدي للفقهاء

 مزدوج ذي وجهني:  ولقد استجاب النائيين لتحدٍّ .يات كثريةحتّد

اق التفكري  ي منط : قبول الشيعة البقاء خارج الفعل التارخيي، وخارج نطلاألّو

انتظار اإلمام »حتت مقولة  ،ن يكونوا تابعني لغريهمأالدولة احلاكمة، ورضوا 

راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت  كّل» ملا رواه الكليين أّن ؛«#املنتظر

العاملي  ي  ّرمن سبعة عشر حديثًا نقلها أيضًا احُل وهو واحٌد .(1)«يعبد من دون اهلل تعاىل

 ،مرتكزات راسخةإىل  لت عندهماليت حتوَّ، فإخراجهم من هذه احلالة .(2)وسائلال

من السنني وقرنني مل يقارب أغلب فقهاء  لٍفأ أّنه  يتا سيما وأمر  ي غاية الصعوبة، 

وعلى حذر  ،إتا ملامًا ،حكام اإلدارة العامة للدولة واجملتمعأالشيعة قضايا السلطة و

الشيعة مل يقاربوا قضايا  إّن :وخالصة القول .«من السلطان التقية» ة:حتت مقول ،شديد

تا على مستوى الفكر واحلوار مع اآلخر, وتا على  ،احلكومة والسلطة وإدارة الدولة

وحينما  .بالقانون الدستوري والدولي ةحكام والقوانني اليت هلا صلمستوى الفقه واأل

لت  ي الفقه ن تلك املذاهب قد توغَّأننا سنجد إمع فقه املذاهب األخرى ف ةجنري مقارن

فيما كان فقه الشيعة فقه اجملتمع الذي  ،حكام السلطانيةفت  ي األوصنَّ ،السلطاني

 ،ي عزم على عدم اتاعرتاف بالوضع السياسي السائدذال ،تا يعرتف بشرعية السلطة

وهو  .«ةدولة اإلمام احلّج»هو  ،لم بدياًل جاهزًا، سوى بديل مؤجَّقدِّي ْنأدون  لكْن

واإلشكال  .ل ومفتوح على األزمنة البعيدةما بديل مؤجَّّنإى، مسّم ليس بدياًل بأجٍل

يظهر . وو ي ضرورة بناء الدولة على أسس العقيدة الشيعية ،يبقى دائمًا  ي احلاضر
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ألنها من  ؛(7)قامة صالة اجلمعة  ي عصر الغيبةذلك  ي فتوى السيد املرتضى حبرمة إ

 . مامصات اإلخمصَّ

سالمي ألسلوب د(  ي عموم الفكر اإل: هو عدم وجود )بديل نظري حمدَّالثاني

كالشورى والبيعة وضرورة  ،يات أصوليةفهناك كّل .اإلدارة العامة للدولة واجملتمع

ته هيكاًل نظريًا كاماًل ليس  ي الرتاث اإلسالمي برّم مام لكل عصر، لكْنإوجود 

وحقوق  ،وصالحيتها ،يعة تلك السلطاتوطب ،لطبيعة السلطة وشكلها وسلطتها

، ةل  ي سلطة بين أمياملتمثِّ ،نموذج العملي التارخييال وأّما .ساتفراد واملؤّساأل

سالمي لعدم تطابقه مع الفهم اإل ؛ساسًا مرجعيًاأفال يصلح  ،نيني، والعثمانّيوالعباسّي

جنازات اإلصالح إو مام تطوراتأساسًا تطبيقيًا أوتا  ،الصحيح للسلطة وحقوق املواطنة

فاق الناس آالذي بانت مالمح جناحه  ي  ،با والغربوالسياسي الذي حصل  ي أور

 تّاإنه تا ميكن التخلص من اتاستبداد التارخيي أعنه  ةفصارت املعادلة الناجت ة،واضح

فما هو البديل ألمناط اتاستبداد املزمن  ي عاملنا اإلسالمي؟  .بالتفكري اخلالق بالبديل

وكان  ،النائيين شيخاملعرفية واتاجتماعية والعقائدية اشتغل ال ةشكاليهذه اإلعلى 

م األدلة الكافية ن يقدِّأو ،م مسوغات علمية ألطروحة الدولة الدستوريةن يقدِّأ عليه

عدم اتاقرتاب من مقولة احلكم » يأ ،اليت تعادل تراكم املألوف عند الناس

 ةم األدلة الكافية على مشروعين يقدِّأو ،وللروايات الكثرية  ي ذلك ،«والسلطة

ن يكون األمنوذج  ي بلد من بلدان العامل أويراد له  ،اعتماد منوذج نشأ  ي الغرب

من خالل عرض  ،طروحه تيارًا مساندًا هلا من الفقهاءر هلذه األن يوفِّأو ،اإلسالمي

 الكافية إلقناعهم. األصولية  ةاألدّل

 ،ده من دراسات سابقةا يؤيِّإىل م ْرنه مل يِشأد جي ةطروحيقرأ األ ْنن َمأبيد 

، (6)ة النراقي  ي عوائد األياموأدّل ،(2)راء القطيفيآو ،(4)ق الكركياحملّق ةخراجي :مثل

والسيد حبر العلوم  ي بلغة  ،(3)وصاحب اجلواهر ،راء الشيخ جعفر كشف الغطاءآو

 . (8)الفقيه

واليت رمبا  ،ك احملاوتات اليت سبقتهتلإىل  م أطروحته دون اإلشارةنه قدَّإبل 

 تقارب رىيته. 

 ،حلديث عن أطروحة النائيين جتيب عن اجموعة تساىتات يطرحها عصرناان إ
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 هي: و

ى نتحدث عن حّت لدينا فكرًا سياسيًا إسالميًا إّن :هل ميكننا القول بيقنيـ 1

 ره؟ تطّو

معطى هو أو  القرآني( ج النّص)منَتهو هل الفكر السياسي اإلسالمي ـ 2

 التجربة النبوية؟ 

 ىتلّق |هنشاطًا دعويًا، أم أّن |هل كان نشاط الرسول األكرمـ 7

حبيث  ،نساني شاملإف بتبليغها كمشروع حضاري وكلِّ ،وجّل الرسالة من اهلل عّز

 ًا منه؟. يكون اجلانب السياسي جزءًا مهّم

ة اإلصالح نه نظرّيأم ، أ«ة إدارة الدولةنظرّي»هل يعين الفكر السياسي فقط ـ 4

سواء كان من موقع مقاومة الطغيان )الفكر السياسي  ،والتصحيح احلضاري

 )نظرية احلكم الصاحل(؟  دارة الدولةإمن موقع  مأ للمعارضة(

زًا ذا متميِّ «منوذجًا سياسيًا»هل أفرزت التجربة السياسية اإلسالمية الرمسية ـ 2

ما تا سّيو ،ةاعرتاف من املسلمني كاّف حمّلمسات ومالمح واضحة؟ وهل هذه التجربة 

  ؟ذا أخذنا باتاعتبار ما رافقها من قمع واستبداد ومصادرة للحقوق واحلرياتإ

كاألزهر والنجف  ،ة  ي العامل اإلسالميمت احلواضر العلمّيهل قدَّـ 6

ة أم استغرقتها الدراسات الفقهيي، بديلة للنموذج الرمس ةنظرية عمل سياسي ،والزيتونة

  ؟التقليديةأو  صية احملضةواألصولية والدراسات التخصُّ

وعلى بعضها ستدور  ،ر  ي الفكر السياسيعلى هذه األسئلة تدور أوراق التطوُّ

  .هذه الورقة

تعامل معه بوصفه للن اتاعتقاد الربهاني باإلسالم دينًا خامتًا تا يتيح اجاتًا إ

اليت  ، األصل كلمة اهلل اخلامتة لإلنسانألنه  ي ؛«مشروعًا أخالقيًا غيبيًا أخرويًا»

  .اليت تنظم حركة اإلنسان ،حكامهأتكون سعادته حصيلة تطبيق 

لذلك أجد من  .سالمياجلانب السياسي جزءًا أساسًا من املشروع اإل ويعّد 

 ي اإلسالم فكرًا سياسيًا طاملا تعاملنا  ّنأإثبات إىل  إننا حباجة :العيب املنهجي القول

 ج النّصهذا النمط من الفكر قطعًا هو منَت ثم إّن .صفه مشروعًا حضاريًامعه بو

ث عن الطاعة هلل سبحانه، اآليات الشريفة اليت تتحّد وذلك من خالل كّل ؛القرآني
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وكذلك اآليات اليت تتحدث عن البيعة،  ،تلك الطاعة املطلقة ،األمر يوألول ،ولرسوله

 من النصوص اآلمرة ببناء الدولة وإدارة اجملتمع. ، إىل غريها واحلكم مبا أنزل اهلل...

وتا  ،سة لإللزام واتالتزام باملوقف العاّممن النصوص املؤسِّ هذه اآليات تعّد ّنإ

وأفعاله  |ن أقوال النيّبأاألصول  وألنه قد ثبت  ي علم .سيما املوقف السياسي

 ،والبيان والتأسيسألغراض اإلفادة من التفصيل ، وومرجعية ملزمة ،ةوتقريراته حّج

ي هي جتربة الكتلة السياسية اليت هلا عقيدتها ها املّكالتجربة النبوية  ي شّق ّنإف

ومنهجها ورىاها وتفضيالتها اتاجتماعية واتاقتصادية والسياسية، وهلا قيادتها 

إىل  واهلجرة ،كالتظاهر واتاعتصام ،وانضباطها السياسي، وهلا فعالياتها السياسية

والدخول  ي حوارات  ،والطواف على القبائل لنشر الفكر اجلديد ،ملدينة()احلبشة وا

جاه تشكيل جتد حركة منظمة باّت |ثم  ي سريته .مع الناس ةقناعيإوحماوتات 

 فيكون الشّق ،الثاني جتربة )املدينة( ليكون الشّق ،كيان سياسي جديد  ي املدينة

أسيس القضاء والرقابة والعالقات وت ،إدارة الدولة واجملتمع الذي هو شّق ،املدني

ح عن كيان اإلسالم إزاء العدوان اجلاهلي اخلارجية، وممارسة مهام الدفاع املسلَّ

وإعادة بناء اجملتمع  ،وتوزيع الثروة ،كمعاهدة احلديبية ،وعقد املعاهدات ،راملتكرِّ

 ة.على أسس عقائدّي

وأبرز وثيقة هلذه  .نةل بنية الفكر السياسي اإلسالمي  ي املديذلك يشكِّ كّل

 . (9)«صحيفة املدينة»البنية 

هذه  ّنأإتا  ،نه نشاط دعوّيأ |حممد األصل  ي نشاط النيّب ّنأ صحيٌح

وهدف املشروع احلضاري خلق  ،الدعوة ملا كان هدفها تطبيق مشروع حضاري

ة ويتحمل مسؤولياته الفردي ،ةكاّف ةع حبقوقه التكرمييالذي يتمّت ،اإلنسان األمنوذج

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإتاَّ ﴿ :ق املفهوم القرآني للعبادةة، ليتحّقواجملتمعية كاّف

 .ي الطاعة املطلقة على وفق تاهوت التحرير، وليس على تاهوت اتاستبدادأ ،﴾ِلَيْعُبُدوِن

  ي غاية األهمية.  ن جانب املشروع السياسي يعّدإذلك ف لكّل

أننا ننظر له بوصفه جزءًا  إتّا ،حللقة األخرية من األديانأن اإلسالم هو ا صحيٌح

 .متتابعة ةصالحّيإلت موجات اليت مثَّ ،اتوجزءًا من تتابع النبّو ،من مسرية التوحيد

ن أر كان األنبياء حيملون مشروع البناء والتصحيح، وتا يتصّو فمنذ نوح وإبراهيم
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ن تنطلق من فكر أ بّد اليت تا ،اسيةتا يكون هذا املشروع مبنيًا على املمارسة السي

إلدارة  ×يق يوسفة ممارسة الصّدفقدميًا عرف تاريخ التجارب النبوّي .سياسي

 . دووجتارب سليمان وداو ،الدولة

على  إتّا ،مل جيتمع ملك األرض، ومل جيتمع الناس على ملك»قال الطربي: 

ود  ي التوراة جتربة ملوك، ودافاعتربت جتربة  .«وسليمان ؛وذي القرنني ؛النمرود :ثالثة

 ة سياسية. بينما هي  ي القرآن جتربة نبوّي

ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح ﴿قال تعاىل  ي حمكم كتابه اجمليد: 

ُقوَب َواأَلْسَباِط َوِعيَسى َوالنَِّبيِّنَي ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْع

 (. 167)النساء:  ﴾رًاَوَأيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبو

 *َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّْيَر َوُكنَّا َفاِعِلنَي ﴿: وجّل وقال عّز

 39)األنبياء:  ﴾ُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم َفَهْل َأْنُتْم َشاِكُروَنَوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َل

 (. 80ـ 

َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َوتَا ﴿وقال: 

 (. 26)ص:  ﴾...َتتَِّبْع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَّه

 ،(10)د فأصبح ملكًاود جالوت أقبل الناس على داووقال الطربي: فلما قتل داو

 للخالص من استبداد جالوت.  ؛م اجموعة من الناسد يتزعَّووكان داو

 ويوٌم ؛يقضي بني الناس يوٌم :ود ثالثة أياموكان لدا» :لونقل عن أمحد بن املفضَّ

 . (11)«لنسائه ويوٌم ؛خيلو لعبادة اهلل

الذي يتسم بالنزعة  ،ن اإلسالم حلقة  ي مشروع التوحيد التارخييأاخلالصة و

وطرق خالصه من الظلم واجلور  ،سواء  ي موقع تنظيم تطلعات اجملتمع ،التصحيحية

ويوفر  ،وهو حيقق للناس مصاحلهم ،دارة تطلعات اجملتمعإأو ي اجال  ،واتامتهان

 مقدمات سعادتهم 

 هـ يعّد10 /ذي احلجة  /18غدير  ي ن إعالن الإو ي اجال الفكر الشيعي ف

ص احلامل النوعي للتجربة احلضارية بشموهلا ألنه يشخِّ ؛إعالنًا سياسيًا رمسيًا بامتياز

 ،ع املذهيبورمبا على مقتضى هذا اإلعالن تبلور معنى التشيُّ .(12)|بعد النيّب

قد  ^ةئّمن األأك تلحظ ّنأزت مالحمه وقواعده وبنوده األساسية. ومن املدهش ومتيَّ
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مارسوا الفعاليات السياسية على مستوى املعارضة، ومارسوها على مستوى إدارة 

ة عمل سياسية للمعارضة على النهج اإلسالمي يفنتج عن )جتاربهم( نظر ،الدولة

كما نتج عنهم نظرية عمل سياسية إلدارة حكومة صاحلة على النهج  ،الشيعي

ن التجربة الشيعية أفرزت أمنوذجًا سياسيًا إ :لذلك ليس من العسري القول .اإلسالمي

 وذا مالمح واضحة، وخمتلفة عن النماذج األخرى.  ،زًامتميِّ

تعرضت  ،على ثرائها وعمقها وقوتها الذاتية والتارخيية ،ن هذه التجربةأبيد 

ل تيارًا ت متثِّلَّظو ،ع بقبول مجيع املسلمنيفلم تتمتَّ ،للعزل والتعتيم والطمس املنظم

 ،عترب ضمن املنظومة اإلسالميةاالذي  ،ًا ألمنوذج اتاستبداد التارخيي الرمسيرافض

 «النموذج السياسي»م هو اآلخر الذي مل يقدِّ ،يوعلى مستوى الفكر اتاسالمي السّن

مته حركات اإلسالم السياسي فخالصة ما قدَّ .فق على مشرتكاتهاملتَّأو  البديل

مون( شعار إعادة اخلالفة، و شعار )اإلسالم هو اإلخوان املسل /ي )حزب التحريرالسّن

نتبه )العامل اإلسالمي اولقد  .ن يكون إلعادة اخلالفة اجموعة آلياتأدون  ،(احلّل

با له والسين( من غفوته بعد غلق اتاجتهاد  ي القرن السادس اهلجري على وقع غزو أور

وفارق  ي  ،ومعر ي كبري منهجّي وصار وجهًا لوجه أمام حتدٍّ ،مطلع القرن الرابع عشر

 ومنها:  ،فوقع  ي حرية اإلجابة عن كثري من املشكالت ،املستوى املدني والسياسي

سواء  ي نزعته اتاستعمارية وعلومه  ،هل سريفض املسلمون الغرب كاماًلـ 1

 ،منه مما ينفعه ونويأخذ ،نوعًا من التمييز والفرز ونأم جير ،وأفكاره ومناهجه

  ؟مفعهما تا ين ونعَدوَي

دون حساب  ،حة مع الغرباملواجهة املسلَّإىل  ن يلجأ املسلمونأهل جيب ـ 2

  ؟إمكانيات الغربب مقارنًةإلمكانياتهم وقدراتهم 

ية اليت ستحكم بلدان العامل اإلسالمي بعد سقوط هل احلكومات احملّلـ 7

 ار؟ كّفأو  وهل احلاكمون مسلمون ؟اإلمرباطورية العثمانية حكومات مسلمة

الصحوة اإلسالمية من تطهري املعتقدات أو  هل تبدأ مسرية التصحيحـ 4

ليكون بعدها حتقيق  ،السلطة وإدارة اجملتمعإىل  وتصحيح العبادات، أم من الوصول

  ؟األمنوذج املطلوب

 اهلل عّزإىل  هل جيوز للمسلمني اعتماد الوسائل الغربية احلديثة  ي الدعوةـ 2
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يات ولدت لن هذه اآلأأم  ،والصحافة ،واجلمعيات املدنية ،صيغ األحزاب :مثل ،وجّل

  ؟من رحم ثقافة كافرة

قراطي إقرار املسلمني لغريهم من املخالفني وهل يقتضي القبول بنظام دميـ 6

اتاعرتاف السياسي اعرتاف بوجود  أّنأم  ،والرضا بشراكتهم السياسية ،ًاعقائدّي

  ؟اخلصم السياسيوتا يستلزم منه اتاعرتاف بشرعية  ،منافس

ي  ي رواق الفكر السياسي السّنمتثِّل هذه األسئلة تا تزال  كّل ّنإأقول: 

 ات يدور حوهلا احلوار والتجاذب واتاختالف. جدلّي

عن بعضها. ة جابات عميقة وثرّيإشرف م الفكر الشيعي من النجف األبينما قدَّ

ظريات أساسية لطبيعة م ثالث نقّد ةسالمية الشيعية للدولففي اجال الرىية اإل

 هي: و ،)األمنوذج السياسي(

 . «النائيين»النظرية الدستورية ـ 1

 . «اخلميين»نظرية وتاية الفقيه ـ 2

 . «السيستاني»نظرية وتاية اإلنسان على نفسه ـ 7

ة الشيعية وفق ما جاء  ي و ي هذا البحث سأتناول الرىية الدستورية اإلسالمّي

ن شاء اهلل نتناول بقية إحباث القادمة و ي األ .للشيخ النائيينالتنظري الفقهي واألصولي 

 النظريات. 

 ،با خاضت جتارب اجتماعية وسياسية عديدةون أورأبدءًا أريد أن أسجِّل 

ل من ن تقلِّأى استطاعت حّت ،وصححت أخطاءها بذاتها ،وقدمت تضحيات كربى

قت وبه حقَّ ،ي الربملانيحتقيق النظام الدستورإىل  بوصوهلا ،فواجع شقاء اإلنسان

تها وبتطورها ن جتتاح الشرق اإلسالمي مبدنّيأواستطاعت  ،القوية ةلدولامصداق 

العثمانية كطرف  ي  ةلدولاما قبل توريط تا سّيو ،قبل اجتياحه عسكريًا ،فكريًا

  .(م1918ـ  1914حمور خاسر  ي احلرب العاملية األوىل )

قراطي الربملاني خيار وبي الدميوج األورففي مطلع القرن العشرين كان النموذ

مني من املسلمني  ي اجلامعات الغربية خارج العامل اإلسالمي، النخب الثقافية واملتعلِّ

سالمي وقف الناس على شعوب العامل اإل «قراطيةوالدمي»بي ووحينما طرح البديل األور

 ؛للبديل باجلملةموقف رافض  :ثالثة مواقف ـ كما هو الديدن  ي اتاستجابات ـمنه 
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ل فيه وموقف تأمَّ ؛ته بال فحص ملدى مقبوليته  ي نسيج الرتاثوموقف يقبله على عاّل

  .رون فأخذوا منه املشرتك اإلنسانيالفالسفة واملفكِّ

فكانت أوائل السطور  ي رسالة التنزيه  ،النائيين من الفئة الثالثة شيخوكان ال

ن نظام العامل أمن  ،مجعأوعقالء العامل  ،فق عليه املسلمون مجيعًاّتاا تنطلق مّم

 . (17)ف على حكومة تدير أمور الناسيتوقَّ

حني  ،ي ما تقتضيه العقلية والطبيعيةأ ،«الضرورة»اتاستدتال بـ إىل  ستنداثم 

ن يكون منتزعًا  أبالضرورة أن نظام هذه احلكومة جيب  ومما هو معلوٌم» :قال

رة  ي وجوب حفظ بيضة وابة الشريعة املطهَّثم دخل على املوضوع من ب .(14)«منها

وأنها من شؤون اإلمامة، ثم انعطف على كيفية استيالء السلطان على  ،اإلسالم

منوذج أو ؛وهو أمنوذج اتاستبداد ،اتاستيالء بالغلبة :فوصف  ي ذلك أمنوذجني ،السلطة

اتاستبداد،  ضرارأوشرح صور و .(12)وهو أمنوذج املشروطة ،اتاستيالء باتاختيار احلّر

ز مييِّ جياد دستور واٍفإن من شروطه أوأوضح  ،ثم عرض فوائد األمنوذج الثاني

من عقالء  ةدومن شروطه إجياد جهة للمراقبة واحملاسبة تقوم بها هيئة مسدَّ ،الوظائف

اجمللس »اه مّس ،لعني على مقتضيات العصروعلمائها وخرباء احلقوق واملطَّ ةمألا

والتأكد من مطابقة  ،فات السلطة التنفيذيةمراقبة تصرُّ إليه الذي أوكل ،«النيابي

م مهام اجمللس وكان النائيين قد قسَّ .ومواد الدستور ،حكام الشريعةالقوانني أل

 هما: ،قسمنيإىل  القوانني النيابي  ي سّن

 ل الشريعة ببيانه. فهذا تتكفَّ ،: ما وجد له نّصلاألّو

وهو  ،)أهل اتاختصاص واخلربة(إىل  و موكوٌلفه ،: ما مل يوجد فيه نّصالثاني

 . (16)، والعكس بالعكسمصلحة صّحإىل  ىما أّد فكلُّ ،للمصاحل تابٌع

ما مشروعية نظارة هذه أ»قال: ف ،هذا النموذج ةإثبات مشروعيإىل  نتقلاثم 

فأما على  .«ي واجلعفريطبقًا للمذهبني السّن تها موجودٌة،صة فأدّلاهليئة املتخّص

والعقد  والعقد فهؤتاء هم أهل احلّل ا كانت األمور تناط بأهل احلّلي فلّمالسّن املذهب

بالنواب  ًةاألمور ملا كانت منوط ّنإ)أي أعضاء اجمللس النيابي(. وعلى املذهب الشيعي ف

بة على فيكفي لتحقيق املشروعية املطلوبة اشتمال اهليئة املنتَد»ني  ي عصر الغيبة العاّم

لعني على ومعهم أهل اخلربة املطَّ ،(13)«املأذونني من قبلهمأو  دين العدول،ة من اجملتهعّد
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  أحوال العصر. 

     

املركوزات الذهنية عند الناس حول احلكومة والسلطة ( القبلياتـ )أقصد ب 

تنزيه »زة وقبل صدور الوثيقة السياسية املتميِّ .طروحه النائيينأوالرىية السياسية قبل 

 هما:  ،كان الفقه الشيعي على موقفني «ةوتنبيه األّم ةاملّل

ألن مفهوم  ؛أشكاله ن العمل السياسي مطلقًا بكّلم: موقفه املعروف لّواأل

 .، وهو مشهور املذهب#مام الغائباإل من مهاّمهي  «دارةإأو  تشكياًل»الدولة 

 ،عصر النائيينإىل  املفيد من ،كتابات اجتهدي الشيعة  ين نلتمس ذلك أوميكننا 

والوتاية  ،وجوائز السلطانات، ر ي مباحث صالة اجلمعة، والقضاء واحلدود والتعزي

راء للفقهاء حول آنه قد ظهرت  ي القرن العاشر أ .. صحيٌح.من احلاكم اجلائر

راء احملقق آكما هي  ،ل من الفقيه اجلامع للشرائطاخلراج، وسلطة السلطان املخوَّ

أن ذلك جاء  إتّا ،(19)شرافهإ ي تنصيبه للشاه طهماسب حتت ( 18)هـ(940الكركي)

مه وتسلَّ ،سالمستحدث طهماسب منصب شيخ اإلافلقد  ،ةلتحقيق أوضاع خاّص

ومن  .(20)#مامالفقيه نائب اإل ّنأوقد ورد  ي مرسوم التنصيب  ،ق الكركياحملقِّ

ل فكرة نيابة الفقيه هـ( حو1223ده الشيخ جعفر كاشف الغطاء)ذلك مثاًل ما أكَّ

سالم  ي مشال م معركة باسم اإلحينما أذن لفتح علي شاه القاجاري بتزعُّ ،مامعن اإل

ورد  ي عوائد األيام من ما أما  .ولعل ذلك لتشجيع الناس لاللتحاق به ؛الروس إيران ضّد

 سالفه منأ ّنأفقد ذكر ( 21)ية لسلطة الفقيه  ي زمن الغيبة ة النّصاستعراض األدّل

 ةدلع النراقي لذكر األفتربَّ ،وتا يذكرون الدليل ،العلماء يذكرون املوضوع

  ومن هنا يظهر لنا أمنوذجان:  .بالتفصيل

ـ أمنوذج النأي واتابتعاد متامًا عن مالمسة الفكر السياسي وإدارة الدولة 1

 ّداقرتاب من ذلك يع وأيُّ .#ذلك لالنتظار العقائدي لظهور إمام العصرو ؛واجملتمع

 . #هعدوانًا على حّق

 ،ًا للدولة واحلكومةـ أمنوذج تنصيب الفقيه اجلامع للشرائط مرشدًا عاّم2

النصوص ذات » :وركيزته أمران .دارة اجملتمعإولكن ليس على رأس اهلرم  ي 
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وضرورات  ة؛مقبولة عمر بن حنظل :مثل ،دة املختلف  ي مقتضاهاالدتاتات املتعّد

تا سيما مع عدم و ،دها منظور سياسيلطة حاكمة حيدِّاجملتمع  ي ضرورة وجود س

والنماذج السياسية  ،ة السلطات الرمسية القائمةاتاعرتاف الشيعي املتوارث بشرعّي

 ة. التارخيية لتجربة املسلمني عاّم

نه حينما يعرض لنظام إإذ  ؛ة ونوعيةمهّم ةق انتقالن حيقِّأوكان على النائيين 

م تائحة فكرية وقانونية لنهضة سياسية حتتوي على يقدِّ هّنإحكم دستوري برملاني ف

 س ملشروعية ذلك األمنوذج. تنظري فقهي يؤسِّ

ورغم كون النظام الدستوري الربملاني  ي األصل  ،ه رغم تلك القبلياتلكّن

ن النائيين فعل كما فعل الكندي والفارابي وابن إف ،«بيًاونتاجًا أورإ»والنشأة والتطور 

 واستبعدوا منها كّل ،تًانهم درسوها أّوإشد عندما ترمجوا علوم اليونان، فسينا وابن ر

م ءاتهم مبا يتالم مع منهجهم العقلي واإلمياني، ثم أعادوا صياغتها  ي نظرّيءما تا يتال

م الالئحة الربملانية وثيقة فالنائيين قدَّ .نقصها ثم أضافوا عليها ما يسّد ،مع معايريهم

ة  ي تنظريية مستقّل ةل مدونها أّوولعّل ،كر السياسي اإلسالمية من وثائق الفمهّم

واىل وجوب األمر  ،مبادئ العدالة واملساواةإىل  استند فيها ،الفقه السياسي اإلسالمي

اليت  ،صحيفة املدينة :مثل ،يةواستعان بالسوابق النّص ،باملعروف والنهي عن املنكر

قت رسالة النائيين هدفها باجلزم بعدم حقَّوبذلك  .رًا للدساتريشكلت أمنوذجًا مبكِّ

مشروعية احلكم اتاستبدادي، وكذلك بعدم اختياره أمنوذج وتاية الفقيه أمنوذجًا 

د  ي وقد تردَّ، صالحيات الفقيه  ي حدود األمور احلسبية ألنه يرى أّن ؛للحكم

ناس الذين ا من جهة كونه من آحاد الّمإألنه عامل الفقيه  ة؛بن حنظلاالتمسك برواية 

تا  ولكْن ،ي أيضًان عليه تكليف ما فيجوز له التصّدإذا تعيَّأو  ،جيوز هلم التصدي

 اجملتهد جامع الشرائط. أو  بوصفه الفقيه

بي  ي مطلع القرن واألمنوذج األور اخلطورة البالغة على مشروع النائيين أّن ّنإ

قد أصبح أمرًا  ،يوالرتّقحاد سات اتاّتوانتشار أفكار الغرب عن طريق مؤّس ،العشرين

رًا فيه  ي إيران أيام نبول، وأمرًا مفكَّطسإرًا فيه(  ي عاصمة الدولة العثمانية )مفكَّ

واملطالبة  ،صالح النظام القاجاريما وقد تتابعت الدعوات إلتا سّيوناصر الدين شاه، 

خلالص من وكان الدافع للمطالبة ا .دةقاعدة شعبية دستورية حمدَّإىل  جبعله مستندًا
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ملواجهة  واخلالص من اتاستبداد مهّم .اتاستبداد املزمن، الذي عاشته أجيال املسلمني

ه لإلطاحة به الذي جيد  ي اتاستبداد اجاتًا خصبًا له، يستغّل ،النفوذ األجنيب القادم

يتناول أّنه وهذا يعين  ،رات الناسن يكون له نصري، ثم يعبث بعد ذلك  ي مقّدأدون 

نه يدخل  ي مواجهة أو ،سالميةإنتاجه ضمن مقوتات تراثية إويعيد  ،ًافكرًا غربي

للمرتكز  خريًا فهو حتدٍّأو .يرانإعنيفة مع قوى اتاستبداد احلاكمة  ي تركيا و

 الذهين التارخيي بقبول اتاستبداد. 

عن  .(22)«ه( بداية لظهور هذا التوج1894ُّميكن حتديد )»يقول بعض الباحثني  

نه قد أرسل أى حّت ،ت والرسائل الربيدية وغريها انتشر الفكر الغربيطريق املطبوعا

الشاه مظفر الدين يناشدونه إصالح احلالة إىل  ( رسالة1902علماء النجف  ي )

( أجريت انتخابات  ي 1902وبعد حوادث اعتصام ) .وإنشاء اجلس متثيلي ،السياسية

 .(1906ستور  ي ذي القعدة )وأعلن الد ،تانتخاب نواب اجمللس ،(1906 ي ) ،إيران

لوا الشيخ حممد كاظم اخلراساني الذين وكَّ ،د مراجع النجف العشرة آنذاكوقد أيَّ

إذ  ؛مل تدم فرتة التجربة الدستورية  ي إيران . ولكْن(27)جيابير اإلبتأييد هذا التطوُّ

ة فانتقلت مهّم ،وأجهضت التجربة الربملانية ،(م1908أعلنت األحكام العرفية  ي )

ة وتنبيه تنزيه املّل)فكانت رسالة  .رواق البحث والدرس العلمي  ي النجفإىل  التنظري

ية وضرورة خلق دولة مدنية دستورية نابعة من فة لبيان أهّمخالصة فكرية مكّث ة(ّمألا

وقد وضع للتدليل على  .واعتبارها أطروحة سياسية ،سالم وقيمه النبيلةتراث اإل

ل مرة إذ تقول املصادر أنها صدرت  ي النجف أّو ؛ة األصوليةمشروعيتها عشرات األدّل

 (.1909 ي آذار )

بتخليصها  ،بي للنظرية الدستوريةون يتجاوز املنشأ األورأستطاع النائيين القد 

وبهذا تظهر عبقرية  .ةالشرعّي ةدّلوبدعمها باأل ،ا علق بها من الثقافة الغربيةمّم

ل هذه نه حني حّوإرًا هلا، وبية، ومل يظهر مربِّووراألذ مل تستغرقه الرىية إ ؛النائيين

 نير لنظريته عددًا من القادة الدينّين يوفِّأراد أنه إنطاق الدرس العلمي فإىل  الرىية

نه إوأخريًا ف .ملواجهة القوى السياسية لالستبداد ؛الذين يؤمنون بضرورة الدولة املدنية

 . ًاحتمّي ًابوصفه قدر ،لمني بقبول اتاستبدادم نفسه مصلحًا ملرتكز ذهين عند املسقدَّ

 ّنأ تّاإ ،بيةواألمنوذج الدستوري الربملاني  ي األصل جتربة أور ّنأ فصحيٌح
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على مفاهيم  ةسسالمي مؤّسالنائيين قد جعل فكرة األمنوذج الدستوري  ي العامل اإل

وسلوك  ،|الشورى، العدالة، األمر باملعروف، جتربة النيّب األكرم» :سالماإل

 . «×مام علياإل

ن يدير العملية الدستورية أنه أدرك أن الغرب يريد  ي أوتالحظ نباهة النائيين 

 ،نهم من ذلكفلم ميكِّ ،سالمي وفق املقاسات الغربيةالربملانية  ي بلدان العامل اإل

برملانية إسالمية  ةطروحأفكان موقف الغرب من  .سالموجعلها تستقي من تراث اإل

ا بتحريض بعض )احملسوبني على الفقهاء( بالوقوف ضد النظرية ظهر إّم ،لبيًاموقفًا س

ر الدستوري(  ي أوساط ختريبها مبساندة القوى اليت تقف ضد )التطّوأو  الدستورية،

ر الذي يصنع الوعي غري املرتبط بالغرب، فكان النائيين املفكِّ .الناس البسطاء

ولذلك  .مبساندة اتاستبداد أو ،باتانقالبات فيضطر الغرب إلفشال التجربة الدستورية

ن الذي حصل  ي أل ؛صاتارههذه اإل ى الرواد األوائل عن أمنوذج النائيين  ي ظّلختّل

فرفع  ،جتربة اغرتابيةإىل  لتالذي حتّو احلّدإىل  هتن التجربة الربملانية شّوأإيران 

بإسناد حركة استبدادية  ،ًاإجهاضها نهائّيإىل  ونضطر الغربّيفاروادها يدهم عنها، 

حيث زحفت مجاهري احملرومني  ،1939وامتدت حتى  ،سيطرت على السلطة من جديد

األمنوذج إىل  وليس ،أمنوذج وتاية الفقيهإىل  لكْن ،فأسقطت الديكتاتورية

 الدستوري الربملاني املدني. 

 

 ت: ثالثة مرتكزاإىل  تهأسند النائيين نظرّي

 فهي ضرورة فطرية.  ،فة على وجود حكومةن استقامة نظام العامل متوّقإـ 1

 سه فكر سياسي، وتان السلطة هي املصداق اخلارجي لنظام سياسي يؤسِّإـ 2

فتكون احلكومة والسلطة نتاج  ،وفكرها ةن ينبع هذا الفكر من تراث األّمأ بّد

 وتراثها.  ةفكر األّم

ألنها  ؛من مجيع التكاليف المية )اإلمامة( أهّمـ لقد جعلت الشريعة اإلس7

س حلماية الوطن من األخطار اخلارجية. حتفظ النظام الداخلي للمجتمع، وتؤسِّ

 ه ذو مسلكني: السلطة بأّنإىل  ووصف النائيين الطريق
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 ب. للمتغلِّ ًافتكون البالد والعباد ملك .باتاستيالء :لّواأل

 وهي حتقيق املصاحل للناس.  ،مة وظيفتهاي احلكولتؤّد .باتانتخاب :الثاني

للحيلولة دون  ؛منا اعتربت العصمة شرطًا  ي مذهبنا  ي الولّيإ»يقول النائيين: 

ومع فقد هذه الشخصية املعصومة يصعب  .أغراض نبيلة أخرىإىل  اتاستبداد، إضافة

ة ألجل متشي ولكْنه الشخصي. لذلك تبقى السلطة حّق .علينا حتقيق حكومة عادلة

 يلئال يستول ؛دًالكن طلبنا حاكمًا مقّي ،هغصب حّقإىل  مصاحل الناس اضطررنا

 بأمرين:  تّاإوتا يتحقق هذا  .علينا اتاستبداد

 أن تكون بنوده موافقًةشرط  ،د فيه الوظائفتتحدَّ ،جياد دستور واٍفإ ـ1

 رات املذاهب ومقتضيات الشرع. ملقّر

 ةمنتخبة من عقالء األّم ئةن خالل هيم ،ـ إجياد نظام للمراقبة واحملاسبة2

( )اجمللس ةاملطلعني على مقتضيات العصر )مندوبو األم ،اخلرباء باحلقوق ،وعلمائها

 النيابي(. 

د وحيدِّ ة.طروحاتاستدتال على هذه األ، وثم تتواىل الرسالة  ي توصيف األمنوذج

وأنهم  ،الوهج الربانيهم محلة النائيين وظيفة املسلمني السياسية  ي عصر الغيبة بأّن

ا مل نتمكن من مّل لكْن .مام حق معصومإحتت راية  جند اهلل  ي حتقيق العدل واحلّق

ثقل  ن نرفع عن أنفسنا على األقّلأننا جيب إن نؤدي واجبنا حتت رايته الشريفة فأ

نه أبيد  ،ن هذا البديل تا خيلو من إشكاتاتأالنائيين  ويقّر .اتاستبدادية ةنظماأل

وجييب  ي الفصل الرابع من الرسالة عن اإلشكاتات اليت أثارها . روذج املتيسِّاألمن

ة تدخل النواب  ي صياغة الوعي غات صّحد أخريًا مسوِّوحيدِّ .هخصوم هذا التوّج

 السياسي. 

 

لنظريته  ،من األدلة نة من اجموعةمكّو ،م النائيين تائحة استدتاليةقدَّ

 سريع هلا:  ي عرٌضلما ي  يو .الربملانية الدستورية

 .ل األجانبسالم من تدخُّومحاية بيضة اإل ،ضرورة حفظ النوعإىل  أـ اتاستناد

 والسنن الفطرية.  ،بالقانون الطبيعي ستدّلاويكون بذلك قد 
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 والعقد تعّد احلّل املسؤولية بأهل ةناطإن جتربة املسلمني من أهل السنة  ي إب ـ  

ني لعصر ة منوط بالنواب العاّمن أمر األّمإوعند الشيعة ف .دة لألمنوذج النيابيسابقة مؤيِّ

املأذونني أو  ،منهم فيكفي اشتمال اجلس النواب على عدٍد ،وهم اجملتهدون ،الغيبة

 فاتهم من اجملتهدين. متضى تصرُّ ْنممَّأو  ،من قبلهم

 ،والتحرير مقصد شرعي .من العبودية السياسية ةر األّمن هذا النموذج حيرِّإج ـ 

ة وهنا يورد عّد .آخر وهذا مقصد شرعّي ،جيعلهم على قدم املساواة مع احلاكموهو 

عشرات إىل  وبذلك يستند .ومقتطع من نهج البالغة ،ةوأحاديث نبوّي ،شواهد قرآنية

 . ^ةواألئّم مام علّيالنصوص القرآنية والنبوية وما روي عن اإل

اخلضوع  :ومنها ،مصاديقهإىل  الذّم ياهلل اتانقياد األعمى فقد يسر ا ذّمد ـ مّل

 ذا كان ظاملًا. إتا سيما و ،مهوحتّك ،السلطان املستبّد ةاملطلق ملالكي

فتلزم  ،مام، وظامل للعباد  ي نفس الوقتغاصب للمقام الرباني لإل هـ ـ املستبّد

إىل  وجيب املصري ،تبداد أشنع أنواع الظلم واتاستعالءن اتاسأل ؛ر الداعيلتوّف ؛مقاومته

 وهو احلكومة الربملانية.  ،النوعي له الضّد

ات السلطة واعترب مهّم ،ة أحاديثحكام بعّدألللمساواة  ي احلقوق وا و ـ استدّل

 شرعي.  وأداء األمانة واجٌب .باب األمانةإىل  كلها تعود

ضروريات الدين، والنهي عن املنكر ن األمر باملعروف من أإىل  ستنداز ـ 

لذلك فإقامة احلكم الدستوري  .ن من الردعكذلك، وتا يشرتط  ي املمارسة التمكُّ

 من باب األمر باملعروف. 

ن  ي ذلك اختالل النظام أل ؛ن املهام احلسبية تا يرضى الشارع بإهماهلاإح ـ 

 ن من األداء. ملا حصل التمكُّطا ،سواء لذلك هي ملزمة للفقيه واملكلف على حدٍّ .لعاّما

من  ما ميكن احلّدتا ميكن رفع يده، إّنو ،شخصًا غصب وقفًا ط ـ لو أّن

ا مل نتمكن من حتقيق وعليه فلّم. فاته واجبًامن تصّر فحينئذ يكون احلّد ،فاتهتصّر

بإقامة الدولة املدنية  ،من الظلم واجلور واتاستبداد فعلينا احلّد #صومدولة املع

 . «وهنا استخدمت تنقيح املناط» .ريةالدستو

 ،|اليت أفاض  ي أنها إمنا وجبت على النيّب ،آيات الشورىإىل  ي ـ اتاستناد

لتدريب الناس بعده على متشية أمورهم بالشورى بني احلاكم  ،دنه معصوم مسدَّأرغم 
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إىل  ×رسائله  ي ،أمري املؤمنني  ي ضرورة املشاورة بكالم ستدّلاو .واحملكوم

 اله ووتاته على األمصار. عّم

جعلها مسلكًا ، نه معصومأرغم  ،|وملا كان املراد من الشورى مع النيّب

 املسلك الشرعي. هي كون تن أ بّد فال (24)واحملكوم ًا بني احلاكمدائمّي

الفراغ  املراقبة واحملاسبة وسّد ملهاّم ـ من العلماء املنتخبني ـدة ن اهليئة املسّدإ

ة القوة العلمّي حمّل وحتّل ،على رأي الشيعة ،ما ل العصمة بدرجٍةحم التشريعي حتّل

 والعقد.  احلّلأهل يرى طاعة  ْنعلى رأي َم

ونواتج الشورى من أصدق توجب األخذ باملشهور،  ةن مقبولة عمرو بن حنظلإ

 أنواع املشهور. 

 ،ريق من النظام الدستوة اليت تتحقَّدليل املصلحة العاّمإىل  استند النائيين

 ،ما  ي بيانه ملصاحل اجملتمع  ي العدل والشورىتا سّيوواملفاسد املرتتبة على اتاستبداد, 

 وجلب املصاحل ودفع املفاسد من األمور املطلوبة شرعًا وعقاًل.  .وإقامة الدستور

لعني على تاريخ العامل ن املطَّإ» :قالف ،جتارب األمم األخرىإىل  استعان باإلشارة

تا أن حسن ممارستهم هلذه إ ،يةنمم املسيحية مل يكن هلا نصيب من املدن األأيعلمون 

 . (22)«رفع مستواهم ،وجودة استنباطهم ،املبادئ

وهي ضرورة اتاشتغال للروايات بشأن » ،استند  ي الرسالة على قاعدة التزاحم

 ق هذا النموذج  ي العصور احلاضرة يصارحتقُّ»ر لتعذُّ لكْن ،«#ةمام احلّجدولة اإل

 . «لتقلل من شقاء اإلنسان ؛دولة دستورية عادلةإىل 

ا ان يكون معطى التوافق إّم خذ  ي الشأن العاّمن القرار الذي يّتأن النائيين بيَّ

ر املصاحلة مع املتضرِّأو  ،ه  ي اتاعرتاض عليهتنازل طرف عن حّقأو  بني النواب، العاّم

اإلعراض عن متشية أحوال أو  ،يةألقّلألخذ باألكثرية، ورفض األخذ برأي اا مّتأو  ،به

 . (26)خاذ القرارة  ي مسالك اّتوبذلك يضع النائيين خطه عمل إجرائّي .الناس

 

ومل جيعله حمور  ،ن النائيين مل يدخل الفقيه  ي قلب احلكمإ» :يقول باحٌث

 . (23)«لدستوريةسالم  ي أطروحته املدنية اما يطلب تطبيق اإل بقدر ،احلكومة



•

 62 والتجديد االجتهاد

بعد الفقيه عن أف ،ًا  ي أساسهقراطي إسالمّيون جيعل النظام الدميأأراد »نه إو

ن وتاية الفقيه خطاب أوهذا ما جعل بعض الباحثني يرى  .(28)«احلكومة واحلاكمية

فالشأن السياسي شأن عام متاح جلميع  .(29)شيعي منفصل عن خطاب املشروطة

 ة على نفسها. صولي وتاية األّمن األساس األأل؛ ٍةوتا ينحصر جبه ،القادرين عليه

 ،ة بفقه الدولة لالجتهادن الشيخ النائيين ترك كثريًا من التفاصيل اخلاّصإ

ن ما أ وضع األمنوذج اجلوهري. وتا أظّن نأ بعد ،بعاده املكانية والزمانية واملعرفيةأب

 صحيحًا.  ،بالدستوردة ملكية مقّيإىل  نه يدعوأمن  ،ليه د. خليل آل عيسىإذهب 

 

ة األساسية املستقّل ةطروحاأل اليت تعّد ،«تنزيه امللة»جيد الباحث  ي رسالة 

ن ظاهرة أالنائيين وجد  أّن ،عصر الغيبة ي سالمي لألمنوذج املدني الدستوري اإل

ًا أمام ّدفتكون س ،مام صاحب العصراتاستبداد املزمن قد تساند مع ظاهرة انتظار اإل

عاصف  وحيمي البلدان من هجوم وغزو فكرّي ،ق مصاحل الناسإقامة أمنوذج حيّق

ت أسس مقبولية اتاستبداد، ويعرتف فحاول أن يفتِّ .ه الغرب مطلع القرن العشرينيشّن

فيه جتاوزات السلطة على حقوق اإلنسان  ئ هلا بأمنوذج تقّلبدولة العدل اإلهلية، ويهّي

بأمنوذجه  ي حدود اإلطار العام،  ،قناعيةلثقل املهمة اإل ؛نشغلاو ،السياسية واملدنية

اليت  ،: القوى الغربيةاألوىلوقد تعاونت جهتان على إحباط جتربته  .وتائحة اتاستدتال

: بسطاء أهل العلم وغوغاء الناس  ي والثانية؛ تريد تطبيق الربملانية وفق مقاساتها

ر خليار ها رغم العصف اهلائل بقيت نظرية تؤّطّنلك .هذه التجربة الرائدة الوقوف ضّد

 .ةاألّم

لتطوير  ؛ن اتاستخالص األساسي أن ننطلق من حيث انتهى النائيينأ وأظّن

ألجل بناء أمنوذج حضاري مدني  ؛ونقدها، وإصالح ثغراتها ،التجربة نظريًا وتطبيقيًا

 إسالمي  ي العراق.
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 الهوامش
                                           

  



 

 

 

 

 منيتواتر احلديث عند املتقّد

 رصدّية يف أهّم مفاصل البحث مطالعٌة
 

 

رًا لدى العلماء األقدمني من املسائل احلديثّية املهّمة اليت ظهر اتاهتمام بها مبّك

مسألة تواتر احلديث، وهي مسألة أخذت بالتبلور مع مالحظتهم وجود فارق جلي بني 

 ؛وحيملها على التصديق مبفاده ،أحدهما يورث العلم  ي النفسنوعني من األحاديث: 

هذه املرتبة، وإّنما يبقى على مسافة من إفادة العلم، مسافٍة إىل  بينما تا يرقى اآلخر

 تتفاوت قصرًا وطوتًا حبسب اختالف احلاتات والظروف واملالبسات.

تنّوعة  ي ومن املالحظ أّن املساهمات اليت ُيمكن رصدها  ي هذا اجملال م

الفقه وأصوله وعلم  انتماءاتها؛ حيث تتوّزع على علم الكالم وعلم املنطق وعلَمْي

ما سبقه من إىل  قياسًا ،حظريتهإىل  ر  ي استحضار هذا البحثاحلديث الذي تأخَّ

علوم. وقد انسحب تنّوع اتانتماء هذا على طبيعة العطاءات املسّجلة، فجاءت متنّوعة  ي 

الت، األمر الذي جيعل من صّبها  ي ما اشتملت عليه من مالحظات وتأمُّألوانها، ثرّية 

ن معارية  ، ي قالب واحد متجانس خطوة ضرورّية على طريق رسم صورة متكاملة

 الثغرات املرتّشحة من كّل علم إذا أخذ على حدة ومقطوعًا عن سائر العلوم.

ضحًا على الكثري من وحنن  ي الوقت الذي نقّر فيه بوقوف األقدمني وقوفًا وا

كثرٍي من نكاته، فإّن هذا تا مينعنا من إىل  والتفاتهم ،مفاصل البحث وجزئّياته

                                           



• 

 االجتهاد والتجديد 68

وضمن أطرها  ،اإلقرار  ي آن بأّن الصورة املرسومة على ضوء تلك العطاءات املتنّوعة

 واإلجابة عن كّل التساىتات. ،بقيت عاجزة عن معاجلة كّل اجلوانب ،احملدودة

ملسلمني تارخيّيًا  ي اإلفادة من النزعة اتاستقرائّية  ي تفسري تواتر م ارغم تقدُّو

احلديث، إتّا أّن التقّدم احلقيقي الذي شهده هذا البحث  ي القرن العشرين رمبا يدين 

تنامي العلوم التجربّية  ي أوروبا ابتداًء من القرن السابع عشر إىل  بشكل أوضح

تاحتمال الرياضّية على خّط تفسري الدليل خاّصة بعد دخول نظرّية اوامليالدي، 

 اتاستقرائي عند مجلة من فالسفة الغرب.

وإذا قصرنا النظر على عطاءات علم أصول الفقه الشيعي اإلمامي خاّصة، 

وضمن ما وصلنا من مصّنفاته ومؤّلفاته، فإّننا نالحظ  ي الفرتة اليت سبقت هيمنة 

خل احلوزات العلمّية اإلمامّية بروز نزعة التّيار األصولي على الساحة املعرفّية دا

احملاكاة النسبّية ملا جاء  ي كتب أهل السّنة، واليت جاءت بال شّك أكثر ثراًء وتنّوعًا 

 ،وجافى طرق البحث املعهودة ،وخوضًا  ي غمار البحث، حّتى إذا ساد التّيار األصولي

ي أغرق فيه نفسه، مشكلة التجريد النظري الذإىل  َنَقلنا من مشكلة احملاكاة

 مبتعدًا بالبحث عن نطاقات املعاجلة اليت تناسب طبيعته.

ولكّن هذا املشهد اختلف بصورة جوهرّية  ي النصف الثاني من القرن العشرين 

باقر الصدر، الذي حممد  السيد على يد املفّكر اإلسالمي الكبري اإلمام الشهيد

تأسيسه مذهبًا معرفّيًا جديدًا )املذهب  خاّصًة معومّكنته منزلته العلمّية اجلامعة ـ 

أقّل ما  ،ه السفلي والعلويْيالذاتي  ي املعرفة( ـ من تقديم تصّور لبحث التواتر  ي بناَء

اليوم عامٌل مسلم  ي هذا إىل  ر قّدمهر عن أكمل تصوُُّيمكن أن يوصف به هو أّنه يعبِّ

مشادًا على  ،معرفّيًا دقيقًااملضمار؛ حيث أّسس لتفسري الدليل اتاستقرائي تأسيسًا 

ثّم جاء حبث  .ومفّسرًا على ضوء نظرّية اتاحتمال الرياضّية ،مفهوم العلم اإلمجالي

وقد متّكن من تفسري خمتلف مفاصل هذا  .التواتر مفردًة من مفردات هذا الدليل

 وي.، ومتجانسًا مع قطعات بنائه العلمنسجمًا مع بنائه السفلي ،البحث تفسريًا منطقّيًا

إتّا أّن املقال احلالي لن يطال  ي مدياته التطّور األخري الذي شهده حبث التواتر 

على يد الشهيد الصدر، ولن يقف طوياًل عند بدايات تبلور التفسري اتاستقرائي للتواتر 

كما سيستثين ما سّجله الغربّيون ابتداًء من القرن السابع عشر  .على يد علماء األصول
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بل حيصر مهّمته  ي احلقبة الزمنّية األوىل اليت شهدت  .املفيد لليقني  ي مضمار اخلرب

وظهور الطرق األّولّية املطروحة ملعاجلته، فاصاًل عنه كذلك فرعًا مهّمًا  ،نشأة البحث

وسنحاول  ي املستقبل بإذن اهلل تعاىل  .من فروعه، وهو البحث  ي أقسام اخلرب املتواتر

 مستقّلة تستوعبه باختصار. ذه املستثنيات دراسًةص لكّل مستثنى من هأن خنصِّ

ّن طبيعة البحث احلاكمة عليه هي ـ بالدرجة األوىل ـ الرصد والتوصيف، وإ

ر لنا ذلك أّن عملّية اتاستشكاف ُيـرّب ؛ ي حتليل البنى السفلّية إتّا ملمًا ْضحيث مل خُن

 اف األوىل. إضافةأسفل، فشّكلت دراستنا هذه مرحلة اتاستشكإىل  تنطلق من أعلى

ومل  ،ة مل يتعدَّ إطار تسجيل املالحظات العلوّيةاننا بأّن أكثر العطاءات املسّجلإميإىل 

يكن مبنّيًا على رىى سفلّية واضحة، وهو أمٌر جدُّ طبيعيٍّ  ي سياق تطّور العلوم 

 تقصري.أو  وتكاملها، وتا يعّبر ـ بأّي شكل من األشكال ـ عن قصور

 

البيئة املعرفّية إىل  لبس مصطلح )التواتر( لباسًا اصطالحّيًا خاّصًا بعد دخوله

لعلوم الكالم واملنطق والفقه واألصول واحلديث. وحيث إّن هذا املصطلح قد اكتسب 

مستمّدًا من حقول املعرفة اليت طاف بها، فإّن من املناسب أن  ،معنى معرفّيًا خاّصًا

ط الضوء رأينا من املناسب أن نسلِّ لى ما ُيقصد منه خارج هذا اإلطار. ومن هنانطّل ع

على املراد من التواتر  ي معاجم اللغة أّوتًا، ثّم  ي الشعر ثانيًا، و ي األدب والتاريخ 

وسنالحظ أّن املعنى الشامل الذي ُيمكن  .رابعًا ^ثالثًا، و ي كلمات املعصومني

 ليه هو )التتابع(.محل كاّفة اتاستعماتات ع

 ﴾رًاْتَت﴿: ... وقيلاملواترة: املتابعة»هـ(: 132)ـ قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي1

قال »هـ(: 224. و ي غريب احلديث تابن ساّلم)(1)«رسول بعد رسوتًا : أي(44)املؤمنون: 

د حمم وأضاف ،(2)«مأخوذ من التواتر والتتابع: أبو عبيدة: الوترية املداومة على الشيء

واخلرب املتواتر أن ُيَحدِّثه واحد عن واحد، وكذلك خرب »هـ(: 730)بن أمحد األزهري

رية...: والوت»هـ( للوترية: 782بن عّباد). وجاء  ي تعريف الصاحب (7)«واترالتالواحد ِمثُل 

. وأضاف (4)«التواتر من مأخوٌذ ؛ء الشي على ، واملداومةواملشي العمل عن الفرتة

واملواترة: املتابعة. وتا تكون املواترة بني األشياء »كالم اخلليل: إىل  هـ(797اجلوهري)
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وهو ما ذكره ابن  .(2)«فهى مداركٌة ومواصلٌة إذا وقعت بينهما فرتٌة، وإتّا إتّا

. و ي (3)«فرادىو وترًا ء الشي تتابع: والتواتر»هـ(: 202. وقال الراغب)(6)هـ(792فارس)

 بعض، ِإثر  ي بعضها جاء ذاإ: اإِلبل تواترت[: التواتر]»هـ(: 237مشس العلوم للحمريي)

 .(8)«الكتبو األخبار كذلك

 اخلربو»بعد تكراره تعريفات السابقني:  ،هـ(311و ي اللسان تابن منظور)

 املتابعة،: املواترة. واملتواتر مثُل الواحد خرب كذلكو واحد. عن واحد حيدِّثه أن: املتواِتر

. (9)«مواصلةو مداركة فهي تّاإو فرتة، بينها وقعت ذاإ تّاإ ألشياءا بني املواترة تكون تاو

، (11)هـ(813والفريوزآبادي) ،(10)هـ(330ومل خيرج عن اإلطار املتقّدم كلٌّ من الفّيومي)

 .(17)هـ(1083والطرحيي) ،(12)هـ(1202والزبيدي)

لتتابع. ّن التواتر هو اإـ 1مة أن نسّجل ما يلي: ونستطيع على ضوء النصوص املتقدِّ

ّن إـ 4ّن أحد معاني التواتر هو التوّقف والفتور. إـ 7ل فرتة. ّن التواتر هو التتابع مع ختلُّإـ 2

عن واحد، وورد أّنه اخلرب الذي حيّدثه واحٌد بعد  ثه واحٌداخلرب املتواتر هو الذي حيدِّ

 واحد.

ة وعلى هذا األساس نالحظ املناسبة  ي تسمية اخلرب الذي حيّدث به مجاع

ل الفرتة  ي باملتواتر؛ ألّن الرواة يتتابعون  ي اإلخبار عن وقوعه. وتا يضّر اشرتاط ختلُّ

املقام؛ ألّن إخباراتهم تا تقع عادًة  ي حلظة واحدة. ثّم إّنه يكفي وجود املناسبة كما تا 

خيفى، وتا يشرتط تطابق املعنى اتاصطالحي مع املعنى اللغوي. وبهذا تا يهّمنا أن 

عن واحد، أم واحٌد بعد واحد؛ إذ  خلرب املتواتر هو اخلرب الذي حيّدثه واحٌديكون ا

حّتى لو قلنا: إّن املقصود من الَبعدّية هنا الطولّية  ي اإلخبار، مبعنى أن حيّدث واحٌد 

 عن واحد، فإّن التتابع حمفوٌظ  ي احلالتني.

بوجود فرتة زمنّية بني ـ وإذا كان التواتر  ي كثرٍي من كلمات اللغوّيني متقّومًا 2

كانت أكثر املوارد  مفرداته، فإّنه ليس  ي اتاستعمال بأزيد من اجّرد التتابع، وإْن

 تتضّمن ـ حبسب الدّقة ـ الفرجة والفاصل بني مفرداته.

تسجيل النصوص الشعرّية الكثرية الواردة  ي هذا إىل  ولسنا جند حاجًة

من املوارد: منها: ما ورد  ي شعر راشد بن عبد مجلة إىل  اجملال، وإّنما نكتفي باإلحالة

عمر بن مالك بن عتبة بن ، وما قاله (14) ي األصنام |الذي قاله لرسول اهلل ،رّبه
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أدرك حياة  ْنممَّ، وكان بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مّرة الزهريانوفل 

، (16)لعاصرّدًا على عمرو بن ا ،، والفضل بن العّباس  ي قضّية صّفني(12)|النيّب

توبة بن ها  ي رثاء حمبِّة وليلى األخيلّي، (18)، وسليمان بن وهب(13)وإبراهيم بن املدّبر

 . (20)، وغري ذلك(19)ياحلمري اخلفاج

مة فقد ورد أّن العرب قالت  ي وصف صوص األدبّية والتارخيّية املتقدِّـ أّما  ي الن7

. (21)«أنفاس الرياح الغرائبغدير ترقرقت فيه دموع السحائب، وتواترت عليه »املاء: 

وورد  ي التاريخ احلديث عن تواتر الكتب على كسرى حول إرهاصات وتادة 

 .(22)|النيّب

من  ،وتواترت علّي كتب مجاعة من أهل ذلك»وّمما ورد حول تواتر الكتب: 

. وقد ورد هذا املعنى  ي ما (27)«يسألون الزيادة من فضله ونعمته ،قريب البلدان وبعيدها

، و ي الكتب (24)أصناف التصريع والرتصيع والتجنيساملوصّلي حول قاله 

، (23)هـ(717، وابن زكرّيا الرازي)(26)هـ(110، و ي كالم ابن سريين)(22)السلطانّية

غري ذلك الكثري إىل  ،(29)هـ(  ي قانونه428، وابن سينا)(28)هـ(406والشريف الرضي)

وهي كّلها مبعنى التتابع  .امن موارد استعمال ماّدة التواتر مبختلف اشتقاقاته

ويظهر من بعضها أّن التواتر هو التتابع بال فرجة، خالفًا ملا جاء  ي كثرٍي  .(70)والتوالي

ألّن العاقبة تكون .»..مة، ومنها ما جاء  ي التذكرة احلمدونّية: كلمات اللغوّيني املتقدِّ

 .(71)«تا على املناوبة ،واترةتا املداولة، والدائرة تدور عليهم على امل ،لنا على املداومة

لوا رّد عجِّ: »|، فقد ورد عن رسول اهلل^ـ أّما  ي نصوص املعصومني4

: ×الذي رواه أمري املؤمنني |. و ي دعائه(72)«فإّنه أسرع لتواترها ؛ظروف اهلدايا

فلك احلمد متواترًا ... ونعمتك عندي مّتصلة ،وفضلك علّي متواتٌر ،خريك لي شامٌل»...

، (74)×. وقد ورد هذا املعنى  ي العديد من أدعية أمري املؤمنني(77)«سقًامتَّ متواليًا

، ودعاء السحر من شهر (76)دعاء يوم اجلمعة :، من قبيل(72)×واإلمام زين العابدين

املروّية  ×، و ي زيارة أمري املؤمنني(78)أدعية شهر رمضان املباركو، (73)رمضان املبارك

 ،(41)و ي زيارته (40)× حديث اإلمام الرضا، وكذلك  ي(79)×عن اإلمام الباقر

 .(47)^وزيارة األئّمة ،(42)×وزيارة اإلمام اجلواد

 ×واملهّم  ي املقام أّن تواتر األخبار مبعنى تتابعها ورد  ي كالم اإلمام الرضا
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ما  أرأيَت» :×قال ي حماججته مع رأس اجلالوت واهلربذ بعد وروده خراسان؛ فقد 

ليس إّنما جاءت األخبار من ثقات أصحاب موسى َأ ؟هشاهدَتجاء به موسى من اآليات 

كم األخبار املتواترة مبا فعل عيسى ْتَتَأ ؛فكذلك أيضًا :قال ،بلى :قال ؟!أّنه فعل ذلك

فما ... جوابًا ْرِحفلم َي ؟!قتم مبوسى ومل تصّدقوا بعيسىفكيف صدَّ ،بن مريم

من قبل األخبار املتواترة  بزردهشتإذ كنتم إّنما أقررمت  ؛عذركم  ي ترك اإلقرار هلم

 .(44)«؟!بأّنه جاء مبا مل جيئ به غريه

 

هـ( 207)×إذا كان التواتر  ي اللغة مبعنى التتابع، فقد طّبقه اإلمام الرضا

إىل  . ونسب(42)كما رأينا ،مة مع رأس اجلالوت واهلربذعلى األخبار  ي مناظرته املتقدِّ

ولو كانوا  ،خرب املتواتر]ين[ يوجب العلم»أّن إىل  ( أّنه ذهبهـ199هشام بن احلكم)

 . (46)«كّفارًا

ا تقوم به احلّجة أقّل م»هـ(  ي الرسالة أّن 204بن إدريس الشافعي)حممد  واعترب

حّتى  ،خرب الواحد عن الواحد»هو « حّتى يثبت عليهم خرب اخلاّصة على أهل العامل

على  . كما نقف له  ي كتاب األّم(43)«ى به إليه دونهانته ْنَمأو  النيّبإىل  ُينتهى به

 واجعل له مثاتًا ،د لي تواتر األخبار بأقّل مّما يثبت اخلربفقلت له حدِّ»النّص التالي: 

 ذين جعلتهم مثاتًاربعة الاألإذا وجدت هؤتاء النفر  ،نعم :قال ؟لنعلم ما يقول وتقول

على  استدللُت ،أحّل شيئًاأو  ،حّرم شيئًا فتّتفق روايتهم أّن رسول اهلل ،يروون واحدًا

له ِبوَق ،له عنه صاحبهِبل العلم عن غري الذي َقِبمنهم َق وأّن كالًّ ،أّنهم بتباين بلدانهم

أّن روايتهم إذا كانت هذا تّتفق عن رسول  ،مل يقبل عن صاحبه ْنأّداه إلينا ممَّ ْنعنه َم

يكون تواتر األخبار عندك عن أربعٍة  ي  تا :له قال فقلُت .فالغلط تا ميكن فيها اهلل

واملّكي يروي  ،حتى يكون املدني يروي عن املدني ،قبل عنهم أهل بلٍد وتا إْن ،بلٍد

ى ينتهي كّل واحٍد حّت ،والكو ي عن الكو ي ،والبصري عن البصري ،عن املّكي

 مجيعًاوجيمعوا  ،غري الذي روى عنه صاحبه ،رجٍل من أصحاب النيّبإىل  منهم حبديثه

نوا  ي بلٍد واحٍد ألّنهم إذا كا ؛نعم :قال ؟للعّلة اليت وصفت ؛واية عن النيّبعلى الر

 .(48)«فيهم إذا كانوا  ي بلداٍن خمتلفةوتا ميكن  ،واطؤ على اخلربأمكن فيهم الت
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ا قد رآه غريك فما غاب عنك مّم»...هـ(  ي رسائله السياسّية: 222وقال اجلاحظ)

والعدو،  سبيل العلم به األخبار املتواترة، اليت حيملها الولّيمّما يدرك بالعيان ف

والصاحل والطاحل، املستفيضة  ي الناس، فتلك تا كلفة على سامعها من العلم 

 إتّا ،ء خرب أخّص من هذا وقد جيي فهذا الوجه يستوي فيه العامل واجلاهل. ؛بتصديقها

، ومثلك حييط علمه كقوم نقلوا خربًا ؤال عنه، واملفاجأة ألهله،بالس أّنه تا يعرف إتّا

 وإْن ،واطؤتا ميكن  ي مثله الت ،عارفوتباعدهم من الت ،أّن مثلهم  ي تفاوت أحواهلم

فاق فيه على و ي مثل هذا اخلرب ميتنع الكذب، وتا يتهّيأ اتاّت جهل ذلك أكثر الناس.

خبار فرٌق إذا امتنع وليس بني األشعار وبني اتا». وقال  ي كتاب العثمانّية: (49)«الباطل

 .(20)«فاق والتواطؤ ي اجيئها وأصل خمرجها التباعد واتاّت

فالعاّم منه ما »وخاص:  ؛عاّم :إىل م اخلربهـ( فقد قس779َّأّما أبو نصر الفارابي)

على  ،لسنة واآلراءجناس والبلدان واألخبار املتواترة من اجلهات املختلفة األتى من األأ

 واخلرب اخلاّص. اليت جيوز عليها التواطؤ على نقل الكذب غري تواطؤ من اجلماعات

خرب  ّنإف ؛مجاعة متواطية عليهأو  ما مل يكن كذلك، بل كان املخرب به واحدًا

 ،ل جيب تصديقه، والثاني تا جيب تصديقه. واألّواجلماعة مع التواطؤ يكون خاّصًا

 .(21)«اتاستدتال عليه بعد النظر  يإتّا 

هو »هـ( اخلرب املتواتر بقوله: 783اخلوارزمي الكاتب)حممد  وعّرف أبو عبداهلل

وقال معاصره أبو  .(22)«فق عاّمة الفقهاء على قبولهما رواه مجاعة من الصحابة، وقد اتَّ

قبول اخلرب الذي قد اشتهر  &ومذهب مالك»هـ(: 793بن عمر املالكي) احلسن علّي

رب املتواتر الذي يوجب العلم لكثرتهم. وهذا هو اخل ؛واستغين عن ذكر عدد ناقليه

 .(27)«ويقطع العذر، ويشهد على خمربه بالصدق، ويرتفع معه الريب

هـ( ـ سواٌء أكان ذلك 730الرازي) من مرحلة اجلّصاص أمحد بن علّي وابتداًء

على يديه أم على يدي غريه ـ أخذ قيٌد جديد بالظهور  ي تعريف اخلرب املتواتر، وهو ما 

 .دة تواطؤ املخربين على الكذبيرتبط بإحالة العا

ما تنقله مجاعٌة لكثرة عددها تا جيوز »فقد عّرف اجلّصاص اخلرب املتواتر بأّنه 

 .(24)«تا أصل له عليهم  ي مثل صفتهم اتاّتفاق والتواطؤ  ي اجرى العادة على اخرتاع خرٍب

ت ذي وصفناه هو ما جاءت به اجلماعاوالتواتر ال»هـ(: 417وقال الشيخ املفيد)
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قد منعت العادة  ي اجتماعهم على الكذب  حدٍّإىل  البالغة  ي الكثرة واتانتشار

عرف  ْنَم يعرفه كّل وهذا حدٌّ .كما يتفق تاثنني أن يتواردا باإلرجاف ،باتاتفاق

 .(22)«العادات

هـ( ـ إذا اعتمدنا تعبرينا املعاصر ـ أّن وقوع احلادثة 476املرتضى)السيد  وأوضح

 .(26)ف على كذبهم مجيعًاري صدق املخربين، أّما عدم وقوعها فمتوقِّفعاًل كاٍف لتفس

ا خرب التواتر فهو ّمأف»هـ(: 467وقال معاصره أمحد بن علي اخلطيب البغداداي)

فاق اّت ّنأالعادة  يعلم عند مشاهدتهم مبستقّر ًاما خرب به القوم الذين يبلغ عددهم حّد

مقدار الوقت الذي انتشر اخلرب عنهم فيه  التواطؤ منهم  ي ّنأو ،الكذب منهم حماٌل

أسباب القهر  ّنأو ،ما خربوا عنه تا جيوز دخول اللبس والشبهة  ي مثله ّنأو ،رمتعذِّ

احلّد قيٌد مهّم، إىل  ؛ حيث أضيف(23)«الكذب منتفية عنهمإىل  والغلبة واألمور الداعية

بأّنها تكّرر الشيء على  هـ(407، اليت عّرفها معاصره الباقاّلني)«إحالة العادة»وهو 

 .(28)طريقة واحدة

 إشارة»هـ( أّن  ي هذا القيد 1081)صاحل املازندرانيحممد   املاّلومن هنا اعترب

إذ التجويز العقلي بالتوافق على  ؛العقلإىل  تا ،العادةإىل  [مستند]اتامتناع  أّنإىل 

 ،ا ي امتناعه عادًةهذا تا ين أّن إتّا ،واقٌع ـ مبعنى إمكانه حبسب الذات ـالكذب 

 .(60)هـ(1160)وهو ما ذكره القارصي ،(29)«كما  ي سائر املمتنعات العادية

قضّية  كّل»هـ( فقد عّرف القضّية املتواترة بأّنها 671) سيف الدين اآلمديأّما 

كالعلم بوجود  ،أوجب التصديق بها خرب مجاعة يؤمن معهم التواطؤ على الكذب

 تتابع عن عبارة عةاملتشرِّ اصطالح  ي التواتر وإّنما»ل: ، وقا(61)«مّكة وبغداد وحنوه

 .(62)«مبخربه للعلم مفيد مجاعة عن اخلرب

العادة، فقال: إىل  تا ،العقلإىل  هـ( أرجع اإلحالة683والالفت أّن ابن النفيس)

حدٍّ مينع العقل من توافقهم  ي ذلك إىل  بلغوا  ي الكثرة اخلرب املتواتر هو خرب أقواٍم»

ولعّل مراده ما يلحظه العقل من استحالة  .(67)«الكذب، فلذلك هو يفيد القطععلى 

 ذلك عادًة.

 ي  ،«بنفسه»بعبارة  ،هـ(331)والسبكي ،(64)هـ(326د العاّلمة احلّلي)وقيَّ

 بل اخلرب، بنفس تا العلم يقع قد»؛ إذ «بصدقه العلم بنفسه يفيد مجاعٍة خرب»قوهلما: 
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إلخراج العلم « بنفسه»فأضافا قيد  .(62)«ذاك ليس واملتواتر .غريهاأو  زائدة بقرائن اإّم

هـ( ذلك 386بينما أطلق معاصرهما الشهيد األّول) .وهو قيٌد مهّم .احلاصل من القرائن

 . (66)«حيث حيصل العلم بقوهلمإىل  ما بلغ رواته»على مطلق العلم، فقال: 

ت إليها القرائن، وهلذا فالكثرة قد تكون جزء عّلة حلصول العلم إذا انضّم

هـ( 1209ق النراقي)ل احملقِّوقد مثَّ .(63)وقد تكون عّلة تاّمة لذلك مع عدم وجود القرائن

 .(68)للعلم املستفاد من إخبار اجلماعة بنفسه بالعلم مبّكة والبلدان املعروفة

هـ( الذي عّرف اخلرب 816) بن حممد اجلرجاني الشريف علّيإىل  واآلن نرجع

 .(69)«ر تواطؤهم على الكذبتا يتصوَّ اخلرب الثابت على ألسنة قوٍم» املتواتر بأّنه

مشابه،  رت  ي الكتب بنحٍوولن نقف كثريًا عند نقل احلدود اليت تكرَّ

الذي نقل  ،هـ(1271صاحب القوانني) ،ولكّننا سنقف عند كالم املريزا القّمي

إىل  د املخربين وكثرتهمواتر تعّداشرتطوا  ي التوأشكل عليه بأّنهم  ،التعريف املشهور

وتا ريب أّن مقتضى ذلك أن يكون للكثرة  ،يؤمن تواطؤهم على الكذب عادًة حدٍّ

ح تعريف ومن هنا رجَّ .حبيث لو مل تكن مل حيصل العلم ،ة  ي حصول العلممدخلّي

كان  وإْن ،ن من تواطؤهم على الكذب عادًةخرب مجاعة يؤَم»اخلرب املتواتر بأّنه 

 .(30)«العلَم الكثرِة]تلك[ ة  ي إفادة مدخلّي للوازم اخلرب

أّن كثريًا مّما نعتقد حصول العلم لنا به من جهة إىل  كما انتهى املريزا القّمي

إّما  ؛أّن أهل العصر قاطبة اجمعون على ذلكالتواتر ليس منه، بل هو من جهة 

وهو ما مل  .(31)على عدم بطالن هذا النقل بظهور أّن سكوتهم مبينٌّأو  ؛صريحبالت

 .(32)هـ(1224يرتِضه صاحب الفصول)

 

ُيمكننا أن نستخلص مّما تقّدم أّن اخلرب املتواتر عندهم هو خرب مجاعة حتيل 

وينبغي أن يكون مرادهم من إحالة العادة ذلك أّننا  .ها على الكذبؤالعادة تواط

كثريون عن  ر خارجًا ـ أّنه تا خيرب أشخاٌصتكرِّنالحظ باتاستقراء ـ وحبسب امل

 ،وإتّا فاتامتناع نفسه دائمًا عقلّي .هم كاذبنيواحد ثّم يّتفق أن يكونوا كلُّ موضوٍع

 كما قّرره املتأّخرون.
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كلمات املناطقة ـ إىل  ولكّننا لن نستطيع فهم حقيقة املوضوع إتّا إذا نظرنا

وذلك بهدف فهم طريقة تعاملهم مع اخلرب  ؛ـاألصول  الذين كان بعضهم من علماء

 املتواتر من ناحية معرفّية.

 ،من الركائز اليت يقوم عليها املنطق األرسطي وجود معارف قبلّية لدى اإلنسان

أو  اسم )األوائل( ق.م(722وهو ما أمساه أرسطو) .ل مبدأ توالد املعارف البعدّيةتشكِّ

ومعنى أّنه من األوائل »لمتني املعنى نفسه، فقال: وأّكد أّنه يعين بهاتني الك .)املبادئ(

وذلك أّني إّنما أعين باألّول واملبدأ معنًى واحدًا بعينه. ومبدأ  ؛هو أّنه من مبادئ مناسبة

الربهان هو مقّدمة غري ذات وسط، وغري ذات الوسط هي اليت ليس توجد أخرى أقدم 

 .(37)«منها

ّكل منشًأ للمعارف البعدّية ـ كما يقول ومرّبر اتاعتقاد بوجود معارف قبلّية تش

ن أالتصّورات والتصديقات تا جيوز  ّنأ»مشس الدين الشهرزوري)القرن السابع( ـ هو 

لزم  تّاإو ،ةها نظرّيمن العلوم، وتا كّل حد علمًاأملا فقد  تّاإو ،ةها ضرورّيتكون كّل

الواحد  ّنأد، وكتصّور الوجو ،ّيبالضرورة بعضها ضرور ًاذإف .التسلسلأو  الدور

إىل  ةالنظرّي يوحدوث العامل. وتنته ،، كتصّور امللكّينصف اتاثنني؛ وبعضها نظر

وهو املوجود  ي خمتلف املتون  .(34)« وتا تسلسل ،ى تا يلزم دوٌرحّت ،ّيالقسم الضرور

 .تا إفضاىه إليه ،الضروري ابتناىه عليهإىل  . واملراد من انتهاء النظري(32)املنطقّية

 ،«تا علم الضرورة ،أن يكون املطلوب فيه علم اتاكتساب»اشرتطوا  ي النظر ولذلك 

. طبعًا هذا تا يعين اختالف النظري عن (36)هـ(489كما ذكره أبو مظّفر السمعاني)

كما  ،واحد  ي طبيعته الكاشفة من حيث كونه علمًا، بل هما على حدٍّ الضرورّي

 .(33)هـ(438يقّرره عبد امللك اجلويين )األشعري()

ضروري يشّكل بداية املعرفة، ونظري يعّبر إىل  وبعد التقسيم الثنائي للمعارف

طوائف، املهّم منها هو املبادئ إىل  موا مبادئ املعرفة نفسهاعن مثارها البعدّية، قسَّ

ات ات والضرورّياألولّي»إىل  هـ( ـ428كما عند ابن سينا) موها ـفقسَّ .اليقينّية للمعرفة

بات واملظنونات واملتواترات والوهميات واملشهورات واملسّلمات جملّرواحملسوسات وا

ق بها، من قبل تواتر مور املصّدألا»وقد عّرف األخري املتواترات بأّنها  .(38)« ...واملقبوتات

لغرض من  ؛مثلها املواطاة، تا على الصدق وتا على الكذب  ي خبار، اليت تا يصّحاأل



•

 77 االجتهاد والتجديد

 .(39)«مل نشاهدها ْنإمصار والبلدان املوجودة وود األغراض، كضرورة تصديقنا بوجاأل

 يه»احلديث عن املقّدمات اليت منها تتأّلف الرباهني قال: إىل  وعندما وصل

 ،كقولنا: الشمس تشرق وتغرب ،كقولنا: الشمس مضيئة؛ واجملّربات ،احملسوسات

األشياء أعظم من اجلزء، و والسقمونيا تسهل الصفراء؛ واألّوليات كقولنا: الكّل

، وقال  ي (80)«ة موجودةمّك كقولنا: إّن ،واحد متساوية؛ واملتواترات ٍء ياملساوية لش

  ي هم تصديقًاوأّما املتواترات فمثل تصديقنا بوجود بالد وناس مل نَر»موضع آخر: 

وهي اليت  ،ةالقضايا التواترّي». وقال  ي اإلشارات والتنبيهات: (81)«قةالثغاية من 

 ،مع إمكانه ،لكثرة الشهادات ؛يزول معه الشّك ،ًاتاّم نفس سكونًاتسكن إليها ال

وهذا مثل  .زول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل اتاتفاق والتواطؤتحبيث 

ره تلميذه ، وهو ما كرَّ(82)«ووجود جالينوس وأقليدس وغريهم ،ةاعتقادنا بوجود مّك

 .(87)هـ(428مبهنيار  بن املرزبان)

ثالثة عشر  املقّدمات كّلها تنحصر  ي»( اعترب أّن 2القرن)الغيالنثّم إّن ابن 

: احملسوسات، واجملرّبات، واملشهورات باحلقيقة، واملتواترات، والوهمّيات، قسمًا

، واملظنونات واملشّبهات، يبادى الرأ واألّولّيات، واملقبوتات، واملشهورات  ي

تعرف بقياسات تكتسب  يواللوات ،عالطب  ي يتعرف بقياسات ه يلواتوال واملخّيالت،

  ي هم تصديقًاأّما املتواترات فمثل تصديقنا بوجود بالد وناس مل نَر.... والطبع وليس  ي

 .(84)«قةغاية من الث

مواّد القياس »هـ( أّن املتواترات من 240) عمر بن سهالن الساويواعترب 

حيكم  القضايا اليت»بأّنها  وعّرفها .(82)«ن املطلوب من الربهان هو اليقنيألي؛ الربهان

 ،خبارفاقهم على تلك األالريبة عن تواطئهم واّت يتنتف خبار مجاعة عن أمٍرإبسبب  ؛بها

اعتقادنا  حبيث لو أرادت التشكك فيه امتنع عليها، وهذا مثل ،ليهاإالنفس  فتطمئّن

 ،بسبب تواتر الشهادات وكثرتها ؛نا حممدووجود نبّي ،ة ومصر وبغدادبوجود مّك

 .(86)«مكانإفيه  حبيث مل يبق للشّك

ولدينا نصٌّ مهّم جّدًا من شأنه أن يفيدنا تاحقًا  ي التوفيق بني خمتلف األقوال 

الربكات هبة اهلل بن  يأبنظرّيته، وهو قول أو  حول ضرورّية العلم احلاصل من التواتر

إىل  ملتواترةهـ(، الذي أسند فيه الضرورة  ي القضّية ا243) بن ملكا البغدادي علّي
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.  وهو (83)احلّس والعقل معًا؛ باعتبار أّن العقل حيكم بذلك وفقًا ملا أدركه من احلّس

هـ(  ي 366وقطب الدين الرازي) ،(88) هـ(606ره من بعده الفخر الرازي)ما كرَّ

 .(90)و ي حترير القواعد ،(89)احملاكمات

 ؛يقينّية إىل: أّولّيةم مبادئ الربهان الهـ( الذي قس283َّشيخ اإلشراق)إىل  نصلو

، ولكّنه جعلها (91)وحدسّيات. واعترب أّن القضّية املتواترة من احلدسّيات ؛ومشاهدات

. وقد صّرح الشهرزوري بإدراج شيخ اإلشراق املتواترة  ي (92) ي موضع آخر  ي عرضها

 احتياج الكّل»هـ( ذلك باعتبار 312وعّلل شارحه قطب الدين الشريازي) .(97)احلدسّيات

هي ». وعّرف القضّية املتواترة أثناء شرحه حلكمة اإلشراق قائاًل: (94)«احلدسىل إ

وهي : املتواترات»، وأضاف: (92)«نسان لكثرة الشهادات يقينًاقضايا حيكم بها اإل

بشرط عدم امتناع  ،قضايا حيكم العقل بها بواسطة كثرة الشهادات من املخربين

شاهد املخرب عنه،  ْنَمإىل  وانتهائها ،كذبمن عن التوافق على الألاو ،املخرب عنه

 مل يلَق ْنإكاحلكم بوجود مّكة واملدينة واهلند والوقايع العظام، فتوافق املخربين و

 .(93)وهو ما قّرره  ي رسائل الشجرة اإلهلّية .(96)«يوجب اليقني بعضهم بعضًا

يشتمل  ضًااملتواترات أي»أّن إىل  هـ(632وقد نّبه اخلواجة نصري الدين الطوسي)

من شأنه أن حيصل  احلاصل بالتواتر هو علم جزئّي أّن إتّا ،على تكرار وقياس

فحكم املتواترات  .املشاهدةإىل  ما يستند  ي ولذلك تا يعترب التواتر إتّا .باإلحساس

وأخرجها من األولّيات  ي  .(98)« ولذلك تا يقع  ي العلوم بالذات .حكم احملسوسات

نطق، واعترب أّن األساس  ي مبادئ األقيسة اليقينّية هي كتابه التجريد  ي امل

 .(99)ع عنهاوما عداها متفرِّ ،لّياتاألّو

أقول هذه قضايا تسمى قضايا »هـ( على ذلك بالقول: 326وعّلق العالمة احلّلي)

لوسائط تا خيلو  ؛وهي قضايا حيكم بها العقل .وفطرية القياس أيضًا ،قياساتها معها

من  فهي تشابه الضروريات لعدم انفكاك العقل عنها  ي حنٍي .ةالذهن عنها البّت

فإنه حكم  ،كالعلم بأن اتاثنني نصف األربعة ،كانت ذوات أوساط وإْن ،األحيان

وإىل ما  ،انقسمت األربعة إليه هو أن اتاثنني عدٌد ،عقلي قطعي فطري حصل بوسٍط

 ؛األربعة ليست من املبادي هذهو فاتاثنان نصف األربعة. ،فهو نصف ذلك العدد ،يساويه

واملعتمد  .تاختالف العقالء فيها ؛ةوألنها غري عاّم ،فها على وسائط ومبادئ غريهالتوّق
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إىل  ثّم انتهى .(100)«غري مشرتكة بني العقالء احملسوسات أيضًا فإّن ؛اتلّيإمنا هو األّو

ب أن من أنه جي ،احلكم املستفاد من التواتر كاحلكم املستفاد من احلّس»أّن 

 .(101)«يًاكّل وتا يفيد رأيًا، يكون جزئيًا

 ي شرح كالم  ،هـ(312تناول موقع املتواترات قطب الدين الشريازي) ْنوممَّ

وكذلك فعل  .(102)السّتةاملقّدمات اليقينّية شيخ اإلشراق، حيث عّد املتواترات من 

جنم  وتبعه على ذلك صاحب الشمسّية .(107)هـ(632) اخلواجة نصري الدين الطوسي

الذي أضاف:  ،(102)هـ(687، وابن كّمونة)(104)هـ(632) الدين علي الكاتيب القزويين

 .(106)«ةقوة قياسّي يضًاأوفيه »

، وقطب الدين (103)هـ(326قريب العاّلمة احلّلي) كما عّرفها بتعريٍف

وقد أّكد األخري على كون املتواترات من املبادئ اليقينّية اليت  .(108)هـ(366الرازي)

يها النظرّيات، واعترب أّن احلاكم  ي املتواترات عبارة عن ثنائي )العقل ـ تبتين عل

عبد اهلل بن شهاب الدين احلسني وقد وافقه على يقينّيتها  .(109)السمع(

 .(110)هـ(981)اليزدي

 ،لليقني لكونه مفيدًا ؛الربهان»هـ( أّن 1020وقّرر صدر املتأّلهني الشريازي)

ات من ومادتها اليقينّي قياسًا فال يكون إتّا ،نتاجة اإلوجب أن يكون صورتها يقينّي

 .(111)«اتات واملتواترات والفطرّيات واحلدسّيات واملشاهدات والتجربّيلّياألّو

تلوحيًا ـ أّن منشأ أو  واخلالصة هي أّن املستفاد من اجموع كلماتهم ـ تصرحيًا

اإلنسان تفيُد استحالة العلم مبفاد اخلرب املتواتر هو وجود كربى عقلّية أّولّية لدى 

األكثري، وإتّا ملا صّح عّدهم القضّية املتواترة من مبادئ األقيسة أو  اتاتفاق الدائمي

وتشّكل هذه القضّية األّولّية املقّدمة الكربى  ي قياٍس خفيٍّ حيتكم إليه  .اليقينّية

دًا، واليت دة تفيد مضمونًا واحمتعدِّأو  الذهن البشري لدى مواجهته أخبارًا متتالية

تشّكل بدورها صغرى ذاك القياس، فيحصل العلم لدى اإلنسان بصّحة املضمون 

 املنقول بالنحو التالي: 

يستحيل أن تتكّرر ، أي األكثري مستحيلأو  الكربى: اتاتفاق الدائمي

  ي أكثر املّرات.أو  الصدفة على شيء واحد دائمًا

 ملفاد )أ(.الصغرى: أخربنا عشُر رواٍة ـ مثاًل ـ بوقوع ا
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أكثرهم عن أو  النتيجة: يستحيل أن تكون الصدفة وراء إخبار كّل الرواة

وقوع احلادثة، مبعنى أّنه يستحيل أن يكون الرواة العشرة قد أخربونا عن وقوع 

دة احلادث تا بسبب وقوعه واقعًا، بل بسبب وجود مصلحٍة لكّل واحد منهم على ِح

ملصاحل على مصبٍّ واحد، وهو املفاد الذي أخربوا ثّم اّتفقت ا ،اختالق ذلكإىل  دعته

عنه. ونستنتج من ذلك وقوع اخلرب؛ ألّنه بعد انتفاء الفرضّية السابقة تا يبقى أمامنا إتّا 

وهذا ما  .فرضّية أّن إخبارهم عن وقوع احلادث كان ناجتًا عن وقوع احلادث واقعًا

 دث.ومن هنا حيصل لنا العلم بوقوع احلا .نستهدف إثباته

ضح حّتى للمؤمنني بصيغة احلّل طبعًا مل تكن هذه الصيغ التحليلّية لتتَّ

باقر حممد  ر الشهيدق اللذين تقّدم بهما املفكِّاألرسطّية لوتا التحليل والنقد املعمَّ

 اجاتات أخرى أكثر فسحة.إىل  الصدر، األمر الذي نرتك حبثه

 

أن نتحّدث عن طبيعة العلم احلاصل بالتواتر من الطبيعي أن نكون  حّتى يصّح

قد فرغنا  ي مرحلة سابقة عن أصل حصول هذا العلم، وما يتفّرع عنه من نسبّية هذا 

العلم احلاصل، مبعنى أّن حصوله لدى شخص يقتضي حصوله لدى الكّل، أم هل أّن 

حصوله من إخبارهم  ي حالة  دين  ي حالٍة ما يقتضيحصوله من إخبار أشخاص حمدَّ

 ؟أخرى

ولكّننا نقّدم  .رئيس عن طبيعة العلم احلاصل بالتواتر ومن هنا نتحّدث بشكٍل

 فهنا ثالثة أحباث: .لذلك باحلديث عن أصل حصول العلم، ثّم عن نسبّية حصوله

 

 وقد توّزعت حوله اآلراء على ثالثة أقوال:

 .(112)ا حكي عن السمنّية والرباهمة من نفي حصول العلم بالتواتر: ماألّول

 ولكّن الذاهبني إليه قّلة.

: وهو يشرتط  ي حصول العلم بالتواتر أن تكون األخبار فيه عن أمور  ي الثاني

 .(117)زماننا، دون ما كان عن أمور سالفة
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ألكثر ل القائلون به النسبة األكرب؛ حيث اعرتف ا: وهو الذي يشكِّالثالث

رمبا  ولكْن .(114)سالفةأو  ومل ميّيزوا بني اإلخبار عن أمور حاضرة ،حبصول العلم

 .(116)، حّتى وصفوا املنكر باملكابر(112)كاد أن يّتفق الكّل على احلصول

وقد حاول النافون زعزعة كيان العلم من خالل إثارة اجموعة من الشبهات، 

بًا إمجالّيًا على أساس أّن هذه هـ(، وأجاب عنها جوا1011خّلصها صاحب املعامل)

، اجلواب ة تا تستحّقفهي كشبهة السوفسطائّي ، ي الضرورّي تشكيٌكالشبهات 

 :(113)وأجاب عن كّل واحدة منها ،ولكّنه استعرضها

إذ تا  ؛فيجوز على اجلملة ،واحد من املخربين ه جيوز الكذب على كّلّنإـ أ

بل هو  ،ب من اآلحادموع مركَّوألن اجمل ؛ينا ي كذب واحد كذب اآلخرين قطعًا

ومع وجوده تا حيصل  ،واحد فقد فرض كذب اجلميع فإذا فرض كذب كّل ،نفسها

 العلم.

 فإّن ؛قد خيالف حكم اجلملة حكم اآلحاد هوقد أجاب صاحب املعامل بأّن

وهو يغلب  ،ف من األشخاصوالعسكر متألِّ ،وهو خبالفها ،الواحد جزء العشرة

 على انفراده. شخٍص ّلدون ك ،ويفتح البالد

وصيغت هذه الشبهة بأّنه إذا كان الكذب جائزًا على الفرد حني انفراده 

، وإذا كان حماتًا ممتنٍعإىل  فكذلك األمر حني اجتماعه، وإتّا للزم انقالب اجلائز

 .(118)فهذا يعين أّنه جيوز الكذب على اجلميع، فال يكون إخبارهم مفيدًا للعلم

أّنه قائٌل حبصول  رغم ،ط  ي هذه اإلشكالّيةمائنا تورَّواحلقيقة أّن بعض عل

الذي اعترب أّنه إذا جاز اخلطأ على واحد  ،هـ(326العالمة احلّلي)كالعلم بالتواتر، 

جًا: فقال حماِج .وذلك عند نقاشه  ي أهمّية اإلمجاع عند أهل السّنة ،جاز على اجلميع

 الكذب جواز لكان لوتاه ألّنه املعصوم؛ قول على باشتماله حّجة هو إّنما اإلمجاع ألّن»

ذا إة ما ليس حبّج». وقال أيضًا: (119)«  للكل تازم اجلزء تازمو واحد، لكّل تازمًا

. ومع التسليم بوجود فارق بني باب التواتر (120)«ما ليس حبّجة تا يصري حّجةإىل  انضاف

ورة أعاله مشرتكة وبني باب اإلمجاع من ناحية احلّس واحلدس، إتّا أّن النكتة املذك

 بينهما  ي أصلها، فال يصّح نفيه الكربى مطلقًا.

 بعض قدح»حيث قال:  ،هـ(397ض لذلك سعد الدين التفتازاني)تعرَّ ْنوممَّ
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 أقوى ألّن الغائبني؛ على تثبت تا ثبوتها تقدير على املعجزات... بأّنها  ي للنبّوة املنكرين

 جوازه يوجب أحد كّل على الكذب جواز ألّن اليقني؛ يفيد تا هوو التواتر، نقلها طرق

 مبا فيها فالقدح الضرورّيات، أقسام أحد املتواترات الكّل.... واجلواب... بأّن على

 .(121)« اجلواب يستحّق تا ،اتاندفاع ظاهر أّنه مع ذكر،

 واعلم أّن»هـ(: 248بن عبد الكريم الشهرستاني)حممد  أبو الفتحومّما قاله 

معصومون عن اخلطأ والكفر  ،جملموعهم ؛اجملمعني ة ألّنن حّجما كااإلمجاع إّن

ة  ي العصمة نازل منزلة فمجموع هذه األّم .كان ذلك جائزًا  ي آحادهم وإْن ،والضاللة

 ،وجيوز أن يثبت حكم جملموع من حيث هو مجلة اجموعة ،شخص واحد  ي العصمة

مل حيصل  وإْن ،جموعهفإن العلم حيصل مب ،خرب التواترك ،وتا يثبت لواحد منهم

 .(122)«وغري ذلك ،والشبع احلاصل من اللقم ،والسكر احلاصل من األقداح ،بآحاده

 ماهأّن ما نقلوه عن موسى وعيسى ه يلزم تصديق اليهود والنصارى  يّنإب ـ 

 .فيكون باطاًل، ×ناوهو ينا ي نبوة نبيِّ ،«بعدي تا نيّب»: قاتا

فلذلك مل  ،ى مل حيصل بشرائط التواترنقل اليهود والنصار أّنوأجاب عنه ب

 حيصل العلم. 

 .ه ممتنع عادًةوأّن ،واحد ه كاجتماع اخللق الكثري على أكل طعاٍمأّنج ـ 

والفرق بينه وبني اتاجتماع على األكل وجود  .ه قد علم وقوعهأّنه بعنوأجاب 

اك وباجلملة فوجود العادة هنا وعدمها هن .خبالف أكل الطعام الواحد ،الداعي

 .ظاهٌر

 ءكثري بالشي إذا أخرب مجٌع ،تناقض املعلومنيإىل  يحصول العلم به يؤّد ّنإد ـ 

 .وذلك حماٌل ،كثري بنقيضه ومجٌع

 عادة.  تواتر النقيضني حماٌلوأجاب عنه بأّن 

لتم به وبني قنا بني ما حيصل منه كما مثَّه لو أفاد العلم الضروري ملا فّرّنإهـ ـ 

 مثاًل (وجود اإلسكندر)ا إذا عرضنا على أنفسنا ألّن ؛والالزم باطٌل ،اتالعلم بالضرورّي

 ووجدنا الثاني أقوى بالضرورة. ،قنا بينهمافّر (الواحد نصف اتاثنني) :وقولنا

واحد  ما هو باعتبار كون كّلمني إّنْلالفرق الذي جنده بني الِعوأجاب عنه بأّن 

لكثرة استئناس  ؛بالسرعة وعدمهاوقد خيتلف النوعان  ،من الضرورّي منهما نوعًا
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 العقل بأحدهما دون اآلخر.

 ملخالفتنا. وهو منتٍف ،الضروري يستلزم الوفاق فيه ّنإو ـ 

جلواز املباهتة والعناد من الشرذمة  ؛الضروري تا يستلزم الوفاقوأجاب عنه بأّن 

 .القليلة

 

 وحتمل النسبّية هنا معنيني: .و أّن حصول اليقني نسيّبه إليه القوم همّما تنبَّ

وتا ، بعض الوقائع تواتر الشهادات قد يفيد اليقني  ي»أّن إىل  ّنهم تنّبهواإ: األّول

ف نة مهما ختّلاتاستشهاد بتلك الوقائع املتيّق فال يغين ،واقعة أخرى يفيد مثلها  ي

 هـ(.240وي)كما ذكر عمر بن سهالن السا ،(127)«هذه اليقني  ي

وتا حيصل عند آخر،  ،أّن العلم قد حيصل عند شخٍصإىل  ّنهم تنّبهواإ: الثاني

بن احلسني حممد  ر الشروط. ولذلك اعتربوذلك تبعًا للظروف واملالبسات وتوفُّ

أن جيمع الناس كّلهم على التصديق »هـ( أّنه ليس من شرط املتواتر 428الفّراء)

ما تا يتواتر عند  فقد يتواتر عند واحٍد(: »202لي)، وقال أبو حامد الغّزا(124)«به

ومشس الدين  ،(126)هـ(606، وصادق عليه الفخر الرازي)(122)« غريه

الكاتيب  جنم الدين علّي، وصاحب الشمسّية (123)(3القرن)الشهرزوري

بن حممد  الشريف علّي. ورمبا هلذا السبب جند (128)هـ(632) القزويين

ات وأّما اذا كانت من التجربّي.»..ه عن املناقضة: هـ( يقول  ي حديث816) اجلرجاني

. ويظهر من أمحد (129) «ة على الغريه ليس حبّجّنأل ؛ات واملتواترات فيجوز منعهاواحلدسّي

كان كالمه قاصرًا عن  هـ( أّنه مل يرتِض هذه املقولة، وإْن328ابن تيمّية احلراني)

 .(170)رّدها

 

املسائل اليت وقع فيها خالٌف شديد بني علماء املنطق واألصول طبيعة العلم  من

 بالتفصيل. قائٍلو، بأّنه نظرّي قائٍلو ،بأّنه علم ضروري احلاصل من التواتر، بني قائٍل

أّن اختالفهم  ي تعريف الضروري والنظري كان له أثٌر إىل  وجتدر اإلشارة بدايًة
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فقوا على معنى واحد، فكان اتاختالف ـ  ي إذ مل يتَّ كبرٌي  ي حصول هذا اتاختالف؛

اتاختالف  ي تعريف املصطلح، فكان النزاع إىل  بعض مفرداته على األقّل ـ راجعًا

 .(171)لفظّيًا

شرط العلم (: »هـ438أبو املعالي عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين)قال 

وانتفاء  ،اء أحواهلم  ي السالمةمع استو ،الضروري أن يستوي  ي دركه أرباب العقول

وألّن كون . (172)«ةم حّجهتقوم مبثل شرذمة بعناد فال يبلغون عددًا شّذ اآلفات، وإْن

 ي شرح هـ(، 397ّرر سعد الدين التفتازاني)األمر ضرورّيًا تا يعين اّتفاق العقالء فيه ق

العقول  ّنإف؛ دراكإ لقصور  يأو  ؛ا لعنادّمإ ؛قد يقع فيه خالف يالضرور»أّن  ،املقاصد

وشهادة من  ،فاق من العقالء، واستدتال من اآلثارمتفاوتة حبسب الفطرة باّت

 .(177)« األخبار

إىل  حصوله ي  ما تا حيتاج»هـ( الضروري بأّنه 366وعّرف قطب الدين الرازي)

 يظروالن ،عظم من اجلزءأ ّن الكّلأصديق بوالت ،ءيوالش ،كتصّور الوجود ،النظر

صديق حبدوث والت ،والروح ،كتصّور حقيقة امللك ،ظرالنإىل  حصوله ما حيتاج  ي

هـ( أّن ضابط التمييز بني الضروري والنظري 386. واعترب الشهيد األّول)(174)« العامل

معها فيكون أو  ،فيكون ضرورّيًا ،يكمن  ي كونه مدركًا للعقل بال واسطة

ما »فقد عّرف الضروري بأّنه هـ( 326. أّما عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي)(172)نظرّيًا

واللزوم هو امتناع  ،اتانفكاك عنه سبياًلإىل  تا جيد يلزم نفس املخلوق لزومًا

ز املريزا . وقد ميَّ(176)«املراد منه امتناع اتانفكاك املقدور ّنأومل يفهموا  ،اتانفكاك

به  رادروري قد يطلق وُيالض»هـ( بني الضروري والنظري على أساس أّن  1712الرشيت)

 ،وحسن اإلحسان ،لمالظ علمنا بقبح :مثل ،اتكالوجدانّي ،وسطإىل  ما تا حيتاج

سواء حصل من الوسط على  ،راد به ما حيصل بغري نظروقد ُي ؛وإدراكنا للجوع واألمل

 تاستناد العلم بها ؛ةيرى أّنها ضرورّي ْنكاملتواترات عند َم ،احلدسأو  ،رورةوجه الض

 .(173)«أم تا ،مل يكن على وجه النظر وإْن ،أعين التواتر ،الوسطإىل 

وعمومًا خّلص الشيخ جعفر السبحاني التمييز بني الضروري والنظري 

عملية  طف على توّسغرَي متوقِّء إْن كان حصوُل العلم بشي»)املكتسب( بقوله: 

 ل باملعلومات عندهفًا عليه، بأن يتوسَّكان متوقِّ ة فهذا هو العلم الضروري. وإْنفكرّي
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فال يستطيع اإلنسان حّل املعادتات اجلربية  .العلم به، فهذا هو النظري والكسيبإىل 

 .(178)«وتنظيمها على وجه صحيح ،بال توسيط معلومات

 

مات فه على مقّدلتوقُّ؛ ه نظريأّنإىل  ذهب أبو احلسني البصري والغزالي ومجاعة»

وقد نقل  .(179)«لكذب، وكون املخرب عنه حمسوسًاانتفاء املواطاة ودواعي ا ك ،ةنظرّي

 كّل ألّن ؛خرب التواتر تا يضطّر أّن»هـ( عن النّظام 426بن حزم الظاهري)ابن أمحد  علّي

فالضروري  .(140)«وكذلك جيوز على مجيعهمب، واحد منهم جيوز عليه الغلط والكذ

هـ( عن أبي 606) بن عمر بن احلسني الرازيحممد  عنده ما جيوز اخلطأ فيه. كما نقل

ا تا نعلم وجود ما ألّن»أّن العلم احلاصل من التواتر نظري )استدتالي(؛ احلسني البصري 

وتا لبس  ي املخرب  ،الكذبإىل  ه تا داعي للمخربينإذا علمنا أّن أخربنا أهل التواتر عنه إتّا

بت ث وإذا بطل كونه كذبًا ،ه متى كان كذلك استحال كون اخلرب كذبًاوأّن ،عنه

مات مل واحدة من هذه املقّد ر عنده كّلفالسامع خلرب التواتر ما مل يتقرَّ ،كونه صدقًا

 .(141)«ًافكان ذلك العلم استدتالّي ،حيصل له العلم

 

 به علمهم التواتر أهل ينقله ذيال إن»هـ(: 412قال القاضي عبد اجلّبار املعتزلي)

حممد  بن . وإليه ذهب علّي(142)« فيهم يفعله تعاىل القديم بل بفعلهم، يزول تا ضروري

 ذلك بالنسبةإىل  الذي ذهب ،(144)هـ(426وابن حزم الظاهري) (147)هـ(420املوردي الشافعي)

 قدر على ولكن وقت،  ي وتا مبّطرد ليس اضطراره أّن»خرب الواحد أيضًا، غاية األمر إىل 

 . (142)«يتهّيأ ما

بن احلسني حممد  علم احلاصل باخلرب املتواتر:ضرورّية الإىل  ذهب ْنوممَّ

اخلطيب  وأمحد بن علّي ،(143)هـ(460والشيخ الطوسي) ،(146)هـ(428الفّراء)

الذي عّلل ذلك  ،هـ(620عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي)و ،(148)هـ(467البغدادي)

. (149)«وختتلف فيه األحوال، الذي جيوز أن يعرض فيه الشّك»بأّن العلم النظري هو 

تا حيسن  ْنجيزم بهذه األمور َم»هـ( كونه ضرورّيًا باعتبار أّنه 636ر احملّقق احلّلي)وبرَّ
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ضرب من إىل  خبار املتواترةوتا يعرفه، وتا أمنع أن يفتقر بعض األ ،اتاستدتال

ألّن جزمنا بوقوع احلوادث »هـ( قائاًل: 326مة احلّلي)وأضاف العاّل .(120)«اتاستدتال

 تا يقصر عن العلم بأّنـ  ، وكحصول البلدان الكبار×د حمّمدكوجو  ـالعظام 

مل ميارس  ْنوَم وهو حاصل للعواّم، لّياتالكّل أعظم من اجلزء، وغريه من األّو

 .(121)«اتاستدتال، وتا يقبل التشكيك

وقطب الدين  ،(122)هـ(328)احلراني ابن تيمّية ذلك أيضًا: أمحدإىل  ذهب ْنوممَّ

 ،(122)هـ(1081وأبو الوليد الباجي) ،(124)هـ(966لشهيد الثاني)وا ،(127)هـ(366الرازي)

اليت يكفي  ي حصوهلا .»..الذي عّرف الضرورّيات بأّنها  ،هـ(1081واملوىل املازندراني)

ولكّنه فّرق بني القضّية املتواترة وبني  .(126)«نظرإىل  مالحظة الذهن من غري حاجة

 الواحد نصف اتاثنني باعتبار أّن والعلم بأّن الفرق بني العلم باملتواتر»األّولّية بقوله: 

 واملتواترات قسيٌم ،ر الطرفني والنسبةد تصوُّات اليت يكفي فيها اجّرلّيّواألالثاني من 

هـ( على 1271)وهلذا أّكد صاحب القوانني .(123)«فهما نوعان متباينان من الضروري .له

من جهة كثرة املؤانسة  ؛العلمما هو من جهة تفاوت الضروريات  ي حصول أّن الفرق إّن»

 ؛هـ( على كونه ضرورّيًا1224. كما أّكد صاحب الفصول)(128)«ببعضها دون بعض

متني مشتملتني ط مقّدف اتانتقال إليه على توسُّما يتوقَّعنده هو النظري باعتبار أّن 

 .(129)ًاوما عدا ذلك تا يعّد نظرّي ،على هيئة القياس

 اتاختيار»، الذي قّرر  ي بعض كتبه أّن هـ(606وسنقف قلياًل عند الفخر الرازي)

وهو ما  .(160)«يتشّكك تا صاحبه فيه شّكك الذي إذا هو الضروري ألّن ؛ وذلكضرورّي

هذه  أّن اإلنسان ما مل يعلم بعقله أّن». كما قّرر  ي أحباث املنطق (161)ذكره  ي احملصول

تحيل أن تكون كاذبة مل يس ،الشرق والغرب ق أهلها  يوتفّر ،على كثرتها ،الشهادات

. وبهذه مات ملا أفادت هذه الشهادات شيئًاولوتا قضاء العقل بتلك املقّد .يقطع مبقتضاها

ّن احلّس تا ينتج ما مل تنضّم إليه مقّدمة عقلّية إ، أي (162)«ة نتائج األوائلدمات التواترّياملّق

سّلمنا كون هذه العلوم  إْن»أّننا ر  ي منطق امللّخص متمّثلة  ي القضّية األّولّية. ولكّنه قرَّ

وإذا كان كذلك كان التواتر مبدأ  ...العلم ْدمل يِف احلّسإىل  ة، لكّنها لو مل ينتِهضرورّي

ة هو ية اليقينّي ي إعطاء القضايا الكّل ئفقد ظهر أّن مبدأ املباد»، ثّم يقول: (167)«لغري أّو

 . (164)«ع عليهاوأّن ما عداها متفرِّ ،األّولياتوأّن أّول األوائل  ي القضايا هي  ،ةالقوة العقلّي
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لّية، وإّنما هي ّن القضّية املتواترة ليست أّوإ: أحدهماوهذا النّص يتضّمن أمرين: 

ّن هذه القضّية العقلّية تا تنتج ما مل ُيضّم إليها احلّس. إ: والثانيعة عنها. قضّية عقلّية متفرِّ

يقول فيه:  ،ثالث  ي املباحث املشرقّية ه  ي نصٍّومجعًا بني هذين النّصني نفهم ما جاء ل

وهو ، ن يكون من السمع والعقلأا ّمإف والعقل من احلّس بًاكان املوجب مركَّ ْنإا ّمأو»

 .(162)«املتواترة خبارد األالعلم احلاصل مبجّر

وعلى هذا األساس يكون اعتقاد الرازي بضرورّية العلم احلاصل من التواتر 

لّيات اليقينّية أم الكربى املستمّدة من العقل، سواء أكانت من األّوقائمًا على أساس 

كما نّقحوا ذلك  ي مباحثهم. أّما  ،متفّرعة عنها، طاملا أّنها متوّلدة منها بالضرورة

الصغرى إىل  ـ فكأّنه ناشٌئ عن نظره «سّلمنا إْن»عدم حسمه ذلك ـ من خالل قوله: 

 املستمّدة من احلواس.

هـ( ناقش فيه 1104ّر العاملي)النصوص الالفتة نصٌّ مهمٌّ للشيخ احُلوأخريًا فمن  

 .(166)«من مجلة أنواع العلم العادي»األصولّيني، حيث اعترب أّن العلم احلاصل من التواتر 

 

والذي يقوى  ي نفسي »هـ(  ي املسألة، فقال  ي الذخرية: 476املرتضى)السيد  توّقف

مكتسب، وجتويز أو  ه ضرورين القطع على صفة هذا العلم املشار إليه بأّنف عالتوّق

ثّم فّصل  ي املسألة طوياًل. وقد ذكر  ي كلٍّ من  .(163)«واحد من الوجهني كونه على كّل

 أّن»إىل  الذي انتهى ،هـ(671اآلمدي)حممد  بن . وكذلك فعل علّي(169)والذريعة (168)الشا ي

 .(130)«األمرين بأحد زماجل عن الوقف هو إّنما الواجب

يعتقد أّن كّل ما  ْنأّننا نالحظ على ضوء ما تقّدم أّنه عند َموخالصة الكالم 

ط واسطة يكون نظرّيًا من الطبيعي أن يكون العلم باملتواتر حيصل به العلم بتوسُّ

 ما نظرّيًا؛ لتوّقفه على واسطة هي عبارة عن تواتر األخبار نفسها؛ فإّن علمنا بوجود بلٍد

ـ مثاًل ـ يتوّقف على حصول التواتر، أي حصول تتابع األخبار املوجب للعلم، وإتّا فإّن 

تصّور مفهوم  :علمنا بوجود البلد ليس على حّد تصّورنا لبعض التصّورات ـ من قبيل

. ـ تصديقنا ببعض التصديقات ـ كتصديقنا بأّن الكّل أعظم من اجلزءأو  الوجود ـ

كان النظر خفّيًا ـ فهو  ترب أّن كّل ما يتوّقف على نظر ـ وإْنيع ْنَموكذلك األمر عند 
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ن استفادًة اعترب أّن النظر املعترب هو النظر الذي يتضمَّ ْنَمإىل  . وكذلك بالنسبةنظرّي

 من معلومات سابقة لتحصيل معلومات تاحقة.

ته أّما عند َمْن يعتقد أّن الضروري هو الذي إذا أراد صاحبه التشكيك فيه وإزال

ا حصل فعاًل من خالل النظر؛ إذ رمب ، حّتى لوملا استطاع فالعلم احلاصل هنا ضرورّي

د املرتضى للضروري كذلك إذا بقينا مع تعريف السيحيصل من النظر علٌم تا يتزلزل. و

 ْن. وكذلك األمر عند َم(131)وتا ُيمكن إزالته من النفس ،بأّنه العلم الذي تا شّك فيه

، وهو هو الذي يستفيد من احلواّسالعلم الضروري ـ أّن  (132)هـ(438اجلويين)يعتقد ـ ك

يعتقد أّن الضروري هو الذي يعتمد على  ْنوكذلك األمر عند َم  حال القضّية املتواترة.

 مقّدمة عقلّية، وهو حال املتواتر عندهم.

الربكات وَمْن صّرح بأّن القضّية املتواترة قائمة على العقل واحلّس ـ كأبي 

هـ( ـ أمكنه 366وقطب الدين الرازي) ،هـ(606والفخر الرازي) ،هـ(243)داديالبغ

 نظرّية بلحاظ صغراها.أو  ،منهما، فتكون ضرورّية بلحاظ كرباها إحلاقها بأيٍّ

 

وخالصة  .ثون هلذا البحث  ي أغلب ما كتبوهض املناطقة واألصولّيون واحملدِّتعرَّ

اختلفوا  ي  ،واضعني له شروطًا ،نوا حصول العلم بالتواترم أّنها قنَّما ُيفهم من كلماته

عددها وسعتها، وهي ليست ملحوظة للعقل شرطًا بعد آخر بنحو تفصيلي، بل إّن 

(. 3القرن)، كما يقول الشيخ زكرّيا الشافعي(137)«حصول العلم آية اجتماع شرائطه»

ـ الشروط املعتربة  ي املخرب. 1ف: أربعة طوائإىل  وُيمكن رّد هذه الشروط بشكل عاّم

ـ الشروط املعتربة  ي 4ـ الشروط املعتربة  ي املخَبر عنه. 7ـ الشروط املعتربة  ي اخلرب. 2

 السامع. 

ل  ي ، وهو يتمثَّضنا هلذه الشروط نواجه شرطًا مبثابة الشرط العاّموقبل تعرُّ

بل إّن أبا الثناء  .مع واسطة احنفاظ الشروط املتقّدمة  ي كاّفة الطبقات إذا كان النقل

ر تواطؤهم ما نقله قوٌم عن قوم تا يتصوَّ»( عّرف اخلرب املتواتر بأّنه 6املاتريدي)القرن

. وكذلك فعل ؛ حيث قصر املتواتر على ما يكون بواسطة(134)«على الكذب عادًة

ي. الغالب اخلارجإىل  ولعّلهم ناظرون .(136)، وعالء الدين البخاري(132)(3القرن)الشاشي
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تعريف السّنة املتواترة قيدًا، وهو أن يكون إىل  ّن الدكتور الزحيلي أضافأكما 

وتابعي  ،اجلمع املذكور قد رواها  ي العصور الثالثة األوىل: الصحابة، التابعني

 .(133)التابعني

، وهو (138)م فقد ذكره البعض ضمن شروط املخربينالشرط املتقدِّإىل  عودًاو

نوا سّر هذا وبيَّ .(180)صال()اتاّتأو  ،(139)(واء الطرفني والوسطاستر عنه بشرط )املعبَّ

إىل  وصوتًا واة ي طبقات الرومن هنا جيري شرط اتامتناع عن الكذب  .(181)الشرط

فقد أحد تلكم أو  ،د  ي طبقةر التعّدفلو تأخَّ .الطبقة اليت تنقل عن املعصوم مباشرة

كما يقول علماء  ـالنتائج  ألّن؛ أخبار اآلحادإىل  الشروط، خرج عن كونه متواترًا

 .(182)تماأخّس املقّد تتبع دائمًاـ  امليزان

موجز  ي األربعني  ي  هـ( هذه الشبهة بشكٍل606ر الفخر الرازي)وقد صوَّ

 فيه حصل املاضية األمور عن خربًا كان إذا املتواتر اخلرب»أصول الدين، ومفادها أّن 

 ذلك ألقى لعّل واحدًا قال:ُي أن هو تاحتمالا ذلكواليقني، و القطع من مانع احتمال

 حّتى ،قلياًل قلياًل اشتهرو ،اإلرجاف ذلك انتشر إّنه ثّم اإلرجاف، سبيل على الكذب

 فإذا .زماننا  ي حيصل ما كثريًا اإلرجاف هذا مثل أّن نشاهد  حننو .منه العامل امتأل

وفّصله  ي  .(187)«زمنةاأل سائر  ي فكذا ،نشاهد حننو ،منه الزمان هذا  ي ذلك جاز

 .(184)شرح العيون

والفخر  ،(182)هـ(476د املرتضى)نّص على هذا الشرط السي ْنوممَّ

 ْنوتكّرر ذكُر هذا الشرط عند َم .(186)هـ(  ي األربعني  ي أصول الدين606الرازي)

 .(183)تناول املوضوع

 

د قال السي :معه التواطؤ على الكذب ـ أن يبلغوا من الكثرة مبلغًا يستحيلأ

 على الكذب فقيتَّ نأ معه يصّح تا حدٍّإىل  الكثرة  ي ينتهي أحدها: أن»هـ(: 476املرتضى)

وعّلله  ي  .(189) وجعل هذا الشرط  ي الذريعة أّول الشروط .(188)«منها الواحد املخرب

اب ومن بعده أبو اخلّط ،(191)هـ(460. كما ذكره الشيخ الطوسي)(190)الشا ي

 .(197)تناول املوضوع ْن، ورمبا كّل َم(192)هـ(210احلنبلي)
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ل هنا أّن اتاتفاق والتواطؤ وارٌد عندهم مبعنيني: أحدهما وُيمكننا أن نسجِّ

فإّننا نعلم حبسب  ؛وأحدهما تا يطرد اآلخر .مبعنى املصادفة، واآلخر مبعنى التآمر

ة، فكما أّنه يندر أن يكونوا من قبل مجاعة كثري استقرائنا أّننا إذا ُأخربنا خبرٍب

مروا وخّططوا للكذب فيه، فإّنه يندر أيضًا أن يكونوا كّلهم كاذبني آكّلهم قد ت

ّن تآمرهم يزيد من احتمال كذب اخلرب بطبيعة إحّتى لو مل يكونوا متآمرين، أي 

مرين فإّنهم يبعد أن يّتفق )يصادف( أن يكونوا آاحلال، ولكن حّتى لو مل يكونوا مت

 هم كاذبني.كّل

ضمن  ،هـ( عن أبي اهلذيل429ن نقل عبد القاهر البغدادي)معيَّ حول التحديد بعدٍدو

ما غاب  خبار  ية من طريق األاحلّجاهلذيل ـ يقول بأّن  اأّنه ـ أي أب ،رّده على الفرقة اهلذيلّية

م فيه ،ما سواها تا تثبت بأقّل من عشرين نفسًا و ي ،^من آيات األنبياء عن احلواّس

 .(194)أكثرأو  ةهل اجلّنأواحد من 

ثّم إّنهم نقلوا أرقامًا عديدة مستفادة من اآليات ناقشها ابن الطّيب 

. وقد تعّرض (196)هـ(436الفريوزآبادي) ، ونقلها إبراهيم بن علّي(192)هـ(476البصري)

عبد امللك بن إىل  تناولوا حبث التواتر، نكتفي باإلشارة ْنهلذه األقوال كثريون ممَّ

، والفخر (198)هـ(202، وأبي حامد الغّزالي)(193)هـ(438د اهلل بن يوسف اجلويين)عب

 ابن تيمّية ، وأمحد(200)هـ(671اآلمدي)حممد  بن ، وعلّي(199)هـ(606الرازي)

 بن ابالوّه ، وعبد(202)هـ(326)السبكي الكا ي عبد بن ، وعلّي(201)هـ( 328)احلراني

 .(207)هـ(331)السبكي الكا ي عبد بن علّي

وقد  .يتحّقق معه التواتر خاّص ا أن يكون هناك عدٌدْوقني نَفغلب احملقّّولعّل أ

بن أمحد  ، وعلّي(202)هـ(428، وابن سينا)(204)هـ(730تعّرض للنفي أبو بكر اجلّصاص)

، وعمر بن سهالن (203)هـ(210، وأبو اخلّطاب احلنبلي)(206)هـ(426بن حزم الظاهري)ا

املبارك بن حممد ، و(209)هـ(247الكي)، وأبو بكر ابن العربي امل(208)هـ(240الساوي)

. وهو ما جنده أيضًا  ي كلمات وشيخ (210)هـ(244ابن األثري اجلزري)

، والفخر (212)(السابع القرن)ومشس الدين الشهرزوري ،(211)هـ(283اإلشراق)

، وصاحب الشمسّية (214)هـ(632، واخلواجة نصري الدين الطوسي)(217)هـ(606الرازي)

هـ(  ي 312، وقطب الدين الشريازي)(212)هـ(632) قزويينالكاتيب ال جنم الدين علّي
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، وعضد الدين (213)هـ(326، والعالمة احلّلي)(216)شرح كالم شيخ اإلشراق

، وقطب الدين (219)هـ(326)السبكي الكا ي عبد بن ، وعلّي(218)هـ(326اإلجيي)

 ،(222)هـ(1070، والشيخ البهائي)(221)هـ(966، والشهيد الثاني)(220)هـ(366الرازي)

 .(224)هـ(1288، واحملّقق السبزواري)(227)هـ(1271)زا القّميواملري

هـ( نصٌّ يظهر منه أّن التواتر تا يتحّقق 1242د اجملاهد الطباطبائي)للسي نعم،

ينبغي أن  . لكْن(226)د السيوطي حصول التواتر بعشرةو ي املقابل جوَّ. (222)بسبع روايات

خاّصة إذا و)العادة(،  قّيد ذلك بـ ألّنه ؛نفهم من ذلك أّنه إّنما اعتربه من باب الغالب

على  ؤأّن املدار هو حصول األمن من التواطإىل  هواأخذنا بعني اتاعتبار أّنهم تنبَّ

، وهو ما ُيفهم بوضوح من الشيخ قليل متَّ الكذب، فإذا حصل ذلك بعدٍد

 .(223)هـ(417املفيد)

العنوان وعنوان : وقد مّيزنا بني هذا الب ـ األمن من تواطؤ املخربين على الكذب

 السابق باعتبار أّن األمن من تواطؤ املخربين على الكذب قد يّتفق مع قّلة عددهم؛ كأْن

كان امتناع التواطؤ  ولو مل يكونوا كثريين، وإْن ،نعلم بذلك ألمور تكتنف املخربين

العادة. إىل  مرتافقًا مع كثرة عددهم. وقد أرجعوا هذا اتامتناع  ي العديد من نصوصهم

ر بشكل أّن اختالف ظروف الرواة ودواعي الكذب لديهم تؤثِّإىل  مونقد تنّبه املتقدِّو

وهو ما يظهر جلّيًا من كالم أبي  .الرواة عددمع قطع النظر عن  ،مباشر  ي حصول التواتر

 .(228)هـ(  ي حديثه عن دواعي الصدق والكذب لدى الرواة730بكر اجلّصاص)

 الكذب على جيمعها مل أنه يعلم أن»هـ( 476د املرتضى)ومن هنا اشرتط السي

وجعل هذا الشرط ثاني الشروط  ي  .(229)«مقامه يقوم وما تواطؤ من ،جامع

أهل  مع ألّنا نعلم ضرورة أنَّ مجيع أهل بغداد تا جيوز أن يواطئوا»وقال:  ،(270)الذريعة

فإذا : »وهلذا قال  ي رسائله. (271)«مكاتبةو وتا مبراسلة ،تا باجتماع ومشافهة ،امالش

 .(272)«وحصل أقوى  ي فقد ،ر العلم بالشرطتعّذ ،وكثرت اجتماعهم ،[همبتصح]طالت 

 .(277)وفّصل ذلك  ي الشا ي

ومن النصوص اللطيفة اليت نشري إليها  ي املقام ما ذكره تقي الدين بن جنم 

هـ(  ي الرسائل 460والشيخ الطوسي) ،(274)هـ(443الدين أبو الصالح احلليب)

عصر وتا  قد يوجد عدد التواتر  ي كّل»هـ(: 202أبو حامد الغّزالي) ، وقال(272)العشر
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تا سّيما  ،إذ كان يتصور أن يكون للجمع الكثري رابطة  ي التوافق ؛حيصل به العلم

 .(276)...«ب بني أرباب املذاهببعد وقوع التعصُّ

مون أهمّية تباين الرواة  ي بلدانهم وظروفهم ومن هذا املنطلق أدرك املتقدِّ

مالبساتهم  ي تسريع إجياد اليقني وحصول العلم من جّراء اخلرب املتواتر، حّتى عّده و

وتا  ،أن تا حيصرهم عدد»غريه ـ أو  بعضهم شرطًا، فطرحوا ـ على حنو الشرط

، وأبو نصر (278)هـ(222هذه النكتة اجلاحظ)إىل  . وقد أشار(273)«جيمعهم بلد

جناس من اجلهات املختلفة األ»الرواة  لزوم أن يكونإىل  هـ( حني أشار779الفارابي)

. (240)هـ(762بن أمحد الرفاء) يوإىل ذلك أومأ السر .(279)«ءلسنة واآلراوالبلدان واأل

واختالف  ،وتباين أغراضهم ودواعيهم ،تنافر طباعهم»إىل  (هـ407وأشار الباقاّلني)

راق وقريٌب منه ما ذكره شيخ اإلش .(241)«...ق أوطانهموتفّر ،آرائهم ومذاهبهم

(  ي شرح 3القرن)ومشس الدين الشهرزوري ،(247)هـ(606، والفخر الرازي)(242)هـ(283)

، (246)هـ(687)وابن كّمونة ،(242)و ي رسائل الشجرة اإلهلّية ،(244)حكمة اإلشراق

 .(243)هـ(312وقطب الدين الشريازي)

نعم، تا شّك  ي أّن تباين ظروفهم ليس شرطًا حبيث ينتفي التواتر بانتفائه، 

عبد امللك بن عبد اهلل بن وقال  .(248) ذلكإىل  وقد التفت بعضهم .مساعد عامٌلولكّنه 

 :فقالوا ،فغال غالون,»..ناقضًا اشرتاطهم ذلك بنحو اإللزام:  ،هـ(438يوسف اجلويين)

 .(220)ده الالحقونوهو ما أكَّ .(249)«ركيك وهذا كالٌم ،هم الذين تا حيويهم بلد

، (221)هـ(476املرتضى)السيد  وهو ما ذكره: ج ـ أن يكونوا عاملني مبا أخربوا

، واحملّقق (227)هـ(671د اآلمدي)بن حمم ، وعلّي(222)هـ(202وأبو حامد الغّزالي)

 .(224)هـ(636احلّلي)

: أن األّولن: ْيعلى أّن اشرتاطهم أن يكونوا عاملني ضرورًة يستبطن شرَط

، مبعنى أّنه ليس والثاني: أن يكون علمهم ضرورّيًا ؛يكونوا عاملني، أي: غري ظاّنني

ر وقد جعلنا ذلك من شروط املخَب .ّيًا، ومبعنى آخر: حّس، أي ليس عن نظٍرعن كسٍب

 عنه.

ولكّن املوىل «. ر عاملًا عن حّسأن يكون املخِب»وقد صاغ البعض الشرط بنحو: 

ه ليس والظاهر أّن»عدم اشرتاط الشرط األّول، فقال: إىل  ههـ( نب1081َّاملازندراني)



•

 91 االجتهاد والتجديد

فيحصل العلم  ،د قول العاملني بقوهلمفيتأكَّ ،نيجلواز أن يكون بعضهم ظاّن بالزٍم

. (222)«الشامل للقطع والظّن ما قلنا بظاهره جلواز أن يراد بالعلم املعنى العاّموإّن .باجلميع

 .ا زاد بعضهم اشرتاط كون إخبارهم عن علمورمب»هـ(: 1271وقال صاحب القوانني)

مع  ،كان بعضهم ظاّنني وإْن ،ل العلم من اجتماعهمبل يكفي حصو ،وتا دليل عليه

 .(226)«كون الباقني عاملني

 

السيد  قال .ذلكإىل  تناسب حجم نقل اخلرب مع الدواعي الداعية :ومنها

ومنها أن يكون اخلرب مّما لو كان صحيحًا لعلم أهل العلم إذا »هـ(: 476املرتضى)

 .فتيش علم كونه كذبًامل يعلم مع الت فإذا فتَّشوا عنه ذلك،

كتمانه،  من نقله، ومتنعإىل  واعيالد أن يكون املخرب عنه مّما تقوى :ومنها

 .فإذا مل ينقل واحلال هذه علم كونه كذبًا

كما  ،فإذا مل ينقل ،نقلهإىل  يناحلاجة ماسَّة  ي باب الد أن تكون :ومنها

 نقلت نظائره، علم بطالنه.

نقله، بل  ، ومثله  ي العادة تا يضعفذائعًا يكون  ي األصل وقع شائعًا أن :ومنها

 .(223)«يكون حاله  ي اتاستمرار كحاله  ي األوَّل

وإذا روى »هـ(  ي قوله: 462اخلطيب البغدادي) وإىل مثله أشار أمحد بن علّي

ا جرت العادة واخلامس: أن ينفرد برواية م... بأمور: صل اإلسناد رّدالثقة املأمون خربًا مّت

 .(228)«ه تا جيوز أن ينفرد  ي مثل هذا بالروايةألّن ؛فال يقبل ،بأن ينقله أهل التواتر

إذا روي اخلرب ثقة »هـ( حني قال: 436الشريازي) أبو إسحاق إبراهيم بن علّيوكذلك 

ذلك  فيدّل ،ة علمهأن ينفرد الواحد برواية ما جيب على الكاّف :والرابع... :بأمور رّد

وينفرد هو بعلمه من بني اخللق  ألنه تا جيوز أن يكون له أصٌل ؛ه تا أصل لهّنعلى أ

 .(229)«العظيم

 

، (260)هـ(407: وقد نّص عليه الباقاّلني)ر عنه أمرًا حمسوسًاـ أن يكون املخَبأ
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 ،(262)هـ(202، وذكره أبو حامد الغّزالي)(261)هـ(476وُيفهم من ابن الطّيب البصري)

مشس وكذلك  .(264)، وأّكد عليه  ي األربعني(267)هـ(  ي املنطق606والفخر الرازي)

، (266)هـ(620عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي)، و(262)(3القرن) الدين الشهرزوري

 الكا ي عبد بن علّي بن ابالوّه وعبد ،(263)هـ(671اآلمدي)حممد  وعلي بن

، وقطب الدين (269)هـ(636ي)احلّلواحملّقق  ،(268)هـ(331)السبكي

 الكا ي عبد بن ، وعلّي(231)هـ(326مة احلّلي)، والعاّل(230)هـ(312الشريازي)

، (234)هـ(966، والشهيد الثاني)(237هـ(366، وقطب الدين الرازي)(232)هـ(326)السبكي

 .(232)هـ(1288واحملّقق السبزواري)

فس ومرادهم من احملسوس ما يشمل أثر هذا احملسوس، تا اتاقتصار على ن

هـ( اإلشكال حبصول العلم بشجاعة 1081ومن هنا دفع املوىل املازندراني) .احملسوس

وميكن دفعه جبعل تواتر األثر  ي »بقوله:  ،مع عدم كونها أمرًا حمسوسًا ،×علّي

هـ( أن يكون 1224/1261)وهلذا اشرتط صاحب الفصول .(236)«رقوة تواتر املؤثِّ

افر األخبار ضكما  ي ت ،نةلوازمه البيِّولو حبسب آثاره و ،إخبارهم عن حمسوٍس

مل يكونا من األمور  الشجاعة والسخاوة وإْن فإّن ؛وسخاوته ×بشجاعة علّي

 .(233)هما من اللوازم البّينة لألمور احلسّيةأّن احملسوسة إتّا

: ذكر ذلك ر عنه(ب ـ أن يكون الشيء ممكنًا  ي نفسه )عدم امتناع املخَب

(  ي شرح حكمة 3القرن)مشس الدين الشهرزوريو ،(238)هـ(283شيخ اإلشراق)

، وقطب الدين (281)هـ(687)وابن كّمونة  ،(280)و ي رسائل الشجرة اإلهلّية ،(239)اإلشراق

. وهذا شرٌط مهمٌّ سُتصاغ منه تاحقًا قضّية اتاحتمال القبلي (282)هـ(312الشريازي)

 للقضّية املتواترة.

 

تاستحالة حتصيل : وذلك عن السامع م املستفاد منه اضطرارًاالعلـ انتفاء أ

يستحيل أن يصري  العلم الضروري أيضًا ألّن ؛حماٌل وحتصيل التقوية أيضًا .(287)احلاصل

 ذو»هـ( قائاًل: 326)السبكي الكا ي عبد بن . ومّثل علّي(284)ا كان مثالهأقوى مّم

 ومل ،علمًا ْديزَد مل بذلك أخرب لو نيرتفعا وتا جيتمعان تا واإلثبات النفي بأّن العلم
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 .(282)«الثاني يستفد

: قال الشهيد تقليد ينا ي موجب خربهأو  السامعإىل  أن تا يسبق شبهةب ـ 

وتبعه عليه مجاعة من  ،&املرتضىالسيد  به ختّصا وهذا شرٌط»هـ(: 966الثاني)

ب خرب التواتر إذا حصول العلم عقي عليه بأّن واحتّج.  ي موضعه ٌدوهو جيِّ .قنياحملّق

كان بالعادة جاز أن خيتلف ذلك باختالف األحوال، فيحصل للسامع إذا مل يكن قد 

 .(286)«وتا حيصل إذا اعتقد ذلك، اعتقد نقيض ذلك احلكم قبل ذلك

هـ( جند أّنه جعل هذا الشرط ثالث 476املرتضى)السيد  نصوصإىل  وإذا رجعنا

أو  ،(283)«عنه زائالن ما أخربوا بهة  يلبس والشأّن الأن يعلم  :وثالثها»الشروط، فقال: 

 اللبس وقوعو والشبهة»، ثّم قال: (288)«عنه خربت عّما زائلني والشبهة بسالل يكون أن»

 من العظيم اخللق على الكذب جوازإىل  ترى أتا الكذب، على جيمع مّما أيضًا

 جيري مباأو  ،بالشبهات اعتقدوها اليت مذاهبهمو دياناتهم عن اإلخبار  ي املبطلني

 ،الشبهة سبيل على بالكذب كثرتهم مع خيربوا أن جاز إّنماو التقليد، من اجراها

 املذهبو ،صادقًا اخلرب كون هلم ختّيل الشبهة ألن تواطؤ؛ هناك يكن مل إْنو

. وهناك (290)تناول املوضوع ْنوقد تكّرر ذكر هذا الشرط عند بعض َم .(289)«حّقًا

 .(291)التواتر ُيمكن مراجعتها  ي مظاّنها تفصيالت مرتبطة بشروط حصول

 

وعلماء احلديث حصول التواتر األصول  ض هلا علماءمن املوضوعات اليت تعرَّ

فقوا على وجود املتواتر املعنوي واقعًا ضمن األحاديث الواصلة إلينا. وإذا كادوا أن يتَّ

هـ( مّثل للمتواتر 331ّن التلمساني)أى فقد حاروا  ي التمثيل للمتواتر اللفظي، حّت

أو  حاديث،رمبا لعدم إميانه بوجود متواتر لفظي  ي األ ؛(292)اللفظي بالقرآن الكريم

 لوقوع اتاختالف  ي ذلك.

 وحنن سنكتفي باإلشارة .ومتشّعبة حال فاآلراء  ي هذا اجملال كثريٌة أّيوعلى 

هـ( على أّن القرآن 426لظاهري)بن أمحد ابن حزم ا . وقد أّكد علّي(297)بعضهاإىل 

ومنها خرب  ،نقل الكواف والتواتر. وأّما السّنة فمنها ما جاء متواترًا» الكريم منقوٌل

إىل  هـ(460فهو يعرتف بوجود التواتر  ي السّنة. وقد نّبه الشيخ الطوسي) .(294)«اآلحاد
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بل  .(292)«لة نزرةبل التواتر موجود  ي مسائل قلي ،بها ليس مجيع الشريعة متواتٌر»أّنه 

الذي  ،هـ(620عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي)على ما ُيفهم من  ،لعّلها نادة جّدًا

 شيء من  ي تا يشّك هذا وأشباه» :قال حول املتواتر من طريق املعنى )املتواتر املعنوي(

 فكأّن املتواتر اللفظي نادُر .(296)«الوجه هذا على إتّا تواتر يوجد يكاد وتا ،ذلك

 ق عنده. التحقُّ

أّن أهل احلديث مل يتعّرضوا  ، ي مقّدمته ،هـ(647وقد اعتقد ابن الصالح)

لعّل ذلك » ؛تعّرض له منهم جرى على سّنة أهل الفقه واألصول ْنوأّن َم ،للحديث املتواتر

سئل عن إبراز مثاٍل  ْن.. وَم.وتا يكاد يوجد  ي رواياتهم ،لكونه تا تشمله صناعتهم

بن حجر  وقد رّد عليه أمحد بن علّي .(293)«بهُيروى من احلديث أعياه تطلُّ لذلك  ي ما

وكذلك ما اّدعاه غريه من  .وما اّدعاه من العّزة ممنوٌع»هـ( قائاًل: 822العسقالني)

 ،وأحوال الرجال وصفاتهم ،الع على كثرة الطرقالعدم؛ ألّن ذلك نشأ عن قّلة اّط

. وهذا ما (298)«فاقًاحيصل منهم اّتأو  ،على كذب املقتضية إلبعاد العادة أن يتواطؤوا

 ق  ي أصول الشرايعمتحقِّ»الذي اعترب أّن التواتر  ،هـ(966جنده عند الشهيد الثاني)

و ي . كثريًا قًاحتقُّـ  واحلّج ،والزكاة ،وأعداد ركعاتها ،ةكوجوب الصالة اليومّي ـ

 ًاخاّص اآلن خربًاإىل  قومل نتحّق ...تا اللفظي ،املعنويإىل  احلقيقة مرجع إثبات تواترها

براز مثال إسئل عن  ْن)َم :ـ بن الصالحاوالقائل  ـما سيأتي، حتى قيل  التواتر إتّا بلغ حّد

وانتشارهم  ي أقطار  ،وحديثًا هذا مع كثرة رواتهم قدميًا .لذلك أعياه طلبه(

 .(299)«األرض

هلا شديُد مساس مبا  ،مت معنالكن تا بّد أخريًا من التنبيه على مسألة تقدَّ

حنن فيه، وهي عبارة عن طبيعة العلم احلاصل بالتواتر؛ إذ إّن من الواضح أّننا لو طلبنا 

أن يكون العلم احلاصل من األخبار الذي ُيّدعى عادًة تواترها بنفس مستوى علمنا 

تواتر بوجود البلدان ـ وهو العلم الذي مّثلوا به غالبًا للخرب املتواتر ـ لكان وجود امل

 رًا.اللفظي متعذِّ

إىل  فإنا إذا رجعنا»...هـ(: 490بن أمحد بن أبي سهل السرخسي)حممد  قال

وجدنا أن املعرفة باملتواتر من األخبار يثبت على الوجه  ،وهو القلب ،موضع املعرفة

ليس فيه  ة وبغداد باخلرب على وجٍه ي الدنيا مّك ا نعلم أّنألّن ؛الذي يثبت بالعيان
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كما  ،باخلرب ة يقينًامّكإىل  ونعرف اجلهة ،كما نعلم بلدتنا باملعاينة ،الشّكاحتمال 

خبارى يأخذ إىل  أراد اخلروج من هذه البلدة ْنوَم .باملعاينة منازلنا يقينًاإىل  نعرف اجلهة

إىل  كاشغر يأخذ  ي السريإىل  أراد أن خيرج ْنكما أن َم. ناحية املغربإىل   ي السري

فلو  ،وإمنا عرف ذلك باخلرب .وتا خيطئه بوجه ، ي ذلك أحٌد وتا يشّك .ناحية املشرق

 ي زمان  خصوصًا ،بنفسه وماله علم اليقني لكان هو خماطرًا مل يكن ذلك موجبًا

فاق الناس كلهم على خالفه ما و ي اّت .فينبغي أن يكون فعله ذلك خطأ ،اخلوف

 .(700)«يدفع زعم هذا الزاعم

 

ذكرنا سابقًا أّن أحد أدّلة النافني حلصول العلم من خالل اخلرب املتواتر متّثل 

إذ تا ينا ي  ؛واحد من املخربين فيجوز على اجلملة الكذب على كلِّاز ج ي أّنه إذا 

 ،بل هو نفسها ،ب من اآلحاداجملموع مرّك وألّن ؛كذب واحد كذب اآلخرين قطعًا

ومع وجوده تا حيصل  ،واحد فقد فرض كذب اجلميع فإذا فرض كذب كّل

 .(701)العلم

وقد استعرضها الفخر  .(702)النّظامإىل  وتنسب هذه الشبهة أساسًا

وقد توّرط العاّلمة  .(707)هـ( ضمن أسئلة التواتر اليت جيب عالجها606الرازي)

كر ذلك وقد ذ .أّنه قائٌل حبصول العلم بالتواتر رغم ،هـ( بهذه اإلشكالّية326احلّلي)

 .(702)وكتاب نهاية األصول ،(704) ي كتاب األلفني

مني قد ولكن قد ظهر من خالل األجوبة اليت استعرضناها سابقًا أّن املتقدِّ

لوه  ي مقام أّن حكم اجملموع خيتلف عن حكم الواحد، وهو ما سجَّإىل  تنّبهوا

 اجلواب عن الشبهة اليت عرضنا هلا سابقًا.

الذي امتألت به  ،ذلك: ما يرتبط ببحث علّو السندىل إ ههمأ ـ ومن أمثلة تنبُّ

عددهم صّب ذلك  ي  كتب احلديث، وذلك حني اعتربوا أّن رجال السند كّلما قلَّ

الصّحة وقّلة اخلطأ؛ فما من راٍو من رجال إىل  أقرب»صاحل قّوة السند، وكان السند 

 السند كثرت مظاّناإلسناد إتّا واخلطأ جائٌز عليه، فكّلما كثرت الوسائط وطال 

 .(706)«جتويز اخلطأ، وكّلما قّلت قّلت
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هـ( 428قال البيهقي) .د باآلخرن يتأكَّْيأّن أحد السنَدإىل  ب ـ ومن ذلك تنّبههم

د باآلخر، كانا ضعيفني، فأحدهما يتأكَّ سنادان وإْنهذان اإل»... ي دتائل النبّوة: 

. وقال أبو حامد (703)«واهلل أعلم ،من حديث جعفر ك على أّن له أصاًلويدّل

 انضاف إليه ثاٍن سكنت إليه نفسه، فإْن فمن مسع من عدل شيئًا.»..هـ(: 202الغّزالي)

أن ينقلب إىل  ة ي القّو قلياًل ى قلياًلوهكذا تا يزال يرتّق... زاد السكون وقوي الظّن

وص أخرى جانب نصإىل  .(708)«التواتر حّدإىل  إذا انتهى اخلرب ،على التدريج يقينًا الظّن

جانب ما ذكره مطّوتًا  ي إىل  .(710)و ي رسائله ،(709)له  ي كتاب حمّك  النظر

 بن وحمّمد ،(712)هـ(636ق احلّلي)وهو ما جند نظريه  ي كالم احملقِّ .(711)املستصفى

وصاحب  ،(714)هـ(984واحلسني بن عبد الصمد اهلمداني) ،(717)هـ(348)الذهيب عثمان

 .(712)هـ(1011املعامل)

 موسى بن جاه إبراهيممكاننا أن نعترب أّن من أهّم من عّمق هذا اتاّتج ـ ورمبا بإ

إمام النزعة اتاستقرائّية  ي علم أصول الفقه، الذي انتهى  ،هـ(390الشاطيب) الغرناطي

ـ بعد حماولته تقعيد مقاصد الشريعة على أساس أّنها لوٌن من ألوان التواتر املعنوي 

 فيه اعترب لو إذ ؛العلم التواتر خرب أفاد السبيل هذا على»أّنه إىل  الذي يقبل به اجلميع ـ

 فال ،للظّن مفيدًا عدالته فرض على منهم واحد كّل إخبار لكان املخربين آحاد

 لالفرتاق؛ ليست خاصّية لالجتماع لكّن الظّن. إفادة على بزيادة يعود اجتماعهم يكون

 آخر خرب وهكذا ،الظّن ويق آخر إليه انضاف فإذا مثاًل، للظّن مفيٌد واحد فخرب

 .(716)«النقيض حيتمل تا الذي القطع باجلميع حيصل حّتى ،وآخر

ري األصولّيني حصول العلم  ي د ـ وجيري  ي هذا السياق تفسري فريٍق من متأخِّ

باعتباره كاشفًا عن دليل ، أي (713)مدركات العقل النظرياإلمجاع على أساس 

إتّا بدليل، فيستكشف باإلمجاع وجود الدليل شرعي؛ ألّن اجملمعني تا يفتون عادًة 

؛ حيث فّسر عدٌد من علمائنا ذلك على أساس أّن (718)الشرعّي على احلكم الشرعي

آخر ـ خاّصة إذا كان فإذا وافقه  ،بوقوفه على دليل احلكم فيد الظّنفقيٍه تفتوى 

ى حيصل ى وتضاعف حّتتقّوواحٌد  كّلما انضّم، وهكذا بذلك قوي الظّنـ  أعلم وأوثق

. وقد نّص العديد منهم على أّن التفسري احلقيقي للتواتر يقوم على النكتة نفسها اليقني

صاحب  ،هـ(1242اجملاهد الطباطبائي)حممد  السيد )تراكم الظنون(. وقد ذكر
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وهو ما جنده عند احملّقق  .(719)رينأّن هذا هو مسلك مجاعة من املتأخِّ ،األصول مفاتيح

)مع  (721)هـ(1719وأشار إليه احملّقق األشتياني) .(720)عوائد األّيام هـ(  ي1242النراقي)

 السيدفه؛ باعتبار أّن العادة تا حتيل اخلطأ  ي املسائل العلمّية(، وتوقُّ

 .(722)هـ(1417اخلوئي)

ّن من البحوث املهّمة اليت حبثتها الفلسفة الغربّية حول إفادة األخبار أهـ ـ كما 

املستفادة من األخبار وتعاركت  ي اتاستيالء على القيمة للعلم ما لو جتاذبت القوى 

القاضي عبد  :منهمومون، النهائّية للعلم بصدور اخلرب. وقد تعّرض هلذه املسألة املتقدِّ

 .(727)نّصهإىل  اإلشارةإىل  الذي تا اجال فعاًل سوى ،هـ(412اجلّبار املعتزلي)

وصًا لطيفة يتحّدث فيها هـ( نص1799)يو ـ وأخريًا فإّن للشهيد مرتضى مطّهر

 .حبث التواتر :منها ،عن تطبيق حساب اتاحتماتات الرياضي على مجلة من البحوث

و ي ذلك شيٌء من  .(724)«إمام منطق حساب اتاحتمال»حّتى اعتربه  بعض الباحثني 

 ،(722)(م1931ـ 1963) هـ.ش1720إىل  1746 سنةإىل  اليت ترجع ،املبالغة؛ ألّن نصوصه

خاّصة أّنه مل وـ على األقّل ـ عن تطبيقات الشهيد الصدر وتنظرياته،  متأّخرة زمانًا

د ـ على وزان مدرسة ابن سينا ـ على خيرج من جدران املدرسة األرسطّية؛ إذ نراه يؤكِّ

إىل  حمياًل  ي ذلك احلّس،إىل  تستند تا اليت األّولّية األقيسة مبادئ من املتواترات أّن

اتاستدتال  أّنكما اعترب  ي بعض آثاره  .(726)ب الواقعيأصول الفلسفة واملذه كتاب

وتا دلياًل جتربّيًا، بل هو حنُو  ،من خالل اآلثار على وجود العقل ليس متثياًل منطقّيًا

فما  .(723)شبيه بالربهان الذي يقيمه الذهن على القضايا التارخيّية املتواترة برهان عقلّي

 (728)يد الصدر وموقف الشهيد مطّهريذكره بعض الباحثني حول متاثل موقف الشه

 تاحقة بإذن اهلل تعاىل. فرصٍةإىل  ل، وهو ما سنرجئ حبثهمزيد دراسة وتأمُّإىل  حيتاج
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 األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ة يف استخدام العنفنقدّي دراسٌة

 

 

مّثة  ي الفقه الكثري من العناوين، من قبيل: النهي عن املنكر، وإنكار 

املنكر، وتغيري املنكر، ودفع الفساد، ورفع الظلم، واحلدود والتعزيرات. ولكّل 

وبالنظر  ي الروايات وكلمات  .واحد من هذه العناوين آليات خاّصة وشروط معّينة

وقد مّت  .وين عن غريه بشكٍل واضحاألصحاب ندرك اختالف كّل واحد من هذه العنا

سّن ما يضارع هذه العناوين  ي القوانني الوضعية الراهنة  ي الدول األخرى من قبل 

 العقالء والعلماء املختّصني بالقانون. 

ومع ذلك، فقد مّت اخللط  ي بعض الكتب بني هذه العناوين، ووقع اتاشتباه  ي 

التبعات. فأين يكمن هذا اخلطأ؟ رمبا شروطها وجزئياتها، األمر الذي خّلف بعض 

ة الكافية  ي التعبريات الواردة عدم الدّقإىل  أمكن القول بأّن جذور هذا اخللط تعود

  ي النصوص والروايات. 

إّن اخلطأ  ي حتديد مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو من املوارد 

وعلى الرغم من أهمية  .رائض اإلهليةالوظائف العامة والف تعطيل أحد أهّمإىل  اليت أّدت

 . نزوليٌّ هذه الوظيفة ومكانتها الرفيعة واجلوهرية فقد كان هلا تارخيّيًا مساٌر
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إّن هذا الواجب الذي شّكل قاعدًة حلركة مجيع األنبياء والصاحلني واألخيار 

يث ح ،يريدون اخلري للعامل، وكان مفهومه واضحًا  ي هذه الفريضة ْنمن الناس، ممَّ

األعمال احلسنة، والتحذير من التوّرط  ي األمور السّيئة، مع إىل  يتلّخص  ي الدعوة

تتلّخص بالتعّرض  ،تفسريها حبركة سطحية ضحلةإىل  لت هذه الفريضةذلك فقد تنزَّ

اليت قامت على بناء  ،ة والشوارع. إّن هذه الدعوةللناس بالضرب واجلرح  ي األزّق

ه املتانة واحلياء، ويكون فيه الرتاحم والعدل والشفقة نّيتز ،اجتمع متحّضر وتقّدمي

إحداث ثورة  ي قلوب املخاطبني إىل  واإلنصاف صفة املسؤولني، ويدعو نداىها

ووجودهم وفطرتهم، من خالل التناصح املقرون باألدب جتاه اآلخر، بغية حّثه على 

مستوى إىل  لتد تنزَّليقوم حبمل لواء القسط والعدل، ق ؛سلوك طريق الصالح والنجاة

تا ميكن اعتباره من سرية األنبياء ونهجهم  ي شيء. من هنا فإّن إعادة البحث 

من أجل اخلروج من هذا اخللط، وإعادة مراتب  ؛والتحقيق  ي هذا املوضوع اجلوهري

 نصابها، ضرورٌة تا ميكن إنكارها. إىل  األمر باملعروف والنهي عن املنكر

خالل هذا السؤال القائل: هل األمر باملعروف والنهي  من هنا، نبدأ البحث من

أم أنه يقتصر على البيان اللساني  ،«الضرب واجلرح»عن املنكر يشمل مرحلة 

 استخدام العنف؟ إىل  والسلوكي الذي تا يرقى

األدّلة واملستندات إىل  لإلجابة عن هذه التساىتات يبدو من الواجب الرجوع

ة األمر، ليتم التعّرف على جلّي ؛للكشف عن الظهور العر ي هلا ؛املتوّفرة  ي هذا اجملال

ويتبّين اخليط األبيض من اخليط األسود، والعمل على تقييم الشروط واألحكام 

 التوّصل قة بهذه املسألة. لذلك سنتابع مسار البحث ضمن مراحل ليتّماتاستنباطية املتعلِّ

 األبعاد املختلفة هلذا املوضوع. إىل 

 

 .(2). والنهي يعين طلب الرتك(1)يعين األمر ـ كما قال علماء اللغة ـ طلب الفعل

أّن مقتضى ظاهر إىل  &ًا. وقد ذهب صاحب اجلواهروعليه يكون األمر طلبًا قولّي

. و ي املقابل ذهب العالمة (7)هو الطلب اللساني والشفهي «األمر والنهي»لفظ 

)النساء:  ﴾الَِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخِل﴿ ي تفسري قوله تعاىل:  &لطباطبائيا
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سواء  ،وعملهم به ،ما هو بسريتهم الفاسدةأمرهم الناس بالبخل إّن»القول: إىل  (73

 ب إليهملكونهم أولي ثروٍة ومال يتقرَّ؛ سكتوا، فإّن هذه الطائفةأو  أمروا به لفظًا

 . (4)«ففعلهم آمٌر وزاجٌر، كقوهلم .ملا  ي طباع الناس من الطمع ؛وخيضعون هلم ،الناس

 : التالي ي اللغة على النحو  «املنكر»و «املعروف»كما فّسرت كلمة 

 . (2)«هالشرع حسُنأو  ف بالعقللكّل فعل ُيعَر واملعروف اسٌم»

 . (6)«فعل حتكم العقول الصحيحة بقبحه واملنكر كلُّ»

وبناًء على  .ّن األمر والنهي  ي اللغة يعين طلب الفعل وطلب الرتكألنتيجة وا

إذا  «األمر»مقتضى الظاهر من لفظ األمر والنهي فإّن الطلب إمنا يتّم التعبري عنه بـ 

يعين املطالبة باألمور احلسنة من  «األمر باملعروف»كان شفهيًا ولفظيًا. من هنا فإّن 

طلب ترك األمور أو  يعين الردع «النهي عن املنكر»ة، والناحية العقلية والشرعي

 القبيحة. 

خارجة عن  أما التهديد والضرب واحلبس واجلرح واإليالم والقتل فهي أموٌر

 القرائن والشواهد ـإىل  كان من املمكن ـ باتالتفات وإْن ،مشول معنى األمر والنهي هلا

على غرار إطالقهما على اللفظ  ،األمر والنهي على عمل وأسلوب وسرية الفردإطالق 

 ،من سورة النساء 73مة الطباطبائي  ي تفسري اآلية ذلك العاّلإىل  والقول، كما ذهب

 ما تقّدم، حيث فّسر العمل واألسلوب بأحد معاني األمر، كما هي احلال بالنسبةك

 اللفظ. إىل 

 وإلثبات مّدعانا هذا نتمّسك باألدلة التالية: 

 

إّن ظهور عبارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الواردة  ي النصوص تا تدّل 

وهذا ما أقّر به صاحب  .ظ واألمر والنهي اللساني والشفهيعلى أكثر من التلّف

لقولي، أيضًا، حيث قال ما معناه: إّن مقتضى األمر والنهي تا يعدو الطلب ا اجلواهر

وأما ما يتعّلق بالضرب واجلرح من مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو 

هم، وليس من ماّدة األمر والنهي ودتالتهما امستفاد من كلمات األصحاب وفتاو

أحاط مبا ذكرناه من النصوص وغريها أّن املراد  ْنإذ تا خيفى على َم»اللفظية، قال: 
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بإجياد املعروف، والتجّنب من  ،املنكر احلمل على ذلك باألمر باملعروف والنهي عن

 . (3)«كان يقتضيه ظاهر لفظ األمر والنهي وإْن ،د القولاملنكر، تا اجرَّ

اليت تا يستفاد منها أكثر من الطلب القولي والعملي  (8)ثم أخذ بنقل الروايات

يصّرح بأنه مل وبالتالي  .والتماس اخلري، وتا تشمل العنف والتهديد والضرب والشتم

من خالل  إتّا ،اعتبار الضرب من مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكرإىل  ليتوصَّ

ما مسعته من النصوص والفتاوى  لكن»األدّلة والفتاوى وكلمات األصحاب، فيقول: 

 . (9)«هما يكونان بالقلب واللسان واليدة على أّنالداّل

إقامة األدّلة على عدم صّحة إىل  ليما ي أننا سنعمد  ي بالذكر ومن اجلدير

 استنتاجه األخري هذا.

  

إّن سياق اآليات الواردة  ي موضوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واليت 

الضرب »حاد ونبذ اخلالف، يفهم منه أّن اتاّتإىل  جانب ذلك عاّمة املسلمنيإىل  تدعو

كنه أن يدخل  ي أّي مرتبة من مراتب األمر باملعروف والنهي عن تا مي «واجلرح

تأليف القلوب، والتأسيس لقواعد الرفق واحملبة إىل  الذي يؤّدي القيام به ،املنكر

 واملوّدة  ي اجملتمع. 

توضيح ذلك: إننا إذا قلنا بأّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر الوارد  ي اآليات 

 ،ن متناقضني  ي آية واحدةْيسوف حنصل على أمَرفلشتم أيضًا يشمل مرحلة الضرب وا

وهذا يضّر بوحدة السياق، وخيّل بفصاحة الكالم. وبناًء على رأي  .آيتني متجاورتنيأو 

املشهور الذي يعترب الضرب والشتم من مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يتّم 

 ،فعل اخلري بشتى الوسائل والطرقإىل  : ادعوا اآلخرينبهذا الشكلتفسري هذه اآليات 

األحقاد واألذى إىل  ولو بالقتل والضرب والتهديد ـ الذي يؤّدي بطبيعة احلال

 حاد، وانبذوا الفرقة واخلالف! شوا مبحّبة وألفة واّتو ي الوقت نفسه تعاَي ،والكراهية ـ

يناقض بعضه  الذي ،ه مبثل هذا الكالمه أن يتفوَُّعَس ي أّن احلكيم تا َي تا شّك

 ر  ي أساليب القرآن الكريم. يتدبَّ ْنتا ختفى على َم وهذه حقيقٌة .بعضًا

الطبع إىل  بعض هذه اآليات، ونرتك احلكم بشأنهاإىل  ما يلي نتعّرض و ي
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 السليم، وهي: 

ا َوتَا َتَفرَُّقو ًاِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعَواْعَت﴿من سورة آل عمران:  104و 107ـ اآلية 1

ْعَمِتِه َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِن

َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمْن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكْم آَياِتِه  ًاِإْخَوان

اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن إىل  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن*  َتْهَتُدوَن َلَعلَُّكْم

 . ﴾اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن

 ،فاهلل سبحانه وتعاىل يدعو  ي هذه اآليات املسلمني ويأمرهم باتاحتاد

مة الطباطبائي  ي معرض تفسريه هلذه وكما قال العاّل .م اهلل عليهمَعواستذكار ِن

ملا شاهدمتوه من مرارة  ؛حاد واتاجتماعإّن النعمة املندوب إليها هي نعمة اتاّت»املقاطع: 

. (10)«العدواة وحالوة احملّبة واأللفة واألخّوة، واإلشراف على حفرة النار والتخّلص منها

 طوا فيه. وتا تفرِّ ،«حبل اهلل»ثوا بـ وعليه تشبَّ

حكيم  كي جتيبوا عن هذا السؤال القائل: أيُّ ؛وهنا نرتك احلكم لكم

الوّد واحملبة واألخّوة واجتناب إىل  اليت ترشح بالدعوة ،ميكنه التعقيب على هذه اآلية

يرتكب  ْنَم ضّدة الوسائل باستخدام كاّف نار اخلالف، ليأمر بعد ذلك مباشرًة

 الضرب واجلرح وأنواع اإلساءات األخرى.  ف ذلك علىى إذا توّقحّت ،خطًأ

حاد وبني ما يلزم منه اتاختالف ويثري األضغان كيف يتّم اجلمع بني األمر باتاّت

أم األنسب أن يقال: إّن اآلية  ي  ،واألحقاد؟! هل ينسجم هذا الكالم مع سياق اآليات

روا ُمْاو ،الف: حيث بلغتم هذه الدرجة بنعمة اإلسالم انبذوا اخلالتاليمقام بيان 

عوا بالقول والعمل، واْد ،وا عن املنكر، واسألوا اخلري لبعضكم بعضًاَهواْن ،باملعروف

 الفرقة واتاختالف. إىل  يتا يؤّد فاعل املنكر وتارك املعروف بشكٍل

تا ميكن أن نفهم من  ،سياق اآليات السابقة والتاليةإىل  من هنا، وباتالتفات

ترك  «النهي»على املعروف، وتا ميكن أن يستفاد من مطلق إجبار الفرد  «األمر»

 املنكر بشتى األساليب. 

فأخطأ  ي تالوة بعض آياته،  ،ًا مسع شخصًا يقرأ القرآنوقد اشتهر أّن أعرابّي

ُه َواللَّ]َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاتًا ِمْن اللَِّه ﴿حيث قرأ 

ى أعادها على  ي تالوة اآلية، حَت فقال له األعرابي: لقد أخطأَت ،﴾[َغُفوٌر َحِكيٌم
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َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة ﴿ :«حكيم عزيٌز»بـ  «غفوٌر حكيم»باستبدال  ،صورتها الصحيحة

 ،(78)املائدة:  ﴾َحِكيٌم َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاتًا ِمْن اللَِّه َواللَُّه َعِزيٌز

وتا أمحل قرآنًا،  ،فقال القارئ لذلك األعرابي: هل حتفظ القرآن؟ فأجابه: كال

ين أعرف أساليب الكالم ومنهج القرآن، وأدرك أّن الذي يأمر بقطع يد السارق ولكنَّ

ات ب على ذلك باللني واملغفرة، بل باحلزم والعّزة والشّدة! لذلك فإّن سياق اآليتا يعقِّ

ى إذا صلح لشمول الضرب والشتم ـ وهو ليس كذلك ـ حّت «األمر»ُيفهم منه أّن لفظ 

 ه  ي هذا املورد باخلصوص تا ميكن أن يكون شاماًل لذلك. فإّن

ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ﴿من سورة األعراف:  110ـ اآلية 2

َلُهْم  ًاَأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيراْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَلْو آَمَن  ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعْن

 . ﴾ِمْنُهْم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهْم اْلَفاِسُقوَن

ها هًا هلا، مبعنى أّنالواردة بعد اآليات السابقة، حتمل سياقًا مشاِب ،إّن هذه اآلية

َوتَا َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا ﴿ :غّبة التفرقة واخلالفر من مالوحدة، وحتذِّإىل  تدعو

مسألة األمر إىل  ثم تتعّرض .(102)آل عمران:  ﴾َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم اْلَبيَِّناُت

على ما ـ باملعروف والنهي عن املنكر، وتأمر باتالتزام بهذه الفريضة. وإّن وحدة السياق 

من تطبيق  فليس املراد هو األعّم .عىواضح وحمكم على إثبات هذا املدَّ دليٌلـ مّر بيانه 

ى ولو مبمارسة الضرب والشتم واجلرح والتهديد وأنواع العنف حّت ،هذه الفريضة

 األخرى. 

الَِّذي  الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأُلمِّيَّ﴿من سورة األعراف:  123ـ اآلية 7

ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواإِلجِنيِل َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر  ًاُه َمْكُتوبَيِجُدوَن

 َوُيِحلُّ َلُهْم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهْم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت

 . ﴾...َعَلْيِهْم

 هذه اآلية املباركة، وهي:   يمن النقاط  عدٍدإىل  من اتالتفات بّد تاو

الَِّذي َيِجُدوَنُه ﴿و ،﴾اأُلمِّيَّ﴿و ،﴾النَِّبيَّ﴿من قبيل:  ًاتا شّك  ي أّن أوصافاألوىل: 

وتا  ،األكرم وحده شخص النيّبإىل  كّلها تعود ﴾ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواإِلجِنيِل ًاَمْكُتوب

 ؛من قبيل: األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ّن املهام التاليةإو .شاركه فيها غريهي

ألّن  ؛موحده. وهو الذي حيّل وحيرِّ شخص النيّب بقرينة هذه األوصاف، هي من مهاّم
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ل من قبل اهلل سبحانه وتا شّك  ي أّن النيب خموَّ ،هذه األمور تدخل  ي نطاق التشريع

هو وحده  |األكرم فيه أّن النيّب ا تا شّكأخرى فمّم ن ناحيٍةوتعاىل بالتشريع. وم

 العظيمة بالبيان والدعوة الذي يستطيع ـ من خالل احلّجة واملنطق ـ القيام بهذه املهاّم

وإّن سّر  .أسس العملية التبليغية اليت يقوم بها األنبياء الذي هو من أهّم ،اخلريإىل 

األسلوب. كما قام اإلمام ف هذا النهج ويكمن  ي توظي |األكرم إعجاز النيّب

وقاد  ،بتوظيف هذا األسلوب ،|األكرم متأّسيًا بالنيّب ،لوحده &اخلميين

ه من خالل توظيف الضغط والتهديد واضح أّنمن الو .وتّوجت جهوده بالنصر ،الثورة

بل  األكرم أن يقوم بها، للنيّب معجزة تا ميكن إتّاإىل  والتخويف تا يتحّول هذا العمل

 ميكن حتقيقها على يد اآلخرين أيضًا. 

تعين الشّدة والضيق،  (11)«إصر»جاء  ي الكتب اللغوية أّن كلمة الثانية: 

من السجني واملعتقل. وأو  وهي السلسلة اليت يقّيد بها األسري ،«ُغّل»مجع  (12)«األغالل»و

تأّتى من خالل واضح أّن رفع اإلصر والغّل الوارد  ي اآلية الكرمية تا ميكن أن يال

 ي األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألّن األمر باملعروف بهذه  «الضرب واجلرح»

بقرينة صدر اآلية تا ميكن القول؛  ًاوقسوة وشّدة! إذ الطريقة هو  ي ذاته عنٌف

بأّن املراد من األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو غري القول والعمل  ،وآخرها

اإلكراه والضغط والقسوة والضرب إىل  اآلمر، دون اللجوء الصاحل من قبل نفس

 واجلرح. 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ﴿من سورة التوبة:  31ـ اآلية 4

 . ﴾ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر

. (17)لنصرة املقرونة باحملّبة والصداقةلغًة تعين الدعم واحلماية وا «ولي»إّن كلمة 

هم يريدون اخلري لبعضهم بعضًا، ويأمترون ولذلك فإّن .اء لبعضهمّن املؤمنني أحّبإأي 

واضح أن من الو .من هذه املوّدة واحملّبة على أساٍس ،باملعروف، ويتناهون عن املنكر

 بل تا تكون إتّا ،يالمالوتاية املقرونة بالرفق واحملبة تا تنسجم مع الضرب واجلرح واإل

واإلعالن العملي عن هذا األمر للشخص املقابل، وذلك  ،من خالل العطف والصداقة

 ويوقن بأّن اآلمر يريد خريه وصالحه. بأسلوب جيعل اآلخر يطمئّن
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مر مل يوضع  ي اللغة ة األخرى على أّن األمر تا يشمل الضرب هو أّن األمن األدّل

 للدتالة على الضرب، وتا ُيفهم ذلك من العرف أيضًا. 

ق باللغة فلوضوح أّن كلمة األمر ـ على ما مّر بيانه ـ مل توضع لغري ا  ي ما يتعّلأّم

 طلب الفعل.

ألننا إذا  ؛استعماهلا بهذا املعنى ْدة فكذلك مل يِرا  ي اتاستعماتات العرفّيوأّم

رب آخر، وسألناه: ماذا تفعل؟ فأجاب بأنه يأمره، لن تكون إجابته شاهدنا رجاًل يض

. واألمر هنا يكون «أضربه ليعمل بأمري»متناسبة وسؤالنا، بل ميكنه أن يقول: 

أو   ي أّي آية ْداملسّبب على السبب. كما مل يِرإطالق  مستعماًل  ي الضرب من باب

 رواية استعمال األمر مبعنى الضرب. 

 

 ، ي الضرب واجلرح أيضًا «األمر»توضيح ذلك: لو افرتضنا جدتًا ظهور لفظ 

ات عن حيث تنصرف أدّلة الواجبات عن احملّرمات ـ كما تنصرف أدلة املستحّب ؛نهفإ

 تا تكون شاملة هلا.  ،احملّرمات ـ

اإللزام واإلجياب القانوني والشرعي ن  ي مشول ْوووجه اتانصراف أّن العقالء يَر

بل  ،للمورد الذي يعّد ارتكابه ممنوعًا من الناحية القانونية والشرعية خالفًا للحكمة

، والنار تا النظر عن كونه إشاعة للمعصية واحلرام ـ شرٌّ ه ـ بغّضألّن ؛يرونه قبيحًا

ات عن أدلة تحّبتطفئ النار. وإّن هذا اتانصراف أوضح بكثري من انصراف أدلة املس

واضح أننا فمن ال «الضيف ولو كان كافرًا ْمأكِر»لو قال الشارع:  :مات. فمثاًلاحملّر

تا نستطيع التمّسك بهذا اإلطالق لنستقبل الضيف الكافر بأنواع اخلمور وما إليها من 

الذي م، دليل اإلكرام ينصرف عن هذا النوع من اإلكرام احملرَّإطالق  رات؛ ألّناملنَك

 يرضى به الشارع قطعًا.  تا

ّن إق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر أيضًا، أي ما يتعلَّ وجيري هذا الشيء  ي

كان فيه ظهور  ، وإْنالدليل الذي يقول بأّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجٌب

ه ى اإلجلاء بالضرب واجلرح، ولكّن ي مجيع أنواع األمر القولي والسلوكي، حّت بدوّي
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ل بالضرب واجلرح وغريهما من وهو املتمثِّ ،مة منهمنصرٌف قطعًا عن األنواع احملرَّ

 قاطع على جواز الضرب واجلرح.   ي املوارد اليت يقوم فيها دليٌل إتّا ،مةاألساليب احملرَّ

اليت تا  ،ةبعض هذه األدّلإىل  وقد أشار األردبيلي  ي اجمع الفائدة والربهان

 ي حبث األمر  ،مة  ي اإلرشادفقد قال  ي هامش عبارة العاّل .ائدةخيلو نقلها من الف

إىل  القتل افتقرأو  اجلراحإىل  ولو افتقر»اليت يقول فيها:  ،باملعروف والنهي عن املنكر

عن الشيخ  (14)ويشعر ما نقل  ي املنتهى .هذا هو املشهور»، قال: «إذن اإلمام على رأٍي

 (12)ه عن السيد املرتضى، والشيخ الطوسي  ي التبيانونقل اجلواز بغري إذن .باإلمجاع

 . «وهو عندي قويٌّ .أيضًا

إذن إىل  على عدم احلاجة (16)ثم استطرد قائاًل بعد بيان دليل السيد املرتضى

لو سّلم وجوب املنع  إذن اإلمام[ صحيٌحإىل  هذا ]عدم احلاجة»اإلمام  ي مرحلة اجلرح: 

ودليل األمر والنهي تا يدّل عليه؛ ألّن  .يه واضٌحمبا أمكن مع الشرائط. والدليل عل

. وليس العقل دليلهما على أكثر من ذلك غري ظاهر .وتا نهي اجلرح والقتل ليسا بأمٍر

وحسن اجلرح والقتل لدفعه. واألصل عدم  ،حبيث جيد قبح املنكر الواقع مستقالًّ،

شرعي؛ لقبحه  بدليٍل [ إتّابل تا جيوز اإليالم ]الذي هو أقّل من الضرب واجلرح .الوجوب

ًا لكان القول جبواز مطلق بل لو مل يكن جوازهما بالضرب إمجاعّي .عقاًل وشرعًا

 . (13)«اًلتهما املذكورة مشِكالضرب مبجّرد أدّل

، وهي أّن إثبات جواز الضرب &مسألة قاهلا األردبيليإىل  جتدر اإلشارة هنا

ٌل. والظاهر أّن مراده هو أنه إذا نكر مشِكة األمر باملعروف والنهي عن املواجلرح بأدّل

ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أمكن أمكن لشخص أن ُيثبت هذا األمر من أدّل

للضرب واجلرح أن يكونًا مرتبًة من مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتا 

ا إليه  ي ما أشرنإىل  بالنظر ولكْن .ة أخرىإثباته بأدّلإىل  تكون هناك حاجة

ى لو افرتضنا جدتًا أّن الضرب واجلرح يستفاد من ماّدة من أنه حّت ،الصفحات السابقة

األمر والنهي، نقول: إّن أدلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تنصرف عن هذه 

وتا ميكن أن تكون شاملًة هلا؛ وذلك ألّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،املرتبة

يد األمة وإشاعة احملّبة واملودة بني الناس، وهذا ما قام عليه أساس راد منه توحُي

 . ^ةحكومة األئّم
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إّن »: ×عن اإلمام الصادق ،ار بن أبي األحوصد هذا املطلب رواية عّمومّما يؤيِّ

اهلل وضع اإلسالم على سبعة أسهم: على الصرب، والصدق، واليقني، والرضا، 

م ذلك بني الناس. فمن ُجعل فيه هذه السبعة األسهم ثّم قّس .والوفاء، والعلم، واحللم

.. فال حتملوا على .والسهمني ،مكتمل، ثّم قّسم لبعض الناس السهم فهو كامٌل

فتثقلوهم  ،صاحب السهم سهمني، وتا على صاحب السهمني ثالثة أسهم، وتا...

ة مارة بين أمّيأما علمت أّن إ ...لوا هلم املدخل.قوا بهم، وسهِّترفَّ وتنفروهم، ولكْن

ة وحسن ف والوقار والتقّيكانت بالسيف والعسف واجلور، وأّن إمامتنا بالرفق والتألُّ

 . (18)«بوا الناس  ي دينكم، و ي ما أنتم فيهاخللطة والورع واتاجتهاد، فرغِّ

من أحناء  من هنا فإّن أدّلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تا تشمل أّي حنٍو

وتضييع حقوقهم، بل ختّص اجّرد  ،وإيذائهم ،وإيالمهم ،وق اآلخرينف  ي حقالتصرُّ

خرين. وإّن حبيث تا يتزاحم مع حقوق اآل ،املعروف وطلب ترك املنكرإىل  الدعوة

بوصفها مرحلة من مراحل األمر  ،الواردة  ي عبارات األصحاب «الضرب باليد»مسألة 

وعلى  .للفظي لألمر والنهيباملعروف والنهي عن املنكر، تا تنسجم مع الظهور ا

؛ ألّن ة عن هذا النوع من األمر والنهي ثابٌتافرتاض مشول اللفظ هلا فإن انصراف األدّل

واحلكم ، ف  ي حقوق وشؤون اآلخرين ـ بسبب بناء العقالءاألصل  ي باب التصرُّ

ى قائم حّت العقلي بقبح التصّرف  ي حقوق اآلخرين ـ يقوم على عدم اجلواز، وهو بناٌء

عنه من قبلهم. وكما قال اآلخوند اخلراساني  ي  ردٌع ْد، ومل يِر^ ي زمن املعصومني

 عنه.  ز الردُعحَرحّجة، ما مل ُي كّل بناٍء : ي قوله ـ قٌّـ وهو حِم (19)الكفاية

 إلينا. ْله مل يِص: إّن الردع قد صدر، ولكّنقد يقالو

رارًا: إذا أراد الشارع يقول مرارًا وتك &كما كان اإلمام اخلميين ،اجلوابو

وجب أن يكون الردع حبيث تا يبقى معه أّي اجال للشبهة  ع عن بناء عقالئّيأن يرَد

والتشكيك  ي صدوره؛ إذ تا ميكن الردع واملنع من بناء العقالء بعمومات معارضة 

ة، كما حصل بعمومات أخرى، بل تا بّد من أن حيصل الردع بظواهر ونصوص خاّص

 . «فون برتك العمل بالقياسإّن الشيعة ُيعَر»ى قيل: ردع عن القياس، حّتالإىل  بالنسبة

وعليه، يثبت أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس سوى طلب الفعل وطلب 

ر عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحتى التعبيس املعبِّ .وإيالم دون إيذاٍء ،الرتك
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 .ة املذكورة تاّمةوتكون األدّل .جائزًا إيذاء اآلخرين تا يكونإىل  إذا أّدى

ما يتعّلق بهاتني  جديد  ي حيث كان املبنى املذكور حيتوي على فهٍم لكْن

الفريضتني وجب علينا  ي دعم هذا املبنى أن نستعني ببعض الوجوه، من قبيل: سرية 

وسنذكر  . ي أسلوب حكمهم، وطريقتهم  ي التعامل مع الناس ^ة األطهاراألئّم

إىل  باإلضافة .اآليات والروايات الواردة  ي باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر أيضًا

 عبارات الفقهاء: 

وقد مّت  :الدينإىل  ة  ي اجتذاب الناس ودعوتهمل: سرية ونهج األئّمالوجه األّو

اليت ، ×عن اإلمام الصادق ،ار بن أبي األحوصالتصريح بهذا املعنى  ي رواية عّم

إّن إمارة بين أمية كانت بالسيف »فيها:  ×حيث قال اإلمام ،(20)اتقّدم ذكره

بالرفق والتأّلف والوقار والتقية وحسن اخللطة والورع  (21)والعسف واجلور، وإّن إمامتنا

 .«واتاجتهاد

ة زيارة اجلامعة الكبرية  ي التعريف باألئّمالوقد جاء هذا املعنى أيضًا  ي 

 حسان، وسجّيتكم الكرم، وشأنكم احلّقعادتكم اإل»األطهار، حيث تقول: 

 . «والصدق والرفق

 ،ه ينبغي أن ُيطَعم وُيسقى، وُيرَفق بهفإّن»و ي موضع آخر يقول  ي مورد األسري: 

 . «غريهأو  كافرًا كان

ثون  ي أبواب األمر باملعروف والنهي عن الوجه الثاني: الروايات اليت ساقها احملدِّ

ميكن اتاستنتاج من اجموعها  ولكْن .واحدة منها ميكن اخلدشة  ي كّلو :املنكر

هم  ي أّنأو  أّن احملدثني قد فهموا هذه املسألة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر،

 ومن هنا عمدوا .احلّد األدنى أدركوا أّن املعنى الظاهر واملصداق البارز هو هذا املعنى

بعض إىل  ما يلي نشري و ي .«ركهاوجوبها وحتريم ت»مجعها وإدراجها حتت عنوان إىل 

 : هذه الروايات

: |قال: قال رسول اهلل ،عن آبائه ،×عن أبي عبد اهلل ،ـ عن السكوني1

 . (22)«والذي نفسي بيده، ما أنفق الناس من نفقة أحّب من قول اخلري»

قال أمري »، قال: ×ـ عن أبي احلسن اإلصفهاني، عن أبي عبد اهلل2

 . (27)«واعملوا به تكونوا من أهله ،فوا بهعَرُت : قولوا اخلري×املؤمنني
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سكت على سوء أو  قال خريًا فغنم، ْنرحم اهلل َم»: |ـ قال رسول اهلل7

 . (24)«فسلم

قال: قال  ،×، عن آبائه، عن علّي×ـ عن السكوني، عن أبي عبد اهلل4

 ،به أشارأو  دّل على خري،أو  ،نهى عن منكٍرأو  ،أمر مبعروٍف ْنَم»: |رسول اهلل 

 . (22)«فهو شريٌك، أشار بهأو  ،دّل عليهأو  ،أمر بسوء ْنوَم ؛فهو شريٌك

وكما ترى فإّن سياق هذه الروايات هو سياق املماشاة والقول والعمل الصاحل 

 واللّين، وليس الضرب باليد والسيف. 

 عظ،فيتَّ ،ما يؤمر باملعروف وُينهى عن املنكر مؤمٌنإّن»: ×ـ قال أبو عبد اهلل2

 . (26)«سيف فالأو  ا صاحب سوطم. فأّمفيتعلَّ ،جاهٌل أو

يقول:  ×كان املسيح»ه قال: أّن ،×ـ عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اهلل6

 . (23)«أمسك رأى موضعًا لدوائه، وإتّا وليكن أحدكم مبنزلة الطبيب املداوي، إْن

كانت  ْنما يأمر باملعروف وينهى عن املنكر َمإّن»قال:  ×ـ عن أبي عبد اهلل3

ما  ما يأمر، عادل  ي عادل  ي ؛فيه ثالث خصال: عامل مبا يأمر به، تارك ملا ينهى عنه

 . (28)«ما ينهى ما يأمر، رفيق  ي رفيق  ي ؛ينهى

د على بيان اخلري والسلوك املقرون وكما هو مالحظ فإّن سياق الروايات يؤكِّ

املنكر عملية إصالحية  بالرفق واللني، وحيكي عن أّن األمر باملعروف والنهي عن

 ذلك. إىل  تا تناسب الضرب والشتم وما ،خّيرة

اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن إىل  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن﴿قوله تعاىل: الوجه الثالث: 

 (. 104)آل عمران:  ﴾ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن

اف فإّن قوله كما قال صاحب احلاشية على تفسري الكّشتًا: أّو :توضيح ذلكو

 .﴾اْلَخْيرإىل  َيْدُعوَن﴿تفسرٌي لقوله:  ﴾َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر﴿تعاىل: 

 فقد ذكر بعد العاّم»اخلري تعين األمر باملعروف والنهي عن املنكر. قال: إىل  فالدعوة

، وتا يعدو ترك منهّيأو  ا فعل مأموريها مجيع ما يتناوله؛ إذ اخلري املدعّو إليه إّمف

 . (29)«واحدًا من هذين

إىل  ذهب ْناف، َمالزخمشري  ي الكّش :أمثال ،و ي املقابل هناك من العلماء

بعد  ذكٌر للخاّصبأنه  ﴾َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر﴿ :تفسري قوله تعاىل
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 «دعو»وإّن مادة  .اخلريإىل  ، وقال ما معناه: إّن هذين قسمني خاّصني من الدعوةالعاّم

وإذا  . ي معنى الضرب واجلرح ْدالعبادة، ومل تِرإىل   ي اتاستعمال القرآني تعين النداء

ير ملا مغا ملا دّل على معنًى «اخلريإىل  يدعون»تفسري على  عطَف «األمر باملعروف»كان 

 فّسر به. 

ا زائدة ـ كما إّم ﴾َوْلَتُكْن ِمْنُكْم﴿ ي قوله تعاىل:  «من»إّن كلمة وثانيًا: 

على ما ذهب الزخمشري  ي ـ أنها بيانية أو  ـ (70)احتمل ذلك أبو الفتوح الرازي

. وعلى كّل حال تا ـ أحد األقوال (72)واعتربها صاحب اجمع البيان ،(71)افالكّش

على أّن  للدتالة على التبعيض؛ ألّن إمجاع علماء اإلسالم قائٌم «من»ميكن أن تكون 

على اجلميع، وتا يثبت وجوبه على بعض دون  األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجٌب

وجيب أن  ،على اجلميع ابتداًء ثابٌت فإّنهبعض، وسواء كان وجوبه عينيًا أم كفائيًا 

ميكن للجميع هو األمر والنهي والذي  ،يكون حبيث ميكن القيام به للجميع

 القولي، دون الضرب والشتم. 

عن مورد األمر  «النهاية»ث  ي كتاب حتدَّ الشيخ الطوسيهو أّن والوجه الرابع: 

الذي يعترب واحدًا من مراحل األمر والنهي،  ،«اليدوي»باملعروف والنهي عن املنكر 

ليد فهو أن يفعل املعروف وجيتنب ا افأّم ؛واألمر باملعروف يكون باليد واللسان»فقال: 

 . (77)«ى به الناساملنكر على وجٍه يتأّس

ق أذهاننا من أّن األمر باملعروف اليدوي يتحقَّإىل  وعليه، وخالفًا ملا يتبادر

د ، وهذا أيضًا مؤيِّ(74)قه  ي العمل به واتابتعاد عن املنكرباستعمال القّوة، يرى حتقُّ

طلب العملي والقولي. وعلى هذا فإّن القيام بأعمال األمر والنهي ليسا سوى ال لكون

 ي النهي عن   ي األمر باملعروف، كما أّن ترك األعمال السّيئة داخٌل اخلري داخٌل

 املنكر. 

وإّن مجيع هذه األمور تأتي  ي سياق بقاء املعروف على معروفه، واملنكر على 

 .وليس كفائيًا ،عيين كر واجٌبُنْكره. لذلك يبدو أّن األمر باملعروف والنهي عن املن

كما أنه تا يرتبط مبرحلة اتامتثال، وهل فاعل املنكر يرتك املنكر أم تا؟ وبعبارة 

عن منكر  مبعروف مل ُيمتثل، والنهي عن املنكر نهٌي أخرى: إّن األمر باملعروف أمٌر

ل كفَّوإّن أدلة هذين األمرين تا تت .وليس رفعًا له ،للمنكر نه دفٌعإمل يصدر، أي 
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ته، وبقاء قبح بامتثال الشخص املخاطب، بل املراد منهما بقاء املعروف على معروفّي

 املنكر على قبحه  ي اجملتمع، حبيث لو ثبت قبح املنكر  ي اجملتمع، واعتربه كّل

الكثري من إىل  على ارتكابه، كما هو احلال بالنسبة الناس منكرًا، لن جيرى أحٌد

اخلمر مثاًل، فحيث إّن قبحه قائم، وتا يزال اجملتمع يراه شرب  :من قبيل ،املنكرات

قبيحًا، فإّن الكثرة املطلقة من املسلمني تا يقربونه. من هنا فإّن األمر باملعروف والنهي 

العناصر الضامنة لتطبيق األحكام، والقيام بإصالح اجملتمع،  عن املنكر من أهّم

 بالعكس. أو  ما يناقضها،إىل  ل القيموحفظ القيم اتاجتماعية، واحليلولة دون تبّد

 

تنا القائلة بأّن األمر باملعروف من أهّم التحّديات املاثلة أمامنا  ي إثبات نظرّي

ات الظهور البدوي والنهي عن املنكر تا يشمل مرحلة الضرب واجلرح بعُض الروايات ذ

  ي إثبات مراحل األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

توضيح ذلك: إّن بعض الروايات تذكر مراحل لألمر باملعروف والنهي عن 

 ل العملي واستخدام العنف والقّوة. املنكر، تبدأ باإلنكار القليب، وتنتهي بالتدخُّ

 الروايات بالتفصيل. ولكي نتخّطى هذه املعضلة يتعّين علينا دراسة هذه 

إّن األمر باملعروف والنهي »قال:  ،ـ  ي حديٍث ـ ×ـ عن جابر، عن أبي جعفر1

فأنكروا بقلوبكم، والفظوا  ،..عن املنكر سبيل األنبياء، ومنهاج الصلحاء.

أن قال ـ إىل  بألسنتكم، وصّكوا بها جباههم، وتا ختافوا  ي اهلل لومة تائم ـ

 . (72)«ضوهم بقلوبكم...فجاهدوهم بأبدانكم، وأبغ

الفظوا »قرينة إىل  الحظة العبارات الواردة  ي هذه الرواية، واتالتفاتومب

، وسياق الرواية القائل بأّن األمر باملعروف منهاج الصاحلني وسبيل «بألسنتكم

األنبياء، يثبت أّن املراد من هذه الرواية هو األمر باملعروف اللفظي، وتا يدّل على أكثر 

؛ وذلك للعلم بأّن سبيل األنبياء مل يكن سبيل السيف والسجن، بل إّن سبيلهم من ذلك

 (76)ار بن أبي األحوصوهذا ما تقّدم إثباته من خالل رواية عّم ـ هو الرفق والرأفة واللني

قد ُيستفاد  «صّكوا بها جباههم»من قبيل:  ،وبطبيعة احلال فإّن بعض العبارات .أيضًا ـ
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إىل  رح  ي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بيد أنه باتالتفاتمنها جواز الضرب واجل

إىل  ىل الذهن من هذه اجلملة، وهو احتمال يقفإ ُدآخر يِر أنه قد يكون هناك احتماٌل

ل لالستدتال بهذه ك باتاحتمال األّول؛ فال جيوز التمسُّالنقيض من اتاحتمال األّو

 . «اتاستدتالإذا جاء اتاحتمال بطل »العبارة، من باب 

فهو أن يكون املراد به صّكوا  «صّكوا بها جباههم»أما اتاحتمال الثاني  ي 

وأحيانًا يكون للكالم  .وجوههم باحلّجة والكالم املنطقي، دون الضرب باليد

ب بامحرار وجهه من شّدة احلياء واحلّجة من التأثري حبيث يظهر أثره على وجه املخاَط

اليت تبّين سلوك بعض األفراد  ،هو ظاهر  ي بعض اآلياتكما  ،اسودادهأو  واخلجل،

أُلنَثى َظلَّ َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِبا﴿ق بنتًا، إذ يقول تعاىل: رَز ي العصر اجلاهلي عندما ُي

 (. 28)النحل:  ﴾َوُهَو َكِظيٌم ًاَوْجُهُه ُمْسَوّد

مورد جهاد  ي  واردٌة «وجاهدوهم بأبدانكم»أّن عبارة  ومن اجلدير بالذكر

آخر تا يرتبط مبسألة األمر  وهو عنواٌن ،الظلمة وأهل اجلور واملصّرين على املعاصي

هذه الرواية  ي جتويز إىل  باملعروف والنهي عن املنكر. من هنا تا ميكن اتاستناد

 . «اليدوي» األمر باملعروف والنهي عن املنكر

نكر ترك إنكار امل ْنَم»: ×ـ عن حممد بن احلسن قال: قال أمري املؤمنني2

 . (73)«بني األحياء ٌتبقلبه ولسانه )ويده( فهو مْي

 ي  «يده»عدم وجود كلمة إىل  ؛ إذ باإلضافةإّن اتاستدتال بهذه الرواية غري تاّم

 ،مستقّل وهو عنواٌن ،، فإّن هذه الرواية مرتبطة بإنكار املنكر(78)بعض نسخ الوسائل

بكّل الوسائل والسبل، وتا ربط له باألمر وله شرائطه اخلاّصة، وجيب القيام به 

 باملعروف والنهي عن املنكر. 

بون عليه غَلإّن أول ما ُت»يقول:  ×أمري املؤمنني ـ عن أبي ُجحيفة قال: مسعُت7

مل يعرف بقلبه  ْنمن اجلهاد اجلهاد بأيديكم، ثّم بألسنتكم، ثّم بقلوبكم. فَم

 . (79)«عاله أسفلهمعروفًا، ومل ينكر منكرًا ُقِلَب؛ فُجعَل أ

إنها مرتبطة بباب اجلهاد، تًا: أّوواإلشكال الوارد على اتاستدتال بهذه الرواية 

املراحل الثالث  ي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بناًء على الرأي إىل  وتا نظر فيها

 املشهور. 
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املنكر،  لو التزمنا بأّن ذيل الرواية مرتبٌط باألمر باملعروف والنهي عنوثانيًا: 

، مع ذلك لن تدّل وقلنا بعدم ارتباطه مبسألة إنكار املنكر الذي هو عنوان مستقّل

هذه الرواية على مراتب ومراحل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فضاًل عن مرتبة 

ألّن هذه الرواية تا تدّل على أكثر من بيان عاقبة الذين تا  ؛ومرحلة الضرب باليد

وهناك روايات أخرى شبيهة بهذه  .ر باملعروف والنهي عن املنكريعملون بواجب األم

 . (40)الرواية من هذه الناحية

 استطاع، فإْن رأى منكم منكرًا فلينكر بيده إْن ْنَم»: |ـ قال رسول اهلل4

ه لذلك يعلم اهلل من قلبه أّن مل يستطع فبقلبه، فحسبه أْن مل يستطع فبلسانه، فإْن

 . (41)«كارٌه

إنكار املنكر إىل   ي الروايات السابقة فإّن هذه الرواية ناظرٌة وكما تقّدم

عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر. وعليه تا ميكن هلذه  مستقّل أيضًا، وهو عنواٌن

الرواية أن تكون مستندًا جلواز الضرب باليد  ي باب األمر باملعروف والنهي عن 

 املنكر. 

ما جعل اهلل بسط اللسان »قال:  ،×هللـ عن حييى الطويل، عن أبي عبد ا2

 . (42)«ان معًاجعلهما يبسطان معًا، ويكّف وكّف اليد، ولكْن

املراتب الثالث من األمر باملعروف والنهي عن إىل   ي هذه الرواية أّي إشارةوليس 

 .تًاهذا أّواملنكر، 

قد أدرجها : إّن هذه الرواية مرتبطة بباب اجلهاد. ويؤّيد ذلك أّن الكليين وثانيًا

األمر باملعروف والنهي عن »ضمن كتاب اجلهاد، وقبل باب  (47) ي كتاب الكا ي

رغم ذكره هلا  ي باب األمر باملعروف والنهي عن  ،وإّن صاحب الوسائل .«املنكر

 أيضًا.  (44)املنكر، ذكرها  ي الباب احلادي والستني من أبواب جهاد العدّو

على  اقشتها تبّين أن تا شيء منها يدّلمن خالل البحث  ي هذه الروايات ومن

جواز الضرب واجلرح  ي مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. وقد ذهب 

اتاعتقاد بأّن الضرب واجلرح  ي األمر باملعروف والنهي عن املنكر تا إىل  &األردبيلي

إىل  عودا ت. وعلى هذا األساس فإّن مجيع هذه الروايات إّم(42)دليل عليه سوى اإلمجاع
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 .وله أحكامه اخلاّصة ،مستقّل إنكار املنكر، وكالهما عنواٌنأو إىل  باب اجلهاد

أّن اهلدف من األمر باملعروف هو إصالح اجملتمع، إىل  وقد أشرنا  ي األحباث املتقّدمة

َيمًا، وليس اهلدف منها إصالح َيم، واحليلولة دون صريورة القبائح ِقواحلفاظ على الِق

 فراد وتروكهم. كان إصالح اجملتمع تابعًا لفعل األ الفرد، وإْن

جيب النهي عن املنكر،  وبعبارة أخرى: حتى إذا مل يرتكب املنكر  ي اجتمع

لكي يبقى املنكر على صفته  ؛ه جيب إظهار اتاستياء من القبائح والسّيئاتمبعنى أّن

كيد على هذا املرفوضة. وهكذا إذا كان املعروف معموتًا به  ي اجملتمع جيب التأ

َيم. بيد أنه  ي إنكار املنكر احلفاظ على هذه الِق لكي يتّم ؛املعروف، وأمر الناس به

ما املالك تغيري املنكر ملصلحة ليس املالك إصالح الفرد، وتا إصالح اجملتمع، وإّن

مع ذلك  ارتكابه، ولكْنإىل  ه فاعل املنكر، وعمد مجاعٌةى إذا مل يتنبَّاجملتمع، حّت

 ى اجلميع العمل على تغيري هذا املنكر بشتى الوسائل والطرق. جيب عل

مبقام الدفع،  ي  خالصة القول: إّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مرتبٌطو

حني أّن إنكار املنكر مرتبط مبقام الرفع. وحيسن  ي ختام هذا الفصل أن نذكر ـ 

َيم ـ ر هو احلفاظ على الِقلتأييد كون املالك  ي األمر باملعروف والنهي عن املنك

إىل  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن﴿ ي تفسري قوله تعاىل:  &مة الطباطبائيكالم العاّل

التجربة »(، إذ يقول: 104)آل عمران:  ﴾اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر

يهّيئها اإلنسان لنفسه  ي حياته ـ وتا يهّيئ وتا  القطعية تدّل على أّن املعلومات اليت

تزول عنه إذا  ،خرهاأها، وبأّي وجه ادَّهّي ما ينتفع به ـ من أّي طريٍق ر لنفسه إتّاحيّض

أّن العمل  ي مجيع شؤونه يدور  على تكرارها بالعمل، وتا نشّك ْمِدمل يذكرها، ومل ُي

وهذا الذي ذكر هو الذي  ـ: قال أْنإىل  يقوى بقّوته، ويضعف بضعفه ـ ،مدار العلم

ف عن وا املتخلِّظوا على معرفتهم وثقافتهم، وأن يرّديدعو اجملتمع الصاحل أن يتحفَّ

املائل عن طريق اخلري املعروف هو  اطريق اخلري املعروف عندهم إليه، وأن تا يدعو

وهذه هي  وينهوه عنه. ،الواقع  ي مهبط الشّر املنكر عندهم أن يقع  ي مهلكة الشّر

الدعوة بالتعليم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي اليت يذكرها اهلل  ي هذه 

 . (46)«﴾اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِرإىل  َيْدُعوَن﴿اآلية بقوله: 
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حلة من مراحل األمر األمر اآلخر الذي استدّل به على إثبات الضرب باليد  ي مر

كيف كان، )و(»باملعروف والنهي عن املنكر هو اإلمجاع؛ إذ قال صاحب اجلواهر: 

 . (43) «بال خالف أجده فيه بني األصحاب ،فـ )مراتب اإلنكار ثالث(

إىل  ولو افتقر» ي اإلرشاد:  مةوكذلك قال األردبيلي  ي هامش كالم العاّل

القائل  . وبعد بيان كالم السيد املرتضى«م على رأيإذن اإلماإىل  القتل افتقرأو  اجلرح

إذن اإلمام إىل  جبواز اجلرح والقتل  ي األمر باملعروف والنهي عن املنكر دون حاجة

لو سّلم وجوب  هذا صحيٌح»ما يتعّلق جبواز الضرب واجلرح باإلمجاع، وقال:  ك  يمتسَّ

ودليل األمر والنهي تا يدّل  .والدليل عليه غري واضح .املنع مبهما أمكن مع الشرائط

واألصل عدم الوجوب، بل تا  ـ: أن قالإىل  وتا نهي ـ عليه، ألّن اجلرح والقتل ليسا بأمٍر

لقبحه عقاًل وشرعًا، بل لو مل يكن جوازهما  ؛شرعي بدليٍل إتّا ،جيوز اإليالم

تهما املذكورة ًا لكان القول جبواز مطلق الضرب مبجّرد أدّلبالضرب إمجاعّي

 . (48)«اًلشِكم

 

ألّن اإلمجاع إمنا يكون حّجًة إذا  ؛واضح إّن عدم متامية اتاستدتال باإلمجاع أمٌر

أّن ما حنن فيه  بيد أننا جند  ي .نقلي  ي مورد احلكمأو  عقلي مل يكن هناك دليٌل

كون اإلمجاع وعليه ي .عاهمعديدة من أجل إثبات مّد رواياٍتإىل  اجملمعني قد استندوا

 ألّن املوضوع مورد البحث هو مصّب الروايات.  ؛ًامدركّي

قد رفض دتالة الروايات،  ،الذي اّدعى اإلمجاع ،س األردبيلي: إّن املقّدقالتا ُي

 ًا.واستدّل باإلمجاع فقط، وعليه تا يكون إمجاعه مدركّي

اجملمعني  ولرمبا كان دليل .: إنه اكتفى بنقل اإلمجاع فقطذ نقول  ي اجلوابإ

وعليه تا يكون هذا اإلمجاع كاشفًا عن وجود دليل آخر مل  .مةهو الروايات املتقدِّ

 يصل إلينا. 

 

إّن الذي يبدو من خالل البحث  ي اآليات والروايات، والتحقيق  ي املعنى اللغوي 
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ن املنكر تا يدتّالألمر باملعروف والنهي عن املنكر، هو أّن األمر باملعروف والنهي عن 

وتا ميكن  .دون توظيف العنف والقّوة ،على أكثر من األمر والنهي القولي والفعلي

إدراج أّي نوع من أنواع العنف والضرب واجلرح، حتت عنوان األمر باملعروف والنهي عن 

ة. بل تا بّد من إدراج ذلك حتت عناوين أخرى، من قبيل: املنكر الذي هو وظيفة عاّم

 ،ا هو خمتلف عن هذه الوظيفةذلك، مّمإىل  وما ،وإنكار املنكر، واحلدود التعزير،

والشروط، وإّن جانبًا منها، من  ،من حيث املاهية، وأسلوب التطبيق، واألحكام

 ات احلكومة اإلسالمية الصاحلة. قبيل: احلدود والتعزيرات، هو من مسؤولّي

  ي هذا الشأن:  و ي ما يلي نستعرض بعض الفروع النافعة وذات الصلة

إّن من الذين خلطوا بني عنوان األمر باملعروف والعناوين األخرى ل: الفرع األّو

إىل  ففي حبثه عن ضرورة التعزير، وبعد أن استند .&السيد أمحد اخلوانساري

 ي السماح للحاكم  ،«ضرورة اتابتعاد عن اهلرج واملرج»القائم على  ،الدليل العقلي

وميكن أن »قال: ونقض هذا الدليل العقلي، إىل  لك مباشرًةبالتعزير، عمد بعد ذ

قال: ما ذكر  ي حفظ النظام ميكن فيه اتاكتفاء بالنهي عن املنكر. وأما لزوم ُي

 . (49)«التعزير فال يستقّل به العقل

ه من القائلني جبواز إّن هذه اجلملة واتاستدراك الذي ذكره دليٌل على أّن

األمر »يبدو أنه قد خلط بني موقع  نهي عن املنكر. ولكْن ي مراتب ال «الضرب باليد»

 .«التعزيرات»وبني موقع  «باملعروف والنهي عن املنكر

 : لتاليةباإلجابات ا وُيَرّد عليه

من أجل احلفاظ على النظام املادي، واحليلولة دون اختالل  ؛نضطر أحيانًاتًا: أّو

ت اليت ذكرت  ي باب التعزيرات.  ي وتشريع بعض العقوبا ،توظيف القّوةإىل  ،النظام

م تا يدّل على أكثر من األمر حني أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالبيان املتقدِّ

دون توظيف الضغط والقّوة. فكيف ميكن احلفاظ على  ،والنهي القولي والعملي

 النظام اتاجتماعي من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر فقط؟! 

إنكار املنكر والنهي عن املنكر مقولتان منفصلتان عن بعضهما،  كما أّن

 ،تا مكان فيها للضرب واجلرح، واألخرى ،وإحداهما تكون على صيغة قولية وعملية

مبا  ي ذلك  ،جيب فيها حشد كّل اإلمكانات الرادعة ،اليت هي إنكار املنكر
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ناشئ  ،والنهي عن املنكر ،رمثل: التعزي ،القلب واللسان واليد. وإّن اختالف العناوين

وتا ميكن القبول بالدعوى القائلة بأّن  .عن اتاختالف  ي األحكام واملسائل املعنونة

 النزاع  ي البني لفظي.

إىل  وهنا جيدر بنا ـ  ي بيان اتاختالف اجلوهري بني هذين العنوانني ـ اإلشارة

 : (20)بعض وجوه اتافرتاق بني التعزير والنهي عن املنكر

فإّن ماهية التعزير هي العقوبة والتأديب، وتذكر  ي  ،من ناحية املاهيةل: ّواأل

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر.   يسياق اجلزاء، خالفًا ملا هو احلال 

األمر باملعروف ـ أو  من ناحية الغاية، فإّن الغاية من النهي عن املنكرالثاني: 

لشخص على اإلتيان بالفعل، مبعنى أّن األمر طبقًا ملا سّلم به املشهور ـ هي إجبار ا

أنه يتّم النهي عن املنكر أو  اإلتيان به،إىل  باملعروف يتّم لكي يعمد تارك املعروف

لكي يرتدع عنه فاعل املنكر. وبعبارة أخرى: إّن الغرض من األمر باملعروف والنهي 

 ته. ترك معصيأو  عن املنكر هو اإلجلاء وإكراه الشخص على طاعة اهلل

إىل  العودةأو  فليس الغرض اجّرد ترك املعصية «التعزير»باب إىل  وأما بالنسبة

 وهذا فارٌق .الطاعة من قبل ذلك الشخص، بل الغاية هي إرشاد وهداية اآلخرين

جوهري بني األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبني التعزير. وكذلك فإّن األمر 

 ق، وإْن ي حني أّن التعزير يرتبط بالعمل املتحقِّ باملعروف إلصالح احلاضر واملستقبل،

 كان يشتمل على حنٍو من الردع  ي املستقبل. 

وبني  «التعزير»ز بني من ناحية الشروط، فإّن الفارق اآلخر الذي مييِّالثالث: 

يكمن  ي شروط وجوبهما؛ إذ  ي وجوب النهي  «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»

على  ا إذا علمنا بأّن الشخص مصرٌّتمال التأثري، ولذلك فإّنعن املنكر يشرتط اح

ة، فعندها لن يكون لرمبا يعطي نتائج عكسّيأو  رًا،فعله، وأّن نهيه لن يكون مؤثِّ

 األمر باملعروف واجبًا، بل قد تا يكون جائزًا. 

ة التعزير التعزير ليس كذلك، فإّن مقتضى أدّلإىل   ي حني أّن األمر بالنسبة

ر املعصية. ه لن يكرِّاحتملنا أّنأو  ر، سواء علمنا إصرارهّن مرتكب املعصية يعزَّهي أ

ا األمر باملعروف والنهي عن كما أّن تطبيق عقوبة التعزير ختتّص باحلاكم، أّم

 فني. على مجيع املكلَّ املنكر فهو واجٌب
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نى  ي النهي عن املنكر عندما يزول موضوع املنكر لن يكون هناك معالرابع: 

ا التعزير فليس كذلك، فال ينتفي التعزير أّم .لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ى إذا حّت ،التعزير أمكن تعزيره تستحّق معصيًة فلو ارتكب شخٌص .بانتفاء موضوعه

 بإمكان ذلك الشخص ارتكاب املعصية ثانية.  ْدزال موضوع تلك املعصية، ومل يُع

وجوب األمر باملعروف والنهي عن  عنى أّناتاختالف  ي املورد، مباخلامس: 

أما التعزير ـ طبقًا لبعض  .كبرية كانت أم صغرية ،املنكر يثبت عندما تصدر معصية

 . (21) ي مورد الكبائر ب إتّاجياآلراء ـ فال 

الطرف عن التعزير إذا رأى املصلحة  ي  ميكن للحاكم أن يغّضالسادس: 

رت شرائطه عن املنكر فيجب القيام به إذا توفَّ ا  ي األمر باملعروف والنهيوأّم .ذلك

 على كّل حال. 

لو كان البناء على اتاكتفاء مبجّرد األمر باملعروف والنهي عن املنكر وثانيًا: 

إىل  وهذا بدوره يؤّدي .سراح اجملرمنيإىل إطالق  تاضطررنا  ي الكثري من املوارد

 شيوع اجلرائم وانتشارها. 

ه لن وقال بأّن ،أعلن عن ندمه شخص ارتكب جرميًة كّل من باب املثال: لو أّنو

هذا  ي حني أّن لعقالء العامل  ي مثل  .ارتكابها، ملا أمكن نهيه عن املنكرإىل  يعود

وعقوبة للمجرم،  باملعروف ونهي عن املنكر، وإرشاد للجاهل، وتعزيٌر هذا املورد أمٌر

 ور األخرى. وتا يرتك أّي واحد من هذه األمور ألجل وجود األم

إّن تازم القبول بهذا الكالم لغوية الروايات الكثرية الواردة  ي باب وثالثًا: 

السيد أمحد  :ة تطبيقه، واليت أفتى بها الفقهاء، ومن بينهموكيفّي ،التعزير

 اخلوانساري نفسه. 

والقبول به ـ  ،مفاده ـ طبقًا ملبنى السيد اخلوانساري وهو جواب نقضّيورابعًا: 

وذلك جلريان هذا الكالم نفسه  ي احلدود  ؛احلدود أيضًاإىل  تا تعود هناك حاجةه أّن

 ه مل يصدر عنه مثل هذا الكالم هناك. أيضًا،  ي حني أّن

تا دليل على وجوب األمر  ن من خالل البحوث املتقّدمة أْنتبيَّالفرع الثاني: 

سد وشخصية األفراد باملعروف من طريق فعل احلرام. ولذلك تا جيوز إحلاق األذى جب

وأما  ي بعض املوارد فإّن األمر باملعروف  .حتت ذريعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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 ه عندما يتّمق موضوع احلرام، مبعنى أّنعدم حتقُّإىل  والنهي عن املنكر يؤّدي

عدم صريورة ذلك إىل  يسلوكنا بوصفه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر سيؤّد

 ق موضوعه. وذلك بسبب عدم حتقُّ ؛ق ضمن هذا العنوان حرامًاالذي حتقَّالعمل 

ما ق الثاني ـ أّن الغيبة إّنإذ يبدو ـ كما قال احملقِّ ؛وأحد هذه العناوين هو الغيبة

ذلك، قال إىل  كاحلسد وما ،تتحقق  ي املورد الذي ينطوي على نوع من سوء السريرة

وضابط الغيبة كّل فعل يقصد به هتك عرض »ق الثاني  ي جامع املقاصد: احملّق

صحيح فال  وإضحاك الناس منه، وأما ما كان لغرٍض ،والتفّكه به ،املؤمن

 . (22)«حيرم

ه إذا كان الغرض صحيحًا، من وشبيٌه بذلك ما  ي املكاسب أيضًا. مبعنى أّن

ق تا تتحقَّ ي موارد اتاستشارة، أو  جتريح صاحب الدعوى غري الثابتة،أو  م،قبيل: التظلُّ

ق مة. لذلك  ي مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حيث تا يتحقَّالغيبة احملرَّ

القول أو  ألّن الفعل ؛موضوع حرمة الغيبة، تا مينع من األمر باملعروف بهذه الطريقة

صحيح أوجبه. وعليه  ما هناك غرٌضاهلتك، وإّنأو  الصادر مل يكن بداعي السخرية

ذكرك »تا تشتمل على مالك أو  وارد اليت ينتفي فيها موضوع احلسد،فإّن مجيع امل

 ي باب تظّلم املظلوم  :قًا. فمثاًلمتحقِّفيها تا يكون مصداق الغيبة  ،«أخاك مبا يكره

تَا ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ﴿بل وطبقًا ملفهوم قوله تعاىل:  ،واستغاثته تا تكون هناك غيبة

( تكون هذه اتاستغاثة مطلوبة 148)النساء:  ﴾ِإتاَّ َمْن ُظِلَم ِبالسُّوِء ِمْن اْلَقْوِل

م  ي سياق إحقاق احلقوق. ، بل يأتي هذا التظلُّ؛ إذ تا يكون هناك حسٌد(27)وحمبوبة

ب عليها ن أّن حرمة الغيبة ـ حيث يرتتَّْوبالذكر أّن الكثري من الفقهاء يَر ومن اجلدير

من باب املصلحة األقوى املوجودة  ي األمر  ؛كروجوب األمر باملعروف والنهي عن املن

من مفسدة الغيبة ـ  باملعروف والنهي عن املنكر، واليت تكون فيها هذه املصلحة أقّل

 من باب التزاحم.  مرفوعٌة

هل يشرتط  ي اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون الفرع الثالث: 

 أم تا؟  ،عاماًل باملعروف وتاركًا للمنكر

أو  وجوب أن يكون اآلمر عادتًا وملتزمًا مبا يأمر بهإىل  (24)هب بعض الفقهاءيذ

، والفاضل املقداد (22): صاحب اجلواهرمثل ،ينهى عنه. و ي املقابل هناك فقهاء
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رفضوا هذا اتاشرتاط، وقالوا بعدم  ،السيوري، والشيخ البهائي، والفيض الكاشاني

ما هو حسن ووجيه؛ ألّن األمر والنهي إّن وهو كالٌم .وجود دليل على اشرتاط العدالة

 ب، وليس الشخص اآلمر والناهي. نهي الشخص املخاَطأو  إلجبار

 

 وهي عبارة عن: 

 . (44)البقرة:  ﴾َسْوَن َأنُفَسُكْمَأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتن﴿ ـ1

 (. 2)الصّف:  ﴾َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما تَا َتْفَعُلوَن َيا﴿ـ 2

 (. 7)الصّف:  ﴾ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما تَا َتْفَعُلوَن ًاَكُبَر َمْقت﴿ـ 7

 

إمنا يأمر »قال:  ،×د اهللأبي عبإىل  ـ عن حممد بن أبي عمري، رفعه1

ملا  مبا يأمر به، تارٌك كانت فيه ثالث خصال: عامٌل ْنباملعروف وينهى عن املنكر َم

 . (26)«ينهى عنه...

سأله أن  لرجٍل ×ـ عن حممد بن احلسني الرضي  ي نهج البالغة: وقال2

تهي، ويأمر مبا ينهى وتا ين ـ: أن قالإىل  يرجو اآلخرة بغري العمل ـ ْنتا تكن ممَّ»يعظه: 

 . (23)«تا يأتي...

... لعن اهلل اآلمرين باملعروف التاركني »له:   ي خطبٍة ×ـ قال أمري املؤمنني7

 . (28)«له، والناهني عن املنكر العاملني به

 ي  ،إىل غريها من الروايات املوجودة  ي الباب العاشر من أبواب األمر والنهي

 ل الشيعة. اجلزء السادس عشر من كتاب تفصيل وسائ

 

ميكننا القول ـ  ي مقام اإلجابة عن اتاستدتال باآليات والروايات املتقّدمة ـ: إّن 
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آلمر باملعروف، وتا الرتك بالنسبة إىل اهذه األدلة ليست  ي مقام اشرتاط العمل بالنسبة 

بسبب عدم التزامه مبا  ؛ ي مقام ذّم اآلمر والناهي لناهي عن املنكر، وإمنا هيإىل ا

ينهى عنه. وبعبارة أخرى: إّن هذه األدلة واردة  ي تقبيح وذّم الفاعل، وليس أو  يأمر به

باب » ي أصول الكا ي حتت عنوان:  بهذا العنوان باٌب  ي بيان تقبيح وذّم الفعل. وشبيٌه

، ويعملون على مون بكالم حقٍّن يتكلَّ ي ذّم الذي ،(29)«وصف عدتًا وعمل بغريه ْنَم

ما هي  ي مقام بيان عدم وجوب خالفه. وعلى هذا األساس فإّن هذه اآليات والروايات إّن

تارك املأمور به، أو  عنه، فاعل املنهّيإىل  األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالنسبة

 الناهي. أو  روتا ميكن من خالل هذه اآليات والروايات إثبات شرط عدالة اآلم

بإصالح  أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مرتبٌطإىل  قد يقال: باتالتفات

اجملتمع فإّن على اآلمر والناهي إذا أرادا التأثري  ي اجملتمع إجيابًا العمل مبا يأمران به، 

ًا ومعكوسًا. من هنا تكون العدالة كان تأثريهما سلبّي وترك ما ينهيان عنه، وإتّا

ًا  ي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويكون اتاشرتاط هنا على حنو شرط شرط

ف حتصيله، من قبيل شرط دون شرط الوجوب، مبعنى أنه جيب على املكلَّ ،الواجب

 احلج. إىل  الصالة، وليس من قبيل شرط اتاستطاعة بالنسبةإىل  الوضوء بالنسبة

 شكاتان: عليه إ ُدبيد أّن هذا الكالم غري تاّم، ويِر

من أنه يستوجب تأثري كالم  ،ما قيل  ي تربير هذا الشرطإىل  باتالتفاتل: األّو

كون احتمال التأثري واحدًا من شروط وجوب إىل  اآلمر والناهي، نقول: باتالتفات

ألّن الناهي  ؛هذا الشرطإىل  حاجٌةاألمر باملعروف والنهي عن املنكر تا تكون هناك 

 تمل التأثري تا جيب عليه النهي عن املنكر. العادل أيضًا إذا مل حي

لو آمنا بأّن العدالة أيضًا ـ لضرورة التأثري ـ من شروط األمر باملعروف الثاني: 

ما يكون إذا كان الناهي غري التارك واآلمر ّن هذا الشرط إّنفإ والنهي عن املنكر

ذا اتاشرتاط ما هما عامالن تاركان، وبعدها لن يكون هلغري العامل يتظاهران بأّن

ه شرط من ناحية، ًا، مبعنى أّنكم إمنا تشرتطون شرطًا حيثّييرّبره. وبعبارة أخرى: إّن

ًا. وتا نعرف  ي الفقه أّن شرط واجب يكون شرطًا حيثّي .وليس شرطًا من ناحية أخرى

بالتدليس من قبلهما مل  وبعبارة ثالثة: إّن العدالة  ي اآلمر والناهي إذا كانت مقرونًة

فهي  ،تكن شرطًا، وإذا مل تقرتن بالتدليس، وكانت مقرونًة بالوضوح والصراحة
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 . شرٌط

أدلة األمر إطالق  ـ هي أّن مقتضى (60)كما قال صاحب اجلواهروالنتيجة ـ 

باملعروف والنهي عن املنكر من الكتاب والسّنة واإلمجاع عدم اشرتاط العدالة  ي 

 . (61)ى هذا الشرطليس هناك أّي دليل علو .اآلمر والناهي

و ي اخلتام جيدر بنا أن نسوق كالم صاحب اجلواهر  ي بيان أفضل أنواع األمر 

 علماء الدين. إىل  خاّصة بالنسبةوباملعروف والنهي عن املنكر، 

من أعظم أفراد األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأعالها وأتقنها  ،نعم»

واجبه  ،ء الدين، أن يلبس رداء املعروفرىساإىل  وأشّدها تأثريًا، خصوصًا بالنسبة

ومندوبه، وينزع رداء املنكر، حمّرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه باألخالق 

لفعل الناس املعروف،  فإّن ذلك منه سبب تامٌّ ؛الكرمية، وينّزهها عن األخالق الذميمة

فإّن  بة،بة واملرهِّونزعهم املنكر وخصوصًا إذا أكمل ذلك باملواعظ احلسنة املرغِّ

 .(62)«مقال، ولكّل داٍء دواء مقاٍم لكّل
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 استخدام أسلحة الدمار الشامل
 املواقف الفقهّية

 

 

لقد شهدت بدايات القرن العشرين نظريات علمية، كشفت لنا عن مفاهيم 

يت حتكم القوى ناته، والعالقات الجديدة جذرية للبنية األساسية للكون، ومكّو

التكافؤ بني » هذه املفاهيم العلمية ة. ومن أهّمنات املاّدوأصغر مكّو رة  ي أدّقاملؤثِّ

وقبيل احلرب العاملية الثانية شهد العامل مولد  .(1)«الكتلة والطاقة الكامنة  ي املادة

الكشف عن ظاهرة اتانشطار النووي لعنصر  عصر الطاقة النووية، حني مّت

طاقة هائلة إىل  ل جزء من كتلة نواة اليورانيوم، وما يصاحب ذلك من حتّواليورانيوم

 ة. تفوق بأضعاف كثرية الطاقة الكامنة املنطلقة  ي التفاعالت الكيميائّي

 ،ولئن كان هذا اتاكتشاف قد بشَّر بعهد جديد وواعد للحضارة اإلنسانية

طاقة على نطاق واسع، يرتكز على تطوير واستخدام هذا املصدر اجلديد والوفري لل

ختصٍُّص  ي اجاتات الفيزياء، إىل  هذا اتاكتشاف حيتاج زهيدة، فإّن وبكلفٍة

 .واهلندسة النووية، والطاقة. و ي هذا اجملال تتداخل العوامل اتاقتصادية مع السياسية

أن تنمية إدارة العلوم والتكنولوجيا هلا دور  ،تا احلصر ،وأذكر على سبيل املثال

و ي ذلك أصدرت وزيرة اخلارجية مادلني  .السياسة اخلارجية األمريكيةكبري  ي 

ل بالتكنولوجيا، عاملنا املعاصر يتحّو م، بيانًا رأت فيه أّن2000أيار  12أولربايت،  ي 

تفوق  دبلوماسية جيدة. و ي ذلك رأى أحد الباحثني أن أّيإىل  يوأن العلوم اجليدة تؤّد
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ذي أبعاد اقتصادية، وعسكرية،  ،قتفّوإىل  لحّوتقين  ي اجال علمي، وعملي، يت

الوتايات املتحدة ختوض حاليًا معركًة فعليًة مع أوروبا الغربية،  وأّن ،بالغ األهمية

واليابان، والصني، وروسيا، من أجل احلفاظ على تفوق تكنولوجي، وعلمي، يضمن 

الوتايات املتحدة  ّمالصفة اليت تهت إذ إّن ؛ق، والقيادة،  ي اجاتات أخرىهلا التفّو

القوة العظمى علميًا، »باحلفاظ عليها  ي بداية القرن الواحد والعشرين هي صفة 

ة على العلوم تصبح أكثر فأكثر  ي مواقع أساسّيإىل  . فاملوضوعات املستندة«وتقنيًا

إىل  جدول أعمال الشؤون اخلارجية، من مسائل نزع التسلح، وضبط األسلحة،

، وحتلُّل طبقة األوزون، لدولية، مثل: اتارتفاع  ي حرارة اجلّواألخطار البيئية ا

اتفاقيات إىل  كاإليدز، وصوتًا، والتغيريات املناخية العاملية، وانتشار بعض األمراض

 ًا، وتاالتعاون الدولي  ي اجاتات العلم، والتكنولوجيا، ورصد التطورات العلمية دولّي

 لعسكرية، واتاسرتاتيجيات الفضائية. وكمثال حيٍّقة بالتكنولوجيا اما تلك املتعلِّسّي

بلدان تعتربها إىل  على اهتمام الوتايات املتحدة مبنع وصول التقنيات احلديثة، والعلوم،

الكبرية على ما تعتربه الوتايات املتحدة نقاًل للتقنيات الصاروخية،  عدوَّة هلا احلملُة

موضوعات  ران، والذي هو أحد أهّمإيإىل  والنووية، واخلربات العلمية، من روسيا

  .(2)السياسة اخلارجية األمريكية

قد  ضح منذ بداية العصر النووي أن تطوير الدول لقدرتها النوويةاّتلقد  

ح. من هنا بدت مشكلة نها من حتويل هذه التكنولوجيا وموادها ألغراض التسلُّميكِّ

قة باتاستخدامات الشاملة لألسلحة ل قضية مركزية  ي املناقشات املتعلِّمنع هذا التحوُّ

حني جنحت الوتايات املتحدة األمريكية بالتعاون مع بعض حلفائها  ماسّي ، وتاالنووية

األوروبيني  ي تطوير تكنولوجيا إلطالق هذه الطاقة النووية الكامنة  ي قنبلة نووية 

لثانية عملت ذات قدرة تدمريية هائلة ومروعة. إن أحداث ومداخالت احلرب العاملية ا

ئة منذرة بأخطار بدايٍة سّيإىل  الواعد يعلى توجيه هذا اتاكتشاف العلمي األساس

ة انفجار قنبلة قّوإذ إن  ؛السالح النووي هو سالح تدمري فتاكما أن سّي جسيمة، وتا

نووية صغرية أكرب بكثري من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية، وبالتالي فإن 

مبدينة بكاملها. لذا تعترب ، إحلاق أضرار فادحةأو  ،ة واحدة تدمريبإمكان قنبلة نووي

ضوابط دولية إىل  استعماهلا، وخيضع صنعها وأسلحة دمار شاملاألسلحة النووية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
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، بهدف حتقيق نوع ل السعي حنو امتالكها هدفًا تسعى إليه بعض الدولحرجة، و ميثِّ

ردع عسكري، يساعد هذه الدول على حتقيق نوع  من أنواع الردع العسكري، بل أهّم

 من السيادة على كامل أراضيها، واتاستقالل السياسي. 

ل احلرب العاملية األوىل. ولعلَّ أهم سبب هو ها خاللقد بلغت عمليات القتل أشّد

مليون  20م حوالي 1914فقد دخل املعارك عام  .حجم اجليوش اليت ُجنَِّدت للمعارك

مليون. وهذه  62إىل  م1918دين اجلاهزين للقتال عام شخص، ووصل عدد اجملنَّ

يوخ، وأصدر أ بها الصناعي الروسي، البولندي، إيفان بلاحلروب املرعبة هي اليت تنّب

 إن .(7)«األوجه التقنية، واتاقتصادية، والسياسية، للحرب القادمة»م كتابه 1808عام 

 بشكل واضح على الروح منها، يدّل الثانية ماسّي العامليتني، وتا احلربني  ي حدث ما

الدول،  احلاضر! فبعض عصرنا  ي املسيطرة هي تزال تا اإلنسان، اليت لدى العدوانية

عدوها،  وجه  ي سالح أي استخدام عن عتتورَّ األمريكية، مل املتحدة ياتالوتا ومنها

 الثانية العاملية احلرب وضعتلقد شامٍل، كالسالح النووي.  دماٍر سالح كان ولو حتى

 فحسب، بل العسكريني ضّد تشّن تا الشاملة، اليت احلروب من جديد لعهد رًامؤشِّ

 . املدنيني انهالتحتية، وسّك بنيته للبلد، وضّد الوطين اتاقتصاد ضّد كذلك

لقد أسَّست أسلحة الدمار الشامل ملفاهيم جديدة على مستوى القانون الدولي، 

سيما أن دوتًا عديدة امتلكت  والعالقات الدولية، كتوازن الرعب، وقوة املعرفة، وتا

ار و ي هذا اإلط .هذا السالح بالرغم من توقيع معاهدة حظر انتشار السالح النووي

إذ أعلنت أنها  ؛تأتي قضية املفاعالت النووية اإليرانية لتطرح نفسها على اجملتمع الدولي

ستمتلك الطاقة النووية، وأنها ستستعملها ألغراض سلمية. وقد جوبه هذا اإلعالن 

كالوتايات املتحدة األمريكية، وفرنسا، ، مبوقف سليب من بعض الدول الكربى

عبَّرت عن خشيتها من امتالك إيران للسالح النووي، وبريطانيا، وأملانيا، اليت 

وهامجت إيران سياسيًا واقتصاديًا. وردَّت إيران على هذا املوقف بطرح ديين، 

ل روح وفلسفي، وقانوني، وسياسي، معتمدة على الشريعة اإلسالمية، اليت متثِّ

 الدستور اإليراني، وعلى القرارات الدولية. 

  ي مستجدة قضايا القرون قد واجهوا مرِّ على قهاءوتا خيفى على أحد أن الف

 جنح وقد. الشريعة قواعد هلا وفق حلول إعطاء عليهم الالزم من عصر، كان كّل
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اإلسالمية،  اجملتمعات ملشاكل جديدة وحلول نظريات تطوير  ي أحيانًا الفقهاء بعض

 عشر فإن لتاسعا القرن حتى ببطء قد سار اإلسالمي الفقه كان بل واإلنسانية. وإذا

 جهودًا يبذلون الفقهاء للمسلمني، جعلت وكبرية كثرية حتديات محل العشرين القرن

 اإلسالم رأيإىل  حباجة امليادين شتى  ي وجوانب قضايا هناك زالت وما. ملالحقتها

 أسئلة الصناعي، والطيب، يطرح مالعلم، والتكنولوجيا، والتقّد زال ما إذ ؛فيها

 راتالتغيُّ مع اإلسالمية اجملتمعات تكييف رصينة، تستطيع سالميةإ إجابةإىل  حباجة

 . «الشامل الدمار أسلحة» موضوع القضايا هذه ومن .اليوم عاملنا يشهدها اليت

يًة بالغًة على مستوى خذ بعض املسائل الفقهية املستحدثة أهّمو ي هذا السياق تتَّ

زوغ فجر اجلمهورية اإلسالمية  ي سيما بعد ب الفقه اإلسالمي والقانون الدولي، وتا

يتها، إتا أنها تا تشكل أولوية  ي أن لألحباث الفقهية التقليدية أهّم إيران. وتا شّك

ولعلَّ الباحث يشعر باتارتياح  ي  .ألنها أشبعت حبثًا منذ مئات السنني ؛عصرنا احلاضر

ول مسائل اتاجتهاد النظرة اإلصالحية للمناهج الدراسية للحوزة العلمية، اليت تتنا ظّل

 والتجديد  ي الفقه، والفكر الديين. 

احلوزة إىل  ، ونظرته(4)وخري دليل على ذلك بعض خطابات اإلمام اخلامنئي

على احلوزة أن َتطَِّلَع على ما حيصل  ي العامل من تطورات  ي » حيث يرى أّن ؛العلمية

جيب أن تا »وأنه  ،(2)«اعل معهامجيع املسائل اليت هلا ارتباط بالعلوم اإلسالمية، وأن تتف

 ْفأِض .(6)«وليس هلا أهمية اجتماعية ،ية فرديةنكتفي ببعض أبواب الفقه اليت هلا أهّم

ق بشؤون حياتنا ما يتعلَّ أن نستنبط كّلإىل  ذلك أن اإلمام اخلامنئي يدعوإىل 

: سيما أمور السياسة، واتاقتصاد، واحلكم، من اإلسالم، قائاًل اتاجتماعية، وتا

جيب أن نستنبط نظامنا اتاقتصادي من اإلسالم، جيب أن نستنبط مسائلنا »

قة بسياستنا اخلارجية والروابط العسكرية من اإلسالم، وكذلك األحكام املتعلِّ

فإننا نطرح الدِّين بوصفه نظامًا للدولة، وإطارًا للحكومة، وطوال العصور  .األخالقية..

جيرى على القول: إنه قد  .. هل هناك فقيٌه.ا املنظارالفقه من هذإىل  املاضية مل ننظر

. وبناًء على ذلك جيب علينا أن نستخرج .طبعًا اإلجابة سلبية. ؟(3)استنبط هذه املسائل

من اإلجابة عن  تا بّد .مستحدثًا..أو  هذه املسائل من الفقه، وهذا يعين فكرًا جديدًا

.. كما أنه .دة يومًا بعد يومة املتجّداألسئلة واإلشكاليات املطروحة حول مظاهر احليا
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ة والقوة  ي اتاستدتال ـ  ي ميكن اتاستفادة من الفقه املعاصر ـ مبا يتمتَّع به من الدّق

وفتح منافذ جديدة أمام باحثي مراكز القانون  ي  ،تكميل علم القانون وتطويره

  .(8)«العامل

 

لقد جاءت جتربة التطبيق اإلسالمي  ي إيران، وما رافقها من حاجات ملحة 

للتأصيل اإلسالمي، لتفرض على احلوزة العلمية والباحثني فيها اجتهادًا جديدًا يليب 

احلاجات املستحدثة، ويواكب املستجدات. وقد ظهر من خالل هذه التجربة أن 

فالنقاش مل  .كافيًا إلشباع حاجة الواقع ْدوزات العلمية مل يُعاتاجتهاد املتداول  ي احل

ة أرض الواقع، وصوغ مرتكزات علمّيإىل  حول أهمية التجديد، بل حول إنزاله ْديُع

حصروا األدلة على األحكام األصول  متينة إلحداث هذه النقلة. فمن املعلوم أن علماء

 مجاع، والعقل. ، واإلالسُّنَّةهي: الكتاب، و ،الشرعية بأربع

واملراد منه  ي اتاصطالح  .«ما فاق اجلميع على أمٍراّت» ي اللغة  ا اإلمجاع فهوأّم 

 فاق أهل احلّلاّتأو  شرعي، فاق الفقهاء من املسلمني على حكٍم، كاّتفاق خاّصاّت

والعقد من املسلمني على احلكم. وقد جعله األصوليون من املسلمني السُّنَّة أحد األدلة 

فقد جعلوه أيضًا أحد األدلة  السُّنَّة. أما املسلمون الشيعة اإلماميةومقابل الكتاب،  ي 

السُّنَّة، بل مبا و ي مقابل الكتاب  ،ليس دلياًل مستقالًّ على احلكم الشرعي، ولكْن

عند الشيعة اإلمامية هو اتفاق اثنني اإلمجاع ف. ×، أي قول املعصومهاعن هو كاشٌف

ر، على حكم شرعي، يكشف كشفًا أكيدًا عن رأي أكثأو  من الفقهاء،

املعصوم هو أحد اجملمعني.  حبيث ُيعلم إمجاتًا على حنو القطع بأّن ،×املعصوم

يته من دتالة قول للفقه، بل يستمد حّج ل مصدرًا مستقالًّبذلك تا يشكِّاإلمجاع و

الكتاب،  أي ـ وليس  ي مورد حبثنا حملٌّ لإلمجاع. فإذا فقدت الثالثة .(9)×املعصوم

ا تا ريب ومّم .(10)ك بدليل العقل فيهاقني التمسُّفاملعتمد عند احملقِّ ـ والسُّنَّة، واإلمجاع

ع أحكامه أخذ بعني اتاعتبار مقتضيات الفطرة س حني شرَّالشارع املقدَّ فيه أّن

 اإلنسانية، ومعطيات الواقع، وفهم اإلسالم الذي تا يقف عند حدود الفتوى. 

أو  اجلهاد، باب  ي الواردة والروايات اآلياتإطالق  مقتضى بأّن يقال وقد
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 أّي األسلحة، وغريها، بال هذه استخدام جواز التحريم، هو بيان عدم مقتضى

 : أدلة لعّدة وذلك ؛حمذور، ما دام هناك حرب مع األعداء

 

ور عن ، فهي مقطوعة الصدآياتهعرب استنطاق دتالة يستدلُّ بالقرآن الكريم 

فهم اآليات القرآنية تا ينفصل عن  . كما أّن، فال ُيناقش  ي سندهاوجلَّ املوىل عزَّ

فالتفسري هو إيضاُح ُمراد اهلل تعاىل من كتابه العزيز،  .تفسري اآلية القرآنية آلية أخرى

ف على فهم اللغة وقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب، ولكنَّ فهم القرآن تا يتوقَّ

. ن أيضًا فهم ما فيه من فكر، وفقه، وتشريع، وقوانني، وأخالقل يتضمَّوحدها، ب

وعليه فإن التفسري حاجة ضرورية جلميع املسلمني، بل للناس أمجعني. وقد سلك 

رون مناهج خمتلفة  ي تفسري القرآن، منها: تفسري القرآن بالقرآن، وتفسري املفسِّ

 العلمي، والتفسري املوضوعي، والتفسري القرآن بالسُّنَّة، والتفسري بالرأي، والتفسري

باملأثور، والتفسري األدبي. ويرى بعض الباحثني أن تفسري القرآن بالقرآن، يعين بذل 

آيات أخرى، وذلك باتاعتماد إىل  تاستبيان معاني اآليات بالرجوع ؛امُلفسِّر ما  ي وسعه

آخر  ويرى باحٌث .(11)رىآية  ي تفسريها لألخ على ترابط اآليات فيما بينها، ودور كّل

إىل  ، واستمّر|أن تفسري القرآن بالقرآن هو أفضل منهج، وقد نشأ منذ عصر النيب

من  ^، واألئمة املعصومون|فقد سلك هذا املنهج  ي التفسري النيّب .يومنا هذا

وذلك ملا  ي القرآن من إجياز،  ؛رينبعده، ثم الصحابة، والتابعون، ثم مجهور املفسِّ

فهم  كما أّن .(12)إطالق، وتقييد، وتعميم، وختصيص، وإبهام، وتوضيحوإطناب، و

أو  ،(17)األحاديث الشريفة تا ينفصل أيضًا عن تفسري احلديث الشريف آلية قرآنية

 . تقييد اآلية بروايٍة

 به، وصيغة املشركني بقتل يقضي اإلهلي األمر لقد بيَّن القرآن الكريم أن

 فالقرآن ،ذلك من بأشّد عليهم يقضي اإلهلي العقاب إّن بل. الوجوب  ي ظاهرة األمر

 .أنفسهم ظلموا الذين هلؤتاء واخلالد األليم بيَّنا، بالعذاب ُيصرِّح، كما

 أن له حيّق الذي وحده هو خلقهم، وبالتالي الذي هو تعاىل اهلل إن :قائٍل وُربَّ

 البشر، وإْن ينب من خوتهمإب ذلك يفعلوا أن البشر يستطيع ذلك، فال مبثل يعاقبهم
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 ...اللونأو  العرق،أو  اجلنس،أو  الدين،  ي معهم اختلفوا

 البشر، وإمنا بين بني احلاصل والتنوع باتاختالف قتتعلَّ تا املسألة نإ :عليه وُيَردُّ

 علف الصاحل اإلنسان يواجه مل إْن الكون فسادإىل  ييؤّد الذي الشّر بالكفر، وفعل

 املورد كان الرامحني، فإْن أرحم هو تعاىل اهلل أن ذلكإىل  ْفأِض. الشرير اإلنسان

، ومع ذلك فقد قضى عليهم بها ىلْواأَل شيء، وهو كّل عتوس رمحته فإّن رمحة مورد

 .هم أطاعوا الشيطان، الذي زيَّن هلم أعماهلم، فظلموا أنفسهمألّن ؛باملوت والعذاب

 اركة: نستعرض طائفة من هذه اآليات القرآنية املب يليما  و ي

َوَقاَل ُنوٌح َربِّ ﴿: تعاىل قال .مجيعًا الكفَّار قتل على حتّث قرآنية آيات هناكـ 1

 ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوتا َيِلُدوا ِإتّا * تا َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّارًا

 باملوت والفناء ارالكّف على ×نوح النيب ودعاء .(23ـ  26)نوح:  ﴾َكفَّارًا َفاِجرًا

دون الصفات اهلل تعاىل، املعصومني عن اخلطأ، والذين جيسِّ أنبياء من وهو .صريٌح

أبناءهم  هم يعملون على إضالل الناس، وأّناإلنسانية والرسالة اإلهلية. وقد علَّل ذلك بأّن

بهم، وبفعل  ًةبفعل بيئة الفجور والكفر اليت ستكون حميط ؛سيقومون بدورهم أيضًا

بن احلسني  : عن حممد بن علّيالتاليده احلديث العوامل الوراثية والرتبوية. ويؤيِّ

د ما من مولود يوَل»أنه قال:  ،×عن أبي عبد اهلل ،بإسناده عن فضل بن عثمان األعور

 ما أعطى رسول، وإّنسانهجَِّمرانه وُيصَِّندانه وُيوَِّهاللذان ُي الفطرة، فأبواه على إتّا

ة، وقبل اجلزية عن رىوس أولئك بأعيانهم، على أن تا يهوِّدوا أوتادهم، الذّم |اهلل

 بََّبَح﴿ويفسِّر العالمة الطباطبائي الفطرة انطالقًا من قوله تعاىل:  .(14)«واروتا ينصِّ

إلهلية الفطرة هي اخللقة ا فريى أّن ،(3)احلجرات:  ﴾ُقُلوِبُكْم ِفي َوَزيََّنُه اإِلمَياَن ِإَلْيُكُم

السعادة، وهي تا ختالف أصلها الباعث إىل  اليت نظَّمها اهلل، حبيث تسلك باإلنسان

إىل  غاياتها، وهداهاإىل  .. فإنه تعاىل هو الذي نظَّم الكون، فساق األشياء فيه.هلا

ع على فطرة اإلنسان السليمة عقائد، وآراء فكرية، يبين عليها سعادتها، ثم فرَّ

ن أن واهلل جلَّت ساحته تا ميك .فظه عن الشقاء، وخيبة املسعىأعماله، فتسعده، وحت

معًا، وينهى الناس مجيعًا عن القبيح واحلسن معًا،  يأمر الناس مجيعًا باحَلَسن والقبيح

الدين الذي هذه  ُففيختلُّ بذلك نظام التكليف والتشريع، ثم الثواب والعقاب، ثم يِص

الناس عليها، والفطرُة بريئٌة من هذا  اليت فطر فطرَة اهلله ديٌن قيٌِّم، صفته بأّن
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  .(12)التناقض، وأمثاله

 الذين نيالضاّلهو حكم اهلل على  أخرى تبيِّن أن القتل قرآنية آياٌت هناكـ 2

 إلقاء بعد مجيعًا، واملشركني، ولكن مجيعًا، واملستكربين احلق باعاّت عن يصدون

وا عن سبيل اهلل: صي عن أقوام ضّلث بأسلوب قصآيات تتحدَّ عليهم: هناك ةاحلّج

َوَثُموَد َوَقْد َتَبيََّن َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوَزيََّن َلُهَم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن  َوَعادًا﴿

 .(78)العنكبوت:  ﴾السَِّبيِل َوَكاُنوا ُمْسَتْبِصِريَن

بيِّنات، فلم يرتدعوا: وهناك أقوام استكربوا  ي األرض، بعدما جاءتهم ال

ْرِض َوَما يَِّناِت َفاْسَتْكَبُروا ِفي اأَلَوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجاَءُهْم ُموَسى ِباْلَب﴿

 .(79)العنكبوت:  ﴾َكاُنوا َساِبِقنَي

دت أسبابه، وسوء تعدَّ وإْن ،حكم اهلل تعاىل عليهم بالقتل فكانت النتيجة أْن

َوِمْنُهْم َمْن َأَخَذْتُه ( 16)َأَخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا ُكالًَّف﴿العاقبة: 

َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اأَلْرَض َوِمْنُهْم َمْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم ( 13)الصَّْيَحُة

  .(40)العنكبوت:  ﴾ِلُموَنَوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظ

َفِإَذا اْنَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث ﴿: تعاىل قوله ذلكإىل  ْفأِض

َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّالَة 

وورد  ي تفسري مفردات  .(2)التوبة:  ﴾اَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌمَوَآَتُوا الزََّك

احلصر هو املنع من اخلروج عن حميط، واحلصر، واحلبس، واألسر،  اآلية أيضًا أّن

كل » :نظائر. واملرصد: الطريق، ومثله املرقب، واملربأ. ورصده يرصده رصدًا. وقوله

)على(، إذا كان  تقدير حرف جّرإىل  مرصد. وهو تا حيتاج  ي هذا : على كّل«مرصد

هم مجيعًا، من دون متييز إذ تعّم ؛وكلمة املشركني مطلقة .(18)املرصد امسًا للمكان

واآليات »بني الرجال، والنساء، واألطفال، والشيوخ. وقد ورد  ي تفسري هذه اآلية: 

لَّ اهلل رقاب املشركني، وأفنى قوتهم، ة، وقد أذسياقها نزلت بعد فتح مّك كما يدّل

وأذهب شوكتهم، وهي تعزم على املسلمني أن يطهِّروا األرض اليت ملكوها، وظهروا 

يؤمنوا، ومع  أْن عليها، من قذارة الشرك، وُتهدر دماء املشركني دون قيد وشرط، إتّا

  .(19)«ضذلك تستثين قومًا من املشركني بينهم وبني املسلمني عهد عدم التعّر

كما ورد  ي القرآن احلكيم أن اهلل تعاىل قد واجه أولئك الذين حياربون ـ 7
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اهلل ورسله، ويقفون عقبة  ي وجه دعوة األنبياء، بعذاب اتاستئصال  ي غري مورد، ومل 

النظر عن طريقة القتل واإلبادة،  ما يرتبط بهم، وبغّض ُيْبِق منهم أحدًا، وتا من كّل

َفَلمَّا َجاء ﴿.. قال تعاىل: .وأخرى باإلغراق، وثالثة بالصيحة فمّرة حبجارة من سجيل،

قال و ،(82)هود:  ﴾َأْمُرَنا َجَعْلَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها ِحَجاَرًة مِّن ِسجِّيٍل مَّنُضوٍد

 ا َوَأَخَذِت الَِّذيَن َظَلُمواُه ِبَرْحَمٍة مَّنََّوَلمَّا َجاء َأْمُرَنا َنجَّْيَنا ُشَعْيبًا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَع﴿أيضًا: 

َفَأْوَحْيَنا ِإَلْيِه َأِن ﴿و ي آية أخرى:  ،(94)هود:  ﴾الصَّْيَحُة َفَأْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمنَي

ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجْيِن  اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َفِإَذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر َفاْسُلْك

 ﴾وَناْثَنْيِن َوَأْهَلَك ِإتّا َمن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم َوتا ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن َظَلُموا ِإنَُّهم مُّْغَرُق

إضافية تبيِّن حكم اهلل تعاىل على الذين كفروا بتعاليم اهلل  وهذه آيٌة .(23)املؤمنون: 

م بإغراقهم، وتا رجعة عنه، وسببه أنهم يهم عرب نبيِّه نوح، وهو حكم ُمرَباليت بعثها إل

خالف اإلسالم، وواجه خامت الرسل واألنبياء، وأعظمهم،  ْنمن الظاملني. فكيف مَب

 وكاد للمسلمني، وتآمر عليهم؟ 

َوَقاَل ُنوٌح َربِّ تا ﴿على الكافرين بالفناء:  ×ذلك دعاء النيب نوحإىل  ْفأِضـ 4

ْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّارًا ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوتا َيِلُدوا ِإتّا َفاِجرًا َتَذ

 .(23ـ  26)نوح:  ﴾َكفَّارًا

على ذلك ما فعل اهلل تعاىل بأصحاب الفيل، حيث أبادهم عن بكرة  ْدِزـ 2

ِفي ( 20)َأَلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم *ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ﴿أبيهم: 

َفَجَعَلُهْم  *(27)َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍل* (22)َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َأَباِبيَل* (21)َتْضِليٍل

(24)َكَعْصٍف مَّْأُكوٍل
  .(22)(2ـ  1)الفيل:  ﴾

 

أو  ،|حممد قول النيّب»السُّنَّة ملسلمني من أهل ا ي اصطالح فقهاء  السُّنَّة

ثبت لديهم أن ، وعوا  ي مفهومهاا فقهاء الشيعة اإلمامية، فقد توسَّ. أّم«تقريرهأو  فعله،

 هو النيّباملعصوم سواء كان  ،«تقريرهأو  فعله،أو  ،قول املعصوم»هي:  السُّنَّة

، |اجرى قول النيب يجري قولهف ،^من آل البيتة أحد األئّمأو  ،|األكرم

على ، منصوبون من قبل اهلل تعاىل ^ةاألئّمباع. فاتاّتواجب ، على العباد ًةجَّيصبح ُحو
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لتبليغ األحكام الواقعية من بعده. فبيانهم لألحكام ليس من قبيل  ،|لسان النيب

ام للتشريع، كما قال اإلم من اتاجتهاد  ي الرأي، بل هم مصدٌر ًارواية السُّنَّة، وتا نوع

  .(26)«باب ألف باب ين رسول اهلل ألف باب من العلم، ينفتح لي من كّلَمعلَّ»: ×علي

 

هناك طائفة من األحاديث الشريفة ُتبيح استعمال أسلحة الدمار الشامل اليت 

 : |كانت سائدة  ي زمن الرسول األكرم

عن القاسم بن ، بن حممد القاساني عن علّي، ارّفحممد بن احلسن الص»ـ 1

: قال، قال: أخربني حفص بن غياث، أيوب يأب يعن سليمان بن داود املنقر، حممد

: احلرب أهلمن مدائن  عن مدينٍة ×عبد اهلل أباسأل أ أنبعض إخواني  يَّكتب إل

وفيهم ، ى يقتلواحّت، ترمى باجملانيقأو  ،وحترق بالنار، رسل عليهم املاءُي أنهل جيوز 

فعل ُي»: فقال، اروالتّج، من املسلمني ، واألسرىوالشيخ الكبري، والصبيان، النساء

وُيفهم من  .(23)«وتا كفارة ،وتا دية عليهم للمسلمني، وتا ميسك عنهم هلؤتاء، ذلك بهم

وفيهم ، ى يقتلواحّت، قيترمى باجملانأو  ،وحترق بالنار، رسل عليهم املاءُي جواز أن

، جواز قتلهم اروالتّج، من املسلمني ، واألسرىوالشيخ الكبري، والصبيان، اءالنس

رض أ ي ب، وذلك عند الضرورة احلربية، وما داموا ب منهم وغري امُلحاِرمجيعًا، امُلحاِر

غري احملاربني تا يستنكرون حربهم، وتا خيرجون من ديارهم، بل  ّنإإذ  ؛احلرب

  يرضون بفعلهم، ويعيشون  ي حصنهم.

من ، قتل املشركون بكل ما أمكن قتلهم بهُي»أنه قال:  ×وعن علّيـ 2

نصب  |رسول اهلل . وذكر أّن«غري ذلكأو  ،ماءأو  ،نارأو  ،حجارةأو  ،حديد

من املسلمني  كان معهم  ي حصنهم قوٌم إْن»وقال: ، الطائف أهلاملنجنيق على 

روا املسلمني نِذأو، املشركنيوا وارُم، دوا إليهم بالرميفأوقفوهم معهم، فال تتعمَّ

ففيه  أصبتم أحدًا ْنإبوا عنهم ما قدرمت، ف، ونكِّكانوا أقيموا كرهًا إْنقوا ليتَّ

هو اللفظ الشامل مبفهومه جلميع ما يصلح  والعاّم .و ي هذه الرواية تعميٌم .(28)«الدية

، وما  ي «ّلك»مفردة، منها:  انطباق عنوانه عليه،  ي ثبوت احلكم له. وللعموم ألفاٌظ

على عموم  تدّل «كّل». ولفظة «دائمًا»، و«أّي»، و«متام»، و«مجيع»معناها، مثل: 
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ن العموم معناه الشمول إو .(70)ًااجموعّيأو  ،(29)ًامدخوهلا، سواء كان عمومًا استغراقّي

ففي هذه  .(71)جلميع أفرادها، مهما كان هلا من اخلصوصيات الالحقة ملدخوهلا

ما  «بكّل»: ×واع األسلحة اليت جيوز قتل املشركني بها، لقولهالرواية تعميم ألن

 ،أنواع األسلحة على جواز قتل املشركني احملاربني بكّل ، وهو يدّلأمكن قتلهم به

 احلجارة،أو  ، أي غري احلديد،«أو غري ذلك»: ×ومنها أسلحة الدمار الشامل. ولقوله

 املاء. أو  النار،أو 

 البخرتي، عن أبي حممد، عن بن السندي عن، مريياحل جعفر بن اهلل عبد»ـ 7

 عاديةأو  ،نارأو  ،ماء عادية املسلمني عن ردَّ ْنَم: قال ،×علّي حممد، عن بن جعفر

فإذا كان الدفاع عن املؤمنني  ي  .(72)«ذنبه له اهلل غفر، للمسلمني مكابر عدوٍّ

ىل أن يكون الدفاع عن ْوفمن باب َأ ًااحلروب اليت تستعمل فيها األسلحة العادية واجب

  .ًااملؤمنني  ي احلروب اليت تستعمل فيها أسلحة الدمار الشامل واجب

 

 املؤمنني أعداء على دعائه  ي ×العابدين زين احلسني بن علّي اإلمام عن ورد

 الشامل: اجملاهدين، احملاربني هلم، ما يستدلُّ به على جواز استخدام أسلحة الدمار 

نسل دوابهم  ْعواقَط ،(74)رجاهلم أصالب سويبِّ ،(77)نسائهم أرحامم اللهم عقِّ»ـ 1

اللهم وامزج مياههم  ....(76)وتا ألرضهم  ي نبات، لسمائهم  ي قطر تأذنتا  ،(72)وأنعامهم

 ،(78)بالقذوف عليها ، وأحلبالدهم باخلسوف وارِم، باألدواء وأطعمتهم ،(73)بالوباء

وامنع ، وأبعدها عنهم أرضك( 41)أحصِّ ي ( 40)واجعل مريهم ،(79)ولباحمل وأفرعها

  .(42)«والسقم األليم، باجلوع املقيم أصبهم .حصونها منهم

، والرتك، والروم، من اهلند ،(47)بذلك أعداءك  ي أقطار البالد وأعمماللهم »ـ 2

ك الذين والدياملة، وسائر أمم الشر، قالبةصوال، والزنج، والنوبة، واحلبش، واخلزر

  .(44)«عليهم بقدرتك هم مبعرفتك، وأشرفَتختفى أمساىهم وصفاتهم، وقد أحصيَت

هم، وأن ئم أرحام نساقَِّعأن ُي من اهلل ×اهلدف من طلب اإلمام وتا شّك أّن

، هو دفع غائلتهم عن النفس، جيعل الوباء  ي مياههم، واألدواء  ي طعامهم، وحنو ذلك

، هلل، بدتًا من أن تكون األهواء هي اليت حتكموعن الدين، وإخضاعهم إلرادة ا
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العدوان والظلم ودفع  رّدف. .الدمار والبوار، واقتالع اآلثار. ًا حنوالقرار دفع فيكون

عقاًل وشرعًا، شرط أن يكون ذلك بالوسائل اليت أباح الشارع  العدو احملارب واجٌب

 استعماهلا. 

الثغور  ألهل دعائه  ي تعاىل اهلل من ×العابدين زين اإلمام طلب من ونستظهر

واملشركني، وُينزل عليهم العذاب، ويلوِّث مياههم،  الكفار بالد  ي الوباء ينشر أن

 ويهلك نسلهم وحرثهم، جواز فعل ذلك.

 ي هذا الدعاء تا يريد تشريع استعمال األسلحة  ×اإلمام إّن :وقد يقول قائٌل

تا ميكن دفع  إذ ؛بأنه تا مانع من املقابلة باملثل ًا باملطلق، بل يريد إعالمنامة دولّياحملرَّ

 .قتل املهامجني مهما كثر عددهمإىل  احتاج هذا الردع وإْن، بذلك العدو إتّا

ى موت األعداء نه يتمّنإ، أي مطلٌق ×بن احلسني بيد أن كالم اإلمام علّي

ده مان، ويؤكِّعليه تعداده ألعداء ذلك الز تا. ويدّلأو  وفناءهم، سواء بدأوا اعتداءهم

 أعداء اهلل  ي كل زمان ومكان.  ليشمل كّل ،التعميم الزماني بعد التعميم املكاني

الذي استثنته  مَّمل يقصد بهذه الفقرات ما يشمل السُّ، ×وقد ُيقال بأن اإلمام

 .منه  ي احلرب اتاستفادةمت الرواية، وحرَّ

 وجنيب على ذلك مبا يلي: 

 ي  السّم ، وبني دّس«اللهم وامزج مياههم بالوباء»: ×نه تا فرق بني قولهإـ 1

 . املرض واملوت، وكذلك السُّّمإىل  يفالوباء يؤّد .املاء

مبا جيوز الدعاء به، ومبا تا مانع من  تا يدعو إتّا ×اإلمام  ي أّن ننا تا نشّكـ إ2

 . حنو كان عليهم، وبأّي إيقاعه باملدعّو

بأمثال هذه األمور، ، عن العدوان اهلل تعاىل يشغلهم أن ×ـ هدف اإلمام7

والعدوان، ومن اإلمعان  ي ، متنعهم من مواصلة البغي، نقمإىل  ل نعمه عليهموحيوِّ

الرتاجع عن مواقع إىل  ًا، وباحلاجةوالطغيان. وذلك يشعرهم باهلزمية نفسّي، اإلجرام

 احلرب. إىل  ل من ميلهماخلطر، ويقلِّ

احلروب، و ي إىل   ي امليل دور مفصلّي ادياتاقتصن للوضع أ ذلكإىل  ْفـ أِض4

ت األمطار  ي بالد . ولذلك يفرح أهل اإلميان إذا شّحالرتاجع عنهاأو  ،مواصلتها

اتاقتصادي  ي العامل. من أهم مصادر األمن  ألن املياه تعدُّ ؛األعداء، وأصيبت باجلفاف
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 نبات، فذلك ن للسماء  ي قطر، وتا لألرض  يإذا ضرب البالد القحط، ومل يؤَذف

د العدو  ي الدخول  ي حرب، ويثنيه عن مواصلة احلرب اليت دخل فيها. يزيد  ي تردُّ

احلروب، واإلمعان  ي  شنِّ ، علىوالطاحمني، ع الطامعنييشجِّ اتاقتصاديالرخاء ف

 ي الدخول  ي ، دوالرتدُّ، يالرتّوإىل  يدعوهم اتاقتصاديالتدمري، واهلدم. والضيق 

ض تاحتماتات النكسات فيها. ل أعبائها، والتعرُّهات احلرب، وحتمُّومتا، راتماغم

نطلب من اهلل تعاىل أن يفعل بهم ذلك،  ذلك، ولو بأْنإىل  فلماذا تا جيوز لنا أن نسعى

 ذلك من مصائب وباليا؟! إىل  ىل من إزهاق األرواح، وإتالف النفوس، وماْوه َأفإّن

 

فاإلسالم يريد سعادة البشر،  .األصل هو الرمحة اإلهلية للبشر أّن فيه شّك تا ما

التنكيل بهم، على إىل  فرض السالم عليهم واستصالحهم، وتا يسعىإىل  ويسعى

 من اإلسالم موقف حول قائمًا اجلدلي احلديث يزال تاو. واتانتقامسبيل التشفي 

، واملعارك احلروب  ي استخدامها شرعية واقتنائها، وحول النووية األسلحة صناعة

 استخدام عدمإىل  يعود ذلك  ي السبب نادرًا. ولعّل إتّا وافيًا فيها حبثًا جند مل ولكْن

 هذه تقنّيةإىل  البلدان هذه وصول عدمإىل  اإلسالمية، بل البلدان  ي األسلحة هذه

درجة مل يتجرأ إىل  اس وخطرياملوضوع حّس أّنأو إىل  اخلالية، السنوات  ي األسلحة

 هذه إغفال الصحيح من يكْن مل ذلك رغم بعض أهل العلم على البحث فيه. لكْن

تساىتات الباحثني،  نلضرورة إعطاء وجهة نظر إسالمية جتيب ع وذلك ؛املسألة

 باحلفاظ ريأم اإلسالم  ي أّن تا شّك. وة الناس، وتواكب العصروالسياسيني، وعاّم

وبناًء عليه ميكن . احلرب حالة  ي ىأمكن، حّت البيئة، ما األبرياء، وعلى حياة على

 : ، لوجوهحراٌم الشامل الدمار أسلحة استخدام نتيجة مفادها أّنإىل  الوصول

 

 والنسل احلرث إهالك أّن باحلروب جند قةة املتعلِّاألحكام الفقهّي دراسة لدى

َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث ﴿: تعاىل قوله ه، ودليلحراٌم

 احلرث إهالك حرمة اآلية فظاهر .(16)التغابن:  ﴾َوالنَّْسَل َواللَُّه تا ُيِحبُّ اْلَفَساَد
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اإلنسانية، واحليوانية، والنباتية،  احلياة إهالك عرفًا عليه يصدق والنسل، أي ما

 بارز مصداق اآلية نزول عصر  ي كان وإذا. واسعة اإلهالك مساحة تكون حبيث

 باملاء، إغراقهاأو  بالنار،وبيوتهم  املشركني حصون والنسل، كحرق احلرث إلهالك

 ديارهم ختريبأو  مياههم،  ي إلقاء السّمأو  الدم، والعذرة، مائهم  ي جيعلوا أنأو 

 قطعأو  والعقارب عليهم، احليَّات إلقاء أو عليهم، املنجنيق نصبأو  وهدمها،

جوعًا،  زرعهم، وميوتون عنهم، فييبس املاء قطعأو  زرعهم، شجرهم، وإفساد

 أسلحة  ي املوجود اإلهالك حجم من أكرب حجمه يكون لن شّك بال هوعطشًا، فإّن

 إهالك مصادق أبرز من األسلحة هذه فاستخدام .احلالي عصرنا  ي الشامل الدمار

للجمادات،  رةاملدمِّ باألسلحة خيتّص تا الوجه وهذا. حرامًا فيكون ،والنسل احلرث

 ظّلت لو ىاإلنسان، والنبات، واحليوان، حّت خلصوص رةاملدمِّ األسلحة يشمل بل

 .مجيعًا عليها اإلهالك عنوان حاهلا؛ لصدق على واجلمادات البيوت

  

 هو ما مطلق استهداف جيوز النساء، واألطفال، والشيوخ، فال بذلك ونقصد

 أسلحة فاستخدام وعليه .أمواتًا إنسانًا أم كان احلرب، سواء  ي مشارك غري مدنّي

، استهدافها حيرم مدينة أموال املدنيني، وتدمري قتلإىل  ييؤّد سوف الشامل الدمار

روايات ُتحرِّم استعمال  ذلك على والدليل. لذلك تبعًا حرامًا اتاستخدام هذا فيكون

نه تا جيوز أن يقتل أباب   ي ،ورد  ي وسائل الشيعةما  :ومنهاأسلحة الدمار الشامل، 

وتا ، وتا اجملنون، وتا الشيخ الفاني، وتا األعمى، قعدوتا امُل، من أهل احلرب املرأة

 : هم اجلزيةوتا تؤخذ من ،.أن يقاتلوا ، إتّاالولدان

ار، عن إبراهيم بن بإسناده عن حممد بن احلسن الصّف حممد بن احلسنعن »ـ 1

 أن ،^هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه

  .(46)«وصبيانهم، شيوخهم( 42)واواستحُي، اقتلوا املشركني»قال:  |النيّب

بيه، عن القاسم بن بن إبراهيم، عن أ حممد بن يعقوب، عن علّيعن »ـ 2

 ،عن النساء ×ه سأل أبا عبد اهللّن، أحممد، عن املنقري، عن حفص بن غياث
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نهى عن  |رسول اهلل ّنأل»؟ قال: فقال: ورفعت عنهّن كيف سقطت اجلزية عنهّن

عنها ما  ْكفأمِس قاتلت أيضًا ْنإأن يقاتلن، ف إتّا ،قتل النساء والولدان  ي دار احلرب

 اإلسالم ي دار احلرب كان  ي دار  ا نهى عن قتلهّنفلّم، اًلَلَخ ْفأمكنك، ومل خَت

فعت اجلزية مل ميكن قتلها ُر فلما .مل ميكن قتلها تؤدي اجلزية أنولو امتنعت  .ىلْوَأ

 ؛ت دماىهم وقتلهموحلَّ، وا اجلزية كانوا ناقضني للعهدولو امتنع الرجال أن يؤّد .عنها

والشيخ ، واألعمى، ةقعد من أهل الذّموكذلك امُل. كقتل الرجال مباح  ي دار الشر ّنأل

  .(43)«فمن أجل ذلك رفعت عنهم اجلزية.  ي أرض احلرب، لدانوالِو، واملرأة، الفاني

والشيخ ، واألعمى، ةقعد من أهل الذّمامُل، واملرأةوالرواية هذه تساوي بني 

مل ميكن ه ، ألّنمجيعًا فعت اجلزية عنهمُر إذ ؛ ي أرض احلرب، لدانوالِو، الفاني

ا الرجال الذين ميتنعون عن أداء اجلزية فيجوز . أّماجلزية واؤّدي أن وا عنلو امتنع مقتله

اإلسالم تا  ألنهم ُيعتربون ناقضني للعهد الذي قطعوه على أنفسهم. وهذا يعين أّن ؛قتلهم

والشيخ ، عمىواأل، دقَعامُل، واملرأةيز قتل بني من الرجال، أي تا جياِرجييز قتل غري احمل

وبالتالي فهو تا جييز استعمال أسلحة الدمار الشامل، اليت تقضي  .لدانوالِو، الفاني

 وشيخ وولد.  ب، وتا بني رجل وامرأةب وغري ُمحاِرالبشر، وتا متيِّز بني حماِر على كّل

 حرقأأو  ،بريًاكأو  ،صغريًا قتل ْنَم»: ه قالأّن |اهلل رسولورد عن ـ 7

وبالتالي  .(49)«(48)كفافًا يرجع ملبها،  ًايتاه شاًة ذبحأو  ،مثمرًة شجرًة قطعأو  ،خناًل

 اه أيضًاالكبري من بين البشر، بل تتعّدأو  بقتل الصغري فإن عملية التحريم تا ختتّص

 وهذاذلك. إىل  قطع الشجر املثمر، من دون ضرورةأو  حتريم قتل احليوان النافع،إىل 

 حصل قد واألطفال النساء املشهور، فإّن بقول اآلخذين الفقهاء عند ىحّت جيري الوجه

 الضرر يلحق الذي اتاستخدام احلربي، فيكون اتاستهداف من استثنائهم على إمجاع

 . عليه غبار تا تامٌّ الوجه وهذا. باملوت وحنوه، حرامًا، بهم

 قريظة، حيث بين على انتصر عندما |النيّب أّنالتحقيق   ي لدينا ثبت ماـ 4

 املقاتلة قتلب سعد فيهم فحكم ،معاذ بن سعد حتكيمإىل  وجلأوا حصونهم من انزلو

أو  األطفال،أو  ومل يقتل النساء، ،، فقبل رسول اهلل تعاىل حبكمهيةالذّر وسيب

ى الرجال غري املقاتلني، بل اكتفى بقتل الرجال احملاربني، وسيب حّتأو  الشيوخ،

إنسان مل ميارس عملية احلرب  ض ألّيه مل يتعرَّّنإالنساء واألطفال، وأخذ األموال. أي 
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جرمية بين قريظة تا تقاس جبرمية بين النضري بالرغم من أن  ،والقتال ضد املسلمني

ك بنو قريظة  ي و ي خطورتها على اإلسالم واملسلمني. فقد حترَّ ،وقينقاع  ي حجمها

أكيد  م  ي خطٍرأصبح معها أساس اإلسال درجٍةإىل  لوا فيهااخليانة، وتوغَّ خّط

ة هو إبادة الوجود اإلسالمي بصورة تاّم مواقفهم ما بنوا عليه كّل أّن ماسّي وتاوشديد، 

مستوى احلسابات  قريب املنال علىهدف بين قريظة كان  أّنإىل  وحامسة. مع اإلشارة

ى على مستوى ّته، حعملية إلجناز تا خطواْواليت اعتمدوا عليها، وقد خَط، العملية

  .(20)الذي يستهدف متكني األحزاب من اجتياح الوجود اإلسالمي، ك العسكريالتحرُّ

 

|

 عبد أبي عن ،السكوني عن ،النوفلي عن ،أبيه عن ،إبراهيم بن علّي عن ورد

 بالد  ي السّم لقىُي أن |اهلل رسول نهى»: ×املؤمنني أمري قال: قال هأّن، ×اهلل

اإلنسان، واحليوان،  يقتل عّما كناية هو املاء  ي السُّمِّ إلقاء إّن .(21) «املشركني

 فهذه. العصر ذلك  ي الشامل الدمار أسلحة عن كناية نهإ أي .متييز والنبات، بال

 معنى وتا .الفقهاء من مجاعة إليه ذهب ، كماالسّم إلقاء حتريم  ي ظاهرٌة الرواية

 إلقاء كان فإذا .ذلك على قرينة وتا شاهد تا حيث ؛الكراهة على هنا هيالن حلمل

مسوم،  هأّن عليه يصدق امّم الشامل الدمار أسلحة بعض فإّن حرامًا البالد تلك  ي السّم

 فال ،وتدمريًا فتكًا أشّد فهووعرفًا  لغًة السّم عنوان عليه يصدق مل إْن اآلخر وبعضها

 النووية األسلحة بإلقاء حرامًا فكيف السّم إلقاء كان فإذا .باألولوية حيرم هأّن  ي شك

 أّن كما ؟!املرات مبئات فيها السّم حيدث امّم أكثر والعباد البالد  ي ُتْحِدث اليت

 ُتَحرِّم بل ،اجلهاد مبوضوع خاّصة غري أنهاإىل  تشري الرواية  ي املوجود اإلطالق طبيعة

واملوضوع  احلكم مناسبات ولكّن. وغريها احلروب مطلقًا، حال للسّم الرمي هذا

 غري  ي آنذاك السّم إلقاء ظاهرة وجود لعدم ؛حرب ومنازعة سياق  ي القضية جتعل

 . نادرًا إتّا ،احلروب

اس، ومناقشتها لنا من اتاستفادة من أقوال العلماء  ي هذا املوضوع احلّس وتا بّد

جبواز قتال أهل الشرك بسائر ( 22)سيإذا لزم األمر. و ي هذا السياق ُيفيت الشيخ الطو

 أسلحةعدم جواز استعمال إىل  ولعلَّها إشارة .مِّ  ي بالدهمإلقاء الس إتّا ،أنواع القتال
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ىل ْوقتل املدنيني أيضًا فمن باب َأإىل  يمِّ يؤّدكان استعمال الس فإْن .الشامل الدمار

ألنه  ؛عصرنا احلاضرالنووي  ي أو  اجلرثومي،أو  عدم استعمال السالح الكيماوي،

وجيوز قتال أهل الشرك »الفتوى:  نّصيلي  ما و ي .قتاًل، وأكثر فتكًا وتدمريًا أشّد

 ي بالدهم، ومن أسلم  ي دار احلرب كان إسالمه  إلقاء السّم إتّا ،بسائر أنواع القتال

  .(27)«حقنًا لدمه، ولولده الصغار من السيب، وملاله من األخذ

 األساليب أبدًا يستخدم مل |النيّب أّن( 24)بحانيالس جعفر الشيخ ويرى

 وما، األشجار قطعأو  وتلويثه، تسميمهأو  خصومه، على املاء كقطع ،الالإنسانية

 األدوات إّن»: يقول حيث .استخدامها جيوز وتا ،حراٌم فهي وبالتالي .ذلك شابه

 ه، كانتدين لنشر بها دعوته، واستعان لنشر |النيّب استخدمها اليت والوسائل

 املاء كقطع ،الالإنسانية األساليب أبدًا يستخدم مل |فهو. متامًا وأخالقية إنسانية

 األساليب من ذلك شابه وما، األشجار قطعأو  وتلويثه، تسميمهأو  خصومه، على

، السّن وكبار، والعجائز، واألطفال، بالنساء األذى يلحق تا بأْن أوصى بل. الالإنسانية

 وإمتام، اإلسالمإىل  الدعوة قبل العدّو قتال  ي عَرْشُي تا شجار، وأناأل قطعُت تا وأن

 رتربِّ الغاية ّنإ» :القائل املكيافيلي املنطق قاطعًا رفضًا يرفض اإلسالم إّن. عليه ةاحلّج

 طريق عن خيرب وقعة  ي العدّو إلخضاع اليهود أحد اقرتاح رفض وكمثال .«الوسيلة

 النبيل اإلنساني التعامل بقصص زاخرٌة |اإلسالم رسول ياةح إّن. املاء  ي السّم إلقاء

  .(22)«األعداء مع

من  أن استخدام أسلحة الدمار الشامل( 26)أحد الباحثني  ي الفقه اإلسالمييرى و

فإننا نستطيع القول »، قائاًل: والنسل وإهالك احلرث، مصادق اإلفساد  ي األرض أبرز

، وأخالقياتها، وقيودها، م هلا ضوابطهااحلرب  ي اإلسال  ي ضوء معرفتنا بأّن

السالح النووي  استخدام إّن :ومكانها هلا زمانها كما أّن، وأهدافها، ووسائلها

 التالية:  لالعتبارات ؛شرعًا حمظوٌر ة  ي املعارك أمٌروالقنابل الذرّي

 مصادق من أبرز ، هو ي كثري من احلاتات، استخدام هذا السالح : إّنتًاأّو

 . القرآن الكريم م بنّصحمرَّ والنسل، وهو أمٌر، وإهالك احلرث،  ي األرض اإلفساد

، والنساء، األطفال : إن استخدام هذه األسلحة تا ينفك عن قتل األبرياء منثانيًا

النهي عنه  ي  وحرق األشجار واملزروعات، وهذا ما ورد، والشيوخ، وإبادة احليوانات
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 .. العديد من الروايات

 :×قال أمري املؤمننيل: قا ×اهلل  ي اخلرب املعترب عن أبي عبد : وردالثًاث

وظاهر النهي هو احلرمة،  .« ي بالد املشركني ّملقى السُّأن ُي |نهى رسول اهلل»

 مًااملشركني حمرَّ  ي بالد فإذا كان إلقاء السّم. ..وبذلك أفتى غري واحد من الفقهاء

، والذّري أعين السالح النووي، منه فتكًا وضررًا أفال يكون استخدام ما هو أشّد

 .(23)«ىل؟ْومًا بطريق َأحمرَّ

 

 أسلحة استخدام أّن الواضح ومن .بالنار التعذيب حرمةإىل  الروايات بعض تشري

 أبي خرب: الروايات هذه ومن. أشّد بل ،بالنار اإلحراق نوع من هو الشامل الدمار

 وفالنًا فالنًا لقيتم إْن: لنا َبْعٍث، وقال  ي |اهلل رسول َثناَبَع»: هريرة، قال

 كنت يإّن: |فقال ،اخلروج أردنا حني عهنودِّ أتيناه: قال بالنار، ثم فأحرقوهما

 اهلل، فإْن إتّا بها يعذِّب تا النار بالنار، وإّن وفالنًا فالنًا حترقوا أن كمأمرُت

  .( 29)«فاقتلوهما( 28)أخذمتوهما
 الرجلني أّن القتل، رغم وسائل من وسيلًة اإلحراق استعمال ُتَحرِّم لروايةا فهذه

 أن كما .بقتلهما األمرإىل  خامتتها  ي أشارت الرواية القتل؛ ألّن يستحّق ْنممَّ كانا

 ففي .اهلل إتّا بها يعذب تا النار أّن ة، وهيعاّم كربىإىل  يشري الرواية  ي الوارد التعليل

 .غريهماأو  احلدود،أو  اجلهاد،  ي مطلقًا، سواء بالنار التعذيب منع الكربى هذه

 : الرواية بهذه اتاستدتال على املالحظات بعض تسجل أن وميكن هذا

 استخدام عن واملعتقل، تا لألسري اإلحراق عن تنهى الرواية بأّن ُربَّ قائل: األوىل

 «اأخذمتوهم» :تعبري ذلك على والشاهد .املعركة احلرب، وأثناء  ي التحريق أسلوب

 باب من احلكم تعميم الصعب ومن .أسريأو  معتقل املأخوذ الرواية، فإّن  ي الوارد

 ذلك أّن  ي معقول احتمال والقرينة؛ لوجود الشاهد عدم اجلهاد، مع مطلقإىل  األسر

 .األسرى أحكام من

 تا هأّن الرواية يفيد استخدمته الذي التعليل بأّن عنها جياب قد املالحظة وهذه

 حبرمة احلكم يفرتض التعليل هذا ومع .تعاىل اهلل وهو ،النار صاحب إتّا بالنار ُيَعذِّب
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 وتعبري .املوارد متام على التعليل مفهوم وغريه؛ تانطباق لألسري ،مطلقًا النار  ي التعذيب

 ت، لكّنليمو حيرق ب، بليعذَّ أن بغرض حيرق أن منه يراد تا الرواية  ي التعذيب

 . واردة غري املالحظة فهذه .القتل سياق  ي جاء لو حتى عذاٌب حراقاإل

 املتقّدم غياث بن حفص خرب ألن ؛تأويلهاأو  طرحها جيب الرواية هذه إّن: الثانية

 فيها كان لو ىحّت املدينة على النار إرسال أجاز قد احلرب مدائن من مدينة  ي

 .املذكور خلربا دتالة من فيضعِّ كّله فهذا .والنساء األطفال

 األفعال وأما .السند ضعيف غياث بن حفص خرب فإّن ؛واردة غري املالحظة وهذه

أو  ،الرجل قتل  ي هنا ضرورة تا الضرورة، فيما موردها يكون أن فيمكن النبوية

 . وارد غري فاإلشكال .ذلك دون من قتلهما ميكن دام ما ،اإلحراق الرجلني، عرب

 حبرمة التزمنا لو إذ ؛كثريًا هنا تفيد تا لرجلنيا حتريق قّصة إّن: الثالثة

 ألن ؛الشامل الدمار أسلحة استخدام حرمة ذلك يالزم فال التحريق أسلوب استخدام

 .وغريها اجلرثومية ذلك، كاألسلحة فيه ليس اآلخر حتريق، وبعضها فيه بعضها

 أنه كما. أمرها  ي التفصيل بل ،األسلحة هذه حتريم الدليل هذا ينتج تا أْن فاملفرتض

 القدرة احملدودة التدمريية األسلحة من غريها يشمل بها، بل خيتصُّ فال بعضها حرَّم لو

 .أيضًا حبرمتها ُيحكم أن يفرتض أيضًا، حيث حترق اليت

احملرقة  التدمريية الشامل واألسلحة الدمار أسلحة بني النسبة نإ: هاعن واجلواب

 وهو ،اتاشرتاك وجه مقدار على ه، فيقتصروج من واخلصوص العموم واحملدودة هي

احملرقة بطبيعتها، والنووية، احملرقة عن  ،األسلحة الكيميائية وهذا يعين أّن. اإلحراق

 أسلحة من كان ماوكّل طريق إشعاعها احلراري، واملوجة اإلعصارية الالفحة، 

 تا مالحظة هوهذ. حراٌم قًا، فاستخدامهاألخرى، حمِر األسلحة منأو  ،الشامل الدمار

 . دائرته دحتدِّ بل ،الدليل تنسف
 

 العقالء، ببناء أيضًا ىيسّم العقالئي، فهو الدليل معنى توضيح من بّد تا بدايًة

 :ُمَعيَّن، مثل سلوك حنو العقالء لدى العام امليل عن عبارة العقالئية، وهي السريةأو 

 هذا تكوين عوامل من الدين وليس .(60)كالمال بظاهر الثقة، واألخذ خبرب العمل
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 عن الشريعة سكتت فإذا .العقالء من ننياملتديِّ على يقتصر تا فهو هذا وألجل .امليل

 بذلك رضاها عن هذا سكوتها معه، كشف اتانسياق عن ْعترَد امليل، ومل ذلك

 على ميقو العقالئية بالسرية واتاستدتال. اإلسالمي التشريع مع السلوك، وانسجامه

 عدد املوىل )أي اهلل عّز وجّل( بزيادة رضا احتمال يكرب القرائن، حيث جتميع أساس

 ،عاّم ٌلْيَم يوجد حني العلمإىل  ييؤّد ىحّت ،السلوك هذا حنو مييلون الذين العقالء

  .(61)املوىل عنه ويسكت

 هذا توظيف ألّن ؛العقالء لدى لُمشِك أمر الشامل الدمار أسلحة واستخدام 

 جديدة مرحلة  ي املتنازعة األطراف تاستخدامه، وُيدخل اآلخر الفريق جيّر قد سالحال

 املدى على باملسلمني كبريًا ضررًا ُيلحق أن منه خيشى الذي احلروب، األمر من

 يكون حيث ،النوع هذا من حالة و ي .األرض وجه على اإلنسانية وباحلياة البعيد، بل

 غري عماًل نهْوذلك، ويَر فعل عن العقالء يتحفَّظ أن بعدي هائاًل، تا واخلطر الضرر فيه

 ما أنسّي فقط، وتا الناحية هذه من حرامًا اتاستخدام هذا جيعل ما وهذا .حكيم

هزميتهم،  الكتاب، بل أهل من الكافرين قتل اإلسالم ليس  ي اجلهاد  ي املطلوب

 . «ر بقدرهاالضرورة تقدَّ»، عماًل مببدأ عليهم عدوانهم، واهليمنة وصّد

عن سؤال وجَّهه  ،(62)الشريازي مكارم ناصر و ي هذا السياق أجاب الشيخ

أو  سواء كانت نووية، ،ه تا جيوز استخدام األسلحة للدمار الشاملأّن ،الباحث إليه

على فرض  ،غريها، تا بعنوان السالح الدفاعي، وتا اجلهاد اتابتدائيأو  كيماوية،

 أمور: على ذلك ب وقد استدّل .جوازه

غالبًا من أو  هذه األسلحة تا ختلو دائمًا ة حرمة هراقة دماء األبرياء، فإّنـ أدّل1

 قتل األبرياء. 

 ة. ت العقلّيق الظلم، وحرمة الظلم من املستقاّليـ هذا من مصاد2

وأوصيائه  ي آداب احلرب من التنصيص على حرمة  |ـ ما ورد عن النيب7

ه حليوانات، وقطع األشجار، وأمثال ذلك. وهذا كّلى حرمة قتل اقتل األبرياء، وحّت

 الكالم.   ي حمّل العناوين الثانوية أيضًا حاكمٌة أّنإىل  لي، مضافًابالعنوان األّو

صنع، واقتناء،  جيوز أنه تا( 67)الشريازي احلسيين حممد كما يرى السيد

 .ى البندقيةحّت ،إفناء األسلحة الناريةإىل  يدعو الدمار، بل أسلحة وتطوير، واستخدام
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مجاعة من العقالء إلفناء  الالزم أن يهتّم ر أّني أتصوَّإّن» (:64)فتواه نّص يلي و ي ما

كالرمح،  ،وسائل احلروب البدائيةإىل  ة، وإرجاع األمرى البندقّيحّت ،األسلحة النارية

والسيف، واخلنجر، والسهم. إنها توجب العدالة  ي احملاربات، كما ورد  ي احلديث 

حتريم إىل  .. وتا غرابة فقد قام مجاعة من العقالء.أن اإلمام املهدي يقوم بالسيف

فال حدَّ يقف لتطوير األسلحة والشيء  وإتّا .وتا فرق بني األمرين .القنبلة الذرية وحنوها

إذا مل يقف  وما كان احلّل .وعلى العقالء أن يقفوا دون وجوده واستعماله .فيه الضاّر

.. أنقذ اهلل البشرية .ن استعملت  ي اليابان؟أية بعد ستعمال األسلحة الذّرالعقالء أمام ا

  .(62)«من الشرور بربكة العقل والدين، وهو املستعان

ه ، وأّن ي اإلسالم حراٌم السالح النووي إنتاج أّن( 66)ويرى الشيخ يوسف صانعي

أيضًا، وأنه  حراٌمتطوير قنبلة نووية  ، وأّنأسباب املشاكل اليت تواجه إيرانمن  سبٌب

، قائاًل: حمتملة وقف الربنامج النووي ملنع حرٍبسي هفإّنخذ القرارات ّتي انإذا ك

من  .املوضوع النووي واتاستخدام السلمي املدني اإليراني له جزء أساسي من املشكلة»

 .لة حرام شرعًاأمس ،د تطوير قنبلة نووية، وليس استخدامهاوجهة نظر اإلسالم اجّر

شخص غري  تطوير قنبلة نووية اليوم، وغدًا ألنه من املمكن أن يتّم ؛ةجرمي يوه

، م بائعهارَِّجمينع املشروبات الكحولية، وهلذا ُي مسؤول يستخدمها. اإلسالم مثاًل

 ًاأكون مستعّد نعم سأوقفه. لْن .وهذا ينطبق على الربنامج النووي.. .وشاربها، وحاملها

وسيضع حياة األبرياء  ي ، غالله من قبل أعدائناساء استألنه ميكن أن ُي ؛لبنائه

قتل  ه جيب أن نوقف استخدام النفط، وإتّادنا الغرب بأّنه نفس الشيء إذا هّدّنإاخلطر. 

ننا ضحية أألننا بهذا سنظهر للعامل  ؛ر بالدنا، سنوقف إنتاج البرتولشعبنا ودمَّ

دينا سندمر مصانع الطاقة روا مصانع الطاقة لسياسات أعدائنا. إذا أرادوا أن يدمِّ

إذا .. .هذا حراٌم ًاإسالمّي .لست على استعداد للسماح بقتل األبرياء ينلديهم، لكّن

وعسكرية، سنقف وندافع عن ، كان هدف اهلجوم األمريكي منشآت ومصانع نووية

مثل  متامًا، ومصاحلهم ستكون معرضة للخطر، أننا سنرّد هذا يعينوبالدنا، 

كان هدف اهلجوم األمريكي هو املدنيني اإليرانيني، وتا نستطيع أن  مصاحلنا. أما إذا

الطريق الوحيد ملنع قتل األبرياء هو وقف الربنامج النووي  مننعهم، وأّنأو  نقف أمامهم

ة ما أن تواجه قواتنا العسكرية فإن قواتنا إذا أرادت قّو ...من وقفه بّد والتخصيب، فال
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إذا جنحنا  .ى هلمدوا اهلجوم على شعبنا فإننا سنتصّدإذا أرا ، لكْنالعسكرية سرتّد

 السالح استخدام جيب تا. ..النووي إذا فشلنا جيب وقف برنااجنا ،سنواصل املقاومة

 الشرعية الناحية فمن ...النفس عن الدفاع حالة  ي ىحّت ،اإلسالم  ي حراٌم هذا .النووي

 ؛النفس عن والدفاع للرّد نوويةال األسلحة استخدام ميكنك عظمى تا ةقّو هامجتك إذا

 هذا سريى حّر قلاع وأّي واإلسالم. األبرياء من هائل عدٍد موت ذلك ىعل سيرتتب هألّن

 بقنبلة السماح ميكن كيف. واستخدامها نووية أسلحة تطوير مينع اإلسالم ...مًارََّحُم

  .(63)«األرض من احلياة متحي وقد، أبرياء تقتل نووية

، اإلسالم  ي حراٌم النووي السالح استخدام صانعي أّن يوسف الشيخ وبذلك يرى

 على اإليرانيني فإّن املدنيني واشنطن هامجت إذاف .النفس عن الدفاع حالة  ي ىحّت

 دماء إراقة حرمة على دًااليورانيوم، مشدِّ ختصيب توقف أن اإليرانية السلطات

 . املسلمني

الرسالة  ي مكتبه  ي مدينة قم  ة أجراها معه ُمِعدُّ هذهو ي مقابلة علمّي

صانعي مبا يلي: عمل ما يكون سببًا  ي  الشيخأفتى  ،م17/1/2008بتاريخ  ،سةاملقدَّ

 ،مة  ي الشرعها حمرَّماته، كّلقتل الناس، واستخدامه، وصنيعته، وتهيئة مقّد

ك . والوجه  ي ذلى أن ذخرها لالستفادة منه  ي زمان الدفاع أيضًا ممنوٌعحّت، ممنوعة

ه أن يتوجَّ الضرر. ففي الدفاع الضرر تا بّد يستحّق ْنلإلضرار بغري َم ألنه سبٌب؛ واضح

ليس  ْنللضرر على َم ة فموجٌبا اتاستفادة من أمثال األسلحة العاّميريد قتلي، وأّم ْنمَل

ًا. ما قتل الناس مجيعفكأّن قتل نفسًا بغري حقٍّ ْنفَم .وقتل هؤتاء األفراد ُمَحرٌَّم .حماربًا

اًل  ي بطون األمهات. ْمذلك استلزامه الضرر بالزرع والنبات، وما سيكون َحإىل  ْفأِض

أو  تا يريد الشرع قتله، طفاًل، ْن، تا قتل َمأن يكون لدفع الشّر الدفاع تا بّد ويزيد أّن

فصنعته، مبا  .تاستلزام الضرر على غري املعتدي ؛فالدفاع إذًا غري جائز .امرأًةأو  رجاًل،

ألنه قد يستفيد  ؛ممة للحرام، غري جائزة، فضاًل عن استعماله. وحفظه حمرَّي مقّده

اإلسالم جيوِّز قتل األنفس  ه إعالن بأّنألّن ؛. وإعالنه حراممضّر بشكٍل منه أحٌد

ا مسألة العني بالعني فاملقصود منها املعصومة، وجيوِّز الضرر  ي املاء واألرض! وأّم

ا مسألة تا باملدنيني. وأّم ،واحلكومة املعادية حتاربين جبيشهاالعني اليت تفقأ عيين، 

وقتل  ،بًا للحراماإلعداد وحتصيل أسباب القوة فهي واجبة إذا مل يكن اإلعداد موِج
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ى إذا محل حّت ،لْثوتا نستطيع أن نعمل بامِل .فالنار تا تطفئ النار .(68)األنفس املعصومة

 املقابل.  ي تا نستطيع أن نستعمله  ،السالح على أرض اإلسالم، واستعمل هذا العدّو

 

ها وسيلة ضرورية وطبيعية تانتظام الكون، ة على أّنلقّوإىل اإنَّ اإلسالم ينظر 

ة، اليت أنعم اهلل بها قد يسيء اإلنساُن استخداَم هذه القّو واستمرار احلياة. ولكْن

نهب خرياتها، وتدمريها، عليه، فيستعملها بهدف التسلُّط، واحتالل البلدان، و

 واستعباد الناس، واتاعتداء على أرواحهم، وممتلكاتهم، وأعراضهم. ولذلك فإّن

اإلسالم يأمر بوجوب التصدي للعدوان، والدفاع عن النفس، والِعرض، واألرض، 

ي على حدود اآلخرين. ويعتمد  ي ذلك على الشرع، والعقل، دون التعّد والدين، ولكْن

مر باملعروف والنهي عن املنكر، بدءًا من القلب، ومرورًا باللسان، ج  ي األفيتدرَّ

خسائر  حلٍّ بأقّل رمحًة منه بالعباد، وإفساحًا منه اجملال ألّي ؛اليدإىل  ووصوتًا

 ممكنة. 

وهو شائع  .ةالسالح مبختلف أنواعه وسيلة من وسائل القّو أّن وتا شّك

ديثة. ويصبح املوضوع أكثر خطورة احلأو  سواء  ي العصور القدمية ،اتاستخدام

أسلحة الدمار الشامل، اليت تبيد البشر، دون متييز بني مدني ق بعندما يتعلَّ

 ي حاتات  تسميم الطبيعة، اليت تا جيوز إتالفها إتّاإىل  يكما تؤّد .وعسكري

أخذًا بعني  ؛ة اإلسالميةالضرورة القصوى، اليت تفرتض محاية املصاحل العليا لألّم

 تبار املصاحل العليا للوجود اإلنساني النوعي. اتاع

بغية حتطيم قدراتهم لتحقيق النصر.  ؛املقاتلنيإىل  ه  ي األساسواجلهاد متوجِّ

ف عليه ذلك فهو جائز. وأما غري احملاربني، وعموم البالد، فاجلهاد ما يتوقَّ ولذا فكّل

نوان الثانوي الذي خيضع مليزان ما بالعهًا إليهم بالقتل بالعنوان األولي، وإّنليس متوجِّ

النصر عليها  ي املعركة، وغريها من أو  ف الغلبةالضرورات احلامسة، كتوقُّ

أهل إىل  بعد الرجوع ه اخلاّصلولّيأو  ،×الضرورات اليت ُيعاد أمر تقديرها للمعصوم

  .(69)ةاخلربة، وتقدير مسار املعركة على األرض بدّق

يات وروايات تصلح كدليل على إثبات وقد تكشَّف لنا بعد استعراض آ 
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لية تاستعمال أسلحة الدمار اجلواز، ضرورة التفصيل بني احلرمة األّوأو  احلرمة،

ه تا جيوز اتاستفادة من الوتائي. وهذا يعين أّنأو  الشامل، واجلواز بالعنوان الثانوي،

احملاربني من  من أجل الدفاع عن اإلسالم واملسلمني، وقتال أسلحة الدمار الشامل إتّا

ار واملشركني، وبعد استشارة احلاكم الشرعي، أي الفقيه اجلامع للشرائط. الكّف

حبالة استعمال هذا السالح بطريقة غري دفاعية، وتا وقائية، بل  فاحلرمة ختتّص

 بة على أّياألحوال من دراسة وموازنة املصاحل واملفاسد املرتتِّ  ي كّل تدمريية. وتا بّد

 ما السالح النووي.سّي مل ألسلحة الدمار الشامل، وتااستخدام حمت
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 للشيخ الكليين «الكايف»مصادر إىل  الطريق

 لدراسة فاحصة مدخٌل
 

 

 ورغمأّن كتاب )الكا ي( يعترب من أهم املصادر الروائية عند الشيعة،  رغم

ه مل خيضع للتحقيق من الناحية الروائية أّن اهتمام علماء الشيعة به منذ تأليفه، إتّا

ع حبسن تبويب منقطع النظري بني والرجالية. إننا جند هذه املوسوعة الروائية ـ اليت تتمتَّ

مقارنة باجلوامع الروائية السنية ـ تعترب نادرة الوجود من  ،الكتب الروائية الشيعية

جلهات، من قبيل: اعتماد الكثري من املصادر، وذكر طرقها املتعددة، بعض ا

إنها  :، بل ميكن القول(1)وكيفية التكرار، وتقطيع األحاديث، وتراجم األبواب

 . (2)فريدة من نوعها  ي هذا اجملال

ولألسباب  ،وبسبب عدم كفاية الكتب املناسبة ؛أنه ـ لألسف الشديد ـ إتّا

هذه احلسنات خافية عن األنظار، ومل يتّم تسليط الضوء عليها  فقد بقيت ،املتقّدمة

القيام بعمل دقيق  ي التعريف باملصادر اليت  مل يتّم يومى الباملقدار الكا ي. بل حّت

 اعتمدها الشيخ حممد بن يعقوب الكليين  ي تدوين هذا الكتاب اجلليل. 

همال طوال السنوات م تعرضت لإلومن جهة أخرى فإّن روايات هذا الكتاب القيِّ

 ي حقبة ما قبل واملتمادية املنصرمة. وقد خّيمت عليها سحابة كثيفة من التصحيفات. 

آخر صدور نسخة خطية جديدة مل إىل ا نشهد من حني اكتشاف صناعة الطباعة كّن
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ن بالنسخة اخلطية الدقيقة اليت سبقتها، األمر الذي فاقم من وقوع تقابل على حنو متَق

ل بصناعة الطباعة والنشر كان من املتوّقع فيها. وبعد حتقق اإلجناز املتمثِّ التصحيفات

ص املوسوعات الروائية الشيعية ـ وعلى رأسها كتاب الكا ي ـ من تلك السحب أن تتخلَّ

لألسباب اليت ميكن  ؛قأّن هذا ـ لألسف الشديد ـ مل يتحقَّ واحلجب املذكورة آنفًا. إتّا

 : مبا يليتلخيصها 

 لبة الطابع التجاري على هذه الصناعة. ـ غ1

ـ عدم اضطالع العلماء والفضالء ـ الذين ميكنهم حتقيق النسخ اخلطية 2

متهيدًا لطبعها ـ بدورهم  ي هذا اجملال على النحو املناسب، بل جند أحيانًا أّن هذه 

 غري أهلها. إىل  املهمة اخلطرية قد أوكلت

ود على طباعة كتاب الكا ي، بتحقيق بعد مضي ما يقرب من ثالثة عق يوموال

اإلمكانات إىل  باتالتفات ،الثناء اري ـ الذي هو لإلنصاف حتقيق يستحّقالشيخ الغّف

آخر من  بتحقيٍق ،م مّرة ثانيةت طباعة هذا الكتاب القيِّللمحقق  ي حينه ـ مّت ةراملتوّف

تقّدمة  ي من أحدث اإلمكانات امل مستفيدًة ،دار احلديث( يگفرهنقبل )مؤسسة 

حدود مطالعيت املتواضعة ـ يعترب  ي صناعة الطباعة والنشر. إّن هذا التحقيق اجلديد ـ 

الوسط العلمي، حيث مّت التغّلب فيه على أكثر إىل  من وجهة نظري مقبوتًا بالنسبة

 قة السابقة. األخطاء املطبعية وغري املطبعية املوجودة  ي الطبعة احملقَّ

مل  قد اشتمل هذا التحقيق اجلديد على امتياز خاّصذلك فوباإلضافة إىل 

ل هذا اتامتياز أّي كتاب من الكتب الروائية الشيعية. ويتمثَّ يومال إىليشتمل عليه 

، وتعليقاته السيد علي رضا احلسيينبتصحيح أسناد احلديث من قبل األستاذ القدير 

هيمنت على أسانيد روايات  ما يتعلق بوقوع التصحيفات الكثرية اليت القّيمة للغاية  ي

بذل اجهود آخر إىل  هذا الكتاب اجلليل طوال السنوات املتمادية. كما عمد مساحته

موضع وقوع التحويل  ي بعض إىل  ل  ي اإلشارات املفيدة ي هذا الكتاب يتمثَّ

ل آخر يسجَّ مة عليها. وهذا اجهوٌداألسانيد، وتعليق بعض األسانيد على األسانيد املتقدِّ

 ذا األستاذ الفاضل. هل

 

بكتاب  شاء اهلل تعاىل تا خيتّص بيانه إْنإىل  ـ إّن املنهج الذي سنعمد1
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 ع مصادر الكتب املماثلة األخرى أيضًا. ق بتتبُّما يتعلَّ ، بل ميكن توظيفه  ي(الكا ي)

ليت سنذكرها  ي هامش ـ إّن هذا املنهج يتّم تكميله من خالل التوضيحات ا2

 ة. من هنا فإّن مالحظة وقراءة النماذج ضرورّيوبعض النماذج. 

 ؛الروايات احمليطة برواية واحدةإىل  ـ  ي هذا املنهج تكفي أحيانًا النظرة7

إىل  أّن جتميع األسانيد العديدة اليت تنتهيإىل  للوقوف على مصادرها. جيب اتالتفات

ان هو من أفضل األساليب تاكتشاف التصحيفات ك كّل واحٍد من الرواة، وإْن

أّن توظيف هذا األسلوب  ي عملية العثور على املصادر ميكنه  إتّا ،الواقعة  ي األسناد

ـ كما  تًاأّواخلروج عن اجلادة، ويوقعنا  ي بعض املتاهات؛ إىل  أحيانًا أن يؤّدي بنا

إمكان أن إىل  مضافًا ،^ألّن كّل واحد من أصحاب األئمة :سيأتي تفصيله ـ

 ي الطبقات األعلى منه، قد  ^يكون راوية لكتاٍب من كتب سائر أصحاب األئمة

ع املصادر على يكون بنفسه من أصحاب الكتب. وعليه إذا اعتمدنا  ي عملية تتبُّ

قد نقع  ي اخللط  ي فدائمًا  ^كّل واحد من أصحاب األئمةإىل  اإلسناد الذي ينتهي

ي الفالني، وننسبه من باب وديث الذي أخذ من كتاب الراحتديد ذلك املوضع من احل

 مل يكن هلذا الراوي من دور فيه سوى روايته.  ،آخر كتاٍبإىل  اخلطأ

من قبيل:  ،: إّن احملّدث عند تأليفه كّل واحد من كتبه الروائية اجلامعةوثانيًا

راهن ـ من احملتمل أن تا يستفيد  ي كتابه ال ،كتاب الزكاةأو  كتاب الصالة،

جامع استفاد منه فيما بعد  ي كتاب آخر. وميكن أن  لسبٍب من األسباب ـ من مصدٍر

ر نسخة معتمدة وموثوقة من ذلك عدم توّف :ة أدلة من قبيلتدخل  ي هذا النوع من األدّل

 أكثر.  اعتماد كتاب من كتب الواسطة بشكٍلأو  الكتاب،

احلديث عن كتاب الشخص  الشيخ الكليين قد أخذ هذا إّن :ـ عندما نقول4

ه أخذه من نسخته ، تا نعين بذلك أّن^ةالذي هو من أصحاب بعض األئّم، الفالني

ف بالضرورة. بل غالبًا ما تكون النسخة املعتمدة نسخة املؤلِّ األصلية املكتوبة خبّط

الشيخ الكليين عن طريق إىل  ومن هنا تكون قد وصلت .ةمقابلة مع النسخة األصلّي

 عن طبقة. طبقًة ،الرواة

  

كانت تا تصّح على  ما يلي، وإْن تعريفها  يإىل  إّن العالئم اليت سنعمد
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واتاستثناءات اليت تا ميكن هلذه العالئم أن  ،ةإطالقها؛ إذ هناك بعض املوارد الشاّذ

لكا ي ه ميكن اتاستفادة من هذه العالئم  ي التعريف مبصادر اتنطبق عليها، إتا أّن

 . بشكل عاّم

ىل أنه مضافًا إ، (7)ـ إّن النوع املعتمد من حتويل األسانيد عند الشيخ الكليين1

عالمة على أخذ احلديث من الطبقة الثالثة  ي سلسلة اإلسناد، فإنه يبّين كذلك أّن 

ة والنادرة ـ  ي غري موارد حتويل اإلسناد قد أحاديث الكا ي ـ باستثناء املوارد اخلاّص

ة الشخص الثالث ت من كتب ما بعد الراويني الواقعني  ي بداية اإلسناد، وخاّصأخذ

لني من شيوخ اإلجازة الذين يعملون على ّن الشخصني األّوأو ، ي الكثري من املوارد

وبطبيعة احلال فإّن هذا تا يتنافى وأن يكون  .ثني الذين يلونهمرواية كتب احملدِّ

 منظمًا،أو  بًا ي كونهما ميتلكان تصنيفًا مبوَّ ،ليينالراويان األوتان مثل الشيخ الك

اجموعة باسم )النوادر( مّت فيها نقل األحاديث عن طريق العديد من املشايخ، كما أو 

الطبقات التالية له، من قبيل: كتب احلسني بن سعيد، إىل  حصل هذا الشيء بالنسبة

قعني  ي بداية إسناد الكليين إذا لني الواواحلسن بن حمبوب، مع فارق أّن الراويني األّو

كانا من أصحاب الكتب فإّن كتبهما تكون على هذا النحو دائمًا؛ ألنهما مل 

ن عليهم ـ بسبب إدراكهم ألحد وا األشخاص السابقأّم ،^يدركا عصر األئمة

فات هو من أصحاب املؤلَّ ْنألكثر من إمام معصوم ـ ميكن أن يكون بينهم َمأو  األئمة

األصول  يتّم التعبري عنها أحيانًا بـ )األصول(، وكانت األحاديث  ي هذهاليت كان 

احلسن بن إىل  كما هو احلال بالنسبة ، ي الغالب من دون واسطة ×تروى عن اإلمام

عّدة أصول من أصول الرواة أو  واحد حمبوب. كما ميكنهما أن يكونا راويني ألصٍل

عليه فإّن الشيخني اللذين هما من شيوخ مة عليهما. والواقعني  ي الطبقات املتقدِّ

من الكتب  ىل روايتهما لكتاٍبمضافًا إوالواقعني  ي بداية إسناد الكليين،  ،اإلجازة

فات اليت مّت تأليفها اعتمادًا هما  ي الغالب من أصحاب املصنَّ ،املعروفة بـ )األصول(

الكليين وغريها من أّن األسانيد التحويلية عند  على العديد من تلك األصول. إتّا

ضح من خالل ذكر النماذج ـ تثبت لنا أّن الشيخ الكليين مل يأخذ القرائن ـ اليت ستّت

 إتا  ي بعض املوارد اخلاّصة والنادرة.  ،أحاديث الكا ي عن كتبهما

مني على شيخي اإلجازة الواقعني  ي بداية إسناد الكليين، وإّن األفراد املتقّد



• 

 االجتهاد والتجديد 071

عن  ،باسم )األصول( ،^كتاب من كتب أصحاب األئمةىل كونهم رواة مضافًا إ

من األصول، وأحيانًا  فني ألصٍلالطبقات املتقّدمة عليهم، هم  ي الغالب أيضًا من املؤلِّ

طبقًا لعالمة تقّدم وفة. املؤلَّاألصول  معتمدة على تلك فني لكتٍبيكونون من املؤلِّ

ب ـ عدم أخذ احلديث عن ـ  ي النموذج الذي سأذكره عّما قري ذكرها اعتربُت

وطبعًا فإّن موارد أخذ احلديث  .لني  ي أسناد الكليين أمرًا مفروغًا عنهالشخصني األّو

ّن سند احلديث إ؛ إذ حبث خاّصإىل  ًا، وتا حتتاجلني قليلة جّدمن كتب الراويني األّو

أو  ،(4)ل والثاني فقطل، ويشتمل على اسم الشخص األّو ي هذا النوع من املوارد مرَس

. و ي الصورة األوىل يكون (2)د الشخص األول الذي هو الشيخ الكليين ذاتهاجّر

غاية   ي، و(6)أحيانًا سهاًل ،الثانيأو  وكونه من كتاب الراوي األول ،حتديد احلديث

 اجلمع بني القرائن اخلارجية. إىل  و ي هذه الصورة حنتاج .التعقيد  ي أحيان أخرى

متقارب، ورواية  د بشكٍلسناد متعدِّإ (3)واحد  ي أواسطـ إّن تكرار اسم راٍو 2

الراوي املشار إليه عن خمتلف املشايخ، عالمة على أّن هذا احلديث قد أخذ من كتاب 

دة الراوي املذكور ـ الذي هو كتاب واسطة قد مّتت كتابته اعتمادًا على أصول متعّد

سيأتي ذكره  ي العالمة الثالثة ـ سناد املشار إليه ـ من قبيل ما شريطة أن يكون اإل ،ـ

 واحد دائمًا.  شخٍصإىل  تا ينتهي

أحد إىل  عّدة أسانيد تنتهي بأمجعهاأو  واحد ـ إّن التكرار الكثري لسنٍد7

كًا أيضًا مع الراوي املباشر لصاحب ، فيما إذا كان مشرَت^أصحاب األئمة

 .^احب املعصومعلى أّن احلديث مأخوذ من كتاب ص عاّم املعصوم، يدّل بشكٍل

ما كثر التكرار املشار إليه فإّن هذا سريفع من رصيد ه كّلطبيعي أّنمن الو

 اتاطمئنان. 

 

 ل: أخذ احلديث من كتاب عبد اهلل بن املغرية. النموذج األّو

بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اهلل بن املغرية، عن مساعة، قال:  الكا ي: علّي

ومينعه الذي أسره منها؟ قال:  ،عن األسري يأسره املشركون، فتحضر الصالةُسئل 

 . (8)«يومئ إمياًء»
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يبدو أّن هذا احلديث قد أخذ من كتاب عبد اهلل بن املغرية؛ إذ نقل احلديث 

بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اهلل بن املغرية، عن  علّي»السابق عليه بهذا اإلسناد: 

 . (9)«...×سنانًا سأل أبا عبد اهلل معاوية بن ميسرة: أّن

وقبل ذلك ببضعة صفحات،  ي باب )الرجل ُيصلي  ي الثوب وهو غري طاهر...(، 

بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اهلل بن املغرية،  علّي»منقول بهذا اإلسناد:  هناك حديٌث

 . (10)«...×أبا عبد اهلل عن عبد اهلل بن سنان، قال: سألُت

وما كان على شاكلته  ي األبواب األخرى من كتاب  ،دإّن هذا اإلسنا

 يثبت لنا أّن موضع اتافرتاق هو عبد اهلل بن املغرية، وأّن احلديث ـ باتالتفات ،)الصالة(

من قبيل: كتاب مساعة بن مهران،  ،^العديد من كتب أصحاب األئمةإىل 

 ابه. وكتاب معاوية بن ميسرة، وكتاب عبد اهلل بن سنان ـ قد أخذ من كت

النموذج الثاني: أخذ احلديث من كتاب احلسني بن سعيد األهوازي، ومساعة 

 بن مهران. 

الكا ي: مجاعة، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن 

ه عن الضحك، هل ُيبطل الصالة؟ أخيه احلسن، عن زرعة، عن مساعة، قال: سألُت

 . «القهقهة فهي تقطع الصالة ا التبّسم فال يقطع الصالة، وأماأّم»قال: 

 . (11)ورواه أمحد بن حممد، عن عثمان بن عيسى، عن مساعة

فسوف نبحثه  ،لدعم وتعزيز هذا السند ؛أما السند الثاني الذي ذكر بعد ذلك

ل الذي نقلنا احلديث من طريقه فيبدو أنه أخذ ما يتعّلق بهذا السند األّو تاحقًا. وأما  ي

إذ روي قبل بضعة صفحات منه  ي باب )ما ُيقبل من  ؛من كتاب احلسني بن سعيد

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن »بهذا السند:  صالة الساهي( حديٌث

احلسني بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سامل، عن حممد بن مسلم، 

 . (12)«...:×قال: قلت ألبي عبد اهلل

..( .ساجد وما ُيؤخذ منهاوبعد عّدة صفحات من ذلك، و ي باب )بناء امل

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن »بهذا السند:  بالتحديد، هناك حديٌث

أبا عبد  احلسني بن سعيد، عن فّضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سألُت

 . (17)«:...×اهلل
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مجاعة، عن »بهذا السند:  مروّي ، ي ذات الباب ،آخر وهناك أيضًا حديٌث

مد، عن احلسني بن سعيد، عن حممد بن مهران الكرخي، عن عبد اهلل أمحد بن حم

 . (14)«...:، قال×بن سنان، عن أبي عبد اهلل

 ي كتاب الكا ي، ومل  إّن األسانيد اليت هي من هذا النمط، وهي كثريٌة

ح لنا أّن موضع اتافرتاق هو احلسني بن سعيد، وأّن هذا مناذج منها، توضِّ نذكر إتّا

فها فه باتاعتماد على الكثري من الكتب اليت ألَّالذي ألَّ ،أخذ من كتابه احلديث قد

دة عن غري ه روى الكثري من األحاديث بأسانيد متعدِّوذلك ألّن؛ ^أصحاب األئمة

 اآلخرين.  ^مساعة من أصحاب األئمة

ه باستثناء احلديث الثاني )حديث حممد بن مسلم( جند الشيخ د لذلك أّنواملؤيِّ

الذي تا يروي هذا احلديث أصاًل، قد نقل سائر األحاديث املذكورة  ي  ،الطوسي

سناد قًا من طريق احلسني بن سعيد عن طريق ذات اإلكتابه )تهذيب األحكام( معلَّ

 ،. وقد نقل هذه األحاديث مباشرة من كتاب احلسني بن سعيد(12)املوجود  ي الكا ي

كليين قد أخذ األحاديث املذكورة نه كان يعلم أّن الإوحيث  .من كتاب الكا يأو 

 قًا باحلسني بن سعيد. عن كتاب احلسني بن سعيد فقد بدأ سنده معلَّ

بغية دعمه وتقويته،  ؛ق بالسند الذي ذكر بعد احلديث السابقوأما  ي ما يتعلَّ

برواية مجاعة من مشايخ  ،ه قد أخذ من نفس كتاب مساعة )أصل مساعة(فيبدو أّن

ن حممد، عن عثمان بن عيسى، عن )مساعة(؛ ألّن األسانيد عن أمحد ب ،الكليين

 ية: تالال

 ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عثمان بن عيسى، عن مساعة. 

ـ عّدة من أصحابنا )أو مجاعة(، عن أمحد بن حممد، عن عثمان بن عيسى، 

 عن مساعة. 

 اعة. ـ حممد بن حييى، عن حممد بن احلسن، عن عثمان بن عيسى، عن مس

ر مرارًا  ي كتاب الصالة وغريه. وإن من أسانيد الكليين املشهورة، وقد تكرَّ

، الذي يعترب من أهّم رواة (16)عثمان بن عيسى قد روى الكثري من األحاديث عن مساعة

برواية عثمان بن  ،. وإّن أخذ احلديث  ي مثل هذه املوارد من كتاب مساعة(13)كتابه

إىل  تاب عثمان نفسه  ي سائر املواضع اليت نطمئن فيهاة كعيسى، تا ينا ي مصدرّي
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 . (18)أخذ احلديث من كتابه

بأن يكون عثمان بن عيسى  وطبعًا من املمكن أن يقول شخص: هناك احتماٌل

قد ضّم مجيع كتاب مساعة  ي كتابه ـ املشتمل على نقل احلديث عن مشاخيه 

ففي هذه الصورة جيب القول: إّن  ة عن كتاب مساعة،مستقّل نسخًة اآلخرين ـ ومل يرِو

ف كتاٍب راويًا هذا اتاحتمال يسري أيضًا على سائر املوارد اليت يكون فيها مؤلِّ

باستطاعتنا أن  ْدلكتاِب مؤلٍف آخر. وإذا أردنا اتالتزام بهذا النوع من اتاحتماتات مل يُع

نيا، فما الطبقات الدإىل  ^من أصل كتب أصحاب األئمة نسخٍة بوصول أيِّ َقنِث

 في الكتب األربعة أنفسهم. ك بطبقة مؤلِّظنُّ

أخذ احلديث ـ الذي ذكرناه كنموذج ـ من إىل  أما ملاذا عمد الشيخ الكليين

لتعزيز  ؛(19)تبعي كتاب احلسني بن سعيد، واكتفى بذكر السند الثاني بشكٍل

هذا وتقوية سند احلديث األول،  ي حني كان بإمكانه نقل هذا احلديث من خالل 

اعتماد الشيخ إىل  جوابه: إّن ذلك يعودفمن كتاب مساعة؟  السند بوسائط أقّل

كان الكليين أثناء  لوعن مساعة. و ،الكليين الكثري على رواية زرعة بن حممد

كتابة هذا احلديث ميتلك نسخة من كتاب مساعة برواية زرعة ملا كانت هناك 

سعيد. من هنا فحيث كانت  أخذ هذا احلديث من كتاب احلسني بنإىل  ضرورة

رواية زرعة عن مساعة عند الكليين أكثر اعتبارًا من رواية عثمان بن عيسى عن 

مساعة فقد جعل رواية زرعة عن مساعة هي األصل، ورواية عثمان بن عيسى عن 

 جملّرد دعم وتقوية الرواية اليت اعتربها أصاًل.  ؛تبعي مساعة بشكٍل

القاسم بن  من كتاب احلسن بن راشد )جّدالنموذج الثالث: أخذ احلديث 

 . (20)حييى(

الكا ي: حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن القاسم بن حييى، عن جّده 

قال أمري »، قال: ×احلسن بن راشد، عن حممد بن مسلم، عن أبي عبد اهلل

، ه نعمة من نعم اهللفإّن ؛: اذكروا اهلل عّز وجل على الطعام، وتا تلغطوا×املؤمنني

 . (21)«ورزق من رزقه، جيب عليكم فيه شكره وذكره ومحده

الذي هو جّد القاسم بن  ،لقد أخذ هذا احلديث من كتاب احلسن بن راشد

حييى. والشاهد على ذلك ـ خالفًا للنماذج السابقة ـ ليس  ي تكرار اسم الراوي  ي 
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كانت  وإْن ،إسناد قريب من بعضه، وروايته عن خمتلف املشايخ  ي األسناد املذكور

ّن سند احلديث إهذه القرينة موجودة  ي هذه الرواية املنتخبة عن احلسن بن راشد؛ إذ 

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن القاسم بن »: هوالسابق على هذا احلديث 

. بيد أّن هذا اجّرد (22)«حييى، عن جّده احلسن بن راشد، عن ابن بكري، قال:...

 ايات احلسن بن راشد منقولة  ي الكا ي بشكل مبعثر ومتفّرق. فإّن أغلب رو ؛استثناء

بل ومجيع روايات القاسم بن حييى  ي  ،إّن الدليل الرئيس على أخذ هذه الرواية

عن جّده  من كتاب جّده احلسن بن راشد هو أّن القاسم تا يروي إتّا ،الكتب األربعة

وية كتاب جّده احلسن بن . وعليه فإّن القاسم بن حييى هو را(27)احلسن بن راشد

ه أماله على حفيده القاسم بن أّنأو  جّده،أو  فه هوراشد، وهو الكتاب الذي ألَّ

بواسطة،  ×. وأحيانًا جند احلسن بن راشد يروي احلديث عن اإلمام(24)حييى

. ومن (22)مباشرة ×م ذكرهما، وأحيانًا يروي عن اإلمامكالنموذجني اللذين تقدَّ

حلديث مورد البحث مأخوذًا من كتاب حممد بن مسلم؛ إذ كما املستبعد أن يكون ا

ومن  مباشرًة ×أسلفنا فإّن احلسن بن راشد يروي الكثري من األحاديث عن اإلمام

ه  ي الكثري من املوارد اليت يروي فيها بالواسطة يروي عن دون واسطة، كما أّن

اليت يروي فيها احلسن من هنا يبعد احتمال أن تكون األسانيد والعديد من األفراد. 

لذين يقعون بعده  ي كتب أحاديث األفراد اإىل  بواسطة طرقًا ×بن راشد عن اإلمام

 حممد بن مسلم  ي السند مورد البحث.  :من أمثالسلسلة الرواة، 

 النموذج الرابع: أخذ احلديث من كتاب أمحد بن حممد بن أبي نصر.

عن ابن أبي نصر، عن داود بن الكا ي: عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، 

إّن رسول »، قال: ×سرحان، عن عبد اهلل بن فرقد، عن محران، عن أبي جعفر

 . (26)«ر، وأحّل، وحنر، ثّم انصرف منها...حني ُصّد باحلديبّية قصَّ |اهلل

يبدو أّن هذا احلديث قد أخذ من كتاب ابن أبي نصر. كما يشهد لذلك 

عّدة من »من كتابه قطعًا ـ وهو احلديث القائل:  خوٌذاحلديث التالي له ـ والذي هو مأ

عن  ،مجيعًا ،وحممد بن حييى، عن أمحد بن حممد ؛أصحابنا، عن سهل بن زياد

 . (23)«عن... ×أبا احلسن أمحد بن حممد بن أبي نصر، قال: سألُت

ر مباشرة نصورواية ابن أبي  .للسند  ي هذا السند ـ كما نالحظ ـ هناك حتويٌل
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وكذلك األحاديث اخلمسة  .قاطع على أخذ احلديث من كتابه دليٌل ×امعن اإلم

عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن »: التاليالالحقة باإلسناد 

 . (28)«...:، قال×ى، عن زرارة، عن أبي عبد اهللمثّن

وكذلك احلديث السادس ـ الذي نقل بعد احلديث السابق ـ بهذا اإلسناد: 

 . (29)«...:، قال×هل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد اهللس»

نا على موضع من هذا النوع ـ الذي مل ننقل إتّا بعضًا من مناذجه ـ يدّل ًاسنادإإّن 

إىل  فه بالنظرالذي ألَّ ،خذت من كتابهّن هذه األحاديث قد ُأأو ،افرتاق ابن أبي نصر

 مباشرة. ×عاته اليت مسعها من اإلمامومسمو ،^ةالعديد من كتب أصحاب األئّم
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 نظرية تنقيح املناط عند اإلمامية
 

 

 وفيها أمور:

ف  ي خانة األحباث البكر اليت مل إن البحث  ي قاعدة تنقيح املناط يصنَّاألول: 

 سائر احلقول العلمية كما جرت عادة العلماء  ي ،عةتطرح من قبل بطريقة موسَّ

ب يتطلَّ ،بًاولذا كان البحث فيها متِع .وخاصة  ي الفقه واألصول ،واملسائل املختلفة

دة  ي الفقه ومزيدًا من اتاطالع على املصادر املتعدِّ ،وإعماتًا للذهن ،جهدًا مضاعفًا

 واألصول. 

لندرة املادة  ؛ناولكّن .ةاألصولّي ف  ي خانة املباحثهذا البحث ُيصنَّ إّنالثاني: 

لالطالع على رأي  ؛ةفات الفقهّيقمنا بعملية مراجعة للمصنَّ ،حولهاألصول  العلمية  ي

طرحنا رأي علماء  وإْن هّنأإىل  من اإلشارة بّد كما تا .العلماء فيه و ي تفريعاته املختلفة

رستني هذا مل يكن بلحاظ كون البحث حبثًا مقارنًا بني املد لكّن ،ة  ي املقامالسّن

جاهات عند الطرف اآلخر ما كان ذلك ألجل معرفة املسالك واتاّتة، وإّنّية والسّناإلمامّي

معرفة بعض املصطلحات األخرى اليت إىل  البحث، إضافة ما يتعلق بالقاعدة حمّل  ي

 حبثنا هذا.  ،ولو بالنظرة البدوية ،ما حدٍّإىل  بهاتش

ع  ي نه من الالزم التوسُّأوان وجدنا بعد اخلوض  ي غمار هذا العنالثالث: 

ة  ي حقل اتاستنباط مع كون احلاجة إليها ملّح ،نائاألحباث املهملة من قبل علما

القياس اجلديد  ؛نظرية املقاصد ؛العرف وأقسامه ؛قاعدة تنقيح املناط :حنو ،الفقهي
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 .حثالنظر عن النتيجة اليت ميكن الوصول إليها  ي نهاية الب غّضبة، وذلك عند السّن

وإمنا هذه هي سرية  ،لالستغراب ، حبيث تقع حمالًّجديدة وهذا تا يشّكل دعوًة

ة وقواعدهم ومبانيهم على بساط البحث للسّناألصولية  نا  ي طرح املباحثئعلما

حيث  ،بة على ذلكية والفائدة املرتّتومن نافلة القول احلديث عن األهّم .األصولي

كما تا  .تا إماميًا فقط ،ًان باحثًا إسالمّيميكن للباحث  ي هذه احلالة أن يكو

 احلوار معهم طبقًا ملبانيهم العلمية له األثر الكبري.  خيفى أيضًا أّن

م نقول: تا اجال للمقارنة واملقايسة بني احلوار القائم على ا تقدَّعلى م وبناًء

وذلك  ؛اآلخرتا يؤمن بها  احلوار القائم على أسٍسوأساس املباني اليت يؤمن بها اخلصم 

ع والعمق جاه املزيد من التوّسالسري باّت وما علينا إتّا ،والطريق واضح ،الفرق شاسع ألّن

هذا ونستحضر  ي ختام هذا األمر حديثًا عن  . ي احلقول العلمية املختلفة  ي احلوزة

 ؛الناس ِتْفوَأ ،حيث قال ألبان بن تغلب: اجلس  ي مسجد املدينة ،×اإلمام الباقر

 .(1)رى  ي شيعيت مثلكأن ُي بُِّحُأفإني 

  

  :نقاط تتصل بتفسري مفهوم تنقيح املناطوهنا 

 

وعليه ينبغي البحث  ي كلمات اللغويني  .ن من مفردتنيهذا املفهوم يتكّو إّن

 : ملعرفتهما، فنقول

 

شيء  وكّل .ذكر اخلليل  ي كتاب العني: النقح: تشذيبك عن العصا ُأَبَنها

  .(2)شه وحيسن النظر فيهواملنقح للكالم الذي يفتِّ .يته عن شيء فقد نقحته من أذىحّن

 يدّل ،صحيح وأما ابن فارس فقال  ي معجمه: نقح النون والقاف واحلاء أصٌل

أي  ،ومنه شعر ُمنقَّح .بت عنها ُأَبَنهاونّقحت العصا: شّذ .على تنحيتك شيئًا عن شيء

  .(7)ونقحت العظم استخرجت خمَّه .ملقى عنه ما تا يصلح فيه ،شمفتَّ
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وأما ابن منظور فقال  ي لسان العرب: النقح  ي التهذيب تشذيبك عن العصا 

  .(4)نقحتهيت عنه شيئًا فقد ما حنَّ وكّل .وتنقيح اجلذع تشذيبه .حّتى ختلص ،أبنها

 

تقول: نطت القربة بنياطها  ،قال اخلليل  ي العني: النوط مصدر ناط ينوط نوطًا

ي فالن أي والنوط علق شيء ُيجعل فيه متر وحنوه... وناط عّن .أي علقتها ،نوطًا

  .(2)تباعد

على تعليق  يدّل ،صحيح وقال ابن فارس  ي معجمه: النون والواو والطاء أصٌل

  .(6)ونطته به أي عّلقته به... واجلمع أنواط .يءشيء بش

إذا  ،نوطه نوطًاأوقال ابن دريد  ي مجهرة اللغة: النوط مصدر نطت الشيء 

  .(3)عّلقته

 معنى املناط هو الشيء املعّلق.  وبهذا يظهر أّن

وإذا مجعنا بني املفردتني أي تنقيح املناط كان معناها تهذيب الشيء وإخراج ما 

ق عليه  ي ق واملعلَّن املعلَّحبيث يتبيَّ ،هذا  ي األمر املادي. والتدقيق  ي الشيء .عداه عنه

 كالكالم مثاًل.  ،األمر املعنوي

 

هم قد اختلفوا كثريًا كلمات األصوليني والفقهاء فسوف جند أّنإىل  إذا رجعنا

املصطلحات اليت تا تقع  ي دائرة  أّنإىل  عودولعل هذا ي . ي حتديد معنى هذا املصطلح

يقع  على األقّلأو  ،ما حدٍّإىل  ق  ي حقلي الفقه واألصول تبقى غامضةالبحث املعمَّ

 وبيان حدودها.  ،اتاختالف  ي حتديد مفهومها

ة عند وحنن نذكر عددًا من احلدود اليت عثرنا عليها  ي املصادر اإلسالمّي

هذا إىل  ضوالكثرة ما تعرَّ ؛يةاملصادر السّنإىل  من الرجوع بّد وكان تا .ةالشيعة والسّن

 كالقياس وغريه.  ،وما يقاربه بنظرة بدوية ،املصطلح

ه املالك الواقعي ّنأ من ،ب: ما ذكره السيد السبزواري  ي املهذَّلالتعريف األّو

ا صدر التشريع ة احلقيقية اليت على أساسهحماولة املعرفة للعّلأو  أي معرفة، (8)للتشريع
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 من املوىل. 

كما ميكن فهم هذا املعنى من كلمات الشيخ السبحاني  ي مصادر الفقه 

  .(9)اإلسالمي

عقول الناس  ألّن ؛على هذا التفسري وتا ميكن اتاعتماد على هذه القاعدة بناًء

 ببيانها من املوىل.  عن معرفة مناطات وعلل التشريع اإلهلي ما مل يصدر النّص عاجزٌة

من املساواة بني القياس  ،: وهو ما ذهب إليه السيد اخلوئيالتعريف الثاني

ك بها التمسُّ أّن فقد قال: إتّا ،أنه من مجلة حاتات القياس ومصاديقهأو  ،وتنقيح املناط

لكونه مبنيًا على جواز العمل بالقياس  ؛من جهة تنقيح املناط... واضح البطالن

  .(10)وحنن تا نقول به .واتاستحسان

  .(11)تا نقول به آخر: وتنقيح املناط قياٌس وقال  ي حمّل

وذلك  ؛بل هو هو بعينه ،ن تنقيح املناط أشبه شيء بالقياسإو ي مورد ثالث: 

  .(12)لعدم علمنا مبناطات األحكام ومالكاتها

  .(17)وهو ما يفهم أيضًا من كلمات العالمة مصطفوي  ي فقه املعامالت

 عليه وعلىالتعليق  إذ ؛كالم السيد اخلوئي باختصار ق علىوميكن لنا أن نعلِّ

 .فارتقب ذلك ،ةغريه سيأتي  ي نقطة مستقّل

ما هو الفرق بني قاعدة تنقيح املناط وما مّساه السيد اخلوئي  :نقول ولكْن

وهو  .فاته الفقهيةة  ي مصنَّأكثر من مّر ،به واستدّل ،وقد استند إليه ؟مذاق الشارع

والسيد احلكيم  ،(14)كاملريزا النائيين  ي كتاب الصالة ،ريه أيضًااستند إليه غ وإْن

والشيخ مكارم  ،(16)مةواإلمام اخلميين  ي املكاسب احملّر ،(12) ي املستمسك

 ا الذهابفإّم .ن القاعدتني من باب واحدأنرى  فإّننا ،(13)الشريازي  ي القواعد الفقهية

يل بينهما. هذا وقد ذكر السيد اخلوئي لتفصوتا نرى وجهًا ل .قبوهلماأو  ،رفضهماإىل 

حني احلديث عن شرط الرجولة  ي مرجع  ،اتاعتماد على مذاق الشارع  ي التنقيح

  .(20)وكذلك  ي مصباح الفقاهة ،(19)و ي فقه الشيعة ،(18)التقليد

ًا ملناطات الشارع  ي وهذا النوع من اتاستدتال تا يعدو كونه فهمًا خاّص

 0املعاجل هلذه املشكلة  نصاف أنه سيأتي احلّلاإل ّنأ تّاإأحكامه وتشريعاته, 

 ة. تنقيح املناط هو القياس املنصوص العّل إّن :: القولالتعريف الثالث
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هذا التعريف الوحيد البهبهاني  ي الفوائد فقال: ورمبا خيّرج إىل  وقد ذهب

شرعي يقيين... بدليل  وهو مثل القياس... والتنقيح تا حيصل إتّا ،بقاعدة تنقيح املناط

وإن  ،فهو بعينه القياس احلرام كان بغري النّص إْن ألن الظّن ؛ما قلنا بعنوان اليقنيوإّن

  .(21)ةفهو القياس املنصوص العّل كان النّص

تنقيح املناط على ثالثة  ّنأكما ذكر السيد املرعشي  ي كتاب القصاص 

كما لو  ، ي لسان املعصوم  ي بيان العلة وهو ما ورد النّص ،منها: املنصوص ،أقسام

مسكر  كّل :فنقول من باب تنقيح املناط املنصوص ،ألنه مسكر؛ اخلمر حرام :قال

  .(22)حرام

من أن تنقيح  ،األصول ق احللي  ي معارج: ما ذهب إليه احملقِّالتعريف الرابع

حيث قال: اجلمع بني األصل والفرع قد يكون  ،املناط هو اجلمع بني األصل والفرع

وجه جاز تعدية  فإن علمت املساواة من كّل .ى تنقيح املناطويسّم ،م الفارقبعد

 ؛على ذلك مع النّص إتّا ،ز مل جتز التعديةوُِّجأو  لم اتامتيازُع وإْن ،املساويإىل  احلكم

  .(27)جلواز اختصاص احلكم بتلك املزية

ة زوجته  ي عن مواقع وقد مّثل ملا جاز التعدية فيه باألعرابي الذي سأل النيّب

 نهار شهر رمضان. 

وهذا  .تنقيح املناط هو عبارة عن إلغاء اخلصوصية إّن: : القولالتعريف اخلامس

حيث  ، ي كتاب الطهارة ،كاإلمام اخلميين ،ما يفهم من كلمات بعض األعالم

  .(24)قال: ولعدم إمكان تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصية

حيث مجع  ،النضيد اللنكرودي  ي الدّرمة وهو أيضًا ما يفهم من كلمات العاّل

مورد إلغاء اخلصوصية وتنقيح املناط هو ما إذا  فقال: وذلك ألّن ،ات عديدة بينهمامّر

نه أو ،املذكور من باب ذكر املثال فإذا فهموا منه أّن ،العرف والعقالءإىل  لقي أمرأ

إصابة دم ق  ي ظاهر اخلرب على فينسحب احلكم املعلَّ ،أحد مصاديق احلكم...

  .(22)شيء بكّل ،بل النجس الرطب ،إصابة الدمإىل  رعاف زرارة بثوبه

هم حيث قال: وكأّن ،مة البحراني  ي احلدائقوهو ما يفهم من كلمات العاّل

  .(26)الذي هو عبارة عن تنقيح املناط ،ا على عدم ظهور اخلصوصية هلذا امليقاتْوبَن

وهو: عبارة  ،يتهوقال حبّج ،ب: وهو ما ذكره صاحب املهذَّالتعريف السادس
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  .(23)والظاهر اعتباره .ة احملاورية  ي مقام اإلثبات واتاستظهارعن التقريبات العرفّي

حيث  ،مة البجنوردي  ي القواعد الفقهيةفهم أيضًا من كلمات العاّلوهو ما ُي

بل هو من  ،والتخمني... قال: وليس هذا من باب استخراج احلكم الشرعي بالظّن

  .(28)ة اللفظية القطعيةبل يكون استظهارًا من األدّل ،تنقيح املناط القطعي :لقبي

على  أّي أسلوب عر ي يدّل ّنأوذلك من باب ؛ هذا هو الصحيح وحنن نرى أّن

ة من ه يكون حّجفإّن ،مناسبة احلكم واملوضوعأو  ،األولويةأو  ،املثاليةأو  ،التعليل

حيث إن  ،عنى اللغوي هلذا اللفظ )تنقيح املناط(وهذا ينسجم مع امل .ية الظهورباب حّج

ية ل صغرى لكربى حّجواستظهار ما عّلق عليه احلكم يشكِّ التدقيق  ي النّص

 الظهور. 

 

هو أن يضيف  تنقيح املناط ذكر الشيخ احلسن بن شهاب العكربي احلنبلي أّن

فيجب حذفها عن  ،وصاف تا مدخل هلا  ي اإلضافةأشبه تقرتن به إىل  ع احلكمالشار

يا رسول اهلل. قال: ما  قوله لألعرابي الذي قال: هلكُت :اتاعتبار ليسع احلكم، مثاله

ًا تا أثر عِتْق رقبة، فكونه أعرابّيأعلى أهلي  ي نهار رمضان قال:  صنعت؟ قال: وقعُت

مجيع  إذ التكاليف تعّم ؛عرابيأتا وقاع  ،وقاع مكلف ألنه ؛فيلحق به األعجمي ،له

فهذه  . ي انتهاك احلرمة فإن الزنا أشّد ؛وكون املرأة منكوحة تا أثر له ،فنياملكلَّ

حتذف ملا علم من عادة الشرع  ي مصادره  ،معلومة تبنى على مناط احلكم إحلاقاٌت

  .(29)ه تا مدخل له  ي التأثريّنأ

عبد الرمحن عبد اخلالق  ي كتابه البيان املأمول  قالد وأما من املعاصرين فق

 النّص وذلك أّن ؛تسمى تنقيح املناط ة عن طريق النّص ي علم األصول: البحث عن العّل

للفقيه من العمل إلخراج املالبسات  بّد فال .قد يأتي مبالبسات تا عالقة هلا باحلكم

عن وقاع  الذي سأل النيّب األعرابّي :شهورومثاله امل .ة احلقيقيةوإثبات العّل ،عن التعليل

  .(70)زوجته  ي شهر رمضان

اليت  ،ة احلكمأديب الصاحل فقال: اتاجتهاد  ي تعيني عّلحممد  وأما الدكتور

من األوصاف اليت ناط الشارع احلكم بها،  قد تستفاد من اجموع ما اشتمل عليه نّص
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 حبيث ينتهي اجملتهد ،يةل هلا  ي العّلوذلك باستبعاد األوصاف غري املناسبة اليت تا مدخ

على  مل يدّل ألن النّص ؛بعد التهذيب والتشذيب ،ةالوصف املناسب الذي يصلح عّلإىل 

  .(71)ة بعينهاعّل

 

 ونذكر ذلك  ي مالحظات: 

من أن تنقيح  ،د اخلوئيالذي ذهب إليه السي احلّدإىل  ه تا ميكن املصريـ إّن1

ودليل ذلك أن  .مفهومًا ومصداقًا ،لوضوح الفرق بينهما؛ املناط هو القياس عينه

ألنه يبتين على مسالك  ؛البحث هي أضيق دائرة ومفهومًا من القياس قاعدتنا حمّل

ولو  ،ق الفرق املفهوميومعه يتحقَّ .تنقيح املناط :ومنها ،ةعديدة  ي الكشف عن العّل

ة من ختمني العّلإىل  القياس يرجع م واخلصوص. وأما اتاختالف املصداقي فإّنبالعمو

وبالتالي فهذا ليس من الظهور اللفظي العر ي  ي شيء،  .خالل وسائل وطرق عديدة

 بينما قاعدتنا ُتبنى على الظهور العر ي للكالم. 

 ،ًاكربوّيعي أن علماء اإلمامية تا يأخذون بالقياس أبدًا وما يساعد على ما نّد

 مع أن عددًا كبريًا منهم على مّر ،وقع الكالم  ي بعض املصاديق صغرويًا وإْن

واستند إليها  ي مقام اتاستدتال  ،اعتمدها ،ومنذ أن ولدت هذه القاعدة ،العصور

 الفقهي. 

ًا يغاير مفهومًا ومصداقًا ما قصد معنى خاّصالسيد اخلوئي إّن إّن :وإذا قال أحٌد

مع علمه بأن غريه  ،إنه القياس بعينه :القولإىل  ولذلك ذهب .اإلمامية ما عليه علماء

 خذ مسلكًا آخر  ي تفسري هذا املصطلح. اتَّ

صدد  ي ه مل يكن أّن إتّا ،عّرف املصطلح بأنه القياس بعينه ه وإْنقلنا: إّن

ل هذه القاعدة كان  ي مقام اجلدإىل  ألنه عندما رفض اتاستناد ؛اإلتيان بتعريف آخر

صدد  ي يكون  ل أبدًا أْنوالنقاش مع غريه  ي موارد عديدة من الفقه، ومعه تا ُيحتَم

 .شكاليةتي البيان الوا ي ملعاجلة هذه اإلأوسي .لفظي خالٍفإىل  حتويل النزاع

عي فيه أن تنقيح املناط التعريف الذي ادُّإىل  ـ تا ميكن لنا القبول واتاستناد2

بل  ،فنير للمكلَّإن ذلك غري متيسِّ إذ ؛الواقعية لألحكام ةعبارة عن السعي وراء العّل
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ري فال اجال  ي مقام البحث التصوُّ أراده أحٌد وإْن .عدا املعصومني ،سائر املخلوقني

 لالعتماد عليه  ي مقام اإلثبات. 

 ،واحد احلّد حيث إّن ،ـ ميكن لنا أن جنمع ما بني التعريف الثالث والرابع7

ما ة بينهما إّنصل والفرع  ي حالة املساواة التاّمن اجلمع ما بني األأل ؛واتاختالف لفظي

. وهذا كان من فرق فهو بالعموم واخلصوص ة، وإْنيكون  ي قياس منصوص العّل

 هما. ْيبعد اتاعتماد على كَل ،لألخذ والرّد ليس حمالًّ

إلغاء  حيث إّن ،ـ ميكن لنا أن جنمع ما بني التعريفني اخلامس والسادس4

ن يستظهر اجملتهد من أأي  ،التقريب العر يإىل  قصد به ما يرجع اخلصوصية إْن

مورد  وعليه يكون املعنى إلغاءها  ي كّل ،تا خصوصية للموضوع املذكور أْن النّص

 مفهومًا ومصداقًا. ، عر ي، ففي هذه احلالة يلتقي التعريفان مع بعضهما

ذلك عن طريق التقريب  مّت أي سواء ،قصد به إلغاء اخلصوصية مطلقًا وإْن

كما  ي طريق السرب والتقسيم  ،العر ي أم عن طريق التقريب التخميين واتاستحساني

 قًا للقياس املرفوض عند اإلمامية. فإنه على هذا يكون مساِو ،ةتاكتشاف العّل

 .ا هو عند اإلماميةة لتنقيح املناط أوسع وأمشل مّمـ إن املعنى املطروح عند السّن2

كما  ،ا هو عندنا بلحاظ املفهومه عندهم أوسع مّمحيث إّن ؛حاله كحال القياس وهذا

كان بالطرق املعروفة عندهم تاكتشاف  ة إْنألن اتاجتهاد  ي تعيني العّل ؛املصداق

وإن كان املقصود استظهار  ؛فال اجال للمصري إليه ،كما هو حال القياس ،العلة

اتاجتهاد  ألّن ؛يبعد أن يريدوا هذا ولكْن .اإلماميةفهذا عني ما تقول به  ة  ي النّصالعّل

 . املأخوذ قيدًا  ي التعريف خيتلف عن الظهور العر ي املستفاد من النّص

 

ختتلط  حّتى تا ؛رية من حتديد التعريفات ي املباحث التصّو بّد ه تامن املعلوم أّن

البحث إىل  إنه تا ميكن الدخول :بل ميكن القول .ت مع بعضهااملفاهيم واملصطلحا

لنا من التفصيل  وهلذا كان تا بّد .دًاري واضحًا وحمدَّالتصديقي ما مل يكن التصوُّ

ملعرفة بعض  ؛ةعند السّناألصول  باستعراض آراء علماء ،قلياًل  ي هذه املباحث

  :قولالتحديدات حول القياس وتنقيح املناط عندهم. وهنا ن
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القياس هو  أّنإىل  ذهب أبو احلسني البصري  ي كتاب املعتمد  ي أصول الفقه

مارة أ ي ذلك من  بّد وتا .ة احلكمتاشرتاكهما  ي عّل ؛إثبات حكم األصل  ي الفرع

ومن دليل يدلنا على وجوب إحلاق حكم األصل بالفرع  ،ة األصلبها على عّل يستدّل

  .(72)ة احلكمالذي وجدت فيه عّل

الفرع إىل  وقال الزركشي  ي البحر احمليط: القياس هو تعدية حكم األصل

  .(77)باجلامع املشرتك

ألنه يشّكل جامعًا  ؛البحث عن هذا التعريف املذكور  ي كلماتهم وليس املهّم

من البحث عن ضوابطه  بّد ولذا تا .ًا جيمع ما بني التعدية العرفية وغريهاوعنوانًا عاّم

 وشروطه. 

هم قد عّدلوا ية أّن ي املدرسة السّناألصول  ع  ي كلمات علماءنا بعد التتبُّيظهر ل

ا كان موجودًا  ي بداية ظهور هذه القاعدة  ي ونّقحوا القياس بطريقة ختتلف عّم

 هذه القاعدة قد أصبحت حمالًّ ّنأوكالمنا هذا تا يعين  .استنباط األحكام الشرعية

فئة تبعًا أو  ه تا ميكن لنا أن حناكم شخصًاّنإ :ولما غرضنا القومركزًا للقبول، وإّن

من املناقشة فلتكن  بّد كان تا وعليه فإْن .تعديلها مع الزمن لنظريات تارخيية قد مّت

الع اتاّط أراد املناقشة مع النظريات اجلديدة فال سبيل أمامه إتّا ْنَمو ؛للنظرية القدمية

 ات املعرفة  ي هذا احلقل. على مستجّد

ذلك  ف على إمكانية األخذ بالنظرية اجلديدة للقياس فإّننه إذا أردنا التعرُّثم إ

وقد ذكرها العديد من الكّتاب  ،ا من خالل مناقشة الضوابط اجلديدةإّم يتّم

أصول الفقه »أو  ،«مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج اتاستنباط»كما  ي  ،املعاصرين

 على األقّلـ وإما  ؛«ز  ي أصول استنباط األحكامالوجي»أو  ،«ع الفقيه جهلهَسالذي تا َي

 ،ًا من تعريف القياس عندهمة اليت أخذت جزءًا أساسّيف على العّلمن خالل التعرُّ ـ

ملعرفة  ؛ة وسعتهاضوابط العّلإىل  اإلشارة السريعة و ي هذا اإلطار نوّد .قدميًا وحديثًا

  :فنقول ،تاأو  إمكان األخذ بها

شروط  املتقدِّمياض السلمي  ي كتابه أصول الفقه لقد ذكر الدكتور ع

 وهي:  ،ةالعّل

ة لتحريم  ي كونه عّل ،اإلسكار :حنو ،تا خفيًا ،ـ أن يكون الوصف ظاهرًا1
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 اخلمر. 

أي تا خيتلف باختالف األشخاص واألزمان  ،ـ أن يكون الوصف منضبطًا2

 واألمكنة. 

 كوجوده  ي األصل. أي وجوده  ي الفرع  ،يًاـ أن يكون الوصف متعّد7

 . بالظّنأو  ية بالقطعـ ثبوت العّل4

  .(74)مورد وجد فيه الوصف راد  ي وجود احلكم  ي كّلـ اتاّط2

 ة فهي: ا طرق معرفة العّلوأّم

 غري صريح. أو  صريح على العلة من خالل نّص ـ النّص1

 ة. ـ اإلمجاع على العّل2

 تا من وضعه للتعليل.  ،وهو فهم التعليل من تازم النّص ،ـ اإلمياء7

 ـ املناسبة واإلخالة. 4

 ل به للحكم الثابت  ي األصل. مة الوصف املعلَّءوىل: هي مالواأل

 ية الوصف. بعّل والثانية: هي غلبة الظّن

 ه عند انتفائه. ىوانتفا ،ـ الدوران: أي ثبوت احلكم عند وجود الوصف2

األصل وتصلح للعلية  ي ـ السرب والتقسيم: أي حصر األوصاف اليت توجد  ي 6

  .(72)ن الباقيفيتعيَّ ،ثم إبطال ما تا يصلح منها ،بادئ الرأي

 ي كتابه البيان  ي  ،منه ما ذكره عبد الرمحن عبد اخلالق أيضًا وقريٌب

  .(76)املأمول  ي علم األصول

 ة مالحظات: وحنن ميكن لنا التعليق بعّد

فئة  مع أّن ،ةن العّلـ كيف ميكن اتاعتماد على اإلمجاع  ي الكشف ع1

وتا تقبل بكشف  ،تا تعتمد القياس ،وهي الشيعة اإلمامية ،كبرية من املسلمني

وهم  ،عن اتاعتماد عليه ^ة أهل البيتهذا وقد ثبت النهي عن أئّم .ةاإلمجاع عن العّل

  ة.القياس اعتمادًا على اإلمجاع على العّل ومعه فال يصّح .علمًا وفضاًل قاس بهم أحٌدتا ُي

أهل  وهو أّن ،وقد وجدنا جوابًا للدكتور السلمي ينقله عن إمام احلرمني

ألنهم من  ؛ة ومحلة الشريعةالتحقيق تا يعّدون املنكرين للقياس من علماء األّم

  .(73)هم مع العواّموميكن عدُّ ،املباهتني
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الرافضني للقياس هم  وحنن نقول: كيف ميكن اتاقتناع بهذا الكالم مع أّن

  !ة املذاهب األربعة؟تذة أئّممن أسا

ة أئّم إّن :بالقول ،عن عقله  ي سبيل الدفاع عن القياس إذا ما ختّلى أحٌد ،نعم

 تا ينفع معه النقاش.  ْناملسلمني، فهذا ممَّ أهل البيت هم من عواّم

هو تا يبطل أصل العمل  ،نعم .وتا اجال لرّده ،ن هذا اإلشكال صحيٌحأ واحلقُّ

ن أحني يثبت  ،يةه يبطل املوجبة الكّلولكّن ،ملباني أهل السنةطبقًا  ،بالقياس

 ة. ق للكشف عن العّلاإلمجاع مل يتحقَّ

ـ إنه تا ميكن اتاعتماد على طريقة السرب والتقسيم واملناسبة واإلخالة واإلمياء 2

تا عالقة ألكثرها بالظهور  ،د طرق ظنيةإنها اجّر ؛ إذحكام ي الكشف عن علل األ

 تها وحجيتها. ومعه تا دليل على شرعّي .ةمن النصوص الشرعّياملستفاد 

ألنها من  ؛ه حّتى مع النظرية اجلديدة  ي القياس تا اجال تاعتمادهاّنأل واملتحصِّ

 وإتّا ،دليل قطعّيإىل  جيب أن يرجع ن الظّنأًا ومن املقطوع به أصولّي .غري املعترب الظّن

 ية له. فال حّج

 

 عّدة أمور:  وفيها

 فأشار الغزالي .تاأو  ة  ي أن تنقيح املناط من القياس: لقد اختلف أهل السّناألول

  .(78)بل هو تنقيح املناط ،ارات ليس قياسًااجلاري  ي احلدود والكّف أّنإىل 

مندرج  ،أن تنقيح املناط قياس خاّص وأما بدر الدين الزركشي فقال: واحلّق

تنقيح املناط يقول به  :يتناوله وغريه... وقال الغزالي وهو عاّم ،حتت مطلق القياس

  .(79)ة خالفًا  ي جوازهوتا نعرف بني األّم ،أكثر منكري القياس

 ،ا أن تكون خارجة عن القياسإن قاعدة تنقيح املناط إّم :ن يقالأواإلنصاف 

ومع ذلك ميكن  .وإما أن تكون داخلة حتته ؛ن اإلشكاتات املطروحة عليهمفتسلم 

ما يقصدون نفي املوجبة إن القائلني باملنع من اعتماد القياس إّن :الدفاع عنها بالقول

ومن املعلوم  ،ةألن بعض ضوابط القياس قد تنطبق على القياس املنصوص العّل ية؛الكّل

عليه فإذا دخلت قاعدة تنقيح  وبناًء .يتهحّجإىل  ن الكثريين من علماء اإلمامية يذهبونأ
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اتاعتماد على بعض  فقد يصّح ،الذي محل معنى واسعًا ،ى القياساملناط حتت كرب

التقريب إىل  وأرجعناها ،على التعريف الذي ذكرناه وخاصة بناًء ،حاتاتها وطرقها

 ية الظهور. حينئٍذ من باب اتالتزام حبّج وهو حجٌة .العر ي احملاوري

هذا ليس من وهي: و ،: لقد ذكر اإلمام اخلميين عبارة  ي كتاب البيعالثاني

  .(40)ك بالظهور العر ي للكالمبل هو من التمسُّ ،تنقيح املناط  ي شيٍءأو  القياس

اط ليس داخاًل حتت الظهور على أن تنقيح املن هذا الكالم يدّل ومن الواضح أّن

إىل  ا قد ذهبناّنأما سبق  قد ظهر معنا  ي ولكْن .لالعتماد العر ي، وبالتالي ليس حمالًّ

نه عبارة عن التقريبات أوهو  ،يتهوقال حبّج ،بي ذكره صاحب املهذَّالتعريف الذ

 العرفية اليت توجب الظهور. 

على التعريف الذي اعتمدناه يظهر الفرق بني تنقيح املناط وبني  : بناًءالثالث

ا اصطالحًا فهو وأّم .والتقسيم هو التجزئة ؛فإن السرب هو اتاختيار ؛السرب والتقسيم

ثم إبطال ما تا  ،وتصلح للعلية  ي بادئ األمر ،يت توجد  ي األصلحصر األوصاف ال

  .(41)ن الباقيفيتعيَّ ،يصلح منها

 ؛ةحبيث يوجب ظهور الكالم  ي بيان العّل ،ًا معتربًاد ظّنومن املعلوم أنها تا تولِّ

بل  ،عملية احلصر ليست عقلية وإشكاتات مديدة، منها أّن ،وذلك ألسباب عديدة

 ئية وختمينية. ظنية واستقرا

 : مصطلحات مشابهة:الرابع

 أّن حتقيق املناط ذكر الدكتور الفرفور  ي الوجيزوقد . األّول: حتقيق املناط

 ،فيجتهد  ي صورة النزاع ،إمجاعأو  فاق على عّلية وصف بنّصهو أن يقع اتاّت

ى سّموهذا ي ،فتقطع يده ،ألنه حّقق أخذ املال خفية ؛النباش سارٌق كالتحقيق  ي أّن

وبقي النظر  ي حتقيق وجوده  ي الصورة  ،ألن املناط وهو الوصف معلوٌم ؛بتحقيق املناط

  .(42)ةاليت خفي فيها العّل ،املعينة

مع اجلدل  ي اتانطباق على  ،كان مقصوده اتاتفاق على الكربى إْنوهذا 

ى مت قت الصغرحتّق فإْن .للنقاش أن يقع حمالًّتا ينبغي  ،واضح فهو أمٌر ،الصغرى

هذا املصطلح مل يستعمل  ي الفقه  أّنإىل  وإتا فال. هذا مع اإلشارة ،اتاستدتال

 ة. ه ورد كثريًا عند السّنولكّن ،ًانادرة جّد جد بصورٍةُو وإْن ،اإلمامي
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ض ملناطه ن يتعرَّأدون  ،الشارع على حكٍم . وهو أن ينّصالثاني: ختريج املناط

 .(47)ةّلفيقوم اجملتهد باستنباط الع ،أصاًل

 ص والتخمني. وهذا تا يعدو التخرُّ

 

 ،: ما ذهب إليه الشيخ علي كاشف الغطاء  ي شرح خيارات اللمعةاملبنى األول

حيث قال: ودعوى تنقيح املناط  ،صوصةة منعدم كون العّلإىل  مضافًا ،من فقد املنّقح

فال  ،ليست منصوصة ُةوالعّل .لفقد املنّقح ؛تا وجه له ،لالشرتاك  ي املضمونية ؛بينهما

  .(44)اعتبار بها

لفقد  ؛فقال: وتنقيح املناط ممنوٌع ،آخر يشرح لنا كيفية وجود املنّقح و ي حملٍّ

  .(42)إمجاعأو  من نّص ،املنّقح

ه تا يرفض نظرية تنقيح برىية شاملة من كالمه يظهر لنا أّنوإذا أردنا اخلروج 

 ة. كان القياس منصوص العّلأو  ،املناط، بل يبين عليها  ي دائرة وجود اإلمجاع

 عليه تا ميكن لنا عّده من الرافضني واملنكرين هلا.  وبناًء

صل  ي املناط غري حا أّن ، منمن علماء الطائفة : ما ذهب إليه مجٌعاملبنى الثاني

ه غري حاصل إّن :اإلطالق  ي كالمه بالقولإىل  آخر ما ذهب فريٌقيدية، فالقضايا التعبُّ

 لنا. 

حيث قال: ...تاختصاص  ،جاه األول اهلمداني  ي مصباح الفقيهومن أنصار اتاّت

تنقيح املناط غري أو  ودعوى األولوية .فإحلاق املكان بهما قياٌس ،دليله بالثوب والبدن

  .(46)ديةمثل هذه األحكام التعبُّ مسموعة  ي

 ن نفهم من عبارته أمرين: أوميكن 

 ـ الفرق بني القياس وتنقيح املناط. 1

وهذا يشّكل  .ديةـ تا اجال لالعتماد على قاعدة املناط  ي األحكام التعب2ُّ

 إشارة منه إلمكان اتاعتماد عليه  ي املعامالت. 

حيث قال: إذ  ،راكي  ي كتاب البيعألالشيخ ا رموزه ا اتاجتاه الثاني فمنوأّم
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من دعوى تنقيح  بّد فال ،خبار تا شبهة  ي أنه صورة انفراد املظروف بالبيعمورد األ

  .(43)وأّنى لنا ذلك ،املناط القطعي

هذه املسائل إىل  فالتعدي ،وقال  ي كتاب الصالة: وتنقيح املناط غري حاصل لنا

  .(48)تا وجه له

  وميكن التعليق مبا يلي:

 ولعّل .اط ومعرفتهنإمكان حتصيل امل ي ك ه يشكِّـ إن ظاهر كالم الشيخ أّن1

وبالرغم من ذلك فقد وجدناه  ي  .نه يبين على عدم الفرق بني املناط والقياسأذلك 

كتاب الطهارة يطرح احتماتًا إلمكان اتاعتماد على القاعدة بالقول: فهل ميكن 

  .(49)أمكن فهو ناط؟ فإْناستفاده البعض اآلخر من جهة تنقيح امل

أمكن  ه إْنّنأد وإمنا يؤكِّ ،وهو بهذا الكالم تا يرفض القاعدة باملطلق

 حتصيل املناط فيمكن اتاعتماد عليها. 

العلماء قد وضعوا هلا من الضوابط  ّنأدة ـ سوف يأتي معنا  ي النظرية املؤّي2

نها تا جتري  ي أبطها ومن مجلة ضوا .حبيث يظهر الفرق الواضح بينها وبني القياس

 دية. دائرة األمور التعبُّ

لقد وجدنا كالمًا لبعض العلماء ينفي إمكان حتصيل املناط  ي  :وخنتم بالقول

كان منظوره  وإْن ؛دية فال إشكالكان مقصوده األمور التعبُّ فإْن ؛القضايا الشرعية

حيث ميكن  ؛فليس صحيحًا ،حبيث يشمل املعامالت ،ديةمن األمور التعبُّ األعّم

ة ها قواعد عقالئية، وخاّصحيث إّن ؛معرفة املناط  ي بعض أنواع وتفاصيل املعامالت

 بناء على املختار من تفسري هذا املصطلح. 

هرودي  ي كتاب االش (اتالشرعّي)ومن مجلة هؤتاء الذين استخدموا لفظ 

غاية ما حيصل  ألّن ؛فقال: ...وتنقيح املناط القطعي  ي الشرعيات غري ممكن ،احلّج

  .(20)شيئًا وهو تا يغين من احلّق ،باحلكم منه الظّن

من أنه تا فرق بني قاعدة تنقيح ،: وهو الذي اعتمده السيد اخلوئياملبنى الثالث

 فاته وتقريراته. وقد ذكر ذلك  ي العديد من مصنَّ .املناط والقياس

  .(21)ل بهتا نقو ففي مباني تكملة املنهاج قال: وتنقيح املناط قياٌس

وذلك  ؛بل هو هو بعينه ،ن تنقيح املناط أشبه شيء بالقياسإو ي املوسوعة قال: 
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  .(22)لعدم علمنا مبناطات األحكام ومالكاتها

  .(27)راجع وفحص ْنوغريها موارد كثرية مَل

 وميكن لنا أن نسّجل املالحظات التالية. 

ي تبّنإىل  قياس قد ذهبالسيد اخلوئي الذي يتعامل مع القاعدة معاملة ال ـ إّن1

 ؛ة تنقيح املناطل فال شبهة  ي صّحا األّوحيث قال: أّم ،هذه القاعدة  ي مصباح الفقاهة

  .(24)سواء على حدٍّ ،وإىل الثمن واملثمن ،البائع واملشرتيإىل  ألن نسبة البيع

 ؟تا أو ،بتنقيح املناط ؛و ي الصفحة نفسها قال أيضًا: فهل له خيار الرىية هنا

 كان حمتماًل.  وإْن ،ظاهر هو عدم اجلزم بذلكفال

 وبهذا ثبت أنه مل يتعامل هنا معه معاملته مع القياس. 

ة بناء على عدد وخاّص ،ـ إن الفرق بني القياس وتنقيح املناط  ي غاية الوضوح2

ة مّيوهناك العشرات من علماء اإلما .ريمن التعريفات اليت ذكرناها  ي البحث التصوُّ

واعتمدوا على تنقيح املناط.  ،فهجروا القياس ،قوا بينهمااخلوئي قد فرَّ قبل السيد

 القياس واملناط من باٍب إّن :بني هؤتاء ليقولاخلوئي ملاذا انفرد السيد  :فالسؤال هو

 واحد. 

املناط هو  أّنإىل  إن نظر السيد اخلوئي حني رفض القاعدة :قالن ُيأواإلنصاف 

على هذا تا ميكن اتاعتماد عليه  قعية لألحكام، وبناًءعبارة عن اجلزم بالعلل الوا

 ؛فه  ي خانة القياسولذلك صنَّ .واتاستناد إليه  ي مقام استنباط األحكام الشرعية

 حيث إنه بناء عليه يكونان من باب واحد. 

إىل  وأرجعناه ،ه التقريب العر ي  ي مقام احملاورةوأما إذا فّسرنا املناط بأّن

مذاق  ىضح لنا الفرق بني اتاعتماد علوهنا يتَّ. كره السيد اخلوئيفال ين ،الظهور

أو  عيوجود املرتكز املتشرِّ ىلإل ّورجع األأه ّنإف ؛دون تنقيح املناط لديه ،الشارع

  .(22)فال عربة به تّاإو ،ة نصوصالدتالة اتالتزامية لعّد

 معترب لرّد وجد وجٌهل من مجيع املباني اليت استند إليها األعالم أنه تا يواملتحصِّ

 ها تا خترج عن الظهور العر ي. على تفسرينا من أّن بناًء ،القاعدة

ا احلديث عن عدم اتاعتماد عليها  ي باب الشرعيات فسوف يأتي التعليق وأّم

 عليه. 
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 وهنا مطالب: 

 

ة بحث  ي كلمات األصوليني والفقهاء ميكن لنا اخلروج بعّدبعد املراجعة وال

 عتماد على قاعدة تنقيح املناط  ي اتاستدتال الفقهي. ضوابط لال

 دية.األول: عدم جريان القاعدة  ي األمور التعبُّ

فنجد أن  ،فني  ي موسوعاتهموهذا ما ُيفهم من كلمات عدد من العلماء واملصنِّ

وهو  ،إنه من باب تنقيح املناط :يقال أْن اضرة يقول: اللهم إتّاالبحراني  ي احلدائق الن

 وعدم العلم باخلصوصية تا يدّل .ف على عدم اخلصوصية لشهر رمضان بذلكمتوقِّ

  .(26)على العدم

من باب  ،ق صغراهاه حيقِّّنأ إتّا ،يةح بالضابطة الكّلمل يصرِّ وإْن وهذا النّص

 ته من دون بيان من الشارع. قول البشر إدراك عّلل  ي عَمأن األمر العبادي تا ُيحَت

عى ما جاء  ي كلمات اهلمداني  ي مصباح ولكن األوضح منه دتالة على املدَّ

 .فإحلاق املكان بهما قياٌس ،ختصاص دليله بالثوب والبدنتاث قال: يح ،الفقيه

  .(23)يةدتنقيح املناط غري مسموعة  ي مثل هذه األحكام التعبُّأو  ودعوى األولوية

وكّررها  ،هرودي  ي كتاب احلّجاوهذه الفكرة نفسها قد ذكرها السيد الش

قيح املناط نذا حصل تإي جيوز التعّد ،قوله: نعم :فه هذا، فمنهاة مرات  ي مصنَّعّد

لقصور عقولنا عن إدراك  ؛اتذلك  ي الشرعّيإىل  ولكنه تا سبيل لنا .القطعّي

من  بّد فال .وهو باطٌل ،غريه قياٌسإىل  ..فتسرية احلكم من املورد. .املالكات

  .(28)اتاقتصار على املورد

سعيد احلكيم  ي مصباح حممد  وكذلك ما ذكره من املعاصرين السيد

  .(29)ًاتا عرفّي ،ديًاجتزاء بالناقص تعبُّلكون اتا ؛املنهاج: وتنقيح املناط فيه غري ظاهر

دي تا ألن األمر التعبُّ ؛صحيح وهو شرٌط .وبهذا يظهر لنا وضوح هذا الشرط

وهو املطلوب  ،حيث تا ميكن اجلزم بعدم اخلصوصية ؛تهعّلإىل  اجال للوصول

 عدم نيبالفارق كبري  ومن املعلوم أّن .غريه حيث يوجد املناطإىل  للتعدية من املورد
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وهو غري حاصل  ي  ،لدون األّو ،املطلوب هو الثانيو ،العلم باخلصوصية والعلم بالعدم

 دي. التعبُّ األمر

ا القاعدة  ي دائرة األمر ْوبعض العلماء قد أجَر أّنإىل  من اإلشارة بّد تا ،نعم

ن اجرد ، بل إما أن يكووما صدر منهم تا يتنافى مع الضابطة املذكورة .ديالتعبُّ

 ،أن يكون املراد من األمر التعبدي ليس دائرة العباديات مطلقًاأو  ؛خالف  ي الصغرى

وبناء عليه فقد جتري القاعدة  ي دائرة األمر  .ديًاي يذكر أمرًا تعبُّالذ بل النّص

ما  :ومن مناذج ذلك .ديةتا تعبُّ ،ميكن فهمه بطريقة عرفية النّص ولكّن ،ديالتعبُّ

ًا منه بهوي اإلمام ظّنأو  م املأموم سهوًا ي مسألة تقدُّ ،ذكره البحراني  ي احلدائق

 وا احلكمفعّد ،لى عدم ظهور اخلصوصية للركوعا عْوهم بَنفقال: وكأّن ،للركوع

  .(60)من باب تنقيح املناط القطعي... وهو غري بعيد ،السجودإىل 

 ي حال املزامحة ما بني صالة الليل  ،وكذا ما ذكره النراقي  ي مستند الشيعة

 ،لعدم القائل بالفرق ؛فقال: واختصاصها بصالة الليل غري ضائر ،وصالة الكسوف

  .(61)بل طريق األولوية ألفضلية صالة الليل عن سائر النوافل ،ناط القطعيوتنقيح امل

 بالفهم العر ي. أو  ؛إما بالتنصيص ؛ةالشرعي للعّل الثاني: حتديد النّص

 وحنن نستعرض بعض الكلمات للدتالة عليه. 

ي  ي معارج األصول: اجلمع بني األصل والفرع قد يكون ق احلّلفقد ذكر احملقِّ

وجه جاز تعدية  علمت املساواة من كّل فإْن .ويسمى تنقيح املناط ،ارقبعدم الف

 ؛على ذلك مع النّص إتّا ،ز مل جتز التعديةوُِّجأو  لم اتامتيازُع وإْن ؛املساويإىل  احلكم

  .(62)على التعدية وعدم ما يدّل، جلواز اختصاص احلكم بتلك املزية

وعدم  ،مع علم العليةيته وكذا ما ذكره صاحب احلدائق: والظاهر حّج

  .(67)تنقيح املناط ْيوهذا أحد قسَم .مدخلية خصوص الواقعة  ي ذلك

  .(64)وهذا ما يفهم أيضًا من كلمات الوحيد البهبهاني  ي الفوائد احلائرية

 ،امليزان  ي املقام هو العلم بعدم اخلصوصية من التنبيه على أّن بّد وهنا أيضًا تا

 وهذا ما ذكرنا سابقًا دتالة كلمات البحراني عليه.  .بهاد عدم العلم وتا يكفي اجّر

حصل القطع والعلم باملناط  ألنه إْن ؛وعليه فهذا الشرط  ي غاية الوضوح

و ي غري هذين  .ميكن فهم الدتالة من خالل الظهور العر ي للنّصأو  ؛فاتاعتماد عليه
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حيث  ،ةند أهل السّنكما هو احلال  ي القياس ع ،املوردين تا اجال لتطبيق النظرية

 ُيعتمد التخمني  ي استكشاف العلة. 

 ة  ي الفرع.الثالث: العلم بوجود العّل

 فإّن ؛قهرّي اتانطباق على اجلزئيات واملصاديق أمٌر والدليل على هذا الشرط أّن

 ة. ة يستلزم العلم مبوارد انطباق العّلقوهلم بضرورة العلم بالعّل

 ،جواد مغنية ينفع  ي املقامحممد  دلفقيه اجملدِّهذا وقد وجدنا كالمًا للشيخ ا

 ،حني احلديث عن زكاة األموال )األوراق النقدية( ،ذكره  ي فقه اإلمام الصادق

كما  ،األموال إذا كانت من نوع الورق ّنإ :همجّلأو  همكّل ،فقال: قال فقهاء العصر

بالنقدين الذهب  الذي نطق ،ة النّصوقوفًا على حرفّي ؛فال زكاة فيها ،هي اليوم

ما يصدق عليه اسم املال  ونقول بالتعميم لكّل ،وحنن على خالف معهم .ةوالفّض

 ي مفهومه وحقيقته أن  ألن القياس مأخوٌذ ؛موالعملة... وهذا ليس من باب القياس احملرَّ

ة الزكاة  ي عّل ّنأتا معلومة... وحنن نعلم علم اليقني  ،تكون العلة املستنبطة مظنونة

تا  ،هي من باب تنقيح املناط املعلوم ًاتا مظنونة... وإذ ،قدين موجودة بالذات  ي الورقالن

 .(62)اجملمع على حتريم العمل به ،من باب القياس املظنون

  

رية  ي هو عبارة عن التقريبات العرفية احملاوو ،على املختار من تنقيح املناط بناًء

 ؛العديد من األساليب اللغوية العرفية حتت هذا التعريف ميكن لنا عّد ،مقام اإلثبات

حيث إنه  ؛وذلك انسجامًا ما بني املعنى اللغوي لتنقيح املناط مع املعنى اتاصطالحي

وهناك العديد من األساليب اليت  .عبارة عن تهذيب الشيء وإخراج ما ليس له ارتباط به

من خالل اتاعتماد على الظهور  ،ة اليت يدور مدارها احلكميد العّلميكن فيها حتد

ي ية الظهور، وليس كالقياس الظّنية هذا النوع من باب حّجالعر ي للكالم، وحّج

 سابقًا.  كما مّر ،ةالذي يسعى وراء ختمني العّل

 تا على سبيل احلصر.  ،وحنن نذكر بعضًا منها

 اط:. وهنا نقةاألول: قياس منصوص العّل

 ؛موضوع آخرإىل  : عبارة عن تعدية احلكم الثابت على موضوعـ التعريف1
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يراه  ذيال ،معرفتها اعتمادًا على اتاستظهار تواليت مّت ،ة املنصوصةحادهما  ي العّلتاّت

  .(66)أهل احملاورة والتفاهم العر ي

تا تشرب  :كما إذا قال ،ة احلكمالشارع فيه على عّل وعّرفها آخر: ما نّص

  .(63)ألنه مسكر ؛خلمرا

: من الواضح أن مستند احلجية  ي هذا األسلوب هو الدتالة ـ مستند احلجية2

وقد صّرح العلماء بذلك. فقال الشيخ مكارم الشريازي: ودتالته أظهر من  .اللفظية

  .(68)غريهاإىل  ى منهفيتعّد ،ةسها( من قبيل منصوص العّل)ألنه دلَّ :ألن قوهلم ؛سابقه

إىل   ي احلقيقة العمل بالقياس  ي منصوص العلة راجٌع حاني أيضًا: إّنوقال السب

  .(69)ية عند التعليلألن الشارع شّرع ضابطة كّل ؛تا بالقياس ،ةالعمل بالسّن

 تا غبار عليه.  وهذا كالم سليٌم

م ما قال: إذ ْعوِن .صاحب مفتاح الكرامة ،وكذلك ما ذكره السيد العاملي

  .(30)ة اللفظة من دتالمنصوص العّل

وهناك العشرات من املوارد  ي كلمات العلماء حتمل دتالة على أن قياس 

تا القياس  ،ةومن مصاديق العمل بالسّن ،منصوصة العلة يدخل  ي دتالة األلفاظ

 والتخمني. 

سي  ي منوذج  ي الفقه دّرامل: ذكر السيد ـ الضابطة  ي منصوص العلة7

فيكون  ،إّن :رًا بلفظلعلة هو ما يكون مصدَّه: وضابطة منصوص ااجلعفري ما نّص

ية ثم بعد ذلك ذكر الكربى الكّل ،تًا ذكر الصغرى منهومعناه أّو .ةمنصوص العّل

  .(31)لتمام أفراده

 ،ا منصوص العلةيكون إّم وأْن بّد وقال البجنوردي: وهذا  ي مقام اإلثبات تا

  .(32)هفإّنأو  ألنه :بقوله

بل  ،ده تا يشرتط  ي الضابطة لفظ حمدَّه بأّنوميكن التعليق على ما ذكر

  ي مقام التعليل حبسب الظهور العر ي للكالم.  املطلوب أن يكون النّص

ظاهر كالم  ذكر صاحب احلدائق أّن: ـ اتاختالف  ي حجية منصوص العلة4

  .(34)يتهوقوع اخلالف  ي حّجإىل  وكذلك أشار صاحب اجلواهر .(37)املرتضى إنكاره

  .(32)يته واعتبارهل  ي حّجة تا ينبغي التأّممنصوص العّل أّنإىل  آخرون بينما ذهب
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  .(36)يتهحّجإىل  وكذلك ذهب الشهيد الثاني  ي مسالك األفهام

عناه على كالم واضح للذين أنكروا احلجية عن سبب ومل نعثر  ي حدود ما تتبَّ

، والذي ةد السّنولعل ذلك منهم من باب النفور من مصطلح القياس املوجود عن .ذلك

 ،وهذا ليس أمرًا غريبًا .^للنهي عن اتاستناد إليه  ي روايات أهل البيت وقع حمالًّ

حني كان علماء الشيعة ينفرون من مصطلح اتاجتهاد  ي سالف  ،فقد وقع ما مياثله

 .ألنه كان حيمل معنى القياس وإعمال الرأي  ي استنباط األحكام الشرعية؛ األزمان

 ر إلنكاره. دتالة األلفاظ وظهور الكالم فال مربِّإىل  ه إذا كان يرجعّنمن الواضح أو

  :وهنا أمران .الثاني: مناسبات احلكم واملوضوع

: ميكن لنا أن نستنتج من كالم السيد الشهيد تعريفًا ملا ذكره ـ بيان احلّد1

زة إن للحكم مناسبات ومناطات مرتك :حيث قال ، ي احللقة الثانية  ي هذا البحث

والتعميم  ،فيستفاد التخصيص تارة ،حيصل التبادر منها للسامع ، ي الذهن العر ي

أ من القربة اليت وقع فيها النجس تا تتوّض :يقول ه إذا ورد دليٌلّنأومثال الثاني  .أخرى

د مثال خذت اجّرالقربة ُأ وأّن ،كالكوز ،العرف يرى احلكم ثابتًا لبقية األواني فإّن

  .(33)الشرعي  ي النّص

إىل  لقد أرجع علماىنا مناسبات احلكم واملوضوع ؟:ـ ما هو دليل احلجية2

السيد الشهيد  ي حبوث  يقول .ية الظهوريتها حتت حّجفدخلت حّج ،الظهور العر ي

ارتكازية عدم دخل اخلصوصية  ي النظر العر ي حبسب ما  ما ندعي أّنالعروة: وإّن

 ،ع تكون منشأ لظهور الدليل  ي إلقائهايفهمه العرف من مناسبات احلكم واملوضو

وبذلك  .حّتى بعد اتاعتصار ،ق احلكم باجلامع احملفوظد مورد تعّلوكونها اجّر

  .(38)طالقك باإلنتمسَّ

  :. وهنا أمرانالثالث: مفهوم املوافقة

وضوع إىل م: هو تعدية احلكم من موضوعه املذكور  ي الدليل ـ بيان احلّد1

 .رات يقتضيها الفهم العر ي للدليلالتعدية خاضعة ملربِّ على أن تكون تلك ،آخر

احلكم املستفاد ثبوته مسانخ للحكم الثابت  من أّن والتعبري عنه باملوافقة ناشٌئ

استفادة حرمة الضرب والشتم من اآلية اليت تنهى عن  :وذلك حنو ،ملوضوعه  ي املنطوق

اجلواهر حني قال: وهو التنبيه وهذا املعنى قد ذكره صاحب  .للوالدين (فٍُّأ) :قول
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باعتبار  ،ىل منه  ي املذكورْوَأأي كون احلكم  ي غري املذكور  ،األعلىإىل  باألدنى

  .(39)املعنى املناسب املقصود من احلكم

 ،للدتالة على معنى غري مذكور  ي ظاهر اللفظ ؛مجيل تعبريّي وهو أسلوٌب

 يت تدخل  ي عامل الظهور. م بالدتالة اتالتزامية الواضحة اله ُيفَهولكّن

ق الكركي قال  ي فاحملقِّ .ية هذا املفهومعلماىنا على حّج : نصَّيةـ احلّج2

  .(80)فاقًاة اّترسائله: ومفهوم املوافقة حّج

ة عند وأما الشهيد الثاني فقال  ي متهيد القواعد األصولية: مفهوم املوافقة حّج

  .(81)اجلميع

واستدلوا به  ي عشرات  ،ذا أخذ به العلماءوهل .ية الظهوروهو يدخل حتت حّج

  .(82)املوارد

د وهذا الشيخ  ي جامع املقاصد يقول: والذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم املؤبَّ

وطء الزوجة قبل البلوغ  فإّن ؛من باب مفهوم املوافقة ؛شبهةأو  بزنا ،بإفضاء األجنبية

  .(87)ريم وأفحشوطء األجنيبة أبلغ منه  ي التح ّنأإتا  ،حرم وإْن

ما جاء  ي كلمات  :حنو، ووضع له شروطًا ،قد شّكك به البعض ،نعم

ية على العلم بعّل ردبيلي  ي اجمع الفائدة والربهان: ومفهوم املوافقة موقوٌفس األاملقدَّ

  .(84)ما حنن فيه غري ظاهر وذلك  ي، وبوجوده  ي الفرع. ما يّدعى عّليته

 تا الكربى.  ،صغرىل نقاشًا  ي الوهذا منه يشكِّ

بسبب عدم وضوح  ؛وميكن أن تكون هناك بعض املوارد اليت يقع فيها النقاش

 عليها احلكم.  ة اليت بينالعّل

 

قاعدة على مستوى الكربى تا يستلزم اتاتفاق على  التسليم بأّي من الواضح أّن

 ي املقام نورد بعض األمثلة اليت اخرتناها من عشرات  وحنن .تطبيقاتها ومصاديقها

 فات الفقهية. املصاديق املنثورة  ي املصنَّ

د من كلب احليوان املتولِّ : اختلف السيد اخلوئي مع الشيخ األعظم  ي أّناألول

 وخنزيرة هل هو جنس أم تا؟ 
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ما جاءت من إّن النجاسة إتا أّن ،كان حقيقة ثالثة ه وإْنإّن :فقد قال الشيخ: يقال

د من بني املتولِّ ،وهي القذارة الذاتية ،ق أهل الشرع  ي النجاسةإذ تا يفرِّ ؛تنقيح املناط

  .(82)د من كلب وخنزيراملتولِّوكلبني 

ما ذكرنا من إىل  ن رجع هذا البيانإه بينما قال السيد اخلوئي: ويدفعه أّن

 وإتّا ،فهو ،بًا من الكلب واخلنزيرمركَّد منهما املتولِّ حبيث يعّد ،ق منهماجناسة امللفَّ

  .(86)عيهوعهدة دعواه على مدَّ ،فال قطع باملناط

ا أن يكون من فهو إّم ،بًا منهمااملتولد منهما يعّد مركَّ ّنأومن الواضح عرفًا 

والظاهر  ي املقام  .وعلى كال احلالتني يكون جنسًا .قًا منهماملفَّأو  ،حقيقة أحدهما

اليت تقرتب من الدقة  ،ة السيد اخلوئيخ األعظم كانت أنسب من دّقعرفية الشي أّن

 دخاهلا  ي األمور العرفية. إوتا ينبغي  ،الفلسفية  ي تفسري احلالة

نه إذا كان عند شخص وديعة أمن  ،: ما وقع اخلالف فيه بني األعالمالثاني

 ،ن منهاْين يدفع عنه مال اخلمس والزكاة والدَّأجيوز أو  فهل جيب ،ومات صاحبها

 تا؟ أو  ،كما جيوز احلّج

إىل  ى احلكمنقل املريزا اآلملي  ي مصباح اهلدى عن صاحب املدارك: وهل يتعّد

. والقول ن والزكاة واخلمس، فيه خالٌفْيكالدَّ ،ةة اإلسالم من احلقوق املالّيغري حّج

  .(83)على قاعدة تنقيح املناط بالتعدية مبينٌّ

حيث  ،ق املناط  ي املقاملعدم حتقُّ ؛القول باملنعإىل  بينما ذهب صاحب املصباح

ن ْيقال: للمنع من حصول القطع بكون املناط  ي احلكم  ي املقام هو مطلق أداء َد

وظاهره السؤال عن  ،اإلسالم مذكور  ي كالم السائل حّج وذلك ألّن ؛امليت من ماله

  .(88)واجب على امليت تا عموم هلا كي يشمل كّل ،قضية خارجية

لعدم  ؛وما ذهب إليه صاحب املصباح من املنع عن التعدية والشمول هو األنسب

 . وضوح املناط من النّص

ة  ي مرحلة عمال الدّقإة فينبغي اخلتام نقول: إذا كانت الكربى حّج ي و

لعلم بأساليب اللغة العربية لتا. وأو  ة واملناط من النّصملعرفة وضوح العّل ؛التطبيق

 ة كربى  ي ذلك. خلّيودتالتها مد
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خمتارنا هو ما ذكره  ولكّن .ـ ذكرنا العديد من احلدود ملفهوم تنقيح املناط1

 من أنه التقريب العر ي  ي مقام اإلثبات.  ،بالسيد السبزواري  ي املهذَّ

فات ة املصنَّة، وخاّصالع على الرتاث األصولي عند السّنـ من الالزم اتاّط2

 تا القديم.  ،ما يدور حول اجلديدفإن احلوار معهم إّن ؛يثةاحلد

ذكرناها  ،ة تواجه إشكاليات عديدةالنظرة اجلديدة للقياس عند السّن ـ إّن7

  ي ثنايا البحث. 

ها دة لنظرية الرفض وإشكاتاتها أّنن لنا من خالل استعراض املباني املتعدِّـ تبي4َّ

 املفهوم. على املختار  ي تعريف هذا  ُدتا تِر

يتبّناها الفرق  ْنة عند َموضوابط هذه النظرّي ـ ظهر لنا من خالل بيان احلّد2

 ة. بينها وبني القياس عند السّن

تا  ،وما ذكرناه كان من باب املثال ،دةة متعّدة للعّلـ التقريبات العرفّي6

 احلصر. 

دة راءة املتعدِّالقإىل  للقاعدة بني علمائنا يعود يـ اتاختالف  ي التطبيق الفقه3

 .للنّص
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 السيد املسيح يف الديانة املسيحيةإىل  حكم اإلساءة
 

 

اهلدف من هذه الدراسة استنباط احلكم الشرعي )لإلساءة( ألكرب شخصية 

بناًء  ،له وعليه السالم ـآنا وعلى نبّي ي الديانة املسيحية، وهو السيد املسيح عيسى ـ 

هذا الصدد سنقوم  ي البداية بدراسة  ي ة الديانة املسيحية(. وعلى ما جاء  ي )سّن

ن أومدى أهميتها لدى مذاهب الديانة املسيحية، ورأي الكاثوليك بش ،مكانة )السّنة(

، والقرائن وبعد ذلك نقوم بتوضيح نظرية )عصمة( البابا .ةاستمرار ودميومة السّن

ومن ثم نستنبط احلكم  .وحقهما  ي التشريع ،واألدلة على سلطة الكنيسة والبابا

حسب ما جاء  ي نصوص سنة  ،×هانة للسيد املسيح عيسىالشرعي لتوجيه اإل

ي ودراسة احلكم الشرعي لتوجيه سنقوم بتقّص الديانة املسيحية وفتاوى البابا. وأخريًا

وكذلك أحكام  .هانة للباباح، وعقوبة توجيه اإلرسل السيد املسيإىل  هانةاإل

ملا هلا من دور  ي الكشف عن  ؛وعقوبات حمكمة تفتيش عقائد الكنيسة  ي روما

ة الديانة على أساس ما جاء  ي سّن ،×هانة للسيد املسيحاحلكم الشرعي لتوجيه اإل

 املسيحية. 

 

 وبناًء .«السّنة»س، هي قدَّبعد الكتاب امل ، ي العامل مصدر لدى املسيحيني أهّم
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س الثاني للديانة املسيحية، واملرجع املقدَّ ،السّنة هي املصدر املوثوق ّنإعلى ذلك ف

على مرجعية ومكانة  دون دائمًاكس، الذين يؤكِّذرثولكاثوليك واألإىل اوباإلضافة 

يذكرون اتاعرتاف بنوع من السّنة، وإىل  اضطّروا ن الربوتستانت أيضًاإ، ف(1)السّنة

والعمل الصاحل  ،والدعوات الرسولية للحياة الدينية ،اتاعرتاف الباطين لروح القدس

 . (2)سة والكنيسةة املسيحية، من النصوص املقدَّمبا يتطابق مع السّن

 ة تعترب مصدرًاالسّن ّنإف وحسب رأي الكاثوليك واجمللس العاملي للمسيحيني

 ؛هلّيإأراده اهلل تعاىل ليكون كوحي  .سقدَّجانب الكتاب املإىل  ،مستقالًّ إهلّيًا

ن حّجيتها واعتبارها مقارن للكتاب إو .سلتال ي النواقص املوجودة  ي الكتاب املقدَّ

ر، وتصدر عنها قوانني جديدة د يقبل التجديد والتطّو. والسّنة برنامج متجدِّ(7)ساملقدَّ

أنها  سل وآباء الكنيسة، إتّاعصر الر ذالسّنة بدأت من ّنأ ورغم .للكنيسة واملسيحيني

ن حركية السّنة إوتليب احتياجات اجملتمع.  ، ي حالة تكامل وتطور مستمر

ساع التعاليم املشروعة ر واّتمن عوامل تطّو ها ودميومتها، تعّدءوفاعليتها، وبقا

 . (4)والقانونية للكنيسة العاملية

اتاستدتال  تها، مّتية السنة واعتبارها، واستمراريتها وثباولغرض إثبات حّج

وجتسيد احلضور، وتعليم  ،(6)والوحي، واهلداية واللطف اإلهلي (2)سبالكتاب املقدَّ

 . (3)الكنيسة وإهلامها وإرشادها من قبل روح القدس

ن أالبابا ميتلك سلطة مطلقة وغري حمدودة، و ّنأوترى الكنيسة الكاثوليكية 

ونائب عيسى  ،نه خليفة اهللإ. (8)يحينيعلى مجيع املس اتالتزام الكامل بآرائه واجٌب

القوانني  اإلهلي  ي سّن وميتلك احلّق ،على األرض، وفوق اإلمرباطور ×املسيح

مشروعية فتاوى البابا واعتبارها ولزوم تنفيذها أمٌر  . إّن(9)والتشريع جلميع املسيحيني

، (11)ستاب املقدَّالك . ويرى عالء بطرس غوري أّن(10)ف على موافقة الناسنافذ تا يتوقَّ

على امتالك سلطة  ستنداتل الوثائق وامل، متثِّ(12)ة الكنسيةوالسّن ،والدليل العقلي

عن  ٌهبقيادة البابا. والبابا منزَّ ،التشريع للكنيسة الكاثوليكية وضع قوانني وحّق

  ي األوامر البابوية الرمسية، اليت يصدرها إطالقًا ئفهو تا خيط ،اخلطأ  ي إبداء آرائه

متت  ،هلّيإ كزعيم للمسيحيني. ومقام عصمة البابا وعدم اقرتافه الذنب امتياٌز

وإقراره  ي اجمللس املسيحي العاملي واجمللس األول والثاني  ،املوافقة عليه
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 .(17)للفاتيكان

الذي مت إقراره حول عصمة البابا  ي اجلس الفاتيكان  ق بالنّصو ي ما يتعّل

ة املسيحية إلثبات هذا املبدأ اإلمياني ىل السّنإلك اتاستناد  ي ذ األول فقد مّت

والعقائدي، وعلى تعظيم وتكريم املذهب الكاثوليكي، وخالص املسيحيني، 

وخالفة بطرس  ،ومساعدة الرّب، سومكاشفة اإلهلام اإلهلي، وتأييد اجمللس املقّد

. وجاء  ي (14)والقيام بأداء املسؤولية  ي تعليم املسيحيني ،والقدرة الرسولية العظيمة

سة القدرة التعليمية املقدَّ»اعتبار مبدأ  الوثيقة املسيحية جمللس الفاتيكان الثاني أيضًا

ثالث ومعترب،  سة كمصدر مسيحّيس والسنة املقّد ي عرض الكتاب املقّد «للبابا

. (12)×سم عيسى املسيحاويعّلم ب ،من روح القدس وبأنه يستلم كالم اهلل تعاىل بوحٍي

األوامر البابوية وتعاليمه الدينية، وقرارات اجمللس الكنسي العاملي  ّنفإ لى ذلكوبناء ع

 مصدرًا وإقراره هلا، تعدُّ ،وموافقته ،زة بوجود الباباوالفاتيكان واملسيحيني، معزَّ

هانة واحلكم الشرعي لتوجيه اإل ،سةآخر ملعرفة الشخصيات املسيحية املقدَّ معتربًا

 هلم. 

 

وقرارات اجملالس  ،أوامر البابا ّنإف «دميومة واستمرارية السّنة»إزاء نظرية وب

املسيحية العاملية، تعّد هي األساس  ي نشر وتطوير السّنة املسيحية لدى املسيحيني 

فإن األوامر البابوية تا  «عصمة البابا»والكنيسة الكاثوليكية. وبناًء على نظرية 

هاتني النظريتني عندما ُيصدر البابا إىل  واستنادًا .وغري قابلة للتغيري ،ن تعديلهاميك

أمره يأخذ موقعه  ّنإوهو  ي منصب الزعامة الرمسية للكنيسة املسيحية، ف ،أمرًا

الطبيعي  ي السّنة املسيحية، وُيعترب من القوانني الكنسية الرمسية والقطعية، 

باعه. كما ّتاوجيب  ،ة شرعية على اجلميعاملائة، وحّج ي ًا مائة وحكمًا إهليًا مسيحّي

ن مواقف وقرارات اجملالس الكنسية العامة تعّد هي األخرى أداًة لتبيني وتطوير السّنة أ

ما   ي ،ن اجموع آراء البابا، وبيانات اجملالس العاملية للمسيحينيإاملسيحية. ومن هنا ف

، واتارتداد «sacrilegeتدنيس املقدسات »والبدعة، النفاق و «ةقطاهلر»ق بـ يتعلَّ

موضوع اإلساءة لعيسى  حولح حكم السّنة املسيحية والكفر، بإمكانها أن توضِّ
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 . ×املسيح

 

نها تقتصر على سّنة قساوسة الكنيسة والرسل أإذا كان ينظر للسّنة على 

ستكون من جهة  ،للمسيحيني واجمللس العاّم ،أوامر البابا ّنإف ،×وحواريي عيسى

وللبابا واجمللس  .أخرى حجًة معتربة أيضًا. والكنيسة هي مصدر تشريع احلكم اإلهلي

 ي تشريع القوانني، ومبقدورهم اإلقدام على تشريع األحكام، وتسميتها  احلّق العاّم

 . (16)وعلى اجلميع القبول بذلك .بشريعة اهلل وأوامره

ع الذاتي واهلل هو املشرِّ .التشريع  ي الديانة املسيحية باهلل تعاىل وينحصر حّق

أو  بالواسطة ،عني من اهلل تعاىلوُتستمد سلطة التشريع بالنسبة جلميع املشرِّ .احلقيقي

 ،امللوك ميارسون السلطة بواسطيت ّنإس: بدون واسطة. وجاء  ي الكتاب املقدَّ

. وكتب بطرس (13)بإذني، ويضعون األحكام اإلهلية بواسطيتعون عون ُيشرِّواملشرِّ

سلطة خال  وتا وجود ألّي ،حكومة بدون إذٍن من اهللأو  سلطة الرسول: تا توجد أّي

. وأثبت العاّلمة املسيحي يوحّنا بطرس غوري،  ي كتابه املوسوم خمتصر (18)سلطة اهلل

الدليل العقلي والسّنة الكنسية الكتاب املقّدس، أثبت إىل  استنادًا ؛الالهوت األدبي

 . وقال النيّب(19)الكنيسة من قبل اهلل تعاىلإىل  القوانني التشريع وسّن بإعطاء حّق

لبطرس: ما تعقده  ي األرض سُيعقد  ي السماء، وما تفتحه  ي  ×عيسى املسيح

ما مسع حديثي، مسع حديثكم كأّن ْن: َمني. وقال للحواري(20)األرض سيفتح  ي السماء

 استحقرني استحقر  ي الواقع الرّب ْناستحقر )أحكامكم( استحقرني، وَم ْنوَم

: ×س عن أذى رسل عيسى املسيح. وجاء  ي الكتاب املقدَّ(21)ورّد عليه ،الذي أرسلين

ات الواردة كم بأكثر من األوامر والضرورّيءتا ُنثقل أعبا رأُينا ورأي روح القدس أْن

 . (22)أدناه

ه يستفاد من هذه النصوص الواردة  ي الكتاب وري أّنويعتقد يوحّنا بطرس غ

ن رجال الكنيسة إاملقّدس ملكية الكنيسة وسلطتها على التشريع. وبناء على ذلك ف

. ويقّدم كذلك الدليل العقلي على (27)عون حبق اجلعل وتشريع األحكام اإلهليةيتمتَّ

 ي ل الكنيسة متثِّتشريع احلكم اإلهلي، وكتب يقول: مبا أن  ع الكنيسة حبّقمتّت
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ع هذه ى إلدارة اجملتمع دينيًا، لذا جيب أن تتمتَّتتصّد ،ذاتها هيئة اجتماعية كاملة حّد

ولن تكتمل هذه الوتاية وتا  .ة، ومبا يتناسب ومسؤولياتها اخلاّص«الوتاية» اإلدارة حبّق

م ببعض ذلك أن القياإىل  ْفالتشريع على مستوى األحكام. أِض بامتالك حّق إتّا تتّم

منع املؤمنني من ارتكاب املوبقات، ومحلهم على األمور اليت  :من قبيل ،الواجبات

والنجاة من اهلالك، جيعل  ،اهلل تعاىل، واتاستمرار على العبادةإىل  التقّربإىل  تؤدي

 . (24)ًا للكنيسةأمرًا تازمًا وضرورّي من هذا احلّق

بالتشريع ووضع  ذين هلم احلّق ي شأن الالتساىل  نق باإلجابة عو ي ما يتعلَّ

ة هلم، ة العاّمئواهلي ،األحكام  ي الكنيسة كتب يقول: البابا، واجمع األساقفة

بتشريع األحكام  ا البابا ـ أي أسقف روما ـ له احلّقة. وأّمواجملامع واهليئات اخلاّص

قال لبطرس:  ×جلميع الكنائس؛ ألنه ورد  ي الكتاب املقّدس أن السيد املسيح

 ي هذا األمر  «بالرعاية واحلراسة»املراد  . ومن الواضح أّن(22)م غنمي، واحرسهاأطع

 ×لبطرس هي السياسة واإلدارة والتدبري. كما قال ×الصادر من السيد املسيح

بطرس إىل ه . وهذا احلديث املوجَّ(26)لبطرس: ما تعقده  ي األرض ُيعقد  ي السماء

ة، بل هو ة والعاّماملسيح  ي كنيسة روما العاملّيه خليفة السيد يشمل البابا أيضًا؛ ألّن

ونائب السيد املسيح  ،وحارس احلّراس ،وصاحب املفاتح ،والسادن ،األسقف األعظم

ع األحكام جلميع أيضًا أن يشرِّ بإمكان اجملمع واجمللس العاّم  ي األرض. ولكْن

قة بالتعليم الكنائس؛ ألن ذلك اجمللس ينوب عن الكنيسة  ي مجيع األمور املتعلِّ

الكنائس؛   ي تشريع احلكم الشرعي لكّل والتدبري. ولذا جيب أن ميتلك احلّق

األحكام الصادرة عن هذا اجمللس تا حتظى بالصفة  أّنإىل  جيب اتالتفات ولكْن

نائبه، وصادق على أحكامه؛ ألن اجمللس أو  سه الباباإذا ترّأ ذاتها، إتّا حّد ي الرمسية 

ا األساقفة لف الكنيسة، دون احلصول على موافقة البابا. وأّمليس مبقدوره أن خي

ة لتدعيم إدارة فبإمكانهم تشريع بعض األحكام ملناطقهم؛ ألن هذه الوتاية ضرورّي

 مناطقهم. 

وتطرق يوحّنا بطرس غوري،  ي كتابه الذي يعّد كتابًا  ي الفقه املسيحي 

ن نوعها للكنيسة وزعيمها توضيح السلطة العظمى والفريدة مإىل  الكاثوليكي،

كل  أّنإىل  قة بها. وأشار  ي دراستهالبابا  ي تشريع األحكام، ودراسة املسائل املتعلِّ
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. وهذا القانون ينطوي «إميان الرسل»قانون إىل  ما يستلزم املعرفة واتاعتقاد إمنا يعود

الثالثة منهّن العقيدة  حوله كتب أّن على ثالثة معتقدات دينية جيب اإلميان بها، إتّا

جيب معرفتها واإلميان بها،  ،ذاتها على ثالثة أمور حّد ي يقول: العقيدة الثالثة تشتمل 

والرئيس الذي يقودها ويدير  ،واحدة فقط على وجه البسيطة ه توجد كنيسٌةّنإوهي: 

قيادة الكنيسة وإدارة شؤونها واحملافظة عليها  واحد. وتتّم شؤونها هو شخٌص

 ي  ،هة عن اخلطأ والزللوساحتها منزَّ ،والكنيسة معصومٌة .لقدسمبساعدة روح ا

الكنيسة وجوب أن يصغي  ومن حّق .ما يرتبط باإلميان واآلداب واألحكام كّل

 . (23)واألخذ به ،اجلميع لكالمها

واليت تتمكن على أساسهما من  ،ومتتلك الكنيسة السلطة والقوة الالزمتني

 ×السيد املسيح تها على حنو الواجب الكبري؛ ألّنمحل املؤمنني على العمل بتوصيا

 . (28)الكنيسةإىل  فّوض مسألة تشريع األحكام

وتا  ،واملبدأ األساس  ي شريعة الكنيسة البابوية هو أّن تطبيقها أمٌر إلزامي

تستلزم قبول الناس بها؛ ألنه لو كانت مكانتها وضرورتها تتبع قبول الناس وموافقتهم 

 تعطيل القانون العاّمإىل  ة الشرائع تتالشى، ويصارية للكنيسة وقّون السلطة الشرعإف

 . (29)للمجتمع

العمل بالشريعة الكنسية وتنفيذها أمٌر إلزامي، حتى مع نهي  فاألصل هو أّن

ع األحكام بناًء على الكنيسة تشرِّ احلكم املدني والدولة عن قبوهلا والعمل بها؛ ألّن

وليس من قبل  ،×منوحة هلا من قبل السيد املسيحة املسلطتها الذاتية املستقّل

ورفضها؛  ، ي عدم تنفيذ الشرائع البابوية احلاكم املدني. وتا ميلك األساقفة احلّق

واألسقف األعظم لروما هو النائب املباشر  .ألنهم أدنى مرتبة من األسقف األعظم لروما

ر جلميع دبِّ ي األرض، وهو الرئيس والرأس امل ×دون واسطة للسيد املسيح

نه جيب أ أما األساقفة فعلى الرغم من أنهم أمراء وقادة  ي كنائسهم، إتّا .الكنائس

 ،وتنفيذ شرائعه ،حتت سلطتهم، إظهار طاعتهم للبابا، واتاقتداء به ْنوعلى َم ،عليهم

ًا تا نقاش قطعّي وكان تنفيذها واجبًا ما إتّا والعمل على نشرها. وتا توجد هناك شريعٌة

املتعدي على الشريعة واملتجاوز عليها   ي أّن «اتاستشارة»و «الشريعة»والفرق بني  .فيه

 . (70)وهذا أمٌر ُمجمٌع عليه ،جيب أن ُيعاقب
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ة وشاملة جلميع الكنائس. ومن أشكال تلك والوتاية التشريعية للبابا عاّم

وتاية خاّصة الكنائس. وهذه ال الوتاية  ي توجيب األعياد على كّل الوتاية التشريعية

 . (71)آخر غريه بهذه الوتاية ع شخٌصوتا يتمتَّ ،بالبابا

نًا  ي الوصّية لإلنفاق وبإمكان البابا واألسقف األعظم أن يصرف ما كان معيَّ

ألسباب مقبولة ومحيدة؛ ألن السيد  ؛واإلحسان، أن يصرفها  ي غري ذلك  ي وجوه الرّب

 ي  التصّرف الرّب واإلحسان، حبيث ميتلك حّق رًا  ي مجيع وجوهاملسيح نّصب البابا مدبِّ

 . (72)مبقتضى احلاجة واملنفعة الروحيةوجوه الرّب 

شخص البابا هو  ّنإوطبقًا هلذه األقوال واآلراء الفقهية ليوحّنا بطرس غوري ف

الرجل الوحيد الذي ميتلك سلطة وضع األحكام وتشريعها  ي الكنيسة املسيحية؛ ألن 

ة بإمكانهم إصدار احلكم الشرعي ساقفة واجملالس اخلاّصواأل اجمللس العاّم

ن ه تبيِّءن أوامر البابا وبياناته وآراإبرتخيٍص من البابا وموافقته فقط. ومن هنا ف

ق  ي العامل املسيحي بأمر البابا كل ما يطبَّ ّنإو .احلكم الشرعي للديانة املسيحية

نظار املسيحيني الكاثوليك  ي وحكمه الشرعي يعّد نقطة اهلداية والدتالة أمام أ

أقوال الكنيسة وأفعاهلا بقيادة البابا جتاه أهل البدع واملرتدين والكافرين  العامل. إّن

سات، ونظرية الديانة املسيحية بشأن اإلساءة للمقدَّ ،ر عن احلكم الشرعي للباباتعبِّ

هي شخصية ة مسيحية، أتا ون طبيعة حكم اإلساءة ألكرب شخصّيوسعها أن تبيِّ ي و

 . ×السيد املسيح

 

×

التاريخ املسيحي،  وعلى مّر ،شّرعت الكنيسة الكاثوليكية بزعامة البابا

ة وقطعية للديانة وقد أصبحت شرعة رمسّي .ق بالبدع واتارتداد والكفرأحكامًا تتعلَّ

لقبول بها، واتاعتقاد واإلميان بها، يعّد أمرًا تازمًا على مجيع ومعرفتها وا .املسيحية

دراسة البعض من آرائهم إىل  صاراألساقفة والكرادلة والقساوسة وأتباعهم. وسوف ُي

 سات.اإلساءة للمقدَّ حولبهدف توضيح شرائع الكنيسة والبابا  ؛اتهمونظرّي

حبضور حوالي  ،الديمي 722 ي حزيران من عام  «نيقيه األول»س اجلس تأسَّ

مبا فيهم الكاثوليك  ،. ومجيع املسيحيني  ي العامل تقريبًا(77)أسقفًا 718إىل  220
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. وقد أدان (74)كس والربوتستانت، موافقون على أحكام هذا اجمللسذرثوالروم واأل

ة السيد قة بشخصّيهذا اجمللس  ي الالئحة العقائدية اليت أصدرها بعض األقوال املتعلِّ

سة للكاثوليك والرسل الذين يقولون ولعن قائليها: تلعن الكنيسة املقدَّ ،×املسيح

إىل  مل يكن خملوقًا ومن ثم جاء»و ،«مل يكن اتابن خملوقًا  ي وقٍت»األقوال التالية: 

الكنيسة تلعن أولئك الذين يعتقدون بأن  ّنأ. كما «مَده خملوق من الَعإّن»و ،«الوجود

نه كان قاباًل أأو  ة األب،من شيء آخر سوى ماهّيأو  األب، ةمن ماهّي دٌّه مستَمَقَخْل

 . (72)وكان عرضًة للتغيري والتبديل ،يطرأ عليه التغيري ألْن

يعتقد  ،ويدعى األب آريوس ،و ي اإلسكندرية كان أحد القساوسة املسيحيني

 ـ كسائر املخلوقات األخرى  ي الوجودـ نه أ ، إتّاعيسى املسيح هو كلمة احلّق بأّن

وعلى العكس من األب،  .الوجودإىل  مَديعترب كائنًا ُمحَدثًا وخملوقًا، وجاء من الَع

 ، ومّتواعتربها بدعًة ،عيسى املسيح له بداية. فأدان أسقف املدينة معتقداته هذه ّنإف

آريوس  ي  إقرار مادة عقائدية ضّد كما مّت .عزل آريوس من قبل هيئة الكنيسة

 . (76)وُلعن آريوس وأتباعه ،ةعقائد اآلريوسّيدينت . وُأ«نيقيه»اجلس 

كما أصدر اجلس القسطنطينية الثاني، والذي حيظى بتأييد مجيع 

 ْنالسابع: َم «اللعن». وجاء  ي «قرار لعن»أربعة عشر  227أصدر  ي عام  ،املسيحيني

تفصل أطباع السيد  «ِكال»لفظة  ويقصد بذلك أّن ،« ي كال الطبعني»يستخدم عبارة 

يريد من خالل هذا اتاستخدام أن يقول بأن كال الطبعني هما أو  سيح عن بعضها،امل

من كال »يستخدم عبارة  ْنالثامن: َم «اللعن»وجاء  ي  .شخصني منفصلني، فهو ملعون

، ومل يفهم هذه العبارات بالشكل «د لكلمة اهللاجملسِّ ،د الطبيعةاملتوحِّ»أو  «الطبعني

سون، بل يسعى من أجل أن خيلط الطبيعة اإلهلية واإلنسانية سها اآلباء املقدَّالذي درَّ

مل يعرتف  ْنالعاشر أيضًا: َم «اللعن»كما جاء  ي  .جوهره، فهو ملعونأو  للسيد املسيح

وأحد  ،اجلالل ورّب ،احلقيقي بأن ربنا عيسى املسيح، الذي ُصلب جبسمه، هو الرّب

 . (73)س، فهو ملعونأركان التثليث املقدَّ

ضح لنا عقائد أولئك الذين ت إدانته من قبل هذين اجمللسني تتَّخالل ما متَّومن 

التعليمات الرمسية للكنيسة  ّنإرون بهذه الطريقة. وبناء على ذلك فكانوا يفكِّ

ن عدم اتاعتقاد ببعض أن. كما ووأهل البدع ملعون .والبابا هي املعيار  ي اتاستقامة
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كان  ى وإْند لتوفري موجبات اللعنة، حّتميهِّ ×ة السيد املسيحاألوصاف لشخصّي

 ،، واإلقرار بأصول العقيدة املسيحية×مقرونًا باتاحرتام الكامل للسيد املسيح

هذه الشخصية  يقرتف أبسط إساءة حبّق ْند أن َموسائر أوصافه. وعليه فمن املؤكَّ

 . فهو ملعوٌن ،يهينهاأو  العظيمة واملقّدسة،

هي من  ،«اللعن»و ،«التكفري الكبري»و ،«ريالتكفري الصغ»حكم  كما أّن

 «التكفري الصغري»األحكام اليت كان يصدرها البابا واجملالس املسيحية واألساقفة. 

ن أ قسٍّ لكّل كان حيرم املسيحي من القيام بالشعائر. وكانت هذه مبثابة عقوبة حيّق

مات قبل أن يطلب أحد املذنبني احملكوم عليهم بهذا احلكم  يقوم بتنفيذها. ولو أّن

يكتسب  ،هذا النوع من التكفري، وحسب اعتقاد املؤمنني ّنإوُيغفر له، ف ،الغفران

، «التكفري الكبري»صفة احلكم القطعي واألبدي بالعذاب األخروي. وبالنسبة لـ 

النوع الوحيد من أنواع التكفري املستخدمة من قبل الكنيسة، فقد  يومال والذي يعّد

البابا واألساقفة فقط. وحكم أو  ن قبل اهليئات الدينية املسيحيةكان حكمًا يصدر م

أو  نوع من أنواع التعاضد القانوني التكفري الكبري كان حيرم احملكوم من أّي

 الشخص امُلكفَّر مل يكن باستطاعته اللجوء الديين مع اجملتمع املسيحي؛ مبعنى أّن

أو  ه،واملطالبة حبّق ،شخاصأحد األ احملكمة الكنسية، لتقديم الشكوى ضّدإىل 

ذا قيمة من الناحية القانونية،  ي حني أن  أن يقوم بعمٍلأو   ي املرياث، ميتلك احلّق أْن

 ة بإمكانهم مالحقته. البقّي

م ختّلى عنه مجيع رجال البالط، 998تكفري ملك فرنسا  ي عام  وعندما مّت

 ن بقيا  ي القصر خلدمتهاذن اللاكان يقوم على خدمته. والشخص ْنوتقريبًا مجيع َم

ثون عن هذا الطريق. و ي لئال يتلوَّ ؛ي من مائدة امللك  ي الناركانا يلقيان بالطعام املتبّق

 ،ن الكنيسة كانت تلعن املذنبإف ،عندما يكون اجلرم عظيمًا ،بعض األوقات

نها كانت تضيف حكمًا أه؛ مبعنى حّق ي حكم التكفري الصادر إىل باإلضافة 

 . (78)يشتمل على سلسلة من العبارات القانونية التفصيلية احلازمة والدقيقة باللعن،

أحكام اجملالس العامة قوانني كنسية لدى القانون الكنسي  كما تعّد

سات دراسة شكل املؤسَّإىل  قالتطرُّ وأحكام البابا. و ي القانون الكنسي مل يتّم

 ىوانني الكنسية حتتوي علاجموعة الق وأصول الدين وعمل الكنيسة فقط، بل إّن
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مجلة من األنظمة بشأن عالقات األقوام املسيحية مع الشعوب غري املسيحية  ي بالد 

املسيحيني، وقانون التحقيق وقمع البدع، وجلنة تضحيات الصليبيني، وقانون عدم 

سات، والكفر، وإدارة احملاكم األسقفية والبابوية، وحاتات صدور احرتام املقدَّ

تنفيذ العقوبات الصادرة من قبل وكفري واللعن والتحريم وأمر اتاعتقال، أحكام الت

وتنظيم العالقات بني احملاكم الكنسية واملدنية. وتعتقد الكنيسة  ،احملاكم الدينية

تخذ أنواع العقوبات ها ستَّوإّن .بوجوب مراعاة هذه القوانني من قبل مجيع املسيحيني

 . (79)ارتكابها ة يتّمخمالف البدنية واملعنوية جتاه أّي

م منع مبوجبه 326وأصدر اإلمرباطور ليو الثالث أمرًا  ي القسطنطينية عام  

وكانت هذه مبثابة اخلطوة األوىل على طريق حتطيم  .تعليق الصور  ي الكنيسة

وس الثاني بالدعوة لعقد اجتماٍع يرغورغاألصنام  ي العامل املسيحي. فقام البابا 

 ، ي الكنيسة ومتثاٌل كانت له صورٌة ْنر هذه الفتوى: َمللمجلس الديين، وأصد

واحلقيقة أن البابا  .عن زمرة املؤمنني فهو خارٌج ،خمالف ألصول اتاحرتام بشكٍل

 . (40)كفَّر اإلمرباطور بهذه الفتوى

، والفيض اإلهلي ،مسائل الذنب حول آراء معينة الجيوس(پ)وكانت لـ 

من قبل اجلس  ،م416دين بسببها عام ملسيح، ُأوموت السيد ا ،والتجسيد ،والتعميد

واعتربه اإلمرباطور هونوريوس  .وصادق البابا إينو سنت األول على إدانته .«كرتاج»

م 471وكفَّره البابا زاسيموس  ي رسالة له أيضًا. و ي سنة  .العقاب، مبتدعًا يستحّق

 . (41)«أفسس»اجلس دعة  ي الب ةبتهم ريگ الجيوسپأدين 

م من مجيع أساقفته العمل على 1184ابا لوكيوس الثالث  ي سنة وطلب الب

د من ق والتفّحص  ي نطاق املناطق اخلاضعة ملسؤوليتهم عن البدعة، والتأكُّالتحقُّ

مجيع األساقفة قائاًل: إىل  وخلّوها منها. وكتب ،استئصال البدع  ي دوائر مسؤوليتهم

أسقف  جيب على كّل :أقول ،ور وبالطهونيابة عن اإلمرباط ،بعد التشاور مع األساقفة

ة واحدة عام مّر األشخاص األكفاء،  ي كّلأو  عن طريق معاونهأو  ،أن يقوم شخصيًا

 ته، واليت تصل منها التقارير عادًةد النواحي التابعة ملنطقة مسؤولّي، بتفقُّعلى األقّل

أشخاص من ذوي  أربعةأو  املبتدعني ينشطون  ي تلك املناطق. وخيتار ثالثة على أّن

كان إْن فهم ويكلِّ ،م على مجيع اجلريانى إذا اقتضى األمر أن ُيقِسالصالح، وحّت
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 ،بإمكانهم، القيام بالكشف عن مكان الذين ينتهجون سلوكًا مغايرًا لإلميان

ة هؤتاء األفراد. وعلى معاونه بهوّيأو  ة للمجتمع، وإخبار األسقف األعظموللعقيدة العاّم

وإذا مل يقوموا بدفع التهمة عن . همقّرإىل  همنيمعاونه القيام باستدعاء املتَّأو  األسقف

وضعهم السابق الذي إىل  نهم رجعواأأو  ويلتزموا مبنهج الدولة وتقاليدها، ،أنفسهم

كانوا عليه، سيعاقبون مبا يصدره األساقفة من حكم بشأنهم. وإذا امتنعوا عن أداء 

. كما أمر أيضًا (42)«عَدمن أهل الِب»هم هم على أساس أّنالتعامل معإىل  صاراليمني سُي

وُحرموا  ،وطردهم من عضوية الكنيسة ،تكفريهم الذين متَّ ،بتسليم مجيع املبتدعني

 ،ولي الدولة، واجليش غري الديين، ومدراء البلداتؤمسإىل  من محاية الكنيسة،

 لو البابا  ي كّل. وكان ممثِّولني عن معاقبة املذنبنيؤني، املسولني احمللّيؤة املسوبقّي

رين  ي القضاء على املبتدعني. وقد أصدر هذه  بعزل األساقفة املقصِّنيلمكان خموَّ

 . (47)رمسي وأمٍر ،األوامر بفتوى بابوية

مه م. وبعد شهرين من تسن1198ُّوتقّلد إينو كنتيوس الثالث منصب البابا سنة 

عظم جاء فيه: الشيء الذي حيزنين أسقف أوش األإىل  منصب البابا أرسل كتابًا

أكثر من غريه هو أننا نرى  ي هذه األيام اجموعة من الشياطني الضاّلني، الذين 

وإيذاًء من  بأساليب أكثر وقاحًة ،يوقعون األفراد السّذج والبسطاء  ي أحابيلهم

س خبرافاتهم وما السابق. وتقوم هذه اجلماعة بتحريف معاني أقوال الكتاب املقدَّ

وبدورنا  .القضاء على وحدة الكنيسة الكاثوليكية...إىل  ضعونه من أقوال، ويرموني

والقضاء عليهم،  ،ي جلميع هؤتاء املبتدعنيه إليكم األمر احلازم بضرورة التصّدنوجِّ

وليتكم. ؤثوا بسبب آرائهم من منطقة مسوسيلة متاحة لديكم، وإبعاد الذين تلوَّ بأّي

أن حتّثوا امللوك والناس بهدف القضاء عليهم حبّد وبإمكانكم إذا لزم األمر 

 :من قبيل ،. ومل يؤمن الكاتاريون ببعض معتقدات الكنيسة الكاثوليكية(44)السيف

والعشاء الرباني، واملفاهيم الكاثوليكية بشأن  ،القيمة الدينية لشعائر الكنيسة

وكانوا يؤمنون  ،عيسى الناصري هو ابن اهلل نهم مل يقولوا بأّنأكما  .الربزخ والنار

 ،هو بدعٌة «املذهب الكاتاري» فقضى البابا بأّن ،(42)ة األوىلبتطبيق املسيحية احلّق

. (46)«الثعالب الصغرية اليت تشيع اخلراب  ي تاكستان»ومّساهم  ،وكفَّر الكاتاريني

الذي رفض أن حيارب الكاتاريني، ومنع إقامة  ،وكفَّر رمون السادس الكونت تولوز
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أي  ّنأوأعلن ب ،الدينية  ي مجيع املناطق التابعة له، وصادر مجيع ممتلكاتهاملراسم 

اجلهاد للقضاء إىل  ودعا .مسيحي يسيطر على هذه األراضي ستكون ملكًا حالتًا له

على الكاتاريني، ووعد مجيع املشاركني  ي هذا اجلهاد بأنه سيشملهم أمر الغفران 

حلروب الصليبية. وقام سيمون دو مونفور باهلجوم اإىل  هون، كالذين كانوا يتوجَّالعاّم

ل البابا، وانتصر على مجيع من ممثِّ بتشجيٍع ،شخص 4200جبيش قوامه  ،على املدن

باع الديانة ّتاهم ملزمون بموا على أّنن ُيقِسأر أهالي املدن املفتوحة باملعارضني، وخيَّ

 ،ويقول كايساريوسكمبتدعني.  ،السيف يسلموا رقابهم حلّدأو  الكاثوليكية،

هل جيب  :ل الباباراته: عندما ُسئل آرنو ممثِّ ي مذّك ،«هايسرباخ»راهب أهالي مدينة 

هو  ْنقتلوهم مجيعًا؛ ألن اهلل يعلم َمااتامتناع عن قتل الكاثوليك أم تا؟ أجاب قائاًل: 

 . (43)على احلّق

 ،ينو كنتيوسإإىل  رسالة م،1209 ي متوز سنة  ،«آليب»ل البابا  ي وكتب ممثِّ

، وهي إحدى قواعد الكاتاريني اليت «بزية»شرح ما حصل  ي مدينة إىل  ق فيهاوتطرَّ

ابتليت باحلرب الصليبية، فقال: بدأ اهلجوم، وارتفعت األصوات: استعدوا للقتال! 

 ،ر رجالنا اخلنادق واجلدرانَبثالث ساعات َعأو  استعدوا للقتال! وخالل ساعتني

 ،عمرأو  جنسأو  مقام من أّي ،، ومل يرمحوا أحدًا«بزية»وسيطروا على مدينة 

 ،السيف، وارتكبوا مذحبة كبرية وعرضوا أكثر من عشرين ألف شخص على حّد

ل غضب اهلل الذي حّل باملدينة بهذه وأحرقوها، وهذه النار كانت متثِّ ،ونهبوا املدينة

إحدى قواعد  ، وهي«بروم»الطريقة املدهشة. ونفس هذا املبعوث كتب من قلعة 

ني قلعوا أعني أكثر من احملاربني الصليبّي ّنإإينو كنتيوس خيربه: إىل  ،الكاتاريني

شخص منهم  وتركوا لكّل ،مائة شخص من املدافعني عن املدينة، وقطعوا أنوفهم

ألعدائنا. وكان البابا إينو  ة حياتهم أضحوكًةعينًا واحدة فقط، لكي يصبحوا بقّي

 له بعثها ون، وأخذ يشيد بهم  ي رسالٍةقام به اجاهدوه الصليبّيكنتيوس مسرورًا ملا 

أعدائه  الذي اقتلع وقمع ألّد ،يقول فيها: احلمد والشكر هلل ،سيمون دومونفورإىل 

 . (48)بهذه الصورة القاسية واملدهشة على أيديكم وأيدي اآلخرين

ن تديُّ إّن البابا إينو كنتيوس من مشال فرنسا يقول:إىل  وكتب أحد القساوسة

ليس فقط حلرق  ،ين بأمجعهمًا أصبحوا فيه مستعّدالناس  ي هذه البالد بلغ حّد
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بأنهم  ى القيام حبرق الذين ُيظّن، بل حّتاألشخاص الذين هم من زمرة املبتدعني عالنيًة

 . (49)من املبتدعني بالنار أيضًا

موا بأن ُيقِسولي الدولة ؤكّلف البابا إينو كنتيوس الثالث مس م1212و ي سنة 

الذين حكمت عليهم الكنيسة بالعقوبات  ،بالقضاء على مجيع املبتدعني»ًا رمسّي

 . (20)، وبغريه سيحكم عليهم جبرمية البدعة« ي املناطق التابعة هلم ،املنصوص عليها

ذت بأمر البابا هذه املواجهة واحلرب الدموية املعلنة على املبتدعني، واليت ُنفِّ

م احلكم القاسي لإلساءة للسيد وضوح على ِعَظ بكّل تدّل ليه،وقيادة ممثِّ

ومن خالل هذا املستوى من التعامل مع بعض اآلراء املتباينة مع الكنيسة،  .×املسيح

اإلساءة للسيد   يضح لنا طبيعة احلكم ي القاسي هلا، تتَّهذا التصّدإىل  والذي قاد

اليت  ،املصداق الواضح للبدعة يعّد ،وسّبه ،×اإلساءة للسيد املسيح . إّن×املسيح

أوامر  النظر عن فهمه هلا. وانطالقًا من أّن مسيحي، بغّض ق بها كّلمل يلبث أن يصدِّ

نان الشريعة، ويشغالن موقع الشارع وأنهما يبيِّ ،ة على املسيحينيالبابا وفعله يعّدان حّج

امر البابا ن أوإس  ي الكنيسة الكاثوليكية، ويتصّدى لتشريع األحكام، فاملقدَّ

الرابع،  «تاتران»ة وحكمًا شرعيًا. و ي اجلس بناًء على ذلك حّج وأقواله وأفعاله تعدُّ

، تناول أكثر من (21)م1212با إينو كنتيوس الثالث سنة الذي انعقد بدعوة البا

ي هلا وقمعها. وكيفية التصّد ،أربعمائة أب ديين بارز واألساقفة موضوعة البدعة

الذين يرفضون  ،أهل البدع منالنفي ومصادرة األموال  جمللس على أّنفقوا  ي هذا اواتَّ

منع إىل  صارل عقوبة مناسبة ومقبولة. وجيب أن ُيتعاليم الكنيسة، متثِّإىل  العودة

هلم أن يصبحوا أعضاًء  ي  املبتدعني من العمل  ي الوظائف احلكومية، وتا حيّق

كم بصفة شاهد، وتا ميكنهم كتابة هلم احلضور  ي احملا اجلس املدينة، وتا حيّق

 . (22)وتا أخذ املرياث ،ةالوصّي

ت من القوانني صرامًة لسحق اجلماعات املبتدعة هي القوانني اليت أقّر وأشّد 

ر مبوجب هذه القوانني تسليم م. وتقر1279َّـ  1220قبل فريدريك الثاني خالل األعوام 

لكي حيرق  ؛يةاحلكومة احملّل إىل حتكم عليه الكنيسة جبرمية البدعة ْنَم كّل

بدتًا  ،دبالنار. وإذا ندم هؤتاء األفراد على ما اقرتفوه فسُيحكم عليهم بالسجن املؤبَّ

ربائهم من إعادة ومنع أق ،لة بتخريب بيوتهممن احلرق بالنار... وكانت السلطات خموَّ
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 . (27)بنائها وترميمها

ها فردريك عام يت أقّرالتاسع القوانني ال رگوريوسگضّم  م1271و ي عام 

األحكام الكنسية. ومنذ ذلك التاريخ وافقت إىل  بشأن التعامل مع املبتدعنيم 1224

ومل يعلن  ،نه إذا قال أحد األشخاص بالبدعةأمن الكنيسة واحلكومة على  كلٌّ

هم الذين تصدر حبّق ،. وامللحدين(24)جرمية تستوجب املوت عمله هذا يعّد ّنإتوبته، ف

عوا ملالحقة هذا القبيل من قبل احملاكم الشرعية، جيب أن خيَضمن  أحكاٌم

 . (22)لغرض معاقبتهم ؛ةاحملاكم العرفّي

خذت الكنيسة رمسيًا املوقف التالي، وهو أن املبتدعني م اّت1222و ي عام  

عدامهم إل ؛السلطات احلكوميةإىل  تسليمهم الذين ميتنعون عن إظهار ندمهم يتّم

بفتوى من البابا على  ،قة على هذه السياسة، واتاعرتاف بها رمسيًات املصادحرقًا. ومّت

وضع عقوبة املوت كعقوبة للمبتدعني غري النادمني. كما وافقت هذه الفتوى أيضًا 

 . (26)ه بهمعلى استخدام التعذيب كوسيلة للحصول على املعلومات من املشتَب

فيه: حنن نكفِّر  م أمرًا جاء128وأصدر البابا نيكوتاوس الثالث منذ عام 

إدانة هؤتاء  ياتهم وعناوينهم ـ. وعندما تتّمونلعن مجيع املبتدعني ـ مهما كانت مسمَّ

 ،يعلن توبته بعد اتاعتقال ْنالقاضي. وَمإىل  األفراد من قبل الكنيسة جيب تسليمهم

أو  يؤوي املبتدعني ْنن مدى احلياة. وكّل َمسَججيب أن ُي ،وطالب بعقوبة الكّفارة

 ْنَم يساعدهم جيب أن يعاقبوا بالتكفري واللعن كمبتدعني. وكّلأو  فع عنهميدا

هم من بأّن ة عام ويوم واحد جيب أن ُينفى. والذين ُيظّنكان ُمكفَّرًا وملعونًا ملّد

 املبتدعني إذا مل يكن بوسعهم القدرة على إثبات براءتهم وعدم ارتكابهم الذنب سيتّم

ة سنة على أعناقهم سينظر إليهم ق التكفري واللعن ملّدتكفريهم ولعنهم. وإذا بقي طو

  ي أّي بهم. وليس هلؤتاء األفراد احلّق هم اخلاّصءوسينالون جزا ،نونهم مبتدعأعلى 

يسمح هلم القيام مبراسم التكفني والدفن طبقًا  ْننوع من أنواع اتاستئناف... وَم

ى موافقة الكنيسة على ى حيصل علللشعائر املسيحية سيحكم عليه بالتكفري، حّت

إذا أخرج األجساد  أحسن وجه. وأمثال هذا الشخص لن حيظى بالعفو والصفح، إتّا

فرد تنفيذ هذا  وألقاها بعيدًا... وإذا عصى أيُّ ،املودعة  ي القرب بيده من حتت الرتاب

وكذا  ،يساعدهمأو  يؤويهم وحيميهم ْنَم الواجب سُيكفَّر. ليس للمبتدعني وكّل
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وليات الكنيسة. وبهذه ؤ ي التصّدي ملس فاهلم جليلني تاحقني، ليس هلم احلّقمجيع أط

 . (23)ولألبد ،الطريقة سنحرم مجيع هؤتاء األفراد من عوائدهم

ن  ي هذا األمر البابوي، والذي يأتي مبنزلة احلكم ل والتمعُّومن خالل التأمُّ

. وأصدر البابا ×سيحضح لنا متامًا طبيعة عقوبة اإلساءة للسيد املاإلهلي، تّت

استخدام إىل  وأقّر اللجوء ،م فتوى أدان فيها املبتدعني1762وريانوس اخلامس سنة أ

ولني عن تفتيش العقائد، وقضى بتخصيص عقوبة املوت ؤالتعذيب من قبل املس

 . (28)للمبتدعني غري النادمني

 مارتن تكفريإىل  ،م1220عام  حزيران من 12بتاريخ  ،وبادر البابا ليون العاشر

جلسنا على الكرسي  الثالث  ي مرسوم أصدره: منذ أْن ولپ. وكتب البابا (29)لوثر

وتطهريه من  ،على ازدهار اإلميان الكاثوليكي ،منذ البدء ،نيالرسولي كنا حريص

أحضان الكنيسة إىل  هم باحليل الشيطانية جيب أن يرجعواىإغوا البدع. فالذين متَّ

ومزق رداء  ،شري نشر املزيد من البدعة بني املؤمننيعدو اجلنس الب ووحدتها. إّن

السيد املسيح. و ي هذه الرسالة عّين جيوفاني بيرتو كرافا رئيسًا حملكمة تفتيش 

العقائد، وكتب بشأن واجباته يقول: جيب عليه وعلى مرىوسيه القيام باستجواب 

هموا ك الذين اّتمجيع األفراد املنحرفني عن سبيل اهلل واإلميان الكاثوليكي، وكذل

غري مباشر، أو  بشكل مباشر ،واخلواّص العواّم ،همىبالبدعة، هم وأتباعهم وشركا

وتقام عليهم  ،همونعن طريق حماكم التفتيش. وجيب أن يسجن اجملرمون واملّت

م عليهم كمجرمني جيب هم. والذين ُيحَكى يصدر احلكم النهائي حبّقحّت ،الدعوى

أ يتجّر ْنني اجلزائية. وبعد تنفيذ عقوبة املوت ُتباع أمواهلم. وَمبوا طبقًا للقوانأن ُيعاَق

. ويرى (60) بطرس وبولسنيسعلى منع هذا األمر سيواجه غضب اهلل تعاىل والرسل املقّد

ض ه عندما يتعرَّأّن ،الذي أصبح فيما بعد البابا باولوس الرابع ،جيوفاني بيرتو كرافا

خاذ اإلجراءات اّتإىل  جائز، بل جيب اللجوء تأخري غري أّي ّنإخطر فإىل  اإلميان

شخص القيام  . وتا ينبغي ألّيدة واجلاّدة  ي حالة بروز أدنى شّكاتاحتياطية املشدَّ

فرقة كانوا  بتلويث امسه ومسعته، من خالل تهاونه وتساحمه مع املبتدعني ـ ومن أّي

ما يكفي من  معُتأبي كان مبتدعًا جل ة مع أتباع كالوين. وقال: لو أّنوخباّص ،ـ

 . (61)احلطب لكي أحرقه
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، أدين من قبل احملكمة الشرعية لتفتيش سباني بروتستانيتإدييغو دواوسدا 

ولي احملكمة ؤوأودع السجن. وجاء  ي احلكم الصادر من قبل مس ،العقائد البابوية

عة هم ارتكب جرمية البداملتَّ أّنإىل  لناتفتيش العقائد توصَّ وولؤه: حنن مسحّق ي 

س،  ي احلاتات املذكورة أدناه. وجاء  ي بقية واتارتداد عن الدين الكاثوليكي املقدَّ

قرار احلكم دفاعه عن الراهب الشرير املبتدع املنبوذ مارتن لوثر، واجالسته 

عن  ودفاعه عنهم، ويقول القرار: ُنعلن أن دييغو دواوسدا مبتدع ومرتّد، للمبتدعني

ه اشرتى حكم التكفري، ّنأوالدين املسيحي، و ،ساملذهب الكاثوليكي املقدّّ

خلزانة السلطة، اعتبارًا من  أمواله هي ملٌك حياته. ونعلن أّن ي ومصادرة مجيع أمواله 

 ؛السلطة العرفيةإىل  الدين، وحنيله اليوم الذي ارتكب فيه هذه اجلرائم ضّد

 . (62)()إلعدامه

وتعين  ،«يزيسيونغنأ»ا: هم ،ت املصادقة على منصبنيمّت «ترنت»و ي اجلس 

وتعين فهرس بالكتب  ،(Index) «ندكسأ»و ؛املرتدين احملكمة النهائية للحكم حبّق

 ،لو الكنيسةواليت راقبها ممثِّ ،خطرًا على اإلميان واألخالق الكاثوليكية اليت تعّد

 . (67)وا قراءتها على أعضاء كنيسة روماومنع

م. وأعلن البابا ليون العاشر: تا 1229م  ي روما عا «الفهرس البابوي»إعداد  ومّت

يساعد على أو  مقالة أخرى،أو  كتاب شخص  ي املستقبل القيام بطبع أّي ألّي حيّق

عد حصوله على تأييد ب أسقفية أخرى، إتّاأو  مدينة  ي أّيأو  ذلك، سواء  ي روما

غريهم من أو  األساقفةأو  س  ي روما،رئيس القصر املقدَّأو  قام الباباّموموافقة قائ

م 1231األسقفيات األخرى. و ي سنة أو  األشخاص ذوي الدراية العلمية،  ي املدن

ل إدارة منفصلة والذي كان ميثِّ ،«اجمع الفهرس»اخلامس  پيوساستحدث البابا 

لإلشراف على الفهرس. وكان جهاز حماكم التفتيش يراقب نشر الكتب الضاّلة 

 ،فنيائمة الفهرس البابوي. ومنعت كتب بعض املؤلِّقإىل  املخّربة. ودخلت آتاف الكتب

وبوكاتشيو. كما نشرت قائمة رمسية  ،يآرامسوس، سافوناروتا، ماليا فول :من قبيل

 . (64)م1948عام  «سةالدائرة املقدَّ»جديدة من الكتب املمنوعة، من قبل 

قراءة الكتب  أّن ، ي كتابه  ي فقه املسيحية ،غوري طرسبويرى يوحنا 

ره بها؛ ألن تلك ره وتأّثُيؤَمن عدم تضّر ْنى بالنسبة مَلحّت ،مة حراٌمنوعة واحملّراملم
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 ،د مثان مجعيات من مجعيات الكنيسة الروميةالكتب تعّرض املرء للخداع. ويعدِّ

قني ، حيث يقوم فيها فريق من العلماء واحملقِّ«ندكس والفهرسأ»وإحداها هي مجعية 

اآلداب أو  دخال الكتب اليت تتنافى مع الدينبهدف إ ؛بفحص الكتب وتأشريها

يلحق الضرر باملؤمنني،  ي قائمة الكتب  يكون فيها شيٌءأو  احلسنة املقبولة،

مُّ منه رائحة البدعة يدخل الالئحة املمنوعة. وأحيانًا يعرب كتاب ُتَش مة. وكّلاحملرَّ

املمنوعة. وتدخل قائمة الكتب  ،براءته من بعض الكتبعن أسقف روما األعظم 

ويصبح لزامًا على املؤمنني اتامتناع عن مطالعة كتب القائمة املمنوعة، كامتناعهم 

عن تناول الطعام املسموم. فهو ُيفيت بعدم جواز طبع الكتب اليت حتمل من جهة أمورًا 

دة بيعًا ها من جهة أخرى جتلب الفساد. وتا جيوز التعامل بالكتب املفِسدة، ولكّنجيِّ

للعلماء القادرين على الوقوف على احنراف هذه الكتب وضالهلا، ومن ثّم  وشراًء، إتّا

إىل  وإعادتها ،وتأجريها ،كشفها والرّد عليها. كما تا جيوز هبة الكتب الفاسدة

 . (62)مالكها

ة السيد الكتاب الذي حيمل أبسط إساءة لشخصّي ومن هنا أصبح واضحًا أّن

ه ءبيعه وشرا مة حتمًا، وأّناملمنوعة واحملرَّ سة سيدخل تائحة الكتباملقدَّ ×املسيح

 لبابا واجمللس الكنسي العاّمإىل اكون حرامًا. وباإلضافة ته وقراءته سءوتأجريه وإهدا

ن عموم الناس واألساقفة والعلماء املسيحيني حاربوا أيضًا البدعة واتارتداد إف

 . ×ة اإلساءة لعيسى املسيحوخباّص ،والكفر

من أقوى   ي القرن امليالدي الثاني إيرنه يعّد «ليون»وكان أسقف مدينة 

. (66)البدعة هي احنراف عن الكتب املقّدسة وقانون اإلميان املخالفني للبدعة، ويرى أّن

ولطاملا كان يقوم بنفسه بقتل املبتدعني أمام املأل بدون حماكمة، وقبل أن تتخذ 

الكنيسة تبالغ  ي  ّنإجراء رمسي. وكان املؤمنون يشتكون من أ الكنيسة أّي

التسامح مع املبتدعني. و ي بعض األوقات كانوا خيطفون املبتدعني من أيدي 

م قام األسقف سواسون 1114ون حراستهم. و ي عام الذين كانوا يتوّل، القساوسة

بسجن بعض املبتدعني، بينما كان هو بعيدًا عن مقّره. وخوفًا من تعامل القساوسة 

تلٍّ من إىل  وأخذوا املبتدعني عنوًة ،لناس بكسر أبواب السجنولني قام ا معهم بلطٍف

القساوسة عندما يتظاهرون  ّنإ :دوبروئي پريوأحرقوهم أحياًء. وعندما قال  ،احلطب
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هم أحرقوا عدة وأّن ،س يكذبونة جسم عيسى  ي مذهب القربان املقدَّبقلب ماهّي

 . (63)الناس بقتله عند الصباح صلبان  ي يوم اجلمعة الذي صلب فيه السيد املسيح، قام

. كما يرى (68)األشرار إتّا ×ه تا يبغض عيسى املسيحويرى جيمس هوكس أّن

عمدًا سينتظره مستقبل  ×يرفض دعوة السيد املسيح ْنَم فلويد فيلسون أيضًا أّن

سيواجه مصريًا حمزنًا،  ،وميتنع عن القبول به ،×تا يقبل السيد املسيح ْنوَم ،حمزن

 . (69)من املزايا اجملانية اليت مينحها اإلجنيل لإلنسان وحيرم نفسه

 

كمحور اعتمدت الشخص كمحور  «والقانون النّص»قبل أن تعتمد املسيحية 

ن إإذ  ؛ة ي بنائها. والدين املسيحي يعّد من أكثر األديان اعتمادًا على عنصر الشخصّي

إن الديين، حبيث  ه متغلغلة  ي النّصوشخصيته وأوصاف ×تاريخ حياة السيد املسيح

س يتحّدث عن . وكتاب اإلجنيل املقدَّ(30)منها يعّد إنكارًا للديانة املسيحية إنكار أيٍّ

اإلجنيل  ي احلقيقة هو عبارة عن شرح لألحداث اليت و .(31)×ابن اهلل عيسى املسيح

ناجيل األربعة أكثر من ربع ما جاء  ي األ ّنأ. كما (32)×وقعت  ي حياة السيد املسيح

 . وانطالقًا من أن(37)×يتعلق بتفاصيل قضية األسبوع األخري من عمر عيسى املسيح

قة حبياة السيد األساسية للمسيحية هي نفس األركان والقضايا املتعلِّاألصول 

إساءة لثوابت الديانة املسيحية تعّد  ي الواقع إساءة لعيسى  أّي ّنإف ×املسيح

تعّد كذلك إساءة للديانة املسيحية. و ي  ×عيسى املسيحإساءة ل ، وأّي×املسيح

سات  ي الديانة املسيحية، وصحيفة أعمال هذه احلالة ميثل تاريخ الدفاع عن املقدَّ

ل  ي الواقع تاريخ املسيحيني  ي مواجهة املبتدعني واملرتدين والكافرين واملسيئني، ميثِّ

ة السيد املسيح املقّدسة، خصّيقضية اإلساءة لش  ياألحكام والعقوبات الصادرة 

س الديانة وتعكس مبجملها السّنة املسيحية  ي التعامل مع قضية اإلساءة ملؤسِّ

ما جيري تطبيقه بشأن اإلساءة للحواريني وتالميذ  كّل ّنإاملسيحية. وبناًء على ذلك ف

، واألحكام والقوانني والعقوبات املقّرة بشأن اإلساءة (34)ورسله ×عيسى املسيح

ل  ي الواقع ما ميثِّة مجيع ما حصل  ي أروقة حماكم التفتيش، إّن، وخباّص(32)لبابال

  ي الديانة املسيحية.  ×للسيد املسيح ،هانةوعقوبة توجيه اإل ،حكم اإلساءة
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×

زمن  ذمنين والكافرين واملسيئني وحماربتهم بدأ التصّدي للمبتدعني واملرتّد

. و ي الوقت الذي كانت إىل اليومًا زال مستمّر وما ،ورسله ×السيد املسيح

ظهرت  (36)با والعامل املسيحيول أقوى سلطة  ي أورالكنيسة بزعامة البابا متثِّ

والسّنة  (33)سالكتاب املقدَّإىل  استنادًا ،حمكمة تفتيش العقائد الكنسية

ينوكنتويوس إرمسي من البابا  بأمٍر ،ر ي بداية القرن الثالث عش ،(38)املسيحية

سة كنيسة مؤسَّإىل  تطويرها ي التاسع مّتغوريغروبدعٍم وتأييٍد من البابا  .(39)الثالث

. واستمرت هذه الدوائر العمالقة (80)نيذات سلطة ونفوذ كبريين واستثنائّي ،عاملية

ى أواخر القرن ًا، حّتات اهلائلة للكنيسة أيضتواصل أعماهلا باإلمكانّي زة متامًااجملهَّ

ها احنسرت أّن . إتّا(81)باتاستعانة بسلطة البابا ،الثامن عشر، بصورة علنية وشاملة

. وواصلت حمكمة تفتيش (82)بسبب ضعف السلطة الدنيوية للكنيسة والبابا ؛تدرجييًا

 .ة، من خالل التوجيه واإلشراف املباشرين للباباالعقائد مهامها  ي هذه القرون السّت

 ،(87)م منصب بابا الكنيسة الرومية والفاتيكانتسلَّ ْنل هذه املدة وافق مجيع َموخال

ووافقوا أيضًا على كيفية  .على مبدأ تشكيل احملكمة ،شخصًا 36والبالغ عددهم 

سجل  ّنإولطاملا أعلنوا عن دعمهم ومؤازرتهم هلا. وبناًء على ذلك ف .تعامل احملكمة

ًا للكشف عن النظرية لوكها يعّدان مصدرًا هاّمهذه احملكمة الشرعية الدينية وس

وعقوبة املسيئني  ،ي احلكم الشرعيسات، وتقّصالدفاع عن املقدَّ  ياملسيحية 

ما حصل  كّل ّنإلشخصية السيد املسيح املقّدسة. وطبقًا لنظرية الشخصنة املسيحية ف

 ولكّن .×املسيح السيدنهج الدفاع عن مبما   ي هذه احملكمة كان يرتبط بشكٍل

ت معاقبتهم من هة للمحكومني، والذين متَّما جاء  ي تائحة اجلرائم والتهم املوجَّوفق 

 ×جرمية اإلساءة للسيد املسيح قبل حمكمة تفتيش العقائد املقّدسة، جند أّن

 . (84)العقوبات أشّد فيهاكانت من أكرب اجلرائم وأخطرها، وصدرت 

 ،والتعذيب ،السجن :من قبيل ،يلةدة والثقتنفيذ العقوبات املشدَّ كما مّت

ة السيد والربط على الصليب، على جرمية اإلساءة لشخصّي ،واخلنق، واحلرق حّيًا

 . (82)سةاملقدَّ ×املسيح
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إيطاليا ومجيع   يخالل فرتة احلكم املطلق للبابا والكنيسة الكاثوليكية 

األجواء املالئمة للتعبري عن وجهات النظر، وتنفيذ عقوبة اإلساءة  رتبا توفَّوأحناء أور

وتنفيذه من قبل البابا ، نشر حكم الديانة املسيحية و ي تلك املرحلة مّت .ساتللمقدَّ

وسرية البابا  ي ذلك  ،. ويعترب تاريخ الكنيسة الكاثوليكيةوالكنيسة، بشكل عليّن

سات هانة للمقدَّمن خالله على حكم اإلموثوقًا وكبريًا للوقوف  الوقت، مصدرًا

نوع من أنواع  ل أّين على حتمُّياملسيحية. ومل يكن البابا والفاتيكان والكنيسة قادر

 ي عصر هيمنتهم وسلطانهم. وطبقًا للشواهد والوثائق  ×د املسيحاإلساءة للسّي

كانت تعّد  ×هة للسيد املسيحأدنى إهانة موجَّ ّنإالكثرية املتبقية من تلك احلقبة ف

هانة بأشد تواجه بعقوبة املوت القاسية، ويعاقب مرتكب اإل ،كربى للغاية جرميًة

نوع من الفرضيات  انتقاد الكنيسة واتاصطدام معها، وتقديم أّي أّنصيغة. كما 

رات واملعتقدات الرمسية للكنيسة، بل وحتى واملتباينة مع التصوُّ ،والتفسريات اجلديدة

وإبداء وجهات النظر العلمية غري املنسجمة مع تفسري  ،ث العلميةاتاخرتاعات واألحبا

، ل إهانة للكنيسة الكاثوليكيةها متثِّّنأس، ُينظر إليها على الكنيسة للكتاب املقدَّ

 . (86)ة وحزمشّد ي هلا بكّلالتصّد ، ويتّم×وإساءة لرأسها عيسى املسيح

، ومكانته ×سيحجتسيدًا لقدسّية عيسى امل ؛البابا الذي كانت قدسّيته

نه أ، كان ُينظر إليه على ×ته كانت هلا جذور  ي هيبة املسيحوسلطته وحيثّي

عدم  عقوبة شديدة. إّن اجرمًا عظيمًا ذ عّدتاإلساءة إليه  كانتو .عن اخلطأ معصوٌم

ن الرأس احرتامًا له، واتاعرتاض على عوعدم رفع القبعة  ،القبول بسلطة البابا

ب عليها العقوبة، ترتتَّ ،×ّد إهانًة لنائب عيسى املسيحَعاده، ُيصالحيات البابا وانتق

جبرمية إهانة  ؛ومت إعدامهم ،كم عليهم باملوتالكثري من املسيحيني ُح ّنإحبيث 

 . (83)البابا

وأفول سلطة الكنيسة، واحنسار نفوذها  ،إثر عصر التجديد والثورة الفرنسيةو

تفتيش العقائد، وتالشي أحّقية رأي البابا  الواسع  ي العامل الغربي، وانهيار حمكمة

تنّفذ  على أْن ٍذ. ومل تُعْد الكنيسة قادرًة بعدئرت الظروفوالكنيسة ومكانتهم، تغيَّ

الوضع اجلديد  ن املسيحية  ي ظّلكما كانت تفعل  ي السابق. ومل تتمكَّ ،أحكامها
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 اإلطالق. إّنعلى  ،كما كانت  ي السابق ،ساتمن التصدي ملسألة إهانة املقدَّ

ل العامل األساسي هلذا وضعفهم أيضًا، ميثِّ ،إضعاف مكانة الكنيسة والبابا عامليًا

سات، انعكاسات املمارسات القاسية للكنيسة  ي الدفاع عن املقدَّ أّن التقصري. إتّا

والسلوك غري املنطقي وغري املعقول للكنيسة  ي القرون الوسطى، وعصر تفتيش 

ن يشعر زعماء الكنيسة باخلجل واتاستحياء؛ حبيث اضطر أإىل  تالعقائد أيضًا، أدَّ

إىل  هوالتوجُّ ،التظاهر برفض العنفإىل  ،الظروف املستجدة  ي ظّل ،الفاتيكان معها

هذا الوضع اجلديد واملرحلة اجلديدة قامت  خيتلف عن املاضي. و ي ظّل ي أسلوٍبتبّن

ة تصدر  ي نطاق سلطتهم ونفوذهم داخل إساء ي ألّيوالبابا أيضًا، بالتصّد ،الكنيسة

ض واإلساءة للبابا والكارديناتات نوع من أنواع التعرُّ سات املسيحية، واعتبار أّياملؤسَّ

هانة م، مبثابة توجيه اإل1929 ي عام  «تا ترانو» ي معاهدة  ،والقساوسة، قوتًا وفعاًل

سات الكنيسة ي داخل مؤسَّالتصّد ومّت .(88)وعدم اتاحرتام لشخص امللك نفسه

وتستند  .جاّد ما يعترب إهانًة للبابا والكنيسة والقساوسة بشكٍل والفاتيكان لكّل

ىل قاعدة حماربة إ، ×انتساب البابا والكنيسة لعيسى املسيح  ي ظّل ،هذه احملاربة

ه  ي عصر سيطرة الكنيسة ضح من خالل ذلك أّن. ويتَّ×اإلساءة للسيد املسيح

شخص على توجيه  مل جيرى أّي ،باوتفتيش العقائد على أوروسلطة حمكمة  ،وقوتها

 واليوم أيضًا تا ميتلك أّي .، هذا من جهة×إهانة صرحية وواضحة للسيد املسيح

م من املمكن أن ُيقِد ولكْن .سات الكنيسة كذلكشخص هذه اجلرأة داخل مؤّس

نوع من  أّي عن أّن بعض األفراد على اإلساءة للبابا والقساوسة. ومن هنا فقد مت اإلعالن

جرمية  ّدَعوحبجة اإلساءة لنائب السيد املسيح، ُي ؛أنواع اإلساءة للبابا والقساوسة

 حماربتها. إىل  وسيصار ،دةذات عقوبة مشدَّ ،كربى

 ي اجمللسني األول  ،«عدم خطأ البابا»و ،«العصمة»إقرار موضوع  ومنذ أن مّت

أو  مل يقبل به ْنَم ت حماربة كّلمتَّواكتسب صفته الرمسية،  ،والثاني للفاتيكان

خ الكنيسة البارز . مؤرِّ×ل عيسى املسيحة، حتت عنوان إهانة ممثِّوبقّو ،انتقده

. (89)ثر ذلكإرد من الكنيسة وُط ،رفض القبول بنظرية العصمة دولينگر يگنازونإ

دة  ي الكنيسة ( حركة اجدِّم1907ـ  1838وظهرت  ي عهد ليون الثالث عشر )

ن رفضا نظرية اوجورج تريل، اللذ ،الفريد لوبيزي :وليكية، وكان من قادتهاالكاث
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 .قادتها وأصدر عقوبة الطرد حبّق ،فأدان البابا هذه احلركة التجديدية .عصمة البابا

من خالل مرسوم آخر  ،هذه احلركة م ضّدَسكما ألزم رجال الدين املسيحيني بالَق

بسبب  ؛كاثوليكي، ولكْن ن لوزاي قسٌّ. الفريد نيوم(90)هذا اخلصوص ي أصدره 

 م1908مساعيه لضمان حرية إجراء األحباث التارخيية  ي الكنيسة، عوقب سنة 

م صدرت القائمة الرمسية اجلديدة بعناوين الكتب 1948. و ي عام (91)بالتكفري

وكان  إىل اليوم.سة، وتا تزال سارية املفعول املمنوعة من قبل إدارة الفاتيكان املقدَّ

ت م مت1931َّ. و ي عام (92)ساتالسبب الرئيس ملنع تلك الكتب هو اإلساءة للمقدَّ

وتاريخ  ،الذي أصدر الكثري من الكتب عن الكنيسة ،حماكمة كارل هانس دشنر

. وطريقة تعامل الكنيسة (97)جبرمية اإلساءة واتافرتاء على الكنيسة املسيحية ؛املذهب

منوذجًا بارزًا على  يعدُّ القرن العشرين  ي كونگالكاثوليكية والبابا مع هانس 

ها إساءة للسيد املسيح. و ي ّنأبدعوى  ؛نوع من توجيه النقد للبابا حماربة الفاتيكان ألّي

وشارك  ،صبصفة متخصِّ من قبل البابا كونگم ُعني هانس 1962إىل  1962األعوام 

بسبب انتقاده  ؛ولكْنفًا، ًا متطرِّ. لقد كان مسيحّي(94) ي اجمللس الثاني للفاتيكان

تدريس إهليات  وكرسّي ،قيل من الكنيسة الكاثوليكية، ُأ«عصمة البابا»لنظرية 

 . (92)الكاثوليك

ث السيد حسن رحيم ش حتدَّهـ.1782سنة  ×و ي يوم عيد ميالد السيد املسيح

 ي طهران حول موضوع  ×إبراهيم زغدي  ي املراسم اليت أقامتها كنيسة النيّبأ پور

املائة حول  ي اليت متركزت بنسبة تسعني  ،. وأشار  ي هذه الكلمة« ي القرآن املسيح»

بعض أوجه إىل  ،وّدي وبشكٍل ،تبيني الوجوه املشرتكة بني اإلسالم واملسيحية، أشار

 ،ثر هذه الكلمة أقال الفاتيكانوإالتباين بني اإلسالم واملسيحية  ي معرفة املسيح. 

الباكستاني  وكذلك القّس ، ي سفارته  ي طهرانالرجل الثاني ، بزعامة البابا

 . (96)×إبراهيم ول عن تنسيق شؤون القساوسة  ي كنيسة النيّبؤاملس

  

ومفهومها  ي الشريعة املسيحية، وبناًء على  «السّنة»ل  ي تعريف من خالل التأمُّ

ضحت ن اتَّأ اعتقاد املسيحيني الكاثوليك بضرورة استمرارية السّنة وتطويرها، وبعد
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ووجوب قبوهلا من قبل  ،ية السّنة املسيحية وُحّجيتها، وضرورة اتاعتقاد بهادرجة أهّم

ن اإلساءة للسيد إ :النتيجة التالية، وهيإىل  مجيع املسيحيني  ي العامل، خنلص

 .واللعن ،تستوجب احلكم عليها بالتكفري الكبري ،تعّد جرمية كربى ×املسيح

للسيد املسيح يعترب  فيه إساءٌة ُدِركتاب َت أّي احلرق والقتل. وإّنوعقوبتها الدنيوية هي 

 وممنوٌع وقراءتها حراٌم، مًا،ْراليت يعّد طبعها ونشرها ُج ،من الكتب الضاّلة واخلطرة

على أعضاء الكنيسة. و ي السرية اليت سارت بها املسيحية احلاكمة  ي عصر هيمنة 

ى، واحملكمة العاملية املسيحية لتفتيش الكنيسة الكاثوليكية  ي القرون الوسط

ومارست أعماهلا بإدارة البابا زعيم  ،العقائد، واليت ظهرت على أساس السّنة املسيحية

هي  ×قرون، كانت عقوبة اإلساءة للسيد املسيح ةة سّتاملسيحيني الكاثوليك ملّد

 هم وإعدامهم.حرق ومّت ،العقوبات وعوقب املسيئون للسيد املسيح بأشّد .املوت دائمًا
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 القرآن يف االستنباط الفقهي دور 

  أوموججا إلمام اخلميينا
 

 

اسم القرآن الكريم الكالم  ي املصادر العلمية لالجتهاد والفقه، ومن يتصّدر 

نا مل نلحظ مثل هذه الصدارة لكّنو .واإلمجاع ،والعقل ،ثم يأتي احلديث عن السّنة

د بعض اآليات كل ما نشاهده اجّر واألولوية لذكر القرآن  ي العمل الفقهي، بل إّن

اليت تذكر من باب الترّبك والُيمن، وليس اتاستدتال واتاستنباط  ،القرآنية الكرمية

حمصورًا  ي نطاق آيات معدودات. ومل ، وسيبقى ،حبيث أصبح الفقه ، ي الفقه

ما هو أبعد من تلك اآليات املعروفة إىل  بأن خيطو ،ولن يفكر ،ر الفقيهكِّيف

ويعمل على توسيع دائرة  ،واملتداولة، وأن يستعني بآيات أخرى  ي استنباط األحكام

الفهم القرآني ـ الفقهي. وهذا النقص األساسي  ي املنهج الفقهي يعمل على التقليل من 

 ضًا من الثقة بنتائجه ومنجزاته. ل أيته، ويقلِّإتقان الفقه وقّو

وكيف ميكننا القول بأن القرآن الكريم هو كتاب احلياة، واعتبار الفقه 

 ي حني أننا جند حضور القرآن  ي الفقه بهذا  ،الدليل واملرشد العملي حلياة اإلنسان

 املستوى من الضعف واهلزال. 

التفّقه جيب  لتالي، وهي أّنعلى النحو ا إتّا تّمتهذا التساىل مل ولن  عنواإلجابة 

                                           

^
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 خذ منه ظهريًا غنيًا تا ينضب. أن ينهل من مائدة القرآن الكريم، ويّت

وساروا على هذا الدرب،  ،وا بهذا األمر اهتمامًا بالغًاومن الفقهاء الذين اهتّم

ـ ولني الكرام  ي اجمللة القرآنية املوسومة بؤ. وبناًء على طلب املس&اإلمام اخلميين

هذه  رُت، مبناسبة الذكرى السنوية املائة لوتادة هذا الفقيه الوتر، حّر(اتالبّين)

بهدف  ؛لتلقي نظرة إمجالية على دور القرآن الكريم  ي اجتهاد اإلمام اخلميين ؛املقالة

ق باتاجتهاد والتفّقه. وقبل البدء ما يتعّل توضيح رشحٍة من اهتمامه البالغ بالقرآن،  ي

 التذكري ببعض النقاط اليت تا ختلو من الفائدة.  بالبحث أجد من الضروري

 ـ نطاق الدراسة  ي هذه املقالة هو كتاب املكاسب احملّرمة. 1

 ؛أكثر آيات األحكام وردت  ي فقه العبادات فقد اعتمد مساحته ـ مبا أّن2

وفقًا لذلك، على سمٍس ومثانني آية ضمن نطاق املكاسب، وتناوهلا أكثر من مائة 

ضمن الروايات، أو  رّدأو  ،استشهادأو  ،ا على شكل استدتالإّم ،ةوسمسني مّر

ا يعكس اهتمامه الفائق باتاستفادة من القرآن  ي اجال الفقه بالنقد والتحليل، مّم

 واتاجتهاد. 

 اختيار البعض منها.  ـ بسبب كثرة اآليات املشمولة بالبحث فقد مّت7

دف استخدامها  ي الربهان به ؛ـ الكثري من اآليات اليت حظيت باهتمامه4

شكل من  الفقهي، تعّد لدى اآلخرين من اآليات األخالقية، ومل تستخدم بأّي

ن أكثر هذه اآلراء تعّد إالستفادة منها  ي اجملال الفقهي. وبناًء على ذلك فلاألشكال 

يًا لالختصار وعدم توّخ ؛إذ مل نقم مبقارنتها بآراء اآلخرين ؛ومن إبداعاته ،جديدة

 ة املقالة. إطال

 

ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزتَاُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ﴿

  .(90)املائدة: ﴾َفاْجَتِنُبوُه

ن إ :فقال البعض؛ اختلف الفقهاء  ي موضوع اتاستفادة من األعيان النجسة

وقال البعض اآلخر بعدم اإلشكال  ي  ؛ٌل أيضًاأبواب احلالل مشِكاتاستفادة منها  ي 

ميدان البحث من أصله إىل  لة. وهنا يدخل اإلماماتاستفادة منها  ي املصاحل احمللَّ
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وأصالة اإلباحة، وعموم  ،أصالة احِلّل :مثل ،ليمقتضى األصل األّو: ويقول ،لياألّو

 هولإلنسان،  موجود  ي الكون خملوٌقهو ا م كّل أّنعلى  اآليات والروايات اليت تدّل

على خالف ذلك.  آخر يدّل إذا كان هناك دليٌل شيء، إتّا جواز اتاستفادة من كّل

حرمة  ولي ُينقل عن بعض الفقهاء أن مقتضى األصل الثانوي هوبإزاء هذا األصل األّو

على بناًء مة، ملتقّدتهم اآلية اومن مجلة أدّل .ساتاتاستفادة من األعيان النجسة واملتنجِّ

السبب  ي وجوب اتاجتناب  الرجس، وأّنإىل  يعود ﴾َفاْجَتِنُبوُه﴿ :الضمري  ي مجلة أّن

من قبيل املوارد  ،ّدعاًءاأو  كاخلمر، ،ًاا جنسة حّقها إّمأّنإىل  عن هذه األمور يعود

ادة معني يقتضي عدم اتاستف وجوب اتاجتناب عن شيٍء األخرى. ومن الواضح متامًا أّن

 التعبري بوجوب اتاجتناب لن يكون صحيحًا.  ّنإو ي غري هذه احلالة ف ،منه

الضمري  ي  تًا:أّو ي معرض رّده على هذا اتاستدتال:  ،ويقول مساحة اإلمام

 ؛ه من املمكن أن يكون مرجعه عمل الشيطانألّن ؛تا يعود على الرجس ﴾َفاْجَتِنُبوُه﴿

لشيطان فاألنسب هو التأكيد على اجتناب هذه عمل اإىل  الضمري إذا كان يرجع ألّن

 األمور. 

فاتاجتناب عنه سيكون  ،كلمة الرجسإىل  الضمري يرجع لو فرضنا أّنثانيًا: و

ألنه إذا كان يلزم اتاجتناب عن الرجس دائمًا  ؛واجبًا إذا ُعدَّ الرجس من عمل الشيطان

ن اآلية تدّل على إناًء على ذلك فلغوًا. وب ﴾َعَمِل الشَّْيَطاِن﴿ :للزم أن يكون ذكر مجلة

 جواز اتاستفادة من الرجس إذا مل يكن من عمل الشيطان. 

ومن عمل  ،شرب اخلمر وامليسر واألنصاب رجٌس ن اآلية أّنتبيِّثالثًا: و

أثر آخر  على أنه تا وجود ألّي ،ليس من باب اجملاز، بل من باب اتاّدعاء ،الشيطان

 ب واللعب بها. للخمر وأدوات القمار سوى الشر

ق بوجوب وإذا كان املتعلَّ ،ولو كان املراد باخلمر وامليسر واألنصاب ذاتها

بدون  ن املوضوع واضٌحإاتاجتناب شربها واللعب بها وعبادتها وغريها من هذا القبيل، ف

هذا اتاّدعاء. والدليل على هذا اتاّدعاء أن شرب اخلمر واللعب بآتات القمار إىل  احلاجة

أو  وحتول دون ذكر اهلل. وأّما اتاحتفاظ بهذه األمور ،وعداوته ب الرّبتوجب غض

 وتا توجب الغضب والعداوة.  ،ال حتول دون ذكر اهللفلة منها اتاستفادة احمللَّ

ة معاني ألن أصحاب املعاجم ذكروا عّد ؛الرجس ليس مبعنى النجسرابعًا: و
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بني محل كلمة  األمر يدور ما ّنإللرجس، ومنها: العمل القبيح. وبناًء على ذلك ف

محلها على املعنى الثاني بدون أو  الرجس على النجس الفقهي وارتكاب اجملاز،

 ىل. ْواحلمل على املعنى الثاني َأ فيه أّن ا تا شّكارتكاب اجملاز. ومّم

والقول برجس هذا الذنب  .اإلميان باألصنام يوجب الكفر باهلل تعاىلخامسًا: و

ألنه يوجب محل األمر الكبري واخلطري على األمر  ؛س صحيحًاالكبري وجناسته لي

ه ذنٌب ّنأالكفر باهلل على إىل  راآلية تقتضي بأن ُينَظ الوضيع والصغري،  ي حني أّن

 للغرض.  كبري؛ وسيكون ذلك مبثابة نقٍض

 

ِباْلَباِطِل ِإتاَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض تَا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ﴿

 . (29)النساء: ﴾ِمْنُكْم

أو  مت مجيع منافعهرِّأثار الفقهاء املوضوع التالي من قضية املباع الذي ُح

أم قصد عدم ، ة البيع قصد اتانتفاع احلاللهل يشرتط  ي صّح :بعضها، ومفاده

  ؟من التفصيل بّد ه تام أّنأم عدم قصد كالهما، أ ،ارتكاب احلرام

: طبقًا للقواعد تا يشرتط اجلميع. واّدعى بعض الفقهاء أن اخلميين إلمامايقول 

ألن هذا النوع من التعامل يعّد مصداقًا ألكل  ؛قصد اتانتفاع احلرام يوجب بطالن البيع

قي بني املنفعة ق التبادل احلقيف عرفًا على حتقُّن هذا العنوان تا يتوقَّإ ذ؛ إاملال بالباطل

 قصد اتانتفاع احلرام يوجب صدق هذا العنوان.  واملال احلرام، بل إّن

هذا اتاّدعاء  ي حالة اتاستدتال باآلية  صّحيّدعاء: تااهذا  ويقول  ي معرض ردِّ

 ه: ألّن ؛املذكورة أعاله، وهكذا استدتال يعّد خطًأ

لعناوين املستخدمة  ي اآلية املراد من عناوين الباطل والتجارة وغريها من اأوتًا: 

وهلذا السبب عندما يصدق عنوان التجارة  .وليس املفهوم الشرعي ،معناها العر ي

ملا  ؛تهواحلكم بصّح ،كون بإطالق اآليةن الفقهاء يتمسَّإ ي صحته، ف ونشّك ،عرفًا

 فيه من احتمال أن نأخذ قيدًا من قبل الشارع. 

ك باآلية  ي هذه التمسُّ ّنإمفهومها الشرعي ف لو كان املراد بهذه العناوينثانيًا: 

 . ةك بالعام  ي شبهة مصداقيه يكون مبثابة التمّسألّن ؛املوارد ليس صحيحًا
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وبناًء على ذلك تا تعّد اآلية دلياًل على بطالن املعاملة  ي حالة قصد املنافع 

م تا حملرَّقصد اتانتفاع ا ته أيضًا: ألّناحملرمة فحسب، بل ستكون دلياًل على صّح

 وتا يصدق بالتالي عنوان املعاملة عرفًا.  ،ًايصبح سببًا لسقوط املعاملة مالّي

حبيث تا  ،مةاملنافع احملرَّ ،  ي مقابلًالة قليلة جّدنعم، لو كانت املنافع احمللَّ

كان  وإْن ،بها عرفًا، ففي هذه احلالة يصبح قصد اتانتفاع احلرام سببًا للبطالن يعتّد

 ؛معاملة كهذه تعّد مصداقًا ملعاملة السفيه ذلك أّن ؛لةملة حتقيق املنافع احمللَّهدف املعا

 القيمة املدفوعة. ًا مقابل لة ضئيلة جّداملنافع احمللَّ ألّن

 

 . (2ة: )املائد ﴾َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوتَا َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن﴿

لة  ي أبواب احلرام من قبل ة استخدام العني احمللَّاختلف الفقهاء  ي صّح

وقالوا بأن هذه املعاملة مصداق  ،كوا بآية التعاوناملشرتي. القائلون بالبطالن متّس

 طبقًا ملدلول اآلية.  ،ومنهيٌّ عنها ،للتعاون على اإلثم

 هذا اتاستدتال، ويقول:  ق اإليرواني مجلة من اإلشكاتات علىوأثار احملقِّ

مع األمر اتاستحبابي  قابلةبقرينة امل ؛النهي هنا ليس حترمييًا، بل تنزيهّيأوتًا: 

 . ﴾َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى﴿

يعين باب التفاعل اتاجتماع على إتيان الفعل املنكر على حنو املشاركة، ثانيًا: 

الغري بالفعل املنكر على حنو اتاستقالل، فهو ليس  لكي يأتي ؛أّما اإلعانة واملساعدة

 من معاني باب التفاعل. 

ا اإلشكال فهو ليس  ي معرض رّد هذه اإلشكاتات: أّم سيد اخلميينيقول الو

بعض الفقرات  ي آيات القرآن تعّد قرينة على معنى  ّنألو قلنا بألّنه : تًاأّو ؛صحيحًا

مناسبة احلكم واملوضوع  ألّن ؛ل هلذا األمرهنا تا اجاف غريها من الفقرات األخرى

 وليس تنزيهيًا.  ،يقتضيان أن يكون النهي حترمييًا

محل إىل  تصبح سببًا لعدم بقاء ما يدعو (العدوان)و (اإلثم): املقارنة بني ثانيًاو

 . حراٌم ـ وهو الظلمـ  أن اإلعانة على العدوان ألنه ما من شّك ؛النهي على التنزيه

ة عون لدى العرف ألن ماّد ؛كال الثاني فهو اآلخر ليس صحيحًاوأّما اإلش



• 

 االجتهاد والتجديد 111

واللغويني تعين اإلعانة واملساعدة على أمٍر ما، وهذا املفهوم يصدق عندما يكون 

 ما، ويكون الغري معينًا له.   ي القيام بعمٍل ما أصياًل ومستقالًّ شخٌص

يصبح سببًا خلروج  ذلك تا ّنفإباب التفاعل يعين اتاشرتاك  ي الفعل  أّن ورغم

 .بنظر اتاعتبار فيها كال املعنيني مأخوٌذ ّنإمادة الفصل عن املعنى األساسي، بل 

تا يعني بعضكم بعضًا على اإلثم  تعين أْن ﴾َوتَا َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم﴿ :ن مجلةإوبالتالي ف

 والظلم. 

لو كان  :إذ قالق الثاني، كالم احملقِّإىل  اإلمام اخلميينوبعد اإلشكال يشري 

ألننا نعلم إمجاتًا بأن املشرتي  ؛اتاستدتال باآلية صحيحًا بطلت الكثري من املعامالت

مفتاح  اق بتوضيح هذا اإلشكال يشري صاحبما يتعلَّ يستفيد من املعاملة  ي اإلثم. و ي

سرية  ولكّن .الكثري من املعامالت اليت تعني على اإلثمإىل  الكرامة وجواهر الكالم

ار، والسالح من قبيل: بيع العنب للكّف ،ة تلك املعامالتسلمني تقوم على صّحامل

 فون الكتب الضاّلة. والورق للكّتاب الذين يؤلِّ ،للملوك

هذا اإلشكال: أّما بيع العنب وأمثاله  ن ي إجابته ع السيد اخلميينويقول  

ن شرب اخلمر إذ إ ؛ثمصدق اإلعانة على اإلإىل  يألنه تا يؤّد ؛ال إشكال فيهفار للكّف

وعلى الرغم من أن  .ى يصبح بيع العنب إعانة على اإلثمحّت ،ارتا يعّد إمثًا عند الكّف

 أكثرهم جاهٌل أّن وسيناهلم العذاب على تركها، إتّا ،فون بالفروعالكفار مكلَّ

بطالن  وأما علماىهم مبا أّن ،أمرهم ا العوام منهم فواضٌح. أّمًاروليس مقصِّ ،قاصر

ّلة احلّلية تا خيطر بباهلم، وتا حيتملون من جهة أخرى صحة كالم علماء املسلمني، أد

 فهم جاهلون قاصرون أيضًا.  ًاإذ

اليت تستخدم  ي بيع األشياء أو  ،وأما بيع الورق على كّتاب املواضيع الضاّلة

سرية املسلمني تكشف عن  وتا نرى أّن .ها حراٌميبدو أّنف ،للملوكسبل احلرام 

إما من باب أن  ؛واملعاملة باطلٌة .ةسريًة كهذه تا تكشف عن الصّح بل إّن ،تهاصّح

وإما من باب أّن هذه السرية رفضت  ؛ننيسريًة كهذه غري موجودة بني املسلمني املتديِّ

 بالروايات املستفيضة. 

 ؛ن التعامل مع امللوك هو من باب التقّيةإ :ومن جهة أخرى من املمكن أن يقال
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 التعامل معه سينجم عنه الضرر. ألن ترك 

 

اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلُمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َعْن ﴿

 . (63)التوبة:  ﴾اْلَمْعُروِف

تأجري  ّنهل أ : ي ذاته أثري املوضوع التالي ب مبا هو حراٌمق بالتكسُّما يتعلَّ  ي

ومل يصنع  ،مل تغنِّ ى وإْنحّت ،حراٌم ،التأجري لصنع التماثيلأو  ،ية للغناءاملرأة املغّن

 ؟ه ليس حرامًاّنأالتماثيل، أم 

ن فإ ؛املتقّدمةاآلية  :ة، ومنهاتهم  ي بعض األدّلالذين قالوا باحلرمة وجدوا ضاّل

إىل  باإلضافة ،ال والنساءذّم املنافقني من الرجإىل  اهلل تعاىل ذهب  ي هذه اآلية

الذي أصبح سببًا  ،ن األمر باملنكرإوصفهم باملنافقني واملنافقات، ومن جهة أخرى ف

الشيء الذي حيمل مثرة األمر باملنكر  ليست له خصوصية معينة، بل إّن ،هملذّم

ومن جهة  .وفائدته سيكون مصداقًا لألمر باملنكر، من قبيل: الرتغيب والتشجيع

، بل هو |ألمر باملنكر تا يقتصر على األمر مبخالفة أوامر رسول اهللن اإأخرى ف

 ويشمل أيَّ منكر آخر.  ،أوسع من ذلك

وإجارة  ،نفس إجارة املرأة املغنية لنفسها للغناء اآلية على أّن تدّلمات وبهذه املقّد

إىل  مل يصل ى وإْنلدى الشارع، حّت صانع التماثيل لصنع اهلياكل احملرمة، حراٌم

ومن جهة  .ألن عملية اإلجارة هذه تعّد تشجيعًا وترغيبًا هلم باحلرام ؛مرحلة التنفيذ

وطبقًا ملدلول اآلية  .ر وتشجيعه على احلرامترغيب املستأِجإىل  ن قبوهلم يقودإأخرى ف

 جائز.  فان أي نوع من أنواع التشجيع والرتغيب حنو احلرام غرُي

  

َبْعُضُكْم َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا  َوتَا َيْغَتْب﴿

 . (12)احلجرات:  ﴾َفَكِرْهُتُموُه

من مصاديق الذنوب  هل أنها تعّد :يبةمن املواضيع املطروحة وذات الصلة بالِغ

  ؟الكبرية أم تا
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ن املالك أبناًء على : ك اإلمام بهذه اآلية  ي استدتاله على هذا املّدعى، وقالمتّس

ن الغيبة تعّد أن لآلية دتالة واضحة على إل بالوعيد بالعذاب ف ي الذنوب الكبرية يتمثَّ

جتسيد عمل املغتاب بصورة حلم األخ إىل  آخر اآلية يشري من الذنوب الكبرية، ألّن

 امليت، وهذا األمر يعّد نوعًا من الوعيد بالعذاب. 

على أن  ن اآلية تدّلإف .لى تنزيل حكم أكل امليتةوكذا إذا محلنا آخر اآلية ع

 أكل امليتة يعّد من الذنوب الكبرية.  فيه أّن شّك ا تاومّم .للغيبة حكم أكل امليتة

ومن ثم يقول مساحته  ي معرض اإلشكال على هذا اتاستدتال: من احملتمل أن 

ملا له من  ؛أكل امليتة الغيبة هي مبنزلة ا جاء  ي آخر اآلية القول بأّنيكون املراد مّم

من أكل حلم  الذوق السليم يشمئّز وقع يبعث على امشئزاز الذوق السليم. مبعنى أّن

فإّن اآلية، الغيبة كذلك تبعث على امشئزاز الطبع السليم. وبناًء على ذلك و ،األخ امليت

على  كذلك على اعتبار الغيبة من الذنوب الكبرية، تا تدّلعدم دتالتها إىل  باإلضافة

القائم على أن اإلساءة  ،د إرشاد حلكم العقلها اجّرمبدأ احلرمة التكليفية، بل إّن

 ة املسلم عمل قبيح. حليثّي

إنكار دتالة اآلية على مبدأ احلرمة  ثم يقول  ي النهاية: على الرغم من أّن

دتالة  إنكار أّن ويعّد ضربًا من املكابرة، إتّا ،ة للغيبة تا ميكن القبول بهالتكليفّي

 اآلية على اعتبار الغيبة من الذنوب الكبرية ليس بعيدًا عن الواقع. 

 

ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن  *َوَلَمْن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأْوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل ﴿

 . (42 ـ 41)الشورى:  ﴾اْلَحقِّ َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر

كغريه من الفقهاء، أن تظّلم املظلوم يعّد من حاتات  السيد اخلميين،يرى 

ىل العديد من اآليات إاستثناء حرمة الغيبة. وللربهنة على ذلك يستند مساحته 

نه يرى أنهما أكثر وضوحًا من حيث الدتالة إإذ  ؛متنياآليتني املتقّد :والروايات، ومنها

تَا ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمْن اْلَقْوِل ِإتاَّ َمْن ُظِلَم ﴿سعة املفهوم من اآلية الكرمية: و

 . (148)النساء:  ﴾َوَكاَن اللَُّه َسِميعًا َعِليمًا

 ويقول  ي معرض استدتاله: اتانتصار  ي اآلية يعين أحد املعنيني التاليني: 
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 . نتصر على خصمه عندما ينتصر على عدّوما يقال: اـ طلب العون، وإّنأ

 ب ـ اتانتقام من الظامل. 

 ؛ن دتالة اآلية على جواز استغابة الظامل تاّمةإوبناًء على كلٍّ من هذين املعنيني ف

كلمة إطالق  مبعنى طلب العون لكان مقتضى «انتصر به»ألنه لو كانت عبارة 

ى نصرة الشخص املظلوم، سواء شخص قادر عل ه جيوز طلب العون من كّلأّن «انتصر»

ن ما يستلزم طلب العون هو تبيني إغري ذلك. و ي هذه احلالة فأو  أكان حاكمًا وواليًا

مساوئ الظامل وغيبته لدى الشخص الناصر. وتا فرق  ي أن يكون الظامل اجاهرًا 

 على ظلمه خفية؛ وكذا تا فرق  ي أن يكون الناصر مّطلعًاأو  ويرتكب السوء عالنية

 تا. و أ

ن جواز اتانتقام من الظامل إمبعنى الثأر واتانتقام ف «انتصر»أما لو جاءت كلمة 

ألن املظلوم تا يقوى  ؛يستدعي القول جبواز اتاستعانة باآلخرين ألخذ الثأر من الظامل

جواز اتاستعانة باألقرباء  يقتضي على األقّل «انتصر»على الثأر مبفرده. وإطالق كلمة 

قرينة هذا املوضوع هو بيان مساوئ  اهلم ألخذ الثأر. وأصبح جلّيًا أّنواألصدقاء وأمث

 الظامل واستغابته لدى هؤتاء األفراد. 

 .إزالة اإلشكاتاتإىل  وبعد أن ينتهي مساحته من توضيح اتاستدتال ينتقل

 هذا الصدد على عدد من اإلشكاتات.  ي وجييب 

ر َدصار للمظلوم فقط، والَقصدد بيان جواز اتانت ي : اآلية لاإلشكال األّو

وبناًء على ذلك تا  .وليس من غريهم ،ن منها طلب النصرة من الوالي والقاضياملتيقَّ

إطالق  ألن اآلية ليس فيها ؛يستفاد من ذلك جواز غيبة الظامل عند غري القاضي والوالي

 جتاه كيفية اتانتصار. 

الظامل إزاء الظلم الذي حلق  انتقام املظلوم منجواز ق ببيان : اآلية تتعلَّاجلواب

وبناًء على ذلك تا يوجد إشكال ـ من  .وهذا السياق مطلق بشأن األفراد املناصرين .به

 اآلية. إطالق  هذه الناحية ـ  ي

إذا جاء عن  إتّا ،إثارة الفوضىإىل  : جواز انتصار املظلوم يؤدىاإلشكال الثاني

س القاضي والوالي لنصرة ع املقدَّومن هنا فقد نّصب الشار .طريق الوالي والقاضي

 ىاملظلوم وتنظيم األمور. وانطالقًا من هذه النتيجة كيف ميكن للمظلوم أن يذهب أّن
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  ؟!يشاء لالنتصار

وخمالفًا إلطالق  ،هذا النمط من التفكري يعّد إشكاتًا ضعيفًا :تًاأّو: اجلواب

 األدلة، بل خمالف للفهم الصحيح. 

يع املشابهة ملثل هذا املوضوع )جواز رجوع املظلوم : كثرية هي املواضثانيًا

 ،جواز قصاص الدائن :س، ومنهالالنتصار لدى غري القاضي والوالي(  ي الشرع املقدَّ

، ^ةأحد األئّمأو  |رسول اهلل يسّب ْنوالدفاع عن النفس واملال والعرض، وقتل َم

 لقاضي والوالي. إىل ابدون الرجوع 

ك ويهجم على ماله وعرضه، وتا حيرِّ ،يسرقه ْنأن يرى الشخص َم فهل يصّح

 ْذاحملاكم الصاحلة وُخإىل  ْباذَه :ساكنًا، ويقال له بعد السرقة وانتهاك احلرمة

األحوال، وبعد أن دّل الدليل على جواز انتصار املظلوم لدى غري  حّقك. و ي كّل

 لإلشكال واتاستبعاد.  وجٌه القاضي والوالي، مل يبَق

 

َوَلْوتَا ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلَنا َأْن َنَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن ﴿

 . (16)النور:  ﴾َعِظيٌم

ة جتاه فعل اآلخرين بآيات وروايات بعض الفقهاء  ي موضوع أصالة الصّح استدّل

صاحب احلاشية على كتاب املكاسب، الذي  ،زيالعاّلمة الشريا :دة، ومنهممتعدِّ

 آلخرين يعّدإىل اما ينسب  ّنأعلى  اآلية تدّل اعتمادًا على أّن ؛ىل هذه اآليةإاستند 

 كذبًا وبهتانًا  ي حالة اجلهل. 

ة  ي عمل اآلخرين يقتصر الدليل على أصالة الصّح أّن اخلميين ويرى اإلمام 

 ون من هذا الدليل هعة. والقدر املتيقَّاملتشرِّ العقالء وسريةأو  ،على العقالء فقط

ن يكون بشأن أـ وجه الفساد. وتا فرق  ي 2ة. ـ وجه الصّح1األفعال اليت هلا صورتان: 

إذ ميكن أن يكون قد وقع  ؛من قبيل: جتهيز امليت ،غريهماأو  ،العقود واإليقاعات

 خاطئ أيضًا.  صحيح، كما ميكن أن يكون قد وقع بشكٍل بشكٍل

برأيه  ليس هلاإذ  ؛آليات الواردة  ي هذا اجملال فمنها هذه اآليةإىل اوأما بالنسبة 

 ،ة توجد حيث يصدر فعٌل من املسلمحالة أصالة الصّح ألّن ؛دتالة على هذا املّدعى أّي
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آلية إىل اا بالنسبة وأّم ؟وقع على الوجه الصحيح أم على الفاسد منه هلتا نعلم  ولكْن

من املسلم حتى  عائشة فلم يصدر فيها فعٌل  ي ،على ما هو معروٌف بناًء ،اليت نزلت

ملسلم، والسامع إىل اًا دة بني الصحيح والفاسد، بل إنها نسبت شيئًا جزئّيتصبح مردَّ

 ن اللوم والتوبيخ  ي اآلية يرتبطان بنسبة عمل الفاحشةإ ي األمر. وبناًء على ذلك ف يشّك

ن عائشة إ قلنا:ماريا القبطية، و  يو كان نزول اآلية املسلم بدون علم ومعرفة، ولإىل 

ألنه مل  ؛اآلية على هذا املّدعى نسبت هلا شيئًا قبيحًا، ففي هذه احلالة أيضًا تا تدّل

 لكي حيمل على وجهه الصحيح.  ،ا فعٌليصدر عن ماري

نها ا يرتبط باحلياة الزوجية اليت تنجم عن نسبة الفعل القبيح ملاريإ :إتّا إذا قيل

 وفاسد.  ؛وتادة األبناء، وهلذا العمل وجهان: صحيح

ومنها هذه اآلية، تريد  ،ألن اآليات ؛عن ظاهر اآليات هذا اتاحتمال بعيٌد ولكّن

ة وبرهان، يعّد افرتاًء وإفكًا. بل من احملتمل وبدون حّج ،ن أن القول بدون علمأن تبيِّ

الشرعي أو  ود اتاستصحاب العقالئيأن يكون اللوم والتوبيخ  ي اآلية انطالقًا من وج

 على عدم وقوع الفعل القبيح، بناًء على أّن استصحاب العدم يكفي إلثبات اتافرتاء. 

على عدم ُحّجية أصالة  ن اآلية تدّلإ :وأكثر من ذلك من املمكن أن ُيقال

ت أصالة الصحة على أقوال اآلخرين، وكانت َرألنه إذا َس ؛ة  ي أقوال اآلخرينالصّح

ولن يكون بالتالي  ،ذه دتالة على الواقع، استلزم ذلك أن يثبت الواقع بهذه اآلياته

 ولوم.  أن يكون هناك توبيٌخ ، وتا ينبغي عندئٍذًاوبهتان افرتاًء

 

)النساء: ﴾تَا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإتاَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض﴿

29) . 

ق باللعب باألدوات اليت ليست خاصة ما يتعلَّ  ي  ي موضوع القمار هناك اختالٌف

 بالقمار، بدافع لعب القمار.

عبارة  فيه أّن ا تا شّكوقال الفقهاء  ي معرض استدتاهلم على هذا املوضوع: مّم

فات. يع التصرُّمن املمكن أن يكون مجفا سبب الكناية أّم .هي كناية ﴾تَا َتْأُكُلوا﴿

 ف بأّيلكم التصّر نه تا حيّق: إمعنى اآلية على النحو التالي سيكونوبناًء على ذلك 
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إذا كانت مستحصلة  ن طرق الباطل، إتّامشكل من األشكال  ي األموال املكتسبة 

 ن طريق التجارة. م

لنهي عن كسب عن اكناية  ﴾تَا َتْأُكُلوا﴿ :ومن املمكن أن تكون عبارة

احلصول على املال  ن معنى اآلية يفيد بأّنإوبناًء على ذلك ف .ن طريق الباطلمل األموا

 ليس صحيحًا.  ،كالقمار والسرقة وما شاكل ذلك ،بأسباب الباطل

إّن تفسري اآلية ف  يحًا اتاحتمال الثاني: بناًء على الروايات الواردة ويقول مرجِّ

قال ، صحيحة زياد بن عيسى :اتاتاحتمال الثاني أكثر ترجيحًا. ومن هذه الرواي

 ،﴾تَا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِلو﴿عن قوله تعاىل:  ×سألت أبا عبد اهلل

 فنهاهم اهلل عّز وجّل عن ذلك.  ،فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله

أن على أن نهي اهلل تعاىل عن القمار نهي مصدري، مبعنى  هذه الرواية تدّل

د هذا املّدعى هو ل من القمار. وما يؤيِّصَّف باملال احملوليس التصرُّ ،احلرام هو القمار

اتاستفادة  ألن هذا اتاستثناء يعين أّن ؛﴾ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض﴿ :اتاستثناء الوارد  ي مجلة

ْن ِتَجاَرًة َع﴿ن طريق مإذا كانت  إتّا ،ةمن األموال املكتسبة من طرق الباطل غري جائز

 . ﴾َتَراٍض

وأما  .لعب بدافع القمار آلية دتالة على اإلطالق حبرمة كّللن إوبناًء على ذلك ف

على  وبناًء على ذلك فهي تا تدّل ،اإلشكال على البطالن بأن اآلية  ي مقام اإلرشاد

ألن احلاتات واألمثلة الداخلة  ي اآلية ليست من  ؛ليس صحيحًافاحلرمة التكليفية، 

ة والبطالن. وبناًء على ذلك يستفاد من ظاهر اآلية أنها ي تتصف بالصّحلك ،العقود

 ة بالقمار. تدل على احلرمة التكليفية للعب القمار بغري األدوات اخلاّص

وبعد قوله بأن دتالة اآلية على احلرمة التكليفية للقمار بغري األدوات اخلاصة 

 ؛عى تا خيلو من النقاشعلى هذا املدَّبالقمار تا خيلو من وجه يقول مساحته: دتالة اآلية 

ألنه هناك الكثري من  ؛عليه اآلية هو دخول القمار  ي مفهومها ألن أقوى ما تدّل

اآلية على حرمة  تدل على هذا األمر. وبناًء على ذلك تدّل ،السند وبعضها تاّم ،الروايات

صيله عن القمار، مقابل جواز حت :من قبيل ،ن طريق بعض األسبابمحتصيل املال 

اآلية إرشاد  ا حرمة السرقة واخليانة فال ُيستفاد ذلك من اآلية، ألّنطريق التجارة. وأّم

 وعدم جعل القمار وأشباهه سببًا للحصول على املال.  ،للبطالن
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ن السرقة والظلم وأمثاهلما يدخالن ضمن مفهوم أيدل على  نعم، إذا توفر دليٌل

اللعب بقصد القمار بغري أدوات القمار سيكون ن اتاستدتال بها على حرمة إاآلية ف

تفسري اآلية   ين القمار  ي الروايات الواردة إف املتقدِّمممكنًا. وفضاًل عن اإلشكال 

ن اآلية إن األصل  ي معنى القمار هو الرهن. و ي هذه احلالة فإ :يعين الرهن، كما قيل

 اطل. ن طريق البمعلى حرمة التصرف  ي األموال املكتسبة  تدّل

تعبدي، بنفس  ن دخول القمار  ي مفهوم اآلية أمٌرإ :بل من املمكن أن يقال 

رت بالشطرنج. وبناًء على ذلك تا األوثان ُفسِّ الشكل الذي جاء  ي الروايات، من أّن

 غريه. إىل  ديجيوز ختّطي املصداق التعبُّ

 

ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اللَِّه َوُأْوَلِئَك ُهْم  ِإنََّما َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن تَا﴿

 . (102)النحل: ﴾اْلَكاِذُبوَن

دة  ي موضوع إثبات حرمة الكذب طرحت مواضيع أخرى متعّد بعد أن مّت

الشخص املؤمن تا  ّنوإ ،ن الكذب يعّد من الذنوب الكبريةإ :الكذب، ومنها

 خمتلفة.  ك الفقهاء بآيات ورواياتو ي هذا الصدد متسَّ .يكذب

وردت أيضًا ضمن  ىل آيٍةإ &اإلمام اخلميين وإلثبات هذا املّدعى استند

هذه اآلية  اجموعة من الروايات، ويقول مساحته لتقريب املعنى: على الرغم من أّن

ا َأْنَت ُمْفَتٍر َبْل َوِإَذا َبدَّْلَنا آَيًة َمَكاَن آَيٍة َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما ُيَنزُِّل َقاُلوا ِإنََّم﴿نزلت بعد اآلية: 

 ﴾َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر﴿(، واآلية: 101)النحل:  ﴾َأْكَثُرُهْم تَا َيْعَلُموَن

الكذب  ّنأىل إة، تستند أن اآلية  ي مقام اإلفصاح عن قاعدة عاّم إتّا ،(107)النحل: 

، وتا فرق  ي ذلك بني تا يكذب أحٌدتاء األفراد من عالمات غري املؤمنني، وسوى هؤ

 غريه. أو  الكذب على اهلل

َوُأْوَلِئَك ُهْم ﴿والدليل على هذا اتاّدعاء هو وجود اجلملة األخرية من اآلية: 

وبناًء على  .ذلك أن هذه اجلملة ُتظهر أن الكاذب يقتصر على غري املؤمن ؛﴾اْلَكاِذُبوَن

 غري اهلل ـ من خصائص غري املؤمنني. أو  اء كان على اهللالكذب مطلقًا ـ سو ّنإذلك ف

ألن الذنب الذي  ؛الكذب يعّد من الكبائر فضاًل عن أنه يستفاد من اآلية أّن
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 يعّد من صفات غري املؤمن يستلزم أن يكون من الكبائر. 

 ويقول: ،مدلول اآلية بالنقد والتحليل  يثم يتناول مساحته احتمالني آخرين 

 ،صدد اإلخبار عن أمر حقيقي ي اآلخر  ي اآلية عبارة عن أن اهلل تعاىل ليس  اتاحتمال

وتوبيخ الذين يقولون:  ،والقول بأن الكذب من صفات غري املؤمنني، بل  ي مقام الذّم

على الشخص الذي  ر بشخص آخر، كما هو احلال عند الرّدومتأثِّ ،النيب كّذاب ّنإ

 يأكل أموال الناس.  ْنل هو َمالبخي إّن :أنت خبيل، فيقال :يقول

ن هذه اجلملة ليست  ي مقام اإلخبار عن أمٍر واقعي، بل  ي مقام أوكما 

وتوبيخ الطرف املقابل  هذه اآلية هي  ي مقام الذّم ّنإاإلنشاء وتوبيخ الطرف املقابل، ف

 على املّدعى.  اآلية تا تدّل ّنإوبناًء على هذا اتاحتمال ف .أيضًا

 ،لنياهلل تعاىل  ي مقام الّرد على املتقّو عن أّن لث  ي اآلية عبارٌةاتاحتمال الثا 

هم، ولكن وذّم ،همونه بتعليمه من قبل البشرويتَّ ،الذين ينسبون الكذب لرسول اهلل

القائلني  اهلل تعاىل خيربنا بأّن وليس باجلملة اإلنشائية، مبعنى أّن ،باجلملة اخلربية

على املّدعى  اآلية تا تدّل ّنإعلى هذا اتاحتمال أيضًا ف بهاتني التهمتني يكذبون. وبناء

 كذلك. 

وهو  ،الكذب حرام ّنإثم ينتقد مساحته  ي النهاية دتالة اآلية على املّدعى )أي 

ل حول مفاد اآلية من صفات غري املؤمنني(، ويقول: على الرغم من كون اتاحتمال األّو

 ،لوجود روايتني تدعمان هذا اتاحتمال ؛رينباتاحتمالني اآلخ مقارنًة ،الواقعإىل  أقرب

قال: انطالقًا من كون الكذب صفة سيئة فهو من صفات األراذل من املمكن أن ُي

ق بهذه الصفة ني من الناس، وتا ميكن لإلنسان املؤمن الشريف أن يتخلَّواملنحّط

ذا العمل ه على أّن ن عدم صدور هذه الصفة تا يدّلإالسيئة إطالقًا. وبناًء على ذلك ف

ن إأو  ن الشخص املؤمن تا خيلف الوعد،إ :قال فيهحرام، بنفس الشكل الذي ُي

أو  اللهوأو  فعل اللغو الشخص املؤمن تا خيوض  ي اللهو واللغو، فهذا تا يعين أّن

 . النكث بالوعد حراٌم

 الكذب من الكبائر.  على أّن ن اآلية تا تدّلإوبالنتيجة ف

 

 . (30)يوسف:  ﴾َأيَُّتَها اْلِعرُي ِإنَُّكْم َلَساِرُقوَن﴿
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 . (67)األنبياء:  ﴾َبْل َفَعَلُه َكِبرُيُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم ِإْن َكاُنوا َينِطُقوَن﴿

 :استثنى الفقهاء  ي موضوع حرمة الكذب بعض احلاتات من احلرمة، ومنها

 الكذب بهدف اإلصالح. 

عتبار أن النيب إبراهيم بان، امتن املتقدِّاأخذ بها اإلمام اآليتومن األدلة اليت 

هما كانتا بقصد اإلصالح فال يعّد مبا أّن نطقا بهاتني اجلملتني، ولكْن ويوسف

 بل يعّد كذبًا ممدوحًا عند اهلل تعاىل.  ،هذا الكذب حرامًا

مثل  ي بقوله هلذه اجلملة يت ×إبراهيم اإلصالح الذي كان يهدف إليه النيّب

 وعبادة اهلل تعاىل.  طريق احلّقإىل  وإرجاعهم ،توعية الوثنيني ببطالن هذا الفعل

حتى يأتي أبوه  ،هو اتاحتفاظ بأخيه لديه ×واإلصالح الذي أراده يوسف

 . ×يعقوب

هو عقد الصلح بينه وبني  ×ا القول باحتمال أن يكون قصد إبراهيموأّم

 ليس صحيحًا. فاليت بينه وبني إخوته، إزالة اخلصومة  ×وأن يقصد يوسف ،قومه

 

َمْن َكَفَر ِباللَِّه ِمْن َبْعِد ِإمَياِنِه ِإتاَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِلمَياِن َوَلِكْن َمْن ﴿

 . (106حل: )الن ﴾َعَذاٌب َعِظيٌم َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمْن اللَِّه َوَلُهْم

 :استثنى الفقهاء  ي موضوع حرمة القبول بوتاية اجلائر بعض املوارد، ومنها

هل أن أدلة جواز القبول بوتاية اجلائر كرهًا  :طرح التساىل التاليُي وهنااإلكراه. 

  ؟مطلقة أم مقيدة

 من جهتني: ،احتمل البعض أن تكون هذه األدلة مقيدة

 وليس بالناس.  ،باهلل تعاىل ق فيها احلّقحلاتات اليت يتعلَّباد اه مقّيأ ـ اإلكر

 الدخول  ي وتاية اجلائر إذا توّعد بالقتل. إىل  ي اإلكراهب ـ ومن جهة أخرى يؤّد

اآلية مطلقة إزاء  من هذين القيدين، ويرى أّن سيد اخلميين على أيٍّومل يوافق ال

 هذين القيدين. 

 ؛الناس( فهو يتعارض مع سبب نزول اآلية ي التقييد بغري حّقا القيد األول )أأّم

ن سبب نزول اآلية هي قصة إروايات املوثوقة، فوبعض ال ،رينألنه طبقًا لرأي املفسِّ
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 . |النيب الناس، أي سّبق أيضًا حبقّ ة تتعلَّوطبيعة هذه القّص .ار بن ياسرعّم

بن ياسر ملا طلبه منه  اريقول الطربسي  ي تفسري اجمع البيان: استجاب عّم

فسأله  ،وهو يبكي |وبعد ذلك دخل على النيّب .ذ هلم ما أرادوه منهونفَّ ،الكفرة

بعد أن  ار مل يرتكوني إتّاألن الكّف ّيئ؛س ه أمٌرأجاب قائاًل: إّنفما األمر؟  :رسول اهلل

 نواوهو ميسح دموعه: إذا متكَّ ،فقال رسول اهلل ،وذكرت آهلتهم خبري ،منك نلُت

 ما فعلت.  ْلَعفاْف منك ثانيًة

تعارضها إىل  باإلضافة ،اآلية على القيد الثاني )الوعيد بالقتل( فإنهاإطالق  أما

خبصوص اإلكراه على القتل وغري القتل،  ، مطلقٌةةرواية سعد :ومنها ،مع الروايات

امًا الواضح متمن و .سوى سبب النزول ،وتا يوجد ما يوجب تقييدها على الوعيد بالقتل

 سبب النزول تا ميكنه تقييد اإلطالق.  أّن

ألن  ؛ن ظاهر اآلية يتعارض مع التقييد حبق اهللإم ذكره فما تقدَّإىل  وباإلضافة

َوِإَذا َبدَّْلَنا آَيًة َمَكاَن آَيٍة َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما ﴿مة: هذه اآلية إذا كانت ترتبط باآليات املتقّد

ففي هذه احلالة  ،(101)النحل:  ﴾َأْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكَثُرُهْم تَا َيْعَلُموَن ُيَنزُِّل َقاُلوا ِإنََّما

إذا  نه هو الكاذب إتّاإف ك كاذٌبّنإ :يقول عنك ْنَم ّنإ :سيكون مفهوم اآلية كالتالي

 أكره على هذا القول لن يناله الذّم ْنأكره على هذه املقولة، وبناًء على ذلك َم

 والتوبيخ. 

بل جاءت  ي أّول الكالم،  ،مةق باآليات املتقّدهذه اآلية مل تكن تتعلَّلو أن و

أو  باتارتداد ،كفر بعد إميانه باهلل ْنه َمّنإ :سيكون مفهومها على النحو التاليف

إذا كان  سيناله غضب اهلل وعذابه، إتّا ،األقوال واألفعال :بإجياد أسبابه، من قبيل

 إكراهًا. 

 

 . (3)الزلزلة:  ﴾َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَره﴿

املوضوع إىل  دخل الفقهاء  ي دراستهم ملوضوع أخذ األجرة على القيام بالواجبات

ن عبادة إوبالنتيجة ف ؟ضروري اإلخالص التاّم هل أّن ؟ما هو املقصود باإلخالص :التالي

هذه العبادات بهذه الدوافع  أّنأو  رغبة باجلنة باطلٌةأو  الشخص خوفًا من نار جهنم
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  ؟صحيحٌة

 :ومنها ،ة براهنيوأقام عليه عّد ،على املبدأ الثاني &اخلمييناإلمام وافق 

ومبا أنه ورد  .قوله: لآلية دتالة على العمل الصاحل، وهلا آثاٌر وتبعات  ي اآلخرة

ـ بناًء على ذلك ـ ي هذه اآلية لذا جيب أحكم اآليات ه أّن ×عن اإلمام أمري املؤمنني

واآلية  .على أن فعل اخلري سوف ُيرى  ي اآلخرة وظاهرها يدّل ،األخذ بظاهر اآلية

 ﴾َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا ِلُيَرْوا َأْعَماَلُهْم﴿د هذا املعنى: الكرمية التالية تؤيِّ

 . (6)الزلزلة: 

ى العبادات ـ مبا فيها الصالة ـ شخصًا أّد ل: لو أّنوتقريب اتاستدتال  ي أن نقو

فهل من املمكن  ،هذا العمل سوف ُيرى  ي اآلخرة بصورة حسنة ـ ترافقه ـ بقصد أّن

 هذا العمل باطل؟  ّنإ :القول

وهي ليست باطلة، نقول  ي  ،ن هذه احلاتات مت استثنائها بدليل خاّصإ :لو قيل

وبأن هذه  ،يستلزم  ي هذه احلالة قصد القربةن اتاستثناء تا إ :ذلك ناجلواب ع

 هذا املوضوع هو خالف ضرورة الفقه. فيه أّن ا تا شّكاحلاتات ليست عبادًة، فمّم

  



 

 

 

 

 االستنساخ من وجهة نظٍر فقهّية
 

 

يطة وجه البس ىحياء املوجودة علساسي  ي تكاثر األأكان لالستنساخ دوٌر 

فكّلما يتّم تركيب نبات يدّل  .منذ بداية احلياة عليها، وخصوصًا  ي اجال الزراعة

ألّن السلسلة اجلينية للنبات اجلديد الناشئ عن  ؛القيام بعملية استنساخ ىذلك عل

 . ّمابقة للسلسلة اجلينية للنبات األالرتكيب تكون مط

يا ريوتا نعين البكت .تّا عن طريق اتاستنساخإبعض احليوانات تا تتوالد 

نواع احللزون أبعض  :مثل ،كرب من ذلكأحياء أواملخّمرات فحسب، بل هنالك 

 . (1)اليت تتكاثر عن طريق اتاستنساخ ،والروبيان

حاتات وتادة توأمية.  ي هذا النوع  4إىل  7لف وتادة هنالك ما يقارب أ ضمن كّل

كثر، حيث ينتج أأو  نصفنيإىل  شطروألسباٍب ما، فإّن البويضة امللّقحة تن ؛من الوتادة

 وبسلسلة جينية متماثلة.  ،عنه مواليد متشابهة

يقوم العلماء  ي عملية اتاستنساخ باستخدام هذه الطريقة  ي التكاثر بشكٍل 

هذه العملية تتّم باتاستعانة بالعلم والتقنية احلديثة، حيث يتّم اتاستنساخ وخمتربي. 

سئلة مهّمة أهنالك  ولكْن .ية بطريقة خمتربيةعضاء البشرالبشري واستنساخ األ

 أجوبة دقيقة وواضحة. إىل وهي حباجة  ،يطرحها الفقهاء

 األسئلة:  ومن هذه

 دّلة حرمة اتاستنساخ البشري؟ أـ ما هي 1
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 دّلة جواز اتاستنساخ البشري؟ أـ ما هي 2

 بشكٍل مطلق؟  ـ هل أّن اتاستنساخ جائٌز7

 نساخ؟ ضرار اتاستأـ ما هي فوائد و4

 ب حينها؟ َسالنَّ ىذا فرضنا جواز اتاستنساخ البشري فما هو مالك ومبنإـ 2

 

 ،اللغوي ىوتًا املعننتناول أاتاستنساخ  ىعلف بدّقة ووضوٍح جل التعرُّأمن 

 واتاصطالحات ذات الصلة به: 

ة.  ي جنليزي ي اللغة اإل cloningكلمة اتاستنساخ تعادل كلمة اتاستنساخ: 

 .«ةشتل»واليت تعين  ،klonمشتّقة من كلمة  cloneّن كلمة أجنليزية جند القواميس اإل

 ت باملعنيني التاليني: ءوقد جا

 من خلية نبات)اصطناعي(  د بشكٍل خمتربيٍّاحليوان الذي يوَلأو  : النباتاألول

 ة. حيوان آخر، واملولود اجلديد يشبه النسخة األصلّيأو 

 ونسخة لشخٍص آخر.  الذي هو  ي احلقيقة مشابٌه: الشخص الثاني

 ،. استنساخclone ي مقابل كلمة « استنساخ» ي اللغة العربية تستخدم كلمة 

 ، والنسخ يعين: «نسخ»من  مشتقٌّ ،من باب استفعال

 بطال الشيء. إزالة وإـ 1

 ـ الكتابة والنقل. 2

 ـ اتانتقال. 7

ساسية  ي البنية وتعترب الوحدة األ ،يةصغر جزء من املادة احلأ: هي cell اخللية

 ىعلوكّل خلية  ي اجلسم حتتوي  .فجميع الكائنات احلية تتأّلف من خاليا .املادية

 ، ما عدا كريات الدم احلمراء. nucleusنواة 

 ىعل: نواة اخللية حتتوي chromosome الكروموسومأو  الكروموزوم

 زوجًا.  27ي كروموزومًا، أ 46 ىعلنسان حتتوي الكروموزوم. خاليا جسم اإل

اجلينات اليت تقوم بنقل  ىعل: الكروموزومات حتتوي gen اجلينةأو  اجلني

 الصفات الوراثية. 
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 التكاثر  ي الطبيعة بطريقتني: يتّم  :التكاثر  ي الطبيعة

صل احليمن مشاج( يّتثناء عملية التلقيح )احتاد األأ: sexualـ التكاثر اجلنسي 1

زوجًا من الكروموزومات.  27 ىعلويكّونان خليًة حتتوي  ،ي( بالبويضة)احليوان املنو

أو  ة)الزجي zygoteالناشئة من عملية التلقيح هذه يطلق عليها اسم  وىلاخللية األ

 ي هكذا نوع من التكاثر و«. املخلوق الصغري»واليت تعين باللغة اليونانية  ،(ةالالقح

 ساسي. الدور األ ىنثيلعب الذكر واأل

 ،)املشيج(تا يكون لـ  ي التكاثر الاّلجنسي : un sexualـ التكاثر الاّلجنسي 2

اخلاليا غري اجلنسية تنشطر وتنشئ خاليا جديدة.  ، ولكّني اخللية اجلنسية، دوٌرأ

وعملية استنساخ  ،كثر  ي الرحمأأو  فنمو الرباعم  ي النباتات، وتكوين توأمني

  اجلنسي. مثلة التكاثر غريأتعترب من  ،جّنةاأل

نتاج الرباعم، الفطريات إمن أمثلة طرق التكاثر غري اجلنسي: اتانشطار، و

 قالم النباتات، وتادة الباكر، واتاستنساخ. أ)الِعْهن(، زراعة 

نتاج الالقحة، ُتستأصل نواة إعند تلقيح البويضة وو ، ي عملية اتاستنساخ

زوجًا  27 ىحتتوي عل ،جنسية ة غريوُتزرع مكانها نواة خلّي ،وتفصل عنها ،البويضة

لذلك فإّن  .من عملية اتاستنساخ وىلنتاج الالقحة تعترب املرحلة األإمن الكروموزومات. 

يتّم فيها زرع نواة خلية غري جنسية بصورة  ،اتاستنساخ عبارة عن عملية غري جنسية

 . (2)ّي دوٍر يذكرأمباشرة  ي باطن البويضة، وتا يكون للحيمن حينها 

من عملية النمو، حيث  وىلالالقحة، بغّض النظر عن منشأها، املرحلة األتعترب 

شكل موجوٍد  ىوتصبح عل ،لكي يتكامل منوها ؛يتّم وضع الالقحة  ي داخل الرحم

خذت منه اخللية غري اجلنسية اسم ُأالشخص الذي  ى.  ي عملية اتاستنساخ يطلق علحّي

 . (املستنسخ)ة اسم املولود بهذه الطريق ىعل، و(صليةالنسخة األ)

اليت من ضمنها  ،: هي اخلاليا املوجودة  ي جسم الثديياتساسيةاخلاليا األ

 خاليا خاّصة ومتمايزة.  إىلوالتحّول  ،اتانشطار ىهلا القابلية عل نسان، حيثاإل

 سوف نتناول اتاستنساخ  ي هذه املقالة  ي ثالثة حماور: و

 ـ استنساخ النباتات واحليوانات. 1

 عضاء البشرية )اتاستنساخ العالجي(. تنساخ األـ اس2
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 ـ اتاستنساخ البشري. 7

 

 كثر من خمالفيه. أ ي ما خيّص هذا النوع من اتاستنساخ فإّن املوافقني عليه 

الذي انعقد مؤّخرًا  ي مدينة جّدة، ُذكر  ،سالمي ي مؤمتر اجمع الفقه اإل

يلي: جيوز شرعًا األخذ بتقنّيات اتاستنساخ واهلندسة  اتاستنساخ النباتي ماخبصوص 

ويدرأ  ،مبا حيّقق املصاحل ،وامليزان  ي حدود الضوابط الشرعية .الوراثية  ي النبات

 . (7)املفاسد

ق املصلحة حتقُّ ىبناًء عل ،جواز ذلك ىوكذلك فإّن الدكتور وهبة الزحيلي ارتأ

: والرأي الشرعي هو القول بإباحة اتاستنساخ  ي عامل النبات البشرية منه، حيث قال

 . (4)كثرأجياد وفرة إو ،نسانحتقيقًا ملصلحة اإل ؛واحليوان...

 

 معارضو مسألة اتاستنساخ النباتي واحليواني يقولون: 

ل  ي عمل اخلالق، فهو تدخُّ .ـ يعترب هذا العمل مماثاًل لالستنساخ البشري1

 كن القول بأّنه تغيري للسري الطبيعي  ي تكاثر وتناسل احليوانات. ومي

وهذا  .فإّن اهلل عّز وجّل قد خلق حيوانات خمتلفة ومتنّوعة ىخرأـ من ناحية 2

 .ّن مصلحة البشر تنصّب فيهإ حيث، عظمته وحكمته تعاىل ىالتنّوع يعترب دلياًل عل

 . (2)ثرية لبين البشرع تتمّخض عنه خماطر كواتاستهتار بهذا التنوُّ

يوسف احملمدي عن رأيه  ي مسألة استنساخ احليوانات قائاًل: بسبب يعّبر 

 .رجحدّلة املانعني هي األأخطار الناشئة عن هكذا جتارب فإّن ضرار واألاملفاسد واأل

كما حدث  ي  ،بهام احلاصل  ي مستقبل هكذا حبوث وعواقبهاوكذلك فإّن اإل

 . (6)ا للقول بأّن احلرمة هي األرجحقضية جنون البقر، تدفعن

ا جواز ْوّن العلماء ارتَأأن ذكر أبعد و ،خصوص مسألة استنساخ النباتات ي و

ن رأيه قائاًل:  ي قضية اهلندسة الوراثية  ي املصلحة البشرية، بيَّ إىلاستنادًا  ؛ذلك

اجلينات الوراثية وذلك ألّن التالعب والتغيري  ي  ؛حالنباتات فإّن عدم اجلواز هو املرجَّ



• 

 االجتهاد والتجديد 126

فإّن التنّوع املوجود ناشئ  ىخرأومن ناحية  .ضراٍر فادحةأ إىلترتّتب عليه خماطر تؤّدي 

 بدون أّي تقّيد ،ن يستخدم هذه الطريقة احلديثةأحٌد أذا ما حاول إو ،هليةإمن حكمة 

 . (3)جنون البقر :ضرار فادحًة، مثلأفإّنه سيتسّبب حبدوث  ،ضمانةأو 

حممد مهدي مشس الدين.  الشيخاملخالفني هلذه العملية هو شيعة علماء الحد أ

م حترميًا فتاء عن اتاستنساخ هذا العمل حمرَّّما  ي مقام اإلأر عن رأيه بالقول: فقد عبَّ

  ي تطبيقهـ  ىوهذا مورد الفتوـ و ي شكٍل خاصٍّ  ،احليواناتعلى  مطلقًا  ي تطبيقه

 . (8)قطعًا ويقينًا ،البشرعلى 

هل جيوز التالعب باجلينات وتغيري الرتكيبات : صانعي للشيخؤاٍل ُوّجه س عنو

خطار أإىل  حيوانية، واليت قد تؤّديأو  سواًء كانت نباتية ،الوراثية للكائنات احلية

ضرٍر إىل  ّي تطّوٍر علميٍّ تا يؤّديأجاب قائاًل: عمومًا فإّن أاحتمالية للطبيعة والبيئة؟ 

خطار واأل .باحةصل هو اإلفهو  ي حدِّ ذاته يعترب جائزًا، واألوخسائٍر للفرد وللمجتمع 

احتمال  ّنإفذا كانت متوّقعة من علماء الطبيعة والبيئة إاحملتملة من هذا التطّور 

ذا إتّا إنعم،  .وغري جائز ف  ي حقوقهم... هو حراٌماخلطر والضرر لآلخرين والتصرُّ

 ّتب عليها احلرمة. ية هلا، فال يرتهّمأضرار بسيطة وتا كانت األ

 ،اجلوازإىل  شارأسؤال خبصوص استنساخ احليوانات فقد عن  ّما  ي جوابهأو

 . (9)وعدم املنع

ذا ما مّت بشكٍل إنوري اهلمداني فإّنه يعتقد بأّن اتاستنساخ احليواني  الشيخّما أو

  .(10)نسانوعمومًا فهو حيكم جبواز اتاستنساخ  ي غري اإل .شكال فيهإمشروٍع فال 

 

 دّلة املخالفني تاستنساخ النباتات واحليوانات تتمركز  ي ثالثة حماور: أهم أ

 . ـ التغيري  ي خلقة اهلل تعاىل1

 ـ عدم التنّوع. 2

 ـ عدم املصلحة وحدوث مفاسد. 7

ّن اتاستنساخ تا يعترب إ ما خيّص التغيري  ي اخللقة فإّنه جيب القول:إىل بالنسبة 

ألّن مراحل اخللقة مستمرة  ؛ّن التغيري حصل  ي طريقة اخللقةإتغيريًا  ي اخللقة، بل 
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 حسب الطريقة الطبيعية هلا. 

جياد جيٍل من إفإّن هدف العلماء من القيام بهذه التقنية هو  ىخرأمن ناحية و

ضرار أاملنع من ذلك بسبب وفر، وتا يصّح أالنبات واحليوان يقّدم للبشرية حمصوتًا 

 حرمة ذلك  يعلى  قّل تقديٍر فإّنه تا يوجد لدينا دليٌل شرعيٌّ قطعي يدّلأعلى و. حمتملة

 ّن هذا العمل تا مصلحة فيه هو قوٌل غري علميٍّ. إ :ما خيّص النبات واحليوان. وقولنا

وأّما خبصوص التنّوع فإّن هذا الدليل ميكن مناقشته  ي اجال اتاستنساخ 

ْن َوِم﴿أّن تنّوع اتانسان هو صفٌة من صفاته: إىل  ألّن القرآن الكريم يشري ؛البشري

ولكّن  .(22)الروم:  ﴾اِنُكْمُف أْلِسَنِتُكْم وأْلَوِض َواْخِتالْراأَلآَياِتِه َخْلُق الّسَماَواِت َو

 ما خيّص النبات واحليوان.  التنّوع واتاختالف غري وارٍد  ي

هداف واضحة  ي استنساخ النباتات أفهنالك مصاحل و ما خيّص املصلحة و ي

 يضًا. أ لذلك فإّن دليل عدم املصلحة مرفوٌض .مثر بعضهاأوقد  .واحليوانات

 

جهزة ألنتيجة مهّمة، وهي أّنه باستخدام اإىل توّصلت العلوم الطبيعية اجلينية 

وزراعتها  ي  ،عضاء اجلسمأاستئصال خلية من بعض  ميكن عّدات الصناعيةوامل

ّنه يتّم إحبيث  ،ـ ةبداعات العلوم احلديثإمع كافة مكّوناتها ـ وهذا من  ،مكان آخر

وتنتج خاليا متشابهة ومتالصقة، حبيث  ،لكي تنمو بطريقٍة تقنية ؛تهيئة غذائها

ّننا إأي  ة،صلنا منه اخلليأالعضو الذي استمن أو  ،جياد جزء من اجللدإميكننا حينها 

ويتّم استخدام هذا  .صليجلٍد جديٍد يعترب نسخًة مماثلة للجلد األعلى  سوف حنصل

ألّي أو  ،اسُتئصلت منه اخللية عضاء التالفة مَلْنالعضو اجلديد لعالج األأو  اجللد

ٍو جديٍد يستخدم جياد عضإعلى  تساعدنا ًاليه. هذه الطريقة إذإشخٍص آخر هو حباجة 

 . (11)ذوي احلاتات املستعصية واملعضلة ىلعالج املرض

ن ودّن اتاستنساخ العالجي هو من موارد اتاستنساخ اليت هلا مؤيِّإ :ميكن القولو

إتّا أّن هنالك  ى.كثر من غريها، حيث يتّم من خالله زراعة األعضاء للمرضأ

 اختالفات  ي اآلراء حوله. 
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 هل السنة:أعمومًا هنالك نظرّيتان يتبّناها 

  

أكثر املعارضني لالستنساخ العالجي هم الذين خيالفون اتاستنساخ بشكل 

منه وعبث، كالشيخ عبد الرمحن  ىّنهم يعتقدون أّنه أمٌر تاجدوأدرجة إىل  كّلي،

 عبد اخلالق. 

نواعه أرض، وأّن مجيع كرب املفسدات  ي األأّنه يضًا بأأيعتقد بعض املعارضني 

 . (12)يقوم بذلك هو قطع يديه ورجليه ْنويعتقدون أّن أقّل عقوبة تنزل مَب .حمّرمة

وأّن هذا  ،الدكتور عبداهلل الفقيه هذا القسم من اتاستنساخ حرامًاويعترب 

جّنة أك ينشأ عنه وكذل .عضاء البشريةلأل ، وبيعًا وشراًءباجلنني يعترب تعريضًاالعمل 

 . (17)املوت ىتا مصري هلا سو

عموم ىل إ استنادًا ؛هنمووعليه فإننا نالحظ أّن معارضي اتاستنساخ العالجي حيرِّ

وحسب قواعدهم  ،هل السنةألذلك فإّن بعض علماء  .دّلة حرمة اتاستنساخ البشريأ

 ز. مرًا غري جائأنواع اتاستنساخ، واعتربوه أالعاّمة، قد حّرموا مجيع 

 

بة عليه، اعتربه الفوائد املرتتِّعلى  ما خيّص اتاستنساخ العالجي، وبناًء  ي

فإّن مفيت الديار املصرية يقول  ي هذا املورد: لكن  :سبيل املثالعلى و .البعض جائزًا

ل ذا كان يستخدم  ي اجاإن يكون اتاستنساخ مقبوتًا، وهذا فيما أحيانًا أميكن 

 . (14)عضاءزرع األ

داغي وعلي يوسف احملمدي اتاستنساَخ   ي الدين القرهيوقد اعترب علي حم

العالجي جائزًا، ولكّنهما ذكرا شرطًا لصّحته، وهو أّنه جيب أن تا يرتّتب عليه 

 ؛عضاء، حينها يدخل  ي القواعد العاّمة احلاكمة جبواز استئصال األضرٌر

 . (12)لزراعتها

دامت فيه  هبة الزحيلي فهو يعتقد أّن اتاستنساخ العالجي ماّما الدكتور وأو
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 . (16)نسان فهو جائزمصلحة لإل

 ،وقد قّيد عارف علي عارف جواز اتاستنساخ العالجي باحلاتات الضرورية

عضاء من احلاتات الضرورية سيكون ّن زرع األألذلك فإذا اعتربنا  .مسائل العقم وحلّل

 . (13)ضًاأي القبولرأيه 

 

. سألة اتاستنساخ العالجيملمن املعارضني بني علماء اإلمامية هنالك عدٌد قليٌل 

وسوف نناقش  ، واعتربوه حمّرمًا.ماهّيته عمومًاعلى  وهؤتاء املعارضون قد اعرتضوا

 دّلتهم  ي باب اتاستنساخ البشري. أ

تاستنساخ فإّنه تا فرق  ي ذلك صل عملية اأحرمة على  عندما تا يوجد لدينا دليٌل

 . (18)شكال  ي ذلكإوتا  .البشريأو  بني اتاستنساخ العالجي

فإّنه  ي املرحلة  .مٌر مطروح للنقاش هنا، كما ذكرنا سابقًاأولكن هنالك 

خراج كتلة من اخلاليا املوجودة داخل اجلسم إتاستنساخ العالجي يتّم اخرية من األ

لذلك فإّن  .ساسيةأخاليا على  جل احلصولأمن لكي تستخدم للزراعة  ؛النامي

 ،تلف وقتل اجلننيإىل  واليت تؤّدي ،خراج الكتلة اخلليويةإاملشكلة تكمن  ي عملية 

هكذا على  وحتول دون بقائه كإنسان؛ حيث يطرح السؤال التالي نفسه: هل يصدق

 تا؟ أو  قتٌل أّنهعمل 

ة حرمة القتل تا ميكننا اعتبار دّلإىل أّنه باتاستناد إ :ميكننا القول باختصار

لو وّسعنا دائرة مفهوم القتل تا ميكننا  ىحّتّننا إ ي الواقع واتاستنساخ العالجي قتاًل. 

وجعله  ،ن التوّسع  ي مفهوم اجلسم الناميتالف اجلسم النامي؛ ألإن نّدعي حرمة أ

اجلسم ى عل وتا يصدق ذلك ،ّن اجلنني ذو قواٍمإحيث  ؛تا ميكن توجيهه ،كاجلنني

 . (19))استقراره  ي الرحم( النامي قبل مرحلة التكّور

 ،لغاء اخلصوصية هنا، وهي أّن هذا اجلسم النامي ذو قواٍمإوكذلك تا ميكن 

على  قًا، فكيف ميكن غّض النظر عنه؟مرًا متحقِّأوكونه موجودًا  ي الرحم يعترب 

 . (20) ي احلكم ّن هلذه اخلصوصية دخٌلإ :قل ميكن القولاأل

هو اآلثار احلكمية  ،بعد معرفة اجلواز ،املبحث التالي الذي نتناوله للنقاش
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 الناشئة عن اتاستنساخ العالجي، واليت هي باختصار: 

 ،نسان  ي عملية اتاستنساخإجة من جسم ـ عندما تنمو اخلاليا املستخَر1

سم ذلك من ج عضٍو آخر، فهذا العضو اجلديد  ي الواقع هو جزٌءأو  جلٍدإىل  وتتحول

عضاء غري أحكام حرمة ملس ألذلك فإّن  .الشخص الذي استخرجت اخلاليا منه

ليه إالنظر أو  وعليه يكون احلكم هو حرمة ملسه ،ليها سوف تشملهإاحملارم والنظر 

 . (21)جنيبل األمن ِقَب

 حكام اليت ترتّتبهذا العضو اجلديد هي نفس األعلى  حكام املرتّتبةـ األ2

ّنه يستطيع إحيث  ؛صاحبهاإىل ف فيها يرجع اجلسم، وخيار التصرُّعضاء أسائر على 

 ،ف أّي شخٍص شاءجيعلها حتت تصرُّ نأأو  أّي شخٍص أراد،إىل هدائها إأو  بيعها

 . (22)جٍر مدفوعأمقابل 

 . (27)اخلاليا منّو وأج بسبب تغذية جناسة العضو املنَتعلى  ـ تا يوجد لدينا دليٌل7

عضاء احليوان أهل جيوز زراعة  :سه هنا، وهوـ هنالك سؤال يطرح نف4

 نسان؟ لإل

الصالة  يقول السيد علي اخلامنئي  ي هذه القضية: تا مانع من ذلك، ولكّن

وعند زراعتها  ي  ،ذا كانت هذه اتاعضاء مّما حتّلها احلياةإتّا إشكال، إفيه حمل 

املذكور تا  و ي احلكم .نسانمن جسم اإل ، وتصبح جزءًانسان تبقي حّيةجسم اإل

 . (24)جنس العني منها ىحّتنواع احليوانات، أ ي ثبوته لكاّفة  يوجد فرٌق

 

وتدور حوله آراء ونظريات  .نواع اتاستنساخأهّم أاتاستنساخ البشري يعترب 

ان نسكونه يتعّلق بعمدة املسائل التكوينية  ي النواحي املختلفة حلياة اإل ؛عديدة

 ،خالقوعلم األ ،سئلة متنّوعة  ي اجال علم الكالمأودارت حوله  .الفردية واتاجتماعية

وضع الفقهاء املعاصرين  ي  زماٍت حاّدٍة، حيثأوعلم اتاجتماع، وجعل علم الفقه يواجه 

 معرتك مسائل خمتلفة. 

نفسهم أصل عملية اتاستنساخ، أراح بعض الفقهاء أوبتحريم  ؛ ي هذا املضمار

 جوازه. على  وتفريعاتها اليت تبتين ،ضة عنهسئلة املتمخِّاأل نع جابةمسؤولية اإلمن 
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وخالفًا لبعض املذاهب  ى،خرديان األمامية، وخالفًا لألولكن فقهاء اإل

فق عليه صل اجلواز متَّأّن : إميكننا القول حّتى أّنه ،سالمية، قد حكموا جبوازهاإل

الذين خالفوا اتاستنساخ البشري مل يستندوا  ي  وذلك ألن القالئل ؛بني علماء الشيعة

ّن سبب قلقهم هو عواقب هذا العمل، وعليه حكموا إدليٍل خاصٍّ، بل إىل  ذلك

 . (22)حبرمته

نواع اتاستنساخ أة، قد حّرموا مجيع هل السّنأغالبًا من هم الذين  ،املعارضونو

هذا احلكم مرارًا ى عل ومّت التأكيد .مرًا غري مشروعأواعتربوه  ، ي بين البشر

 و ي مؤمترات علمية.  ،ل شخصّيات دينيةوتكرارًا من ِقَب

زهر، الدكتور حممد سيد طنطاوي شيخ األ صّرح :سبيل املثال ىعلو

الشيخ نصر فريد واصل، والدكتور عبداهلل الفقيه، وقرضاوي، الالدكتور يوسف و

، حبرمة هذا ىرخأسالمية عديدة إوشخصّيات  ،الدكتور وهبة مصطفي الزحيليو

 وتصرحياٍت كثرية.  أحاديثمن خالل خطٍب و ،العمل

 أدّلة املعارضني لالستنساخ البشري: إىل   ي ما يلي نشريو

 

 .التغيري  ي اخللقة وتبديلهاإىل   ي آيتني  ي القرآن الكريم يشري اهلل تعاىل

و ي اآلية الثالثة استفاد البعض أّن هذا  .الشيطانإىل  ةوينسب عمل التغيري  ي اخللق

 العمل يعترب حتّديًا له عّز وجّل. 

 

َوأُلَمنَِّينَُّهْم َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأَلْنَعاِم َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق ﴿: اآلية األوىل

 (. 119)النساء:   ﴾ِلّيًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبينًااللَِّه َوَمْن َيتَِّخْذ الشَّْيَطاَن َو

 ىارتأ، فقد ﴾َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اهلِل﴿اآلية:  هوحمّل اتاستدتال  ي هذا القسم و

النتائج إىل  ة حرمة اتاستنساخ من مفاهيم هذه اآلية الشريفة، وتوّصلواهل السّنأعلماء 

 التالية: 

على  اتانساَن  ي الفطرة السليمة اليت خلق اهلُللتغيري  ي خلقة اهلل عّز وجّل يناـ ا1

واعتربه من موجبات تغيري اخللقة،  ،سالم تغيري اجللد فقطإلفعندما حّرم ا .ساسهاأ
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 . (26)يكون اتاستنساخ ـ الذي ُيوجد تغيريًا  ي النسل ـ حرامًا َأْوىلفمن باب 

 املقّدمتني: هاتني احلرمة بعد أن ذكر  (23)عارف علي عارفاستنتج ـ 2

 من الشيطان.  اتاستنساخ تغيريًا ظاهرًا  ي خلقة اهلل، وهو عمٌليعترب : ألوىلا

مٍر مفسٍد يكون للشيطان يٌد فيه، وتغيري خلقة اهلل وفطرته اليت أ: كلُّ الثانية

 م. مرًا فاسدًا، وهو حمرَّأفطر الناس عليها يعترب 

 ساخ حمّرم. ّن اتاستنإالنتيجة: 

 ،: اتاستنساخ يعترب تدّخاًل  ي تغيري خلقة اهلل تعاىل(28)ـ يقول يوسف احملّمدي7

 م. لذلك فهو حمرَّ، ﴾َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اهلِل﴿ويدخل ضمن قوله عّز وجّل: 

حرمة اتاستنساخ على  فقد استدل باآلية الشريفة( 29)ّما كارم السيد غنيمأـ 4

ن يقوم باحملّبة واملوّدة، رض، وجيب عليه أنسان هو خليفة اهلل  ي األالشكل: اإلبهذا 

ده واتاستنساخ هو طريٌق غري الطريق الذي حدَّ .تّا عن طريق الزواجإ اللتني تا تتحّققان

ر  ي ونوعًا ما فإّنه قد غيَّ ،نسان سّنة اهللر اإلاهلل عّز وجّل. ففي هذه العملية قد غيَّ

 وليس الصالح.  ،ذا التغيري ينجّر حنو الفسادوه .اخللقة

 

فإّن عرب اجلاهلية كانت تشّق آذان  ؛فعال عرب اجلاهليةأإىل  تشري اآلية

. فقد كانوا يقومون بهذا العمل باعتباره من (70)لتحريم حلومها ؛البحائر والسوائب

 حكام الشرعية. ويناقض األ ،قة بدعًة ي احلقييعترب عملهم هذا ، بينما «شعائر اهلل»

روج من حكم هو اخلويعترب العالمة الطباطبائي أّن التغيري  ي خلقة اهلل 

رتك للدين احلنيف، حيث قال: وليس من البعيد أن يكون املراد بتغيري الو ،الفطرة

 . (71)وترك الدين احلنيف ،خلق اهلل اخلروج عن حكم الفطرة

يشمل التغيري  ،مرًا عاّمًاأفقد اعترب تغيري خلق اهلل ّما صاحب تفسري املنار أو

 .خصاء كمثاٍل للتغيري احلّسياملاّدي )احلّسي( والتغيري املعنوي. ويذكر عملية اإل

عمال تغيري خلقة اهلل. واستنتج من أن من ّيك اعترب الوشم وما شاكله من التزوكذل

واليت هي  ، توجب وتستحّق الذّماليت ،قضية التغيريات احلّسية أّن التغيريات الظاهرية

 ،نا من السّنة الشريفةءتّا ما جاإعمال التشويه، أفعال الشيطان، تعترب من أمن 
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واملقصود من التغيري املعنوي  ي خلق  .كاخلتان واخلضاب، فال يعترب مصداقًا للتشويه

 . (72)اهلل هو تغيري دين اهلل عّز وجّل

 احتماتات لتغيري خلق اهلل:  ّن هنالك ثالثةإ :لذلك ميكننا القول

 ية والظاهرية. ـ التغيريات احلّس1

 ـ تغيري دين اهلل. 2

 ـ اخلروج من حكم الفطرة وتغيريها. 7

 وذلك:  ؛حرمة اتاستنساخعلى  دلياًل املتقّدمةمن املعاني  وتا يعترب أيٌّ

ن يكون أيضًا جيب أذا كان اتاستدتال كاماًل فإّن استنساخ احليوانات إ

 زون ذلك.بينما جند الكثري من علماء السنة جيوِّ .مًاحمّر

يضًا فإّن هذا السؤال يطرح نفسه: أّي تغيري أذا فرضنا أّن اآلية تشمل اإلنسان إو

  ي خلق اهلل؟  ّنه تغيرٌيأخ يصدق عليه حيصل  ي ظاهر الشخص املستنَس

الذي ظاهر الشخص املستنسخ تا اختالف فيه مع ظاهر باقي البشر، فاإلنسان 

 % أّي تغيري قد نشأ عليه؟ 93صلية بنسبة يشبه نسخته األ

ذا كان املراد من تغيري خلق اهلل هو التغيري  ي كيفية التكاثر والتوالد فهذا وإ

عن قانون من القوانني  ّن اتاستنساخ حبّد ذاته كاشٌفأل ؛مّدعاهمعلى  تا يكون دلياًل

 الدين.  عمٍل خيالفعلى  وتا يشتمل ،هليةالطبيعية اإل

 

َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها تَا ﴿: اآلية الثانية

 (. 70)الروم:  ﴾َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس تَا َيْعَلُموَن

اتاستدتال و. ﴾ِهيَل ِلَخْلِق اللَّتَا َتْبِد﴿اآلية:  هوقسم حمّل اتاستدتال  ي هذا الو

خللق  والذين اعتربوا أّن اتاستنساخ تبديٌل .بهذه اآلية يشبه اتاستدتال باآلية اليت سبقتها

 هذه اآلية.  وفقيضًا تبدياًل خللق اهلل أاآلية السابقة اعتربوه  وفقاهلل 

 

 راء املفّسرين: من املناسب أن نستعرض بعض آ

إىل  يقول العالمة الطباطبائي  ي تفسري اآلية: سنة احلياة اليت تنتهي بسالكها



• 

 االجتهاد والتجديد 161

وتكشف عنها جتهيزات  ،يقتضيها النظام باحلّق ،نسانية طريقة متعينةالسعادة اإل

رة اليت حتكم  ي النظام وهذا احلق هو القوانني الثابتة غري املتغيِّ .وجوده باحلّق

وهو الذي  ،غاياتهإىل  وتسوقه ،وتدّبره ،نسانيجزائه النظام اإلأحد أالذي  ،الكوني

تّا إنسان إنسان من جهة أّنه فما لإل .(77)فكان حتمًا مقضّيًا... ،به اهلل سبحانه ىقض

ن يكون جتاه عمله سنة واحدة أفمن الضروري حينئٍذ  ،سعادة واحدة وشقاء واحد

ولذلك  .يكن ذاك اهلادي هو الفطرة ونوع اخللقةليها هاٍد واحٍد ثابٍت، ولإيهديه  ،ثابتة

﴾تَا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه﴿بقوله:  ﴾ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها﴿عّقب قوله: 
(74).  

يعين هذا أّن خلقة  :﴾تَا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه﴿تعاىل: ويقول الزخمشري  ي قوله 

توعب قبول التوحيد ودين اإلسالم، وهذه القابلية هي الفطرة اإلنسان مّتت بشكٍل تس

 . (72)واليت تا تستحّق التغيري والتبديل ،بعينها

 ن تا ننساها، وهي: أهنالك أمور جيب علينا  ولكْن

ّنه طريقة ختتلف عن إاتاستنساخ تا يعترب تغيريًا  ي نوع خلقة اإلنسان، بل إّن ـ 1

فإّن الفرق يكمن  ي نوع الطريقتني، وهو أساسًا يكون  الطريقة املتداولة  ي التناسل.

تّا فإّنه  ي مجيع مراحل اخللقة يكون النوع اجلديد إ ي بداية عملية التناسل فقط، و

ّنه عندما تتخّصب بويضة املرأة بواسطة إمشاركًا للنوع املعروف  ي كيفّيته؛ أي 

لكي  ؛شهٍرأبطّي تسعة   ي داخل الرحم، يبدأ اجلنني وتستقّر ،ة الذكريةاخللّي

 حدٍّ سواء. على   ي كال الطريقتني ،نسان كاملإإىل  ويتحّول ،تكتمل خلقته

ّن املراد من تبديل وتغيري خلقة اهلل هو إ :رينالكثري من الفقهاء واملفسِّيقول ـ 2

هذه إىل  واآلية تشري .نسانودعها اهلل جّل شأنه  ي ذات اإلأتغيري الفطرة التوحيدية اليت 

فإّن  ىذا كان املراد غري هذا املعنإو .﴾ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها﴿الفطرة: 

ألّنه حسب هذا الفهم واتاستنباط يتوّجب  ؛السري الطبيعي للحياة سوف خيتّل حينها

على  حيث يصدق ؛جتفيف أّي نهٍرأو  شّق أّي جبٍلأو  علينا اتامتناع عن قطع أّي شجرة

 . (76)شاكلها كونها تغيريًا خللقة اهلل فعال ومااأل هذه

نسان واحليوان فقط عندئٍذ كيف ميكننا ّن هذه اآلية ختتّص باإلإ :ذا قلناإـ 7

فرض قبول  ىمفروغ عنه  ي تغيري وتبديل اخللقة؟ وعل ثبات أّن اتاستنساخ هو مصداٌقإ

لتعارضه  ؛دتال باآلية عليهة فإّنه تا ميكننا اتاستقكونه مصداقًا لتغيري وتبديل اخلل
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 مع اتاحتمال اآلخر. 

 

  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َيْخُلُقوا ُذَبابًا َوَلْو اْجَتَمُعوا َلُه﴿: اآلية الثالثة

  (.31)احلّج: 

اهلل عّز  ىق كائنًا حّيًا سوتا أحد ميكنه أن خيل ليه هذه اآليةإما تشري  ووفق

 قد استنتج البعض منها أّن اهلل تعاىل. و×ىعيس ق خبلقة النيّبذه اآلية تتعلَّهو وجّل.

اهلل جّل شأنه  ىن يتحّدأو ي عملية اتاستنساخ يريد اإلنسان  .بدون أب ×خلق املسيح

ذكر هذا الدليل كارم  .وعليه فإّن اتاستنساخ حراٌم .عن طريق إجياد إنسان بال أب

 . (73)السيد غنيم

 

وقد مّت تفنيده  .يعترب أوهن أدّلة حرمة اتاستنساخ دليل التحّدي لقدرة اهلل تعاىل

 ل القائلني باحلرمة. من ِقَب ىحّت

فهو  .(78)ّن اتاستنساخ ليس خلقًا...إيقول نصر فريد واصل  ي نقض هذا الدليل: 

اهلل  ينسان بواسطته بتحّديقوم اإل ىحّت ،يعتقد أّن اتاستنساخ  ي الواقع ليس خلقًا

 . تعاىل

ويقول كارم السيد غنيم  ي موضٍع آخر كالمًا يتضاّد مع ما ذكره: 

ر سّنة فاإلنسان من خالل عملية اتاستنساخ قد غيَّ .نه اهللاتاستنساخ طريق غري الذي عيَّ

 . (79)ة اهللفاتاستنساخ اجّرد تغيري  ي سّن .نسانًا من خاللهإاهلل، ولكنه مل خيلق 

 ًاظ أّن القائلني بهذا الدليل غفلوا عن كون اتاستنساخ كاشفلذلك فإّننا نالح

اتاكتشاف  جياد شيء من العدم، ولكّنإألّن اخللق هو  ؛وليس خلقًا ،لقانون الطبيعة

ن يكتشف بعض أوقتنا الراهن إىل  نسانهو معرفة قانون اخللقة. فقد استطاع اإل

 . (40)زالت اجهولة عنده تا ىرخقوانني الطبيعة فقط، وهنالك الكثري من القوانني األ

صاًل أن أ هلذا فإّنه تا ميكن .نسان  ي كشف القوانني فحسبتكمن قدرة اإل

ذلك فإّنه  ي عملية  ومضافًا إىل .كما ورد  ي اآلية الشريفة ،ذبابة ىخيلق شيئًا، حّت

كمال مجيع مراحلها  ي فرتة تسعة إجل اكتمال اخللقة، جيب أومن  ؛اتاستنساخ
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راد ذلك أذا إّنه إضّي هذه املّدة تا دخَل ألحٍد فيه غري اهلل عّز وجّل، حيث شهٍر، ومأ

 يضًا. أليه اآلية إشارت أكما  ،نسان متكاملإإىل  وتتحّول ،فإّن خلقته سوف تكتمل

 

عند مقارنته مع بعض ، قياسًا ؛مينع الدكتور نور الدين اخلادمي اتاستنساخ

ولوية، ويقول: عندما حيكم العقل ومنطق الشريعة حبرمة ع النكاح، من باب األنواأ

ونكاح  ،كنكاح الشغار ،ملا يرتّتب عليها من مهالك ومفاسد ؛نواع النكاحأبعض 

ن يكون أ ىلْومن عملية اتاستنساخ، فمن األ أدنىوغريها، واليت تعترب درجًة  ،التحليل

حيث  ؛ل العقل السليمنوعًا، وغري مقبوٍل من ِقَبالتناسل عن طريق عملية اتاستنساخ مم

 .(41)دّلةوروح األ ،والقواعد احلسّية والواقعية ،ّنه خيالف املنطق الثابتإ

  

هذا الدليل  نع فيكون اجلواب .القياسإىل  ة يرجعّنهل السأـ دليل العقل عند 1

 القياس.  نع هو نفس اجلواب

 .همءويوافق آرا ،تًا عندما يكون مقبوتًا عند العقالءـ الدليل العقلي يكون ثاب2

 ، وليس قطعًا. واحتماتًا ًالكونه فرض ؛فإّنه أيضًا غري مقبوٍل ًىجد هكذا مبنوإذا ُو

 

وقد مّت  .حرمة اتاستنساخعلى  يقول الدكتور نور الدين اخلادمي: هنالك إمجاع

مجاع إللذا فإّن هذا ا .عن طريق مقامات علمية وسياسية خمتلفةبيان هذا اتامجاع 

 . (42)وجوب منع اتاستنساخعلى  ،واّتفاقًا شاماًل ،مجاعًا شرعيًا علميًاإيعترب 

 

سالمية  ي ّمة اإلاّتفاق اجملتهدين من األ هو هل السنةأرأي   يمجاع تعريف اإل

 . (47)فاة الرسولحكٍم شرعيٍّ بعد وعلى  عصٍر من العصور

 أهم حماور التعريف: و
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 ـ اّتفاق اجملتهدين. 1

جارة إو ،اتاستنساخ :يقبل التجديد واتاجتهاد، مثل ـ كون هذا احلكم الشرعّي2

 الرحم. 

 دون استثناء.  ،ـ أن يّتفق عليه مجيع اجملتهدين7

 سالمية. مة اإلـ كون اجملتهدين من األ4

ّن اتاتفاق عليه  ي أل ؛|عهد الرسولاحلكم  ي على  ـ عدم وجود اّتفاق2

 . (44)كونه ناشئًا عن الوحيعلى  عهد الرسالة دليٌل

 

 ألّن ؛علماء اإلمامية :ة  ي هذا اجملال، مثلة اإلسالمّيـ هنالك خمالفون من األّم1

 . (42)×رأي الشيعة يعين الكشف عن قول املعصوم  ي اإلمجاع

محد اجلّحي أ :ة بشكل خاصٍّ، مثلهل السّنأـ هنالك خمالفون أيضًا من 2

 عندما ترتّتب عليه مصلحة.  ،ةالذي يعترب اتاستنساخ جائزًا  ي دائرة الزوجّي ،الكردي

 مجاع املذكور تا حجّية له. رأي الشيعة فإّن اإل وفقـ 7

 حرمة اتاستنساخ. على  مجاع دلياًلتا ميكن اعتبار اإل باختصاٍرو

 

حكام املسائل أالقياس املعترب  ي استنباط  مبكن اتاعتماد علىهل السنة أعند 

 املستحدثة. 

: تا ميكننا اتاستفادة من القياس لتأييد (46)ويقول املعارضون لعملية اتاستنساخ

 واتاّدعاء بأّن خلقة آدم واملسيح .ألنه تا مثيل له كي نقيسه عليه ؛عملية اتاستنساخ

 ألّن آدم واملسيح ؛وأّنها عملية استنساخ، يعترب باطاًل عن طريٍق غري جنسّي،كانت 

 رادة اهلل سبحانه وتعاىل. إساس قدرة وأخلقوا على 

لوجود بعض املسائل اليت  ؛ميكن اتاستفادة من القياس ملنع اتاستنساخ ولكْن

جارة رحم إضاع، بنكاح اتاست :ميكننا قياسه عليها، كطرق التناسل املنحرفة، مثل

النكاح  ي العّدة، نكاح  :مثل ،نواع النكاح الباطلأجّنة؛ وكذلك املرأة وبنك األ
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وتنا ي اهلدف من  ،نسابهتك األإىل  واملسائل اليت تؤّدي ؛ونكاح احملارم ،املتعة

ضاع  ي اجلاهلية؟! كالهما بالزواج. فما هو اتاختالف بني اتاستنساخ وظاهر اتاست

النسب. وما باجلهل إىل  ويؤّديان ،جنيّب  ي العلقة الزوجيةأهو  دخال ماإيشرتكان  ي 

وجتميد اخلاليا  ،جارة الرحمإو ،هو اتاختالف بني اتاستنساخ ونكاح التحليل

 . (43)نساباجلنسية؟! مجيعها تشرتك  ي اختالط األ

 

 خصوص القياس:  ي هنالك مبنيان 

حكام وضعه الشارع لكشف بعض األ ،ـ يعترب البعض أّن القياس دليٌل شرعي1ٌّ

على  مجاع. وعّرفوه هكذا: استواء فرع غري منصوصإوتا  ،اليت تا نّص صريح عليها

 ة هذا احلكم. لتساويهما  ي عّل ؛حكمهعلى  صٍل منصوٍصأحكمه مع 

حلاق إـ يعترب البعض اآلخر أّن القياس هو فعل وعمل اجملتهد، وعّرفوه هكذا: 2

لتساويهما  ي عّلة ذلك  ؛حكمهعلى  حكمه بأصٍل منصوٍصى عل فرع غري منصوص

 . (48)احلكم

 أربعة أركان:  ىعل ئالقياس يّتك

 اإلمجاع. أو  هو عبارة عن الشيء الذي ثبت حكمه عن طريق النّص، وـ األصل1

جل أن يكون حكمه أهو عبارة عن الشيء الذي يلحق باألصل من و ،ـ الفرع2

 معلومًا. 

 اإلمجاع. أو  و عبارة عن حكٍم شرعيٍّ ناشئ عن النّصهو ،ـ حكم األصل7

 هي عبارة عن الوصف الذي يبتين عليه حكم األصل. و ،ـ العّلة4

 

أو  مجاعالقياس هو كون حكمه معلومًا عن طريق اإل  يصل أـ من شروط األ

مجاٍع إأو  ود نصٍّعدم وج رغم هوا اتاستنساخ بإجارة الرحم،النّص، ولكّنهم هنا شبَّ

 احلرمة. على  يدّل

ة بأّن هل السّنأمجاٍع عليه، بينما يعتقد إأو  ب ـ من شروط الفرع عدم وجود نصٍّ
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وعليه فإّن  .القياسعلى  مجاعم هذا اإلويقدَّ ،قحرمة اتاستنساخ متحقِّعلى  مجاعاإل

 . (49)القياس احلاصل غري متكامل الشروط

 

الرغم من كون على  خصوص هذا الدليل: ي يقول نور الدين اخلادمي 

 ولكْن ،مرًا جديدًا، وأّن العرف تا معرفة له بهذه الطريقة  ي التناسلأاتاستنساخ 

 ـد كثريًا باملسائل اتاخالقية اليت تا تتقيَّ ـكون هذه املسألة  ي اجملتمعات الغربية 

لشخصيات السياسية والعلمية، يعترب كافيًا. عندما حسب رأي ا ،ُتعترب خطرًا للبشرية

اتاستنساخ من منظار العرف الشرعي يّتضح لنا أّنه تا يوجد شّك وتا شبهة إىل  ننظر

للحكم، أو  صلملنعه وحترميه؛ ألّن العرف الشرعي ليس فقط كونه غري خمالف لأل

وق اتاجتماعية واحلق ،حكام الشرعيةومجيع األ ،هدافّنه يتزاحم مع مجيع األإبل 

 . (20)والفردية

 

العرف من وجهة نظر أهل  ىمناقشة هذا الدليل نستعرض معنإىل ق ن نتطرَّأقبل 

 ة: السّن

ويعتادون عليه  ي حياتهم،  ،عن األمر الذي يعرفه الناس العرف عبارٌةف

 . (21)أيضًا« العادة»لذلك يطلق عليه  .وتصّرفاتهم ،فعاهلموأأقواهلم، و

 

 ،ن يوجد حكمًا شرعيًا، وخصوصًا  ي مثل هذه املسائلأـ تا ميكن للعرف 1

 وليس بيان احلكم.  ،ومهّمة العرف هو تشخيص املوضوع .ف فيهاْراليت تا معرفة للُع

من املمكن أن يتغّير  هة أنفسهم فإّنمن أهل السّناألصول  ـ باعرتاف علماء2

ا تا جييز العرُف اتاستنساَخ  ي الوقت فلرمب .(22)نالعرف باختالف الزمان واملكا

 ه قد جييزه  ي املستقبل. فرض ذلك ـ، ولكّنعلى  الراهن ـ

 ىحّت ،ـ كيف ميكن القول بضرٍس قاطٍع أّن العرف تا يقبل اتاستنساخ مطلقًا7
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  ي دائرة الزوجية؟! 

، وهذا ـ وّسع الدكتور اخلادمي  ي عبارته نطاق العرف ليشمل غري املسلمني4

مور اليت تكون وما أكثر األ .حكام الشرعية األخرىبدوره خيالف الكثري من األ

 وعرفًا، ولكّنها تا تعترب كذلك  ي عرف املسلمني.  عند غري املسلمني عادًة

 

ام مقاصد الشريعة عبارة عن اجموعة من املعاني واألهداف اليت تشمل األحك

إّن مقاصد الشريعة هي اهلدف والغاية العليا للتشريع  :أخرى وبعبارة .واألدلة الشرعية

 . (27)والتقنني اإلسالمي، والذي يتمحور  ي حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، واملال

حقيقة إىل  يقول نور الدين اخلادمي  ي توضيح هذا الدليل: عند النظر

د خلاًل  ي املقاصد نفهم أّن اتاستنساخ ُيوِج، بسيطنيٍر اتاستنساخ، وبتأّمٍل وتفكُّ

 . (24)الشرعية

سالم وشعائره ومظاهره، وصيانة ركان اإلأقامة إاملقصود من حفظ الدين هو 

 النقص، والتعطيل. وحكامه وتعاليمه من التحريف، أ

س كرامة ألّنه يدنِّ ؛هو حتريم اتاستنساخـ مثاًل ـ املقصود من حفظ النفس 

 ويعّرض سالمته للخطر.  ،نساناإل

عمال اليت األ ىوعل ،نسانيالعقل اإلعلى  املقصود من حفظ العقل هو احلفاظو

 فظ سالمته من اهلالك والفساد واتاحنراف. حلوكذلك السعي  .نقوم بها لبنائه

دُّ نسبًا من َعالذي ُي ،ق التكاثر والتناسلاملقصود من حفظ النسب هو حتقُّو

 . (22)وجهة نظر الشرع

ويقول الشيخ نصر فريد واصل  ي هذا الشأن: اتاستنساخ ليس خلقًا جديدًا، 

ذا ما حصل إصوٍل عاّمة  ي اجملتمع أ. هنالك سمسة لكّنه تغيري لنواميس اهلل تعاىل

خلٌل فيها فإّن النظام اتاجتماعي برّمته سوف خيتّل: النفس، العقل، النسب، الدين، 

صول، يعين  ي النفس، ربعٍة من هذه األأ  ي وفكرة اتاستنساخ توجد خلاًل .واملال

 .(26)العقل، النسب، والدين
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ّنه  ي عملية اتاستنساخ يتّم حتريف بعض األحكام إ :ـ حفظ الدين: يقال1

 الدين. على  الشرعية، كأحكام اإلرث، والتجاوز

ميكن تصّور هذا الفرض إذا ما حّل اتاستنساخ حمّل التناسل : واجلواب

ولكن إذا مّت اتاستنساخ  .حٌد بأداء عملية التناسل الطبيعيألطبيعي، وتا يقوم حينها ا

  ي دائرة الزوجية فال تربز هكذا مشكالت. 

كون غزارة التوالد إىل  من املؤّكد أّنه إذا كان اتاحتمال العقالئي يشريو

 . (23)مينع ذلكألّننا إذا راجعنا الشرع جنده  ؛فتسّبب أخطارًا حينئٍذ جيب أن يتوقَّ

تدنيس وتهديد إىل  هذا الدليل فإّن اتاستنساخ يؤّدي وفقـ حفظ النفس: 2

 كرامة اإلنسان. 

: ما هو الفرق بني اإلنسان الناشئ من تلقيح بويضة املرأة بواسطة واجلواب

نسان الناشئ من عملية اتاستنساخ؟! كالهما يشرتكان  ي حيمن الرجل وبني اإل

 . (28)نسان فإّنهما يشرتكان فيهس كرامة اإلا وجود عامٍل يدنِّذا فرضنإنسانية، واإل

يقّل احتمال وجوده  ا يكون فيه نقٌصنسان املستنسخ رمبّن اإلإ :ميكن القولو

 .نسان املولود من عملية التوالد الطبيعية ي اإل

ذا كان هذا إنسان املستنسخ، وة وسالمة اإلّن الفرض هو  ي صّحإ نه:وجياب ع

 قصًا فحينها تا يرغب شخٌص  ي اإلجناب بهذه الطريقة. نسان نااإل

 ب  ي تضييع النسب. ـ حفظ النسب: اتاستنساخ يتسب7َّ

 : عند ذلك واجلواب

ب ذوا مفهوٍم عر ي فحينما يكون اتاستنساخ  ي دائرة ّم واألـ مبا أّن األ1

ة لصاحب اخللّي ًان أّن العرف يعترب املولود من هذا اتاستنساخ تابعالزوجية من املتيقَّ

 وصاحبة الرحم. 

 .ـ  ي موارد أخرى ميكن وضع مالك ومناط واحد يتّم من خالله تعيني النسب2

نقول مثاًل: صاحب اخللية مثل صاحب النطفة. فصاحب النطفة هو األب  ي أّي رحٍم ف

الكالم  ي صاحب اخللية. يأتي وكذا  .م غري شرعيٍّأبطريق شرعيٍّ  سواٌءكانت، 

 . (29)وتا بالناموس ،يضًا أّن اتاستنساخ تا خيّل بالعقلأوم ومن املعل
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يعتقد املعارضون أّن اتاستنساخ يوجب اإلخالل بالعالقات اتاجتماعية والعاطفية 

 ثار كذلك ترتّتبونفس هذه اآل .بّم واألزوال عاطفة األإىل  حيانًاأنسان، ويؤدي لإل

ّنه يعّرض إحيث  ؛جيّوز هذا العمل سالم تالذلك فإّن اإل .الشخص املستنسخعلى 

 ىسالمية والعالقات العاطفية الفطرية والعالقات اتاجتماعية للخطر. فعلاملصلحة اإل

الذين تا ميكنهم  ،الرغم من وجود مصلحة شخصّية من اتاستنساخ لبعض الناس

 لذا يطلق .املصلحة الشخصيةعلى  صلحة العاّمة للمجتمع مقّدمةجناب، إتّا أّن املاإل

 . (60)جلب املصاحلعلى  ٌمدرء املفاسد مقدَّ :هكذا مواردعلى 

 لتسّببه مبفاسد عاّمة.  ؛هذه القاعدة فإّن اتاستنساخ غري جائزعلى  بناًءو

 نهما متشابهان. أل ؛هذا الدليل مع الدليل الالحقعلى  سوف نرّدو

 

حباث اليت جتري  ي القضايا اجلينّية هذه القاعدة: األإىل استنادًا  ؛البعض قال

لذا فإّن اتاستنساخ حسب القاعدة  .واتاستنساخ يكون ضررها أكثر من نفعها

 . (61) ي احملّرمات املذكورة داخٌل

 

 ذا قطعنا بكون اتاستنساخ يؤّديإل بهذين الدليلني صحيحًا يكون اتاستدتا

جراء هاتني القاعدتني. واتاحتمال تا اجال إل ولكن مبجّرد الظّن .الضرر والفسادإىل 

ل اليها املعارضون ، كانت النتيجة اليت توصَّوىلوحسب القاعدة األ ،أخرى من جهةو

 :نقولو .وذلك للمفاسد اليت تنشأ عنه ؛ى  ي دائرة الزوجيةحّتليس جائزًا أّن اتاستنساخ 

ّن العقل السليم  ي هذه املوارد حيكم مبنع احلاتات الفاسدة من هذا العمل فقط، إ

 وليس مجيع احلاتات. 

 

ما خيّص الفروج  تّا أّنه  يإباحة، شياء هو اإلّولي  ي األصل األكون األ رغم
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ّولي، وقالوا: ألصل اإلنسان ـ فإّن الفقهاء قد عدلوا عن األإىل ابة نساب ـ بالنسواأل

وذلك بسبب املخاطر اليت  ؛مل يوجد لدينا دليٌل باإلباحة ما ،صل  ي الفروج احلرمةاأل

صل حينئٍذ يكون األفحيتمل حصوهلا. ومبا أّن اتاستنساخ ذو صلٍة باألنساب والفروج، 

 ىّدأذا إباحة. لذلك فإّنه احللية واإلعلى  لدينا دليٌل ن يتوّفرأإىل  ،فيه املنع والتحريم

إىل  ذا مل يؤدِّإمًا؛ ولكّنه اختالط وزوال النسب فسوف يكون حمرَّإىل اتاستنساخ 

ذا كانت إ أيبة عليه؛ باملصاحل واملفاسد املرتتِّ ًاذلك يكون احلكم حينها منوط

ن العكس صحيحًا سيكون ذا كاإاًل، واملصلحة فيه أكثر من املفسدة يكون حملَّ

 حمّرمًا. 

ّم ويتّم بني األ ،عندما يكون اتاستنساخ  ي دائرة الزوجية :سبيل املثال ىعلو

ولكّنه عندما يكون بني  .نسابألّنه تا يسبب اختالط األ ؛ب، سيكون جائزًاواأل

ألّنه يتسّبب باختالط  ؛جنبية، سيكون غري جائٍزأوامرأة  بني رجٍلأو  ،امرأتني

 اب. نساأل

ذا وجدت إ ينتيجًة لذلك فإّن اتاستنساخ يكون جائزًا  ي حالة واحدة، وهو

على  علقة زوجية بني صاحب اخللية وصاحبة البويضة، وبشرط عدم غلبة املفسدة

 . (62)فال يكون جائزًاذا مل تكن هنالك علقة زوجية بينهما إو .املصلحة

 

ّنهم إحيث  ؛أكثر األصحاب ىز، وهو مبنّولي هو اإلباحة واجلواـ األصل األ1

ج َرجعل الَف ألّن اهلل تعاىل ؛مل تثبت احلرمة وعدم اجلواز كون بهذا األصل مايتمسّّ

 والسعة لعباده. 

ّولي هو صل األّن األإ :ذا أردنا أن نكون حمتاطني جيب علينا القولإو

الف نفسه. يقول اهلل الرغم من أّن اتاحتياط  ي الكثري من املوارد خيعلى  اتاحتياط،

﴾ُقْل َأاللَُّه َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّه َتْفَتُروَن﴿ ي القرآن الكريم:  تعاىل
إّن و ،(29)يونس:  

ن أحبّجة اتاحتياط، ميكن  ؛وحمّلل منع الناس مّما هو جائٌزأو  احلكم بعدم اجلواز

 . (67)يكون مصداقًا هلذه اآلية الشريفة

 ي  س خلٌط ي اتاستنساخ تا ُيلَم فإنه صل احلرمةأبقبول فرض التسليم  علىـ 2
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 د. وباإلمكان حتديد مجيع املوارد مبالك حمدَّ .زوالهأو  النسب

 .وليس باإلمكان حتريم اتاستنساخ مطلقًا ،عىخّص من املدَّأـ هذا الدليل هو 7

 ذا ما حصل  ي دائرة الزوجية. إمحد الكردي جبوازه أكما قال 

 

وتا فائدة متحّققة  ،من فكرة أّن اتاستنساخ عديم املصلحة هذا الدليل ناشٌئ

 :وباستطاعتنا القول .ذا تصّورنا مصلحًة  ي اتاستنساخ فال ميكننا نفيهاإمنه لإلنسان. 

ة ثبات قدرإيتّم من خالهلا  ،كونها جتربة علمية ىنسان تا تتعّدّن عملية استنساخ اإلإ

 . (64) ي املسائل العلمية نساناإل

 

القول بكون اتاستنساخ عديم املصلحة واملنفعة هو اّدعاء بال دّقٍة وتا فهٍم 

 ليك بعضًا منها: إفوائده، لصحيٍح له؛ فقد ُذكرت موارد كثرية 

 طفال للزوجني العقيمني. أـ وتادة 1

ب موت الطفل ببس ؛جنابعلى اإلطفال للزوجني اللذين يفقدان القدرة أـ وتادة 2

 سقطه. أو  ،ّمهأ ي رحم 

 مراض الوراثية. ـ الوقاية من األ7

 . (62)مراضمن األـ وتادة جيٍل سامٍل وخاٍل 4

ذلك وباإلضافة إىل  .هداف اتاستنساخأوهذه اجّرد موارد حمدودة من فوائد و

فهل أّن  .رامًامٍر ما تا ميكن احلكم بكونه حأفإّنه حني افرتاض عدم املصلحة  ي 

فرض عدم وجود أّي مصلحٍة على  ىق مفسدة؟! وحّتحتقُّعلى  عدم املصلحة يعترب دلياًل

 ُتذكر فال ميكن القول باحلرمة حينها. 

 

 .نْيقسَمإىل  ثبات حرمة اتاستنساخ ينقسمونهذا الدليل إلعلى  الذين اعتمدوا

 نسان فيه. حول تدنيس كرامة اإل وكّل قسم له نظرية خاّصة
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إىل زراعة عضٍو؛ صلية حباجة أّنه عندما تكون النسخة األ (66)ـ يعتقد البعض1

نسان صاحب إاملرض، يتّم استئصال عضٍو من النسخة املستنسخة اليت هي  بسبب

يقول  ي كتابه  نسان، واهلل تعاىلوبهذا العمل يتّم تدنيس كرامة اإل .كرامة

﴾ْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَمَوَلَق﴿الكريم: 
  (.30)اإلسراء:   

نتاج النسل يعترب دورًا فّعاتًا إأّن دور الرجل واملرأة  ي  (63)يعتقد البعض اآلخرـ 2

على  هما؛ وكالهما يشعران بوجود رسالةْيفاجلنني يرث صفاتهما كَل .يتشاركان فيه

فٍل عن طريق اتاستنساخ فهذا جناب طإيصاهلا. وعندما يتّم إب عليهما يتوجَّ ،هماْيعاتَق

 هلما.  هانٌةإ وهو حبدِّ ذاته .حدهما من هذا الدور احلياتيأيعين خروج 

 

فنحن نبحث عن دليٍل يوّضح حكم  ى.خّص من املّدعأّول يعترب ـ الدليل األ1

، شارة ملورٍد من استخدام اتاستنساخ البشريولكن  ي هذا الدليل مّتت اإل .اتاستنساخ

سوف يكون هذا املورد فلذلك لو سّلمنا بقبوله  .نسانأّنه يدّنس كرامة اإل وادُّعي

 وتا ميكن التعريض باتاستنساخ قاطبًة.  ،فقط حمّرمًا

ظاهرة جديدة يتعّرض  ما ميكن اّدعاىه  ي كّل ادُّعييضًا أّول ـ  ي الدليل األ2

 أّن مع ،استنتجوا منه قوهلمٍم صٍل مسلَّأمن  وكأّن هذا اتاّدعاء ناشٌئ .نسانهلا اإل

 اتاستنساخ تا ينحصر  ي املورد املذكور. 

على  حد الزوجني غري قادٍرأـ بالنسبة للدليل الثاني نقول: حينما يكون 7

حد أحيث حينها خيرج  (؛وجنري عملية التلقيح املختربي )اتاصطناعي ،جناباإل

نسان قد ُدّنست؟! بينما إلّن كرامة اإ :هل ميكن القول ،الزوجني من عملية التكاثر

 ة جييزون التلقيح املختربي  ي دائرة الزوجية. هل السّنأنالحظ أّن 

جناَب عن طريق اتاستنساخ فإّنهما يعلمان بأّن دور ر الزوجان اإلـ عندما يقر4ِّ

ذا تبّنينا هذا الدليل فإّنه سوف يشمل حالًة واحدًة إوحينئٍذ  .حدهما سوف يضعفأ

ذ من الرجل، بل من املرأة صاحبة البويضة، لية الذكرية تا تؤَخفقط، وهي كون اخل

خّص من أن يكون الدليل أيضًا أويرتّتب عليه  .فيتالشي دور الرجل  ي التناسل عندئٍذ

 . ميكن حتريم اتاستنساخ بشكٍل مطلقوتا  ى،املّدع
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هانًة للشخص إا يطرح البعض هذا السؤال: هل أّن اتاستنساخ يعترب ـ رمب2

 س كرامة اإلنسان. خ؟ و ي هذه احلالة تدنَّتنَساملس

نسان املولود من خالل عملية النكاح نقول  ي اجلواب: ما هو الفرق بني اإل

فهل  .(68)نسان؟!تدنيس كرامة اإلإىل  واملولود من خالل عملية اتاستنساخ، حبيث يؤّدي

نسان املولود من خالل لإلهو أّن الكرامة تكون  ﴾ي آَدَما َبِنَوَلَقْد َكرَّْمَن﴿ ىأّن معن

  .(69)؟!ين ُيفهم هذا القيدأالنطفة فقط؟! من 

 

وهذا يعترب تغيريًا  ي  .قوياء عن طريق اتاستنساخأذكياء وأناٍس ُأجياد إميكن 

ترجيح إىل  ّدينسان. اختالل هذا التوازن يؤ ي اإل ودعه اهلل تعاىلأالتوازن البشري الذي 

 . (30)جديد من العبودية واتاستعمار إّن هذا نوٌع ى:خرأوبعبارة  .غريهمعلى  بعض الناس

 

من  ،تصّور أّن باإلمكان استنساخ العشرات، بل املئاتعلى  ـ هذا الدليل يبتين1

 . (31)وهذا غري صحيح .ومببالغ زهيدة ،رةشخاص بطريقة ميكانيكية ميسَّاأل

جل احتمال مورٍد قد يتّم أن نصادر القضية بأكملها من أميكننا ـ تا 2

 استغالهلا فيه. 

ذكياء ألعاتق اعلى دارة العامل تقع إلحياة البشرية لـ  ي املسري الطبيعي 7

اآلخرين تا صلة هلا بكيفّية على  شخاصفضلية اجموعة من األأوقضية  .واملبدعني

 وتادتهم. 

 

 ؛مقبولنيكالهما ن يكونا أهذا الدليل أّن اهلدف )الغاية( والوسيلة تا بّد مبنى 

 ر الوسيلة. ألّن الغاية تا تربِّ

تّا أّن العملية تتّم إصّحة اهلدف، وهو التناسل،  حنرز  ي قضية اتاستنساخو

مرًا غري أجيعل منه وهذا  .ّن الوسيلة خاطئةإي أ، ، وغري متداولةبطريقة غري جنسية
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 . (32)مقبول

 

ة اهلل عّز وجّل، فقد ـ هذا اإلشكال هو نفسه الذي ُطرح  ي قضية تغيري سّن1

قال البعض هناك: وتادة اإلنسان بطريقة تا تستخدم فيها نطفة الرجل واملرأة يعترب 

 ه. نجبنا عأوقد  .تغيريًا  ي سنة اهلل

د عملية التناسل بالطريقة وجوب تقيُّلى ع ّي دليٍلأـ تا يوجد لدينا 2

 الكالسيكية. 

ـ اإلنسان املولود بطريقة اتاستنساخ تا خيتلف عن اإلنسان املولود بالطريقة 7

وهو بشكٍل  .تّا  ي مقطٍع من سري عملية التوالدإ ،بالتلقيح املختربيأو  ،الكالسيكية

 للوتادة الطبيعية.  مشابٌه عاّم

 .القول بأّنها وسيلة غري صحيحة يصّححيدة وحديثة تا ـ كون هذه الطريقة جد4

 بكونها متداولة؟!  ة الوسيلة وشرعّيتها منوٌطفهل أّن مالك صّح

حرزنا أّن طريقة اتاستنساخ حبدِّ ذاتها أذا إتّا إـ تا يتّم اتاستدتال بهذا الدليل 2

 غري مشروعة. 

 

ساس وردت هذا األ ىوعل .ساس قاعدة التنّوعأعلى  الكوَن خلق اهلل تعاىل

ات  ي عّدة مّر ،اخللقعلى  واملّنة ،شياءالتنّوع بعد خلق األإىل  العبارات اليت تشري

َأَلْم َتَر ﴿عن التنّوع  ي اخللقة:  لوان هي تعبرٌيمسألة اختالف األ :القرآن الكريم. مثاًل

اِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت ُمْخَتِلفًا َأْلَواُنَها َوِمْن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمْن السََّم

َوِمْن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواأَلْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه  *َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنَها َوَغَراِبيُب ُسوٌد 

  (.28ـ  23)فاطر:  ﴾َباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َغُفوٌرَكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِع

 .ّنه عبارة عن وجود أشياء خمتلفة ومتنّوعةإالتنّوع يعين اتاختالف  ي األنواع، أي 

باقي البشر.  عننسان خيتلف إّن كّل ألذلك نالحظ  .وتا يعين تكرار نفس الشيء

وهذا  .تكرار نفس الشخصعلى  ألّنه مبنٍت ؛تنّوعهذا التا يتحّقق ولكن  ي اتاستنساخ 
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ن يعرف ألزوج كيف ميكن لحصول مشاكل اجتماعية. فإىل  حبدِّ ذاته يؤّدي

زوجته؟! وكيف نعرف صفات شخٍص ما؟! لذلك فإّن استخدام اتاستنساخ  ي اجال 

ت إلثبا ؛كني بهذا الدليلتكاثر البشر غري جائز. والشيخ يوسف القرضاوي من املتمسِّ

 .(37)حرمة اتاستنساخ

  

بشكٍل ّن اتاستنساخ يكون منتشرًا إاملقّدمة التالية: على  ـ يبتين هذا الدليل1

 إىل احلّد الذي يصبح طريقًة متداولةرًا ل الناس يكون ميسَّواستخدامه من ِقَب كبري،

 طريقة التناسل الطبيعية. على  حُترجَّ ، ي العامل

ألّن مسألة اتاستنساخ سوف لن  ؛مٍر ضعيٌف جدًاأهكذا احتمال حدوث  ولكّن

هودًا ومساعي ّن استخدام هذه التقنية يستلزم جإحيث  ؛هذه املرحلة بسهولةإىل تصل 

نسان طريقة ن يرّجح اإلأ. وكذلك فإّنه ليس من املمكن مادّية ومعنوّية هائلة

ّن الطريقة الطبيعية فإ ؛مكنه القيام بهأذا ما إ ،التناسل الطبيعيعلى  اتاستنساخ

إىل ضافة إ .شباع الرغبات اجلنسية للزوجنيإلتوالد فحسب، بل يتّم من خالهلا ل ليست

ذلك فإّنه  ي عملية اتاستنساخ توجد مشّقة وجهود مضنية ناشئة عن مراجعة 

هّم هو أّن واأل للوقت بشكٍل كبري.هدار إويتّم فيها  ،ودفع مبالغ طائلة ،املتخّصصني

 . (34)ميكنهم فعل ذلك ، تاسباب كثريةوأل ؛من الناس ىلعظمالغالبية ا

اتاستنساخ إذا كان ّنه تا جييز أذ عليه حيث يؤَخ ؛ـ هذا الدليل ليس تاّمًا2

عليه تا ميكن له أن مينع أصل وجييزه!  فهو مّت بشكٍل حمدودإذا أّما و بشكٍل غزير.

 مسألة اتاستنساخ. 

 

 مقّدمتني: ىل إ يستند هذا الدليل

شكِل على  ـ ًانبات ًا أوحيوان ًا أونسانإة ـ الكائنات احلّي : خلق اهلل تعاىلاألوىل

﴾َوَأنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواأُلْنَثى﴿ (،8)النبأ:  ﴾َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواجًا﴿أزواج: 
)النجم:  

 (.49)الذاريات:  ﴾َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء﴿ (،42



•

 179 االجتهاد والتجديد

َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق ﴿ة شرعية وفطرية شّرعها اهلل للتناسل: الزواج سّنالثانية: 

  (.21)الروم:  ﴾َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا

 فتكون النتيجة من هاتني املقّدمتني ما يلي: 

 ا ي مسألة الزواج وقانون الزوجية. ـ اتاستنساخ ين1

 ي  واحد حد اجلنسني فقط، واتاكتفاء جبنٍسأـ اتاستنساخ يلّبي حاجة 2

 هلية. التوالد خيالف الفطرة اإل

لتحقيق املوّدة والرمحة،  ىن يسعأرض نسان بعنوانه خليفة اهلل  ي األاإلعلى ـ 7

 تّا بواسطة الزواج. إوتا يتّم حتقيق ذلك 

مرًا خمالفًا أنسان بطريقٍة تغاير امتزاج نطفيت الرجل واملرأة تعترب ـ وتادة اإل4

 نها اهلل للبشر. للطريقة اليت عيَّ

 ودعها اهلل  ي البشر. أاضمحالل الغريزة اجلنسية اليت إىل  ـ هذا العمل يؤّدي2

ن أبدون أو  ،جن يتزوَّأمولوٍد بدون على  ن حيصلأنسان من فعندما يتمّكن اإل

هلية  ي نن اإلضياع السإىل  وف حتدث هذه النتائج  ي اجملتمع، مّما يؤّديسفينكح، 

 . (32)اجملتمع

ساس املفروض من الزواج  ي هذا الدليل يكون حمدودًا  ي اهلدف والدافع األ

 ىمكن التناسل بدون الزواج فسوف تتالشأذا إهذا الرأي على  فبناًء .التناسل فحسب

 ساسّيتني هلذا اتاستدتال هما: النقطتني األ إّن ى:خرأبعبارة وهذه السّنة. 

 جناب. ساس له هو اإلصلي من الزواج والدافع األ: اهلدف األّوتًاأ

: اتاستنساخ البشري يستلزم عدم الزواج، وهذا يعين عدم نيل الرمحة ثانيًا

 . (36)واملوّدة اليت وضعها اهلل  ي الزواج

 

شباع الغرائز إّن إحيث  ؛ينحصر  ي التناسل ساس من الزواج تاـ الدافع األ1

هي  ،«وعية املينأامتالء »واليت عّبر عنها اخلواجة نصري الدين الطوسي بـ  ،اجلنسية

يضًا عواطف أحيمل  ي طّياته  وهذا الدافع القوّي .أّول وأهّم دافع من وراء الزواج

 . (33)يتّم تأمينها  ي ظّل الزواج ،خاّصة
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خذ نطفة الرجل أالذي يتّم فيه  ،ملختربي )اتاصطناعي(ـ هل أّن التلقيح ا2

والذي هو  ،اًل ـحملَّأو  مًاوبويضة املرأة من دون مضاجعة ـ بغّض النظر عن كونه حمرَّ

 هلية؟! ة الزواج، ويعّد منافيًا للقوانني والسنن اإلسّنعلى  ىمن طرق التناسل، قد قض

 الرجل واملرأة، ونتيجته تقوية للرمحة والتكامل بني ـ جعل اهلل الزواج سببًا7

حيان وهو تا ينا ي الطرق احلديثة  ي التناسل، بل  ي بعض األ .صلة احملّبة بينهما

 . (38)ة وترسيخهاتوثيق العلقة الزوجّيعلى  تكون هذه الطرق حافزًا

جناب إلقضية اإىل  ـ عندما يتحّدث القرآن الكريم عن اخللقة فإّنه تا يشري4

 ثورة احلاجة اجلنسية، كما قال تعاىل السكينة اليت تطفئإىل  ريوالتناسل، بل يش

 ﴾َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها﴿ ي سورة الروم: 

هنا تعين حصول اتاطمئنان، والالم اليت دخلت عليها  «ِلَتْسُكُنوا»وكلمة  .(21)الروم: 

 ،لآلخر« نًاَكَس»ها تام التعليل. لذا فإّن وجود كلٍّ من الزوجني يعترب ميكن اعتبار

 تاطمئنان وسلوة العيش. إىل اوداعيًا 

وليس ، ّول للزواج هو حصول اتاطمئنان والسكينةذًا يكون الدافع األإ

 . (39)جناباإل

فهو منطقيًا تا  .حد اجلنسنيأعدم حاجة على  ـ اتاستنساخ البشري تا يبتين2

ذكرية أو  نثويةأن تؤخذ خلية أّنه تا يتوّجب إيعين  .وتا ينفي ذلك ،زم جنسًا واحدًايستل

وعليه فال  .عنه من ناحية علمية فهذا املورد مسكوٌت .للقيام بعملية اتاستنساخ البشري

 . (80)ة الزواجتوجد مالزمة منطقية بني اتاستنساخ البشري وضياع سّن

ق ذلك هلما عن طريق جناب، وحتقَّذا كان الزوجان عاجزين عن اإلإـ 6

ة الزواج ووجود ألّنه حينئٍذ تا يتّم ضياع سّن ؛اتاستنساخ، فسوف تا يشملهما هذا الدليل

و ي ترسيخ  ،العائلة، بل هذا العمل سوف يكون سببًا  ي املوّدة والرمحة بني الزوجني

 األواصر العائلية. 

 

ى أّن لكّل إنسان شخصية التنّوع، مبعنعلى  فطرة اهلل  ي خلقة اإلنسان تبتين

وعندما يتّم استنساخ شخٍص جبميع  .بها غريه ىخاصة تا يتحّل مستقّلة وصفات

ة اإلهلية  ي خلقة اإلنسان. خصوصّياته اجلينية فسوف يكون هذا العمل نقضًا للسّن
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 . (81)نسانر صفات وخصوصّيات اإلغيِّهذا فإّن اتاستنساخ قد يإىل ضافة وإ

 

فاتاستنساخ يكون  .هذا الدليل نوعًا ما من آثار عدم التنّوع  ي العامليعترب ـ 1

تا دور له  ي بناء اجملتمع وشخصية  دخياًل  ي الصفات الظاهرية واجلينية فقط، ولكْن

فعال والشخصّيات سوف األذا كان املراد من هذا الدليل أّن إ أخرى:بعبارة و .الفرد

 ؛تكون مّتحدة، وأّن اتاستقالل الشخصي سوف يضمحل، فهذا الكالم غري صحيح

 فعاله. أوخيتار  ،ن شخصيتهنسان هو الذي يعيِّألّن اإل

إىل  اليت تؤّدي ،وجه الشبه الظاهريةأذا كان املقصود من هذا الدليل هو إـ 2

فهذه املعضلة موجودة  ،فكرة ـ فرض قبول هكذاعلى  زوال اتاستقالل الشخصي ـ

إىل فإذا كان الشبه احلاصل من اتاستنساخ يصل  .بشكٍل عمليٍّ  ي التوائم املتشابهة

فق عليه متَّ وهذا شيٌء .%99درجة إىل % فإّن الشبه  ي التوائم املتشابهة يصل 93درجة 

 . (82)كثر من اتاستنساخأوهو كون التشابه  ي التوائم  ،بني اجلميع

 

ويوجد  ،سرةر رحاب اأُلليها معارضو اتاستنساخ أّنه يدمِّإمن األدّلة اليت استند 

كاإلرث.  ،يةهحكام الفقاألإىل  بهامويسري هذا اإل .عضائهاأغموضًا  ي العالقة بني 

يها شخاص فإّن مسائل اإلرث ذات الصلة بهم حيدث فوعندما تا ُتحّدد العلقة بني األ

 .(87)ها؟زوَج ُثهل يِر ىنثنسان الذي استنسخ من خلية األّن اإلإ :يضًا. مثاًلأبهام إ

ّن أهذا السؤال: هل  طرحاتاستنساخ بعلى  اهلادي مصباح فإّنه يعرتض ّما عبدأو

 يرث؟  ْنأق بأحد الوالدين من الناحية الوراثية بإمكانه املولود الذي يتعلَّ

 

وعندما  .خبهام  ي العالقات العائلية للمستنَسحد فروع اإلأل هو شكاـ هذا اإل1

 . ًاوارديكون شكال تا ميكن توضيح عالقة هذا الشخص مع اآلخرين فإّن هذا اإل

عندما تكون عالقة  بواب الفقه املهّمة، ولكْنأحد أكون اإلرث  رغم ـ2



• 

 االجتهاد والتجديد 181

بشكٍل دقيق  الشخصني واضحة فسوف يرثان؛ وعندما تا تكون هذه العالقة واضحة

وعدم اإلرث هذا سوف تا يكون  .شخاص الذين تا يرثونحاهلما حال األ ،فال يرثان

 وازعًا ملنع اتاستنساخ. 

ن حنّدد أعدمها علينا أو  خ لإلرثمكانية استحقاق املستنَسإما خيّص  ـ  ي7

رثه إمالكنا  ي تعيني العالقات وماهّيتها. و ي هذا املورد ميكننا تعيني كيفية 

 حبدِّ ذاته يتطّلب تدوين مقالة مستقلة ومفّصلة.  ذاوه .دّلة الفقهيةراجعة القواعد واألمب

 

 دين لالستنساخ ميكننا القول: دّلة املعارضني واملؤيِّأعند التأّمل  ي 

 اتاستنساخ  ي اجال النباتات واحليوانات جائزًا ومباحًا. تا شّك  ي كون ـ 1

 دليٍل مينعه. على  عضاء البشرية فإّننا مل نعثرساخ األما خيّص استن ـ و ي2

دّلة املعارضني مل جند دلياًل قطعّيًا أّما اتاستنساخ البشري فبعد التأّمل  ي أـ و7

ىل إ ميكن اتاستناد  ي عدم حترميهأخرى  ومن ناحية .حرمته ومنعه منعًا باّتًاإىل  يشري

اليت يستعني بها علماء املسلمني  ي  ،دّلةألطالقات اإو ،صالة اإلباحةأو ،ةءصالة الرباأ

على  ز املسلمنيطالقات حتفِّونفس هذه اإل .ها لطاّلب العلمنويعّلمو ،حكامهمأصدار إ

 كّل مسلم ومسلمة. على  وتعتربه فريضة ،والتوّسع فيه ،طلب العلم

خذ خذ بالشيء يعين األّن األإو .جواز وشرعّية اتاستنساخإىل  فهذه دتائل تشري

 ؛ن حيكمأمرًا مباحًا فعليه أذا اعترب طلب العلم إّن الشارع املقّدس إلوازمه؛ حيث ب

منوذجًا للنمو أقسامه يعترب أن أّن اتاستنساخ  ي كاّفة ومن املتيقَّ .بإباحة لوازمه ،بالتبع

 والتطّور البشري. 

ح ونعتقد أّن هذا السال .العلماء  ي هذا املضمار ين مساعيضًا نثمِّأنعم، حنن 

تا يكون كغريه من موارد العلم  ىن يكون بأيدي العقالء من البشر، حّتأاملهم جيب 

 عداء البشرية.أل احلّساسة وسيلًة لالستغالل السّيء من ِقَب
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 الصالة اجلهر واإلخفات يف قراءة
 

 

 سهم هذه املسألة.ة والشيعة أنفّنمن املسائل اخلالفية بني السُّ

: مسألة: )وجيهر اإلمام بالقراءة  ي الصبح واألوليني من يبو القاسم اخلرقأقال 

 املغرب والعشاء(.

اجلهر  ي هذه املواضع «: الشرح الكبري»محد بن قدامة  ي أوذّيله حممد بن 

 .|واألصل فيه فعل النيّب .ومل خيتلف املسلمون  ي مواضعه ،اجمع على استحبابه

موضع   ي ّرأسسرار وموضع اإل جهر  ي ْنإبت ذلك بنقل اخللف عن السلف. فوقد ث

ت صالته  ي ظاهر فعل ذلك عامدًا صّح ْنإ: يوقال القاض .جزأهأو ،ةاجلهر ترك السّن

 فعله ناسيًا مل تبطل... ْنإو ،تبطل: صحابنا من قالأكالمه. ومن 

هر والعصر، وجيهر بها يسّر القراءة  ي الظ»مسألة «: املختصر» ي  يقال اخلرق

 .(1)«هاصبح كّلل ي األوليني من املغرب والعشاء وا

بقوله: اجلهر  ي مواضع « املغين»محد بن حممد بن قدامة  ي أاهلل بن  وذّيله عبد

صل فيه فعل واأل .سرار تا خالف  ي استحبابهسرار  ي مواضع اإلاجلهر واإل

 ؛بغري اختالف ،يشرع للمأموم وتا ،مام: وهذا اجلهر مشروع لإل... فصٌل|النيب

لإلمام واتاستماع له، بل قد منع من القراءة ألجل  توذلك ألن املأموم مأمور باإلنصا

 فاته بعض الصالة. ْنوكذلك َم ،رنه خييَّأمحد أّما املنفرد فظاهر كالم أو .ذلك
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 ّوليتأاملشهور بني علمائنا وجوب اجلهر  ي الصبح و :ـ 97مسألة ـ « املختلف»و ي 

عكس عامدًا عاملًا وجب عليه  ْنإف ي،واإلخفات  ي البواق ،العشاء ّوليتأاملغرب و

 عادة الصالة.إ

وهو قول السيد  .(2)ن تا يفعلهأ ويستحّب ،جيوز العكس :وقال ابن اجلنيد

 جهر  ي  ي رجٍل :×ارة ـ  ي الصحيح ـ عن الباقرر. لنا ما رواه ز(7)املرتضى  ي املصباح

ذلك فعل  أّيفقال:  ؟اإلخفاء فيه يما تا ينبغ أخفى  يأو  ،جهار فيهاإل يما تا ينبغ

 ي،تا يدرأو  ،ساهيًاأو  ،فعل ذلك ناسيًا ْنإوعليه اإلعادة. و ،دًا فقد نقض صالتهمتعمِّ

 ياذ املصّل ؛وجوب اإلتيان به ين اتاحتياط يقتضوأل ؛(4)وقد مّتت صالته ،فال شيء عليه

 وتا يقني باخلروج مع عدمه. ،عن عهدة التكليف بيقنٍيما جيهر فيه خيرج  جاهرًا  ي

بن جعفر  ي الصحيح عن أخيه  يومبا رواه عل ،احتّج ابن اجلنيد باألصل

من الفريضة ما جيهر فيه بالقراءة هل عليه  يه عن الرجل يصّلسألُت :قال ،×موسى

 .(2)شاء مل يفعل ْنإو ؛شاء جهر ْنإ :ن تا جيهر؟ قالأ

نه أ يوعن الثان .ذكرناه مرتوك يصل مع الدليل الذن األأل ّوواجلواب عن األ

منا إو ،، ولسنا نعمل بهةللعاّم . قال الشيخ: هذا اخلرب موافٌقيعلى اجلهر العال حمموٌل

 .(3()6)العمل على احلديث السابق

والقول  ،هل السنة هو استحباب اجلهرأن القول املشهور بني أيبدو  أقول:

 ختلف.ما ذكره امل واألّدلة منحصرة  ي .بهاملشهور بيننا هو وجو

 ي  (الرحيمبـ )بسم اهلل الرمحن واجهر  تا حيضره الفقيه: ْنقال الصدوق  ي َم

ن أمن غري  ،واجهر جبميع القراءة  ي املغرب والعشاء اآلخرة والغداة ،مجيع الصلوات

 :يقول ن اهلل عّز وجّلأل ؛وليكن ذلك وسطًا .ترفع صوتك شديدًاأو  ،جتهد نفسك

. وتا جتهر بالقراءة  ي صالة ﴾َوتَا َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َوتَا ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبياًل﴿

خفى بالقراءة  ي املغرب والعشاء أأو  ،جهر بالقراءة فيها ْنَم ّنإف» ؛الظهر والعصر

تّا يوم إ ،«فال شيء عليهفعل ذلك ناسيًا  ْنإف ؛عادة صالتهإدًا فعليه متعمِّ ،والغداة

 .(8)نه جيهر فيهاإف ،اجلمعة  ي صالة الظهر

خذ أ &الصدوق ّنأ ي الذهن  يما وضعته بني القوسني يقّو أقول: التدقيق  ي

ّدلة مل أأو  خبارأليه إ توصل :ن نقولأفال ميكن لنا ، (9)هذه العبارة من رواية زرارة
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 لينا.إصل ت

بالقرآن  ي صالة الغداة  ين جيهر املصّلأة ّنقال املفيد  ي املقنعة: ومن الس

والركعتني األولتني من صالة املغرب والركعتني األولتني من صالة العشاء اآلخرة 

ولكن تا خيافت مبا تا  ،وخيافت بالقرآن  ي صالة الظهر والعصر ،هاونوافل الليل كّل

ما  اإلجهار  يأو  ،جهارما جيب فيه اإل تعّمد اإلخفات  ي ْنوَم ه من القرآن.اذنأسمعه ت

يسمع منه القرآن  ،عاد. واإلمام جيهر بالقراءة  ي صالة اجلمعةأ ،جيب فيه اإلخفات

 .(10)مامًاإكما جيهر به لو كان  ،صّلى اجلمعة منفردًا جهر بالقرآن ْنن و... وَمواملأموم

 

 .اتجيب فيها اإلخف واليت ،جيب فيها اجلهر ن الصلوات اليتمل يعيِّ &هإّن

كثر منه أظهوره  ي اتاستحباب « ن جيهر....أة من السّن»ّن أوالكالم الذى سبق منه ب

صلوات الذكر  ي  قدستحباب  ي اتا« ةالسّن»ظهور لفظ إىل  ذ مضافًاإ ؛ ي الوجوب

وأيضًا  ا.فضاًل عن اجلهر فيه ،ن النافلة بنفسها مستحبةأمع  ،«نوافل الليل»اجلهرية 

تفسد برتكه  ،ة، وليس بفرٍضوالسالم  ي الصالة سّن»: قال  ي كالم آخر قبله

 ْنَم ،ةّول كل فريضة سّنأه بالتكبريات السبع على ما ذكرناه  ي الصالة. والتوجُّ

أجزأه  ،فتتاحعلى تكبرية اتا ةواقتصر من اجلمل ، ي غريها من النوافلأو  تركه فيها

 يوليس ينبغ .رفع اليدين بهوكذلك  .ةوالتكبري للركوع والسجود سّن .ذلك  ي الصالة

 يتا ينبغ ،ة وكيدةنسيه مل تفسد بذلك الصالة. والقنوت سّن ْنإو .دًاألحد تركه متعّم

وسجدتا  .ه بعدهنسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقِض ْنوَم ،ختيارألحد تركه مع اتا

وأيضًا قال  ي كالم  .(11)وليس من املفرتضات ،الشكر والتعفري بينهما من السنن

 .(12)«ة وكيدةوصالة الليل سّن» :عدهب

نه يرى وجوب اجلهر أ الشيخ املفيدإىل  ن ينسبأتا ميكن  حاٍل أيوعلى 

  يبإخفات القراءة  نه يفيتأليه إينسب أو  ،بالقراءة  ي صلوات املغرب والعشاء والصبح

 الظهر والعصر.، صالتني النهاريتنيال

ذيل  ي الروايتني املاضيتني بتيان اإلمن  (17) ي التهذيب يفما فعله الشيخ الطوس

 ل.تأمُّإىل  تاجحيما جيب...(  خفات  يتعمد اإل ْنكالم املفيد )وَم
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ن جيهر بالقراءة  ي صالة املغرب أ يللمصل يقال الشيخ  ي النهاية: وينبغ

عادة الصالة. وخيافت  ي إدًا وجبت عليه خافت فيها متعمِّ ْنإوالعشاء اآلخر والغداة، ف

ما جيب  جهر  ي ْنإو .دًا وجب عليه إعادة الصالةجهر فيهما متعّم ْنإف ،لعصرالظهر وا

 ما جيب فيه اجلهر ناسيًا مل يكن عليه شيء.... خافت  يأو  فيه املخافتة

فإن مل يفعل فال شيء  ،جيهر بالقراءة  ي نوافل صالة الليل أيضًا أنويستحب 

ن األفضل  ي نوافل النهار أغري  ،ن جهر  ي نوافل النهار مل يكن به بأسإعليه. و

 .(14)املخافتة. وليس على املرأة اجلهر بالقراءة  ي شيء من الصلوات

عادة إوجبت عليه »صريح  ولكّن .اتاستحباب« يينبغ»ظاهر كلمة أقول: 

خفات  ي واإل ،هو وجوب اجلهر  ي اجلهرية« عادة الصالةإوجب عليه »أو  «الصالة

 كثر.أل تأّمإىل  ة. فاملسألة حمتاجةللصّح رٌطمراعاتهما شكون و ،خفاتيةاإل

تا »و ، ي مطلق الطلب« يينبغ»نه استعمل أ ييعط &ع  ي كلمات الشيخوالتتبُّ

مل يبلغ  ما ،خلفه القراءة ْنن ُيسمع َمأ يمام ينبغواإل» :نظري ، ي املكروهات« يينبغ

ن يكون أ يوتا ينبغ»و أ، (16)«نسان قراءتهل اإلّتأن يرينبغى »أو  ،(12)«صوته حّد العلّو

 .(13)« ي حال القراءة نسان لثاٌمعلى فم اإل

كان  ْنإو« يينبغ»ّن أالقائل ب ،&يالقاسم اخلوئ يبأكالم السيد فوعلى هذا 

بل  ،غري ظاهر  ي الكراهة...« يتا ينبغ»ولكن  ،ستحبابظاهرًا  ي الرجحان واتا

 شكال.إ ّلحم ،(18)املساوق للمنع ،زور وتا جيمعناه تا يتيسَّ

 

مور الوجوبية باصطالحنا خفات ليسا من األن اجلهر واإلأالذي يقوى  ي الذهن 

ن أ يكان ينبغلمرًا واجبًا أفلو كان  .ة كلهم قالوا باستحبابههل السّنأذ إ ؛اليوم

 ي بعض  مل يكتب فيه. ولكْن، واملعّد للمسائل اخلالفية ،يكتب  ي كتاب اخلالف

 قال: .د اتاستحبابتأّكإىل  فيلزم صرفه عما نفهمه اليوم ،اجلهراملسائل عرّب بوجوب 

كما  .و ي كل سورة بعدها ، ي احلمد« بسم اهلل الرمحن الرحيم»جيب اجلهر بـ »

ن أ كانت الصالة تا جيهر فيها استحّب ْنإف .ما جيب اجلهر فيه جيب بالقراءة. هذا  ي

 .(19)««سم اهلل الرمحن الرحيمب»بـ جيهر 
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ن اجلهر واجب  ي بعض أيعلن ب« ما جيب اجلهر فيه هذا  ي»لفظ إّن  :و نقولأ

ن إ :مثاًل .ن يكون مورده النذرأصلوات. فيمكن  أّي ي غري معلوم  ولكْن ،الصلوات

إىل  بالنسبة ياملغرب جهرًا فيجب... وهذا التوجيه يأتأو  الفجر ةصال ين يصّلأنذر 

 ،كان بعيدًا  ي نفسه ْنإوهذا التوجيه و .تقّدمتيت ، ال«املقنعة» ي  &عبارة املفيد

شارة ـ ـ ولو بنحو اإل أِتتومل  ملسألة مل تكتب  ي اخلالف مستقّلًة،ن هذه اأمبا  لكْن

 ،ةر عنه  ي املقنعة بالسّنوعبَّ ،نه معّد للمسائل اخلالفية أيضًاأمع ، (20)«اتانتصار» ي 

 فالعبارات الظاهرة  ي الوجوب جيب صرفها عن ظاهرها.

بل  ،اجلهريةأو  ةخفاتي ي رواياتنا الصلوات اإلتا يوجد  هّنأوالشاهد على ذلك 

جهر  إْن»أو  ،«خيافت فيها»أو  ،«الصالة اليت جيهر فيها»يوجد عبارة عن  ءكثر شيأ

خفات مل يكن واجبًا حتى يصبح ن اجلهر واإلأفمعلوم  ي.كما سيأت ،«ماُم فكذااإل

 الكتب الفقهية العصرية والرسائل العملية. كما نراه اليوم  ي ،وصفًا للصالة

ولو  ،وختّلفه تا يبطل الصالة ،خفات يكون من السننحال اجلهر واإل فعلى أّي

ذ تا إ ؛آخر يءفهذا ش |ة النيّبرفض سّنإىل  رجع ختّلفه ْنإ ،عن عمد. نعم حصل

 بطال سنته.إجيوز ألحد 

 

جلها جعل اجلهر  ي بعض أمن  ة اليتنه ذكر العّلأ ي حديث  ×ـ عن الرضا1

فوجب  ،وقات مظلمةأ ي  يجيهر فيها ه ن الصلوات اليتإ: ، فقالالصلوات دون بعض

 مل يَر ْنإنه أل ؛صّلى ين يصّلأراد أ ْنإن هناك مجاعة. فأ ليعلم املاّر ؛ن جيهر فيهاأ

 ي  ،لنهارما هما باّنإمجاعة علم ذلك من جهة السماع. والصالتان اللتان تا جيهر فيهما 

 .(21)السماعإىل  تا حيتاج فيها ي من جهة الرىيةفه ،ةأوقات مضيئ

 تذ لو كانإ ؛واسع للمناقشة  ي مضمون هذا احلديث الشريف اجاٌل أقول:

 هما منتٍفاجلماعة، فكالإىل  الناس ءاجيكانت غايته و ،ة وجوب اجلهرالظلمة عّل

، حبيث ةكون ظلمته شديدتصّلى فيه وُي شّذ وندر ـ مكاٌنما ذ تا يوجد ـ إتّا ؛ إاليوم

 من النظر والرىية. يوجود املصّلعلى ّدل أيكون الصوت 

فالم وغريهما تدّل على وجود اجلماعة عالنات واألوأيضًا ـ  ي عصرنا هذا ـ اإل
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كانوا  ْنإو ،لك الناس مشتغلون عن الصالةذمع   ي مكان كذا بأبني وجه، ولكْن

 وتا للغاية. ،علة وجٌهلل يسفل .واقفني قرب املصّلى

 واحلكم تا يدور مدار احلكمة. ،: هذه حكمٌةقلَت ْنإ

ّنه تا دليل آخر على وجوب اجلهر أاملفروض  ولكّن ،هذا صحيٌح: قلُت

 كما سيأتي. ،يضًا مغشوشةأوسائر األدّلة  .خفاتواإل

 .املانعة من الرىية ،ساءتا ظلمة امل ،املراد ظلمة السماء لعّل :قلَت ْنإ

ن يصّلى  ي املناطق أيلزم منه  ،ن هذا خالف صريح الروايةأإىل  : مضافًاقلُت

 ،خفاتيةإشهر أخرى يصّلون كلها أوستة  ،الصلوات جهارًا شهر كّلأالقطبية ستة 

 غريهما. مأ وسواء كانت نّيته الظهر واملغرب ،غريها مأ سواء كانت الصلوات مجاعة

سأل : رواية الثالثة  ي البابالمن الرىية  املراد هو الظلمة املانعة كوند ـ ويؤّي2

من  يوه ،ِلَم جيهر فيها بالقراءة ،با احلسن األّول عن صالة الفجرأكثم أحييى بن 

 ؛كان يغلس بها |النيّب : ألّن×ما جيهر  ي صالة الليل؟ فقالّنإو ،صلوات النهار

 .(22)لقربها بالليل

ة جيهر  ي صالة عّل ألّي فقال: ،×عبداهلل احممد بن محران أبسأل ـ 7

 :مثل ،وساير الصلوات ،خرة وصالة الغداةاجلمعة وصالة املغرب وصالة العشاء اآل

السماء كان إىل  به يسرأملا  |النيّب ألّن تا جيهر فيها؟... فقال: ،الظهر والعصر

ليه املالئكة إضاف اهلل عّز وجّل أف ،ّول صالة فرض اهلل عليه الظهر يوم اجلمعةأ

ن هلم فضله، ثّم فرض عليه ليتبيَّ ؛ن جيهر بالقراءةأ |وأمر نبّيه ،خلفه يتصّل

ألنه مل يكن  ؛القراءة ين ُيخفأمره أحدًا من املالئكة، وأليه إ ْفِضومل ُي ،العصر

وكذلك العشاء  ،فأمره باإلجهار ،ليه املالئكةإضاف أو ،ثّم فرض املغرب حد.أوراءه 

ن ليبيِّ ؛فأمره باإلجهار ،اهلل عليه الفجر ففرض ،اآلخرة. فلّما كان قرب الفجر نزل

 .(27)فلهذه العلة جيهر فيها .للمالئكة تبيَّنكما  ،للناس فضله

ذ األمر إ ؛واسع للمناقشة  ي اتاستدتال مبضمون هذا احلديث اجاٌل أقول:

ذ حنن إ ؛على وجوب اجلهر علينا تا يدّل ،لمالئكةلن فضله تبيَّيل ؛|جهار للنيّبباإل

فمجّرد  ،مجاعة يا نصّلّمإو ،حد حتى يظهر فضلنا عليهأفال يوجد  ،منفردًا يإّما نصّل

ظهار إوأيضًا  .واأن يقرأالناس يستطيعون  ذ كّلإ ؛ة احلمد تا يّدل على فضٍلءقرا
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دّلت . فالرواية لو دّلت على شيء لبل يكون مرجوحًا ،وتا راجحًا ،الفضل ليس واجبًا

أو  سواء كانت الصالة من الصلوات الليلية ،صالة اجلماعة ي  على رجحان اجلهر

والرواية السابقة أيضًا كانت تدّل على رجحان اجلهر  .يستمع املأموم القرآن ،النهارية

فبالنتيجة لو مل يكن اجلماعة وتا  .ن يلحق املاّر باجلماعةأألجل  ؛ ي الصلوات الليلية

 .خفاتًاإأو  جهرًا ،ما حيّبك ين يصّلأفعليه  .وتا تكليف، تها فال رجحان للجهرمظّن

َوتَا َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َوتَا ُتَخاِفْت ﴿كما  ي قوله تعاىل  ،متعارفًا ين يصّلأولكن األحسن 

 .(110)اإلسراء:  ﴾ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبياًل

فسألوه عن  ،|رسول اهللإىل  جاء نفر من اليهود :سناده قالإـ  ي اجملالس ب4

فقال:  ؟اإلجهار  ي ثالث صلوات :منها ،وسألوه عن سبع خصال : ن قال(أ ىلإمسائل )

 ،وجيوز على الصراط ،نه يتباعد هلب النار منه بقدر ما يبلغ صوتهإجهار فا اإلّمأ

 .(24)ويعطى السرور حّتى يدخل اجلنة

 

ن ُنثبت وجوب اجلهر  ي أا ننمكاإكان بلصحيح  لو كان هلذا اخلرب سنٌد

بدليل.  ةاملسألة ثابت تكوناملغرب والعشاء والصبح  ين املعلوم هأومبا  .صلواتثالث 

الذي  ،هذا السنخ من األحاديث :ّوتًاأذ إ ؛سند احلديث ي الشأن  ولكن الشأن كّل

خياتات شخص جاء على  ،«...صدقت» :آخره يقولون و ي ،من اليهود جاء نفٌر :فيه

وتا وجود هلذه األمور بني اليهود حّتى  .عةة عقلية مقنالقرطاس من دون دليل وحّج

وأيضًا هذه الرواية مشّوقة لرفع الصوت  .وتا هذه األجوبة صحيحة  ي نفسها ،لواأيس

ن القرآن ينهى عن رفع أمع  ،«يتباعد هلب النار منه بقدر ما يبلغ صوته»ذ فيه: إ ؛غايته

. فاحلديث ﴾ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبياًل َوتَا َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َوتَا ُتَخاِفْت﴿ :ويقول ،الصوت

 من هذه اجلهة أيضًا. مردوٌدهو ف ،للقرآن خمالٌف

جيهر بالقراءة  ي املغرب  ه كانّنأ ×اك عن الرضاالضّح يبأرجاء بن روى ـ 2

القراءة  ي الظهر  يوخيف ،والعشاء اآلخرة وصالة الليل والشفع والوتر والغداة

 .(22)والعصر

واستمرار الفعل يدّل  ،بل يدّل على اجلواز ،الفعل تا يدّل على الوجوب أقول:
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 ،مجاعة ي ها الواجبة كّلالصلوات  يكان يصّل ×ّنهأ املهّم ولكّن .على الرجحان

 خراسان.إىل  من املدينة ×ورجاء وغريه كانوا مّما حيضرون صالته  ي مسريه

هذا إىل  من نفس الباب. مضافًا 2و 1فقًا ملا فهمنا من احلديثني ااحلديث مو ريفيص

مع  ،يضًا جهرًاأصالة الليل والشفع والوتر  يكان يصّل ×مامن نعرف أّن اإلأ يينبغ

 واضح. ،دون الوجوب ،ّن استحباب اجلهر فيهاأ

من  يه عن الرجل يصّلقال: سألُت ،×عن أخيه موسى ،بن جعفر ّيـ عن عل6

ن شاء مل إو ؛شاء جهر ْنإ : جيهر؟ قالن تاأالفريضة ما جيهر فيه بالقراءة هل عليه 

 .(26)يفعل

لته عن الصلوات اجلهرية أ: سْلملاذا مل يُق يتا ندر منت السؤال اجمٌل،أقول: 

املناسب  ّنأمع  ،«على»أيضًا ملاذا استعمل كلمة  ين تا جيهر؟ وتا ندرأهل عليه شيء 

عن الصلوات اجلهرية ه سألُت»هو:  ،بقرينة اجلواب ؛السؤال حقُّ أي ،«لـ»كان كلمة 

خفات ن اجلهر واإلوإ ،ن تا جيهرأجيوز له  ،نعم :جابأمام ؟ واإل«ن تا جيهرأهل له 

 باختياره.

اجلهر واإلخفات  ّنأعلى  ويدّل ،مع ذلك اجلواب واضٌح ولكْن .ال مبهٌمؤفالس

 ف.باختيار املكلَّ

خفات واإل ،تمن الصلوا أيٍّ ي  على وجوب اجلهر اآلن دلياًل يدّلإىل  فلم جند

 خرى. ي األ

 ،اإلجهار فيه يما تا ينبغ جهر  ي  ي رجٍل :×ي جعفرأبعن  ،ـ عن زرارة3

وعليه  ،دًا نقض صالتهذلك فعل متعّم أّيفقال:  اإلخفاء فيه؟ يما تا ينبغ خفى  يأو

 .(23)وقد مّتت صالته ،فال شيء عليه يتا يدرأو  ساهيًاأو  ن فعل ذلك ناسيًاإف .اإلعادة

 «.نقض»بدل  ،«نقص صالته» ي بعض النسخ  :أقول

 

واإلخفاء  ي  ،والدتالة على رجحان اجلهر  ي بعض الصلوات .السند صحيٌح

مر باإلعادة ذ لعّل األإ ؛للنقاش الدتالة على الوجوب قابٌل ولكّن ٌة.اهرظبعض آخر أيضًا 

ن املراد بطالن أ ولو فرض .«نقص صالته» :مناسب لنسخة هوو ،ألجل درك األفضلية
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حّتى يكون بعض من اخلمس واجب  ،صلوات اليوميةالّنها أالصالة فليس املعلوم 

وهو  ،بأمر آخر ن يكون بطالنها مرتبٌطأذ ميكن إ ؛خفاءاجلهر وبعض آخر واجب اإل

كاجلمعة  ،فيجب اجلهر فيها ،بوجوب اجلماعة مرتبٌطأو  ،اليمنيأو  النذر باجلهر

 خفات فيها.فيجب اإل ،خريناآلحقوق  مزامحةعن  ٌئاإلخفاء ناش وجوبلعّل ن. ويوالعيد

 ، ي وجوب اجلهر  ي بعض الصلوات نه تا خيلو عن ظهوٍرأنصاف اإل ولكّن

ن أًا ّنه من احملتمل جّدأب يلاذيل احلديث الت ي  يولكن سيأت .خفات  ي بعض آخرواإل

خطأ قد أو ،كاوهذا احلديث يكون كمفهوم لذ واحدًا.ن ان احلديثايكون هذ

 فانتظر. ،خذ املفهومأ ي  يالراو

ما تا  جهر بالقراءة  ي رجٌل :له قال: قلُت ،×عن أبي جعفر، ـ عن زرارة8

 يما ينبغ وترك القراءة  ي ،خفاء فيهاإل يما تا ينبغ خفى  يأأو  ،اجلهر فيه يينبغ

ساهيًا فال أو  اسيًاذلك فعل ن أّي :فقال ؟القراءة فيه يما تا ينبغ  ي أقرأو  ،القراءة فيه

 .(28)شيء عليه

 

فالذي  .يثني واحددال  ي هذين احلؤعنه والس ّيوالرواي واملرو .السند صحيٌح

 ،يواعن الر يواالرأو  ،يواحدهما الرأ ي  ولكْن ،واحد نهما حديٌثأالذهن  ي  يقوى

ن أمن املمكن ف .نقل املنطوق نيو ي الثا ،حسب فهمه ،مامك مبفهوم كالم اإلمتسَّ

 يالراو ولكّن ،«ساهيًا فال شيء عليهأو  ذلك فعل ناسيًا أّي»مام هو يكون قول اإل

نه من املمكن أمع  ،دًا عليه اإلعادةفعل متعّم ْنإوقال:  ،خذ مفهومه على حّد فهمهأ

 ،تا ينقص من أجره وثوابه شيء يأ ،فعل ناسيًا فال شيء عليه ْنإقصد  ×اإلمام ّنأ

 صالته.أجر نقص قد عّمدًا ففعل مت وإْن

تني من ّنه سأل مسألة واحدة مّرأزرارة إىل  ن ننسبأبعيد من الفعلى أّي حال 

ه هو وتا حريز ومل يتنبَّ ،الني واجلوابني املختلفنيؤونقل حلريز كال الس ،مام واحدإ

 منافاتهما.إىل 

 نيابلغري ق ،بأّنه أجاب جبوابني خمتلفني ×اإلمامإىل  ن ننسبأبعد منه أو

 واآلخر مفهوٌم ،يقينًا حدهما صادٌرأبل  ،نيا ليس من باب تعارض النّصذللجمع. فه
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 يقينًا.

دّل على تحاديث ر األئن ساأومبا  .آلخرلحد احلديثني مفهومًا أن نأخذ أفيلزم 

فهنا أيضًا يقوى هذا  ،عكسهأو  ،خفاتجهر  ي موضع اإل ْنوجوب اإلعادة مَل

ده تكرار ويؤيِّ ،سلوبّول مل يكن صحيحًا موافقًا لأل األبأن يقال: اخلرب ،اتاحتمال

فال شيء »أو  ،«عادةوعليه اإل ،نقض صالته» :نظري، ّول ي األ اكلمات تا فائدة فيه

غري مفيد  ي  ،«قد مّتت صالته»، و«نقض صالته»ن أمع  ،«وقد مّتت صالته ،عليه

ن يكون أتا يبعد كذلك و .ن يكون من توضيحات الروايمناسب ألهو ف ،الكالم

 دون اإلمام. ي،من كلمات الراو« دًاذلك فعل متعّم أّي» :قوله

وخاليًا من  ،بنيأفصح وأـ يكون  8ديث احل أيـ  يحال املنت الثان أّيفعلى 

تعّمد  ْنإوعليه تا دتالة على اإلعادة  .نسب بأن يكون صادرًا عن املعصومأفهو  ،الزائد

ن ترك إو ؛ةنه ترك السّنأل ؛جرهأينقص  ولكْن ،و عكسهأ ،خفاتموضع اإل ي  اجلهر

 «.فال شيء عليه» :×وهذا هو املراد من قوله .جرهأنسيانًا فال ينقص 
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 األنسنةإىل  شبسرتي... من اهلرمنوطيقا

 

 

 . لقرآنإىل ابالنسبة  ر، كالنيّبأي أن اللغة الدينية تعتمد على مفسِّية: التفسري ـ1

الديين قابل للنقد، وتا يوجد تفسري  نّصمبعنى أن كل تفسري للالنقدية:  ـ2

 رمسي. 

مبعنى أن اللغة الدينية متتاز عن اللغة الفلسفية، والعلمية، اتامتيازية:  ـ7

 و...  ،والسياسية

أن لغة الدين تا تقّدم لك احلقيقة كاملًة، بل ترمزها إليك،  مبعنىالرمزية:  ـ4

 كما هو احلال  ي اللغة القصصية واألدبية. 

ويشرح شبسرتي قولـه بأنها تارخيية  ي صدورها، وهذا معناه ـ التارخيية:  ـ2

 نّصفلكي نفهم ال .الواحد ذا دتاتات خمتلفة باختالف التاريخ نّصعنده ـ صريورة ال

 وهذا ما يستدعي .ونرتك مناخنا احلاضر ،ع أنفسنا داخل مناخه التارخييجيب أن نض

 يطرح حماور عّدة: أو 

ة؟ ما هي ي؟ ما هي ظروفه التارخينّصزات املؤّلف لذكر الما هي حمّف :تًاأّو

 . .؟ ما هي نوعية لغته؟.هبيظروف خماَط

هل ميكن  :خرىبيه؟ وبعبارة أهل بإمكان املؤّلف أن يوصل املعنى ملخاَط :ثانيًا
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اللفظي طبيعة املعنى املستكّن  ي عقل املتكّلم؟ وماذا ميكن أن  نّصأن يستوعب ال

 وتفسريه؟  نّصترتك هذه املسألة من تأثريات على ال

حتديد مركز املعنى، فيما يشبه مقولة: املعنى واملغزى املعروفة عند أمثال  :ثالثًا

شكلية، وله مركز تدور حوله كل الدتاتات لـه دتالة  نّصال ، مبعنى أّن(1)دو سوسِّري

الذي تقوم عليه بقية  ،نّصفاملطلوب اكتشاف البناء الرئيس لل .واملفردات الصغرية

لكن العقبة  .وأفضل منهج لذلك عند شبسرتي هو منهج اتاستنطاق التارخيي .أجزائه

ر وغياب املفّسف، مما جيعل خلفيات ر واملؤلِّالكؤود هنا هي الفاصل الزمين بني املفسِّ

 ف عائقًا أمام عملية الكشف عن بؤرة املعنى.املؤّل

 

ف عرب ر واملؤّلشبسرتي معضل اتانفصال الزمكاني بني املفّس حيّل يولك

رًا إذ يعطينا مؤّش ؛«احلاصل اإلنساني املشرتك»املنهج التارخيي يستعني مبا يسميه 

، رغم ضياع احلضور نّصه غري حاسم، على وجود إمكانية لفهم اللكّن قوّيًا،

فالقاسم اإلنساني املشرتك يفسح اجملال بعض الشيء لفهم  .فالتارخيي زمن املؤّل

حال تا يوجد ـ عند  على أّي لكْن .خطاب اإلنسان اآلخر، ولو مقدارًا نسبيًا من الفهم

ما نصوص سّيوتا ، نّصلعملية فهم ال شبسرتي ـ مسري قهقرائي حنو التارخيية فحسب

 ،فالوراء ليعيش مناخ املؤّلإىل  ر  ي عملية استنطاق التاريخ يرجعة النبوّية، فاملفّسالسّن

لكن البقاء  ي التاريخ تا مينحنا  .ته أو...ريأبناء عشأو  تهويغدو واحدًا من سكان قري

 .احلاضرإىل  من التاريخ فاملطلوب رجوع ًاإذ .، ميكن صياغته علميًاتفسريًا للنّص

احلاضر؟ وإذا أراد تقديم صيغة علمية إىل  إذ كيف يرجع املفّسر ؛وهنا معضلة أخرى

تارخيي،  حتى تا نتوّرط بإنتاج نّص ،ذلكإىل فما هو السبيل  تفسريية ملا وعاه من النّص

 فعلنا شيئًا؟ قد فال نكون 

 

مـن   يه وظيفة الرتمجـة، أي ترمجـة الـنصّ   يسّمما  واجلواب عند شبسرتي يكمن  ي

 وهذا ما يضعنا أمام منزلقني:  .ش اليومااإلطار املعإىل  إطاره التارخيي
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نسخة إىل  املرتجم القديم، مما حييل النّص : اخلضوع لتأثري بيانية النّصاألول

 األصلي، تا هي عينه، وتا غريه.  مشّوهة عن النّص

وتطويعه لصاحلها، وهذا ما يقتل  على النّص: إسقاط ظروف احلاضر الثاني

 عملية اتاستنطاق التارخيي برّمتها.

  

إذ تا وجود  ي عامل  ؛نّصمن هنا، يرفض شبسرتي وجود تفسري يقيين ألي 

فعلينا دائمًا توّقع  .«اجتهادية»و «ظنية»وكل القراءات  .اإلنسان لقراءة قطعية اتانطباق

ك  ي الثالثية اليت وضعها العلماء ومن هنا ـ أيضًا ـ يشّك .ظهور قراءات جديدة

 نّصإذ سيغدو ال ؛اجملو، وظاهر، نّصإىل:  نّصاملسلمون منذ قديم األيام لتنويع ال

 . (2)عديم الوجود

إذا غدا الدين وسيلة سياسية، وإذا أعلن رجال الدين أن »يقول شبسرتي: 

أوامرهم وتوصياتهم ـ  وإذا اعتقدوا أّن ،مح ألحد بنقدهاتا ُيس ،أفكارهم نهائية

املشوبة عادة بالنواقص والثغرات ـ هي أوامر وتوصيات اخلالق، وإذا جعلوا من أنفسهم 

تفسري ديين. جيب أن أو  ن بوسعهم صياغة خطابوروحانيني ـ، فلن يكأو  يسني ـقّد

، رحيمًا، واقعيًا، ورساليًا. يكون التفسري واخلطاب الديين املعاصر عقالنيًا، عادتًا

ألحد صناعة خطاب وتفسري ديين إتّا إذا اخترب العقالنية املعاصرة، والعدالة  وتا يتاُح

درجة إىل  املعاصرة، والرمحة املعاصرة، والواقع املعاصر، وكانت سريته نزيهة نقية،

 الناس. إىل  «األخرى متامًا»ختوله نقل رسالة اهلل 

 . (7)رخيي على مستوى النظرية كان حاضرًا بقّوة عند شبسرتيفاحلّس التا ًاإذ

 

ل مقاربة شبسرتي التأويلية،  ي املعرفة الدينية، أساسًا متينًا لقراءة جديدة متّث

للدين اإلسالمي، تنطوي على عدد من العالمات اليت متّيزها عن القراءة احملافظة. 

 قراءة على سبعة مبادئ رئيسة: تقوم تلك ال

م، حامل للروح اإلهلية، والعقل الذي يضعه اإلسالم  ي مقام ـ اإلنسان مكر1َّ
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 للثقة.  ٌل خلالفة اهلل على األرض، وهلذا فهو حملٌّالرسول الباطن. اإلنسان كنوع مؤهَّ

بعض  إن كمال الدين يعين كمال اهلداية. قد يوّفر الدينفق بالعلم ما يتعلَّ ـ  ي2

ا  ي اجلوانب اليت ميكن أّم ،املعارف اليت تا يستطيع اإلنسان التوصل إليها مبفرده

العقل اجلمعي، فغاية ما ينتظر من الدين توفريه أو  ،بلوغها عن طريق التجربة البشرية

أو  ع من الدين أن يتدخل  ي األمور العلمية،هو اإلرشاد فحسب. وهلذا تا تتوقَّ

 ضية، وهكذا احلال  ي اجاتات العلوم اإلنسانية. الرياأو  التجريبية،

عقالني يعتمد على التجربة  ، عمٌلـ السياسة، أي التدبري  ي اجملال العاّم7

 دّية. تعبُّأو  وهي تا تنطوي على أمور ثابتة .والعقل اجلمعي

ويستهدف اتاجتهاد وفق  .ـ يلعب عنصر الزمان دورًا مهمًا  ي اتاجتهاد الفقهي4

ة بزمن الوحي، واليت دخلت  ي الرتاث اءة استبعاد األعراف والتقاليد اخلاّصهذه القر

 الديين، وجرى اعتبارها مبرور الزمان من ثوابت الدين. 

وتعزيز وعي اإلنسان  ،ـ غرض الدين األمسى هو إغناء الضمري اإلنساني2

 ومساعدته على التناغم واتانسجام مع الكون احمليط به.  ،مبعاني وجوده

من قواعد العمل  ي اجملتمع الديين.  جدًا( جزٌء األحكام الثابتة )وهي قليلٌة ـ6

اجال واسع ومفتوح أمام اجملتمع كي  ووه .رةأما اجلزء اآلخر فهو األحكام املتغيِّ

 يصوغ األحكام اليت تناسب حياته  ي خمتلف األوقات. 

ني  ي العامل الدميوقراطية اإلسالمية هي نظام احلياة السياسية للمسلمـ 3

ىل إوليس املقصود من نسبتها  .احلديث. وهي مثرة لتجربة البشر طوال قرون عديدة

ها منهج عقالني تا أّنإىل  ة، بل اإلشارةاإلسالم استنباطها من الكتاب )القرآن( والسّن

 . (4)ها وسيلة ميكن للمسلمني األخذ بها لتنظيم حياتهميتنافى مع قيم اإلسالم، وأّن

 

ة. فالوحي  ي على هذا اتاعرتاض يطّور شبسرتي أطروحة متينة احلّج كردٍّ

ذاته كلمة اهلل اخلالدة  ي نظر شبسرتي. إّنما يغدو   ي حّد حقيقته اجلوهرية تا يعّد

لذلك فإّن هذه  وتبعًا ل.كلمة اهلل فقط عندما يستدعي التجربة الدينية لدى املتقبِّ
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ل. وتلك هي التجربة الدينية ق حضورها اآلني فقط عرب العنصر املتقبِّحتّق الكلمة تظّل

 . «جوهر اإلميان»اليت يعتربها شبسرتي 

نبوة األنبياء تعرف إذا خامر اإلنسان طائٌف ولو بسيط مما خامر األنبياء،  ألّن

حصل لألنبياء، وحينئٍذ سيؤمن الشكل األكمل ملا حصل لـه  وعندها سريى أّن

اليت هي بدورها جتارب  ،ًا لإلميان بالنبواتة جّدفالتجارب الدينية مهّم ًابالنبوة. إذ

 . (2)دينية على أعلى املستويات

 

رون الكتاب والسنة ري الوحي اإلسالمي يفسِّمفسِّ د شبسرتي على أّنويؤكِّ

استثناء. ثم  بدون أّي ،هم من تصّورات مسبقة، وبناًء على رغباتهم وميوهلموفقًا ملا لدي

قضية مفادها: تعترب التطلعات وامليول والفهم املسبق إىل  يلفت نظر علماء الدين

فتاء مقبول، وتا يتيّسر إتفسري و عصر شرطًا أساسيًا ألّي رين والفقهاء  ي كّلللمفّس

 . (6)تكامل العلوم الدينية بدون ذلك

بشيء ما. فالقناعات  وتا هو علٌم ،حسب شبسرتي، بالقناعة ،اإلميان ليس

ميان، لكنها إلاتعبريية عن  الدينية واآلراء والنظريات ميكنها أن تكون أشكاتًا

 ميان ذاته. إلاليست 

شيء الفناء الكامل  ي ذات اهلل، وهو السكينة املتحققة  ميان هو قبل كّلإلا

نسان واهلل. ويستند شبسرتي  ي كون بذلك عملية لقاء بني اإلوي . ي اتاحتاد باهلل

موروث التقاليد الصوفية والعرفانية  ي اإلسالم، وبصفة إىل  مفهومه هذا لإلميان

الوجود لعامل الالهوت الربوتستنيت ( 3)ثيولوجياإىل  م(، وكذلك1240خاصة ابن عربي)

 . (8)بول تيليتش

 

ايتوصل إليه شبسرتي هنا هو إعادة النظر  ي اإلميان كعنصر جوهري  ي إن م

 ًاإذ .ميان كتجربة دينيةالدين لصاحل فهم تشريعاتي للدين. سيكون مفهوم اإل

، وسيكون عليه أن يعوض عن (9)«ثيولوجيا جديدة»د لـ الفكرة اجلوهرية متّه
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 ؛حول اهلل( 10)مليتافيزيقية البحتةعلى املقوتات اأو  ؛ا على التشريعإّم ؛الرتكيز األحادي

 . مهما على األقّلأن يتّمأو 

حال فقد أثار الفالسفة وبعض املتصّوفة والعرفاء مقوتات ومفاهيم  وعلى أّي

قرِب هذه القراءات أو  ما يتعلق بُبعِد وإذا ما أردنا أن حنكم  ي .متنّوعة ومتمايزة

لنا من أن نقول: إن  د املنتظم فال بّدعة من الدين عن هذا النمط واملنهج اجلدياملتنّو

تا  ،الواقع اجلديد، من حيث عواقبها وآثارهاإىل  فة )العرفاء( أقربقراءة بعض املتصّو

ن هذه القراءات ترتك اإلنسان أكثر حريًة  ي تنظيم حياته إمن حيث مضمونها، أي 

قًا ملا تنظيم حياتهم وكيانهم اتاجتماعي، وف الدينية، كما متنح األفراد حّق

 .(11)صونه من الصحة والصوابيشخِّ

  

هني والعرفاء بأن ينظر للحقيقة الدينية انطالقًا من ذلك أوصى فريق من املتألِّ

 نظرة وجودية، أي ينظر إليها بثالث خصوصيات. 

ين ى احلقيقة الدينية بالتوّثب واحلركة احليوّية، مبعنى أنـ ينبغي أن تتحّل1

بكل قيودي: التارخيية واتاجتماعية، واللغوية، واجلسمانية، تا أواجه احلقيقة النهائية 

، إتّا إذا غّيرتين هذه احلقيقة، ومنحتين وتادة وحياة جديدة، (12) ي جتربيت الدينية

 على حياتي معنى عميقًا مطلقًا.  وأضفُت

، تا من مدخل «لالتغّير والتحّو»ثم جيب مواجهة احلقيقة الدينية من مدخل 

بطريقة انتزاعية ذهنية، فحيثما جند املعنى النهائي والوتادة النهائية والثقة أو  ،منطقي

 النهائية فهناك تكمن احلقيقة. 

ن احلقيقة املطلقة اليت يتعّرف عليها إـ إّن احلقيقة شخصية وحوارية، أي 2

الوجود أو  يقة املطلقةاجنلت احلق ا. وإذ(17)اإلنسان  ي جتربته الدينية حقيقة شخصية

م مع املطلق لإلنسان بصورة شخصية عرب التجربة الدينية فإنها ستبدو وكأنها تتكّل

عالقتنا باحلقيقة املطلقة  وبالتالي فاخلصوصية الثانية هي أّن .اإلنسان وختاطبه

 . «هو»و «أنا»يت عالق

ات ، فهي ليست من قبيل احلساب«ارةفّر»و «خافية»ـ كون هذه احلقيقة 7



• 

 االجتهاد والتجديد 111

ذلك أنين أعيش داخل تلك القيود  ؛أجدها متى ما احتجت إليها وطلبتها ،الرياضية

 ؛صرخة دائمة خترجين على الدوام من حاليإىل  ومثة حاجة .األربعة اليت حتجبها عّني

مفارقة، وهذه قضية تنطوي على  .لكي أستطيع مواصلة اللقاء بتلك احلقيقة املطلقة

 ْنَم»: معروفة إتّا حينما أكون خارجها. وهناك مقولٌة مبعنى أنين تا أكون  ي ذاتي

. إذا أردُت حفظ تلك القيود «خسرها فقد وجدها ْناحتفظ بنفسه فقد خسرها، وَم

ا حينما أحترر من القيود التارخيية وأقفز عليها التارخيية خسرُت نفسي وفقدتها، أّم

 مع هنا واحلّسجيت( 14)الداخلي فسأكون قد جتاوزتها رغم قيدي بها. احلّس

 وهذا أقصى ما ميكن أن تبلغه الثيولوجيا املعاصرة.  .(12)اخلارجي

وعليه تا  .سم بها احلقيقة املطلقةهذه هي اخلصائص الثالثة اليت ينبغي أن تتَّ

بالنسبة لي.  واملطلق مهّم .لقضية من هذه الزاويةإىل اخوف من النسبية هنا. إنين أنظر 

ومن املمكن أن تنتاب هذه احلال  .مطلقة بالنسبة ليحقيقة مثل هذه الظروف  إّن

وبالتالي تا  .شخصًا آخر  ي ظروف أخرى، وتطرأ على شخص ثالث  ي ظروف متفاوتة

 .أجد  ي القبول الفلسفي بالتعددية الدينية باملعنى الذي ذكرته حمذور النسبية

ليت يؤمن بها زمنًا فالنسبية الباطلة الفارغة من املعنى هي أن يرى اإلنسان للحقيقة ا

 . (16)ومثل هذا املعنى الباطل تا تفيده النظرة الوجودية حلقيقة الدين .دًا تبطل بعدهحمدَّ

ولذلك  .النموذج املعر ي لدى اليهود والنصارى واملسلمني هو النموذج األرسطي إّن

ج كنموذ ،منوذج آخرإىل  لناواليوم إذا توصَّ .كانوا يقاربون القضية بهذا النموذج

مجيع إىل  فينبغي مقاربة الوحي وفهمه طبق هذا النموذج، والنظر ،التجربة الدينية

وكيف ميكن  ،أما املشكالت اليت قد خيلقها هذا النموذج .مسائله من هذه الزاوية

وقد كان للذين تناولوا القضية  .ات كانت على طول اخلّطتذليلها، فهذه إشكالّي

 .، ومل يستطيعوا إقناع اجلميع مبا يقولونبالنموذج األرسطي مشكالتهم أيضًا

فة( مل يستسيغوا حلول الفالسفة األرسطية مون والعرفاء )املتصّوفالفقهاء واملتكلِّ

فاملعتزلة قالت شيئًا، واألشاعرة قالت شيئًا  .مجاعة مذهبًا خمتلفًا أبدًا، وذهبت كّل

 ، والفالسفة والعرفاء قالوا شيئًا خمتلفًا. آخر

وهذه هي اخلصوصية الثالثة اليت  .التجاذبات والسجاتات قائمة وهكذا بقيت

 ن كحّلقضايا الدين والتدّي ع حّلوتا يصح أن نتوقَّ ،«خافية»ن احلقيقة إذكرتها، أي 
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 ،عدم استقرار اإلنسان اهلل حيّب فة(: إّنالقضايا الرياضية. وقد قال العرفاء )املتصّو

 . (13)الناجم عن آتام فراقه

 

جبعله  ،إىل جانب الُبعد الروحاني يركز شبسرتي على مظهر آخر لإلميان

ل إحدى اخلصوصيات اجلوهرية ية اإلرادة، اليت متّثيرتكز باملقام األول على حّر

 للكائن البشري. 

وتا  ،وتا بالعليم، اإلنسان  ي الوقت نفسه كائن ناقص، فال هو بالقدير لكّن

باملتعالي عن الفناء. وبالتالي يكون اإلميان حبثًا عن اخلالص من عدم كمال هو حتى 

 .(18)اإلنسان  ي كمال اهلل

  

ية قائم على احلّر لالعتماد على اهلل؛ قراٌر ؛خذه اإلنسانيّت واٍع إن اإلميان قراٌر

ثابتًا  ويظّل ،ما ء  ي حلظٍةخذه املرق هنا بقرار يّتاألمر تا يتعّل الباطنية لإلنسان. لكّن

د على الدوام على ضوء متغريات دائمًا على مدى الزمن، بل هو قرار مطالب بالتجّد

 ظروف احلياة وشروطها. 

 املؤمنة أن يعيد النظر على الدوام  ي الذي يعّدأو  من هنا سيكون على املؤمن

املؤمنة أن مييز أو  ؤمنه على املكذلك. وذلك يعين أّن الذي تا يعّدو ،من باب اإلميان

 :ْللنُقأو  ، ويتوافق مع التجربة الروحية،يرتكز على قرار باطين حّر بوعي بني ما

د حماكاة ظاهرية لسلوكيات دينية متداولة وقوالب النهاية اجّر ي الدينية، وما هو 

 جاهزة. 

ية ومنفتحة مع نقد الفكر لذلك سيكون من الضروري التفاعل بصفة جّد

غري املسلمني. وبذلك يقيم شبسرتي عالقة أو  ره املسلمونواء ذلك الذي يطّوالديين، س

 رية والنقدية الذاتية العالية. وثيقة بني مفهوم اإلميان والطموحات التحّر
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الدميوقراطية ضرورية  ر أّنحني يقرِّ ،مدى أبعدإىل  ويذهب شبسرتي باجلدال

مثلما هي ضرورية للمجتمع. ويستشهد باثنني من املكّونات األصلية  ،ن(لإلميان )الدي

إطار الدميوقراطية الليربالية هو »ليؤكد أّن  ؛واحلّريات املدنية ة؛املساوا :للدميوقراطية

ر الفرصة لتحقيق الغايتني العظميني من غياب الدين، أي العدالة الوحيد الذي يوفِّ

 . (19)«وانعتاق اإلسالم

 

إىل  إّن تدخل الدولة  ي الشأن الديين سوف يقود بالضرورة :يقول شبسرتي

ل سببًا  ي اتاستبداد الديين. وخالل العقد األول بعد الثورة اإلسالمية كان هذا التدّخ

 .فنيرة واملثقَّنقص احلقوق املدنية للشعب، وقهر الشباب والنساء، وعزل النخبة املفكِّ

اجملال احملدود للقانون، بدتًا من أهم إىل  ه يهبط بدور الدين واإلميانأّنإىل  ضافةإ

 وتعميق معناها.  ،وظائفه، أي توفري امُلُثل العليا الضرورية للحياة اتاجتماعية

 

مبجمله عن  جوهر املشكلة يكمن  ي عجز الفقه التقليدي يرى شبسرتي أّن

ويعتقد شبسرتي أنه تا  .والتعامل معها على حنو مناسب ،استيعاب األفكار اجلديدة

ة فرصة على اإلطالق لتنسيج مبدأ اجلمهورية واملفاهيم املرتبطة به  ي الفقه توجد أّي

وليس  ،هو الفلسفة السياسية ،آخر علمّي اجاٍلإىل  ها ببساطة تنتميألّن ؛السائد

 . (20)الفقه

 

ذلك أن  ؛أن تكون احلرية الباطنية لإلنسان مرتبطة أيضًا حبرية خارجية بّد تا

القرار الباطين الذي يعقد به املرء التزامه جتاه اهلل تا ميكن أن يكون مفروضًا من 

 اخلارج. 
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الذي ينبغي أن يؤمنوا به وما  ملى على الناس ـ ماإّن اجمل العقائد الدينية اليت ُت

، بل حواجز تعيق مسرية اإلميان احلّقإىل  يقود ل من هذا املنطلق دلياًلتا ينبغي ـ تا متثِّ

 ق اإلميان. تفتُّ

إذا كانت حائزة على سلطة تأثري سياسية  ما، وباألخّص وما إن تقوم اجموعٌة

حيح وما هو خطأ من عي لنفسها احتكار املعرفة مبا هو صواجتماعية قوية، لتّد

د من العنصر ض، وجيّرِرالستعمال املغل خضعالناحية الدينية يكون الدين قد ُأ

 اجلوهري الذي يقوم عليه اإلميان. 

ه مرافعات شبسرتي لصاحل اتاعرتاف ْنمن هذا املنطلق يغدو من اليسري فهم ُك

 ،طرف املسلمني حبقوق اإلنسان العامة والكونية )تا اإلسالمية على وجه التحديد( من

 نظام سياسي دميوقراطي.إىل  ودعوته

  

إن حقوق اإلنسان والدميوقراطية تتوافق وروح اإلسالم، تا ألنها من األحكام 

ل ها متثِّرًا هلا  ي الشريعة، بل ألّنألنها جتد مرّبأو  اليت جاءت  ي القرآن والسنة النبوية،

 واملعاصر ملفهوم احلكم العادل.  التأويل العقالني

وإن إجنازها على أرض الواقع ميّكن من حتقيق الشروط السياسية 

من أن تكون  وبالتالي احلقيقي، بدتًا واتاجتماعية اليت ينتعش  ي ظلها اإلميان احلّر

النهاية أكثر بكثري من  ي  عائقًا لـه. إن الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ختدم اإلسالم

 . «استبدادي»ه ، لكّن«إسالميًا» ىدعام ُينظ أّي

طاملا بقي علماء الدين )الفقهاء( جالسني  ي بروجهم العاجّية،  :وبعبارة أخرى

ساحة العلوم اجلديدة، ويرفضون اخلوض  ي املباحث النظرية إىل  ويستنكفون النزول

 ،جتهادغالق أبواب اتاإللعصر احلديث، تا ميكن التعويل على معطياتهم الفكرية. ف

 نتيجة.  أّيإىل  واألحكام الفقهية للسلف، تا يقوداألصول  واتاعتصام حببل علم

 

ما إىل  و ي مضمار شكل احلياة اتاجتماعية وحقوق اإلنسان يذهب شبسرتي
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ة من القول بأن القضي ،ذهب إليه الفيلسوف وعامل اتاقتصاد والسياسية كارل بوبِّر

 ؟ «كيف جيب أن حيكم»؟ وإمنا: «الذي جيب أن حيكم ْنَم»املهمة ليست 

وتا  ،«قيم وُمُثل احلكومة»دان على ة يشدِّد على أن القرآن والسّنويؤكِّ

 . «شكل احلكومة»دان بالضرورة على يؤكِّ

إىل  ومبا أن إدارة اجملتمع تستلزم العلم والرباجة فهو يقرتح تفويض هذه املهمة

قتصاديني واخلرباء  ي اجال الساسة واتاإىل  فر فيهم هذه الكفاءة، أيتتو ْنَم

 الفقه ألّن ؛احلكم. و ي مثل هذه األحوال يهتم الفقه بتطوير امُلثل املستقاة من القرآن

عاجز عن حتليل واقع اجملتمع، وتا ميكنه التخطيط لتفسري ذلك الواقع لنيل أهداف 

 . (21)واإلنسانية احلديثةة، وتا ميتلك القيم السياسية نمعّي

قتصادية والثقافية ليس هلا مبدأ أساسي  ي القرآن ن ضرورة التنمية اتاإ :فمثاًل

والسنة، والتنمية هي هدف اجتماعي، حيث جيد أفراد اجملتمع حاجة وضرورة إليها، 

 . (22)ويتحّركون بكامل إرادتهم احلّرة لتحقيقها

 ،ولألسف ،ستنتجأإنين »شبسرتي: لعامل اإلسالمي فيقول إىل اأما بالنسبة 

 ي العامل اإلسالمي، مع ما طرأ  ي القرون احلديثة  تفاعل فكري جاّد عدم حصول أّي

 . (27)«ات على العلم والفلسفةرمن متغيِّ

 

حياتنا الدنيوية من إىل  ن ـ النظروهل بإمكاننا ـ حنن املسلم :ويتساءل شبسرتي

ي؟ وهل يسمح لنا فكرنا الديين بهذا النوع من القراءة والرىية؟ هل منظار تعاقد

بغية تأسيس  ؛ة أشخاصميكننا أن جنعل حياتنا شبيهة بالتعاقد الذي يقوم به عّد

عرتاف من زاوية فكرية دينية بأننا نريد أن ون لالشركة مساهمة؟ هل حنن مستعّد

ني؟ هل ا بوصفنا أفرادًا مستقّلس بناًء اجتماعيًا، يقع ضمن دائرة مسؤولياتننؤسِّ

س لكيان اجتماعي قائم على العدالة وحقوق ميكننا القول: إننا نريد أن نؤسِّ

 اإلنسان، مرتافق مع تفسريات فلسفية؟ 

فوفقًا لنمط  .ة جاّدةمثة تياران حاليًا يقفان بالضبط ـ كالهما ـ أمام إشكالّي

ية وسياسية، قائمة على العدالة بلورة بنية اجتماع ،بل جيب ،تفكري أحدهما ميكن
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طبقًا لتفكري آخر )الذي أنتمي إليه( تا  لكْن .ةاملستنبطة من الكتاب )القرآن( والسّن

من وضع أسس الكيان  بّد ة، بل تامعنى للعدالة املستنبطة من الكتاب والسّن

املستنبطة من التفسري العقالني للعدالة، وحقوق األصول  اتاجتماعي وإقامتها على

ما هي تلك املسائل  :فمثاًل .عدد كبري من املوضوعاتإىل  جيّر وهو حبٌث .اإلنسان

يات السياسية ـ اتاجتماعية املتصلة عة على العدالة وحقوق اإلنسان؟ وما هي احلّراملتفرِّ

ية  ي إطار وما هو معناها؟ وما هي احلّر ؟مبفهوم العدالة اتاجتماعية وحقوق اإلنسان

  .(24)العدالة؟

 

هي  ،ومن مصاديق هذا النوع من اتاجتهاد أيضًا حماولة إقامة هيكلية شوروية

فهذا األمر  .اعتمادًا على آيات الشورى الواردة  ي القرآن الكريم ؛اجتمع دميوقراطي

القرآني  نّصعصر صدور ال ي ذلك أن الشورى اليت كانت موجودة  ؛غري ممكن أيضًا

 .نتحدث حنن عنها اليوم ،صاًل بالكيان الشوروي حلكومة دميوقراطيةتا ربط هلا أ

إن هذا النوع من اتاجتهادات الالمنهجّية، والالعلمية، وغري القابلة للدفاع عنها، تا 

. وهل تستنبط حقوق اإلنسان (22)ميكن وضع نظريات حمكمة وفقًا هلا واعتمادًا عليها

لذلك مثال املساواة،  ْذيق األحاديث؟ ُخن طرممن القرآن؟ هل ميكن احلصول عليها 

وجه من الوجوه احلصول على مفهوم املساواة مبعناه  من وجهة نظري تا ميكن بأّي

 . (26)املعاصر عن طريق الكتاب والسنة

حقوق »يران والقاهرة وأماكن أخرى حتت عنوان إيقول شبسرتي: ما طرح  ي 

ل سوى رأي مجاعة ، تا ميثِّ«يزيقيةامليتاف» :بعبارة أخرىأو  ،«اإلنسان اإلسالمية

يكون الفصل  ،دفليس هناك رأي حمدَّ .واملسلمون غري ملزمني باّتباعه ،ةخاّص

 ي أنَّ معنى هذا الكالم  ي العامل املعاصر هو أنَّ مجاعة تريد  وتا شّك .مواحَلَك

 . (23)إشعال حروب جديدة، وإراقة دماء، بذريعة حقوق اإلنسان

 

الع املسلمني على الفكر الغربي مبا فيه من منذ أكثر من مئة عام، وبعد اّط
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أسئلة مل يعرفها العقل املسلم من قبل، طالب دعاة اإلصالح بتغيري آلية التفكري 

اإلسالمي، وبناء منهج تفكري عصري. وخالل العقود املاضية طالب البعض بإخراج 

بات اجملتمع  ي دائرته الضيقة، ودفعه حنو التأقلم مع متطّل من علم الكالم اجلديد

 والتأسيس لفكر ديين حديث.  ،العصر احلديث، وحماولة نقد املاضي

 

علم الكالم اجلديد، منشور  ي كتابه  حولومبناسبة حوار أجراه شبسرتي 

أن احلديث عن الكالم اجلديد ح بجنده يصرِّ ،(28)«علم الكالم اجلديدإىل  مدخل»

األربعة األخرية وتادة أو  الغرب شهد  ي القرون الثالثة يكتسب معناه إذا قبلنا أّن

اجموعة من الفلسفات والتيارات الفكرية اجلديدة. فإذا تعاطينا مع هذه الفلسفات 

ناك معنى يكون ه ما، فحينئٍذ ليناها قيمًةْوها متثل واقعًا قائمًا، وَأواألفكار على أّن

ًا تا وأنا شخصّي وخبالف ذلك تا معنى للحديث عنه. .للحديث عن الكالم اجلديد

 ،أعتقد أن علم الكالم اجلديد هو علم الدفاع عن العقيدة، بل هو تفكري بالعقيدة

نا هذا الكالم فعندما نريد الكالم مع بعضنا حول ما يهّم .الفهم واتاعتقادإىل  وحاجة

قولة، مفهومة، مشرتكة، هذه اللغة هي ليست دفاعًا، بل حوارًا مع لـه من لغة مع بّد تا

 . (29)اآلخر

ن  ي التحوتات املعرفية الفلسفية والتقنية ْو اجلدد هم الذين تا يَرنياملتكلم إّن

كان يعتقد أن ما  ْنن هذه الفئة هي َمإو .والعلمية والثقافية الغربية احنرافًا عن املسار

. جيب التعاطي معه جبّد ،ظهر  ي منهج التفكري اإلنسانيحصل هو تعبري عن واقع 

 ي  على األخّصو ،ظهور املسائل الفلسفية اجلديدة كما كان هذا التيار يرى أّن

وبذلك تا جيب أن تنحصر  .ب مبشكالت جدية للفلسفة األوىلالنطاق املعر ي، تسّب

)يقصد الفلسفة ذات  مهمة بيان الدين وتعريفه واحلديث عنه  ي قالب الفلسفة األوىل

فيها  املرتكزات األرسطية(، بل جيب البحث عن منهج آخر ومقوتات جديدة يصّب

والتزم  ،اه هذا التيارانبثق الكالم اجلديد الذي تبّن»فعند هذه النقطة املوضوع الديين. 

 .«به
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سالمي م الفكر اإلأن يقّد ّدب إن هناك شبهات جديدة تثار حول اإلسالم، وتا

ه حقل جديد ُيعنى به املشتغلون بالفكر إجابات جديدة عن هذه الشبهات. وهذا يعين أّن

اإلسالمي املعاصر بصورة أساسية، وليس مطروحًا للتداول  ي أوساط مجيع املشتغلني 

 بالفكر والرتاث اإلسالميني. 

فالكالم اجلديد يستهدف تقديم تصورات وصياغات نظرية للفكر اإلسالمي 

من اجليل اجلديد الذي ميتلك أدوات مفهومية ومعرفية  ةلغة معاصرة، أي مفهوم  ي

هناك شرحية  :بعبارة أخرىووبالتالي تا يستطيع التفكري وفق املنهج التقليدي.  .خمتلفة

ستخدام املنهج التقليدي األرسطي، كما اكبرية من املسلمني تا يستطيعون اليوم 

ألن السعي من أجل إعادة عصر  ؛الشريازي مثاًلصدر الدين أو  استخدمه ابن سينا

 . (70)اليقني  ي عصرنا احلاضر هو سعي عقيم وعديم اجلدوى

ته فقط  ي البحث والقراءة لألسئلة اجلديدة، فالكالم اجلديد تا تنحصر مهّم

يتناول اإلسالم كموضوع  ،وإمنا هو عبارة عن منهج جديد  ي التفكري والتحليل

بالعقل  ن الوحي عبارة عن اتصال النيّبأا يقول ابن سينا بأساسي وحموري. فعندم

الفّعال )العقل العاشر( كان يعّبر بذلك عن الوحي، وهي حماولة منه للفهم  ي داخل 

 املنظومة املفهومية اليت كانت سائدة قدميًا. 

ستطيعون القبول مبقولة العقول العشرة، ياليوم يوجد الكثري من املسلمني تا 

ن عن فهم الوحي كما فهمه املعتزلة، الذين قالوا: إن الوحي عبارة عن وهم عاجزو

 ي سامعة أو  ،أصوات وحروف منظومة خملوقة ابتدائيًا وارجتاليًا من اهلل  ي اهلواء

 مثاًل.  ،النيب

أي  ،كذلك املباحث اجلديدة املطروحة حول موضوع التأويل ـ اهلرمنوطيقا ـ

س من حوالي لذي يعنى بفهم املعنى، والذي تأسَّهذا العلم، ا .كيفية فهم النصوص

شتغال فيه أكثر من ل للمعاصرين ميدانًا جديدًا ميكن اتاقرنني من الزمن، يشكِّ

 ،ميدان عمل وتفكريإىل  هذه النظريات ميكن أن تتحّول امليادين السابقة... غري أّن

لعلوم اإلنسانية، سع وتتجّذر  ي االيت أخذت تّت ،وهي مشروطة باللسانية والدتالية

 أي علم فقه اللغة.  ،(71)«الفيلولوجيا»ويواكبها علم جديد آخر هو 
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هذه العلوم  ي قراءة القرآن الكريم مثاًل سيكون حبثنا إىل  إذا استندنا

 قال به السلف. أو  ،ا ألفناهونتائجنا متفاوتة وخمتلفة عّم

اليت يتفّرع عنها و ،اليت هي حمورّية  ي الكالم القديم ،ومسألة فكرة اهلل

وفكرة اخلالق... وقد كان  ،وجّل اهلل عّزإىل  ه اإلنسانأسئلة حول كيفية توّج

يوجد اآلن مسلمون  لون بالرباهني الفلسفية إلثبات وجود اهلل تعاىل، لكْنالقدماء يتوسَّ

وذلك سبب ما مارسه  .وتا تشبع فضوهلم العلمي ،كثريون تا ترضيهم تلك الرباهني

 «كانط»مه حملدثون واملعاصرون من نقد على املنطق، وخصوصًا ما قدَّالفالسفة ا

 :من إسهام جدير باتاهتمام. تلكم كانت أمثلة، أريد أن أقول من خالهلا «هيغل»و

 ،د تقديم اإلجابات اجلديدة عن شبهات جديدةإنين تا أقصد بالكالم اجلديد اجّر

جاه جديد لفهم اإلسالم جديد واّتكما قد يتوهم البعض، وإّنما نقصد به بلورة منهج 

 . (72)وسائر املسائل الدينية ،ةوالنبّو ،ته، وضمنًا فهم فكرة اهلل تعاىلبرّم

 

ن علم الكالم اجلديد هو العلم الذي إر عند هذا املفكِّ فكما هو واضٌح

عارف اإلنسانية اليت ظهرت خالل ُيجيب عن األسئلة الدينية املستعصية، بتوسط امل

 القرون األربعة األخرية  ي العامل الغربي. 

ح ن منظور شبسرتي يرتكز على منهجية التعاطي مع املوضوع، ويصرِّأوالواضح 

يكون كافيًا  ي اجلزم  ستدتال قد تاكان هذا اتا بوتادة علم الكالم اجلديد، وإْن

نه يرى علم الكالم إبل  ،يراه كافيًا ـ على األقّلـ شبسرتي  بهذه احلقيقة، لكّن

وقبل  ،استدتال، حّتى  ي مراحله األوىلإىل  حيتاج وتا ،اجلديد علمًا قائمًا بذاته

 النضج والتكامل. 

 الكالم اجلديد تا»علم  ح بأّننفس املوضوع صرَّ حولآخر أجراه  و ي حواٍر

ا هو عبارة عن منهج نحصر مهمته فقط  ي البحث والقراءة لألسئلة اجلديدة، وإمنت

دًا  ي مؤكِّ ،يتناول اإلسالم كموضوع أساسي وحموري ،جديد  ي التفكري والتحليل

وأنه ينتظر اإلنضاج باملراكمة  ،زال  ي مراحله األولية نفس الوقت بأن هذا العلم تا

 املعرفية والتنظريية. 
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بشّدة هو علم ما حيتاج إليه العامل اإلسالمي اليوم  من مضمون حديثه أّن وُيفهم

كالم جديد يقضي على الرتّهل واهلزال الفكري املوجود حاليًا. و ي هذا السياق، 

الطاغية على اإلهليات اإلسالمية والفلسفة ( 77)الصبغة األرسطيةإىل  وباتالتفات

الالهوتي والفيلسوف األملاني رودولف إىل  شارة شبسرتيإ)اإلسالمية(، تبدو 

سطوري عن الديانة ألنه اضطلع مبهّمة إزالة الطابع األ ؛مثرية  ي مغزاها(74)بولتمان

إىل  ، وداعيًا(72)ملاني مارتن هايدغررًا  ي ذلك بآراء الفيلسوف األمتأثِّ ،املسيحية

 .(76)املصاحلة بني العقل والوحي

  

 بأن دين النيّبالقول أيضًا إىل  نجّرنًا فسإذا اعتربنا الدين سلوكًا إنسانيًا خاّص

ومن زاوية ظاهراتية ـ  .املمّيز املرتافق وجتربته الوحيانية عبارة عن سلوكه اخلاّص

اعرتاف  ؛ص ـ ميكننا القول: إن دين النيب عبارة عن اعرتاف وشهادةوبشكل ملخَّ

اتاعرتاف إىل  خرينوقد دعا النيب اآل .وشهادة بالناحية اخلارجية لـه... ؛بألوهية اهلل

فدين النيب متمركز على  .اهلل، وشكّلت هذه الدعوة مضمون رسالته أيضًا بألوهية

غريها )خالفًا لتجارب املتصّوفة إىل  منها حجتربته، والتجربة النبوية جتربة مملوءة تنض

وميكن  .ة لألنبياءات التجربة النبوّيهذا اتاعرتاف وتلك الشهادة من ذاتّي .والعرفاء(

تاء يقومون بفعل التجربة، حبيث يقدرهم ـ اهلل تعاىل ـ على القول ببيان قاصر: إنَّ هؤ

واملعنى املركزي واجلوهر  .البيان والكالم مبا مل يكونوا ليقدروا عليه لوتا ذلك

رهم اهلل ـ إنهم ميارسون التجربة، حيث يسخِّ .األساس هو ذاك اتاعرتاف وتلك الشهادة

ومن الطبيعي أن تتبلور هذه الشهادة  .لالعرتاف والشهادة ،بقدرته اإلهلية؛ سبحانه ـ

ومن هنا يربزان ضمن إشكال احملدوديات اليت  .ةوذاك اتاعرتاف  ي لغة وثقافة خاّص

وكل ما يرتبط بتلك اللغة والثقافة وذاك الزمان والعصر  .سم بها تلك اللغة والثقافةتّت

الوحي  ما أّنعترب شخٌص اوعليه فإذا  .إّنما هو من أعراض وطوارئ التجربة النبوية

لغة تلك التجربة لغة  ، واعتقد ـ أيضًا ـ أّنلنيّبإىل اعامل بعث واعرتاف وشهادة بالنسبة 

ًا للوحي، قًا تارخييًا، اجتماعيًا، ثقافيًا، مضمونًا ذاتّيق حتقُّرمزية، فلن يرى ما يتحقَّ

 حينئٍذ.  لن يعتربه جوهرًا لدين النيّب ّمومن َث
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من طرح هذا السؤال على أنفسنا: ما هي  بّد حال إنين أرى أنه تا وعلى أّي

نات اليت اكتستها الرسالة األساسية اليت كان حيملها هؤتاء العظماء؟ وما هي التلوُّ

 هذه الرسالة عرب التأريخ؟ 

 ... (73)هذا السؤال سؤال علمي، ميكن تقديم جواب عنه وفقًا للمنهج الظاهراتي إّن

ة، وفتح آفاقًا معنوية خاصة، أّما إنسان ُبعث  ي ظروف تارخيية خاّص ّن النيّبإ

يضاح معقول لـه  ي علم الكالم إمن تقديم  بّد فهذا ما تا ؟أين هو ذاك األفق املعنوي

م سلسلة من التصورات اجلديدة و ي هذا النوع من القراءة والنظرة للدين ستقّد .اجلديد

 حي، واإلميان، وغريها. ، والوعن اهلل، والنيّب

ما هو نوٌع من اتاجتهاد  ي األصول، حال فما جرت اإلشارة إليه آنفًا إّن وعلى أّي

إقبال: حممد  ريبتع وعلى حّد ،تًا  ي نهج اتاجتهاد  ي الفروع أيضًايستدعي بدوره حتوُّ

ففي هذا النظام اجلديد تكتسب  .اجلهاز والكيان اإلسالمي إجياد حتّول  ي كّل

 ،وغري ذلك ،اهلل، والوحي، والنيب، والقانون، والقيم الدينية :من قبيل ،اهيممف

نوع من اخلروج عن اإلسالم،  طالقًا أّيإوهذا التحّول املشار إليه تا يعين  .ةمعاني خاّص

ومن املمكن أن تا تكون  .اإلسالم  ي هذا العصر عن نيّب وإّنما هو بيان لفهم خاّص

وهذا اإلمكان مينحنا اجال  .قديم فهم جديد لرسالة النيبوسيلة سوى ت أمامنا أّي

ة اهليكليات والنظم كاّف العصور، و ي ظّل التطابق وواقعيات احلياة  ي كّل

 اتاجتماعية والسياسية. 

 

ئة عام ـ كفاصلة تارخيية ـ عن عصر القد ابتعدنا  ي زماننا احلاضر ألفًا وأربعم

وعلينا  .وتا ميكننا جتاهلها ،وحنن على دراية واضحة بهذه الفاصلة التارخيية .لنيّبا

نطالقًا من هذه النقطة اليت حنن ا ،جسور الرتابط مع عصر الرسول ورسالته أن منّد

ومن الطبيعي أن خيتلف فهمنا لرسالة النيب  ي عصرنا احلاضر الذي نعيش فيه  .فيها

هذا تا يعين  لكّن .يعيشون  ي أوضاع تارخيية سابقةعن فهم أولئك الذين كانوا 

كما تا يعين ذلك بالنسبة إليهم هم أيضًا. وليس من الضروري  ،خروجنا عن اإلسالم
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م الذي كان يعيش  ي قرون سابقة خمطئًا  ي فهمه ألعمال وكلمات أن يكون املتكلِّ

مين الكبري عن عصر م املعاصر مع بعده الز، كما تا ملزم ألن يكون املتكلِّالنيّب

رًا فقد كان ذلك الفهم ميسَّ ؛اته أيضًاهًا  ي نظرته ألحاديثه وسلوكّيبالنيب مشت

وإذا ما حتّقق هذا الفهم اجلديد  .رين اجلددر هذا الفهم للمتأخِّألولئك، فيما تيسَّ

إحداث تغّيرات عميقة  ي النمط واملنهج إىل  العيان والكينونة فسوف يؤّديإىل  وخرج

 . (78)الكثري من القضايا... رات ستحّلسار، تغيُّوامل

 

بعد هذا اتاستعراض الذي أوردناه لنظرية شبسرتي حول اهلرمنوطيقا لفهم 

 من ذكر بعض النقود اليت وردت حول هذه النظرية.  بّد ة تاالقرآن والسّن

 

ن إو .عدم وجود ذلكأو  وجود قواعد للتأويل )اهلرمنوطيقا( ن  ياهنالك نظريت

الفهم اجلّيد  ، ويرى أّنرمنوطيقاأحد أولئك الذين رفضوا قوننة اهل( 79)ِفتغنشتاين

 التفسري الصحيح. إىل  ستخدام األلفاظ كاٍف للتوّصلتا

بيل فعلى س .موّحد فقون على رأٍيقواعد تا يّت هرمنوطيقالل ن أّنْوالذين يَر لكّن

 ،لغًة، مبا هو مكّون لغوي للرتاث والتاريخ نّصبفهم ال( 40)شالمياخر ىيعن :املثال

ومشّكل للقناعات والفكر، من ثمَّ فهمه  ي سياق السرية والتاريخ هو أن يتقّمص 

 .فه، قصد املؤلَِّدليدرك قص ،نّصفكاره اليت وّلدت الأف واملؤّول ذهنّيًا جتارب املؤّل

ن، فضاًل عن ذلك، تأوياًل وهو يدشِّ .«الفعل التكّهين»اخر وهذا ما يسميه شالمي

وبذلك ينقل  .عامل النصوص األدبية والفلسفية والفنيةإىل  ساملقّد نّصيتخّطى عتبة ال

 نصوص العلوم اإلنسانية عمومًا. إىل  التأويل من الاّلهوت

فهم  ىلإعلى عكس شالمياخر، مع أنَّ رأي ِفيتغنشتاين يستند (41)(دلتايـ )ف

من أحد حموري نظرية شالمياخر، اليت هي  اتاستخدام الصحيح لأللفاظ، فهو قريٌب

 ف. عبارة عن فهم قواعد أنواع العبارات والصور اللغوية الثقافية للمؤّل

أي  ،ومنطيقينيرين ـ الرشالمياخر يسري على خطى الفالسفة ـ املفكِّ
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 .ليسوا كذلك( 42)وماركس( 44)ويونغ( 47)، بينما فرويد(42)«ومنطيقية الفلسفيةالر»

طًا بالنزعات الذهنية.  ي حني يعين فهم ه متوّرّدولكّنه يع، (دلتايـ )ر بمتأثِّ( 46)وهايدغر

. لذا يأتي فهم نّصاملضمرة  ي ال «احلقيقة»البحث عن  (43)لدى سبينوزا نّصال

بهما معًا  آليات إدراك املعنى. ومقارنةإىل  املنهج،إىل  تًا من احلقيقةشالمياخر حتوُّ

إذ  ؛يأتي عمل دلتاي جتاوزًا لصرامة منهج شالمياخر، وذلك حني فّكر  ي التجربة

كسياق  «الروح»أو  «الفكر»مواجهة مشكلة فهم جتربة اآلخر مفهوم  ي يقرتح دلتاي 

كما يوّحدهم  ي حياتهم ،د األفراد  ي إطارهم اتاجتماعي والتارخييمعياري يوحِّ

إىل  من السماء )املعرفة املطلقة واملتعالية( (48)اي الفكر هيغليًااخلاصة. وبذا ُينزل دلت

 . (49)(األرض )معرفة متجذِّرة  ي جتربة احلياة، أي  ي عامل احلياة

فات عديدة حتت تأثري النحل اهلرمنوطيقية ظهرت  ي إيران ترمجات ومؤّل

 الكتاب هرمنوطيقا»كتاب هرمنوتيك كتاب وسّنت  :أحد مناذجهاو .الغربية

 للدكتور حممد اجتهد شبسرتي.  ،«ةوالسّن

ا النقطة السلبية . أّمرمنوطيقاجيابيات الكتاب تنظيمه لقواعد وضوابط اهلإمن 

 . (20)املراجع واملصادرإىل  فيه فهي عدم اإلشارة

 

هرمنوتيك كتاب »مات واملقّومات اليت وردت  ي كتاب نبدأ بتحقيق املقّد

ره تقوميها. وحسب ما يقّرأو  النتائج النامجة عنها، ثم نقدهاإىل  عّرفلنت ؛«وسّنت

كما  ،ف فإّن عملية تفسري وفهم النصوص ترتكز على احملاور اخلمسة التاليةاملؤّل

 أشرنا إليها  ي البحث: 

 ر )الدور اهلرمنوطيقي(. قبليات املفّسأو  ر السابقة،ـ مفاهيم املفس1ِّ

 ر. يت ترسم الطريق للمفّسعات الـ امليول والتطّل2

 ـ استنطاقه للتاريخ )أسئلة حول التأريخ(. 7

كوحدة مرتابطة جتتمع  نّص، وتفسري النّصـ تشخيص بؤرة املعنى  ي ال4

 أطرافها  ي هذه البؤرة. 

على الظروف  نّصسقاط الإر )من خالل األفق التأرخيي للمفسِّ نّصـ ترمجة ال2
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 ر(. التارخيية للمفّس

ر قبليات ومقبوتات مسبقة لن يكون ه احملاور ما مل تكن لدى املفّسطبقًا هلذ

أو  ى ولو كانت اجملةحّت ،ليةمن معلومة أّو ًاله إذ معني. فال بّد نّصبإمكانه تفسري 

. فالفهم نّص انطلق من اجملهول املطلق أن يفهم شيئًا من أّي بسيطة. وتا ميكنه إْن

ر اإلنسان على معلومات معينة حول املوضوع، ّفوالتفسري تا يكون ممكنًا إتّا إذا تو

وكان  ي ذات الوقت جاهاًل ملعلومات وتفاصيل أخرى عنه. فهو يعلم عن املوضوع شيئًا 

 ،ك الباحث بني معلوماته واجهوتاتهما حتّرشيء. وكّل ه تا يعلم عنه كّللكّن

 . (21)منوطيقيرى بالدور اهلوبالعكس، تكاملت معرفته أكثر، وهذا ما يسّم

 

أو  ة معلومات مسبقة: الشخصعلى عّد والسؤال مبيّن .«بالسؤال»فهم يبدأ  كّل

علم من العلوم ينتمي  الذي يسأل عنه، لغة السؤال معرفة مسبقة، وإىل أّي نّصال

وغري قابل  ،علوم، وما الذي يقع خارجهلك الترف ما الذي يقع  ي إطار ليعالسؤال، 

ر ق بالعلم املقصود. تا جيب أن يضع املفّسع اجلواب املتعّلويظهر  ي النتيجة توقُّ .للسؤال

 أّيإىل  الطريق لن توصله وإتّا فإّن، نّصبؤرة الأو  فهمه املسبق  ي املعنى املركزي

 مكان. 

عات اليت يستمدها التوقُّالعالقات وإىل  بتوضيح الفرضية املسبقة يصل الدور

 .عات تتعّلق مبعيشته وحريته ومصريهلدى اإلنسان توقُّ إّن .نّصاإلنسان من السؤال عن ال

 فلسفية. أو  دينيةأو  حقوقيةأو  وعلى أساس هذه التوقعات نفسها يطرح أسئلة اقتصادية

ر كيف جيب أن يعلم املفسِّ .التاريخإىل  يأتي بعد هذه املرحلة دور توجيه السؤال

كتب أو  وما هي الظروف اتاجتماعية اليت قيل ؟نّصرون السابقون ذلك الفهم املفسِّ

  ؟بيهالقائل يريد أن يقول ملخاَطأو  فوماذا كان املؤّل ؟نّصفيها ال

جيب أن ُتوضَّح  ي هذه املرحلة املعاني الكافية وراء الكلمات والعبارات، ودور 

م اجلّدي، والتأثري الذي يرتكه ، وقصد املتكّلعلى املعرفة والعمل  ي احلّث نّصال

وجيب أن يكون كشف النقطة  .«نّصبؤرة ال»يأتي بعد ذلك دور الكشف عن و .نّصال
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 من وجهة كونه احملك واملعيار.  نّصاملركزية  ي معنى ال

رون؟ وما الذي ينبغي فعله وهنا تربز أمامنا األسئلة التالية: ملاذا خيتلف املفّس

الذاتية، ثم يقوم برتمجة  هبعيدًا عن تأثريات ،ر إليهبنفسه، فيسمع املفّسى ينطق حّت

 أطرإىل  اإلطار التارخيي الذي يعيش فيه؟ وكيف ميكن للبشر املنتمنيإىل  احلصيلة

ألولئك املنتمني لثقافات متفاوتة  ي زمن واحد، كيف أو  مراحل تارخيية خمتلفة،أو 

 ميكنهم أن يفهموا بعضهم؟ 

ن البشر  ي احلقب املشرتكات اإلنسانية هي اليت متكِّ رتي: إّنجييب شبس

 . (22)التارخيية املختلفة من أن يفهموا بعضهم

 كان قد أجيب عن أسئلتنا إجابات واضحة أم تا. اآلن إْن لنَر

  

 ىل بديهيات غري حمتاجةإنصوص آخر يقول: جيب أن نستند  ي فهم ال هناك رأٌي

ف على التفسري، لن ومتوّق ،كان فهم مجيع النصوص غري بديهي اوإذ .التفسريإىل 

وكذلك  .التفسريإىل  ن هناك بعض األفهام ليست حباجةإو .فهم أّيإىل  ل قطعًانتوّص

ف ملتوّقن اإلدراك غري اإ :إتّا إذا قيل ،ىل التفسريإهنالك أفهام هي مفاتيح ألفهام حتتاج 

ومع ذلك  .نوعان من اإلدراك، بناًء على ذلك ،على التفسري ليس فهمًا، فيكون لدينا

 يبقى أصل اإلشكال واردًا. 

على املعنى هو  ي عهدة  نّصبهذه احملاسبة يعلم أن الدور األصلي  ي دتالة ال

على  م اإلنسان جيدًا قواعد دتاتات األلفاظل. فحني يع(27)لية قواعد علم الدتالةأّو

املعاني، والصرف والنحو، ويعرف متون اجملاز والكناية واتاستعارة، ويعرف تاريخ 

من ف ،قديم نصٍّله معرفة مبا فهمه القدماء من تكون األدب واألساليب األدبية، و

الذي  احلّدإىل  هذه اتاختالفات تا تصل رون أيضًا، ولكّناملمكن أن خيتلف املفّس

املشرتكات اإلنسانية تا  إّن ،نة. نعممن فهم النصوص املعّيحتمل اإلنسان على أن ييأس 

فهم مشرتك إىل  تساعدنا فقط  ي فهم مقاصد بعضنا بعضًا، وإّنما هي توصلنا

وإذا أراد  .ر  ي التفسريوحتمًا إن املباني الفكرية والعقدية ميكن أن تؤّث .للنصوص
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آراءه ونظراته  نّصريه للل تفسأن تا حيمِّفعليه ر أن يصون نفسه من تأثريها مفّس

 ر عن حمتواه.نفسه يعبِّ نّص، بل يرتك النّصم بدتًا عن الوعقائده، أي أن تا يتكلَّ

 

ر ما مل املفّس أّن ،كما بّينا ذلك ،الفرضية املسبقةأو  املقصود بالفهم املسبق

  .نّصر الميلك فهمًا مسبقًا تا ميكن أن يفّس

قة بدتالة من النصوص، ما مل يكن لدينا معارف متعّل نصٍّ لتفسري أّي ولكْن

القول: إننا  األلفاظ وباملعاني اللغوية والقواعد النحوية، ستواجهنا اجهوتات، ولكّن

نا تا نعرف عنه شيئًا. أمامنا، ونعرف أّن نّصألن ال ؛سنواجه اجملهول املطلق غري صحيح

ال نكون قد بدأنا البحث عن اجهول مطلق، فوراء فهمه  بناًء على ذلك إذا سعينا

حيمل  نّصًا، وهذا النّصولكننا نكون قد بدأنا علمنا مبعلومات مفادها أّن أمامنا 

بيه خماَطع تفّهمًا من كاتبه كان يبغي تفهيم مقاصده، وكان يتوقَّ ألّن ؛رسالة

، م بلغة القومد راعى التكلُّينال املبتغى واملقصوكي ول .بيه بالقّوةخماّطأو  الفعليني

 وحرص على مراعاة قواعد اللغة اليت يكتب بها، واستعمل األلفاظ حسب دتالتها. 

فهذه هي. الذين ُيريدون مثاًل  نّصات تازمة لتفسري الإذا كانت هنالك فرضّي

ة الباقية من العصور املسماري، وترمجة الكتابات )النصوص( األثرّي قراءة اخلّط

ات حول تلك النصوص سوى ما تفسريها، مل تكن لديهم من القبلّيو ،الغابرة

املسماري، ثم ترمجوا  ًا اكتشفوا مفاتيح لقراءة اخلّطهم تدرجيّيذكرناه، لكّن

 ىل مقاصد النصوص القدمية بهذه الطريقة. إلوا الكلمات، وتوصَّ

ا ل شخص يعرف شيئًا عن هذأّو ،عامل اآلثار األملاني ،(24)«غروتفد»هل كان 

سمارية، واجهته اجموعة من الرموز املـ كآخرين تا حصر هلم  ـ هأّنأو  ،اخلّط

خامنئية، وطرأ على ذهنه هذا السؤال: ماذا ختربنا هذه كاآلشورية والبابلية واهل

 العالمات؟ ما هي الرسالة اليت كان ُيريد كّتاب هذه النصوص ومبتدعوها توجيهها

 تيح الالزمة لفتح األقفال؟ األجيال الالحقة؟ وما هي املفاإىل 

 نّصمعرفة مسبقة عن ال تاحظوا أّن طرح هذه األسئلة مل يكن يستوجب أّي

املسماري، وإّنما فقط الذي كان يرى هذه اخلطوط كان يتساءل:  املكتوب باخلّط
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 مات الالزمة هي أنه جيب  ي البداية أن يوضع اخلّطمات واملقّوما هو املقصود؟ املقّو

ابل الشخص، بعد ذلك، وبعد األخذ باتاعتبار أنها مل تظهر مصادفة، وأن املسماري مق

 ن مقصود، يسأل نفسه: ما هي هذه اخلطوط؟ شخصًا قد ابتكرها لتفهيم أمر معيَّ

وكشف  ،وتركيب اجلمل ،بعد طرح السؤال جيد املفاتيح لقراءة األلفاظ

 . ويرتمجها حسب فهمه هلا ،الدتاتات، و ي النهاية يقرأ اللغة

ث شبسرتي عن األحكام املسبقة دون اإلجابة عن األسئلة التالية: هل لدينا يتحّد

املفّسر أو  ة رغبات القارئإجيابًا على كاّف نّصأحكام مسبقة ثابتة أم تا؟ هل جييب ال

ونوازعه أم تا؟ هل لدينا معيار حنتكم إليه  ي تقييم فهمنا املختلف أم تا؟ أتا يشمل 

 منهجية؟  قراءة تعّد د القراءات نفسها؟ أّيالتعّدد نظرية تعّد

 

الديين ـ وهو الكتاب  نّصر الديين يدرك بقراءة الاملفّس يرى شبسرتي أّن

اهلل، وخلق الُبعد املعنوي، واألمل، إىل  رسالة الدين األساسية هي الدعوة ة ـ أّنوالسّن

 . (22)وهدفية احلياة

ة حول الروحانية واألمل وهدفية احلياة؟ سالة القرآن والسّنتتمحور ر َمِل ولكْن

الدين نفسه؟  ي إىل  علينا الرجوعأو  هل ميكننا أخذ هذه الرسالة من خارج الدين،

شبسرتي  مل يأِت بالرجوع إليه، وتفسريه، لكْن نّص رسالة كّل نيتستب رمنوطيقااهل

انية واملعنويات تقع ضمن نطاق الروحإىل  ميكن القول بأن الدعوة .نّصمبصادر من ال

أو  الروحانيةإىل  ة أوسع بكثري من الدعوةالتوحيد  ي الكتاب والسّن التوحيد، لكّن

 ف. الكتاب والسنة دعوات أخرى جتاهلها املؤّل نّصوكذلك ل .املعنوية

 

ي لتربير ن اجلهود اليت بذهلا شبسرتأّجهت إليه أظن رغم هذه النقود اليت ُو

 .لوخليق بالتأمُّ ،كبري ة عمٌلمدخل تأويلي )هرمنوطيقي( لفهم الكتاب والسّن

، والدكتور علي بارزگاناملهندس مهدي  :من أمثال ،خرينفشبسرتي، وخالفًا آل

تسويغ أو  شريعيت، والشيخ مرتضى مطهري، ليس بصدد التوفيق بني العلم واإلسالم،
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ما هو أبعد من هذه إىل  قد بضرورة اتانطالقما يعتالدين، وإّنإىل  مدخل علمي

املساعي، والتأكيد على املعرفة الدينية والفهم الديين، بدتًا من التأكيد على الدين 

ث عن التوفيق بني العلم والدين، وإّنما نفسه. وهلذا السبب تا نرى شبسرتي يتحّد

 على حنو أفضل. لغرض فهم الدين  ؛يتحّدث عن استخدام األدوات العلمية واملعرفية
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 خطاب الدكتور القرضاوي حول التقريب والتبديع

 مطالعٌة وحتليل ونقد

 

 

، كما نشر  ي موقعه  ي اجلزء م20/6/2001ئل الشيخ القرضاوي بتاريخ ُس

عن رأيه  ي بعض الزيادات الواردة  ي مصاحف بعض  ل من فتاوى معاصرة،األّو

 ، ي سورة البقرة ،سلمة، حيث ورد فيها كالسيدات عائشة وحفصة وأّم ،الصحابة

وصالة »وردت فيها زيادة  ،﴾َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى﴿ :278ية اآل

ض الصحابة هلم مصاحف كان بعما يلي ننقل مقتطفات من جوابه:   ! و ي«العصر

حنو ذلك أو  التعليقاتأو  من التفسريات ة بهم، جيعلون  ي هذه املصاحف شيئًاخاّص

نه ورد  ي مصحف عائشة وحفصة أمن اإلضافات التوضيحية التفسريية.. والذي قيل 

عائشة رضي اهلل عنها وضعت  ي  تا غري.. ويبدو أّن ،سلمة هو مبثابة التفسري وأّم

و ي تلك األيام مل تكن هناك طريقة معروفة  ي الكتابة  .ة العصر(مصحفها )وصال

فليست هناك أقواس معروفة... وقد وردت بعض الروايات  .لفصل األصل عن التفسري

وصالة » :وبعض الروايات وردت )بالواو( ،«والصالة الوسطى صالة العصر» :بدون )واو(

ة عندنا هو املوصوفات. فاحلّجتا من عطف  ،وقالوا: هذه من عطف األوصاف .«العصر

ة اإلسالمية  ي سائر املصحف اإلمام، مصحف عثمان، الذي أمجعت عليه األّم
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من الدين  اه اخللف عن السلف، وأصبح معلومًااألجيال، وتناقلته القرون، وتلّق

ا ما زاد على ذلك فال يعدو كونه من التفسري، كقراءة ابن مسعود  ي بالضرورة. وأّم

من  نوعًا «متتابعات»وقد اعترب العلماء كلمة  .«يام ثالثة أيام متتابعاتفص» :مصحفه

 .(1)هاة اإلسالمية ذلك التفسري من أصل كتاب رّبالتفسري. وهلذا مل تعترب األّم

مه علماء املسلمني اإلمامية حول بعض ن هذا هو نفس اجلواب الذي يقدِّأالواقع و

 ؛ة ومرتوكةها غري صحيحة وشاّذجّل ّنأدون ؤكِّاتهم. بل ويالزيادات اليت وردت  ي مروّي

ت حمابر وجّف ،ائهمبت حناجر خطى لقد حّبملخالفتها صريح القرآن الكريم، حّت

ن إجاباتهم مل تقنع بعض أجند  لكْن .ثوا وكتبوا عنهاما حتّد ةمن كثر ،ابهمكّت

قرآن املوجود بني غري هذا ال ًاهلم قرآن م بأّنإليهفني، فصاروا ينسبون املشايخ واملؤلِّ

ة األخرية ن الشيخ القرضاوي  ي بعض لقاءاته الصحفّيأومن املؤسف  .ظهراني املسلمني

ن يقف ذات املوقف أا نتمنى منه لقد كّن .د بعض تلكم املقوتات املغلوطةردَّ

ري اإلمامية حول تلكم ري ومفكِّقون من مفسِّفينقل ما يقوله احملقِّ ،املوضوعي

 .املرويات

 

م  ي كابن القيِّ ،ةمن الفقهاء واألصوليني السّن مجعًا ّنإىل أجتدر اإلشارة 

ة الصحابة دون على سّنيؤكِّ ،وغريهما ،«املوافقات»والشاطيب  ي  ،«أعالم املوقعني»

على  وأربعني وجهًا ة من سّتم أدّلكمصدر من مصادر التشريع. وقد أقام ابن القيِّ

ة الصحابة سّن»بعنوان  ص  ي كتابه فصاًلوالشاطيب خصَّية فتاوى الصحابة. حّج

 ي  الشيخ القرضاوي نفسه عّد أّن. كما (2)«يعمل بها ويرجع إليها، ة الرسولكسّن

سنن الصحابة واخللفاء الراشدين  «فقه الزكاة»مة السادسة عشرة لكتابه املقّد

د هذه وهو يعدِّ ،قالها . ومّم|ة الرسولبسّنهلا  قًامن مصادر التشريع، ملِح مصدرًا

: «نيسنن اخللفاء الراشدين املهدّي»املصادر، بعد الكتاب والسنة، وحتت عنوان 

ة اخللفاء الراشدين ة سّنوثالث هذه املصادر السوابق التطبيقية للصحابة، وخاّص»

واحلرص  ،ك بهاوأمرنا بالتمّس ،تهتهم بسّنسّن |الذين أحلق الرسول ،املهديني

لبعض  بل أضاف إليهم، طبقًا، الذي رواه العرباض بن سارية... عليها،  ي حديثه
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 . (7)«العلماء، عمر بن عبد العزيز، خامس اخللفاء الراشدين

مقالة  ي موقع إسالم أون تاين،  م26/7/2008ونشر الشيخ القرضاوي بتاريخ  

د فيها مصادرها، فذكر الكتاب فعدَّ ،«ثقافة التسامح عند املسلمني» :بعنوان

اخللفاء  خصوصًا ،ويأتي بعد ذلك عمل الصحابة»: ثم قال ،النبوية لسرية والسنةوا

متداد لسنة اتهم وسّن .وهم تالميذ مدرسة النبوة، بها اقتدوا فاهتدوا .نوالراشد

  .(4)«...وعلى ضوئها اقتبسوا تشريعاتهم وتوجيهاتهم ،|النيّب

ة عند  ي حديثه عن السّن املتقّدمملنطقه  الشيخ القرضاوي، وطبقًا نسألهنا و 

بل هي  ،|ة النيّبة عند هذا الفريق ليست هي سّنالسّن القول بأّن الشيعة، هل يصّح

بل هي سنة عموم الصحابة؟  ،ة خامس الراشدينبل سّن ،ة اخللفاء األربعةته وسّنسّن

 فة جيانبىل املالزمات املتعسِّإاملسلم اآلخر بهذا األسلوب املستند  ن طرح فكرأأخال 

 ني. سم بكثري من التسطيح والتبسيط املخلَّويتَّ ،ةة العلمّية والدّقاملوضوعّي

 

الشيخ القرضاوي من بعض إىل  نتقادات اليت وجهتوعلى كل حال، وبعد اتا

والدكتور كمال  ،فهمي هويدي كالكاتب املصري الشهري ،املفكرين والباحثني

على هذا األسلوب التحريضي  ي  ،وغريهم ،ق البشريواملستشار طار ،أبو اجملد

وإثر  ؛وعرب صحيفة مجاهريية، و ي هذه الفرتة الدقيقة ،خماطبته اجلماهري العربية

يتوافق نهجهم مع مشروع  ْنردود الفعل من بعض علماء املسلمني اإلمامية البارزين، ممَّ

 ،حممد حسني فضل اهلل العالمة السيد :التقارب بني مذاهب املسلمني، وعلى رأسهم

 13بتاريخ  أصدر الشيخ القرضاوي بيانًا ،وغريهما ،الشيخ حممد علي التسخرييو

 . «للناس هذا بياٌن» :، بعنوانم13/9/2008، نشر  ي موقعه بتاريخ هـ1429رمضان 

وكالة مهر  رّد أّنإىل  من التنويه مضامني هذا البيان تا بّد ستعراض أهّماوقبل 

نته تصرحيات فعل ملا تضّم ةنه كان مبثابة نتيجة ورّدألى الرغم من وع، اإليرانية

الوكالة ـ كان هو  رّدأي ة وغري املقبولة، ولكنه ـ الشيخ القرضاوي املثرية واملستفّز

من رفض وإدانة مثل هذه األساليب من  . فال بّداآلخر غري منضبط، وغري مقبول أيضًا

املعايري املزدوجة اليت طاملا استنكرنا إىل  ومن دون اللجوء، وعلى السواء ،اجلميع
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حاد ّتاه . وقد نوَّذلك الرّد ف الذي أعّدصدورها من الغرب. وقد فصلت الوكالة املوظَّ

مت منظمة تاحقة قدَّ خبرب الفصل. و ي فرتٍة م12/10/2008 خ  يالعلماء  ي بيانه املؤّر

ف املذكور، ف املوظَّي من تصرُّالشيخ القرضاوإىل  رمسيًا عتذارًاااإلعالم اإليرانية 

ت معاقبته بفصله من املنظمة، وذلك حسب اخلرب الذي نشر  ي موقع ه متَّدة أّنمؤكِّ

 . (2)م10/7/2009القرضاوي بتاريخ 

ت فيه بعد قد ورد املتقّدمأن بيان الشيخ القرضاوي إىل  كما جتدر اإلشارة

ل موقفي من الشيعة وما قالته حو»البسملة والعنوان، وضمن الديباجة، هذه العبارة 

يوسف  :على الشيخني فضل اهلل والتسخريي، بقلم وكالة مهر اإليرانية والرّد

الشيخ أصدر  . وهذا يعين أّن(6)«حاد العاملي لعلماء املسلمنيّتالقرضاوي، رئيس اتا

قسم أخبار القرضاوي،  ي  ،حتاد، خبالف ما ورد  ي موقعهالبيان بصفته رئيس اتا

، مفاده م12/10/2008حاد بالدوحة، بتاريخ ّتجتماع اجلس أمناء اتاا حول وضمن خرب

لواجبه  حديثه عن املذاهب اإلسالمية كان أداًء د بأّنالدكتور القرضاوي أكَّ أّن

ث بصفته يوسف ما حتدَّحتاد العاملي لعلماء املسلمني، وإّنل اتام، ومل ميثِّكعاِل

ث عرب ن القرضاوي حتدَّأ»حممد سليم العوا  عن الدكتور القرضاوي. وورد فيه أيضًا

 ّنإ. «حادّتوليس باسم اتا ،وسائل اإلعالم  ي قضية اخلالف املذهيب بامسه الشخصي

ى بيان حاد العلماء يتبّنّتاحول ما إذا كان  مشروعًا تساىتًا هذا التضارب يثري

وما هي  ؟حاد منهّتله؟ وما هو موقف اتا عه بصفته رئيسًاالذي وقَّ ،القرضاوي املذكور

 ذلك؟  نأسباب تغاضيه ع

إىل  ،وجبهود بعض املخلصني ألهدافه ،حاد العلماءّتافقد جلأ  أّي حالوعلى 

 عن أن يكون طرفًا بهستمراريته، والنأي الإلبقاء على  ؛هذا التخريج الفين العجيب

الذي نتج عن تصرحيات القرضاوي، وهو ما  ،صطفاف املذهيب ي السجال واتا

من العلماء والباحثني عن مواقف  قد دافع مجلٌةض مع أهدافه وغاياته. ويتعار

 ،األستاذ راشد الغنوشي :منهمور عن دعمهم له، القرضاوي، وكتبوا مقاتات تعبِّ

 وغريهم.  ،والدكتور أمحد التوجيري

  

ن أإىل  حواها هذا البيان حيسن التنويهمناذج التضليل اليت إىل  قبل اإلشارة
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ه طبيعة املناخ السجالي الذي نفعال والتربير والسجال الذي سيطر عليه مرّدطابع اتا

بعض املذاهب  صدر فيه، إثر اخلطاب اهلجومي الذي ابتدأه الشيخ القرضاوي ضّد

رقها ومذاهبها، ف ة بكّلل منه على وحدة األّمد البيان  ي البند األّواإلسالمية. لقد أكَّ

احلديث الذي يعتمد عليه  ي  وأّن، ةمنها من األّم ًاخرج أّياخلالف الذي بينها تا ُي وأّن

وبصورة قطعية.  ،عن اإلسالم متامًا نشّقا ْنَم إتّا ،ةة جيعل اجلميع من األّمتقسيم األّم

 جاء بها هناك فرقة واحدة من الفرق اليت ر  ي البند الثاني بأّنه سرعان ما قرَّولكّن

فرقة تعتقد  ي  ة، وكّلضاّلأو  وكل الفرق هالكٌة ،احلديث هي وحدها )الناجية(

ن بأننا ة نوِقوحنن أهل السّن» :نها الناجية والباقي على ضالل. وأردف بالقولأنفسها 

ثم قال: ، «الفرق األخرى وقعت  ي البدع والضالتات وحدنا الفرقة الناجية، وكّل

عليه بني  ٌعوهذا اجَم .ارتا كّف ،هم مبتدعونّنإ :عن الشيعة ُتوعلى هذا األساس قل»

حنن أهل » :د بقولهه على العالمة فضل اهلل  ي بيانه أّكو ي مضمار رّد .«.ة..أهل السّن

 .«رةبدعة غري مكفِّ ولكْن ،هم مبتدعونّنإ :ة نقول عن سائر الفرق اإلسالميةالسّن

الفرق  ن كّلأة هالكة، وق املسلمني ضاّلمجيع فر ر القرضاوي بأّنوهكذا فقد قرَّ

وقعت  ي البدع والضالتات، بنسب متفاوتة، باستثناء فرقة واحدة. ومن املفارقات 

ىل معطيات حديث الفرقة الناجية، الذي إة اليت وقع فيها القرضاوي هي استناده اجللّي

ر طعون وأثبت ضعفه وذك ،ة مرات، و ي أكثر من كتاب ومقالةسبق له أن نقده عّد

ر هالك اجلميع و ي الزيادة اليت تقرِّ ،ةالعلماء وتشكيكاتهم  ي هذا احلديث عاّم

الشيخ بهذا القدر  ة، كما سبقت اإلشارة إليه. ومل يكتِفباستثناء فرقة واحدة خاّص

على  بتداع على عموم فرق املسلمني، وباألخّصأحكام اتاإطالق  من

 :إىل مهاحيث قسَّ، رهع األخرية حسب تصوَُّدن ِبر احلديث عاإلمامية، بل كرَّ املسلمني

 ،ةئّموعصمة األ ،وعملية. ومن البدع النظرية، حسب رأيه، القول بالوصية لعلّي ؛نظرية

ته بل سّن ،دة حمّمة عندهم ليست سّنالسّن وإضفاء القداسة عليهم، وأّن ،وتعظيمهم

، وما عاّم ة احلسني كّلجتديد مأسا :ومن البدع العملية .ة املعصومني من بعدهوسّن

وزيادة الشهادة الثالثة  ي األذان. وأضاف  ،اتحيدث عند مزارات آل البيت من شركّي

 ،الشركيات عند املزارات واملقابر اليت دفن فيها آل البيت :ومنها» : ي البند الثالث

ن مثلها يوجد عند بعض أهل أإىل  وأشار .«ودعاىهم من دون اهلل ،ستعانة بهمواتا
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الشيخ  دون النكري عليهم. والطريف  ي األمر أّنعلماءهم يشدِّ ولكّن ،ةسّنال

خي الفرق واستدعائه خطاب مؤرِّ ،تلكم األحكام القرضاوي، ومع حتشيده كّل

املخالف لفريقه، مع ر جزم بهالك املسلم اآلخو ،واملقاتات، من تبديع وتضليل وتشريك

ح يصرِّ ْنمقابل َم ،ي معتدلسّن عامٍل ذلك يعترب مواقفه اإلقصائية تلك مواقف كّل

للدفاع عن مواقفه  كافيًا وعذرًا مقنعًا ه يرى  ي ذلك تربيرًاوكأّن .خمالفيه بكفر

متابع لفكر الشيخ أو  باحث أّي إّن .(3)من غريهمأو  سواء من أصدقائه ،أمام منتقديه

ذاهب املسلمة. ل السليب عنده جتاه عقائد بعض املالقرضاوي سيستغرب من هذا التحوُّ

 ي كتابه مبادئ احلوار  ،ودعا إليه ،سهه بذلك خالف معظم ما أسَّّنأواملفارقة 

 والتقريب بني املذاهب اإلسالمية. 

  

 ،وما تالها من بيانات ومساجالت ،ليهاإة املشار حاديثه الصحفّيأ ّنإ

وتا تنسجم مع  ،شعاراته وأسلوبه مع  مّتسقةغريوبدت هلم  ،ألعماله املتابعني صدمت

محل  ،م23/9/2008بتاريخ  ،أولوياته املعروفة. ففي تقرير نشر  ي موقع اجلزيرة نت

هو: هل أطلق القرضاوي رصاصة الرمحة على تقريب املذاهب؟ وجاء  ،عنوانا تافتًا

ة الرمحة طلق ما وصفوها رصاصأن الشيخ القرضاوي أاعترب قطاع من العلماء » :فيه

احلوار بني علماء إىل  احتواء اخلالف وترحيلهإىل  . ودعا آخرون«على عبث التقريب

ة للسّن ة من العلماء هذه التصرحيات حتريضًا ي حني اعتربت قّل ،الدين  ي اجلانبني

ستاذ العقيدة والفلسفة وعضو اجمع البحوث أه خوانهم الشيعة. من جانبه وّجإ ضّد

جاء وقد  ،للقرضاوي هادئًا الدكتور عبد املعطي بيومي عتابًا زهراأل ي سالمية اإل

 رًاحمذِّ،ة اليت ظهرت  ي تصرحيات الشيخن خالف املذاهب تا يعاجل بهذه احلّدإ :فيه

ة والشيعة. شعل اخلالف بني املسلمني السّنتل ؛ن جهات دولية تنتظر مثل هذه األمورمن أ

 ختتلف عن هدوئه املعهود ومنهجه األسبق.  صبح ذا نربة اآلنأن القرضاوي إىل أوأشار 

أمني اجمللس األعلى لرعاية آل البيت، تصرحيات  ،واعتربها حممد الدريين 

الشيعي والفاعليات واملطبوعات الشيعية  ي البالد  حتريضية، وتساءل عن مظاهر املّد

 ية؟ السّن
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واألمني املساعد  ،الربملان املصري )السابق( ي اللجنة الدينية  بينما دافع عضو 

: وقال ،عن القرضاوي، الشيخ سيد عسكر ،سالميةاألسبق جملمع البحوث اإل

باعتباره  ؛ي  ي موضوع التقريب بني املذاهبض القرضاوي تانتقاد سّنما تعّر كثريًا»

ن الكيل أد ع فهذا يؤكِّث الرجل اآلن عن خطر التشيُّا وقد حتّدللشيعة. أّم مهادنًا

  .(8)«ز كالمهدلة ما يعزِّه يرى من الوقائع واألّنأو ،على السكوت درًاقا ْدومل يُع ،طفح

 

نشر  ي موقعه بتاريخ  ،أجراه موقع مدارك مع الدكتور القرضاوي  ي حوار

فقه » ي كتابه الواردة  بسبب اجلدل الذي أثري حول بعض آرائه م؛19/3/2009

سالمي املسيحي، فأجاب: كان مثة حوار ئل عن نظرته عن احلوار اإل، ُس«هاداجل

منه  ن احلوار معهم تا ينتفع املسلمونإو .دناه بعد ما حدث من البابانا مّجولكّن ،ممتّد

، وإمنا ينتفع يءة منه بشكاحلوار مع الشيعة، تا ينتفع السّن متامًا :. ثم أردفيءبش

د إحدى جوتات احلوار مع الشيعة فوجئنا بقيامهم نه بعأوأذكر  .الشيعة وحدهم

فقنا نا اّتّنإ :قالوا ؟م ذلكفعلُت َمِل :ية، وملا سألناهمات كثرية  ي بالد سّنبافتتاح حسينّي

ن الشيخ القرضاوي أ. واملفارقة هنا (9)واحد يءش ،وشيعة ًةسّن ،نناعلى أ حواراتنا ي 

بل وأفتى معروفة،  حيني  ي دولة خليجيةب ببناء كنيسة لغري املواطنني من املسيرحَّ

غريهم  ي أو  سواء من أتباع الديانات السماوية ،جبواز بناء دور العبادة لغري املسلمني

املقيمني من أو  من قيام بعض املواطنني ه  ي املقابل ضاق ذرعًابالد املسلمني، ولكّن

ن احلسينيات هي إناسبة فباملو .املسلمني الشيعة ببناء حسينيات  ي بعض الدول املسلمة

املناسبات  إلقامة اتاحتفاتات  يص غري املساجد، فهي عبارة عن قاعات ختصَّ

ومناسبة  ،واملبعث النبوي الشريف ،املولد النبوي الشريف :ومنها ،اإلسالمية

 ومناسبة الغدير.  ،عاشوراء

ن ع م،71/1/2010كما  ي موقعه بتاريخ  ،أعلن الشيخ القرضاويو ي املقابل 

 ،تدشني اتاحتاد العاملي لعلماء املسلمني احلوار بني اإلسالم وأتباع الديانات الشرقية

لتدارك اإلهمال الذي حصل  ي  ؛وغريها ،والسيخية ،والبوذية ،اهلندوسية :وهي

إىل  ن اإلسالم يدعوأد على رغم عالقات اجلوار الوطيدة مع دوهلا. وشدَّ ،التحاور معها
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 ،ن اإلسالم حيرتم آدمية اإلنسانإو ،ما داموا مل يعتدوا علينا التسامح مع املخالفني

ن بعض أفقد قرر اإلسالم العدل للجميع. والواقع  .النظر عن دينه وعرقه ولونه بغّض

ات واختالط املوازين وتقلب على اختالل ترتيب األولوّي إتّا املواقف السالفة تا تدّل

التنظري له  ي فقه  على خالف ما يتّم ،سلمةة املاملقاييس  ي التعامل مع قضايا األّم

 ات واملوازانات. األولوّي

 

وبعض عوام  ،املسلمني اإلماميةإىل  اتومبناسبة نسبة القرضاوي الشركّي

ودعائهم من دون  ،ستعانة بهم، واتا^عند مقابر أهل البيت ،ة ـ حسب تعبريه ـالسّن

ل بذوات األنبياء تارتباط كالمه  ي األصل مبسألة التوسُّ ونظرًا، ره ـاهلل ـ  ي تصّو

املنشورة  ،م27/2/2002تاريخ خة بفتواه املؤرَّإىل  واألولياء، نرى من املناسب أن نشري

 |ل بالرسولحول التوسُّ ،«هل الذكرأاسألوا » ي قسم  ،ون تاينأ ي موقع إسالم 

ة، من األمور اخلالفية بني األئّم» فيها بأنها نّصد واألنبياء واملالئكة والصاحلني. وق

قرأ كتب  ْنن َمإ». وقال: «وليس من مسائل العقيدة ،نه خالف  ي كيفية الدعاءإو

هذا  َدَجى احلنابلة، َوبل حّت ،من احلنفية واملالكية والشافعية ،املذاهب املتبوعة

 ْنمن عباد اهلل، وهناك َمل بالرسول وبالصاحلني فالكثريون أجازوا التوسُّ .واضحًا

ني عن وهناك كثريون من املستقّل» :وجاء فيها. «منعه ْنوهناك َم ،كره التوسل

.. وهناك .اإلمام الشوكاني، وهو سلفي معروف :ل، منهماملذاهب قالوا بإجازة التوسُّ

ة القوية ـ حسب وصفه ـ على أحد األدّلإىل  وأشار .«غريه من القدامى واحملدثني

صحيح،  الذي أخرجه أمحد وغريه بسنٍد ،وهو حديث عثمان بن حنيف ،لالتوسُّ

ي أسألك اللهم إّن»بأن يدعو بهذا الدعاء:  ضريرًا رجاًل معّل |ن النيبأمفاده و

ي  ي رّبإىل  هت بك بهذا الدعاءي توجَّإّن ،حممد يا .الرمحة ه إليك بنبيك نيّبوأتوجَّ

. على «ئعين فيه، قال: ففعل الرجل، فربفِّوش عه  ّيفشفِّ حاجيت، فتقضى لي، اللهّم

ل بذات على التوسُّ األلباني بأن احلديث تا يدّل الشيخ ن القرضاوي وافقأ

ل بذات ح عدم جواز التوسُّكما رجَّ .ل األعمى كان بدعائهتوسُّ ألّن ؛|الرسول

اه أّد ْنولكين تا أىثم َم» :لرأي ابن تيمية، ومع ذلك قال وبالصاحلني، وفاقًا النيّب
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األرجح إىل  من باب اإلرشاد إتّا ،وتا أنكر عليه .ل..جواز التوسُّإىل  اجتهاده

  .(10)«واألفضل

 ،يسني  ي حياتهم ي تعظيم الصاحلني والقّد ن الغلّوأ»ومع ذلك فهو يرى 

  .(11)«هما أوسع أبواب الشرك باهلل ،ك بآثارهم وقبورهم بعد مماتهموالترّب

الت غ إلطالق أوصاف الشرك والبدعة على توسُّوِّحال فإنه تا مس وعلى كّل

بذريعة  ؛^أهل بيتهو |ة بالرسول الكريمة والصوفّياملسلمني الشيعة والسّن

ألن ما يقوم به أولئك املؤمنون من الشيعة والسنة  ؛غري اهلل تعاىلبدعائهم واستعانتهم 

عدو  ي جوهره وعمقه وأهل بيته واألولياء الصاحلني تا ي والصوفية عند مزارات النيّب

املسألة ن أما تا سّيومهم اهلل تعاىل به، ومبا كرَّ ،تهمابذو ،اهللإىل  لالدعاء والتوسُّ

 ل منوذجًاتلكم املواقف التبديعية متثِّ ّنأإذ تا إنكار  ي اخلالف. والواقع  ؛خالفية

 ضاًلف ،فوطرق التصّو ةالصادر من مذاهب السّن جتهاد اآلخرومصادرة اتا ،فللتعسُّ

 عن اجتهادات الشيعة. 

  

املسلمني  اخلطاب اهلجومي للدكتور القرضاوي ضّد ّنإ :من املؤسف القول إّن

 .ى تثور أخرىويتنفس الناس الصعداء، حّت ،ف. فما أن تسكن فورةاإلمامية مل يتوقَّ

تواجده  ي القاهرة أخرى مل يشأ الدكتور القرضاوي تفويت الفرصة أثناء  ةومّر

الشريف ـ الذي اختتم  األزهر ي حلضور املؤمتر الثالث عشر جملمع البحوث اإلسالمية 

 ر القرضاوي دّقوعلى هامش املؤمتر كرَّ .القاهرة ـ ي  م2009/ 11/7أعماله بتاريخ 

نه أ معتربًا ،يةد الشيعي  ي اجملتمعات السّنة من التمدُّبشّد رًاحمذِّ، ناقوس اخلطر

بتاريخ  ،ية، حسبما أوردت جريدة الرأي الكويتيةر حمدق بهوية البلدان السّنخط

  .(12)م12/7/2009

تتصادف مع توقيتات  تصرحيات الشيخ القرضاوي املثرية الغريب  ي األمر أّنو

حيث جاءت هذه املرة متزامنة مع أجواء التوتر  ؛ ي غاية احلراجة من الناحية السياسية

ديم املقاومة اإلسالمية الدعم اللوجسيت للفلسطينيني أثناء حرب اإلعالمي  ي قضية تق

هات ما يعرف مبعسكر سف أن تأتي تصرحياته منسجمة مع توجُّؤة. ومن املغّز
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 عتدال، على الرغم من مواقفه املشهودة الداعمة للمقاومة واملمانعة. اتا

  

ني بشؤون ابقة تارخيية من العيار الثقيل فاجأ الدكتور القرضاوي املهتّم ي س

واملتابعني لقضايا احلوار اإلسالمي اإلسالمي وعالقات املذاهب  ،العرب واملسلمني

وأمام وسائل  ،حاد علماء املسلمني اجلميع بإنكاره على املألّتااإلسالمية، فاجأ رئيس 

األستاذ  رية اليت أصدرها شيخ األزهر األسبق فضيلةة الشهالفتوى التارخيّي، اإلعالم

 ،ثنا عشريد باملذهب اإلمامي اتاواليت أجاز مبوجبها التعبُّ ،&األكرب حممود شلتوت

كسائر املذاهب اإلسالمية. ففي خرب أورده موقعه  واملذهب الشيعي الزيدي، متامًا

د على بالتعبُّالقرضاوي: تا فتوى لشلتوت » :حتت عنوان م،9/4/2009بتاريخ 

حول حقيقة هذه الفتوى، على  ه إليه سؤاتًاأحد الصحفيني وجَّ ّنأذكر  ،«اجلعفري

 ي  م3/4/2009مها احتاد العلماء بتاريخ اليت نّظ ،«علماء املستقبل»هامش دورة 

من كتبه،  كتاٍب ،  ي أّي(أنا أقول لك هات لي الفتوى دي )هذه»عليه:  القاهرة، فرّد

ه ومل يَر ،وكان من أقرب الناس إليه ،ر بأنه عايش الشيخالفتوى. وذكَّ هذه أنا مل أَر

ال مجعا كتبه األساسية األربعة، نه وزميله الشيخ أمحد العّسإىل أقال ذلك. وأشار 

ما  .تراث الشيخ شلتوت أنا أعلم به :هما  ي الطبعة األوىل منها. وأضافْيه بامَسوقد نوَّ

ك  ي صدورها بناء على عدم توى؟ وهكذا فقد شكَّأين هذه الف .رأيت هذه الفتوى

 .(17)نه مجع بعض كتبهأمع  ،رىيته هلا

منشأ املفاجأة  ي هذا التشكيك واإلنكار هلذه الفتوى الذائعة الصيت هو  إّن

حاد علماء املسلمني، و ي إحدى الفعاليات التابعة أن يصدر اإلنكار من رئيس اّت

 لقاهرة. و ي موطن الفتوى ا ،حاد نفسهّتلال

 

 ؛هذه الفتوى دخلت التوثيق التارخيي من أوسع أبوابه تا أدري كيف فاته بأّنو 

د هلا ومستاء ومغضب بني مؤيِّ ،ة اليت أثارتهاوالضّج ،لألصداء اليت أحدثتها نظرًا

ثائق دار و ّنإعاصر ذلك رمبا كان تا يزال على قيد احلياة. و ْنن بعض َمإ منها؟ ثّم
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 فتها، وهي خري شاهد وناطق على صدورها. التقريب حمفوظة  ي األعمال اليت خّل

اليت كانت  ،«رسالة اإلسالم»اجمللة الدورية باسم  :ومن تلكم الوثائق الشاهدة

ها القاهرة. فلقد اليت كان مقّر ،تصدرها مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية

من كلمة التحرير، ونشرت  بدتًا ،دها الثالث واألربعنيرت الفتوى الشهرية  ي عدتصدَّ

كما  .(14)لفضيلة األستاذ األكرب الشيخ حممود شلتوت «فتوى تارخيية» :حتت عنوان

،  ي «رسالة اإلسالم»ه إليها الشيخ حممد الغزالي  ي العدد الرابع واألربعني من اجلة نوَّ

يتساءل:  من العوام مغضبًا جاءني رجٌل قال فيها: ،«على أوائل الطريق» :له بعنوان مقاٍل

الشيعة مذهب إسالمي كسائر املذاهب املعروفة؟  كيف أصدر شيخ األزهر فتواه بأّن

 .ثم أجاب: ناس على غري ديننا ،للرجل: ماذا تعرف عن الشيعة؟ فسكت قلياًل فقلُت

ال: وق ،ي ونصوم، فعجب الرجلون ويصومون كما نصّلهم يصّلي رأيُتله: لكّن فقلُت

 ونوحيّج ،مون الرسولويعظِّ ،هم يقرىون القرآن مثلناله: واألغرب أّن كيف هذا؟ قلُت

الكعبة إىل  هم يذهبونآخر، وأّن هلم قرآنًا قال: لقد بلغين أّن .البيت احلرامإىل 

بعضنا يشيع عن البعض  ؛معذوٌر له: أنَت وقلُت ،الرجل راثيًاإىل  فنظرُت .روهاليحقِّ

السابق  ي كتابه  نّصكما أورد نفس ال ..به هدمه وجرح كرامته..اآلخر ما حياول 

د على املذهب الفتوى جبواز التعبُّإىل  ه. كما نوَّ(12)«دفاع عن العقيدة والشريعة»

ة رّج» :بعنوان  ي مقالٍة ،الشيخ حممد حممد املدني ،ة ي نفس العدد من اجملّل ،الشيعي

 كانت تصدر من مشيخة األزهر،  ي اليت ،ة األزهراجّل كما نشرت. (16)««البعث

دة ، مقاتات مؤي1739ِّ لشهر صفر سنة ي اجمللد احلادي والثالثني  عددها الثاني

ه نوَّ ْنوممَّ. (13)يوالشرقا دوواألستاذ حمم ،الدكتور حممد البهي :من للفتوى لكلٍّ

ة سنة لقاهرإىل اكتبها عن زيارته   ي مقالٍة ،الشيخ حممد جواد مغنية إليها أيضًا

 :حتت عنوان م،1968املطبوع سنة  ،«من هنا وهناك»قد نشرها  ي كتابه وم، 1967

جتمعت به ـ الشيخ شلتوت ـ  ي داره، اواحد  وقبل عودتي بيوٍم»قال:  ،«مع شيخ األزهر»

 ،عواستقبلين أفضل استقبال.. وجرى بيننا حديث عن الشيعة والتشيُّ ،بل ورحَّفأهَّ

 .ن مكانتكم عند علماء الشيعة كبرية وساميةإله:  ا قلُتومّمثنى وأطنب، ثم قال: أف

ع، د مبذهب التشيُّالسبب هو فتواكم جبواز التعبُّ ّنأغريكم  يظّنأو  ونوقد تظّن

ها اجرد نظر فتواكم هذه على أّنإىل  ن العارفني من علمائنا ينظرونأواحلقيقة 
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  .(18)«.واجتهاده..هكذا أدى نظره  :م بالعكس لقالواواجتهاد، ولو أفتيُت

من العلماء والباحثني أشاروا إليها  ي كتبهم وأحباثهم.  عددًا ّنأذلك إىل  ْفأِض 

. م21/2/2008 ي  الذي تو ي ،الدكتور عبد الودود شليب: على سبيل املثال ،منهمو

وردود الفعل املختلفة عليها. فقد  ،وتابعوا خلفياتها ،عاصروا صدور الفتوى ْنوهو ممَّ

مكتب الشيخ األكرب شلتوت، حسبما  ي ي للعمل كسكرتري فّن هـ1782سنة  انتدب

 :ث فيه عن الفتوى حتت عنوان. وحتدَّ«شيعة وسنة ،كلنا إخوة»أشار  ي كتابه 

الشيخ  سأل يومًا ه شخصيًاوذكر بأّن ،«ت عامل اجلهلة واملتعصبنيالفتوى اليت هّز»

 ، فما كان من الشيخ شلتوت إتّالع على كتاب اخلطوط العريضةكان اّط شلتوت إْن

الفتوى بالكامل  ي كتابه  نّصمه نسخة من هذه الفتوى، ثم نقل شليب أن سلَّ

ال  ي ستاذ العّسللشيخ القرضاوي واأل والدكتور عبد الودود كان زمياًل .(19)املذكور

ابن )راته معتقل اهلايكستب، وقد ذكره القرضاوي  ي أكثر من موضع من مذّك

الفتوى الشلتوتية الشيخ علي عبد العظيم  ي إىل  كما أشار .(20)(كتابالقرية وال

وثائق  وقام الدكتور عبد الكريم الشريازي جبمع بعض أهّم .(21)كتابه مشيخة األزهر

وثيقة من  :ومن بينها ،الوحدة اإلسالمية :مجاعة التقريب، وطبعها  ي كتاب بعنوان

بعض إىل  باإلضافةالقاهرة،  ي قريب نسخة رمسية من الفتوى على مطبوعات دار الت

جتماعات اجانب اجموعة من الصور عن إىل  رين،ة من العلماء واملفكِّاملقاتات لثّل

 وقد ظهر  ي بعضها الشيخ حسن البنا والشيخ عبد اجمليد سليم ،وفعاليات اجلماعة

الشيخ حممد تقي القمي، و ي أخرى الشيخ شلتوت والشيخ مرتضى آل ياسني و

 ،سكرتري دار التقريب ،. كما ظهر  ي إحدى الصور الشيخ حممد تقي القميوآخرين

حتفال افة،  ي من العلماء  ي مدينة مشهد املشرَّ وهو يعرض بنفسه الفتوى على مجٍع

 .(22)×بن موسى الرضا منها ملكتبة اإلمام علّي أقيم بهذه املناسبة، وأهدى نسخًة

اإلمام » ي حبثه  ،املفيت املصري السابق ،لالشيخ نصر فريد واص ذكرها أيضًا ْنوممَّ

اليت  ،ة رسالة التقريبواملنشور  ي اجّل ،«التقريب ،التجديد ،حممود شلتوت: املنهج

 . (27)هـ1423ني، تصدر من اجمع التقريب  ي طهران،  ي عددها الرابع واخلمس

د على ذات املفيت املصري احلالي الشيخ علي مجعة كان قد أكَّ كما أّن

والذي قال فيه  م،4/2/2009بتاريخ  ،توى  ي لقائه املنشور  ي موقع العربية نتالف
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ة وتا حرج، وقد أفتى بهذا شيخ األزهر الراحل حممود د باملذاهب الشيعّيجيوز التعبُّ»

 .(24)«وتا فرق فيه بني سين وشيعي.. ،واحد ة اإلسالمية جسٌدفاألّم .شلتوت

الشهري فهمي هويدي  ي حبثه حول منهج أشار إليها الكاتب املصري  ْنوممَّ 

 ي كتابه  كذاو ،(22)املنشور  ي العدد التاسع والعشرين من رسالة التقريب ،التقريب

 .(26)م1991الذي طبعته دار الشروق سنة  ،«الوفاق ُمْهَو ،الصراع ُمْهالعرب وإيران: َو»

 ي حبثه  :اومقالة له، منه ث عنها الدكتور حممد عمارة  ي أكثر من حبٍثوحتدَّ

، 1427عدد شعبان  ،ة اهلاللنشر  ي اجّل ،«التقريب بني املذاهب اإلسالمية» :بعنوان

وغريهم من الكتاب  ،(23)وأعيد نشره  ي رسالة التقريب  ي عددها السادس والثالثني

 والباحثني.

ستشهد بفتوى الشيخ شلتوت  ي بيانه الذي ان الدكتور القرضاوي نفسه إبل 

كان أملح إليها بعبارة توحي بعدم  على منتقديه، وإْن للرّد م13/9/2008أصدره بتاريخ 

ختالف  ي الفروع بني الشيعة والسنة ففي مضمار حديثه عن طبيعة اتا .الع عليهاّطاتا

د أنه أفتى جبواز التعبُّ &وهلذا نقلوا عن شيخنا الشيخ شلتوت شيخ األزهر»قال: 

بالفروع واألحكام العملية، وما خيالفوننا فيه  ي  قد يتعّلالتعبُّ ألّن ؛باملذهب اجلعفري

 .(28)«له والتسامح فيهالصالة والصيام وغريهما ميكن حتمُّ

 

أسبوع  ل حقيقة تارخية تا اجال للتشكيك فيها مل ميّرلكون الفتوى متثِّ ونظرًا

الباحثني الشرعيني إتا وانربى له أحد على انتشار خرب تشكيك الشيخ القرضاوي فيها 

أفتى  ،نعم» :حتت عنوان املقيم  ي قطر، بردٍّ ،األزهريني، وهو الشيخ عصام تليمة

وقد نشر  ي  م،17/4/2009وذلك بتاريخ ، «د على املذهب اجلعفريشلتوت جبواز التعبُّ

وثائق اليت تدحض بالوقائع وال مًااألستاذ عصام مدعَّ وجاء رّد .(29)سالم أون تاينإموقع 

باملصادر واألدلة اليت تثبت صدور الفتوى. ذكر  قًاتشكيكات القرضاوي، وموثَّ

اليت  ،بالفعل  ي كتب شلتوت األربعة الرئيسة ْدن الفتوى مل تِرأتليمة عصام  األستاذ

هذا  ّنأال. غري صاحبه األستاذ العّساليت مجعها وو ،أشار إليها الدكتور القرضاوي

ت للطبع قبل أعّدأو  ألن هذه الكتب مجعت ؛على عدم صدور الفتوى ليس دلياًل



•

 119 االجتهاد والتجديد

اإلسالم عقيدة وشريعة، من توجيهات  :صدور الفتوى. لقد طبعت ثالثة منها، وهي

ا التفسري فلم يصدره . أّمم1929نوفمرب وديسمرب من سنة  ْياإلسالم، الفتاوى، بني شهَر

قطر سنة إىل  ال سافرالشيخ العّسن إ. ثم م1960بل طبعته دار القلم سنة  ،األزهر

إنهما مل فمن ناحية أخرى و. م1961وحلقه الشيخ القرضاوي  ي مطلع عام  م،1960

فلقد  .تراثه ل كّلن الكتب املذكورة تا متثِّأكما  .تراث الشيخ شلتوت يا كّليتقصَّ

 و ي هذه الفرتة كتب حبوثًا م.1967الشيخ األكرب شلتوت  ي ديسمرب سنة  يتوّف

 جتميعها قبل ذلك.  ْحَتمل ُي ،ًاة جّدوصرح تصرحيات مهّم ،قاتاتوم

عدم تضمني  ّنإ :تليمة ميكن القول عصام ستاذما ذكره األإىل ضافة وباإل

عمال الشيخ شلتوت املطبوعة، أضمن  تلكم الفتوى املهمة والشهرية الذائعة الصيت

 حولوعالمة استفهام  كثر من سؤالأيثري  أمٌرفيما إذا كانت قد صدرت  ي حينها، 

 ل حباٍلوتا يشكِّ .املشرفني والقائمني على جتميع تراثه الفكري والفقهي والفتوائي

 بيد املنكرين على عدم وجود الفتوى.  حوال دلياًلمن األ

  

اذ األكرب الشيخ فتوى شيخ األزهر األسبق األست ّنأ بالذكر اجلديرومن 

 ت على ما يلي: نّصحممود شلتوت 

 ّنإبل نقول:  ،باع مذهب معنين اإلسالم تا يوجب على أحد من أتباعه اّتإ»ـ 1

 مذهب من املذاهب املنقولة نقاًل د بادئ ذي بدء أّي ي أن يقلِّ احلّق مسلٍم لكّل

ذه املذاهب أن همن  قلد مذهبًا ْنة، ومَلواملدونة أحكامها  ي كتبها اخلاّص ،صحيحًا

 من ذلك.  يءوتا حرج عليه  ي ش ،مذهب كان ـ غريه ـ أّيإىل  ينتقل

جيوز  مذهٌب ،عشرية ثنااملعروف مبذهب الشيعة اتا ،مذهب اجلعفرية ّنإـ 2

 ة. كسائر مذاهب أهل السّن ،د به شرعًاالتعبُّ

ملذاهب  ّقصوا من العصبية بغري احلوأن يتخلَّ ،فينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك

 .مقصورة على مذهبأو  معينة، فما كان دين اهلل وما كنت شريعته بتابعة ملذهب

جتهاد للنظر واتا ليس أهاًل ْنفالكل اجتهدون مقبولون عند اهلل تعاىل، جيوز مَل

  .(70)«وتا فرق  ي ذلك بني العبادات واملعامالت ،مهرونه  ي فقهوالعمل مبا يقرِّ ،تقليدهم
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حاد علماء ّتابوصفه رئيس  على األقّلو ،من الشيخ القرضاوي لقد كان املرجّو

ويواصل ذات املسرية مع  ،ز هذه الفتوى ويباركهااملسلمني من خمتلف املذاهب، أن يعزِّ

حنو معاجلة  حتاد، ويسعى حثيثًالني ملذاهب املسلمني  ي اتابقية رفاقه من العلماء املمثِّ

جتاهات ستجابة لبعض اتامن اتا يات، بدتًاّدويواجهها من حت ،ما يعرتضها من عقبات

فات أولئك الذين بتصرُّ أن يضيق ذرعًاأو  ،ل املعارضة التارخيية ملسرية التقارباليت متثِّ

 ووضع العقبات أمامه.  ،وحياولون عرقلته ،جدوى من مشروع التقريب تا يرون أّي

  

إثر  ،فكره  ي اآلونة األخريةمن متابعي  لقد فاجأ الدكتور القرضاوي كثريًا 

حيث ما فتئ  ؛نفتاح على اآلخرجاهاته حول احلوار واتاالتحول الذي حصل  ي بعض اّت

والتبديع  ،األخروي ر وينذر بعض املذاهب والفرق باهلالك والبواربني فينة وأخرى حيّذ

 ريًاتبشأو  خرتاقًاايه ويثري الضجيج اإلعالمي، حتت ذريعة وجود ما يسّم ،الدنيوي

ل كل هل ميّثفمن ذلك موجود بالفعل  شيئًا أّن ْبوَه .يةيستهدف اجملتمعات السّن شيعيًا

التيارات  وكل ،الكربى الدينية والفكرية اه املرجعياتاملسلمني اإلمامية؟ وهل تتبّن

الشيعية؟ أتا يلحظ الدكتور القرضاوي وجود مرجعيات دينية وخنب فكرية وتيارات 

وتعمل من أجل قضايا العرب واملسلمني املشرتكة ليل ، من بالتقاربتؤ ،شيعية مستنرية

غال ورخيص؟ بل وتدخل  ي مواجهات  بل وتدفع  ي سبيلها الدم القاني وكّل ،نهار

واليت  ،الفرق واملذاهب دة املوجودة  ي كّلجاهات املتشدِّّتفكرية مع بعض تلك اتا

ت شيخ القرضاوي املواقع واجملاّلال إلفشال مشروع التقارب؟ أتا يلحظ تسعى جاهدًة

بل  ،الدورية والبحوث والدراسات واملؤمترات والندوات واحملاضرات والتصرحيات

الداعمة ملشروع التعارف  ،والفعاليات الفكرية األنشطةالفتاوى التقريبية وخمتلف 

 والتقارب بني املسلمني؟ 

هود اجلعن الشيخ القرضاوي وفريقه الطرف  خرى ملاذا يغّضأمن جهة و 

سات واليت تتبناها مؤّس ،دةة اليت تبذهلا بعض التيارات السلفية املتشّدالضخمة املضاّد

إىل  هسات ودول توّجرمسية وغري رمسية؟ ملاذا يغفل وجود برامج مماثلة من مؤّس

 اجتمعات من مذاهب وطرق وفرق أخرى؟ 
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مري هو األ ،أن أستدعي شهادة مسؤول عربي كبري وهنا أرى من املناسب 

الصحوة  العهد آنذاك، واليت أدىل بها  ي ندوة الذي كان ولّي ،احلسن بن طالل

اململكة األردنية اهلامشية  ي  ،انّمَع ي سالمية اليت عقدها منتدى الفكر العربي اإل

كونه كان من ل ؛حينها كان الدكتور القرضاوي حاضرًا ْنإوتا أدري  ،م1983سنة 

املشاركني  ي الندوة. قال األمري احلسن بن طالل  ي مداخلته على ورقة الدكتور 

بالعكس هنالك دعوة » :و ي سياق احلديث عن التوفيق بني املذاهب ،حسن الرتابي

وهذه من مشاكلنا احلقيقية.  ،مذهبناإىل  يعتنق املذهب اإلسالمي اآلخر ْنلنستميل َم

وكان حيدثين عن دور مدارس  ،من السعودية قبيل فرتة ع أٍخثت مين حتّدأذكر أّن

ب من الزيدية من ن هذه املدارس مفتوحة للجميع. فتساءلت عن الطاّلأالدعوة،  ي 

ج : كيف يتخّروسألت من باب الدعابة على األقّل ،هم  ي املدرسةمشال اليمن فوجدُت

 ي  ق إميانًاج وهو متعّمتخّرج وهو معتنق املذهب الوهابي أم يهذا اإلنسان؟ هل يتخّر

هل األهم  ؟األهم هو من حيث الفقه؟ وما ا كثريًاالذي تا خيتلف عّن ،املذهب الزيدي

ن نواجه األخطار املادية والعقائدية من أابية أم الوّهإىل  ن نستميل اليمين الزيديأ

 . (71)«؟العقائد الدخيلة  ي مثل هذه األيام

 ي ، ما كتبه الكاتب ياسر الزعاترةإىل  و ي هذا املضمار ميكن اإلشارة 

السلفية التقليدية  ي » :بعنوان م،3/7/2011مقاله املنشور  ي اجلزيرة نت بتاريخ 

هو ذلك املنهج الذي  ما نعنيه بالسلفية التقليدية ابتداًء»: قال ،«ة ودينهامعارك األّم

وأخذ  ،ولو جلد ظهره ،مراأل طاعة ولّيإىل  ز على التصفية والرتبية. ويدعو املسلميركِّ

 ار  ي جوهرهيعود انتشار هذا التّي»ما دام يأذن للناس بالصالة. ويضيف الزعاترة:  ،ماله

 ،وقد جاء نتاج تراجع ثقل األزهر .آخر ءسطوة املال والسياسة أكثر من أي شيإىل 

مقابل حضور السعودية مباهلا وسياستها،  ، ي حركة التدين احلديث ،ومصر عمومًا

. السلفي التقليدي بعتبري أدّقأو  ابيالوّهأو  ى املذهب احلنبليي ذاتها اليت تتبّنوه

وكان للمال السعودي دوره احلاسم  ي نشر أدبيات هذا املذهب  ي العامل العربي 

ل  ي احتضان أكثر ما يتمثَّالسبب األهم تانتشار هذا التيار إّن سالمي. لكّنواإل

أي منذ وقوع  ،يات وحتى اآلننة منذ التسعيخباّصو ،ةاألنظمة له من الناحية العملّي
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اليت باتت خصم الكثري من األنظمة  ،سةسالمية املسيَّاتانقالب على احلركات اإل

ة بعدما كانت حليفتها  ي مواجهة الشيوعّي ،عن الوتايات املتحدة( )فضاًل

  .(72)«.واليسار..

حاد علماء رئيس اّت ،فقد كان األجدر بالدكتور القرضاوي أّي حالعلى و

سواء  ،تقارب املسلمني األعمال واملمارسات اليت تضاّد أن يستنكر كّل ،املسلمني

صطفاف مع طرف ضد آخر، األمر من اتا بدتًا ،ذاكأو  كانت صادرة من هذا الفريق

 ومبصداقية أدبياته اخلطابية والفكرية.  ،سهحاد الذي يرتّأّتبرسالة اتا الذي أضّر

نفتاح الثقا ي واحلراك يغفل دور الثورة املعلوماتية واتاملاذا من جهة أخرى و

عة للجماهري؟ أليس األجدر أن والذي أتاح املعرفة املتنوِّ ،الفكري الذي يشهده العامل

ل القناعات تبدُّإىل  ذاكأو  ل لدى بعض األفراد  ي هذا الفريقنعزو حاتات التحّو

من اإلصرار على  بدتًا ،م وقراراتهما ينبئ عن احرتام عقوهلمّم ،الفكرية لديهم

اليت تستبطن املساس  ،خرتاق والتبشري واخلداع والتضليلعوامل اتاإىل  إرجاعها

 بصورة سلبية بعقول وأفكار أولئك األفراد؟ 

لرييح باله ويسكن  ؛متواضع أطمئن الدكتور القرضاوي ين ومن موقٍعإّن

اقع ومستقبل املذاهب والفرق والطرق فال يوجد  ي الواقع ما خيشى منه على و ،فورته

سات ومناهج التعليم والتثقيف مؤّس ّنأالتاريخ يشهد  رها. إّنبعد استقرارها وجتّذ

سالمي كانت والتقنني واإلفتاء ومنابر الدين وبرامج اإلعالم  ي العامل العربي واإل

 ا صنوفًامزاولة بعضه ورغم .نةة معيَّجاهات فكرّيعلى اّت ألكثرمن ألف عام حكرًا

وسعيها الدىوب لتعميق ثقافة التضليل  ،من اإلقصاء واإللغاء والتضييق على غريها

تذيبها. أو  أن تلغيها ْعخرى، مل تستِطجاهات والتيارات األّتاتا والتبديع والكراهية ضّد

وتا تغفلها  ،تا ختطئها العيون الباصرة ،طات ممنهجةهناك خمّط ّنأوالغريب  ي األمر 

بغية إحداث تغيريات  ؛جيري تطبيقها  ي بعض بلدان العرب واملسلمني ،دةّرالعقول اجمل

 ك ذلك ساكنًالتبديل هويتها املذهبية، ومع ذلك مل حيرِّ ؛انية فيهاغرافية وسّكودمي

  .دعاة احلوار والتسامح من العرب واملسلمنيأو  ،حاد والتقريبّتلدى علماء اتا

على التبشري املذهيب ـ  ـ مثل هذه الربامج ّنأحاد ّتمشايخ اتاكيف يفوت على ثم 

دة ـ من خمتلف جاهات املتشدِّّتجتهد بعض اتا فرض وجودها هي من العقبات اليت
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ه بوعي وحكمة واَجاألطراف ـ وضعها  ي طريق اإلصالح والتقارب؟ ومن املفرتض أن ُت

من شأنها عالمية إوإثارة زوبعات خطابية و ،جةوليس بردود أفعال متشّن ،وضبط نفس

 إجناح أغراضها. 

ري العرب املطلوب من فقهاء وحكماء ومفكِّ ومهما كان األمر فال أخال أّن

ليزيدوا من تعبئة اجلماهري  ؛واملسلمني أن يتساجلوا  ي وسائل اإلعالم اجلماهريية

حتى  ،ذاكأو  هذ املذهب ويشحنوها ضّد ،ويثريوا فيها العصبيات البغيضة ،املسلمة

أو  ،ما يشبه داحس والغرباءإىل  متنادية ،ورافعة حرابها ،سيوفهاخترج شاهرة 

  .(ويا للخزرج ،يا لألوس)مستدعية ما يشبه 

 ي حديثه  ،ر الكاتب الصحفي املصري الشهري حممد حسنني هيكللقد حذَّ

ا حييكه بعض الساسة الكبار لتأجيج فنت مّم ،هرام املصريةاألخري مع صحيفة األ

ن حتويل الصراع من عربي أا ْونهم رَأأية  ي املنطقة. وأوضح بوصراعات شيعية سّن

ة، ق النجاحات املرجّومل حيقِّ ،بني احلكومات عربي فارسي، كصراٍعإىل  سرائيليإ

 تمعات ضّدلعمل بالنصيحة اتاستشراقية بتحويل الصراع ليصبح بني اجإىل افعمدوا 

ر ة ومجاعات شيعة. وحذَّسّن اجتمعات، ولتشجيع وتوسيع عملية املواجهة بني مجاعات

مقابل  ،سالمية املعروفة  ي أتون هذا الصراعبعض اجلماعات اإل ة حماولة لزّجن مّثأمن 

نا أمام سايكس د بأّنورفع احلظر عن نشاطها. وأكَّ ،اتاعرتاف بدورها السياسي

مواقع ة هو لتقسيم موارد ولتوزيع أوطان، وهذه املّر ؛ًال كان جغرافّيبيكو جديد، األّو

 .(77)ل  ي النفط وفوائضهتتمثَّ

مذهبية  ي أو  فتنة طائفية دينية أّي ّنأعلى حكماء املسلمني أن يدركوا  ّنإ

ولن يأمن منها  ،ر اهلل ـ سوف حترق اجلميع بنريانهااملنطقة متى ما اشتعلت ـ تا قدَّ

افر كل ضن تتأوهلذا جيب  .ة العرب واملسلمنيأحد، ولن يستفيد منها غري أعداء أّم

 للحيلولة دون وقوعها.  ؛اجلهود

ري الوحدة والتقارب من خمتلف األطياف حاد ومفكِّّتمشايخ اتا علىى نتمّن 

عند تداعيات هذا اخلطاب  ًافوا ملّيويتوقَّ ،موا التجربةجتاهات واملذاهب أن يقيِّواتا

ية دعواتهم ر على مصداقاليت من شأنها أن تؤثِّ ،وانعكاساتها السلبية ،وهذه املواقف

 م.هبعضبوبرااجهم، وحتدث بالتالي فجوات عميقة  ي عالقات املسلمني 
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 تاريخ الفقه اجلعفري

 قراءٌة يف املراحل واألدوار املختلفة
 

 

ار بعد امسان نوعّيان أو موضوعّيان أخذا باتانتش «تاريخ التشريع»و «تاريخ الفقه»

عقدين من بداية القرن العشرين، وأربعة عقود على القرن الثالث عشر للهجرة النبوّية. 

 ي نفس املسائل، وإْنة تا خترجه  ي مضمونه عن تقّصواإلضافة على أحدهما حتسينّي

فقه اإلسالمي، وعشرة الأعطت اتاسم صفة الَعَلمية. فهناك سبعة كتب باسم تاريخ 

أته لالستفادة  ي هذا  ي اجلدول الذي هّي إلسالمي، على األقّلباسم تاريخ التشريع ا

هلا عام ة. وقد صدر أّوالبحث، عدا ما ورد بإضافة عليهما. هذا عند إخواننا السّن

ك السلطنة العثمانية، وهو كتاب الفكر السامي  ي م  ي بداية تفك1921ُّهـ ـ 1740

 تاريخ الفقه اإلسالمي، للحجوي الثعاليب.

يات الشريعة واحلقوق  ي البلدان ت هذه الكتب للتدريس  ي كّلوقد وضع

مات بعضها، أو من تراجم بعض اإلسالمية. وهو أمر ميكن استقراىه من مقّد

 ف على ذلك.املؤلِّ فيها، أو بنّصمؤلِّ

، «العلم»أو  «الفن»على حدوث كامل مباحث هذا  إن حداثة التسمية تا تدّل

ة، قات كانت حتت عناوين أخرى مستقّلمع بني متفّرلكنها تدّل على حدوث تأليف جي

 خون  ي كتبهم، ككتب الرجال، والطبقات، إخل. عاجلها الفقهاء واملؤرِّ
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ق ًا أطلق معه أفقًا واسعًا يتعلَّوكان الباعث املذكور )التدريس( جانبًا شكلّي

 .خاّص ي بشكٍلباملضمون، الذي وضع ألول مرة على طاولة التشريح  ي الفقه السّن

و ي بداية العقد األخري من القرن العشرين، أي بعد سبعة عقود على البداية، 

البحث  ي تاريخ الفقه أصبح علمًا يريد » يرى الدكتور عمر سليمان األشقر أّن

فون فيه معرفة أحوال التشريع  ي عصر الرسالة وما بعده من العصور، من حيث املصنِّ

ومصادره، وطرقه، وسلطته، وما طرأ عليها، وعن تعيني األزمنة اليت أنشئ فيها، 

 . «أحوال اجملتهدين، وما كان هلم من شأن  ي التشريع

وليس  ي تناول اتاختالف  ي التعريف بينه وبني كّتاب آخرين فائدة كثرية  ي 

فق عليه هذا املقال، وتا  ي مناقشة كونه أصبح علمًا كذلك. وما يهّمنا هنا هو ما اتَّ

ع حركة التشريع، وما أنتجته عرب التاريخ، ساروا  ي تتبُّ هذا اجملال بأْن الباحثون  ي

 ق بهما. وما يتعلَّ

فات املذكورة. وإن ع املؤلَّأما اتاختالف  ي سري البحث فسنالحظه من خالل تتبُّ

جهت لدراسة العملية التشريعية مبا يعنيه ذلك من جعل علوم الكثرة الغالبة منها اتَّ

جال، وعلوم القرآن الكريم، وأصول الفقه،  ي أساس البحث احلديث، والر

التارخيي، وتقسيم األدوار والعصور واملدارس الفقهية. وقد ندر َمْن تعقَّب بالدراسة 

واحد.  فما بعد على أساٍس |تاريخ نشوء األحكام الفقهية كنتيجة من زمن النيّب

عتماد طريقة العرض املقارن لألحكام ثالثًا، با فني َمْن التزم خطًأوقد وجدنا من املصنِّ

دة عن الدليل. أو بعرض الفتاوى اجملرَّ  الفقهية ـ قدميًا وحديثًا ـ، سواء مع اتاستدتال

 حمدود من املسائل. أو عدٍد ض ملسألة مفردة،تعرَّ ْنكما وجد َم

وهذا الكالم يعيدنا إىل ما أشرنا إليه من أّن جزءًا من مادة الكتابة  ي تاريخ 

قه والتشريع قد توفَّرت سابقًا  ي الدراسات الفقهية، و ي كتب حتت عناوين الف

أخرى، ككتب تاريخ الرجال، والطبقات. وبهذا خيرج أكثر ما كتب حتت عنوان 

تاريخ املذاهب وما قاربه عن موضوعنا؛ ألنها ناظرة إىل املذاهب  ي بنيتها الكالمية، 

ألبي احلسن األشعري، فإنه عرض إتّا أن يكون ككتاب مقاتات اإلسالميني، 

مسائل  ي الفقه وأصوله اختلف فيها املسلمون، وبيَّن أوجه اتاختالف فيها، أو جانب 

األقوال املختلفة  ي املسائل الكالمية. ومن ذلك أيضًا كتاب تاريخ املذاهب 
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 لشيخ حممد أبو زهرة.لاإلسالمية، 

 

 ْنعن اتاختالف  ي املنهج بناًء على اختيار التأريخ للفقه أو للتشريع عند َمأما 

س للمسألة بالتفريق بينهما قبل اخلوض  ي البحث والتقصي فيمكن القول: إنه أسَّ

ا مع الفقه  ي مصادره وأصوله، أو بإضافة إضافة إىل ما ذكرناه عن سري البحث،إّم

د عرضها بصورة تارخيية، أو باجلمع بينها، أو مبجّر تها،األحكام الفقهية املقارنة بأدّل

سوا أيضًا لرىيتهم لتاريخ الفقه على ضوء نظرتهم إىل بعض الباحثني قد أسَّ فإّن

ى النظرة الطبيعية لتفسري التاريخ ة عمومًا، فكان منهم َمْن تبّنالدراسات التارخيّي

ه على تقسيم عنها بنّص قد عبَّرفح بتلك النظرة مل يصرِّ كأساس منهجه، وهو إْن

 الفقه إىل أربعة أطوار، كما ذكره احلجوي الثعاليب.

 إىل أن تو ي. |ل بعثة النيّب: طور الطفولية. وهو أّولالطور األّو

: طور الشباب، وهو من زمن اخللفاء الراشدين إىل آخر القرن الطور الثاني

 الثاني. 

 بع. : طور الكهولة. إىل آخر القرن الراالطور الثالث

 م(.1920: طور الشيخوخة. وهو ما بعد القرن الرابع إىل اليوم )الطور الرابع

تاريخ الفكر »ويلتقي معه الدكتور حممد يوسف موسى،  ي كتابه 

، «، ومن أصدق أمارات احلياة احلركة والنمّوالفقه كائن حّي»، بقوله: «اإلسالمي

دور الشباب؛ دور النضج والكمال؛ دور األدوار اليت مّر بها الفقه: دور النشأة؛ »ويعترب 

 «.التقليد

اب خالف،  ي خالصته لتاريخ التشريع وقد وافقهما  ي ذلك الشيخ عبد الوّه

سالمي قد مّر بأطوار ثالثة  ي عهود متقاربة، التشريع اإل إّن»اإلسالمي، حيث قال: 

 «.ن، ثم منا ونضج، ثم وقف ومجدفقد نشأ وتكّو

ة حال، مما تهاء إىل تلّقي مسرية الفقه بالقبول على أّيوهذه النزعة تقتضي اتان

 هما:ْيأو كَل ،نْيي مطلع القرن أمام أحد أمَرجعل الفقه السّن

ّي عنق املوضوعات حتت َلرات احلياة اتاجتماعية، َوـ اجلمود أمام تطّو1
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 ة. األحكام الشرعية املسبقة، كما فعلت السلفّي

ياة التشريعية، كالذي حصل  ي كثري من ـ استبعاد الفقه اإلسالمي عن احل2

 الدول اإلسالمية. 

ر أن كان مثة منهج آخر مقابل ألصحاب النزعة الطبيعية فإنين أقدِّ ا إْنوأّم

، «ة  ي تاريخ الفقه اإلسالمينظرة عاّم»الدكتور علي حسن عبد القادر،  ي كتاب 

إن هذه األصوات اليت »مة: اده  ي الساحة السنية، حيث قال  ي املقّدقد كان من رّو

خاذ تشريع إسالمي هي  ي الوقع صيحات مبدَّدة  ي ىل اّتإم( داعيًة 1941تتجاوب اليوم )

اهلواء ما دامت تا تنهض على أسس وطيدة قومية من البحث  ي الفقه، وتعرف 

ة والتمحيص، وما كان منه مستعماًل على احلقيقة، وما صاته على وجه الدّقمشّخ

ًا مثاليًا، وما كان منه نافذًا، وما كان واقعيًا، وما كان منه خلقّي ًاكان منه عملّي

خذها الفقهاء وقتًا بعد ى اخلالف واملناظرة، ثم تعرف املصادر اليت اّتًا تا يتعّدمنه جدلّي

وقت، ومكانًا غري مكان، ومتييز األعراف اليت صبغها الفقه بصبغته، فلم يكن 

ر على حياة ما كان على األكثر إسالمًا أّثة، وإّنمّيالفقه قانونًا طرأ على أرض إسال

 «.قانونية

 

املوضوع قد  اها أّنذكرت عند الكالم على سري البحث بعض األمثلة، ومؤّد

خني حتت عناوين أخرى، كالفقه طرق  ي بعض جوانبه على أيدي الفقهاء واملؤرِّ

ة الروح العلمية والدّق لتأريخ ملسألة بعينها من مسائل الفقه. ومبا أّناو املقارن، أ

ته وسريه بالتوافق مع الغرض أو الغاية اليت تقتضيان أن يتميَّز منهج البحث وخّط

حتكم عمل الباحث؛ لينتج عماًل أقرب إىل الكمال، فهاهنا ميكن الكالم عن نوع 

عنوان تاريخ الفقه أو التشريع )سواء  ي مرحلة فني  ي من اإلمجاع أو شبهه عند املؤلِّ

ة ـ النهوض بالعملية التشريعّي« الغاية»أو « الغرض»أي ها ـ البداية أو ما تالها( على أّن

ة ومواكبتها، انطالقًا من اإلحساس وإعادتها إىل سلطتها  ي اجملتمعات اإلسالمّي

ة البحث على هؤتاء لتقديم آلّي. فهل ُوفِّق بالعجز الذي انتهى إليه ذلك الكائن احلّي

 قوا؟املستوى النظري أو مل يوفَّ
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 ى بدون تنظرٍيحّت ،ا  ي تقديم الفقه وتارخيه ضمن الغاية املذكورةْووهل سَع

 للمسألة؟

أجاب على سؤالي األول هو الدكتور  ْنأبرز َم اجلواب احلاضر بني يدّي اآلن أّن

ن حماضرة للمستشرق برجشرتيسر م، مستفيدًا م1941علي حسن عبد القادر، سنة 

طريقة  ي البحث »، حيث اقرتح «ة الباحثني  ي الفقه اإلسالميمهّم»باألملانية، عنوانها 

عًا ع املسألة الفقهية تتبُّالفقهي تليب رغبات الباحثني  ي هذا الصدد، وذلك بأن تتبَّ

واملدارس الفقهية،  رها  ي القرون املتواليةًا )مقابل الذاتي( تارخييًا  ي تطّوموضوعّي

هات كتب الفقه، ليس ـ كما هو العادة ـ ملعرفة ما فيها من ة ألّمبدراسة حتليلّي

ملعرفة األفكار الفقهية املختلفة  ي هذه األصول، وتطويرها،  اختالف، ولكْن

ق على نتائج أحباث ، ثم يعّل«وشرحها  ي ضوء التاريخ، وربط اآلراء بعضها ببعض

غري كاملة، »ها كانت عملوا  ي مثل دائرة املعارف اإلسالمية، بأّناملستشرقني، الذين 

 «.ها كانت نافعةأّن ونابية  ي بعض األحيان، إتّا

َمْن استخدم هذه الطريقة من العلماء املسلمني، كالشيخ علي عبد  و ي رأيي إّن

اء أضو»و« اإلسالم وأصول احلكم»هما ْياق، أو الشيخ حممود أبو رية،  ي كتاَبالرّز

 باملعنى املذكور. وهذا الكالم له اجاٌل« نافعًا»و« نابيًا»، كان «ة احملمديةعلى السّن

 آخر. 

م على أكثر من صعيد، ودون دخول  ي تقويم َعا جواب السؤال الثاني فهو بَنأّم

من الفقه  االتشريع املصري، بل اإلفتاء كذلك، قد استفاد فإّن ؛العمل ومداه تفصياًل

الفقه الشيعي وغريه، بعدما  عندما أعادا حركة تاريخ الفقه لتضّمالشيعي وغريه 

 ف على احلنفي  ي القضاء، والشافعي  ي غريه.توقَّ

وشهدت بعض الدول العربية واإلسالمية نشوء اجامع وندوات فقهية، كدار 

ة، والندوة الفقهية التقريب  ي القاهرة، واجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي  ي جّد

ة لدراسة املوضوعات الفقهية، واإلفتاء  ي الكويت، وغريها... وهي تنعقد بصورة دورّي

 ي اجلديد منها، ومناقشة بعض القديم، وتشرتك فيها املذاهب املشهورة، ومنها: 

 الشيعة.
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، للشيخ سيد سابق، أحد أركان حركة «ةفقه السّن»وميكن اعتبار كتاب 

مبجلداته الثالثة منوذجًا للتتبُّع التارخيي للمسائل اإلخوان املسلمني  ي مصر والعامل، 

قال: إّنه تا واحد، فُي ده مبذهٍبذ ـ سّنيًا ـ على الكتاب عدم تقيُّا يؤَخالفقهية. ومّم

 يصلح للعمل به.

ع فيه ، للشيخ أبو األعلى الودودي، الذي تتبَّ«اخلالفة وامللك»وكذلك كتاب 

نع ة؛ لتناوله مسألة ملك معاوية، وُمت تشنيعّيض على إثره حلمالمسألة احلكم، وتعرَّ

 طبعه  ي عدد من الدول اإلسالمية. 

، الذي «تهالفقه اإلسالمي وأدّل»وهكذا يأتي كتاب الدكتور وهبة الزحيلي 

ي بسبع عشرة مسألة فقط، ويعرض مته اختالف الفقه الشيعي عن السّنيذكر  ي مقّد

الفقهاء اآلخرين. وقد أثنى على طرح اإلمام ة إىل جانب آراء  ي مباحثه رأي اإلمامّي

 وحدة املسلمني. &اخلميين

ن معنا الداعي املوضوعي للكتابة  ي هذا أكتفي بهذا املقدار. ويكون قد تبيَّ

، بعد الداعي الشكلي )التدريسي( عند إخواننا السّنة، ألسأل ما هو الذي الفّن

 اف احلسين، للكتابة  ي هذاستنفر الشيخ حممد جواد مغنية، والسيد هاشم معرو

مطبوعة  مطلع الستينات، غري علمهما ـ  ي حدود ما توصَّال إليه من كتٍب الفّن

  ي هذا اجملال؟! بالعربية ـ بعدم وجود كتاب شيعّي

ية وغرافية باملكتبة السّنيلنحسم بدايًة أّنهما رمحهما اهلل مل يدقِّقا بصورة بيبل

عذوران  ي ذلك، فقد وجدت من خالل اجلدول الذي ة غري العربية، وهما مأو الشيعّي

ة كتبًا مل رة ـ أّنه كان مّثصال امليسَّـ على توفُّر األدوات ووسائل اتاّت أعددُته جبهٍد

يًا، وكتاب املريزا حممود ضا هلا، ككتاب الدكتور علي حسن عبد القادر سّنيتعرَّ

م، وقد حاز املريزا 1920ش ـ هـ.1729، الصادر بالفارسية سنة الشهابي اخلراساني

شهادة الدكتوراه، وعمل  ي التدريس اجلامعي  ي جامعة طهران، فأصدر الكتاب 

 املذكور لذلك. 

وبهذا تا يكون الشيعة قد تأخَّروا عن أقرانهم  ي الدولة القائمة على غلبة 

ية احلقوق من جهة الداعي ة للتدريس  ي كّلمذهبهم فيها عن الكتابة املنهجّي
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 . الشكلي

  ؟جد عند الشيعة مثلهويبقى الداعي املوضوعي، فهل ُو

 هذا ما جييب عنه القسم الثاني من البحث. 

 

رت صفحات التقديم الذي وضعه الشيخ حممد جواد مغنية وددُت لو تكثَّ

أو « التنظريي»انب ت اجلَنْغها كانت َأ؛ فإّن«تاريخ الفقه اجلعفري»لكتاب 

ندرة من علماء  فاته؛ حيث إّنة، وهي ميزة إجيابية ونافعة  ي مؤلَّللماّد« التأسيسي»

نا أكثرهم خاضوا  ي البحث على أساس أو ْية التزموا بها  ي منشوراتهم، فرَأاإلمامّي

مالحقته واستخراجه بعد اتانتهاء من  كقارٍئ على منهج يعرفونه هم، وعليك أنَت

 ة. القراء

مة إضافية وأساسية، تا ل برأيي مقّد ي تقديم الشيخ مغنية ـ والذي يشكِّ

ل من كتب السيد هاشم معروف احلسين  ي التأريخ للفقه دعائية، للكتاب األّو

م واحد ـ جند أّنه تعرَّض وبدون عنونة للتعريف متقّد اجلعفري، واتاثنان كانا  ي صّف

التعريف بتاريخ علم الفقه، وفائدة  قة بينهما، ثّمبالفقه والشريعة، ودتالتهما، والعال

ًا عن تاريخ التأريخ، واملالحظة على ما كتب  ي اتاطالع عليه، وحملة سريعة جّد

ة، وهو سبب التأليف، ليختم باإلشارة إىل سبق الكتاب املوضوع عند إخواننا السّن

هذا  ي ورقتني من  يته، وقدرة الكاتب على معاجلة املوضوع. كّلعند الشيعة، وأهّم

 أربع صفحات بالقطع العادي. 

مة املؤلِّف الو ي ألخيه صاحب الفكرة  ي وضع الكتاب وتأتي بعدها مقّد

لتعطينا صورة عن سبب التأليف املذكور، بتوثيق ما ذكره الشيخ اخلضري 

احللقة األوىل، »الكتاب هو  والدكتور حممد يوسف موسى عن الشيعة والفقه، وأّن

أتها بآيات الكتاب الكريم اليت تناولت تشريع األحكام، وانتهيت منها  ي وقد ابتد

 ...«. ن الباقر والصادقْيبداية عهد اإلماَم

فإذا انتهينا  .لنا السيد هاشم معروف احلسين إىل عامل جديد فعاًلدِخهكذا ُي
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 ل ي الفصل األّو« احلاجة إىل التشريع»من قراءة الكتاب وجدناه قد سار بنا من 

استعراض »لينتهي بنا  ي الفصل الرابع من الكتاب عند عهد التابعني على أساس 

ظروف الشيعة واملالبسات اليت أحاطت بهم، وعرض عدد من مشاهري فقهائهم، من 

اتهم  ي الفقه، وما دوَّنوه  ي العصر الذي رة، ونظرّيى العصور املتأخِّعهد الصحابة حّت

ر وانتقل من دور يغلب فيه التقليد ين، وكيف تطّوبدأ فيه الرواة والفقهاء بالتدو

صل بهذا املوضوع ة إىل دور احملاكمة، إىل غري ذلك من املواضيع اليت تّتوالتبعّي

 «.مباشرة

ة املبادئ العاّم»ثم  ي احللقة الثانية من تأرخيه للفقه، واليت صدرت بعنوان 

ف ا أراده املؤّلتًا مّمَدلم، َب، كما اختار الناشر اجلديد، وهو دار الق«للفقه اجلعفري

مة أّن ، يذكر السيد هاشم معروف احلسين  ي املقّد«احللقة الثانية من تاريخ الفقه»

هذه احللقة من تاريخ الفقه اجلعفري قد استعرضنا فيها تاريخ  اجمل القول: إّن»

حبثنا إىل نهاية القرن الثالث تقريبًا، و التشريع من عهد اإلمامني الباقر والصادق

ه، ومراحل التأليف والتدوين، وأصول األحكام، ومناذج فيها عن مراحل التشريع ومنّو

من الفقه اجلعفري، وما يقارنها من فقه املذاهب اإلسالمية، وبعض املواضيع 

 بتقسيمه األدوار الفقه إىل: 201، ليعلمنا  ي الصفحة «األخرى...

 ل. اية القرن األّوإىل نه |: من تاريخ وفاة الرسوللالدور األّو

 .: هو الدور الذي قام به اإلمامان الباقر والصادقالدور الثاني

إىل العصر الذي  ×: يبتدئ من تاريخ وفاة اإلمام جعفر الصادقالدور الثالث

 .#غاب فيه اإلمام الثاني عشر

 |ره من تاريخ وفاة الرسولو ي احللقة األوىل قد حبثنا مراحل التشريع وتطّو

 ع فيه. ل، ومدى مساهمة التشيُّة القرن األّوإىل نهاي

وسنعود إىل هذا املوضوع )دراية احلديث( بصورة »يقول:  274ثم  ي الصفحة 

 «.أوسع  ي احللقة الثالثة، اليت وضعنا تصميمها للبحث  ي تاريخ أصول الفقه اجلعفري

رين، ّخمني واملتأمة و ي ما قبلها جند عنده استخدام مصطلح املتقّدو ي املقّد

م  ي احلوزة بأكثر من معنى، دون توضيح لرأيه فيه، وهو نوع من تقسيم املستخَد
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مني عن الفقهاء املعاصرين ة، حيث يعبِّر البعض باملتقّدلألدوار الفقهّي مستقّل

مني عن رين عن فقهاء الغيبة الكربى، بينما يعبِّر آخرون باملتقّدوباملتأّخ ،^لألئمة

 ْن سبقه، وباملتأخِّرين عمَّْن جاء بعده. شيخ الطائفة الطوسي وَم

ة مقارنة، ثم ة استدتالّية، وأحكامًا فقهّية عاّمثم جند  ي الكتاب قواعد فقهّي

 يعود ليختم بلمحة عن تاريخ املذاهب األربعة. 

ًا هنا باجلمع بني رّد الشبهات، والعرض، ع جّدالسيد احلسين يتوسَّ إّن

ن الفقهية واألصولية، ليأخذ احلجم األكرب من واتاستدتال، ونقض آراء اآلخري

 الكتابة. 

ة على ة مبنّيوينطلق من عنوان إىل آخر بال متهيد، وتا روابط، بغزارة علمّي

عليها تا بشكل حاشية أو تعليقة، وإمنا  استقصاء شبهات املعرتضني على الشيعة، لريّد

 رّدًا يشكِّل متنًا مستقالًّ. 

ة للفقه املبادئ العاّم»و« تاريخ الفقه اجلعفري»كتاَبْي من قراءة  بعدما انتهيُت

نفسي أطرح سؤاتًا غريبًا: هل كتب السيد هاشم معروف احلسين  وجدُت« اجلعفري

 ة؟م عند إخواننا السّنتارخيًا للفقه اجلعفري باملعنى الذي تقدَّ

 ا قرأناه  ياإلجابة تقتضي تلخيصًا سريعًا، وقياسًا، واستنتاجًا كذلك، مّم

 تأريخ تاريخ الفقه والتشريع عندهم.

 .: مل توجد املشكلة الشكلية )التدريس اجلامعي( عندنا بالشكل امللّحتًاأّو

م(، كانت 1927املشكلة األساسية عندهم،  ي بداية القرن ) : حيث إّنوثانيًا

اجلة األحكام »ك الدولة العثمانية، واحنسار سلطة القضاء، وعمدتها ناشئة عن تفكُّ

بني ًا، فقد وجدوا أنفسهم مطاَلة نسبّيالدول املستقّل ي ، واستقالل املفتني «ةعدلّيال

 م حياة الناس والدولة، فهل كان الشيعة كذلك؟بفقه فردي، وفقه قضائي ينظِّ

ة، دت عند إخواننا السّنة لدراسة تاريخ الفقه، واليت تولَّاحلاجة املوضوعّي إّن

عيهم مل يستشعرها الفقه اجلعفري، وتا امللتزمون كما أشرنا، على ألسنة كبار مشرِّ

ني. عرب مراجعهم الدينّي به؛ ألنهم مل يشعروا أساسًا باتانقطاع عن التشريع املستمّر

ة ر اإلحساس باحلاجة إىل فقه الدولة إىل حينه، وها هي اجلمهورية اإلسالمّينعم، تأخَّ
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قضائي، حكومي،  :كثر من صعيدة  ي أة تشهد سياًل من األطروحات العلمّياإليرانّي

 اجتماعي، إخل. 

م ذكره تكرارًا على لسان السيد احلسين، من صعوبة ومن هنا، وبعد ما تقّد

عاء على الكتابة  ي املوضوع  ي بداية تأسيسه للكتابة املذكورة، أقول: ميكن اتاّد

ل يقع كّل ما كتبه السيد احلسين  ي الفقه واألصو نهج الكتابة اليت ذكرناها أّن

كناه كان تأرخيًا ملسائل  ي الفقه واألصول. مادة لتاريخ الفقه اجلعفري، وإذا ما فكَّ

واحلال  .من كتب  ي مسائل علم من العلوم صار جزءًا من تارخيه ؛ فإّنوليس هذا بعيٍب

 ي مسرية تأريخ  باملعنى اخلاّص« التشريع»هنا كذلك، فالكتابان مل يتجاوزا مرحلة 

السبب األساس برأيي  ة على أيدي الفقهاء واجملتهدين إىل اليوم. وإّنالفقه املستمّر

هو اخنراطه  ي « مسائل من تاريخ الفقه»جلعل ما كتبه السيد احلسين حتت عنوان 

هة إىل هامات الكثرية والبالغة املوّجع، ووقوعه حتت تأثري اتاّتمشروع الدفاع عن التشيُّ

عًا ا كان السيد مطاِل عاشها، واليت مل تتوقَّف، ومّلع  ي املرحلة التارخيية اليتالتشيُّ

فه مع املؤلِّفني متكرِّرًا، ولذلك جتد اجلانب النقدي أو النقضي عنده متتبِّعًا كان توقُّ

 ة. ناصيته العلمّي أعظم حضورًا من اجلانب التأسيسي، وإْن امتلك بكفاءٍة

ه كان ر أّندَِّقه. وُأنظري لكتابته هذ انطلق السيد هاشم معروف دون تأسيٍس

ع. ولذلك مضى بعد ساء به إىل التشيُّا ُيعظيم مّم بأمٍل حلظة شروعه  ي الكتابة يضّج

ا  ي ذهنه أو رمسه، إّم قه اهلل  ي خمطٍطيوفِّ د سنتني  ي املشروع، وضمن تقديره أْنتردُّ

 طًا للبحث  ي تاريخ أصولعلى ورق مل ينشره. كما نقلنا كالمه عن وضعه خمّط

عند املسلمني عمومًا،  الفقه. ويكون له بذلك فضل املشاركة  ي التأسيس هلذا الفّن

 والشيعة خصوصًا.

ي مالحظتنا؛ بقصد خدمة العلم والدين، فإّن ذلك تا يعفيه من تلّق على أّن

خارجهم، يصفونه كما  ة كانوا ينظرون إىل شيٍءاملؤرِّخني للفقه من إخواننا السّن

عادوا والتحموا به، بينما كان السيد احلسين  ، إىل أْنيصفون الكائن احلّي

ه تا ميكن التفكيك بينه وبني الفقه، بل ميكن القول: إنه؛ اجتهدًا، وهذا يعين أّن

ًا عند تقسيمه ألدوار وبسبب اندكاكه العملي فيه، مل يلحظ أصل املسألة نظرّي
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قه عند املسلمني مدخل إىل علم الف»الفقه الذي يقع حتت ما ذكرته  ي كتابي 

 . «الشيعة

مل يقحم نفسه حيث اقتحم غريه من العلماء الشيعة،  ـ وهلل احلمدـ لكّنه 

التأريخ للفقه اجلعفري ينبغي أن يلحظ نفس فهارس التأريخ للفقه  فافرتضوا أّن

ي، فأدخلونا  ي متاهة التقسيم إىل أدوار وأعصار بال تقديم أساس للقسمة، السّن

ة والفقهاء. وهذا تا يعفيه من نقد بسيط كان ميكن له جتاوزه ّموخلطوا بني األئ

ة إىل الزمن ة دون أساس واحد للقسمة، فنظر مّرعندما أصّر على تقسيم مرحلة األئّم

 ة إىل أسلوب عمل اإلمام. وسلطانه، ومّر

وأخريًا، مل يكن السيد احلسين صاحب مشروع سياسي، أو جزءًا من مشروع 

ًا، كالسيد ية حقوق أو شريعة؛ لينظم كتابته أكادميّيًا  ي كّلسسياسي، وتا مدرِّ

حممد تقي احلكيم  ي حماضراته  ي تاريخ التشريع اإلسالمي، أو املريزا الشهابي  ي 

ولذلك جاءت كتابته مساهمة  ي التأسيس مبسائل  ي مسار تاريخ «. أدوار الفقه»

ي الشيخ عبد اهلادي الفضلي والشيخ مؤخَّرًا على يد الفقه، انتهت على املستوى الشيعّي

جعفر السبحاني بشبه اكتمال  ي فهرسة مسائله، ويقبل املناقشة  ي بعض موارده، بل 

 «. تاريخ التشريع املقارن»ار ذهب أبعد من ذلك  ي تسمية كتابه الشيخ سامل الصّف ّنإ

 إليه:  لُتوغرا ي  ي آخر ما توصَّيوأختم ببعض نتائج اجلدول البيبل

م، بينما بدأت عند 1921هـ ـ 1740ة سنة : بدأت الكتابة عند إخواننا السّنتًاأّو

 م.1920هـ.ش ـ 1729الشيعة سنة 

ني عنوانًا: ات واملداخل للموضوع سبعة وسّتم: بلغ اجموع الكتب واملقّدثانيًا

 ة، واثنان وثالثون للشيعة.سمسة وثالثون منها للسّن

لغرينا أن يستفيد من هذا  َنمَّأو القانون َأ ه إذا كان التأريخ للفقهوأنهي بأّن

ة، فهل لنا أن نستكمل قراءة الفقه العظيم، الذي أوجدناه  ي احلياة اتاجتماعّي

بنا من الدين اجلديد الذي سيأتي به صاحب يؤّمن حداثة أصيلة تقرِّ لتارخيه بوعٍي

 ؟!#العصر

 



 

 

 

 فهرست مقاالت األعداد

 42  ـــ  1

 «د والتجديداالجتها»جمّلة  من
 

 يف السنوات السّت األوىل

 هـ1211ـ  1241م/4014ـ  4002

 

 

 :إعداد وتنظيم

 الشيخ حممد عّباس دهيين
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 كلمة التحرير

1 

اتاجتهاد والتجديد، قراءٌة 

 ي هموم الفقـه اإلسـالمّي   

 املعاصر

 ـــ حيدر حّب اهلل

2 
ّي املعاصــر الفقــه اإلســالم 

 وإشكالّيات التجديد
 ـــ حيدر حّب اهلل

7 

فقــه اجلهــاد  ي اإلســالم،  

حاجـــــــــــــات التجديـــــــــــــد 

 وضرورات املنهجة

 ـــ حيدر حّب اهلل

4 

ــنّص    ــني الــــــ الفتــــــــوى بــــــ

والواقع، وقفٌة مـع صـياغة   

 الفتوى والرسائل العملّية

 ـــ حيدر حّب اهلل

2 

اتاســــــتفتاءات والرســــــائل 

العملّيـــــــــــــة، الواقـــــــــــــع، 

 الّيات، واحلاجاتاإلشك

 ـــ حيدر حّب اهلل

6 
دتاتات القــرآن، وقفــٌة مــع  

 نظرّية العاّلمة السبحاني

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

3 
ــوم   ــاد ومفهـ ــايري اتاجتهـ معـ

 األعلمّية/احللقة األوىل

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

8 

ــوم   ــاد ومفهـ ــايري اتاجتهـ معـ

ــ ــبحت  ، ةاألعلمّيـ ــن أصـ أيـ

ــ ــة العربّيــ ــة /ة؟!اللغــ احللقــ

 الثانية

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ
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 10ـ  9

ــاد  ــايري اتاجتهـ ــوم معـ ومفهـ

ــوعي    ــؤال الـ ــة، سـ األعلمّيـ

ارخيّي التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واملعاصر/احللقة الثالثة

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

 12ـ  11

الوقـــــــف،  بـــــــني الفقـــــــه  

اجملتمعـــــــــّي   املقصـــــــــدّي

 والنزعة األداتّية الفردّية

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

 14ـ  17

عالقــات اإلســالمّية، فقــه ال

مقــرتح مشــروع فقهــّي حــول 

 اخلالف والوفاق

 ـــ حيدر حّب اهلل

12 
فقــه النزاعــات املســلَّحة  ي   

 الداخل اإلسالمّي
 ـــ حيدر حّب اهلل

16 

13 

18 

العالقــــة بــــني   إشــــكالّية

ــه،   ــف والفقيــ ــاملثقَّــ  ٌةجولــ

ــة    عــابرة  ي ســياقات جترب

الصــــــــــــــــدر   الســــــــــــــــيد 

أمنوذجًا/احللقــات: األوىل 

 والثانية والثالثة

 ـــ حيدر حّب اهلل

19 

 21ـ  20

مـــــة حممـــــد حســـــني العاّل

معــامل نهضــة  ، فضــل اهلل

ــروع   ــياقات مشــــــــــ وســــــــــ

/احللقتان: إصــــــــــــــــالحّي

 األوىل والثانية

 ـــ حيدر حّب اهلل
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22 

ــوئيّ  ــام اخلــ ــآتات  اإلمــ ومــ

جتهـاد وعلـم   النهضة  ي اتا

 النقد السندّي

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

27 
نقــــــد املــــــنت  ي التجربــــــة 

 اإلمامّية
 ـــ حيدر حّب اهلل

24 

اجلهــــــــاد  ي الدراســــــــات 

اجلديــــدة، رصــــٌد مــــوجز 

ــة وتقيـــــيٌم إمجالّي/ احللقـــ

 األوىل

 ـــ حيدر حّب اهلل

 واجلنائّي واجلزائّي الدراسات الفقهّية/الفقه القضائّي

1 

ــة  ــة نظرّي ــني  مســاواة الدي ب

ــلم   الرجـــــل واملـــــرأة واملســـ

 والكافر

الشيخ يوسف 

 الصانعي
 حيدر حّب اهلل

7 

النظام القضـائّي  ي صـدر   

تارخيّيــة  اإلســالم، دراســٌة

 قانونّية

 ـــ د. حسني البشري

4 

زراعة األعضاء، هل جيوز 

ــو   ــل العضـــــ ــادة وصـــــ إعـــــ

ــاص   ــوع  ي القصـــــ املقطـــــ

 وغريه؟

د. حبيب اهلل 

 طاهري
 ـــ

2 

ــة  ــل،  ديـــــ ــرأة والرجـــــ املـــــ

ــة متأمِّ ــات  مراجعـــ ــة آليـــ لـــ

 القرآن ونصوص السّنة

د. أمحد باقري/أ. 

نادر خمتار 

 أفراكيت

 ـــ
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2 

ديـــــــة املـــــــرأة  ي الفقــــــــه   

ــة  اإلســالمّي، دراســٌة نقدّي

 لنظرّية الشيخ الصانعي

الشيخ قاسم 

 معّدل اإلبراهيمي
 ـــ

2 

ــة  ي الفقــه   الســجون املدنّي

والقــــانون، أزمــــة الــــديون 

ــتحّق ــامالت املســـ ة  ي املعـــ

 ...التجارّية و

 ـــ د. علي علي آبادي

6 

اإلرهـــــــاب  ي اإلســـــــالم، 

فقهّيـــــــــــــة  ي  مطالعـــــــــــــٌة

استخدام العنف السياسّي 

 واجلزائّي

الشيخ حممد 

 حسني مهوري
 ـــ

6 

3 

8 

 10ـ  9

، شهادة املـرأة  ي اإلسـالم  

ــراءٌة ــ قـــــــــــــــــ ة فقهّيـــــــــــــــــ

شاملة/األقســـــــــــام: األّول 

 والثاني والثالث والرابع

فخر الدين  الشيخ

 الصانعي
 حيدر حّب اهلل

 14ـ  17
ــة  ي  اتاّت ــات املوّجهــــ جاهــــ

 ةة املدنّيحقوق املسؤولّي

د. حممد ساردوئي 

 نسب
 ـــ

12 

ــة   ــّد العدالــــ ــة ضــــ اجلرميــــ

القضـائّية، دراسـٌة  ي ضـوء    

 الفقه اإلسالمّي

د. حممد رسول 

/أ. 

مصطفى 

 مسعوديان

 ـــ

13 
 التشـــــــــــــريع اجلنـــــــــــــائّي

ــ اإلســالمّي ضــحايا »م وعل

د. السيد حممود 

 مري خليلي
 ـــ
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 الوقائّي« اجلرمية

 

13 

ــؤولّي ة القانونّيــــــــــة املســــــــ

والشرعّية  ي تلـف اجلـاني   

عنــــــد تنفيــــــذ العقوبــــــات  

 ةاجلزائّي

أ. حيدر أمري 

/د. السيد 

حممد رضا 

إمام/السيد منذر 

احلكيم/أ. أمحد 

 مرتاضي

 ـــ

18 
قانون العقوبات اجلنائّيـة،  

 دينّية أمنوذجًااألقّلّيات ال

السيد فاضل 

 املوسوّي اجلابرّي
 ـــ

18 

ــريم  ي   ــول التجـــــــــ أصـــــــــ

ــة   ــة للعدالـ ــال املنافيـ األعمـ

وفـــــق  القضــــائّية، قـــــراءةٌ 

ــة  األســـــــــــــس اجلزائّيـــــــــــ

 اإلسالمّية

د. عبد العلي 

توّجهي/أ. 

مصطفى 

 مسعوديان

 ـــ

 21ـ  20

الــــــــــــــرجم  ي الفقــــــــــــــه   

نقدّيـــة  اإلســـالمّي، قـــراءٌة

  استدتالّية

 حممدالشيخ 

 اتيإبراهيم جّن

السيد حسن علي 

 حسن

22 

ة إجــراء القــوانني اجلزائّيــ  

 دراســـٌة،  ي عصـــر الغيبـــة

 ات واألصول ي النظرّي

حممد رسول  د.

 /أ.

مصطفى 

 مسعوديان

 ـــ

ــدين  27 ــجن املـــ ــٌة ســـ  ـــد. حمّمد رضا ، دراســـ
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عبداجلبار /أ. آييت فقهّية مقارنة

 

24 

املخــــــــدَّرات: اســــــــتعماهلا 

ــرائم    ــا واجلــ ــار بهــ واتاّتجــ

املرتّتبـــــة عليهـــــا، دراســـــٌة 

 فقهّية استدتالّية

د. حممد جواد 

 سلمان 

الشيخ كاظم خلف 

 العزاوي

24 
قانون العقوبات اجلزائّية، 

 األقّلّيات الدينّية أمنوذجًا

فاضل  السيد

 املوسوّي اجلابرّي
 ـــ

24 

، |حكـم ســاّب الــنيب 

 ي املواقــف نقدّيــة  دراســٌة

 ةالفقهّي

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واتاجتماعّي/فقه احلّرّية والعنف واجلهاد

6 

اإلرهـــــــاب  ي اإلســـــــالم، 

مطالعـــــــــــــٌة فقهّيـــــــــــــة  ي 

استخدام العنف السياسّي 

 واجلزائّي

الشيخ حممد 

 حسني مهوري
 ـــ

8 

ــالميّ  ــر اإلســـــــــ  الفكـــــــــ

وقضايا احلضارة املعاصر 

ــلم  ة والعنــــفواهلوّيــــ والســ

 ..ات و.ّيواحلّر

السيد  :حوار مع

حممد حسن 

أجرى )األمني 

: عّدهاحلوار وأ

السيد قاسم 

 (الغريفي

 ـــ
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8 

ــّيــــــــــــاحلّر ة  ي ة الدينّيــــــــــ

ــٌة، اإلســـالم ة نقدّيـــ حماولـ

 ة قتل املرتّد ي نظرّي

السيد حممد 

 جواد املوسوّي

 اإلصفهانّي

 عقيل البندر

8 

 10ـ  9

 12ـ  11

 دعوّيالـ  اجلهاد اتابتـدائيّ 

ــه اإلســــــــالمّي ،  ي الفقــــــ

ة  ي مبادئ قراءة استدتالّي

العالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

قســـــام: األّول األ/ةالدولّيـــــ

 والثاني والثالث

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

 اإلنسان، الدين، اتارتداد 8
الشيخ فاضل 

 ميبدي
 علي الوردي

8 

ــردّّة وحّر ــاد  ي  ال ــة اتاعتق ّي

ــرآن الكــريم   دراســٌة، الق

 نقدّية

 ـــ يعماد اهلاللأ. 

8 

 10ـ  9

ــديينّ  ــف ال  ي سياســة  العن

ة دراســـة تارخيّيـــ، اجلهـــاد

ــ ــفقهّيـ ة  ي وقـــائع ة حتليلّيـ

ــزوة بــــــــــــــــــــــين   غــــــــــــــــــــ

ــة ــم/قريظــ  األّول ان:القســ

 والثاني

 ـــ الشيخ علي ناصر

8 

مبــــدأ نفــــي اإلكــــراه  ي   

ــالم ــٌة، اإلسـ ــ دراسـ ة قرآنّيـ

 ةحتليلّي

أ. منصورة باقري 

 
 ـــ
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 10ـ  9
 حّرّيــة الـــدين والعقيـــدة  ي 

 اإلسالم، مطالعٌة فقهّية

الشيخ حمسن 

 َكِديَور
 علي الوردي

 10ـ  9

ــريّ حّر ــالم الفكـ ــة اإلعـ  ّيـ

ة فقهيّـ  مطالعـةٌ ـّي، والثقاف

كتـــــب » ي املوقـــــف مـــــن 

 «الضالل

الشيخ يوسف 

 الصانعي
 حيدر حّب اهلل

 10ـ  9
مبدأ العالقات السلمّية  ي 

 الفقه اإلسالمّي

د. حممد رسول 

 
 ـــ

 10ـ  9

ــةٌ  ــّد، دراســـ ــة املرتـــ  عقوبـــ

ــدة  ي   ــة جديـــــــــــ فقهّيـــــــــــ

 املالبسات والظروف

الشيخ أمحد 

 عابديين

السيد حسن 

 اهلامشي

 10ـ  9

ــة املقدَّ  ــة وإهان ســات احلّرّي

نقدّيــــــة  الدينّيــــــة، وقفــــــٌة

حتليلّيــــــــــة مــــــــــع ســــــــــّب 

 ×املعصوم

الشيخ حممد 

 حسني مهوري
 ـــ

 10ـ  9

معضــلة التوبــة عنــد املرتــّد 

ــوي  ــة تثـ ــرّي، حماولـ ر الفطـ

 العقل الفقهّي

أ. عبد العالي 

 العبدوني
 ـــ

 10ـ  9

حكــم اتاغتيــال  ي الفقــه  

 ي  اإلســـــــالمّي، دراســـــــٌة

د ْيــــــاإلميــــــان َق»حــــــديث 

 «كْتالَف

الشيخ اجتبى 

 احملمودي
 ـــ

 ـــ حسني حممد .داإلبادة الشاملة  ي السياسـة   10ـ  9
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احلربّيـــة، التـــاريخ النبــــوّي   

 أمنوذجًا

 زاده خوانني

 10ـ  9

 حكــــــام الــــــرّدة، قــــــراءٌةأ

أصـــــولّية  ي فقـــــه اإلمـــــام   

 اخلوئّي

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

 12ـ  11

ــال  ي   ــاد والقتـــــــــ اجلهـــــــــ

 ي أهـــّم   القـــرآن، دراســـةٌ  

شـــــــــبهات املستشـــــــــرقني 

 وأجوبتها القرآنّية

د. كاظم قاضي 

زاده/د. حممد 

علي مهدوي 

راد/د. حممد علي 

لساني 

فشاركي/أ. علي 

 رضا حسين

 ـــ

27 

ــة اتارتــداد، حماولــٌة    عقوب

 إلثبات الُبْعد الوتائّي

د. حممد إبراهيم 

مشس ناتري/أ. 

 إبراهيم زارع

 ـــ

24 

الصــــــــــحوة اإلســــــــــالمّية 

ــكاليّ  ــرة وإشــــــ ة املعاصــــــ

ــاكم    ــى احلــ ــروج علــ اخلــ

 اجلائر

الشيخ صفاء 

الدين اخلزرجي 

() 

 ـــ

 (احلجاب)الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واتاجتماعّي/فقه املرأة 

12 

نظرّيـــة اإللـــزام باحلجـــاب، 

تشييد األدّلـة وتفنيـد حجـج    

 املعارضني

الشيخ سعيد 

 ضيائي فر
 الشيخ كاظم خلف



•
 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 

 االجتهاد والتجديد 168

12 

الدولـــة اإلســـالمية ومســـألة 

ــة   ــٌة نقدّيــ ــاب، دراســ احلجــ

 حتليلّية لنظرّية اإللزام

حممد علي  السيد

 أيازي
 علي الوردي

12 

16 

احلجاب ومصافحة املـرأة،  

قــــــراءات فتــــــوى واحــــــدة و

عديدة/القســـــــــــمان: األّول 

 والثاني

الشيخ أمحد 

 عابديين

السيد حسن مطر 

 اهلامشي

12 

16 

ــراءٌة   حكــــم احلجــــاب، قــ

ــات    ــة آليــ ــريّية جتزيئّيــ تفســ

ــرآن   ــاب  ي القـــــــــ احلجـــــــــ

ــمان: األّول  الكريم/القســــ

 والثاني

مهدي  السيد

 األمني
 ـــ

12 
ــرآن    ــاب  ي القـ ــات احلجـ آيـ

 الكريم، أضواٌء وآراء
 ـــ الليأ. عماد اهل

12 

احلجــــــــــــاب  ي الفقـــــــــــــه  

ــٌة  ي  اإلســــــــالمّي، دراســــــ

 كشف الَقَدمني

حممد  السيد

 حسني مرتضى
 ـــ

16 

، والنظــــــر  الســــــرت  فقــــــه

 غـــري احلـــاتات  ي مطالعـــٌة

 الصــور، املــرآة،) املباشــرة

 ..(التلفزيون

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

16 
ــالة  ي الســــرت ــل، الصــ  هــ

ــب ــرأة علــــى جيــ ــرت املــ  ســ

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ
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 الصالة؟  ي رأسها

16 
 مـــــن الشـــــرعّي احلجـــــاب

 الدين فروع أساسّيات

أ. حممد 

 إسفندياري
 باّلنظرية غ

 الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واتاجتماعّي/فقه املرأة )اإلرث، الدية،...(

7 

إرث الزوجــــة مــــن الرجــــل 

عند احنصار الوارث بهـا،  

 علمّية استدتالّية دراسٌة

الشيخ يوسف 

 الصانعي
 حيدر حّب اهلل

2 

ــوغ  ــات  ي الشــريعة  بل الفتي

فقهّيــة  اإلســالمّية، دراســٌة

 جديدة

الشيخ يوسف 

 لصانعيا
 حيدر حّب اهلل

2 

ديـــــــة املـــــــرأة  ي الفقــــــــه   

ــة  اإلســالمّي، دراســٌة نقدّي

 لنظرّية الشيخ الصانعي

الشيخ قاسم 

 معّدل اإلبراهيمي
 ـــ

2 

ــل،   ــرأة والرجـــــ ــة املـــــ ديـــــ

ــٌة ــات  متأمِّ مراجعـــ ــة آليـــ لـــ

 القرآن ونصوص السّنة

د. أمحد باقري/أ. 

نادر خمتار 

 أفراكيت

 ـــ
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3 

 بلـــــــوغ األنثـــــــى، دراســـــــٌة

ــتدتا ــدة  ي اســــــ لّية جديــــــ

 عالمات البلوغ

الشيخ حسن 

 حسني البشريي
 ـــ

 12ـ  11
 ْيإمامــــة املــــرأة  ي صــــالتَ 

 اجلمعة واجلماعة

الشيخ عبد اهلل 

 ُأميدي فرد
 ـــ

13 

ــه    ــة  ي الفقـ ــرياث الزوجـ مـ

مقارنــة  دراســٌة، اجلعفــرّي

 بني الفقه والقانون

د. علي أكرب 

د. /فردأيزدي 

السيد رضا 

زاده  سليمان

ي/أ. حسني جنف

 كاويار

 ـــ

13 

ــرآن   ــرأة  ي القــ ــرب املــ ضــ

ــ دراســٌة، الكــريم عة موسَّ

 ات ي املواقف والنظرّي

الشيخ مسعود 

 إمامي
 بنظرية غاّل

 21ـ  20

فقــــه ة القــــرآن  ي مرجعّيــــ

تطبيقــات القواعــد املــرأة، 

مـة فضـل   ة عنـد العالّ العاّم

 اهلل

ار شيخ ظاهر جّبال

 عبيد
 ـــ
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 21ـ  20

مــة فضــل املــرأة عنــد العاّل

ــراءٌة ــأمُّ» ي  اهلل، قــ الت تــ

 «ة حول املرأةإسالمّي

 ـــ سلمان العيد أ.

 21ـ  20

ــانإاملـــرأة  ــٌة، نسـ  ي  دراسـ

مة ة املرأة عند العاّلإنسانّي

 فضل اهلل

 ـــ عماد اهلاللي أ.

27 

إرث الزوجـــة مـــن العقـــار، 

قـــــــراءٌة جديـــــــدة للـــــــنّص 

 القرآنّي

الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 قهّية/الفقه السياسّي واتاجتماعّي/فقه الفنونالدراسات الف

6 

القمــــــــار، املســـــــــابقات،  

ــلية ــٌة، التســ ــ دراســ ة فقهّيــ

 استدتالّية

الشيخ يوسف 

 الصانعي
 حيدر حّب اهلل

6 

ــالمية   ــريعة اإلســــــــ الشــــــــ

ــعر   ــن الشـــــ ــف مـــــ واملوقـــــ

 ي ضوء  والشعراء، دراسٌة

 الرتاث األدبّي والتارخيّي

د. حممد عبد اهلل 

 عطوات
 ـــ

16 

13 

ــار ــاب القمــــــــــــ  واأللعــــــــــــ

ــٌة، واملســــابقات   ي مطالعــ

/القسـمان:  الفقهّي املوقف

 األّول والثاني

 ـــ الشيخ علي دهيين
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18 

ــّن ــال الفـــ ــٌة واجلمـــ ، دراســـ

 أصــول ي ضــوء  اســتدتالّية

 الفقه اتاجتهادّي

الشيخ حممد 

 اتيإبراهيم جّن
 سن مطرح

18 

غنــاء واملوســيقى املتعاليــة، ال

ــا    ــن زوايــ ــدة مــ ــراءٌة جديــ قــ

   متعدِّدة

 صاحل البدراوي علي حمجوبد. 

18 
ــة  ــة نظرّي ، املوســيقى املتعالي

   مراجعٌة حتليلّية ونقدّية

حمسن السيد 

 املوسوّي

 انّيجراجل

 صاحل البدراوي

18 

ــيقى وآتات   ــاء واملوســــ الغنــــ

ــهو ــة  اللـــــ ــٌة فقهّيـــــ ، دراســـــ

 ةاستدتالّي

 الشيخ حسن

 البشريي حسني
 ـــ

18 
املوسيقى عنـد السـيد   فقه 

 وبيان  ، عرٌضبهشيت
 الشيخ علي قازان السيد علي باقري
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22 

ــرآن  ــيقى القـ ــنظم  :موسـ الـ

ــةواجلاذب ــراءٌة ،ّيــــــ  ي  قــــــ

 اهلادفة ىجتويز املوسيق

شيخ حممد ال

 هادي معرفة
 بنظرية غاّل

22 
ــرَّ  ــاء احملـ ــه، : مالغنـ مفهومـ

 حكمه، وحدوده

يخ حممد شال

 ّياملؤمن القّم
 حسن علي مطر

22 

27 

24 

، فقــــه الغنــــاء واملوســــيقى

ــتأصــيلّي دراســٌة ة ة جتديدّي

ة  ي ضـــوء القـــرآن والســــنّ  

ــام: األّول واملقاصد /األقسـ

 والثاني والثالث

 ـــ حييى رضا جاد د.

22 

ــه   ــاء  ي الفقـــــــــــــ الغنـــــــــــــ

 ي  مطالعــــــٌة، اإلســـــالميّ 

 األردبيلّي قِّقاحمل ّيةنظر

سيد علي ال

 سييّناحل
 بنظرية غاّل

22 

ــه   ــاء  ي الفقـــــــــــــ الغنـــــــــــــ

 ي  مطالعــــــٌة، اإلســـــالميّ 

 األردبيلّي قِّقاحمل ّيةنظر

سيد علي ال

 احلسييّن
 بنظرية غاّل

22 

تانبعــاث  ر التــارخيّيالتطــوُّ

حول الغناء  البحث الفقهّي

 ىواملوسيق

شيخ رضا ال

 خمتاري
 بنظرية غاّل

22 
مة الشعراني واملوقف العاّل

 سيقىملومن الغناء وا

أكرب إيراني  د.

 القّمّي
 بنظرية غاّل
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22 

ــاء والســماع  ي فكــر    الغن

شيخ العرفاء حميي الـدين  

 ربيعابن 

أكرب إيراني  د.

 ّيالقّم
 بنظرية غاّل

22 
 مطالعٌة، املوسيقى والغناء

  ي املوقف الشرعّي

شيخ يوسف ال

 الصانعي

حسن مطر  السيد

 اهلامشّي

24 
ــيقى والغنـــــاء بـــــني    املوســـ

 ة واتالتزام الدييّنالرغب

السيد حممد 

 شفيعي مازندراني
 نظرية غاّلب

 الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واتاجتماعّي/فقه الشعائر

7 

 اتاحتفاتات الدينّية، حبٌث

ــارن  ي   ــتدتالّي مقـــــــ اســـــــ

 الشرعّية واألحكام

د. علي أصغر 

 رضواني
 ـــ

8 

ــورائيّ  ــس العاشـــــــ  اجمللـــــــ

ة مقاصدّي نظرٌة، لألطفال

 ة واألسلوبملاّد ي ا

أ. د. عبد اجمليد 

 زراقط
 ـــ

13 

ــيينّ   ــزاء احلســ ــه العــ ، فقــ

ة  ي نقــد اســتدتالّي دراســٌة

 ...و« التطبري»مظاهر 

الشيخ حممد تقي 

 أكرب جناد
 اقحممد عبد الرّز

18 

نزاهة الشعائر احلسينّية، 

التطـــــــبري »نقـــــــد مقالـــــــة 

ــتهَج نة  ي واألعمـــــال املســـ

  «العزاء احلسييّن

الشيخ حمسن 

حمّقق/الشيخ 

 حسني سيف اللهي

 حممد عبد الرّزاق

19 
حدود اجلزع  ي رثـاء أهـل   

على النقـد   ردٌّ، ^البيت

حممد تقي الشيخ 

 أكرب جناد
 اقحممد عبد الرّز
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ــال  ــوارد  ي مقــ ــة »الــ نزاهــ

 « الشعائر احلسينّية

22 

27 

ــام الشـــــــــــــعائر  أحكـــــــــــ

/القسمان: األّول ةاحلسينّي

 والثاني

 ـــ شيخ علي دهيينال

27 

ــرية   ــف  ي الســـــــ التحريـــــــ

احلســــــــــينّية، مناقشــــــــــٌة 

ــردرودي  ي   ــاتات الســـ ملقـــ

 اجّلة )نصوص معاصرة(

أ. مشتاق بن 

 موسى اللواتي
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واتاجتماعّي/فقه التقريب

1 

ــني     ــّي بـــــ ــادل العلمـــــ التبـــــ

الشــــــــهيد األّول وفقهــــــــاء 

ــدوين القواعــد    الســّنة  ي ت

 الفقهّية

 حممد عبد الرّزاق د. محيد رضا 

 12ـ  11

أهــــــــل البيــــــــت وفقهــــــــاء 

 املذاهب اإلسـالمّية، وجـهٌ  

ــاون   ــة تعــــ ــرق لعالقــــ مشــــ

 وتقارب

السيد سعيد 

 كاظم العذاري
 ـــ

16 

ــار الفقـــــه أصـــــول ن، املقـــ

ــٌة ــاب   جولــ ــة  ي كتــ نقدّيــ

  ي املقـــارن الفقـــه صـــولأ»

 «فيه نّص تا ما

الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 ـــالشيخ حسن صــالة اجلماعـــة مــع أهـــل    13
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 ةفقهّي دراسٌة، السّنة

 

 ارالصّف

19 

ــل    ــل اهلل رجـ ــة فضـ العاّلمـ

ــب ــٌة، التقريــ ــى  إطاللــ علــ

رىاه  ي مشـــــروع الوحـــــدة 

 ة اإلسالمّي

. قدرة اهلل علي أ

 هزاد
 قاحممد عبد الرّز

27 

 املـذهيّب  ي شرط اإلميـان  

ــتحقاق  ــس اســـــــــ اخلمـــــــــ

، مطالعــٌة فقهّيــة والزكــاة

 استدتالّية

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

24 

خطــــــــــــاب الــــــــــــدكتور  

القرضــاوي حــول التقريــب 

والتبديع، مطالعٌة وحتليـل  

 ونقد/القسم األّول

 ـــ أ. مشتاق اللواتي

 الدراسات الفقهّية/الفقه اتاقتصادّي واملالّي 

1 

2 

شبكة امللكّيات، حتليل 

ات العقالئّيــة ألنظمــة الُبَنيــ

ــك   ــال وامللــــــــــــــــــ املــــــــــــــــــ

ــمان: األّول  واحلّق/القســــــ

 والثاني

السيد حممد باقر 

)بقلم:  الصدر

السيد عبد الغيّن 

 األردبيلّي(

 ـــ

2 

الربـــا اتاســـتثمارّي، نقـــد   

نظرّيــــــة الشــــــيخ يوســــــف 

 الصانعي

د. السيد حممد 

احملمودي 

 

 ـــ
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2 

احلرمــــــان مــــــن العمــــــل، 

ــؤولّية القان ونّيــــــــــة املســــــــ

 والضمان الشرعّي

/أ. محد باقري. أد

 يحممد جواد باق

 زاده

 ـــ

2 

ــة    ــة لنظرّيـــ ــامل العاّمـــ املعـــ

ــوّي  ي الفقــه    ــك الالرب البن

 اإلسالمّي

 ـــ د. خلدون محادة

7 

4 

 ي  فقـــه البنـــوك، دراســـةٌ  

أحكام البنـك علـى ضـوء    

ــريعة  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــمان:  اإلسالمّية/القســــــــــــ

 األّول والثاني

السيد حممد باقر 

)بقلم: ر الصد

السيد كاظم 

 احلائرّي(

 ـــ

7 

4 

مـــن البنــــك الالربــــوّي إىل  

ــاد  اتاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالصنمّي/القســـــــــــــمان: 

 األّول والثاني

د. عادل عبد 

 املهدي
 ـــ

7 

انتقال ملكّيـة األرض مـن   

 املسلم إىل الذّمي، دراسـةٌ 

علـــى ضـــوء فقـــه املـــذاهب 

 اإلسالمّية

د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

4 

الشـريعة  فقه العقود، بـني  

اإلســــــــــالمّية والقــــــــــانون 

 الوضعّي

الشيخ قاسم 

 اإلبراهيمي
 ـــ

 ـــالسيد حممد باقر  ي  إحياء املوات، دراسـاتٌ  2
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فقه األراضـي  ي الشـريعة   

 اإلسالمّية

الصدر )بقلم: 

السيد كاظم 

 احلائرّي(

2 

تات ضــريبة الزكــاة وحتــوُّ

الثـــروة املالّيـــة، هـــل تقـــف 

الزكــــاة عنــــد العناصــــر   

 تا؟ التسعة أم

د. الشيخ فتح اهلل 

 
 ـــ

2 

اتاقتصـــــاد اإلســـــالمي  ي 

الدراســــــــــات الشــــــــــيعّية  

ــرٌ  ــرة، تقريـــ ــن  املعاصـــ عـــ

مركــــز حبــــوث الثقافـــــة   

 والفكر اإلسالمّي

إعداد: مركز 

حبوث الثقافة 

والفكر 

 اإلسالمّي

 علي الوردّي

6 

3 

ــة   فقـــــه األراضـــــي ونظرّيـــ

 ي إحيـاء   التحليل، حبـوثٌ 

ــمان: ا ألّول املوات/القســـــــ

 والثاني

السيد حممد باقر 

الصدر )بقلم: 

السيد كاظم 

 احلائرّي(

 ـــ

6 

 الـــذهب والفّضـــة، دراســـٌة

ــة   ــة لنظرّيــــ ــة نقدّيــــ فقهّيــــ

 نحتريم اتاستعمال والتزيُّ

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

3 

الوقف اإلسـالمّي واحليـاة   

ــكالّياتٌ  ــرة، إشـــ  املعاصـــ

 مقاصدّية جاّدة

 الشيخ علي حمسن أ. حممد نوري

ــه   3 ــادن  ي فقــ ــة املعــ  ـــد. الشيخ علي ملكّيــ
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اإلمامّية، َمْن ميلك النفط 

 وخريات األرض الباطنة؟!

مظهر 

قراملكي/السيد 

مسلم احلسييّن 

 األدياني

8 
، ات واحلقــــــــوقامللكّيــــــــ

 ةة حتليلّيفقهّي دراسٌة

السيد حممد باقر 

بقلم: ) الصدر

السيد كاظم 

 (احلائرّي

 ـــ

 10ـ  9

الفقــــــه إحيــــــاء املــــــوات  ي 

ــٌة  ي  اإلســــــــالمّي، دراســــــ

نظرّيــــــة األراضــــــي وفقــــــه 

 التحليل

حممد باقر  السيد

الصدر )بقلم: 

عبد الغيّن  السيد

 األردبيلّي(

 ـــ

 12ـ  11

وقــف املنــافع واحلقــوق  ي  

ــه اإلســــــــــــالمّي،  الفقــــــــــ

 معاصرة تطبيقاٌت

الشيخ حسني 

 أمحد اخلشن
 ـــ

 12ـ  11

فقـــــــه التطفيـــــــف، مـــــــن  

ــادّي إىل   ــري اتاقتصــ التفســ

 النهج اتاجتماعّي

د. الشيخ علي 

 مظهر قراملكي
 ـــ

 12ـ  11
 ي  زكاة النقدين، دراسٌة

 تأثري التضخُّم النقدّي

السيد اجتبى 

 مريدامادي
 ـــ

 14ـ  17
ــٌة  ي   ــة، دراسـ ــه البورصـ فقـ

 اتاجتهاد اإلسالمّي

الســيد حسني مري 

 معزي

حممد حسن الشيخ 

 زراقط

 ـــحسن د. الشيخ ة الضــــــــرائب اإلســــــــالميّ  14ـ  17



•
 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 

 االجتهاد والتجديد 181

 آقا نظري ةاتاقتصادّي نميةالتـو

 14ـ  17
ــه ودوره   الوقـــف، أحكامـ

  ي التنمية
 ـــ د. إبراهيم عاتيأ. 

 14ـ  17
، إرث غري املسلم من املسلم

 حماولٌة فقهّية جديدة

الشيخ يوسف 

 الصانعي

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل

12 
الضــــــــــرائب اإلســــــــــالمّية 

 وآثارها اتاقتصادّية

آقا  د. الشيخ حسن

 نظري
 ـــ

12 
ــوء   ــٌة  ي ضـ ــأمني، دراسـ التـ

 الفقه اإلسالمّي

السيد كاظم 

 مصطفوي
 ـــ

16 
ــ ــة ةنظرّيـ ــود  ي املرونـ  العقـ

 فقهّية ، قراءٌةنةاملعّي

 ديموّح مهديأ. 

/السيد د. احملب

حممد رضا 

إمام/د. عابدين 

 مؤمين

 ـــ

16 

ــل ــامالت  ي التحايـــــ  املعـــــ

ــادّي ــه،: ةاتاقتصــــ  اجاتاتــــ

ــاره، ــبابه، آثـــــــــــــ  أســـــــــــــ

 مكافحته

أ. حيدر أمري 

/السيد منذر 

 احلكيم

 ـــ

19 

ــ ، ةامللكّيـــــــات الفكرّيـــــ

ــة  دراســٌة اســتدتالّية حتليلّي

 ة من زاوية فقهّي

د. الشيخ عبد اهلل 

 أميدي فرد
 أسعد الكعيب

19 
اقرتاح حساب إيداع جديد 

ـــّي   ــام املصرفـــــــ  ي النظـــــــ

السيد عّباس 

 موسويان

الشيخ حممد حسن 

 زراقط
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 الالربوّي 

19 

 ي الفقـــه  الوقـــف النقـــدّي

ــراءٌةاإلســــــــــــالمّي  ، قــــــــــ

 استدتالّية

حيدر حّب الشيخ 

 اهلل
 ـــ

22 

جديدة  قراءٌةحّق الشفعة، 

ــه  ــروطه ومالكاتــــ  ي شــــ

 ومعايريه

دي مهدي موحِّأ. 

 حمّب
 ـــ

22 
ة الضــــــــرائب اإلســــــــالميّ 

 ودورها  ي احلّد من الفقر

الشيخ حسن  د.

 آقا نظري
 ـــ

22 

ــارة ــه التجـ ــٌة، فقـ  ي  دراسـ

 ضــرورات الــوعي الفقهـــيّ  

 التجارّي

علي أكرب  د.

 /د.فرد أيزدي

السيد رضا 

زاده سليمان 

حسني /أ. جنفي

 كاويار

 ـــ

27 
املســـــؤولّيات اتاقتصـــــادّية 

 للدولة اإلسالمّية

الشيخ حسن د. 

 آقا نظري
 ـــ

27 

املـذهيّب  ي  شرط اإلميـان  

ــتحقاق  ــس اســـــــــ اخلمـــــــــ

، مطالعــٌة فقهّيــة والزكــاة

 استدتالّية

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/فقه الدولة 

ــني   4 ــه اإلســــــالمّي بــــ  ـــ د. موسى فرحالفقــــ
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 ة، دراسٌةالتحجُّر والفاعلّي

علـــى ضـــوء العالقـــة بـــني    

 الفقيه والسلطان

4 

ــةٌ  ــة، دراســ ــه الدولــ  ي  فقــ

املســؤولّيات واإلمكانـــات  

 واإلطار التشريعّي

الشيخ حممد علي 

 التسخريي
 ـــ

4 

ر الفقـــــه السياســـــّي تطـــــوُّ

إىل  الشـــــــــيعّي، مـــــــــدخٌل

ــم واإلدارة   ــة احلكــ دراســ

 عند الشهيد الصدر

 ـــ أ. سرمد الطائّي

4 
ــة الفقيـــه بـــني   ــة وتايـ نظرّيـ

 دوحدة القيادة والتعدُّ

ام نور السيد هش

 الدين
 ـــ

2 

ــام    ــه النظــ ــدخل إىل فقــ مــ

ــد    ــة تقعيـــ ــاّم، حماولـــ العـــ

 فقهّية جديدة

الشيخ حسني 

 اخلشن
 ـــ

6 

3 

اإلدارة  ي اإلســــالم، بــــني 

املركزّيـــــــة  ي احلكـــــــم 

ــمان:  والالمركزّية/القســ

 األّول والثاني

د. حممد رضا 

 فضل اهلل
 ـــ

6 

ــّي   ــام السياســـ ــة النظـــ بنيـــ

 وظــاهرة الســلطة، دراســةٌ 

ــ ة  ي ضــوء نظــرييت:  مقارن

 اتانتخاب والتنصيب

 ـــ د. علي إهلامي
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6 

ــه التــــارخيّي والفقــــه   الفقــ

تطبيقّية  املقاصدّي، قراءٌة

مقارنـــــــة  ي مشـــــــروعات  

 الوقف اإلسالمّي

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

3 

ــتوريّ  ــه الدســـــــ  ي  الفقـــــــ

 دراسـةٌ اتاجتهاد الشـيعّي،  

 مقارنة ةرّيتطّو

أ. د. عبد األمري 

 زاهدكاظم 
 ـــ

8 

ة ظـاهرة السـلطة السياسـيّ   

اتانتخـــــاب  ْيبـــــني نظريَتـــــ

 والتنصيب

 ـــ د. علي إهلامي

 12ـ  11

إشــكالّية  :الدولــة الدينّيــة

ــفة،  ــوم والفلســـــــــ املفهـــــــــ

 والتباس اآللّيات والغاية

د. عبد الكريم 

 سروش

د. أمحد حممد 

 اللوميي

 14ـ  17
ــٌة  ي   ــه، دراســ ــة الفقيــ وتايــ

 نظرّيات فقهّية

صادق  يدالسد. 

 حقيقت

السيد حسن مطر 

 اهلامشي

16 

 طوالتســلُّ الســلطة ةجدلّيــ

 حبـثٌ ، نوالتـديُّ  الدين بني

ــ ةإشـــكالّي  ي  ةالنظرّيـ

 والتطبيق

د. خالد إبراهيم 

 احملجوبي
 ـــ

13 

ة حكــــم احلــــاكم ّيــــحّج

ــه  ــيقني مبخالفتـــ ــد الـــ  عنـــ

 وحتليل دراسٌة، للواقع

الشيخ علي إهلي 

 اخلراسانّي
 ـــ

 ـــفاضل  السيدقانون العقوبات اجلنائّيـة،   18
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 املوسوّي اجلابرّي األقّلّيات الدينّية أمنوذجًا

18 

دولــة املدينــة املنــوَّرة ، بنــاء 

ــات   ــع األقّلّيــــ ــة مــــ العالقــــ

 الدينّية

حممد  السيدد. 

 الثقفّي
 ـــ

19 

ــّي  الفكــــــــــــر السياســــــــــ

ــراءةٌ ا  ي  إلســــــــالمّي، قــــــ

ــة   ــات العاّلمــ ــل نظرّيــ فضــ

  اهلل

 حسن مطر اجيد مراديأ. 

19 
الــــدين وموقــــع القــــيم  ي    

 ةدراسة العالقات الدولّي

د. عصام حممد 

 عبد الشا ي
 ـــ

19 

حاد الدين والسياسـة  ي  ّتا

، احلكومـــــــة الصـــــــاحلة

ــرٌة ــى الـــدور    نظـ ــة علـ عاّمـ

لإلمــام  والــدييّن السياســّي

 &اخلمييّن

د حممد د. السي

 ُمقيمي
 ـــ

27 

ــة اتارتــداد، حماولــٌة    عقوب

 إلثبات الُبعد الوتائي

د. حممد إبراهيم 

مشس ناتري/أ. 

 إبراهيم زارع

 ـــ

27 

قواعـــد التعامـــل مـــع أهـــل  

ــٌة  ي  الكتــــــــــاب، جولــــــــ

 معطيات الكتاب والسّنة 

أ. جالل وهابي 

همابادي/د. 

كاظم قاضي 

 زاده

 بنظرية غاّل

ــه  27 ــه  ي الفقـــ ــة الفقيـــ ترمجه عن الربوفسور عبد  وتايـــ



• 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 182 االجتهاد والتجديد

اإلجنليزّية: هيثم  العزيز ساشدينا الشيعّي

 مزاحم

27 

وتاية الفقيـه بـني التجديـد    

الكالمــــــــّي والفقهــــــــّي، 

مداخلــــــــٌة نقدّيــــــــة مــــــــع   

الكاتــــب عمــــران مســــيح 

 نّزال

  الشيخ صفاء

 الدين اخلزرجي
 ـــ

24 

الصــــــــــحوة اإلســــــــــالمّية 

ــكاليّ  ــرة وإشــــــ ة املعاصــــــ

ــاكم    ــى احلــ ــروج علــ اخلــ

 اجلائر

الشيخ صفاء 

الدين اخلزرجي 

() 

 ـــ

 الدراسات الفقهّية/فقه العلوم ومستحدثاتها 

2 
اتاستنســــــــاخ البشــــــــرّي، 

 فقهّية حقوقّية دراسٌة

الشيخ رعد 

 احلّجاج
 ـــ

6 

فيزيـــو ـ       الكـــّر، دراســـٌة

رياضّية  ي دعاوى التوفيق 

 بني الوزن واملساحة

الشيخ أمحد أبو 

 زيد
 ـــ

6 

ــة و ــم اهليئـــــ ــدايات علـــــ بـــــ

ــةٌ  ــهور، دراســــــــ  ي  الشــــــــ

 الشرعّية واألهّمّية والدور

د. حممد رضا 

إمام/أ. إبراهيم 

 إبراهيمي

 ـــ

8 

، اتاستنســــــــاخ البشــــــــرّي

ة مقارنـــة بـــني نقدّيـــ قـــراءٌة

 التحليل والتحريم

الشيخ غالب 

 الكعيب
 ـــ
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 10ـ  9
ــني   ــرّي بــ ــاخ البشــ اتاستنســ

 الفقهاء وعلماء التجربة

السيد حممد جواد 

 وسوّيفاضل امل
 ـــ

 12ـ  11

روايات الطـّب اإلسـالمّي،   

ودراسـة  ي املواقـف    تقـويمٌ 

 واتاّتجاهات

الشيخ مهدي 

 مهريزي
 مرتضى الساعدي

 14ـ  17

ــأخوذة  زرع األعضــاء مــن امل

ن ومرضـــى ْياملرضــى املتــوفَّ  

 املوت الدماغّي

إمساعيل آقا أ. 

 بابائي
 صاحل البدراوي

 21ـ  20

22 

ــل   ــاء، حتليـ ــة األعضـ زراعـ

صول اتاجتهادّية لفتاوى األ

ــيد  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األّول  ان:القسماخلامنئّي/

 والثاني

حممد د. الشيخ 

 رمحاني

الشيخ كاظم خلف 

 العزاوي

 الدراسات الفقهّية/الفقه اتاجتماعّي والرتبوّي 

1 

حتديد النسـل  ي الشـريعة   

فقهّيــة  اإلســالمّية، قــراءةٌ 

 وحقوقّية

د. حبيب اهلل 

 طاهري
 ـــ

2 

 دراســــــــٌة، قيمومــــــــة األّم

ّم علـــــى فقهّيـــــة لوتايـــــة األ

 األوتاد بعد وفاة األب

الشيخ يوسف 

 صانعيال
 حيدر حّب اهلل

2 

ــة تعــــويض املطلَّقــــة    نظرّيــ

ــريعة تعسُّـــــــــــ فًا  ي الشـــــــــ

 نقدّية والقانون، قراءٌة

د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ
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2 

ن، نقد ْيالقضاء عن الوالَد

ــاء    ــوب قضــــ ــة وجــــ نظرّيــــ

 الصالة على الولّي

د الشيخ أمح

 عابديين
 ـــ

7 

إرث الزوجــــة مــــن الرجــــل 

عند احنصار الوارث بهـا،  

 علمّية استدتالّية دراسٌة

الشيخ يوسف 

 الصانعي
 حيدر حّب اهلل

7 

ــم   ــة  ي رحـــ إقـــــرار النطفـــ

ــفٌ األ ــة، موقـ ــى األجنبّيـ  نثـ

 فقهّي

الشيخ حممد 

 آصف حمسين
 ـــ

7 
الــــــــــــزواج العرفـــــــــــــّي  ي 

 الشريعة والقانون

السيد مصطفى 

 اخلري أمحد أبو
 ـــ

2 

زواج الكتابّيــــة  ي الفقــــه 

 اإلســـــــــــالمّي، دراســـــــــــٌة

 استدتالّية مقارنة

 ـــ د. علي بابائي آريا

6 

ــام    ــل وأحكـــ ــه الطفـــ فقـــ

 ي  األوتاد، قــــــــــــــــــــــــراءٌة

ــام » موســـــــــــوعة أحكـــــــــ

 «األطفال وأدّلتها

الشيخ قدرت اهلل 

 األنصارّي
 عقيل البندر

3 

ــة   ــة لفريضـ ــراءة الغربّيـ القـ

ن األمر باملعروف والنهي ع

ــر   ــر  ي الفكــــــــ املنكــــــــ

 اإلسالمّي

 عقيل البندر أ. حمسن رجيب

 رياض الفيليالشيخ أمحد الرعاية الصـّحّية والصـالة    3
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 ي األمــــــــاكن العاّمــــــــة، 

 فقهّية قراءٌة

 عابديين

3 

طهــــــــــــارة اإلنســــــــــــان  ي 

نقدّيــة  ي  اإلســالم، قــراءٌة

 نظرّية جناسة غري املسلم

الشيخ ذو الفقار 

 عواضة
 ـــ

3 

 ي الشــريعة، حلــق اللحيــة 

ــة   دراســٌة ــة  ي نظرّي تقوميّي

 التحريم

 ـــ السيد علي هاشم

8 

ــورائيّ  ــس العاشـــــــ  اجمللـــــــ

ة مقاصدّي نظرٌة، لألطفال

 ة واألسلوب ي املاّد

أ. د. عبد اجمليد 

 زراقط
 ـــ

 12ـ  11

ع علــى وجــوب طــالق اخُللـْـ 

ــٌةالرجـــــل ــة  ، نظرّيـــ فقهّيـــ

 جديدة

الشيخ يوسف 

 الصانعي
 حيدر حّب اهلل

 12ـ  11

 الطفـــــل، دراســـــٌة حقـــــوق

مقارنـــــــة بـــــــني اإلســـــــالم 

ــام  ــدة عـــــــ  1989ومعاهـــــــ

 الدولّية

د. علي رضا 

 باريكلو
 ـــ

 14ـ  17

ــر ــداره  :املهــــ ــّده ومقــــ ، حــــ

ــاهرة   ــة  ي ظــ ــٌة فقهّيــ دراســ

 ارتفاع املهور

د. علي رضا 

 باريكلو
 الشيخ علي حمسن

 14ـ  17
ملهـــــر  ي احتديـــــد نصـــــاب 

ــالم ، دراســــــــــٌة  ي اإلســــــــ
 ـــ علي علي آباديد. 
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 ةاإلمكان واملشروعّي

 14ـ  17

ــارّي، ــة  الـــرحم اإلجيـ دراسـ

ــة    ــة والفقهّي ــة احلقوقّي احلال

ــ ــم  تاّتفاقّيــ ــتخدام رحــ ة اســ

 املرأة

د. فريبا حاجي 

 علي
 ـــ

16 
 قـراءةٌ  العائلـة؟  رّب هـو  ْنَم

 جديدة ةفقهّي

بد اهلل د. الشيخ ع

 ُأميدي فرد
 ـــ

16 
ــّق ــة اجلنســـّي احلـ ، للزوجـ

 ومواقف جاهاٌتاّت

الشيخ ذو الفقار 

 عواضة
 ـــ

13 

ــه    ــة  ي الفقـ ــرياث الزوجـ مـ

مقارنــة  دراســٌة، اجلعفــرّي

 بني الفقه والقانون

د. علي أكرب 

د. /فردأيزدي 

يد رضا الس

زاده  سليمان

جنفي/أ. حسني 

 كاويار

 ـــ

 21ـ  20

 ي املشـــــــــــــروع  قـــــــــــــراءٌة

ــدّي ــّي التجديـ ــل للسـ د فضـ

ــول اإلشــــــكاتات  اهلل حــــ

ــّي ــّيلة النفســــــــ ة لشخصــــــــ

ــالمّي ــا  ي اإلســـــ ة ودورهـــــ

 فإذكاء التخلُّ

أمحد حممد د. 

 اللوميي
 ـــ
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22 
الصداقة بني اجلنسـني  ي  

 ضوء القرآن الكريم

شيخ خالد ال

 الغفوري
 ـــ

27 

إرث الزوجـــة مـــن العقـــار، 

قـــــــراءٌة جديـــــــدة للـــــــنّص 

 القرآنّي

الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

24 

املخــــــــدَّرات: اســــــــتعماهلا 

ــرائم    ــا واجلــ ــار بهــ واتاّتجــ

املرتّتبـــــة عليهـــــا، دراســـــٌة 

 فقهّية استدتالّية

د. حممد جواد 

 سلمان 

الشيخ كاظم خلف 

 العزاوي

24 

العقاب البـدنّي لألطفـال،   

ـــ  ــٌة مقارنـ ــوء دراســ ة  ي ضــ

 الفقه والقانون

د. حممد رسول 

 
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/فقه العبادات

2 

ن، نقد ْيالقضاء عن الوالَد

ــاء    ــوب قضــــ ــة وجــــ نظرّيــــ

 الصالة على الولّي

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

6 

ــدايات   ــة وبـــــ ــم اهليئـــــ علـــــ

ــةٌ  ــهور، دراســــــــ  ي  الشــــــــ

 الشرعّية واألهّمّية والدور

د. حممد رضا 

براهيم إمام/أ. إ

 إبراهيمي

 ـــ

6 

ــل املدينـــــــة    ــات أهـــــ ميقـــــ

ــةٌ  ــة، دراسـ ــان التلبيـ  ومكـ

 فقهّية

السيد علي عّباس 

 املوسوّي
 ـــ

 رياض الفيليالشيخ أمحد الرعاية الصـّحّية والصـالة    3
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 ي األمــــــــاكن العاّمــــــــة، 

 فقهّية قراءٌة

 عابديين

 12ـ  11
 ْيإمامــــة املــــرأة  ي صــــالتَ 

 اجلمعة واجلماعة

الشيخ عبد اهلل 

 ُأميدي فرد
 ـــ

16 

، الطهـــــــارة  ي احلاجـــــــب

ــ ــفقه ٌةنظرّيـ  ةاســـتدتالّي ةّيـ

 جديدة

السيد حممد 

 حسني فضل اهلل
 ـــ

13 

، فقـــــه الســـــفر الشـــــرعّي

جديـــدة  ي املـــالك  ٌةنظرّيـــ

 واملعيار

السيد هداية اهلل 

 الطالقانّي
 اظم خلفالشيخ ك

13 

صــالة اجلماعـــة مــع أهـــل   

 ةفقهّي دراسٌة، السّنة

 

الشيخ حسن 

 ارالصّف
 ـــ

18 

ــوم  ــهر  املصـــ ــافر  ي شـــ ســـ

، دراســـــٌة فقهّيـــــة رمضـــــان

 استدتالّية

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/الفقه القرآنّي 

2 
جديـدة   فقه السفر، قراءٌة

  ي صالة املسافر وصيامه

الشيخ حممد 

قي الصاد

 الطهرانّي

 حيدر حّب اهلل

7 

4 

حّلّية ذبائح أهل الكتاب، 

ــة  قــــــراءٌة ــة للنظرّيــــ نقدّيــــ

املشهورة/القســـمان: األّول 

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ
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 والثاني

 12ـ  11

ــال  ي   ــاد والقتـــــــــ اجلهـــــــــ

 ي أهـــّم   القـــرآن، دراســـةٌ  

شـــــــــبهات املستشـــــــــرقني 

 وأجوبتها القرآنّية

د. كاظم قاضي 

زاده/د. حممد 

ي علي مهدو

راد/د. حممد علي 

لساني 

فشاركي/أ. علي 

 رضا حسين

 ـــ

 14ـ  17
ــد الشــيعة   ، فقــه القــرآن عن

 دراسٌة تارخيّية مقارنة

حممد الشيخ د. 

 ديُبيٍْفاكر َم
 الشيخ علي قازان

13 

ــرآن   ــرأة  ي القــ ــرب املــ ضــ

ــ دراســٌة، الكــريم عة موسَّ

 ات ي املواقف والنظرّي

الشيخ مسعود 

 إمامي
 نظرية غالب

27 

ث الزوجـــة مـــن العقـــار، إر

قـــــــراءٌة جديـــــــدة للـــــــنّص 

 القرآنّي

الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/الفقه املقارن )بني املذاهب أو بني الفقه والقانون(

7 

 اتاحتفاتات الدينّية، حبٌث

ــارن  ي   ــتدتالّي مقـــــــ اســـــــ

 الشرعّية واألحكام

د. علي أصغر 

 رضواني
 ـــ

7 

ــلم   ــة اإلرث بـــني املسـ عالقـ

فقهّيـة   الكافر، معاجلـةٌ و

مقارنة على ضوء املـذاهب  

الشيخ جعفر 

 السبحاني
 ـــ
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 اإلسالمّية

7 
ــةٌ  ــدماغّي، دراسـ ــوت الـ  املـ

 فقهّية استدتالّية مقارنة

طليع الشيخ 

 محدان
 ـــ

7 

انتقال ملكّيـة األرض مـن   

 املسلم إىل الذّمي، دراسـةٌ 

علـــى ضـــوء فقـــه املـــذاهب 

 اإلسالمّية

د. عبد األمري 

 اهدكاظم ز
 ـــ

4 

ــأمني،   التكتُّـــــــــف والتـــــــ

اســتدتالّية مقارنــة    دراســٌة

 على املذاهب اإلسالمّية

أ. د. حممد رضا 

 رضوان طلب
 ـــ

2 

ــةٌ   ــذكر، دراســـ ــوغ الـــ  بلـــ

اســــــــتدتالّية مقارنــــــــة  ي  

عالمــــــات البلــــــوغ عنــــــد   

 املذاهب اإلسالمّية

الشيخ حسن 

 حسني البشريي
 ـــ

2 

ــة  ي الفقــه   الســجون املدنّي

الــــديون  والقــــانون، أزمــــة

ــامالت   ــتحّقة  ي املعـــ املســـ

 ...التجارّية و

 ـــ د. علي علي آبادي

6 

ــه التــــارخيّي والفقــــه   الفقــ

تطبيقّية  املقاصدّي، قراءٌة

مقارنـــــــة  ي مشـــــــروعات  

 الوقف اإلسالمّي

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

ــتوريّ  3 ــه الدســـــــ  ـــبد األمري أ. د. ع ي  الفقـــــــ
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 دراسـةٌ اتاجتهاد الشـيعّي،  

 مقارنة ةرّيتطوُّ

 كاظم زاهد

3 

مبــدأ منــع اســتغالل احلــّق  

ــالمّية،   ــريعة اإلســ  ي الشــ

ــنظرٌي فقهـــــّي وقـــــانونّي    تـــ

 مقارن

 ـــ د. علي آبادي

 12ـ  11

 الطفـــــل، دراســـــٌة حقـــــوق

مقارنـــــــة بـــــــني اإلســـــــالم 

ــام  ــدة عـــــــ  1989ومعاهـــــــ

 الدولّية

د. علي رضا 

 باريكلو
 ـــ

 14ـ  17

ــارّي، ــة  الـــرحم اإلجيـ دراسـ

ــة احل ــة  احلال ــة والفقهّي قوقّي

ــ ــم  تاّتفاقّيــ ــتخدام رحــ ة اســ

 املرأة

د. فريبا حاجي 

 علي
 ـــ

12 

16 

الغـــروب الشـــرعّي، دراســـٌة 

اســــــــــتدتالّية مقارنــــــــــة  ي 

التحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــمان: األّول  والضبط/القســـ

 والثاني

السيد عّباس 

 جنيب خلف
 ـــ

16 

ــيد ــروف السـ ــيّن معـ  احلسـ

ــ ــد ةونظرّيـــ ــٌث، العقـــ  حبـــ

 ةاملدنّي القوانني مع مقارن

 ـــ د. حسن عواضة

ــه    13 ــة  ي الفقـ ــرياث الزوجـ  ـــد. علي أكرب مـ
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مقارنــة  دراســٌة، اجلعفــرّي

 بني الفقه والقانون

د. /فردأيزدي 

السيد رضا 

زاده  سليمان

جنفي/أ. حسني 

 كاويار

 العلوم الشرعّية الدراسات الفقهّية/تاريخ الفقه و

4 

دراسات الشريعة مـن فقـه   

ــه  ــد إىل فقـــــــــــ املقاصـــــــــــ

 تارخيّية القواعد، مطالعٌة

السيد منذر 

 احلكيم
 ـــ

4 

ر الفقـــــه السياســـــّي تطـــــوُّ

إىل  الشـــــــــيعّي، مـــــــــدخٌل

ــم واإلدارة   ــة احلكــ دراســ

 عند الشهيد الصدر

 ـــ أ. سرمد الطائّي

 12ـ  11

دور الشـــــيخ الطوســـــّي  ي 

ر لتطــوُّالنهضــة العلّميــة، ا 

 الفقهّي أمنوذجًا

د. زهراء رضا زاده 

 العسكرّي
 ـــ

24 

تــاريخ التشــريع اإلســالمّي  

 رىيــةٌ : للــدكتور الفضــليّ 

مغــــايرة لنشــــأة املــــذاهب   

 ي  وحبــــــــــٌث ،الفقهّيــــــــــة

 مراحل الفقه اإلمامّي

حسني منصور 

 الشيخ
 ـــ

 حبوث فقهّية متفّرقة

13 
ــرُّ ف اإلنســــــان حــــــّق تصــــ

 دراسـةٌ ، جبسده وأعضائه
 ـــ د. حسني شفيعي
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 موقـــــــــــف الشـــــــــــريعة  ي

 ةاإلسالمّي

27 
آلــــة الــــذبح، مطالعــــٌة  ي    

 األحاديث واملوقف الفقهّي

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

 علم أصول الفقه اإلسالمّي

1 
ــد  ي   ــاد والتجديــــ اتاجتهــــ

 الفقه اإلسالمّي

الشيخ حسن 

 الصّفار
 ـــ

1 

ثابـــت واملتغيِّـــر  ي الفقـــه ال

ــراءةٌ    ي اإلســــــــالمّي، قــــــ

جهــــود التّيــــار النهضــــوّي: 

اخلمـــييّن، الطباطبـــائّي،  

 الصدر

د محالشيخ أ

 مبّلغي
 ـــ

1 

 اجتهـــاد الرســـول، قــــراءةٌ  

نقدّيـــــــــــــة  ي األســـــــــــــس 

 ناتواملكوِّ

د. علي أصغر 

 رضواني
 ـــ

1 

التأسـيس القرآنـّي حلّجّيـة    

 الســـــّنة النبوّيـــــة، قــــــراءةٌ  

 وتقويم

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

1 
ــداع األصــو   لّي مظــاهر اإلب

  ي فكر اإلمام اخلوئّي

الشيخ حممد 

 اضإسحاق الفّي
 ـــ

1 

نظرّية اإلمجاع  ي الفكر 

األصولّي، نقـد املنطلقـات   

 النصّية املشرعنة

الشيخ جعفر 

 السبحاني
 ـــ
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2 

قواعـــــــد فقـــــــه املســـــــائل 

ــةٌ  ــتحدثة، حماولـــــــ  املســـــــ

 تاكتشاف املنهج

السيد علي عّباس 

 املوسوّي
 ـــ

2 

ــه اإلســالمّي،    أصــول الفق

خلفّيــــــــات النشــــــــوء وأّول 

 ناتاملدوَّ

السيد مشتاق 

 احللو
 ـــ

2 

ــر   ــة املعاصــــ ــم الدتالــــ علــــ

ومباحـــــــــث األلفـــــــــاظ  ي 

أّولّيـة   أصول الفقه، قـراءةٌ 

مقارنــــــــة علــــــــى ضــــــــوء   

 اهلرمنوطيقا التوحيدّية

د. حممد علي 

 احلسييّن
 ـــ

7 

ثوابـــت الفقـــه ومتغيِّراتـــه، 

 ي فكــر الشــهيد   دراســٌة

 حممد باقر الصدر

حتسني الشيخ 

 البدري
 ـــ

7 

اتاجتهـــــاد الفقهــــــّي بــــــني  

ــة   ــة حّجّيـ اتانســـداد ونظرّيـ

 خرب الواحد

د. حممد رضا 

 رضوان طلب
 ـــ

4 

أصـــــول الفقـــــه ومنــــــاهج   

اتاجتهـــاد عنـــد اإلمامّيـــة،  

مــــــع الــــــدكتور  وقفــــــاٌت

 أمحد الريسوني

الشيخ جعفر 

 السبحاني
 ـــ

4 
ــانّي  ي   ــدور الزمكــــــ الــــــ

 اتاجتهــاد الفقهــّي، قـــراءةٌ  

الشيخ أمحد 

 مبّلغي
 ـــ
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 ّية اإلمام اخلمييّن ي نظر

4 

دراسات الشريعة مـن فقـه   

ــه  ــد إىل فقـــــــــــ املقاصـــــــــــ

 تارخيّية القواعد، مطالعٌة

السيد منذر 

 احلكيم
 ـــ

4 

نظرّية التعليـل التشـريعّي،   

 ْيعلـــى ضـــوء علَمـــ دراســـٌة

الكــــــــــــــالم والفقـــــــــــــــه  

 اإلسالمّيني

 ـــ الشيخ أمني سعد

4 

العقالنّيـــــــــــة العلمانّيـــــــــــة 

 قالنّية الفقهّية، قـراءةٌ والع

 تقوميّية مقارنة

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حيدر حّب اهلل

2 

حّجّيــــة التقريــــر النبــــوّي، 

اسـتدتالّية  ي ضـوء    دراسٌة

 أصول الفقه اإلسالمّي

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

2 
مقاصد الشريعة ومصاحل 

 األحكام  ي فقه اإلمامّية

د. السيد علي 

رضا الصدر 

 احلسييّن

 ـــ

2 
، اتاجتهــــاد عنــــد الشــــيعة 

 اإلشكالّيات والتحّديات
 ـــ حييى حممدد. 

2 

تأســـــيس أصـــــول الفقـــــه   

ــراءةٌ   ي  اإلســــــــالمّي، قــــــ

 جتربة اإلمام الشافعّي

السيد مشتاق 

 احللو
 ـــ

 ق احللومشتاالشيخ مهدي اتاجتهــــــــــاد اإلســــــــــالمّي  6
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ــراءةٌ   ــرات املمارســة، ق  وثغ

ــاد   ي آفــــــــــــات اتاجتهــــــــــ

 وإشكالّياته املعاصرة

 مهريزي

3 

بـني األحادّيـة    التشريع حّق

ــنيّب    ــل الـــ والتعّددّيـــــة، هـــ

ــت مشــرِّعون أم    وأهــل البي

 مبلِّغون؟

ميدي ُأعبد اهلل . د

 فرد
 ـــ

3 

8 

أصـــول الفقــــه اإلســــالمّي  

ــافعّي،   ــام الشـــ بعـــــد اإلمـــ

ر  ي التطـــــــــــــوُّ دراســـــــــــــٌة

ــوُّ تات والتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملناهج/القســــمان: األّول 

 والثاني

 ـــ أ. مشتاق احللو

 12ـ  11

تصنيف األفعال اللسانّية، 

بــــني الفلســـــفة التحليلّيـــــة  

 وعلم أصول الفقه

د. حممد علي عبد 

 اللهي
 ـــ

 14ـ  17

فون الـدينّيون وحتـديث   املثقَّ

أم  الفقه علـٌم دنيـويّ   ،الفقه

 ؟أخروّي

مسعود الشيخ 

 إمامي
 يوصاحل البدرا

 14ـ  17

ــ ــنباط منهاجّيــــــــ ة اتاستـــــــــ

، بــــــني املذهبّيــــــة الفقهــــــّي

 مّيةواإلسال

الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

ــة اتاســـــــتقراء  ي   14ـ  17  ـــ د. احلسان شهيدمكانـــــ
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ــاد اإلســــــــالمّي،  اتاجتهــــــ

 أصولّية مقاربٌة

 14ـ  17

ــالم    ــم الكــ ــاد وعلــ اتاجتهــ

تـأثري  اإلسالمّي، دراسٌة  ي 

ــاتال ــ نظرّيـــ ة  ي الكالمّيـــ

 أصول الفقه

سعيد الشيخ 

 ضيائي فر
 حسن مطر اهلامشي

 14ـ  17

نقـــد  ،الواحـــد ربة خـــّيـــحّج

اتاســــــــــــتدتال بالســــــــــــرية 

 العقالئّية

د. حممد رسول 

 
 ـــ

 علم أصول الفقه 14ـ  17
الشيخ حممد رضا 

 املظفَّر

تـنظيم وإعداد: أ. د. 

عبد األمري كاظم 

 زاهد

12 

منــــاطق الفــــراغ التشــــريعّي 

عنـد العاّلمـة حممـد مهــدي    

 مشس الدين

الشيخ حممد 

 النّجار
 ـــ

12 

ديـــد  ي املـــنهج مســـرية التج

ــٌة  ي   ــولّي، مطالعــــــ األصــــــ

 جتربة العاّلمة الفضلّي

الشيخ رياض 

 السليم
 ـــ

16 

، الـنصّ  وقراءة اللغة رتطوُّ

 اتاجتهــاد ضــوء  ي مقاربــة

 اإلسالمّي األصولّي

حوار مع: الشيخ 

 حممد السند
 ـــ

16 
 للـــــنّص التـــــأويلّي الفهـــــم

 الرابعة ةاملاّد)، الدستورّي

أ. عبد العالي 

 العبدوني
 ـــ
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 (اإليرانّي الدستور من

13 
رات املـربِّ ، ّياتاجتهاد السّن

 واألزمات
 ـــ د. حييى حممد

18 
ــه  ــفة الفقـ ــكالّي، فلسـ ة إشـ

 التكويناإلدراك و

عبد األمري  د. أ.

 كاظم زاهد
 ـــ

19 

ــ ــرآن  ي مرجعّيـــــــــ ة القـــــــــ

ــيّ  ــتنباط الفقهـ ــد  اتاسـ عنـ

 العاّلمة فضل اهلل

الشيخ علي حسن 

 غلوم علي
 ـــ

 21ـ  20

 نظرة  ي املنهج اتاجتهـاديّ 

ــدِّ  ــه اجملـــ ــع للفقيـــ د املرجـــ

حممد حسني فضل  السيد

 اهلل

لسيد جعفر ا

حممد حسني 

 فضل اهلل

 ـــ

 21ـ  20

ــرآن  ي جعّيـــــــــــمر ة القـــــــــ

حمــــــــــاوتات : اتاجتهــــــــــاد

للتأصيل والتعميق، السيد 

 فضل اهلل منوذجًا

سيد حممد ال

 احلسييّن
 ـــ

 21ـ  20

فقــــه ة القــــرآن  ي مرجعّيــــ

تطبيقــات القواعــد املــرأة، 

مـة فضـل   ة عنـد العالّ العاّم

 اهلل

ار شيخ ظاهر جّبال

 عبيد
 ـــ

 21ـ  20

نظرّيـــــــــــــــة اتاجتهـــــــــــــــاد 

 ي  اجلمـــــــاعّي، دراســـــــةٌ 

 ألصول والسياقاتا

حممد أدييب  د.

مرتضى /أ. مهر

زي ْرشاَوِك

 ولداني

 ـــ
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22 
ــاد ــة  دراســٌة، اتاجته مقارن

  ي املفهوم واملصطلح

د سيد مهنَّال

مصطفى مجال 

 الدين

 ـــ

27 
قــوانني الفهــم اتاجتمــاعّي   

 للنّص وجدلّية صنع املنهج

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

27 

أصــــــول الفقــــــه وتطـــــــوُّر   

ــ ــة  ي فكـــــــ رة العقالنّيـــــــ

 اجملال اإلسالمّي

 ـــ د. زكي امليالد

27 

آثار املنطق والفلسفة علـى  

ــاريف   ــه، التعـ ــول الفقـ أصـ

ــول   ــة وتعريـــف أصـ املنطقّيـ

 الفقه وموضوعه

الشيخ ضياء الدين 

 احملمودي
 ـــ

24 

ــة التكليـــــــــف  ي  نظرّيـــــــ

ــراءٌة   ــّي، قـ ــوُّر القرآنـ التصـ

  ي قصدّية النّص

 

أ. د. عبد األمري 

 زاهدكاظم 
 ـــ

24 
منهجّيــــــة اتاســــــتنباط  ي   

 املدرسة الفقهّية اإلمامّية

منذر  السيد

 السيداحلكيم/

حممد حسن 

 احلكيم

 ـــ

24 

مــــــــــــــــن  شبســــــــــــــــرتي...

اهلرمنوطيقـــــــــــــــــــــــــــا إىل 

 /القسم األّولاألنسنة

 ـــ أ. عماد اهلاللي
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24 
ــد    ــرف  ي حتديـ ــع العـ موقـ

 املوضوعات الفقهّية

د. الشيخ علي 

مظهر 

قراملكي/أ. 

 قدرتي فاطمة

 حسن علي مطر

 دراسات  ي السّنة واحلديث الشريف

1 
عنـد   أزمة احلديث النبوّي

 ةهل السّنأ
 ـــ حييى حممدد. 

1 

التأسـيس القرآنـّي حلّجّيـة    

 الســـــّنة النبوّيـــــة، قــــــراءةٌ  

 وتقويم

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

2 
ــة   ــيخ الروايـ ــييّن، شـ الكلـ

 وإمام احملدِّثني

أ. حسن إبراهيم 

 زاده
 باقر منال

2 

 تفســـــري القّمـــــّي، دراســـــٌة

ــم    ــوء علــ ــى ضــ ــة علــ علمّيــ

 الرجال واحلديث

الشيخ حممود 

 هيدوس
 ـــ

7 

 :احلــــديث عنــــد الشــــيعة  

ــوُّ ــارخيّي، التطـــــــــ ر التـــــــــ

 اإلشكالّيات، واملواقف

 ـــ د. حييى حممد

2 

تــــــاريخ احلــــــديث عنـــــــد   

 ي  املســـــــــلمني، قـــــــــراءةٌ  

 «تدوين احلديث»كتاب 

 نالشيخ علي قازا أ. محيد باقري

2 
حّجّيــــة التقريــــر النبــــوّي، 

اسـتدتالّية  ي ضـوء    دراسٌة

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ
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 أصول الفقه اإلسالمّي

 10ـ  9

حكــم اتاغتيــال  ي الفقــه  

 ي  اإلســـــــالمّي، دراســـــــٌة

د ْيــــــاإلميــــــان َق»حــــــديث 

 «كْتالَف

الشيخ اجتبى 

 احملمودي
 ـــ

 12ـ  11

حضور الـرتاث الشـيعّي  ي   

ــة  ي  ــات احلديثّيـــ  الدراســـ

 تركيا

أ. د. حممد خريي 

 قري باش أوغلو
 ـــ

13 

، فة للتطـرُّ األسس الدينيّـ 

ــراءٌة ــ قــ ــديث نقدّيــ ة  ي حــ

 الفرقة الناجية

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

13 

18 

19 

ــ األخبــار »ة كتــاب منهجّي

ــة ــّد، «الدخيلـــ مات  ي مقـــ

ــباب   ــول أســـ التحقيـــــق حـــ

ــعف الروايــــة ومعــــايري    ضــ

تنقيحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 قســــــام: األ/وتصــــــحيحها 

 والثاني والثالث لاألّو

أ. عبد املهدي 

 جاللي
 بنظرية غاّل

19 

، علـــــم الرجـــــال الشـــــيعّي

إىل مراحـــــــــــل   مـــــــــــدخٌل

 تكوينه وانطالقته 

 جواد سيحي اجيد معارف .د

 شخصّيات وفقهاء: العاّلمة حممد حسني فضل اهلل

ــ 19 ــرآن  ي مرجعّيـــــــــ  ـــن الشيخ علي حسة القـــــــــ
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ــيّ  ــتنباط الفقهـ ــد  اتاسـ عنـ

 العاّلمة فضل اهلل

 غلوم علي

19 

، العاّلمـــــــــة فضـــــــــل اهلل  

علـى أزمتـه املدّويـة     إطاللٌة

وعالقاتــــــــــــــه بــــــــــــــإيران 

  واملرجعّيات الدينّية

د. حسام الدين 

 /د. الشيخآشنا

حممد رضا 

حممد /أ. زائري

 مهدي شريعتمدار

 اقحممد عبد الرّز

19 

ــل    ــل اهلل رجـ ــة فضـ العاّلمـ

ــب ــٌة، التقريــ ــى  إطاللــ علــ

رىاه  ي مشـــــروع الوحـــــدة 

 ة سالمّياإل

. قدرة اهلل علي أ

 زادة
 قاحممد عبد الرّز

19 

ــّي  الفكــــــــــــر السياســــــــــ

ــراءةٌ   ي  اإلســــــــالمّي، قــــــ

ــة   ــات العاّلمــ ــل نظرّيــ فضــ

  اهلل

 حسن مطر اجيد مراديأ. 

19 
 تفسرٌي ،«من وحي القرآن»

  ةذو نزعة واقعّي اجتماعّي
 حسن علي حسن حامد شيفاأ. 

19 

 21ـ  20

ــ ة احلركّيــــــوة اتاجتهادّيــــ

ــ ، فضــل اهلل مــةد العاّلعن

القضــــــــــايا  ي  مطالعــــــــــٌة

ــ ة الفكرّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/القســمان: األّول املعاصرة

 والثاني

 ـــ نبيل علي صاحلأ. 
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19 

ة  ي مواجهــة حركــة النبــّو

ــراف ــراءٌة ،اتاحنــــــ   ي قــــــ

د للســـيّ  ّينهج التفســـرياملـــ

 فضل اهلل

 ـــ برير السادةأ. 

 21ـ  20

  ي املنهج اتاجتهـاديّ  نظرٌة

ــدِّ  ــه اجملـــ ــع د املللفقيـــ رجـــ

حممد حسني فضل  السيد

 اهلل

لسيد جعفر ا

حممد حسني 

 فضل اهلل

 ـــ

 21ـ  20

ــ ــرآن  ي مرجعّيـــــــــ ة القـــــــــ

حمــــــــــاوتات : اتاجتهــــــــــاد

 السيدللتأصيل والتعميق، 

 فضل اهلل منوذجًا

سيد حممد ال

 احلسييّن
 ـــ

 21ـ  20

 ي املشـــــــــــــروع  قـــــــــــــراءٌة

ــدّي ــّي التجديـ ــل للسـ د فضـ

ــول اإلشــــــكاتات  اهلل حــــ

ــّي ــّيلة النفســــــــ ة لشخصــــــــ

ــالمّي ــا  ي اإلســـــ ة ودورهـــــ

 فإذكاء التخلُّ

أمحد حممد د. 

 اللوميي
 ـــ

 21ـ  20

ــة بــــــني  ــة الدينّيــــ  املرجعّيــــ

ــع ــدّي الواقــــــــــــ  التقليــــــــــــ

ــات املأسســـــــة،  وطموحـــــ

 اهلل العاّلمـــــــــــة فضـــــــــــل 

 أمنوذجًا

 ـــ مزاحم أ. هيثم

 21ـ  20

فقــــه ة القــــرآن  ي مرجعّيــــ

تطبيقــات القواعــد املــرأة، 

مـة فضـل   ة عنـد العالّ العاّم

ار شيخ ظاهر جّبال

 عبيد
 ـــ
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 هللا

 21ـ  20

ــيّ  ــنهج البحثـــ ــل  املـــ والعقـــ

ــادّي ــد العاّل اتاجتهـ ــة عنـ مـ

ة حتليلّي دراسٌة، فضل اهلل

 لبحوثه  ي اإلرث أمنوذجًا

لشيخ خالد ا

 الغفوري
 ـــ

 21ـ  20

ــل   ــد  ي العمـــــــــ التجديـــــــــ

مــن » ي  قــراءٌة، التفســريّي

 «وحي القرآن

أمني حسني أ. 

 
 اقحممد عبد الرّز

 21ـ  20

املــرأة عنــد العاّلمــة فضــل  

ــراءٌة ــأمُّ» ي  اهلل، قــ الت تــ

 «ة حول املرأةإسالمّي

 ـــ سلمان العيد أ.

 21ـ  20

ــانإاملـــرأة  ــٌة، نسـ  ي  دراسـ

مة ة املرأة عند العاّلإنسانّي

 فضل اهلل

 ـــ عماد اهلاللي أ.

 21ـ  20
مقــاييس  عــامل ديــن بكــّل

 الكمال ومواصفاته 

الشيخ أمحد 

 عابديين
 بنظرية غاّل

 21ـ  20

، ×ن بــــن علــــيّ  احملسِّــــ 

الســــؤال التــــارخيّي حــــول  

  الوجود واإلسقاط

حممد اهلل  د.

 أكربي
 حسن علي مطر

 21ـ  20

ــكيك  ي   ــاذا التشــــــــ ملــــــــ

احلقــــــائق التارخيّيــــــة؟!،  

ــراءٌة ــة   قـــ ــة  ي مقالـــ نقدّيـــ

سيد حممد ال

 اليزدّي النجفّي

السيد حسن علي 

 البصرّي
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 « ×احملسِّن بن علّي»

 21ـ  20

ــامل  ، جولــٌةة الرشــيدةرجعّي

 فضــل اهلل السـيد  ي حيـاة  

ــة   ــه الفكرّيـــــــــ وأعمالـــــــــ

 والسياسّية واخلريّية

الشيخ حممد 

 عّباس دهيين
 ـــ

 شخصّيات وفقهاء

7 

ثوابـــت الفقـــه ومتغيِّراتـــه، 

 ي فكــر الشــهيد   دراســٌة

 حممد باقر الصدر

الشيخ حتسني 

 البدري
 ـــ

4 

ــانّي  ي   ــدور الزمكــــــ الــــــ

 قهــّي، قـــراءةٌ اتاجتهــاد الف 

  ي نظرّية اإلمام اخلمييّن

الشيخ أمحد 

 مبّلغي
 ـــ

2 

ــال اإلصـــــــــــــــالح   رجـــــــــــــ

 ي حيـاة   والتجديد، قـراءةٌ 

الشـــــــــيخ جـــــــــاد احلـــــــــّق 

 ...وإجنازاته الفكرّية و

 حممد عبد الرّزاق أ. حممد نوري

6 

اإلمام حممد باقر الصـدر  

 ي حوار تارخيّي، التجربة 

 ـ السياسة ـ املرجعّية..

 السيدحوار مع: 

حممود اهلامشي 

 الشاهرودّي

 أمحد أبو زيد

8 

 انفتاح اتاجتهاد اإلسـالميّ 

ــديث ــر احلــــــ ،  ي العصــــــ

 خامتي و العّوا أمنوذجًا

 ـــ د. علي الضيقة
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 12ـ  11

ــ ــتاذ املطهَّــــــــــ  :رياألســــــــــ

الشخصـــــــّية، املبـــــــادئ،  

 واملنهج الفقهّي

 ـــ د. اجتبى إهليان

 12ـ  11

الشـــــيخ حممـــــد  العاّلمـــــة

 ي  دراسـةٌ ، هادي معرفـت 

 منهجه ونظرّياته الفقهّية

الشيخ رضا حّق 

 

اس الشيخ حممد عّب

 دهيين

 12ـ  11
الشيخ حممد رضا املظفَّـر  

 وآراء صرحية

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

 12ـ  11

دور الشـــــيخ الطوســـــّي  ي 

النهضــة العلّميــة، التطــّور   

 الفقهّي أمنوذجًا

د. زهراء رضا زاده 

 العسكرّي
 ـــ

12 

منــــاطق الفــــراغ التشــــريعّي 

عنـد العاّلمـة حممـد مهــدي    

 مشس الدين

الشيخ حممد 

 النّجار
 ـــ

16 

ــيد ــروف السـ ــيّن معـ  احلسـ

ــ ــد ةونظرّيـــ ــٌث، العقـــ  حبـــ

 ةاملدنّي القوانني مع مقارن

 ـــ د. حسن عواضة
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13 

18 

19 

ل الـــرمحن  ي ة فضــ نظرّيــ 

 مطالعـةٌ ، اتاجتهاد الـديينّ 

 لاألّو قســــــــــــــام: األد/ونق

 والثاني والثالث

د. الشيخ حممد 

 جعفر علمي
 صاحل البدراوي

19 

ــدين والسياســة  ي   ّتا حــاد ال

نظرة ، احلكومة الصاحلة

 عاّمـة علـى الـدور السياسـيّ    

ــدييّن ــام  والــــــــــــــ لإلمــــــــــــــ

 &اخلمييّن

د. السيد حممد 

 ُمقيمي
 ـــ

 وقضاياها احلوزة العلمّية

7 

املرجعّية الدينّية  ي الرتاث 

ــراءةٌ   ي  اإلســــــــالمّي، قــــــ

ــوعة الوثائقّيـــــــــة  » املوســـــــ

 ..«.الكربى

 علي الوردّي أ. حممد نوري

4 

ــني   ــه اإلســــــالمّي بــــ الفقــــ

 ة، دراسٌةالتحجُّر والفاعلّي

علـــى ضـــوء العالقـــة بـــني    

 الفقيه والسلطان

 ـــ د. موسى فرح

2 

ــاوى الدينّيـــــة، بـــــني    الفتـــ

شــريعة وصــعوبة  مساحــة ال

 الفقه اإلسالمّي

أ. إبراهيم منهاج 

 دشيت
 منال باقر

 12ـ  11
ــتقبل املرجعّيــــــــــــة   مســــــــــ

ــة   ــن املركزّيـ ــيعّية، مـ الشـ

السيد حممد علي 

 أيازي
 حسن مطر اهلامشّي
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 إىل شورى املرجعّية

 12ـ  11

اإلخفاقـــات  ي الدراســـات 

ــة ــباب،  :الفقهّيــــــــ األســــــــ

 العوامل، واملعاجلات

 ـــ أ. خمتار األسدّي

 14ـ  17

12 

16 

احلوزة العلمّيـة: مشـاكل،   

معّوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، 

ومقرتحات/احللقـــــــــــــــات: 

 األوىل والثانية والثالثة

الشيخ حممد تقي 

 مصباح اليزدّي
 صاحل البدراوي

 14ـ  17

ــاق   ــة وآفــــ ــوزة الدينّيــــ احلــــ

البحــث العلمــّي، دراســٌة  ي  

 املعّوقات واملشكالت

السيد حسن 

 إسالمي
 صاحل البدراوي

13 

ــاد  ، والتجديــــــــداتاجتهــــــ

ل وحاجات ضرورات التحوُّ

 التغيري

الشيخ حممد 

 اتيإبراهيم جّن
 صاحل البدراوي

18 

ــوم  ــهر  املصـــ ــافر  ي شـــ ســـ

، دراســـــٌة فقهّيـــــة رمضـــــان

 استدتالّية

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

 21ـ  20

ــة بــــــني  ــة الدينّيــــ  املرجعّيــــ

ــع ــدّي الواقــــــــــــ  التقليــــــــــــ

ــات املأسســـــــة،  وطموحـــــ

 اهلل العاّلمـــــــــــة فضـــــــــــل 

 أمنوذجًا

 ـــ مزاحم يثمأ. ه
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 21ـ  20

ــامل  ، جولــٌةة الرشــيدةرجعّي

 فضــل اهلل السـيد  ي حيـاة  

ــة   ــه الفكرّيـــــــــ وأعمالـــــــــ

 والسياسّية واخلريّية

الشيخ حممد 

 عّباس دهيين
 ـــ

22 

ة واتاجتهاد ة الدينّياملرجعّي

ــر ــواٌر، املعاصـــــ ــع  حـــــ مـــــ

ــة العاّل ــيدمــ ــال  الســ كمــ

 احليدرّي

أعّد احلوار 

عماد  أ.وأجراه: 

 اهلاللّي

 ـــ

 قراءات  ي كتب وأعمال فكرّية

2 

 تفســـــري القّمـــــّي، دراســـــٌة

ــم    ــوء علــ ــى ضــ ــة علــ علمّيــ

 الرجال واحلديث

الشيخ حممود 

 هيدوس
 ـــ

7 

املرجعّية الدينّية  ي الرتاث 

ــراءةٌ   ي  اإلســــــــالمّي، قــــــ

ــوعة الوثائقّيـــــــــة  » املوســـــــ

 «.الكربى..

 علي الوردّي أ. حممد نوري

4 

فقه العقود، بـني الشـريعة   

ة والقــــــــــانون اإلســــــــــالمّي

 الوضعّي

الشيخ قاسم 

 اإلبراهيمي
 ـــ

2 

تــــــاريخ احلــــــديث عنـــــــد   

 ي  املســـــــــلمني، قـــــــــراءةٌ  

 «تدوين احلديث»كتاب 

 الشيخ علي قازان أ. محيد باقري

2 

 ي  اتاقتصـــــاد اإلســـــالمّي

الدراســــــــــات الشــــــــــيعّية  

ــرٌ  ــرة، تقريـــ ــن  املعاصـــ عـــ

إعداد: مركز 

فة حبوث الثقا

والفكر 

 علي الوردّي
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 101 االجتهاد والتجديد

مركــــز حبــــوث الثقافـــــة   

 والفكر اإلسالمّي

 اإلسالمّي

6 

ــام    ــل وأحكـــ ــه الطفـــ فقـــ

 ي  األوتاد، قــــــــــــــــــــــــراءٌة

ــام » موســـــــــــوعة أحكـــــــــ

 «األطفال وأدّلتها

الشيخ قدرت اهلل 

 األنصارّي
 عقيل البندر

3 

ــة   ــة لفريضـ ــراءة الغربّيـ القـ

األمر باملعروف والنهي عن 

ــر   ــر  ي الفكــــــــ املنكــــــــ

 اإلسالمّي

 عقيل البندر أ. حمسن رجيب

8 

ــاد  ــالمّياتاجتهـ ــني  اإلسـ بـ

 قراءٌة، الركود واتانبعاث

 اتي ي جتربة الشيخ اجلّن

بو القاسم أ. أ

 آرزومندي
 عقيل البندر

 10ـ  9

مــع الــدكتور قلعــه جــي  ي  

موسوعة )فقه علـّي بـن أبـي    

 طالب(

خالد الشيخ 

 الغفوري
 ـــ

 12ـ  11

التقعيد الفقهّي  ي الـرتاث  

 ي كتاب  اإلمامّي، قراءٌة

 «ةالقواعد الفقهّي»

د. الشيخ حممد 

 رمحاني
 صاحل البدراوي

12 

جتديد املناهج التعليمّيـة  ي  

احلـــوزات الدينّيـــة، دراســـٌة 

ــ   دروس متهيدّيـة  »منهاجّية ل

 « ي الفقه اتاستدتالّي

خالد الشيخ 

 الغفوري
 ـــ

16 
ــار الفقـــــه أصـــــول ن، املقـــ

ــٌة ــاب   جولــ ــة  ي كتــ نقدّيــ

الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ
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  ي املقـــارن الفقـــه صـــولأ»

 «فيه نّص تا ما

13 

18 

19 

ــ األخبــار »ة كتــاب منهجّي

ــة ــّد، «الدخيلـــ مات  ي مقـــ

ــباب   ــول أســـ التحقيـــــق حـــ

ــعف الروايــــة ومعــــايري    ضــ

تنقيحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 قســــــام: األ/وتصــــــحيحها 

 والثاني والثالث لاألّو

أ. عبد املهدي 

 جاللي
 بنظرية غاّل

 21ـ  20
، «اآلراء الفقهية»موسوعة 

  ي املنهج ونقد عرٌض

أمحد بن الشيخ 

ار اجلّب عبد

 السمّين

 ـــ

22 

ــه األئّمــــ  ــٌة ،^ةفقــ  جولــ

ة  ي كتــــــاب استعراضــــــّي

 «×فقه اإلمام علّي»

شيخ صفاء ال

 الدين اخلزرجّي
 ـــ

27 

وتاية الفقيـه بـني التجديـد    

الكالمــــــــّي والفقهــــــــّي، 

مداخلــــــــٌة نقدّيــــــــة مــــــــع   

عمــــران مســــيح  الكاتــــب

 نّزال

  الشيخ صفاء

 الدين اخلزرجي
 ـــ

24 

اإلصالح » ي كتاب  قراءٌة

اجلـــــــذرّي: األخالقّيـــــــات 

 «اإلسالمّية والتحرُّر

 ـــ . هيثم مزاحمد
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 االشرتاك السنوي

 )خالصة أجور الربيد(دوالر  011للمؤسسات دوالر     011لألفراد سائر الدول: 

 

 مثن النسخة 

 ل.ل  2000لبنان ل.س  120سوريا دينار  2,2األردن دينار  7الكويت 

 دينار  7000العراق درهمًا  70اإلمارات العربية دينار  7البحرين 70قطر 

جنيهات  3مصر رياتًا  400اليمن ريال  7عمان رياتًا  70السعودية ياتًا ر

 دينار  200السودان شلنًا  120الصومال دنانري  2ليبيا دينارًا  70اجلزائر

 دينار  7تونس درهمًا  70املغرب أوقية  200موريتانيا لرية  20000تركيا

 جنيهات  2قربصدوتار. 10ول األخرى أمريكا وأوروبا وسائر الد 
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