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 اإلسالمّيةدور اإلعالم يف العالقات بني املذاهب 

 

 

حديثنا سيكون عن التقريب بني املذاهب، أو التعارف بني املذاهب، أو الوحدة 

أو التكامل أو التنّوع. مصطلحاٌت كثرية وقع فيها جدل. وأّي مصطلح خنتاره فال ضري 

تقرييب يف التقريب فيه من حيث املبدأ، فما أريده هنا هو الكالم عن دور اإلعالم ال

بني املذاهب اإلسالمّية. فهذا التقريب له أوجٌه كثرية؛ فهناك التقريب يف جانبه 

النظري على مستوى االجتهاد الفكري، وهو ما يشتغل عليه املفكِّرون واملنظِّرون 

والفقهاء وعلماء الكالم؛ وهناك التقريب العملي امليداني الذي حيتاج إىل خربات 

 لجه بشكٍل صحيح.خاّصة؛ لكي ت

نشهد اليوم محلًة إعالمية رهيبة، رمبا مل يسبق هلا مثيٌل يف تاريخ األّمة 

اإلسالمية. وهذه احلملة ال تقف عند طائفة بعينها، وإّنما نالحظها عند أكثر من 

طائفٍة مسلمة. وتتلخَّص هذه احلملة يف خلق إعالٍم يهدف إىل نشر الكراهية، وحيرِّض 

يقدِّم لي أيَّ نقطٍة إجيابية يف اآلخر، وإّنما يقف فقط عند النقاط على العنف، وال 

السلبية فيه. إّنه إعالٌم يشبه املغناطيس؛ إذ جيذب إليه كلَّ النقاط السلبّية يف اآلخر، 

ويكثِّفها، ثم يقدِّمه لي ماّدًة بشعة مشوَّهة، ال تسمح لي بعد ذلك بأن أتواصل معه 

رئي واملسموع واملقروء يتَّجه بنا إىل ما ميكنين أن أِّمِّيه: بتاتًا. إّن هذا اإلعالم امل

)صدام املذاهب(، على غرار تسمية )صدام احلضارات(، اليت أطلقها هنتنغتون. وإذا 
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وقع صدام املذاهب هذا ـ ال ِّمح اهلل ـ فال أحد ميكنه أن يتنبَّأ مبا ستكون عليه 

أولئك الذين ينظِّرون له ويؤسِّسون؛ خارطة العامل اإلسالمي بعد ذلك، مَبْن يف ذلك 

فهؤالء ُرَبما ميلكون بداية اخليط، لكنَّهم ال ميلكون نهايته، وال يعرفون ما هي 

اآلثار املدمِّرة والقاتلة اليت ميكن أن تصيب العامل اإلسالمي لو وقع هذا الصدام 

 الكبري.

بني املذاهب،  إذا أردنا أن نعاجل موضوعًا كموضوع اإلعالم ودوره يف التقريب

وبني أبناء األّمة اإلسالمّية، فال ُبدَّ لي أن أحتدَّث قلياًل عن البنية التحتّية، ثم بعد ذلك 

 نتَّجه حنو بناٍء فوقي علوي آخر.

لو تأمَّلنا ورصدنا أعمال وكتابات كثري من العلماء والفقهاء واملفكِّرين، جند 

 ة واملذهبّية يف عاملنا اإلسالمي:ثالثة اجتاهات رئيسة يف موضوع األزمة الطائفّي

 

يقول أنصار هذا االّتجاه: إّننا نريد أن ندافع عن مذهبنا، وحنظى خبصوصّيتنا. 

وعاملنا الثالث يعاني من أزمة هوّية، وال سيَّما األقلّيات. فنحن مهدَّدون يف هوّيتنا 

ووجودنا. وأّي إنسان يشعر بأزمة هوّية ووجود فإّن أوَّل شيٍء يقوم به هو التمرتس حول 

ذاته، آخذًا هيئًة دفاعية، حّتى أقصى حدود االنغالق عن اآلخر؛ ألّنه خيشى أّنه لو 

متازج معه أو تواصل أو تالقى فإّنه سوف يذوب فيه؛ ألّن إحساس اخلوف على اهلوّية 

كريسها أكثر فأكثر. وتكريس اهلوية يعين تكريس نقاط يدفع اإلنسان إىل ت

 االختالف، واالبتعاد عن نقاط االشرتاك ما بني األطراف.

هؤالء يقولون: ينبغي أن ندافع عن خصوصّيتنا ومذهبنا؛ وهلذا جيب أن نشارك 

يف هذه الفتنة الطائفّية. وقد ينطلقون يف بعض األحيان من مفهوم احلرب املفروضة. 

قولون لك: ليس يف إمكاني أن أفعل شيئًا، أنا ال أريد أن أخوض هذه احلرب، إّنهم ي

ولكْن جيب أن أخوضها، فليس أمامي سبيٌل آخر ما دْمُت قد ُوِضْعُت يف مكاٍن ما 

يفرض عليَّ هذا التمرتس، وُيلزمين بهذا التموضع. هلذا ولغريه فضَّل هؤالء خيار 

 املشاركة يف احلرب الطائفّية.
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هذا االّتجاه يناصره بعض العلماء واملثقَّفني املعاصرين. وقد يسمُّونه بـ )نظرية 

التجاوز(. إّنهم يقولون بأّن احلل يكمن يف أن ال تتحدَّث أصاًل يف أيِّ قضّيٍة طائفّية، 

ًا مل يكن، مبا يف ذلك ضرورة التخّلي عن وأن نسكت متامًا عن ذلك، وكأنَّ شيئ

نقد الفلسفة فقد تفلسف(،  ْناملواجهة الطائفّية أيضًا. وسبب ذلك عندهم هو أّن )َم

وهذا يعين أّن نقد الطائفّية هو عمٌل طائفّي. واحلّل ـ من وجهة نظر هؤالء ـ أن نسّد 

ن هذا املوضوع، ونتخّلى الباب أصاًل عن احلديث يف أيِّ قضّيٍة طائفّية، وأن نتجاوز ع

حّتى عن نقد الطائفّية؛ ألّن نقد الطائفية يف جمتمع طائفّي هو تكريٌس هلا، وهو ماّدة 

دِّمة للطائفّيني؛ لكي يتّم تداوهلا يف أوساطهم. وأيُّ ماّدة تقدِّمها أنت للطائفّي 

 ي.ستكون بالنسبة إليه دِّمة، متكِّنه من أن يستفيد منها يف ظّل مناٍخ غري صّح

 

 

يرى أنصار هذا االّتجاه أّنه ال ُبدَّ من املشاركة يف مواجهة الطائفّية، ومنع 

إدخال املسلمني يف هذه الفتنة. وأعتقد بأّن هذا االّتجاه هو الصحيح؛ فاالّتجاه األّول 

جيّرنا حنو ما ال نعرفه من مصائرنا، وال سيَّما بالنسبة إىل األقلّيات، إذ ُرَبما لو 

ائفّية بشكٍل حقيقي فإّننا لن نشاهد هذه اخلارطة للعامل انفجرت احلرب الط

ـ لو طة قد تنشأ ـ ال ِّمح اهلل وقدَّر بسيغري اإلسالمي، وقد ينشأ عامٌل آخر؛ ألّن حربًا 

 استمّر الوضع تصاعدّيًا على هذه الوترية.

أّما )نظرّية التجاوز( فمشكلتها أّنك قد تستطيع أن متيت اّتجاهًا فكرّيًا 

ًا عندما تسكت عنه لو كان هذا االّتجاه صغريًا، وكنَت أنت الذي متلك وسياسي

َت فيه فإّنه من مفاصل األمور، فإّن من شأن سكوتك عنه أن مييته؛ أّما لو تكلَّْم

املمكن أن يتنامى ويكرب. أما املشهد الذي نراه اليوم يف العامل اإلسالمي فهو خمتلٌف 

هذا االّتجاه أو ذاك ليست بسيطة أبدًا، بينما التّيار غري متامًا؛ فإّن القّوة الطائفية يف 

الطائفي هو الذي يرتاجع يومًا بعد آخر، وهذا معناه أّن السكوت إفساٌح يف اجملال 

هلذا املّد؛ كي يتقدَّم، وبالتالي الدخول يف املنطقة املعتمة واجملهولة. فال ُبدَّ من اختيار 
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 السبيل الثالث.

 ل حيتاج إىل جمموعة مقوِّمات ولوازم:إاّل أّن هذا السبي

أّواًل: أن نعتمد املبدأ اخلارج ـ ديين، مبعنى أّنه جيب أن نبين العقل الديين 

واإلسالمي بناًء يستطيع أن يتفهَّم ظاهرة االختالف ويراها بشكٍل آخر، دون أن يشعر 

دما يرى هذا جبرٍح يف قلبه عندما يرى اآلخر املختلف معه، بل رمبا شعر بارتياٍح عن

. لكْن كيف ميكن أن يكون هذا؟ إّن ذلك يكون عندما ندرس العقل التنوُّع

وإمكاناته، ونعرف أنفسنا وحميطنا، وندرك حبقٍّ أّن هذا العقل حمدوٌد، أّما العقل 

الكامل فال حيظى به إاّل َمْن عصمه اهلل. إّن عقولنا ناقصٌة. فكلُّ واحٍد مّنا يرى جانبًا 

فإذا مل َيَر ذلك اجلانب الذي رأيَته أنت فليس ذلك مبشكلٍة بالضرورة، من احلقيقة، 

وإذا مل َتَر أنت ذلك اجلانب الذي رأيُته أنا فليس معنى ذلك أّن هناك شيئًا غري طبيعّي، 

 بل بالعكس هو بالضبط منطق األشياء أحيانًا.

معرفة البشر  يعطي مجال الدين الرومي ـ يف املثنوي ـ مثااًل رائعًا حول كيفّية

باحلقائق. إّنه يقول بأّن هناك فياًل ضخمًا يف غرفة معتمة، وقد أدخلنا إليه عّدة 

أشخاٍص، ولشّدة العتمة مل يتمكَّن هؤالء من رؤية الفيل، فاستخدموا حاّسة اللمس، 

فوضع أحدهم يده على رجل الفيل، وآخر وضع يده على بطنه، وثالث وضع يده على 

وهنا لو سألنا كلَّ واحٍد منهم عّما هو موجوٌد يف الغرفة،  .(، و...أنيابه )عاج الفيل

فسيخربك عن املقدار الذي ملسه، فقد يقول أحدهم: هناك عمود )رجل الفيل(؛ وقد 

يقول اآلخر: هناك حديد )أنياب الفيل(؛ و.... فكلُّ شخٍص ميكن أن خيربك بشيء، 

نها بَقَدٍر آخر، أّما احلقيقة الكاملة وكّل واحٍد منهم أصاب احلقيقة بَقَدٍر، وعجز ع

إّننا  .فلم َيَرها أحٌد منهم، بل هي حباجٍة إىل ضوٍء عظيم يظهر؛ لرييهم إّياها كاملًة...

مجيعًا حمكومون يف هذا العامل باملنطق الطبيعي حلركة العقل، وأّي عقٍل من 

ة العامل. وكما عقولنا مبتلى مبشاكل ونقص وأزمات. فإذا أخفقنا ال يعين ذلك نهاي

يقول بعض املشايخ الكرام من معارفنا ـ يف تعبرٍي لطيف على سبيل املزاح ـ: إّن اإلنسان 

واجب اخلطأ، وليس جائز اخلطأ فقط. إّن منطق األشياء يقول: أنَت مضطرٌّ لكي 

ختطىء أحيانًا يف حكمك على األشياء، ومقهور على ذلك، وفق اإلمكانات الوقوعّية 

 القريبة.
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نشاط األساسي اخلارج ـ ديين الذي ينبغي االشتغال على نشره يف األّمة هو أن ال

نشرح منطق العقل يف التفكري، وطرائق البشر فيه، وحمدودّية العقول... هذا الشرح 

ليس فلسفّيًا فقط، بل هو نشاٌط متكامل توعوي؛ للنهوض بوعي نشاطنا العقلّي، ومن 

 أكثر وعيًا ونضجًا. َثّم فهم االختالف بني البشر فهمًا

ثانيًا: أن نشتغل على فتح باب االجتهاد وتعدُّديته، لكْن بشرط أْن ال جنعل 

، بل نفتح االجتهاد على كّل العلوم اإلسالمّية؛ فنفتح باب االجتهاد خاّصًا بالفقه

االجتهاد يف الفقه؛ ونفتحه يف احلديث؛ ونفتحه يف أصول الفقه؛ ونفتحه يف علم 

ه النقطة مفصلّية ـ؛ ونفتحه يف علم اجلرح والتعديل... إّن فتح باب الكالم ـ وهذ

 االجتهاد يف خمتلف العلوم اإلسالمّية معناه تعذير اجملتهد من حيث املبدأ.

بناًء على ما تقدَّم، وعندما نقول: تعالوا لكي نعذر اآلخر؛ انطالقًا من أّن 

أن خيطئ يف الفهم،  إمكانات البشر هي إمكانات حمدودة، وأّن من الطبيعي

م اإلسالمّية...، فهذا وعندما نقول أيضًا: تعالوا لكي نفتح باب االجتهاد يف مجيع العلو

ك لو اختلفت معي يف مسألة كالمّية فسيكون حال ذلك هو حال ما إذا معناه أّن

اختلفت معي يف مسألة فقهّية فرعّية. ومعنى هذا الكالم هو أّننا نريد تعميم جتربة 

اء داخل املذاهب ـ يف خالفاتها الفرعّية التفصيلّية ـ على اخلالف الكالمي. الفقه

فكما أّن الفقهاء خيتلفون فيما بينهم يف مسألٍة فقهية يف الوضوء داخل املذهب 

الواحد، وخيطِّئ الواحد منهم اآلخر، ويف الوقت عينه يعذره، وال جيد حزازًة يف أن 

جمال الكالم، فمن املمكن أيضًا أن نفتح باب  يلتمس له عذرًا...، كذلك احلال يف

االجتهاد يف جمال علم الكالم، ونلتمس األعذار لالجتهادات  الكالمّية اخلاطئة 

مهما اختلفنا معها، ما دمنا داخل الدائرة اإلسالمّية الكربى، وهي )شهادة أن ال إله 

 (. هذه نقطٌة مهّمة جّدًا.|إال اهلل، وأّن حمّمدًا رسول اهلل

. فاليوم هناك حماوالٌت متعدِّدة جلعل أّي تناول ثالثًا: التمييز بني النقد والتجريح

ألّي قضّية تارخيية مبثابة جتريح يف حّق فالٍن أو فالن، أو يف حّق مجاعٍة أو أخرى، أو 

يف حّق مقدٍَّس أو آخر. هذا اخللط بني مفهوم النقد ومفهوم التجريح سوف يفضي يف 

سّد باب االجتهاد يف التاريخ. وهو ما يشكِّل ـ من وجهة نظري  نهاية املطاف إىل

املتواضعة ـ خطًأ تارخيّيًا كبريًا؛ ألّن سّد باب االجتهاد يف التاريخ أشبه بسّد باب 
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االجتهاد يف العلوم اإلسالمّية؛ فإّن أغلب العلوم اإلسالمّية قائمٌة على معايري االجتهاد يف 

 أن خيتلف مع اآلخر يف رؤيته هلذا التاريخ. التاريخ، ومن حّق كلِّ واحٍد

نعم، من حّقي أن أقول نقدي، ولكْن ليس من حّقي أن أجرِّح، ومن حقِّك أنَت 

أن تقول نقدك ووجهة نظرك يف ما حدث يف العقود اإلسالمّية األوىل، شرط أن ال 

االّتجاهات جترِّح أو جتدِّف مبقدَّساتي. ولكْن ما حيدث اليوم هو السعي من قبل بعض 

العتبار كّل نقٍد جترحيًا، ومن َثّم سّد الباب أمام أيِّ قراءٍة جديدة أو خمتلفة للتاريخ! 

وقد الحظنا أّن بعض الكّتاب والباحثني عندما تناولوا قضايا تتعلَّق بالتاريخ اإلسالمّي 

د املهنّية العلمّية األّول اعُتربوا ـ رغم أنَّهم التزموا كلَّ القواعد األخالقّية، وكلَّ القواع

ـ جمدِّفة، ومتَّ التعامل معهم وكأنَّهم ارتكبوا ُجْرمًا قانونيًا. وهذا التوجُّه الذي تروِّجه 

بعض االّتجاهات املتطرِّفة يف األّمة سوف يقود إىل ضمور العقل، وعجزه عن اإلبداع 

ترب كّل نقٍد يومًا بعد آخر. فمن اخلطري جّدًا أن متزج بني النقد والتجريح، وأن تع

 جترحيًا، أو أن تعترب يف املقابل كّل جتريٍح نقدًا. فاحلالتان خطٌأ واضح.

 

 ـ يتبع ـ

  



 

 

 

 

 احملّدثني قمناهج االجتهاد وطرائ

 ومقرتحات أفكاٌر
 

 

 

 َّوحكمة.  ها يف احلوزة هي املنهجية بوعٍيإليما يلتفت إحدى املسائل اليت قل

وهل أنكم تلتفتون إىل هذه النقطة يف حبوثكم  ؟فما هو رأيكم حول هذا املوضوع

 الفقهية واألصولية؟ 

 حبيث نستعرضها اآلن. ومجيع العلماء  ،إن مسألة األسلوب ليست جديدة

هلم أسلوب  ،وقتنا احلالي ن يفوإىل الذين هم موجود ،الذين هم من الطراز األول

ويف احلقيقة ال ميكن ألي شخص أن يتناول البحث العلمي بدون أن يكون  .خاص بهم

به. والذي يدار احلديث حوله هو ما إذا كان هذا األسلوب قد  له أسلوبه اخلاّص

جنرد  ت كتابته أم ال. وأحيانًاوعلم متَّ وعن وعٍي ،كتب من قبل أحد األشخاص

العامل الفالني يف حبث األسلوب ال يتناسب منط  إّن :كاننا أن نقولوبإم ،األسلوب

 رأيه بقاعدٍةبعن علم الفقه يدلي  عوضًا :حبثه مع البحوث األخرى يف املناقشة. فمثاًل

إن هذين األسلوبني ال ينسجمان مع  :آخر يستعرض رواية، لذا نقول ويف مكاٍن ،ما

 ،من الفنون فّن بعضهما. إذًا العلماء األعالم هلم اهتمامهم ببحث األسلوب يف كّل

 ويكون االختالف أيضًا يف نفس هذا األسلوب.  .شاؤوا أم أبوا

                                           



 

 االجتهاد والتجديد 01

وقد جعلنا ذلك يف حتليل اهلدم والبناء،  ،لقد بيَّنا األسلوب يف أربع مراحل 

تحليل؛ ألن جمموعة من األمور الفكرية هي عبارة عن اجلسدية ووضعنا له اسم ال

 . وهلا معنى أوسع من احلركة الفكرية وأمثاهلا. ...واالجتماعية والنفسية و

النظر عن  بغّض ،ويف هذه املراحل .املرحلة األخرى هي مرحلة النقد واالختيار 

مكن أن بعض الناس املهم أن تكون اختيارية؛ ألنه من امل ،أن تكون مبتكرة أم ال

 ،لوجيا أو املعرفةومن االبتكار يف جمال العلوم البشرية أو التكن ًاجزء ميتلك أحيانًا

 وحتصل عن غري شعور.  ،حيث إنها حالة إهلام

، وخنرجه من من الوعي بصورٍة وقد كان هدفنا هو جعل هذا االبتكار يتّم 

وكما يقال له يف اللغة  .«اخلواطرتوارد »وكما يطلق عليه اليوم  .وعيحالة الال

 وندخله يف نطاق العقل الواعي.  .أو اإلهلام الداخلي ،«اإلبداع الذاتي» :العربية

كي  ؛األشياء املهمة األخرى للتحليل هي اإلحاطة التامة بأفكار القدماء 

فيجب أن يضع  .«نظر إىل ليلى بعيين اجملنونا»كما يقول الشاعر: وميكن حتليلها. 

 ،اآلخرين وأي احلّل ةمالعاّلأو الشيخ املفيد، أو ، يسان نفسه مكان الشيخ الطوساإلن

ومبا أن  .يقول نفس الكالم إذا كان العالمة احللي موجودًا :ثقة حبيث يقول بكّل

أو أننا مل  ،هكذا أو أن العالمة يف مواضيع أخرى حيث مل يقل شيئًا ته كانيمبان

مة له هذا على القاعدة أن رأيه هكذا كان؛ ألن العاّل بإمكاننا أن نفهم بناًء ،نقرأه

 وطبق هذا األسلوب قد وصل إىل هذه النتيجة.  ،األسلوب

مرحلة  ونطلق عليها مجيعًا ،هذه املراحل الثالث إمنا هي مراحل حتضريية 

حبيث إن مباني وكلمات العلماء املاضني متحى وتنقل من مكانها؛ ألن كل ، اهلدم

ويزيد وينقص  ،نومه املاضالزمان الذي يعيش فيه أن يطَّلع على ما قّدإنسان يسعى يف 

لعوا على ويف مرحلة من املراحل يسعى بعض علمائنا يف جماالت خمتلفة أن يّط .فيه

ا يطَّلعون عليها أو يقومون كل ما كتب يف األزمنة السابقة، ويف الوقت ذاته إّم

 وبعد ذلك يستخرجون من جمموع ما مّت .ن من حتليلها وانتقادهاوالتمّك ،مبطالعتها

واألطر  ،حون معامل هذا الفكرويوّض ،حبيث يكون هلا إطار معني ،جديدة مباٍن

 وحاالت رفضه وقبوله.  ،احمليطة به

واليت  ،هي مرحلة البناء ،من املراحل السابقة أهّم واليت تعّد ،واملرحلة الالحقة 
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 ية كبرية. هلا أهّم

هو أنه  (النهاية)يف كتابه الفقهي املأثور  الشيخ الطوسي من فنٍّمه ما قّد :مثاًل 

 من اجلائز أّن مأثورًا م فقهًاحبيث لو أردنا اآلن أن نقّد ،أعطى البحوث هذا االنسجام

أما البحوث الفقهية الروائية اليت استعرضها  ،ر مكان بعض فتاواهنغّي بإمكاننا أن

من االبتكار. ومع  نوعًا تكانفقد الروايات واملنت الفقهي الذي استخلصه من متون 

 م فإن املهم هو أنه باإلمكان البناء بعد مرحلة اهلدم. ما تقّد

حيصل صاحب  :فمثاًل .وطبق هذه املراحل باإلمكان تصنيف األشخاص 

 . %ويف النقد على  ،%ويف التحليل على  ،% اجلواهر يف توضيح آراء القدماء على

 ،بل لو فكرنا يف تأسيس فقه جديد ،لو أردنا أن نبتكر :والذي أقوله هو 

كالنبوة  ،س القدرة الكاملة على اإلملام بكلمات السابقنيجيب أن يكون للمؤسِّ

وفهم  ،نومجيع ما جاء به األنبياء السابقعلى كامل  الٍعاخلامتة اليت كانت على اّط

بإمكانه أن يبحث العالقات العلمية واالجتماعية والسياسية والفنية  وأيضًا ،كامل هلا

 نتها املواضيع املبحوثة حتلياًلوله القدرة كذلك على حتليل األطر اليت قد بّي ،والثقافية

 جيدًا. 

ر حبيث إذا أردنا أن نغيِّ ،بها ودراسة األطر هذه هلا موضوعها اخلاّص 

أو جيب  ،مكاننا أن نضعه بنفس اإلطار السابقبإف ،ونبتكر شيئا جديدًا ،احملتوى

 كذلك كنُت وأنا أيضًا، تغيري األطر وطريقة عرض البحوث. ومع ذلك يعتقد البعض

مع االحتفاظ  ولكْن ،ة من الزمن نفس االعتقاد، أن بإمكاننا تغيري املضمونى مّدأتبّن

وال ميكن  ،ثري مباشرر وتأأن املضمون والقالب هلما تأّثبباألطر. ويعتقد البعض اآلخر 

لوا فيه إىل هذه توّص ، حيثر اآلخر، كالشعر احلديثأن حيتفظ بأحدهما ويغيَّ

 وهي أن مضمونه ال ينسجم مع الشعر التقليدي.  ،النتيجة

و... جيب أ كان يف األصول أو يف الرجال ودراية احلديث لذا فإن التأسيس إْن 

وجيب أن  ،ة بأفكار السابقنيتاّم أن يكون بهذا الشكل، وهو أن نكون على دراية

 وبعد ذلك نقوم ببناء جديد ومنسجم.  ،هدمها ومن ثّم ،نتمكن من حتليلها

 
 

 م من أجل االبتكار؟ وعلى ما هي احللول والرؤى اليت من املمكن أن تقّد
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 ماذا يدور حمور ابتكاراتك األصلية؟ 
  من الضروري هأّن ي أرىرؤى من أجل االبتكار فإّنم ا نريد أن نقّدإذا كّن، 

د يف دائرة املعارف التعّب من أجل حتقيق ذلك، التقليل من حّد جهدي أيضًا وقد بذلُت

مكان، ال أن نكون  ر لألمر يف كّلوجنّذ ،ال جنعل األمر غامضًا أناإلسالمية، أي 

إذًا علينا القيام مبا قام به مبا أن املشهور عمل هكذا  :مثل احلوزات العلمية املعاصرة

ممكن. من  قدٍر د بأقّليف نهجي اخلاص أن أتعامل مع التعّب املشهور. لقد سعيُت

 يف مواضع قليلة.  ، لكْنًاد حتميالطبيعي أن هناك مواضع يكون بها ذلك التعبُّ
. ونعتقد أن دائرة التعبد يف وجذوره معروفة أيضًا ،موضع التعبد معروف 

وأن  ،. وقد حاولنا أن نقلل من هذه الدائرة مبعرفة وعلمالعلمية واسعة جدًااملسائل 

 :إىل النجاشي يقولون ى يف بعض األماكن اليت يصلون فيها مجيعًاجنذر للمسائل. حّت

اًل أن يكون ك باألمر؛ وذلك ألننا عملنا جاهدين أّوانتهى األمر، فأصبحنا حنن نشّك

 :. وعلى سبيل املثالأن جنعل لتلك األفكار جذورًا :وثانيًا ؛وغري إهلامي ًااالبتكار إرادي

أي  ،ي استقبلوه برضا ملا كان لدى األصحاب القدماءلقد كان حبثنا يف هل أن التلّق

أي كان استنباطهم؟ من  ًا،أم تبني ،ملا قاله األصحاب كاماًل ًاوانصياع ًادتعّب

 ،ة األطهارتلقي فريجع إىل األئّمأما أمر ال ،الطبيعي أن البحث له منحى كربوي أيضًا

مع هذا له حجمه  يرجع إىل الفقيه وذوقه الفقهي، ولكْن ويف املكان الذي فيه تنبٍّ

 ،شاقًا عماًل والذي يعّد ،ز بني هذين املنحينيأن منيِّ واملهّم .وقيمته العلمية اخلاصة

 وحيتاج إىل الكثري من اجملهود يف العمل التارخيي والتجذير. 
الذي هو أخذ األمر على عالته.  ،ديف مقابل هذا الكالم كان هناك التعّب 

عتزلة املعندما كان جيري يف العامل اإلسالمي يف ذلك الوقت حبث  :وعلى سبيل املثال

 ،وكان الشيعة بطبيعة احلال مييلون إىل املذهب العقلي ،واملذهب العقلي ،شاعرةاألو

يف نفس هذه املسألة ـ املذهب العقلي ـ عندما  :وعلى سبيل املثال .وهذا هو الصحيح

ملاذا القنوت  :حيث يتم التساؤل ،يدور احلديث حول بعض املسائل كفلسفة األحكام

كان هناك بني الشيعة يف ذلك الزمان  ؟وملاذا يصدع بالتكبري هكذا ؟بهذا الشكل

 أيضًا. حبيث إن التعليل هلذه التساؤالت كان تعبديًا ،وقزوين بع يف قم والرّيمتَّ خّط

خباريني كان صاحب احملاسن يقول يف حماسنه عن الشيخ الصدوق ام األأّي :أو مثاًل

وكذلك نفس هذا الكالم قد  ،حممد بن علي بن ابراهيموبن حامت القزويين  وعلّي
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لو مل يكتب   نعلم شيئًاـ: إننا ال دي أيضًاـ وما كتب فيها تعّب «عئعلل الشرا»كتب يف 

جيب أن  هّنإ :كثرية يف األصول حول التعليل هؤالء. وقال املرحوم النائيين يف مناسباٍت

أنا أقول ذلك،  يألّن ؛الصالة ركعتني ّنإ :. فإذا قال الشارعًاال تعبدي ًا،يكون عقالئي

احية القاعدة فال يوجد هناك توافق بني هذا الكالم وقاعدة التعليل؛ ألن التعليل من ن

وإذا مل يكن هناك  ،وطبق كالم علماء املنطق يلزم الدور .جيب أن يكون عقالنيًا

  .سيكون هناك مصادرة يف املطلوب دوٌر

ومبا أننا كنا نبحث  ،يكون تعبديًا على األقّل هلذا إذا أصبح االبتكار خاصًا 

ويف اجلهة املقابلة هلذا التعبد يوجد هناك شواهد وقطع عريف وثقة  ،عن هذا العمل

والقيام مبقارنتها أكثر مع بعضها  ،لذا اضطررنا ملراجعة النصوص األولية ،واطمئنان

وهذا العمل . ر لون تلك األدلةومن ثم نزيد وننقص بها. وبسبب قدم الزمان تغيَّ ،البعض

 ،نيه اهلل سبحانه من لطفبه وتواّل ما قمُتعلى  ينطوي على بعض املشاكل. فبناًء

 وراء التعبد.  وشئت أم أبيت مل أجنّر ،خذت هذا األسلوب من التفكرياتَّ

وعلى سبيل املثال: يف حتقيقنا يف عمل املشهور رأينا أن السيد اخلوئي لديه  

 ْنهم َم ونوال يكسره. وكثري ،وهو أن عمل املشهور ال جيرب ضعف السند ،إشكال

من  هذا غري البحث الكربوي الذي خنتلف فيه أيضًا م عن ذلك بالتفصيل. وطبعًاتكل

 وجهة نظرنا مع العلماء؛ ألن العلماء يف هذا القسم من األصول قد مارسوا تفكريًا

وحنن نعتقد أن البحوث األصولية على  ،أكثر، وذلك مثل البحوث الفلسفية عقالئيًا

من  وبداًل .إمنا هي قضايا خارجيةو ،األكثر ليس لقضاياها منحى حقيقي

آخر  ًىخذ علماء الشيعة منحا بها يف مسألة الشهرة واجلابرية اتَّواالستدالالت اليت جاؤ

م إذًا جيب علينا أن نتفهَّ ؟وهي هل أن الشهرة جابرة أم ال ،حتت ظروف وشروط معينة

 .ال يتناولون هذا البحث ،وكثري من علمائنا ،ةهذه الشروط. لذا فإن علماء السّن

 وتاريخ خاص.  ومعاجلة هذه القضية قد متت منذ وقٍت

أننا  ،واليت بإمكانها أن تكون وثيقة مستقبلية ،من االبتكارات األخرىو 

وال يقتصر ذلك على العلوم  ،أن العلوم االعتبارية هي األخرى هلا جتذيربنعتقد 

 ،عنوان شامل لعفونة األمعاء يف الطّب كان يوجد لدينا :احلقيقية. وعلى سبيل املثال

ن الذي يف التعفُّ ّن: إيقال :باتها عادية. مثاًلما كانت تعترب معرفة مسّب واليت غالبًا
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ب ومتابعة املسبِّ ،ب اإلسهال. أما اآلن فإن هذا األمر يبعث على التحليلاملعدة يسبِّ

وتقاس تأثريات كل  ،قسمًا ن األمعاء إىل ثالثني أو أربعنيم تعفُّاألصلي فيه. ويقّس

منها له جذوره  واحٍد وكّل ،بعد ذلك عاماًل ويظهر  ،قسم على جزء من البدن

 ه خمتلف. ؤودوا ،املمتدة

بإمكاننا أن نبحث  أّنهمن رؤانا وخطتنا االسرتاتيجية يف العلوم االعتبارية هي  

ة يف العلوم أو عن طريق العّل ال أن تكون عن طريق الربهان اللِّمِّي ،عن اجلذور

 ًا.كننا أن جنعل هلا جذورميولكن يف علم الرجال والفقه واحلديث  ،االعتبارية

لو أخذنا األمر من األعلى فبإمكننا أن ندرس مجيع األحداث التارخيية  :وبعبارة أخرى

وحتى قبل ذلك.  ،ومنذ بدأ الوحي اإلهلي ،|زمن رسول اهلل ذوجذورها من

 ؛ل بعصر البعثةوحتى قبل هذا التاريخ املتمثِّ ،سنة أن نبحث تاريخ وبإمكاننا 

 ن جذور الفكر. وذلك كي نبيِّ

 

 رها. للنماذج يف حالة توّف نا حتلياًلؤالرجاء إعطا 
 ولكين مل أبدأ العمل  ،القيام به كثريًا جديد أحّب نعم، يوجد هناك عمٌل

أما تعابريه  ،من األحكام القرآنية وهو أنه جاء يف كتاب التوراة كثرٌي ،آلنإىل ابه 

كتعابري القرآن. وباملقارنة اليت سوف جنريها ما بني القرآن والتوراة  ليست حمكمًةف

ولكن تعابريها ليست حبالوة ومتانة وصالبة تعابري  ،جند أن األحكام نفسها بينهما

ف على جذور كي نتعّر ؛أن جنري املقارنة هلذا احلّدى لو أردنا القرآن الكريم. لذا حّت

بإمكاننا أن نؤدي احلديث والتاريخ بنفس العمل الذي  إنهالتعاليم واألحكام، أي 

ونبتعد عن  ،وجنعل روح الفكر والتحقيق هو احلاكم ،قمنا به يف القرآن الكريم

لنا أن هذا العمل الذي ضح ر كاملة. ويّتن النتيجة ستتغيَّأبنظري  د. عندئٍذروح التعبُّ

وهو  ،سبقين بهذا العمل ْنسبقنا إليه. وهناك َم ْنته لنا اآلن يوجد هناك َمت أرضّيأتهّي

ته. ويوجد وأن ال يرتك على عاّل ،ولكن جيب أن توضع له معايري .التسرتي العاّلمة

 والذي قد ،من خالل علم الرجال يف عصر الصحابة ،مثل التسرتي ،لدينا من العلماء
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 وليس له وجود.  ،ٌقوهي أن الشخص الفالني خمتَل ،عن هؤالء وصل إىل نتيجٍة

أساس من  واليت ليس هلا أّي ،وهي حكاية جابر بن حيان ،آخر هناك مثاٌلو 

ومن صنع اخليال.  ،عن كذب وهي عبارٌة ،وليس له وجود على أرض الواقع ،الصحة

م عن جابر ومن اجلائز توجد هناك عشرات الكتب املطبوعة واملعتربة يف العامل تتكلَّ

لع على أعماله ي مل أطَّومن الطبيعي أّن .ان. والبعض منها قد قام كرواس بطبعهبن حّي

كتاب  . ويوجد هناك أيضًاكلها. وقد ِّمعت أن هناك غريه قد قام بطباعتها أيضًا

وقد  ،عن بعض النسخ ًاخمتصر ًاعلمّي ًاوالذي يعترب وصف ،رار جابر بن حيانخمتار أس

ضح أن عند التحقيق التارخيي يتَّ مت حفظها يف املكتبات الربيطانية وغريها. ولكْن

وكل ما يف األمر أن هناك جمموعة  ،وجود يف الواقع كل هذه النسخ ليس هلا أّي

ويستغلون التعصب  ،دي يعمل مبسألة التعّبتريد أن يشيع هذا األمر بني العامل الذ

إذا خرجوا من هذا اإلطار فإنهم سوف بأّنهم ويعتقدون  ،الديين الشديد لدى الناس

وقد  .ـ (1)«متنطق فقد تزندق ْنَم»معروف:  هناك قوٌل :يكفرون ـ وعلى سبيل املثال

 ،بعد ذلك ات. من الطبيعي أن األمور قد اختلفت كثريًااختلقوا مثل هذه الشخصّي

علينا أن نسعى وراء  والنتائج قد تقدمت ملا هو األفضل. ولكْن ،وأصبح العمل جيدًا

 |الرسول ل احلوادث. أصاًلوحنلِّ ،وأن حنيط إحاطة تامة بالتاريخ ،األدلة والقرائن

 ،تعترب مهمة جدًا أن واليت من الطبيعّي ،ن إحدى خصائص هذا الدينأنفسه يعرف 

يت أناس يف ؤات الغيبية. هلذا قال: سوف يأتي من أّمهي التنّب ،ويةوإحدى املعاجز النب

)وينفون عنه  (9)ينفون التحريف والشبهات ،ويف أي قبيلة كانت ،زمان كان أّي

 حتريف الغالني(. 

غيبية  كما هو فإنه سيصل إىل رموٍز |فإذا ما ترك دين رسول اهلل األكرم 

ترغب يف أن تدفع املال يف مقابل أن تقوم باألعمال  ْتوطلسمات و... وطبيعة البشر باَت

زمان  : إن ما متتاز به هذه الشريعة هو أنه يف أّي|املنكرة. لذا قال رسول اهلل

ما زيد أو ُأنقص يف هذا الدين فسوف يطرأ عليه التحريف والتلف، وقد جعل اهلل كّل

سة كما قال اهلل هذا الدين حبيث ميحي هذا التحريف. وأصل هذه الشريعة املقدَّ

وكان هذا أحد  .()احلجر:  ﴾ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴿تعاىل: 

القضاء على هذه التحريفات بواسطة العلماء.  وقد مّت .مات حفظ الشريعة املقدسةمقّو
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مبا أن الوسائل العلمية أصبحت أكثر فبإمكاننا أن نرجع بسهولة  :والذي نقوله اآلن

وبإمكاننا بسهولة أكثر أن  ،االنتقاد بسهولة إىل األدلة التارخيية. وميكننا أيضًا

 ل األدلة التارخيية هلذا اجملتمع من الناحية االجتماعية والنفسية. حنلِّ

وجدها الغربيون من واليت  ،من عائشة |ة زواج رسول اهللقّص :مثال آخر 

أن  روا باإلسالم. وكما ذكرت عائشة ونقله البخاري أيضًاليشهِّ؛ وجهة نظرهم فرصة

 |كان سبع سنني، والرسول |جت به الرسولعمرها يف ذلك الوقت الذي تزوَّ

أبو بكر يصغره بسنتني ونصف  |من عمره، ووالد زوجة الرسول كان يف 

وطريقتها يف نقل الرواية غري مناسب  .سننيالسنة. تقول عائشة: كان عمري تسع 

سنة   عمرهعليها يف املدينة. لذا فإن زواج رجل  |وكان زفاف رسول اهلل .ذكرها

ه قد كتب كتاب باسم مستهجن لدى الغرب. حتى أّن واتسن من شابة عمرها 

أن صاحبة الصورة عائشة. ومن  نووضع على غالفه صورة طفلة تنبئ ع ،جواهر املدينة

ل مثل تقبَّ ْنوهناك َم ،ل مرة أمام علماء الشيعةم بهذا الكالم ألّواجلائز أني أتكّل

أعالم  (3)وكتب عنه. لقد رأيت يف كتاب ،فتابع األمر ،هذا الكالم من رجال الدرس

 ،بكر أخت عائشة الكربى يحيث يوجد شرح عن أِّماء بنت أب ،البن كثري ،النساء

أن عائشة يف  مبقارنة األعمار والسنني الحظُت واليت كانت زوجة الزبري. وعندما قمُت

كان عمرها  |إىل رسول اهلل ْتوعندما زفَّ ،سنة زمان رسول اهلل كان عمرها 

حيث  ،ى يف أوروبا نفسهاحّت ،من زواجها يف هذا السّن وليس هناك من مانٍع ،سنة 

ة ال يتقبلون سنة. ومن اجلائز أن أهل السّن  بعمر ةّبسنة من شا  عمره يتزوج رجل

جاء يف  ولكٍن ،ألن هذا احلديث السابق قد جاء يف صحيح البخاري ؛هذا األمر

البن كثري.  ،وذكر ذلك يف كتاب أعالم النساء ،بذكره ما قمُت مصادرهم أيضًا

قد خرج من الدين  ×وهو ما ينقله أهل الشام من أن اإلمام احلسني ،آخر هناك أمٌر

ه من اخلارجي هي تلك الفرقة اليت ن. والذي يقصدوه على أنه مرتّدنويعرفو ،اإلسالمي

احلكومة بالسالح،  كاخلوارج اآلخرين الذين قد ثاروا ضّد ،احلكومة خترج ضّد

دولة  ثار ضد السلطة احلاكمة بالسالح، وذلك مثل أّي ’ن احلسني بن علّيإأي 

وتكون معارضة، وهلا  ،ارضة: واحدة تلتزم النهج السياسين من املعاعندها نوع

وتلتزم القتال يف  ،عسكري ه هلا نهٌجوأخرى مع هذا كّل ؛جملة، وصحيفة و...
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 معارضتها، وهذا هو املقصود من اخلارجي. 

 

  ،فهل أّن مبا أّن علم األصول ليس علمًا تارخييًا، وهو تابٌع للقواعد العقالئية

 ؟ وكيف ميكن عمل التغيري فيه؟ قابلٌة للتغيري جذور قضاياه
  مبا أن علماء األصول قد تناولوا املوضوع من وجهات نظر وزوايا خمتلفة

 ،اليت طرحت على الساحةأحد اآلراء ـ على سبيل املثال ـ سنة فلو أخذنا  خالل 

ومل تكن موجودة من قبل، يكون بإمكاننا  ،وظهرت يف القرن اخلامس والسادس

علماء  زاوية قد تناوهلا من أّي ويصبح معلومًا ة،وعندما تتضح هذه الرؤي .أن جنمعها

كانت من  ذاإ رىون ،، فإنه يصبح بإمكاننا أن نفهم املسائل جيدًااإلسالم قاطبة

أعتقد أننا  وعندها نصل إىل التغيري والتأسيس واالبتكار. وأنا شخصيًا ،القواعد أم ال

إذا  إذا أردنا أن نقوم بتغيري أساسي وواقعي يف الفقه ال ميكننا أن حنصل على نتيجٍة

مسألة اجتماع  مثاًل: يفر يف الفقه واألصول. وحيصل التطوُّ ،ضح هذه امليادينمل تتَّ

حادي أم انضمامي؟ هل أنها تركيب اّت :بهذا الشكلواليت قد طرحت  ،األمر والنهي

وما  ،واالنضمامي؟ وهل أنهما جنس وفصل ؛حاديّتاال :وما هو املقصود من الرتكيبني

ن الوضوء يف اإلناء املغصوب ال ينضوي يف مسألة إشاكل ذلك؟ يقول السيد اخلوئي: 

من  ًاألنك عندما تأخذ كّف ؛وال هو يف مسألة اجتماع األمر والنهي ،النهي يف العبادات

ال أنه وضوء، ولكن عندما  ،يف اإلناء ًافإناء ماء يفرتض أنه مباح فهذا يعترب تصّر

ن هذه إ :باإلناء. لذا يقول ليس تصرفًا لكّنه ،وضوءًا تغسل به وجهك عندها يعّد

وعندها بطريق أوىل تكون خارجة عن  ،املسألة خارجة عن مسألة اجتماع األمر والنهي

 سألة النهي يف العبادات. م

جاه. مل يتناولوا يف األصول اإلسالمية األمر من هذا االّت هلذا فإنهم لبثوا طوياًل 

 وأقم الصالة وإْن ،ال يوجد بها إطالٌق ﴾َأِقْم الصَّاَلَة﴿إن كلمة  :يقول ابن حزم :مثاًل

نه إويقول: ال تغصب، أي  ،فبها إطالٌق «ال تغصب»كانت األرض مغصوبة، أما كلمة 

وال تصلي. فبهذه الطريقة الكثري من حبوث  ،يف األرض املغصوبة، وال تأكل ْمال تَن

يف هذه البحوث إىل الرتكيب  وسوف لن حتتاج أصاًل ،األمر والنهي سوف حتّل
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 االنضمامي. واالحتادي 

الدليلني وأن  ،ماتأما اآلن فقد أصبحت مسألة اجتماع األمر والنهي من املسّل 

ومبا أن لديهما إطالق ماذا ميكن القيام به يف مسألة االجتماع؟ لذا  ،لديهما إطالق

ليس هناك من حاجة إىل مجيع هذه البحوث املطروحة. فابن حزم يعتقد كذلك يف 

ف باإلناء موضوع الوضوء يف هذا املثال ببطالنه؛ ألنه مبا أنك ال جيب أن تتصّر

وال يف  ،فظ به يف منزلك فال تستخدمه يف شرب املاءهذا يعين أنك حتتفاملغصوب 

الوضوء. وبهذه الطريقة ينشأ االختالف يف األصول، فما هي املدة اليت حتتاجها يف 

وماذا  ،حاديدراسة األصول كي تعرف ماذا قال الشيخ ضياء يف مسألة الرتكيب االّت

 نضمامي. وال اال ،يبيتناول الرتك مل يتّم النائيين؟ وأصاًل لشيخقال ا

قت جتد أن هذا البحث مل وجهة نظره صحيحة، وإذا حّق : إّنال نريد أْن نقول 

 ن. ووال اآلخر ،تناوله يف خارج األصول، ومل يكتبه السيد اخلوئي يتّم

وعندما نقوم بتحليل هذه املسائل وجتزئتها جند أن أمثال الفخر الرازي  

 .األصولا بهذه البحوث يف علم وني قد جاؤمواملتكلِّ

ا بها على أنها حتقيقات علمية، وقد دخلت وهناك مناقشات مفصلة قد جاؤ

يف زمان السيد املرتضى  ة، وتقريبًائواخلمسما ئةة األربعماضمن أصولنا من السّن

ة حسب معرفتهم؛ والشيخ الطوسي. وبالطبع ليست كالطريقة اليت يتناوهلا أهل السّن

حول هذا  ،اركالقاضي عبد اجلّب ،مسهب ميهم لديه كتابمن متكلِّ ألن عددًا

وعندما  ،املوضوع. ففي كتبهم الكالمية تناولوا البحوث األصولية مرة واحدة

 ة للبحث جعلوها عقلية؛ وبالطبع العقل الكالمي. أصبحت ماّد

 ة احلّقألهل السّنأّن على بعض روايات الشيعة  وقد أوضحنا للوهلة األوىل بناًء 

يق. فقد أصبح من املعلوم أن مقابل رواية عمار الساباطي أننا أن يسلكوا نفس الطر

وال يوجد هناك وجه  ،ى يف األماكن اليت تنبئ عن فاصلة بعيدةنقول باالجتماع حّت

مت أظفارك باحلديد فإن . ونقول: إن قلَّوال يوجد عالقة بينهما إطالقًا ،لتقاءلال

م أظفارك  جيب أن تقلِّوضوءك باطل، وذلك طبق بعض الروايات اليت تقول: ال

فقد كتب  !باحلديد؛ ألن احلديد جنس! فما عالقة جناسة احلديد ببطالن الوضوء؟

 بل هو أشّد ،ةلالجتماع باملّر : ألن احلديد لباس أهل النار. وال يوجد هنا مكاٌن(4)يقول
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وقالوا ببطالن الوضوء. وقد قمنا بالبحث  ،أنواع االمتناع. ومع ذلك قيل باالجتماع

هم ا بها ووالذين جاؤ ،أخرى وبالطبع هناك روايٌة ،املسهب حول هذه الرواية

 ضنا هلا كذلك. وقد تعرَّ ،ونخبارّياأل

خذ نفس الطريق غري الناظر إىل كلمة ومن اجلائز أن مدرسة أهل البيت تّت 

دها ترى أن . عن«صلِّ»إىل  فناظرٌة «صبال تغ»، أما كلمة «ال تغصب»على أنها  «صلِّ»

 النائيين عبارة عن مسألة أصولية! هذا البحث يف حبوث الشيخ 

 

 ية. يات جّدهلذا الرأي فإن الشهرة الفتوائية كذلك سوف تواجه حتّد وفقًا

 املذكور؟  ىطبق املبن ،فما هو حتليلكم عن الشهرة

 ما طبق  وكثريًا ،لقد جاء يف األصول أن الشهرة جابرة :على سبيل املثال

 وال تعين شيئًا ،جابرية الشهرة ال جترب سند أهل السنة ولكّن .هذا الكالم يف الفقه

من  أن حجية الشهرة غري موجودة يف أيٍّ ألي فرقة من الفرق األخرى. واملعروف أيضًا

 وإمنا هي من مميزات أصولنا.  ،حبوث أهل السنة

قد كان جربان الشهرة نقطة تارخيية يف حديث الشيعة. ويعمل علماء الشيعة ل 

ن الشيخ أول إلسلسلة من املعايري. ثم  وفقًا ،إىل عصر الشيخ ببعض الروايات الضعيفة

 . ةمد حبجية خرب الواحد، أما بعد ذلك فقد انربى له العاّلتناول حبث التعبُّ ْنَم

يعملون باحلديث الضعيف، ، الطوسيوالكليين  :أمثال ،كان القدماء سابقًا 

، ثم إن أمثال الشهيد األول والشهيد جديدًا ن فقد وضعوا له اصطالحًاورأما املتأخِّ

ن الشهرة جابرة، أي ما دام إهذه املسألة:  من أجل حّل ؛الثاني وصاحب املدارك قالوا

فيجب علينا أن نقبل بها؛ ألنهم وجدوهم  ،كانت ضعيفة وإْن ،القدماء يعملون بالرواية

يف الفكر الشيعي. ومل يقبل الشيعة  يعملون هذا العمل. وهذا اجلدل التارخيي موجوٌد

د باخلرب. إذًا وافق الشيعة على حجية التعبد باخلرب من زمن طويل حجية التعبُّ لزمٍن

ر الوضع. وقد م بعد ذلك تغيَّومن ث ،وبقوا مخسمائة سنة على ما هم عليه ة،مالعاّل

 . أصوليًا وبعد ذلك جعلوها حبثًا ،هذه املشكلة اعتمدوا هذه الطريقة حلّل

ن أكثرهم إوكان األصحاب القدماء يقومون بهذا العمل لقاء الفهرسة، أي  
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 ؛كان راوي تلك الروايات ضعيف وإْن ،يعملون بالرواية يف الكتاب على أنها معتربة

أخرى يقومون مبقابلتها معها.  ًاحيث إن هناك نسخ ؛وذلك من أجل أن الكتاب معترب

ومن اجلائز أن هناك عشرات الروايات اآلن يف كتاب الكايف قد نقلت عن حممد بن 

الشيعة،  يابمن أشهر كّذ ى أنه يعّدحّت ،بالكذب معروٌف (5)الصرييف. وهو أيضًا علّي

وهو مبا  ،لوا األمر بهذا الشكلهلذا فإن العلماء حلَّمع هذا جاء ذكره يف الكايف. و

ألحاديثه حجية  نإذ ،وُعمل بأحاديثه ،وحظي بالشهرة ،أنه جاء ذكره يف الكايف

 التعبد. 

ة د على ماذا؟ أحد اخلالفات األساسية اليت بيننا مع علماء الشيعة أو السّنتعبُّ 

د. ويف ل الرجوع إىل العمل بالتعّبجهدي يف أن أقلِّ هي هذه. فأنا قدر املستطاع بذلُت

د. فإذا كان القدماء يعملون برواية كثري من األماكن يرجع علماؤنا إىل مسألة التعّب

 وإمنا هو راٍو ،×من اإلمام الذي مل يسمع مباشرًة ،أمثال حممد بن علي الصرييف

هو  إىل قمهلذا ففي تاريخ الشيعة يف مرحلة انتقال الثقافة الشيعية من الكوفة  ،فقط

أو يهودي يطبع  ،مبا يكون املنشور ناشر عادي ال يهتّم ومثله مثل أّي ،عبارة عن ناشر

 قرآن. 

ورأوا أن روايات منه ال  ،للتحقيق وأخضعت ،من الكتاب إىل قم جيء بنسخٍة 

حيث يوجد  ؛ر على مجيع روايات الكتابفإثبات الكذب ال يؤثِّ ،تطابق النسخ الباقية

أما البقية فقد كانت  ،يف الكتاب مئيت حديث منها عشرون رواية غري صحيحة

وبإلقائهم نظرة على النسخ اليت بني  .ويسألون الشيوخ أيضًا ،كذلك. كانوا يقارنون

كانت كل كتب الشيعة بهذه  قدلكي ال حيصل كذب.  ؛هنأيديهم ينقلون ما جيدو

 :وعلى سبيل املثال .ئة حديثاتوي على ثالمثالبعض من الكتب كانت حتالطريقة، و

ـ وكتاب مسائل علي بن جعفر  ًا،حديث كان كتاب حفص بن غياث حيتوي على 

قون يقومون بتنقيح حملقِّاحديث.  كان حيتوي على ـ من الكتب املهمة  والذي يعّد

وبعد ذلك من الطبيعي أنهم خيتلفون حول حجية أحد أحاديث كتاب  ،هذه األحاديث

علي بن جعفر مل يورده من أحاديث  يورد الكليين حديثًا بن جعفر. وأحيانًا مسائل علّي

أن نقوم بتنقيح  ، فنحن نستطيع أيضًاًادشهرة وتعّب هذا ال يعّدوالطوسي. الصدوق أو 

 عمل العلماء. 
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ق بكل مل عن احلديث بإمكانك أن حتّقكا عندما يكون لديك وصٌف 

يعرفون أن هذا احلديث  خوان تقريبًاحديث أقرأه يف الدرس فإن اإل سهولة. واآلن كّل

 هو الواسطة يف نقله؟  ْنوَم ؟وأصله من أين ،كويف، من بغداد أو قم

لقد جاءت تركة الكوفة إىل قم يف  ؟منذ متى بدأت هذه املشكلة أصاًل 

. وأكثر الذي ورثناه من هــ  ويف السنني ما بني  ،ي اهلجريأواخر القرن الثان

ل إلينا من الكوفة بني ما لدينا من تراث حتّو العلم كان من الكوفة. فقد كان أهّم

وبطبيعة احلال قد بقي أصل  .ل إىل بغدادحتّو هـ. ثم يف سنة هـإىل سنة  سنة 

أبي ابن  :أمثال ،حيث كان هناك يف بغداد كبار الصحابة ،ذلك الرتاث يف الكوفة

إىل آخره. بقي احلال  ،عمري وهشام بن سامل وهشام بن احلكم وصفوان والبزنطي

واحد  هناك خّط هـ. يف سنة هــ  على ما هو عليه يف بغداد إىل ما بني سنة 

مكان  ولتكن من أّي .وهو عبارة عن جمموعة من الروايات العراقية، حتول إىل قم

بي عمري كانت تذهب من بغداد إىل قم. أى أن كتب ابن حّت، الكوفة أو بغداد ،كان

ى ما بني واستمر حّت ،لتصفية الروايات يف املدرسة القمية ويف تلك الفرتة ظهر اجتاه

 تويف هـ. بعد ذلك مل يكن يف قم مدرسة واضحة. ويف سنة هــ  سنة 

جديدة إىل زمان الشيخ  هل هناك مدرسٌة ومن غري الواضح دقيقًا ،الكليين يف بغداد

 مّت وقد ،وهي اآلن املصدر الرئيس ألفكارنا وأحاديثنا ؟تقريبًا يف سنة  الطوسي

 توضيحها باختصار. 

ق، هذا ضعيف، هذا هذا السند موثَّ .للناس الكساىل د حسٌنوأعتقد أن التعّب 

 فالقصة ال تنتهي بهذا الشكل.  .يقبلون أحدها وأخريًاينقض اآلخر، 

 

 ِّثني الشيعة خيتارون النسخة يف نقل ما هي العوامل اليت جعلت احملد

وحدودها يف هذا اجلزء تأثري أم  ةهل كان للعوامل السياسية واالجتماعيواحلديث؟ 

 أن األسلوب العلمي اقتضى هذا األمر ببساطة؟ 
 وجود التقية اليت كانت إىل ذلك  ويرجع ؛واجه الفقه الشيعي بعض املشاكل

مثل أمحد بن  عندما يريد رجٌل وبعض املشاكل اخلاصة. أحيانًا ،متبعة يف ذلك الوقت
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حتت منربه، أما  ًاآالف شخص جلوس ةمن املمكن أن نرى عشر ًاحنبل أن ينقل حديث

. ةن أو ثالثاالكتب لدينا يف الصالة ينقله فقط شخص من أهّم كتاب حريز الذي يعّد

لذا من الطبيعي أن علماء الشيعة قد أجهدوا أنفسهم يف العمل على املخطوطة اليت 

 ،نهم توجد لديهم فهرسةإ، أي ة ال حيتاجون إىل الفهرسةأِّميتها عمل الفهرسة. فالسّن

. فما هي أرضيتهم اليت يستندون عليها؟ ال يوجد لدى السنة ها مستقباًلنفال حيتاجو

ثنان أو ثالثة أشخاص امن جمموع الصحابة قاطبة هناك بل  ة،كتابات من الصحاب

ت حوهلم. فعندما ال يكون هناك كتب فال اوالذين دارت الدراس ،فقط هلم كتب

، لذا |دون على أن الصحابة ينقلون عن رسول اهللهم يؤكِّ .لفهرستيوجد معنى ل

يف الرجال، ومعنى ذلك أنهم مألوا هذا الفراغ التارخيي  انراهم جمربين أن يبحثو

 بالرجال وحبجية خرب الثقة. 

 القائل بأّنومأل الشيعة هذا الفراغ بالعصمة والكالم. وبناء على هذا املبنى  

تناول حبث رجالي يثبت أن  مل يتّم |كالم رسول اهلل هو ×كالم اإلمام الصادق

يوجد هناك اختالف يف الطرق املتبعة.  هثقة أم ال؟ وهذا يبني أّن ×اإلمام الصادق

إىل  . فقد فهرسوا من سنة ’مكتوبة عن اإلمامني الصادق والباقر يوجد مقاالٌت

 أن جاء الشيخ الكليينإىل  ،ت إىل تناول األحاديثفمثل هذه اجملاالت أدَّ، 

 ،ت تلك الكتباضمحّل ن كتبا هذه الكتب األربعة، وتدرجيًااذلال ،والشيخ الطوسي

. ولذا فقد يًاحيث امنحت كّل ،مةوإىل أن جاء زمن العاّل ،ثر ظهور الكتب األربعةإ

ولكي نتمكن من إثبات ما نقول فقد عملنا  ؛استؤنف العمل بالرجال إىل يومنا هذا

 جاهدين على الفهرسة. 

 

  ؟!والقيمة العلمية لعملها ،ية الفهرسة لدى الشيعةأهّمما هي  
 ة هي والسّن ينيشتيني واليهود واملسيحدإن من امتيازاتنا الدينية يف مقابل الزر

 ،كبري مت القيام به يف العامل اإلسالمي هناك عمٌل بينماأنهم يفتقدون إىل اإلسناد، 

ملا  وفقًا ؛ن الشيعةأوهو البحث اإلسنادي. ومن الطبيعي  ،دوا عليهأكَّ ^وأهل البيت

 .منذ القرن الثالث مع البحوث اإلسنادية البحوث املفهرسة قد درسوا أيضًا ،ميتازون به
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وهذه الفهرسة تعين أن علماء  .من ناحية القيمة العلمية جدًا ًاويعترب هذا العمل ممتاز

الشيعة قد حاولوا أن جييزوا ذلك املقدار من الكتب اليت كانت مكتوبة. بعد ذلك 

ة يف تظهر يف املذهب الشيعي. ويفتقر أهل السّن كيتهيأت أرضية لبعض الفهارس 

مثل فهرست الشيخ  ثل هذا النوع من الفهرست، فهم ال ميلكون فهرسةإىل ماحلقيقة 

مع ووعلى اخلصوص مثل فهرست النجاشي.  ،غالب الزراري يالطوسي أو فهرست أب

والعلوم املرتبطة بالكتاب،  ،أنواع خمتلفة من حبوث الفهرسة اليوموجد يف الغرب تأنه 

حتى يف العامل الغربي مل  ولكْن ،الوصفية والتحقيقية واملقارنة واملقايسة و... :مثل

لفهرست والعلم املرتبط بالكتاب من الزاوية اليت تناوهلا الشيعة؛ ألن الشيعة يتناولوا ا

ساس ثبوت الكتاب. والسنة أال فقط على  ،يةقد تناولوا الفهرست على أساس احلّج

قوا يف علم الرجال. وقد تناول مثل هذا العمل؛ فإنهم قد حقَّإىل ال حيتاجون  أيضًا

أصبح االتفاق ليوم وعلم الرجال. وا ؛هرستالف :الشيعة بالتحقيق كال البحثني

 لة. وله مناقشات مطّو ،ًاجّد ًاواالختالفات بينها كبري
 

 وتقدمها  ،ما يتعلق بأصل الفهرست واملخطوطة يف لقد أصبح األمر واضحًا

 اآلن أسلوب عملكم.  حّتى وانمل تبيِّ لكْنعلى األسلوب الرجالي املتعارف عليه، 
 نصل إىل نتيجة يف بعض  عندئٍذو ،الواحدة تلو األخرى حنن ندرس الروايات

وكذلك يف  ،وهي أن هذه الرواية قد حصلنا عليها من الكتاب الفالني ،األوقات

ل إىل وإذا كان األمر كذلك نتحّو .ن من أن نصل إىل نتيجةأوقات أخرى ال نتمكَّ

ومن  ،ة هكذامن ناحية الفهرس ،البحث الرجالي. لذا فإننا نذكر جبميع الروايات

 ناحية الرجال هكذا. 

 :لدينا يف الروايات حمورين

من أشهرها فهرست الطوسي والنجاشي. و ،حمور فهارس األصحاب :األول

 غالب الزراري.  يغري فهرست أب ،مبتناولنا توالفهارس األخرى ليس

 ،حمور الروايات املوجودة يف الكايف، التهذيب، االستبصار، الفقيه و... :الثاني

عن  ،براهيمعلّي بن إ»ما يقول الكليين:  كثريًا :ما تناولناها بالبحث. مثاًل وإىل حدٍّ

وهذا من الواضح أنه من كتاب السكوني؛ ألنه  .«عن السكوني ،عن النوفلي ،أبيه
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 ،ومجعناها كلها ،ات عديدة. بعد ذلك رجعنا إىل الفهارسقد حدث هذا األمر مّر

 أنها من كتاب السكوني.  ًاضح جلّيفاّت

 بهذا الشكل أما إذا كانت هناك إحدى الروايات يف العقائد األصولية للكايف

ها من كتاب على أّن فهذا ليس دلياًل ،عن السكوني ،عن فالن ،عن فالن :مثاًل

رت. وعلى سبيل ألن األِّماء كلها قد تغيَّ ؛من اجلائز أنها نقلت شفهيًاإذ السكوني؛ 

من  بن أمحد الذي ليس له كتاب غري كتاب نوادر احلكمة ال يعّد حممد :املثال

وهذا يعين أنه من اجلائز  .ه ليس من الرواةّنلك ،الكليين صاحب كتاب الرواة. يعّد

 ال تصل أيضًا ،واليت يف الفهرست ككّل ،أن مخسة من أسانيد النجاشي يف الكتب

اليت تصل إىل الصدوق ومحيد من األسانيد  يوجد هناك الكثري بينما ،إىل الكليين

 البن عقدة.  ًاسند بن زياد الواقفي وابن عقدة. ويوجد 

 على أنه راٍو ،عمري له مكانةأبي لقد فصلنا هذه األمور عن بعضها. فنفس ابن  

 فات خاصة به. له مؤلَّ وله منزلة أخرى على أّن ،ملا كان ينقله األصحاب

روا بشيء ومبا أن العلماء يف زماننا قد ابتعدوا عن هذه االصطالحات فقد فّك 

رواية  معناها أّي «تهابروايوخربني بكتبه أ»مجلة  اعتقدوا أّن :على سبيل املثال .آخر

. وكان التربيزي يعتقد ًابي عمري يكون سندها معتربأيف سندها ابن مفردة يذكر 

تعين ما  (روايات)و ،كانت تعين مؤلفاته (كتب)ا بهذا املبنى إىل آخر عمره، بينم

 كان ينقله عن اآلخرين. 

 . ابن أبي عمري نقل كتاب مجيل أيضًا :وعلى سبيل املثال 

ن. ومعظم إجازاتنا ترجع إىل الشيخ الطوسي. تاأولئك األشخاص هلم منزل نإذ 

وأخضعناها  ،األدوارلنا هذه . وحنن فصَّأيضًا وراويًا ويف هذه احلالة كان يعترب مؤلفًا

 للمحاسبة. 

قبل ثالث أو أربع سنوات نبحث فيه من أين يبدأ علم  مفصاًل لقد بدأنا حبثًا 

وكنا نريد أن نصل يف هذه األيام إىل  ،ا نقصد أن خنتصرالنجاشي؟ بالطبع كّن

ومن  .×زلنا يف أصحاب اإلمام السجاد ا مانولكّن ،×أصحاب موسى بن جعفر

وقد  ،جلسة ثالث ساعات من النقاش وتستغرق كّل ،ت مائة جلسةأصبح أّنهااجلائز 

 ه ال ميكن اآلن أن خنتصر. أسهبنا احلديث يف هذا املوضوع حبيث إّن
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ومل تكتب من  ،ن فهارس أصحابنا قد كتبت من حمورينإ :من هنا نقول 

ألن يقول السيد اخلوئي: يف هذه الرواية فالن بن فالن هكذا؛ وذلك  :الروايات. مثاًل

هذا االستظهار خطأ؛ ألنهم مل يكتبوا الفهارس من  ِّمه. وأساسًااالنجاشي جاء ب

يف كتب الشيعة يوجد لدينا ثالثة حماور:  هّنإ :ل مرةذلك ألّو الروايات. وقد قلُت

ورجال. ومبا أن  ؛ن: رواياتاوفهارس. ولدى أهل السنة حمور ؛كتب رجال ؛روايات

يكون  لو كتب النجاشي موضوعًا هفهو يعتقد أّن فكر السيد اخلوئي أصبح رجاليًا

َكَتَب  قد أخذه من هذه الروايات، بينما النجاشي قد أخذه من الفهارس. وأساسًا

 النجاشي كتابه على أساس اإلجازات والفهارس. 

حسب رأيي جيب  .آخر فما هو اآلن الفرق بني اإلجازة والفهرست؟ وهذا حبٌث 

 بينهما.  عليها ال يوجد هناك اختالٌف بناًء بارٌةأن خيتلفا. وتوجد للنجاشي ع

بل  ًا،للشيخ املفيد فهرست من الشيخ املفيد. ومل يثبت أّن فالنجاشي نقل كثريًا 

. أما الصدوق فيوجد لديه ًاوليست فهرست ،هناك احتمال كبري أن اليت لديه إجازة

بن زياد  ومحيد ،وكذلك جعفر بن حممد قولويه صاحب كامل الزيارات ،فهرست

البحث بها فإنه من  باإلضافة إىل اإلجازة. وبالطريقة اليت مّت ،كان لديه فهرست

ن إبي أشياء بها ما يقارب األربعمائة حالة. أي ُحميد استخرج أحد طاّل ْيجمموع كتاَب

ث عن نفس املوضوع. وبعد ألف سنة تالشى الفهرست حيتوي على أربعمائة كتاب تتحّد

 مة أصبحت رِّميًاالشيعي، وهذا يعين أن البحوث منذ زمن العاّلالفهرست يف املذهب 

 ما زالت مجيعها كذلك.  اليوموإىل  ،رجالية

 ى،والعمل الوحيد الذي مت إجنازه هو أن األخباريني قد طرحوا هذه الدعاو 

)صحيح عند  من األصوليني لوضع اصطالح ٌةفانربى عّد ؟وهي ملاذا أسقطتم الروايات

 أو بالعكس(.  ،رين(، )أما من الناحية الرجالية فضعيٌفاملتأخِّالقدماء وعند 

ه أن مجيع الروايات صحيحة، ئنعترب على ضو سنٌد يوجد بني أيدينا أحيانًا 

وإمنا اإلشكال من ناحية الفهرست. والسند  ،ن ارتباطها ليس بالسندإ :ولكننا نقول

. «د عن فالن عن فالنتعّب» وليس بالشكل الذي يكون ،الذي نقرأه مثلما نرى التاريخ

سني بن احلالشيخ الصدوق عن اليت ينقلها  (3)يف أحد األحاديث :وعلى سبيل املثال

 ،عن ابن عياش ،عن السمرقندي ،ظفر بن أمحد العلوياملعن  :سعيد أورد يف البداية
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ومن ثم ذهب إىل خراسان، من  ،عن عياش نفسه. فاحلديث ذهب من قم إىل ِّمرقند

ِّمرقند وخراسان، وعن حممد بن من  الذي هو أيضًا ،شكيبأبعده عن حسني بن 

وقد نقله  ،حيث ال معنى له ـ ،سم قد ورد خطًأيوسف ـ ومن احملتمل أن يكون هذا اال

جاء قد فيها. و وتويف ،سني بن سعيد نفسه جاء إىل قماحل بينماسني بن سعيد، احلعن 

سني بن سعيد بنفس احلوبعد ذلك قام ابن حسن بنقل كتاب  ،حسن بن أبان إىل بيت

 يني. سني إىل القّماحل خّط

فما هو مفهوم  ،«هسني بن سعيد خبّطاحلأخذنا من كتب »: (1)وليداليقول ابن  

بطبيعة احلال يوجد  لكن ،ن هذا السند صحيحإ :هذا الكالم؟ من اجلائز أن نقول

ن الشيخ إ :. والذي نقوله يف األساسًاوأعطينا هذا السند روح. جئنا حنن به إشكاٌل

 ،نيورأى فيها ابن أحد السادة العلوي ،ومن قم إىل ِّمرقند ،الصدوق ذهب إىل قم

وخالصة األمر أن طريق السند  .وهذا قد ِّمع من أبيه ،وِّمع منه ومن ابن العياشي

 ج ال ميكن تصديقه. متعرِّ

سن بن سعيد احلض النجاشي إىل حالة يتعّرواآلن من ناحية أخرى عندما  

يوجد مخس نسخ من  هسني بن سعيد فإنه ينقل عن لسان أستاذه ابن نوح أناحلوأخيه 

خاذ احلذر يف حال نقل النسخ من واحدة إىل د على اّتويؤّك ،سني بن سعيداحلكتاب 

ويذكر يف الشرح على أنها مأخوذة من النسخة  ،تلك النسخة (5)أخرى أن ُتعرَّف

 وهذه من النسخة الفالنية.  ،الفالنية

واليت  ،سني بن سعيداحلإذًا أصبح من املعلوم أن يوجد هناك نسخة من كتاب  

 . ًاوأصبح من املمكن اآلن أن يكون اإلسناد صحيح ،ذهبت إىل ِّمرقند

والسند يف األساس  .من هاجسوذلك بكل ما لدينا  ؛يف السند حنن بثثنا روحًا 

د باخلرب. لذا ية التعّبك؛ ألننا ال نقول حبّجبل يتحّر ،والتاريخ ال يبقى ثابتًا ،تارخيًا يعّد

 ،^من التعارض يف روايات األئمة %وجنحنا بهذا األسلوب أن نزيح  ،عملنا إصدارًا

 نه ال يوجد تعارض يف األصل. إ :ونقول

  كيف أمكنكم رفع التعارض؟ 
 من تعارضنا جاء عن طريق الشيخ الطوسي؛ وذلك أن  %أكثر من  :أواًل
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هو ه فقط نوإمنا الذي كانوا يكتبو ،األصحاب مل يكونوا يكتبون الروايات

يت روايات الشيخ الطوسي يكون لدينا قبله صحيحة زرارة، وذلك يعين إذا ما حّن

 ،على يد الشيخ الطوسي تعارضنا مّتعشرون يف املائة تعارض. ومثانون يف املائة من 

 ؛د بهتسعني يف املائة مل يكن ُيعتَق أو وأيضا من الثمانني يف املائة هذا حبدود مثانني

د. أما عندما يكون يف كتاب مثل ابن ية التعّبألن الشيخ الطوسي كان يؤمن حبّج

فإن الشيخ  ،ومل يعمل الشيعة بهذا احلديث ،ما عمري حديٌثأبي فضال أو ابن 

وذلك يعين أنه مل يعمل به من ، «حيمل على كذا ا ما رواه فالٌنأّم»الطوسي يذكر 

 مل يعمل به.  وهو أيضًا ،قبل علماء الشيعة

هذه املشاكل، أما  وبناء على ما نعتقده حنن مبا أن مبنى احلجية تعبدي حتّل 

تابه اخلالف يبني أقل الشيخ يف ك . طبعًاإذا كان مبنى احلجية العقل فإنها ال حتّل

حيث يقول على سبيل املثال: هذه رواية حذيفة بن  ؛االختالفات الواردة يف النسخة

لتلك النسخة اليت قد نقلها اآلخرون  منصور اليت تدور حول الشيء الفالني، ووفقًا

 لم يأتوا بها. ففليست هي الرواية املطلوبة، أما يف أماكن أخرى 

عن علي  إحدى املناسبات حديثًايف كتاب التهذيب وينقل الشيخ الطوسي يف  

. كان كتاب علي بن «اتقال: يغسل سبع مّر»: (2)بن جعفر حول باب ولوغ اخلنزير

سناد. بعد ذلك كانت إحدى وقبل الكليين كان يف قرب اإل ،جعفر عند الكليين

من  منها وضمن أيٍّ يف أيٍّ النسخ من هذا الكتاب موجودة لدى اجمللسي. ومل يأِت

ومل يصدر الشيخ الطوسي فتوى بهذا املوضوع يف  ؟!بن جعفر رواية كهذه روايات علّي

فتوى بهذا  مل يصدر بعده أحٌدأّنه  ومن العجيب جدًا ،كتاب من كتبه الفقهية أّي

فتوى  (10) عامق الذي جاء بعد الشيخ الطوسي مبئيتاألمر كذلك. وقد أفتى احملقِّ

 ذا منْو. وقد أفَتًاملا رأى اخلرب صحيح ؛مة فتوى بالوجوبوأصدر العاّل .(11)باالستحباب

يوصلنا  اريخ هذا األمر الذي بني أيدينا اليومت بالوجوب. أصاًل ليوممة إىل ازمن العاّل

 . قويًا فمن غري الضروري أن جنتهد به اجتهادًا ،إىل الكايف

هذه الرواية  حيث مل تأِت ،بن جعفر ة نسخ من كتاب علّيويوجد لدينا عّد 

 وهذا ينبئ عن احتمالني:  .منها بأيٍّ

وهو أخطأ  ،كانت يف حاشية النسخة :على سبيل املثال .ـ أن الشيخ قد أخطأ
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 يف إضافتها. 

 ضيفت. ومن ثم ُأ ،وهي خطأ يف األصل ،ـ كانت موجودة يف نسخته

هذا  . يقول يونس: إذا كانهذايف زماننا فقط وهذه املشكلة ال نواجهها حنن  

وكنت من  ،فإننا نواجه نفس املشكلة. ويقول: لقد جئت إىل الكوفة األمر حقًا

 ،أكثر ×والذي نقل عنه قد نقل عن اإلمام الصادق ،×طالب اإلمام الباقر

أنكر أن يكون أكثرها من أحاديث »: ×إىل حمضر اإلمام الرضا (19)فذهبت

اخلطاب ثقافة  ي: إن لدى أب×فقال اإلمام ؟ماذا أفعل ،: سيديقلُت «عبد اهلل (13)ابن

ويقول: أعطوني كتبكم أستنسخها. ويأخذ الكتب  ،حبيث يظهر الصالح

ومن ثم يضيف عليها، وعندما يرجعها لكم ال تنتبهون إىل ما قام به من  ،يستنسخها

وعلى هذا املنوال تنتقل تلك  ،ثم تقومون بدوركم بإعطائها آلخرين ،إضافات

 إىل يد.  ٍداإلضافات من ي

ومع األسف قد جاء يف  .ةهذا هو البحث الذي قد جاء يف رجال أهل السّن 

قالوا: ال تقبلوا الكتاب الذي ال فدوا يف كتب أهل السنة ا وشدَّو. وجاؤكتبنا أيضًا

 ه. نتسمعو

: ذهبت إىل حممد بن حسن بن علي ويقول أمحد بن حممد بن عيسى أيضًا 

فقال: اذهب به  ،وأخذت منه كتاب أبان، وكان الوقت لياًل ،(14)يف الكوفة ءاالوّش

: ال آخذه، قال: ملاذا؟ قلت: أخاف إن ي. قلُتلتسمع مّن وأحضره غدًا ،اآلن إىل منزلك

 ،يونفيتقاِّمها القّم ،ويبقى هذا الكتاب بني كتيب ،ذهبت به الليلة أن أموت

 ؛عن أبان ،اءعن الوّش ،هذا ِّماع أمحد ّنإ :وعند ذلك يقولون ،ويذهبون بها إىل قم

لذلك يعتقدون أني ِّمعت هذا الكتاب منك.  ،هم ِّمعوا أني قد حضرت عندكألّن

 خشية أن ينسب هذا األمر بهذا الشكل.  ؛وهلذا فإني سوف لن آخذ الكتاب معي

ة، وكانت هذه  يكن بهذه الدّق، الذي ملقابله كان سهل بن زيادميف  

أما سهل فقد قدم من طهران،  ،وقد ذهبا إىل العراق ،صرينمشكلته. كانا متعا

سهل كان ينسب بدون دليل. لذا  إّنأمحد يريد أْن يقول:  كانت مشكلته أّن ولكْن

حيث  ؛قوله كذٌب عن الوشاء فإّن :أي عندما يقول ،«شهد عليه أبو جعفر بالكذب»

 اء. ق الوّشوال يذكر أنه أخذها عن طري ،اءإنه مل يسمعها عن طريق الوّش
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ابني وقد جاء يف الكشي فالحظ أن حممد بن سنان جاء اِّمه يف عداد الكّذ 

إمنا  ،وعن طريق ،الذي قد قلته لكم مل يكن ِّماعًا أنه عند احتضاره قال: كّل

الذي  ت ما فيه، فعندها هل يصبح هذا اإلشكال العاّمْيَومن السوق وَر اشرتيت كتابًا

 ؟بطريق صحيح أم ال ًامعنعن ًاحديث ًاكان موجود

فإذا عنعنت احلديث  ،يقول: ال ْنوهناك َم ؛ال ضري يف ذلك :يقول البعض 

بل عن ِّماع. هم  ،ال جيب أن يكون عن طريق إذا جعلت احلديث معنعنًا .ال فقطعًا

وكذلك قد  ،نشئ عن طريق فالنن هذا قد ُأإقلنا:  ،ننا ِّمعناهإ :ْلإننا مل نُق :يقولون

 وهذا له مبناه العلمي.  ،أولئك كان هلم مبناهم العلمي نإذ .أنشئ عن السماع

فهو  ،«عن فالن»ه يقول: اب. ملاذا؟ ألّنإن حممد بن سنان كّذ :هلذا يقال 

 :فإذا قلُت ،عن فالن :: أنا قلُتيكذب ومل يسمعه، بل كان عن طريق. ويقول أيضًا

وطريق  ،باتصال وانفصال ما أن يكون معنعنًاأ .فهنا يرد اإلشكال «ِّمعت عن فالن»

 . ًافإنه يكون عند ذلك مالئم ،وإرسال

سهل »حيث يقول:  ،يف هذا األمر ًاالنجاشي دقيقكان مدى  لذا الحظ إىل أّي 

وشهد عليه أبو جعفر  ،يف احلديث كان ضعيفًا ،بن زياد أبو العباس األدمي

ول سهل بن زياد الشهادة اليت أدىل بها أبو جعفر أمحد بن عيسى ح هوهذ. «بالكذب

فمع  ًا؟!كان النجاشي دقيق حدٍّ أّيإىل ومل يكتبها الشيخ. ف ،فقط ذكرها النجاشي

، كان كذابًا :أنه يقول: أخطأ أمحد، وال جيب أن يقول إاّل ،أنه ينقل شهادة معاصره

وينقل بطريق  ،ن مبنى حديثه ضعيفإأي  ،«ضعيف يف احلديث»بل جيب أن يقول: 

يف هو و ،اءعن الوّش :يقول أمحد: إنه يكذب؛ ألنه يقول .معنعن. وهو ليس كذابًا

من السوق ونقل عنه. يقول  بل قد اشرتى كتابًا، احلقيقة مل يسمع من الوشاء

وهذا الذي  ،اب! وكالمك صحيح مل يكن عمله هذا صحيحًاكّذ :ْلالنجاشي: ال تُق

 . هذا فإن هذا املبنى علمّي مع جيب عليك أن تعمله، ولكْن

فيأتي  ،لدى سفيان الثوري كتاب حديث املخطوطة اليت ينقلها الربقي أّن 

يقول له: نعم، يقول: هل تسمح لي أن أنقل منه؟  ؟ويقول: هل هذا الكتاب تابع لك

إىل يذهب بعضهم  وفقط طريق، وأيضًا ،نقل. واآلن هذه تعترب إجازةا ،يقول: نعم

وطريق،  بنحٍو االذي أجاز أن ينقلو ،×اإلمام اجلواد إىلها نينسبوف ،أكثر من ذلك
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 ة سندها و... حتتاج إىل شرٍحماته فإن الرواية وصّحواآلن إذا أردنا أن نقوم بشرح مقّد

 مسهب. 

 

 على هذا التحليل لكالم النجاشي؟  هل لديك دليٌل 

 حيث جيب إثبات كّل ،صعب من الطبيعي أن إثبات هذا الكالم عمٌل 

 ته وحججه. وأن آتي بأدّل ،واحد على انفراد

 

 ما يصحبه كثري من الغموض،  البحث التارخيي يف علم احلديث دائمًا

 فكيف يتسنى لكم أن تعرفوا لوازمه وأسلوبه؟ 

 باستطاعتنا أن نعرض هذه البحوث املتعارف عليها، من  هإن ما أقوله هو أن

ننا أن ابإمك هنا نعتقد أنجيد، ولكّن . وهذا حتليٌل...أن هذا السند صحيح أو ضعيف و

دراسة جذور اإلسناد  ميكنناسهولة  نه بكّلإع يف البحث بأكثر من هذا، أي نتوّس

 . |وجذور احلديث منذ زمن رسول اهلل

ومن ثم زمان  ،|ر يف مبادئ حديث رسول اهللخطوطنا العامة هي التجذُّ 

وحسب االصطالح الذي أطلقوه زمان  .^ويف اآلخر زمان األئمة ،×أمري املؤمنني

ن الكثري والذي يتضّم ،عهد الفقهاء وأخريًا ،وتابعي التابعني ،ثم التابعني ،الصحابة

 من اآلثار والنتائج الغريبة. 

وهذا التاريخ املنبعث  .حديث الشيعة له تاريخ انبعاث خاص :فعلى سبيل املثال 

ومن الناحية املكانية ففي  هـ.ى سنة حّت حمدود من الناحية الزمانية بسنة  أيضًا

وبعد ذلك يف املدينة.  ،ومن ثم مبسافة أكرب يف البصرة ،الدرجة األوىل يف الكوفة

بعد الوالدة، وهذا يعين أن هذا احلديث واجه  لقد اجتاز هذا احلديث مرحلة النمّو

انتقاله يف أول األمر إىل  مّتلقد  .’الرضاو الكاظمزمان اإلمامني يف مرحليت انتقال 

يث ح ،إىل قم هـله حالة من املذهب العقلي، ومن ثم انتقل يف أواخر  خذًامّت ،بغداد

 خذ لنفسه ناحية املذهب االنتقالي. اّت

يف  ن من جتذير مرياثنا املوجود مثاًلعلينا اآلن أن نتمّك وأصبح من السهل جدًا 
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بطبيعة احلال أن  وينبغي أيضًا .وأن نعرف جذوره التارخيية ،الكايف والفقيه والتهذيب

إذا كان احلديث يف بغداد فكيف  :نالحظ انتقال الثقافات يف هذا التجذير. فمثاًل

يف العهد األول  ًاكوفي ًاا يثري الدهشة أن لدينا حديثوصل إليها من الكوفة؟ ومّم

 ،جاء مباشرة من الكوفة إىل بغداد، أما يف العهد الثاني ـ  لبغداد يف السنوات 

ول األمر فقد جاء الكثري من تراثنا يف أ ،الطوسيوعندما كانت بغداد أيام النجاشي 

من أن يذهب مباشرة من الكوفة  بداًلأّنه ومنها ذهب إىل بغداد، وهذا يعين  ،إىل قم

ومن ثم إىل بغداد. ودراسة تراثنا الثقايف من  ،إىل بغداد فقد ذهب من الكوفة إىل قم

 الروايات. بت الكثري من الغموض الذي كان حييط ية قد حلَّوهذه الزا

باملعرفة  ن أحاديثنا من هذه الناحية يكون جديرًام %ما يقرب  يف وتقريبًا 

كيف حدث  :وهودائمًا، إىل قم فإن هذا السؤال يطرح  التارخيية. فإذا ما جاء حديٌث

قد جاء من  ْنجيب أن يفرتض أن هناك َمأّنه وذلك يعين  ؟أن جاء من الكوفة إىل قم

عادة ما  األشخاص ؤالءوه ،وجلب معه احلديث ،أو العكس ،الكوفة إىل قم

 من الوجوه املعروفة.  ونكوني

وبعض الذين كانوا يف الكوفة وقد  ،الربقيوإبراهيم بن هاشم،  :فمثاًل 

 ،أمحد بن حممد بن عيسى األشعري وسهل بن زياد :مثل ،وجمموعة، ا إىل قموجاؤ

قد ذهبوا إىل العراق. وجمموعة أخرى كانوا يف  ،ذين كانا من أهل قم والرّيلال

 بغداد والبصرة قد نقلوا هذا الرتاث إىل قم. 

 .ح تاريخ هذا الرتاثننا أن نوضِّابإمك ،وبهذا التعامل اجلذري ،بهذه الشروط 

نها هي أن األحاديث املوجودة لدينا اآلن صحيحة حبسب والنتيجة العجيبة اليت يتضّم

احلديث، أما من الناحية التارخيية  ةرواإىل إشكال بالنسبة  وليس هناك أّي ،السند

حيث إنه من  ،تارخيي وجغرايف نه ال يوجد هناك انسجاٌمإأي  ،فيوجد هناك غموٌض

ثم يصبح  ًا،ومن ثم كوفي ًا،وبعد ذلك يصبح قمي ًا،ناحية يكون احلديث بغدادي

 . ًابغدادي

ا طبق هذه ْوى هذا قد أفَتعل ن البعض من فقهائنا بناًءفإوحسب الظاهر  

عندما يزداد هذا النوع من التحليل التارخيي  واعتربوها صحيحة، ولكْن ،األحاديث

 ضح أن هذه األحاديث بها إشكال. يّت
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متعارض،  |ة حديث عن رسول اهللى يف عامل أهل السّنلدينا اآلن حّت 

قد  |أن رسول اهلل نسؤال ع ولكن ال يوجد من قبل أهل السنة أو من عندنا أّي

 جاء يف مصادرنا بسنٍد وأجاب عن هذا املوضوع. طبعًا ،ئل حول تعارض احلديثُس

ما  ْلقال: أني مل أُق |أن رسول اهلل ،ويف مصادر أهل السنة كذلك ،ضعيف

 .ينبئ عن التعارضشيء ال  ،والذي هو سؤاٌل ،خيالف القرآن. وما عدا هذا احلديث

ئل حول تعارض أحاديث رسول حيث ُس، أمري املؤمننيوبناء على احلديث الذي عن 

عرض ترجيح السند  ومل يتّم ،«مبا اشتهر به أصحابك ْذُخ»: (15)قالف ،|اهلل

 يفيد أّنويف كتاب الكايف،  ،ل الذي جاء يف كتاب سليمواحلديث املفصَّ ،ورواته

  .ثابٌت |التعارض يف روايات رسول اهلل

يأتي عنكم »: سأل إىل ما شاء اهللُي ×أما يف حديث عن اإلمام الصادق 

  .(11)«أحدهما يأمر أن... ؛يأتي عنكم حديثان»أو  ،(13)«حديثان خمتلفان

ما عدا مرفوعة زرارة  ،ال يوجد لفظ تعارض يف الروايات هن هنا أّنطبعا أبيِّ 

أما  .وقد جاءت كلمة متعارضان .واليت هي ضعيفة جدًا ،الواردة يف عوالي الآللي

واليت جذورها أخذت  ،فان وأمثاهلال. وتوجد عبارة خمتْدألفاظ تعارض وأمثاهلا فلم تِر

  .﴾َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهلِل َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا﴿وهي  ،من القرآن

خمتلفة، فما معنى هذا األمر؟ إن معناه أن نفس  ًاطرق ×يبني اإلمام الصادق 

ذاته، إمنا التعارض قد حصل بعد ذلك،  غري متعارض يف حّد |حديث رسول اهلل

 . ×وقد صدر منه ،ًاكان حّقفقد  ×أما حديث اإلمام الصادق

التعامل مع نوعني من الروايات: يتعامل أهل السنة مع حديث رسول  لذا يتّم 

 آخر.  عارض، ونتعامل حنن بنوٍعمن الت بنوٍع |اهلل

مل يكن هناك مؤلفات  ’يف زمان اإلمامني الباقر والصادقأّنه ومن الطبيعي  

 ،شديد يف ذلك الزمان تعارٌضهناك مل يكن  همعناه أّن وهذاألصحابنا حول التعارض. 

صورة كانت فإن أول تأليف لنا يف جمال التعارض  ا... ففي أّيوإّم ؛للحّل أو أنه قابٌل

هذا املثال الِحْظ كم أّن بعد ذلك. ف واستمّر ،×زمن اإلمام موسى بن جعفر يف كان

 |ر من اآلراء. حنن بكل بساطة نعلم أن التعارض مع حديث رسول اهللالبسيط يغيِّ

د نطق ق |ويتضمن عوامل أخرى. فليس األمر أن رسول اهلل ،قد ظهر بعد ذلك
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وهلذا جيب أن نتعامل مع  ،قد قبل ذلك ×اإلمام الصادق وأّنبنوعني من احلديث، 

 نوعني من احلديث. 

رين، وهي وترتبط باألئمة املتأخِّ ،ة يف تاريخ حديثناأخرى مهّم هناك مسألٌة 

كانت  ’الصادقوالباقر  نيمسألة عرض األحاديث، وهذا يعين أن روايات اإلمام

وحتى بعض التوقيعات كانت تعرض على  ،^اجلواد واهلاديتعرض على الرضا و

 ونعرض واحدة منها على سبيل املثال.  ،. وهذا األمر له آثار مجة#ةاحلّج

على  ِتومل يْف ،واليت يف سندها الواقفية ،توجد هناك سلسلة من األحاديث 

 . (شاّذ)ى مسّم ويطلق عليها اصطالحًا ،ضوئها مشهور الفقهاء

أن جمموعة منهم كانوا  وخصوصًا ،حسن تأتي هذه املناقشة لوجود الواقفية 

واألئمة الذين  ،×ومل يرجعوا بعد إىل اإلمام موسى بن جعفر ،دين ومعاندينمتشدِّ

ا من بعده. وقد أخذوا من كتاب ابن أبي عمري ومن مصادرنا، ومن احملتمل أن وجاؤ

روا الشيعة من رواية ابن أبي عمري على قد حذَّ ^األئمة اهلادي واجلواد والعسكري

إن  .مع أنها موجودة يف مصدر مهّم ،ومن ثم طرحت هذه الرواية جانبًا ،أن بها إشكااًل

من  ويعّد ،جملدات ةمن سّت ،أصول األصحاب من كتاب نوادر ابن أبي عمري جزٌء

  .كتب األصحاب املهمة

فإنهم كانوا جمربين واحلال  ^مبا أن الواقفية ال يرجعون إىل األئمة لكْن 

هذه أن يرجعوا إىل تلك الكتب. ومبا يرتاوح بني سبعني إىل مثانني باملائة من أحاديثنا 

نه إىل ما قبل الشيخ الطوسي مل إاملتعارضة كانت من منفردات الشيخ الطوسي، أي 

. فلو فرضنا أن هذه األحاديث كانت صادرة عن يكن هناك أحاديث متعارضة بتاتًا

عند  يف القرن الثاني فإىل القرن اخلامس مل يكن هلا وجوٌد ×إلمام الصادقا

 :من مصادرنا املعتربة. فمثاًل والذين نقلوا أيضًا ،حيث إن يف سندها واقفية ؛أصحابنا

صحيٌح من حيث  بن حمبوب حديٌث يمد بن علحمليف كتاب نوادر املصنفني يوجد 

واملوجود  ًا.حيث يراه واجب ، اهلديةهناك حديث صريح يف تعلق اخلمس يفالسند. 

 ،×أيضا يف كتاب ابن أبي عمري، وهو على سبيل املثال صادر عن اإلمام الصادق

الذي كان يف القرن الثالث، وهذا  ،بن حمبوب يحيث مل ينقله أحد غري حممد بن عل

وحتى التهذيب  ،الكايف والفقيه :مثل، كتاب من كتبنا يف أّي ْدالنقل مل يِر
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وبعد القرن الثالث جاء يف القرن السادس ضمن كتاب حيمل عنوان  ،واالستبصار

 املستطرفات. 

 :، يف حني أن بعض من العلماء قالواعشوائيًا ا يبدو أن هذه املسألة مل تأِتومّم 

ن اخلمس يف اهلدية إ :وقالوا ،ا على ضوئهْووقد أفَت ،هذا احلديث صحيح السند ّنإ

 واجب. 

يف  سوف نواجه مشاكل حقيقية؛ وهي أيضًاف ًاتارخيي أما عندما جنري حتلياًل 

خيتلف عن  عليه. وهذا طبعًا ًامتعارف ًاويف اهلدية اليت تعترب أمر ،مسألة مثل اخلمس

  .«واجلائزة من اإلنسان»الذي يقول:  ،بن مهزيار ّيحديث عل

مع األسف  ولكْن ،كثرية بإمكانها أن تفتح أبوابًاـ بنظرنا ـ هذه املالحظة  

 .صحيح وضعيف ال غري :ونقول ،نكتفي اآلن بهذا القدر

 ،الكتاب والنوادرعن وفرقه  ،أعرض لكم بعض األمثلة. حول ماهية األصل 

وما قاموا به من تصنيف البحوث املطولة كثرية العدد. وبناء على احلقيقة اخلارجية 

فإن األصول قد وردت أكثر يف كتاب فهرست الشيخ؛ حيث كانت أكثر من ستني 

 ة والسبعة. ويف كتاب النجاشي كانت ما بني السّت

وهو متى ذكر األصل  ،عن هذا البحث وجدنا جذر هذا الشيء حنن عوضًا 

قنا يف األمر كان من املفاجئ أننا الحظنا أن وعندما حقَّ ؟ل مرة يف تاريخ الشيعةأو

النجاشي مل يف أن  ننا احتملنا أن السّرإأكثر من أورد تعبري األصل هم الواقفية، أي 

 وكثري من املوارد اليت جاء بها الشيخ مستعماًل ،على كلمة األصل يعمل كثريًا

 وهذا األمر مل يكن حمض صدفة.  ،ى النجاشيأنها مل تكن لد ،كلمة األصل

نه يف إأي  ،×وقد جاء وصف األصل هذا أكثر ما يكون بعد زمن الرضا 

 ني. حدود تلك السنني وبدايتها كانت بيد الواقفّي

بل بعضهم كان  ،×بإمامة الرضا نلذا حيتمل مبا أنهم مل يكونوا يؤمنو 

 ة رجعوا إىل الكتب. عن أن يرجعوا إىل األئّم ، فمن اجلائز أنهم عوضًامتعصبًا

أبني هذا األمر على أساس  من املالمح. واقعًا ًار كثريوهذا املوضوع يغيِّ 

نه يف احلقيقة إطالق كلمة األصل مل إقد استعرضه، أي  أحدًا ومل أَر ،االحتمال

 ق القيمة األكرب، بل حسب اصطالحنا كان انعكاسًاتكن بالشيء اليت حتّق
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فقد جعلوا الكتب على  ^. ومبا أنهم مل يريدوا أن يرجعوا إىل األئمةقائديًاع

وأعطوها مقام اإلمام. وهلذا نراهم  ،فوا جمموعة منها على أنها األصلوصنَّ ،قسمني

 رجعوا إىل تلك األصول.  من أن يرجعوا إىل اإلمام احلّي بداًل

ـ على هذا الكالم يف  ة ـ اليت ليس وقت احلديث بها اآلناألدّل وقد أقمُت 

بواسطة الواقفيني، وأكثر ما نقل الشيخ يف  على أن أكثر هذا العمل قد مّت ،حمله

أنت  .بها مُتكتبه كان قد استخلصه من مصادرهم. وهناك احتماالت أخرى قد تقدَّ

ألن هذا األمر أصبح عندهم عادة  ؛خذون األصل ككاتب الصّكة يّتتعلم أن أهل السّن

، ثم يأتي به مثل سفيان الثوري يذهب للزهري ويكتب عنه حديثًا فنرى تاجرًا ،متبعة

وخيتص  ،أصل :ويقوم بتنظيمه، فالكالم الذي قد نقله مباشرة من الزهري يقال له

هذا االصطالح به. وقد احتملنا أن جمموعة من هذه املواضيع اليت حتمل لفظ األصل 

ثين فالن من حّد»ي. وذلك مثل ما ورد هنا: أخطأ بها الشيخ الطوس ه قدمن املمكن أن

، بينما كان هذا وكان يعتقد أن له أصاًل ،«له أصل»فقال الشيخ الطوسي:  ،«أصله

 ال األصل مبا حيمل من اصطالح.  ،األصل هو نفس النسخة اليت قام بكتابتها مباشرة

ى حّت، وعلى أي حال فقد أصبحت كلمة األصل متداولة بعد ذلك بني اإلمامية 

 ،«فاتوغريها من األصول واملصنَّ»يف قم:  (15)حأن الشيخ الصدوق يعترب أول فقيه صرَّ

 ،يف أواخر القرن الرابع استعملت هذه الكلمة رِّميًا هأن حيث أصبح معلومًا

 . ها اهتمامًاْرالنجاشي يف القرن اخلامس مل يِعو

قد ذكر مرة أو  ،له بعض الشيء الذي كان الشيخ مديونًا ،ُحميد بن زيادو 

ِّمع ». والنجاشي يذكر هذا اللفظ: (12)«كثرية روى عن ُحميد بن زياد أصواًل»اثنتني: 

 (91)ميدروى عن ُح»ِّماعيل: إيقول الشيخ حول قاسم بن  :. على سبيل املثال(90)«الكتب

براهيم بن سليمان إ. وعن على ذكر اِّمه نهائيًا . والنجاشي مل يأِت«كثرية أصواًل

ميد هذا كان من ُح (99)، مع أن«كثرية ميد أصواًلروى عن ُح»: أيضًا يقول الشيخ

عبارة حوله.  مل يذكر أّي كبار الواقفية وفقهائها املمتازين. والنجاشي هنا أيضًا

 ة؟ ضح هذه الدّقبعمله. فمتى تّت ًاجّد وحسب ما أراه أن النجاشي كان دقيقًا

أن تنري زوايا  واليت بإمكانها أيضًا ،ة احتماالت حول كلمة أصلإذًا يوجد عّد

 وتوضح مقدار اعتمادنا عليها كذلك.  ،وقيمه ،تارخينا احلديث
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 ِّمقدار هو وما  ؟كم يف تقسيم البحوث األصوليةِّماحترات ما هي مؤش

 اعرتافكم بالتقسيمات املوجودة؟ 

 الوحيد يف هذا  ولسُت ،لقد طرح جمموعة من األصوليني هذا املوضوع

 :مثل ،مصادر التشريع :أحدهمان: ان أساسياامليدان. يوجد يف كتب أهل السنة حبث

واألصول  (93)قخرى تأتي مبعنى األمارات والطرواحلجة األ ؛الكتاب والسنة و...

 خذ أحيانًاواألصول عبارة عن لفظ قابل للسعة والضيق. لذا فإن هذه احلجة تّت ،العملية

 مثل الكتاب.  ،مبعنى مصادر للتشريع

للتشريع، وذلك يعين أن  ومن الطبيعي أن أهل السنة يعتربون اإلمجاع مصدرًا 

بسبب وجود بعض املشاكل اليت  هفقوا على أنعلماء أحد األزمنة لو اجتمعوا واّت

مثل الكتاب،  ،نه مصدر تشريعإة، أي األضحية، فهذا يعترب حّج ىتلغ تكتنف احلّج

يعترب  روا شيئًاوإذا قرَّ ،يف أن جيتمعوا ا يعين أن فقهاء ذلك الوقت هلم احلّقوهذ

 ة. طبعًام على الكتاب والسّنبإمكانه أن يتقّدو ،ةوهو بنفسه حّج ،قرارهم إمجاعًا

وجعل األمر يف التخصيص أو التقييد أو يف عدم  ،حبث يف هذا املوضوع ْنهناك َم

 ....أو وجود نّص

الظواهر  :مثل ،ية هو حبث األماراتالذي يدور حول احلّج البحث اآلخر

وكذلك حبث حجية خرب الواحد يف الطرق، والذي يعين هل أننا نلتقي مع  ،والدالالت

ن والطرق األخرى واألمارات يوجد بها ااملصادر هذ افبحث ؟أم ال |ة رسول اهللسّن

تناوله يف القرن  قد مّت حيث إن حبث مصادر التشريع، اختالف من الناحية التارخيية

وأصل مشكلته  ،وعلى اخلصوص يف أيام عمر ،منذ زمان اخللفاء ،األول من اإلسالم

واستحداث أمور جديدة غري موجودة يف  ،ع اإلسالمياليت وجد على أثرها هي التوّس

أن عرضوا نقطتني  ة. فما كان من عمر وجمموعة من املسلمني معه إاّلالكتاب والسّن

يتكون  ًااستشاري ًاخذ عمر جملسها أن يّتاحدإ: كي جيدوا له حالًّ ؛يف هذا املوضوع

وطلحة والزبري  ×أمري املؤمنني :أمثال ،عشر من املهاجرين ةمخس :من ثالثني شخصًا

وهؤالء  ،يعرضون عليهم املسائل املهمة ،ومثلهم من األنصار ؛وسعد بن أبي وقاص و...

 .جمع تشخيص مصلحة النظاممب وهذا األمر شبيٌه .النتيجة النهائية على املنربيعلنون 
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وبدأت  ،وقد اعتربه أهل السنة أحد مصادر التشريع ،باإلمجاع ًاقوهذا أصبح متعّل

وأقول » ،يبدي اخلليفة رأيه يف القضايا واملناسبات املختلفة فكرته من هنا. وأحيانًا

. سم الرأي. وأهل السنة أنفسهم لديهم هذا أيضًااعليه  أطلق ّنهإ :ويقال ،«فيها برأيي

ن اواحد. هذ ٌء. لذا فإن القياس والرأي شي(قياس)ِّمه اويف أوائل القرن الثاني أصبح 

ىل قاعدة إوكالهما يستندان ، ن أضيفا بواسطة عمر يف مصادر التشريعاالعنصر

هم إليوهذا األمر يعترب بالنسبة  .ةيف الكتاب والسّن ْدواحدة، رغم أن حكمهما مل يِر

منا قد ِّمعه من  ْنوحنن الصحابة فَم ؛ ألنهم يقولون: إذا كان موجودًاًاجّد ًابسيط

واألمر  ،واملسألة تنتهي إىل هذا احلّد ،؟ لذلك هم يقولون مل يسمعه أحٌد|النيّب

 تصل مل من اجلائز أن هناك روايًة :ونقول ،حبيث نرجع إىل الكتب ،ليس مثل زماننا

 ،. والشافعي ينقل يف كتابه املعروف الرسالة(94)وأشياء من هذا القبيل ،إىل أيدينا

عرابي جاء أأو غري  عرابيًاأ ويوجد لدينا نسخة منه، أّن ،والذي يعترب أول كتاب أصول

عند رسول  كان حاضرًا ْنفقال عمر: هل منكم َم إىل عمر يسأله عن مسألٍة

وكان جوابه بهذا  ،مثل هذا السؤال |يسأل رسول اهلل ْنليقول أنه ِّمع َم |اهلل

الشكل. ويستطرد عمر: هل ِّمعته أنت؟ فيجيب الرجل: نعم، فيقول: حسن ليكن 

ة ال ه. فأهل السّنوا قولي الذي قلُتُعوَد ،|اجلواب ما ِّمعه الرجل من رسول اهلل

 |ع النيّبإذ كيف يعقل أن عمر الذي كان م ؛×يعتقدون اعتقادنا بأمري املؤمنني

 ،قد ِّمع به ًاعادّي ًامثل هذا مع أن شخص ه ووالد زوجته مل يسمع مبوضوٍعيف مّك

ن إ :وبعد ذلك إذا قيل ،بالرغم من أنه قد حسم األمر بسرعة ،ون هذا عيبًاوهم ال يعّد

ال  أو... هم أيضًا ،أو التربير الذي أبداه ،ا قالهّمقد قال هكذا يرجع ع |رسول اهلل

 ي احلذر. وحيتاج إىل توّخ ،دهاًء حال فإن هذا األمر يعّد . وعلى أّيهذا عيبًان أن ْويَر

فالطرق واألصول العملية اليت  .قسم آخر من األصول هو حبوث األمارات 

تناوهلا أكثر يف القرن  على البحوث اليت قمنا بها أن هذه املسائل قد مّت وجدناها بناًء

تناول  مّتـ،  ×ويف زمان اإلمام السجادهـ، سنة ـ  الثاني؛ ألنه يف أواخر القرن األول

 ،برز الفقه والفقهاء ولكْن ،الفقه يف العامل اإلسالمي. مل يكونوا ينقلون احلديث

 ،(أوائل القرن الثالث) ـ  واشتهر فقهاء أهل السنة من ذلك الزمان إىل حدود 

ويف حدود سنة ، بدأ الفقه هـ. ففي سنة ×زمان اإلمام اجلواد :وعلى سبيل املثال
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بني فقهاء أهل  ْتا أم أبوا انتشَروبدأ العمل باألصول. فهذه األصول شاؤ هــ  

وكان لديهم  ،مبا توصل إليه أهل السنة السنة. والشيعة بطبيعة احلال كانوا على علٍم

قد استوفوها  ،كبري من املسائل األصولية على هيئة روايات متفرقة قبل ذلك مقداٌر

وعلى الرغم . نن كان يوجد لدينا كتاب أصولي مدّوإمن غري الواضح و. ^من األئمة

يوجد كتاب مدون وموجود  همن غري املعلوم أّن فإّنهسيد حسن الصدر الا نقله مّم

كان مصدر مجيع العلوم اإلسالمية هم أهل  علمي. طبعًا ميكن أن يرتكز عليه حبٌث

ن موجود بني أيدينا فليس ث يف هذا األمر. أما كتاب مدوَّوال جمال للبح ،^البيت

واملوجودة بني أيدينا. لذا فإن املصادر واملوارد كانت يف عهد  ،رسالة الشافعي إاّل

 ،نًالت الطرق واألمارات يف عهد الفقهاء. وعليه فإن الفقه كان مدوَّوتشكَّ ،الصحابة

مبا أن حبوثنا  يومهذه البحوث. والوقاموا بفصل  ،ا وأخذوا األمارات منهووهم جاؤ

طبق البحوث املتعلقة مبصادر  ؛حسب ما أعتقد ،مه أهل السنةتراقب عادة ما يقدِّ

؛ ألنهم فنزاعنا ليس له حلٌّ .مع أهل السنة فاٍقفمن العسري أن نصل إىل اّت ،التشريع

جاءت عي أن مجيع األحكام قد ن علي بن أبي طالب كان يّدإ :نكم تقولونإيقولون: 

جيب  ومبا أنه مل يأِت ،يف القرآن والسنة. ومن ناحية أخرى يعتقد عمر أنه مل يأِت

 وأيضا جنّل ،نيثنان صحابّيوحنن نعترب اال ،علينا أن جند حكمه يف القياس واإلمجاع

 ،م عندهموكذلك أمري املؤمنني. من الطبيعي أن عمر هو الرجل املعظَّ ،عمر وحنرتمه

لة األخرية يقول بالعكس فإنهم باحملصِّ ْنوإذا كان هناك َم .ه على غريهنموويقدِّ

كالهما من الصحابة. لذا ففي املذهب الشيعي على خالف ما يعتقده أهل  :يقولون

بنفسه. أما ما وقع من مسائل يف القرن  وهو أن القياس واإلمجاع ليس حجًة ،ةالسّن

خيتلفون يف  وهم أيضًا ،هبألنهما ليسا من أطر املذ ؛الثاني فيمكن التوافق عليه

ن ووآخر ،ألمر داللة على الوجوبل ّن: إيقول ْنة َموهلم آراء متعددة؛ ألنه بني السّن ،هذا

 ال يقولون ذلك. 

وهي يف هذه املواضيع اليت هي اختالف  ،ًاهناك نقطة أخرى مهمة جّد 

بني مخسني  مافإنهم انتزعوا أصوهلم من فقههم؛ ألنهم بقوا يكتبون الفقه  ،الفقهاء

 ،ما هو مؤثر يف االجتهاد بالكامل وبعد ذلك جاؤوا وفصلوا كّل ،إىل مثانني سنة

على نقطتني، ومن تلكما النقطتني  مثاًل إن القول يف هذه املسألة مبيّن :حيث قالوا
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وال يأتي يف األخرى، والنقطة األخرى ليست  ،يأتي املوضوع الذي يرد يف هذه املسألة

احتفظوا بها فا إىل النقاط اليت ليست داخلة يف املسألة ووجاؤ ،ألةيف املس موضوعًا

ويف هذه الدورة قد  ،رًاللسادة مؤخَّ نُتولذا ففي حبث املعامالت قد بيَّ .وجعلوها أصواًل

حيث إن  ،ن هذا هو اإلنصافأ ه،ْلويف الدورة السابقة مل أُق ،نبهت على ذلك

ما ليس  ْعال تِب»عندنا يف الفقه  :مثاًل .دةوحَّاجملموعات اليت لدينا يف الشريعة ليست م

ومل  ،﴾َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح﴿ومثل  ،﴾َوَذُروا اْلَبْيَع﴿ مثل عندنا أيضًاو ،«عندك

ولكن  ،﴾َواَل َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم﴿يوجد عندنا  طبعًا. «ال تنكحوا»هنا  ْليُق

 ة.أي أنه ال تنووا النكاح البت ،«النية»بل على  ،«العزمية»السابقني مل ُيحملوا على 

ن ما يطرح يف نهي أ ،ةل مّرألّو ،وهلذا فإنين قد بينت يف حبث املعامالت بأحد املعاني

وذلك يعين  ،ةي رأيته ال يعطي احلالة املرجّوحيث إّن ، وليس أصولّيًا؛املعامالت فقهيٌّ

 ﴾َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح﴿ومن ثم الحظت أنا ذلك. لذا  ،أن بعض العلماء قد أشاروا

جاء يف النكاح فقط. لذا يف أي  أمٍر يف كّل ؛ ألنه مل يأِتًاوليس أصولّي ،أمر فقهّي

ويف أي مكان  ،موضع يوجد هناك نقطة استنباط وضعنا له اسم النقطة الفقهية

وهذا التقسيم عملنا  .اها نقطة أصوليةة أماكن أِّمينتكون هذه النقطة سارية يف عّد

به للمرة األوىل. املالحظة املهمة األخرى هي أن يف ذلك الزمان الذي قد كتب فيه 

 ووعندما جاء بن هـ،ولكن بعد سنة ، الفقه كان املقدار منه يف زمن بين أمية

ن البحوث البحوث الفقهية عـ الذين كانوا يف العهدين ـ العباس فصل فقهاء أهل السنة 

فقيه أن يتدخل  ألّي وال حيّق ،اطيةباحلكومية، وعرفوا مكانة الفقيه على أنها استن

لتنصيب حاكم أو إعطاء نفسه صالحيات احلاكم وغريها من  ؛يف األمور احلكومية

، أي أصول الفقه االستنباطي. ومن يًاوأصول ًاوهلذا فقد أصبح الفقه استنباطي .املسائل

طبيعته  من الفقه الوالئي. أساسًا ًانوع ^كان فقه أهل البيتالطرف اآلخر فقد 

ممزوجة بني االستنباط والوالية. ومن الطبيعي فإن الشيعة قد كتبوا األصول يف 

حسب والقرون األخرى، ومن حيث ال يشعرون فقد كتبوا أصول الفقه االستنباطي، 

ين إذا ما ارتأينا أن نضع يع ،نه جيب أن تأتي يف األصول مثل تلك املسائلفإما أعتقد 

 ،ن أصول وقواعد الواليةيف املسائل الوالئية اليت هلا بعض الصبغة العمومية جيب أن نبيِّ

وال  ،هذا كله جيب أن يندرج ضمن األصول .والقواعد الفكرية للوالية وإدارة اجملتمع
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 والعلماء مل يقوموا بالتنبيه عليه.  ،منتلك حنن هذا اآلن

 

 ؟ «الفقه الوالئي»و «الفقه االستنباطي» ْية من اصطالَحماذا تقصد بدّق 

  إن فقهنا االستنباطي هو مجيع املواضيع واألحكام اليت نستخرجها مباشرة

ة. والفقه الوالئي هو األحكام املطابقة مبقتضى الزمان من الكتاب والسّن

والبحث يف الفقه  .تة أو غري املؤقتةحسابات املصاحل املؤقَّوخصوصيات الساعة ووفق 

اء بعض اخلصوصيات الزمانية الوالئي يكون إذا ما ابتلي أحد األحكام اإلسالمية جّر

الفقيه أن  ولّيالي للحكم يف ذلك الزمان أو ما فهل بإمكان احلاكم املتوّل مبشكٍل

الذي نهى به عن  ،احلكم الذي أصدره عمر :يسقط ذلك احلكم؟ وعلى سبيل املثال

نون ة إذا تعاملوا معها فإنهم سوف يكوِّاملتعة. فقد كان املطهري يعتقد أن السّن

وقد تناولنا هذا البحث الذي قد تناولته  .إشكال ولن حيدث عندها أّي ،والئيًا حكمًا

افرتض أن يف  أو .يف حبوث والية الفقيه. العلماء اآلخرون ال ميلكون ذلك بإسهاٍب

والدية الكاملة عشرة آالف  ،الدية الكاملة /روايتنا املشهورة دية أهل الكتاب 

وإذا ما أردنا اآلن إجراء هذا احلكم فإن  ،ودية أهل الكتاب مثان مائة درهم ،درهم

. يًاالدول الغربية تتعامل معنا بنفس الطريقة. لذا فإن هذا احلكم سوف يواجه حتّد

 كان احلاكم أن يزيل هذا احلكم؟ هذا هو املراد من الفقه الوالئي. واآلن هل بإم

 

  هل يعين ذلك أن دائرة كال الفقهني خمتلفة؟ 

 يكون الفقه الوالئي  ن يف هذا األمر؛ أحيانًاوهناك قوال .ناخمتلفهما  ،نعم

 وأحيانًا ؛وحكوميًا والئيًا حكمًا ويعّد ،لتلك املنطقة اليت ال حيكمها اإلسالم أصاًل

وهؤالء مل يبحثوا يف  ،يًاه يواجه حتّدى يف هذا القسم يوجد لديهم حكم، ولكّنحّت

 أصولنا. 

  ليس من الضروري أن يكون هذا البحث يف حبوث الفقه الوالئي. فعلى

اآلن أصبحت له  من األوقات فائدة تذكر، ولكْن مل يكن للدم يف وقٍت :سبيل املثال

 ر. وذلك ألن موضوعه قد تغيَّ ؛ويباع ويشرتى ،فائدة
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 َّف يف الفقه الوالئي، بل يف الفقه االستنباطي. هذا البحث ال يصن 

 

 أيرد حبث الزمان واملكان يف الفقه االستنباطي؟  :أخرى بعبارٍةو 

 املمكن  نه منإيف الفقه االستنباطي؛ أي  نعم من اجلائز أن يكون له تأثرٌي

ر فإن هلذا مل يتغيَّ وإْن ،رن عنوان املوضوع قد تغيَّإ :ب قول البعضْسبتأثري الزمان وَح

رت اآلن. هذا هو احلكم الفقهي الذي يستنبط. افرتض احلكم بعض املالمح قد تغيَّ

. هدفنا والئيًا وليس فقهًا ،هذا عمل الفقهاء ر موضوعه، ولكن أيضًاأن الشطرنج تغيَّ

يف الزمن القديم. ويف األساس إن معنى الفقه هو أن يوجد هناك  ون حتمًاليس أن يك

وذلك مثل تأكيد الروايات على استعمال  ،فقان مع بعضهماواحد ال يّت ن ملوضوٍعاعنوان

خلوف فم  أن اهلل سبحانه حيّب ـ لبعض الروايات وفقًاـ ومن ناحية أخرى  ،املسواك

ة يعتربون استعمال املسواك اء أهل السّنالصائم. وبالتالي فإن جمموعة من علم

على هذا  ومكان. وبناًء ما عدا الصائم. هذا احلكم ال ينحصر بزماٍن ،مستحّب

الدليل قالوا: إن هذه الروايات اليت تقول باستحباب استعمال املسواك ال تشمل الصائم. 

ومن  ،الةاليت يرى الشارع من ناحية وجوب الص ،أو يف مسألة اجتماع األمر والنهي

ناحية أخرى نهى عن الغصب. هناك ينشأ الفقه؛ عندما جتتمع الصالة والغصب. لذا 

فهو نفسه الفقه  ،ر مبسألة الزمان واملكانليس بالضرورة أن الفقه االستنباطي ال يتأّث

ة. فاجتماع األمر والنهي ال يدخل يف عمل الذي يستخرج من جمموع الكتاب والسّن

من الفقه الوالئي. فالفقه الوالئي بزوغ  وال يعّد ،الفقهاء إمنا هو عمل ،احلكومة

 فقٌه «مهمالتان يف عهد رسول اهلل أنا أحرِّمتعتان حملَّ»يف اجملتمع. لذا  حكم اقتضائّي

 والئي. 

 ،من النظريات اليت تعرض يف زماننا احلاضر ويظهر الفقه الوالئي يف كثرٍي 

يف منطقة  حسب ما أراه فإن الفقه الوالئي ال خيتّص أي يف منطقة الفراغ. ولكْن

بل هو أوسع من هذا. ونفس منطقة الفراغ بذلك املعنى الذي ليس للشارع  ،الفراغ

. ما حكم أساسًا لشارع يف موضٍعليس لعلى أن  مبينٌّ يف هذا اجلزء. هذا أصاًل حكٌم
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 ،لوه يف حبث الرباءةتناولقد  .فيجب على الفقهاء أن يقوموا بشرح بعض هذه البحوث

 من األمكنة.  نوا من حتقيقه يف مكاٍننهم مل يتمكَّإه غري متماسك، أي ولكّن

 

  حسب رأيكم ما هي دائرة منطقة الفراغ؟ 

 ة حكمية أو تكون منطقة الفراغ حبيث ال يكون هلا لسان أدّل أحيانًا

نعتربها  . هذه أيضًاًاكان استحبابي وإْن ،إمنا هلا حكم ترخيصي ،حكم إلزامي

وخنتلف مع ذاك  ،ونفسرها بهذا املعنى. واآلن ملاذا نتبنى هذا الرأي ،منطقة الفراغ

 وقته اآلن. ليس  ،مستقّل هذا له حبٌث ؟الرأي

مبنطقة الفراغ. فللفقه  ن يف الفقه الوالئي ختتّصاعلى ذلك ال يوجد نقطت عالوًة 

الوالئي دائرة واسعة، وعلى اخلصوص يف مسألة والية الفقيه. أحدهم قال: إن والية 

وهذا اإلنسان مل يفهم الوالية  ،﴾َأَنا َربُُّكْم اأَلْعَلى﴿الفقيه مثل والية فرعون؛ ألنه قال: 

هي أن والية رسول  اإلمام السيداملطلقة على اإلطالق. فالوالية املطلقة اليت قد أطلقها 

؛ ألنه يف السابق كانت هناك قيود على والية الفقيه، ثابتة للفقيه بدون قيٍد |اهلل

ثم تراجع  ،عليها ى اإلمام نفسه يف حترير الوسيلة يف اجلهاد االبتدائي وضع قيدًاحّت

أن رسول  ،عن ذلك احلكم. لذا يف الفقه الوالئي تكون املسألة بهذا الشكل

وا. هذا هو الفقه ال حتّج :وبإمكانه القول ،ى على الصالة والصومية حّتله وال |اهلل

وذلك  ،ة مسجد ضراربقّص ك أيضًاوهذه حدود الوالية اليت لديه. ويتمّس ،الوالئي

 .|بهدمه، وهذه هي الوالية اليت كانت لرسول اهلل |عندما أمر رسول اهلل

قيد عليها. إمنا هناك فارق  وال يوجد أّي ،ثبت يف األمور االجتماعية نفسهاتكذلك 

. الشخصية اليت ترجع إىل العصمة مثاًل توالوصي، وذلك يف الصفا بني الفقيه والنيّب

ة ثالث ملّد وبعد ذلك. لذا مل يأمر باحلّج ،وأنا ِّمعتها منه يف النجف ،رففتواه مل تتغيَّ

 رأيه يف كتاب البيع خبّط وهلا األولوية. وقد كان ،مةإن الصالة مقّد :ويقول ،سنني

واألحكام عرض  ،ى أشكاهلااإلسالم هي احلكومة بشّت»هو:  ،وليس تقريرًا ،يده

. يظن البعض أن خطبته هذه من اخلطب ًاجّد ًاعى كبريومّد ًا. وهذا يعترب كالم«هلا

 ،ي ذكرها يف صالة اجلمعة يف طهران، والسيد اخلامنئاليت أوردها يف أواخر أيامه
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 ،بينما قد كتب كتاب البيع قبل أن يقدم إىل إيران ،ل بعد ذلكأن رأيه تبّدم ويتوّه

ى الصالة وحّت ،ن األصل احلكومةإ :ويف الوقت الذي كان فيه يف النجف. فهو يقول

ها ومل أقبل بها. فالكالم هذا ُتْدورَد ،تناولت هذه النقطة يف حبث لي . طبعًاًاتعترب فرع

ك. لذا حنن ْيِّماعه ثقيل على مسمَع فإّن ؛ى بالنسبة لكمن املشاكل اجلسام، حّت يعّد

ر. فاآلية أوضحنا يف حبث مسجد ضرار أن هذا الفكر مل يكن كما قد تصوَّ

عن غرفة  ة، عباربنوا هناك مسجدًا ﴾َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجدًا ِضَرارًا﴿املباركة تقول: 

واتصلوا بالروم. لذلك  ،املسلمنيس على وشرعوا بالتجسُّ ،سم مسجداأطلقوا عليها 

وقد أوضحنا ذلك يف حبث والية الفقيه  ،مسجدًا خبرابه، فلم يُك |أمر سول اهلل

 .م أنه مسجد مثل املسجد احلرام وال جيوز ختريبهفمن املسلَّ وإاّل ،يف درس األصول

وهو حبث طويل  ،ويف األساس جيب أن يسهب احلديث يف مسألة احلكم الوالئي

 وال ميكن اختصاره.  ،ولطيف

 

 ؟ ئيًا أو حكوميًابرأيك كيف ميكن جعل أصول الفقه وال 

 ويف املكان املناسب الذي أدخلناه فيه ،طريقته هي إدخاله يف األصول، 

 وخيضع لبحث االجتهاد والتقليد. 

 

  ما هي البحوث اليت جيب أن تطرح يف حبوث أصول الفقه الوالئي؟ 

 ر بكلمة ومبناسبة معرفة وظيفة الفقيه ـ أنا ال أعبِّ ،يف االجتهاد والتقليد

 ، فكلمة جمتهد ختتّص^لفظ أطلقه أهل البيتوهذا ال .فقيه :جمتهد؛ إمنا أقول

 الوالية.  والثالثة مهاّم ؛والثانية القضاء ؛وظائفه الفتوىإحدى بأهل السنة ـ فإن 

 

 َّوإال جيب أن تكون  ،إن العلماء مل يفطنوا إىل الفقه الوالئي بالقول:م لُتتفض

ى مل يفطنوا لذي حصل حّتل . فهل ميكن أن تعطينا حتلياًلأصول فقهنا والئية أيضًا

 وعليه مل تصبح أصول فقهنا والئية؟  ،هذا املوضوعإىل 

 سيطرة خاصة على جمريات  (عمرـ )يف ذلك الوقت يف اإلسالم كانت ل ،نعم

ى يف مسائل الفقه االستنباطي اليت كانوا يسألون عنها، وهو يرى أن األمور، حّت
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. ينقل الشافعي يف كتابه ًاجييب كيف شاء. هذا املوضوع بالنسبة لي عجيب جّد

سأل عمر فجاوبه. ويقول بعد ذلك أن من  أن شخصًا ،وأعتقد يف الثلث األول،الرسالة

عن هذه  |لقد سئل رسول اهلل ،فقال: يا أمري املؤمنني ،كان حاضرًا ْنالصحابة َم

فقال عمر للسائل: اجلواب ما قاله  ،ب عنها بهذا اجلوابيفسمعناه جي ،املسألة

لك. بعد ذلك يقول الشافعي: انظروا عندما يسمع عمر  ما قلُت ْعوَد ،عمل بهاالرجل، 

هم يعتربون أن هذا  جيدًا ْظفالِح. (95)يرتاجع عن قوله الذي قاله |بقول رسول

كاملة بعد هذا  ومن اجلائز أن الشافعي قد ناور بصفحٍة ،من احلرية املقدار نوٌع

ـ كان  ةب قوهلم كان أحد املسلمني األوائل يف مكْسوأنت تعلم أن عمر َح .األمر

ة سنوات يف مكة وسبع أو عشر سنني يف املدينة، وهذا ليس مزحة ـ فكيف يعيش عّد

به.  كان على علٍم عادّي وشخٌص ،|يسمع هذا احلكم من رسول اهلل مل

إذا كان اخلليفة  أيضًا ًاوليس مهّم ،ما حصل مع أولئك غري مهّم فإشكالنا معهم يف

ة هذا العمل؟ هذا الذي ؟ انظر ما دّقال يعلم، ولكن ملاذا عندما ال يعلم يطلق حكمًا

مثل أمري  ًاوليس إنسان ،فيأتي صحابّي ،وأطلق احلكم ،أمر يقول: أنا ولّي

 . |من رسول اهلل خالف ما قلَت ليقول: أنا ِّمعُت ،عادي بل صحابّي ،×املؤمنني

على ما هي عليه. فإذا  ْتثم بعد ذلك بقَي ،إذًا كانت مسألة الفقه بهذا الشكل 

 ،ليفةوكتب إىل اخل ،ألقيت خطبة دوا أن يقطعوا يدًااما الحظت يف التاريخ، عندما أر

وأجال النظر، وذلك يعين أن  ،شيئًا ×وقال اإلمام اهلادي ،فجمع اخلليفة القضاة

القضاة والفقهاء،  خيتلف أيضًا ،ى يف مسائل الفقه االستنباطيهذه السنة باقية حّت

غري  جاهاًل ًاكان إنسان حتى إْن ،يقوله يأخذون به ءشي وأّي ،فيذهبون إىل اخلليفة

 وهذا األمر بقي كما هو بني املسلمني.  .ممتعلِّ

هذه  ؟صياغته أم ال ْتمت حركة الفقه ـ واآلن متَّبعد عمر تقدَّ ثم تدرجيًا 

السؤال عن الفروع  يتّم تناول البحوث الفقهية، ودائمًا آخر ـ ومّت تبقى لوقٍتمسألٌة 

يف  هـ،يف سنة  ًاوهذا األمر أصبح شائع .يسألون عن فروع جديدة واالستفتاء، ودائمًا

نه أول شعبة للعلوم الدينية لنا كانت يف حقيقة إوما تاله، أي  ×زمن اإلمام السجاد

وهذا له  .. لذا فإن األصول أخذت من الفقهـ  ودونت يف السنني ما بني  ،الفقه

شاء اهلل يف البحث القادم إذا كان هناك جمال سوف أقوم  وإن ،اعتبارات كثرية
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 ؟هذا الرجل ثقة أم ال :بدأت البحوث الرجالية إىل  السنوات من بعرضها. يف 

 ،عرضوا األصول على أنها مقدار من الكربيات و... وأكملت باألصول، خصوصًا

تناولوا أصول هذا البحث أن املرسل حجة  :والرجال من الصغريات. وعلى سبيل املثال

وبعدها كان يف  هـ سنةيف  هيف الفقه أن وبناء على هذا فما وجدناه تدرجيًا ؟أم ال

إذا كان هناك  ؛ ألن الفقيه مل يكن يف دائرة الدولة، إاّلاستنباطيًا احلقيقة فقهًا

هذا األمر صحيح أم ال حبث آخر. كان يف  .أو يقول شيئًا ،يذهب إىل اخلليفة حكٌم

فإن قوهلم  ملدينة شيئًاإذا قال فقهاء اأّنه فقد كان مالك يعتقد  ،املدينة أكابر الفقهاء

 ’واإلمام الباقر والصادق ،نفسه كان يسكن املدينة ×ة. واإلمام السجادحّج

كانوا يسكنون الكوفة. وهناك فقهاء  ،أبو حنيفة :أمثال ،والفقهاء ،كانا كذلك

قتادة  :مثل ،رينوبعض املفسِّ ،سليمان بن حيان :أمثال ،كانوا يسكنون البصرة

حيث مل يكن علمه  ،غري الفقه ،واألخري له فروع من العلم ،ودعامة وحسن البصري

 ،فقهاء يف مصر األوزاعي. وأيضًا :مثل ،وهناك فقهاء يف الشام ،يف الفقه منحصرًا

 عبد اهلل بن املبارك.  :مثل ،وفقهاء يف خراسان، قيس بن أبي ربيع :مثل

الفقه يف  ولكن أعلى مستوى للفقه كان يف املدينة. واختالفهما كان يف أن 

الكوفة يستندون يف يف و ،حيث إنه يستند على الروايات ًا،املدينة كان يعترب مأثور

ويقصدون مبدرسة احلديث  ،فمدرسة الرأي هي الكوفة ،فقههم على الرأي والقياس

 املدينة. 

يف زمان عمر حيث كان  أصل انتشار الرأي بدأ منذ عهد عمر، ولكْن وطبعًا 

 ويف القرن الثاني جعلوا من هذا اللفظ القياس.  ،الرأيالقرن األول يقولون ب

بعد ذلك يف زمن أمحد بن حنبل والشافعي ومالك وأمثاهلم من الفقهاء كانت  

وانتزع منه  ،ومبا أن أول فقه قد كتب يف ذلك الوقت .آخرين احلكومة بيد أناٍس

انفصلوا عن  ومبا أن الفقه والفقهاء تدرجيًا ،األصول، بنفس املعايري اليت قد عرضتها

لذا شاؤوا أم أبوا فإن اجملال الفقهي  ،آخرين وأصبحت احلكومة بيد أناٍس ،الدولة

 وبطبيعة احلال فإن الفقهاء انفصلوا عن احلكومة.  ،اختلف عن اجملال احلكومي

فقيه عامل  :الذي حسب قوله ،نفس أمحد بن حنبل :فعلى سبيل املثال 
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رآه يف املنام إىل  |منها أن الرسول ،وقد كتبت له كرامات عديدة ،باحلديث

مليله إىل  ياسلب لدى املعتصم العّبفقد ُج ،آخره ـ حيث ال أريد أن أذكر هذا الكالم ـ

 ؛فأحضر بني يدي اخلليفة، م القرآنَدكان أمحد يقول بِق ،القول مبسألة خلق القرآن

. سوطًا يوم  فكان يضرب كّل ،ا قالفلم يرتاجع عّمكي يرجع عن كالمه، 

لع ليّط ؛من عند النظام رجع إىل بيته، فأرسلوا جاسوسًاوالضرب ُأ ما ناله من تعٍبوبعد 

وقد ضربك  ،كان يقول: إن اخلليفة يعمل هكذا وهكذا :على أوضاعه. فمثاًل

فريد عليه أمحد بن حنبل: ال، ال خنرج عن طاعة  ،خنرج عن طاعته فتعاَل ،بالسوط

ال خنرج عن طاعة  :ثم يقول ،ويضرب باخلشب ،اخلليفة. كان اخلليفة يأمر بضربه

مل يكن أبو  :أو على سبيل املثال .أخرى ملاذا؟ ألنه يرى الوالية من جهاٍت .اخلليفة

 ،اق مع املنصورمل يكن على وف هووكان من ضمن املخالفني له، ف ،حنيفة يف النظام

يف ذلك السجن، أو بعد أن خرج من  وقتل أيضًا ،وضرب بالسوط ،واألخري أمر بسجنه

وجيب علينا أن  ،قتل، فقد كان يقول: إن احلاكم مل يكن جيدًا السجن مباشرًة

 ،«كان أبو حنيفة يرى السيف»يف تاريخ بغداد: ووكان يقلقه اخلروج،  ،خنرج عليه

أو محران  ،ويشجع على اخلروج مع إبراهيم القتيل ،رة املسلحةنه كان ينادي بالثوإأي 

ع على حتى أن أحد أهل البصرة قال له: أنت تشجِّ ،أخو حممد ذو النفس الزكية

وأخي خرج معه وقتل، فلماذا مل تذهب أنت؟ فأجابه: يوجد  ،خروج الناس مع ابراهيم

ومل يكن يتبع  ،ولو مل تكن خلرجت. لذا كان يقلقه اخلروج ،عندي أمانات

 األحكام الوالئية. 

 ،ر أن جيلس هو مكانهولكنه مل يفكِّ ،ر بتغيري احلاكمكان يفكِّ 

يف ترويج الفقه احلنفي. ذهب أبو يوسف  وتصبح له دولة. نعم، كان أبو يوسف مصدرًا

إمنا كان من  ،ل األمر ضمن حكومة هارون، ومل يكن أبو حنيفة كذلكيف أّو

ضمن املخالفني. وأبو يوسف كان يف بداياته من الطلبة الفقراء. ورأيت يف أحد كتب 

، وقال: ملا كنت يف ةة فالوذل مّرة عبارة أنه بكى عندما أحضر له أّوأهل السّن

وكنت أمتنى أن  ،جبانب الدكان لدرجة أني كنت أمّر وبائسًا الكوفة كنت فقريًا

ة شوقي هلا ها من شّدمعي نقود لذلك. واآلن عندما رأيُتومل يكن  ة،ذآكل فالو

 بكيت، هلذا عندما جاء أبو يوسف على أساس أنه فقيه قامت سلطة هارون بتأييده. 
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ل كتب حيث كان أّو ،يوسف يباسم كتاب خراج أب كان لديه كتاٌب 

خلمس ق جلميع األموال، وذكر فيه اقد تطرَّ النظام املالي يف دولة اإلسالم. طبعًا

 باخلراج.  وليس له اختصاٌص ،والغنائم

 فقيه يف رجال احلاشية املالكة.  كان أقّل مالك أيضًا 

الذي  ،سفيان بن سعيد الثوري :مثل ،عشرات الفقهاء يف الكوفةهناك كان  

ليس هناك من خمالف كان يريد  ولكْن ،هلا ًابل كان خمالف ،مع السلطةمل يكن 

به، بتعقُّ أمرًاب. وأصدر املنصور ْسالوالية لنفسه. هم كانوا يعملون يف اخلفاء وَح

. لذلك فإن أولئك الذين يتعاملون مع هذه إطالقًا فاختفى عن األنظار ومل يظهر ألحٍد

 ا النوع. مشاكل العامل اإلسالمي كان هذ ومن أهّم ،دةاألمور كانوا على أنواع متعدِّ

ن إ :يف نفس الوقت كانوا يقولون ، ولكْنمل يدَّعوا الوالية ألنفسهم إطالقًا 

 ،ون يف واليتهوله أعمال الوالية يديرها، وهم ال يشّك ،اخلليفة بعنوان احلاكم احلّق

 ويعتربونها نافذة عليهم. 

ان ألن الفقه الذي ك ؛فقد كتبوا األصول االستنباطية ،على هذا وبناًء ن،إذ 

 ،يف التدخل يف أمور الوالية والفقيه ال يرى لنفسه احلّق ًا.بني أيديهم كان استنباطي

ل ليس األمر هكذا حبيث إن الفقه الوالئي مل يتدّخ والية. وطبعًا وهو أيضا ليس له أّي

 ،فيه. يف مسائل اجملتمع املعروفة مثل األمر والنهي يكون له تأثرٌي يف الفقه، بل أحيانًا

( احملصول)ح فخر الدين الرازي يف كتاب أصوله يصرِّ ،هي الفقه االستنباطيواليت 

وذلك أن الصالة يف الدار املغصوبة باطلة،  ؛جيب أن نقول باالمتناع طبق القاعدة بأّنه

الصالة  ، إذنوالصحابة يقتدون بهم ،ون يف دار مغصوبةاخللفاء يصّلمبا أن  ولكْن

 صحيحة. 

 ،أخرى فإن الفقه انفصل عن احلكومة الوالية من جهاٍتن ْولذا مبا أنهم يَر 

ويرى الناس للفقيه والية علمية، ال والية تنفيذية. حنن اليوم نرجع الوالية العلمية ألهل 

أحد اجلامعيني أو طالب ثانوية: أنت مصاب باملرض  قالإذا أّنه عي اخلربة، وندَّ

ص ملا يقول، أما إذا قال متخصِّ فال نصغي ،الفالني، وعليه استعمل الدواء الفالني

وهذا األمر يف  .فإننا نسمع لقوله. وهذه النقطة هي نفسها الوالية العلمية ألهل اخلربة

 وهذه القاعدة تقليدية.  .اجملتمع اإلنساني عقالئي
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إن التقليد عمل القرد قد التبس عليه األمر بني التقليد : ذاك الذي يقول وطبعًا 

قال عنه يف عربي. فالتقليد العربي عبارة عن الرجوع. وهذا الذي ُيالفارسي والتقليد ال

ن احملاكاة مأخوذة إ :ويقال يف العربية ،«أذهب الناس تقليدهم أدراج الرياح»الفارسي: 

وضع الشيء أو األمر يف الرقبة  هويف الفارسية (93)كلمة التقليدمرادف من احلكاية. و

لينوء به، كما  ؛لية آخروأو مسؤ على إناطة أمر ما بعهدة شخٍص دلياًل ،أو نزعه عنها

 : إني أضع سالميت بني يديك. طبيبتقول لل

يجب فه يلبس العمامة ندومبا أن الذي يقلِّأّنه  ن مثاًلْووعلى هذا فالناس ال يَر 

 ،تقليد بالفارسية :. فإذا ما قاموا بهذا األمر يقال لهعمامة أيضًا اعليهم أن يلبسو

 وحماكاة بالعربية. 

ن أن احلاكم شخص ْوواآلن ملاذا أصبحت طبيعة الفقه استنباطية؟ ألنهم يَر 

 . ةحنيف ايوسف وأب ان احلاكم أبْووال يَر ،آخر

 ل يف التاريخ اإلسالمي. لقد احتّلنقطة حتّو ×ُوجدْت يف زمان اإلمام الصادق 

إني قد جعلته عليكم »: (91)وقال ،الوالية اإلفتاء إىل حّد من حّد ةعاليمكانًة الفقيه 

يوجد تداخل مع القضايا السياسية. وتداخله بالقضايا السياسية  وهناك طبعًا .«حاكمًا

هي عندما شعر الناس ببساطة أن احلاكم قد خرج عن املعايري والضوابط اإلسالمية، 

ويقوم بأعمال أخرى، فظهر على الساحة السؤال  ،وأصبح يشرب اخلمر، ويغتصب

ما هو العمل حيال ما جيري؟ وكان هناك أجوبة أخرى يف العامل اإلسالمي  :اليالت

الذين كانوا يؤمنون بوجوب  ،. فيما بني الشيعة كان أقسى جواب لدى الزيدينيأيضًا

ة فقد كان وإقصاء احلاكم عن احلكم. أما هذا اجلواب بني السّن ،حةالثورة املسلَّ

 هم الذين كانوا يؤمنون بالثورة املسلحة. هم فقط ّنإحيث  ،ه بني اخلوارجأشّد

؛ باشربوا اليوم اخلمر سوف نشر :تقول: إذا قال احلاكم كانت هناك فرقٌة 

ما يقوله لنا سلطاننا نتبعه. فقط يبقى  ي. كّلوا ال نصّلال تصّل :ي، قالوا نصّلصّل :قال

ال طاعة » ؛ إذ(95)مبا خيالف الشرع ْموهي أننا مع السلطان إذا مل يُق ،مسألة واحدة

 ،ى جانبًاهذا أحد اآلراء، أن ال نقاوم السلطان، نتنّحكان . «ملخلوق يف معصية اخلالق

 ل من قريب وال من بعيد. وال نتدخَّ

 وينّص ،×وهو منحصر مبا ارتآه اإلمام الصادق ،واحد رأٌي ليس عندنا إاّل 
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بل على الشيعة أن  ،وال اجللوس مكتويف األيدي ،وال تأييد للسلطان ،على أن ال ثورة

 :وحسب ما يصطلح عليه يف يومنا هذا. داخل احلكومة اإلسالمية ينشئوا حكومًة

إمنا هو من  ،عامل إسالمي . هذا األمر مل يسبق إليه أّيأو دولة الظّل ،دولة داخل دولة

 . ×ات اإلمام الصادقخصوصّي

خاصة  لوا دولًةعليكم أن تشكِّ :نيفة ألصحابهأبو ح ْلمل يُق :على سبيل املثالو 

ف هلم حاكم كذلك. وعلى هذا املنوال أمحد ، ومل يعرخذوا لكم حاكمًابكم، واتَّ

 بن حنبل. 

 

 أة للثورةهذا األمر عندما مل تكن الظروف مهيَّ ×أصدر اإلمام الصادق، 

 الذي كانوا يعيشون فيه يلزمهم بالتقية.  يعين اجلّو

 دولة يف الدولة»يف العبارة  «يف»كلمة  .هذا األمر يف موقعه أنا أوضحت» 

إحدى الدول  ن املقصود هو أننا ما دمنا نعيش يف ظّلإإمنا هي ظرف، أي  ،ليست قيدًا

ة بكم. لوا حكومتكم اخلاّصها الشيعة شكِّوهو إمنا يقصد أّي ،ننشئ بعد ذلك دولًة

 ،ذلك ْنشار إليها بني الدول ليُكلوا دولة حقيقية لكم ُيفإن متكنتم من أن تشكِّ

ون بها تنافس الدول األخرى. وهذا يعين جيب عليكم إنشاء دولة تستظّل هد بأّنومل يقيِّ

 ×كان هذا املشروع ينحصر باإلمام الصادق .إىل دولة أخرى أن ليس هناك من نظرٍة

 ال غري. وال منلك يف املدارس اإلسالمية مثل هذا املشروع. 

عن  يًاإن فقيه أهل البيت خيتلف كّل ؟فماذا ترى ،ر بهذا املشروعالنظ ْنأمِع 

 فقيه غري أهل البيت. 

 

 ة. مستقّل ر بتشكيل دولٍةكان يفكِّ طبعًا 

  يف  يرى يف حبوثه العملية الفقهية أن له احلّقأن نعم، كان من الطبيعي

ن األصول إ سابقًا ذكرُتوكما  .هن أن هذا من حّقْوة يَرومل يكن أهل السّن ،الوالية

ذلك الفقه الذي مل  ،خذت من الفقه نفسهوقد ُأ ،تدوينها يف أواخر القرن الثاني مّت

ما رجل وأّي ،املسلمني ةن الوالية تتبع بيعْوي فيه الفقيه الوالية لنفسه، فهم يَرئيكن يرت

 يكون.  ْنوليكن الفقيه َم ،لألمر ًابايعه املسلمون يصبح ولّي
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وما هو  ،ما موقع األصولفإذا افرتضنا الفقه الوالئي  :وهو ،هنا أسأل سؤااًل 

الفرق بينها وبني أصول الفقه االستنباطي؟ واجلواب هو إذا كان هناك الفقه الوالئي 

والبحوث اليت تتحدث عن كيفية انتخاب احلاكم  ،فإن األصول تصبح والئية أيضًا

 ،سائل مثل ما هو معيار املصلحةأو امل ،اإلهلي عن طريق مبايعة الناس له أو بالنّص

كما يراه الشيخ املطهري.  ،ر احلكم اإلهليهل باستطاعة احلاكم أن يغيِّ :وأحدها

مبا أن األحكام اإلسالمية تابعة املصاحل أّنه يف حبوث االجتهاد والتقليد أوضحنا 

يف هذا ننا اآلن ال نريد أن خنوض إحيث  ،دة أيضًاالواقعية ونفس األمر، واملصاحل معّق

من أجل إجراء حكم من  ؛من األزمنة ما يف زماٍن ٌلمشِك البحث، فإذا جّد

ولنفرتض يف أحد األزمنة اعرتضنا إشكال عند إجراء حكم املتعة،  ،األحكام

حبيث إذا ما  ،وهذه البحوث من الفقه الوالئي ،فيجب علينا أن جنري هذا البحث

 لن يكون هذا املشكل مستمرًاشرعي يف أحد األزمنة فمن الطبيعي  أصيب حكٌم

وله حلول  ًا،إىل األبد؛ ألنه ال يتناسب مع املالكات. فيكون هذا اإلشكال مؤقت

 ،ما اقرتحناه :الثاني احلّلأن يقوم احلاكم بإسقاط ذلك احلكم؛  :أحدهادة: متعدِّ

ضنا يف حبث وقد تعرَّ ،وهو أن احلاكم يف األساس ال يستطيع أن يقوم بهذا العمل

على هذا  أن يضع قيودًا على أن للحاكم حّق ،ول الفقهية الوالئية هلذا األمراألص

وأحكام  ،ه؛ ألنه من األحكام اليت ليس بها إشكاٌلن من حلِّكي يتمكَّ ؛اإلشكال

يف  هلذا زيد قيٌد. اهلل تبارك وتعاىل من هذا النوع ال ميكن أن يدخل عليها إشكاٌل

ا الورقة اليت أّم ،لعقود(لالرِّمي  ضرضر )احملكتب يف احملاليوم، ويالعقد الدائم 

جيب أن  ،أو بسندات ملكية ،إهليًا واليت هي ليست حكمًا ،كتبت يف احملضر

وله  ،ويضعون عليه ختمهم ،عن طريق العلماء يكتبها احملضر؛ ألن ذلك كان يتّم

للزواج.  ًاخاّص ًاوجعلوا مكتب ،حساب وكتاب خاص، أما بعد ذلك قاموا بتنسيق ذلك

ف معك الدول ار إىل النصف فسوف تتصرَّل دية الكّفكنت يف إيران تريد أن تقلِّ إْنف

ونضغط  ،دبلوماسيًا خذ أسلوبًانتَّ :من املمكن أن نقول هناف ،األوروبية نفس الشيء

احلكم الثانوي وأو بنحو املصاحلة  ،ق يف الديةْرتدفع حكومتنا الَف تًاأو مؤقَّ؛ عليهم

ئة درهم، الدية مثامن :إمنا نقول ،مقدار الدية هكذا ّنإ :لعلماء، وال نقولحسب قول ا

، مثلما حيصل اآلن عندما يأخذون الضرائب درهم أيضًا نأخذ منك  نا فعاًللكّن
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 الزائدة على الوجوه الشرعية. 

 

 ر معايري الفقه الوالئي؟ كيف تصّو 

  له ًاواحد أصاًلن معايريه اخلاصة به. ومع األسف مل ندوِّالفقه الوالئي له. 

أننا حبثنا يف والية الفقيه ومل نستعرض  ْضومن الضروري أن نقوم بهذا العمل. افرِت

يكتبون يف والية الفقيه  ْنفإن بعض معاصرينا ممَّ ،مسألة كيفية انتخاب الفقيه

ب الفقيه على أنه حاكم. يف حاولوا أن يكتبوا اإلشكاالت اليت تعرتض مسألة تنصي

 ،ة تكون بهذا املعنىل مّرنفس هذا البحث قد تناولت املوضوع على أن والية الفقيه ألّو

وهو حتمل القيام  ،نيرِّمية عن طريق الصفوّي وهو أن مت تنفيذ هذا األمر بصورٍة

الذي كتبه  ،وحسب قوهلم األمر امللكي ،والدستورولية اجملتمع. الرسالة، ؤمبس

 (92)من مجلتها ،الكركي، متنها موجود يف بعض الكتب حقِّقلك طهماسب للمامل

وهي أن املناصب  ،ب هنااألميين. من اجلائز لك أن تتعجَّ للشيخكتاب شهداء الفضيلة 

واليت مت ذكرها ليست موجودة يف قانوننا األساسي.  ،قة بالفقيهواألشياء املتعلِّ

األمر الذي مل  ،بإمكانه عزل وتنصيب رؤساء العسكر على سبيل املثال أّن (30)أحدها

قانوننا األساسي. كتب على سبيل املثال: مبا أن الشيخ علي يريد أن يرجع إىل يف  يأِت

وذلك  ،أنه سيقوم مبالقاتهم االعراق فإذا أراد رؤساء العشائر أن يالقوه فال يتوقعو

الكركي وما له من  لمحقِّقلجلزئيات البسيطة الراجعة إىل اقوا يعين أنهم تطرَّ

 مات... مقّد

حدود يف يف حبث والية الفقيه باملقارنة بني هذا األمر امللكي الصادر  قمُت 

د الدين السبزواري رئيس مؤّي (31)سنة تسعمئة ونيف وبني الرسالة اليت كتبها اخلواجه

كي  ؛قدم من لبنان إىل خراسانايدعوه فيها أن  ،حكومة سربداران للشهيد األول

ن أمع  ،إشارة لوالية الفقيه يف رسالته نشكل حكومة شيعية و... ومل تكن هناك أّي

تناط األمور بيد الفقهاء. واملدة اليت بني رسالة امللك  هقد ذكروا أن ^األئمة

قدم إىل سبزوار ام به اخلواجه مؤيد الدين للشهيد األول أن طهماسب والطلب الذي تقّد

 دارة احلكومة الشيعة مئيت عام. إل
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 ،والذي نستفيد منه التنصيب ة،ينقل يف مرآة العقول ذيل حديث عمر بن حنظل

 ؟ما هو اهلدف الذي يرنو إليه بعض األفاضل من املعاصرين الذين ال أعرفهم :ويقول

 ،إشكاالت على تنصيب والية الفقيه ةحيث ينقل مخس ؛وقد جعل للتنصيب إشكااًل

يف  ،مناسب مبوقٍع نهيشكله الكاتب املعاصر. وأعتقد أنه جيب أن جييب عمما  أهّم

ويف دائرة  ،الفقيه ولّيالويف كيفية انتخاب  ،ويف حدوده ،أصل ثبوت الفقه الوالئي

السيد اخلميين يذكر يف كتابه  : نرىوحبوث أخرى. على سبيل املثال ،مهامه أيضًا

هذا األمر . (39) «باعجيب على غريه االّتق أحدهم لتشكيل احلكومة فإن وفِّ»البيع: 

، ملاذا كتب إذا كان جمتهدًا «ال جيوز نقض حكمه». وقد عرضنا حول ًاجّد مهّم

ولي الفقيه حكم مبا أني بعنوان لفعندما يكون ل .كان يراه باطاًل إْن «باعهجيب اّت»

 ؟!فكيف يسوغ لي اتباعه جمتهد أعلم أن هذا باطٌل

ونعتقد أن مجيع هذه البحوث جيب أن جتمع  ،هذه املسائل حاضرة بيننا حسنًا 

 بعنوان أصول الفقه الوالئي.  ،واحد يف مكاٍن

 

 من  ،الذي جيب أن يكون له أصول والئية ،حسب رأيك هذا الفقه الوالئي

 مسائل يشتمل؟  وعلى أّي ؟من أقسام األصول ورد الناحية اهليكلية يف أيٍّ

  املوضوع ووروده يف األصول يف حبث االجتهاد والتقليد. نضع يف إن أصل

باألوصاف والشروط  بعنوان شروط املفيت، حيث نضع فصاًل االجتهاد والتقليد فصاًل

 .ية فتواه، الرجوع يف احلكم والذي خنالفه حننف الفقيه، من حيث حّجحتت تصّر

قولنا. السيد اخلوئي بعد ذلك رجعنا عن  يف السابق كنا متوافقني معه، ولكْن

بعد ذلك رجع عن قوله السابق. و ،على هذا الرأي ًاموافق . كان سابقًاخمالف أيضًا

ال أنه كما  ،فهو ال يقبل تنصيب القاضي. يعترب القاضي عن طريق حكم العقالء

عيبه هو أنه يعترب تنفيذ الوالية له، يعين أنه يقوم بتنفيذ  . طبعًا^نصبه األئمة

أو املنصوب.  ×احلدود. وال يرى إقامة صالة اجلمعة مشروطة باإلمام املعصوم

 السيد اخلوئي كانت هلا حالة خاصة. ى والغرض من هذا أن فتاو

مل  أم ال؟ إذا ةمن البحوث األخرى حول أصل والية الفقيه هي هل أن واليته ثابت 

كيف يكون هلم  ،وحنوها من والية العدول ،والية عدول املؤمننيف ةتكن ثابت
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الوالية، تنفيذ هذه الوالية، العدد الذي حتتويه، مسألة االنتخاب، مسألة اإلدالء 

باألصوات، مسألة الشورى، مسألة التنصيب والصالحيات الراجعة هلا، مجيع هذه 

ميل أكثر ما يكون إىل أن الفقيه إذا يريد أن أ البحوث جيب أن تدرس هنا. أنا مثاًل

 ،وكالة يف اخلمس وسهم اإلمام والزكاة وأمثاهلا بإمكانه ذلك يعطي شخصًا

م يف املدينة الفالنية أو القرية حيث يذهب، يقسِّ ،على األنفال يعطيه وكالًة ولكْن

 الغابات أو رؤوس اجلبال. 

 .أساسي ومباشرته هلا شرٌط ،ى هلابعض املسائل جيب على الفقيه أن يتصّد 

يعمل هلا و للغاية، املسائل املالية مهمة ّنإ، أي هذا بالنسبة لي فيه إشكاٌلأّن غري 

حساب كبري يف عامل االقتصاد. لنفرتض أن مجيع عيون النفط يف إيران هلا حساب 

 ى هلذا األمررؤوس األموال اإليرانية. هنا الفقيه جيب أن يتصّد أحدوتعترب  ،خاّص

البحوث اليت  من وهلذا أعتقد أن هذا جزٌء .بنفسه. فالفقيه جيب أن جنعله مبسوط اليد

مسائل األموال املوجودة يف أقسام املسائل املالية  وكذلك ،تدخل يف مهام والية الفقيه

وليس له احلق يف أن ينقلها  ،ولي الفقيهالى له واليت جيب أن يتصّد ،للدولة اإلسالمية

 إىل الغري.
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 علم أصول الفقه

 املباحث اجلديدة واملتابعات احلديثة
 

 

 ،من األحباث املهمة جدًا يف أصول املتأخرين هو مبحث الرباءة واالحتياط

حيث كثر حوهلا النقاش والكالم لدى  ،هذا البحثحول والشبهات اليت حتوم 

سواء قلنا بعدم سنوحها  ،املتأخرين، ومل تكن هذه الشبهات موجودة عند املتقدمني

 وحاولُت .رهاّورين وتطنها من مميزات أصول املتأخِّإ :لتسلطهم على األدلة، أو قلنا ؛هلم

يريد معرفة ما صنعناه فيها  ْنوَم .يف حبثي هذا تذليل صعاب أحباثها قدر اإلمكان

رياجع أحباثها يف كتاب فرائد األصول وكفاية األصول، ويعتمد يف فهم أحباثها فل

 ؛أن يرجع إىل حبثنا هذا ـ فق إىل فهمهما بإذنه تعاىلإذا ُوـ ومن ثم  ،على الكتابني

مراجعته ملقالنا هذا لن يشاهد  داملراجع الكريم عن . ولعّل(1)ليقف حقًا على ما صنعناه

ومل يوجد  ،ر أن هذا البحث هو حبث واضح ال غبار عليهفيها مشكاًل خاصًا، ويتصّو

فاألمر  .وهو غري مشتبه يف فكره ،فاألمر كما رآه .ة تذكرفيه إشكاالت مهّم

فتنجلي عنها  ،شكالإال يوجد فيها  ْتفاإلشكاالت والصعوبات دائمًا إذا حلَّ .كذلك

يكون سهاًل  كشف وحّل إذايقول املثل الفارسي: اللغز  .اإلبهامات والغموضات

 تانكشف إذامات يكون كذلك، يكون بسيطًا وواضحًا سوبسيطًا، وحال الطل

 رموز خفائها.  تمفاتيح أسرارها، وجتّل

ن تقريبًا، وليس له تاريخ ريوهذا البحث من األحباث املستخدمة يف أصول املتأخِّ
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 يف كتابه بشكٍل &ليه الشيخ األنصاريإية أن تطرق طويل، وهو بدرجة من األهّم

مون حيث يعكف املتعلِّ ،(9)د واحدئة وأربعني صفحة، بل يف حدود جمّلمسهب يف ثالمث

 ، بغّض النظربات واملشكالتولون من الصععلى درسه يف سنة كاملة مع ما يتحّم

من األوقات والطاقات خالل دراستهم لكتاب الكفاية أو يف حبوث  ا يصرفونّمع

جبارة من قبل  درس اخلارج. وصرف حول حتريره وتنقيحه يف القرن املاضي جهوٌد

 من دون نتائج متناسبة مع تلك اجلهود.  ،أجيال متتالية وكثرية من أهل العلم

 

قف عند عدم العلم طرحت عند املتقدمني من وباحة والمسألة احلظر واإل

. األصوليني بهذا الشكلرو أصحابنا غالبًا متأخِّ اولكن مل يتعرض هل ،األصوليني

من اجلمهور ني مفالكثري من املسائل األصولية شبهات طرحت يف الكالم عند املتكلِّ

على حسب معارفهم الدينية وظروفهم العلمية، فكان التعبري  ،األوىليف القرون الثالثة 

ثابتة  مورًاأتكون  مفل ،راتهموتصّووتصّورها خيتلف حبسب األفراد وأفكارهم عنها 

 شرعية. 

 ،وأجاب بعض األئمة األطهار عن هذه الشبهات املستعصية بأجوبة موجزة شافية

 ،وتظهر احلقائق ،ا، ترفع الشبهاتوتبيد وجوده ،تزعزع أساسها ،وخمتصرة كافية

ومل  ،عند أولئك الذين مل يهتدوا بهداهم ومل ترتك اجملال لتماديها واستمرارها، إاّل

د تذكري وتنبيه يف إطار معارف يستنريوا بضيائهم، فيكون البحث عنها جمّر

 اليت تفاوتت مواصفاتها مع معارف اجلمهور.  ،أصحابنا

 ألنهم انسّد ؛مي اجلمهور من منظر العقلتكلِّموكانت مثل هذه األحباث عند 

التبس على بعضهم وبعض أصحابنا  عليهم يف الغالب باب معارف الشرع، ولكْن

إذا كان منظر الشرع يف املسألة  مع أّنهأحباثها مبنظر الشرع أيضًا،  تفاختلط ،األمر

 فال ينبغي الكالم والدخول يف حبثها من منظر العقل.  ًاموجود

يف باب االعتقاد يف احلظر واإلباحة:  ،الشيخ الصدوق يف اعتقادات اإلماميةقال 

 . (3)منها نهٌي يف شيٍء َدِرى َيحّت ،اعتقادنا يف ذلك أن األشياء ]املشكوكة[ كلها مطلقة

كل شيء  ّنأ وقال الشيخ املفيد يف شرحه: فأما بعد استقرار الشرايع فاحلكم
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زت احملظور على ومّي ،ألن الشرايع ثبتت احلدود ؛طالقيف حظره فإنه على اإل ال نّص

 . (4)حظره، فوجب أن يكون ما عداه خبالف حكمه

إىل  وذهب كثري من الناس :وقال ،ليه الشيخ الطوسي خالف هذاإنسب  ولكْن

وهذا املذهب كان ينصره شيخنا  .واحد من األمرين فيه وجيوز كّل ،أنها على الوقف

 . (5)يف نفسي ىووهو الذي يق ،أبو عبد اهلل

 ما يصّح اختلف الناس يف: باحة على منظر العقليف احلظر واإل &وقال السيد

وقف بني  ْنومنهم َم؛ ذهب إىل أنه مباح ْنفمنهم َم ؛وال ضرر على أحد فيه ،االنتفاع به

به وال  فبعضهم ذهب إىل أن ما ال يقوم البدن إاّل ؛ذهب إىل احلظر ْناألمرين. واختلف َم

يف  ى بني الكّلسوَّ ْنوفيهم َمر؛ وما عداه على احلظ ،معه على اإلباحة العيش إاّل يتّم

 .زوا كل واحد من األمرين ـ يعين احلظر واإلباحة ـوقال آخرون بالوقف، وجوَّ .احلظر

 إاّل ،عن اإلقدام قطع على احلظر يف وجوب الكّف ْنوال خالف بني هذه الفرقة وبني َم

ألنه اعتقد أنه مقدم على قبيح مقطوع  قال باحلظر كّف ْنعليل، فَمأنهم اختلفوا يف الت

قبيح.  ألنه ال يأمن من كونه مقدمًا على حمظوٍر يقول بالوقف إمنا كفَّ ْنعليه، وَم

 . (3)باحةما ذكرنا صفته من الفعل إىل أنه يف العقل على اإل ذهب يف ْنوالصحيح قول َم

فاألصل يف  .رينوالتقييد عند املتأخِّ وهذه املسألة مشابهة ملسألة اإلطالق

ألن  ؛ما دام مل يذكر له التقييد، ومل يعثر عليه ،طالقمور الشرعية هو اإلاألشياء واأل

لنظر الشارع  فإذا كان التقييد حمالًّمؤنة زائدة، واألصل عدمه،  ىلإالتقييد حيتاج 

 كان عليه البيان. 

 
 

يف مبحث ما  ،وقد ذكرنا يف أوائل مبحث العقل ومكانته يف أدلة الشرع

يف االستدالل على الرباءة  ،فيه وقبح العقاب يف ما ال دليل وال نّص ،به العقل يستقّل

من كتاب الوافية، ومن أحباث الوحيد  وأوردنا جمموعة من األدلة ،عقاًل

حيث كانت  ،م إثبات اإلباحة من أدلة أخرى شرعيةاليت نقلناها يف مقا ،&البهبهاني

ق عليه، شرعي مسَب من دون وجود دليٍل ،توجب الشك يف إثباتها بواسطة الدليل العقلي

 ،ًا للدليل الشرعييِّدبل مؤ ،وأصليًا فيها دلياًل مستقالًّ الدليل العقلي حينئٍذ لم يكنف



 

 60 االجتهاد والتجديد

املكان. وميكن لنا مقارنة األدلة املذكورة رها يف هذا نكرِّ نفل ،هاْعفراِج فإذا شئَت

 للوقوف على االختالفات والفوارق احملتملة بينها.  ؛هناك مع األدلة اليت نذكرها هنا

 :وذكر ألصل الرباءة معنيان

سواء قبل بعثة ، لفقد النّص ؛«واألفعال» «األشياء»: اإلباحة واحللية يف األول

فاألصل األولي والقاعدة األولية يف ما ليس له ، وجود نّصعدم عند الرسل أو بعد ذلك 

 باحة واحللية. هي أصالة اإل نّص

 وإمجال النّص ،رمة عند الشك باحلكم: أصالة عدم الوجوب وعدم احلالثاني

 ،أو النصوص وعدم العلم به بعد بعثة الرسل وجميء النّص ،الشرعي اخلاّص

ن من وعدم التمّك ،احلكموعدم خروجها من الظنون واالحتماالت يف  ،وإمجاهلا

 . (1)معترب وعدم وجود طريق آخر إلثباته بشكٍل ،اجلزم به بواسطتها

رين الشبهات اليت ليس هلا حكم سابق ميكن عض املتأخِّبوقد قسم 

الشبهة  :إىل ،اليت وقع الكالم يف أنها حمل الرباءة أو االحتياط ،استصحابه

منشأ الشك يكون بأن  ،ف بهاملكلَّالشبهة املصداقية يف ؛ واحلكمية التكليفية

الشبهة  :منهما إىل كالًّقسَّم و .األمور اخلارجية، أو من ناحية ظواهر األدلة الشرعية

بأن يكون  ؛م كل واحد من هذه األربعة إىل ثالثة أخرىوقسَّ .والتحرميية ؛الوجوبية

 ،احلرمة والوجوب: ه ودورانه بني احملذورينضأو تعار ؛أو إمجاله ؛الشك فقدان النّص

ألن مالك  ؛صاحب الكفاية أثره ومل يقتِف .حيث أوصل فروضها إىل اثين عشر فرضًا

 .(5)فجريان الرباءة يف مجيع األقسام عنده واحد، وهو عدم وصول التكليف إىل املكلَّ

فحكمه مع وجود  ،ض النصنيريف فرض تعا وتشمل الرباءة مجيع أقسامها، إاّل

ل بعض فّص ار احلكم الراجح، ومع عدمه التخيري بينهما، وإْنترجيح يف البني اختي

دون  ،فقبلوا جريان الرباءة يف األوىل ؛األخباريني بني الشبهة الوجوبية والتحرميية

 . (2)الثانية

جاز  ،قال يف الكفاية: لو شك يف وجوب شيء أو حرمته، ومل تنهض عليه حجة

أو  وفعل الثاني، كان عدم نهوض احلجة ألجل فقدان النّص ،لشرعًا وعقاًل ترك األّو

 . (10))واحتمال الكراهة أو االستحباب( إمجاله

ع وجود ترجيح يف البني فالواجب م هألّن ؛للرباءة ني فليس حمالًّوأما تعارض النّص
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 ،ر بينهماوهو خميَّ ،يف حقه ٌةباع احلكم الراجح، ومع فقده فكال احلكمني حّجاّت

ومع وجودهما ال  ،ق فيه حجة ودليلمل يتحّق والرباءة جتري يف حملٍّ .تي حبثهكما سيأ

 ليه. إتصل النوبة 

 

باحة من جهة وبني احلظر والوقف واالحتياط من جهة كان التعارض بني اإل

وكانت  .واختلف الناس فيه اختالفًا كثريًاأخرى يف النقل والعقل تعارضًا شديدًا، 

حتكم باحلظر أو الوقف  هافأكثر ،أكثر األدلة النقلية الواردة يف الشبهات خمتلفة

 كانت أدلة األخرية ليست بقليلة.  وإْن ،باحةاالحتياط، وأقلها تأمر بالرباءة واإلو

ه هو ظليإن من وجوه كثرة أخبار االحتياط والتأكيد عليه وتغ :وميكن القول

نوا وكي ملحيث  ،عصر املعصومني ،سرية بعض الناس يف العصور اإلسالمية األوىل

وعدم اهتمامهم  ،للعمل بها وتطبيقها والتقيد بها ؛ون بتعلم األحكام ومراجعتهايهتّم

 وتهاونهم يف ذلك.  ،ألخذها ؛مبراجعة املعصومني

 ،والتدين بغري العلم ،وتضييع العلم وأهله ،وقد رضوا املقام على اجلهالة

واالعتماد على  ،ستحسانات الظنيةواالستناد إىل عقوهلم الضعيفة وآرائهم الواهية واال

والتقليد لآلباء واألسالف والكرباء يف دقيق  ،االجتهاد والتأويل من غري دليل شرعي

 ألهل الصحة والسالمة جلاز وضع التكليف ولو كانت اجلهالة جائزًة .األشياء وجليلها

وما كانوا حمتاجني إىل السؤال  ،عنهم، ويف جواز ذلك بطالن الكتب وبعثة الرسل

 شأنهم شأن البهائم وأهل الضرر والزمانة.  ،والتعلم

ونوا كلي ؛وبصرية ويقني وا مجيع الفرائض بعلٍموجيب على اخللق أن يؤّد

 فقال جلَّ نكار لدينه،هلم اجلهل به واإل ْحمستوجبني لثوابه وعظيم جزائه، ومل يِب

)األعراف:  ﴾َأَلْم ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميَثاُق اْلِكَتاِب َأْن اَل َيُقوُلوا َعَلى اهلِل ِإالَّ اْلَحقَّ﴿ثناؤه: 

ْن َم»: ×. وقال املعصوم()يونس:  ﴾َبْل َكذَُّبوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه﴿. وقال: (

خرج منه كما  دخل فيه بغري علٍم ْنوَم ؛ميانهإونفعه  ،ميان بعلم ثبت فيهدخل يف اإل

ه صوات اهلل عليه وآله ة نبّيأخذ دينه من كتاب اهلل وسّن ْنَم»: ×وقال .«دخل فيه

 . (11)«ته الرجالأخذ دينه من أفواه الرجال رّد ْنزالت اجلبال قبل أن يزول، وَم
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عثور الوعدم  ،باحة بعد الفحص والتحقيق عن أهلهوأخبار الرباءة حتمل على اإل

سواء دلت على  ،خاص يف مورده، فال تعارض بينها وبني أخبار االحتياط على حكٍم

 ف. احلظر أو التوّق

وجاء يف مصباح األصول: إن النزاع املعروف بني األصوليني واألخبارين يف مسألة 

 وعدمه.  ،الرباءة إمنا هو متامية البيان من قبل املوىل

مع عدم وصوله  ،ًا للعقاب على خمالفة التكليفوأما عدم كون العبد مستحّق

مة عند فهي مسلَّ ،ووقف على مقتضاها[ ،]بعد أن رجع إىل أدلة األحكام فإىل املكلَّ

ى خمالفة لفيه نزاع بني األصوليني واألخبارين، كيف وأن العقاب ع ْعاجلميع، ومل يَق

يات والروايات على أن ت اآلوقد دلَّ !؟التكليف غري الواصل من أوضح مصاديق الظلم

ة، بل له بعد البيان، لئال يكون للناس على اهلل حّج اهلل سبحانه وتعاىل ال يعاقب إاّل

 احلجة البالغة. 

 نول ،ا مل ينكرهوباجلملة عدم استحقاق العقاب يف فرض عدم البيان مّم

خبارين يف الصغرى، حيث ذهب عاقل، إمنا اخلالف بني األصوليني واأل ،ينكره

 لوجهني:  ؛ة على التكليف الواقعيةابنا األخباريون إىل متامية البيان، وقيام احلّجأصح

 وهو يقتضي االحتياط.  ،مجالي بثبوت التكاليف: العلم اإلاألول

ف عند الشبهة، وعلى االحتياط يف : األخبار الكثرية الدالة على التوّقالثاني

 املشتبهات. 

مبا عثرنا عليه من األحكام اليت  ؛احنّلمجالي بثبوت التكاليف قد والعلم اإل

 . (19)البدوي ىل الشّكإ ،دلت عليها األخبار

 

الشبهات اليت يوجد هلا حالة سابقة وحكم  :وتنقسم الشكوك والشبهات إىل

الشبهات اليت ليس هلا حالة سابقة و ؛البحث عنها مبحث االستصحاب سابق فمحّل

واحلكمية  .ف بهوإما مصداقية يف املكلَّ ؛وحكم سابق، وهي إما حكمية تكليفية

فلنبدأ البحث من الشبهات  .أو لتعارضها ؛أو إلمجاهلا ؛حتصل إما لفقد النصوص

 احلكمية. 
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إذا دار حكم شيء  :احلكمية التكليفية االبتدائية عند فقد النّص ةالشبهـ 

بسبب فقد  ؛باحةواإل ؛لزام شرعي، وعدمهإبني احلظر ووجود  ةللفقيه يف هذه الشبه

النصوص واألدلة، فحكمه عند غالب العلماء االحتياط يف العمل ويف الفتوى قبل 

كثرية يف الشريعة، والرباءة بعد  مجالي بوجود أحكاٍموسبب ذلك العلم اإل ؛الفحص

بوجود مجالي وذلك إلزالة هذا العلم اإل ؛شرعي خاّص له حكٌم مل يثبت الفحص إْن

باألحكام اجملهولة إىل أحكام شرعية معلومة يف هذا املورد، وتبديل العلم اإلمجالي 

ن الشارع أن احلكم الشرعي يف الشبهة البدوية بعد الفحص يف وبيَّ .شبهة بدوية فيه

 باحة واحللية واجلواز، إْنهو اإل ،مهأو مل يصل إلينا حك ،املسائل اليت ال حكم فيها

يف أن صالة الليل واجبة أو  شّك ْنباحة واجلواز مفسدة خاصة، كَممل يرتتب على اإل

يف الشبهة  ،شك يف أن أكل األرنب حرام أو ال ْنأو َم ؛ال، يف الشبهة الوجوبية

 التحرميية. 
 ؛الفحص أيضًابادي االحتياط بعد آسرتونسب إىل بعض املناصرين لألمني اإل

إىل الرباءة يف  آخرونوذهب  ؛لوجود العلم اإلمجالي باألحكام الشرعية، وبقاؤها

 واالحتياط يف الشبهة التحرميية. ،الشبهة الوجوبية

فيها  : ويرجع الشّكإلمجال النصوص ؛الشبهة احلكمية التكليفية االبتدائيةـ 

فيكون حكم املشكوك يف هذه الشبهة  ،لزام شرعي يف احلكم وعدمهإإىل وجود 

واألدلة، وهو احلكم باالحتياط قبل  عند غالب العلماء عني حكمها عند فقد النّص

كما لو شك  ،خاص له ة بعد الفحص، إذا مل يثبت حكٌمحابالفحص، وبالرباءة واإل

لوجود األمر به أو النهي عنه، فيحمل ذلك األمر على  ؛حرمتهأو  يف وجوب عمل خاّص

 الستحباب، وذلك النهي على الكراهة. ا

ويرجع  :ض ظاهر النصوصرلتعا ؛الشبهة احلكمية التكليفية االبتدائيةـ 

إىل  الرجوعفيجب الفحص و ،لزام شرعي يف احلكم وعدمهإالشك فيها إىل وجود 

حبمل األمر على اجلواز أو  ،فإن مل يظهر احلكم الشرعي جيب اجلمع بينها ؛األدلة

 ؛ة أو اجلوازهومحل النهي على الكرا ،م مع النهي التحرمييءلكي يتال ؛االستحباب

أو  ،فيمكن العمل بكال الدليلني واحلكمني ،م مع األمر الوجوبيءلكي يتال
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والتسليم ألوامره  ،فنيبأحدهما من باب التوسعة الشرعية اليت وهبها الشارع للمكلَّ

 وما جاء به. 
وحيتمل فاحلكم هو الرتجيح ملا هو كن مي طريٍق وإذا أمكن اجلمع بأّي

ممكن فاحلكم هو  وجٍه ألحدهما على اآلخر بأّي ولو مل حيصل ترجيٌح .األرجح

 تنا الشرعية. رين إىل التخيري رأسًا. والدليل على املختار أدّلالتخيري. وذهب غالب املتأّخ

 

باالحتياط يف الشبهة احلكمية فتحمل على النهي عن  أما النصوص اليت تأمر

كان عندهم علم  ذينال ^نياألئمة املعصومعلى عدم مراجعة و ،القول من دون علٍم

سواء كان ذلك من  ،والقول والفتوى من دون علم ،ة النبوية وعلم الشريعة كاملةالسّن

يف  ،يف املقام إليهاوقد أشرنا إىل اآليات اليت يستند  .باب اجلهل، أو التقصري والعناد

 وأما األخبار فمنها: .كتاب اجلديد يف أصول الفقه

ن، بيِّ حالٌل»: |قال: قال رسول اهلل ×روى عمر بن حنظلة عن الصادقـ 

أخذ  ْنمات، وَمترك الشبهات جنا من احملرَّ ْنبني ذلك، فَم ن، وشبهاٌتبيِّ وحراٌم

 .(13)«وهلك من حيث ال يعلم ،ماتبالشبهات ارتكب احملرَّ

من  الوقوف عند الشبهة خرٌي»قال:  ×عن أبي عبد اهلل ،اجعن مجيل بن دّرـ 

فما وافق  ،وعلى كل صواب نورًا ،حقيقة على كل حّق إّن .االقتحام يف اهللكة

 . (14)«كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدعوه
 هن غيُّبيِّ وأمٌر ؛ن رشده فيتبعبيِّ أمٌر :إمنا األمور ثالثة»: ^عنهمما ورد ـ 

  .(15)«علمه إىل اهلل تعاىل ورسوله مشكل يرّد فيجتنب، وأمٌر
أنهاك عن »قال:  ×عن أبي عبد اهلل :ما ورد يف النهي عن القول بغري علمـ 

وتفتين الناس مبا ال  ؛نهاك أن تدين اهلل بالباطلأ :فيهما هلك الرجال ،خصلتني

 . (13)«تعلم
ن أ»اهلل على العباد؟ قال:  ه ما حّققال: سألُت ×عن أبي جعفر ،عن زرارةـ 

 . (11)«ويقفوا عند ما ال يعلمون ؛يقولوا ما يعلمون
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عن التوغل  تخاف العاقبة تثّب ْنوَم ،طط تفّرفرَّ ْنَم»قال:  ×ـ وعن الصادق

 . (15)«ع أنف نفسهدبغري علم ج هجم على أمٍر ْنيف ما ال يعلم، وَم
ما ال  القول يف ْعوَد»: ×ته البنه احلسنيف وصّي ×دنا أمري املؤمننيّسيـ وعن 

 فإن الكّف ؛ال تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت الضاللة ما واخلطاب يف ،تعلم

 .(12)«من ركوب األهوال عند حرية الضاللة خرٌي

أفتى الناس برأيه فقد دان اهلل مبا ال يعلم، ومن  ْنَم»، قال: ×ـ وعن الباقر

إىل غري ذلك  .(91)«ما ال يعلم ، حيث أحّل وحرم يف(90)دان اهلل مبا ال يعلم فقد ضاّد اهلل

  من النصوص.

 

وهناك معنى آخر  .واملقصود من الرباءة هو اإلباحة واحلّل يف األشياء واألفعال

وقد ذكرنا األدلة اليت يستدل بها من  .لزام وجوبي أو حترمييإللرباءة وهو عدم وجود 

 : فمنها وأما األخبار .القرآن الكريم على اإلباحة يف كتاب اجلديد يف أصول الفقه

قال:  ×عن الصادق ،يف باب القنوت بالفارسية ،ما رواه ابن بابويه يف الفقيهـ 

أو  ى يرد فيه أمٌرحّت»ويف أمالي الطوسي:  .(99)«ى يرد فيه نهٌيطلق حّتشيء م كّل»

 . (93)«نهي

: فأملى عليَّ ،قال: قال لي اكتب ×عن أبي عبد اهلل ،ارعن محزة بن الطّيـ 

 ،ليهم رسواًلإعلى العباد مبا آتاهم وعرفهم، ثم أرسل  ن اهلل حيتّجإ :إن من قولنا»

. (94)«...، احلديث، أمر فيه بالصالة والصيامىفأمر فيه ونه ،وأنزل عليهم الكتاب

 بعد البيان.  فيظهر منه أن العقاب ال يكون إاّل

ما حجب اهلل علمه عن »قال:  ×عن أبي عبد اهلل ،عن زكريا بن حييىـ 

 . وغريها من الروايات.(95)«عنهم العباد فهو موضوٌع

 

 ،ف بههلا حالة سابقة هي الشبهات املصداقية يف املكلَّومن الشبهات اليت ليس 

لدى املكلف، بأن فرض أن التكليف  ًابعد أن كان أصل التكليف اإللزامي حمرز
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د وتعارض بني أمرين أو أمور مصاديق احلكم ترّدبعض ولكن  ،معلوم باإلمجال

 بالشارع والنّصسباب خارجية ال دخل هلا أل سواء كان الرتدد يف املصاديق ،متباينة

كالشك بني الثوبني أو  ،كاشتباه فرد احلكم ومصداقه بأفراد مغايرة ،الشرعي

سواء كانت الشبهة  ،قت فيها النجاسةمنها حتّق ًاين أو الثياب واألواني يف أن أّيءاإلنا

ى، إذا علمنا يف أن هذا اللحم ميتة أو مذّك وكالشّك ،حمصورة أو غري حمصورة

أو ألسباب ؛ ين من امليتة مع حلوم السوقاختالط مورد أو موردم اإلمجالي ببالعل

كإمجاهلا وإبهامها، أو لتعارض مفاهيم بعضها مع  ،تشريعية ناشئة من أدلة الشارع

د أمر الواجب مثاًل يف الشبهة الوجوبية بعد معلومية أصل البعض حبسب الظاهر، فيرتّد

م املكلف بوجوب أصل الصالة عليه لو عل :فمثاًل .احلكم ونوعه بني شيئني متباينني

أن الواجب عليه فيها هو صالة الظهر أو صالة يف د ه ترّديف ظهر اجلمعة، ولكّن

ق يف املسألة، من وعدم وجود حكم سابق حمّق ،اجلمعة، على فرض صحة هذا املثال

 أن صالة الظهر واجبة على املكلف يف كل يوم. 

من األجزاء  ًاواألكثر حيث كان الواجب مركب د أمر الواجب بني األقّلأو ترّد

بني الفرد احلائز على األجزاء األقل أو األكثر منها،  هد أمروالشرائط الفرضية، فرتّد

من تعريف األقل واألكثر من أجزاء الواجب  دَّوملا وصل أمر البحث إىل هنا فال ُب

 وجوب.  اليت ميكن أن تكون حمّل ،وشروطه

 

أن تتصور  :منها ،ىل أصنافإرين بتقسيم الواجبات الشرعية قام بعض املتأّخ

قصد امتثال األمر يف  :ال تركيب فيه وال أجزاء، مثل ،على شكل فعل بسيط

 العبادات. 

فالواجب  .ب من األجزاء والشرائطأن تتصور على شكل واجب مرّك :ومنها

أو  ؛ةه وشرائطه مستقّلؤالذي كان مركبًا من األجزاء والشرائط إما أن تكون أجزا

وعن الثاني باملركب  ،يعرب عن األول باملركب االستقالليو .تكون غري مستقلة

صحة صيام كل جزء  ،وجوب صوم شهر رمضان :مثل ،الواجب املستقّلو .االرتباطي
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، كل فرد منها مستقّل فإّن ؛بالكامل امهف على صحة صوم أّيوكل يوم منه ال تتوّق

مثل هذا وة امتثاله إىل امتثال كامل األفراد. تاج صّححتويقع امتثاله صحيحًا، وال 

 ،تقدير ألن وجوب األقل معلوم على كّل ؛خارج عن حمل البحث يف الشبهة املصداقية

ى أنه جزء من لى بناًء عحّت ،سواء قلنا بوجوب األقل أو وجوب األكثر، فيصح أيضًا

لو دار احلكم الشرعي بني أن يكون رمضان تسعة  :األكثر الذي هو الواجب، مثاًل

مجالي العلم اإل ّلنحألن لكل فرد منه وجوبه اخلاص، فال ي ؛ن يومًا أو ثالثنييوعشر

باألكثر، فال  ىسّميإىل اجلزء الزائد الذي  بوجوب أصل صوم رمضان، بالنسبة

أوجب زوال العلم  ،نوهو القدر املتيقَّ ،إن العلم التفصيلي بوجوب األقّل :ميكن القول

ل العلم بوجوب تكليفه، وتبّد نه ال يوجد حينئٍذ علٌمإو ،مجالي بالنسبة إىل األكثراإل

الرباءة، كما قاله بعض  ٍذفيكون حكمه حينئ ،ليهإبدوي بالنسبة  مجالي إىل شكٍّاإل

ك بها بوجوب االحتياط يف األكثر ووجوب فمنع األدلة اليت يتمّس ،(93)املتأخرين

ووجوب  ،«االشتغال اليقيين يقتضي االمتثال اليقيين»امتثاله، فلم يلتزم بقاعدة 

 فيه.  ، وغريه مشكوٌكاالشتغال اليقيين إمنا هو باألقّل :حتصيل اليقني بالرباءة، فقال

 ؟هل هو عقلي أو شرعي ،استدالله هذا ز املستدّلومل مييِّ

يف مجيع موارد الشبهة املصداقية ـ  لصّح ألنه لو صّح ؛العقل فال حيكم به اأّم

لعدم  ؛والشبهات املصداقية احلادثة ألجل األسباب اخلارجية ـ ،كالدوران بني املتباينني

 وجود خصوصية يف املورد. 

مجالي بأصل التكليف م اإللليه، وال ميكن زوال العإوأما الشرع فال يسنده 

 ،شبهة ابتدائية إن التكليف بالنسبة إىل األكثر حينئٍذ :ى يقال، حّتبفعل األقّل

ال يف  ،دة بني األقل واألكثرف به شبهة مصداقية مردَّهنا يف املكلَّفالشك ها

 اّلإق وهذا ال يتحقَّمجالي، التكليف، فيجب االطمئنان من القيام بامتثال التكليف اإل

 بامتثال األكثر. 

خراج البحث عن شكل النزاع بني أدلة الرباءة، وهي الشبهة إفاألفضل 

ن الشبهة إف به، بأن نقول: ة االحتياط، وهي شبهة املكلَّاحلكمية التكليفية، وأدّل

واألكثر،  ودار أمرها بني األقّل ،لو حصلت من تعارض األدلة الشرعية وإمجاهلا

وهو دليل  ،عليها األخبار العالجية ـ هو اجلمع بني الدليلني كم فيها ـ كما تدّلفاحل
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على  حبمل األمر باألكثر على االستحباب، ومحل األمر باألقّل ،ودليل األكثر األقّل

 مجال.ويزول التعارض واإل ،املشكل الوجوب، وبهذا الشكل ينحّل

واألكثر من األجزاء والشرائط  ب االرتباطي بني األقّلوأما الدوران يف املركَّ

ومعنى االرتباط بينها أن  ،على األقّل والقيود فمرادهم من األكثر ما هو مشتمٌل

 ،باملأمور به مل يأِت أتى باألقّل وأن يؤتى به، فإْن دَّاملأمور به لو كان األكثر فال ُب

 ب وشروطه. فيجب اإلتيان جبميع أجزاء املركَّ

لعلم االمجالي بثبوت التكليف بينهما يوجب قال صاحب الكفاية: إن ا

م احنالله إىل وتوهُّ .حيث تعلق بثبوته فعاًل ،لتنجزه به ؛إتيان األكثرباالحتياط عقاًل 

 . (91)قطعًا ٌديف وجوب األكثر بدوًا فاس تفصياًل والشّك العلم بوجوب األقّل

يف  ،&الربوجرديستاذه السيد أيف تقرير حبث  الصايفستاذنا الشيخ أوقال 

ودليله  .ة العقليةءاختار يف املسألة الربا &رين: اعلم أن الشيخنه ملرام املتأخِّبيامقام 

ه نعلم بالتفصيل بتوّج ناهو أّن ،&ستاذما ذكره السيد األ حسب ،على ما اختاره

زه يكفي يف تنّجإىل األقّل، ونشّك يف تعّلقه بالزائد، والعلم بتوّجه األمر به األمر 

 .للشك يف تعلق األمر به ؛وجوب امتثاله عند العقل، وحرمة خمالفته، خبالف الزائدو

ق اخلراساني يف املسألة: لزوم االحتياط عقاًل باإلتيان واختار احملقِّ ،هذا

ال ميكن  ،أو األكثر يكون نظري املتباينني ألن تعلق التكليف باألقّل ؛باألكثر

 .منهما مستقالًّ بإتيان كلٍّ د إاّلوال خيرج املكلف عن عهدة التكليف املرّد ،االحتياط

ق االحتياط باإلتيان باألكثر، وال جيب عليه أن واألكثر االرتباطيني يتحّق ويف األقّل

أن ـ مه البعض كما توّهـ م ى ال تتوهَّحّت ؛يف ذلك ْروتدبَّ ْم، فافَهمستقالًّيأتي باألقل 

. انتهى (95)منهما مستقالًّ تيان بكلٍّقتضي اإليواألكثر التباين  األقّل كون النسبة بني

 مع التلخيص. 

بأن نقول: إن الشك يف التكليف  ،ر البحث بهذا الشكل أيضًايوميكن تصو

يف األقل  لقاعدة االشتغال، وأما الشّك ف به مورٌدللرباءة، ويف املكلَّ بعد الفحص مورٌد

 ،ف بهيف املكلَّ نه ملحق بالشّكإواألكثر االرتباطيني فيقع الكالم فيه من حيث 

ليكون موردًا  ،نه ملحق بالشك يف التكليفإأو  ،ليكون موردًا لالحتياط واالشتغال

 للرباءة، فذكر يف حكمه ثالثة أقوال: 
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 ؛والنقلية فيهنه جمرى قاعدة االحتياط، وعدم جريان الرباءة العقلية إ: األول

 فيستدعي االحتياط واالمتثال اليقيين بفعل األكثر.  ،ةللعلم بالتكليف وشغل الذّم

 . &: الرباءة عقاًل وشرعًا، وهو خمتار الشيخ األنصاريالثاني

وحكم العقل  ،دون العقلية ،: التفصيل جبريان الرباءة النقليةالثالث

 ليه، ولكْنإصاحب الكفاية أيضًا وذهب  .&باالحتياط، وهو خمتار الشيخ النائيين

 ل، أي االحتياط عقاًل وشرعًا. يف األخري من خمتاره ذهب إىل القول األّو

وباألكثر  ،نمتيقَّ فينظر البعض يف هذه املسألة إىل أن التكليف باألقّل

وبعض آخر ينظر فيها إىل  ؛يف التكليف مشكوك فيه، فيلحق حكمه حبكم الشّك

ليكون  ؛ف بهيف املكلَّ واألكثر، فيلحقه بالشّك بني األقّل هدوترّد ،وحدة التكليف

 ،أو األكثر نًا، وإمنا الشك يف االنطباق يف اخلارج على األقّلاصل التكليف متيّق

 . (92)لالحتياط لٌّالذي هو حم ،ف بهيف املكلَّ إىل الشّك فريجع الشّك

 

أو ألسباب  ؛ضهارأو تعا ؛إما حاصلة من إمجال نصوص الشارع إن هذه الشبهات

كما افرتضه البعض  ،وال يتصور يف هذه الشبهة فقد النّص .خارجية غري مرتبطة به

 وهي على قسمني:  .هتنألن الفرض أن النصوص جاءت بأصل احلكم وبّي ؛يف خميلتهم

 ؛نيواألكثر االرتباطي أو األقّل ،: الشبهة املصداقية بني املتبايننيالقسم األول

دة اجململة أو وحكمها هو اجلمع بني األدلة املتعّد .إلمجال النصوص وتعارضها

سواء كانا من قبيل املتباينني  ،لدوران أمر الواجب فيها بني شيئني ؛املتعارضة

أمكن ـ  تها ـ إْنواجلمع بني أدّل .واألكثر كالظهر واجلمعة، أو املتشابهني كاألقّل

 واجلمع املعنوي يف تعارض نصوصها إْن .يقتضي جواز ارتكاب الفعلني أو أحدهما

فيمكن أن حيمل األمر على االستحباب  ،واحد كانت من قبيل األمر والنهي عن شيٍء

ولو كان فيه  .كما يف احلكمني املتباينني، ومحل النهي على الكراهة ،أو اجلواز

فيحمل األمر باألقل  ،واآلخر يأمر باألكثر ؛باألقلأحدهما يأمر  ؛ن من األمرشكال

ـ ن فيحمل أحدهما اولو كان فيه نهي .على الوجوب، واألمر باألكثر على االستحباب

 .على الكراهةـ وهو النهي عن األكثر ـ على احلرمة، واآلخر ـ  وهو النهي عن األقّل
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د، يرتفع التعارض والرتّد فيجب اجلمع بني النصوص املتفاوتة واملتخالفة ظاهرًا بشكٍل

 ،ألن الشارع ال يأمر بالتناقض ؛وخيرجها من التخالف والتناقض الظاهري يف معناها

أو احلرمة وغري  ،سواء كان تعارض معنى النصوص بني الوجوب وغري الوجوب

وعند عدم  ،أو الوجوب واحلرمة. وإذا أمكن اجلمع فحكمها الرتجيح ،احلرمة

 التخيري. إمكانه يكون احلكم هو 

وعلى فرض عدم وجود األدلة اليت تأمرنا باجلمع بني املتعارضات واجملمالت 

 ،لقاعدة أن االشتغال اليقيين يقتضي الرباءة اليقينية ؛كان العقل حيكم باالحتياط

عند  ،أو القصر والتمام ،فكان يأمر بوجوب املوافقة القطعية بامتثال الظهر واجلمعة

يف مثل موردها يوجد حلكمهما  هألّن ؛ًامل يكن املثال تاّم دوران احلكم بينها، وإْن

 فيمكن أن تستصحب.  ،حالة سابقة

: الشبهة املصداقية الشتباه املسائل اخلارجية وأفراد احلكم يف الثانيالقسم 

ه وغرضهم من احملصور ما يعّد .وغري حمصورة ؛حمصورة :وهي على قسمني .اخلارج

عدد فرض كائنًا ما كان يكون  فكّل صور، وإاّلوكذا غري احمل ،العرف حمصورًا

 ر حبسب العرف. ها وحصرها متعسِّ احملصور مبعنى أن عّدريمتناهيًا، والغرض من غ

أن احملصور ميكن فيه  ،كما يف الفوائد ،والفرق بني احملصور وغري احملصور

 ق العلم عادًةفال يتحّق .وغريه خبالفه ؛حبيث ال يلزم احلرج املنفّي ،ه عن الكّلالتنزُّ

فني بأمجعهم ولو ثبت أن املكلَّ .فيه احلرمة اللمكلف الواحد بأنه ارتكب اجلميع ممَّ

مل يكن ف بعلم نفسه، ولو مل يكن منهم مكلَّ ألن كالًّ ؛ال يضر ارتكبوا الكّل

لعدم علم كل  ؛كما هو احلكم يف وجدان املين يف الثوب املشرتكتكليٌف عليه، 

علوم امليكون أحدهما غري  ،واحد شخٍص ْيوقع به، خبالف ثوَب ما بتكليٍفواحد منه

 ال عن أحدهما.  ،ه عنهما مجيعًاه يوجب التنزُّبصاحبه  علَم فإّن ،جنسًا

 أّنهاهل  ،ويظهر من األخبار أن النجاسة ال جيب من أول األمر الفحص عنها

حبسب ـ حمتملة أيضًا، بل متى علم بها  بلغت ثوبه أم ال، بل ال جيب ذلك عند أمارٍة

 .(30)فال ه عنها، وإاّلتنزَّـ االتفاق 

 ،ويتساهل يف أمرها ،يف املسائل اليت يعتمد فيها على الظاهر وحكمهما العاّم
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ى ال يستلزم حّت ،منها يف فرٍد إاّل ،هو الرباءة الشرعية ،النجاسة والتذكية :مثل

ألنه حيصل العلم القطعي مبخالفته إذا  ؛عن الشبهة وخترج حينئٍذ ،املخالفة القطعية

 فالرباءة الشرعية هي مقتضى النصوص.  .ارتكب مجيع األفراد

 

شيء يكون فيه حالل وحرام  كّل»يف رواية عبد اهلل بن سنان:  ×منها: قوله

، فال حاجة إىل الفحص (31)«فتدعه ،منه بعينه ى تعرف احلرامحّت ،فهو حالل لك أبدًا

 ومعرفة حكمه األصلي.  ،وظهور واقع األمر

)أي  كون قد اختلطيأن  ال، إاّل»عن شراء اخليانة والسرقة؟ قال:  ،×وقوله

 . (39)«قد اشتبه( مع غريه، وأما السرقة بعينها فال

الذي يظلم، ما  ن العاملمار من جواز االشرتاء سحاق بن عّمإوما ورد يف رواية 

 .(33)مل يعلم أنه ظلم فيه أحدًا

من جواز االشرتاء من  ،×عن أبي جعفر ،وما ورد أيضًا يف رواية أبي عبيدة

 . (34)ى تعرف احلرام بعينهحّت ،العامل الذي يعلم أنه يأخذ أكثر من احلّق

 هنا: نذكر طائفة منها ها ،أخرى ذكرناها يف اجلديد وهناك نصوٌص

 ْنأخربني َم :له وقلُت ،عن اجلنب ×أبا جعفر اجلارود قال: سألُتعن أبي ـ 

واحد جيعل فيه امليتة حرم يف مجيع  أمن أجل مكاٍن»قال:  ؟رأى أنه جيعل فيه امليتة

 . (35)«ْعوِب مل تعلم فاشرِت األرضني؟ إذا علمت أنه ميتة فال تأكله، وإْن
 ،هلهأوتعرف  ،كنت تعلم بأن فيه مااًل معروفًا ربًا إْن»قال:  ×وعن الباقرـ 

 . (33)«املال مالك فإّن ؛ه هنيئًاْلكان خمتلطًا فُك ما سوى ذلك، وإْن دَّفخذ رأس مالك وُر
وقد عرف أن يف ذلك املال  ،رجاًل ورث من أبيه مااًللو أن »: ×وعن الصادقـ 

عرف منه  وإْن ؛فليأكله ،طيب فإنه له حالٌل ،ولكن قد اختلط يف التجارة بغريه ،ربًا

 . (31)«الزيادة ولريّد ،شيئًا أنه ربًا فليأخذ رأس ماله
ال يصلح شراء السرقة »أنه قال:  ×عن الصادق ،وعن جراح املدائينـ 

 وغريها من النصوص.. (35)«واخليانة إذا عرفت
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لألدلة اخلاصة  وهو تابٌع .خيتلف باختالف املوضوعوحكم الشبهات احملصورة 

فتارة جيب على املكلف أن حيتاط، وال يدع طرفًا واحدًا من األطراف احملتملة،  ؛به

نسي من صالة يومه واحدة، وال يدري هل  ْنالدوران بني املتباينني، فَم :ومن أمثلة ذلك

 ثنائية وثالثية ورباعية.  ىهي الثنائية أو الثالثية أو الرباعية، صّل

نسي صالة واحدة من  ْنمَّع ×مام الصادقفقد سئل اإل ؛النّص األول هدليل

تكن الظهر أو  وال يدري أيتها؟ فقال: يصلي ثالثًا وأربعًا وركعتني، فإْن ،اخلمس

 ى. تكن املغرب أو الغداة فقد صّل ى أربعًا، وإْنالعصر أو العشاء فقد صّل

وهو  ،فرض لرباءة الذمة واخلروج عن عهدة التكليف على كّل وهذا تعليٌل

 لالحتياط العقلي.  مطابٌق

 : حكم العقل بأن التكليف اليقيين يستدعي االمتثال اليقيين. الثاني

والشبهة غري احملصورة ال جيب فيها االمتثال اليقيين واملوافقة القطعية، 

يف الغالب أن يفعل مجيع  ًةحيث يعجز املكلف عاد ؛أو وجوبيةحترميية كانت 

نذر مثاًل أن يصوم يومًا معينًا من سنة معينة، ثم نسي تعني اليوم  ْنفَم .األطراف فيها

 علم أن يف السوق ثوبًا غصبًا يشّق ْنوَم .املنذور، يصعب عليه أن يصوم السنة بالكامل

 منها.  إذا احتاج إىل واحٍد ،ما فيه من ثياب عليه أن جيتنب عن كّل

ال فرق بني الشبهة من حيث املوافقة القطعية وعدم وجوبها، وإمنا الفرق  :يلوق

ملكان القدرة على  ؛ احملصورةريفإنها حترم يف الوجوبية غ ،بينهما يف املخالفة القطعية

ألن  ؛ترك مجيع األطراف، وال حترم املخالفة القطعية يف التحرميية غري احملصورة

 رة وغري ممكنة عادة. املخالفة القطعية فيها متعسِّ

وجوب املوافقة االحتمالية بفعل بعض  يَّنوإذا حرمت املخالفة القطعية تع

 األطراف. 

يف التكليف بعد  ف به يف الشبهة املصداقية يرجع إىل الشّكيف املكلَّ فالشّك

لوجود  ؛ولكنه ال يشمله هنا حكم الرباءة ،والذي كان حمكومًا بالرباءة ،الفحص

فوجوب االحتياط  .من االحتياط والرباءة ٌقوحكمه ملفَّ ،لي بالتكليفمجاالعلم اإل

شرعًا فيه هو عند املخالفة القطعية، وأما عند املخالفة االحتمالية فحكمه الرباءة 
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 ؛للحكم الشرعي يف الشبهة اخلارجية والرباءة هنا يف الواقع استثناٌء .وجواز املخالفة

م يف أفراده إمجااًل بوجود احملرَّ ألن الفرض أنه عامٌل ؛فعلى املكلَّللتخفيف 

وال يرتتب  ،األطراف، وأن اجتنابه غري حرجّي وأنه قادر على اجتناب كّل ،ومصاديقه

ف عليه بالرباءة، مع العلم بأن مع ذلك خفِّو ،عليه عناء ومشقة وكلفة غري متعارفة

شديد وحرج عّلة تامة  ون عسٍراملعرفة بالتكليف وموضوعه والقدرة على الطاعة من د

وعلى هذا األساس وحده ترتكز القاعدة العقلية  .ملوافقة القطعيةباف لزام املكلَّإل

ما استثناه الشارع  إاّل ،القائلة: إن التكليف اليقيين يقتضي االمتثال والفراغ اليقيين

بية يف األقل ففي الشك يف الشبهة املصداقية الوجو .ماتوهو من املسلَّ ،وخرج بالدليل

ف به جاء من ناحية أفراد املكلَّ وظاهر، والشّك معلوٌم  التكليُفنيواألكثر االرتباطي

 اّلإق وذلك ال يتحّق ،فيستدعي الفراغ اليقيين ،ألن التكليف فيه قطعّي ؛ومصداقيتهم

 يجب االحتياط بفعل األكثر. ف ،بأن األقل جيزي نشّك ناباالحتياط بفعل األكثر، وألّن

وأما يف الشبهة احملصورة لو كانت الشبهة حترميية فال جيوز املخالفة القطعية 

وأما وجوب املوافقة القطعية برتك  .للوقوع يف املعصية يقينًا ؛وارتكاب مجيع األطراف

دليل عليه شرعًا، بل قام الدليل على ال  لكْن ،كان أمرًا عقليًا مجيع األطراف وإْن

ألن كل طرف  ؛خالفة االحتمالية بارتكاب بعض األطرافعدم وجوبه، وعلى جواز امل

هذا ولكن نسب  .مجاليزال ذلك العلم اإل اف الشبهة إذا نظرنا اليه مستقالًّمن أطر

باحة رين يف األصول ذهابهم إىل أن حكم الشبهة املصداقية هو اإلإىل أكثر املتأخِّ

 . (32)استندوا فيها إىل النصوص الواردة فيهاو ،والرباءة

أنه جرأة على اهلل  : وهل يستسيغ العقل اإلقدام على ما يظّنأن يسأل سائٍللو

ن وهو على علم اليقني ءيعاقل يشرب من أحد إنا وأّي !ر؟ن ومربِّومعصيته من غري مؤمِّ

من اثنني له ثأر عند بأّن السّم يف أحدهما قابع ونافذ، أو يرمي بسهمه رجاًل إمجااًل 

 ؟!دون اآلخر ،منهما بريٌء ًاواحدأن  أحدهما، وله يقنٌي

ألنه  ؛كم املذكور بالرباءةاحلليها خارجة عن إ: إن األمثلة اليت أشري واجلواب

 .وأمور وتبعات ال يرغب بها الشارع، بل جيري فيها االحتياط ،يرتتب عليه املفسدة

موضوعي يبني حكم  ليه أصٌلإه فمحل الكالم هو الشبهة املصداقية اليت مل يتوّج

ألن أصالة عدم  ؛األجنبية خارج عن حمل الكالمودة بني الزوجة فمثل املرأة املردَّ .ملوردا
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مة على أصالة حاكمة ومقّد ،بل استصحاب احلرمة ،الزوجية املقتضية للحرمة

مع سبق ملك الغري له،  ،د بني مال نفسه وملك الغريوحنوه: املال املردَّ .باحة والرباءةاإل

 ،أحكامه عليه بشكال يف عدم ترتُّوأما مع عدم سبق ملك أحد عليه فال ينبغي اإل

  .(40)من عدم جواز بيعه وحنوه

وال ضرورة أن تكون أحكام الوقائع  ،هذا واألحكام الفقهية توقيفيٌة

وال ضرورة أيضًا أن  .وأن توضع قوانني عامة قياسية جلميعها ،املتشابهة واحدة ومتفقة

ن حبث إو .شيء وواقعة تكون حبسبها تكون خمتلفة وغري متفقة، بل أحكام كّل

يف الغالب على حبث  ف به منطبٌقالرباءة واالحتياط يف الشبهات اليت ترتبط باملكلَّ

حدة معها ية األكل واملأكول، وبعض األحباث اليت هي مّتالنجاسة، والتذكية، وحّل

بل ال ينطبق على  ،أن ينطبق على مجيع األحكام ًاوليس ضروري ،حكاميف املناط واأل

وال مانع عقاًل  .وأمور ال حتمل وال يريدها الشارع ،ب عليها تبعات سيئةاملوارد اليت يرتّت

مجالي يف الشبهة التحرميية املصداقية أن يأذن الشارع بارتكاب بعض أطراف العلم اإل

وحق الطاعة له.  ،م األمر والنهي حتت اختياره وقبضتهاحملصورة أو غري احملصورة ما دا

هنا للقاعدة العقلية القائلة بأن التكليف اليقيين يستدعي االمتثال اليقيين  وال حمّل

ص هذه القاعدة العقلية من قبل ألنه ميكن يف بعض احلاالت أن ختصَّ ؛واالحتياط

شيء بيد قدرته  يعة، وكّلألنه هو صاحب األمر والشر ؛وال مانع منه .صاحب الشريعة

والقصد منه األمن من  .رشادي حمضإوالقول بوجوب االحتياط عقلي و .ومصلحته

فإذا حصل لنا من جهة الشارع نفسه هذا االطمئنان يف  .املخالفة واالطمئنان باملوافقة

 ارتكاب بعض األطراف فال حاجة إىل االحتياط. 

 

ليها للقول باالحتياط يف الشبهة إومن القرآن العظيم هي النصوص اليت استند 

تشمل الشبهة  ،ةأما األخبار اآلمرة باالحتياط فاألغلب أنها عاّم .التكليفية احلكمية

ميكن أن  أو ،وأما اليت يظهر منها أنها يف الشبهة املصداقية .احلكمية واملصداقية

 : فمنها ،ا أكثرهيكون ظهورها في

عن رجلني أصابا  ×أبا احلسن اج قال: سألُتعبد الرمحن بن احلّجعن ـ 
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ال، بل »واحد منهما جزاء؟ قال:  صيدًا، وهما حمرمان، اجلزاء بينهما أو على كّل

: إن بعض أصحابنا سألين عن ذلك فلم ، قلُت«واحد منهما الصيد عليه أن جيزي كّل

ى تسألوا وا فعليكم باالحتياط، حّتُرإذا أصبتم مثل هذا فلم تْد»فقال:  ،ما عليه ِرأْد

  .(41)«عنه فتعلموا

كان يرتبط باالحتياط عند اجلهل باحلكم الشرعي وعدم  وهذا اخلرب وإْن 

وا فعليكم ُرإذا أصبتم مثل هذا فلم تْد»ميكن أن يكون قوله:  ولكْن ،تعلمه

 للشبهة املصداقية أيضًا.  ًاشاهد «باالحتياط

رى أن حرى، وأحإن النكاح أ»: ×عن أبي عبد اهلل ،ابةـ عن العالء بن سّي

 وغريها من النصوص. .(49)«منه يكون الولدو، حيتاط فيه، وهو فرٌج

 

وما أشبه ال ربط له مبسألة العلم  «أو طاهر شيء لك حالٌل كّل»وحديث 

على اإلذن والرتخيص بارتكاب أطراف  ف به، وال يدّليف الشك يف املكلَّ مجالياإل

بالشبهة احلكمية  البعد عنه، وهو مرتبٌط وبعيد كّل الشبهة، بل هو أجنيبٌّ

 التكليفية البدوية. 

طالق من األخذ بأصل االباحة يف أطراف الشبهة ال مانع أيضًا على اإل ولكْن

دليل القائل الخمالفة ومصادمة مع  وال يلزم منه أّيمجالي، التحرميية مع العلم اإل

 باحة وال نعمل به. كي نطرح أصل اإل ؛بوجوب ترك احلرام الواقعي

ف به يستدعي باحة يف مجيع أطراف الشبهة يف املكلَّظهر أن إعمال أصل اإلف

وأما  .لذا حيرم املخالفة القطعية .الرتخيص باملعصية، ونفي احلكم الثابت باليقني

باإلقدام على بعض أطراف العلم اإلمجالي واإلحجام عن بعضها  ،ملخالفة االحتماليةا

 ، فهو مباٌحتهربًا من الوقوع يف املعصية القطعية ؛اآلخر مبقدار احلرام أو األكثر

 مبقتضى األدلة الشرعية اخلاصة بهذه الشبهات. 

 

احلرمة، فمن للوقوع يف ة قوية أن ارتكاب بعض الشبهات فيه مظّن ال شّك

 قدر املمكن منها.  زاألفضل االحرتا
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حول استحباب االحتياط يف الشبهة املصداقية: إن  &راقينال يوقال املوىل مهد

 ؛كما يف ما ال نّص فيه أيضًا ،اجملتهدين ذهبوا إىل استحباب االجتناب هنا أيضًا

كما تصدق  ،وال ريب أن الشبهة تصدق على ما اشتبه املوضوع فيه .ألخبار الشبهة

فالواجب الرجوع  .ألنه ليس للشبهة حقيقة شرعية ؛على ما اشتبه احلكم الشرعي فيه

 على األذكياء.  وصدق الشبهة على ما اشتبه املوضوع فيه غري خفّي .إىل العرف واللغة

ما ِّميت ّنإ»حيث قال:  ،×ن موالنا أمري املؤمننيععليه أيضًا ما ورد  ويدّل

ودليلهم ِّمت  ،فأما أولياء اهلل فضياؤهم فيها اليقني .ألنها تشبه احلّق ؛الشبهة شبهة

 . (43)«احلديث ...،اهلدى

 اهلل حدَّ إّن»فقال:  ×مام أمري املؤمنني: خطب اإل&قال الشيخ الصدوق

حدودًا فال تعتدوها، وفرض فرائض فال تنقصوها، وسكت عن أشياء مل يسكت 

 . «من اهلل لكم فاقبلوها فوها، رمحًةعنها نسيانًا فال تكّل

ترك ما اشتبه عليه  ْنفَم. بني ذلك ن، وشبهاٌتبيِّ ن، وحراٌمبيِّ حالٌل»: ×ثم قال

يرتع حوهلا يوشك أن  ْنفَمى اهلل، َمواملعاصي ِح .ركتثم فهو ملا استبان له أمن اإل

 .(44)«يدخلها

 ،بّين وحراٌم ،بّين حالٌل»: ×كقوله ،مةعليه أيضًا بعض األخبار املتقّد ويدّل

 .وما حنن فيه ما عدا اليقني .فإنه يدل أن ما سوى اليقني شبهة؛ (45)«بني ذلك وشبهاٌت

 ؛ه فيجتنبن غيُّبيِّ وأمٌر ؛ن رشده فيتبعبيِّ أمٌر :إمنا األمور ثالثة»: ×وكذا قوله

 على املطلوب.  يدّل (43)«بني ذلك وشبهاٌت

ألنه يستفاد منها أن  ؛ة على التثليثوكذا أمثال ما ذكرنا من األخبار الداّل

فكل أمر مل  .وواحد منها شبهة ؛قسمان منها يقينيان ؛األحكام تنقسم إىل ثالثة

على ما ذهب  بناًء ،يستحب االجتناب عنه ،ّيته أو حرمته يقينية يكون شبهةيكن حّل

 .للجمع بني األدلة ؛األصوليون من أصحابنا يهإل

فت الدنيا إىل قوم حالاًل تشوَّ»: ×على استحباب االجتناب قول الصادق ويدّل

فت إىل قوم حالاًل وشبهة فقالوا: ال حاجة لنا إىل ثم تشوَّ ؛حمضًا فلم يريدوها فدرجوا

فت إىل قوم حرامًا حمضًا فطلبوها فلم جيدوها. وتشوَّ ؛احلالل عوا يفوتوسَّ ،الشبهة

 . (41)«واملؤمن يأكل يف الدنيا مبنزلة املضطّر
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ال جتامعوا يف النكاح على »قال:  |النيّب : إّن^عن آبائه ،وقوله أيضًا

نها لك أرضعت من لبنها و قدنك أإذا بلغك »، يقول: «وا عند الشبهةُفوِق ،الشبهة

 . (45)«احلديث ...،حمرم

وا على التوقف يف الشبهة يف نفس احلكم ني استدّلوالعجب أن األخباري

بأخبار التثليث  ؟،، ومل يعلم هل هو حالل أو حرامبه نّص ْدما مل يِر أعين يف ،الشرعي

حوا باإلباحة يف الشبهة يف موضوع احلكم الدالة على الوقوف عند الشبهة، وصّر

 مع أن الشبهة الواردة يف أخبار التثليث تصدق عليها.  ،الشرعي

: أيها السالكون يف طريق األعمال بداللة قال قائٌل : إْنقال بعض األخباريني

وشبهات بني  ؛وحرام بّين ؛حالل بّين»احلديث، واجلاعلون بناء أموركم على التثليث: 

غوية أو عرفية أو هل بلغكم بها حقيقة شرعية أم حتكمون فيها حبقيقة ل ،«ذلك

وال نزاع، وإال  ،نوها لناكان هلا حقيقة شرعية فبيِّ بأمارات قطعية أو ظنية؟ فإْن

، مع أن بّين فهو شبهٌة ما ليس حبالٍل فيه وكّل فكيف حتكمون بأن ما ال نّص

 . ما كان بني ذلك فهو شبهٌة كّل :ْلومل يُق ،«بني ذلك شبهاٌت»الشارع قال: 

ل والتتبع لواقع استعمال لفظ الشبهة أنه ليس له ظهر بالتأمُّ: ألن الذي وأجاب

حدة، وهي ما كان فيه بل املعاني الثالثة مّت ،الف اللغويةختحقيقة شرعية وال عرفية 

 .ن، انتهىوكان حكمه غري بيِّ ،اشتباه وخفاء

وهو  ،يف أن الشبهة شاملة للشبهة يف املوضوع وال خيفى أن هذا اجلواب صريٌح

 طلق على ما ال نّصتليه بعض اجملتهدين ـ أن الشبهة ال إـ على ما ذهب  ظاهر، بل احلّق

بل إطالق  ،ال اشتباه فيه ،بّين من اآليات واألخبار ألن حكمه أعين اإلباحة ظاهٌر ؛فيه

 .ان، والشبهة يف املوضوععلى ما تعارض فيه النّص الشبهة مقصوٌر

وأخرجوا  ،فيه داخاًل يف الشبهة كون ما ال نّصوالعجب أن األخباريني جزموا ب

 .(42) !وال أدري ما دليلهم على ذلك .الشبهة يف املوضوع عن الشبهة

 ؛ويف فرائد األصول: املعروف عدم وجوب االجتناب يف الشبهة غري احملصورة

ن عدم وجوب االجتناب عن غري احملصور جممع إويف الفوائد احلائرية:  .(50)لإلمجاع

 .دار املسلمني يف األعصار واألمصار كان على ذلكمو ،، وال ريب فيهبني الكّلعليه 
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بأن يدخلها يف احلرام والنجس،  ،مجالي يف غري احملصور ال يقاوم أدلة الرباءةوالعلم اإل

ب عن الشبهات، وارتكاب االحتياط يف الفتوى، ىل مهما أمكن التجنُّْواأَل ولكْن

ألن ما ورد يف االحتياط يكون يف غاية  ؛ءة مهما أمكنكال على أصل الرباوعدم االّت

الكثرة والشدة، وموافق ملسلك النجاة، خصوصًا بعد مالحظة وهن العمومات، 

 .(51)واهلل اهلادي إىل سبيل النجاة .ومشوهلا ملا يقع فيه االحتياط

 

 

 الهوامش
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 الوحيد الدييّن القرآن املصدر املعريّف

 قرآنّي حنو تأسيس فقٍه

 

 

من سورة  م قراءة فينومينولوجية لآلية موجزة حتاول أن تقدِّ دراسٌةهي 

 فتثبت من خالل ذلك كون القرآن مصدرًا معرفّيًا دينّيًا وحيدًا.  ،الكهف

وهي اهلوّية احلقيقّية  ،ةهاّم إشكاليًة قرآنية ه الوريقاتيف هذ عاجلأن أ أوّد

: واقع كون القرآن مصدرًا معرفيًا دينّيًا ْلوعالقتها املتصّورة مع القرآن، أو ُق ،للسّنة

بأن القرآن الكريم من حيث  قائلًة ى،هكذا دعووحيدًا... أريد هنا أن أصدر عن 

أن ُتقّيم وُتفهم  دَّوأما السنة فال ُب ،مصدرًا معرفيًا دينّيًا وحيدًااملعرفية الدينية يعترب 

ويف الواقع فإن السنة هي قراءة الرمزّيات اخلفّية للقرآن  .ضوء هذا املصدر املعريفعلى 

ة استنباطات من الرمزّيات اخلفّية : هي جمموعىبعبارة أخرو، |من قبل الرسول

 ،بإحياء ثاٍن من قبل اهلل سبحانه وتعاىل ،|للقرآن اليت قد حصل عليها الرسول

 على بيان سيأتي فيما بعد. 

إّن الطريقة املناسبة اليت نراها إلثبات دعوانا إّنما هي منوذج التحليل 

ضوء وسنبّين على  .ةينيالدداخل الاملقاربة القائم على  ،)الظاهراتي( الفينومينولوجي

بشكل  ،من سورة الكهف واآلية  ،من سورة اجلّن هذا النموذج أّن تفسري اآلية 

 كون القرآن مصدرًا معرفيًا دينّيًا وحيدًا. تأويلي يدّلنا على 
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 يف موضعني من القرآن الكريم:  «امللتحد»لقد استعملت كلمة 

ِني ِمَن اهلِل َأَحٌد َوَلْن ُقْل ِإنِّي َلن ُيِجرَي﴿: تعاىل، يقول اآلية  ،: سورة اجلّناألول

اهلل  إاّل ملتحٌد |حيث يظهر من اآلية أنه مل يكن للرسول ،﴾َأِجَد ِمن ُدوِنِه ُمْلَتَحدًا

ما  ملتحده يف كّل كما هو تعاىل ،هو قرآنه إليه يوإمنا كان ملتحده املوح ،سبحانه

 كان حيتاجه، تكوينًا وتشريعًا. 

َواْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمن ِكَتاِب ﴿: تعاىل، يقول اآلية  ،: سورة الكهفالثاني

من املعلوم أّن هذه اآلية من حيث و .﴾بَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه َوَلن َتِجَد ِمن ُدوِنِه ُمْلَتَحدًاَر

تثبت  ولكن بفارق أن اآلية األوىل ،الذي تفيده اآلية األوىل ىاملضمون تعطي نفس املعن

وأما  ،اهلل تعاىلإىل « ِمن ُدوِنِه» ملتحدًا وجودّيًا باعتبار رجوع الضمري يف |للرسول

باعتبار رجوع الضمري يف  ،أي يف جمال املعرفة ،اآلية الثانية فتثبت له ملتحدًا معرفيًا

من خالل وجود القرائن  ،ال إىل الرّب ،أي القرآن الكريم ،الكتابإىل  «ِمن ُدوِنِه»

 ،«َكِلَماِتِه»و ،«بَِّكِكَتاِب َر»، «َما ُأوِحَي ِإَلْيَك»، «اْتُل» كـ ،صلة يف ذات الكالماملتَّ

 ال إىل املضاف إليه.  ،مضافًا إىل أن الضمري يف الكالم أدبّيًا يرجع إىل املضاف

كما حتيله من دون اهلل،  ،ملتحدًا من دون القرآنحيل ثم إن اآلية الثانية ُت

ب رسالته يال تغ |فمهما غاب شخص الرسول .ضربًا إىل أعماق الزمن ما بقي الدهر

 .«لن جيد»أن  ىفغريه أحر «...لن جتد» ،وهو أول العابدين ،|وإذا الرسول .القرآنية

وأول  .«لن»ه بإحالة ولكّن ،|شخص الرسولكان خطابًا ل وإْن «...لن جتد»فـ 

القيامة  ىحّت ،إنس وجاّن وكّل ،زمان ومكان يطوي كّل «...دجت»العابدين يف 

 سوى القرآن.  ،فتحيل أّي ملتحد طول الزمان وعرض املكان ى،الكرب

أّي ملتحٍد ـ سواء أكان وجودّيًا أم  |هنا اّتضح لنا أنه ليس للرسول إىل

ن واجبنا هو اآلخر يف اجملال اهلل وكتابه الغيّن. على هذا األساس فيتعيَّ ىمعرفّيًا ـ سو

حبيث جيب علينا أن نستند يف كسب املعارف الدينّية إىل القرآن الكريم  ،املعريف

 التعبري القرآني.  على حّد ،خذ غريه ملتحدًا معرفّيًانّت ن الوأ ،فقط

جيب علينا أن نستند يف كسب » :هنا نقول عندماأنه من اإلشارة إىل  دَُّب الو

د ينرال « خذ غريه ملتحدًا معرفّيًانّت ن الوأ ،املعارف الدينّية إىل القرآن الكريم فقط
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بل نريد أن نعّلق  ،معريف ديين ـ من األصل ة ـ كمصدٍرمن الوجوه إنكار السّن بأّي وجٍه

وأن نبّين كون  ،ة والقرآنقي على العالقة القائمة بني السّنَسموضوعي وَن بشكٍل

؛ إذ الرمزّيات اخلفّية للقرآن الكريمالسنة النبوّية من حيث اهلوية احلقيقية عبارًة عن 

كيف ميكننا أن ننكر السنة النبوية يف حني أن القرآن نفسه يف كثري من آياته 

ذلك فإنكار  ىلعبناًء و .معريف ال حميص عنه م لنا السنة النبوية كمصدٍريقدِّ (1)املبينة

 السنة النبوية يعين يف الواقع إنكار نفس القرآن. 

 

 ىمستومنوذج التحليل الفينومينولوجي فإن للقرآن الكريم على بناًء على 

 ؛ثنان منها يرتبطان باجلانب الداللي للقرآنا ؛أربعة جوانب خمتلفة التوجيه املعريف

 فاألقسام كالتالي:  .والباقيان األخريان باجلانب الرمزي له

 أـ اجلانب النصي. 

 ب ـ اجلانب الظهوري. 

 ج ـ اجلانب الرمزي املطلق. 

 د ـ اجلانب الرمزي النسيب. 

سم بعالمة السعة ـ تتَّ نصّيًة كانت أو ظهورّيةإن اجلوانب الداللية للقرآن ـ 

واألئمة  |األكرم منهم النيّبو ،تّتسع لتشمل مجيع املخاطبني ىحّت ،والشمولية

ـ فهي خمتّصة  مطلقًة كانت أو نسبيةوأما اجلوانب الرمزية للقرآن ـ  .^املعصومون

 . ليس إاّل بالنيّب

وبالتالي خيتّص  ،ع اجلوانب الرمزية للقرآن باخلصوصّية الذاتيةوعليه فتتمتَّ

ومن ثّم  ،سم باخلصوصّية املوضوعيةلية للقرآن تتَّواجلوانب الدال. فقط بشخص النيّب

 أو يعلم ترمجة القرآن املبني.  ،يعرف اللغة العربية ْنَم يفهمها كّل

توضيح ذلك: إن اللفظ من حيث الداللة اللغوية قد يكشف بالصراحة عن 

 ،الواحد املقصود ىم، حبيث ال حيتمل اإلنسان غري ذلك املعنالذي قصده املتكلِّ ىاملعن

م، بل الذي قصده املتكلِّ ىوقد ال يكشف بالوضوح عن املعن (؛النّصـ )ب ىويسّم

ومن جهة  ،لكنه راجح يف أحدها ،مبشأن مقصود املتكلِّ ىحيتمل أكثر من معن
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ال تدور عليه و ،العقالءذ به يف منهج املرجوح من بني املعاني ال يؤَخ ىفإن املعن ىأخر

 . (الظاهرـ )ب ىوهذا يسّم ،الراجح ىإمنا يؤخذ باملعن، واحملاورة ىرح

دًا عن غرض يتسم بالصراحة والتعبري الكاشف كشفًا مؤكَّ وعليه فإن النّص

وبهذا أخضعت اللغة يف التعامل . مبأّنه مراد املتكلِّ فيه الظّن ةغلببظاهر الو ؛املتكّلم

أو يؤخذ منها، فصار االحتمال  ،معها للتقسيم القائم على قّوة االحتمال الذي تعطيه

 . املوجود يف الذهن هو املعيار لتقسيم دالالت اللغة

ظهور  :وهي أن الظهور ينقسم إىل ،نقطةجيب علينا أن نلتفت يف املقام إىل  

  .وظهور استقراري ؛بتدائيا

 : نأتي مبثالني االستقراري عن الظهوراالبتدائي  لتمييز الظهورو

يف احليوان  وحدها ظاهرٌة« أسد»أسدًا يف احلمام فلفظة إذا قلت: رأيت ـ 

فلو قيل: إّن اجلملة . ظاهرة يف الرجل الشجاع االستقراري ولكّنها بظهورها ،املفرتس

من الكالم، أعين  محلت على خالف ظاهرها فإّنما يصّح بالنسبة إىل ظهور جزٍء

 . ال اجلزئي ،االستقراري( )أي دون اجملموع، فالالزم لألخذ هو الظهور اجلملي ،األسد

ولكّنه  ،ّن بيت زيد غري نظيفأإذا قلت: زيد كثري الرماد فالظهور البدوي ـ 

على أّن املراد  ، فإذا لوحظ اّن الكالم ورد يف مقام املدح يكون قرينًةابتدائيظهور 

فلو قيل بأّن الكالم محل على خالف ظاهره فإّنما هو حبسب  .وهو اجلود ى،الزم املعن

 . ال البدوي ،الظهور املستقّر فالذي جيب األخذ به هو .ال االستقراري ،بتدائيظهوره اال

 أخٌذ ،والثانية على اجلود ،على احليوان املفرتس ذلك فحمل اجلملة اأُلوىل ىعلو

ق بني يرمي هذه التفاسري بالتأويل فهو ال يفرِّ ْنوَم .وليس فيه شائبة تأويل ،بالظاهر

 . واالستقراري ؛ائيبتدالظهورين: اال

اجلوانب الداللية اه آنفًا يظهر جلّيًا أن املقصود بالظهور الذي يعّد من نا بيَّومّم

 . ال الظهور االبتدائي ،للقرآن إمنا هو الظهور االستقراري

 

عة الواقعة يف أوائل عدة ما يتعلق بالرمز املطلق املقصود به هو احلروف املقطَّ يف

ة عشر حرفًا ـ وهي سّت احلروف هذه أن عنه يغفل أن ينبغي ال والذي .القرآنية من السور

 :هيو ،واحد حبرٍف بعضها افتتح ،سورة عشرونو تسع هيو ى،شت سور يف رتـ تكرَّ
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 بثالثة بعضهاو ؛حمو ،يسو ،طسو ،طه سور :هيو ،حبرفني بعضهاو ؛نو ،قو ،ص

 ؛«املر»و ،«املص» كـ ،أحرف بأربعة بعضهاو ؛«طسم»و ،«الر»و ،«امل» كـ ،أحرف

 من أيضًا احلروف هذه ختتلف. و«محعسق»و «كهيعص» كـ ،أحرف خبمسة بعضهاو

 من ةعّد مفتتح يف واقعة بعضهاو ؛«ن» :مثل ،واحد موضع يف إاّل يقع مل بعضها نإ حيث

 ال ،الكريم القرآن اتخمتّص من ذلك. و«حم»و ،«طس»و ،«الر»و ،«امل» :مثل ،السور

 .السماوية الكتب من غريه يف يوجد

بني هذه احلروف املقطعة ـ اليت تعترب  خاّص وأما الرمز النسيب فهو ارتباٌط

أو هو  ،ية والظهورية للسور املفتتحة بهارموزًا رِّميًة للقرآن ـ وبني املضامني النّص

يٍة مفردات حروف الكلمات الوضعّية يف اآليات الشريفة اليت تعترب رموزًا غري رِّم

 للقرآن الكريم. 

، اجلوانب الرمزية للقرآنأي  ،احلروف التلغرافية الرمزية كما قلنا فإن هذهو

 ال ،عنا خفية ،|رسوله بنيو سبحانه اهلل بني خاصة رموٌز ،مطلقًة كانت أو نسبيًة

واختّص اهلل بها رسوله بعد عموم سائر القرآن لسائر  ،إليها العادية ألفهامنا سبيل

 ،لكل كتاب صفوة إّن»: ×كما عن اإلمام علّي ،فهي إذًا صفوة القرآن .فنياملكلَّ

. وليس لغري «إنها مفاتيح كنوز القرآن»و ،«يوصفوة هذا الكتاب حروف التهّج

ما ثبت منها عن  إاّل لهّمال .بالغيب فيها صأو التخّر ،ب عن معانيهاصاحب السّر التنقي

ل هذه الرموز أنباًء غيبيًة يف مثلث حتمقد و .^ة من آل الرسولأو األئّم |الرسول

ا يهّم الرسول واألمة اإلسالمية، أو حقائق علمية الزمان: ماضيًا وحااًل واستقبااًل، مّم

 املعصومني.  آلهتّص بالرسول وختمعرفية، أو معارف دينية 

 ،وهلا معاٍن ،فإن احلروف املذكورة من أفضل القرآن ومهما يكن من شيٍء

جانيب،  ىومعنوّيًا معن ،واحلرف لفظّيًا كلمة جانبّية .(9)«منها فله حسنة قرأ حرفًا ْنَم»

، فقد «امل»قرأت: ألف ـ أو ـ الم ـ أو ـ ميم، قاصدًا لليت يف  فإْن .فإنه طرف الكالم

 ،قرأت حرفًا له حسنته، كما إذا قصدتها حرفًا من غريها يف سائر اآليات القرآنية

|عن رسول اهلل ىكما يرو
مما يدّل على أن ملفردات حروف الكلمات يف اآليات  .(3)

ذلك  ىعلبناًء و .رموز القرآن ىتنحو منح نفهي إذ .كما جلمالتها ،القرآنية معاٍن

 ،ة على ما تعينعًة كانت أو مفردًة ـ تعترب كلمات داّلفاحلروف املذكورة ـ مقطَّ
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كانت حرفًا  وإْن ،هوآلكالرسول  ،كربقّيات رمزّية بني اهلل وأهل اهلل اخلصوص

 فضاًل عن كثرتها.  ،ن ـ ق ـ ص ـك ،واحدًا

 

من األحكام والتعاليم  ة الرسول الثابتة الالئحة كثرٌيمن املعلوم أنه يوجد يف سّن

وغريها من  ،ونصاب الزكاة ،وخصوصيات احلّج ،ركعات الصالة :مثل ،الدينية

من سورة  اآلية بناًء على و .أنكرت يف القرآن الكريمت وال ، اليت ال صدقاألمور

كان قد حصل على مثل هذه التعاليم اإلهلّية من خالل  |الكهف ففهم أن الرسول

من اآليات القرآنية:  ولذلك يقول اهلل سبحانه يف كثرٍي ،احلروف الرمزية للقرآن

تعبري  قة، على حّدغري املفرِّ ته اجلامعةأي أطيعوا الرسول يف سنَّ ،﴾الرَُّسوَل َأِطيُعوا﴿

 الوارد يف نهج البالغة.  ×اإلمام علي

ثّم إّن السنة النبوية ـ على التحليل التأويلي ـ تنقسم إىل قسمني: قسم واحد منها 

وقسم آخر منها ُيصطاد من اجلوانب  ؛اجلوانب الداللية للقرآن الكريمُيستنبط من 

فئة  :وكذلك السنة النبوية املستفادة من الرموز القرآنية تنقسم بدورها إىل .الرمزية له

تؤخذ من الرموز غري الرِّمية  ىفئة أخرو ؛تؤخذ من الرموز الرِّمية للقرآن الكريم

 له. 

وحيان اثنان: وحي  |ضح أنه كان ينزل على قلب الرسولوبهذا التحليل يتَّ

ضوء هذه احلقيقة  ىعلو .تبط جبوانبه الرمزيةووحي مر ؛مرتبط جبوانب القرآن الداللية

النص  ىفإن الوحي األول ـ باعتباره ميلك خاصّية عاّمة ـ يفهمه الناس على مستو

وأما الوحي الثاني فهو ـ باعتباره ميلك خاصّية خاّصة ـ كان منحصرًا يف  ؛والظهور

 .فية الرمزيةوبالتالي كان حيصل من خالل ذلك الوحي على املعارف التلغرا ،الرسول

فإّن مثل هذه املعارف الرمزية مل تكن موافقًة للنصوص القرآنية أو  ىومن جهة أخر

ن لنا سبب كون تلك املعارف ومن هنا يتبيَّ .وال خمالفًة هلما ،الظهورات القرآنية

 رمزيًة... 

 |انطالقًا من الشواهد التارخيية نعلم أّن الصالة كانت واجبًة على النيب

النيب  ىًا وكيفًا، فقد صّلعلى النحو الذي جيب علينا اآلن كّم ،عندما ُبعث بالرسالة
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 ؛بعد أن رجع من غار حراء... هذا من جانب ىأول صالته يف دار زوجه خدجية الكرب

تبّين لنا كيفية وكّمية  آخر نعرف أّنه ليس يف القرآن الكريم آياٌت ومن جانٍب

ما  يف حني مل يكن يف ،من أين علمها الرسول آنذاك فإذًا .تفصيالتها الصالة بكّل

معلومات صرحية  العلق واملدثر واملزمل، أّي :مثل ،نزل إليه عند أوائل البعثة من سور

وماذا كان ملتحده القرآني عند ذلك؟ هل كان  ؟بشأن كيفية وكّمية الصالة

ا هو الرمزّيات بل كان ملتحده الوحياني إمن ،كاّلًا آخر غري القرآن؟ ئملتحده شي

أي إن مل يكن ملتحده املعريف وحيًا قرآنّيًا يف ُبعده ـ  اخلفّية للقرآن الكريم، وإاّل

وبالتالي يفقد  ،﴾َوَلن َتِجَد ِمن ُدوِنِه ُمْلَتَحدًا﴿: لكان داخاًل يف قوله تعاىلـ الرمزي 

 وحاشا للرسول ذلك!  ،قيمته املعرفية

أن نقبل وجود مبدأ امللتحد املعريف  دَّمن سورة الكهف ال ُب أساس اآلية  ىوعل

ومن ثّم يتضح لنا أّن للقرآن لسانني: لسانًا  .يف مجيع أقوال وأفعال وتقارير الرسول

  .ولسانًا يفهمه الرسول فقط ؛يستطيع أن يفهمه مجيع الناس

وبالتالي جيب  ،عليه فإّن القرآن الكريم هو املصدر املعريف الديين الوحيدوبناًء 

هي قراءة ويف الواقع فإّن السنة  .أن ُتفهم السنة النبوية على ضوء هذا املصدر املعريف

: هي جمموعة استنباطات ىبعبارة أخرو ،|الرمزّيات اخلفّية للقرآن من قبل الرسول

ثاٍن من قبل اهلل  بإحياٍء |من الرمزّيات اخلفّية للقرآن اليت قد حصل عليها الرسول

 . سبحانه وتعاىل

 

م منا آنفًا نستطيع اآلن أن حنصل على تصوير بالتحليل التأويلي الذي تقدَّ

 ذاوهذه العالقة ـ إ .ة النبويةموضوعي صريح بشأن العالقة القائمة بني القرآن والسّن

 . «الظاهر ـ الباطن»أو عالقة  ،«املنت ـ اهلامش»صح التعبري ـ هي عالقة 

ة النبوية على أساس ق دائمًا العالقة القائمة بني القرآن والسّنجيب علينا أن ننسِّ

 القاعدتني التاليتني: 

: إذا كان احلديث احلاكي عن السنة النبوية ـ سواء يف ذلك احلديث األوىل

من القرآن الكريم يضرب  ية أو الظهوريةاملتواتر أو غريه ـ خمالفًا للمضامني النّص
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 عرض احلائط. 

ع بالتوثيقات التأرخيية القطعية إمنا يؤخذ به إذا مل حديث يتمتَّ : إن كّلالثانية

 قًا وال منكرًا يف القرآن الكريم. يكن مصدَّ

 

من كون  ،ة أسئلة حول ما توصلنا إليه آنفًارمبا خيطر ببال القارئ العزيز عّد

قراءة الرمزّيات  السنة احملمدية عبارًة عنكون و ،مصدرًا معرفيًا دينّيًا وحيدًاالقرآن 

 . |اخلفّية له من قبل الرسول

ة من خالل التدّبر السّنعلى  |: من املمكن أن حيصل النيبالسؤال األول

مبدأ امللتحد املعريف من دون افرتاض صّحة ، والتفّكر يف اآليات القرآنية الكرمية

 القرآني الذي طرحتموه. 

أي مبدأ امللتحد  ،ن هذا البديل املعريف ال يغنينا عن بديلنا املعريفإ: اجلواب

بل وجزءًا  ،ما جاء يف السنة احملمدية من معارف نه ال يشمل كّلأل؛ املعريف القرآني

باطها من اجلوانب ضئياًل من السنة الشريفة. إذن هناك معارف دينية ال ميكن استن

كما يدل  ،ر فيهاالداللية النصية والظهورية للقرآن الكريم عن طريق عملية التدبُّ

تلك املعارف عن طريق جوانب على  بل وحيصل النيّب، ذلك التجربة والوجدانعلى 

 ذلك جيدًا.  ْظفليالَح ،القرآن الرمزية

املعرفية مرجعيته التقييمية : كيف استنتجتم من مصدرية القرآن السؤال الثاني

مالزمة منطقية بني املصدرية املعرفية واملرجعية  إذ ال يوجد أّي ؛يف حماكمة احلديث

  ؟التقييمية

جانب كالمكم صحيح إذا افرتضنا مصدرًا معرفيًا آخر إىل . : نعماجلواب

مبدأ امللتحد ناه يف الذي بيَّ ىمصدرية القرآن املعرفية مل ينشأ من القرآن نفسه باملعن

نا قد أثبتنا عدم صحة هذا إهلي غري قرآني. ولكّن بل ونشأ من إهلاٍم، املعريف القرآني

 ،صدر املعريف الديين الوحيدالقرآن الكريم هو امل أّناالفرتاض من خالل الربهنة على 

. وهذا |هي قراءة الرمزّيات اخلفّية للقرآن من قبل الرسولوأّن السنة الشريفة إمنا 

ّن هناك مالزمة منطقية بني أل ؛يف حماكمة احلديثقرآن مرجعية تقييمية لليعين أن 
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كما  ،املصدرية املعرفية الوحيدة للقرآن وبني مرجعيته التقييمية يف جمال احملاكمة

 هو واضح. 

 : ما هو الفرق اجلوهري بني الرموز القرآنية وبني آية التبيان؟ السؤال الثالث

أن على  من سورة الكهف ـ تدّل آية التبيان كأختها ـ أعين اآلية : إن اجلواب

صدر املعريف الديين الوحيد  واملقصود بالشيء يف اآلية املذكورة ـ هو املالقرآن إمنا 

فهو إذن  ى،مبناسبة احلكم واملوضوع ـ هو الشيء الذي يناسب كتاب الشرعة واهلد

 تكوينيًا وتشريعيًا. ، من اهلل: آفاقيًا وأنفسيًا ىهد كّل

تلك املعارف التكوينية والتشريعية ـ  ئالرموز القرآنية فهي تبّين لنا مناشأما و

ملضامني النصية والظهورية من القرآن جانب اإىل  ،بالنحو الذي أوضحناه مسبقًا ـ

 الكريم. 

 :مثل ،ال شيء آخر ،: ملاذا أخذت الرمزية يف مفتتح السور فقطالسؤال الرابع

 مصدرية القرآن املعرفية بالنحو الذي طرحتموه؟ كدليل على  ،هلياإلهلام اإل

بصراحة وحيانية على  من سورة الكهف تدّل : كما قلنا فإن اآلية اجلواب

ملتحد معريف من دون  فتحيل أّي ،صدر املعريف الديين الوحيدهو املأن القرآن اجمليد 

مل يكن ملتحد النيب املعريف وحيًا فلو  .القرآن ضربًا إىل أعماق الزمن ما بقي الدهر

 ،﴾َوَلن َتِجَد ِمن ُدوِنِه ُمْلَتَحدًا﴿: ده الرمزي لكان داخاًل يف قوله تعاىلقرآنّيًا يف ُبْع

إىل  يرجع ما ذلك يعين أن كلو !وحاشا للرسول ذلك ،وبالتالي يفقد قيمته املعرفية

 املتعلقة احلقيقية املعارف من ،يف اهتدائهم الناس إليه حيتاج امّم ،اهلداية أمر

ومن جانب آخر نالحظ أن  .يف القرآن الكريم موجوٌد ،بالتكوينّيات والتشريعّيات

أو الظهورات  ،النصوص القرآنيةكّمًا غري قليل من تلك املعارف الدينية ال يوجد يف 

افرتاض ـ إىل  القرآنملتحد معريف سوى  إحالة أيِّفمن ثّم نضطّر ـ بناًء على  ،القرآنية

أال وهو ، تلك املعارف الدينية املذكورةشيء داخل اإلطار القرآني يكون هو منشأ 

 ـ سواء كانت تلك الرموز رِّميًة أو غري رِّمية ـ.  الرموز القرآنية ليس إاّل

 االستثنائي كالتالي: ميكننا أن نبّين ذلك يف سياق القياس 

صدر املعريف هو املكون القرآن من سورة الكهف على  ما دلت اآلية ـ كّل

فهذا يعين أن مجيع املعارف الدينية  ،اهإحالة أّي ملتحد معريف سوو ،الديين الوحيد
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 موجودة يف القرآن الكريم. 

اجلوانب إطار كّمًا غري قليل من تلك املعارف الدينية يف ال جند  ـ ولكْن

 .للقرآن الداللية النصية والظهورية

 تويها اجلوانب الرمزية للقرآن. حتاملعارف الدينية ـ إذن يتبني أن تلك 

: ما هو االمتياز العملي يف نظريتكم هذه عند حماكمة السؤال اخلامس

االجتاه املشهور القائل مببدأ ضرورة عرض األخبار على بالنسبة إىل  ،احلديث

 الكتاب؟ 

ل يف إعطاء ختريج موضوعي : إن االمتياز العملي يف نظريتنا تلك يتمثَّاجلواب

 ،جاه املشهوروال يوجد مثل هذا التخريج يف االّت .حلجية مرجعّية القرآن التقييمية

للوصول إىل تلك  ؛جاه املشهورساس الطريق الذي سلكه االّتوبذلك ينهدم من األ

 املرجعّية التقييمية. 

نا نأخذ مبدأ املرجعية التقييمية من نفس القرآن عن طريق التخريج : إنبيان ذلك

وأما االجتاه املشهور فهو يأخذ هذا املبدأ ـ على عكسنا  .ناه آنفًااملوضوعي الذي بيَّ

له من سلوك سبيل  دَُّب واحلال أنه كان ال .متامًا ـ من روايات العرض على الكتاب

 كنقطة انطالق سوى القرآن الكريم. إذ ليس هناك أّي ملتحد معريف  ؛معاكس

ب على ذلك انطالقًا من التخريج املوضوعي حلجية مرجعّية القرآن التقييمية يرتتَّ

 ىعلبناًء و .وهو السلطة املطلقة للقرآن الكريم يف حماكمة احلديث ،از عملييامت

عندئٍذ من سلوك  دَّاالجتاه املشهور ـ كنحن ـ تلك السلطة املطلقة فال ُب ىاّدع هذا إْن

 وال طريق آخر غري طريقنا املسلوكة.  ،الطريق اليت سلكناها

ختريج حجية مرجعّية القرآن التقييمية عند إذن هناك نظرية وحيدة يف 

 أال وهي نظريتنا هذه. ، ثيحماكمة احلد

 

القرآن  أّن هي النتيجة النهائية اليت ننتهي إليها من هذه الدراسة املوجزة إّن 

هي قراءة وأّن السنة الشريفة إمنا  ،مصدرًا معرفيًا دينّيًا وحيدًاالكريم يعترب 

مناه آنفًا ّن التحليل التأويلي الذي قدَّإو .|الرمزّيات اخلفّية للقرآن من قبل الرسول
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مبا  ،يف حركة إنتاج املعرفة الدينية سقةمتَّ قرآنية ةيمنظومة معرفتشكيل يؤّدي إىل 

مصدرًا معرفّيًا ظاهرّيًا  حيّققّن القرآن جبوانبه الداللية إو .فيها املعارف الفقهية

 مصدر معريّف باطيّن هي ة النبوية ـ مبا أّنها الرموز القرآنية ـوالسّن ،للمعارف الدينية

 هناك مصدر معريف ديين وحيد، أال وهو القرآن الكريم. نفإذ .هلا
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 اهلرمنوطيقا 

 وتغيُّر احلكم الشرعي بتغيُّر الزمان واملكان

 

 

احلوزوية العلمية منذ فرتة ليست ببعيدة، وهو  الدراسات هناك حبث جديد دخل

لبحث تتضح وقد أخذت مالمح هذا ا .حبث تأثري الزمان واملكان يف احلكم الشرعي

 .هذا البحث حقه مل يستوِف اليومنه إىل إوبنظرنا القاصر  .&يف زمن اإلمام اخلميين

رين بعض املفكِّ حال يف املقابل ظهرت يف اآلونة األخرية حركة فكرية قادها أّيعلى 

وطرحوا ما يسمى بنظرية  ،ـري املسيحية من مفكِّ اقتباسًاـ  نيواملثقفني املسلم

لت خطورة على الدين هذه احلركة شكَّ .«منطق فهم وتأويل الدين»أو  «اهلرمنوطيقا»

لكن  .خجول جدًا بشكٍل لكْن ،لذلك أخذت تطرح يف احلوزات العلمية ؛اإلسالمي

ل بعض َبى من ِقحّت ،بني النظريتني املشكلة اليت حصلت هو أنه حصل خلٌط

أو حتى أن  ،أو نشكل عليها ،من النظريتني ًاوحنن هنا ال نريد أن نرّد أّي .احلوزويني

ليتضح الفرق  ؛منهما ن معامل وأسس وخصائص كلٍّندافع عنها، وإمنا نريد أن نبيِّ

 كال. وعلى اهلل االّت .بينهما
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وترجع  .وتعين التفسري والتأويل ،«Hermeneuin»هذه الكلمة يونانية األصل 

وهو اسم إله عند اليونانيني، حيث يعتقد  ،«Hermes»جذور هذه الكلمة إىل كلمة 

اليونانيون أن اإلله هرمس يقوم بإيصال الرسائل والبالغات املرسلة من قبل اآلهلة 

ل ّوؤر ويكان يفسِّ: بعبارة أخرىو .األخرى إىل الناس، ويقوم بتفسريها وشرحها هلم

حبيث يسهل عليهم فهمه بعد  ،مما وراء قدرتهم على الفهم لكونه آتيًا ؛كالم اآلهلة

  .(1)ذلك

 

تفسري وتأويل  هي عبارة عن علم وفّن ـ وباختصاٍرـ اهلرمنوطيقا يف االصطالح 

ة بني املعنى اللغوي واالصطالحي . من هنا جند أن هناك عالقة وثيقة وقوّي(9)النصوص

 للهرمنوطيقا. 

 

قبل و .ظهرت هذه احلركة الفكرية يف أوروبا يف القرن السابع عشر امليالدي 

رات الناس بيد الكنيسة وعلماء الدين نشوء هذه احلركة كانت السلطة ومقّد

وأقوال علماء  ،املسيحيني، وكان املصدر األول والوحيد للمعرفة آنذاك هو اإلجنيل

ن الكنيسة كانت أبالكنيسة، حتى  اإلجنيل والوحي منحصرًاوكان تفسري  .الدين

ل إليها نتيجة تتوصَّ مة على أّيوأقواهلا مقدَّ ،طة على العلوم التجربيةمسيطرة ومتسلِّ

تطبيق املسيحية  اخالصة األمر أن رجال الكنيسة يف الغرب حاولووهذه العلوم. 

ة وهكذا حكم هؤالء أوروبا لعّد .قيادة الدولة وحركة الدنيا اوحاولو ،كمنهج

 . (3)قرون العصور الوسطىبت ، ُسمِّيقرون

جلميع احتياجات  ، ومل يكن ملبيًامبا أن هذا املنهج مل يكن متكاماًل لكْن 

دون اجلانب  ،رأنه كان يعتين باجلانب العبادي املتحجِّ خصوصًاو ،الناس آنذاك

ام الشرعية الفقهية، ناهيك عن الظلم باإلضافة إىل أنه حذفت منه األحك ،املعامالتي
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على إدارة  واالستبداد الذي كان ميارسه رجال الدين، مل يكن هذا النهج قادرًا

وإقصائهم عن  ،هذا الدين ورجاله القيام ضّد مل يكن أمام األوروبيني إاّلو .اجملتمع

شر لذا بدأوا يف القرنني اخلامس والسادس ع .وقيادة حركة بالدهم ،حكم دنياهم

وقدرة اإلنسان على  ،يف قبال النقل ،عتقاد بقدرة وقيمة العقلالعمل على تقوية اال

وفاق ما عداه من معايري تنظيم  ،شوكة العقل ْتَيِوتفسري الدين والوحي بنفسه، فَق

لدول إىل ااهم إّي باعثًا ،رجاله عن جمتمعه ىوأقص ،فأبعد الدين عن الدولة .احلياة

من هنا عرف القرن و .حتت عنوان التبشري واالستشراق ،رِّميةات األخرى يف مهّم

زت تلك الفرتة باعتبار اإلنسان وعقله وما يصل إليه وقد متيَّ .(4)التاسع بعصر اإلحلاد

فأقاموا  ،عتقاد به دون اهللإىل درجة اال ،معرفة تفكريه املالك واألساس يف كّل

ا وجود ما وراء الطبيعة، وأصبح والعقل مقام الوحي، فأنكرو ،اإلنسان مقام اهلل

من هنا كان منشأ اهلرمنوطيقا.  .ر للنصوص واملتون الدينية هو اإلنسان نفسهاملفسِّ

م(، ـ  )وم(، وروّسـ  )ريرواد هذه املرحلة: فولت ومن أهّم

 . (5)م(ـ  )وديكارت
 

 ا تقدم نستطيع أن نلخص أسباب نشوء هذا املنهج من التفكري مبا يلي: مّم 

 وسلطة للتشريع.  ،للمعرفة كمصدٍر ،ـ فقدان الثقة بالكنيسة

وانبهار الناس بنتائجه  ،للفكر الكنسي الديين البحث العلمي املضاّد ـ منّو

 القريبة من الفهم واإلدراك. 

 . ورجاله الدين جتاه العداء موقفخاذ األوروبيني ـ اّت

 

ها تقسيمها إىل وأهمُّ .خمتلفة باعتباراٍت ،تنقسم اهلرمنوطيقا إىل أقسام خمتلفة 

 قسمني أساسيني: 
 

 

وهي عبارة عن العلم اهلادف إىل  .فوهي هرمنوطيقا تتمحور حول مراد املؤلِّ
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ر إىل ويسعى من خالهلا املفسِّ .الكشف عن قواعد وأصول تفسري وتأويل النصوص

لكن من منظور  ،ورفع اإلبهام عنها ،الكشف عن قواعد الفهم الصحيح للنصوص

 . (3)وشالير ماخر ،هرمنوطيقا دان هاور :املؤلف، نظري

 

 ـ تتمحور حول املعرفة البشرية. 

 ما يعرفه اإلنسان.  إاّل ،ـ ال وجود للواقع

 ة يف الفهم والتفسري الصحيح. ـ تعتمد على قواعد وأسس خاّص

 والتعايش معه.  ،والوصول إليه ،فـ ميكن فهم مراد املؤلِّ

املؤلف  وكأنَّ ،فعبارة عن إعادة توليد وصياغة مراد املؤلِّ ـ فهم وتفسري النّص

 ل. وِّؤر واملنفسه هو املفسِّ

دت معنى واحد، يعين مهما تعدَّ الواحد إاّل ـ ال ميكن أن يكون للنّص

 ف. وهو مراد املؤلِّ ًا،معنى واحد التفاسري للنص الواحد فإنها ال حتمل إاّل

الواحد هو يف مستوى الفهم، مبعنى أن  ختالف بني تفاسري النّصـ التفاوت واال

 طولي. هو وإمنا  ،التفاوت ليس عرضيًا

وبني زمان تفسريه يف عملية  د الزماني بني زمان كتابة النّصْعـ عدم تأثري الُب

 الفهم والتفسري. 

واحملور  ،اهتمامه يف فهم املراد من النّص ر أن يصب جلَّـ جيب على املفسِّ

 . (1)الذي يدور حوله

 

 

وهي عبارة عن العلم اهلادف إىل تفسري  .وهي هرمنوطيقا تتمحور حول النّص

باع طريقة معينة يف ر إىل فهم النصوص من دون اّتويسعى من خالهلا املفسِّ .النصوص

اد هذا النوع من اهلرمنوطيقا: مارتني ومن رّو .فالنظر عن مراد املؤلِّ وبغّض ،الفهم

 . (5)ادامرغ، وهانس رغهايد
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، أي ف للنّصوأفق املؤلِّ ؛رأفق املفسِّ :ـ فهم النص حصيلة امتزاج أفقني

 . ر من النّصف واملعنى الذي يفهمه املفسِّالتفكيك بني مراد املؤلِّ

 . على فهم النّص د الزماني عن زمن كتابة النّصْعـ تأثري الُب

 .رما يفهمه نفس املفسِّ الفهم املطابق للواقع، وإمنا املالك يفـ عدم إمكان 

ل وذلك بسبب تدخُّ ؛للواقع أم ال سواء كان مطابقًا ،ر هو الصحيحفما يفهمه املفسِّ

 . على فهم النّص ،واخللفيات الثقافية املرتاكمة عنده ،رالظروف احمليطة باملفسِّ

من دخالة الظروف  آنفًا ملا مرَّ ؛إليهف والوصول ـ عدم إمكان فهم مراد املؤلِّ

وبالتالي ال  .ده عنهاوعدم إمكان جترُّ ،احمليطة واخللفيات الثقافية يف عملية التفسري

 . ف من املنت والنّصر عن هدف وقصد املؤلِّيبحث املفسِّ

من هنا فإننا أمام  .ال طولي ،عرضي إىل آخر بشكٍل ـ تفاوت الفهم من شخٍص

رين والتفاسري، مبعنى أن عملية الفهم ال بعدد املفسِّ ،واحد رة لنصٍّكثِّكثرية مت معاٍن

من أن الفهم  وذلك بسبب ما مرَّ ؛فهناك قراءات خمتلفة وغري متناهية للنّص .نهاية هلا

ر ر تغيَّر املفسِّما تغيَّر، وبالتالي كلَّوأفق املفسِّ ؛فأفق املؤلِّ :عبارة عن امتزاج أفقني

 ر الفهم والتفسري. وتغيَّ ،األفق

 . ـ الفهم عبارة عن توليد وصياغة معنى جديد للنّص

 نة يف الفكر والتفسري. يتبع قواعد وأسس معيَّ ـ هذا النوع من الفهم ال

دائم، وال  ال وتارخيي بشكٍلر وسّيمتغيِّهو ـ فهم النصوص غري ثابت، وإمنا 

 من النصوص.  نصٍّ ثابت ونهائي ألّي وجود لفهٍم

 ؛من خالهلا تقييم التفسري والتأويل معني وضابطة معينة يتّم ال يوجد معياٌرـ 

 لتمييز الصحيح منه من الفاسد. 

وبالتالي النسبية يف  ،ة يف الفهمـ اهلرمنوطيقا الفلسفية عبارة عن النسبّي

 . (2)املعرفة

 

لكن  .من القسمني من اهلرمنوطيقا بني كلٍّ فرقًام جند أن هناك ا تقدَّمّم
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 .خطورة على الدين من الفلسفية فالكالسيكية أقّل .أبعد من األوىل ْتالثانية ذهَب

فأقصى ما ينتج عن الكالسيكية إمكان تفسري النصوص وتأويلها دون الرجوع إىل 

ره، وهذا لعلم وتغيُّأما الفلسفية فينتج عنها نسبية ا ؛صني يف الدينالعلماء واملتخصِّ

 ،متناهية للنصوص ي إىل قراءات الاليته وعدم ثباته، مما يؤّديعين تارخيية العلم وسّي

وتكمن خطورة هذا النحو من التفكري يف تطبيقه على  .وعدم ثبوت معنى معني هلا

فال يبقى هناك  .على حجر يف الدينًا الدين والنصوص الدينية، حيث إنه ال يبقي حجر

 ،ذلك يصبح من املاضي كّل ة؛ ألّنى القرآن والسّنحّت ،ثابت ميكن الرجوع إليه أصٌل

ة تفسري لألدّل ية أّيإىل عدم حّج هذا مضافًا .وال ينفع االستدالل به يف احلاضر

ضح كما سوف يّت ،الشرعية، وهو اهلدف األساس من نشوء هذه الظاهرة الفكرية

إن القائلني بتارخيية الدين على أربعة  :من هنا نقول .أكثر يف القابل من كالمنا

 مستويات ومراتب. 

 

بعض اهلرمنوطيقيني الذين قالوا بتارخيية الدين قالوا بتارخييته يف األصل 

الظروف واألوضاع والشروط االجتماعية  س نتيجةواملنشأ، مبعنى أن الدين نشأ وتأسَّ

فلو  .نشأ الدين نتيجة خأل وحاجة عند اإلنسان :بعبارة أخرىو .والنفسية السائدة آنذاك

ر العلمي والفكري والتجربي، فسوف من خالل التطّو ،ملء هذا اخلأل والفراغ مّت

مة من تقّدوقد وصل اإلنسان يف هذه العصور إىل مرحلة م .يستغين اإلنسان عن الدين

حبيث ميأل هذا اخلأل، وبالتالي ميكن أن يستغين عن الدين. ونتيجة هذا  ،رالتطّو

اد هذا النوع من ومن رّو .ى وجود اخلالقحّت ،الفكر أن الدين صناعة اإلنسان

 ودان كيوبيت.  ،اهلرمنوطيقا: كلوزر

 

وأصل وجود الدين،  ،من اهلرمنوطيقيني تعرتف بأصل وجود اخلالق هذه املرتبة

ي يف مرحلة التلّق هم يعتقدون أنه أصبح بشريًالكّن .وليس بشريًا ،وأن منشأ الدين إهلّي
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، غه بشر فقد صار الدين يف هذه املرحلة بشريًاي للوحي ومبلِّواإلبالغ، أي مبا أن املتلّق

 ؛بت عليه آثار ولوازمر بها، وترتَّوتأثَّ ،هنية البشريةوامتزج بالثقافة واخللفيات الذ

هؤالء يعتقدون أن ال وجود للوحي اإلهلي،  .من اخلطأ والسهو والنسيان ،كونه بشريًا

شهودي  لقي على قلبه، أي أمٌرُأ والرسول هي عبارة عن أمر معرفيّت وإمنا معرفة النيّب

 .ال فالدين كذلكر وسّيتارخيي ومتغيِّومبا أن اإلنسان  .ة حمضةوجتربة شهودية بشرّي

بسط »يف كتابه  ،عبد الكريم سروشو ط،اد هذا النوع من الفهم: كاْنمن رّوو

 . «يجتربه نبو

 

بعض اهلرمنوطيقيني التارخييني يعتقد بأصل وجود اخلالق ووجود الدين، 

وأبلغ إىل األنبياء كما هو، ووصل إىل اإلنسان بدون لقي بأن هذا الدين ُأ ويعتقد أيضًا

ومبا أنه صار يف متناول البشر، امتزج  ،ه بعد ذلكلكّن .أن ميتزج بالثقافة البشرية

ومبا أن الفهم البشري نسيب  .رة، وصار معرفة بشريةبالثقافة البشرية والذهنية املتغيِّ

ر وغري ثابت، ن هذا الدين متغيِّ، فإوتارخيي متغري، ومبا أن اإلنسان تارخيي أيضًا

للمعرفة البشرية. وميكن القول بأن من رواد هذا النوع من  أن يكون تابعًا دَُّبوال

 . «عتيشر قبض وبسط »يف كتابه  ،التفكري عبد الكريم سروش

 

وبدون حتريف وامتزاج بالثقافة  .بعض اهلرمنوطيقيني يعتقد أن منشأ الدين إهلي

بعينهم، مبعنى  وألناٍس ،خاص إال أن هذا الدين نزل يف زماٍن .البشرية وصل إىل الناس

وهلؤالء البشر  ،ينفع هلذه األيام ْدبزمان النزول واإلبالغ، ومل يُع أن هذا الدين خاصٌّ

اليت ظهرت فيها رت نفس الظروف والشروط التارخيية ولو تكرَّ .بعد زمان التشريع

مبا أن الزمان غري  د من جديد، لكْنَجعلى هذه األديان أن تو األديان لكان لزامًا

 ْدر، مل يُعواإلنسان تغيَّ ،رتوالظروف والشروط تغيَّ ،واملكان غري املكان ،الزمان

مع  ،هذه األيام خصوصًاو ،ي احتياجاتهتلّب ْدومل تُع ،اإلنسان حباجة إىل تلك األديان

ومع هذا االنفتاح الفكري الذي يعيشه اإلنسان  ،ن وهذه احلضاراتهذا التمدُّ وجود
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  .(10)من رواد هذا النوع من الفكر آلربت شوايتزرواآلن. 

 

ـ  كما هو واضٌحـ وهي مجيعها  .تارخيية الدينبهذه باختصار مراتب القول  

 تشرتك يف أنها مبتنية على األسس التالية: 

 . «تارخييًا» ااًلوغري ثابت وسّي ـ كون الفهم متغريًا

 . ـ كون الفهم نسبيًا

 ى يف الفهم. حّت ،ال يشاركه فيه أحٌد ،ـ لكل إنسان عامله اخلاص ذاتًا

 . «تارخييًا» سيااًل رًامتغيِّ ـ كون اإلنسان ذاتًا

 يف فهمه ووجوده.  ـ كون اإلنسان حمدودًا

 ـ كون الفهم عبارة عن صياغة وتوليد معنى جديد. 

 . Dasein»(11)»ـ اصطلح عليه اهلرمنوطيقيني ب وهذا ما
 

ـ اإلشارة إليه  ْتوكما مرَّـ عى من صناعة هذا العلم كان اهلدف األساس واملدَّ

هذا  .وإخراجها من إبهامها ،الدينية منها وخصوصًا ،هو فهم وتفسري وتأويل النصوص

أنه كانت هناك أهداف أبعد  إاّل .نيه اهلدف املباشر والقريب أو املعَلما ميكن أن نسّم

 ها: أهّمو ،تؤتي أكلها يف الشرق املسلم ْتوأخَذ ،أكلها يف الغرب ْتآَت ،من ذلك

ابتغاء التوفيق بينه وبني الرأي الذي يذهب إليه  ؛ساملقدَّ ر من قيد النّصـ التحرُّ

 صاحب التأويل. 

م من صريح اللفظ فَهابتغاء التوفيق بني ما ُي ؛ساملقدَّ ر من قيد النّصـ التحرُّ

 وبني ما يقتضيه العقل. 

من العمق يف اآلراء  ابتغاء مزيٍد ؛س الساذجاملقدَّ ـ الرغبة يف تعميق صريح النّص

 . (19)اتويهحياليت 

 

وكان نشوؤها يف قبال الكنيسة  .بامتياز كان منشأ هذه احلركة غربيًا
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 ؛وعدم اختصاص ذلك بعلماء الدين ،بدعوى إثبات إمكانية تفسري اإلجنيل ؛وظلمها

 ،ستشرى يف الغربوهذا النوع من الفكر ا .وللتخلص من ظلم الكنيسة واستبدادها

عدم بقائه هناك وسريانه  لكّن .نًاولو بقي مكانه لكان األمر هيِّ .وآتى أكله هناك

وذلك  ،على اإلسالم واملسلمني ل خطورًةإىل الشرق املسلم والبالد اإلسالمية شكَّ

بني بالغرب وأفكاره واملنفتحني عليه، فني املعَجرين واملثقَّبواسطة بعض املفكِّ

اليت  ،ر من العادات والثقافات العربية واإلسالمية والشرقية الباليةالتحرُّبواملنادين 

ية والفكرية، ره وحضارته املاّدأكل عليها الدهر وشرب، ومواكبة الغرب يف تطوُّ

قوها على الشريعة فقاموا بطرح األفكار اهلرمنوطيقية الغربية يف بالد املسلمني، وطبَّ

  (.العلمانيةـ )ى اليوم بسّمى إىل والدة ما ُيا أّداإلسالمية وأحكامها، مّم

فقد انتقلت آنذاك  .انتقلت هذه احلركة إىل الشرق يف بداية القرن التاسع عشر

أساس إىل مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا وتونس، وحلقها العراق يف  بشكٍل

 . (13)لقرن العشرينأما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها يف ا .نهاية القرن التاسع عشر

 

 من إيران.  ،ـ عبد الكريم سروش

 من إيران.  ،ـ حممد جمتهد شبسرتي

 من إيران.  ،يانْكَلـ مصطفى َم

 من باكستان.  ،ـ فضل الرمحن

 من مصر.  ،ـ قاسم أمني

 من مصر.  ،ِّماعيل مظهرإـ 

 من مصر.  ،ـ أمحد لطفي السيد

 من مصر.  ،اقـ علي عبد الرّز

 من مصر.  ،ـ طه حسني

 من مصر.  ،ـ خالد حممد خالد

 من مصر.  ،ـ حممد أمحد خلف اهلل

 من مصر.  ،ـ حسن حنفي
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 ـ نصر حامد أبو زيد. 

 من مصر.  ،ـ أمحد عبد املعطي حجازي

 من مصر.  ،ـ خليل عبد الكريم

 من مصر.  ،ـ حممد عشماوي

 من سورية.  ،ـ حممد شحرور

 . (14)من املغرب ،ـ حممد عابد اجلابري

 وسوف يأتي االستشهاد بأقوال بعضهم.

  

وهذه األهداف على حنوين  .أهداف للهرمنوطيقيني الشرقيني املسلمني أيضًا

 وغري مباشرة وبعيدة وغري معلنة.  ؛مباشرة وقريبة ومعلنة :أيضًا

 

 واإلحلاح على ذلك.  ،ـ الدعوة إىل االجتهاد والتجديد

صالح إة يف ـ االهتمام باألسس اإلسالمية، وأن أساس اإلسالم ورسالته املهّم

من الشريعة وإقامة  النفوس وتزكيتها وتهذيب األخالق، وأن هذه األسس هي أهّم

 احلدود واجلهاد. 

ر، أي تغيري ومواكبتها للتطوُّ ،ـ تغيري الفتوى مبا يتناسب مع احلاجات البشرية

 الفتوى بغري الزمان واملكان. 

 .  (15)قـ دعوى احلرص على الوحدة وعدم التفرُّ

  

يقول الدكتور  .ما له عالقة مبا وراء الطبيعة، كأنسنة اإلله ـ أنسنة كّل

نه تعبري إوصيحات الفرج، أي  ،ر بها عن صرخات األملنعبِّ إن اهلل لفظٌة»حسن حنفي: 

ر عن ... إنه ال يعبِّخربيًا لواقع، وتعبري إنشائي أكثر منه وصفًا أدبي أكثر منه وصفًا

واهلل باعتباره الوجود الواحد، أو اجملرد »آخر:  ويقول يف مكاٍن .(13)«معنى معني
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هذه التصورات هي يف حقيقة األمر مقوالت إنسانية  الصوري، أو العلة الغائية، كّل

 نظرية يف اهلل ذاتًا ْتبَد وإْن ،ر عن أقصى خصائص اإلنسان... واإلهليات يف احلقيقةتعبِّ

ويقول يف  .(11)«ااًلوصفات وأفع لإلنسان الكامل ذاتًا ، هي وصٌفوصفات وأفعااًل

ه على صورته هه، أي خيلق املؤلَّمن ذاته ويؤلِّ فاإلنسان خيلق جزءًا...»: آخر أيضًا مكاٍن

دليل يكشف عن  ومثاله... فالذات اإلهلية هي الذات اإلنسانية يف أكمل صورها... وأيُّ

 هو مزيف... ولذلك فإن التفكري يف اهلل إثبات وجود اهلل إمنا يكشف عن وجود وعٍي

حديث  وكلُّ .اغرتاب، مبعنى أن املوقف الطبيعي لإلنسان هو التفكري يف اجملتمع

على نقص يف الوعي  تدّل ،آخر يف موضوع يتجاوز اجملتمع والعامل يكون تعميًة

 .(15)«بالواقع

فالصفات »يقول الدكتور حسن حنفي:  .وبعد أنسنة اإلله أنسنة الصفات اإلهلية

فاإلنسان هو العامل، والقادر،  .األمر صفات إنسانية خالصةالسبع هي يف حقيقة 

 .(12) «واحلي، والسميع، والبصري، واملريد، واملتكلم...

 ،يةوالنبوة ليست غيبية، بل حّس»: يقول حنفي أيضًا .ة والوحيوأنسنة النبّو

واملعارف النبوية دنيوية . عنها ات اغرتاٌبوالغيبّي .تؤكد على رعاية مصاحل العباد

 . (90)«يةحّس

يقول حممد  .ّرالقرآني عن طريق الدعوة إىل النقد احُل ـ نزع القداسة عن النّص

أن يصبح  ،واملقروء واملشروح... ،جهة ل إليه من كّلحنن نريد القرآن املتوّس»أركون: 

بولوجية وواألنرت ،قة مبكانته اللغوية، التارخييةللتساؤالت النقدية املتعّل موضوعًا

القرآني وإن  إن النّص». ويقول الدكتور نصر حامد أبو زيد: (91)«والثيولوجية والفلسفية

، فلذلك جيب أن خيضع لقواعد ًاأنه ال خيرج عن كونه نّص إاّل ،سًامقدَّ ًاكان نّص

 . (99)«كغريه من النصوص األدبية ،النقد األدبي

أبو حامد يقول الدكتور نصر  .ةـ هدم مبدأ املرجعية لنصوص القرآن والسّن

ال من سلطة النصوص وحدها، بل  ،رنتقال إىل مرحلة التحرُّآن أوان املراجعة واال»زيد: 

ويقول يف  .(93)«علينا أن نقوم بها اآلن وفورًا .من سلطة تعوق مسرية اإلنسان يف عاملنا

 ،العقل ي إىل القضاء على استقاللإذا كان مبدأ حتكيم النصوص يؤّد»آخر:  مكاٍن

هذا ما حدث يف تاريخ  ويلوذ بها وحيتمي، فإّن ،وحتويله إىل تابع يقتات بالنصوص
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 . (94)«الثقافة العربية اإلسالمية

م السادة فماذا قدَّ...»يقول الدكتور شحرور:  .ـ إبطال مرجعية العلماء وكتبهم

أنهم علماء ر العلماء اجملالس واإلذاعة والتلفزيون على العلماء للناس؟ لقد تصدَّ

أما »ويقول الدكتور حممد أركون:  .(95)«وليس مبجتهٍد ،وجّلهم ناقٌل ،املسلمني

جزء من هذا املسار الفكري... لقد انكفأ  الفكر العربي واإلسالمي فلم يشارك أّي

 . (93)«باعية، اجرتاريةعلى ذاته داخل منهجية سكوالستيكية، اّت

 .ةوصبغ اجملتمع بالصبغة الغربّي ،ونشر اإلباحية ،رى الدينل من ُعـ التحلُّ

 ،وصلت املسألة باهلرمنوطيقيني إىل إنكار بعض األحكام الشرعية الضرورية

 نظري:  ،م منهااحملرَّ وخصوصًا

، (91)عى ذلك املستشار حممد سعيد عشماوياّد ْنوممَّ .أـ إنكار حرمة اخلمر

عى هؤالء أن ، حيث اّد(92)أبو زيد، والدكتور نصر حامد (95)والدكتور حممد شحرور

 مرنا باجتنابه فقط. ما ُأوإّن ،ماخلمر مل حيرَّ

 . (31)، وشحرور(30)عى ذلك العشماوياّد ْنوممَّ .ب ـ عدم حرمة اللواط

، (39)عى ذلك العشماوياّد ْنوممَّ .تمؤقَّ ه تشريٌعوأّن ،ج ـ عدم وجوب احلجاب

 ، وغريهما. (33)وأمحد عبد املعطي حجازي

ر املرأة، واملساواة الكاملة بينها إىل غري ذلك من الدعوة إىل االختالط، وحترُّ 

وكله بدعوى التجديد والتغيري املتالئم مع  .وبني الرجل، وإطالق العنان للشهوات

د بالنصوص الشرعية اليت ال ضرورة للتقيُّ»يقول الدكتور شحرور:  .الزمان واملكان

مرة نرى يف  ففي كّل .ق باملتاع والشهواتما يتعلَّ كّل وحيت إىل حممد رسول اهلل يفُأ

م والرفاهية، والتقدُّ ال يتناسب مع الواقع، ويعرقل مسرية النمّو هذه النصوص تشريعًا

 . (34)«أن منيل عنه فما علينا إاّل

واملقصود من  ،وأهدافها ،قايكالمنا بعون اهلل عن اهلرمنوط إىل هنا مّت 

 شديد.  وباختصاٍر ،التجديد والتغيري املزعوم عند أتباع هذا الفكر

 

أو نظرية تأثري الزمان  ،ر الزمان واملكانر احلكم الشرعي بتغيُّنظرية تغيُّ 
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ثة يف الفقه َدْحسَتترب ُمة تعواملكان يف عملية استنباط احلكم الشرعي، نظرّي

على هذه النظرية من كلمات بعض  كان ميكن استخراج ما يدّل إلسالمي، وإْنا

ها مل لكّن .ـكما سوف نأتي على ذكر بعض كلماتهم ـ الفقهاء القدماء الكبار 

يف زمن  وخصوصًا ،يف العصور األخرية إاّل ،كنظرية تبحث يف احلوزة العلمية تتجلَّ

 إاّل ،يتهاوهذه النظرية على الرغم من أهّم .&واإلمام اخلميين ،&الشهيد الصدر

هذه  هحال لشب أّيعلى و .أنها إىل اآلن مل تبحث بالقدر الكايف يف احلوزات العلمية

من هنا كان من املناسب أن وم البعض أنها ال ختتلف عنها. هلرمنوطيقا توهَّباالنظرية 

أن نبني  دَّلذا ال ُب .بني هذين االجتاهني الفكرينيالتفريق  ى يتّمحّت ؛ن هذه النظريةنبيِّ

 أواًل ما هو املقصود بالزمان واملكان: 

 

وهلذا  ،ة قابلة للقسمةوقيل: هو مّد .(35)لقليل الوقت وكثريه اسٌمهو : الزمان لغًة

 . (33)يطلق على الوقت القليل والكثري

 «الكون»واجلذر الكاف والواو والنون  .: اشتقاقه من كان يكوناملكان لغًة

، فلما (31)إما يف زمان ماض أو زمان راهن ،يدل على اإلخبار عن حدوث شيٍء أصٌل

 . (35)أمكنة لىفجمع ع ،ها أصليةكثرت صارت امليم كأّن

 

وليس مقصود الفقهاء  .ونسيب؛ فلسفي :للزمان واملكان يف االصطالح معنيان

 ،من الزمان واملكان يف نظريتهم املعنى الفلسفي، وإمنا مقصودهم املعنى النسيب

الذي يعين الظروف، واخلصوصيات، والشروط، والعالقات اجلديدة احلاكمة على 

ر الزمان ر الظروف والشرائط احمليطة بتغيُّإن لتغيُّ :أخرى عبارٍةبو .األفراد واجملتمع

الذي من  ،«الزمانيات واملكانيات»على الواقع يف الزمان واملكان  ًاواملكان تأثري

، وبالتالي اختالفهم يف الفهم (32)شأنه أن خيلق مناسبات جديدة يف عالقات األفراد

م جند أن إطالق الزمان ا تقدَّمّموية. للحكم الشرعي باالستناد إىل املباني الفقه
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، وعنوان الزمان واملكان يف نفسه ليس مرادًا .واملكان يف هذه النظرية من باب اجملاز

 هو عبارة عن أمرين أساسيني:  وما له دوٌر .بالواسطة وليس له دور يف التغيري إاّل

 ،: تغيري الشرائط، وطرّو خصوصيات جديدة تستدعي عناوين جديدةاألول

 جديدة.  أحكاٌم تبعهاي وطبعًا

 ،وسعة العلوم البشرية ،بسبب مرور الزمانـ : إنه قد حيدث للفقيه الثاني

يقوم على أساس  ،الفقهية صادرجديد لألدلة وامل فهٌمـ واالرتباط الثقايف مع العامل 

 نفس املباني االجتهادية. 

ر ر بتغيُّالشرعي يتغيَّل إىل هنا أن هذه النظرية تعين أن احلكم حتصَّوقد 

ر وهذا الكالم ال خيتلف حبسب الظاهر عن القول بتغيُّ .الظروف والشروط احمليطة

 ؛األحكام الذي يقول به اهلرمنوطيقيني، وال خيتلف عن القول بالتارخيية واالنقضاء

دة، وال خيتلف عن القول ر، وال خيتلف عن القول بالقراءات املتعدِّألنه نتيجة التغيُّ

ل عليهم بأن النسبية. إذن يشكل على أصحاب هذه النظرية بذلك، ويشَكب

من أن حالل حممد حالل إىل يوم القيامة وحرامه  ،ٌمكالمكم خالف ما هو مسلَّ

ما هو  نذكر أواًل لكْن قريبًا.ذلك  نضح اجلواب عسوف يتَّوحرام إىل يوم القيامة. 

 رت على ذلك. بعض األدلة اليت ذك وثانيًا؛ راملراد بالتغيُّ

 

قال ُي .ل واالنتقالوالتغري: التبدُّ .(40)ر الشيء: إذا زال عن حاله: تغيَّر لغًةالتغيُّ

 . (41)ررت الشيء فتغيَّغيَّ

وهو  ،معناه اللغوي ر يف اصطالح الفقهاء إاّل: ال يقصد من التغيُّر اصطالحًاالتغيُّ

ر تارة روا بالتغيُّوهذا ما ميكن أن يستفاد من كلمات األعالم الذين عبَّ .لالتبدُّ

ر الزمان واملكان هو ر احلكم الشرعي بتغيُّفيكون املقصود من تغيُّ .ل أخرىوبالتبدُّ

ف على أحدهما متوقِّ ،أي هناك تغيريان .ل الزمان واملكانل احلكم الشرعي بتبدُّتبدُّ

ومبا أن املقصود من  .ر احلكم الشرعير يف تغيُّان املؤثِّر الزمان واملكتغيُّ :اآلخر

وإمنا املقصود هو الظروف والشرائط  ،الزمان واملكان ليس عنوانهما يف نفسهما

ل احلكم الشرعي ة تبدُّأي الزماني واملكاني، فإن املقصود من النظرّي ،احمليطة
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 ر املكان. وتغيُّ مبرور الزمان ،«الزماني واملكاني»ل الظروف احمليطة بتبدُّ

 

وأقوال  ؛بعض الروايات :ميكن االستدالل للمقام يف اجلملة بنوعني من األدلة

 . مل تصلح دلياًل إْن ،اليت ميكن أن نعتربها كشاهٍد، بعض األعالم

 

هوا ب وال تشبَّْيروا الشَّغيِّ»: |عن قول الرسول ×ئل أمري املؤمنني: ُساألوىل

سع نطاقه وقد اتَّ ،ا اآلن، فأّملٌّذلك والدين ُق |إمنا قال»: ×. فقال«باليهود

 . (49)«اختار فامرؤ وما ،وضرب جبرانه

هما سأاله عن أّن، ×عن أبي جعفر ،: روي عن حممد بن مسلم وزرارةالثانية

وإمنا نهى ، عن أكلها يوم خيرب |نهى رسول اهلل» :فقال ؟ر األهليةحلوم احُلُمأكل 

وإمنا احلرام ما حرم اهلل يف  .ألنها كانت محولة الناس ؛عن أكلها يف ذلك الوقت

 . (43)«القرآن

عن أبي عبد  ،اهوقد ِّّم ،ِّمعه ْنعمَّ ،اج: عن عبد الرمحن بن احلّجالثالثة

له: إنه بلغنا أن رسول  وقلُت ،الزكاة ما يأخذ منها الرجله عن قال: سألُت ×اهلل

أولئك قوم »قال: فقال:  ؟بني عينيه ما رجل ترك دينارين فهما كيٌّأّي :قال |اهلل

فإذا  ،هذا ذهب فعشِّا ،يا فالن :فإذا أمسى قال ،|على رسول اهلل كانوا أضيافًا

ون أن يصبحوا بغري غداء وال فلم يكونوا خياف ،هذا ذهب فغدِّا ،يا فالن :أصبح قال

فإن  ،فيه هذه املقالة |بغري عشاء، فجمع الرجل منهم دينارين، فقال رسول اهلل

الناس إمنا يعطون من السنة إىل السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من 

 . (44)«السنة إىل السنة

قال له ف ×عند أبي عبد اهلل اد بن عثمان، قال: كنت حاضرًا: عن مّحالرابعة

بن أبي طالب كان يلبس اخلشن، يلبس القميص  ذكرت أن علّي ،: أصلحك اهللرجٌل

بي أبن  إن علّي»د، قال: فقال له: بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس اجليِّ

 ر به، فخرُيِهال ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لُش كان يلبس ذلك يف زماٍن ×طالب
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 . (45)«زمان لباس أهله لباس كّل

 ،×: عن مسعدة بن صدقة: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اهللاخلامسة

 ...،إن هذا اللباس ليس من لباسك :كأنها غرقئ البيض، فقال ًابيض ًافرأى عليه ثياب

مقفر جدب، فأما إذا  كان يف زماٍن |إن رسول اهلل»له:  بعد كالٍم ،فقال اإلمام

أهلها بها أبرارها ال فجارها، ومؤمنوها ال منافقوها، ومسلموها ال  الدنيا فأحقُّأقبلت 

 . (43)«كفارها

لسرية » :يقول ×أبا عبد اهلل : عن أبي بكر احلضرمي قال: ِّمعُتالسادسة

 ا طلعت عليه الشمس، إنه علم أّنلشيعته مّم يف أهل البصرة كانت خريًا ×علي

 . (41)«شيعته ْتَيِبفلو سباهم لُس، للقوم دولة

عن  وحديٌث ،لكمعن أّو إذا جاء حديٌث :ى بن خنيس: روى املعّلالسابعة

، فخذوا بقوله، ى يبلغكم عن احلّيحّت ،خذوا به»هما نأخذ؟ فقال: بأيِّ ،آخركم

 . (45)«ما يسعكم يف فواهلل ال ندخلكم إاّل

ه عن إخراج حلوم قال: سألُت ×: روى حممد بن مسلم، عن أبي عبد اهللالثامنة

حلاجة الناس إليه، وأما  ؛ا نقول: ال خيرج منها بشيٍءكّن»األضاحي من منى؟ فقال: 

 . (42)«هجفال بأس بإخرا ،اليوم فقد كثر الناس

إن الديات  :له ، قال: قلُت×: روى احلكم بن عتيبة، عن أبي جعفرالتاسعة

إمنا كان ذلك يف »: فقال: ذ قبل اليوم من اإلبل والبقر والغنم، قالإمنا كانت تؤَخ

قسمها أمري  ،البوادي قبل اإلسالم، فلما ظهر اإلسالم، وكثرت الورق يف الناس

كان اليوم من أهل البوادي، ما  ْن: أرأيت َمقال احلكم: قلُت. «على الورق ×املؤمنني

بل هي  ،اإلبل اليوم مثل الورق»الذي يؤخذ منهم يف الدية اليوم؟ إبل أم ورق؟ فقال: 

 ،إنهم كانوا يأخذون منهم يف دية اخلطأ مائة من اإلبل .أفضل من الورق يف الدية

 . (50)«بعري مائة درهم، فذلك عشرة آالف حيسب لكّل

ر احلكم بها على إمكانية تغيُّ هذه بعض الروايات اليت ميكن أن يستدّل

 ر الزمان واملكان. الشرعي بتغيُّ
  

أنه قال:  |الفقيه عن النيّبَمْن ال حيضره يف  &الصدوقالشيخ ـ روى 
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ثم قال يف شرح احلديث: ذلك يف  .«ي بالعمائمالفرق بني املسلمني واملشركني التلّح»

 . (51)قتعاطونهى عن اال ،يأنه أمر بالتلّح أيضًا |وقد نقل عنه .ل اإلسالم وابتدائهأّو

ي إدارة العمامة حتت احلنك، التلّح»قال الفيض الكاشاني بعد نقل احلديث:  

 ،ي مرتوكة اليوم يف أكثر بالد اإلسالمة التلّحوسّن .ها من غري إدارةقتعاط شّدواال

 . (59)«عنها ة، فصارت من لباس الشهرة املنهّيكقصر الثياب يف زمان األئّم

ر ر بتغيُّواملصاحل تتغيَّ .باملصاحل منوطٌةاألحكام »: &يمة احلّلـ يقول العاّل

فجاز أن يكون احلكم املعني مصلحة لقوم يف  .األوقات، وختتلف باختالف املكلفني

 . (53)«فينهى عنه ،فيؤمر به، ومفسدة لقوم يف زمان آخر ،زمان

جيوز تغيري األحكام بتغري »: &ي العامليالشهيد األول حممد بن مّكقال ـ 

 ؛ونفقات الزوجان واألقارب ،واألوزان املتداولة ، النقود املتعاورةكما يف ،العادات

 . (54)«وكذا تقدير العواري بالعوائد .فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه

بل ختتلف  ،وال ميكن القول بكلية شيء»: &ق األردبيلياحملقِّيقول ـ 

وهو  .األحكام باعتبار اخلصوصيات واألحوال واألزمان واألمكنة واألشخاص

 . (55)«ظاهٌر

األقوى »وبالعكس:  ،يف مسألة بيع املوزون مكياًل ،&صاحب اجلواهرقال ـ 

 . (53)«باختالف األزمنة واألمكنة اعتبار التعارف يف ذلك، وهو خمتلٌف

ة يف ذيل املادة يف حترير اجملّل، &الغطاءالشيخ حممد حسني كاشف يقول ـ 

قد عرفت أن من أصول مذهب اإلمامية  .«الينكر تغيري األحكام بتغري األزمان»: 

إما بالزمان واملكان واألشخاص... نعم  ؛بتغيري املوضوعات عدم تغيري األحكام إاّل

الشخص الواحد باختالف حاالته من بلوغ ورشد وحضر وسفر  خيتلف احلكم يف حّق

ر فيتغيَّ ،وكلها ترجع إىل تغيري املوضوع .وفقر وغنى وما إىل ذلك من احلاالت املختلفة

 . (51)«احلكم

لدروس والبحوث داخل احلوزات إىل اأما بالنسبة »: &اإلمام اخلميينيقول ـ 

االجتهاد  .ف عنهوأرى عدم جواز التخلُّ .هريافإني أؤمن بالفقه التقليدي واالجتهاد اجلو

ال يعين هذا أن الفقه اإلسالمي يفتقر إىل املرونة، بل إن  ولكْن .بهذا النهج صحيح

كان هلا  فمن املمكن أن جتد مسألًة. الزمان واملكان عنصران رئيسيان يف االجتهاد
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رة العالقات املتغيِّ يف ظّل جديدًا ن نفس املسألة جتد هلا حكمًاإ، ويف السابق حكٌم

 . (55)«ما واحلاكمة على السياسة واالجتماع واالقتصاد يف نظاٍم

 

ر الزمان واملكان هو ر احلكم الشرعي بتغيُّم نقول: إن املراد من تغيُّتقدَّما بعد 

 من دون أن يكون يف النّص ،ل احلكمأن تكون الظروف واألوضاع موجبة لتبدُّ

ر احلكم يف لتغيُّ نًال متضمِّلو كان التشريع األّو وإاّل .إشارة إىل هذا النوع من التغيري

إذ ال  ؛كان ميكن االستئناس به وإْن ،البحث عن حمّل الزمان الثاني فهو خارٌج

 .يكون للبحث موضوعية حينئٍذ

 ل البحث: وبناء على ذلك خيرج مثل املوارد التالية عن حم

: لو ارتكب املسلم ـ اختالف احلكم الشرعي يف دار احلرب مع غريها، مثاًل

 فال يقام عليه يف دار احلرب، خبالف ما لو كان يف دار اإلسالم.  يستتبع احلّد فعاًل

 ِمْنُكْم َيْسَتوي ال﴿ـ اختالف اجملاهدين واملنفقني قبل الفتح وبعده، قال تعاىل: 

 َوُكالًّ َوقاَتُلوا َبْعُد ِمْن َأْنَفُقوا الَّذيَن ِمَن َدَرَجًة َأْعَظُم ُأولِئَك قاَتَلو اْلَفْتِح َقْبِل ِمْن َأْنَفَق َمْن

 (. )احلديد:  ﴾َخبرٌي َتْعَمُلوَن ِبما َواهلُل اْلُحْسنى اهلُل َوَعَد

النتهاكه  ؛عوقب باإلضافة إىل احلّد أو لياًل زنى يف شهر رمضان نهارًا ْنـ َم

 شريف.  وكذا لو كان يف مكاٍناملبارك،  الشهرحرمة 

 ِإَذا آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها َيا﴿ـ نسخ احلكم يف الزمان الثاني، كما يف قوله تعاىل: 

)اجملادلة:  ﴾َأْطَهُرو َلُكْم َخْيٌر ذِلَك َصَدَقًة َنْجواُكْم َيَدْي َبْيَن َفَقدُِّموا الرَُّسوَل َناَجْيُتُم

 َتْفَعُلوا َلْم َفِإْذ َصَدقاٍت َنْجواُكْم َيَدْي َبْيَن ُتَقدُِّموا َأْن َأَأْشَفْقُتْم﴿(، فقد نسخ بقوله: 

 (. )اجملادلة:  ﴾َعَلْيُكْم اهلُل تاَبو

وتقديم األهم  ،جَرواحَل ،رَركالضَّ، ـ تغيري األحكام بطروء العناوين الثانوية

 وما أشبه ذلك.  ،على املهم، والنذر والعهد واليمني

ر ل أن حمور البحث هو أن الظروف املختلفة هي العامل الوحيد لتغيُّاملتحصِّو

وهذه هي اليت تبعث على اإلمعان يف بقاء التشريع األول  .األحكام بعد التشريع األول

ن يف الظرفني فهو خارج ْيَمْكاختالف احُلوأما إذا قام الشارع بنفسه ببيان  .أو زواله
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ب فكرة التأثري، ويستأنس به اجملتهد، أو كان كان رمبا يقرِّ وإْن ،عن حمل البحث

ثم إن احلكم املستنبط  .كاالضطرار واحلرج ،التغيري ألجل طروء عناوين ثانوية

يف  شّكوذلك لعدم أخذ عنوان ال ؛وليس ظاهريًا ،هو حكم واقعي واحملكوم به حينئٍذ

 . ثانويًا واقعيًا وال حكمًا ،موضوعه

  

نستطيع أن  ،ومن خالل استقراء أقوال أصحاب هذه النظرية ،من خالل ما مّر

ضح فرق هذه النظرية عن نظرية ومن خالهلا يتَّـ إن من خصائص هذه النظرية  :نقول

 ما يلي: ـ اهلرمنوطيقا 

الشرعية تنقسم إىل قسمني: أحكام منصوصة أساسية جاءت  ـ األحكام

كوجوب الصالة  ،وتوطيدها بنصوصها األصلية اآلمرة الناهية الشريعة لتأسيسها

 ،اجتهادية استنباطية ،وأحكام غري منصوصة ؛مات املطلقةوكحرمة احملرَّ ،والصيام

واملفاسد وبعض تعتمد على أصول وقواعد عامة وأصول عملية، وتعتمد على املصاحل 

ر الزمان واملكان هو ر بتغيُّاعتقاد أصحاب هذه النظرية أن الذي يتغيَّيف و .القياسات

دون  ،أي األحكام االجتهادية االستنباطية ،القسم الثاني من األحكام الشرعية

 . (52)ألنه ال اجتهاد يف قبال النّص ؛القسم األول

ى حّت ،على مطلق األحكام الشرعية ـ على فرض أن للزمان واملكان تأثريًا

: حصر التشريع يف اهلل األول :من مراعاة أصلني مهمني وثابتني دَُّب أنه ال املنصوصة، إاّل

، فإن تغيري الزمان واملكان جيب أن ال يتنافى ﴾ِإْن اْلُحْكُم ِإالَّ هلل﴿ :سبحانه وتعاىل

واألحكام، فإنه جيب أن ال : خلود الشريعة الثاني ؛مع حصر التشريع باهلل سبحانه

بني خلود الشريعة وتأثري الزمان واملكان على احلكم الشرعي  يكون هناك تناٍف

بني األحكام االجتهادية  فمع مراعاة هذين األصلني ال فرق حينئٍذ .واالستنباط

 . (30)واملنصوصة

، وإمنا هو وبالذات؛ أي ليس املراد التغيري ألجل التغيري ـ التغيري ليس املراد أواًل

ر، وتلبية حاجات اجملتمع اجلديدة، والنظر يف إىل مواكبة العصر والتطوُّ وسيلة تهدف

وبالتالي صياغة شريعة تستوعب متطلبات احلياة  .قضايا الواقع وإخضاعها للشريعة
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 . (31)للعبور إىل اآلخرة سليمًا اإلنسانية يف حاضرها ومستقبلها، ليكون ذلك جسرًا

حيكم به  وهو أمٌر .ملية التغيري أصحاب االختصاص فقطـ الذي يقوم بع

 َفِإْن﴿(، )النحل:  ﴾َتْعَلُموَن ال ُكْنُتْم ِإْن الذِّْكِر َفاْسَأُلوا َأْهَل﴿ :الشرع والعقل

وأصحاب االختصاص هؤالء  .()النساء:  ﴾الرَُّسوِلو اهلِل ِإَلى َفُردُّوُه ٍءَشْي يف َتناَزْعُتْم

وهذا  .صنياملتخصِّ شأنهم يف ذلك شأن كّل ،فيهم مواصفات وشروط رجيب أن تتوفَّ

وحماكمة الفكر  ،ص يعين القابلية على االستنباط من مصادر التشريعالتخصُّ

  .(39)طئاجلامع للشراللمجتهد  ومتحيصه، وذلك ال يكون إاّل

 ،باإلضافة إىل اجتهاده ،جيب أن يكونـ وهو اجملتهد ـ ـ املعيّن بالتغيري 

 ًالضغوطاتها ومشكالتها، وملّم والواقع، ومدركًا على احلياة منفتحًا رًامفكِّ

لع على يعيش مع الناس ويف وسطهم، ويّط ه،بقضايا العصر وأفكاره وثقافات

 جيب أن يكون عارفًا :وبعبارة أخرى .رات أمناط معيشتهماحتياجاتهم، ويواكب متغيِّ

وأن تكون لديه الرؤية  ،على تشخيص مصلحة اجملتمع واألمة وقادرًا ،بزمانه

كما يقول  ،جتماعي والسياسيخاذ القرار يف اجملال االوالقدرة على اّت ،الصحيحة

&اإلمام اخلميين
(33) . 

الستنباط  ؛ةالزمان واملكان يبذل جهده يف فهم الكتاب والسّن ـ اجملتهد بضّم

ويكون حكمه كسائر األحكام اليت  يف هذه الظروف، احلكم الشرعي الواقع

تنبطها اجملتهد يف غري هذا املقام. فاحلكم جبواز بيع الدم أو املين أو سائر سسي

من  وال مستخرجًا ،ظاهريًا األعيان النجسة اليت ينتفع بها يف هذه األيام ليس حكمًا

غري أن احلكم  ،«أي التحريم»كسابقه  ،ج، وإمنا هو حكم واقعيَرباب الضرر واحَل

به، وهذا احلكم  ًامعتّد على عدم االنتفاع باألعيان النجسة انتفاعًا السابق كان مبنيًا

 .  (34)ل املوضوععلى تبدُّ مبيّن

ـ من املفرتض أن يكون للتغيري املبتين على االجتهاد مرجعية ثابتة ترافقه أينما 

وهذه املرجعية  .ه على االجتهادوذلك العتماد ؛االجتهاد يعتمد عليها كما أن أصل ،حلَّ

ك بشكل يكون التحرُّ ى الحّت ،الرجوع إليها لضبط عملية الفكر يف االستنباط يتّم

 ة والعقل واإلمجاع املعترب. هذه املرجعية متمثلة بالقرآن والسّن .عشوائي

ة اهلل على فالتجديد والتغيري هو سّن .د بتعدد احلاجة إليهـ دواعي التغيري تتعدَّ



  

 االجتهاد والتجديد 001

 خصوصياتها واحتياجاتها.  مرحلٍة األرض، ولكلِّ

ويف  ،جمتمع موجودة يف كّل ،ال يستغين عنها اإلنسان ـ هناك أمور ثابتة عرفًا

كاحلاجة إىل الزوجة  ،ال تتغري بتغري الظروف والثقافات، كل زمان ومكان

واحلاجة إىل األصدقاء واجملتمع و... من هنا فإن من  ،واالستقرار يف منزل ،واألوالد

أن ال  ر، وليس عيبًاوليس بضرورة أن تتغيَّ ،م به وجود أمور ثابتة يف حياة اإلنساناملسلَّ

 ر. بل العيب يف أن تتغيَّ ،رتتغيَّ

 

 من باب املثال:  ،هلا تطبيقًا ،نذكر هنا بعض مصاديق هذه النظرية

ـ تأثري الزمان واملكان يف تطبيق املوضوعات على مواردها: كاالستطاعة 

ر ر حسب تغيُّفمن الواضح أن هذه املوضوعات تتغيَّ .والغنى والفقر والنفقة للزوجة

 أساليب احلياة. 

فعندما يكون مناط  .ر املناطر احلكم بتغيُّـ تأثري الزمان واملكان يف تغيُّ

 ؛، كحرمة بيع الدمر أيضًار الظروف، فإن احلكم يتغيَّر بتغيُّويتغيَّ ،معلومًااحلكم 

ملالك ومناط عدم املنفعة، وعندما اكتشف العلم وجود منفعة، ومنفعة عظيمة يف 

 ر املناط. بتغيُّ ؛ر احلكمتغيَّ ،الدم

ـ تأثري الزمان واملكان يف كشف مصاديق جديدة للموضوع، أي يساهمان يف 

وذلك بفضل املالك  ؛يف عصر التشريع احلكم إىل موضوع مل يكن موجودًا إسراء

 لكّن ،رثابت ال يتغيَّ فإنه قانوٌن ،كما يف مسألة الدفاع عن بيضة اإلسالم ،املعلوم

كان الدفاع بالسهم  فسابقًا .ر هو الوسائل اليت جيب الدفاع من خالهلاالذي يتغيَّ

رة ات حربية متطّوفهناك معّد ،تلك الوسائل جمدية ْدوالنصل والسيف، أما اليوم فلم تُع

وهو وجوب االستعداد للدفاع عن  ،﴾َوَأِعدُّوا َلُهْم﴿ينطبق عليها نفس احلكم  ًاجّد

 اإلسالم. 

 ـ تأثري الزمان واملكان يف تغيري أساليب تنفيذ األحكام. 

 ـ تأثري الزمان واملكان يف بلورة موضوعات جديدة. 

 واملكان يف تفسري القرآن.  ـ تأثري الزمان
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 ة. ـ تأثري الزمان واملكان يف تفسري السّن

 .  (35)ـ تأثري الزمان واملكان يف األحكام احلكومية

شاء اهلل  واليت إْن ،سع لبيانها هذه العجالةإىل غري ذلك من التأثريات اليت ال تتَّ

 . خاّصةسوف نقوم باستيفائها يف رسالة 

 

ر ر احلكم الشرعي بتغيُّهنا أن ما يقول به بعض الفقهاء من تغيُّل إىل حتصَّ

دة أو ة القراءات املتعدِّا يقول به أصحاب نظرّيعّم ًاالزمان واملكان خيتلف جّد

رات حيث إن اجملتهد يف نظريته حياول أن خيضع الظروف واملتغيِّ؛ اهلرمنوطيقا

 ،ا يتناسب مع الزمان واملكانواملستحدثات للحكم الشرعي، وأسلمتها، وتقنينها مب

أن  أو على األقّل ،وبإرجاعها إىل األصول والقواعد واملصادر األساسية اليت ذكرناها

فيقوم اجملتهد  .يف ذلك ما ذكرناه من األصلني مراعيًا ،هلا ال يكون احلكم خمالفًا

باعتبار اخلصوصيات واألحوال واألزمان واألمكنة  ؛بتشخيص االختالفات

 ات املأخوذة من الشرع الشريف. وتطبيقها على اجلزئّي ،واألشخاص

 ر حياول إخضاع النّصدة فإن القارئ واملفسِّأما اهلرمنوطيقا أو القراءات املتعدِّ

 الديين للظروف واألحوال، وتقنينه حبسب ما يقتضيه الزمان واملكان من احلداثة

 ،رر ال تتناسب فيه الصالة مع هذا النوع من التطوُّمن التطوُّ فقد تأتي مرحلٌة .نوالتمدُّ

وقد  ،ـكما أن الكثري من األبواق تنادي بذلك اليوم ـ أو ال يتناسب فيه احلجاب معه 

مع أنه يف  ،ج من الصالة أو احلجابَريشعر فيها اإلنسان باحَل تصل املسألة إىل درجٍة

كما ـ  م أو جوازه، لكْنووجوب حمرَّ ،ة، وقد ينادي البعض حبرمة واجبمسلم دولٍة

الرتكيز على ـ كما ذكرنا ـ واليت منها  ،النتشار أهداف العوملة واهلرمنوطيقاـ قلنا 

بعد ذلك أن تبقى هناك  لتارخيية اإلنسان، فليس مهّمًا وأن الدين تارخييٌّ ،األخالق

 ثوابت أو ال. 

ر احلكم الشرعي بالزمان واملكان إن نظرية تأثُّ :القوليف اخلتام ميكن 

وذلك ألن الكالسيكية حتافظ  ؛أقرب ما تكون إىل اهلرمنوطيقا الكالسيكية

م، ف واملتكلِّوتدعي إمكانية فهم وتفسري مراد املؤلِّ ،وفهم ثابت ،ثابت على نصٍّ
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ر بالزمان واملكان ثِّوهو أن احلكم الشرعي الناتج من االستنباط املتأ ،مع فارٍق لكْن

 .كما مّر ،ختصاص من العلماءذوو اخلربة واال ال ينتجه إاّل

وذلك ألن الفلسفية ال تبقي على  ؛أبعد ما تكون عن اهلرمنوطيقا الفلسفيةهي و

نظرنا أن هذه النظرية الفقهية يف و .تذر وال تبقي للدين قائمًة وال ،الديين معنى للنّص

االجتهاد هو  ألّن ؛قايبل إن مطلق االجتهاد نوع من اهلرمنوط ،من اهلرمنوطيقا هي نوٌع

إذ ينطبق عليه تعريف اهلرمنوطيقا  ؛وفهم مراد الشارع ،الديين قراءة وتفسري النّص فّن

املعتمد على قواعد  قراءة النّص من فّن ثالثًا اللغوي، وبالتالي ميكن أن نعتربه نوعًا

 مع مراعاة األحوال والظروف احمليطة بزمن اجملتهد. ،روضوابط ثابتة ال تتغيَّ
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 (1)من نوادر فقه اخلوارج واملعتزلة
 

 

 ،سالمياملسلمني أن اجملتمع اإل صون يف علم امللل والنحل من علماءيرى املتخصِّ

مع العلم أن هذه  .وغالة ،ة، شيعة، خوارجينقسم إىل أربع فرق: سّن ،مذهيب بلحاٍظ

من التوجهات  التسميات مل تكن حاضرة منذ الصدر األول، وإمنا كان هناك نوٌع

ما  :فمثاًل .فرقة حتولت مع مرور الوقت إىل مبادئ وأصول مشرتكة بني أصحاب كّل

 من مسلمي العامل، مل ربواليت متثل النسبة األك ،اليوم بطائفة أهل السنة يعرف

رفت هذه الفرقة املوالية للخلفاء بل ُع ،سمبداياتها األوىل هذا اال يفتكن حتمل 

لتتحول  ،ِّمها بعد ذلك املرجئةاثم أصبح  ،الثالثة األول بعد فتنة عثمان بالعثمانيني

لتنقسم على  ،رية )وبعض فرقها اجلهمية(َدالَقبعد ظهور النزعات الكالمية إىل 

واألشاعرة. وحتى  ،أهل احلديث، املعتزلة :اجتاهات كربى ةنفسها بعد ذلك إىل ثالث

وحتى  ،تستقصي الشيعة واملعتزلة من الساحة اإلسالمية املذهبية والفكرية

أشري و ،سم أهل السنة واجلماعةاتوحد أهل احلديث واألشاعرة حتت  مّت ،السياسية

 عة إىل الشيعة واملعتزلة. ْدبأهل الرفض )الرافضة( والِب

ز بني هذه الفرق األربعة الكربى الذي كان مييِّ ،املشرتك عن هذا احلّد وبعيدًا

تنوعت بتنوع الطيف واللون  ،فرقة فيما بينهم إىل فرٍق عن غريها، متايز أصحاب كّل

ريدية الفكري والنظري. فقد كانت االختالفات الكالمية وراء اختالف املاُت
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كما كان االختالف حول منحى التطرف أو تسامل  .ةوالكرامية عن فرقة السّن

يف تقسيم اخلوارج إىل أربع فرق. كذلك اختلفت الشيعة عن الغالة  والتسامح سببًا

 لذكرها مصادر امللل والنحل.  تضتعّر تنقسم بدورها إىل فرٍقل ،خمتلفة بلحاظاٍت

 ،تنوعت االختالفات اليت كانت وراء انقسام الفرق اإلسالمية على نفسها

العتقاد باجلرب أو باجلسمية للذات كا ،لكن جممل االختالفات كالمية وعقائدية

هة. جلربية واملشّبكان وراء ظهور ا ، الذيا يصفون(سة هلل )سبحانه وتعاىل عّماملقّد

احلنفية، ك ،كذلك كانت االختالفات الفقهية وراء بروز املذاهب الفقهية

الناصرية وادوية، واهلمن القاِّمية،  كلٍّو ،ةاملالكية واحلنبلية بني السّنوالشافعية، و

الرغبة يف  تحاالبعض وباستثناء  ،هذه التشعبات واملؤيدية بني الشيعة الزيدية. لكّن

 ،ىل التطاحن واحلرب فيما بينهاإمن األوقات  وقٍت يف أّي مل تؤدِّ ،التفوق وعرض القوة

 ب أّيكما انها مل تسبِّ ،فلم تعمل على تفكيك البنية املشرتكة إىل فرق متناحرة

ى إىل بل مل يصل بها األمر حّت ،أو تكفري بعضها البعض ،حماولة إلقصاء املخالف هلا

الكالمية  ماختالفاته ْونتبنَّياجتاه  ن أتباع كّلإحيث  ،وة النفسيةجمرد العدا

قبول هذا التنوع يف  مالذي يضمن هل ،ها الكليئحتت لوا نمنضوي ْونبَقيو ،والعقدية

هويتها املذهبية  مالذي حيفظ هل ونسيجها العاّم ،األفكار والنظريات الفقهية

 والطائفية. 

ا تولي عناية خاصة لالختالفات العقائدية ويالحظ يف كتب امللل والنحل أنه

ما خيص  يف إاّل اللهّم .ما تسلط الضوء على االختالفات الفقهية ونادرًا .والكالمية

حيث عمدت تلك الكتب  ،لغرابة بعض آرائهم الفقهية نظرًا ؛فرقيت اخلوارج واملعتزلة

وسنعمل بدورنا إىل ختصيص السطور املتبقية من  .إىل نقل بعض تلك اآلراء غري العادية

 نوعيًا من دون أن نسلك ترتيبًا ،هذا املوضوع لذكر بعض النماذج من تلك اآلراء

 . خاصًا

 

لقد كانت هناك بعض الفرتات التارخيية اليت حظيت بها فرقة اخلوارج يف متام 

ا يف الدعوة إىل اخلروج على فقد كانت أفكاره .نقاط العامل اإلسالمي باحلفاوة
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ودفعت بالعديد من  ،يف جلب واستقطاب العديد من الناس احلاكم والثورة عليه سببًا

تها. واء حتت مظّلضالفرق اليت مل يكن جيمعها بها سوى هذا القدر املشرتك إىل االن

رت اليت اختا ،من هذه الفرقة سوى جمموعة باتت تعرف باإلباضية اليوم مل يتبقَّ لكْن

 ،سالميةت بنفسها عن كل الصراعات الدائرة يف الساحة اإلأنوواملهادنة،  ةساملامل

بل بات  ،وكأن دوائر األيام واحلال قد علمتها أن تغيري هذه احلياة أمر مستصعب

متارس أفكارها وآراءها بني  ،وتقوقعت على نفسها ،فهرعت إىل العزلة ،مستحياًل

 ال شأن هلا باآلخر. و ،أفرادها

يف غري واحدة من دوائر الفكر والتاريخ فإن هذه الفرقة  ٌنوكما هو معَل

 ،ضمن اآلالف من الكتب والرسائل العلمية املتنوعة، حتتفظ بإرث عظيم من الفكر

واليت  ،ةنت عرب القرون السالفة من تاريخ هذه األّموِّوالقراطيس التارخيية اليت ُد

قات لنا عن الفرق األخرى سوى بعض املتفرِّ مل يبَق لكْن .بعد جيل تتوارثها جياًل

والظاهر من خالل هذه املتفرقات أن هذه الفرق  .املتداولة يف بعض املكتوبات املتنوعة

باعتباره  ؛مهوتقّد ،فظ ظهورات القرآنحلكانت تولي أهمية خاصة يف اجلانب الفقهي 

واضح املعنى للعموم القرآن  اخلطاب واملنت األصيل لإلسالم، مبعنى أنه لو كان النّص

بسبب نوعية املنهج العملي أو  ؛خصوص قضية من القضايا فال ميكن جتاوزهيف 

وال يتم  ،بل تبقى األولوية للظهورات ،السلوك العام السائد بني مجيع أطياف البشر

ع لو د أن املشرِّقيد خبصوصه. واألمر الواقعي يؤكِّ ه أو إجراء أّيؤختصيصه أو استثنا

 ،ر عنه بكل وضوحكان سيعبِّ أو استثناًء أو قيدًا القضية ختصيصًا كان يرى يف

ن ع إمنا أنزل القرآن ليبيِّفاملشرِّ .حبيث ال يبقى معها إبهام ،وكان سيبني تلك الشروط

صريح، فأن يرتك ذكر تلك  ر عن هذا املطلب يف القرآن نفسه بشكٍلمراداته وقد عبَّ

وهو خالف الفرض. فاملواقف اليت يكون فيها القيود وباقي الشروط هو ترك للبيان 

أو  ،لتعامل مع القرآنإىل اهلذا األساس االعتقادي بالنسبة  رأي مجهور املسلمني خمالفًا

فإن خمالفتهم هي يف حقيقة األمر خمالفة ألوامر اهلل تعاىل،  ،خلطاب القرآن خمالفًا

حلكمة ال يعلمها  ؛به حكما أنها قد تكون خمالفة ملا سكت عليه القرآن ومل يصرِّ

ألن اهلل سبحانه وتعاىل لو كان  ؛يف القرآن ورأيهم إذا عملوا به سيكون زيادًة ،اهلل إاّل

واحلال أنه مل  ،ر عنه بوضوح وصراحة يف القرآنيريد ما ذهبوا إليه يف رأيهم لكان عبَّ
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 ،ارجييفعل. وسنعمل يف قسمني من هذا املقال على عرض بعض األمثلة من الفقه اخلو

 واليت استقيناها من خمتلف املصادر العامة. 

ـ تنقل الفرقة احلمزية من اخلوارج )من فروع العجاردية، أصحاب محزة بن 

الفرق املتفرقة بني »أدرك( عن كتاب أبي حممد عثمان بن عبد اهلل العراقي احلنفي 

شرعي، فالقرآن مل جيز  أن استعباد أسراء احلرب ليس له أساٌس»أهل الزيغ والزندقة 

َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ﴿، فاآلية الشريفة تقول: خذوا أسراء احلرب عبيدًاللمسلمني أن يتَّ

حيث  ،املسلمني عملوا بالسلوك السائد آنذاك بني األمم (، لكّن)حممد:  ﴾ِفَداًء

انني حقوق قو وجواري. وحنن نعلم أنه قبل أن تسّن سراهم عبيدًاأكانوا يتخذون 

يف كل الدول  اإلنسان بني الدول يف العقود األخرية كان هذا السلوك عرفًا عامًا

 واألنظمة. 

ـ خمالفة احلروري وأتباعه )امللقبون يف كتب الفرق بالنجدات( يف حّد شارب 

وهذا احلد بهذا النوع والعدد مل  .الشارب مثانون جلدة . واملعروف أن حّد(9)اخلمر

وضعوا هذا  ْنيذكر يف القرآن، وإمنا تنقل لنا املصادر اإلسالمية أن اخللفاء هم َم

 يف أن يسّن . فالزعيم أو احلاكم السياسي له احلّق|األكرم العدد بعد رحلة النيّب

وانني ويضع بعض القوانني اليت تتماشى واملصلحة العامة للمجتمع. والفرق بني الق

الوضعية البشرية وبني القوانني والتشريعات اإلهلية أن القوانني الوضعية تكون سائرة 

وتكون هي الطريق املثلى يف  ،ة العامةحيف املصل فعليًا املفعول ومعتربة مادامت تصّب

ال  إذ ؛وهذا ال جيري على القوانني اإلهلية .سقط اعتبارها وإاّل ،حتصيل تلك املصلحة

ح فيه مبالك ما صّر إاّل اللهّم ،اهلل سبحانه وتعاىل ملصلحة الواقعية منها إاّلأحد يدرك ا

 كامل وصريح.  نه بشكٍلوبّي ،احلكم

ألن القرآن  ؛ورأوه من دون دليل شرعي ،نكروا رجم الزانيةأـ أزارقة اخلوارج 

بعل الوال فرق بني املرأة ذات  ،فيها جبلدها مائة جلدة ن احلّدما عيَّحسب زعمهم إّن

الرجم  . وقد أتت كتب التاريخ ومصادر احلديث والفقه على ذكر قضية حّد(3)وغريها

خالصة ما  إلتيان على ذكرها بالتفصيل، لكّناملقام هنا لال يتسع ول، بشكل مفصَّ

 .وائل قد وقع هلم اخللط يف تفسري بعض خماطبات النيب األكرمرين األوقع أن املفسِّ

 ـ «الرجم آية يف كتاب اهلل» :وقال هلم ،يهود املدينة |فحني خاطب النيب األكرم
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ن املتعارف عند القوم املخاطبني هنا بالكتاب هو سفر التثنية يف كتاب أ ومن الواضح

الشيخ » :فعمدوا إىل وضع عبارة تقول ،رون أنه يريد القرآنم هؤالء املفسِّتوهَّ ـ، التوراة

توا على ذكر الشيخ أإذ ملاذا  ؛بالفعل ملضحٌكهذا إّن و .«والشيخة فارمجوهما البتة

كثر عرضة للوقوع أن هذه الفئة إ :ن الواقع يقولإحيث  ،والشيخة دون الشاب والشابة

نهم مل إوحيث  .!؟بينما تنقص عند الشيوخ ،لثوران شهوة اجلنس عندها ؛يف الزنا

ؤمن لتن معزة السيدة عائشة قد ابتلعتها، إ :يعثروا على هذه العبارة يف القرآن قالوا

 .به بني أتباعهم وفقهائهم مسلمًا ًاى أصبح الرجم حّدحّت ،بهذه القصة املذاهب الفقهية

حيث يبني كيفية وحجم االنصياع للذهنية  ،وهذا املطلب موجود حتى يف فقه الشيعة

 . ةالعاّم

بل هي  ،يف إمامة املرأة ًاشرعي ًاـ الشبيبية من اخلوارج مل تكن ترى مانع

وكذا  ،والظاهر من كالمهم أن املراد من اإلمامة هنا اإلمامة السياسية .(4)جائزة

أو نهي عن  وال يوجد منٌع .(5)الرجال نها تستطيع أن تؤّمأى حّت ،إمامة صالة اجلماعة

 تولي املرأة اإلمامة بكال نوعيها. 

مة بالنسب أو بالسبب حمرِّ ـ امليمونية من اخلوارج مل تكن ترى العالقة

كما جاء يف اآلية  ،صوا باحلرمةوخصِّ ،ذكروا يف القرآن ْنَم إاّل اللهّم ،للنكاح

بشأنهما  ْدمل يِر من سورة النساء. فنكاح حفيدة األخت واألخ مثاًل الشريفة 

نكاح ما  قال جميزًا ،ماتاحملرَّ وبعد أن عدَّ ،بل على العكس القرآن ،التحريم

وهي واضحة يف اجلواز. وقد جاء هذا النظر  ،﴾َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم﴿عداهم: 

شارة إىل أن هذا الكتاب قد نسب مع اإل .(3)ضمن كتاب البدء والتاريخ، للمقدسي

ولعل هذه النسبة إمنا أضيفت  .إىل هذه الفرقة من اخلوارج جواز نكاح الفرد ألحفاده

مع العلم أن اآلية  ،دة األخ واألختيمنطقية لقوهلم جبواز نكاح حف زمٍةإليهم كال

شامل  ﴾َبَناُتُكْم﴿والظاهر أن لفظ  ،دة باللفظَفعلى ذكر احَل مل تأِت املتقدِّمة

وال  ،البنت يف العرف اللغوي بنتاإلبن و بنتيشمل  بنتباعتبار أن لفظ ال ؛للحفدة

ن إحيث  ،حيتاج إىل تفصيل. ولعل اإلشكال يرد يف مسألة الزواج حبفدة األخ واألخت

 ،لون نسبة كبرية من سكانهاوكان اليهود يشكِّ ،اآلية الشريفة نزلت يف املدينة

فكيف باألحفاد من  ،واملعلوم أن سنة اليهود كانت نكاح احلفدة من الدرجة األوىل



  

 االجتهاد والتجديد 011

اخلطاب القرآني  أن يقول املستشكل: ملاذا مل يأِتالدرجة الثانية، وهنا ميكن 

على  ى يرّدحّت ؛يف وسط اليهود على حرمة هذا النوع من النكاح ما دام سائدًا دًامؤكِّ

ال  ﴾َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم﴿ :وه. والظاهر أن قوله تعاىلمزاعمهم وينقض ما أحّل

وملا هو متفاهم  ،للعرف العربي ألن اخلطاب القرآني جاء موافقًا ؛يشمل احلفدة

وتوضيح  ،االبن بنتيشمل عندهم  البنتألن لفظ  ؛وهو ال يستدعي التفصيل ،عندهم

 وهذا ليس من شأن القرآن.  ،ومعيبة يف اخلطاب ما هو واضح منقصة

حيث  ،نتساب بالرضاعةوهناك احتجاج مماثل للفاضل صاحل جنف آبادي يف اال

واألخت من الرضاعة  نه لو كان كل املنسوبني بالرضاعة باإلضافة إىل األّم: إقال

مل خيتصر من سورة النساء حيرم نكاحهم فلماذا  املذكورين يف اآلية الشريفة 

 لة إىل حّدالعبارة املفصَّـ الذي هو أهل الفصاحة والبالغة وأهل اللسان والقلم ـ ع املشرِّ

ومن » :ويقول ،﴾َوُأمََّهاُتُكْم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمْن الرََّضاَعِة﴿ :اإلطناب

الذي قال ليبني  ،|الرمحة ة عن نيّبك سريفع املشّق، وكان بذل«الرضاع مثل ذلك

 .«الرضاع حلمة كلحمة النسب» :املراد

ع منه ذلك، ن املتكلم حني ال يكون يف مقام البيان ال جيب أن يتوقَّإ: واجلواب

وبدل أن يذكر كل املوارد يقتصر على فرد أو  ،لكن حني يكون يف مقام البيان

. بل هو إطناب خمّل ،فهذا ليس من اإلطناب املمّل ،واحلال أنه يريد الكّل ،فردين

وخبصوص  ،«ممغياث األ»الفقيه الشافعي اجلويين واملعروف بإمام احلرمني يف كتابه 

يقول يف اآليات األربعة اليت ورد فيها تعيني احليوانات اليت  ،م أكلهااحليوانات احملرَّ

من  ويف اآلية  ،«باحلرمة ما خصت أربعة أصنافواليت باملناسبة إّن» :حرم أكلها

َتْأُكُلوا ِممَّا ُذِكَر اْسُم اهلِل َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما ْن ال َوَما َلُكْم َأ﴿ :سورة األنعام

حيث أضاف إىل الئحة  ،وافق نظر إمامي الشافعي يف هذا املوردأنين إ: ﴾َحرََّم َعَلْيُكْم

ني ال إ :قلُت وإْن .غري اليت ذكرها القرآن ،أخرى م أكلها أصنافًااحليوانات احملرَّ

 .«أكون قد أخفيت عليكم احلقيقة أجد يف ذلك مشكاًل

أتباع عبد الكريم بن  ،وهي من فرق العجاردية ،ـ فرقة األخنسني من اخلوارج

مه الفرد من طاعات وما أتى به من عبادات كانوا يعتقدون أنها وحدها ما قّد ،عجرد

ن من ثواب طاعات وأما ما أهدى له اآلخرويف حياته يعود عليه ثوابها يف اآلخرة. 
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ألن اهلل  ؛هلذا الغرض فإن ثوابها ال يلحقه منها شيء وعبادات قاموا بها خصيصًا

﴾َما َسَعى َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ﴿ما قال يف كتابه: سبحانه وتعاىل إّن
. وبطبيعة احلال (1)

بل وجدنا السيوطي يف  ،هذه الفرقةبحيث مل تنحصر  ،هذه الفكرة ليست بالغريبة

بو حنيفة، أن األئمة الثالثة )إ»حيث قال:  ،كتاب اإلتقان يذهب نفس هذا املذهب

ين أرى خالف لكنَّ .ن ثواب قراءة القرآن للميت يصل إليهإ :والشافعي( يقولون ،مالك

 .(5)«﴾َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى﴿ألن اهلل يقول:  ؛ذلك

 . (2)هلذا عند بعض فقهاء الشيعة مشابهًا وجند كالمًا

والذين تشري إليهم مصادر  ،احلازمية من األزارقة :فرقتان من اخلوارج تعدَّاـ 

أن املقدار  ،طيحيبِّماعيل الإ يبأتباع أوالثانية فرقة من  ؛«بالبدعية»علم امللل والنحل 

حمتجني بقوله  ،وأخرى بالليل ؛واحدة يف النهار :الواجب من الصالة اليومية صالتان

﴾َوَأِقْم الصَّاَلَة َطَرِفي النََّهاِر َوُزَلفًا ِمْن اللَّْيِل﴿تعاىل: 
تكون باقي الصلوات إما  ذاول .(10)

ية لو اتبعنا ث عنه اآلما تتحّد مع ذلك فإن أقّلو .وليست بالواجبة ،نافلة أو مندوبة

وثالثة يف الليل.  ؛وثانية عند الغروب ؛واحدة يف أول اليوم ،منهجهم هو ثالثة صلوات

إال  ،ويذكر ابن حزم يف الفصل أن أتباع البطيحي ال يرون القدر الواجب من الصلوات

على ذكر  حبجة أن القرآن مل يأِت ؛وأن الصالة ركعة واحدة ،نيأي صالت ،هذا

 . (11)ركوع والسجودتكرار ال

يقوالن مبا أن الرجل املسلم  ،وهما النسوّية واألخنسية ،. طائفتان من اخلوارج

جيوز له يف بعض املوارد الزواج باملرأة غري املسلمة فكذلك جيوز للمرأة الزواج بغري 

ألننا نريد نساء أهل الكتاب فلماذا ال نسمح لنسائنا  :يقولون»ال فرق بينهما: و ،املسلم

مع أنه ال فرق بني أن  ،بأهل الكتاب سيئًا ونرى زواجهنَّ ،مبثل ما ِّمحنا به ألنفسنا

وأما بعض ما يستدل به يف هذا املورد كالقول باستعالء  .(19)«تأخذ منهم وأن تعطيهم

 ،ملرأة واألوالدإىل اديين بالنسبة وخطر االحنراف املذهيب وال ،غري املسلم على املسلم

ويبقى املانع  .جد فهو قليلُو ى إْنوحّت ،جملتمع املسلمإىل ابالنسبة هذا ال يصدق فإّنه 

 :تقول خذوا هذا األمر بالقياس، فاحلنفية مثاًلأوقد  .ل عن الدينالوحيد هو التحوُّ

 ي ودية املسلم متساوية. ّمذن دية الإحيث  ،يف الدية «وعليهم ما علينا ،هلم ما لنا»

يف اجملتمعات اليت كان الرجل  هنإ :. فرقة الكوزية من اخلوارج كانت تقول
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له من املالبس الداخلية، وألزمت نفسها وأتباعها بهذا  دَُّب يكتفي بالقميص العربي ال

ق بهذا األمر الذي مل َر. وقد آخذها علماء الِف(13)وواظبت عليه كل املواظبة ،الرأي

 . د وسواس وغلّوا فيه سوى جمّرْويَر

 ،د األئمة لألمة. احلمزية واخللفية من اخلوارج كانت ترى الصالح يف تعدُّ

ويذهبون  ،ن رأيهمْوى أن بعض اإلباضية يَر، حّتوهو خالف املشهور بني األمة مجيعًا

ملا عليه إمجاع  . ومل يكن ابن حزم الظاهري يرى يف هذا الرأي خرقًا(14)مذهبهم

 ×بي طالبأن أمري املؤمنني علي بن ْون كانوا يَروامية هم اآلخر. الكّر(15)ملسلمنيا

يعيش  ْنطاعة كل واحد منهما واجبة على َمإوأن  ،هما على حّقكال ،ومعاوية إمامني

دية يكذلك رأت نفس الرأي فرقة الصاحلية الز .(13)حتت إمرتهما ويف حكومتهما

ون إىل وبعد أن انقسم الزيدّي ًا.برتي ًاوالذي كان زيدي ،أتباع حسن بن صاحل بن حّي

رأى بعض كربائهما أن ال  ،وأخرى يف اليمن ؛واحدة يف مشال إيران :فرقتني مستقلتني

من أبي بكر األصم  ، كذلك ذهب كلٌّ(11)من الواحدد األئمة يف الزَّمشكلة يف تعدُّ

نه إ :ى االشاعرة وجدناهم يقولونّت. بل ح(15)حيث قاال بنفس القول ،املعتزلي وابن تيمية

 ،كما هو بني مشال أفريقيا وبني األندلس ،إذا كان يفصل بني املسلمني أرضني

نه يف وقت اللزوم ال ميكن ألحدهما أن يتصل إوحيث  ،حيث فصل البحر بينهما

 . (12)غري الذي على الضفة األوىل ،خاذ إمام ثاٍنباإلمام على الضفة األخرى جيوز هلم اّت

  

ونقصد بهم اجتاه  ،ريهمما كان لبعض متأخِّ مل يتبقَّ من كتب املعتزلة إاّل

لفلسفي واالجتاه ا ،صاحب كتاب املغين هـ(،)ار اهلمدانيالقاضي عبد اجلّب

بي أات ّيما تبقى يف الواقع هو آراء ونظر (. لكْنهـ)لتلميذه أبي احلسن البصري

القلة القليلة من مدرسة  إاّل االعتزال بالبصرة. بينما مل يبَق هاشم اجلبائي من مدرسة

ها بعض علماء اإلمامية فيما منهجواليت انتهج  ،هـ(بغداد ألبي القاسم الكعيب)

ما جيب التذكري به هنا أن مدرسة االعتزال مدرسة كبرية ذات قوة  بعد. لكْن

علمائية كبرية يف علم  برزت فيها شخصيات . وقدوتنوع كبري يف اآلراء ،فكرية

نسيان آثارهم وموروثهم  لكن لألسف مّت .الكالم يف خمتلف املراحل التارخيية األوىل
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خمتصر يف بطون  الذي تناثر وبشكٍل ،النزر اليسري منه إاّل ومل يتبقَّ ،الفكري

علي ه الفئانتماب ال يوَثقع على املصادر العامة ى هذا القليل املوزَّوحّت .الكتب والدفاتر

ولعل الكثري منه كان عبارة عن لوازم االستدالل املنطقي اليت  .نسب إليهم ْنإىل َم

بل لوازم  ،رة عن معتقداتهمومل تكن بالضرورة معّب ،دةاستخدموها يف مواضيع متعّد

وقد تكون مقولتهم  .والتزموا بها يف مناظراتهم الكالمية من باب الفرض ،سلموا هلا

واليت نسبت إىل هشام بن  ،اىل جسم ال كباقي األجساميف أن اهلل سبحانه وتع

جربوا أمن تلك االلتزامات اليت  ،احلكم الشيعي يف النصف الثاني من القرن الثاني

خذت بعد ذلك مفاهيم وتفاسري واليت اتَّ ،على استعماهلا يف املناظرات الكالمية

 أخرى. 

عرض منوذجني من اآلراء الغريبة والنادرة يف الفقه املنسوب إىل فرقة نو حنن هنا 

 املعتزلة: 

صالته  نه إذا ترك شخٌصإ :ـ من أقدم اآلراء الفقهية عند املعتزلة مقولتهم

ألن هذه العبادات مقرتنة  ؛وغري ممكن ،فإن قضاءه إياهما ليس واجبًا وصيامه عمدًا

امد. وقد نسب هذا القول إىل احلسن ك غري جوالزمن متحرِّ ،بزمان خاّص

هذا الرأي إىل وقد احناز  .الذي يعترب رائد مدرسة االعتزال وزعيمها ،(هـالبصري)

. وبالطبع فقد استندوا يف (90)(هـام)إبراهيم النّظ :مثل ،ريهمكذلك بعض متأخِّ

َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت ﴿ىل اآلية الشريفة: إاستدالهلم يف هذا الرأي 

نها أحيث فهموا منها ،«موقوتًا» اليت جعلت الصالة عماًل ،()النساء:  ﴾َمْوُقوتًا

َأيَّامًا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم ﴿: من سورة البقرة وكذلك اآلية  .مرتبطة بوقتها

املسافر ب ءقضاالوجوب  ، حيث خيتّص﴾ُأَخَرَمِريضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم 

وال يبقى أمام تارك هذه العبادات  .وال تتجاوز إطار هاتني احلالتنيفقط، واملريض 

 .«فاته عمدًا عليه التوبة إْن»وقد قال حسن البصري:  .سوى اللجوء إىل باب التوبة

إذا عرفنا أن املصادر من  خصوصًاو ،هذا الرأي قد ال يكون غريبًا لكّن

لنا  ومل تكن الفرصة ساحنًة ،ينسب إىل الظاهرية ،مشابهًا الدرجة الثانية تذكر رأيًا

لكنه موجود  ،لنستقي مواضع هذا الرأي ؛البن حزم الظاهري «ىاحملّل»ى ننظر يف حّت

 بالتأكيد. 
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 ،شرسأأن مثامة بن ، من (91)ـ ما جاء يف أصول الدين لعبد القاهر البغدادي

، قد هـوتويف سنة  ،والذي عاش يف أيام املأمون العباسي الكبري، العامل املعتزلي

 ،«التسّري»لكلمة  تصحيٌف «سيب»ن كلمة أ أظّنو .«ماءحرم السيب واستفراش اإل»

وقد  .اإلماء من دون زواج ءوط تعين وهي، «استفراش اإلماء»تعين نفس معنى  وهي

وأصل  .(93()99)يف حرمة نكاح اإلماء وأسارى احلرب وجدنا حلسن البصري مقولًة

 ،ديين وأخالقي بلحاٍظ ؛دمن املسلمني الرتدُّ سالم وقع لكثرٍيالقضية أنه يف صدر اإل

وباخلصوص يف العالقة  ،إماء خذوهّنواللواتي اّت ،السبايا ءسألة وطإىل مبالنسبة 

هذا اخلصوص يف اجملاميع يف د النقل ويالحظ تعدُّ .اجلنسية بالسبايا ذوات البعل

 ِإالَّ﴿ قوله تعاىل:وا بظاهر السبايا احتّج ء. فالذين رأوا جواز وط(94)احلديثية ألهل السنة

واليت جتوز  ،()املؤمنون:  ﴾َمُلوِمنَي َغْيُر َفِإنَُّهْم َأْيماُنُهْم َمَلَكْت ما َأْو َأْزواِجِهْم َعلى

ن إ :وا بالقولباعتبارهن ملك اليمني. أما املخالفون واملعرتضون فقد احتّج ؛السبايا ءوط

ث عن عقد نت يف اآليات القرآنية اليت تتحّدمقررات الزواج مبلك اليمني وباإلماء قد بّي

 ،وليس هناك حديث عن الوطء خارج إطار الزوجية ،الزواج وعن نكاح اململوكني

ماء اإل ءثت عن وطسورة املؤمنون إمنا حتّدالذي له أحكامه وشروطه. فاآلية من 

بل  ،ل وبيان أحكامهيومل تكن يف مقام تفص ،حتت عنوان الزواج واململوكني لكْن

كذلك التفصيل يف نكاح ملك  .هحمّلإىل وأوعزت التفصيل فيه  ،حتدثت فيه باجلملة

 َلْم َمْنو﴿ :من سورة النساء وكلت بها اآلية يته قد ُأاليمني وخصوصياته وصور حّل

 ِمْن َأْيماُنُكْم َمَلَكْت ما َفِمْن اْلُمْؤِمناِت اْلُمْحَصناِت َيْنِكَح َأْن َطْواًل ِمْنُكْم َيْسَتِطْع

 َأْهِلِهنَّ ِبِإْذِن َفاْنِكُحوُهنَّ َبْعٍض ِمْن َبْعُضُكْم ِبِإمياِنُكْم َأْعَلُم اهلُلو اْلُمْؤِمناِت َفَتياِتُكُم

 ُأْحِصنَّ َفِإذا َأْخداٍن ُمتَِّخذاِت الو ُمساِفحاٍت َغْيَر ُمْحَصناٍت ِباْلَمْعُروِف ُأُجوَرُهنَّ آُتوُهنَّو

 اْلَعَنَت َخِشَي ِلَمْن ذِلَك اْلَعذاِب ِمَن اْلُمْحَصناِت َعَلى ما ِنْصُف َفَعَلْيِهنَّ ِبفاِحَشٍة َأَتْيَن َفِإْن

أنهن  «زواجأ»والظاهر أن املراد من  .﴾َرِحيٌم َغُفوٌر اهلُلو َلُكْم َخْيٌر َتْصِبُروا َأْنو ِمْنُكْم

ويف اجملتمع العربي املراد بهن  .من الرجال ّرللُح ؤًاكف النساء احملصنات اللواتي يكّن

وقد يكون الزواج بهن  .واللواتي يقدمن من قبائل عربية خمتلفة، احملصنات من النساء

نه يف احلالة اليت إ :مناسبة لعقد عالقة سببية بني قبيلة وأخرى. واآلية األخرية تقول

دات اسرتضاء للمستلزمات املالية وتعهُّ نظرًا ؛ريكون الزواج باحملصنات غري ميسَّ
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ل ألن مث ؛ال يصرب على الزواج أن ينكح اإلماء وما ملكت اليمني ْنجيوز مَل ،قبيلتها

بنفس امليزان عند هذه الفئة. وال تعين أن يطأ  ال تكون حاضرًة هذه الشروط عادًة

 .وإما سفاح ؛إما زواج :فالعالقة اجلنسية يف اإلسالم ال ختلو من نوعني .اإلماء دون زواج

 ،وقد نوقشت أحكام الزواج يف فصول األحكام الشخصية يف الفقه عند مجيع الفرق

حكام اجلزائية واجلنائية. أما م السفاح يف فصل احلدود واألاملقابل أحكايف  تونوقش

حيث  ،﴾َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم﴿ث عن آليات اليت تتحدَّإىل افهم اإلطالق بالنسبة  إذا مّت

من توجيه وقبول اجتهاد تلك املرأة  نإذ دَُّب فال ،تشملها األحكام الشخصية يف الفقه

بإطالق اآلية من سورة  ًةحمتّج ؛واليت أجازت لعبدها أن يطأها ،يف زمن اخلليفة الثاني

ن اإلطالق يف اآلية يطال حتى إ :قوال بعض فقهاء املالكية الذين قالواأ، أو (95)املؤمنون

للرجال يشمل الغلمان كذلك. كما أن القول بإطالق  «ملك اليمني»ألن مفهوم  ؛الغلمان

الدكتور زرياب وسيفتح الباب لقبول ما أطلعين عليه  ﴾َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم﴿يف  «ما»

أخذ أعرابي وهو »اآلبي:  مما جاء يف كتاب نثر الدّر ه( أّنق )دانش احملقِّ ستاُذاأل

َأْو َما َمَلَكْت ﴿ :أليس اهلل يقول ،يا قوم :فقال ،فرفع إىل الوالي ،ينكح شاة

حكام رات األصبحت مقّرأفإذا  .(93)«ما ملكت مييين غريها ،واهلِل !؟﴾َأْيَماُنُكْم

رات أبواب التجارة واملعامالت فال ضري أن تصبح مفاهيم ر وفق مقّرالشخصية تفّس

أن يصدر ذاك الفهم من  اآلية تتالعب بها األهواء والنزوات، وحينها لن يكون غريبًا

هل أ :لطرح البحث التالي يف الفقه هناك معنىتلك املرأة أو من هذا األعرابي. ويصبح 

ن إ :نهم مع قوهلمأل ؛حجة «السلف الصاحل» مام مشكلة: إما أن ال يرى عملأالسنة 

د أنهم كانوا يقيمون صنام الواقع يؤكِّاملسلم ال جيوز له نكاح املشركني وعبدة األ

مل  إْنـ فإن معظم  ومن دون شكِّ ،عالقة جنسية مع العبيد واإلماء ذوي األصل األفريقي

ليس فيها سوى  افريقيأهؤالء العبيد واإلماء قد جاؤوا من مناطق يف  ـ كّل :ْلنُق

رين من حيث اعتربوا عمل السلف حجة وجدنا املتأخِّ ، ولكْنعبادة األوثانالشرك و

رون هذا االنفصام بني هذا العمل إذ كيف سيفسِّ ؛وارتباك فقهائهم يف حريٍة

مفصل  ^ة من أهل البيتعمل األئّم لفقه الشيعي اإلماميإىل ا. بالنسبة (91)!؟والنظرية

ة ويكفي مراجعة كيف كان األئّم ،ر إلمجال اآليات الواردة يف هذا املوضوعومفسِّ

بإجراء صيغة الزواج وااللتزام بشروطه أو  ي بهّنهل كان التسّر ،جون باإلماءيتزوَّ
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يف ذهين اآلن هو ما أتى يف رجال  كل ما هو حاضٌر ؟من دون ذلك كان يتّم

ل أنت؟ قال: ال. قال: فكيف أمتأهِّ»قال لزرارة:  ×مام الصادقأن اإل، من (95)يالكّش

. قال: أشرتي اإلماء. قال: من أين طاب لك اإلماء؟.... من أين طاب لك تصرب؟ أنت شاّب

  .«ج؟ قال: ذلك إليك...فروجها؟ قال: أفتأمرني أن أتزوَّ

وع ليست من السهولة وبطبيعة احلال احلكم باحللية الفقهية يف هذا املوض

وتنقيح علمي  ،ة وشاملة يف التفاسريتاّم من إجراء قراءٍة دَُّب بل ال ،حبيث تبدو للعيان

ملا هو ضروري يف الشريعة  نكارًاإشرس فلم يكن أأما نظر مثامة بن  .للروايات

 كما ميكن أن يستشف من كالمه يف هذا املوضوع. ، احملمدية

قال »نه من أ ،(92)ملطهر بن طاهر املقدسي ،ما جاء يف كتاب البدء والتاريخ ـ

 ،«اخلضخضة كان حيّل (30)ن جعفر العتيبإ :ابن الراوندي يف كتاب فضائح املعتزلة

ى يف اللغة العربية القدمية باخلضخضة. ويف حيث كانت تسّم ،يعين االستمناء

أنتم معاشر العرب »أنه قال:  ×احلسنيمام رواية عن اإل ،للقطب الراوندي ،اخلرائج

حيث ال أعرف هل القطب الراوندي كان بالفعل يعتقد أن  .(31)«إذا خلومت خضخضتم

؟! كذلك وجدت يف فهرست خمطوطات ×مام احلسنيهذه الكلمة تصدر من اإل

كان اِّمها  ،ف زيديمكتبة اجلامع الكبري يف صنعاء عاصمة اليمن رسالة ملؤلِّ

للحسن البصري نقله ابن  وكذلك وجدته يف أصٍل ،«اخلضخضة رسالة يف حتريم»

كانوا )يعين »حيث قال:  ،الذي كان يرى هذا األمر حالاًل ،(39)ىحزم يف احملّل

. وقال «؛ )لكون النساء ال يرافقنهم يف الغالب(ول( يفعلونه يف املغازيمسلمي الصدر األ

ة من ون بذلك )يريد العّفيستعّف ،مضى يأمرون شبابهم باالستمناء ْنجماهد: كان َم

يف العرف الشيعي ليست كذلك يف  الغريبةهذه العادة  . لكّن«الوقوع يف الفاحشة(

يف  ،ني هلا والقائلني جبوازها. أمحد بن حنبلفابن حزم كان من احمللِّ .عرف أهل السنة

ريته وكانت نظ ،نقل عنه فيها القول جبوازها ،له يف كتاب مغين ابن قدامة روايٍة

 ييف ترمجة أب ،(33)«ذيل طبقات احلنابلة»ى ابن رجب احلنبلي يف تباعه، حّتأشائعة بني 

د به قوله بتحريم االستمناء على ا تفّرومّم»قال:  ،مؤلف كتاب الفنون ،الوفا بن عقيل

بل جتاوز  ،يف حلية االستمناء عنده شكٌّ ْدم يف بدائع الفوائد مل يُع. ابن القيِّ«حال كّل

اخلوض يف احلكم الشرعي بأن انتقل إىل توضيح طرق ممارسة هذه العادة بالنسبة 
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فقبل سنوات أفتى مفيت الديار  ،عن زماننا كما النساء. وليس ببعيٍد ،لرجالإىل ا

أو ما يصطلح عليه بالعادة السرية، بينما جتند  ،بن حممود جبواز االستمناءاالقطرية 

بشدة  الذي كان خمالفًا ،العربية السعودية القشقرقياململكة عليه من فقهاء  للرّد

نظري  ،وينقض فتواه ،فيها عليه عة باسم ابن حممود يرّدف رسائل متعددة مسجَّوأّل ،هلا

 ،«بن حمموداعلى  إبانة املقصود يف الرّد»، «على ابن حممود إغاثة املعبود يف الرّد»

. (34)وغريها كثري. وبني املالكية والشافعية واحلنفية سادت نظرية اجلواز مع الكراهة

واستخلص  ،ـ وهو من فقهاء احلنفية ـ مجع مجيع اآلراء (35)يف رّد احملتار البن العابدين

ستمناء حرام إذا كان الستجالب الشهوة، أما إذا غلبته اال»وقال:  ،املوقف الفقهي

ه ال وبال عليه، فالرجاء أّن ،ففعل ذلك تسكينًا ،وجة وال أمةوليست له ز ،الشهوة

 الزيدية الشوكاني قائٌل ومن. «وجيب عليه لو خاف الزنا .كما قاله أبو الليث

وقد مت طبعها.  ،«بلوغ املنى يف حكم االستمناء»وله فيها رسالة حتت عنوان  ،جبوازها

 .حيضرني مع األسف اآلن اِّمه وال ،باضيةيف أحد كتب اإل مماثاًل كما وجدت شيئًا

 ،عليه ى قذف املين فال حّدعبث بفرجه حّت ْنَم»مما جاء يف كتاب )منهاج الطالبني(: و

 . «...إىل التزويج مل جيد سبياًل ْنذلك مَل من وتزويج األمة والعبيد خرٌي

شحم  عفار منهم حيّل»ن أ (33)«البدء والتاريخ»يف كتاب  ـ ومما جاء أيضًا

ألن اخلياط يف  ؛«مثامة»والظاهر أن عفار تصحيف » .«وتفخيد الصبيان ،اخلنزير

حكى عن »ن ابن الراوندي إ :ومن دون تفصيل يف األمر، قال ،(31)«االنتصار»كتاب 

ى أهلكه حّت ،فلم يرتكه ًاوعوتب عليه مرار ،كان هو املاجن يعرف به مثامة شيئًا

وهذا  .«ههلذا الكتاب عن ذكره لذكرُتال صيانيت لوره إىل أليم عذابه، واهلل وصيَّ

واليت نسبها املقدسي إىل  ،االستعفاف عن التفصيل إمنا يتناسب وموضوع االستمناء

ثم »وليس مثامة، بينما جند اخلياط يف هامش جعفر بن مبشر يقول:  ،جعفر بن مبشر

فرماه  ،أردف كذبه على مثامة بكذبه على شيخ املسلمني وفقيههم جعفر بن مبشر

األحوال فإن  . ويف كّل«فرتكنا ذكرها ،ىلْوهو أشبه به، والوصف له به َأ قوٍلب

أنه جاء أثناء املناظرات حول مدلول األلفاظ اليت  دَُّب التعرض ملوضوع شحم اخلنزير ال

حلم »وردت يف القرآن الكريم، وكانت املعتزلة يف استدالهلا القرآني أمام القبول بأن 

 عند نظريتهم يف األلفاظ.  نزواًل ؛ال يشمل ِّمنه وشحمه «اخلنزير
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فقد جاء يف  .ومن دون سابقة ،يف ما خيص املوضوع الثاني فهو ليس غريبًاو

لعب بغالم » عن رجٍل ×سأل اإلمام اهلادي احلديث أن راويًا (35)تهذيب الشيخ الطوسي

بأس بلعب الرجل بالغالم روى أنه ال ـ يعين اجلمهور ـ فإن بعض العصابة  ،هْيبني فخَذ

 ،يف انتشار الفتوى جبوازه وهو واضٌح ،برأي اجلمهور فالسائل يستدّل .«هْيبني فخَذ

 حول اململوك والغالم.  قبُلمن وهو نفس ما ذكرناه 

 

32

اب امللل والنحل يف تقسيم بالتحديد هذا هو السبب وراء ذهاب بعض كّت

وقالوا إذا كان الغالة والباطنية ليسوا  .املسلمني بلحاظ االنتماء املذهيب إىل ثالث فرق

الظاهر أنهم كانوا  سالمية. لكّنضمن الفرق اإل هم فرقًامن املسلمني فلماذا نعّد

فهؤالء قاموا . ولسان التخاطب الديين ،بلحاظ الثقافة العامة «املسلمني»ينظرون إىل 

رغم  ،سالمطار اإلإيف  وال يعرفون إاّل ،وضمن فكره العاّم ،ميوسط اجملتمع اإلسال

تضمن هلم  ،حممد وعلي وعمر وخالد وبكر :حنو ،أِّماءهم ن عنه. ولعّلوأنهم منحرف

والتقسيم الثالثي اآلخر  .سالمي العامكيفما كان اعتقادهم االنتماء إىل النسيج اإل

حادهم يف القبلة واّت ،واملعاد ،التوحيد، النبوة :ناظر إىل االعتقاد باألصول الثالثة

 من دون استثناء.  ،مشرتك بينهم واحرتام القرآن كحدٍّ

 
40

ة يف هذا حّج ^ة األطهارأرى أنها وحدها السرية العملية لألئّم أنا شخصيًا

سرية ابن  :نظري ،بوألن الغالب يف مثل هذه الكت ،أما ما نقله عن سرية النيّب .املوضوع

فإنها يف معظمها غري قابلة  ته،وسري ن فيها على أنه عمل النيّبوما دوِّ ،هشام وحنوها

ى على ما دون يف كتب وهذا املوقف يسري حّت .لغلبة الكذب واخلطأ عليها ؛عتبارلال

وحتى عن أبي بكر وعمر.  ،×مام عليالتاريخ وبعض اجلوامع احلديثية عن سرية اإل

فاألمويون وطوال مدة سيطرتهم على كرسي احلكم والسياسة استطاعوا أن يضفوا 
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 من خالل انتسابها إىل النيّب ،على نزواتهم وميوهلم النفسية صفة الشرعية

ن املرتزقة وذوي النوايا السيئة كانوا أخصوصا ووإىل أحد الصحابة،  |كرماأل

( من %فبنسبة تقرب من ) .األحاديث ونشرها بني الناس على استعداد جلعل دائمًا

ولعل  .ها أتباع السلطة وعلماء البالطتى كتاباملصادر العامة بني املسلمني قد توّل

عى. وباملناسبة فحضرتكم وقبل الشواهد الكثرية من كتبهم خري دليل على هذا املدَّ

حتم مبناسبة شهادة اإلمام صرَّ ،وأثناء أحد برناجمكم اخلاصة بشهر رمضان ،سنوات

أن الصورة اليت نقلتها لنا كتب التاريخ عن اخلوارج هي الصورة اليت رِّمتها  ×علي

وأن الكثري مما نقل لنا حيتاج إىل إعادة  ،اجلهات الرِّمية للدولة يف القرن األول

ي النظر والتحقيق الدقيق. ولإلنصاف فاملسلم احملايد لن يعترب عمل وسرية اجليل الثان

ال  أكثر وضوحًا وبأسلوٍب .بعده ْنناهيك عن اجليل الالحق وَم ،ةمن املسلمني حّج

 خة بالوضع والغّشميكن االطمئنان إىل أن يد اجليل الثاني من مسلمي املدينة غري ملطَّ

كانت طويلة يف عهد  فيد الوضع والدّس .سبقه من الصدر األول ْنيف نقل سرية َم

 ًابدء ،وأتاحوا كل اإلمكانات واملغريات ،حيث أوجدوا كل التسهيالت ،األمويني

سفينة  ،^األطهار باملناصب واملال إىل السوط، مل يسلم منهم سوى أهل بيت النيّب

بل  ،تبعها ْنلسلطة األموية وَممن قبل التهديد والتعذيب للموا تسالذين مل يس ،النجاة

صافية خالصة عن  ،صدق وإخالص بكّل وتعاليمه |هم رسول اهللنقلوا سرية جّد

عرضة للتعذيب واملالحقة من طرف  وهلذا كانوا دائمًا .بصدر صدرًا ،ظهر قلب

 ؛د الناس عنهمإبعاو ،دهم عن الناسابعالطرق إل اليت ما فتئت تستعمل كّل ة،السلط

وغريها من  ،وإظهارهم مبظهر املبتدعة احملدثني يف الدين ما ليس منه ،بتخويفهم منهم

عب نفسه يف ْتومل ُي ،وقد سار اجليل الذي أتى من بعدهم على نهجهم .تلك الصور

واالقتداء بهم، حتى  ،^البحث عن األسباب وراء النهي عن السماع إىل أهل البيت

ضمن فصل  ،«األم»يكتب يف كتابه  ،الشافعي :مثل ،هم رجاًلئوجدنا من علما

ينقل رواية  .للخياط ليخيطه له فهو ضامنه ثوبًا إذا أعطى أن شخصًا :اعضمان الصّن

ويقول  ،×بن أبي طالب عن أمري املؤمنني علّي عن زيد، ،×عن اإلمام الصادق

 . (41)«ال يثبت أهل احلديث مثله! هذا يروى بطريٍق»بعدها: 
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 ،رتباط اجلنسي للمالك مبملوكهية االلألسف فإن األصل يف مسألة حّل

هذا  ة. ثم أواًلإمنا الغرض منها تأليب قلوب الشيعة على السّن ،ونسبتها إىل الشيعة

عي أن العديد من الشعراء دُّابل قد  ،األمر مل تكن نسبته إىل ناصر خسرو لوحده

قد مجع هذا الشعر ضمن  (43)قي النجفوأن أحد حمقِّ ،الفرس قد نظموا فيها شعرًا

. كذلك كتاب (44)اليت تطبع يف النجف ،«إلسالما»سلسلة مقاالت طبعها يف جملة 

. كذلك (43)بطبعه (45)«بنياد»سة الذي قامت مؤّس ،لآلصفي اهلروي، «بدائع الوقائع»

وكان هذا املوضوع  ،هناك شعر عربي يشتكي من األئمة األربعة ملذهب أهل السنة

رسالة شرح »من كتاب  ويوجد هذا الشعر يف كلٍّ ،حيث نسبه إىل مالك ،ضمنها

يروى عن املالكية أنهم يستحلون »مما جاء فيها: و . لنشوان احلمريي ،«احلور العني

مؤلف  ،لتاج الدين السبكي ،«معيد النعم ومبيد النقم»وكتاب  .(41)«اللواط باملماليك

واألكثر  ،أهم املصادر هلذا املوضوع ويف أماكن أخرى. لكّن ،(45)طبقات الشافعية

لتقي الدين  ،(42)«الدرة املضيئة»من بينها: كتاب و ،هي املصادر الفقهية ،اعتبارًا

َأْو ﴿»جاء فيها:  مماو ،وأحد كبار علماء الشافعية ،سالمامللقب بشيخ اإل ،السبكي

وقد خطر ذلك  .اململوك فقد خيطر بباله أن هذا يقتضي حّل ﴾َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم

ل تأوَّ ْنوقد قال بعض أصحاب الشافعي أن َم .فإذا أخذ بهذا العموم ضّل .اللبعض اجلّه

، وقد البن تيمية ،«االستقامة» ؛«خطأ يف هذا القولأ، وهذا التأويل نسقط عنه احلّد

 .ى حكوا...حّت ،قد بلغين من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاءو»جاء فيها: 

هو من  ْناللواط، ويذكر ذلك مَل ن مالك حّلبلغ من ذلك: حيكون يف بالدهم عأوقد 

 ،على حترميه، وال ميكنهم أن يكذبوا الناقل القرآن دّل :فيقول ،أعيان مذهبه

بل هم  ،هؤالء ليسوا يف احلقيقة فقهاء يف الدين باإلمجاع.... لكّن ويقولوا هذا حراٌم

إغاثة اللهفان »م يف وكذا ذكرها ابن القيِّ .(50)«نقلة لكالم بعض العلماء ومذهبه...

وقال يف  ،يف هذا الباب ف بعضهم كتابًاوصنَّ»وقد قال:  ،«من مصائد الشيطان

 .وذكر فيه اجلماع يف الدبر من الذكور واإلناث... .أثنائه: باب يف املذهب املالكي

أو أنها أيسر من  ،ال أن الفاحشة باململوك كاملباحة أو مباحةمن اجلّه كثرٌي وظّن

ِإالَّ َعَلى ﴿ :وأدخلت اململوك يف قوله ،لت هذه الفرقة القرآن على ذلكوتأّو .ّرفعلها باحُل
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ن حتى أن بعض النساء لُتمكِّ ،﴾َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِمنَي

يبيحه  ؛جيعل ذلك مسألة نزاٍع ْنلة القرآن يف ذلك.... ومنهم َممتأوِّ ؛عبدها من نفسها

وهذا كذب وجهل.... ثم ذلك  .شبهة :مه بعضهم، ويقول خمالفوهموحيرِّ ؛بعض العلماء

الذي هو من خطأ  ،د من ذلك القول الضعيففيتولَّ ،ضعيفًا اخلالف قد يكون قواًل

وغريها من الكتب اليت نقل  .(51)«تبديل الدين وطاعة الشيطان... ،بعض اجملتهدين...

 ،لنجم الدين الطرسوسي ،وقد جاء يف حتفة الرتك .احلكم املشهور يف هذا املوضوع

ى ال يأخذ حّت ،ق من املوضوعالتوصية للقاضي إذا قضى وفق مذهب مالك أن يتحقَّ

وال بشهادة  ،وال حبل أكل الكلب ،نكاح املتعة وال حيكم حبّل»باألقوال الضعيفة: 

 وال يفيت حبّل ،ًااليت دليله فيها ضعيف جّد ،وال مبا شابه هذه املسائل، ...الصبيان

حوا بأن وجود هم صرَّ. وكلُّ(59)«وال مبا شنع من املسائل... ،إتيان النساء يف الدبر

حيث ، ﴾َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم﴿ :م اإلطالق لعبارةية كان من وراء توهُّاحلكم باحلّل

رغم قوهلم حبرمة  ،. ونذكر هنا أن مذهب احلنفية(53)اململوك والغلمانى تشمل حّت

ن احلدود الشرعية ْوال يَر لكْن ،زواج املثلني )بني شخصني من نفس اجلنس(

ن املالك : إحيث قالوا ،صريح روا عن رأيهم هذا بشكٍلوالعقوبات تشملهما. وقد عبَّ

مالك اململوكية  معتربًا ،احلّد إذا ارتكب الفاحشة بغالمه )مملوكه( ال يقام عليه

ومثاله: لو أن  .على املالك يف احلدود وإقامة األحكام اجلنائية اإلسالمية عليه ًاممتقّد

فبلحاظ كونها أخته من الرضاعة حيرم عليه  ،ميلك أخته من الرضاعة أحدًا

له نكاحها. فاألخت بالرضاعة بلحاظ أحكام  لكن بلحاظ اململوكية حيّل ،نكاحها

إذا حصل  ألنها أخته من الرضاعة، لكْن ؛ب األحوال الشخصية حترم على مالكهابا

يعفى من  ّمثومن  ،فريى جواز فعله ،القضاء ينظر إىل مسألة امللكية أن واقعها فإّن

 ىتاتارخانية وفتاو ىلة يف فتاووهذه املسألة وجدناها مفصَّ .العقاب يف هذه الدنيا

أن هذا املوضوع قد طرح  «إغاثة اللهفان»م يف مؤلفه . وذكر ابن القيِّ(54)قاضي خان

ومتت  ،االستفادة منه ُأسيئتخصوصا أن نظر احلنفية فيه قد و ،ة يف عصرهبشّد

ممارسة هذه الفاحشة حتت غطاء شرعي من طرف جهلة وفساق موالي الرتك )الذين 

ل ود مشف األمر عن. ومل يتوقَّ(55)كانوا يشكلون مكونات احلكومة واجليش آنذاك(

ى صارت تقام املناظرات حول إمكان جتاوز حّت ولكْن ،هذا الفعل احلدود والتعزيرات
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بن الوليد املعتزلي  بني أبي علّي ْتة، كاملناظرة اليت جَروجود نكاح املثلية يف اجلّن

ن : إبالقول ًاحمتّج؛ حيث قال األول بإمكان وجوده يف اجلنة ،وأبي يوسف القزويين

دامت هذه املصلحة منتفية  وما ،حترميه يف احلياة الدنيا ألجل حفظ النوعاملصلحة من 

والنتفاء هذه  ،حلفظ العقل ؛يف اجلنة، شأنها شأن شرب اخلمر الذي حرم يف الدنيا

أما الثاني فقد أنكر  ؛من نعم اجلنة دَّبل ُع ،املصلحة يف اجلنة كان شربه فيها حالاًل

 وجوده يف اجلنة. 

به  ما احتّج :لوليد يف تلك املناظرة على مناظره! وبعبارة أخرىا ووقد تغلب أب

 ،املثبت لوجود هذا الفعل يف اجلنة أن هذا الفعل ال عالقة له بالقبح الذاتي واألخالقي

انتفت هذه ومتى  ،حترميه وإمنا الشرع ناظر إليه يف إطار املصلحة اليت بلحاظها مّت

 رمة. باحل احلكُماملصلحة ينتفي؛ لاللتزام، 

د ويف احلقيقة أنا مثلكم أمتنى أن تكون هذه التصرحيات والشائعات جمّر

لكن لألسف الواقع  .يف الواقع وأن ال يكون ملا قيل يف هذا املوضوع حظٌّ ،كذب

هي بالفعل  ،وقد سجل احلرب على الورق ما كان من آراء وأقوال ،اهعلى غري ما نتمّن

 .(53)سبت إليهمُن ْنبعض َم ثابتة يف حّق
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 يف الطهارة والنجاسة جديد اجتهادّي حبٌث
 

 

ب عليها مسلم، وترتتَّ إّن مسألة الطهارة والنجاسة تدخل يف احلياة اليومية لكّل

جمموعة من األحكام. فاملسلم يتعاطى يوميًا مع طهارة بدنه وثيابه يف الصالة، وطهارة 

األطعمة واألشربة، وطهارة ماء الوضوء والغسل، وطهارة املاء الذي يراد منه تطهري 

البدن والثوب وغريهما من النجاسة. وكذلك املنع من جناسة هذه األمور املذكورة 

 آنفًا. 

يسعى إىل استنباط أحكام الطهارات والنجاسات من  ْنب على َممن هنا جي

ة د مفهوم الطهارة والنجاسة يف القرآن الكريم والسّناألدلة الفقهية واالجتهادية أن حيدِّ

املطّهرة. وعليه أن يثبت هل الطهارة والنجاسة يف مصادر التشريع اإلسالمي يراد منها 

وأّن الشارع قد  ،من املفاهيم املنقولة يف الشرعنفس معناها اللغوي والعريف، أم أنها 

 جديدة خاصة؟  استعملها يف معاٍن

كما أّن املعنى اللغوي للنجاسة هو  .هإّن املعنى اللغوي للطهارة هو التنزُّ

اليت هلا حتقق خارجي وتكويين. فهل املراد يف القرآن الكريم والسنة  ،(1)القذارة

يريد ممارسة  ْنو ذات املعنى اللغوي أم ال؟ على َمالشريفة بلفظ الطهارة والنجاسة ه

وذلك لوجود االختالف بني الفقهاء  ؛اًل على تنقيح هذه املسألةاالجتهاد أن يعمل أّو

 : كما يليبشأنها 

                                           

&
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ة ستعمال يف القرآن والسّنذهب إىل القول: إّن الطهارة والنجاسة مل ُت ْنهناك َم

يف  اعتباري واصطالحي، ال وجود له إاّل نًىا يف معتيف معناهما اللغوي، بل استعمل

س سطح زجاجة إذا تنجَّ :دون التكوين واحلقيقة اخلارجية. مثاًل ،عامل االعتبار

غري  تطهري النجاسة بسائٍل إذ ال يصّح ؛بالدم، وغسلناه مباء امللح يبقى الزجاج جنسًا

مبعنى أنه ال املاء املطلق. فليس هناك لنجاسة الزجاجة واقعية تكوينية وخارجية، 

ر خارجي بعد غسله مباء امللح، َذللدم على الزجاجة، وليس هناك من َق وجود تكوينّيًا

ية، ومع ذلك يصّر الشارع على بقائه على وال بأس باستعماله من الناحية الصّح

س. وأما إذا غسلت ة فسوف تتنجَّاجة وكانت يدك ندّيالنجاسة، فلو أمسكت بالزج

من الطهارة والنجاسة واقعية  الزجاجة باملاء فسوف تطهر. وعليه ليس هناك أليٍّ

فالشارع هنا هو الذي  .خارجية وتكوينية، وإمنا هي موجودة يف عامل االعتبار فقط

الغسل باملاء  ارة إذا مّتالغسل مباء امللح، وهو الذي يعترب الطه يعترب النجاسة إذا مّت

 . هذا رأٌي .املطلق

على هذا الرأي إذا قلنا: إّن بول اإلنسان جنس ال يعين ذلك أّن لقذارته  بناًءو

واقعية خارجية، بل يعين أّن الشارع هو الذي اعترب جناسته وقذارته. من هنا يقول 

نها أحكام إصاحب هذا الرأي: إّن الطهارة والنجاسة من األحكام الوضعية، أي 

قائمة بالوضع  من قبل املعترب، فهي أحكاٌم من قبل الواضع، واعتباٍر تكون بوضٍع

 واالعتبار. 

ة ن يف القرآن الكريم والسّنتاوقال آخرون: إّن الطهارة والنجاسة مستعمل

الشارع يعمد أحيانًا إىل ختطئة العرف يف حتديد  الشريفة يف معناهما اللغوي، ولكّن

يف املثال املذكور آنفًا يقول العرف: إّن الزجاج الذي القى الدم إذا  :املصداق. فمثاًل

ولكن الشارع يقول: ال يزال الزجاج  ،ويغدو طاهرًا ،غسل مباء امللح يكون نظيفًا

وهذا يعين أّن جناسة وقذارة الزجاج بعد غسله  .العرف ال يدرك ذلك جنسًا، ولكّن

نا ال نراها، وال ميكن للناس أن ة وخارجية، ولكّنمباء امللح ال تزال هلا واقعية تكويني

 يدركوها. 

ن يف لتاة مستعمثالث يقول: إّن الطهارة والنجاسة يف القرآن والسّن وهناك رأٌي

وكلما كان هناك  .معناهما اللغوي. فالنجاسة تعين القذارة، والطهارة تعين النزاهة
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وله واقعية خارجية وتكوينية، كالدم على الزجاج.  ،وملموس قذر فهو حمسوٌس

ق الطهارة؛ ألّن الطهارة تعين النزاهة، والنزاهة تعين وعندما تزول هذه القذارة تتحقَّ

حمسوس. وعليه فإّن الدم الواقع على الزجاجة  اليت هي بدورها أمٌر ،عدم القذارة

 ة القذارة. يطهر بغسله مباء امللح، ألّن الطهارة تعين زوال النجاس

فقد نقل عنهما الشيخ  .وهذا الرأي هو املنقول عن الشيخ املفيد والسيد املرتضى

مذهبنا جواز تطهري األشياء بغري املاء من السوائل »النجفي صاحب اجلواهر أنهما قاال: 

. وقال السيد (9)«^عن األئمة إّن هذا هو املروّي»وقال الشيخ املفيد:  .«واملائعات

تطهر الثياب املتنّجسة بغسلها بغري املاء؛ ألّن »معرض االستدالل على ذلك: املرتضى يف 

الطهارة ليست سوى زوال النجاسة، وليس يف األدلة العقلية ما مينع من استعمال 

يف اإلزالة، بل  وال ما يوجبها. وحنن نعلم أنه ال فرق بني املاء واخلّل ،املائعات يف اإلزالة

 . (3)«، فحكمنا حينئٍذ بدليل العقلرمبا كان غري املاء أبلغ

يفهم من كالم السيد املرتضى أّن للطهارة والنجاسة ـ من وجهة نظره ـ واقعية 

ننا إذا غسلنا الزجاجة املالقية إو .أمرًا اعتباريًا ووضعيًا تتكوينية وخارجية، وليس

وإّن ماء امللح من السوائل اليت يقول السيد املرتضى بأنها أفضل  .للدم مباء امللح ستطهر

 يف معناها اللغوي، أي من املاء يف إزالة النجاسة. وعليه فإّن النجاسة يف رأيه مستعملٌة

 القذارة، وإّن الطهارة تعين النزاهة. 

عن اإلمام  ،ك السيد املرتضى لرأيه برواية غياث بن إبراهيموقد متسّّ

وكذلك برواية احلكم بن  .(5)«ال بأس أن يغسل الدم بالبصاق»:(4)أنه قال ،×الصادق

ول فال أصيب املاء، وقد أصاب يدي ُبَأ»: ×أنه سأل اإلمام الصادق ،حكيم الصرييف

من البول، فأمسحه باحلائط وبالرتاب، ثم تعرق يدي، فأمسح وجهي أو بعض  شيٌء

 . (3)«فقال: ال بأس به ؟جسدي، أو يصيب ثوبي

كه بهاتني الروايتني أّن النجاسة ضح من استدالل السيد املرتضى ومتسُّيّت

 ،واقعية تكوينية وخارجية، وهي نفس الدم والبول، وأّن الدم عندما يزول بالريق

وعندما تزول النجاسة  .وعندما يزول البول بالرتاب أو اجلدار، ال تبقى هناك جناسٌة

كما ـ ألّن الطهارة تعين زوال النجاسة. وعليه فإّن الطهارة والنجاسة  ؛حتصل الطهارة

ليست اعتبارية أو وضعية، بل هي تكوينية وخارجية. وكذلك كما قال ـ قال بعٌض 
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ئ العرف؛ ألّن العرف يرى ويقول: إن الدم يزول بعٌض آخر فإّن الشارع هنا مل خيطِّ

إن الشارع طبقًا هلاتني الروايتني قد صّوب و .بالريق، والبول يزول بالرتاب أو اجلدار

ر ماء امللح الدم من الزجاج، فيطهر ه. وعليه من البديهي أن يطهِّئالعرف ومل خيطِّ

الزجاج. ولو زرق املريض بإبرة فخرج الدم من املوضع، ثم زال الدم بالقطنة املنقوعة 

 بسائل التعقيم أو اللعاب، سيطهر موضع اإلبرة. 

هارة مبعنى النظافة والنزاهة. وإّن نظافة الزجاج مباء نى تكون الطوعلى هذا املب

حمسوس وملحوظ. إذن فالقول بأّن  أمٌر ،امللح، ونظافة موضع اإلبرة بالتعقيم أو الريق

ولكنه ال يكون طاهرًا،  ،الزجاج املالقي للدم إذا غسل مباء امللح فإنه سيغدو نظيفًا

 واحد.  نظافة، وإّن الطهارة والنظافة مبعنًىليس صحيحًا. وإّن الطهارة مبعنى ال

ق ْبإذا قبلنا ذلك ستكون طهارة أبدان احليوانات بزوال عني النجاسة ِط

ثم لعق  ،اه بالدماءخ فّكميتة، وتلّط ورًا أكل فأرًةاستثناًء. فلو أّن سّن تالقاعدة، وليس

و غمس فمه بعد ذلك فل .ى زالت، تقوم فتوى الفقهاء على طهارتههذه الدماء بلسانه حّت

طبقًا للرأي املذكور ستكون طهارة فم السّنور وعدم ولن ينجس املاء.  يف وعاء ماٍء

دًا واستثناًء. ومقتضى ذلك أّن شفة اإلنسان إذا تنّجس املاء مطابقًا للقاعدة، وليس تعبُّ

 قت وخرج منها الدم، فأزاله بلسانه، ستطهر شفته، ولن تكون هناك حاجٌةتشقَّ

 ا باملاء. لغسله

د معنى شيء أن حيدِّ فعلى الذي يروم االجتهاد يف الطهارة والنجاسة قبل كلِّ

ة الشريفة من طريق االجتهاد، يف القرآن الكريم والسّن تنيالطهارة والنجاسة الوارد

مة، ثم يعمد إىل حبث مسائل الطهارة من اآلراء الثالثة املتقدِّ ة واحٍدويطمئّن إىل صّح

 ة االجتهادية. مع االلتفات إىل األدّل ،املبنى الذي يذهب إليه وفقوالنجاسة 

 

عون أّن هنا من االلتفات إىل أّن القائلني باعتبارية الطهارة والنجاسة ال يّد دَُّب ال

ل إىل ذلك بعينه باعتبارية الطهارة والنجاسة، وإمنا يتوّص الشارع قد صّرح يف موضٍع

جاء يف  :عض الروايات اليت حتكي عن هذا املعنى. مثاًلبلمن خالل الرؤية اخلاصة 

. وقد فهم بعض الفقهاء ـ (1)«إذا دخل اجلنب البئر نزح منها سبع دالء»احلديث: 
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كالشهيد الثاني ـ من هذا احلديث أّن األمر بنزح سبع دالء من البئر ألّن ماء البئر 

من هنا إذا اغتسل يف البئر و .ى وإن كان بدنه طاهرًاحّت ،ينجس باغتسال اجلنب فيه

ه بعد متام الغسل يكون قد تنجس بسبب من احلدث، ولكّن ارمتاسًا حتصل له طهارٌة

س ماء البئر، نجِّت. ومراد الشهيد الثاني أّن نفس عملية االغتسال (5)ماء البئر ةمالقا

 وليس جناسة بدن اجلنب. 

 ،طبقًا لفهمه هذا إّن الفقيه الذي يفهم هذا الشيء من الرواية املذكورة،

مضطٌر إىل القول بأّن الشارع بعد إكمال الغسل من اجلنابة يعترب النجاسة ملاء البئر، 

وإّن هذه النجاسة ليس هلا واقعية تكوينية؛ وذلك ألّن ماء البئر ال يطرأ عليه تغّير 

قال: إّن ى ُيحمسوس وجناسة ملحوظة باغتسال اجلنب الذي يكون بدنه طاهرًا، حّت

أن تكون هذه النجاسة اعتبارية ووضعية. وإذا  دَُّب سته واقعية تكوينية. إذن اللنجا

س ماء البئر؟ كان اجلواب: ئل: كيف ميكن لبدن اجلنب إذا كان طاهرًا أن ينجُِّس

س ماء البئر، رغم كون بدن إّن الشارع قد اعترب نفس عملية اغتسال اجلنب سببًا لتنجُّ

 ال نعرف حكمته.  ،وحكم وضعي واعتباريوهذا تعّبد  .املغتسل طاهرًا

اعتبارية الشارع إىل  ،طبقًا لفهمه من الرواية؛ ل الفقيهوبذلك نرى كيف يتوصَّ

 ة باعتبار ذلك. ح يف الكتاب والسّنللطهارة والنجاسة، يف حني أّن الشارع مل يصرِّ

إىل  ًامن الناحية الفكرية، وملتفت يف ذات املسألة جند فقيهًا آخر أدّق ولكْن

مالكات األحكام، يفهم من احلديث املذكور أّن اجلنب عندما يرمتس يف ماء البئر 

جند احلديث  ،للنظافة والصحة ورعايًة ؛من هناو ،ر وعرق جسده قلياًلَذثه بَقسيلوِّ

ليزول ذلك القذر أو  ؛جديد ه بنفس املقدار ماٌءليحل حمّل ؛يأمرنا بنزح سبع دالء منه

ًا إىل القول: إّن ماء البئر ينجس ُيستهلك. إّن مثل هذا الفقيه ال جيد نفسه مضطّر

باغتسال اجلنب رغم طهارة بدنه، وإّن هذه النجاسة اعتبارية. وإمنا يقول: إّن ماء البئر 

ال ينجس باغتسال اجلنب، ال بسبب مالقاة بدن اجلنب، وال بسبب االغتسال مبعناه 

 ملصدري. ا

مغلق،  دًا وبشكٍلوبهذا جند أّن فقيهًا يف نظرته إىل املسائل الفقهية جيتهد تعبُّ

منفتح وأسلوب ثاقب.  يف حني جند فقيهًا آخر جيتهد يف حبث املسائل الفقهية بشكٍل
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 بعض موارد هذين النوعني من االجتهاد:  التاليوسوف نتناول يف البحث 

 

رة والنجاسة نوعان من االجتهاد، وهما: اما يتعلق مبسائل الطه هناك يف

واالجتهاد املفتوح. إّن االجتهاد املغلق هو ذلك االجتهاد الذي ال ينظر فيه  ؛االجتهاد املغلق

د البحت. وبعكسه االجتهاد إىل مالك احلكم، وإمنا يقتصر فيه على العمل بالتعبُّ

ل املالك قاعدة ورافعة ينظر فيه إىل مالك احلكم، فيشكِّاملفتوح، فهو الذي 

 لالستنباط يف االجتهاد املفتوح. 

 ما يلي نشري إىل منوذج من االجتهاد املغلق، ومنوذج من االجتهاد املفتوح:  ويف

 

وجوب يذهب الفقيه الذي يتبنى االجتهاد املغلق إىل القول: حيث ورد يف احلديث 

يف العصفور دلو »: ×إذ قال اإلمام ؛ملوت العصفور فيه ؛نزح دلو واحد من البئر

. (10)بلغ مقداره ألف كّر ى وإْنحّت ،سه، ندرك أّن موت العصفور يف البئر ينجِّ(2)«واحد

 .ويكفي يف تطهري ماء البئر أن ننزح دلوًا واحدًا .وإنه جيب إخراج العصفور منه فورًا

مبوت العصفور، مع أننا  و مالك تنّجس ماء البئر البالغ ألف كّر: ما هوإذا ُسئل

ر أوصاف املاء، حتى خ يف البئر، ومل تتغيَّأخرجنا العصفور امليت مباشرة، ومل يتفسَّ

 ؟على الصّحة سليّب يكون له تأثرٌي

 .د مبا قاله الدليل: أنا ال أنظر إىل مالك احلكم، وإمنا أتعبَّيكون جوابه

فهو ينجس مبوت  .أو أكثر أو أقّل وبعدها ال فرق عندي بني أن يبلغ ماء البئر ألف كّر

ر أحد أوصاف ماء خ العصفور وعدمه، وبني تغيُّالعصفور فيه، من دون فرق بني تفسُّ

 البئر وعدم تغّيره. 

 ؟واحد أو يبقى على جناسته : هل يطهر ماء البئر بنزح دلٍووإذا ُسئل

 . (11)ماء البئر يطهر لدلو جنس، ولكّن: إّن ماء اجييب

، فكيف : إّن دلو املاء املنزوح هو من جنس ماء البئر البالغ ألف كّروإذا ُسئل

هل ماء ويكون جنسًا مع القول بطهارة الباقي؟ فما هو الفرق بني ماء الدلو وماء البئر؟ 

حني أّن  يفاستعماله خمالف لشروط النظافة والقواعد الصحية، و ،الدلو غري صحي
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 ماء البئر صحي، واستعماله موافق لشروط السالمة والنظافة؟ 

بني بني ماء الدلو وماء البئر يف شروط النظافة  : ليس هناك فرٌقكان جوابه

ولكن ماء الدلو جنس وحيرم شربه، خالفًا ملاء  .ونظيف فكالهما صحّي .والصّحة

 فهو طاهر وشربه حالل وجائز.  ،البئر

 ؛ كيبعد نزح الدلوومائه ح دلو منه ْزهو الفرق بني ماء البئر قبل َن: ما وإذا ُسئل

 يكون جنسًا يف احلالة األوىل، وطاهرًا يف احلالة الثانية؟ 

من حيث نوعية املاء  ،: ال فرق بني ماء البئر قبل نزحه وبعدهكان جوابه

ح الدلو، قبل نز ه جنٌسولكّن .سواء قبل النزح أو بعده ،ونظيف وطبيعته، فهو صحّي

كما أّن  ،ّن طهارة املاء ال ربط هلا بنظافته وكونه صحيًاإبعده. وأساسًا  طاهٌر

ى إذا سقط يف البئر مقدار من جناسته ال ربط هلا بقذارته وعدم صحّيته. من هنا حّت

رت ى تغيَّحّت ،فيه ْتَقا ال نفس سائلة له، ونَفالصراصري والسحالي مّم :مثل ،احلشرات

 ،د حبته طاهر. وهذا تعبُّأّن رًا وغري صحي، إاّلِذكان َق اء، فهو وإْنإحدى أوصاف امل

 . (19)اهلل سبحانه وتعاىل ال يعلمه إاّل

ّن النجس يعين أ: مع علمنا بأّن النجاسة يف اللغة تعين القذارة، ووإذا ُسئل

كيف  ،الطاهر يعين النظيف والنزيهومبعنى النظافة والنزاهة، هي  والطهارُة ،رِذالَق

ره نفوق احلشرات اليت ال نفس سائلة هلا طاهرًا، ويكون ماء يكون ماء البئر الذي قذَّ

الشارع يف املعنى  فجنسًا؟! فهل تصّر ،رغم نظافته وصحّيته ،لف كّرأالبئر البالغ 

 اللغوي للنجاسة والطهارة؟ 

: إّن النجاسة يف املصطلح الشرعي ال تعين القذارة كان اجلواب أحيانًا

اعتباري ووضعي. توضيح ذلك: مقدار ماء البئر  تكوينية واخلارجية، بل هي أمٌرال

ى وإن كان نظيفًا إذا القى العصفور امليت يعتربه الشارع جنسًا، حّت لف كّرأالبالغ 

ونزيهًا من الناحية التكوينية. وعليه فإّن جناسة هذا املاء ليست قذارة تكوينية 

وضعي. وكذلك فإّن الطهارة يف املصطلح الشرعي ال اعتباري و وخارجية، بل هي أمٌر

رته احلشرات النافقة اعتباري. وإّن املاء الذي غيَّ تعين النظافة التكوينية، بل هي أمٌر

أّن الشارع اعترب طهارته. إذن النجاسة والطهارة من  كان قذرًا تكوينًا، إاّل وإْن

 األحكام الوضعية واالعتبارية. 
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: إّن النجاسة يف العرف تعين القذارة، والطهارة آخر وكان اجلواب يف حني

بسبب موت  ؛رت أوصافهق باملاء الذي تغيَّما يتعلَّ أّن الشارع املقّدس يف تعين النظافة. إاّل

رًا خمطئ، ِذئ العرف، ويقول: إّن العرف الذي يرى املاء املذكور َقخيطِّ ،احلشرات

العصفور  ىالذي الق لبئر البالغ ألف كّراء ابالنسبة إىل مونظيف. وكذلك  فهو طاهٌر

امليت يعمد الشارع إىل ختطئة العرف أيضًا، ويقول: إّن العرف خمطئ يف قوله بطهارة 

 ر وجنس. ِذهذا املاء، فهو يف الواقع ليس طاهرًا ونظيفًا، بل هو َق

 

ر هو مذهب عموم تغيَّى إذا مل يالنجاسة حّت ةالبئر مبالقا ءس ماإّن القول بتنجُّ

وهناك مجاعة من كبار الفقهاء ذهبت  .باستثناء ابن عقيل العماني ،منيالفقهاء املتقدِّ

وقالوا  ،«نفي اخلالف»: مجاع بلفظر عن هذا اإلعبَّ ْنوهناك َم. عاء اإلمجاع عليهإىل اّد

هذا القول  . وظّل(13)صراحة: إّن ماء البئر يتنجس مبالقاة النجاسة مهما بلغ من الكثرة

ى عصر حّت ،ـ هو السائد على مناخ الفقه االجتهادي ـ بوصفه قواًل قطعيًا ال يقبل الشّك

 ي. ّلمة احلالعاّل

ور أو شاة يف مفادها: إذا سقط حيوان من فأر أو سّن ومساند هذا القول رواياٌت

 ّرمن ذلك البئر، وإذا سقط محار أو بعري وجب نزح ك بئر ومات وجب نزح سبع دالٍء

، وإذا سقط فيه بول الرجل ُنزح منه (14)واحد منه، وإن سقط عصفور نزح منه دلٌو

 ذلك من الروايات. غري إىل  ،(15)أربعون دلوًا

رت أوصافه بغري النجاسات ن القول بعدم جناسة ماء البئر وغريه إذا تغيَّأكما 

لو سقط يف البئر بول احلمار أو  :فمثاًل .هو املذهب الشائع واملقبول عند عموم الفقهاء

ر لونه أو رائحته أو طعمه، يبقى على احلصان أو البعري، واحلشرات النافقة، فتغيَّ

 مل يكن صحيًا، وترك آثارًا سلبية على صحة اإلنسان.  ى وإْنطهارته، حّت

 

ء الفقهية يف س ماء البئر مبالقاة النجاسة على األجوارغم هيمنة القول بتنجُّ

إىل خالف  ،ة املسألةمن خالل مناقشته ألدّل؛ مةذهب العاّلفقد ي مة احلّلعصر العاّل
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س مبالقاة النجاسة، وإمنا شجاعة: إّن ماء البئر ال يتنجَّ القول الشائع، وقال بكّل

مة لذلك بروايتني من الروايات املذكورة يف هذا ر فقط. وقد استدّل العاّلس بالتغيُّيتنجَّ

 اجملال، وهما: 

ماء »أنه قال:  ×، عن اإلمام الرضاِّماعيل بن بزيعإحممد بن  ةـ صحيح

ى يذهب الريح فينزح حّت ،ر رحيه أو طعمهأن يتغيَّ البئر واسع ال ُيفسده شيء، إاّل

 . (13)«ويطيب طعمه؛ ألّن له ماّدة

بئر ه عن سألُت»، قال: ×عن اإلمام موسى بن جعفر ،بن جعفر ـ رواية علّي

ماء وقع فيها زنبيل من عذرٍة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقني، أيصلح الوضوء 

 . (11)«: ال بأس×منها؟ قال

ة أخرى تدّل هناك روايات كثريمة بعد استدالله بهذين احلديثني: وقال العاّل

س ماء البئر مبجّرد مالقاة النجاسة. وقد ذكرها يف كتابه )مصابيح على عدم تنجُّ

 ر(. األنوا

ألنه ماء حمكوم بطهارته قبل ورود »وقال:  ،مة باالستصحابثّم متّسك العاّل

اًل باالستصحاب السامل عن معارضة االنفعال َمَع ؛النجاسة عليه فتستمّر بعده

 مبعنى أّن ماء البئر كان قبل مالقاة النجاسة طاهرًا، وبعد املالقاة نشّك ،(15)«ربالتغيُّ

ره ى يكون تغيُّإذ الفرض أنه مل يتغّير، حّت ؛على الطهارة طهارته، فنستصحب بقاءهيف 

 مانعًا من التمّسك باالستصحاب. 

 ة واالستصحاب. ك ملذهبه بالسّني قد متّسمة احلّلوبذلك يكون العاّل

وذلك لقّوة  ؛&يمة احلّليف هذه املسألة إىل جانب العاّل وحنن نرى أّن احلّق

وغري  ة القول املخالف، فهي ضعيفٌةقناع، خالفًا ألدّلأدلته، واشتماهلا على عنصر اإل

 مقنعة. وإليك توضيح املسألة: 

مة عن حممد بن إِّماعيل بن بزيع جند اإلمام ـ يف الرواية الصحيحة املتقدِّ

ر رحيه أو أن يتغيَّ ، إاّل...ال يفسده شيٌء»يقول صراحة عن ماء البئر:  ×الرضا

ما يفسد، أي لو سقط يف البئر  )شيء( كّل :اد من قوله. واملر«ألّن له ماّدة ؛..طعمه.

فهو  .وذلك ألّن للبئر مادة ؛شيء من األمور املفسدة مل يفسد ماء البئر مبجّرد املالقاة
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إذا  ، ويتحّمل املواد املفسدة، ويتغلب عليها، وال يفقد حالته الطبيعية سريعًا، إاّلواسٌع

 ،احدًا من أوصاف ماء البئر، فيفسد حينهار وكانت امللوثات من الكثرة حبيث تغيِّ

 وال جيوز استعماله. 

أّن فساد املاء الوارد يف احلديث مبعنى جناسته. وقد  بالذكردير ومن اجل

ث، وهي: )الفساد(، استعملت الروايات املرتبطة باملاء ثالث مفردات للتعبري عن التلوُّ

استعملت يف هذا احلديث. كما و)النجاسة(، و)القذارات(. أما كلمة )الفساد( فقد 

 ؛×استعملت كلمة )النجاسة( يف رواية احلسن بن صاحل الثوري عن اإلمام الصادق

. واستعملت كلمة (12)«سه شيءإذا كان املاء يف الركي كّرًا ال ينجِّ»إذ قال: 

ه املاء كّل»حيث قال:  ،×عن اإلمام الصادق ،)القذارات( يف رواية مّحاد بن عثمان

 . (90)«ى ُيعلم أنه قذرحّت ،طاهر

حبيث خيرجه عن  ،ثهواضح أّن فساد املاء وجناسته وقذارته مبعنى تلّوومن ال

ويف هذه احلالة  .أو أحدها ،طبيعته بتغيري أوصافه الثالثة من الريح واللون والطعم

تكويين، وليس مفهومًا ذهنيًا  يكون لنجاسة املاء واقعية عينية وخارجية، وهو أمٌر

 . واعتباريًا

عى على مّد بوضوٍح ضح أّن احلديث املذكور يدّلومن خالل هذا البيان اّت

ر رحيه أو يَّإذا تغ س مبجّرد مالقاة النجاسة، إاّلمة، وهو أّن ماء البئر ال يتنجَّالعاّل

 طعمه أو لونه، أي بأن يغدو فاسدًا وغري صّحي. 

 .مةبهما العاّلكان هذا توضيحًا بشأن واحٍد من احلديثني اللذين استدّل 

عن بئر  ×بن جعفر أخاه اإلمام موسى بن جعفر ـ يف هذا احلديث يسأل علّي

 . «ال بأس»: ×ماء وقع فيها زنبيل من عذرة، هل يصلح الوضوء منها؟ قال اإلمام

ر أصبح فاسدًا وجنسًا، وال يصلح للوضوء، بااللتفات إىل أّن ماء البئر إذا تغيَّو

ل قرينة على أّن مراد اإلمام هو أن وضوء يف هذا احلديث يشكِّفإن قول اإلمام جبواز ال

واب ضح من ججيوز الوضوء منه. ويتَّطاهٌر ر ماء البئر الذي يالقي النجاسة فال يتغيَّ

س مبجّرد مالقاة النجاسة؛ وذلك لعدم جواز الوضوء باملاء اإلمام أّن ماء البئر ال ينج

 . ي بوضوٍحمة احلّلمذهب العاّل النجس. وعليه فإّن هذا احلديث يدّل على
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قال بنجاسة ماء البئر مبجّرد مالقاة النجس بروايتني،  ْنَم مة: استدّلقال العاّل

 هما: 

أسأله أن يسأل  إىل رجٍل كتبُت»ـ رواية حممد بن إِّماعيل بن بزيع اليت تقول: 

عن البئر تكون يف املنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول  ×أبا احلسن الرضا

رها حتى حيّل ما الذي يطهِّ ،كالبعرة وحنوها ،من عذرة أو دم، أو يسقط فيها شيٌء

 . (91)«خبّطه يف كتابي: ينزح منها دالٌء ×عالوضوء منها للصالة؟ فوقَّ

ه عن البئر سألُت»قال:  ،×عن اإلمام موسى بن جعفر ،بن يقطني ـ رواية علّي

والدجاجة، والفأرة، أو الكلب، أو اهلّرة؟ فقال: جيزيك أن تنزح  ،تقع فيها احلمامة

 . (99)«شاء اهلل تعاىل إْن ،رهافإّن ذلك يطهِّ ؛منها دالء

سندت طهارة ماء البئر يف هذين أ: إن هؤالء العلماء قالوا: لقد &مةقال العاّل

منه، ولو كان ماء البئر طاهرًا قبل نزح الدالء ملا كان هناك  احلديثني إىل نزح دالٍء

ضح من هاتني الروايتني أّن ماء البئر معنى إلسناد الطهارة إىل نزح دالٍء منه. إذن يتَّ

 ى إذا مل يتغّير. يتنّجس باملالقاة حّت

ي عن ذلك قائاًل: إّن ما جاء يف هذين احلديثني مة احلّلثّم أجاب العاّل

 ن من نزح دالٍء من البئر ال يدّل على جناسة املاء. املذكوري

على جناسته، ال  مة: إّن األمر بنزح دالء من ماء البئر ال يدّلتوضيح كالم العاّل

حيث نرى أّن  ؛بالداللة املطابقية، وال بالداللة التضمنية، وال بالداللة االلتزامية

كامل، وليس لرفع  لنظافة بشكٍلد رعاية امن املاء جملرَّ الروايات تأمر بنزح دالٍء

إمنا عليك أن تنزح »النجاسة. كما نرى يف مورد سقوط )السام أبرص( تقول الرواية: 

سائلة، فال تكون ميتته  وذلك ألّن السام أبرص ليس له نفٌس ؛(93)«منها سبع دالء

حصل لت ؛سبع دالء نزحث املاء قلياًل ورد األمر با كان يؤدي إىل تلوُّمّل جنسة، ولكْن

سألت أبا عبد »القائل:  ×النظافة الكاملة للماء. وكذلك حديث اإلمام الصادق

قال: وسألته عن الطري والدجاجة تقع  .عن الفأرة تقع يف البئر؟ قال: سبع دالء.. ×اهلل

يأمر بنزح سبع دالء من ماء البئر يف هذا  ×اإلمامف. (94)«يف البئر؟ قال: سبع دالء

الوقت نفسه بعدم جناسة الثياب الساقطة فيه، وحيكم  مع ذلك حيكم يفو ،احلديث
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بوضوح على أن األمر بنزح سبع دالء من املاء  أيضًا بصّحة الوضوء منه. وهذا يدّل

ضح أّن األمر بنزح الدالء ـ كما توّصل وليس الطهارة. وبذلك يّت ،للنظافة مراعاٌة

 مة ـ ال يدّل على جناسة ماء البئر. العاّل

رها حتى حيّل ما الذي يطهِّ»مة: إذن هناك روايتان، إحداهما تسأل: ثّم قال العاّل

رها إن شاء اهلل ينزح منها دالء، فإّن ذلك يطهِّ»أخرى جتيب:  ، وروايٌة«الوضوء منها؟

: أن يراد بالتطهري هنا املعنى األولقًا: يوجد هنا احتماالن: ي معلِّثّم قال احلّل .«تعاىل

هو الطهارة، ففي هذه الصورة جيب القول: إّن مراد االصطالحي والشرعي، الذي 

ر مبالقاة النجاسة، وعندها جيب أن ُينزح اإلمام يف كلتا الروايتني ماء البئر الذي تغيَّ

ويف هذه الصورة تستند طهارة املاء إىل نزح البئر.  .رى يزول التغيُّمن الدالء حّت منه عدٌد

تطهري معناه اللغوي، أي النظافة. وعندها أن يكون املراد من ال :واالحتمال الثاني

ر ماء البئر مبالقاة النجاسة، فعندها يكون األمر ناظرًا إىل عدم تغيُّ ×يكون اإلمام

قليل من النجاسة يلّوث ماء  ألّن سقوط مقداٍر؛ (95)بنزح دالء من البئر لتنظيف ماء البئر

 منه.  البئر، ويطهر بنزح دالٍء

 من االلتفات إىل مسألتني:  ،مةلتوضيح وتأييد كالم العاّل ؛هنا دَُّب وال

بهما  ل من هذين احلديثني املذكورين اللذين استدّل: إّن احلديث األّواألوىل

أخرى  ، ومن جهٍة×عن اإلمام الرضا ،عن حممد بن إِّماعيل بن بزيع املخالف مروّي

خر الذي استند إليه هو الذي يروي احلديث اآل افإن حممد بن إِّماعيل بن بزيع هذ

أن  إاّل ،ماء البئر واسع، ال يفسده شيٌء»إذ يقول:  ؛×مة، ورواه عن اإلمام الرضاالعاّل

. ومن غري املمكن أن يروي راٍو واحد عن إمام «ألّن له ماّدة ؛يتغّير رحيه أو طعمه...

بني مة بشأن معنى التطهري رفع التعارض بيان العاّل واحد حديثني متعارضني. ولكّن

وذلك ألّن إحدى الروايتني تقول: إّن ماء البئر ال يتنّجس مبالقاة  ؛هذين احلديثني

إذا تغري املاء  :ر. وتقول الرواية الثانية، بناًء على االحتمال األولإذا تغيَّ النجاسة، إاّل

إّن ماء البئر الذي  :وبناء على االحتمال الثاني ؛ى يرتفع التغّيروجب نزح دالء منه حّت

يف  مبالغًة؛ جيب نزح دالء منه س، ولكْنمل يتنجَّ ر، وإْنالقى النجاسة ومل يتغيَّ

ضح عدم وجود تعارض بني هاتني الروايتني املرويتني عن حممد بن النظافة. وبهذا يتَّ

 . ×عن اإلمام الرضا ،إِّماعيل بن بزيع
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 ،«ينزح منها دالء»إليهما املخالف: : جاء يف كلتا الروايتني اللتني استند الثانية

الذي ف، أّن عدد الدالء موكول إىل املكلَّ دون حتديٍد لعدد الدالء. وهذا يدّل بوضوٍح

ّن حتديد عدد الدالء من أر. كما ى يزول التغيُّن عليه نزح مقدار من الدالء حّتيتعيَّ

املوجود يف البئر، ف على مقدار املاء ألّن هذا التحديد يتوقَّ ؛اإلمام ليس صحيحًا

من و .لدالءاىل حتديد عدد إن ان الروايتامن هنا مل تذهب هات .ف على حجم البئرويتوقَّ

من و .ددون التعبُّ ،د التمثيلأن يكون العدد املذكور يف بعض الروايات جملرَّ دَُّب هنا ال

والكلب والسنور عشرون، أو ثالثون، أو أربعون دلوًا، »هنا جاء يف بعض الروايات: 

. وعليه لن يتعارض ذلك مع الرواية القائلة بنزح سبع دالء لسقوط السنور يف (93)«وشبهه

منهما مرادًا حبرفيته، وإّن عدد الدالء  د يف كلٍّإذ ال يكون عدد الدالء احملدَّ ؛(91)البئر

 ى يزول التغّير. ف، حّتمرتوك إىل املكلَّ

رّد القول الذي كان سائدًا بني الفقهاء  &يمة احلّلضح حتى اآلن أّن العاّلاتَّ

 .س مبالقاة النجسإّن ماء البئر ال يتنجَّ :وقال ،ومهيمنًا على املناخ الفقهي واالجتهادي

 ،حيث له مادة ؛وكان من أدلته حديث حممد بن إِّماعيل بن بزيع القائل: إّن ماء البئر

حلكم. وقد استدّل العالمة ففي هذا احلديث ذكر مالك ا .س مبجّرد املالقاةال يتنجَّ

مبالك احلكم ألمكنه  بهذا احلديث، دون مالكه. يف حني إذا أراد الفقيه أن يستدّل

أن جيعل هذا املالك املذكور يف هذا احلديث أساسًا الستدالله، ويستنبط ما يتفّرع 

  ل االجتهاد املغلق.مقابيه باالجتهاد املفتوح يف عليه من األحكام. وهذا هو ما نسّم

س ماء البئر مبالقاة النجاسة مني بشأن تنجُّم أن ذكرنا اجتهاد املتقدِّوقد تقدَّ

 .كنموذج لالجتهاد املغلق

 مقابلما يلي نستعرض يف ذات هذه املسألة منوذجًا عن االجتهاد املفتوح يف  ويف

باالستناد إىل رواية حممد بن إِّماعيل بن بزيع، الذي يالحظ فيه  ،االجتهاد املغلق

 ة للحكم. مالك احلكم املذكور يف احلديث بوصفه عّل

 

تقّدم أن ذكرنا أّن حممد بن إِّماعيل بن بزيع روى يف الصحيح عن اإلمام 

أن يتغّير رحيه أو طعمه، فينزح  إاّل ،ماء البئر واسع ال يفسده شيٌء»أنه قال:  ×الرضا
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 . (95)«حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ ألّن له مادة

إّن الذي يدرس هذه الرواية يف ضوء االجتهاد املفتوح، ويتخذ من مالك احلكم 

املذكور يف نّص احلديث قاعدة الستنباطه، ويدرك الروح املهيمنة على مجيع فروع 

 : التاليةألمور املسألة، ميكنه الوصول إىل ا

: األوىل :أّن ملاء البئر حالتني « ال ُيفسده شيء إال أن يتغّير...»ـ يفهم من عبارة 

: واألخرى ؛احلالة اليت يكون فيها املاء صاحلًا وصّحيًا، وهي حالته الطبيعية واألصلية

غري أصلية وطارئة على  احلالة اليت يكون فيها املاء فاسدًا وغري صّحي، وهي حالٌة

 بفعل األمور امللّوثة اليت تالقي ماء البئر من خارجه.  ؛املاء

ـ يفهم من هذه العبارة أّن ماء البئر ال يفسد مبجّرد مالقاة النجاسة، سواء 

ر رحيه أو وهي الفساد بتغيُّ ،أكان قلياًل أم كثريًا. وإمنا يفسد يف حالة واحدة فقط

 به. طعمه، وعندها جيب جتّن

رت عنه هذه الرواية، وجناسته كما هو وراد يف رواية ـ إّن فساد املاء الذي عبَّ

، ناظرة إىل (30)رت عنها رواية مّحاد بن عثمان، وقذارته اليت عبَّ(92)احلسن بن صاحل

ريه الطعم ة، ويغدو َكوهو تلّوث املاء حبيث خيرجه عن حالته الطبيعّي ،معنى واحد

 والرائحة. 

 ر رحيه أو طعمه( الواردة يف احلديث أّن النجاسة أمٌرن عبارة )يتغيَّضح مـ يّت

وحاسة الذوق. وعليه  كننا أن ندركه ونستشعره حباسة الشّممادي وحمسوس، مي

د أمٍر اعتباري ووضعي، خارجية وتكوينية، وليست جمرَّ ةتكون لنجاسة املاء حقيق

 وغري حمسوس. 

طبيعة احلال ال بتكويين وحقيقة خارجية فـ حيث ثبت أّن جناسة املاء أمر 

ميكن أن تكون حكمًا شرعيًا، بل هي وجود خارجي يقع موضوعًا للحكم 

ل بوجوب اجتنابه. وعليه من غري الصحيح القول: إّن النجاسة حكم الشرعي املتمثِّ

 وضعي واعتباري، حيصل باعتبار من الشارع. 

ـ اليت  يعي أن تكون طهارة املاءمن الطبفـ ملا كانت النجاسة حقيقة خارجية 

وتكوينّية، وهي النظافة. وعليه من غري الصحيح أن يقال:  هي ضّدها ـ حقيقًة حّسية

م من الشارع، كما توهَّ إّن طهارة املاء حكم وضعي واعتباري، حيصل باعتباٍر
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 بعضهم. 

 منفمن الطهارة والنجاسة حقيقة خارجية وواقعية تكوينية  ـ ملا كان لكلٍّ

الطبيعي أن تطلق مفردة الطهارة والنجاسة املستعملة يف الروايات على هذه احلقيقة 

وإّن  .هلاتني الكلمتني وإّن هذه احلقيقة التكوينية هي املعنى اللغوّي .التكوينية

قال من أّن النجاسة اكتسبت الشارع مل يأِت هلما مبعنًى جديد. وعليه فإننا نرفض ما ُي

 . (31)يدًا باسم احلقيقة الشرعيةيف الشرع مفهومًا جد

اء البئر مأّن  «أن يتغّير رحيه أو طعمه... ال يفسده شيء إاّل»ـ يفهم من عبارة: 

حيتوي على نسبة من التلوث  ،ى قبل تغّير رحيه وطعمهالذي تلقى فيه املواد امللّوثة، حّت

وكما أّن املنظمات واملؤسسات الصحية ترى لتلوث البيئة  .وميكن حتّملها ،ضئيلة

نها قد تكون حمتملة أحيانًا، جند الشارع يف هذه أدرجات ونسب عالية ومنخفضة، و

إذ يقول: ماء البئر إذا تغّير وفسد فإنه جنس وجيب  ؛ث املاءبًا لتلّوَسالرواية يثبت ِن

 يؤدِّ إىل تغّيره فلن يكون املاء جنسًا، ث مقدارًا ضئياًل ملاجتنابه، وأما إذا بلغ التلّو

الشارع يف هذه احلالة برعاية أقصى درجات شروط  ومع ذلك يهتّم ،وجيوز استعماله

ات ى ال تسقط فيه الذّرحّت ،مغلق من هنا يأمر الشارع حبفظ املاء يف وعاٍء .السالمة

 ق يف اهلواء. والغبار املعّل

الواردة يف  « أن يتغّير رحيه أو طعمه...ال يفسده شيء إال»ـ يفهم من عبارة: 

احلديث أّن ماء البئر إذا فسد مبالقاة بعض املواد فإنه سيكون جنسًا، حتى إذا 

من أوراق الشجر، أو  يف األصل، كما لو ألقي يف البئر مقداٌر كانت تلك املواد طاهرًة

ففي هذه احلالة  مّدة فتغّير رحيه وطعمه. وبقيت ،من قبيل: الوزغ والعقرب ،شراتاحل

وقد تقّدم أّن الفاسد والنجس  .يكون املاء فاسدًا، والفاسد يعين العفن وغري الصحي

وعليه يكون هذا املاء فاسدًا وجنسًا وقذرًا،  .والقذر الوارد يف الروايات مبعنى واحد

الشارع ّن أوذكرنا أيضًا أّن كلمة )النجس( باقية على معناها اللغوي، و .ثه ملوَّأي إَن

ما استعملت كلمة النجس والنجاسة وكّل .مل يتصّرف فيها، ومل يعترب هلا معنًى جديدًا

عّبرت عن واقعية تكوينية وحقيقة خارجية، وليس مفهومًا اعتباريًا. ويف هذه احلالة 

يت الشّم والذوق فإّن احلقيقة اخلارجية اليت ميكن لنا أن نلمسها ونستشعرها حباّس

ت إىل تغّير املواد اليت أّد ء امللّوث والعفن وغري الصحي جنٌس. وإّن كوَنهي أّن هذا املا
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ى بعد ل دلياًل على بقائها على الطهارة حّتاملاء وفساده كانت طاهرة قبل ذلك ال يشكِّ

وأصبحت  ،بسبب التفاعالت الكيميائية ؛رت ماهيتهاذلك؛ ألنها قد استحالت، وتغيَّ

ل الذي يتناوله اإلنسان يكون طاهرًا أواًل، ثم يتحوَّ فاسدة. كما أّن الطعام والشراب

ا خيرج على شكل البول والغائط فاسدًا وجنسًا. منه مّم بعد اهلضم، ويغدو مقداٌر

وعليه فبحكم هذه الرواية املذكورة واملوافقة لالعتبارات العقلية يكون ماء البئر 

وذلك  ؛كانت طاهرة يف أصلهاحتى إذا  ،ر وفسد بفعل املواد اخلارجيةجنسًا إذا تغيَّ

 ل على حالتها الراهنة، وليس على ما كانت يف األصل. ألّن املعوَّ

يثبت  «ال ينّجسه شيء»بداًل من  «ال يفسده شيء»ـ إّن استعمال الرواية لعبارة 

ث فيه املستوى املسموح، س ما مل يفسد، مبعنى أنه ال يتجاوز التلوُّأّن ماء البئر ال يتنجَّ

 استعماله جائزًا.  ويكون

ويرى مالك احلكم معّواًل يف ممارسة  ،إّن الفقيه الذي ينتهج االجتهاد املفتوح

يستنبط من هذا احلديث أّن هذا احلكم ـ وهو أّن املاء ال يتنّجس  ،العملية االجتهادية

ى يفسد ـ ال خيتص مباء البئر، وإمنا يسري إىل كّل ماء، سواء أكان يف بئر أم نهر حّت

ألّن وعاء املاء جمرد  ؛وكاء أم كوز أم سائر األواني، وسواء أكان كثريًا أم قلياًل أم

ى يفسد وال يغدو إذن كّل ماء ال ينجس حّت .ظرف له، وأما ماهية املاء فهي واحدة

وذلك ألّن هذه الرواية ذكرت أّن علة التنّجس هي تغّير الريح أو الطعم.  ؛صّحيًا

ر ويفسد. وعليه إذا سقطت قطرة بول أنه لن ينجس حتى يتغيَّ والنتيجة املرتتبة على ذلك

ألنه ال ينفعل بهذه  ؛رتات من املاء الصّحي ال يكون جنسًاييف إناء حيتوي على عشرة ل

به. إّن الرواية ر طعمه أو رحيه، وال جيب جتنُّوال يتغيَّ ،وال يفسد ،القطرة من البول

ى يتغّير مبا هو ماء، ال مبا هو ماء بئر. يف حّت تت للماء وصف عدم التنّجسبمة أثاملتقدِّ

هذا االجتهاد ُيعترب مالك احلكم املذكور يف احلديث أصاًل وقاعدة مبنائية، يدور 

رتات ال يوجد مالك وجوب ياحلكم مدارها وجودًا وعدمًا. ويف مثال املاء البالغ عشرة ل

 ه عن رجٍلرواية القائلة: سألُتوإّن ال .وهو الفساد، فال وجود لوجوب االجتناب ،اجتنابه

فصار بعض ذلك الدم قطرًا صغارًا، فأصاب إناءه، هل يصلح له  ،رعف فامتخط

يف هذا  مندرجٌة (39)«مل يكن شيئًا يستبني يف املاء فال بأس إْن»الوضوء منه؟ فقال: 

وحيث  ر طعمه ورحيه، فال تفسده،ة يف إناء املاء ال تغيِّكألّن ذّرة الدم املستهل ؛طاراإل
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 ال تفسده ال يكون جنسًا، وميكن الوضوء منه. 

فحضرت  ،له يف حائٍط ×مع أبي عبد اهلل وكذلك الرواية القائلة: كنُت

فنزح دلوًا للوضوء من ركّي له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ  ،الصالة

ألّن العذرة اليابسة  ؛. فإنها تندرج يف هذا السياق أيضًا(33)أ بالباقي]أمال[ رأسه، وتوّض

من ماء الدلو ال تفسد ماء الدلو، وحيث ال تفسده ال  اليت يبادر إىل إخراجها مع مقداٍر

 يكون جنسًا، وميكن الوضوء منه. 

رت عن تلك العلة ة عدم جناسة ماء البئر، وعبَّـ إّن هذه الرواية ذكرت عّل

مبجّرد مالقاة النجاسة. وبذلك ندرك  ، فما دامت له ماّدة ال ينجس«ألّن له ماّدة»بقوهلا: 

ما يقوم على أمر د، وإّنأّن عدم تنّجس ماء البئر مبالقاة النّجاسة ال يقوم على التعبُّ

وإّن هذه الرواية تريد  .إىل سالمة املاء من الناحية الصحية طبيعي وتكويين، وهو ناظٌر

املسموح  فيه قد جتاوزت احلدَّث أن تقول: إّن ماء البئر ما مل يفسد ال تكون نسبة التلوُّ

س ماء البئر مبالقاة النجاسة كانت قائمة به، وعليه جيوز استعماله. ولو أّن عدم تنجُّ

د، ويكون ة لغوًا؛ ألّن احلاكم يف هذه احلالة هو التعبُّعلى التعّبد لكان ذكر العّل

 وخمالفًا لقواعد البالغة. ، ة لغوًاإقحام العّل

وجوب البحث عن العلة يف مسألة على ل دلياًل ة هنا ُيشكِّوعليه فإّن ذكر العّل

من هنا علينا أن نكشف عن العلة الطبيعية لطهارة املاء أو  .الطهارة والنجاسة املائية

علينا إلقاء األصول، »أنه قال يف حديث معروف:  ×جناسته. روي عن اإلمام الصادق

هذه الرواية تأمرنا بالسعي العلمي . إّن (34)«عوا، أو وعليكم التفريعوعليكم أن تفرِّ

س هلا األئمة الستخراج األحكام الفرعية يف ضوء القواعد واألصول العامة اليت يؤسِّ

لوا أنفسهم ببيان مجيع اجلزئيات ع من األئمة أن يتكّف، وال نتوّق^األطهار

يف رواية ابن بزيع هو أّن ماء  ×سه اإلمام الرضاواملصاديق. وإّن األصل العام الذي أسَّ

ب على ما يالقيه من النجاسة، ولذلك فإنه ال البئر إذ كان مشتماًل على ماّدة فإنه يتغلَّ

 هو أّن كّل يفسد وال يتنّجس. وإّن احلكم الفرعي الذي نستنبطه من هذا األصل العاّم

ملذكورة. إّن الفقيه الذي ة اد، بل للعّليتغلب على النجاسة ال يتنّجس، ال ألجل التعبُّ ماٍء

ة املذكورة يف رواية ابن بزيع أّن احلاكم على يعتمد مالك احلكم يفهم من العّل

ف على العلل الطبيعية والتكوينية د، بل جيب التعرُّالطهارة والنجاسة ليس هو التعبُّ
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 للطهارة والنجاسة، وترتيب األثر عليها. 

الواردة يف الرواية تثبت قانون غلبة  «ه ماّدةألّن ل .؛ال يفسده شيء..»ـ إّن عبارة 

 .املاء على النجاسة

 .تفهم قانون غلبة النجاسة على املاء «أن يتغّير رحيه أو طعمه إاّل»وإّن عبارة 

س وال أّن ماء البئر ال يتنّج «ألّن له ماّدة ؛..ال يفسده شيء.»ضح من عبارة ويّت

الطبيعية لذلك هي أّن له مادة، وأنه يف زيادة ّن العلة أيفسد مبجّرد مالقاة النجاسة، و

وما مل  .ب على النجاسة والفسادّن هذه الزيادة هي اليت جتعل ماء البئر يتغلَّأمستمرة، و

 املسموح، وعليه جيوز استعماله بطبيعة احلال.  ث فيه احلّديفسد ال يتجاوز التلوُّ

النجاسة الساقطة يف البئر إذا  أّن «أن يتغّير رحيه أو طعمه إاّل»ويتَّضح من عبارة 

والعلة الطبيعية لذلك هو أّن  .ب على ماء البئر فإنها تفسدهبلغت من الكثرة حبيث تتغلَّ

املسموح، فال يكون صّحيًا، فال جيوز استعماله. ثم  الفساد والتلّوث قد جتاوز احلّد

نجاسة إذا . ومراده أّن ال«فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه»قال احلديث: 

تغلبت على ماء البئر ميكن حتويل الغلبة عليها ملاء البئر، واستبدال املاء الصحي بغري 

ى حيل املاء اجلديد الصحي وذلك من خالل نزح املاء والدالء من البئر حّت ،الصحي

حمل املاء القديم الفاسد، وعندها ستكون الغلبة للماء الصحي على املاء الفاسد 

 والنجس. 

يف ضوء هذا البيان أّن غلبة ماء البئر على النجاسة هي العلة الطبيعية ضح اّت

لسالمة ماء البئر وطهارته، وأّن قانون غلبة النجاسة على ماء البئر هي العلة الطبيعية 

 لفساد وتنّجس ماء البئر. 

ضح أيضًا أّن صرف اتصال ماء البئر مبصادر املياه اجلوفية ليست هي العلة واّت

ّن العلة هي الزيادة املستمّرة ملاء البئر، وبالتالي غلبة ماء البئر إيف عدم تنّجس املاء، بل 

 على النجاسة. 

 

اإلشارة  ْتمتَّ قد ،املاءإّن قانون غلبة املاء على النجاسة، وغلبة النجاسة على 

وعليه  .حت به الكثري من الرواياتكما صرَّ .ه يف رواية حممد بن إِّماعيل بن بزيعإلي
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 .رئيس ومبنائي ضح أّن قانون الغلبة قانوٌنيّت

 ما يلي نشري إىل بعض الروايات املشتملة على هذا القانون:  ويف

ما غلب املاء كّل»فيه:  قال ×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية حريز بن عبد اهلل

أ منه ر املاء وتغّير الطعم فال تتوّضفإذا تغيَّ، على ريح اجليفة فتوضأ من املاء واشرب

 . (35)«وال تشرب

وقد ذكرت هذه الرواية قانون غلبة املاء على النجاسة وغلبة النجاسة على املاء 

 معًا. 

ُسئل عن املاء النقيع إنه »اليت تقول:  ،×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية أبي بصري

 .مل تغّيره أبواهلا فتوضأ منه تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغّير املاء فال تتوضأ منه، وإْن

ّن الدم الذي يسقط يف املاء إذا كان إ. أي (33)«وكذلك الدم إذا سال يف املاء وأشباهه

ب املاء على إذا تغلَّر املاء كان املاء جنسًا، ومل يصّح الوضوء منه، وأما هو الغالب وغيَّ

 الدم واستهلكه فال يكون جنسًا، وكان الوضوء منه صحيحًا. 

ثت عن وقد ذكرت هذه الرواية قانون الغلبة يف كال اجلانبني أيضًا، فتحدَّ

 أخرى.  ، وعن غلبة النجاسة تارًةغلبة املاء تارًة

ل رجل أس»اليت جاء فيها:  ،×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية عبد اهلل بن سنان

كان املاء  : إْن×أتوه وفيه جيفة؟ فقال عن غديٍر ،وأنا حاضٌر ،×أبا عبد اهلل

 . (31)«أقاهرًا وال توجد منه الريح فتوّض

وقد ذكر قانون غلبة املاء على النجاسة يف منطوق هذه الرواية، وأما قانون 

ب على  يتغلَّأي إّن املاء إذا مل، ل إليه من مفهومهاغلبة النجاسة على املاء فنتوصَّ

 وأصبح فاسدًا، فال تستعمله.  ،النجاسة، واكتسب رائحة اجليفة

سألت أبا »اليت جاء فيها:  ،×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية العالء بن فضيل

 . (35)«إذا غلب لوُن املاء لوَن البول ،عن احلياض ُيبال فيها؟ قال: ال بأس ×عبد اهلل

، وأّما قانون غلبة املاء على النجاسة صراحًةوقد ذكرت هذه الرواية قانون غلبة 

أي إذا مل تكن الغلبة للون املاء على لون  ،النجاسة على املاء فُيدرك من مفهومها

 البول، بل كانت الغلبة للون البول، كان املاء فاسدًا، وحظر استعماله. 

باملاء سألته عن الرجل ميّر »قال فيها:  ،×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية ِّماعة
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؟ قال: إذا كان الننت الغالب على املاء فال تتوضأ وال ْتَنتة قد أنَتداّبة مي وفيه

 . (32)«تشرب

، وأما قانون وقد ذكر يف هذه الرواية قانون غلبة النجاسة على املاء صراحًة

أي إذا مل يغلب ريح امليتة على ، ل إليه من خالل املفهومغلبة املاء على النجاسة فنتوصَّ

 ء، ومل يفسد املاء، فيمكن الوضوء منه وشربه. املا

إذا كان املاء أكثر من »أنه قال:  ،×عن اإلمام حممد الباقر ،ـ رواية زرارة

تغلب على ريح  أن جييء له ريٌح تفّسخ فيه أو مل يتفّسخ، إاّل ،مل ينّجسه شيٌء (40)راوية

 . (41)«املاء

وأما قانون ، املاء صراحًة ذكر يف هذه الرواية قانون غلبة النجاسة علىوقد 

أي إّن رائحة امليتة إذا مل تغلب املاء  ،ل إليه من مفهومهاغلبة املاء على النجاسة فيتوصَّ

 مل يكن املاء فاسدًا أو جنسًا. 

جئَت تسألين »قال فيها:  ،×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية شهاب بن عبد رّبه

أ من : توّض×و ال؟ قال: نعم. قالعن الغدير يكون يف جانبه اجليفة، أتوضأ منه أ

 . (49)«ما غلب كثرة املاء فهو طاهٌرأن يغلب املاَء الريُح فيننت... وكّل اجلانب اآلخر، إاّل

ثت تارة عن غلبة وقد ذكرت هذه الرواية قانون الغلبة يف كال اجلانبني، فتحدَّ

  ثت تارة أخرى عن غلبة املاء على النجاسة.النجاسة على املاء، وحتدَّ

إنه سأل أبا عبد »جاء فيها:  ،×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية هشام بن سامل

عن الّسطح ُيبال عليه، فتصيبه السماء فيِكُف، فيصيب الثوب؟ فقال: ال  ×اهلل

 . (43)«بأس به، ما أصابه من املاء أكثر

 ضت هذه الرواية لقانون غلبة املاء على النجاسة. وقد تعرَّ

دخلت »قال فيها:  ،×عن اإلمام الصادق ،النعمان األحولـ رواية حممد بن 

فقلت: ُجعلت فداك، الرجل يستنجي فيقع ثوبه يف املاء الذي  ...×على أبي عبد اهلل

َوتدري ِلَم صار ال بأس به؟ قلت: ال يستنجي به؟ فقال: ال بأس به، فسكت، فقال: َأ

 . (44)«، فقال: إّن املاء أكثر من القذرواهلِل

 هذه الرواية قانون غلبة املاء على النجاسة.  وقد ذكرت

نت قانون غلبة املاء على النجاسة، أو قانون كانت هذه بعض الروايات اليت بيَّ
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 واحد.  غلبة النجاسة على املاء، أو كالهما يف موضٍع

 ة: التاليإّن الفقيه الذي ينتهج االجتهاد املفتوح يستنبط من هذه الروايات األمور 

 

ألّن  ؛كلما تغلب املاء على النجاسة كان سبب عدم تنّجس املاء أمرًا تكوينيًا

ّن تلوثه ال يتجاوز احلّد إو .املاء الذي يتغّلب على النجاسة ُيحفظ من الفساد تكوينًا

وإّن لطهارة مثل هذا  .املسموح به، ولذلك ال يكون جنسًا، وليس من الواجب اجتنابه

 املاء واقعية وحقيقة خارجية. 

 

ألّن ؛ ما تغلبت النجاسة على املاء كان سبب تنّجس املاء أمرًا تكوينيًاكّل

 ث حينها أكثر من احلّدذا تغّلبت على املاء سيفسد تكوينًا، ويكون التلوُّإالنجاسة 

والقذر له حتقق  .وهو القذر ،للغويمن هنا سيكون جنسًا باملعنى او ،املسموح به

 رعاية للنظافة والقواعد الصحية.  ؛خارجي، وجيب اجتناب القذر

 

ب املاء على النجاسة، حيث تتوفر عندما تتغّلب النجاسة على املاء، وعندما يتغّل

د يف البني، بل إّن وجود احلكم العلة التكوينية ومالك احلكم، ال يكون هناك تعبُّ

ّن املاء الذي تغلب على النجاسة وحافظ على أوعدمه تابع لوجود املالك وعدمه، مبعنى 

وهذه علة  .بسبب بقائه ساملًا وصاحلًا للشرب ؛سالمته يكون استعماله جائزًا

 ؛بهب النجاسة على املاء ويفسد جيب اجتناتكوينية، وليس للتعّبد. وكذلك عندما تتغلَّ

دًا. ويف ال تعبُّ ،بسبب الفساد، الذي هو أمر تكويين، فيثبت احلكم تكوينًا

قة بطهارة ماء املطر وماء االستنجاء ذكرت لطهارة ماء املطر الذي املتعلِّ و  تنيالرواي

ة تكوينية، وهي كثرة عّل، يهطل على موضع البول، وكذلك طهارة ماء االستنجاء

وبالتالي فإّن هذا املاء  ،بالقياس إىل املقدار القليل من البولماء املطر وماء االستنجاء 
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د ولو كان األمر هنا مستندًا إىل التعبُّ .ويستهلك فيه األكثر سيتغلب على البول األقّل

ما يتعلق مبسألة  ة التكوينية. من هنا جيب القول: يفر لذكر العّلملا كان هناك مربِّ

 د. بُّطهارة املاء وجناسته ال جمال للتع

 

 ملا كانت غلبة املاء على النجاسة علة تكوينية لطهارة املاء سيكون املاء األقّل

ألّن وجود طهارة املاء وعدمها تابع  ؛واملاء البالغ كّرًا يف هذا احلكم سواًء من الكّر

على النجاسة  من الكّر ب املاء األقّلوعليه إذا تغّل .تها التكوينيةلوجود وعدم عّل

يكون قد توفر على العلة التكوينية للطهارة، فتكون الطهارة املعلولة هلا حاصلة 

بديهي أّن الطهارة مبعنى النظافة أمر تكويين، له حتقق من الللماء بطبيعة احلال. و

إال يف  ًا أبدًا، حبيث ال يكون له وجوٌدخارجي، وليس أمرًا اعتباريًا وحكمًا وضعّي

 واعتبار املعترب.  عامل الذهن،

 

املرتبطة بطهارة ماء املطر وماء االستنجاء أّن طهارة ماء  و  تنيضح من الرواييّت

قائمة  ،ث بالبول، وكذلك طهارة ماء االستنجاءاملطر الذي يهطل على السطح امللوَّ

ألّن ؛ ع املياهوهو قانون عام ينطبق على مجيع أنوا، على قانون غلبة املاء على النجاسة

ما أصابه من املاء » :هاتني الروايتني صرحيتان يف أّن علة طهارة املاء هي الكثرة

. وعليه فإّن هذا احلكم مل يثبت ملاء املطر وماء «إّن املاء أكثر من القذر»، و«أكثر

ما إذ ليس هناك  ؛دوعلى خالف العمومات وإطالقات أدلة التعبُّ ،االستنجاء استثناًء

د، بل يف مورد هذين املاءين يكون احلاكم هو قانون غلبة املاء موارد التعبُّ صخيصِّ

 على النجاسة. 

 

املرتبطة بطهارة ماء املطر وماء االستنجاء أّن املاء  و  تنيضح من الرواييّت
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؛ ألّن ةس مبجّرد مالقاة النجاسب على النجاسة لن يتنجَّ( إذا تغلَّمن الكّر القليل )األقّل

، وإذا كان احلكم قائمًا على تنجس املاء من ماء املطر وماء االستنجاء قليٌل كالًّ

القليل مبجّرد املالقاة لوجب أن يتنّجس ماء املطر وماء االستنجاء، وهذا ما ال يلتزم به 

 فقيه.  أيُّ

 

تغّير  إن»، و«كلما غلب املاء على ريح اجليفة فتوضأ...»إّن عبارات من قبيل: 

إذا كان »، و«كان املاء قاهرًا ال يوجد منه الريح فتوضأ... إن»، و«املاء فال تتوضأ...

اليت تقّدم  ،«كلما غلبت كثرة املاء فهو طاهر»، و«الننت الغالب على املاء فال تتوضأ...

ىل مل تنظر إمن املاء والنجاسة،  ذكرها يف الروايات السابقة، وقانون الغلبة يف كلٍّ

سواء أكان  ،فالغلبة إذا كانت للماء على النجاسة ثبتت له الطهارة .من املاء خاّصنوٍع 

سواء  ،فهو إذا ثبت ثبت يف مجيع املوارد .فكثريًا أم قلياًل؛ ألنه أثر تكويين ال يتخلَّ

 يف ذلك املاء القليل واملاء الكثري. 

 .تشمل مجيع أقسام املاء إّن كلمة )املاء( الواردة يف هذه الروايات مطلقة، فهي

جلنس املاء وطبيعته،  ثابٌت الروايات هذه يف النجاسةبة جلانب املاء على َلوإّن قانون الَغ

كوز، يف  مسواء أكان قلياًل أم كثريًا، نهرًا أم حوضًا، وسواء أكان يف حفرة أ

ّن إق باجلنس، وحيث ألّن وصف الغلبة متعلِّ ؛حمصورًا يف قدح موسواء أكان حبرًا أ

وهكذا األمر بالنسبة . الغلبة وصف تكويين إذا ثبت لكّل ماء ترك أثره التكويين

 إىل غلبة النجاسة على املاء. 

وما  على إطالقه، وهو يشمل الكّر ضح أّن لفظ )املاء( يف هذه الروايات باٍقاتَّ

على النجاسة فسوف يتغلب على  من الكّر . وعليه إذا تغلب املاء األقّلهو دون الكّر

. وأساسًا من غري النجاسة، فيكون طاهرًا. وإّن هذا احلكم ال خيتّص مباء الكّر

ي البالغ عشرة ن حيكم اإلسالم ـ الذي هو دين الفطرة ـ بنجاسة املاء الصّحأاملعقول 

ذارة، وال ألن النجاسة تعين الق ؛ملالقاة قطرة بول تستهلك فيه وال يبقى هلا أثٌر ؛رتاتيل

ب على النجاسة قذارة. وإّن رواية حممد بن إِّماعيل ميكن تسمية املاء القليل إذا تغلَّ
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 م ذكرها تشمل هذا املورد أيضًا. بن بزيع اليت تقدّّ

 

إىل االعتقاد بتنّجس املاء القليل مبجّرد مالقاة  &حيث ذهب صاحب احلدائق

إذا تغلب املاء على »النجاسة، فقد محل إطالق كلمة )املاء( يف الروايات القائلة: 

إذ قال ما  ؛على املوارد اليت يكون فيها املاء قدر كّر أو أكثر «النجاسة ال يتنجس

ويف الغالب  ،(، و)احلوض(معناه: ملا كان الوارد يف بعض هذه الروايات لفظ )الغدير

فإننا حنمل سائر الروايات األخرى  ،أو أكثر تكون سعة الغدير واحلوض قدر كرٍّ

اليت مل تذكر لفظ )الغدير( و)احلوض( على ما يكون مقداره كّرًا وأكثر. وعليه 

دون أن ينفعل بها. وأما إذا كان املاء  ،الذي يكون طاهرًا رغم مالقاة النجاسةهو ف

 .مل ينفعل بها ى وإْنالكّر فإنه إذا القى النجاسة ينجس، حّتأقّل من 

ما جعل مناطًا يف مثل املاء إّن التغّير وعدمه إّن»: هونّص عبارة صاحب احلدائق و

 كثر ر املاء وإْنَيف وأبوال الّدواب وحنوهما مما يغيِّضًا لنجاسة اجِلالذي يكون معرَّ

فضاًل عن كّر  ،عن كروٍر غالبًا، كمياه الغدران واحليضان حنوهما مما ال ينفّك

ما هو من حيث الكثرة املانعة من االنفعال ر مناطًا هناك إّنعلمنا أن جعل التغيُّ .غالبًا..

بالتغّير، دون تلك املياه القليلة اليت تنفعل  غري القابلة للنجاسة إاّل ،مبجّرد املالقاة

 . (45)«النفعاهلا مبا دونه ؛ملالقاة، فال حيتاج فيها إىل ذلك املناط املذكورمبجّرد ا

وذلك لألدلة  ؛إال أّن هذا الكالم من صاحب احلدائق ال ميكن قبوله حباٍل

 ية: تالال

واليت حتّدثت عن قانون غلبة املاء  ،مل تذكر أيٌّ من الروايات السابقةل: األّو

ب على النجاسة ومل تشرتط يف طهارة املاء الذي يتغّل، شيئًا عن الكّر ،على النجاسة

وعليه لن يكون حلمل إطالق )املاء( يف هذه الروايات على  .أن يكون كّرًا أو أكثر

 املوارد اليت يبلغ فيها املاء كّرًا وأكثر وجٌه مقبول. 

إّن كلمة الغدير واحلوض الواردين يف بعض هذه الروايات ال يبلغان الثاني: 

أكثر منه على الدوام بالضرورة، بل قد يكون الغدير واحلوض مبقدار و الكّر

عى بأّن ماء الغدير . ومن غري الصحيح أن يدَّوقد يكون أقّل ؛وقد يكون أكثر ؛الكّر
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 وماء احلوض مبقدار الكّر أو أكثر دائمًا. 

ة عدم تنّجس املاء تكمن يف غلبته على : إّن هذه الروايات ذكرت أّن عّلالثالث

ية هي العلة لعدم تنّجس املاء لكانت ولو كانت الكّر .نجاسة، وليس ألنه كّرال

آخر، كأن تقول: )ملا كان املاء كّرًا أو أكثر فإنه ال  صيغة الروايات على حنٍو

على هذا النحو، بل  ْدصيغة الروايات مل تِر يتنّجس مبجّرد املالقاة؛ ألنه كرٌّ(. ولكّن

، أي إّن علة عدم جناسة املاء «نجاسة فإنه لن يكون جنسًاإذا غلب املاء على ال»قالت: 

ضعيًا واعتباريًا ال يكون له وتكويين، وليس حكمًا  وهو أثٌر .هي غلبته على النجاسة

يف عامل الذهن واالعتبار. وإذا كانت هذه هي العلة، وكان األثر يرتتب  إاّل وجوٌد

فسواء أكان املاء  .ته أبدًاقت عّلذا حتقَّف إعليها تكوينًا، فإّن هذا األثر سوف ال يتخلَّ

الذي هو الطهارة وعدم  ،ب على النجاسة، ثبت األثركرًا أم أكثر أم أقل، وتغلَّ

 النجاسة. 

وسوف  .حبثًا تفصيليًا قة بالكّرجيب التنويه إىل أننا سنبحث الروايات املتعلِّو

ى مثقااًل حّت ،ال يزيد عليه وال ينقص خاّص املراد من الكّر وزٌنأّن نرى حينها هل 

 ،ٍب واحديمرٍت مكّعولو ملّل ،دة ال تقبل الزيادة والنقصانحمدَّ وهل هو مساحٌة ؟!واحدًا

 ؟املراد شيٌء آخرأّن أم 

 د، وال مساحًةال تريد وزنًا خاصًا على حنو التعبُّ وإّن الروايات املرتبطة بالكّر

 .ومساحته ف بني الروايات يف حتديد وزن الكّرمع وجود االختال وال سيَّماخاصة، 

 بالعراقي، فيكون بذلك أقّل رطٍل اومئت فاملشهور يذهب إىل القول بأنه ألٌف

ثنني وأربعني ارة بمبئة وعشرة كيلوغرامات من القول املشهور يف قياسه باملساحة املقدَّ

 شربًا وسبعة أمثان الشرب! 

 

تقول: إّن املاء إذا كان كثريًا  يف مسألة طهارة املاء وجناسته رواياٌتوهناك 

ال من حيث الوزن،  ،فإنه ال يتنّجس مبالقاة النجاسة، دون حتديد ملقدار هذه الكثرة

بغية النظر يف مداليلها،  ؛وال من حيث املساحة. وسنذكر هنا بعض هذه الروايات

 وهي: 
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عن  ×ُسئل أبو عبد اهلل»قال فيها:  ،×قعن اإلمام الصاد ،ارـ رواية عّم

 . (43)«إذا كان فيها ماٌء كثري ،البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: ال بأس

عدم تنجس املاء، دون لة هذه الرواية إىل القول باعتبار كثرة ماء البئر عّل ْتذهَب

حيث كان مورد السؤال عن زنبيل من العذرة  د مقدارًا لتلك الكثرة. ولكْنأن حيدِّ

أن تكون الكثرة هنا مبا يتناسب وهذا الزنبيل. وعليه يكون املراد من  دَّفال ُب

ومن غري  .نسبية، تقاس إىل حجم النجاسة ومقدارها الكثرة يف هذه الرواية كثرًة

من الكثري هو  األقّل وعليه جيب القول: إّن احلّد .نمعيَّ ها مبقداٍرالصحيح أن حندَّ

 ر طعمه أو رائحته. ب عليه النجاسة، وال تغيِّاملقدار الذي ال تتغلَّ

سألته عن »قال فيها:  ،×عن اإلمام موسى بن جعفر ،بن جعفر ـ رواية علّي

ُيتوضأ منه للصالة؟ قال:  ،ثّم تدخل يف املاء ،الدجاجة واحلمامة وأشباهها تطأ العذرة

 . (41)«رٍّ من املاءًا قدر ُكأن يكون املاء كثري إاّل ،ال

ذهبت هذه الرواية إىل اشرتاط كثرة املاء لعدم جناسته مبالقاة النجاسة، 

 . ًا للكّرها مل ترسم حّد، ولكّنالكثرة بالكّر دت أقّلوحدَّ

إذا كان »اليت جاء يف آخرها:  ،×عن اإلمام الباقر ،ـ رواية زرارة بن أعني

أن جييء له ريح  شيء، تفّسخ فيه أو مل يتفّسخ، إاّلسه املاء أكثر من راوية مل ينجِّ

. وقد ذكرت هذه الرواية يف التهذيب يف هامش حديث ُيسأل (45)«تغلب على ريح املاء

 فيه عن حكم راوية املاء تسقط فيها الفأرة فتموت. 

استعمل يف هذا احلديث لفظ )األكثر(، فاشرتطت الكثرة يف ماء الراوية 

خة. و)الراوية( على ما جاء يف املنجد عبارة عن قاة الفأرة املتفسِّعدم تنجس مائها مبالل

وملا كانت جلود احليوانات ختتلف  .ن من ثالثة جلود خميطة إىل بعضهاوعاء ماء مكوَّ

من حيث الصغر والكرب فإّن الراويات بطبيعة احلال ستختلف يف أحجامها. وعليه فإّن 

 ة. ة نسبّياألكثرية املرادة يف هذه الرواية هي أكثرّي

وال يشرب سؤر ...»اليت قال فيها:  ،×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية أبي بصري

 . (42)«ستقى منهكبريًا ُي أن يكون حوضًا الكلب، إاّل

والزم الكرب كثرة املاء الذي فيه. وعليه  .ذكرت هذه الرواية كرب احلوض

ميكن إدراج هذه الرواية ضمن الروايات اليت تشرتط كثرة املاء يف عدم جناسته 
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 .د مقدار هذه الكثرةها مل حتدِّولكّن .ومباشرة الكلب له بلسانه ،مبالقاة النجاسة

. ًاوتقريبي ًانسبّي ًاملراد من كثرة املاء وكرب احلوض كثرة وكربمن هنا يكون او

وجيب القول: إّن احلد األدنى من هذه الكثرة هو أن ال ينفعل باملالقاة، وال تغلب عليه 

 النجاسة. 

ما كّل»جاء يف آخرها:  ،×عن اإلمام الصادق ،ـ رواية شهاب بن عبد رّبه

م منا ذكر هذه الرواية ضمن الروايات تقدَّ. وقد (50)«غلب كثرة املاء فهو طاهر

نها تشتمل على لفظ إوحيث  .(املشتملة على قانون غلبة املاء على النجاسة )رقم 

 الكثرة أيضًا فقد أعدنا ذكرها ضمن هذه الطائفة من الروايات أيضًا. 

 

 ق بقانون الكثرة، وهي: ما يتعّل نذكر هنا بعض املسائل يف ي أنمن الضرور

: حيث مل تذكر هذه الروايات مقدارًا معّينًا للكثرة فمن الطبيعي أن األوىل

أي جيب حتديد كثرة املاء بالقياس إىل  ،يكون املراد من الكثرة هنا مقدارًا نسبيًا

وقد تكون  ؛ألّن النجاسة اليت تالقي املاء قد تكون قليلة ؛النجاسة اليت تالقيه

رًا هلا. وعليه إذا كان مقدار النجاسة مقّد نيَّمع كثرية، وال ميكن حتديد مقداٍر

من بيان كثرة املاء هنا  دَُّب كما هو مبنٌي يف الرواية األوىل، فال ،بزنبيل من العذرة

من ذلك،  بالقياس إىل هذا املقدار من النجاسة. وأما إذا كان مقدار النجاسة أقّل

حلال بالنسبة إىل الرواية كما هو ا ،كالعذرة اليت تعلق برجل الدجاجة أو احلمامة

أي بأن  ،الثانية، وجب بيان كثرة املاء بالقياس إىل هذا املقدار القليل من النجاسة

ر بتأثري العذرة العالقة برجل احلمامة أو الدجاجة. وإذا يكون مقدار املاء حبيث ال يتغيَّ

ة كانت النجاسة عبارة عن حيوان ميت، كالفأرة مثاًل، كما هو منطوق الرواي

الثالثة، وجب أن يكون مقدار ماء الراوية حبيث ال يتغري بتأثري الفأرة امليتة. وإذا 

كانت النجاسة عبارة عن ميتة كلب، كما هو مبني يف احلديث الرابع، وجب أن 

 .ر بتأثري الكلب امليتيكون ماء احلوض من الكثرة حبيث ال يتغيَّ

سبيًا وجب بيان مقدار كثرة وخالصة القول: ملا كان الكثري والقليل أمرًا ن

بنا احلديث اخلامس الذي يقول:  املاء بالقياس إىل مقدار النجاسة املالقية له. وقد مرَّ
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ففي هذه الرواية مّت بيان كثرة املاء بالنسبة إىل  ،«ما غلب كثرة املاء فهو طاهركّل»

فت عالمة الكثرة بغلبة املاء على النجاسة. وقد مقدار النجاسة اليت القته، وقد عرَّ

قرأنا يف الرواية الثامنة أنها قارنت كثرة ماء املطر مبقدار البول املوجود على السطح، 

رتات العشرة من ماء املطر الذي ليمبعنى أّن ال ،«ما أصابه من املاء أكثر»فجاء فيها: 

من هنا كان ماء املطر و نزل على السطح أكثر من مقدار البول املوجود هناك،

املذكور يف هذه الرواية مصداقًا للماء الكثري. وكذلك رأينا الرواية التاسعة تقيس 

، «إّن املاء أكثر من القذر»ماء االستنجاء إىل قطرة البول املتبقية على اإلحليل، وتقول: 

ية فوق تبّقمن قطرة البول امل أكثر بكثرٍي مثاًل رت من ماء االستنجاءيمبعنى أّن نصف ل

ب على قطرة البول فيكون بذلك مصداقًا للماء مبا أّن ماء االستنجاء يتغّل ،احملّل

 الكثري. 

إىل  هم أّن قانون الكثرة املذكور يف هذه الروايات جيب قياسضح مما تقّداتَّ

من هنا مل تعمد و .مقدار النجاسة اليت تالقيه، وال ميكن حتديد مقدار معّين للكثري

 ن للكثري. مة إىل ذكر مقدار معيَّاملتقدِّ الروايات

قانون غلبة املاء على النجاسة الذي و: إّن العالقة بني قانون كثرة املاء الثانية

ة غلبته على ية واملعلولية، مبعنى أّن كثرة املاء هي عّلسبق ذكره هي عالقة العّل

ذهبت صراحة إىل  «كلما غلب كثرة املاء فهو طاهر»وإّن الرواية القائلة:  .النجاسة

فهي تقول: إّن كثرة املاء ـ اليت حتتوي على  النجاسة،ة غلبته على اعتبار كثرة املاء عّل

وهلذه  .ة التكوينية لغلبة املاء على النجاسةحقيقة تكوينية وواقعية خارجية ـ هي العّل

 الغلبة بدورها حقيقة خارجية وواقعية تكوينية أيضًا. 

ال ن شّكيملاء، وقانون غلبة املاء على النجاسة، اللذوعليه ففي قانون كثرة ا

عن احلقائق الطبيعية والتكوينية، دون  حمتوى طائفتني من الروايات، هناك حديٌث

األحكام الوضعية واالعتبارية. وجيب القول: إّن املراد يف هذه البحوث هو النظافة 

ية على أساٍس من والصّحة وعنصر السالمة يف البيئة، وليس جعل األحكام الوضع

ن علينا التعّرف على العلل الطبيعية ة يتعيَّقة بالنظافة والصّحد. ويف املسائل املتعلِّالتعبُّ

ألّن ؛ د أصاًل يف مثل هذه األموروالعمل على طبقها، ال أن جنعل التعبُّ ،للنظافة والصّحة

ميكن القول بأنه ال فاملاء إذا كان نظيفًا وصّحيًا من الناحية الطبيعية والتكوينية 
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ثًا وغري صحّي من الناحية جنس وقذر من الناحية التعّبدية. ويف املقابل إذا كان املاء ملوَّ

دية. ولذلك فإّن ال ميكن القول بطهارته من الناحية التعبُّفالطبيعية والتكوينية 

تغّير  قة بطهارة املاء وجناسته تتحّدث عن العلل الطبيعية، فتشري إىلالروايات املتعلِّ

ث عن عدم فساد املاء، وعن غلبة املاء على رائحة املاء أو لونه أو طعمه، وتتحّد

صار إىل احلمل كلما كان الكالم حول العلل الطبيعية ال ُيّنه أعلوم من املالنجاسة. و

 د. على التعبُّ

ة كثرة املاء بالقياس إىل النجاسة اليت مة اجمللسي نسبّي: ذكر العاّلالثالثة

للشيخ الطوسي،  ،عن تهذيب األحكام ل األمر إىل نقل حديٍثأّو &تالقيه. فقد عمد

ن ماء سقطت م له: راويٌة قال: قلُت ،×عن أبي جعفر ،عن زرارة»: التاليعلى النحو 

خ فيها فال تشرب من مائها، وال ميتة؟ قال: إذا تفسَّ (51)فيه فأرة أو جرذ أو صعوة

واطرح امليتة، إذا أخرجتها  ،أكان غري متفّسخ فاشرب منه وتوّض وإْن ؛وصّبها ،أتتوّض

طرّية. وكذلك اجلّرة وُحّب املاء والقربة وأشباه ذلك من أوعية املاء. قال: وقال أبو 

 تفّسخ فيه أو مل يتفّسخ، إاّل ،: إذا كان املاء أكثر من راوية مل ينّجسه شيٌء×جعفر

 . (59)«أن جييء له ريح تغلب على ريح املاء

مة اجمللسي بعد نقل هذا احلديث، واإلشارة إىل داللته على عدم قال العاّلوقد 

أو يقال: ختتلف الكثرة املعتربة يف عدم »تنّجس املاء القليل مبجّرد مالقاة النجاسة: 

 . «انفعال املاء حبسب اختالف مقادير النجاسات الواردة عليه

، وهو مطابق لقانون الغلبة صحيٌح &مة اجمللسيإّن هذا الكالم من العاّل

ألّن قانون الغلبة كان يقول: إذا تغلب ؛ م يف الروايات السابقةوقانون الكثرة الذي تقّد

املاء على النجاسة فهو طاهر، وإذا تغلبت النجاسة على املاء فهو جنس. وكان قانون 

بديهي من الو .الكثرة يقول: إذا كانت كثرة املاء سببًا لتغلبه على النجاسة فهو طاهر

أّن املاء إذا كان من الناحية النسبية أكثر من النجاسة اليت تالقيه فإنه سيتغلب 

وهذا هو معنى نسبية كثرة املاء بالقياس  .فسوف يكون مغلوبًا عليها، وإذا كان أقّل

 .ماملتقّد احلّليمة الذي هو مضمون كالم العاّل ،إىل النجاسة

ألّن املاء الذي يكون مغلوبًا  ؛التكوين أيضًاينطبق على  هذلك فإّنومضافًا إىل 

ًا، فهو قذر من الناحية التكوينية، وبطبيعة ى إذا بلغ كّرعند مالقاة النجاسة، حّت
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 ب املاء على النجاسة، على الرغم من كونه أقّلاحلال جيب اجتنابه. ويف املقابل إذا تغّل

 .ماله بطبيعة احلال جائزًافهو نظيف من الناحية التكوينية، ويكون استع ،من الكّر

على عدم تنّجس املاء  مة اجمللسي من أّن الرواية املذكورة تدّلما قاله العاّل وإّن

؛ ألّن ماء احُلّب واجلّرة والقربة املذكورة يف صحيٌح القليل مبجّرد مالقاة النجاسة

لناس اليت كان حيملها ا ،ة القربةخاّصو، احلديث هو يف العادة أقّل من ماء الكّر

ألّن وزنه بناًء  ؛ال ميكن هلم محله لو كان مبقدار الكّروعلى أكتافهم،  العاديون

، وال ميكن هلذا الوزن (53)ًاعلى القول املشهور أكثر من ثالمثئة ومثانني كيلو غرام

 . لبضعة ثواٍن ،أن حيمله سوى الرياضيني وأبطال رفع األثقال

 

هنا ونه طبقًا لقانون الغلبة إذا غلبت النجاسُة املاَء فإنه سيتنّجس. إ :م أّن قلناتقّد

ال يعين فجيب االلتفات إىل أننا حينما نقول بأّن املاء الذي تغلبت عليه النجاسة جنس 

بت رت ماهيتها، وحتّولت إىل ذّرات جنسة، وإمنا يعين أنه حيث تغلَّأّن ذّرات املاء قد غيَّ

كن االستفادة من ذّرات املاء الطاهرة بعد أن امتزجت النجاسة على املاء ال مي

من الذّرات  : إّن هذا خليٌطبالنجاسة، وأّن هذا اخلليط سيكون جنسًا. وبعبارة أدّق

ب القذر هنا على غريه لن يكون يف هذه احلالة نظيفًا القذرة وغري القذرة، وحيث تغلَّ

جيب االلتفات إىل أّن ذّرات املاء الصحية  وصّحيًا، وجيب اجتنابه يف هذه احلالة. ولكْن

 ،الستحالة تداخل األجسام ؛حد مع الذرات القذرة والنجسةوالنظيفة ال تتداخل وال تتَّ

ه. وعليه ففي مثل هذه احلالة اليت اختلطت فيها ذّرات املاء الطاهر كما ثبت يف حمّل

 غري مندّكةولكنها ات املاء وذرات النجاسة متجاورات، كون ذّرتبذّرات النجاسة 

ببعضها. ولو أمكن االستفادة من الذّرات الطاهرة من طريق تنقيتها وتصفيتها ملا كان 

أخرى: إّن ذّرات املاء اليت هي عبارة عن ذّرة من  يف ذلك. وبعبارٍة هناك بأٌس

تني من اهلايدروجني ـ على الرغم من جماورتها واختالطها بذرات األوكسيجني وذّر

ذاتية مبجّرد  هلا إىل جناسٍةاهرة يف ذاتها، وليس هناك من دليل يقول بتحوُّالنجاسة ـ ط

ى يف مثل هذه احلالة تبقى على طهارتها، أي إّن ذرات بل حّت .جماورتها للذّرات النجسة

حيث  ة ال جندها مغلوبة للنجاسة، ولكْنَدمنها على ِح املاء الصحّية لو أخذت كّل ذّرٍة
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من املمكن من  ْدحبيث مل يُع ،بها تواختلط ،األخرى بالنجاسةات نها امتزجت والذّرإ

 ؛ية التمييز بينها حكم على اجلميع بالقذارة، ووجب اجتناب اجلميعالناحية الدّق

 رعاية للنظافة وشروط السالمة والصّحة. 

لت إىل تصفية مياه اجملارير ّن التكنولوجيا احلديثة يف اليابان قد توصَّإ :يقال

وأعادت تكريرها، وإرجاعها إىل حالتها السابقة، حيث استخرجت منه  والبواليع،

واضح أّن هذا املاء املستصفى هو الذّرات الساملة ومن الماًء صحّيًا صاحلًا للشرب. 

ا اآلن فقد مّت والنظيفة للماء الذي اختلط بذّرات النجاسة )أي كان جماورًا هلا(، وأّم

ضح مما سبق أّن املاء القليل ة بالكامل. وقد اتَّاستخالصها وفصلها عن الذّرات النجس

ات الساملة والطاهرة من املاء . وعليه فإن هذه الذّر(54)ال يتنّجس مبجّرد مالقاة النجاسة

ألنها مل تدغم يف الذّرات النجسة،  ؛ساليت سبق واختلطت بالذّرات النجسة مل تتنجَّ

استخراجه من اجملرور وتصفيته  الذي مّتر ماهيتها. إذن املاء السامل والصحي ومل تتغيَّ

باآلالت يصبح طاهرًا. وهذا نظري ماء الثلوج اليت تسقط على اجلبال وتالقي فضالت 

ات النجاسة إىل املياه اجلوفية، وتتّم عملية ب مع ذّراحليوانات املتوّحشة، ثم تتسرَّ

فال فرق بني هذه الاًل من خالل العيون. طبيعي، لتخرج ماًء عذبًا ُز تصفيتها بشكٍل

رة داخل املعامل. لو التصفية الطبيعية وبني التصفية الصناعية باآلالت احلديثة واملتطوِّ

واحد منها فضالت جناسة لدببة أو فهود،  هطل الثلج يف عشر مناطق، وكان يف كلِّ

ن ب إىل باطقليلة ممتزجة بهذه النجاسات، ثم تتسرَّ ل هذه الثلوج إىل مياٍهوبعد أن تتحّو

طبيعي، ثم خيرج من عشر عيون، ثم يتّم مجعها  بشكٍل األرض، وحتصل هلا تصفيٌة

يف حوض للسباحة، سيكون ماء احلوض هذا طاهرًا بطبيعة احلال. فلو قيل: إّن املاء 

وهذا  .يكون ماء هذا احلوض جنسًا للزم من ذلك أنقليل يتنّجس مبالقاة النجاسة لا

 بهذه التصفية الطبيعية.  تصفية املاء باملصنع شبيهٌةفقيه. إّن  ما ال يلتزم به أيُّ

 

إذ يقول يف نفسه:  ؛ون هذه الفقرات باالمشئزازؤصاب بعض الذين يقرقد ُي

ص من بني القذارات أن يكون صاحلًا للشرب، رغم كيف ميكن للماء املستخَل

ِإنَّ َلُكْم ِفي اأَلْنَعاِم ﴿يقرأ قوله تعاىل:  ْنمَل امتزاجه بأنواع القذارات؟! كما ميكن
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)النحل:  ﴾ِللشَّاِرِبنَي ًاَساِئغ ًاَخاِلص ًاِمْن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم َلَبنَلِعْبَرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِفي ُبُطوِنِه 

( أن يقول: كيف ميكن للسائل الذي خيرج من بني السرقني والدماء أن يكون 

 ؟ صاحلًا للشرب

عاطفية ناشئة  جيب إدراك هذه احلقيقة، وهي أّن هذا االمشئزاز حالٌة ولكْن

ص منها، ويرجع إىل حكم اليت إذا مل يستطع الفرد أن يتخلّّ ،عن القّوة الواهمة

سلبية. حيكى أّن فالحًا كان يزرع يف  ي به إىل ارتكاب ردود فعٍلالعقل، قد تؤّد

لذيذة للغاية، وعندما جاء  قد جنى فاكهًة حقل سّيده، ويف موسم قطف الثمار كان

نت وقال للفالح: كيف متكَّ ،السيد إىل احلقل وأكل من تلك الثمار أعجبته كثريًا

من فضالت  من زرع مثل هذه الثمار اللذيذة؟ فأجاب الفالح: لقد مزجت الرتبة بسماٍد

وصاح بالفالح: لقد جعلتين أتناول الـ...! وعمد إىل  ،غضبًا؛ ر وجه السيدفتغيَّ .اإلنسان

 طرده من عمله قائاًل له: عليك أن تغادر مزرعيت فورًا. 

ق باملاء املستصفى من البالوعة قد يقع الفقيه حتت تأثري القّوة ففي ما يتعلَّ

ذه ص من هفتاء بطهارة مثل هذا املاء. وإّن الطريق للتخلُّالواهمة أيضًا، فيحجم عن اإل

احلالة العاطفية الناجتة عن القّوة الواهمة يكون من خالل توظيف العقل والتحليل 

طبقًا لألسس والقواعد العلمية. وعلى الفقيه هنا أن يلتفت إىل عّدة  ،الصائب لألمور

 أمور: 

 : إّن املاء اخلالص ماّدة مركبة من األوكسجني واهلايدروجني. لاألّو

بني ذّرات املاء وذّرات  امتزاٌجال حيصل هناك  اختلط باخلّل: إّن املاء إذا الثاني

 بًا إىل جنب. ْن، وإمنا تتجاور َجاخلّل

: إّن ذّرات املاء اخلالصة طوال مراحل اختالطها بأّي شيء آخر حتتفظ الثالث

 ر ماهيتها. بأصالتها، وال تتغيَّ

ملاء اخلالصة اليت : إّن املاء الذي يستخلص من البالوعة عبارة عن ذّرات االرابع

مل تتغّير ماهيتها طوال مراحل اختالطها باألشياء األخرى، وبعد تصفيتها من الشوائب 

 وطاهرة.  ،تستعيد نقاءها وخلوصها، وتكون صاحلة للشرب

ته الواهمة، سيؤوب إىل حكم ب على قّوإذا التفت الفقيه إىل هذه املسألة، وتغلَّ

املستصفى من ماء البالوعة. وبطبيعة احلال فإّن هذه املسألة العقل، ويفيت بطهارة املاء 
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إذا  وهو عدم تنّجس املاء القليل مبجّرد مالقاة النجاسة، إاّل ،تقوم على القول احلّق

وهو مذهب الفقيه املبدع ابن عقيل العماني، والعامل اخلبري الفيض الكاشاني،  .رتغيَّ

 نا أيضًا. وهو خمتاُر
 
 

 الهوامش
                                           

 

^
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 ارتهإفطار قضاء شهر رمضان وكّف
 

 

سواء  ،الذي كان مطابقًا لالحتياط القدماء عملوا بالنّص ّنإالحتياط ـ وأمثلة امن 

 ة،أو مشهوري ةمجاعيإوأصبحت املسألة  ،رونوتبعهم املتأخِّ .أو ضعيفًا كان سنده قوّيًا

ارة إفطار قضاء لالحتياط ـ هي كّف ًةألجل أّنها كانت خمالف ؛وتركوا الروايات الصحاح

 شهر رمضان. 

صوم قضاء رمضان إذا أفطر بعد الزوال »قال السيد يف العروة الوثقى: الثاني: 

 ،مل يتمّكن فصوم ثالثة أيام . فإْندٌّلكل مسكني ُم .وكفارته إطعام عشرة مساكني

  .(1)«ني مسكينًاواألحوط إطعام سّت

 ،ـ وافقوا املنت (9)وهو اجلواهري ،إاّل واحدًا ـقوا على العروة الفقهاء الذين علَّمجيع و

 ّنها ثالث طوائف. إإذ  ؛للتدقيق ٌةولكن الروايات يف هذا اجملال قابل .وقبلوا هذا احلكم

 

عن الرجل يكون عليه أيام من  :×عن أبي عبد اهلل ،ار السباطيقة عّمموّثـ 

ما زالت نوى الصوم ثّم أفطر بعد فإْنل: ئكان نوى اإلفطار... س ل فإْنئشهر رمضان... س

  .(3)«إاّل قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه ،وليس عليه شيٌء ،قد أساء»الشمس؟ قال: 

ولكن طريق  ،الشيخ إىل ابن فّضال قكان ضعيفًا بطري سند احلديث وإْنأقول: 

  .(4)يف التصحيح وهو كاٍف ،وشيخهما واحد ،النجاشي إليه صحيٌح

احلديث مشتمل على ثالث  أّواًلإذ  ؛داللة احلديث كالصريح يف نفي الكفارةو
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ال اإلمجال  ،كان يف مقام البيان والتفصيل ×أسئلة وأجوبتها، فيظهر منها أن اإلمام

 واإلرجاع. 

ن احلكم التكليفي بأنه قد بيَّ ×يف السؤال الثالث املرتبط ببحثنا اإلمام :ثانيًاو

ن احلكم أّنه أراد أن يبيِّ فُيعَلم ،ثّم صّرح بأنه ليس عليه شيٌء ،صومه بطالأساء بإ

أي  ،بالكفارةى والتبعة ـ لو كان ـ هو الذي يسّم .تبعة عليه أبدًا إلساءته الالوضعي، أي 

 الشيء الذي يكّفر ويسرت اإلساءة والسّيئة. 

ى حّت ،م أّنه ليس عليه شيءالسائل ويتوهَّ ئمّلا رأى أّنه ميكن أن خيط ×ثّم اإلمام

، «إاّل قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»ح بـ القضاء الذي كان عليه من سابق، صرَّ

 ألجل إفطاره يومًا من شهر رمضان.  بل كان عليه ،وأّنه ليس تبعة إفطاره احلالي

ارة أنها تنفي الكّف»من  &ملا قاله السيد اخلوئي وبعد هذا ال يبقى جماٌل

إىل نفي  فمن احملتمل أن تكون ناظرًة»ا احتمله بقوله: ال ملو ؛«ال بالصراحة ،باإلطالق

 وقضاء لقضائه الذي ؛قضاء لشهر رمضان :مبعنى أن يكون عليه قضاءان ،قضاء آخر

وأّنه ليس  ،هو القضاء الثاني ـ ال الكّفارة ـ فيكون املنفّي ،أفسده باإلفطار بعد الزوال

ىل بالتوّهم من الذي احتمله. والقرائن ْوم الذي قلناه َأإذ التوّه؛ (5)«عليه من القضاء إاّل األّول

ال أّنه ينفي  ،املوجودة يف األسئلة واألجوبة جيعل احلديث كالصريح يف نفي الكفارة

 الكفارة باإلطالق. 

أو محل هذا  ،لذا يلزم أن يّتبع سائر الطرق مثل محل الكفارة على االستحبابو

لعدم عمل املشهور به أو  ؛أو رميه بالشذوذ ،ملوافقته للعامة ؛اخلرب النايف هلا على التقية

 أو غريها من الطرق.  ،ملخالفته لالحتياط الذي ينبغي أن يالحظ جانبه

وأيضًا الطائفتني األخريني  ،حال ينبغي أن نرى سائر أخبار هذه الطائفة وعلى أّي

 ح أحد هذه الطرق. ثّم نرجِّ ،من الروايات

عن املرأة تقضي شهر  ×أبا عبد اهلل قال: سألُت ،عن أبي بصري ،قة ِّماعةـ موّث

  .(3)«الزوالال ينبغي له أن يكرهها بعد »فقال:  ؟رمضان فيكرهها زوجها على اإلفطار

ومل  ،ّنه كان يف مقام البيانإإذ  ؛قة على نفي الكفارة باإلطالقداللة هذه املوّثو

أي  ،على نفيها بنفي عّلتها ومل يوجب. وميكن أن يدّل ،ارةمن إجياب الكّف يكن مانٌع

، فليس عليه بل كان ينبغي تركه، ًان إكراهها ليس حمّرمأعدم حرمة اإلكراه. فبما 
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 .ا كّفارةممنه فال جيب على أيٍّ ،وعليها ذنب

ألجل سائر الروايات الناهية عن اإلفطار بعد  ؛ولكن هذا الطريق الثاني خمدوٌش

حال اخلرب األّول  ئة اإلفطار. وعلى أّيى يكّفر سّيارة حّتاملقتضية إلجياب الكّف، والزوال

 والثاني باإلطالق.  ،ينفي الكفارة بالصراحة

 

صام قضاًء من شهر رمضان  عن رجٍل ×أبا جعفر قة زرارة، قال: سألُتـ موّث

الكفارة ما على الذي أصاب يف شهر رمضان. ذلك اليوم عند من عليه »قال: ؟ فأتى النساء

  .(1)«اهلل من أّيام رمضان

وظاهر  .ليس معلومًا من لفظ اخلرب أّنه أتى النساء قبل الزوال أو بعده :أقول: أّواًل

أتى  ْنعلى أّنه َم فباإلطالق يدّل .هماْياإلطالق والتشبيه بصوم شهر رمضان يشمل كَل

به  ْلوهذا مل يُق .ارة شهر رمضانالنساء أو أفطر صومه القضاء صباحًا جيب عليه كّف

الّنهما قائالن بهذه الكفارة إذا ؛ ى الصدوقنيحّت ، اخلاصةال العامة وال ،أحٌد من املسلمني

  .(5)«أفطر بعد الزوال

ذيل اخلرب معارض لألخبار الكثرية الدالة على أن شهر رمضان ليس ثانيًا: و

أّنى له بصوم شهر »أو يف الذي أبطل صومه ثّم أتى بالقضاء والكفارة  ،(2)كسائر الشهور

وهذا اخلرب ال يستطيع أن يعارض األخبار الكثرية الصرحية يف  .وأمثال ذلك ،(10)«رمضان

 تفضيل شهر رمضان وصيامه على سائر الشهور. 

ن الكفارة وكتفيمكن أن  ،«أتى أهله»من  أعّم« أتى النساء»لفظ ثالثًا: و

 حرام عليه. هو الذي  ،الشديدة إلتيان غري األهل

أخر ليس  اٌموأّي .«ام أخرأّي»ح بلفظ إذ القرآن يصرِّ ؛حمض مفاد الذيل كذٌبرابعًا: و

بل يف جواز  ،والبدل ليس كاملبدل منه يف مجيع اجلهات ،بل بدله ،من أيام رمضان

 الصوم فقط. 

يف الرجل يالعب  ،×اهلل عن أبي عبد ،ذكره ْنعمَّ ،ـ رواية حفص بن سوقة

عليه من الكفارة »قال:  ؟فينزل ،فيسبقه املاء ،أهله أو جاريته وهو يف قضاء شهر رمضان
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  .(11)«مثل ما على الذي جامع يف شهر رمضان

إذ  ؛ولكن داللتها أيضًا خمدوشٌة .فال اعتماد عليها سندًا ،الرواية مرسلٌةأقول: 

صاحب  ذكرهاولذا  ،(19)آخر ال قضاؤه يف وقٍت ،املراد بالقضاء فيها هو إتيان العمل :اًلأّو

بها يف  ومل يأِت ،(13)...الوسائل يف باب وجوب إمساك الصائم عن اجلماع وعن املالعبة و

وهكذا فعل  .(14)...أفطر يف قضاء شهر رمضان ْنباب وجوب اإلعادة والكفارة على َم

 الكليين والشيخ الطوسي. 

العب أهله يف شهر رمضان فأمنى حكمه يف إبطال  ْنفاملراد من املرسلة أّنه َم

 جامع أهله.  ْنصومه ووجوب الكفارة عليه حكم َم

أثره الطبيعي يكون  ألّنه أتى عمدًا بشيٍء ؛ر احلكموعدم قصده اإلمناء ال يغيِّ

وبعد جميء العّلة يأتي  ،اإلجناب، أي هذا الشيء يكون كالعّلة التاّمة يف اإلجناب

 صده الفاعل أم مل يقصده، فيصدق عليه أّنه أجنب نفسه اختيارًا. سواء ق ،املعلول

مل  وهذا أمٌر .ق بني ما قبل الزوال وما بعدهلو فرض مشوهلا للقضاء مل يفرَّثانيًا: و

 كما مرَّ.  ،به أحٌد ِتْفُي

 

وأخرى  ؛وغري مرتبطة داللة ،هما مرسلة سندًااحد؛ إيف الطائفة الثانية روايتان

 . لكامبال ةومهجور ،هما غري مفتًى بها بني العامة واخلاصةْيولكن كَل .موثقة سندًا

 

أتى  يف رجٍل: »×عن أبي جعفر ،ن بريد العجليـ رواية احلارث بن حممد، ع

كان أتى أهله قبل زوال الشمس فال شيء  ْنإقال:  ؟أهله يف يوم يقضيه من شهر رمضان

كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإّن عليه أن يتصّدق على  مكان يوم. وإْن إاّل يوٌم ،عليه

ملا  ارًةكّف ؛وصام ثالثة أيام ،مل يقدر عليه صام يومًا مكان يوم فإْن ،عشرة مساكني

  .(15)«صنع

ورواية احلسن بن حمبوب عنه ال . (13)قألن احلارث جمهول مل يوثَّ ؛السند ضعيٌفو



 

 071 االجتهاد والتجديد

ما قيل يف أصحاب  ولكْن ،كان من أصحاب اإلمجاع ألن احلسن وإْن ؛دّل على وثاقتهت

 ا عنهم. ْورَو ْنال وثاقة َم ،اإلمجاع ال يدّل على أكثر من وثاقة أنفسهم

 ْنتفصيل بني َمالما مبالحظة سيَّوال  ،للمناقشة ةوغري قابل ةداللة اخلرب صرحيو

إلجياب الصوم  وإاّل مل يكن وجٌه ،ال جيد، فإّنه يدّل على أن الكفارة واجبة ْنجيد وَم

 ال يستطيع أن يطعم عشرة مساكني.  ْنعلى َم

وقع على أهله وهو  رجٌل :×اهلل ألبي عبد قلُت :ـ صحيحة هشام بن سامل، قال

يصوم ، كان وقع عليها قبل صالة العصر فال شيء عليه إْن» :فقال ؟يقضي شهر رمضان

مل  وأطعم عشرة مساكني، فإْن ،فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وإْن ؛يومًا بدل يوم

  .(11)«كفارة ذلك ؛امميكنه صام ثالثة أّي

وقع على أهله بعد  ْنوداللته على وجوب الكفارة على َم .سند احلديث صحيٌحو

ساعات قليلة  توبقي ،، أي يف وقت ذهب أكثر من ثالثة أرباع صومهواضحٌةصالة العصر 

 ،به نوع استخفاٍفهو و ،فالوقوع على األهل يدّل على عدم االعتناء بالصوم .إلمتام الصوم

أفطر بعد الزوال  ْنهذا ال يدّل على وجوب الكفارة على َم ولكّن .فأوجب عليه الكفارة

 وقبل العصر. 

واخلرب الثاني سنده  .سنده ضعيف ولكّن ة،عى تاّمداللته على املدَّفاخلرب األّول 

  .من الذي اّدعاه املشهور أخّص هولكّن ،صحيٌح

 

 توجد ثالث طوائف من الروايات:م أّنه ا تقّدظهر مّم

على  ،واألخرى باإلطالق ،هما بالصراحةاحدإ ّلتد ،الطائفة األوىل روايتان موثقتان

 ارة عليه.م وجوب كّفعد

وغري معمول بها  ،هما خمدوشة، وداللة كَلْيقأحدهما موثَّ ،والطائفة الثانية خربان

 .بني الفريقني

من  ة على ما قاله املشهور بنوٍعداّل ،حداهما ضعيفٌةإ ؛والطائفة الثالثة روايتان

والثانية  ؛أفطر بعد الزوال ْنجامع بعد الزوال على َم ْنوهو إجراء حكم َم ،التسامح

 دون غريه.  ،جامع بعد العصر فقط ْنعلى وجوب الكفارة على َم ٌةداّل هاولكّن ،صحيحٌة
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أتى  ْن على عدم وجوب الكفارة على َمنيت الداّلنيبالنتيجة يقع التعارض بني املوثقتو

 ،بعد العصرأتاها  ْنة على وجوب الكفارة على َمأهله بعد الزوال وبني الصحيحة الداّل

أتى أهله بعد العصر، وعدمها على  ْنا، بإجياب الكفارة على َممهْيفيمكن العمل بكَل

 .وا يف إبطال الصومؤأسا وكلٌّ .أفطر بعد العصر أو أتى أهله بعد الزوال وقبل العصر ْنَم

 فصل ال بأس به.  وهذا قوٌل

 

وطريق اجلمع بينها، ينبغي مالحظة أقوال  ،من األخبار ةبعد بيان الطوائف الثالث

 ًاعندهم أخبارأّن أو ، ا بألفاظهاْوكوا بالروايات وأَتوالتدقيق يف أّنهم هل متسَّ ،الفقهاء

 ا بتلك األلفاظ؟ ْوصل إلينا وأَتتُأخر مل 

إليهم من األئمة  توإشارات وصل ةخاص وبالتالي نفهم هل عندهم يف فتاواهم رموٌز

 فتاواهم. جتربيت مع ه من خالل كما فهمُت ،أو أّنهم أخذوا جانب االحتياط ،األطهار

باخليار إىل زوال  إذا قضيت صوم شهر رمضان كنَت«: »املقنع»ـ قال الصدوق يف 

أفطر يومًا من شهر  ْنأفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على َم فإْن ؛الشمس

أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكني ـ لكّل مسكني  يورمضان. وقد ُر

كفارة ملا  ؛وصام ثالثة أيام ،مل يقدر عليه صام يومًا بدل يوم فإْن ،من الطعام ـ دٌُّم

  .(15)«فعل

وجوب »من أبواب  لألخبار الكثرية املذكورة يف باب  صدر فتواه مطابٌقأقول: 

وذيل  .ووسطه هو اجلمع بني أخبار هذا الباب والطائفة الثانية من األخبار .«الصوم ونيته

إاّل أّنه شرح  ،املذكورة يف الطائفة الثالثة (12)عبارته أي: وقد روى... هو خرب بريد العجلي

مع ذلك هو مل  ولكْن ،وفهم من إتيان األهل اإلفطار ،من الطعام اإلطعام بأنه يكون مبدٍّ

كما يف مستند  ،القول بالتخيري إىل الصدوق نسبةف .«...قد روى»بـ عنه  بَّر، ولذا عبه ِتيْف

 ، ليس كما ينبغي. &للسيد اخلوئي ،(90)العروة

إذا قضيت صوم شهر رمضان والنذر  :×إلمام الرضاإىل اـ يف الفقه املنسوب 

 ْنأفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل َم ْنإو ؛كنت باخليار يف اإلفطار إىل زوال الشمس

أّن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة  يوأفطر يومًا من شهر رمضان. وقد ُر
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  .(99)مثل ما مّر يف املقنع ،خلإ ،(91)...مساكني

وعلى هذا الظن  .هذا الكتاب من تأليفات والد الصدوقأّن الذي أظنه قويًا أقول: 

فكتابه يسّمى بهذا  ،بن حسني بن موسى والد الصدوق علّي منها: اسم، قرائن وشواهد

ثّم مبا أن  .بن حسني بن موسى أو كتاب علّي ،بن حسني بن موسى أي رسالة علّي ،االسم

 ًةتارموسى وبن بن حسني  بعلّي سّمىُي تارًة راويإىل أجدادهم فال وناألشخاص قد ينسب

بن موسى  ّي، وتوّهم أّنه لعلطأومن هنا نشأ االشتباه واخل .بن موسى أخرى بعلّي

 ه مّر الدهور. قبوأضيف بعد هذا االسم ل .×الرضا

 لعبارات هذا الكتاب.  ومنها: إن كثريًا من عبارات املقنع واهلداية مطابٌق

ثّم إذا  ،«قال والدي يف رسالته إليَّ»رى يف عبارات الصدوق: ومنها: كثريًا ما ُي

 . ×لرضاإىل اة بنفسها يف الفقه املنسوب حت جتد العبارة احملكّيتصفَّ

يظهر لنا  ،ونظائره« رمحك اهلل ،علما»مثل  ،ومنها: بعض كلمات نفس الكتاب

 «. رمحك اهلل» :ألن يقول له فه كتبه لواحٍد هو أهٌلأن مؤلِّ

 إاّل أّنه أضاف صوم النذر أيضًا.  ،داللة العبارة هي نفس داللة عبارة املقنعو

أصبح صائمًا لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر  ْنوَم»يف املقنعة:  &ـ قال املفيد

تعّمد فيه اإلفطار قبل الزوال  فإْن ؛م بقية يومه بالصيامومتَّ ،فيه ناسيًا مل يكن عليه حرج

أفطر بعد الزوال وجبت عليه  فإْن ؛وصام يومًا بدله إذا شاء ،مل يكن عليه شيء

مل ميكنه اإلطعام صام  فإْن ،بدله ام يوٍموصي ،الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكني

  .(93)«ثالثة بدل اإلطعام

ألّنه  ؛باإلفطار عامدًا« إتيان األهل»ر أّنه غيَّلرواية بريد، إاّل  هذا بعينه مطابٌقأقول: 

 نظر إىل اإلتيان كمصداق لإلفطار. 

  .(94)نظري ما أفتى به يف كتاب الصومبارات أيضًا وأفتى يف كتاب الكّف

ثّم أضاف  ،يف كتاب الصوم &بنظري ما أفتى به املفيدـ وأفتى الشيخ يف النهاية 

. والعمل على «أفطر يومًا من شهر رمضان ْنعليه مثل ما على َم إّن»ويت رواية: وقد ُر»عليه: 

أفطر هذا اليوم بعد الزوال  ْنمناه. وميكن أن يكون الوجه يف هذه الرواية َمما قدَّ

أفطر على غري  ْنوَم .وتغليظًا عقوبًة ؛وتهاونًا به، فلزمته هذه الكفارة استخفافًا بالفرض

  .(95)««نه ليس عليه شيءإ» :وقد وردت رواية أخرى .ذلك الوجه فليس عليه إاّل األّول
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هو وأساتذه املفيد أفتيا  اعرتف الشيخ بوجود ثالث روايات يف املسألة. لكْنأقول: 

كما يف  ،وابن أبي عقيل النعماني عمل بالثالث ،والصدوق ووالده أفتيا بالثاني ،باألّول

  .(93)املختلف

نوى  ْنالقول بأّن َم ومّما انفردت اإلمامية به»: «االنتصار»ـ قال السّيد املرتضى يف 

وكان  ،د اإلفطار فيه لغري عذٍرمن الليل صيام يوٍم بعينه قضاًء عن شهر رمضان فتعمَّ

 ؛وصيام يوم بدله ،وهي إطعام عشرة مساكني ،وجب عليه كّفارٌة ،بعد الزوال إفطاره

وإن كان إفطاره يف هذا اليوم  ؛ه أن يصوم ثالثة عن ذلكأاإلطعام أجز لىمل يقدر ع وإْن

وطريقة  ،رقبل الزوال كان عليه قضاء يوم فقط. واحلّجة ملذهبنا: اإلمجاع الذي يتكرَّ

 . «ةوبراءة الذّم ،االحتياط

تقييد الصيام  أّواًلالنكتة يف عبارته  ولكّن ،يخنيأيضًا أفتى كالش &هوأقول: 

  .(91)يف الروايات وهذا التفصيل موجوٌد ،بأّنه نواه من الليل

هنا كّفارة، ال إطعام عشرة مساكني وال صيام  ىّن أحدًا من العاّمة ال يرإثانيًا: و

علوم أّنه كان ال يلتفت إىل قول ومن امل .خمتّص بالشيعة فهذا قوٌل .سّتني يومًا وال غري

 فقهي.  مذهبأو ال يراه صاحب  ،(95)قتادة

ارة وبراءة الذّمة إذا أتى بالكّف ،ثّم االحتياط ،احلّجة ملا أفتى به هو اإلمجاعثالثًا: و

 املذكورة. 

 .إذ ال إمجاع بعد خمالفة الصدوقني والعماني ؛حججه مدخولة كلُّ ولكْن

والرباءة حتصل  .أفطر يومًا من شهر رمضان ْني كفارة َميقضي بأن يؤّد واالحتياط التاّم

 ال ما أفتى به.  ،فنتيجته ما مرَّ .ك بالرواياتإاّل أن يتمسَّ ،ال بذلك ،بهذه

أفطر يومًا يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه  ْنَم: »فـ قال الشيخ يف اخلال

 ،إمجاع الفرقة :وخالف مجيع الفقهاء يف ذلك. دليلنا .رةوكان عليه الكفا ،قضاؤه

  .(92)«وطريقة االحتياط

مبا أن يف املسألة السابقة هلا والالحقة  ولكْن ،مل يتعني مقدار الكفارةأقول: 

وأيضًا دليله  ،معلوم أن مراده من الكفارة هو كفارة اإلفطار العمدي يف شهر رمضان

ارة اإلفطار ه أفتى بكّفوهو طريقة االحتياط يقضي بذلك، فيمكن أن ينسب إليه أّن

مل يستطع فصوم ثالثة  وإْن ،ال مبا أفتى به يف النهاية من طعام عشرة مساكني، العمدي
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 أيام. 

كما يظهر  ،على كفارة اليمني وهو منعقٌد ،عى اإلمجاعّداّنه إ :إاّل أن يقال

، (33)واملراسم ،(39)واملبسوط، (31)والنهاية، (30)كاملقنعة، كتب القدماءمبراجعة 

 و... ، (34)والكايف

 ،(35)بعد خمالفة الصدوق يف املقنع ينبغي أن يعلم أن هذا اإلمجاع ليس بتامٍّ ولكْن

والعماني كما  ،(31)اج على ما حكي عنه يف السرائروابن الرّب ،(33)ووالده يف فقه الرضا

 ارة يف عبارة اخلالف غري معلوم. وأيضًا املراد من الكّف .(35)يف املختلف

: جيوز اإلفطار قبل الزوال يف قضاء مسألة »: (32)قال العالمة يف التذكرة

ألّنه قد استقّر له الوجوب مبضّي  ؛لعدم تعيني زمانه و... وال جيوز بعد الزوال ؛رمضان

... وصوم قضاء ×ولقول الصادق ؛جتديد النية وفات حمّل ،أكثر الزمان يف الصوم

  .(40)«فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ،الفريضة لك أن تفطر إىل زوال الشمس

كان لغري عذر  وإْن ؛مل يكن عليه شيٌء ،لعذٍر ؛أفطر بعد الزوال إذا ثبت هذا فإْنو

ـ  (41)فإن عجز صام ثالثة أيام. وبه قال قتادة ،وجب عليه القضاء وإطعام عشرة مساكني

والكفارة تتعلق  ،ألّنه بعد الزوال حيرم عليه اإلفطار على ما تقّدم ؛خالفًا لباقي العامة ـ

وألّن بريد العجلي ؛ ق هناوهو متحقِّ ،ن للّصومبارتكاب اإلثم باإلفطار يف الزمان املتعيِّ

كان أتى أهله  إْن» :قال ؟يقضيه من شهر رمضان أتى أهله يف يوٍم يف رجٍل ×سأل الباقر

كان أتى أهله بعد الزوال كان عليه  وإْن ؛مكان يوم إاّل يوٌم ،بل الزوال فال شيء عليهق

ومحلها  .(43)وقد روي أن عليه كفارة رمضان .(49)«ق على عشرة مساكنيأن يتصدَّ

 .(44)وروي أيضًا أّنه ال شيء عليه ،ًا بهومستخّف ،أفطر متهاونًا بالفرض ْنعلى َم &الشيخ

 )انتهت عبارة التذكرة(. « على العاجز &ومحلها الشيخ

بل  ،بل يوجد ثالث روايات ،دي يف املسألةم أنه ال إمجاع تعبُّظهر مما تقّدأقول: 

والصدوقان  ،ا بالطائفة الثالثةْوإاّل أن املشهور أفَت ،قائٌل ولكلٍّثالث طوائف من الروايات. 

ألجلها . والعّلة اليت (45)باألوىل إاّل ابن أبي عقيل العماني ِتْفومل ُي ،أفتيا بالثانية بعد تقييدها

يف متنها أو سندها، بل  إشكااًل ليستغريه بالطائفة األوىل النافية للكفارة  ِتمل يْف

 عمدة اإلشكال هي عدم موافقتها لالحتياط. 
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ة األوىل القائلة ّنهم مل يفتوا بالطائفإإذ  ؛ومن هنا يظهر دور االحتياط يف الفتوى

ارة عشرة مساكني إذا وال بصحيحة هشام يف الطائفة الثالثة القائلة بكّف ،بعدم الكفارة

على وجوب هذه الكفارة إذا  بل أفتوا خبرب بريد الضعيف، الداّل ،أتى أهله بعد العصر

ن ثّم جتاوزوا م ،لالحتياط من صحيح هشام ًةألنه كان أكثر مطابق ؛أتى أهله بعد الزوال

 ألجل رعاية االحتياط.  ؛املفطرات أيضًا إتيان األهل إىل كلِّ

 

عليهم أن يفتوا بالطائفة الثانية  فإّنإذا كان مبنى الفقهاء رعاية االحتياط فقط 

 دًا يف شهر رمضان عليه. أفطر متعّم ْنالقائلة بوجوب كفارة َم

ملا عليه مجيع  ألن مضمونها خمالٌف ؛الثانيةأنهم مل يفتوا بالطائفة بوُيجاب عن ذلك 

وخمالف لطائفة كثرية من الروايات القائلة جبواز اإلفطار قبل الزوال يف يوم  ،املسلمني

هناك وال  تمّر ،عديدة ارة يف ما حنن فيه إشكاالٌتوأيضًا يف داللتها على الكّف .يقضيه

 . بها أحٌد ِتفلذا مل يْف .نعيد

ومع  ،زة لإلفطار قبل الزوالبها بعد تقييدها باألخبار اجملوِّ الصدوقان أفتيا ،نعم

والشاهد على ذلك أن الصدوق  .إليه ميٍل ه يوجد هلما نوُعذلك مل يرتكا خرب بريد. فكأّن

أفطر قبل  وي أنه إْنثّم قال: وقد ُر ،أي ذكر خرب بريد أّواًل ،عكس األمر يف الفقيه

أفطر يومًا من  ْنمثل ما على َم ،الزوال فعليه الكفارة أفطر بعد وإْن ؛الزوال فال شيء عليه

  .(41)ارةبالتخيري بني هذين النوعني من الكّف ه نسب إليه أّنه قائٌلولعّل .(43)شهر رمضان 

 

ثّم حتمل الطائفة  ،ارةثّم الكّف ،ارةال تعمل بالطائفة األوىل القائلة بعدم الكّف َمِل

 على االستحباب؟ ـ بل الثانية أيضًا ـ الثالثة 

هما ْيمراد كَل :وقلَت ،محلت صحيحة هشام على خرب بريد العجلي ذا: إواجلواب

فاجلمع بينهما هو احلمل على  ،وهو أن اإلفطار بعد الزوال يوجب الكفارة ،واحٌد

فبما أّنها  ،ٌد هلاوخرب بريد مؤيِّ ،صحيحة هشام هي األصل جعلَت ذاإ االستحباب. ولكْن
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والقواعد األصولية  .أن نعمل بالطائفتنيـ لنا  دَُّب بل الـ من الطائفة األوىل فيمكن لنا  أخّص

 رشدنا إىل هذا اجلمع الداللي. ت

 

وعدم إجيابها  ،أتى أهله بعد وقت العصر ْنارة على َمما أفتيَت به من جعل الكّف

صومهم بغري اجلماع  بطلواأو الذين أ ،أي الذين أتوا أهلهم بني الظهر والعصر ،على غريه

 ة والعامة. به أحٌد من اخلاّص ِتولو يف وقت العصر، أمٌر مل يْف

ومل  ،ما فهمنا من كلماتهم أنه مل يكن لديهم أمٌر آخر مل يصل إلينابعد: وجوابه

ونفهم شيئًا  ،ق يف األخبارندقِّ فباستطاعتنا أن، عن قرائن خاصة تكن فتواهم ناشئًة

إذ الفهم ال ينحصر يف ما الف الروايات أو األصول املوضوعية؛ من دون أن خن ،جديدًا

ونسأل اهلل السداد والعلم واملشي يف  ا،والعصمة ألهله ،وطريق العلم غري مسدود ،فهموا

 .صراط مستقيم

 ،نوجبه ْنارة على َمكّفحال، املشهور من فقهائنا يف الواقع يوجبون ال وعلى أّي

 ،ا قاله املشهورمّم جلزٍء ما قلناه مطابٌق :ويوجبون على أكثر ال نوجبه حنن. ففي العمل

 ألجل الرباءة. ؛وحنن ال نقول به ،احتياطًا ؛آخر قالوا جبزٍءهم ولكّن
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 الغناء يف اإلسالم

 اختالف احلكم باختالف املوضوع

 

 

وكان تأثريه  .املقوالت يف جمال الثقافة والفّن يعترب الغناء واملوسيقى من أهّم

وقد أشار  .الناس إليه منذ العصور األوىل شّدل قويًا العجيب والغريب يف النفس عاماًل

 ،املوسيقى يف إيران القدميةني والعازفني على آالت الشعراء يف إيران إىل تواجد املغّن

ع به هؤالء من مكانة يف بالط ملوك وما كان يتمّت ،ويف زمن احلكم الساساني

درجة أنهم كانوا يغدقون إىل  ،تبعهم من األمويني والعباسيني ْنوكذا َم ،الساسانية

فهذا هارون الرشيد يدفع إلبراهيم  .يفوق اخليال عليهم يف العطاء واهلدايا بشكٍل

 .(1)عزفه له لي مبلغ ألف درهم جائزة مقابل حلٍناملوص

لع على التاريخ يعلم أن السرية الغالبة على جمالس الغناء والعزف على آالت واملّط

 ،املوسيقى اليت كان يعقدها امللوك واألمراء كانت ترتافق وحضور القينات أو الغلمان

واملخالفة لتعاليم الشريعة  ،نة بكل آداب الديوهي اجملالس املخّل .وتتناول فيها اخلمرة

أن هذا  هذا الوضع ال يعين مطلقًا إىل يوم الدين. لكّن وبالتالي فهي حراٌم ،اإلسالمية

فكما أن هناك  .أو معقود عليها ،يف تلك اجملالس منحصٌر النوع من الثقافة والفّن

هناك جمالس  ،بلحاظ استحواذ طابع الفسق والكبائر عليها ؛مةلس الغناء احملّراجم
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ا يدخل يف نطاق احلرام أو مّم مل تستحضر شيئًامن جمالس الغناء واملوسيقى أخرى 

على الفضائل  للحّث بل اقتصرت على جعل الغناء طريقًا ،من الرذيلة يكون جزءًا

وقد نقل لنا التاريخ دور النغمات والغناء الروحي الذي حيمل النفوس  .وعلى طلب اآلخرة

كتب ابن  .حنو طلب الكمال ويشق فيها طريقًا ،ع عن عامل املادةإىل درجات الرتفُّ

لدرجة  شجيًا صوتًا ×دو: لقد أوتي داوقائاًل ×دوأبي احلديد حول صوت النيب داو

أن الطيور كانت جتتمع يف حمراب صالته حني كان يقرأ بعض الكتاب، بل كانت 

رها ال تبالي ة تأّثوكانت لشد ،حيوانات الصحراء تقرتب منه مبجرد ِّماع صوته

 (3)للنيّب داوود مزماٌرصوته الشجي كان  ومضافًا إىل. (9)بوجود اإلنسان إىل جانبها

 .(4)وأنه قارئ أهل اجلنة ،وقد أشار إليه أمري املؤمنني بصاحب املزامري ،معروف

وقد كان للصوت احلسن واللحن الشجي مكانة خاصة يف البدايات األوىل 

يظهر و .يف جمال قراءة وترتيل القرآن الكريم وظهرت بشكل خاّص ،لتاريخ اإلسالم

ث عن صوت النيب د الروايات اليت تتحّدهذا االهتمام واملكانة من خالل تعّد

باقي إىل وكذا كان احلال بالنسبة  .رًامؤثِّ وكم كان صوته شجيًا، |األكرم

 أحسن الناس صوتًاكان »ن النيب األكرم إ :بل هناك روايات تقول .^املعصومني

ل من ترتيل القرآن يف كان يقلِّ |وتنقل رواية أخرى أن النيب األكرم .(5)«بالقرآن

 . (3)نيمنه حبال املصلِّ رأفًة ؛صالة اجلماعة

وكان  .’حممد الباقرو علّي بن احلسنيني وقد عرف نفس الشيء عن اإلمام

لدرجة أن الناس كانوا  ،بالقرآن يف عصره منهما أحسن الناس صوتًا واحٍد كلُّ

، بل كان البعض (1)تاركني ما كانوا عليه من العمل ،يقفون يستمعون قراءتهما

 . (5)ة تأثري صوتهمايصعق من شّد

يف بيت  ومل يكن الصوت احلسن واللحن الشجي يف تالوة القرآن منحصرًا

من الصحابة والتابعني اشتهروا حبسن القراءة  بل كان هناك عدٌد ،×العصمة

وقد  .^ة األطهاراألكرم واألئّم مبلغ صوت النيّب حسن صوتهم مل يبلغ وإْن ،والرتتيل

وكان ميدح ويثين  ،(2)اء من الصحابةيستمع إىل بعض القّر |كان النيب األكرم

×دومن مزامري داو نه أوتي مزمارًاإ :حتى قال لبعضهم ،على تالوتهم
(10) . 

املوضوع يالحظ متحورها حول وإن الدارس جملموع الروايات الواردة يف 
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وكان موضوع احلكم يف تلك الروايات الغناء  .ثم آالت اللهو واللعب ،مسألتني: الغناء

 ق بهما من آالت. ما يتعلَّو ،واملوسيقى

عناوين مرتبطة  ةوضمن ثالث ،العاملي ّريف كتاب وسائل الشيعة وجدنا احُل

وكان احلكم املشهور املستنبط من  .(11) ومخسني روايةنيتقد نقل اثن ،بهذا املوضوع

 .(13)إىل القول باإلمجاع بل ذهبت جمموعٌة .(19)هذه الروايات حرمة الغناء

زال  ن االختالف بني الفقهاء يف حكم الغناء الفإحكام ورغم كل هذه األ

 .يطفو على سطح القضايا املتفاعلة

أخرى فإن صنع  من جهٍةومفهوم الغناء من املفاهيم اجململة عند األصوليني، 

مبهم ضمن مصاديق الغناء  علت وبشكٍلأدوات املوسيقى ُج ،وكذا استعمال ،واخرتاع

على  ومل يستقّر، وجزر بني الفقهاء موضع مدٍّ وهو األمر الذي ظّل ،مةواملوسيقى احملرَّ

 نهائي. ود حكم موّح

المية وإىل فرتة ما قبل انتصار الثورة اإلس ،مل يكن موضوع الغناء واملوسيقى

 .ة للمسلمنييف الوسط االجتماعي واحلياة العاّم مشكاًل ل موضوعًايشكِّ ،يف إيران

والعامل األساس يف هذا كون املذياع والتلفاز مل يكونا قد انتشرا يف أوساط 

ولغلبة مصاديق الغناء  ؛عاّم كذلك فإن املسلمني وبشكٍل .امللتزمني بدين اإلسالم

 واحتياطًا ،من املعصية خوفًا ؛قتهم بهما شبه منعدمةكانت عال ،واملوسيقى احلرام

فاستعمال  ،لفقهاء واملشتغلني بالفتوى من العلماءإىل الدينهم. نفس الشيء بالنسبة 

رمة شراء حبوكانت الفتوى  ،ل عليهم األمرم سهَّالغناء واملوسيقى يف النطاق احملرَّ

 .دة املوقفوبيع هذا النوع من األدوات سيِّ

مل  ،ر الظروف يف الزمان واملكان وحاكمية الفقيهلتغيُّ ونظرًا ؛اليوم لكْن

 ،وتكرار الشروحات ،لتكرار مقولة الفقهاء السابقني يف االحتياط هناك جماٌل ْديُع

 بعد يوم تعرض أنواٌع يومًاف .والعمل على كشف اجلانب املوضوعي واحلكمي للمسألة

العامل، كما خضعت العديد منها ألحباث  يف الوسط الثقايف يف كّل من هذا الفّن

جيابي ما يرتبط بالعلوم النفس، حيث أفصحت عن التأثري اإل يف وخصوصًا ،علمية

 وحتقيقات جديدة يف امليدان.  مع انتظار أحباٍث ،ومتايز بعضها عن بعٍض ،للعديد منها

ا فقهي مل ليس بغرض تربيٍر ،وعن هذه األحباث ،حديثنا عن هذا االنتشاروإنّ 
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ما يطرح  ّدخملصة تريد أن تأخذ بعني اجِل ومعمول به، وإمنا هي حماولٌة ٌلهو متداَو

كذلك لفهم االختالف بني االستعماالت املختلفة ملوضوع الغناء  وحماولٌة ،من تساؤالت

يف تسليط الضوء على النقاط املبهمة واخلفية يف  كذلك هي مساهمٌةو ،واملوسيقى

محوالتها يف املاضي ويف احلاضر تفرض التدقيق أكثر يف  واملسألة بكّل .املوضوع

اإلمكان على توضيح التكليف الشرعي يف  قدرمع العمل  ،سحكم الشارع املقدَّ

 املوضوعات املشتبهة وما يكون مورد االحتياط. 

واليت يصح العمل بها  ،&إلمام اخلميينا ىدت له فتاو: رغم ما مهَّمسألة أخرى

، واليت األحياءالعديد من الفقهاء  ىعلى فتاو بناًء ؛هعلى جواز تقليد بناًء ؛اليوم كذلك

األهم  من وسائل اإلعالم ومجهور الناس، فلعّل نت الوظيفة الشرعية وتكليف كلٍّبيَّ

من الفتوى هو تبيني الطرح النظري واالستداللي والربهاني الذي قامت عليه هذه 

وما قطعه من  فكر ألن احلياة الطويلة ألّي ؛أو تفسري اآلراء الفقهية األخرى ،الفتوى

الت يف الفرتات التارخيية السابقة يكون قد قام على براهني وحجج أكثر من أن حتّو

 يكون وليد شخصية صاحبه. 

 حبث األسئلة التالية:  ضمن هذا املقال سيتّمو

أم أن  ،احللية مأ ،هل هو احلرمة ؟ما هو احلكم الشرعي يف مسألة الغناءـ 

 على التفصيل؟  كم بأحدهما قائٌماحل

 م؟ املقصود بالغناء احملرَّهو ما ـ 

أم أن احلكم يف الغناء  ،هل الغناء مبعناه اللغوي هو موضوع احلكم الشرعيـ 

وحقيقته العرفية والشرعية ختتلف عن مفهومه  ،ومفاهيم جديدة قد أخذ معاٍن

 أم أنها ال ختتلف عن املعنى اللغوي؟  ،اللغوي

فما هو  ،أو وقوع تعارض بني الروايات ،حال وجود إمجال يف مفهوم الغناءيف ـ 

 ك به؟ التمسُّ األصل العملي الذي يتّم

 يف احلكم؟  منفردًا القول بإمجاع الفقهاء مستندًاميكن اّتخاذ  حدٍّ ـ إىل أيِّ

فقهية ختالف املشهور كيف ميكن تعريف  يف حال الوصول إىل نتيجٍةوـ 

ها بلحاظ حبيث ال يعّد ،اجملتمع الذي استأنس باملشهور على هذه النتيجة اجلديدة

 منه؟  ومروقًا ،على الدين بالضرورة دًاخمالفتها للمشهور مترُّ
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 ،ض لذكر اخلصوصيات اليت الزمت الغناء يف عصر الصدوريف البداية نتعرَّ

 .ونفهم املقصود الواقعي للروايات ،ها آنذاكئالع على فضاّطى يتسنى لنا االحّت

واختالف الكثري  ،بعد ذلك ننتقل إىل البحث يف املفهوم اللغوي لكلمة الغناءو

 .من اللغويني يف هذا الشأن

 ىمجالي إىل فتاوإ ض ولو بشكٍلوضمن القسم اآلخر من هذا املقال سنتعرَّ

 ة.دواحد منهم على ِح ونقوم بطرح فتوى كّل ،من الفقهاء املعروفني مجٍع

سواء كانت من  ،األدلة املعتمدة يف الغناء ض لكّلهذا سنتعّر بعد كّلو

ومن ثم كشف موضوع  ،فندرسها ونقوم بتحليلها ،مجاعة أو اإلالسّنأو الكتاب 

 خرى معتربة. أة باالستناد إىل أدّل ؛الغناء ما خيّص احلكم الشرعي احلقيقي يف

 

ف عليه أقوام وقبل أن تتعرَّ ،ن الغناء واملوسيقىفإنت كتب التاريخ كما بيَّ

بداع فيها عند ابتكارها واإل مّتكان ضمن الصناعات والفنون اليت  ،جزيرة العرب

شأن بالد الروم وفارس  هور، كما ن والتحضُّمن التمدُّ كبريًا األمم اليت عرفت قدرًا

 ،فقد كان للغناء يف بالد فارس مكانة خاصة .وغريهما من األمم العريقة يف املدنية

ي لديهم باالهتمام الكبري، حيث كانت تعقد جمالسه يف املدن الكبرية ظوح

 ،وكانت صناعة آالت املوسيقى مزدهرة يف أغلب بالد فارس ،والشهرية من بالدهم

بينما مل يكن العرب يف اجلزيرة  ،ن والعازفون على آالت املوسيقىووكثر بينهم املغّن

 من املعرفة بهذا النوع من الصناعة.  ٍفالعربية على مقدار كا

وافتقاد  ،ويذكر ابن خلدون ازدهار صناعة املوسيقى والغناء بني أمم العجم

لكالم أجزاء يؤلفون فيه ا ،الشعر فّن وأما العرب فكان هلم أواًل» ، فيقول:العرب هلا

ويفصلون الكالم  ،كة والساكنةبينها يف عدد حروفها املتحرِّ على تناسٍب ،متساوية

ال ينعطف على  ،منها باإلفادة يكون كل جزء مستقالًّ ،يف تلك األجزاء تفصياًل

ثم تتناسب األجزاء يف املقاطع  ،فتالئم الطبع بالتجزئة أواًل ،«البيت»ونه ويسّم ،اآلخر

فامتاز من بني  ،فلهجوا به ،ثم بتأدية املعنى املقصود وتطبيق الكالم عليها ،واملبادئ

وهذا التناسب الذي من أجل األجزاء  .ليس لغريه... ،من الشرف كالمهم حبظٍّ
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كما هو  ،من تناسب األصوات من حبٍر ك والساكن من احلروف قطرٌةواملتحرِّ

وال  مل ينتحلوا علمًا ،سواه حينئٍذ أنهم مل يشعروا مبا إاّل .معروف يف كتب املوسيقى

 ،داء إبلهمى احلداة منهم يف ِحثم تغّن .وكانت البداوة أغلب حنلهم ،عرفوا صناعة

م إذا ون الرتنُّوكانوا يسّم ،مواعوا األصوات وترنَّفرجَّ ،والفتيان يف فضاء خلواتهم

ون وكانوا يسّم ....وإذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغبريًا ،كان بالشعر غناًء

 وميشي بالدّف ،وكان أكثر ما يكون يف اخلفيف الذي يرقص عليه ،«السناد»

ه وهذا البسيط كّل .ون هذا اهلزجوكانوا يسّم ،احللوم ويستخّف ،واملزمار فيطرب

شأن  ،من إليه الطباع من غري تعّلوال يبعد أن تتفطَّ ،من التالحني هو من أوائلها

وحازوا  ،فلما جاء اإلسالم واستولوا على مماليك الدنيا ....البسائط كلها من الصنائع

على احلال اليت عرفت عنهم من  .،وكانوا من البداوة.. ،سلطان العجم وغلبوهم عليه

ترجيع  ومل يكن امللذوذ عنهم إاّل ،يف الدين... وما ليس بنافٍع ،ترك أحوال الفراغ

فه مبا حصل هلم من وغلب عليهم الرَّ فلما جاءهم الرتف ،م بالشعر...القراءة والرتنُّ

وافرتق املغنون  ،ة احلاشية واستحالء الفراغصاروا إىل نضارة العيش ورّق، غنائم األمم

فسمع العرب تلحينهم  ،وصاروا موالي للعرب ،فوقعوا إىل احلجاز ،من الفرس والروم

زالت صناعة  ومانوا عليها أشعارهم... وعرف منهم معرب وابن شريح.... فلحَّ ،لألصوات

براهيم وإعند إبراهيم بن املهدي  ،ج إىل أن اكتملت زمان بين العباسالغناء تتدرَّ

خذت آالت الرقص يف واتُّ ،معنوا يف اللهو واللعبأف ،سحاق وابنه محادإاملوصلي وابنه 

 .(14)«شعار...امللبس والقضبان واأل

ومل  ،هم باألمم األخرىفهم وعالقتلقد دخلت املوسيقى إىل بالد العرب إثر تعّر

يف . واملزمار آالت أيضًا وهناك. واجلالجل تكن آالت املوسيقى عندهم تتجاوز الصنوج

أدوات املوسيقى اليت كان عرب  من أهّم»صفهاني: هذا الصدد كتب أبو الفرج األ

 .(15)«املربع وناي اللبك والناي الطويل سالم الدّفاحلجاز يستعملونها قبل ظهور اإل

واليت  ،ل إىل اجلزيرة العربية من مناطق أخرىاملوسيقى بالتسلُّ فّن أيبدومل 

 ويف زمن النيّب ،سالمسنوات األوىل من اإلاليف  إاّل ،حتيط مبنطقة احلجاز

يذكر أن أمراء الغساسنة كانوا مولعني بالغناء والعزف على آالت و .|كرماأل

والتغين على نغمات  ،املوسيقىخذون فتيات للعزف على آالت وكانوا يتَّ ،املوسيقى
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 أوتارها. 

وانتقل منهم إىل  .عن الفرس نقاًل ،وداستعمل الُع ْنل َموقد كان عرب احلرية أّو

فبعض  .ةأتى بالعود من احلرية إىل مّك ْنل َموقد تضاربت الروايات حول أّو .احلجاز

أخرى  بينما تنسب رواية ،(13)ه يف شخص النضر بن حارث بن كلدةالروايات ختّص

 ،. وقد انتشر العازفون على تلك اآللة املوسيقية يف زمن اجلاهلية(11)ذلك إىل ابن سريج

حيث كان عرب اجلاهلية ، يف هذا امليدان صًاكثر ختصُّأوكان العنصر النسوي 

بو الفرج األصبهاني على ذكر أِّماء العديد أوقد أتى  .العازفات من الفتيات ونخذيّت

 . (15)ضمن كتابه األغاني منهنَّ

وتذكر كتب الشعر  .وكانت اخلنساء أكرب شاعرات العرب املخضرمات

وكيف أجادت قرحيتها يف نظم كلماته  يها صخر،اجلاهلي شعرها يف رثاء أخ

 ؛والتزام الناس به ،مع ظهور اإلسالم . لكْن(12)ى بهوكيف كانت تتغّن ،وقافيته

 ،هجمات األعداء ورّد ،انشغال املسلمني بأمور الدولة، منها: دةونظرا ألسباب متعدِّ

اختفت مشاركة املرأة يف جمالس الغناء واملوسيقى اللهوية.  ،وخوض غمار احلرب

ومل يكن  ،|كرماأل يف زمن النيّب بن منظور أن احلداء قد عرف رواجًااويذكر 

وبه  ،اتهمبل كان العرب يف أوقات الفراغ يشغلون به أوق ،على الركبان مقتصرًا

 وكان حيّث ،ي باحلديالتغّن مل يكن حيّب |كرمالنيب األ لكّن .يتسامرون

تالوة  حّبهورغم  .وشغل أوقات السفر برتديده وتالوته ،املسلمني على قراءة القرآن

د طريقة القراءة أو ه مل يقيِّأّن إاّل ،القوم على استبدال احلدي بالتالوة وحّث ،القرآن

كما مل يبني كيفيتها. وهذا ما نقله ابن منظور حيث  ،بعينه ترديد القرآن بشكٍل

والتمطيط( إذا  ى بالركباني )نشيد باملّدقال ابن األعرابي: كانت العرب تتغّن»قال: 

 فلما نزل القرآن أحبَّ .وعلى أكثر أحواهلا ،وإذا جلست يف األفنية ،ركبت اإلبل

 . (90)«ي بالركبانيأن يكون هجريهم مكان التغّن |النيب

ت يف زمن النزول يف قراءة ي جتلَّالتغّن مظاهر فّن فإن أهّم نا سابقًاوكما بيَّ

ل إليه يف امليبدأ بعض  لكْن ،|يف جمتمع الرسول الغناء مبكانٍة َظومل حْي. القرآن

ومل يكن  ،ففي زمن اخلليفة الثالث أصبح الغناء يأخذ باهتمام املسلمني .زمن اخللفاء

اليت بدأ اجملتمع  ،بل رافقه العزف على آالت املوسيقى ،بلحن األلفاظ الغناء مكتفيًا
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 خون العرب بالنغمة اللطيفة والظريفة. وهذا ما أشار إليه املؤرِّ .ف عليهااجلديد يتعرَّ

ـ  )هم: طويسمنو ،دخل ميدان املوسيقى ْنل َمثون من الرجال أّووكان املخنَّ

وحيتمل أن  .سالمللغناء يف اإل «لّواألب األ» ـوقد عرف ب ،( من أهالي املدينةهـ

د األشعار وردَّ ،تغنى بالدّف ْنوأول َم ،ةعزف املوسيقى على أوزان عربّي ْنل َميكون أّو

 . (91)على نغماتها

لتاريخ  جامعًا تارخييًا مستندًا والذي باملناسبة يعّد ،يذكر كتاب األغاني

إىل زمن كاتبه، أن الغناء اللهوي واملوسيقى الشهوية قد قطعت  على األقّل ي،املوسيق

ني واملوسيقيني وأن تشجيع املغّن ،مراحل كبرية يف زمن حكومة األمويني والعباسيني

 أبدع منهم جوائز تفوق كّل ْنص مَلدرجة كانت ختّصإىل  ،كبري كان بشكٍل

ودخوهلا  ،األمحر إىل جتاوز الغناء واملوسيقى اخلّط وهذا يشري بوضوٍح .(99)راتالتصوُّ

يف  وباألخّص ،من وسائل الفساد واجملون واحدًةصريورتها و ،عنه ضمن اللهو املنهّي

 . ’وهو نفس زمان صدور الروايات عن الصادقني ،فرتة حكم العباسيني

يات عن ومبالحظة التفاوت املوجود بني نربة اخلطاب يف األحاديث النبوية والروا

نستكشف األسلوب الذي كان عليه الغناء  (93)موضوع الغناء ما خيّص الصادقني يف

نا وهذا بالتالي ميّد .وعصر الصادقني( ؛ةن )عصر النبّوْيواملوسيقى يف كال العصَر

 واضح للحكم الصادر يف هذه الظاهرة.  بتفسرٍي

ال ميكن  اجلاهلي أمٌران العصر وجود الغناء اللهوي يف أوساط العرب إّب ،نعم

لكن  .يات من هذه الطبقة بالذاتوكانت املغّن ،نكاره، حيث كانت هلم اجلواريإ

حكام ألويعتمد ا ،إىل جمتمع حيتكم إىل دين اإلسالم ل اجملتمع من جاهليٍّبتحوُّ

هذه الظاهرة  فإّن |كرمكما كان الشأن يف املدينة زمن الرسول األ ،الشرعية

ورغم ما  ،من هنا .خاص يعد هلا حضور يف جمتمع املدينة بشكٍل ومل ،ةاختفت باملّر

وكانت  ،حيرتفن الغناء خني من وجود بعض اجلواري اللواتي كنَّذكره بعض املؤرِّ

فإنها تبقى  ،(94)يف جلب ذوي القلوب املريضة من الرجال يف تلك الفرتة تلك وسيلتهنَّ

واليت رمبا تكون هي املعنية بقوله تعاىل:  ،ةضمن بعض احلاالت االجتماعية الشاّذ

 واليت فيها نهٌي(، )النور:  ﴾َواَل ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّنًا﴿

يبقى  ، رغم كّل ذلكعن إكراه ما ميلكه من اجلواري على هذا العمل القبيح للولّي
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واليت تكمن يف انعدام الغناء اللهوي  ،العام يف املدينة حيمل احلالة الغالبة اجلّو

وهذا حييلنا إىل مسألة أخرى حيث نستبعد فيها ما ذهب إليه بعض الفقهاء  .باجلملة

ل احلقيقة العرفية للغناء شكَّ |كرماأل قني من أن الغناء يف زمن النيّبواحملقِّ

أمر  ’ل الغناء هلذا املعنى العريف يف زمن الصادقنيمح ّنأمع  ،(95)اللهوي والشهواني

وصار يف أوساط العامة  ،نتشر هذا النوع من الغناءاقد  حيث فعاًل ،راتهمقبول وله مربِّ

مقابلته باملوقف الشرعي  ْتومتَّ ،وجوده بالرفض وقد ووجه .مالحظ واخلاصة بشكٍل

وما ينتج عنه من مفاسد.  ،بالشكل الذي عليه الذي يراه حرامًا

 

وما هي استعماالته يف  ؟عن املوقف الشرعي بعيدًا، ما هو املعنى اللغوي للغناء

 اللغة؟ 

 كثرية بني اللغويني أنفسهم:  املعنى اللغوي للغناء توجد اختالفاٌت ما خيّص يف

والذي يدخل الفرح  ،املفرحراد به الصوت الفرح أو فابن منظور يرى أن الغناء ُي

اله فهو عند ارفع صوته وو ْنفكل َم»آخر:  . ويقول يف قسٍم(93)والسرور على النفس

  .(91)«العرب غناء

منتهى »فقد أتى بالتعريف الوارد يف ثالثة كتب: ففي  «خداده» أما يف قاموس

 ؛النغمة واإلنشاد هو «غياث اللغات»يف و ؛يطرب الغناء مبعنى اإلنشاد بشكٍل «اإلرب

 . (95)الصوت احلسن املطربهو ف «أقرب املوارد»أما يف 

فهو  .لتقييد الغناء باملطرب يف تعريف الغناء ال يرى فخر الدين الطرحيي لزومًاو

ى يف العرف بالغناء أو ما يسّم ،الصوت املشتمل على الرتجيع املطربهو  الغناءأن يرى 

 .(92)لإلبل اءويستثنى منه احلد. أو قرآن وغريه سواء كان يف شعٍر ،مل يطرب وإْن

وحاول  ،ويالحظ على تعريفه أنه يف شطره الثاني قد أرجع التعريف إىل العرف

 . ر باطٌلْووالدَّ ،رْووهو الدَّ .أخذ املعرِّف من املعرَّف

مة النراقي يف مستند الشيعة تعريفات خمتلفة ملفهوم الغناء: كذلك أورد العاّل

رفع الصوت  ؛ترجيع الصوت ؛الصوت املشتمل على الرتجيع والتطريب ؛املطربالصوت »

جياد إمد الصوت مع الرتجيع مع  ؛الصوت مع الرتجيع مّد ؛الصوت مّد ؛مع التطريب
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حتسني الصوت ومتديده مع  ؛الصوت حبيث يكون جملبة للفرح والسرور مّد ؛الطرب

 . (30)«إليه القلب ون الذي يشّدالصوت الناعم املوز ؛فشيئًا الرتجيع فيه شيئًا

ه دة: ترجيع الصوت ومّدعلى ذكر أوصاف متعدِّ &مام اخلميينوقد أتى اإل

 ؛الصوت اللهوي ؛مل يكن مطربًا ولو ،الغناء أو هو ما يفهم منه عرفًا ؛بشكل مطرب

وآالت اللهو  ما يكون متناسبًا ؛ما يتناسب مع جمالس اللهو ؛صوت أهل الفسق والفجور

الصوت الذي يكون  ؛ص جملالس اللهو واللعبالصوت املخصَّ ؛واللعب ويقع على أوزانها

 ؛الصوت الذي حيتوي على الرتجيع والتطريب ؛الغرض منه حتريك الشهوة اجلنسية

ويصاغ هلذا الغرض  ،الصوت الذي يعرف عند الناس أنه لقصد الطرب والتطريب

ما شأنه يف  ؛يسري( )ولو كان مبقداٍر حسنه ذاتيٌّ الصوت الذي ؛حبيث يذهب العقل

كما أن الشيخ  .منها التعريف األخري &. واختار(31)عرف الناس الطرب والتطريب

  .عَبْطوذلك ضمن رسالته اليت مل ُت ،ح التعريف ما قبل األخريرضا آل الشيخ قد رجَّ

فالبعض قد  .وغريهاد بني املعاني من الرتدُّ يالحظ على التعريفات السابقة نوٌعو

من املفهوم العريف للغناء، كإطالق الغناء على  وهو أعّم ،ذهب إىل شرح اسم الغناء

رغم أن  ،باطل وهو أمٌر .نوع من الرتجيع أو على كّل ،صوت ممدود مرتفع كّل

 .هذا ال يكون غناًء يف ذاته ولكّن ،التمديد والرتجيعوالغالب يف صوت الغناء االرتفاع 

كبري مبوضوع احلكم  رت بشكٍلأن بعض التعريفات تأثَّ كما يالحظ

حيث كان تضييق لدائرة  ،ذهب إىل حتريم مطلق الغناء ْنيف َم خصوصًا ،الشرعي

بصوت  غناٍء حبيث يشمل احلكم باحلرمة كّل ،أو على العكس توسيعها ،الغناء

وهو التعريف الذي مت  ،ك للشهوة اجلنسيةأهل الفسق واملعصية، وكذا بالصوت احملرِّ

ويف  .يف اللغة يذكر مثل هذه القيود كتاٍب يف إطار احلكم الشرعي. وال يوجد أيُّ

 . ي أو املوسيقار يف التعريف مطلقًاالعموم مل تستحضر كتب اللغة حالة املغّن

فجعلت األوصاف  ،طار العلمي للتعريفعن اإل ْتكذلك بعض التعاريف خرَج

حني ذكر  ،صاحب املورد فعلكما  ،ق الغناءم لتحقُّقوِّالغالبة مكان الوصف امل

دته والتعريفات اليت قيَّ .متتابع ومتواٍل الصوت بشكٍل مّد :تعريف الغناء فقال

 الصوت بالتتابع...  على الرتجيع ومّد ما يكون مشتماًل وذلك ألن الغناء غالبًا ؛بالرتجيع

كر من التعريفات هو ما ُذ ه من كّله ضمن التعريف املوّجما ميكن أخُذ لكْن
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ـ وهو التعريف الذي  .القول بأنه الصوت امللحون وفق أحلان تبعث على الفرح واملرح

من لسان العرب، منتهى األدب، أقرب  النظر عن كونه ضمن تعاريف كلٍّ بغّضو

 النقطة األصيلة يف التعاريف األخرى.  عمومًايشكِّل  ـ املوارد وغريها

بلحاظ  ،مات أساسية يف الغناءمقوِّ «املفرح واملبهج»و «احلسن»على ما يبدو فإن و

املفهوم اللغوي. ويكون بالتالي تعريف اإلمام اخلميين والشيخ حممد رضا آل الشيخ 

 هلذا التعريف.  تفصياًل

الن موضوع احلكم بطبيعة احلال فمطلق الصوت احلسن واملطرب ال يشكِّو

 .يف موضعها ق إليها الحقًاخرى سنتطرَّأبل هناك حلاظات  ،الشرعي

بني املعنى اللغوي واالصطالحي للغناء بقوله: الغناء  &ل السيد اخلوئيوقد فّص

 فهو يشمل كّل ،من املقصود حبكم احلرمة ومشواًل يف مفهومه اللغوي أكثر اتساعًا

وتأمر به على وجه  ،ي بالقرآنعلى التغّن وهلذا وجدنا بعض الروايات حتّث .حسن صوٍت

 . (39)االستحباب

هو متييز املعنى اللغوي عن املعنى  &املهم يف ما ذهب إليه السيد اخلوئيو

ليس  ،وكذا غريه من الفقهاء ،ن املعنى الذي يأخذه بلحاظ فقهيإ أي ،االصطالحي

 .ضح املعنى اللغوي للغناءوبهذا يتَّ .املعنى االصطالحيهو بل  ،هو املعنى اللغوي

وهو هل هناك استعماالت أخرى  ،ل كربى املوضوعتبقى مسألة متثِّلكن 

هي  ماو ؟وشكلت بذاتها موضوع احلرمة ،يف اجلانب اللغوي ْتاصطالحية غري اليت أَت

ق إليه بالتفصيل نتطرَّ مبحٌثهذا نطاقات احلكم الشرعي وحدوده يف تعريف الغناء؟ 

 ضمن هذا البحث. 

 

 آراء:  ةتطلع علينا يف اجلانب الفقهي للموضوع ثالث

مع  ،فمطلق الغناء حراٌم .ويرى حرمة الغناء مطلقًا .ـ الرأي املشهور بني الفقهاء

 .منهم خيتلف عن مفهومه عند اآلخر واحٍد أن مفهوم الغناء عند كّل

بني الفقهاء حول حرمة الغناء،  ليس هناك اختالٌف»يقول حممد جواد العاملي: 

وال تستثنى هذه احلرمة يف موطن  .وحنو ذلك ،تعلمه ،ما يؤخذ عنه من أجر، ِّماعه
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 .فالغناء يف مجيعها حرام .الشعر أو الدعاء وغريها أو سواء يف القرآن ،من املواطن

ث الكاشاني والفاضل صاحب جممع الربهان... إىل أن أتى احملدِّ وذكر هذا أيضًا

ن احلرمة إمنا تلزم الغناء إ :فقالوا، خلراساني والغزالي من العامة فأحدثوا فيه اآلراءا

 . (33)«خرىأمات الذي يرتافق وحمرَّ

عن ثوا حتدَّ ،وبدل أن يعطوا الفتوى يف الغناء نفسه ،والقدامى من الفقهاء

 ،احلرمة إىل الغناء نفسه ْتسَر وألن بيع وشراء اجلواري املغنيات حراٌم .كسب املغنية

هذا التالزم بني حرمة بيع وشراء . ودليل آخر للحكم باحلرمة مع عدم وجود وجٍه

وبارز  ظاهر الذي يعين الكسب من الغناء( وبني حرمة الغناء أمٌرواجلواري املغنيات )

 كسب»فجملة  ،يف فتواهم وآرائهم يف الغناء. وهذا التالزم يظهر لنا من خالل العناوين

، املقنع واهلداية للشيخ (34)من الفقه الرضوي رت يف كلٍّتكرَّ عبارٌة «املغنية حرام

ضمن باب املكاسب  ،(35)رساّلل سمرااملوكذا يف  ،الصدوق، املقنعة للشيخ املفيد

سواء  ،ب املتعة واالسرتخاءما يسبِّ ي حبرمة كّلدريس احلّلإاحملرمة. كذلك أفتى ابن 

 . (31)ى نفس املوقف الشيخ الطوسي. وتبّن(33) و...أنغمة  أو حلنًا أو كان صوتًا

ح حبصول اإلمجاع حني صرَّ ،وذهب صاحب اجلواهر إىل أبعد من الفتوى

حول حرمة  ليس من اختالٍف» :فقال ،على حرمة الغناء ،لاملنقول واحملصَّ ،هْيبنوَع

ة ت عليه السّنودلَّ ،ل واملنقوله: احملصَّْيمجاع بقسَماإلبل يوجد عليه  ،كسب املغنية

الذي  ،ة توجد روايات تبني أن الغناء من مصاديق اللهو واللغو الباطلاملتواترة. ففي السّن

األدلة على حرمة الغناء الكتاب  إّنف :وخالصة القول .ذكر النهي عنه يف القرآن

 . (35)«حرمته من ضروريات الدين ّنإ :مجاع، بل ميكننا القولة واإلالسّنو

لكن يظهر من  .الشيخ األنصاري إىل القول باحلرمة املطلقة للغناءذهب كذلك 

إذا كان الصوت اللهوي »: ه يقولالباطل حرام، لكن كالمه أن الصوت اللهوّي

وبذلك تكون دائرة الصوت  ،أو أخص ا أن يكون أعّمالباطل فنسبة الغناء إليه إّم

وكيفما يكون األمر فمقصوده  .وليس غريها ،اللهوي الباطل هي املقصودة باحلرمة

وقد جعل مفهوم اللحن والصوت اللهوي الباطل يف  .من الغناء هو الصوت اللهوي الباطل

 . (32)«مجيع األمثلة اليت أدىل بها يف موضوع الغناء

فالغناء من وجهة نظره ليس  .ـ الرأي الثاني ال يرى اإلطالق يف حرمة الغناء
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املعاصي والسلوك الفاسد والرغبات الفاسدة اليت احلرام هو  لكّنمطلقًا،  حرامًا

 حتيط به. 

م، املتعة... واليت ختتلط مع الغناء احلرام يف الغناء هو الفسق، االختالط باحملرَّ

. ويكون يف ق احلرمة بالغناء جمازًاوتعلُّ ،مورتلك األ هو لكّل فالنهي حقيقًة .وترافقه

 .ق السبزواريواحملقِّ ؛الكاشانيث احملدِّ :من دائرة هذا الرأي كلٌّ

ما يفهم من جمموع األخبار واجلمع العريف حرمة »ث الكاشاني: يقول احملدِّ

كسب التجارة يف املغنيات من اجلواري، تعليم الغناء، تعلمه،  :مثل، ما يرافقهوالغناء 

بنوع الغناء الذي ساد يف حكومة بين  وهذا خيتّص .بيع وشراء وسائل وآالت الغناء

فيأتون  ،حيث كان رجاهلم واملوالني هلم يعقدون جمالس للغناء ومعاقرة اخلمر ،أمية

ن ْفيات ال يستعِفوكانت املغنِّ ّن،وهم يطربون ألصواته ،ني هلمباجلواري املغنيات يغنِّ

ن ما يرافق الغناء إ :والعزف على آالت املوسيقى... خالصة القول ،مبتذل من غناء كّل

ر عنه ضمن وهو نفس الرأي الذي عبَّ .(40)«وليس غريها ،حرام مطلقًامن أفعال وسلوك 

املستفاد من هذه »ففي تفسري الصايف قال:  .(41)تفسري الصايف وكتاب الوايف هْيكتاَب

بل استحبابهما. فما ورد من النهي عن  ،والرتجيع به ،ي بالقرآنخبار جواز التغّناأل

اهلل، ينبغي محله على حلون أهل الفسق شاء  ه إْنالغناء، كما يأتي يف حمّل

اق الناس وسالطني بين أمية يف فّس ^يف زمانهم وعلى ما كان معهودًا ،والكبائر

باملالهي  ولعبهّن ،باألباطيل مهّنوتكلُّ ،يات بني الرجالي املغنِّمن تغّن ،وبين العباس

 .(49)«ب وحنوهاقضيمن العيدان وال

دت األدلة وقد تعدَّ .ختالف فيهااأن حرمة الغناء ال »ـ ق السبزواري بويقول احملقِّ

ى يف رين عنه بتحريم الغناء حّتوكذا آخرون من املتأخِّ ،قوبه قال احملقِّ .يف حرمتها

بل ترى التغين  ،على جوازه عديدة تدّل لكن يف املقابل هناك رواياٌت .ي بالقرآنالتغّن

ت اليت تقول جبواز واستحباب التغين أمام هذه الروايا ن. إذًامستحّب بالقرآن أمرًا

والظاهر أن هذا ما يشري إليه  ،وترجيعه يف احللق ،قراءته بلحن احلزن، وبالقرآن

إذ ال ميكن التغين  ؛وكذا ما ذهب إليه غريهم ،أصحاب اللغة يف تعريفهم للفظ الغناء

ائلة بتمديد الصوت وترجيعه، ومن أجل اجلمع بني تلك الروايات الق بالقرآن إاّل

 استحضار إحدى هذه الطرق:  باالستحباب واألخرى على طرف النقيض نرى لزامًا
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وأما  ،ما سوى القرآن ـ القول بالتخصيص، مبعنى أن هذه األخبار إمنا ختّص

أهل  توالتغين به على أحلان ونغما ،ي اللهوي بهالتغّن تعلقها بالقرآن فمن جهة ذّم

 .الفسق

ألن املفرد  ؛قيل بأن املقصود يف هذه الروايات إمنا هو غناء خاص أما إْن ـ

 .ص بعض أفرادهعلى ختّص وليس له قرينة تدّل ،على العموم املعرف باأللف والالم يدّل

زمن  إذ املقصود يف الروايات هو الغناء الذي كان سائدًا ؛احلال غري ذلك لكّن

ي فيه النساء يف جمالس حيث تغّن ،وهو الغناء اللهوي وغناء أهل الفسق ،الصدور

ا جيعل تعريف املفرد باأللف والالم مّماحملرمات و...، الغالب عليها ارتكاب املعصية و

 .(43)«دوارد وغري مستبع أمٌر ،حينها ةاألفراد الشائع خيّص

من احملدث  يف وجهات النظر بني كلٍّ شارة إىل وجود اختالٍفوال ُبدَّ من اإل

 ،يف الرقص، اللهو، اللعب احلرمة إاّل وعدد آخر مل يَر الكاشاني واحملقق السبزواري

وهي احلاالت اليت ترافق جمالس الغناء الشائع يف زمن  ،و... ،مواالختالط احملرَّ

 .الصدور

ه جينح إىل ومل نَر ،ل يف األمراملقابل هناك عدد آخر من الفقهاء فصَّيف  لكْن

ن إ» :حيث كتب يقول ،&اإلمام اخلميين :ومن مجلتهم ،يف أحد القطبنيالتمركز 

بل صريح يف أن الغناء  كالم احملدث الكاشاني يف بدايته كما يف ختامه ظاهٌر

وقسم آخر حالل وجائز. فليس  ؛قسم )الغناء املصحوب بالكبائر( حرام ذاتًا :ناقسم

غ وِّسوإال ملا كان هناك م ،ةما يرافقه من الكبائر واملعاصي هي املخصصة باحلرم

وغ لتحريم هذه األمور لو مل سإذ ال م ؛مه واالستماع إليهلتحريم االكتساب منه وتعلُّ

 .(44)«يف ذاته يكن الغناء حرامًا

ـ يف الطريق الثالث هناك تفصيل بني الغناء الشهواني املبتذل واللهوي وبني 

 الغناء الذي ال توجد فيه هذه الصفات. 

ن احلرمة يف الغناء ذاتية )على خالف إ :هذا الرأي رغم قوهلمأصحاب 

ن مجيع مصاديق الغناء داخلة يف حكم ْوإال أنهم ال يَر ،الكاشاني والسبزواري(

 وإمنا احلرمة ختص الغناء الشهواني اللهوي.  ،ول(الف الرأي األخباحلرمة )

بل ذهب إليه  ،منيقدوهو ليس رأي األ ،وهذا الرأي يبدو أنه يشبه الرأي الثاني
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 وكذا مجع من املعاصرين.  ،رينجمموعة من املتأخِّ

، من علماء القرن (ماجدـ )السيد حممد ابراهيم البحراني واملشهور بيقول 

ننا حنن القائلني بالتفصيل يف إ :املوسيقى لعني على فّنومن العارفني واملطَّ، الثاني عشر

ى به م هو الصوت اللهوي الذي تتغّناحملرَّمسألة احلكم يف الغناء نقول بأن الغناء 

اق من الفّس حمضروالذي يكون يف  ،اجلواري والقينات ذوات الصوت الشجي

وذلك ألن إطالق  ؛وغريها الدّف :مثل ،وتستعمل فيه بعض آالت املوسيقى ،الرجال

م املخالفني لنا يف قوهل ق احلقيقة العرفية، لكّنالغناء على هذا الصنف حييل إىل حتّق

مع متديد  ،الصوت والتغين به مع التطريب يعين ترجيُع ،حبرمة الغناء يف معناه اللغوي

ويكذب  ،د قولناوحديث ابن سنان يؤيِّ .حراٌم ،من املتعة ًاحبيث خيلق جّو ،الصوت

 . (45)رأيكم ومقالتكم

وال  ،ويذهب مذهبه ،يؤيد مقولته ْنويفهم من كالمه أن هناك جمموعة ممَّ

قد كان  ،وهو من علماء القرن احلادي عشر ،يستبعد أن يكون الفيض الكاشاني

 وبالتالي يكون قد وافقه يف الرأي.  ،من القائلني بالتفصيل

ومهما تكن اآلراء ففي زماننا احلاضر جند بعض أهل النظر وبعض الفقهاء 

ل نظرية الشيخ وضمن آراء يف حتلي ،ومن مجلة املعاصرين .يقبلون القول بالتفصيل

: اًلأّو»بالقول:  «كل غناء صوت هلوي وباطل»: ق على قولهعلَّ ْنَم ،نصاري يف الغناءاأل

 ،الغناء على أن كل الغناء هلوي وباطل نصاري دليل وشاهد من أهل فّنليس للشيخ األ

 من الغناء اللهوي.  بل على العكس هناك شواهد كثرية على أن الغناء أعّم

لت بني الغناء اللهوي احلرام وغري اللهوي النصوص الشرعية قد فصَّ: بل ثانيًا

 . (43)«اجلائز

 

: إن عبد الرمحن اجلزيري يف كتابه الفقه على املذاهب األربعة قائاًلكتب 

جيعله  قد يعرض عليه عارٌض التغين مبعنى ترجيع الصوت مع اللحن مباح، لكْن

 كاللعب.  ،مكروهًاو أ حرامًا

للتشبيب بالنساء غري احملارم أو  بأن يتّم ،للفتنة فالغناء حني يكون جماٌل 
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إذا استخدم وسيلة يف  ًاكذلك يكون حرام .حرامًا يكون فعاًل ،ثبالشاب املخنَّ

تلهي  ًةأو يكون أدا ،م من املشروباتُرعلى تناول ما َح عًاأو مشجِّ ،حتريك الشهوات

هذه  إذا خال الغناء من كّل كالصالة وحنوها. لكْن ،عن أداء الفروض الدينية

زالت على  اليت ال ،جنبية. فالتغين بكلمات تصف املرأة األاألوصاف فال يكون حرامًا

ي إىل حتريك الشهوة ألن ذلك يؤّد ؛حراٌم ،هبل أو مدح الشاب اليافع والتغزُّ ،د احلياةْيَق

من  ،أو يف وصف الطبيعة ،لتغين بكلمات يف احلكمة واملوعظةا لكنَّ .حنوهما

نسان باعتباره ى يف وصف اإلأو حتَّ ،ا على شاكلتهاوجبال وحبار وغريها مّم أراضٍٍ

شكال إال  ،من الفتنة شكٍل ا ال حيمل أيَّمّم ،ل األمانةحتمَّ ْنخلق اهلل وأفضل َم

 .(41)فيه

 ية واحدًاالفرق السّن ىسنستعرض فتاوبعد هذا التفصيل يف احلكم يف الغناء 

 : واحدًا

 

 .يف أوقات الفرحعلى جواز الغناء  بأن هناك روايات تدّل ذهب الغزالي إىل القول

 . (45)ب عنه فعل حرام ليس حبرامفما ال يرتتَّ ؛قسامأوالغناء له 

يقول  ْنننا ال نعلم من علماء احلجاز َمإينقل الغزالي عن الشافعي قوله: و

فتى أإذا اتصف بأوصاف وحاالت خاصة. من هنا فإذا  إاّل اللهّم ،بكراهة الغناء

 . (42)وليس مطلق الغناء ،خاصًا راد نوعًاأنه إمنا إالشافعي حبرمة الغناء ف

 

حرام، كالتشبيب باملرأة العفيفة واليت  قالوا بأن الغناء احلرام ما كان بألفاٍظ

أما إذا كان الغرض  .فهي موارد ال ختلو من إشكال ،والفتى اليافع ،على قيد احلياة

  .فال أشكال فيه ،أو يف وصف الطبيعة ،من الغناء إظهار حسن وبالغة األلفاظ

حيمل  ،وأن االستماع إليه كبرية ،و ما نقل عن أبي حنيفة يف قوله بالكراهة

 . (50)أنواع الغناء وليس جيري على كّل ،على احلرام منه
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الطبل والدف  :مثل ،الثابت يف مذهب مالك، أن اآلالت املستعملة يف األعراس

 ،وأما الغناء فاجلائز منه الرجز كذلك .سواء استعملها الرجال أو النساء ،مباحة .،و..

 ت به جواري وصغريات األنصار: الذي تغنَّ

ــاكم  أتينــــــــــــــــــــــــاكم أتينــــــــــــــــــــــ
 

ــيكم   ــا حنيِّــــــــــــــــــــــ  فحيُّونــــــــــــــــــــــ
 

ــوال احلّبـــــــــــــــة   ــمراولـــــــــــــ  الســـــــــــــ
 

ــواديكم   .(51)مل حنلــــــــــــــــــل بــــــــــــــــ
 

 

، بل أما الغناء والذي يكون بتحسني الصوت وترجيعه يف قراءة األشعار فجائٌز

بشرط أن ال يؤدي إىل  ،ن حتسني الصوت وترجيعه يف قراءة القرآن مستحّبإقالوا: 

وإال فهو حرام. إذا فالتغين باألشعار  ،تغيري حلن القرآن أو الزيادة والنقصان من ألفاظه

بل  ،احلسن وبكلمات يف الوعظ واحلكمة ال إشكال فيه واإلنشاد بالصوت الشجّي

 .(59)مستحب، لكن قراءة القرآن بأحلان الغناء مكروه

من احلنابلة وآخر  ن قسمًاإوقد استنتج الدكتور وهبة الزحيلي الرأي التالي: 

ى بدون أن يرافقها العزف على اآلالت ع إىل الغناء حّتن االستماإ :من احلنفية قالوا

الغناء ينبت النفاق »: |كرماأل ن ابن مسعود يروي عن النيّبوذلك أل ؛املوسيقية حرام

إىل أن الغناء إذا  ،واملالكية ،احلنابلةو ،وذهبت جموعة أخرى من احلنفية؛ «يف القلب

والظاهر أن رأي هذه اجملموعة األخري  .مل يصاحب بالعزف على اآلالت ال إشكال فيه

وقالت الشافعية: الغناء إذا كان من دون آالت الطرب مكروه ؛ قد رجح على األول

وقد نقل الغزالي عن كتبهم اتفاقهم يف القول حبلية الغناء اجملرد عن  .(ًاليس حرامو)

 . (53)أصوات آالت العزف

 

ويبقى املعتمد هو  .لألدلة العقلية موضوع الغناء ال تدع جمااًلإن ماهية البحث يف 

 واإلمجاع.  ؛ةالسّن ،خرى: الكتاباألدلة الثالثة األ
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كما ال يوجد أمر أو نهي ينسب  ،لفظ التغين ضمن ألفاظ القرآن ْدمل يِر

، «الزور قول»لكن املوجود هو آيات اختلف فيها التعبري بني  .مباشرة إىل هذا اللفظ

من خالل  ،وهي اليت مت االستناد إليها يف موضوع الغناء ،«هلو احلديث»و ،«لغوال»

 . ^ئمة املعصومنيجراء تفسري تطبيقي بينها وبني الروايات املنقولة عن األإ

 . ()احلّج:  ﴾َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمْن اأَلْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّوِر﴿أـ 

الشريفة ظاهرة يف حرمة قول الزور. ولفظ الزور يف اللغة مبعنى هذه اآلية 

 إضافة قول إىل الزور يف اآلية، فالظاهر أن الذي حرم هو نوٌع وقد مّت .الباطل والكذب

وليس يدل على أن املراد من احلكم هو  .وله صفات صوتية وبيانية ،من اخلطاب

ما الروايات  ويف ،عليه بعض مصاديق اآلية الشريفة وهذا ما تدّل ،حمتوى اخلطاب

منه قول »: ×كما يف الرواية الصحيحة عن اإلمام الصادق، هذا املعنىمع تناسب ي

 . (54)«أحسنت :يالرجل للذي يغّن

، رغم قوله بعدم جواز التغين بالقرآن ،وكذا القرطيب ،رينذهب بعض املفسِّو

وأتى بروايات  .حد مصاديقه: شهادة الزور والكذبيف اآلية الشريفة أإىل أن قول الزور 

 فهم مل يشريوا ضمن تفسري هذه اآلية إىل الغناء بأّي وعمومًا .تعضد ما ذهبوا إليه

 . (55)وجٍه

ورغم كونها قربت من  .تفسري قول الزور بالغناء يف العديد من الروايات وقد مّت

من أسباب علل احلديث  لسبٍب ؛أن سند معظمها غري معترب االستفاضة إاّل حّد

 املذكورة يف موضعها. 

ورغم ظهور هذه  .«اجتنبوا الغناء»، «قول الزور الغناء»يف بعض الروايات: 

تت أالطرف عن التفاسري اليت  لو غّض حاد مصداق هذا املفهوم، لكْنالروايات يف اّت

 ،واكتفي بهذه الروايات املذكورة ،أدرج يف املوضوع او لغريها مّمألآلية الشريفة 

لقول الزور أو للهو احلديث.... داللة إطالق  املصداق الكامل واألمّت لكان الغناء فعاًل

احلرمة يف هذه اآلية على الغناء كانت ستكون تامة لو مل يكن االستعمال الشائع يف 

واحد  ناء ألّيوبالتالي عدم انصراف لفظ الغ ،زمن الصدور هو الغناء اللهوي والباطل

 ’نْيتلك الروايات قد نقلت عن اإلمامني الباقَر بالنظر إىل كون كّل لكْنو .منهما
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ثنا عن نوع الغناء الذي شاع يف وقد سبق أن حتدَّ ،الصادق( جعفرالباقر و حممد)

تبني أن ي ،وكان هو املستعمل بامتياز ،حيث كان الغناء اللهوي والباطل ،’زمانهما

عن هذا التعاطي األصولي  وبالتالي غري واقعي. وبعيدًا ،ف النسبةطالق ضعيهذا اإل

ن حتريم مجيع مصاديق الغناء يف هذه اآلية من باب اإلطالق إ :والواقعي نقول

واآلية مقرونة بالروايات التفسريية واضحة يف ترجيح  .وهو يقبل التقييد ،الظهوري

 .كثرأليس  ،حرمة الغناء يف اجلملة

النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اهلِل ِبَغْيِر ِعْلٍم َوِمْن ﴿ ب ـ

 (. )لقمان:  ﴾َوَيتَِّخَذَها ُهُزوًا ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي

وقد مت تطبيقه  .اآلية الشريفة واضحة يف حرمة الكالم الباطل وعديم الفائدة

 . (53)بت سهام احلرب إىل الغناءوبذلك صوِّ ،اءيف الروايات الصحيحة على الغن

وال  ،وقد ذكر يف هذه اآلية مجيع ما ذكر يف سابقتها من بيانات وتفصيالت

 .للتكرار حتاشيًا ؛نذكره

 (. )الفرقان:  ﴾َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا ِكَرامًا﴿ج ـ 

ق عليه فيها. ، وطبِّ(51)بالغناء «الزور»تفسري معنى لفظ  املعتربة مّتيف الروايات 

كذلك و  عطي لآلية من سورة احلّجأويالحظ أن معنى هذه اآلية هو نفس املعنى الذي 

ها على هذه إيراد مّت شكاالت يف الداللة اليت وردت على اآلية من سورة احلّجنفس اإل

 بهذه اآلية:  نيّصاضافة إشكالني خإمع  ،اآلية

ن اآلية يف مقام وصف خصوصيات عباد الرمحن، بلحاظ كون عباد إـ 

ة بعباد ومقام ذكر بعض اخلصال والشمائل اخلاّص .الرمحن قد وصلوا إىل مقام رفيع

صاف بها على الدوام. ّتواال ،الرمحن ال يعين أن حيفظ مجيع املؤمنني هذه اخلصال

وتوطني النفس  ،بهذه الصفات واخلصال احلميدة ينشدان الكمال يستلزم التحّل ،نعم

 على هذا املطلب.  ٌةوالقرينة الداخلية لآلية داّل .على احلفاظ عليها

وال ميكن  ،خرى اآلية يف مقام حتريم حضور جمالس الغناءأ ـ من جهٍة

حرمة حضور  :إذا اعرتض بالقول إاّل ي، اللهّممتديدها لتشمل حتريم فعل التغّن

 ي باملالزمة. غناء تعين كذلك حرمة نفس فعل التغّنومشاهدة ال

 (.)املؤمنون:  ﴾َوالَِّذيَن ُهْم َعْن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴿د ـ 
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نه الغناء إ»فيها:  ،مامونقل يف تفسري هذه اآلية الشريفة رواية عن اإل

مثل هذا  ﴾ِكَرامًاَوِإَذا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا ﴿. وقد ورد يف تفسري اآلية: (55)«واملالهي

 . (52)التعبري

 ،ثبات إطالق اللغو على الغناءإىل دليل إل ـ شأن أخواتهاـ و حتتاج هذه اآلية 

 من حرمة اللغو.  انطالقًا ؛وبالتالي احلكم حبرمته

 ميكن اعتباره حرامًاهو ما ال غرض عقالئي فيه، وهذا مما ال  يعنى اللغووامل

وال حيكم  ،كثرية ال يرتتب عليها الغرض العقالئي فعااًلأألن هناك  ؛مطلق بشكٍل

 حبرمتها. 

هذا  .وقد تريد وصف الكمال عند املؤمنني ،فاآلية يف مقام وصف املؤمنني

 . أيضًاهذه اآلية  على ما استشكل به على اآليات السابقة وارٌد إىل أّنباإلضافة 

 

التواتر، لكن  حّد «يالتغّن» لقد بلغت الروايات اليت استدلوا بها يف حتريم

فجزء منها كان على هامش تفسري اآليات األربعة  ؛واحدة داللتها مل تكن على وتريٍة

وجمموعة  ؛بالغناء «الزور»وجمموعة أخرى منها أتى فيها تفسري  ؛الواردة يف املوضوع

 أخرية أشارت إىل مسألة العذاب اإلهلي وحرمة الغناء. 

واملشاركة يف ، بنفسه عن ِّماع الغناء أىين ْنيسأل فيها بعض َم يف رواية

 ؟د الغناء جيلس إليهعن الرجل يتعمَّ ×اإلمام موسى بن جعفر ،نيجمالس الغناء واملغن

 .(30)«ال»قال: 

هذا إىل وسند صاحب الوسائل  .بن جعفر هذه الرواية ضمن كتاب علّي ْتأَت

صحيح. والرواية مستفيضة  وهو سنٌد .الشيخ الطوسيإىل الكتاب هو نفس سنده 

 وبلحاظ احملتوى.  ،بلحاظ السند

على حرمة  ي ال ميكن أن تكون سوى دليٍلالواضح أن حرمة اجللوس إىل املغّنو

 .فعل الغناء نفسه

 ال تدخلوا بيوتًا»: ×قال ؟مام الصادق عن الغناءئل اإلحني ُس :والرواية الثانية

 .(31)«ٌض عن أهلهاِراهلُل ُمْع
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على حرمة مطلق  ًةداّل ـ ليستضعف وإرسال سندها  ـ مضافًا إىلهذه الرواية و

ألن ظاهر الرواية يبني أن سؤال الراوي كان حول احلضور يف بيوت املتعة  ؛الغناء

 ماكن. عن احلضور يف هذه األ ×والرتف، وقد نهاه اإلمام

جمالس تقام وبناًء على الشواهد التارخيية فإن بيوت الغناء كانت عبارة عن 

دة لدعوى أن الغناء يف وتقرتف فيها الكبائر. وهذه الرواية مؤيِّ ،للغناء واللهو واللعب

 وليس مطلق الغناء.  ،ما ينصرف إىل الغناء اللهوي والشهوانيزمن صدور الروايات إّن

 ،عن الغناءـ  ×ـ يريد اإلمام الرضا ×اخلراساني : سألُتأخرى ويف روايٍة

ما  .كذب الزنديق»فقال:  ؟!ك ترخص يف الغناءي ذكر عنك أّن: إن العباسوقلُت

فسأله عن  ×أتى أبا جعفر فقلت له: إن رجاًل ،سألين عن الغناء !له هكذا قلُت

 ،والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل ز اهلل احلقَّإذا ميَّ ،الغناء، فقال: يا فالن

 .(39)«فقال: حكمُت

  .ويف داللتها ،يف سندها هذه الرواية تعاني من نقٍصو

 .وهو ضعيٌف ،سندها ففيه سهل بن زيادإىل بالنسبة أما 

فلو فرضنا أن الرواية تعين  .على احلرمة أما بلحاظ الداللة فظهورها ال يدّلو

والباطل ال  الباطل زمان متييز احلّق يف صّف مجيع مصاديق الغناء فصرف وجود شيٍء

 السؤال هل كّل ولكّن ،من األفعال الباطلة أفعال اللغو هي جزٌء .على حرمته يدّل

  !؟مصاديقه ستكون حرامًا

شتبه اولرمبا قد  ،ينكر ترخيصه للغناء ×يف صدر الرواية نرى أن اإلمام

وإمنا كان يف مقام بيان  ،واإلمام مل يكن يف مقام ترخيص املباح ،األمر على الراوي

اإلطالق فيها مع  لو افرتضنا متامية الداللة فيها فإّنى رجحان وبطالن الغناء. وحّت

 الفرض قابل للتقييد. 

وليس  ،الغناء فقط على مرجوحية ّلداك بعض الروايات ت: هنالغناء مرجوحيةـ 

الغناء عامل وأن الغناء طريق للنفاق، ..، وة.ؤمن من فجيعبيت الغناء ال ي» :مثل ،حترميه

 . (33)للفقر

لكن ال يستفاد  ،(34)الواردة يف املوضوع هناك رواية صحيحةوبني كل الروايات 

 منها احلرمة. 
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 ،(35): هناك بعض الروايات الصرحية يف حرمة أجور املغنيةيـ حرمة الغناء والتغّن

ولكن هذه الروايات جاءت  .وبالتالي املالزمة بني حرمة أجرة املغنية وحرمة فعل الغناء

كذلك توجد روايات صحيحة ضمن  .ارة فيها للغناءاإلش ومل يتّم ،فيها احلرمة مطلقة

 .ثة عن أجور املغنية وحرمتهاالروايات املتحّد

لكن  .|األكرم : هذه الرواية نسبت إىل النيّب(33)ـ حرمة أخذ القرآن مزمارًا

ولعل مراد النيب األكرم يف هذه  .القول بأنها دالة على حرمة الغناء مسألة فيها نظر

ينفخ  ْنمثله كَم ،من دون اإلمعان يف معانيه ومضامينه ،الرواية النهي عن قراءة القرآن

فال  قلنا حبرمة اختاذ القرآن مزمارًا ى لوه سوى إخراج الصوت. وحّتيف املزمار ال يهّم

هي وبالتالي  ،خاّص ورٍديف م ْتألن هذه الرواية أَت ؛هذا ومسألة حلية الغناء بنيمنافاة 

 خاصة.  ي آدابًاضألن القرآن بلحاظ شأنيته يقت ؛صًاخارجة عن موضوع الغناء ختصُّ

أما  .حرمة الغناء يف اجلملةهو فإن ما خنرج به من هذه الروايات  أّي حالوعلى 

كل مصاديق الغناء ينطبق عليها هذا احلكم أو أن األمر إمنا ينحصر  أّنالبحث يف 

 دلة يف املوضوع. ف عليه من خالل عرض باقي األفهذا ما سنتعرَّ ؟يف بعض مصاديقه

 

. هذا اإلمجاع (31)عى العديد من الفقهاء حصول اإلمجاع يف حرمة الغناءلقد ادَّ

أو  اعتمدوه يف هذا اإلمجاع إما أن يكون معلومًا ما ّنإىل أباإلضافة  .ليس تعبديًا

 وهو هذه اآليات والروايات اليت ذكرنا بعضها.  ،حمتماًل

ألن اإلمجاع  ؛باإلمجاع ال يستطيع من خالله احلصول على مبتغاه إن املستدّل

مبعنى أن  ،ن منهبالقدر املتيقَّ وال يعمل فيه إاّل ،وال إطالق يف الدليل الليب ،يدليل لّب

ن منه هو حرمة ألن القدر املتيقَّ ؛كثرة املبهمات يف باب موضوع الغناء احلرام حاصلة

 )الغناء اللهوي الباطل والشهواني(. 

 

هذا املوضوع وجد ضمن  فيها لفظ الغناء، لكّن ْدـ رغم أن اآليات مل يِر

 أثبتت حرمة الغناء. وقد ، بعضها معتربة وصحيحةو .ة والتفسرييةالروايات املستقّل
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 خصوصًاو ،ن داللة هذه الروايات على اإلطالق يف حرمة الغناء غري تامةإـ 

حيث ينصرف  ،’ت عن حرمة الغناء يف زمن الصادقنيثبشأن الروايات اليت حتّد

وما ثبت فيها من اإلطالق هو إطالق قابل  .الغناء فيها إىل الغناء اللهوي والشهواني

 للتقييد بروايات أخرى. 

وإمنا اكتفي يف الروايات بذكر  ،تلك الروايات على توضيح الغناء ـ مل تأِت

 بعض مصاديق الغناء. 

 

من الفيض الكاشاني واحملقق  لقد عرضنا ضمن الرأي الثاني نظر كلٍّ

ن كالم الفيض الكاشاني أنه بنى رأيه على استظهار جمموعة السبزواري. والظاهر م

 من الروايات: 

من جمموع الروايات الواردة يف موضوع الغناء تبني لنا أن حرمة الغناء والبيع »

إمنا اختصت بنوع الغناء الذي  ،وكذا االستماع إليه ،تعلمه وتذاكرهووالشراء فيه، 

س، حيث كان حيضر الرجال جمالس الغناء يف زمن بين أمية وبين العبا كان دائرًا

وكان  ،ن بكالم الفحش والباطلْيوكانت تلك النسوة يتغنَّ ،اليت تغين فيها النساء

. وبعد ذلك استشهد مبجموعة من (35)«الطابع الغالب على تلك اجملالس اللهو واللعب

املغنية أجر »: ×مام الصادقعن اإل ،كان من مجلتها صحيحة أبي بصري ،الروايات

: وكذا رواية؛ (32)«وليست باليت يدخل عليها الرجال ،العرائس ليس به بأس ّفاليت تز

ها َتهلا صوت، فقال: ما عليك لو اشرتْي عن شراء جاريٍة ×علي بن احلسني سأل رجٌل»

 . (10)«ك اجلنَّة...ْتفذكرَّ

وروايات ووجدنا أن احملقق السبزواري يف حماولته التوفيق بني الروايات األخرية 

 .الذي أتينا على ذكره ،يشبه مجع الفيض الكاشاني النهي خلص إىل مجٍع

 هناك مسألتان يستشكل بهما على هذا الرأي:  لكْن

 دَُّب واملعروف أن خمالفة الظاهر ال .نه ال ينسجم وظاهر روايات حرمة الغناءإـ 

خمالفة الظاهر محله على  بينما ما أتى به الفيض الكاشاني كشاهٍد. له من قرينة

باإلضافة إىل أن هذا  .ل بني مصاديق الغناء(يتناسب والرأي الثالث )الرأي الثالث يفصِّ
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 الرأي ال يصطدم وظاهر روايات احلرمة. 

على ختصيص الغناء الشهواني  ـ يف حال قبول هذا الرأي ال يوجد دليٌل

إىل التفريق يف حرمته اإلشارة  توقد مّت .وذلك لوجود القول حبرمته بالذات ؛باحلرمة

 . (11)ق حكم احلرمة يف الغناء فيها بالعرضضمن خطابات أخرى مل يتعلَّ

 

ن بالتفصيل بني الغناء الشهواني املبتذل والقائلوهم  ،أما أصحاب الرأي الثالث

 ون مبسألتني: ثيتشّبفإّنهم  ،وبني الغناء غري الشهواني

لإلجابة عن مشكلة الغناء  ’عن اإلمامني الصادقنيه الروايات ـ صدرت هذ

ة كان قد انتقل من ولذلك فمفهوم الغناء يف هذه الفرتة من تاريخ األئّم. اللهوي الباطل

 ،ل معضلة للسائلنيمفهومه العريف احلقيقي إىل مفهوم عريف ثانوي. فالذي شكَّ

هو الغناء اللهوي الشهواني الباطل، ومل يكن  ،من طرف األئمة ىللفتاو وموضوعًا

ملطلق الصوت احلسن أو اللحن الشجي مدخلية يف هذه املعضلة. ويالحظ على هذه 

واليت كانت تعين يف العرف  ،«بيت الغناء»ى األسئلة أنها كانت تستفسر عّما يسّم

خرى غري اللهوية وليس غريه من أنواع الغناء األ ،السائد آنذاك الغناء اللهوي والشهواني

 .(19)والشهوانية

حماواًل وصف تلك احلالة السائدة ، ويف هذا كتب حممد ماجد احلسيين

مع ملوك بين أمية وبين العباس،  يعًاظف ًالقد بلغت مسألة الغناء اللهوي حّد»آنذاك: 

وكانوا  ،ني من كل مكاٍننهم كانوا يستقدمون اجلواري والغلمان املغّنأحتى 

الناس كانت على دين  وبطبيعة احلال فعواُم .الس الطرب والفساديعقدون هلم جم

وأصبح اقتناء اجلواري  ،فانتشرت تلك اجملالس ،لذلك كانت تقتدي بها ،ملوكها

يات ما يفوق ثالث آالف املغنيات مطلب الكثري منهم. وقد بلغت قيمة اجلواري املغنِّ

 .(13)«دينار للواحدة منهم

من الفيض لٌّ الغناء اللهوي قد أشار إليها ك ومسألة انصراف الغناء إىل

 ،قا لدعواهما تلك بالعديد من الشواهد التارخييةووثَّ ،الكاشاني واحملقق السبزواري

ي من هذا يف بداية هذا املقال، وهي الشواهد اليت تقّو هلاضنا تعرَّ أناليت سبق 
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 االنصراف يف نفس األمر. 

 |األكرم حلاصل بني خطاب النيّبكذلك ميكننا االعتماد على التفاوت ا

يف نفس املوضوع. فمن باب املثال:  ×ةئّمموضوع الغناء وبني خطاب األ ما خيّص يف

اليت ذكرها صاحب الوسائل يف  ،ثنان وثالثني روايةاضمن مخس روايات من جمموع 

أو اختالف  ،يالحظ أنه ال ميكن أن يفهم منها سوى الكراهة ،باب حتريم الغناء

 . (14)مةاحلكم بلحاظ خصوصيات املورد، أو أنها مجعت بني الغناء وبعض األمور احملرَّ

ن اوحتى إذا مل يثبت انصراف الغناء إىل حقيقة عرفية ثانوية فهناك مسلك

ستفادة من التعليل املوجود يف تلك الروايات، أو املناسبة بني احلكم وهما: اال ،ناآخر

خذ بعني االعتبار تعارضها وتقييدها بالروايات األو ،رواياتواملوضوع يف بعض ال

 . األخرى اليت ذكرناها آنفًا

 

 

لـ  بلحاظ كونه مصداقًا حرامًا دَّيالحظ ضمن الروايات املعتربة أن الغناء ُع

ويف الروايات جاء الغناء كمصداق من مصاديق  .«اللغو»و، «هلو احلديث»، «قول الزور»

ومن هنا جرى على الغناء نفس احلكم الذي جرى على اللهو  .«وهلو احلديثالباطل »

ألنه باطل ولغو وهلو من  ؛اجتنبوا الغناء»ويف احلقيقة فإن لسان الروايات هو . واللغو

لكن إذا راجعنا الغناء يف عرفهم وجدناه ال ينطبق عليه حكم اللغو والباطل  .«احلديث

راد الشارع بالغناء الذي جعله من مصاديق اللهو واللغو ضح أن موبالتالي يتَّ .باإلطالق

ضح لدينا أن مجيع اكتسب لون الباطل واللهو. كما اّت ابل م ،الغناء ليس كّل

 ،قهما حراميوإمنا بعض مصاد ،مصاديق الباطل واللغو ال جيري فيها حكم احلرمة

ي باطلة يف العرف أن مجيع مصاديق الغناء ه عى أحٌددَّالو و .والبعض اآلخر غري ذلك

، كون مجيع مصاديق الباطل حرامًاعدم ل ؛حكم احلرمةإىل فهذا لن جيعلها ترقى 

: ًامنها وشاهد وواحدًا ،لة للكبائرمة وأرضية موِصوإمنا احلرام ما كان مقّد

 ،وتاروضرب األ ،كالغناء ،مكروهة وجلَّ واملالهي اليت تصّد عن ذكر اهلل عزَّ»

 . (15)«الذنوبصرار على صغائر واإل

املالك الكلي يف حرمة اللهو يف  واليت جتعل ،فهذه الرواية تبني كربى القضية
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وما ينطبق عليه هذا املالك انطبق عليه باملالزمة حكم  ،«عن ذكر اهلل صدِّال»

 طالق. د هذا اإلأن هذا التعليل يقيِّ إاّل ًااحلرمة، كذلك فرغم كون الغناء مطلق

 

مطلق  م الغناء بشكٍلأن هناك روايات معتربة حترِّ ـ على سبيل الفرضـ لو قبلنا 

 ها يف احلّدأو أّن ،ية مطلق الغناءفإن هذا اإلطالق تقابله روايات أخرى معتربة يف حّل

 وخترجها عن دائرة احلرمة:  ،األدنى تستثين بعض موارد وأقسام الغناء

ترجيع و ،حتسني الصوت يف قراءة القرآن : بالنظر إىل كوني بالقرآنـ التغّن

ي حتمل نفس املعنى املراد من التغّن ،الصوت أثناء تالوته ومتديده وفق اللحن العربي

حون بأن حتسني القراءة والتجويد يصرِّ وجدنا بعض أصحاب فّن فقد (13)بالقرآن

 الروايات اليت النظر إىل . وإذا مّت(11)ي بهبدون التغّن الصوت يف تالوته ال ميكن أن يتّم

م جتيز التغين بالقرآن يف جمموعها وتعدادها جندها تقف يف مقابل الروايات اليت حترِّ

 ْنليس منا َم»رواية:  خصوصًا ،وعلى طرف املعارض هلا ،ي والغناءمطلق التغّن وبشكٍل

 ة بشكلالرواية اليت جاءت يف املصادر احلديثية ألهل السّن يوه .(15)«بالقرآن مل يتغنَّ

 وهي يف ذاتها تقف موقف املعارض للروايات القائلة بتحريم مطلق الغناء.  ،متواتر

أبا  سألُت :بصري قال يبأفي صحيحة ف: ـ التغين يف األعراس وحفالت الزواج

واليت تدعى  ،اليت يدخل عليها الرجال حراٌم»فقال:  ؟عن كسب املغنيات ×عبد اهلل

 .(12)«إىل األعراس ليس به بأس

باإلضافة إىل هذه الرواية هناك رواية صحيحة أخرى ألبي بصري. ما يظهر يف 

فهناك غناء  .وباحللية ؛باحلرمة :حتديد احلكم فيه بنوعني هذه الرواية أن الغناء مّت

 .وال إشكال فيه ،وهناك غناء آخر حالل ؛حرام

الروايات  زمن صدور يف واملراد بالغناء احلرام هو ذاك الغناء الذي كان سائدًا

كما رأينا، وكانت السمة الغالبة على تلك اجملالس أنها جمالس  ’عن الصادقني

ق سرت الفواصل الشرعية أنها كانت متّز مضافًا إىلهذا  .للرذيلة وممارسة الفاحشة

عترب هذا الغناء اسالمية، لذلك الشريعة اإل اليت حتكم عالقة املرأة بالرجل يف ظّل

 .حرامًا
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ها ْدَتوهو أن جمالس األعراس إذا مل ير ،آخر طي احتمااًللكن الرواية تع

ويف غري هذه احلال يبقى الغناء  ،من حكم احلرمة الرجال فغناء املرأة فيها مستثنًى

 على إطالقه يف احلرمة. 

د يف صحيحة يتبدَّيضيِّق من مساحة الغناء اجلائز، الذي  ،هذا االحتمال لكّن

ه عن الغناء هل سألُت :قال (،×مام الكاظمإل)ا عن موسى بن جعفر ،بن جعفر علّي

 .(50)«به َصْعما مل ُي ،ال بأس به»قال:  ؟يف الفطر واألضحى والفرح يصّح

هذا  لكّن .خرىيف بعض النسخ األ «به َصْعما مل ُي»وقد وقع االختالف يف مجلة 

الغناء يف ث عن جواز فهذه الرواية تتحدَّ .جيعل موضوع الغناء يف أكثر من موقٍع النّص

إىل وال تسري  ،وال نرى أن هناك خصوصية يف األعياد تقتصر عليها ،األعياد الدينية

حيث مل يكن  ،سؤال السائل ال حيمل تقييدًا نباإلضافة إىل أن جواب اإلمام ع .غريها

  .«به َصْعما مل ُي» :×وإمنا قال ،يف األعياد أّنه جائٌزاجلواب فقط 

م وحترِّ ،أخرى جتيز قراءة القرآن بالصوت احلسن وباللحن املوزون روايٌةوهناك 

دافع الالصوت احلسن واللحن املوزون يف الغناء الشهواني واملثري للشهوات احملرمة و

ل جمموعة من الروايات اليت هذه الرواية واليت سبقتها تشكِّو .(51)ماتالرتكاب احملرَّ

 . على اإلطالق يف هذا الباب تكون شاهدًا

الرواية الواردة يف هذا  ،: نعمية أجرتهاوحّل، يةـ جواز شراء اجلارية املغّن

ن الشيخ الصدوق مل يرسل إحيث ؛ على ضعفها لكن هذا ال يدّل .املوضوع مرسلة

وهو  ،رسلها بإسنادها إىل املعصومأمنا إو ،بالرواية ×بن احلسني ّيالرواية عن عل

األسلوب الذي يفيد وفق مبنى الشيخ الصدوق القطع بصدور الرواية عن املعصوم: 

لو اشرتيتها  هلا صوت، فقال: ما عليَك عن شراء جاريٍة ×علي بن احلسني سأل رجٌل»

ة، يعين بقراءة القرآن والزهد والفضائل اليت ليست بغناء، فأما الغناء ك اجلّنْتفذكرَّ

 .(59)«فمحظور

والسؤال كما  .لشيخ الصدوقإىل االرواية يعود  أن التوضيح الذي تالالواضح و

 ،لصوت احلسن لدى اجلاريةإىل ا وليس موجهًا ،يةهو ظاهر كان حول اجلارية املغّن

شراء اجلارية املغنية بأن  ×ادد اإلمام السّجوقد قيَّ .والذي ال جيوز املتاجرة به

بأن  ،معنوية يكون لشرائها أهداٌفيعين أن  ،تستخدم صوتها يف تذكريه باآلخرة
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 تذكره باهلل وباآلخرة. 

ما د حول كون حرمة الغناء إّناهلائل من الروايات يرتفع الرتدُّ أمام هذا الكمِّ

 د به.وتتقيَّ ،تسري يف الغناء الشهواني واللهوي
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 «نورِّث ال» حلديث منهجّية معاجلٌة

 

 

 .حدت من حيث املضمونتشابهت أو اتَّ وإْن ،خمتلفة لقد ورد احلديث بصيٍغ

 وكثرة الصيغ واختالفها الكبري ميكن عّده من القرائن على كون احلديث منقواًل

ى أّن املتتّبع حّت .سواء أكان من الراوي املباشر أو سلسلة الرواة الناقلني عنه ،باملعنى

مّما  ،يرى التساهل يف كيفية نقل احلديث والتسامح يف إضافة ألفاظ وكلمات إليه

 والفوضى يف نقل احلديث. ومهما يكن فإّن العمدة نقالن:  كيدّل على شّدة االرتبا

وقد ورد مشتماًل على فقرة واحدة فقط، وأيضًا ورد مشتماًل على النقل األّول: 

 فقرتني، وهما: 

 غ التالية: َيمنه وردت بالصِّالفقرة األوىل 

 غري مسبوقة بشيء.  ،(1)«ال نورث»ـ 

  .(9)«إّنا ال نورث»ـ 

  .(3)«إّنا معشر األنبياء ال نورث»ـ 

  .(4)«إّنا معاشر األنبياء ال نورث»ـ 

  .(5)«حنن معاشر األنبياء ال نورث»ـ 

  .(3)«إّن األنبياء ال يورثون»ـ 

                                           

|

^
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  .(1)«ثوال نورِّ ،حنن معاشر األنبياء نرث»ـ 

 بصيغة اإلفراد.  ،(5)«ال يورث إّن النيّب»ـ 

 بصيغة اإلفراد.  ،(2)«ورثأإّني ال »ـ 

 والصيغتان األوليان هما األكثر ورودًا يف النقل. 

معاشر األنبياء ال  إّنا»يف بعض النقول للحديث وجود زيادة فيه: لقد ورد أقول: 

ا نورث اإلميان واحلكمة وال أرضًا وال عقارًا وال دارًا، ولكنَّ ،ذهبًا وال فّضةنورث 

  .(10)«والعلم والسّنة

 منه وردت بالصيغ التالية: الفقرة الثانية و

  .(11)«ما تركنا صدقة»ـ 

ومن الواضح عدم كون هذه العبارة منقولة  .(19)«وإّن ما تركنا صدقة»ـ 

 بالنّص، بل باملضمون. 

  .(13)«ما تركناه صدقة»ـ 

  .(14)«ما تركنا فهو صدقٌة»ـ 

  .(15)«ما تركناه فهو صدقة»ـ 

وكلمة )صدقة( يف الصيغ الثالث ـ األوىل والثانية والثالثة ـ حتتمل الرفع 

والنصب، وأّما يف الصيغتني األخريتني ـ الرابعة واخلامسة ـ فإّن كلمة )صدقة( تكون 

 مرفوعة. 

 وقد ورد مشتماًل على ثالث فقرات، وهي: النقل الثاني: 

 منه وردت بالصيغ التالية: الفقرة األوىل 

  .(13)«يقتسم ورثيت دنانري ال»ـ 

  .(11)«ال تقتسم ورثيت دنانري»ـ 

  .(15)«دنانري ييتذرِّال تقتسم »ـ 

  .(12)«ال يقسم ورثيت دنانري»ـ 

  .(90)«ال تقسم ورثيت دنانري»ـ 

بصيغة اجلمع، وهو املثبت « دنانري»ويف هذه النقول املتقّدمة كّلها وردت كلمة 

  .(91)يف النسخة املصرية
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  .(99)«ال يقسم ورثيت دينارًا»ـ 

  .(93)«ورثيت دينارًا ال يقتسمّن»ـ 

  .(94)«ال يقتسم ورثيت دينارًا»ـ 

  .(95)«وال درهمًا ،ال يقتسم ورثيت دينارًا»ـ 

بصيغة اإلفراد. وهو « دينار»ويف هذه النقول األربعة األخرية كّلها وردت كلمة 

واعتربه هو  ،حه أبو زرعةوقال املناوي: هو احملفوظ. ورجَّ .املثبت يف النسخة اهلندية

  .(93)الصواب

  .(91)«ال يقتسم ورثيت شيئًا»ـ 

  .(95)«ال يقتسم ورثيت شيئًا مّما تركت»ـ 

 ،آخر أو مع وصلها بلفٍظ ،لوحدها ،«شيئًا»بلفظ « دنانري أو دينار»وتبديل لفظ 

 ي نقل احلديث بلفظه. ىل عدم حترِّإذلك يشري  ، كلُّ«وال درهمًا»أو إضافة لفظ 

  .(92)«ال يقتسم ورثيت ،واهلِل»ـ 

  .(30)«ال يقتسم ورثيت ،والذي نفسي بيده»ـ 

 م. َسوقد اشتمل هذان النقالن األخريان على الَق

 غ التالية: َيمنه وردت بالصِّوالفقرة األخرية 

  .(31)«ما تركت... صدقة»ـ 

  .(39)«صدقة ما تركت... فهو»ـ 

  .(33)«ما تركت... فإّنه صدقة»ـ 

  .(34)«ما تركت... فإّنها صدقة»ـ 

  .(35)«ما تركته... فهو صدقة»ـ 

  .(33)«ما تركنا... صدقة»ـ 

وكلمة )صدقة( يف الصيغتني األوىل واألخرية ـ وهي السادسة ـ حتتمل الرفع 

طة ـ وهي الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة ـ فإّن والنصب، وأّما يف الصيغ األربع املتوسِّ

 كلمة )صدقة( تكون مرفوعة. 

 منه وردت بصيغتني: والفقرة املتوّسطة 

 وهي الصيغة املعروفة.  .(31)«بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي»ـ 
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  .(35)«بعد نفقة نسائي ومؤونة عيالي»ـ 

  .(32)النقولد هذه الفقرة جبميع ألفاظها يف بعض ـ مل تِر

بعد نفقة »ـ ويف بعض النقول ورد املقطع األّول منها فقط، وهو قوله: 

  .(40)«نسائي

 

 ىل أمرين: إيف البدء ينبغي اإلشارة 

 أّن األلفاظ بلحاظ نوع داللتها على املعاني على ثالثة أنواع: األمر األّول: 

ما تكون داللة اللفظ على املعنى قطعية، وال ُيحتمل فيها  وهو يف .: النّصاألّول

 معنى آخر. 

ية وراجحة، ويف ما تكون داللة اللفظ على املعنى ظنِّ وهو يف .: الظاهرالثاني

 ل فيها غريه. َمالوقت نفسه ُيحَت

من دون  ما تكون داللة اللفظ على أكثر من معنًى وهو يف .: اجململالثالث

 ألحدها.  ترجيٍح

تكون مستعملة يف معناها الذي ُوضعت له،  إّن األلفاظ تارًةاألمر الثاني: 

وأخرى تكون مستعملة يف غري املعنى الذي ُوضعت له، ؛ فيكون االستعمال حقيقيًا

 فيكون استعماهلا جمازيًا. 

من كلتا  ^يث األنبياءمن دراسة حديث نفي تور دَّضح ذلك فهنا ال ُبإذا اتَّ

هل هي بالنّص أو بالظهور أو أّنه  ؟َر أّواًل ما هو نوع داللة احلديث، أي فْلَناجلهتني

 ؟ جممٌل

هل هو استعمال  ؟َر ثانيًا ما هو نوع استعمال األلفاظ اليت وردت يف احلديثوْلَن

 حقيقّي أو جمازّي؟ 

 منهما بالبحث:  رد فيه نقالن فسنفرد كالًّوحيث إّنه و

 

 وفيه عّدة مطالب: 
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من الناحية « ال نورث» :|لقد أفاد الكاندهلوي يف بيان قولهاملطلب األول: 

فة بناء اجملهول. قال الطّييب: أي ال بضّم النون وفتح الراء خمفَّ «ال ُنْوَرث»اللغوية، قال: 

ُيوَرث مّنا، فحذف اجلاّر، فاستمّر ضمري اجلمع يف الفعل، فانقلب الفعل عن الغائب 

ىل املتكّلم. قال القاري: هذا بناًء على أّنه ال يتعّدى بنفسه، وجعله بعض اللغويني إ

  .(41)وبـ )ِمن( ،متعّديًا بنفسه

 ،«َرثال ُنو»بصيغة البناء للمجهول  :لاألّوميكن قراءة النّص بنحوين: أقول: 

من  ّن كلتا القراءتني مقبولٌةإإذ  ؛«ال ُنَورِّث»بصيغة البناء للمعلوم مع التشديد  :والثاني

وال داعي لإلصرار على القراءة األوىل؛ إذ ال دليل على رجحانها، بل ال يبعد  .ناحية اللغة

 ما بناًء على بعض صيغ احلديث. سيَّوال  ،قراءة األخريةالقول برجحان ال

 ـ فيه احتماالن: « ما تركنا: »|ـ يف قوله« ما»املراد بـ املطلب الثاني: 

 وهو الظاهر.  .ّنها موصولةإل: األّو

 «. تركنا»مفعول « صدقة»ّن إو ،ّنها نافيةإ: ثانيال

 ونوقش بأّنه يرّده: 

 يف أكثر الروايات. « تركناه»ـ وجود الضمري يف 

 يف بعضها. « فهو صدقة»ـ وجود 

؛ ملا يلزم من «إّنا معاشر األنبياء ال نورث»كقوله:  ،ح األحاديث األخريـ صر

  .(49)التناقض بني السابق والالحق

سوى ما ذكره الكاندهلوي ـ من  ،صّرح بهذا االحتمال ْنمل أعثر على َمأقول: 

وزور. وظاهر كالمه أّنه  ورماه بأّنه بهتاٌن ،مصدر ـ من أّنه قول الشيعة دون ذكر أيِّ

 قول مجيع الشيعة أو أكثرهم. 

وال يكاد ينقضي عجيب منه! فإّن كتب الشيعة املعروفة خالية منه، فكيف 

برية من املسلمني دون ك ىل طائفٍةإ كفينسب ذل ،ُيلقي هذا الكالم على عواهنه

ت؟! واألعجب أّنه قد نقل يف الصفحة الالحقة عن الشيخ املفيد ـ الذي نعته بأّنه إمام تثبُّ

نقل وليس على املفعولية، وأيضًا مل يمنصوبة على احلالية، « صدقة»اإلمامية ـ أّنه جعل 

 نافية! « ما»عنه أّن 
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الدليل هو ظهور احلديث يف و ،وليست نافية ،موصولة« ما»ثّم إّننا نقبل كون 

 الوجوه اليت ذكرها الكاندهلوي غري صحيحة؛ وذلك:  لكّن ،ذلك

 :ومنها ،دة ـ يف الكتب احلديثيةـ خللّو أكثر الروايات والطرق واملواضع املتعدِّ

 ، بل ورد الضمري يف املوارد التالية: «تركناه»البخاري ـ من الضمري )اهلاء( يف 

  .(43)واحد فقط ـ عن أمحد يف موضٍعأ

بل يف مجلة  ،واحد بن أوس بن احلدثان يف موضٍع كـ وعن مسلم يف رواية مالب 

  .(44)ن )هاء(ره يف هذه الرواية نفسها من دومع تكرُّ ،واحدة فقط

علمًا بأّن رواية ابن أوس مروية عن  ،(45)واحد فقط ـ وعن الرتمذي يف موضٍعج 

 روايته يف املوّطأ عن الضمري.  ْتي خَلذال ،بن أنس كمال

 فكيف يّدعي الكاندهلوي وروده يف أكثر الروايات؟! 

ويف  ،(43)فقد وردت حبسب الظاهر يف مخسة موارد« فهو صدقة»ـ وأّما عبارة 

  .(41)الذي خال موّطأه منها ،كمورد سادس مروّي عن مال

ال نورث ما » :النيّبومن اجلدير بالذكر أّن البخاري جعل عنوان الباب ]باب قول 

 من دون )فاء(، وكّل األحاديث اليت أوردها خالية من )الفاء(. «[ تركنا صدقة

يف كتب احلديث األّولية،  ْدفلم تِر« إّنا معاشر األنبياء ال نورث»ـ وأّما عبارة 

ويف بعض الشروح والكتب الفقهية  ،رةوإّنما وردت يف بعض املصادر املتأخِّ

ـ ليست  جالًّ أو ل ـ كالًّناقلة عن املصادر األّولية، علمًا بأّن هذه النقوال( 45)والتارخيية

وليس النقل باملعنى  .كذلإىل منقولة باأللفاظ نّصًا، بل منقولة باملعنى، وستأتي اإلشارة 

 رين. ما لدى املتأخِّسيَّوال  ،بعزيز، وال التسامح يف النقل بنادٍر

الواردة يف احلديث  «صدقٌةما تركنا »فقرة املراد من بيان يف املطلب الثالث: 

الشامل للصدقة باملعنى  ،ت، علمًا بأّن املراد بالصدقة هنا املعنى الواسعاحتماالعّدة 

  األخّص وللوقف وحنوهما:

 «ما»للمبتدأ  بالرفع على أّنها خرٌب «صدقٌة»ن تكون كلمة أاالحتمال األول: 

 فًا من مجلتني: املوصولة، ويكون الكالم مؤلَّ

 : إّنا ال نورث. األوىل

 : ما تركنا صدقٌة. الثانية
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يكون ّنه بناًء على الرفع إمن اإلرث:  |قال أصحاب نظرية استثناء النيّبو

 أي إّن ما كان ميلكه إىل حني وفاته وتركه بعده ال على نفي االرث، احلديث داالًّ

 حني موته.  بل يصبح صدقًة ينتقل إىل ورثته،

  م ويأتي.كما تقدَّ ،(42)عم هذا االحتمال بدعوى اإلمجاع عليهوُد

 

ما تركنا »أّن فقرة دنا أذهاننا عن اجلدل املثار حول احلديث لرأينا وحنن لو جرَّ

 ة تفسريات: وحنوها من الصيغ الواردة ـ يف النقلني األّول أو الثاني ـ حتتمل عدَّ «صدقة

كون املراد جمّرد اإلخبار، فيكون املعنى: إّن كّل ما منلكه التفسري األول: 

على نفي  ويكون احلديث داالًّى نورثه. حّت نتصّدق به قبل املوت، فال يبقى شيٌء

 .(50)أّن كّل ما تركه من أموال إّنما هو من الصدقات واألوقافمبعنى  لكْن رث،اإل

 قال. كما ُي ،املوضوع ءرث من باب السالبة بانتفافنفي اإل

وموافقته  ،وال مشكلة يف هذا التفسري من ناحية عدم معارضته مع أدّلة اإلرث

 . كتابًا وسّنة، كما هو واضٌح ،للعمومات

د اإلخبار كاألّول، ويكون املعنى: إّن جّل ما كون املراد جمرَّالتفسري الثاني: 

فوجود املال اليسري  .ذو بال حتى نورِّثه ق به قبل املوت، فال يبقى شيٌءمنلكه نتصدَّ

ّل ما جأّن مبعنى  لكْن على نفي االرث، االًّيكون احلديث دعليه وجّدًا كعدمه. 

من باب ه كأّن، فنفي االرث (51)تركه من أموال إّنما هو من الصدقات واألوقاف

  وليس على حنو الدّقة. ،تساحمًااملوضوع  ءالسالبة بانتفا

أّن  إاّل ،وموافقًا للعمومات ،كان ال يتعارض مع أدّلة اإلرث وإْنوهذا التفسري 

قامت القرينة فال  ىل قرينة؛ فإْنإ وتعّينه حباجٍة ،إرادة املعنى املساحمي خالف الظاهر

 مانع من إرادته. 

مبعنى: إّن كّل ما منلكه  كون املراد اإلخبار أيضًا، لكْنالتفسري الثالث: 

وحيث إّن الوصية ال تستغرق مجيع الرتكة، وإّنما  .نوصي جبعله صدقة بعد املوت

يكون حاصل املعنى: إّنا ال  ،«إّنا ال نورث»: |وبقرينة قوله ؛تكون يف حدود الثلث

 صدقات أيضًا.  ك، بل نرتكلمننورث مجيع ما 
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 عرفًا.  مستهجٌنوهذا التفسري خالف الظاهر جّدًا، بل هو 

مبعنى: إّن كّل ما منلكه  كون املراد اإلخبار أيضًا، لكْنالتفسري الرابع: 

 سواء قبل أو بعد املوت.  ،ره صدقةنصيِّ

عًا بني التفسريات السابقة للحديث فيظهر ْمَج وحيث إّن هذا التفسري ليس إاّل

 م من املناقشة فيها. اهه مّما تقدَّقف جتاملو

الذي  أّن من كون املراد ،وهو ما ذكره املفيد يف رسالتهالتفسري اخلامس: 

 فهو صدقٌة [ونستنجزه قبل مماتنا ،فلم نطالب يف حياتنا]تركناه من حقوقتا وديوننا 

ا قد فإّن ضوا لتمليكه،وليس جيوز لورثتنا أن يتعرَّ هو يف يده من بعد موتنا، ْنعلى َم

 له اخلصوم. وليس معناه ما تأوَّ .برتكنا قبضه منه يف حياتنا ،هو يف يده عنه ْنعفونا مَل

عاه لعموم القرآن وظاهره. وما اّد الذي ذكرناه فيه موافٌق ّنأ والدليل على ذلك

ىل من ْوة على وفاق العموم َأومحل السّن .لظاهره وخمالٌف، لعموم القرآن املخالف دافٌع

  .(59)محله على خالف ذلك

أّنه أرجح من  إاّل ،كان تأوياًل بعيدًا التفسري الذي ذكره املفيد وإْنوهذا أقول: 

 تفسريه مبا خيالف القرآن والسّنة. 

كون املراد اإلنشاء، فيكون املعنى: إّن كّل ما منلكه التفسري السادس: 

 د املوت. يصري صدقة مبجرَّ

بناًء على هذا  ،وتتحّقق املعارضة بني احلديث وبني عمومات اإلرثأقول: 

ن له، بل األمر يدور بينه وبني التفسري األول. أّنه ال معيِّ إاّل .بْسالتفسري األخري فَح

د احتمال على قراءة الرفع، وهو جمرَّ أّن هذا البحث أساسًا وفروعًا مبينٌّ ىلإمضافًا 

مبخالفته للعمومات  ؛حه على غريه، بل هو مرجوٌحىل ما يدعمه ويرجِّإحباجة 

 كتابًا وسّنة.  ،واملطلقات

املوصولة  «ما»منصوبة، أي تكون  «صدقًة»أن تكون كلمة االحتمال الثاني: 

واملفعول األّول  ،باعتبارها مفعواًل ثانيًا ،«تركنا» يف حمّل نصب على املفعولية لـ

ا ال إّن واحدة، أي ، فيكون الكالم مجلًة«ما»من  حااًل «صدقة»وتكون  حمذوف،

 نورث الذي تركنا صدقًة. والصدقة هنا باملعنى الواسع الذي يشمل الوقف وحنوه. 

قال: معناه: ما  .وهذا التفسري للحديث حكاه السرخسي عن بعض مشاخيه
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وليس املراد أّن أموال األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ  .تركنا صدقة ال يورث ذلك عّنا

وقال تعاىل:  (،)النمل:  ﴾َوَوِرَث ُسَليَْماُن َداُووَد﴿ىل: ، فقد قال اهلل تعاال تورث

فحاشا أن  ،(ـ  مريم: ) ﴾َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِلّيًا * َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب﴿

  .(53)لَزل اهلل خبالف امُلْنم رسويتكلَّ

ومطلقات الكتاب النسجام قراءة النصب مع عمومات قوي؛  وهو احتماٌلقيل: 

 ،|ا رسول اهللمسيَّ، وال ^ّن األنبياءألوجود القرينة احلالية فيه، وهي و ؛والسّنة

فالصدقة والوقف يبقيان على ما  .كانوا يعملون مببدأ الوقف يف الكثري من أمواهلم

 وهذا حكم عاّم .(54)هما عليه ال يورثان، والورثة إّنما يورَّثون غري الصدقات من األموال

 طابق مع سائر القواعد واألحكام الشرعية. توم، فيه |ال خصوصية للنيّب

 

شكااًل إيف رسالته  ،املعروف باملفيد ،ولقد أورد الشيخ أبو عبد اهلل بن املعّلم

: هذا ال قالوا فإْن، قال: ثّم ناقشه بإسهاٍب ،على هذا االحتمال يف تفسري احلديث

مل  ،وكان من صدقاتهم ،تركه اخللق بأمجعهم صدقة يءش كّل وذلك ألّن ؛يصّح

بذكره فائدة  ^لتخصيص األنبياء فال يكون حينئٍذ ،مرياثه ومل يصّح ،يورث

 معقولة. 

بتخصيص البعض  قد يعّم يءالش وذلك أّن ؛ليس األمر كما ذكرمتقيل هلم: 

سواهم  ْنمَل كان دينًا وألزم اخللق له، وإْن ،هم أوىل الناس بالعمل مبعناهللتحقيق به أّن

وإن   ،(: نازعاتلا) ﴾ِإنََّما َأْنَت ُمنِذُر َمْن َيْخَشاَها﴿: وجلَّ فني، قال اهلل عزَّمن املكلَّ

 َواْلَيْوِم اآلِخِر نََّما َيْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِلِإ﴿جلميع العقالء. وقال:  كان منذرًا

هو خبالف هذه  ْنار وَمكان قد يعمرها الكّف وإْن ،(: توبةل)ا ﴾َوَأَقاَم الصَّاَلَة

 وإْن ،(: )األنفال ﴾ َوِجَلْت ُقُلوُبُهْمَن الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اهلُلِإنََّما اْلُمْؤِمُنو﴿الصفة. وقال: 

 يسمع ذكر اهلل ْنإذا ذكر اهلل وجل قلبه وخاف، ويف املؤمنني َم ْنار َمكان يف الكّف

وال  ،ٌلَجبضرب من املباح، فال يلحقه يف احلال َو بنعم اهلل أو مشغوٌل وهو مسروٌر

  معروف بالعادات. يعرتيه خوف. وهذا حمسوٌس

كان أهل  على منكر، وإْن وهو كقول القائل: حنن معاشر املسلمني ال نقّر
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 على يقّر ْننه من املنكرات، ويف املسلمني َمْوون على ما يَرامللل من غريهم ال يقرُّ

 يعتقد صوابه بالشبهات.  منكٍر

من الفقهاء: حنن معاشر الفقهاء ال نرى قبول شهادة الفاسقني،  وكقول فقيٍه

 ليس من الفقهاء. ْنممَّ مجاعٍة]من[ وقد ترى ذلك 

خيانة الظاملني، ]= ال نستحّل[ اء ال نستجيز وكقول القائل: حنن معاشر القّر

 .اء من العدول والفاسقنيلقّرم ذلك من غري احيّر ْنوقد يدخل معهم َم

 وأمثال هذا يف القول املعتاد كثري. 

 ْنمَل هم قدوٌةم فيه، وأّنوالتقّد ،ما املعنى يف التخصيص به التحقيق مبعناهوإّن

 تهم يف العمل حنو ما ذكرناه. سواهم وأئّم

ه عنه ـ أّن صحَّ ـ إْن (عليه وآله السالم)لهوهو أنه حيتمل أن يكون قو ووجه آخر:

ه أحد أي ال يستحّق ،«(55)ث[ال يور]حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة »قال: 

هلم  ْتصار إليها من غريهم حلَّ ْنصاروا إىل حال الفقراء اليت َم من أوالدنا وأقربائنا وإْن

 ،هلم تعظيمًا ؛م الصدقة على أوالد األنبياء وأقاربهماهلل تعاىل حرَّ ألّن صدقات أهليهم؛

غري  ألّن ؛سواهم من الناس ْنوليس ذلك يف َم .(53)األدناس ألقدارهم عن ورفعًا

ووصايا للفقراء من سائر الناس فصار أوالدهم  إذا تركوا صدقات ووقوفًا ^األنبياء

كد من حقوق غريهم من ْووأقاربهم من بعدهم إىل حال الفقر كان هلم فيها حقوق َأ

 األباعد. 

افتقروا  يته وأهل بيته من نيل ما تركه من صدقاته وإْنذرِّ |فمنع رسول اهلل

أي ال يصري من بعدنا إىل  «ال نورث» :وخرجوا من حال الغنى، وكان املعنى يف قوله

  يف انتقال األشياء من األموات إىل األحياء. وهذا معروٌف .ورثتنا على حاٍل

: وجلَّ هلل عزَّقال ا يوجد من جهة اإلرث، مل[] ه مرياث وإْنوالوصف له بأّن

  .(51)( )األحزاب: ﴾َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم﴿

 

 ،|على االحتمال الثاني ال داللة يف احلديث على عدم توريث النيب بناًءـ 

 ،موافقة الكتابإىل مضافًا  ،ونظرًا لوجود القرينة .ائه من أحكام اإلرثنواستث



 

 111 االجتهاد والتجديد

 ح على األول. يرجَّ

وبعبارة  .ن ألحد االحتمالني دون اآلخروعلى فرض عدم قبول ذلك فال معيِّـ 

من الرجوع إىل  دَُّب فال .فال ميكن العمل بها حينئٍذ ،أخرى: تكون الرواية جمملة

 رث. وهي تقتضي اإل من الكتاب والسّنة، طالقات اللفظية الفوقانيةالعمومات واإل

لالحتمال األّول ـ وهو قراءة الرفع ـ أّنه ضح من خالل حبثنا لقد اتَّأقول: 

 . |كاالحتمال الثاني يف عدم ظهور احلديث يف احلكم بعدم إرث النيّب

 ،بعض على ترجيح قراءة الرفعالعدم اجلدوى يف إصرار  ضحومن هنا يّت

ألّنها مدعومة  ؛ىل أّن الرجحان لقراءة الرفعإذهب  حيث واالستماتة يف الدفاع عنها،

ومن  ،اليت هي من أفصح العرب ،÷دات، وهي: ما فهمته السيدة فاطمة الزهراءمبؤيِّ

ما تركنا : »|بالنصب وبني قوله« ما تركنا صدقة: »|أعلمهم بالفرق بني قوله

حيث إّنها فهمت منه الرفع، وكذلك ما فهمه أبو بكر الذي احتّج  ،بالرفع« صدقة

الذي كان من  ـ ×بن أبي طالب علّي :من أيضًا ما فهمه كلٌّق به، وباحلديث وتعلَّ

اللذين مل يعرتضا بهذا  ،أفصح قريش وأعلمهم بذلك ـ والعباس بن عبد املّطلب

  .(55)االعرتاض

ّن ما اّدعاه أبو بكر من نفي إرث إ :ُيقال ىل ما ذكرنا ـإفإّنه ـ مضافًا 

أي سواء أكان عدم ثبوت الوراثة  ،الرفع والنصب ،يتّم على كال القراءتني |النيب

وعدم ثبوت احملمول أم كان  |للنيب سببه وجود دليل شرعي على استثاء النيب

يكون بسبب  أي إّن انتفاء اإلرث تارًة .ى تورثحّت |سببه عدم وجود تركة للنيب

والنتيجة العملية يف احلالتني عدم حصول  .وأخرى بسبب انتفاء املوضوع ؛انتفاء احلكم

 عني لإلرث ما أرادوا. وبذلك يتّم ألبي بكر ما أراد، ومل يتّم للمدَّ .الورثة على شيء

كما  ،دًا لقراءة النصبوال مبعِّ ،دًا لقراءة الرفعوعليه فهذه اإلثارة ال تصلح مؤيِّ

 بعض. الث به تشبَّ

ـ يف « فهو صدقة»دهلوي من أّن لفظ عدم جدوى ما أفاده الكانضح وأيضًا يّت

  .(52)حديث أبي الزناد ـ يرّد تأويل الشيعة أّنها بالنصب

 إّنا»وهي:  حديث،يف إحدى الصيغ املنقولة لل لقد وردت زيادٌةاملطلب الرابع: 

وال أرضًا وال عقارًا وال دارًا، ولكّنا نورث  ،ذهبًا وال فّضةنورث معاشر األنبياء ال 
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 : تاحتماالحينئٍذ عّدة فيه حيتمل . و(30)«اإلميان واحلكمة والعلم والسّنة

 . ^االنبياءث عن رأن يكون احلديث بصدد تشريع نفي اإلل: األّو

 ^نبياء، وهو كون األيأن يكون احلديث بصدد بيان أمر معنوالثاني: 

  ، وليس بصدد التشريع.الدنيا وما فيها من متاٍعهم ليس همُّ ،زّهادًا

اإلميان والقرينة الداعمة هلذا االحتمال هو ما ُذكر من أّنهم يوّرثون 

 الفقرة األخرية ليس لسان تشريع، هومن الواضح أّن لسان هذ .والعلم والسّنة واحلكمة

 .كامللوك واألمراء ،بل ُيراد بها أّن األنبياء خيلدون برساالتهم الباقية، ال بأموهلم

ولو كان احلديث يف مقام بيان حكم شرعي  .(31)فيحمل صدر احلديث على ذلك

كي  ؛«حنن معاشر االنبياء ال نوّرث شيئًا»خمّصص حلكم اإلرث جلاء التعبري حنو: 

 . (39)أخرى أيضًا يعّم النفي كّل أنواع املرياث. وتوجد يف هذه الفقرة احتماالٌت

هذا االحتمال هو وجود بعض الزيادات يف احلديث يف ومّما يزيد يف رجحان 

منها  ٍءأخذ بشي ْنورثوا أحاديث من أحاديثهم، فَمأوإّنما »قوله:  :من قبيل بعض طرقه،

. ويف بعضها إضافة: (33)«تأخذونه ْنعمَّهذا ًا وافرًا، فانظروا علمكم فقد أخذ حّظ

وانتحال  ،ينفون عنه حتريف الغالني ف عدواًلَلَخ فإّن فينا أهل البيت يف كلِّ»

 ^ألنبياءلإذ من الواضح أّن النظر يف ذلك إىل أّن  ؛(34)«وتأويل اجلاهلني ،املبطلني

 هم يرتكون العلم واهلدى للناس. فإنَّ خيتلف عن الزعماء الدنيويني، ًاشأن

مؤنة بعد نفقة نسائي و ،ما تركُت .ال يقتسم ورثيت دنانري»النقل الثاني: 

 وحنوها من الصيغ.  .«فهو صدقٌة عاملي،

 وفيه عّدة مطالب: 

ال يقتسم » :|يف بيان الفقرة األوىل من احلديث، وهي قولهاملطلب األول: 

 «: ورثيت دنانري

 احتماالت: « ال يقتسم»ى يف معنوـ 

فيكون بصدد جمّرد  .واملعنى: ليس يقسم .ال إنشاء ،الرفع على أّنه خرباألّول: 

 اإلخبار. 

 لكن مبعنى اإلنشاء.  ،الرفع على أّنه خربالثاني: 
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  .(35)خّلف شيئًا عن أن يقتسموه بعده واملعنى: نهي ورثته إْن .اجلزمالثالث: 
 

بعد نفقة »ما مع حلاظ قوله بعد ذلك: سيَّوال د جّدًا إرادة األّول، من املستبَعو

الظاهر يف اإلنشاء. وعليه يدور األمر بني االحتمالني الثاني « نسائي ومؤنة عاملي

 والثالث. 

 م: سََـ يف بيان الَق

 م. وفيه: َسر احلديث بالَقإّنه بناًء على بعض النقول تصدَّ

لكون املراد بهما  م وبني االحتمالني الثاني والثالث؛َسـ ال تناسب بني الَقأ

 م. َسىل الَقإوهذا ال حيتاج  .اإلنشاء والتشريع

َسم ـ وأّما مع االحتمال األّول فيبدو أّنه ال مانع من تأكيد املعنى اخلربي بالَقب 

جيمعون األموال  ،هم الدنياليس كامللوك الذين همُّ |ّنهأفامُلراد اإلخبار ب .إمجااًل

 ويرتكونها لورثتهم. 

 أّن أصل إرادة املعنى اخلربي غري صحيح.  متقدَّ لكْن

من أجل تثبيت املعنى الذي يريد  ؛م من ناقل احلديث وراويهَسّن الَقأوالظاهر 

أو أّن يف النقل تقدميًا  ،ق بسرعٍةإلقاءه على السامع؛ بسبب كون املنقول ال ُيصدَّ

احلديث الذي أدرج فيه َرج، وهو باحلديث امُلْد كى ذلوحبسب االصطالح ُيسمَّ .وتأخريًا

أو يكون عنده متنان بإسنادين فُيدرجهما يف  ،ّن أّنه منهفُيَظ ،كالم بعض الرواة

  .(33)أحدهما

 احتماالن:  «ورثيت»ى يف معن ـ

 يورث.  ْناملراد ورثيت بالقّوة، أي لو كنت ممَّاألّول: 

ليكون « ورثيت»جلهة اإلرث، فأتى بلفظ  |املراد ال يقسم مال تركهالثاني: 

  .(31)اقتسامهم باإلرث منه فاملنفّي .اًل به االشتقاق، وهو اإلرثاحلكم معلَّ

بناًء على إرادة انتفاء اإلرث من باب السالبة  جه التعبري بالورثة إاّلال يّتاملناقشة: 

املراد: ال يقتسم الورثة شيئًا؛ ألّن كّل ما من شأنه أن يكون إّن أي  .بانتفاء املوضوع

 تركة قد جعلته صدقة. 
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م، عليه ما تقدَّ ُدال يِر« ييتذرِّ»ـ أجل، إّنه بناًء على بعض النسخ من ورود لفظ 

على عدم إرث  فال يبقى دليٌل .دون غريهم ،أّنه خيتّص االستثناء حينئٍذ بالذّرية إاّل

 . |أزواجه

من الراوي؛ فإّنه أحّس  تدليٌس« ييتذرِّ»بـ « ورثيت»الظاهر أّن تبديل لفظ أقول: 

مع سبقه  ،بالنفقة |من ناحية استئثار أزواجه ،بشيٍء من التهافت يف احلديث

، فأراد الراوي حصر احلرمان |مّما ترك من أخذ شيٍء بالتصريح حبرمانهنَّ

 ية. بالذرِّ

 م أّن يف لفظه روايتني: وقد تقدَّ .«دنانري: »|ـ قوله

 بصيغة اجلمع. األوىل: 

 «. دينارًا»بصيغة اإلفراد، أي الثانية: 

وقد تصّدى بعضهم لبيان وجهه  .كما تقّدم أّنه قد رّجح غري واحد صيغة اإلفراد

 وتفسريه: 

  .(35)ـ قال أبو زرعة: ألّن الواحد يف هذا املوضع أعّم

مبا زاد على الدينار، كقول  |ونّبه .لقّلتهـ قال الباجي: نّص على الدينار 

وقال تبارك  ،( )آل عمران: ﴾َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر اَل ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك﴿: وجلَّ اهلل عزَّ

 )الزلزلة: ﴾َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َيَره *َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَره ﴿وتعاىل: 

  .(32)على معنى التنبيه ،(

  .(10)باألدنى على األعلى ـ قال احلافظ: فقيل: هو تنبيٌه

بناًء على القراءتني ال ظهور هلذه الفقرة يف نفي اإلرث، بل هي ظاهرة املناقشة: 

ى حّت ،أو عدم اّدخاره الدنانري أو الدراهم ،األموال املكّدسة |يف عدم ترك النيب

 يقتسمها الورثة. 

فأضاف بعضهم  ،س احلديثفدلَّ ،ىل هذه النكتةإوكأّن بعض الرواة التفت 

بـ « دنانري أو دينار» :ل آخر لفظكان ال يرفع الغائلة، وبدَّ وإْن ،«وال درهمًا» :لفظ

ال قيمة له  وهذا التعبري األخري أدّل على نفي اإلرث، لكْن .«شيئًا أو شيئًا مّما تركُت»

 بعد تدليسه. 

ما تركت... » :|يف بيان الفقرة الثالثة من احلديث، وهي قولهاملطلب الثاني: 
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 «: فهو صدقة

 موصولة، مبتدأ. «: ما»ـ 

  .(11)بالضّم« تركُت»ـ 

ومؤنة  |نسائهأي املرتوك بعد ما ذكر، أي بعد استثاء نفقة «: فهو»ـ 

 . وهو مبتدأ أّول. |عامله

، واجلملة االِّمية من «هو»للمبتدأ الثاني  على أّنه خرٌب( 19)بالرفع« صدقة»ـ 

 «. ما»تكون خربًا للمبتدأ األّول « هو صدقة»املبتدأ واخلرب 

ـ: وهذا اللفظ « فهو صدقة» :|هذا، وقال الكاندهلوي يف املقام ـ بعد قوله

  .(13)بالنصب« ال نورث ما تركنا صدقة: »|أيضًا يرّد تأويل الشيعة يف قوله

لدى البحث يف  ،وما هو املراد بها ،م البحث يف هذه الفقرةـ قد تقدَّ أقول:

ف وذكرنا مّثة أّن إثبات نظرية الشيعة ال تتوقَّ .النقل األّول للحديث مبا ال مزيد عليه

 . ْعقراءة الرفع، فراِجعلى 

فإّن  ؛ن قراءة الرفعد جّدًا قراءة النصب حبسب هذا النقل؛ لتعيُّـ من املستبَع

 اجلملة هنا استئنافية. 

بقرينة  ؛ال اإلخبار ،ـ إّن الظاهر من الرتكيب اخلاّص هلذه الفقرة إرادة اإلنشاء

 «. بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي»قوله: 

 أتي عند شرحها. تس ،أخرى التفسري يصطدم مبشكلٍةإاّل أّن هذا 

بعد نفقة » :|يف بيان الفقرة الوسطى من احلديث، وهي قولهاملطلب الثالث: 

 «: نسائي ومؤونة عاملي

 «: بعد نفقة نسائي»: |ـ قوله

سكنى  :ومنها ،(14)قيل: يدخل يف لفظ )النفقة( كسوتهّن وسائر اللوازم

 مستقّل.  البيوت، وسُنفرد البيوت ببحٍث

وما  ،|بعض أن يقّدم تفسريًا وحتلياًل الستثناء نفقة نساء النيبالوقد حاول 

نفقة »قال الكرماني: ليس معنى  ؟وما هو خترجيها الفقهي ؟هو عنوانها الشرعي

كم يف ح بسببه، فهنَّ ؛عن األزواج إرثهّن منه، بل لكونهّن حمبوساٍت«: نسائي

املعتّدات ما دام حياتهّن، أو لعظم حقوقهّن وقدم هجرتهّن وكونهّن أّمهات املؤمنني، 
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 ومل يرثها ورثتهّن.  ،ولذلك اختصصن مبساكنهّن

يف قربه، وكذا سائر  حيٌّ |؛ ألّنه|ة على أزواجهدَّثّم قال: وقيل: ال ِع

يف معنى  |النيب. ويف )شرح السّنة(: قال سفيان بن عيينة: كان أزواج ^األنبياء

  .(15)هلّن النفقة ْتَرال جيوز أن ينكحن أبدًا، فَج املعتّدات؛ إذ كنَّ

 

منهما  فإّن كالًّ ـ ال مالزمة بني احلكم حبرمة التزويج وبني بقاء حكم العّدة؛

التزويج على  ةفقد صّرح القرآن الكريم حبرم .ي ثبت بدليله اخلاّصدتعبُّ حكٌم

 ﴾النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه أمََّهاُتُهْم﴿، قال تعاىل: |أزواجه

 َواَل َأْن َتْنِكُحوا َل اهلِلَوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسو﴿وقال أيضًا:  ،( )األحزاب:

فكان هذا  ،( )األحزاب: ﴾هلِل َعِظيمًاَأْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه َأَبدًا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد ا

دون غريهّن؛ فإّن املرأة املمنوعة من التزويج  ،احلكم حكمًا خاّصًا بهّن فقط وفقط

ن منعًا دائمًا ـ بسبب من األسباب ـ ال جيعلها كاملعتّدة من ناحيته، معيَّ ولو من شخٍص

 آخر.  والعّدة حكٌم ،ّن حرمة التزويج حكٌمإإذ 

معّين، فإّن عّدة الوفاة أجلها أربعة أشهر وعشرة أّيام،  دة بوقٍتالعّدة حمدَّـ إّن 

َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر ﴿قال تعاىل: 

 . دة بأجٍلغري حمدَّ وال توجد يف شريعتنا عّدٌة ،(: )البقرة ﴾َوَعْشرًا

ـ ثّم أّي مالزمة بني العّدة وبني النفقة؛ فإّن النفقة تثبت للمعتّدة الرجعية، دون 

  ؟!ى عنها زوجهاودون املتوفَّ ،البائن

 ال من مجيع اجلهات.  ،ـ قد ُيقال بأّن املراد الشبه يف اجلملة

إجياد ىل كون ذلك خالف ظاهر العبارة وأمثاهلا؛ لكونها بصدد إمضافًا  لكْن

الغرض من إيراده دفع ، ختريج فقهي هلذا احلكم، فإّنه يكون حينئٍذ كالمًا خطابيًا

ب كّل هذه ى يتطلَّليس مّثة استغراب يف البني حّت ولكْن .االستيحاش واالستغراب

فيجب  ،كوجوب نفقتهّن ،بعد رحلته |خاّص ألزواجه فلو ثبت حكٌم .ناتالتكهُّ

 للحكم.  االستيحاش كان بسبب عدم وجود دليٍلإذن فدفع  .التسليم به حينئٍذ

ـ وأّما احتمال كون ذلك لعظم حقوقهّن وقدم هجرتهّن فهو أغرب من سابقه؛ 
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ىل إّنه ال مالزمة بني األمور املعنوية وإعطاء االمتيازات املاّدية واالقتصادية، مضافًا إإذ 

 يف اهلجرة.  هات املؤمنني ال سابقة هلنَّأّن بعض أمَّ

 ،هل مشلها احلكم أو ال ؟يف حياته |طّلقها النيب ْنوما أدري ما حال َمـ 

 ؟! |مع كونها حيرم عليها الزواج من غري النيب

؛ فإّنه من الواضح أّن حّيًا يف قربه فهو من أطرف ما قرأُت |ـ وأّما كونه

ند خاّصة علمها ع يف قربه ليست هي احلياة املتعارفة، بل هي حياٌة |املراد حبياته

ومل  ،أصاًل ْتمل مُي |لو كان املراد احلياة االعتيادية فمعنى هذا أّنه رّبي، وإاّل

 من جتهيز وصالة ودفن، ومل يكن أيُّ ،ىل إجراء أحكام امليت عليهإ يكن حباجٍة

 ؟!( :مر)الز ﴾ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن﴿ذا نصنع بقوله تعاىل: ماو .|داٍع خلالفته

 إىل غري ذلك من اللوازم العجيبة. 

 «: ومؤونة عاملي» :|ـ قوله

ـ املؤونة: من مأن القوم: احتمل مؤونتهم، أي قوتهم وقام عليهم، واالسم 

وقال اجلوهري: املؤونة تهمز وال تهمز... وقال الفّراء: مفعلة  .(11)واملؤونة فعولة .(13)املائنة

من األين، وهو التعب والشّدة. وقيل مفعلة من األون، وهي ]= جانب[ اخلرج والعدل؛ 

  .(15)ألّنها تثقل على اإلنسان

ورد يف بعض  لكْن .«عاملي»ـ وأّما املضاف إليه فبحسب النقل املتعارف هو 

من الواضح أّن عنوان )العيال( أوسع من عنوان )األزواج(، فيشمل و .(12)«عيالي»النقول 

 ا الضيف. رمبو ،األزواج والعبيد واخلدم

 ـ وأّما كلمة )العامل( فقد اختلف يف املراد بها على أقوال: 

 .وأفاد بأّنه القول املعتمد ،. واختاره احلافظ|اخلليفة بعد النيّبالقول األّول: 

 وعباس.  ×وهو الذي يوافق حديث عمر يف منازعة عليٍّ

 ـ إّنه ال يعبَّر عن اخلليفة احلاكم على مجيع املسلمني بأّنه )عامل(.  :املناقشة

لو كان الشخص  ؛ فإّنها إّنما تصّح|ـ عدم صّحة إضافة لفظ )العامل( إليه

 . |ل غريهفيما لو كان النصب من ِقَب حال حياته، وال تصّح |لهمنصوبًا من ِقَب

ـ إّن املعروف من سرية احلّكام واخللفاء على طول التاريخ أّنهم يأخذون  

 عطاءهم من بيت املال، وليس من الصدقات. 



  

 االجتهاد والتجديد 111

 العامل على النخل. وبه جزم الطربي وابن بّطال. القول الثاني: 

 ُموتوهُّ .عليه األجري وحنوهـ إّنه ال ُيطلق عليه )العامل(، بل ُيطلق املناقشة: 

من إطالقه يف زماننا احلاضر، فهو من االستعماالت  كون هذا اإلطالق متعارفًا ناشٌئ

 اجلديدة. 

 ـ إّن عمل العامل ُيقابل عادة باألجرة، ال باملؤونة. 

 ـ ثّم ِلَم اسُتخدمت صيغة املفرد؟! 

 . |حافر قربهالقول الثالث: 

، ومل |ن حافرًا لقربهأّنه كان قد عيَّ |عنهـ مل ُينقل املناقشة: 

 مع قيام املسلمني به.  ،ذلكإىل حباجة  |يكن

 ن؟! للغاسل والدافن واملكفِّ ذكٍر أيُّ ْدـ أّي خصوصية حلفر القرب؟! فِلَم مل يِر

  .(50)؟!|فكيف له ،ـ مل يكن املسلمون حيفرون القرب بأجرٍة

 . |خادمهالقول الرابع: 

بعنوان  |مل ُيعهد يف تاريخ املسلمني إعطاء أّي امتياز خلادم النيبـ  :املناقشة

 . |أّنه خادمه

كان عبدًا فإن  ّرًا فحاله حال سائر املسلمني، وإْنُح |كان خادمه ـ ثّم إْن

ية يف عنقه فما معنى بقاء الرّق بقي بال مالٍك فعليهم نفقته، وإْن |ىل ورثتهإانتقل 

منها   غري ذلك من التساؤالت اليت ال ينسجم شيٌءإىلمنافعه؟! تقع  ْنوال مالك له؟! ومَل

 ة. مع الواقع التارخيي البّت

 ىل أّن املتعارف إعطاء اخلادم النفقة، ال املؤونة. إـ مضافًا 

  .(51)العامل على الصدقةالقول اخلامس: 

 ـ يرد عليه ما أوردناه على القول الثاني. :املناقشة

إرادته يف احلديث سوف يكون من باب التأكيد؛ ألّن العاملني ـ إّنه بناًء على 

كالفقراء واملساكني  ،على الصدقات هم من مجلة مصارفها، وحاهلم حال غريهم

دون  ،وأبناء السبيل وغريهم، فال تظهر النكتة الستثنائهم وذكرهم على اخلصوص

 غريهم. 

 الصانع. القول السادس: 
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 م يف مناقشة القول األّول. تقدَّـ يرد عليه ما :املناقشة

، وألّي |ـ ثّم إّنه مل يظهر لي معنى معقواًل الستخدام الصانع بعد وفاته

 كان؟!  شيٍء

  .(59)الناظر. ويظهر من البخاري ترجيحه، كما قيلالقول السابع: 

ل لنا يف فهذا مّما مل ُينَق |منه ٍةكانت بوصّي ـ إّن النظارة إْن:املناقشة

 الناظر على املال.  :، بل ُيقال|اإلضافة إليه كانت بغري ذلك فال تصّح وإْن األخبار،

 إىل. واختاره أمحد، ونسبه ابن بّطال |العامل على أرضهالقول الثامن: 

  .(53)البخاري

 ومّما تقّدم يظهر وجه املناقشة فيه. : املناقشة

 

 ىل ما يلي: إه وبعد هذه املتعبة اليت ال طائل حتتها ننبِّ

منها إطالقًا،  مة ال دليل وال شاهد على شيٍءـ إّن هذه األقوال الثمانية املتقدِّ

 واحٍدىل عدم متامية إمضافًا . طات يف تفسري النّصوختبُّ ،عيةوإّنما هي افرتاضات تربُّ

 منها. 

إّما  ؛ما يف النّص ـ إّن هذه الفوضى يف فهم النّص لتكشف عن وجود خلٍل

كما يؤّيده بعض النقول املتقّدمة اليت ورد  ،أو حلدوث تصحيف ؛نقواًل باملعنىلكونه م

 أو لغري ذلك من االحتماالت.  ؛فيها لفظ )عيالي( بدل )عاملي(

 ـ عدم التناسب بني استثناء األزواج وبني استثناء العامل، كما سيأتي توضيحه. 

صيغها مضمونًا وطريقًا،  البحث يف وحدة هذه األحاديث بكلِّ عندم تقدَّ ماـ 

 د هذه احلقيقة أيضًا. يؤكِّ ،وما مّر عليك من اضطراب يف هذا احلديث

 وهل بينهما فرق؟!  ؟!واملؤونة بالعامل ،ـ ِلَم خّص النساء بالنفقة

ّن املؤونة يف اللغة: القيام بالكفاية، واإلنفاق: بذل إأجاب عنه السبكي بقوله: 

 وهذا يقتضي أّن النفقة دون املؤونة.  .القوت

اهلل  َنمّلا اخرْت |ىل أّن أزواجهإيف التخصيص املذكور اإلشارة  ثّم قال: والسرُّ

والعامل مّلا  .هلّن من القوت، فاقتصر على ما يدّل عليه دَُّب ورسوله والدار اآلخرة كان ال
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 يدّل عليه. اقتصر على ما  ،ىل ما يكفيهإفيحتاج  ،كان يف صورة األجري

ل عائشة يف العطاء؛ ألّنه عّلل ذلك ثّم قال: وال يعرتض عليه بأّن عمر كان فضَّ

 إّياها.  |همبزيد حبِّ

قال احلافظ: وهذا ليس مبا بدأ به؛ ألّن قسمة عمر كانت من الفتوح، وأّما ما 

 وأّنه يبدأ منه مبا ذكر.  ،|فه النيبما يتعّلق مبا خلَّ ق حبديث الباب ففييتعلَّ

 

ـ لست أدري من أين اكتشف السبكي هذا السّر املكنون يف الفرق بينهما؟! 

 وما هو الدليل أو الشاهد ملا ذكر؟! 

ة دون الكسو ،بْسإلعطائهّن القوت فَح سبٌب |فهل اختيارهّن هلل ورسوله

يف ذلك  حقٌّ ن السكنى؟! أهلنَّة؟! وماذا يقول السبكي بشأسائر االحتياجات الطبيعّيو

 أم ال؟! 

 املؤونة أم األجرة؟!  وهل األجري يستحّق

آخر؟! فهل  على بعٍض |غ الشرعي لتفضيل بعض أزواجهـ ثّم ما هو املسوِّ

حبسب مقاييس الشرع  ،واالمتياز املالي ه لذلك البعض ُيبيح زيادة احلّقزيادة حبِّ

 احلنيف؟! 

ختّصه دون  ،شخصية مسألٌة |لبعض أزواجه |النيبشّدة حّب إّن ـ ثّم 

 . |معه فذكر ذلك على املأل سوء أدٍب .وتقع يف دائرة احلريم اخلاّص ،غريه

وعدم  ،وأخالقيته العدل واملساواة بني أزواجه |ـ إّن املعهود يف سلوك النيب

 ذلك قرآٌن ونزل يف .وقد كان حيرص حرصًا شديدًا على إرضائهّن .إثارة التفرقة بينهّن

أمل يكن من األنسب  .ُيعاتبه على إتعاب نفسه من أجل إرضاء أّم املؤمنني حفصة

 ؟! |ف النبوي من عدم إثارة احلزازة بينهّن بعد وفاتهاستمرار هذا التصرُّ

 والقول بأّن مصدر املال اإلضايف املدفوع كان هو الفتوح ال يدفع الغائلة. 

 |اهلل ورسوله ْتأدري ما تصنع أّم املؤمنني عائشة باملال وقد اختاَر ـ ولسُت

 والدار اآلخرة؟! 
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يف منتهى الغرابة، أال وهي  ـ إّن هذه الفقرة من احلديث تدّل على دعوًى

 عديدة:  من الصدقات؛ وذلك من وجوٍه ختصيص أّمهات املؤمنني بشيٍء

ذكرتهم اآلية، وال ينطبق  ْنواملساكني وسائر َم : إّن الصدقات للفقراءمنها

ما مع وجود عوائلهّن سيَّوال ، جالًّ أو ، كالًّمن تلك العناوين على أّمهات املؤمنني شيٌء

 وعشائرهّن. 

 .|لدى أهل السّنة يرى حتريم الصدقات على أزواج النيب : مّثة قوٌلومنها

 وهذا ما ال يتالءم مع إعطائهّن من الصدقة. 

أو ُيراد  ،|فهل ُيراد بها الوصية ألزواجه .ضح املراد بهذه الفقرة: مل يّتومنها

 استثنائي ال ُيعرف وجهه؟!  بها حكٌم

ين الشهود عليها أو أة؟ وكان املراد األّول فأين الوصّي؟ وأين الوصّي فإْن

ذا مل كاخلروج من الثلث؟! وملا ،ةالسامعون هلا؟ وملاذا ال تنطبق عليها أحكام الوصّي

وأّن رزقهّن مضمون هلّن طوال حياتهّن؟! وما  ،أزواجه على ذلك األمر |ُيطلع النيب

 ر العقالئي هلذا؟! الداعي إلخفاء هذا األمر عليهّن؟! وما هو املربِّ

 من علماء اإلسالم.  عه أحٌدكان املراد الثاني فهذا ما مل يدَّ وإْن

وأيضًا ما هات املؤمنني، ُيعطى ألمَّ: إّن الظاهر من نّص احلديث أّن ما ومنها

، وهذا من قبل جعل املال صدقة؛ فإّن ما يبقى بعد ذلك يكون صدقًة ،ُيعطى للعامل

مبوت امُلعطى، فال  ن إاّلأعجب العجائب!! ألّن املال املقتطع جمهول املقدار ال يتعيَّ

 ميكن العمل مبقتضى هذا احلديث إطالقًا. 

عطى بعنوان النفقة ال شّك بأّنه يفوق حصص اإلرث، فما : إّن هذا املال امُلومنها

 هو الوجه حينئٍذ يف احلرمان من اإلرث، واإلنفاق مّرة أخرى من الرتكة؟! فما هذا إاّل

 لتفاف على احلكم الشرعي؟! نوع من اال

 ،|لة حديث نفي اإلرث استصعبوا تضييع زوجات النيبَقوكأّن َنأقول: 

حاولوا تدارك ذلك ف ،من دون تغطية لنفقاتهّن ،|وتركهّن كاملشّردات بعد وفاته

 ىل احلديث. إجربان ذلك بإضافة هذه الفقرة و ،غيور مسلٍم له أيُّن الذي ال يتحمَّْيالشَّ

فقد روى  .|رة من كالم ألبي بكر، وليست من كالم النيبوهي فقرة حموَّ
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 ْنرة، قال: إّن فاطمة)رضا( قالت ألبي بكر: َمعن أبي هري ،وصّححه الرتمذي ،أمحد

؟ قال: ِّمعت |قالت: فما لنا ال نرث النيب ،يرثك إذا مّت؟ قال: ولدي وأهلي

يعول،  |كان رسول اهلل ْن، ولكّني أعول َم«إّن النيب ال يورث»يقول:  |النيب

كان  ْنأعول َم»فقرة  ْظفالِح .(54)ينفق ]عليه[ |كان رسول اهلل ْنَمعلى نفق أو

بينها  ْنوقاِر ،«عليه ينفق |كان رسول اهلل ْنَمعلى نفق أيعول، و |رسول اهلل

 يف حديث أبي الزناد جتد املفاد واحدًا.  |ىل النيبإوبني املنسوب 

إّن النيب ال »يقول:  |ِّمعت النيبوقت يف صدر احلديث ـ بل إّنك إذا دقَّ

من أّن أصل حديث نفي  ،كاجلوهري ،بعضالـ يقوى االحتمال الذي أبداه  «يورث

مستنبط  بهذا اللفظ، وإّنما هو حديٌث |اإلرث مل يكن ِّمعه أبو بكر من النيب

ىل أبي بكر: أنت إمن حديث آخر، وهو حديث أبي الطفيل، قال: أرسلت فاطمة 

؟ قال: |قالت: فما بال سهم رسول اهلل ،أم أهله؟ قال: بل أهله |ورثت رسول اهلل

وجعله للذي يقوم  ،ثّم قبضه إليه ،ه طعمًةطعم نبيَّأول اهلل يقول: إّن اهلل إّني ِّمعت رس

وما ِّمعت من رسول  قالت: أنَت ،ه على املسلمنيبعده. فوليت أنا بعده ]على[ أن أردَّ

 .بياٍن وسيأتي له مزيُد .(55)أعلم |اهلل

 

 ـ يتبع ـ
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 أحكام الذبائح يف الفقه اإلسالمي

 احلديدبالتذكية  نقد اشرتاط

 

 

يف روايات أهل بيت و)احلديدة( )احلديد(  ْييتناول البحث املراد من لفَظ

على املختار، مع الوقوف عند بعض  ، وذكر القرائن اليت تدّل^والطهارةالعصمة 

 والتعليق عليها.  ،هذه القرائنإىل املناقشات واملالحظات اليت ميكن أن توجه 

 يف علوي البالدي البحراني األستاذ السيدفالبحث الذي أمامك حصيلة جهد 

من إظهار قرائن وشواهد  ،بذل فيه ما تراه بني يديكوقد  .مسألة التذكية باحلديد

ثبتها أف ،بغية إسقاطها ؛ونوقشت ،كرت من قبلقرائن ُذ يتقّووإبراز نكات ، جديدة

 جلي.  واإلجابة عنها مبا هو حقٌّ ،املناقشات برّد ،سندهاأو

إال  ،وردود أنيقة ،نه من مطالب عميقةا بيَّّميف التقرير أن ال أحيد ع ُتْيوقد توخَّ

وقصور باعه  ،رملقرِّإىل ا هو راجٌعفو قصور أ نقص كان فيها فإْن ؛أن العصمة ألهلها

دت فيه تبسيط وقد تعمَّ. دقيقة من إفادات علمية ستاذالسيد األ ما أفادهعن تقرير 

 تصرةعبارة خم ليسهل الفهم، مع أني أذكر أحيانًا ؛العبارات مبا يشبه الشرح

له معرفة جيدة  ْنمَل تكفي وحدها لفهم املطلب ،حمكمة قبل الشرح املبسط
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 ويكفيه املختصر منها.  ،ويدرك مغزى العبارات الفقهية يف حبوث اخلارج ،باالستدالل

 ؛حيتاجون ملثل هذا التبسيط ْنته للفهم مَلًا أن يصل املطلب بدّقجاّد وقد سعيُت

الذي ميكن أن خيتصر يف  ،أماًل يف إيصاهلم لفهم ما هو أعقد عبارة من هذا التقرير

 ،أخرى وتكراره أحيانًا بصورٍة ،د بسط الكالملوال تعّم ،ا هو عليهمّم صفحات أقّل

 وإعادة ترتيب املطلب الواحد. 

معتمدًا على  ،شرح األفكار املعروضة وال يعين ذلك أني مل أختصر أحيانًا

 اتها. مفهم مقّد ْنسهولة الفكرة بعد بسطها، وعدم احلاجة لإلسهاب مَل

 

من شرائط التذكية، منها:  وقع اخلالف بني الفقهاء املسلمني يف عدٍد

هو وغرضنا  .وال زالت ،وقد ُبحثت هذه الشروط .التسمية، وإسالم الذابح، واالستقبال

 ض لشرطية )احلديد( يف التذكية. التعرُّ

كما يف حال فقد  ،شكال يف وقوع التذكية بغري جنس احلديد يف اجلملةإوال 

وكما يف السمك الذي ذكاته بإخراجه من املاء  ؛و بدونهأبقيد االضطرار  ،احلديد

إىل بالنسبة  ،منا الكالم يف جواز التذكية وصحتها يف حال االختيارإو .حيًا

االتفاق على شرطية  صحاباألقد يفهم من كلمات ف .ية القابلة للتذكيةحليوانات الرّبا

 ًاوجائز ،ى عندهملذا ال يعترب احليوان مذّك .ذكية احليوانمعدن احلديد يف ت

 . حال االختيار ،احلديد معدنبح بغري ُذ ذاإ ،أكله

باشرتاط أن تكون آلة الذبح من معدن احلديد  &ح الشيخ الطوسيفقد صرَّ

كان من حديد أو  فإْن ؛د يتأتى الذبح به ينظر فيهذ قال: كل حمدَّإ ؛يف حال االختيار

حلت الذكاة ـ وهي احلجارة احلادة ـ أو مروة  ـ وهو القصبـ صفر أو خشب أو ليطة 

 فإْن ؛منهما الذكاة بواحٍد أو ظفر، فإنه ال حيّل إال ما كان من سنٍّ ،هذا بكّل

وقال بعضهم يف السن  .أو منفصاًل سواء كان متصاًل ،أكلهما خالف وفعل به مل حيّل

واألول  .مل حيّل كان متصاًل أكله، وإْن خالف وفعل حّل إْن :لنيوالظفر املنفص

وقد  .(1)غري أنه ال جيوز عندنا أن يعدل عن احلديد إىل غريه مع القدرة عليه ،مذهبنا

   . (9)ماميةر عنه، فاشتهر هذا األمر عند الشيعة اإلتأخَّ ْنتبعه يف ذلك َم
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 ،شرطية معدن احلديد يف التذكية ة اتفاقهم على عدمأن املعروف عن العاّم إاّل

 . (3)واختلفوا يف السن والظفر ،األوداجنهر الدم وفرى أما  نها تقع بكّلأو

ومن الناحية العملية مل يكن البحث عن هذا املوضوع إىل ما قبل القرن 

املدية والسكني  :مثل، ر واملستعمل من آالت الذبحإذ املتوفِّ ؛يةاألهّمالعشرين بتلك 

وجد  األغلب، وإْن إمنا كان يصنع من معدن احلديد يف األعّم ،اك الوقتوالسيف ذ

 . ونادر ّذاسواه فهو ش

و ما يشك أ ،وبعد شيوع وتداول السكاكني وآالت الذبح من غري جنس احلديد

 . يةاألهّمصار هلذا البحث درجة عالية من  ،وكثرة االبتالء بها ،تهيف حديدّي

 

د حملة عن صناعة السكاكني اقتبسناها من كتاب الفقرة التالية هي جمّر

ر صناعة احلديد يف القرن العشرين، وكيفية صناعة توضح تطّو ،حبوث فقهية

 السكاكني من معدن احلديد. 

كان هو املعدن الرئيس الذي  ،لبما احلديد الصوال سيَّ ،ن احلديدإ»

استخدمه اإلنسان يف صناعة السكاكني وحنوها من اآلالت القاطعة إىل أوائل القرن 

م( أنه ميكن إنتاج صلب ال حني اكتشف املهندس )بريرلي( يف عام ) ،العشرين

بعد صهره وقبل جعله  ،أو أزيد إىل الصلب % بإضافة الكروم بنسبة ،يصدأ

نوعية يف صناعة  فحدثت بذلك نقلٌة .سكني أو حنوه سبيكة على شكل

 السكاكني. 

ن السكاكني احلديثة تصنع من احلديد الصلب إ :وتقول بعض املصادر

 .ويكتسب الصلب بذلك مقاومة شديدة للصدأ .من الكروم %إىل  %احملتوي على 

تتيح تصليد الصلب عند إجراء  ،من الكربون % كما حيتوي على نسبة تصل إىل 

 املعاجلة احلرارية عليه. 

بداًل  ،رمبا كان هناك بعض السكاكني مطلّية بالنيكل والكروم وأيضًا...

وطريقة ذلك أن تصنع السكينة من  .لكلفتها وذلك تقلياًل ؛من خلط عجينتها بهما

ترسيب طبقة ثم تطلى بالنحاس بطريقة كهربائية، ويتبع ذلك  ،الصلب القابل للصدأ
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 . (4)«قبل وضع الطالء األخري من الكروم ،الصدأ من رقيقة من النيكل كواٍق

فالفارق بني ما قبل أوائل القرن العشرين وما بعده هو أن القواطع كانت 

ص من ما اكتشفت طريقة جديدة للتخلُّثم تغري الوضع بعد ،مصنوعة من احلديد

 الصدأ، ثم شاعت هذه الصناعة بالتدريج يف العامل. 

يف  مل نقبل بذلك فالذبح يتّم مقبلنا بشرطية معدن احلديد يف حبثنا أ وسواٌء

واستعمال آلة ليست من معدن احلديد  .من احلديد األغلب يف ذاك الزمان بآلٍة األعّم

، واالحتياط يف تلك قليل أمٌرفمن الناحية العملية االبتالء بهذه املسألة  .نادر أمٌر

 ويسري.  أمره سهٌل ،نهم واستعمال احلديد بداًل ،األزمان باجتناب غري احلديد

 الشائع يف عصرنا نوعان من السكاكني وأدوات القطع:  أّن إاّل

 . %إىل  %: املخلوط بالكروم بنسبة األول

بطبقة من  املطلّي: املصنوع من احلديد الصلب اخلالص القابل للصدأ، الثاني

 الطالء بالكروم.  وأخريًا ،النحاس، وبعدها ترسيب طبقة النيكل

 

وبناًء على هذه  .ة التذكيةم اشتهار شرطية معدن احلديد يف صّحقد تقّد

ق تتحّقال الذبح و ما كان مصنوعًا من احلديد ال يصّح الشرطية يف التذكية فإّن

فيؤكل ما كان من قبيل األنعام الثالثة، وما مل  ،به يف حال االختيار التذكية إاّل

 وال يؤكل.  ،ًايذبح به ال يكون ذكّي

لنوع الثاني من إىل ااحلكم بالنسبة  فإذا ثبتت مثل هذه الشرطية فإّن

وهي الطبقة األخرية  ،إذ طبقة الكروم ؛بعدم االجتزاء به ،السكاكني واضٌح

 هي املباشرة للذبح.  ،للقواطع

طبقة  ْتطبقة النيكل، ولو زالت هي أيضًا لبَق ْتالطبقة لبَق ولو زالت هذه

 النحاس. 

ل معدن احلديد النسبة ويشكِّ ،تنيمن ماّد أما النوع األول فباعتبار أنه خليٌط

إذ تتغري  ؛وًاْدة َبفيمكن البحث يف إمكان التذكية به، وال يقطع بالصّح ،األكرب

فبلحاظ ما يطرأ عليه من تغيري  .ة وملاعًافيكون مقاومًا للصدأ بشّد ،مميزاته باخللط
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 يف صدق جنس احلديد عليه.  يف اخلصائص يشّك

 على تقدير شرطية معدن احلديد يف التذكية حال االختيار تكون النتيجة: و

 اة بالكروم. عدم وقوعها بالسكني املغّطـ 

 .يف صدق احلديد على اخلليط للشّك ؛ويشكل يف احلديد املخلوط بالكرومـ 

 من البحث يف صدق عنوان احلديد عليه.  دَّفال ُب

إىل أما إذا أخذنا بوجهة النظر القائلة بعدم اشرتاط جنس احلديد فال حاجة 

والنتيجة وقوع  .ل أيضًابالنوع األّو لبحث عن صدق احلديد على النوع الثاني، بل يصّحا

 . التذكية بهما معًا

وانتشار  ،صنع السكاكني والقواطع يفًا كان احلال فهذه الطريقة أّيو

مما  ،وسعة االبتالء بالذبح بغري جنس احلديد ،شيوع الذبح بهاإىل ت أدَّ ،استعماهلا

 . جدًا ًاومهّم جعل هذا البحث حيويًا

 

م بعد ذلك عن ثم نتكّل ما يلي الروايات الواردة يف هذا املوضوع، نستعرض يف

  ؟وهل يستفاد منها شرطية احلديد مبعنى املعدن املعروف أو ال .مفادها وداللتها

َعْن ، رواه الكليين عن َعِلّي ْبن ِإْبَراِهيَم .اخلرب األول: صحيح حممد بن مسلم

َقاَل: َسَأْلُت َأَبا  ،َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم ،َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذْيَنَة ،َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر ،َأِبيه

 . (1)ِبَحِديَدٍة ، َفَقاَل: ال َذَكاَة ِإاّل(3)وِباْلَمْرَوِة (5)َعِن الذَِّبيَحِة ِباللِّيَطِة ×َجْعَفٍر

 :ويف كتاب تهذيب األحكام ؛ (5)«باحلديدة ال ذكاة إاّل»يف االستبصار:  النّصو

 . (2)«حبديدة ال ذكاة إاّل»

َعِن  ،َعْن َأِبيه ،رواه الكليين عن َعِلّي ْبن ِإْبَراِهيَم .اخلرب الثاني: صحيح احلليب

َقاَل: َسَأْلُته َعِن الذَِّبيَحِة  ×َعْن َأِبي َعْبِد اهلل ،َعِن اْلَحَلِبيِّ ،َعْن َحمَّاٍد ،اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر

 ال َيْصُلُح الذَّْبُح ِإاّل :×َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍبَقاَل: َقاَل ف ؟ِباْلُعوِد واْلَحَجِر واْلَقَصَبِة

 . (10)ِباْلَحِديَدِة

 . (11)«حبديدة إاّل»الوراد يف االستبصار والتهذيب: و

 ،رواه الكليين عن ُمَحمَّد ْبن َيْحَيى .أبي بكر احلضرمي خرباخلرب الثالث: 
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َعْن َأِبي َبْكٍر  ،َعْن َسْيِف ْبِن َعِمرَيَة ،َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَكِم ،َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد

 . (19)َأنَّه َقاَل: ال ُيْؤَكُل َما َلْم ُيْذَبْح ِبَحِديَدٍة ×َعْن َأِبي َعْبِد اهلل ،اْلَحْضَرِميِّ

ما مل يذبح »ويف التهذيب:  ؛(13)«ما مل يذبح باحلديد»االستبصار: ويف 

 . (14)«حبديدة

وهو يوافق نقل  ،أحد النقلني من الشيخ ورد بلفظ )حديدة(أّن ظ الَحوُي

 . &ضبطية الكليينأوال خيفى  .الكليين

 به على وثاقته عّد فعمدة ما استدّل ؛بكر احلضرمي نظٌر أبي: يف وثاقة أقول

لكنه من  .وثاقته املستفاد منه عرفًا ،×اإلمام الصادق شوب له من خواّصآابن شهر

 قّلأأو ال  ،فتكون شهادة حدسية ،رين غري املعاصرين وال القريبني من عصرهاملتأخِّ

يف  حبيث ميكن إجراء أصالة احلّس ،به ًامعتًد يتها احتمااًلمن عدم احتمال حّس

 فلم يثبت اعتبار اخلرب.  .الشهادة

َعْن َأْحَمَد ْبِن  ،رواه الكليين عن ِعدَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا .اخلرب الرابع: مضمر ِّماعة

َعْن َسَماَعَة ْبِن ِمْهَراَن َقاَل: َسَأْلُته َعِن الذََّكاِة؟  ،َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعيَسى ،ُمَحمَِّد ْبِن َخاِلٍد

×ِبَحِديَدٍة، َنَهى َعْن َذِلَك َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي َفَقاَل: ال ُيَذكَّى ِإاّل
(15) . 

 . كايفال مع نّص (11)والتهذيب (13)االستبصار مل خيتلف نّصو

 

حتمل يف ء الذين ال ُير ليس من األجاّلوامُلْضِم ،ٌرظ أن هذا اخلرب مضَمالَحُيو

 .عنه غري معصوم الحتمال كون املروّي ؛فال حجية له ،×هم سؤال غري املعصومحقِّ

 ،ِّماعة ال يضّربعض أساطني العصر القول بأن اإلضمار يف روايات إىل ه نسب إال أّن

زرارة بن أعني وحممد بن  :نظري ،ء األصحاببالرغم من أن ِّماعة ليس من أجاّل

بينما من شأن ِّماعة أن يسأل  ،×ذين ال يليق بشأنهم أن يسألوا غري اإلماملا ،مسلم

 . ×غري اإلمام املعصوم

لعدم العلم  ؛يتهفقد اخلرب حّج ×هو اإلمام املعصومضح أن املسؤول فإذا مل يتَّ

 . ×بصدور اخلرب من املعصوم

من  عاجل املوضوع بأن اإلضمار يف أخبار ِّماعة ناشٌئأّنه فما حكي عنه 
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 سألُت :يف أبواب خمتلفة، فيقول ×التقطيع، وأن ِّماعة بن مهران روى عن اإلمام

 ه(يتعلق بالصالة، و)سألُت ه( عن أمٍر، و)سألُتيتعلق بالزكاة مثاًل عن أمٍر ×ماماإل

 ،عت على األبواب الفقهيةووزِّ ،عت رواياتهثم قطِّ ،وهكذا ،يتعلق بالتذكية عن أمٍر

 . ×وهو اإلمام ،واملسؤول فيها واحٌد

 اإلضمار بروايات ِّماعة.  وعليه ال يضّر

ها من هذا القبيل ثبتت هلا رة كّلبأن أخباره املضَم حصل الوثوق التاّم : إْنأقول

 ف على حتقيق ذلك. والبحث يف هذه املسألة ال يتوقَّ .فال وإاّل ،احلجية

َعْن  ،رواه الكليين عن ُمَحمَّد ْبن َيْحَيى .اخلرب اخلامس: معترب حممد بن مسلم

َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل: َقاَل َأُبو  ،َعْن َأَباٍن ،َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَكِم ، ْبِن ُمَحمٍَّدَعْبِد اهلل

َقاَل: ِإَذا اْضُطِرْرَت ِإَلْيَها َفِإْن َلْم َتِجْد َحِديَدًة  ،ِفي الذَِّبيَحِة ِبَغْيِر َحِديَدٍة ×َجْعَفٍر

 . (15)َفاْذَبْحَها ِبَحَجٍر

 . (بنانـ )املعروف ب ،بن عيسىاعبد اهلل بن حممد هو و

ن يستثنيه حممد بن أمن غري  ،محد بن حييى مباشرةأوقد روى عنه حممد بن 

على ما  فتثبت وثاقته بناًء .(:  منها )التهذيب ،الوليد يف موارد عديدةاحلسن بن 

 السند.  فيكون احلديث تاّم ،اخرتناه من داللة ذلك على الوثاقة

رواه الكليين عن َعِلّي ْبن . اخلرب السادس: صحيح عبد الرمحن بن احلجاج

ْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحجَّاِج َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َع ،َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر ،َعْن َأِبيه ،ِإْبَراِهيَم

َعِن اْلَمْرَوِة واْلَقَصَبِة واْلُعوِد أُيْذَبُح ِبِهنَّ ِإَذا َلْم َيِجُدوا ِسكِّينًا؟ َقاَل: ِإَذا َفَرى  ×ِإْبَراِهيَم

 . (12)اأَلْوَداَج َفال َبْأَس ِبَذِلَك

؟ ينًاإذا مل جيدوا سّك يذبح بهّن...»: ايفاالستبصار عن الك االختالف يف نّصو

 . (90)«قال: إذا فرى األوداج فال بأس

؟ قال: إذا فرى األوداج فال بأس ينًاإذا مل جيدوا سّك يذبح بهّن...» :ويف التهذيب

 . (91)«بذلك

َعْن  ،رواه الكليين عن ُمَحمَِّد ْبن َيْحَيى .اخلرب السابع: صحيح زيد الشحام

َعْن  ×َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللَعْن َزْيٍد الشَّحَّاِم َقاَل:  ،َعِن اْبِن َمْحُبوٍب ،َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد

أَيْذَبُح ِبَقَصَبٍة؟ َفَقاَل: اْذَبْح ِباْلَقَصَبِة وِباْلَحَجِر وِباْلَعْظِم  ،َرُجٍل َلْم َيُكْن ِبَحْضَرِته ِسكِّنٌي

 . (99)ِإَذا َقَطَع اْلُحْلُقوَم وَخَرَج الدَُّم َفال َبْأَس .وِباْلُعوِد ِإَذا َلْم ُتِصِب اْلَحِديَدَة
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باحلجر وبالعظم وبالقصبة  ْحأفيذبح بقصبة؟ فقال: اذَب...»ويف االستبصار: 

 . وهو نّص(93)إذا قطع احللقوم وخرج الدم فال بأس .عود إذا مل تصب احلديدوال

 .(ضافة كلمة )قال( قبل )فقالإب ،(94)التهذيب أيضًا

ِبِإْسَناِدِه َعْن  رواه الصدوق يف الفقيه .اخلرب الثامن: صحيح عبد اهلل بن سنان

َقاَل: ال َبْأَس َأْن  ×َعْن َأِبي َعْبِد اهلِل ،ِسَناٍن ْبِن َعْن َعْبِد اهلِل ، ْبِن اْلُمِغرَيِةَعْبِد اهلِل

 . (95)«َتْأُكَل َما ُذِبَح ِبَحَجٍر ِإَذا َلْم َتِجْد َحِديَدًة

ْسَناِد رواه َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر ِفي ُقْرِب اإِل .اخلرب التاسع: خرب احلسني بن علوان

َعْن  ،َعْن َأِبيِه ،َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد ،َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن ُعْلَواَن ،َعِن اْلَحَسِن ْبِن َظِريٍف

َما َخال السِّنَّ  ،: ال َبْأَس ِبَذِبيَحِة اْلَمْرَوِة َواْلُعوِد َوَأْشَباِههاَأنَُّه َكاَن َيُقوُل ×َعِليٍّ

 . (93)«َواْلَعْظَم

 ولو يف حال االختيار.  ،بها سأال بمقتضى اإلطالق أن ذبيحة املروة والعود و

ه نهى عن الذبح بغري أّن |عن رسول اهلل» ،اخلرب العاشر: مرسل الدعائم

 . (91)«احلديد

وأبي  |عن علّي» ،يضًاأآخر يف الدعائم  اخلرب احلادي عشر: مرسٌل

 . (95)«حبديدة أنهم قالوا: ال ذكاة إاّل ×وأبي عبد اهلل ×جعفر

 ،هعن جّد ،عن أبيه ،عن زيد بن علّي ،خالد اخلرب الثاني عشر: خرب عمرو بن

ما ُذّكي  إاّل ،أنه كره ذبيحة الظفر والسّن والعظم وذبيحة القصبة ،×عن علّي

  .حبديدة

.  :زيد اإلماممسند و ؛: حكاه يف حبوث فقهية عن جمموع الفقه وقد 

 بدل )كره(.  ،قال: وفيه )ذكر(

 ث عن داللتها الحقًا. وسنتحدَّ ،الروايات الواردة يف املقامهي هذه 

 

 نا منها. نأتي على ما يهّم ،يدللحد ة معاٍنذكرت عّد

 

 ،حد، حّد :احلاء مع الدال»: (92)قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتابه العني
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 .«مستعمالن... وحددته عن كذا: منعته...

: (30)( يف معجم مقاييس اللغةهـ)احلسني أمحد بن فارس بن زكريا وقال أبو

والثاني طرف الشيء. فاحلد احلاجز بني  ؛األول املنع :احلاء والدال أصالن»حد: 

. وإنه حملارف حمدود كأنه قد منع الرزق. الشيئني. وفالن حمدود إذا كان ممنوعًا

 . «ملنعه الناس من الدخول ؛حداد :ويقال للبواب

 وطرف الشيء.  ؛املنع :فحد أو حدد هلا معنيان عند ابن فارس

حدت  :المتناعه وصالبته وشدته.... ويقال وِّمي احلديد حديدًا»وقال أيضًا: 

 ،ة املخالفةوذلك إذا منعت نفسها الزينة واخلضاب. واحملاّد ،وأحدت ،املرأة على بعلها

 . (31)«أي منيع ،هذا أمر حدد :يقال :الدريدي ه املمانعة.... قالفكأّن

 

كل شيء: طرف  وحّد...»:(39)قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتاب العني

 . «السنان والسيف وحنوه... كحّد ،شباته

األول  :حد: احلاء والدال أصالن»وتقدم قول ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة: 

 ،السيف حّد :وأما األصل اآلخر فقوهلم...»وقال أيضًا:  .(33)«والثاني طرف الشيء ؛املنع

 . (34)«وحد السكني ،وهو حرفه

َكَحدِّ  ،شيء: َطَرُف َشَباِته وَحدُّ كّل»وقال ابن منظور يف لسان العرب: 

 . (35)«السكني والسيف والّسنان والسهم...

 

 والقاطع.  هو احلاّد ،ا ذكرته املعاجممّم ،الثالث للحديدواملعنى 

 . (33)«وهو جلد حديد :السيف واحتد حّد»قال اخلليل: 

شحذت السكني أشحذه  .الشحذ: التحديد»)شحذ(:  وقال أيضًا يف معنى

 . (31)«فهو شحيذ ومشحوذ... شحذًا

، أي ]شحذ[ شحذت السكني أشحذه شحذًا»ويف الصحاح للجوهري: 

 . (35)«حددته
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يدل  ،)شحذ( الشني واحلاء والذال أصل واحد »وقال يف معجم مقاييس اللغة: 

إّن املشاحيذ رؤوس  :ويقال .من ذلك شحذت احلديد إذا حددته .ةة وحّدعلى خّف

 . (32)«ة اليت ذكرناهاللحّد ؛يت بذلكاجلبال، وإمنا ِّّم

معروف، ومجعه وَحدُّ السكني وغريها: »قال ابن منظور يف لسان العرب: 

ُحدوٌد. وَحدَّ السيَف والسِّكِّنَي وكلَّ كليٍل َيُحدُّها حّدًا وَأَحدَّها ِإْحدادًا وَحدَّدها: 

مثله قال اللحياني: الكالم  .َشَحَذها وَمَسحها حبجر َأو ِمْبَرٍد، وَحدَّده فهو ُمحدَّد

 حديدة وُحداٌد وَحديٌد، بغري َأحدَّها، باأَللف، وقد َحدَّْت َتِحدُّ ِحدًَّة واحَتدَّْت. وسكني

هاء، من سكاكني َحديداٍت وَحدائَد وِحداٍد... وَحدَّ ناُبه َيِحدُّ ِحدَّة وناٌب حديٌد 

ومل يسمع فيها ُحداٌد... وَحّد السيُف َيِحدُّ ِحدَّة  .وحديدٌة كما تقّدم يف السكني

وحكى َأبو عمرو:  .داٌدواحتّد، فهو حاّد حديٌد، وَأحددته، وسيوٌف ِحداٌد وَأْلِسَنٌة ِح

من  ذلك ما رقَّ َأمر ُكبَّار... وقيل: احَلدُّ من كّل :والتشديد، مثل سيٌف ُحّداٌد، بالضّم

 . (40)«َشْفَرِته، واجلمع ُحُدوٌد

 

واحلديد معروف، ...» قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتاب العني:

 . (41)«احلدادوصاحبه 

المتناعه وصالبته وشدته. واالستحداد  ؛وِّمي احلديد حديدًا»وقال ابن فارس: 

 . «استعمال احلديد...

القطعة منه  .ه منيعّنأل ؛واحلديد: هذا اجلوهر املعروف»وقال يف لسان العرب: 

 قال اأَلمحر يف نعت اخليل: وهنَّ .حديدة، واجلمع حدائد، وَحدائدات مجع اجلمع

 :وقوله .َيْعُلْكن َحداِئداتها. ويقال: ضربه حبديدة يف يده. واحلّداد: معاجل احلديد

ــه     ــيَء بـــ ــى ُنِبـــ ــي وِإيَّـــــاكُم، حتـــ  ِإنِّـــ
 

 ِمـــــْنُكُم مثاَنيـــــًة، يف َثـــــْوِب َحـــــدَّاِد 
 

َأي يف الدروع؛ فِإما َأن يكون جعل احلّداد هنا  ،َأي نغزوكم يف ثياب احَلديد

اِد عن اجلوهر الذي هو ى باحَلّدوِإما َأن يكون َكّن ؛الزّراد َحّداٌد أَلّن ؛صانع احلديد

 . (49)«من حيث كان صانعًا له ،احلديد
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وجيوز ... المتناعه وصالبته وشدته ؛وِّمي احلديد حديدًا»كالم ابن فارس:  من

إذ  ؛يف اللغة األصلين أن املعدن اخلاص ليس املعنى يتبيَّ «أن يكون من األصل اآلخر

فاستّل للمعدن اِّمًا من املنع أو  .وطرف الشيء ؛املنع :هما ،أصالنلكلمة )ح د د( 

 الطرف. 

، فتكون وليس أصليًا ،طالق ثانويإ طالق احلديد على املعدن اخلاّصإف

 ،باحلديد من باب تطبيق املفهوم على بعض مصاديقه النتيجة تسمية املعدن اخلاّص

 كانطباق التعظيم على القيام. 

كما  ،بعد كثرة االستعمال حقة أصبح من معاني احلديد أيضًاال ويف مرحلٍة

 يظهر مبالحظة بعض كتب اللغة. 

 

حملور األساس يف هذا البحث وهو: ما هو املراد من لفظ )احلديدة( إىل اننتقل 

 الوارد يف الروايات؟ 

ن يف الروايات باملعدن يالوارد( احلديد واحلديدة)املشهور لفظي  ر االجتاهفسَّ

ويف  .وهي القطعة منه ،ولفظ )حديد( هو جنس احلديد، واملفرد منه )حديدة( .اخلاّص

 ة للقطع والفري. و املعّدأة احلاّدرا باآللة فّسابل ذلك قم

: يشرتط ـ وهو املشهورـ  أحدهما :فهناك اجتاهان يف مسألة التذكية باحلديد

( احلديد واحلديدة)ي ظمعدن احلديد؛ الستظهاره معدن احلديد املعروف من لف

 . األخبارالواردين يف 

من  اخلاّصمل يشرتط جنس احلديد؛ لعدم استظهار املعدن خر: اآل االجتاهو

 ة للقطع. و املعّدأبل استظهاره يف اآللة القاطعة  ،لفظ )احلديدة( يف خصوص املعدن

 

ن يكون الذبح أب ،ن يكون املقصود من احلديد واحلديدة املعنى الوصفيأ أـ

 م ال. أعد لذلك أسواء  ،وقاطع حاّد بشيٍء
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ق صفة فال يكفي حتقُّ ،للقطع والذبح معّدن يكون املقصود منهما ما هو أـ ب 

شرتط صفة القاطعية وفعلية سهولة تكما ال  .للقطع ًان يكون معّدأبدون القاطعية 

 . ة للقطعكون اآللة معّد فاملهّم .الذبح والقطع بها

نفس إىل شارة إ ،كالسكني ،ن يكون املراد بهما آلة الذبح والفريأـ  ج

 األوداجمبعنى اشرتاط قطع  ،يضًاأشرائط الذبح الثابتة بغري روايات هذه املسألة 

ن أوعلى هذا التصوير ال يشرتط يف اآللة  .للحيوان إيذاءوخروج الدم املتعارف بدون 

 اإلعدادكما ال يشرتط فيها  .ق شرائط الذبحمبقدار ما حيقِّ إاّلة قاطعة تكون حاّد

وصارت الذبيحة  ،ر الذبح بشرائطه بقطعة زجاج جلاز الذبح بهافلو فرض تيسُّ ،للذبح

 اة. مذّك

م هو ذ الوارد يف الروايات كما تقدَّإ ؛هو املعتمد األخرين التصوير أوالظاهر 

ـ اليت دة والقرائن والشواهد املتعدِّ .كما ذكرنا ،ال لفظ )احلديد( ،لفظ )احلديدة(

على أن لفظ )احلديدة( استعمل يف مثل السكني، ومل تستعمل مبعنى  تدّلستأتيك ـ 

 .ةليست مبعنى القطعة احلاّد أنهاكما  ،القطعة من معدن احلديد

 :وهي على حنوين ،حةقرينة املرجِّإىل الحد املعاني حنتاج أولرتجيح 

يف  واملقصود منها أن تكون وحدها كافية يف البناء عليها .القرينة التامةاألول: 

 .مقام الرتجيح

لعدم  ؛وهي اليت ال تكفي وحدها يف مقام الرتجيح .القرينة الناقصةلثاني: وا

قرائن أخرى ناقصة إىل وبضمها  ،أنها مؤيدة ومعززة للمطلب إاّل ،وضوحها الكايف

 قد تصل إىل مستوى الرجحان. 

 .الوثوقى حيصل هو جتميع القيم االحتمالية، حتَّ واملنهج الذي مشينا عليه

ليقوى  ؛ها أخرىإلي ونضّم ،إلثبات املطلوب ؛وحبمد اهلل لدينا قرائن مستقلة وحدها

 املطلب أكثر. 

عى أن لفظ احلديدة مل يطلق على القطعة من احلديد، ومل يطلق على فاملدَّ

 ؛وذلك لعدة قرائن ؛كالسكني ،طلق على آلة الذبح والفريأوإمنا  ،اآللة احلادة

 د: مؤيِّ اآلخرعض والب ؛بعضها تاّم
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وليس لفظ )حديد(،  ،يالحظ أن غالب األخبار السابقة ورد فيها لفظ )حديدة(

أبي بكر احلضرمي لفظ  خربورد يف  فقد .بل مل يثبت ورود لفظ )حديد( بطريق معترب

حيث ورد فيهما لفظ  ،والتهذيب خالفًا ملا يف الكايف ـ، حسب االستبصارـ احلديد( ب)

 )باحلديدة(. 

يف نسخة االستبصار  ،يف صحيحة زيد الشحام لفظ )احلديد( يضًاأوورد 

 مع عرض اختالف النسخ.  ،األخبارعليك سرد  للكايف. وقد مّر خالفًا ،والتهذيب

عن  دًاجمّر تارًة ( يأتياحلديد واحلديدة)ن استعمال لفظي إومهما يكن ف

 ربع صور: أفهذه  .عليه معتمدًا وأخرى ،املوصوف

للتعبري عن جنس  غالبًا يأتيعن املوصوف  : استعمال لفظ احلديد جمردًاوىلاأل

 كما يف العبارات التالية:  ،احلديد ومعدنه

 . (43)ال جتوز الصالة يف شيٍء من احلديدـ 

 . (44)الصيب شيئًا من احلديديكره أن يلبس ـ 

 . (45)أهل النار لباساحلديد ـ 

 . (43)يصّلي إّن عليه أن ميسحه باملاء قبل أنالرجل إذا قّص أظفاره باحلديد فـ 

 . (45()41)ي الرجل ويف قبلته نار أو حديدال يصّلـ 

للداللة على  ويأتي عادًة .على املوصوف : استعمال لفظ احلديد معتمدًاالثانية

، وكما يف قوله ي حاّدأ ،سيف حديد :وهو احلاد القاطع، فيقال ،املعنى الوصفي

 . ()ق:  ﴾َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد﴿تعاىل: 

 ،ويأتي باملعنى الوصفي، على املوصوف : استعمال لفظ احلديدة معتمدًاالثالثة

 سكني حديدة.  :كما يقال ،حادة وقاطعة نهاإ أي

مبعنى اآللة  ويأتي ،احلديدة بدون املوصوف أو: استعمال لفظ حديدة الرابعة

 ذلك:  أمثلةومن  .السكني :نظري ،القاطعة

 . (42)إذا ضرب الرجل باحلديدة فذلك العمدـ 

 . (50)يده أشار حبديدة يف مصر ُقِطَعْت ْنَمـ 
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 . (51)ى تدميهاحّت ،اإلشعار أن تطعن سنامها حبديدٍةـ 

َعْن  ،يف الكايف عن َعِلّي ْبن ِإْبَراِهيَم. روى الكليين بن مسلمصحيحة حممد ـ 

 ×َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر ،َعْن َحِريٍز ،َعْن َحمَّاِد ْبِن ِعيَسى ،َأِبيه

الرَّْأَس؟ َفَقاَل: ِإْن َخَرَج َفَأَباَن  ،َفَسَبَقه السِّكِّنُي ِبِحدَِّتَها ،َعْن ُمْسِلٍم َذَبَح َشاًة وَسمَّى

 . (59)«الدَُّم َفُكْل

ر عن معدن احلديد بكلمة فال يعبَّ ،عن اجلنس باستعمال املفرد ر عرفًاوال يعبَّ

ذ ال خصوصية للقطعة إ ؛جنس احلديدإىل  إشارة «يف حديدة ال تصلِّ»حديدة فال يقال: 

ليشمل  ،«يف احلديد ال تصلِّ»الواحدة يف حمذور الصالة يف جنس احلديد، بل يقال: 

كما ال يقال: خترج زكاة الفطرة من الشعرية ـ  .منها واألكثرالقطعة الواحدة 

بل يقال: خترج زكاة الفطرة  ،اجلنس بإرادة «ة الواحدة من الشعريالشعرية هي احلّب»

 جنسه. إىل  لإلشارة؛ من الشعري

ال »تأتي بهذه العبارة:  اًلوإذا أردت التعبري عن احنصار احلمية بأكل الشعري مث

وتقصد جنس الشعري، فإنه غري  ،«بالشعرية ال محية إاّل»، وال تقول: «بالشعري محية إاّل

 معهود يف االستعمال. 

قال ابن األعرابي: احلديد واحدته حديدة، كالشعري واحدته ...»قال ابن سيده: 

 . (53)«شعرية

ة السند لفظ يف رواية تاّم ْدفلفظ )حديدة( خيتلف عن لفظ )حديد(، ومل يِر

والراجح أن لفظ )حديدة(  .جاءت بلفظ )حديدة( إمنافالروايات  .حديد يف هذا الباب

ووجه تسميتها )حديدة( هو غلبة  .كالسكني والشفرة واملدية ،طلق على آلة الذبحأ

 ة وقاطعة. حيثية غلبة كونها حاّد أو ،صناعتها من احلديد

غري  ،عدا رواية دعائم اإلسالم ،هو لفظ )حديدة( وهكذا فالوارد يف الروايات

 اليت وردت بلفظ )احلديد(.  ،السندمن حيث ة تاّمال

ه لكّن ،(حديدة)من لفظ  بداًل ،(حديد)جل ورد يف بعض الكتب لفظ أ

بعد  ال يضّر ،بني الشيخ والكليين ـ ـ فالنسخ الواردة خمتلفٌةلعدم ثبوته  باإلضافة

 كما ستالحظ.  ،من قرائن مالحظة جمموع ما ذكرناه

 ،كما عرفت مطلع هذا البحث ،(احلديدة)كما ورد يف بعض الروايات لفظ 
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والالم  باأللفن التعريف أوالوجه يف ذلك  .املقصود بها مثل السكني وهو أوضح يف أّن

املعهود هو آلة الذبح من السكني واملدية والسيف  واألمر ،وليست للجنس ،للعهدية

 وحنوها. 

 األخبار.  ن معدن احلديد وجنسه ليس هو املراد منأح يرّجم تقّد اومّم

 

ها ال تثبت إرادة من لفظ )احلديدة(، ولكّن احلاّدمعنى وهذه القرينة تنفي إرادة 

 جاه الثاني. من التصويرات اليت ذكرناها لالّت أيٍّ أوني السّك

باعتبار  ؛لفظ )احلديدة( الوارد يف الروايات ة منفأقول: يبعد احتمال إرادة احلاّد

فيقال  ،رادة املعنى الوصفيإأن لفظ )احلديدة( يناِسُب أن يؤتى به مع املوصوف حال 

 أي حادة.  ،«اذبح بسكني حديدة»مثاًل: 

فحمل مثل عبارة  .ةوال يستعمل عادة لفظ )حديدة( بال موصوف ويراد به احلاّد

إذن  .الوصفي بعيٌد ىرادة املعنإالعتماد على موصوف على دون ا «حبديدة اّلإال ذكاة »

 كما استبعد إرادة جنس معدن احلديد.  ،ةيستبعد إرادة معنى احلاّد

 

وبدون  ،بدون االعتماد على موصوفع موارد لفظي )حديدة( و)احلديدة( تتبُّ

واألمثلة على ذلك  .الذاحبة ني واآللةكشف عن استعماهلما يف السّك، ية قرينة خاّص

 منها: و ،كثريٌة

َعْن  ،رواها صاحب الوسائل عن ُمَحمَِّد ْبن َيْعُقوَب .صحيحة زيد الشحامـ 

َسَأْلُت َعْن َزْيٍد الشَّحَّاِم َقاَل:  ،َعِن اْبِن َمْحُبوٍب ،َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد ،ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى

َعْن َرُجٍل َلْم َيُكْن ِبَحْضَرِتِه ِسكِّنٌي َأَيْذَبُح ِبَقَصَبٍة؟ َفَقاَل: اْذَبْح ِباْلَحَجِر  ×َأَبا َعْبِد اهلِل

ِإَذا َقَطَع اْلُحْلُقوَم َوَخَرَج الدَُّم َفال َبْأَس  .َوِباْلَعْظِم َوِباْلَقَصَبِة َواْلُعوِد ِإَذا َلْم ُتِصِب اْلَحِديَدَة

، وجاء جواب «َلْم َيُكْن ِبَحْضَرِتِه ِسكِّنٌي» ْنعن حكم َم. فقد كان السؤال فيها (54)ِبِه

 ×واإلمام ،فالسائل يفرتض فقدان السكني .«َلْم ُتِصِب اْلَحِديَدَة»يف حال  ×اإلمام

استعمل لفظ احلديدة يف  ×جييب عن حال فقدان احلديدة، فيظهر أن اإلمام
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حول هذه  مزيد بياٍن تييأوس .فال تطابق بني السؤال واجلواب ني؛ وإاّلالسّك

 الصحيحة. 

اد بن عيسى، عن ، عن أبيه، عن مّحبن إبراهيم ـ ما ورد يف الوسائل عن علّي

فسبقته  ،ىذبح وِّّم عن مسلٍم ×أبا جعفر حريز، عن حممد بن مسلم، قال: سألُت

 . (55)ْلخرج الدم فُك فقال: إْن ؟فأبان الرأس ،حديدته

من الواضح هنا أن نظره و .السكني حديدةي نالحظ أن حممد بن مسلم يسّمو

فعبارة  .حديدًة ،السكني :مثل ،آلة الذبحى ما ِّّمليس إىل جنس احلديد ومعدنه، إّن

 ففصلت الرأس.  ،سبقته سكينته وآلة ذحبه تعين «سبقته حديدته»

َعْن  ،ففي الكايف عن َعِلّي ْبن ِإْبَراِهيَم .خمتلفة غري أن هذه الرواية نقلت بألفاٍظ

 ×َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر ،َعْن َحِريٍز، َعْن َحمَّاِد ْبِن ِعيَسى، َأِبيه

َفَقاَل: ِإْن َخَرَج  ؟َفَأَباَن الرَّْأَس ،َفَسَبَقه السِّكِّنُي ِبِحدَِّتَها ،َعْن ُمْسِلٍم َذَبَح َشاًة وَسمَّى

 . (53)الدَُّم َفُكْل

 . «فسبقته حديدته» :ي على الكايف: يف بعض النسخاحملّش قعلَّو

تها )هامش ني حلّدي على الوسائل: يف نسخة: السّكق احملّشكما علَّ

 املخطوط(. 

عن  ،بن إبراهيم عن علّي ،عن حممد بن يعقوب»ووردت يف التهذيب هكذا: 

 ×أبا جعفر عن حممد بن مسلم قال: سألُت ،عن حريز ،اد بن عيسىعن مّح ،أبيه

خرج الدم  فقال: إْن ؟فأبان الرأس ،فسبقت مديته ،ىذبح شاة فسّم عن مسلٍم

 . (51)«ْلفُك

عن  ،اد بن عيسىعن مّح ،احلسني بن سعيد»آخر من التهذيب:  ويف موضٍع

فسبقته  ،ىعن مسلم ذبح وِّّم ×أبا جعفر عن حممد بن مسلم قال: سألُت ،حريز

 . (55)«ْلخرج الدم فُك فقال: إْن؟ فأبان الرأس ،حديدة

مما يكشف عن إرادة السكني  ،من النقل باملعنى هذا االختالف ناشٌئ ولعّل

وثالث بلفظ  ؛وآخر بلفظ سكني ؛من لفظ احلديدة؛ حيث نقلها بعضهم بلفظ مدية

بعد مالحظة ما  خصوصًا، وبني هذه األلفاظ مما يعين أنهم مل جيدوا فرقًا ،حديدة

 ورد من جواز نقل الروايات باملعنى. 
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 نه قال: ال قود إاّلأ |للبيهقي، عن النيّب ،يف السنن الكربى جاءما ـ 

 ،و غريهما فال يقتل حبرق وال إغراقأحبرق أو إغراق  قتل مسلمًا ْنأي َم، (52)«حبديدة

 بل يقتل بالسيف وحنوه. 

كونها مصنوعة إىل وال نظر  ،يف القودفهنا استعمل لفظ احلديدة يف آلة الذبح 

 من احلديد أو غريه. 

 ْنيف مصر ُقِطَعت يده، وَم أشار حبديدٍة ْنقال: َم ×ما ورد عن أبي جعفرـ 

 . (30)«ضرب بها ُقِتل

ـ قال: واإلشعار أن تطعن  ـ يف حديٍث ×صحيحة احلليب، عن أبي عبد اهللـ 

 . (31)ى تدميهاحّت ،يف سنامها حبديدٍة

ومل يصبه  ،عن الصيد يصيبه السهم معرتضًا ×أبا عبد اهلل ـ سألُت

 . (39)حبديدة...

أن  ،مبالحظة مناسبات احلكم واملوضوع خصوصًاو ،واضح من هذه املواردوال

وليس  ،أو القاتلة ،وحنو ذلكالشفرة والسيف والسكني  :مثل ،املراد اآللة القاطعة

 معدن احلديد. 

ستعمل تلفظ احلديدة  نتيجة مفادها أّنإىل من هذه الشواهد وغريها نصل إذن 

 . كالسكني ،يف آلة الذبح والقطع

 وال يكون نقضًا ،فغري ضائر (33)«فاخنت إسحاق باحلديد»: مرساًلورد  ما ماأو

ساس أعلى  قائٌم هنا احلاّداستظهار استعمال لفظ احلديد يف  إذ ؛على ما استشهدنا به

ن ومما يهوِّ .جمملةاملرسلة كانت  اّلإو ،و غريه من القرائنأ ،مناسبة احلكم واملوضوع

للفظ  خالفًا ،نه مورد واحد مل جند له نظريًاأ ،رسالىل اإلإباإلضافة  ،اخلطب

 . ي كثرت شواهدهذال (احلديدة)

 

 تقريبات: ة عّد اوهل

 

ما  ملسلك املشهور يف م تقريبًااملتقّد (34)ن الشواهد اليت ذكرت يف األمر األولإ» 
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هو املراد بلفظي )احلديد واحلديدة( الواردين يف نصوص التذكية ال تقتضي أزيد من 

وال تنفي احتمال أن يكون املراد بهما اآللة املعدة  .عدم كونهما مبعنى احلاّد واحلادة

للفري والقطع على سبيل اجملاز يف الكلمة، بكونها هي املعنى املستعمل فيه اللفظ أو 

كان املراد االستعمالي هو نفس املعدن اخلاص أو  وإْن ،كونها هي املراد اجلّدي منه

 القطعة منه. 

ة االستعمال اجملازي سبة املعتربة يف صّحألن املنا ؛وهذا االحتمال وارد ثبوتًا

 ،كالسيوف واملدى والسكاكني ،موجودة يف املورد، فإن أدوات القطع والفري

ولعله مل يكن يوجد  ،يف عصر صدور الروايات من مادة احلديد ع عادًةكانت ُتصَن

وهذا املقدار مناسبة  .على سبيل الندرة والشذوذ إاّل ،آنذاك ما ُيصنع من غريها

 . (35)«جامع عنها ة للقطع كتعبرٍيحة لذكر احلديد أو احلديدة وإرادة اآللة املعّدصحِّم

 

لفظ )احلديدة( استعمل يف آلة الفري والقطع على سبيل اجملاز يف الكلمة؛ 

كان  وإْن ،أو كونها هي املراد اجلدي منه ،لكونها هي املعنى املستعمل فيه اللفظ

 أو املعنى الوصفي للحديدة.  ،املراد االستعمالي هو نفس املعدن

وهو  ،حله من مصحِّ دَُّب طالق لفظ )احلديدة( على السكني الإبعبارة أخرى: و

 .االستعمال ليصّح ،ل فيهاملناسبة واملشابهة بني املعنى املوضوع له واملعنى املستعَم

 ة غالبًا. فكلُّو كونها حاّدأ، كونها مصنوعة من معدن احلديد غالبًا إماح واملصحِّ

 حة لالستعمال اجملازي. من هاتني املناسبتني مصحِّ واحدٍة

إذن لفظ )احلديدة( استعمل يف آلة الفري والقطع على سبيل اجملاز يف الكلمة؛ 

و يف أاملعدن ن اللفظ استعمل يف نفس أأو ، لكونها هي املعنى املستعمل فيه اللفظ

ا طلق على السكني إّمأفلفظ احلديدة  .منه آلة القطع يًاريد جّدأو نفس معنى احلاّد

 هلذه املناسبة أو تلك. 

وتارًة أخرى يكون  ؛حقيقيًا يكون استعمااًلتارًة واستعمال اللفظ يف معنى 

 : يف األخبار الواردة فاستعمال لفظ )احلديدة( يف السكني .جمازيًا

 يفاللفظ االستعمال احلقيقي هو استعمال : وحقيقيًا يكون استعمااًل إما أنأـ 
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القطعة من احلديد أو اآللة  ، فلفظ احلديد أو احلديدة استعمل يفمعناه املوضوع له

ق على السكني باعتبار انطباق العنوان على املعنون، كانطباق التعظيم ة، وطبِّاحلاّد

 ة. ة من احلديدة أو اآللة احلاّدفالسكني أحد مصاديق القطع .على القيام

: وذلك بأن تكون كلمة )احلديدة( جمازيًا وإما أن يكون استعمااًلب ـ 

واستعماهلا  .إذ استعملت يف خصوص السكني ؛استعملت يف غري معناها املوضوع له

ح للمجازية يف االستعمال إما حة هلذا االستعمال، واملصحِّكذلك حيتاج ملناسبة مصحِّ

 ة غالبًا. أو كونها حاّد ؛مصنوعة من احلديد غالبًاكونها 

عى ما املدَّق على السكني، إّنطبِّالذي  و ذاكأهذا النحو وليس مهمًا أن نعرف 

 طلق يف هذه الروايات على السكني. أالرئيس كما ستعرف أن لفظ احلديدة 

زية وأما حبسب مقام اإلثبات فاحتمال اجملا .هذا حبسب مقام الثبوت»ثم قال: 

ل فيه اللفظ للمعنى كان على خالف مقتضى القاعدة يف تطابق املعنى املستعَم وإْن

ه مع وجود القرينة أّن املوضوع له، وكذلك تطابق املراد اجلّدي للمراد االستعمالي، إاّل

 من األخذ مبقتضى القرينة.  دَُّب عليه ال

املقصود بلفظ احلديد أو ة على أن من القرائن الداّل ويف املقام توجد مجلٌة

ال املعدن املعروف  ،ة للقطع والفرياحلديدة يف نصوص املسألة هي اآلالت املعّد

 والقرائن هي:  .والقطعة منه

ن لفظي احلديد واحلديدة قد إوتوضيحها:  .: مناسبة احلكم واملوضوعاألوىل

منها هو  لٍةواملالحظ أن املراد بهما يف مج .استخدما يف موارد كثرية من الروايات

 كما يف املوارد التالية:  ،املعدن اخلاص والقطعة منه

 . (33)ال جتوز الصالة يف شيٍء من احلديدـ 

 . (31)يكره أن يلبس الصيب شيئًا من احلديد ـ

 . (35)احلديد حلية أهل النارـ 

 . (32)يصّلي إّن عليه أن ميسحه باملاء قبل أنالرجل إذا قّص أظفاره باحلديد فـ 

 . (11)«(10)أو حديد ي الرجل ويف قبلته ناٌرال يصّلـ 

مناسبة احلكم واملوضوع تقتضي يف موارد أخرى أن يكون املراد بهما  ولكّن

 وهو على وجهني:  .غري ذلك
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 ما يلي:  كما يف ،ما ُأريد بهما اآللة القاطعة أو اجلارحة أو القاتلةأـ 

 . (19)باحلديدأوحى اهلل إىل إبراهيم أن اخنت إسحاق ـ 

 . (13)إذا ضرب الرجل باحلديدة فذلك العمدـ 

 . (14)يده أشار حبديدة يف مصر ُقِطَعْت ْنَمـ 

 . «(15)ى تدميهاحّت ،اإلشعار أن تطعن سنامها حبديدٍةـ 

 كما يف املوردين التاليني:  ،ب ـ ما أريد بهما الشيء الثقيل وزنًا»

وألقيتموه  ،أال أوقرمتوه حديدًا»:  ×يف قصة استشهاد زيد بن علّي ×قولهـ 

 . (13)«يف الفرات

ثم تضعه حتت  ،وعشرة مثاقيل سكرًا... ،تلقي عليه مثقالني لبانًا»قوله: ـ 

 . (15)«(11)«ًاوتضع على رأسه حديد ،السماء بالليل

واحلاصل أنه ليس املقصود بلفظ احلديد أو احلديدة يف مطلق موارد استعماهلا 

ن مناسبة احلكم واملوضوع تقتضي أن يكون إأو القطعة منه، بل  هو املعدن اخلاّص

 أو ما يكون ثقيل الوزن.  ،املراد بهما يف مجلة من املوارد هو اآللة القاطعة وحنوها

كون املراد من احلديد  ،مبناسبة احلكم واملوضوع ؛والظاهر أن املتفاهم ُعرفًا

 فإّن ؛ة للقطع والفريواحلديدة يف نصوص التذكية والذبح هو مطلق اآلالت املعّد

واحلكم هو لزوم استخدام احلديد فيه مع اإلمكان،  ،ةاملوضوع هو الذبح والذكا

بل املتفاهم عرفًا أنه جيء به  ،فال يفهم من ذلك خصوصية للحديد مبا هو معدن خاّص

ن استخدام م، فبداًل مبناسبة كونها مصنوعة منه عادًة ؛ة للقطعاآلالت املعّدعن  تعبريًا

آلة  لتكون تعبريًا جامعًا عن كّل ؛استخدمت كلمة احلديدة كلمة السكني مثاًل

 . (12)«كالسيف والشفرة واملوسى واملدية وغريها ،ة للقطعمعّد

 

لو كان املذكور يف لسان الدليل »وقد اعرتض على هذا التقريب بالتالي: 

لكان  ،أو كالمًا من هذا القبيل ،«إذا قطعت أوداجه حبديدة فقد ذّكيته»هكذا: 

كون خصوصية للحديدة تباإلمكان اّدعاء أن مناسبة احلكم واملوضوع تقتضي أن ال 

مل  وإْن ،ة باآللة الصاحلة للقطعبل تكون العرب ،قطعة من املعدن املعروف يمبا ه
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فإنه ال  ،حال باإلعداد للقطع على كّل تكن من جنس احلديد، من دون عنايٍة

 موضوعية له يف النظر العريف أصاًل. 

ما هو نفي الذكاة بغري احلديدة من الليطة ولكّن املذكور يف األدلة إّن

له، ومعه ال جمال لدعوى عدم ًا ا يصلح للذبح وإْن مل يكن معّدواحلجارة وحنوهما مّم

 وكون العربة مبا يكون صاحلًا للقطع والفري.  ،اخلصوصية للحديد

مناسبة احلكم واملوضوع لو كانت تقتضي شيئًا فإمنا هو إلغاء  وباجلملة إّن

 .ال كون العربة مبا ُأعّد لذلك ،ما يصلح للذبح وكون العربة بكّل ،خصوصية احلديد

 .على املنع من الذبح ببعض ما يصلح له من غري احلديد ليٌلوهذا فيما إذا مل يكن د

 . (50)«وأما مع ورود النهي عن ذلك فال يكاد يفهم الُعرف عدم اخلصوصية للحديد

إذا قطعت »يف لسان الدليل هذا النحو من التعبري:  ْدنه مل يِرإتوضيح املناقشة: 

لو كان كذلك لكان من املمكن دعوى أن مناسبات  .«أوداجه حبديدة فقد ذّكيته

من معدن احلديد  احلكم واملوضوع تقتضي أن ال خصوصية للحديدة مبا هي قطعٌة

 ،ًا للذبح، إمنا العربة باآللة الصاحلة للقطعاملعروف، وال خصوصية أيضًا ملا كان معّد

كان من غري جنس ولو  ،التذكية به فكل ما يصلح للذبح بقطع األوداج األربعة يصّح

 احلديد. 

ولكنها مل تعدُّ لذلك،  ،ة تصلح للذبح والفريمن الزجاج حاّد فقد جند قطعًة

والعرف حيكم بأن  .للذبح دَِّعُأنع وفهي ليست مثل السكني واملدية وغريها مما ُص

كان املراد من لفظ  فإْن .صنع اآللة وإعدادها للقطع ليس له موضوعية يف التذكية

 ة لذلك. ال خصوص املعّد ،اآللة فهي اآللة الصاحلة للقطع والفري)احلديدة( 

للذبح جاز التذكية  ب على ذلك أن أمثال الليطة وغريها لو كانت صاحلًةويرتّت

 لعدم اخلصوصية.  ؛بها

وأنه  ،أن الوارد يف لسان الدليل نفي الذكاة مطلقًا بالليطة واملروة وأمثاهلما إاّل

فيفهم من هذا النفي بعد عدم التفصيل بني الصاحل للفري  .«حبديدة ال ذكاة إاّل»

والقطع وعدم الصاحل منها لذلك يفهم أن الصالحية للذبح ليست هي املنظورة يف صحة 

الستبعاد خصوصية معدن  وجٌه فلم يبَق ،للذبح اإلعدادوال خصوصية  ،التذكية

 هذه املناقشة.  ْتمتَّوبذلك ينهدم تقريب مناسبات احلكم واملوضوع فيما لو  .احلديد
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 وهكذا تطرح املناقشة النقاط التالية: 

إذا قطعت أوداجه حبديدة فقد »ن الصياغة لو كانت مبثل هذا اللسان: إاألوىل: 

ة ملعدن ال خصوصّي ن مناسبات احلكم واملوضوع تقتضي أْنإ :ألمكن القول «ذكيته

 احلديد. 

واملوضوع فإنه يكون املراد من مع فرض قبول تقريب مناسبة احلكم الثانية: 

لذا  .لعدم املوضوعية لإلعداد يف الفهم العريف؛ ال ما ُأعّد له ،)احلديدة( ما يصلح للذبح

 ،مع صالحيتها لقطع األوداج ،ُيفرتض صحة التذكية بالليطة واملروة والقصبة وغريها

 مل تكن معدة للفري.  وإْن

 :من أمثال ،ة بغري احلديدحلصول التذكي ×طالق نفي املعصومإالثالثة: 

يسقط هذا  ،مع أنها قد تكون صاحلة للقطع والفري ،الليطة واملروة والقصبة

 دًافيتعني محل الدليل تعبُّ ،ويبقى احتمال خصوصية معدن احلديد ال نايف له .التقريب

 . بظاهر النّص

املراد ن مناسبة احلكم واملوضوع تقتضي أن يكون أملا قيل من  وجٌه لم يبَقف

 . لذلك عّدُأما  أو ،باحلديدة ما يصلح للذبح من اآلالت القاطعة واحلادة

وهكذا إطالق نفي التذكية بغري احلديد نفي ألن تكون القصبة وأمثاهلا 

 وفيها قابلية الذبح.  ،ةكانت حاّد وإْن ،صاحلة للتذكية

 

 مة. عي غري مسلَّدُّاعلى ما للموضوع أصل دعوى داللة مناسبة احلكم اًل: أّو

 عّدعلى أن املقصود باحلديدة ما ُأ دعوى أن مناسبة احلكم واملوضوع تدّلثانيًا: 

صل التقريب أفلو مت  .لإلعداد إذ العرف ال يرى خصوصيًة ؛غري مقبولة للذبح أيضًا

ذبح جواز الذبح مبا يصلح لل ْتن الروايات نَفإوحيث  .ن ما يصلح للذبحأفإمنا يسلم بش

 تسقط هذه القرينة. 

 وإْن ،اه أن القصبة مطلقًامؤّد ×من اإلمام أخرى: ما دام عندنا نفٌي بعبارٍةو

ح بها، وإمنا الذبح باحلديدة، فال ميكن استبعاد َبْذال ُي ،كانت صاحلة للذبح

 ك بظاهر شرطية معدن احلديد. ن التمسُّفال حمالة يتعيَّ .خصوصية معدن احلديد
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 أنه اعرتض على هذه املناقشة مبا يلي:  إاّل

وليست  ،ن نكتة االستدالل هي نكتة إسناديةإويالحظ على هذا اجلواب: »

 ،فسواء كانت صياغة الدليل بهذا النحو .كي ختتلف باختالف الصياغات ؛لفظية

أو كانت صياغة الدليل بالنحو الذي  ،«إذا قطعت أوداجه حبديدة فقد ذكيته»وهو 

فإن مرجع اجلميع ـ حبسب  ،«حبديدة ى إاّلال يذّك»أو  ،«حبديدة ال ذكاة إاّل»ورد 

 قت التذكية. قَّق الذبح باحلديد حتوهي: إذا حتقَّ ،النظر العريف ـ إىل مجلة شرطية

لموضوع ـ اليت ال ربط هلا بالصياغة لومبا أن النكتة هي مناسبة احلكم 

يف مجيع الصياغات ما دام احلكم هو عبارة عن  اللفظية ـ فهذه املناسبة موجودٌة

 . (51)«ق التذكية بالذبح باحلديداشرتاط حتقُّ

نه ال فرق بني أن تأتي الصياغة بالنفي أو اإلثبات، إخالصة االعرتاض: و

 فحاكمية مناسبة احلكم واملوضوع ثابتة على التقديرين. 

فال فرق بني  ،ر بنوع الصياغةاحلكم واملوضوع ال تتأّثن مناسبات إتوضيح: 

وهو اشرتاط حتقق  ،ى واحدًاة إذا كان املؤّدالصياغة السلبية واإلجيابية يف لسان األدّل

أو قال:  «إذا قطعت أوداجه حبديدة»: ×فسواٌء قال اإلمام .التذكية بالذبح باحلديد

 . تني معًايف الصياغ فإن مناسبات احلكم واملوضوع حمفوظٌة «حبديدة ال ذكاة إاّل»

ة أخرى ومّر ؛«إذا ذحبت حبديدة فقد ذكيته»عن املطلب بصياغة:  رة تعبِّفمّر

ألّن مناسبة احلكم واملوضوع قضية  ؛وال فرق بينهما .«حبديدة ال ذكاة إاّل»: ةبصياغ

ا بأسلوب اإلثبات أو النفي فإن ُعبِّر عنه فسواٌء .إسنادية، يسند الذبح فيها للحديد

ق التذكية بالذبح وهي اشرتاط حتقُّ ،ألن حقيقتها واحدة ؛ى واحد يف اجلميعاملؤّد

 باحلديد. 

 ذا مّتإإذن مناقشة التقريب األول من مناسبة احلكم واملوضوع ليست واردة 

 وهما ليسا إاّل ،ق بني حاليت النفي واإلثباتألنها تفرِّ ؛غري تامة فهي مناقشٌة .االعرتاض

يف  وجوهر مناسبات احلكم واملوضوع ثابٌت .واحد ن عن مطلٍبان خمتلفاتعبري

 . التعبريين معًا
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إىل أمر غري الذي قامت عليه  ن هذا االعرتاض ناظٌرإف ؛ما ال خيفىوفيه: 

 املناقشة أساسًا. 

النفي واإلثبات يف لسان فلم يكن نظر املناقشة إىل التفريق بني صياغيت 

إذ  ؛ليجاب عنها بأن اختالف الصياغة ال ربط له مبناسبات احلكم واملوضوع ،الدليل

وهي أن النفَي الوارد يف لسان  ،ى الصياغات واحد، بل نظرها إىل جهة أخرىمؤّد

 القصبة.  :مثل ،ًا يصلح للذبحكان حاّد وإْن ،الدليل نفٌي لوقوع التذكية بغري احلديدة

ة يف عدم حتقق ة أو غري حاّدبني كون القصبة حاّد ×ق اإلماممل يفرِّ اّمفل

 التذكية بها يفهم من ذلك أن النظر جلنس احلديد. 

إذا قطعت أوداجه حبديدة فقد »: أنه ذكر يف املناقشة هذه العبارة صحيٌح

 ذكاة إاّلال »أمثال:  ،لصياغات السلبيةإىل اوأشري فيها  .وهي صياغة إثباتية .«ذّكيته

نه لو أو ،مقابل النفي اإلثباتم أن النظر جلهة لتوهُّ فرمبا كانت مدعاًة .«حبديدة

بعضها ألمكن القبول بالتقريب، أما لو كان  إجيابية غات األخبارصيامجيع كانت 

 وضحناه. أكما  ،ذلكإىل  جهًاأن نظر املناقشة ليس مّت إاّل .ًا مل يقبل بالتقريبّيسلب

فنظر  .لنكتة املثارةإىل اه وال تتوجَّ ،ها أساسًااملالحظة يف غري حمّلإذن هذه 

ال إىل جهة التفريق بني  ،طالق نفي وقوع التذكية بغري احلديدإجهة إىل املناقشة 

 أسلوب اإلثبات والنفي. 

بعد عدم القبول باملالحظة على االعرتاض الذي يستهدف هدم فكرة و

 ة أو ال؟ ذا يعين أن املناقشة تاّممناسبات احلكم واملوضوع، فهل ه

 

ة على الفراغ من أن املراد من لفظ )احلديدة( القطعة هذه املناقشة مبنّيأقول: 

يف جوابه بني القصبة احلادة وأمثاهلا وغري  ×ا مل ُيفرِّق اإلماموعليه مّل .من احلديد

 ا هو صاحل للذبح يفهم من ذلك اخلصوصية ملعدن احلديد. ة مّماحلاّد

و معاني أبني معنيني  وكان لفظ )احلديدة( جمماًل ،أما لو مل نفرغ من ذلك

قرينة مناسبات  معنٍي، مل يكن من الصحيح رّدإىل وحتديد أحدها يفتقر  ،متعددة
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نه أأمثاهلا، ووغريه من القصبة و بدعوى عدم التفصيل بني احلاّد ؛احلكم واملوضوع

 يفهم من ذلك اخلصوصية ملعدن احلديد. 

وحيث مل يسلم أن املراد من )احلديدة( هو القطعة من احلديد يفرتض أن 

ليصح به نقض قرينة مناسبات ؛ يكون االعرتاض حمايدًا يف تفسري معنى )احلديدة(

فنقض  .مسبق يف تفسري املراد من )احلديدة( احلكم واملوضوع، وليس مبنيًا على أمٍر

 القرينة بناًء على الفراغ من تفسري )احلديدة( باملعدن هو نوع مصادرة على املطلب. 

قطعة احلديد من  إرادةعلى الفراغ من  ةوهكذا متامية هذا االعرتاض مبنّي

 فيسقط االعرتاض بسقوط مبناه.  ،لفظ احلديدة

املراد  من ذكر القرائن على أّنمنه م ملصادرة ما تقّدداعي الوقوع يف هذه ا ولعّل

فلما أراد االعرتاض على قرينة  .ةمن )احلديدة( يف الروايات هو معدن احلديد خاّص

من أن املراد باحلديدة القطعة من  ،مناسبات احلكم املوضوع حاكمها مبنائيًا

 احلديد. 

إذ  ؛دة بالقطعة من احلديدد املراد من احلديفهذا االعرتاض ال يستطيع أن حيدِّ

 فاملناقشة غري واردة.  .لفظ احلديد يفرتض أن يكون جمماًل

أن املراد باحلديد واحلديدة املعنى  عى من القرينةاملدَّأقول:  وملزيد توضيح

 ؟ هااملناقشة يف حمّل لفه .واملناقشة تبتغي هدم القرينة .الوصفي

نالحظ ، ثم اًلاملمكنة لقرينة مناسبات احلكم واملوضوع أّو االفرتاضاتلنأخذ 

 . االفرتاضاتواحد من تلك  نسبة املناقشة لكّل

 

أن تكون قرينة مناسبة احلكم واملوضوع قاضية حبمل لفظي )احلديد 

دم ملناقشة هلاوالقاطع بالفعل. فهل تصلح  أي احلاّد ،واحلديدة( على املعنى الوصفي

 الفرضية أو ال تصلح؟  هذه

  ؟مطلق، ملاذا بنحٍوبغري احلديدة ل: ال نهي يف الروايات عن الذبح قوأ

صحيحة ُمَحمَّد ْبن ُمْسِلٍم َقاَل: َسَأْلُت َأَبا  :واليت منها ،نالحظ الروايات 

فهنا ال نهي عن . (59)ِبَحِديَدٍة َفَقاَل: ال َذَكاَة ِإاّل ؟َعِن الذَِّبيَحِة ِباللِّيَطِة وِباْلَمْرَوِة ×َجْعَفٍر
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سؤال حممد بن عن  ×اإلمامجواب ف. ةكانت حاّد ْنإالتذكية بالليطة وباملروة و

، سواء كان مبا هو قاطٌع يكون بهذا املعنى: ال ذكاة إاّل فرضيةال همسلم على هذ

عادة جاء  املذكورات ليست قاطعًةن غالب وأل .أم ال أم ال، و سواء كان ليطًة مروًة

 كان من قبيل الليطة واملروة أم ال. سواٌء مبا هو قاطع،  اجلواب: ال تذبح إاّل

، أي ال عن الذبح بالليطة واملروة مطلقًا على هذا التقدير فليس يف الرواية نهٌي

 كانت حادة أم مل تكن حادة.  سواٌء ،يكون املعنى: ال تذبح بالليطة واملروة

جاء  األساسوعلى هذا  ،ةافرتض يف الليطة واملروة عدم كونها حاّد :لمٍةوبك

 النفي للذكاة بغري احلديدة. 

َقاَل: َسَأْلُته َعِن الذَِّبيَحِة ِباْلُعوِد  ×َعْن َأِبي َعْبِد اهلل ،صحيحة اْلَحَلِبّيمثلها و

 .(53)ِباْلَحِديَدِة ال َيْصُلُح الذَّْبُح ِإاّل :×َطاِلٍبَقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي  :َفَقاَل ؟واْلَحَجِر واْلَقَصَبِة

فعدم الصالحية للذبح مبا ال يكون  .ًاكان حاّد عن الذبح بالعود وإْن فليس فيها نهٌي

 م ال. أ، سواء كان من املذكورات ًاحاّد

َعْن َرُجٍل َلْم َيُكْن ِبَحْضَرِته  ×َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللوصحيحة َزْيد الشَّحَّام َقاَل: 

أَيْذَبُح ِبَقَصَبٍة؟ َفَقاَل: اْذَبْح ِباْلَقَصَبِة وِباْلَحَجِر وِباْلَعْظِم وِباْلُعوِد ِإَذا َلْم ُتِصِب  ،ِسكِّنٌي

الوصفي  عي املعنىيّد ْنَم . وهنا أيضًا(54)ِإَذا َقَطَع اْلُحْلُقوَم وَخَرَج الدَُّم َفال َبْأَس .اْلَحِديَدَة

ب الشيء احلاد، ِصاملراد: اذبح باحلجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا مل ُت ّنإ :سيقول

كانت  وإْن ،ها ليست حادًة، فال نهي عنها مطلقًايعين افرتض يف هذه املذكورات أّن

نظري  ،ن تذبح بغري احلاّدأفال بأس ب إذا فقدت احلاّد فاملعنى من الصحيحة .حادة

 . املذكورات

فيكون الذبح ، خذ بإطالقهامكن األلو كان الوارد: ال تذبح بالقصبة أل ،جلأ

 ه ليس كذلك. ولكّن .ادةاحلادة و غري بالقصبة احل

َقاَل: ال َبْأَس َأْن َتْأُكَل َما  ×َعْن َأِبي َعْبِد اهلِل ،وصحيحة عبد اهلل بن سنان

 . (55)«ُذِبَح ِبَحَجٍر ِإَذا َلْم َتِجْد َحِديَدًة

، أي ًان املفرتض يف احلجر أنه ليس حاّدأعي املعنى الوصفي يدَّ إرادةيدعي  ْنفَم

عن الذبح باحلجر  فال نهي مطلقًا .ال بأس أن تأكل ما ذبح حبجر إذا مل جتد احلاّد

 وغريها. 
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مناسبات احلكم واملوضوع قرينة عى صاحب إذا كان مدَّخالصة الكالم: و

ن عفال يفهم من الروايات النهي املطلق  املعنى الوصفيأن املراد باحلديد أو احلديدة 

ومل يتم الفراغ من  ،مر حمتماًلوملا كان هذا األ .استعمال احلجر والليطة وأمثاهلما

 كر. االعرتاض عليه مبا ُذ مل يصّح ،رادة القطعة من احلديدإ

طعة من راد به القة على املفروغية من أن لفظ احلديدة ُينّيهذه املناقشة مب ،نعم

 . أن املبنى غري تاّم الذبح بها، إاّل ال يصّح ًةكانت حاّد ْنإفاملذكورات و .احلديد

 

ث عنها جيب أن مثل مناسبة احلكم واملوضوع اليت نتحّد بقرينٍة نه حني نستدّلإ

فالكلمة  .وهو املعدن اخلاص ،وصفي أو اجلامدمن احلديدة الال نفرغ من أن املعنى 

ملا  حد املعنيني راجحًاأال لو كان إو .حدهماألحة لتأتي القرينة مرجِّ ؛حتتمل املعنيني

 كان للكالم عن القرينة فائدة. 

مكن أل عن التذكية بالليطة مطلقًا لو مل يصدر نهٌيوخالصة ما يراه املناقش: 

ألن النهي صدر عن التذكية بالليطة  لكْن .بقرينة مناسبات احلكم واملوضوع القبول

لكنك عرفت أنه ال وجود هلذا  .حادة أو غري حادة، فهذه القرينة تسقط ،مطلقًا

 . اإلطالق

 

وميكن به قطع األوداج  ،املراد باحلديد أو احلديدة ما يصلح للذبح ّنإأي 

طالق للنهي عن الذبح إال  هنأو ،درةم من املصاواجلواب نفس ما تقدَّ .األربعة

 ا يصلح للذبح. نها ليست مّمأفقد افرتض فيها  ،باملذكورات

 

 ،وهي أن مناسبة احلكم واملوضوع تقتضي أن يكون املقصود آلة الذبح

و أألن املذكورات ال شيء منها آلة ذبح  ؛وضحأ األمروعليه يكون  .كالسكني

وال تذبح مبا ليس  ،كالسكني ،ة للذبحمعّد نه قال: اذبح مبا هو آلٌةأفك .سكني
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 كالقصبة وحنوها.  ،كذلك

 

 :ر ما يذبح به على خصلتنيمناسبة احلكم واملوضوع تقتضي أن يتوفَّ ّنإأي 

ي إىل تعذيب احليوان ّد: أن ال يؤالثانيةو ؛احللقوم: أن يفري األوداج ويقطع األوىل

 ق هذين األمرين يكفي الذبح به. فلو فرضنا قصبًةفكل ما حيقِّ .كثريًا وإيذائه إيذاء

من النهي  فًاْرم ُعاملتفاَهن إذ .ق ذلك فال مانع من الذبح بهشيء آخر حيقِّ أو أيَّ أو عودًا

ن املراد بها السكني إ :عن الذبح بالقصبة وغريها يف مقابل احلديدة ـ واليت قلنا

ب احليوان ها تعذِّوأّن ،ق قطع األوداج بهاة عدم حتقُّمنا هو بلحاظ مظّنإوحنوها ـ 

ق هذه كانت حتّق ْنإطالق للنهي عن املذكورات، وإفال  .عنه فهذا هو املنهّي .وتؤذيه

أو تعذيب  ،ملا خيشى منه تفويت الذبح وقطع األوداج ما ذكرت مثااًلّنإالشروط، و

 و ليطة وعود وحنو ذلك. ألذلك، وال خصوصية هلا مبا هي حجر  فهي أمثلٌة .احليوان

وإخراج الدم  ،ق قطع األوداج األربعةبلحاظ ما حيقِّ اّلإ لإلعدادفال خصوصية 

 فلو فرضنا قصبًة .يف نفسه دادلإلعفال خصوصية  .وحنوها من الشرائط ،املتعارف

 ق هذه الشروط فال بأس بالذبح بها. حتقِّ

فاإلعداد الصرف ال دخالة له  .عى هو اإلعداد الصرفاملّدليس بعبارة أخرى: و

 ،ي إىل تعذيب احليوانحبيث ال يؤّد ،مبا له من الصالحية للذبح اإلعداد، إمنا عرفًا

ة ال يالزم سهولة وكون القصبة وحنوها حاّد .األوداج وخروج الدم املتعارف فريق وحيقِّ

وموجبة  ،تها قد تكون مانعة من ذلكن هيئتها رغم حّدإف ؛احليوان وإراحةالذبح بها 

 وداج. و تفويت فري األأ ،لتعذيب احليوان

وذكرت احلديدة  .ق قطع األوداجوحيقِّ ،فالشرط احلقيقي ما يذبح بدون إيذاء

 ماوأ .ق الذبح بدون إيذاءملا حيقِّ نها مثاٌلإ، أي غالبًا كق ذل)السكني( ألنها حتقِّ

وخيشى منه  ،ملا يؤذي احليوان املذكورات إمنا ذكرت كمثاٍلباقي الليطة واحلجر و

 واحلاكم بذلك هو العرف.  .وداجاأل فريق عدم حتقُّ

 

يكون  ْنن ما دّل على التفصيل بني َمأ، من وهو ما أشار إليه بعض أساتذتنا
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و من الواضح أّن  .لو مل يكن مضطرًا إىل أصل الذبحو ،ال يكون ْنَموه سّكني وزتحب

، ةيف التذكي سب مناسبات احلكم و املوضوع دخياًلمثل هذا التفصيل ال يكون حب

 . (53)و إّنما هو لتسهيل الذبح و إجادته و إتقانه

التفصيل بني حاليت وجدان السكينة واحلديدة  أنولعل حاصل وجه التقريب 

ن هذا إللذبح، أي  اًلوما يكون مسهِّ ،ة(وعدم الوجدان إمنا يناسب معنى )احلّد

يف التذكية  إذ لو كان املعدن شرطًا ؛التفصيل لتسهيل الذبح وإجادته وإتقانه

 . يف حال االضطرار إاّل ،فاملناسب املنع من الذبح بغري معدن احلديد

ر على السكني أو احلديدة ال تساوي أن حالة عدم التوفُّ جدًا ومن اجللّي 

مل  ْنإر احلديدة، وفإذا جاز الذبح بغري احلديدة حال عدم توفُّ .الضرورة، وال تالزمها

وليس  ،ية وما يسهل الذبحن النظر إىل احلّدأح ذلك يرجِّ ّنإف ،يكن يف حال االضطرار

لكان املناسب أن ال جيوز الذبح  النظر للمعدن اخلاّص إذ لو كان ؛إىل معدن احلديد

حال  ،القصبة وأمثاهلا :مثل ،فتجويز الذبح بغري احلديدة .اضطرارًا بغري احلديد إاّل

ل الذبح، وليس ما يسهِّإىل  جهًافقدان احلديد أو السكني يناسب أن يكون النظر مّت

 فرينها آلة للذبح يسهل بها أو كو ،أو الصالحية للذبح ،اإلعداد للذبح ذلك إاّل

 راحة الذبيحة وحنو ذلك. إسالة الدم وإاألوداج و

وحنن ال نعلم مالكات  .دية حبتةبأّن األحكام تعبُّوقد يناقش يف هذا التقريب 

أن يشرتط الشارع معدن احلديد حال  ولذا من املعقول جدًا .األحكام الشرعية

 من غري التقييد بالضرورة.  ،احلصول عليه، وال يشرتطه حال فقدانه

فهذا التقريب يصلح  .أن هذه املناقشة ال تدفع التقريب بنحو القرينة املؤيدة إاّل

 حاِّمة يف املوضوع.  وال يصلح كقرينٍة ،للتأييد

د الذبح بغري احلديدة حبال ن معتربة حممد بن مسلم تقيِّأوقد يشكل ب

على جواز التذكية  طالق ما دّلإد تقيد وق .رادة املعدن اخلاّصإوهذا يناسب  .الضرورة

  حال فقد احلديدة حبال الضرورة. 

ل يف عدم شرطية معدن مُّأللت مالحظة القرائن الرئيسة ال تبقي مكانًا لكّن

 من فقدان آلة الذبح.  ،، فتحمل الضرورة على املعنى العريفاحلديد
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ن إف ،﴾َما َذكَّْيُتْم ِإاّل﴿كقوله تعاىل:  ،لعمومات الذبح والتذكية وفقًا

فما هو منشأ  .وداجآلة تقطع وتفري األ عة كفاية الذبح بأّيذهان املتشرِّأاملرتكز يف 

 ؟ وأمثاهلاالشك والداعي للسؤال عن الذبح بالليطة واحلجر والعود 

للتطابق بني السؤال  ؛له دخالة يف حتديد جهة اجلواب حتديد جهة السؤال عرفًا

 مور: أيف ذلك  واحملتمل بدوًا .واجلواب

 وجنس احلديد.  يف جواز التذكية بغري املعدن اخلاّص الشّك ـ

 للذبح والقطع.  يف جواز الذبح بغري املعّد الشّك ـ

جواز التذكية  للشك يف ؛ة القاطعةيف جواز التذكية بغري اآللة احلاّد الشّك ـ

 يذائه. إمبا يعذب احليوان ويوجب 

 وداج وخروج الدم املتعارف باملذكورات. يف حتقق فري األ الشّك ـ

و أهو جواز الذبح بغري جنس احلديد  ن جهة السؤال ومنشأ الشّكأفرض  أما

وال  ،به عقالئيًا ًاذ ال شاهد له، وال منشأ له معتّدإ ؛للذبح ففي غاية البعد بغري املعّد

وال ، العادية األذهان يف خيطر ال احتمال ذلك نإف؛ للسؤال ى يكون موردًاحّت ،شرعيًا

 ة الناس. ه عاّمإلييلتفت 

كيف ينقدح يف ذهنه  ﴾َما َذكَّْيُتْم ِإاّل﴿فالشخص العريف عندما يسمع خطاب 

به يف ذهن السائل  ًامعتّد اشرتاط معدن احلديد يف التذكية؟ ما الذي ولد احتمااًل

  !ى سأل عنه؟حّت، الشرتاط هذا املعدن

ما أنه مل يذكر يف األسئلة ال سيَّولذا نستبعد أن تكون جهة السؤال املعدن، 

النحاس أو الذهب أو الفضة أو غريها من ك ،معدن آخر ما يقابل احلديدة من أّي

ولعل ندرتها  .يبتلى بهاا نها مّمأإال  ،وإن كان يصنع منها على سبيل الندرة ،املعادن

فعدم ذكر شيء  .مر الذبحأعلى غرار ندرة فرض االبتالء باحلجر والعود والقصبة يف 

 ة وجنس اآللة. جاه النظر للماّدز عدم اّتمن ذلك يعزِّ

 .خصوصية يف التذكية والذبح خاّص ال حيتمل للحديد مبا هو معدٌن فعقالئيًا

، يف النصوص جلنس آلة الذبح إشارةا ال كم .للذبح خصوصية يف ذلك لإلعدادوال 

 .أيضًا لإلعداد إشارةال كما  .و سواهأعة خصوصية جلنس احلديد ى حيتمل املتشرِّحّت
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 . ّدًاج و الرابعة معقوٌلأجلهتني الثالثة إىل امبا يرجع  اإلعداد ،جلأ

للذبح  اإلعداد أون تكون جهة السؤال جنس احلديد أفاحتمال  بيَتأ ْنإو

 . مقابل القرائن ًامرجوح جّد

  :وهما ،خريانفيبقى االحتماالن األ

ة فهي مظّن ،ة للذبحاملذكورات من العود واحلجر والقصبة ليست معّد إّناألول: 

 األوداج األربعة.  فريأو  ،خروج الدم الكايف :مثل ،ختلف الشروط

نها أو ،وليست قاطعة ،ة للذبحأنها ليست معّدحلاظ فالسؤال عنها بهذا اللحاظ ـ 

 حبديدة فاجلواب عن هذا السؤال بأنه ال يصلح الذبح إاّل ،مظنة ختلف شروط الذبح ـ

 ق شروط الذبح. وحتقِّ ،يفهم منه أن املراد باحلديدة هو اآللة اليت تقطع األوداج

 ،ا يشهد هلذا االحتمال ما رواه يف الوسائل عن حممد بن يعقوب الكليينومّم

اجلعفري، عن أبيه، عن محران بن  ابراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشمبن  علّي عن

وال  ،ذا ذحبت فأرسلإه عن الذبح؟ فقال: ، قال: سألُت×أعني، عن أبي عبد اهلل

رسال للطري واإل .تكتف، وال تقلب السكني لتدخلها حتت احللقوم، وتقطعه إىل فوق

ك ال تدري ّنإتأكله، وال تطعمه، فرض فال أو وهدة من األ ى يف جبٍّترّد ْنإف .ةخاّص

 . (51)...و الذبحأالرتّدي قتله 

ها للحيوان ئن السؤال عن املذكورات بلحاظ احتمال ـ بل رجحان ـ إيذاإالثاني: 

مما  ،عند القطع والفري فالذبح بها سيأخذ وقتًا غري يسرٍي .وعدم إراحته أثناء الذبح

 ي إىل معاناة احليوان وتعذيبه. يؤّد

فًا من أسئلة الرواة أنهم يسألون عن أحد هذين األمرين على حنو ْراهم ُعفاملتف

 أو عن أحدهما.  ؛فإما يسألون عن األمرين معًا ؛منع اخللو

فإذا ثبت أن املسؤول عنه يف الروايات هو أحد األمرين على حنو منع اخللو 

كما ال  .وكونها مصنوعة من احلديد أو ال ،د أن ال نظر للسائل إىل جنس اآللةتأكَّ

 يف نفسه.  اإلعدادىل جهة إنظر له 

أن هذه األمثلة ذكرت  ،ومن جممل الروايات ،فًا من هذا السؤالْرفاملتفاهم ُع

ي لتعذيب احليوان؛ ق الذبح الصحيح بها، أو ما يؤّدعدم حتقُّ باعتبارها أمثلة ملا يظّن

و كون أ ،ةوعدم كونها حاّد ،ات للقطع والفريوذلك لغلبة عدم إعداد هذه األدو
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 ب احليوان. هيئتها متنع من سهولة الذبح وتعذِّ

ذا كان السؤال بلحاظ أحد األمرين على حنو منع اخللو كان لفظ احلديدة إف

 .فال نظر للجواب إىل املعدن اخلاّص .الوارد يف اجلواب مبعنى اآللة الصاحلة للذبح

يه ا نسّميف احلقيقة مّم فالسؤال نابٌع د الشّكاستبعاد وجود ما يولِّ وحيث عرفَت

 . وجدانيًا ًا إنسانيًاوجّو فقهيًا ًاجّو

، الشفرة وإراحة احليوان من الروايات حبّد ٍةالفقهي الوارد يف عّد فاجلّو

نهر أو األوداجما فرى  ة من جواز الذبح بكّلالسائد عند العاّم واجلّو اإلنسانيوالضمري 

وما ساد عند  |ه عن الرسولْومبا رَو زًا، معّزوأنه ال يشرتط املعدن اخلاّص ،الدم

ر املراد من احلديد صلة من خالل هذه األجواء الثالثة تفسِّفقهائهم، فهذه القرينة املّت

 واحلديدة. 

 

الفقهي  اجلّو ماأ .والوجدانيان الفقهي اجلّو األخريينح االحتمالني الذي يرّج

 ،الذابح شفرته على أن حيّد دة حتّثمتعدِّ ة بألسنٍةفهو ما ورد يف رواياتنا وروايات العاّم

 وحنو ذلك.  ،قبل الذبح سقيها ماًءيو ،ويريح ذبيحته

والسؤال عن أن هذه اآللة اليت ال تريح الذبيحة  د الشّكهو الذي سيوّل هذا اجلّو

 ؟ ز أن ُيذبح بها أو البها هل جيووتعذِّ

ة على الرفق باحليوان وعدم من الروايات احلاّث مجلًةما يلي  وسنعرض يف

 :تعذيبه

، احلليب عن، ادمّح عن ـ ما يف الوسائل: حممد بن علي بن احلسني بإسناده

: قال؟ منه أيؤكل، رأسه فقطع، طريًا ذبح رجٍل عن ئلُس انه، ×اهلل عبد أبي عن

 . (55)رأسه قطع ديتعّم ال ولكن، نعم

 بن حممد أمحد عن، حييى بن حممد عن، يعقوب بن ما يف الوسائل: حممدـ 

: قال ×أبي جعفر عن، مسلم بن حممد عن، العالء عن، حمبوب بن احلسن عن

 . (52)متوت... ىحّت هاْعتنَخ وال، القبلة استقبل بذبيحتك: فقال ؟الذبيحة عن سألته

، بن حممد أمحد عن، حييى بن حممد عن، يعقوب بن ـ ما يف الوسائل: حممد
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 أمري أن، ×اهلل عبد أبي عن، إبراهيم بن غياث عن، حييى بن حممد عن

  . (20)إليه ينظر وهو، اجلزور وال، عند الشاة الشاة تذبح ال: قال ×املؤمنني

 قال أبو: قال ،رفعه، حييى بن حممد عن، يعقوب بن ما يف الوسائل: حممدـ 

 مل ،متوت أن قبل منها شيٌء سلخ أو، وسلخت الشاة ذحبت إذا: ×الرضا احلسن

  . (21)أكلها حيّل

 بن يعقوب عن، ارالصّف احلسن بن حممد عن بإسناده احلسن بن ـ حممد

 أبي عن، الفضيل بن عن حممد، جبلة بن اهلل عبد عن، املبارك بن حييى عن، يزيد

 خذتهأ فلما، به يألضّح ِّمنته كبٌش كان عندي: له قلُت: قال، ×احلسن

 لك أحّب كنُت ما: فقال: قال، ذحبته يّنإ ثم، له فرمحته ورققت ،إليَّ نظر وأضجعته

  . (29)تذحبه ثّم هذا من شيئًا تربني ال، تفعل نأ

 عن، اجلعفري هاشم أبي عن، أبيه عن، إبراهيم بن علّي عن ـ ما يف الكايف

 إذا: فقال ؟الذبح عن هسألُت: قال ×اهلل عبد أبي عن، بن أعني محران عن، أبيه

 وتقطعه ،احللقوم حتت من لتدخلها السكني تقلب وال ،تكتف وال ،ْلفأرِس ذحبت

 ،شعره أو صوفه فأمسك الغنم من شيٌء كان وإْن ؛...خاصة للطري رسالواإل .فوق إىل

 أخفافه فشّد البعري وأما ؛الذنب طلقأو ،فاعقلها وأما البقر ؛رجاًل وال يدًا متسكن وال

 . (23)رجليه... وأطلق ،باطهآ إىل

 ،بالذبيحة يرفق»: قال أنه، ’علّي بن حممد جعفر أبي ـ ما يف املستدرك: عن

 . (24)بالسكني الشاة يضرب عرقوب أن وكره .«بعده وال ،الذبح قبل بها يعنف وال

 قتلتم فإذا ،شيء كّل على حسانكتب اإل اهلل إن :قال |اهلل رسول ـ عن

 . (25)ذبيحته ْحِرفلُي شفرته أحدكم وليحدَّ ،الذبح فأحسنوا ذحبتم وإذا ،القتلة فأحسنوا

 أن يريد شاة أضجع رجاًل نأ ما(ي اهلل عنه)رضعباس بن اهلل عبد عنـ 

 حددت هاّل ،موتات متيتها نأ أتريد :|النيب فقال ،شفرته حيّد وهو ،يذحبها

  . (23)تضجعها أن قبل شفرتك

 عن يوارى وأن ،الشفار حبّد أمر |النيّب أّن ،عن أبيه ،سامل عنـ 

 . (21)البهائم

  . (25)«فليجهز أحدكم ذبح إذا» نه قالأ |عن رسول اهللـ 
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وضمريه  ،الوجداني فإن اإلنسان بطبعه ينفر من تعذيب احليوان اجلّو أما

نفس هذه النفرة اإلنسانية والشعور بعدم االرتياح من هذا  .اإلنساني ال يرتاح هلذا األمر

 واز الذبح بهذه األمور. جب األمر هو الذي يثري الشّك

 ح قويمرجِّ ،اخللقي اإلنساني باجلّو ًامدعوم ،الفقهي اجلّو :انإذن هذان اجلّو

ألن تكون جهة السؤال ما ال ربط له جبنس اآللة ومادتها  االطمئنان حّدإىل  ًاجّد

 املصنوعة منها. 

واردة بنحو ـ ها مل يكن كّل إْنـ ن هذه الروايات أغلبها أذلك إىل  ْفِضأ

 . ^وليس البيان االبتدائي من املعصومني ،السؤال

 

ة رادة اآللة املعّدإثبات إل خرىأو ؛رادة املعدن اخلاّصإلنفي  تارًة ْتوقد صيَغ

  :فهنا صياغتان .للقطع

رادة املعدن اخلاص من لفظ احلديد الوارد يف إعلى عدم  ن هناك قرينًةإ: األوىل

فإنه لو ُأريد  ؛وهي مقابلته مع الليطة واخلشبة واحلجارة وأمثاهلا ،نصوص الباب

ما ذكر يف  فما يقابله ال ينحصر يف باحلديدة القطعة من احلديد واملعدن اخلاّص

بل يشمل الصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغريها من املعادن  ،الروايات

 ،هلا يف أسئلة الرواة فلماذا ال جند ِذكرًا .املنطبعة اليت كانت موجودة يف تلك العصور

 ؟ ^وال يف أجوبة األئمة

أو اآللة  ديدة هو الشيء احلاّده لو كان املراد باحلومثل هذا السؤال ال يتوجَّ

ة واآلالت غري املعّد ،ة عادًةاحلاّد غري األشياء هيفإن ما يقابله عندئذ  ،ة للقطعاملعّد

 . (22)مثل احلجر والليطة والعظم والعود ،للقطع

 ا مل يعّدمّممقابلة احلديد مع الليطة واملروة واخلشبة والعظم وحنوها الثانية: 

ن أعرفية على  ن هذه املقابلة قرينٌةإف ؛عند الضرورة اّلإ ،وال يذبح بها عادًة ،للقطع

، ة للحديد مبا هو حديٌدنه ال خصوصّيأو ،ة للقطعمعّد آلٍة املقصود باحلديد هو كّل

 . (100)للقطع والفري يف مقابل ما ليس كذلك ْتعدَُّأا بل العربة بكون اآللة مّم



 

 171 االجتهاد والتجديد

نه ُيرّجح أن يكون الوجه يف ذكر الليطة إ»وىل: الصياغة األجيب عن ُأو

أنه  ،دون الصفر والنحاس وغريهما من الفلزات ،واحلجر وحنوهما يف مقابل احلديد

 ،مل يكن املتعارف يف عصر صدور الروايات صنع اآلالت اليت تصلح للقطع والفري

 ،خرىاألمن احلديد، وأما الفلزات  إاّل ،كالسيوف واملدى والشفرات والسكاكني

كصنع  ،خرىم يف جماالت أَدفكانت ُتستْخ ،كالذهب والفضة والرصاص والنحاس

 احُللي واألواني والدروع والرتوس وغريها. 

وألجل ذلك وقع السؤال عن جواز الذبح بالليطة والقصبة واخلشبة وحنوها مما 

يقع السؤال عن الذبح بالذهب  ومل ،يصلح للفري والقطع مع فقد احلديد له حدٌّ

ع من هذه فإنه مل يكن يوجد مما ُيصَن ؛والفّضة والرصاص وما مياثلها يف هذا احلال

كالسكاكني الذهبية اليت  ،على سبيل الشذوذ والندرة إاّل ،املعادن ما يصلح للفري

 فني ملوائدهم. كان يصنعها بعض املرَت

م ذكر النحاس والرصاص وغريهما ن أن يكون الوجه يف عدوباجلملة ال يتعيَّ

بل املرّجح أن يكون  ،من الفلزات يف مقابل احلديد عدم إرادة املعدن املعروف من لفظه

 ،ا عدا احلديد من الفلزاتالوجه فيه هو عدم وجود اآللة الصاحلة للفري املصنوعة مّم

 . (101)«ة املدعاةب لعدم متامية القرينمن احتمال هذا الوجه املوِج وال أقّل .نادرًا إاّل

 ن للمذكورات يف مقابل احلديد جهتني: إجيب عن الصياغة الثانية: أو

كاخلشب واحلجارة والعظم،  ،خرى غري معدن احلديدأجناس أنها من إـ 

 فتكون مقابلتها للحديد من حيث اجلنس. 

ة للذبح بها يف حال االختيار، فتكون مقابلتها للحديد من غري معّد نها آالٌتإـ 

فال مقابلة  اّلإو ،اآلالت املعدة للقطع باحلديد جمازًا أريدوذلك لو ، حيث الصفة

 بينهما. 

ن تكون بلحاظ اجلهة أن املقابلة بني احلديد واملذكورات ال تنحصر أظ فيالَح

بل تتم املقابلة بلحاظ  ،ة للقطععن اآلالت املعّد املبنية على كون احلديد تعبريًا ،الثانية

ي من حيث اجلنس اليت حيتفظ معها على ظهور لفظ احلديد يف أ ،يضًاأوىل اجلهة األ

 . (109)كون املراد به املعدن اخلاّص
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لو كانت صناعة السكاكني من غري  ن قرينة املقابلة تصّحأوحاصل املناقشة 

ه يف إلي ْرَشومع ذلك مل ُي ،كما هو حال احلديد ،متعارفًا ومبتلى به احلديد أمرًا

معدن  ّيأفعدم ذكر  .على حنو الشذوذ والندرة أنه مل يكن يصنع منها إاّل إاّل .املقابلة

من احتمال  قّلأوال  .منا هو لعدم تداول السكاكني املصنوعة من غري احلديدإآخر 

 . (103)خرى هو عدم تداول صناعتها واستعماهلاذكر املعادن األ إهمالن دافع إو .ذلك

 لعدم تعارف صناعة القواطع من غريه، وإْنه فعدم ذكر غري معدن احلديد لعّل

ن إو ،ورمبا تصنع للزينة ال لالستعمال ،وخيتص باملرتفني ،صنع منها شيٌء فهو نادٌر

فلذا ال تعلم جهة  .وليس يف ذبح احليوانات ،استعملت ففي مثل تقطيع الفواكه

بني احلديد ن جهة املقابلة إذ إ؛ و صفة ما يذبح بهأنها اختالف اجلنس أو ،املقابلة

 ر على حنوين واحتمالني: واملذكورات تتصوَّ

ّن )احلديد أو احلديدة( معدٌن خاٌص من مادة احلديد وفلزه، بينما مادة إ: لاألّو

مادة اخلشب ومادة األحجار ومادة العظام  :املذكورات من أجناس خمتلفة، مثل

 جلنس. وأمثاهلا من املواد، فتكون مقابلة املذكورات للحديد من حيث ا

ة للذبح بها يف حال االختيار، بينما املذكورات ليست ن احلديد آلة معّدإ: الثاني

آلة معدة للذبح، فتكون املقابلة من حيث الصفة، وذلك لو أريد باحلديد اآلالت املعدة 

 املقصودة؟  هيمن اجلهتني يف املقابلة  ًاد أّيللقطع. فما الذي حيدِّ

من قرائن مقالية أو  ،ٍناألخرى حيتاج إىل معيِّحدى اجلهتني دون إتعيني إّن 

 مقامية أو غريهما. 

وال ميكن  ،ا أن تبنى على أن جهة املقابلة غري واضحةفاملناقشة للقرينة إّم

 .حتديد أحد االحتمالني السابقني، فتكون الروايات جمملة من حيث جهة املقابلة

ن املراد اآللة أينة إلثبات وبذلك ال تصلح القر .واإلمجال يكفي إلسقاط القرينة

 . ة أو اآللة من جنس احلديدة للقطعالقاطعة أو املعّد

دعوى أن ظاهر لفظ )احلديد أو احلديدة( هو املعدن إىل ش ى املناِقأن يرتّق ماوإ

دة على ألن املقابلة غري حمّد ؛كانت املقابلة حيادية ال ختدم هذا الظهور اخلاص، وإْن

آخر  مٌرأوهذا  .ى دعوى ظهور لفظ احلديد يف املعدن اخلاصأحد النحوين، فيعتمد عل

اليت يفرتض قياسها  ،نه خارج دائرة هذه القرينةأوقد عرفت  .ما مضى منا عنه يفتكلَّ
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 ال القرينة املبحوثة. ل لوللفظ احلديد واحلديدة اجملم

اآللة القاطعة جاه إرادة رة للحديد واحلديدة باّتعي أن املقابلة قرينة مفّسيدَّ ْنوَم

ونفي إرادة املعدن اخلاص  ؛إثبات أن املراد بهما اآللة :ق هدفنييفهو يستهدف حتق

 . ضمنًا

وهو إسقاط القرينة، وال يثبت ، ق هدفًا واحدًايناقش القرينة فهو حيقِّ ْنوَم

 إرادة احلديد باملعنى اجلامد. 

 ة أو ال؟ املناقشة تاّم أن نرى أّنهي النقطة املهمة و

  

 ؛ن املقابلة ليست منحصرة يف جهة اآللية ـ أي املعنى الوصفي ـإاألمر األول: 

ة. فيمكن وهذه ليست معّد ،ةتلك معّد ؛وهذه ليست آلة للذبح ،كون تلك آلة يذبح بها

عن جنس  جنس احلجر والقصبة خمتلٌف فإّن ؛تصوير املقابلة بلحاظ اجلنس أيضًا

ولو  ،خاذ السكاكني منهااّت ندرةل احلديدة، وعدم ذكر مثل النحاس وحنوه راجٌع

 فأيُّهما امللحوظ يف املقابلة؟  .احتمااًل

فاملقابلة بني احلديد  .َح ختصيص جهة املقابلة يف اجلنسن املرجَِّإاألمر الثاني: 

 ألن املقابلة بني احلاّد واملذكورات باعتبار اجلنس واملادة، وعدم ذكر مثل النحاس ال

 .وغريه، بل لعدم تعارف صناعة السكاكني والقواطع من غري احلديد يف ذاك الزمن

 . ألحد املعادن يف املقابلة لذا مل يذكر مثااًل

ا كان ن ترجيح عدم ذكر مثل النحاس مّلأالثاني  األمروالوجه يف استظهار 

إىل ندرة صناعة السكاكني من غري معدن احلديد فهذا يساوق النظر إىل  مستندًا

لو  اّلإو ،ن جهة املقابلة هي اجلنسأعلى الفراغ من  فالرتجيح مبينٌّ .جلنس واملادةا

 ذكر مثل النحاس حمتماًل إغفالمنهما لكان  كانت جهة املقابلة حمتملة لكلٍّ

 ،ككونها قاطعة ،منا صفتهاإلة، ون جهة املقابلة ليست جنس اآلإ :حدهماأ :ألمرين

 ،جلنسإىل اعلى عدم النظر  ذكر غري معدن احلديد من سائر املعادن قائٌم فإغفال

 النظر عن تداول السكاكني من غري احلديد وعدمه.  بغّض

ن النظر بالرغم من أمعدن آخر هو  أّيذكر  إلغفالاحملتمل  اآلخر واألمر
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و أندرة  أساسعلى  ذكر مثل النحاس قائٌم إغفال لكّن ،ةنس واملاّدإىل اجلجاهه اّت

عدم صنع  أساسعلى  اإلغفالفرتجيح قيام  ،عدم صناعة السكاكني منه

 . على استظهار املقابلة يف اجلنس السكاكني من غري احلديد مبينٌّ

 وقد لوحظ على املناقشة مبا يلي: 

ملا احنصرت بني  نه لو كانت املقابلة بينهما بلحاظ اجلنسإ»: املالحظة األوىل

، بل كانت بني احلديد وغريه من املعادن املستخدمة يف احلديد وبني ما ليس مبعدٍن

 . (104)«ذلك الوقت

الصفر والنحاس  :مثل ،إضافة أحد املعادنـ  ـ على األقّلفكان ينبغي 

 والرصاص. 

 

يف املناقشة بأن  فجوابها مذكوٌر .ضح ورود هذه املالحظة على املناقشةمل يّت

على حنو الشذوذ  وال يصنع من غريه إاّل ،الغالب صناعة القواطع من معدن احلديد

 فلذا مل يذكر سائر املعادن يف املقابلة.  ،والندرة

كان  ْنإ «لو كانت املقابلة بينهما بلحاظ اجلنس ملا احنصرت...»وقوله: 

 ؛املقابلة معًا ْيجبهَت قّرأه املناقش، بل عاملقصود باالحنصار واقع املقابلة فهذا ما مل يدَّ

ن إفاملناقش و ،ليةو اآلأنها اجلنس أو ،كان املقصود باالحنصار جهة النظر ْنإو

ذلك ال يقتضي ذكر مثال ملعدن  لكّن ،استظهرنا من كالمه ترجيحه جهة اجلنس

 . نادرًا اّلإلك بعدم صناعة السكاكني منها العتذاره عن ذ ؛آخر

ل ملختصر ّومر األلروح األ رجوٌعهو بعنوان دفع القرينة  ثم ما ذكره الحقًا

 . آنفًا املناقشة الذي مّر

عدم تعارف اآلالت املصنوعة من املعادن غري احلديد غري »إّن : ةاملالحظة الثاني

ال ربط له بالتأثري على ظهور النصوص  ،صاحل للقرينية؛ ألنه جمرد تعارف خارجي

يف ذلك أنه كما ورد يف هذه النصوص  والسّر .الواردة على حنو القضية احلقيقية

حيث قال:  ،مقابلة بني احلديد وبني احلجر ورد فيها أيضًا حصر الذكاة يف احلديد

على وهذه النصوص وردت  .«حبديدة ال يصلح الذبح إاّل»أو  «باحلديد ال ذكاة إاّل»
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 ما هو املتعارف يف زمن صدور النّصإىل اليت ال نظر فيها  ،سبيل القضية احلقيقية

 . (105)«نفسه

وهو صناعة السكني وآلة الذبح  ،اخلالصة من املالحظة أن غلبة الوجودو

ر على ظاهر الروايات الواردة على حنو القضية ال يؤثِّ ،والقطع من معدن احلديد

 :نظري .إذن فال يالحظ األفراد يف اخلارج .وليس على حنو القضية اخلارجية ،احلقيقة

كصحيح احلليب رواه يف الوسائل  ،مبالحظة روايات الرؤية ،ما قالوه يف رؤية اهلالل

وعن حممد بن حييى، عن أمحد  ؛بن إبراهيم، عن أبيه عن حممد بن يعقوب، عن علّي

اد بن عثمان، عن احلليب، عن أبي عبد مّح ، عن ابن أبي عمري، عنمجيعًا ،بن حممد

، وإذا ْماهلالل فُص ة الشهور، فإذا رأيَتة؟ فقال: هي أهّلئل عن األهّلقال: إنه ُس ×اهلل

دة يف ذاك الزمان ال متنع من األخذ ببيان أن غلبة الرؤية بالعني اجملرَّ. (103)رأيته فأفطر

ا ال وجود ألن العني املسلحة إّم ؛دةاجملرَّبإطالق الرؤية. والغالب يف زمنهم الرؤية بالعني 

ألّن الرواية وردت  ؛من التقديرين ال مينع ذلك من األخذ باإلطالق وعلى أيٍّ .هلا أو نادرة

 وليس على نهج القضية اخلارجية.  ،على نهج القضية احلقيقية

أما مشوله للفرد النادر  .نعم، ليس من الصحيح محل املطلق على الفرد النادر

فاملمنوع  .و مفقود الوجودأمل يكن هذا الفرد شائعًا يف ذاك الزمان  وإْن ،ال ضري فيهف

 إمنا هو محل املطلق على الفرد النادر، أما مشول املطلق للفرد النادر فليس ممنوعًا. 

لنكتة متنع من  ؛ال نوافق على هذا االستدالل يف هذا املوضع اكن ْنإوحنن و

نها ميزان دخول الشهر أن رؤية اهلالل مبا أوحاصلها  ،خذ باإلطالق يف املقاماأل

 ،حدى الرؤيتني هي امليزانإن أمبعنى  ًا،وليس مشولّي ،بدلي طالٌقإفاإلطالق يف الرؤية 

وملا كانت الرؤيتان  .من احلاالت واحد يف كثرٍي الختالفهما بيوٍم ؛وليس كلتيهما

حدى إفامليزان ال حمالة  .ميزانًا معًامنتجتني لبداية خمتلفة للشهر فال يعقل اعتبارهما 

للسرية القطعية  ؛ن الرؤية املسلحة ميزانًانه ال ميكن تعيُّاعن البيان  وغينٌّ .الرؤيتني

ن ال حمالة فاملتعيِّ .حةعلى العمل بالرؤية غري املسلَّ ×للمسلمني منذ زمان املعصومني

 ه. وتتمة الكالم يف حمّل .ملعرفة بدايات األشهر اهلاللية حة ميزانًاهو الرؤية غري املسلَّ

 

عدم تعارف اآلالت املصنوعة من املعادن غري احلديد غري صاحل »قوله: يف ـ 
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ِع القرينية لعدم ش مل يدَّفاملناِق .بني املالحظة واملناقشة ال جند وجه ربٍط (101)«للقرينية

بل  ،ى تسجل عليه هذه املالحظةحّت ،املصنوعة من املعادن غري احلديد تعارف اآلالت

ليسقط قرينة املقابلة ؛ حداهما على األخرىإح ال ترتجَّ ،بّين جهتني ممكنتني للمقابلة

لتصل إىل أن املراد من  ،وأغفلت اجلهة األخرى ،اليت اعتمدت على إحدى تلك اجلهتني

ه مل يعترب لكّن ،حدى اجلهتنيإى برتجيح ثم ترّق .احلديدة هو املعنى الوصفي احلاّد

  .على قرينة ن يكون مستندًاأجيب  بل هو ترجيٌح ،ذلك قرينًة

ال ربط له  ،د تعارف خارجيألنه جمّر»ـ وملاذا هو غري صاحل للقرينية؟ قال: 

 زمن صدور النّص  ...،بالتأثري على ظهور النصوص الواردة على حنو القضية احلقيقية

 .(105)«نفسه

ال يصلح »أو  ،«باحلديد ال ذكاة إاّل» :×يف أن قوله حٌدأأقول: مل يستشكل 

إمنا الكالم  .مفروغ منه فهذا أمٌر .على حنو القضية احلقيقية وارٌد ،«حبديدة الذبح إاّل

أو املعدن اخلاص؟ فكال  هل هو احلاّد ،احلديدة()و (يف املعنى املراد من )احلديد

 املعنيني ينسجم مع القضية احلقيقية. 

وأن التذكية تقع بفلز  ،يقول بأن املراد باحلديد واحلديدة الفلز اخلاّص ْنفَم

على حنو القضية  النصوص واردٌة ّنإ :وال تقع بغريه يف حال االختيار، يقول ،احلديد

أو وجد يف زماننا ومل يكن يف  ،نادر للحديد ة. فلو فرضنا وجود مصداٍقياحلقيق

 . ة الذبح به اختيارًافال مانع من صّح ،زمنهم

ن الروايات إ :ة القاطعة أيضًا يقوليقول بأن املراد بهما اآللة احلاّد ْنوكذلك َم

مل  التذكية به، وإْن قاطع يصّح ما هو حاّد فكّل .ةيواردة على حنو القضية احلقيق

اة ني املغّطالسّك :مثل، ووجد يف زماننا هذا ،لزمانيف ذاك ا وسائدًا يكن متوفرًا

فال إشكال يف صحة  ،ومل تكن يف زمانهم ،بالكروم اليت تصنع يف هذا الزمان

 ة. يألن القضية مأخوذة على نهج القضية احلقيق ؛الذبح بها

إلقحام مسألة أن النصوص مأخوذة على نهج القضية احلقيقية  فلم نعرف وجهًا

ذ مل ؛ إومالحظة على املناقشة هذا املطلب، أو كيف ُتجعل إشكااًل أو اخلارجية يف

 ى يالحظ عليه ما ذكر. حّت ،ءن هذا التعارف اخلارجي قرينة على شيأاملناقش  ِعيدَّ
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 «ال تلبس...»فال إشكال بأن النهي  «والبس الثوبني ،ال تلبس سراويل»لو ورد 

رة يف ذاك ة مل تكن متوّفسراويل من ماّد ْتفلو ُصِنَع .مأخوذ على حنو القضية احلقيقة

اليت هي مواد حديثة التصنيع، فلم يصنع  ،تكون من البرتوكيماويات الزمان، كأْن

فاملصنوع من املواد  .احلكم باملنع من لبسها يشملها منها سراويل يف زمانهم، فإّن

ألن القضية مأخوذة على نهج القضية  ؛بْياحلديثة كاملصنوع من مثل القطن بال َر

 ة. ياحلقيق

خذت؟ هل املقابلة ُأ جهٍة السؤال أن املقابلة بني الثوبني والسراويل من أّي لكّن

أو أن جهة املقابلة أن ذاك  ،هي جهة كون السراويل خميطة والثوبني ليسا كذلك

لباس معتاد  أو أن جهة املقابلة أن ذاك ،لباس تدخل فيه الرجالن وهذا ليس كذلك

 متعارف يف احلياة العادية وهذا ليس متعارفًا؟ 

وحتديد اجلهة املقابلة  .ًا كان احلال فهناك أكثر من جهة حمتملة للمقابلةأّي

 د ما هو املمنوع لبسه يف اإلحرام. للسراويل حتدِّ

 .مل يكن سراويل ْنإو ،ًا كانفلو كان املقصود باملقابلة املخيط حلرم لبسه أّي

 ،أو اللباس املعتاد ،ك لو كانت جهة املقابلة اللباس الذي تدخل فيه الرجالنوكذل

 حلرم اللبس من هذه اجلهة. 

أن تعيني إحدى هذه اجلهات حيتاج إىل  إاّل ،دةفجهات املقابلة احملتملة متعّد

 قرينة معينة. 

واألخرى  ؛إحداها حلاظ اجلنس ؛دةجهة املقابلة فيه متعّد .ومقامنا كذلك

 معينة.  وتعيني أحدها حيتاج إىل قرينٍة .اللحاظ الوصفي

ومل يبني لنا سبب  ،نعم، رّجح صاحب املناقشة أن جهة املقابلة هي اجلنس

 الرتجيح. 

واحد  لعدم ذكر مثاٍل ؛عى صاحب القرينة أن املقابلة باللحاظ الوصفيكما ادَّ

ناقشة افرتضت قرينية الوجود ن املأما دعوى أ .غري احلديد ،من املعادن األخرى

 . نهتبيَّفهذا ما مل ن اخلارجي على شيٍء

ألنه جمرد تعارف خارجي ال ربط له بالتأثري على ظهور النصوص »قوله: ـ 
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 .«الواردة على حنو القضية احلقيقية

ح نفرض أن املناقش ال يرّج ذ تارًةإ ؛ال ختلخل املناقشة ةن هذه املالحظأكما 

راد بها فتسقط قرينة املقابلة اليت ُي ،املساوق لإلمجال ،يف املقابلةحتمالني االحد أ

ترجيح إىل ى أخرى يرتّق وتارًة؛ نه املعنى الوصفيأو ،ملراد من احلديدةإىل االتوصل 

رها يف ر عدم ذكر املعادن األخرى يف قبال احلديد بعدم توّفاملقابلة جلهة اجلنس، ويربِّ

 على سبيل الشذوذ والندرة.  إاّل ،ذاك الزمن

ولعله بناه على ما فرغ منه  .ما يثبت هذا الرجحانإىل رجح ذلك فهو حباجة  ْنفإ

ن استظهار لفظي احلديد واحلديدة يف املعدن اخلاص. فهو يريد بهذا الرجحان أمن 

من أن ذكر احلديد  ملا ذكره سابقًا ؛يف املعدن ل إىل أن لفظ احلديد ظاهٌرالتوصُّ

فبقرينة عدم ذكر  .ةديدة بدون موصوف مل يتعارف إطالقه مبعنى احلاّدواحل

 تلك الدعوى السابقة ليتّم إىل أن يضّم ح أن املراد به املعدن، فهو حباجٍةاملوصوف يرجِّ

 املطلب هنا. 

فيها قرينية  ِعذ مل يدَّإ ؛من التقديرين ال ربط للمالحظة باملناقشة يٍّأوعلى 

 . ءشي ّيأالتعارف اخلارجي على 

 

 ص يف التالي: موقفنا من هذه املناقشة فيتلخَّ ماأ

وأن  ،ترجيح جهة املقابلة يف اجلنس أقول: إمنا يصّح: املصادرة على املطلب ـ

ر صناعة عدم ذكر مثل الذهب والفضة والنحاس يف مقابل احلديد لعدم توفُّ

إذا فرغنا من أن فيما  ،املعادن يف تلك األزمنة السكاكني واملدى والشفرات من سائر

 املراد من )احلديد واحلديدة( هو املعدن اخلاص. 

ومل نفرغ من حتديد أحدها،  ،كثرأو أمعنيني بني  أما لو كان معناهما جمماًل

يتعني معنى احلديد يف  الو ،عاةاملدَّة املقابلة يقرينلسقط مجهة املقابلة مجال يف اإل ّنإف

 املعنى الوصفي.  وال يف ،اخلاص عدنامل

وسقطت جهة املقابلة  ،عي ـولو رُجحت جهة املقابلة بلحاظ اجلنس ـ كما ادُّ

 . باملعدن اخلاّص واحلديدة احلديدلفظي  تعّين املراد من ،الثانية
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و قرينة يفرتض أ ال يف مقام البحث املوضوعي عند استعراض وجٍهسّي مٍرأوك

 وغ منه. مفر أن ال يبتين على أمٍر

مصادرة على من لفظ احلديد املعدن اخلاص  ةادرإمن  في املقام يكون الفراغف

اعتذر هلا و ،اخلاّص ملعدنواجنس احلديد إىل ه فرغ من نظر الروايات ّنأفك. املطلوب

 ة السكاكني منهاتعارف صناعو غريه من املعادن بعدم أبعدم التمثيل بالنحاس 

 آنذاك. 

فال ميكن  ×السائل أو اإلمام الفراغ من جهة نظر الروايات بلحاظ يتّممل ذا إو

ألنه إذا كان النظر إىل املعنى الوصفي فعدم ذكر تلك املعادن  ؛جعل ذلك راجحًا

فعدم ذكر مثل الذهب والفضة والرصاص ألنها ليست  .بأس بالتذكية بهاال نتفاءال

الوجه يف عدم  لعلهف حمتماًلوملا كان ذلك  .الذبح بهافال بأس ب ،مقابلة للحديد

 الذكر. 

الفراغ من كون املقابلة املنظورة اجلهة الوصفية آللة الذبح ال  فكما ال يصّح

 الفراغ من كونها اجلنس واملادة.  يصّح

 إلسقاط قابلة للقبول ،مرأواحتماهلا ألكثر من  ،ية املقابلةاديح وهكذا دعوى

لكنها ال تثبت أن املراد  .النظر عن النقطة التالية س بها بغّضأال بف .هذه القرينة

 اخلاص.  عدن، كما ال تنفي املباحلديد واحلديدة هو املعنى الوصفي احلاّد

 ؛كما يف الليطة واملروة ،إمكان تصور احلالة االستثنائية يف املعادن األخرى ـ

الزمان، أما الذبح ما هو الذبح بآلة مصنوعة من احلديد يف ذلك ذ الغالب عماًل إّنإ

 نادرة استثنائية.  باملروة والليطة والقصبة وحنوها فهي حاالٌت

ضمن و الزجاج أر العثور على قطعة من النحاس أو من الصفر ومن املتصوَّ

 احلاالت النادرة االستثنائية. 

احلديد، والذبح  معدنني مصنوعة من فاحلالة املعتادة املتعارفة هي الذبح بسّك

 بقصبة أو عود.  كالذبح ،نادرة واستثنائية لٌةبغريها حا

كما تتصور يف األجناس  ،ر احلالة االستثنائية يف املعادن غري احلديدإذن تتصّو

و أقطعة من النحاس تساوي  فاملذكورات يف الرواية .واحد فاجلميع يف ميزاٍن .األخرى

 ،كحال الليطة واملروةحاهلا فتكون  ،فولو بتكلُّ ،يصلح أن ُيذَبح به الزجاج هلا حّد
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 استثنائي.  جد غريها يف ظرٍفوقد ال ي

ة غلبة صناعة السكاكني واملدى والشفرات والسيوف يف ذاك الوقت من فقضّي

وإرادة اآللة اليت تسرع يف  ،ر على ترجيح جهة املقابلة يف اآلليةمعدن احلديد ال يؤثِّ

 ما سبق.  الذبح باملعنى الذي أوضحناه يف

واحد من  مثاٌل ْدها نادرة واستثنائية فلماذا مل يِراملذكورات كّلفإذا كانت 

صف بالندرة منها تّت واحدٍة ن كّلأمع  ،املعادن يف ،×السائلني، وال يف كالم اإلمام

 ب الفرض. ْسَح

ال جمرد اآللية مبا هي آلية  ،ترجيح إرادة اآللية باملعنى الذي أوضحناه فيتّم

 فقط. 

اكني كما هي يف جهة صناعة السّنإعاة الندرة املدَّقول: أ خرآ وببياٍن

خرى من الزجاج والنحاس والشفرات من غري احلديد، وليست يف قطع املعادن األ

و الزجاج أيذكر مثل النحاس  ْمَل َمجلنس فِلإىل ا جهًاذا كان النظر مّتإف .وسواها

الندرة  ،جلأ؟ هل ن مل تعّدإو ،ة صاحلة للذبحالذي ال ندرة يف وجوده كأداة حاّد

القصبة والعود  ها على حّدولكّن ،حاالت وجود سكني يذبح بها مقبولةإىل بالنسبة 

مما  ،فال ميزة للمذكورات يف الروايات على سائر املعادن .فالندرة نسبية .وحنوهما

 ح بعد النظر عن اجلنس. يرّج

إىل ز لعدم نظر السائل غلبة صناعة السكاكني من معدن احلديد معّز ـ

ز آنذاك يعّز احلديد معدنصناعة السكاكني من غري فعدم شيوع . خصوص احلديد

ا مل تكن تصنع نه مّلإأي ، معدن احلديد وجنسهإىل نظر السائل ه عدم توّج

على سبيل الندرة، ومل يكن شائعًا صناعتها من  إاّل ،السكاكني من غري احلديد

وأنه شرط يف  ،املعدن اخلاّصة ه نظر السائل إىل خصوصّيغريها، فكيف يتوّج

 عقالئية يف نفس معدن احلديد؟  مع عدم احتمال خصوصيٍة ،التذكية

عند املقابلة بني احلديد والسكني وبني املذكورات من القصبة والعود واملروة 

ة معّد إىل آخره فإن الشيء األبرز يف املقابلة بالنظر العريف أن أحد طريف املقابلة آلٌة

والطرف  ،بال تعذيب وبيسٍر ،ي إىل قطع األوداج األربعةحبيث تؤّدصاحلة للقطع؛ 

 اآلخر ليس كذلك. 
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وتلك  ،خاّص أن تكون جهة املقابلة هي اجلنس، فاحلديد هو معدٌن ما احتمالأ

ن عدم شيوع أما ذكر ب وهكذا ميكن النقاش يف .، ففي غاية البعدليست كذلك

الزجاج واالبتالء مبعدن النحاس  صناعة السكاكني من غري احلديد ال يعين عدم

 منها صاحلة للقطع والذبح.  والعثور على قطعٍة ،مامثاهلأو

 . ×ورود املقابلة يف لسان اإلمام ـ

والراوي قد يالحظ ما يف . م عن املقابلة الواردة يف لسان الرواةنتكّل ل: تارًةقوأ

القصبة  :أمثال ،ولو بعنايٍة ،ة للقطع قد يصلح القطع بهااخلارج من أشياء غري معّد

 .ويقابل بينهما ،فيذكر االثنني ،ة للذبحواحلجرة، ويالحظ السكني أو احلديدة املعّد

لعدم العلم بكونها اجلهة  ؛فال يستظهر شرطية اجلنس ،وال نعلم اجلهة اليت الحظها

 . األغلب يف لسان السائلني واملقابلة وردت يف األعّم. املنظورة

صحيحة زيد  :مثل ،×م عن املقابلة الواردة على لسان اإلمامنتكّل وتارًة

َعْن َأْحَمَد  ،َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى ،اليت رواها يف الوسائل عن ُمَحمَِّد ْبن َيْعُقوَب ،الشحام

ْن َرُجٍل َلْم َع ×َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهلِلَعْن َزْيٍد الشَّحَّاِم َقاَل:  ،َعِن اْبِن َمْحُبوٍب ،ْبِن ُمَحمٍَّد

َأَيْذَبُح ِبَقَصَبٍة؟ َفَقاَل: اْذَبْح ِباْلَحَجِر َوِباْلَعْظِم َوِباْلَقَصَبِة َواْلُعوِد  ،َيُكْن ِبَحْضَرِتِه ِسكِّنٌي

 . (102)ِإَذا َقَطَع اْلُحْلُقوَم َوَخَرَج الدَُّم َفال َبْأَس ِبِه .ِإَذا َلْم ُتِصِب اْلَحِديَدَة

وردت يف  «ِباْلَحَجِر َوِباْلَعْظِم َوِباْلَقَصَبِة َواْلُعوِد ِإَذا َلْم ُتِصِب اْلَحِديَدَةاْذَبْح »عبارة: 

وليس يف لسان السائل، فهو الذي جعل املقابلة بني احلديدة وبعض  ،×لسان اإلمام

ىل واألرجح أن يذكر ْوملعدن اخلاص فاأَلإىل ا ×املذكورات. فإذا كان نظر اإلمام

 وما هو املنظور فيها.  ،ى يتضح وجه املقابلةحّت ،دة مبعدن من املعادنما يقابل احلدي

، وعنده علم ما سيأتي يف املستقبل ،ـ ال بصفة كونه إمامًا معصومًا ×فاإلمام

و يعلم أن أمن أنه حيتمل  ى ـ بلحاظ كونه عرفيًا وذا خربة يف احلياة ال أقّلبل حّت

 ؛ه على شرطية احلديد بوضوٍحآخر، فينبِّ السكاكني ستصنع يف املستقبل من معدٍن

 ^مع مالحظة أمر األئمة ،خصوص زيد من الناسإىل هًا فإن خطابه ليس موجَّ

 ألجيال. إىل التصل  ؛آلخرينإىل اونقلها  ،وحفظ الروايات ،بالتدوين

إىل القضية يف  أنه ناظٌر دَُّب فال ×يف كالم اإلمام فلما كانت املقابلة واردًة
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 .آخر يقابل احلديد ومل يذكر معدنًا .غري مأخوذ فيها زمان صدور النّص أي ،نفسها

بأن يكون املقصود باحلديد واحلديدة  ،ولو بنحو التأييد ،فهذا يصلح أن يكون قرينًة

ذ إ ؛ن القضية واردة على نهج القضية احلقيقيةال أل؛ أي املعنى الوصفي ،املعنى احلاّد

 ،ؤمننيقصد به إفهام امل ×كالم اإلمام ّنوإمنا ألا الريب فيه، كونها كذلك مّم

فإذا  .×وسيصلهم كالم اإلمام ،سيولدون يف ما بعد أمكانوا حاضرين  سواٌء

ما تكون بلحاظ املعنى ّنإهذه املقابلة  هؤالء فحينئٍذ يستهدف بكالمه كلَّ ×كان

 ال املعنى اجلامد.  ،الوصفي

كالم إىل فإمنا هي بالنسبة  ْتمتَّ ْنإدعوى حيادية املقابلة واحتماهلا ألمرين ف

 . ×يف كالم اإلمام ًاجّد ٌةمستبعد اهولكّن ،السائلني

ـ  نصافًاـ إواحد ملعدن من املعادن يبعد  مجيع الروايات من ذكر مثاٍل خلّو لكّن

واحد  واحد مثاٌل يف مورٍد أويف رواية  ولوملاذا مل يذكر ذ إ؛ جلنسإىل اه النظر توّج

ملعدن اخلاص والفلز إىل اه ى يفهم املخاطب بأن النظر متوّجحّت ،ملعدن من املعادن

  !؟اخلاص

عند  رتكاز عمومات التذكيةأن ايف وال ريب  ه ال شّكإّنوتوضيح ذلك: 

تقتضي النفي وعدم اشرتاط معدن أّنها ، ﴾  مُتْيكَّا َذَم اّلِإ﴿: قوله تعاىلك ،املسلمني

 .وليست مبنأى عنها ،هذه العموماتإىل  ناظرٌةوالروايات الواردة يف التذكية  .احلديد

د تلك العمومات ييف مقام ختصيص وتقي ×فإذا كان اإلمام .واردة يف هذا اجلّو فهي

 ومثل هذا اللسان اجململ ال يكفي لبيان التقييد.  .أن يكون بلسان ظاهر دَُّب فال

حبكم وظيفته يف  ؛×زائد للتذكية يلزم على اإلمام فإذا كان هناك شرٌط

أن يبني هذا الشرط  ،ة البلوىيف املسائل عاّم خصوصًاو ،بيان األحكام الشرعية

واضح  فليس فيها بياٌن .هلذا األمر والنصوص املوجودة بني أيدينا فاقدٌة .بوضوٍح

بالتذكية، وأن  بٌطية مرتأمرًا يف غاية األهّم لشرطية معدن احلديد. فكيف نقبل أّن

 بلساٍن اّلإوال يذكر  ،ن الكريمآعمومات القرنته على ما بيَّ ًازائد ًاهناك شرط

  !كثر من جهة؟أومقابلة حتتمل  ،جممل

 بغّض ،هايف حاّقو ،دة عن االعتبارات األخرىأن قرينة املقابلة ـ جمّراخلالصة و
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فتكون من  .دًامن كونها شاهدًا ومؤيِّ زها من قرائن أخرى ـ ال أقّلا يعّزّمالنظر ع

 .النظر عن معدن احلديد يلنفزة القرائن املعّز

 

 ـ يتبع ـ
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 |ة الرسولّيذرِّ

 ةقّيَبة والطَّالرفيع بني احملّباخليط 

 

 

وحرص الرسول  ،غري خاٍف أّن من أهم املبادئ اليت أرساها اإلسالم

قة ْليف أصل اخِل سواٌءمبدأ التساوي بني الناس،  ،على التبشري بها |األكرم

حماربًا كّل أشكال والواجبات،  ة، أو يف الوظيفة والدور، أو يف احلقوقاإلنسانّي

ّية القرشّية ومعايريها رستقراطالتمييز العنصري والتفاوت االجتماعي، رافضًا اال

مًا معايري جديدة للتفاضل بني الظاملة يف تفضيل الناس بعضهم على بعضهم، مقدِّ

ال تقوم على أساس النسب وال العشرية وال اللون وال اجلنس وال غريها من  ،الناس

 ، وال ألمحرعلى عربّي وال لعجمّي ،على أعجمّي ال فضل لعربّي»فـ  .هليةاملعايري اجلا

وإمنا يقوم التفاضل على أساس  .(1)«إاّل بالتقوى ،وال ألسود على أمحر ،على أسود

وما  ،ته من أعمال اخلري واخلدماتمه اإلنسان لنفسه أو ألّمالدين والتقوى وما يقدِّ

ِإنَّ ﴿قال تعاىل:  .بةبه من خصال طّي ىويتحّل ،نةَسيكتسبه من مواصفات َح

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن ﴿وقال سبحانه:  ،(احلجرات: ) ﴾َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتَقاُكْم

َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن ﴿ويقول تعاىل:  ،()الزمر:  ﴾َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن

 (. السجدة: ) ﴾َيْسَتُووَنَفاِسقًا اَل 
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 باختصار: إّن معيار التفاضل يرتكز على عنصرين أساسيني: و 

حبيث  ،: أن تكون الفضائل مكتسبة باإلرادة، وليست موروثة بالوالدةاألّول 

 . دون املضمون ،تبقى يف إطار الشكل

ال الرذائل، فتكون  ،: أن تندرج الصفاُت املكتسبة يف عداد الفضائلالثاني 

 صفات حسنة يف نظر العقل والشرع. 

يف تطبيقه هلذه املبادىء على البدء باألقربني من بين  |وقد حرص النيب 

ها العقلّية ْتاالمتيازات اليت أرَس ل رفضًا قاطعًا لكّلهاشم، وهم أهله وعشريته، ليسجِّ

سواهم،  ْنخصوصية متيِّزهم عمَّ أو يعطيهم أّي ،فلم يقبْل أن حيابي أهل بيته .اجلاهلية

وبعد أن نزل قوله تعاىل:  ،|وهلذا وجدناه .أو ترفعهم عن مستوى سائر الناس

قائاًل:  ،يوّجه خطابه لذوي رمحه وقرابته( الشعراء: ) ﴾َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اأَلْقَرِبنَي﴿

 ،يا بين عبد مناف .ال أغين عنكم من اهلل شيئًا ،اشرتوا أنفسكم ،يا معشر قريش»

ويا  .ال أغين عنك من اهلل شيئًا ،يا عباس بن عبد املطلب .ال أغين عنكم من اهلل شيئًا

سليين من  ،ويا فاطمة بنت حممد .ال أغين عنك من اهلل شيئًا ،صفية بنت عبد املطلب

أن يستثنيهم من القوانني،  |ورفض .(9)«ال أغين عنك من اهلل شيئًا ،مالي ما شئِت

كان  ْنإّنما أهلك َم»: |يته فوق القانون، قالمن أقربائه أو ذّر س هناك أحٌدفلي

قبلكم أّنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 

 . (3)«لو سرقت فاطمة بنت حممد لقطعُت يدها ،وأيُم اهلل .عليه احلّد

وعمل  ،هذا املبدأ اإلسالمي األصيل الذي جاء به اإلسالم املفارقة أّن ولكّن 

 ،|ويف خصوص ذرّية النيب ،قد مّت انتهاكه وجتاوزه فيما بعد ،مبوجبه |النيب

ال من موقع العصيان والتمرد، بل من موقع  .كما مّت جتاوز غريه من املبادئ االسالمية

 .أّنه قد مّت إلباسه لبوسًا إسالميًاوخطورة هذا التجاوز أو التساهل  .العاطفة والتساهل

ل يف بعض النصوص الروائّية، كما يف بعض الفتاوى الفقهية، سوف حيمل وإّن املتأّم

سته بعض ا سوف جيد واقعًا خمتلفًا كرَّبل رمبم من مبادىء، انطباعًا مغايرًا ملا تقّد

 |عشرية النيبخاصة ل النصوص والفتاوى، واليت مفادها أّن اإلسالم أعطى امتيازاٍت

بني الواقع  يته، األمر الذي خلق إشكالية فعلّية طرحها بعضهم إزاء هذا التضاّدوذّر
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 . (4)وبني املبادئ
 

اليت قد يرى البعض فيها  والنماذج وقبل أن نسلِّط الضوء على أهّم األمثلة 

بعض  |النيبية ُأعطيت مبوجبها ذّر «جتاوزات»جتاوزًا لذلك املبدأ، وهي 

أو بسبب تفسري  ؛نوإّما انطالقًا من اجتهاد معّي ؛إّما بدافع عاطفي حبت ؛االمتيازات

الفتاوى بطريقة مغايرة لفحواها ومقاصدها، قبل ذلك جند من  بعض النصوص أو

، وهي أّن يف وجهها اإلسالم مل يقفإنسانية  الضروري أن ننبِّه ونلفت النظر إىل سجّيٍة

أحّب شخصًا وَعِشَقه فإّن حبَّه سوف ينعكس أو ينسحب على كّل ما اإلنسان إذا 

جمنون ليلى يف التعبري عن هذا  جادوقد أ .قاتباحملبوب واملعشوق من آثار ومتعّل صليتَّ

 حيث قال: ، املعنى

 ليلــــــى ديــــــاِر ،أمــــــّر علــــــى الــــــدياِر
 

ــَقُأ  ــدارا  ُلبِّـــــ ــدار وذا اجلـــــ  ذا اجلـــــ
 

ــا ُحـــــ  ــديار َشـــــ  بُّومـــ  قلـــــيب َنْفَغالـــ
 

 .(5)ســكن الــديارا ْنَمــ بُُّحــ ولكــْن 
 

 |ه لرسول اهللومن موقع حّب ؛ووفقًا هلذه السجّية اإلنسانية جند أّن املسلم

حتى لو كان  ،أو ينتسب إليه |وشوقه إليه، يرتبط عاطفيًا بكل ما يتصل به

وهلذا كان من الطبيعي عندما  .حجرًا أو بيتًا أو ثوبًا، فكيف لو كان ابنًا من أبنائه

فيحتضنه أو  ،أن يندفع إليهيته وذّرأو أحفاده  |يرى املسلم أحد أبناء رسول اهلل

 ع من موقع العاطفة عينها ليقبِّلبل إّنه قد يندف، |ره برسول اهللألنه ُيذكِّ ؛لهيقّب

أو الصخرة اليت جلس عليها، أو البيت الذي  ،|رسول اهلل اجلدار الذي أظّل

ة املدينة ـ أي املسلم ـ يف أزّقأو مشى  وإذا ما سار .كن فيه، أو الثوب الذي ارتداهس

وخطواته  |يشعر فيها بأنفاس رسول اهللرمبا ة القدمية فإّنه رة أو أحياء مّكاملنّو

إاّل أّن هذه العاطفة  .ه أمر طبيعي ومفهومإّن ذلك كّل .احلانية ومواقفه اخلالدة

ية الطيبة لرسول ر عن نفسها باندفاع املسلم إىل احتضان الذّرواليت تعبِّ ،اإلنسانية

ال تعين  ،«ُمَرْكُت عنٍي ألُف ألجل عنٍي»على قاعدة  ،واحرتامهم وتكرميهم |اهلل

 طبقي ُتتجاوز فيه حدود اهلل تعاىل أو ُتكرَّس فيه امتيازاٌت إطالقًا إقرار واقٍع
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 أو غريهم من املسلمني. ، |ية النيبوقانونية لصاحل ذّر «شرعية»

 ،كّلما زاد إميانًا وتقًى وورعًا |ومن البديهي أّن املنتسب إىل رسول اهلل 

 ؛كلما زاد احرتامه وتقديره أكثر فأكثر لدى املسلمني وغريهم ،وِّما خلقًا ومنطقًا

وأّما إذا هبط  ؛ويزيده رفعة وشرفًا ،ب ما ُيزيِّن هذا النسبألّنه مجع إىل النسب الطيِّ

وتعاليم دينه، فإّنه بذلك  |ه املصطفىوابتعد عن سرية جدِّ ،بأخالقه إىل األسفل

ليكون  مدعاٌة |ألّن انتسابه إىل رسول اهلل ؛املالمة والتوبيخ أكثر من غريه يستحّق

ومن هنا وجدنا أّن القرآن الكريم قد نّص  .يه واالستنان بسنتهْدباع َهىل الناس باّتْوَأ

فإّن عقابها يكون مضاعفًا، باملقارنة  |على أّن الفاحشة لو صدرت من زوجة النيب

 |وذلك ألّن انتسابهّن إىل رسول اهلل ؛مع الفاحشة اليت قد تصدر من سائر النساء

غري بعض ُيسوف يطلق العنان لبعض األلسنة لتنال من رسول اهلل، فضاًل عن أّنه قد 

َيا ِنَساَء النَِّبيِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ﴿قال تعاىل:  .الناس بارتكاب املعاصي

َوَمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ هلِل  *ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن َوَكاَن َذِلَك َعَلى اهلِل َيِسريًا 

َيا ِنَساَء النَِّبيِّ  *َوَرُسوِلِه َوَتْعَمْل َصاِلحًا ُنْؤِتَها َأْجَرَها َمرََّتْيِن َوَأْعَتْدَنا َلَها ِرْزقًا َكِرميًا 

ِذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمْن النَِّساِء ِإْن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَّ

 (. ـ  األحزاب ) ﴾َوُقْلَن َقْواًل َمْعُروفًا

دت عليه أيضًا الروايات وهذا املعنى الذي تضمنته هذه اآليات املباركة قد أكَّ

 .×الواردة عن األئمة من أهل البيت

ئل: اجلاحد منكم ومن وقد ُس ،×ففي احلديث الصحيح عن اإلمام الرضا

 . (3)«واحملسن له حسنتان ؛اجلاحد مّنا له ذنبان»غريكم سواء؟ فقال: 

ك من عاندك ومل يعرف حّق ْنئل: أخربني عمَّوقد ُس ،|آخر عنه ويف حديٍث

 ×بن احلسني كان علّي»: ×يف العقاب؟ فقال هو وسائر الناس سواٌء ،ولد فاطمة

 . (1)«يقول: عليهم ضعفا العقاب

 

ا جتدر اإلشارة إليه هنا أّنه وبالرغم من كّل األعمال الوحشية وجمازر ومّم

ذرية النيب  اسيون حبّقالتشريد اليت ارتكبها األمويون والعّبمحالت القتل و
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 ،اهلل تعاىل بارك يف هذا النسل، فتكاثر عددهم ّنفإمن العلويني،  |األكرم

من أعالم  وال يزال ـ آالٌف ـونبغ فيهم وانتشروا يف خمتلف بقاع األرض شرقها وغربها، 

 يٌةبينما ال ُتعرف ذّر .الفكر واألدب ومراجع الدين وذوي الشأن االجتماعي والسياسي..

لقوله  ًاجلّي ًامصداقميّثل يف احلقيقة وهذا  .(5)غريهمبين أمية أو ظامليهم من ظاهرة ل

: الكوثر) ﴾ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأَلْبَتُر *َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر  *ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر ﴿: تعاىل

 (. ـ  

 

ما يلي على دراسة مجلة من املقوالت  وبعد هذا التنبيه املهم والضروري نطلُّ يف 

، مما يعكس حالة |ُمنحت لذرية النيباليت قد ُتطرح أو ُتفهم بعنوان أّنها امتيازات 

تكريس هذا التمايز الطبقي حتت غطاء  واملؤسف أن يتّم .من الطبقية املرفوضة

 «االمتيازات»وحنن حناول دراسة هذه  .م ببعض الروايات أو الفتاوىَعوُيْد ،«شرعي»

 ة. على ضوء مرجعية القرآن الكريم، وصحيح السّن

 وأشكال التمايز اليت أمكننا رصدها مخسة: 

 ـ التمايز التكويين. 
 ـ التمايز التشريعي. 

 ـ التمايز االجتماعي. 
 ـ التمايز الظاهري )الشكلي(. 

 ـ التمايز األخروي. 
 على دراسة هذه األشكال اخلمسة.  ويف ما يلي نطّل

 

 

حيث قد يتخيَّل البعض أّن اهلل قد خّص ذرّية  قة،ْلوهو متايز على مستوى اخِل 

 خبصوصّية تكوينّية ال يشاركهم بها أحد! ويتجلى ذلك يف الرأي املشهور |النيب

 هانسبهي تينية اليت علوفاملرأة ال ؛اليأس عند املرأة صل بسّنما يّت يف عند علماء الشيعة

ـ  «العامية»أّما املرأة  ؛اليأس عندها إىل الستني من عمرها ر سّنيتأّخ |إىل الرسول
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فإّن سن اليأس عندها يبدأ على رأس ـ  |األكرم اليت ال ترجع يف نسبها إىل النيب

 اخلمسني عامًا. 

التمييز »ويتساءلون باستغراب عن سّر هذا  .هكذا قد يتصّور بعُض الناس 

يف  سواها من النساء ْنوتفضيلها على َم ،|للمرأة املنتسبة إىل رسول اهلل «اإلهلي

 ؟! هذا األمر

والصحيح أّنه ليس هناك امتياز أو تفضيل  .خاطىء للمسألة إاّل أّن هذا فهٌم 

 وبيان ذلك:  .سواها ْنعلى َم |صلة نسبًا برسول اهللإهلي للمرأة املّت

وامتداد حيضها إىل  ،إّن احلكم بتمايز اهلامشية يف احلكم املذكور: اًلأّو

فمع أّن الكثري من الفقهاء ذهبوا إىل  .بني الفقهاء خالٍف هو حمّل ،الستني من عمرها

ة اجتاهًا فقهيًا آخر يرى أّنها متساوية مع ، إاّل أّن مّث(2)هذا الرأي، وُنسب إىل املشهور

 وخيتلف أصحاب االجتاه الثاني على قولني:  .غريها يف هذا األمر

ق ببلوغ يتحّق ،غريها وقرشية كانت أ ،اليأس عند مطلق املرأة سّن إّنأحدهما: 

، وأفتى به بعض الفقهاء (10)من األعالم وقد ذهب إىل هذا القول مجٌع .اخلمسني سنة

 . (11)املعاصرين

يتحقق ببلوغها  ،قرشية أو غريها ،اليأس عند مطلق املرأة أيضًا إّن سّنثانيهما: 

 ،ي يف بعض كتبهمة احلّلوقد اختاره بعض الفقهاء أيضًا، كالعاّل .الستني عامًا

 . (13)، وأفتى به بعض الفقهاء املعاصرين أيضًا(19)ق يف باب احليض من الشرائعواحملّق

اليأس ليس من  وعليه فالرأي الفقهي بتمايز القرشّية عن غريها يف سّن

 خاضع للبحث والنظر.  مات الفقهية، بل هو رأٌياملسلَّ

ما يرتبط باحلكم  ة الناس يفمن تصحيح خطأ شائع عند عاّم دَّإّنه ال ُبثانيًا: 

فاحلكم املذكور ـ عند  .اليأس عند بعض النساء إىل الستني عامًا ر سّنالشرعي بتأّخ

به  ، بل وال ختتّص|القائلني به ـ ليس خمتصًا باملرأة العلوّية أو املنتسبة إىل النيّب

وهي املنتسبة باألب إىل النضر »جار يف املرأة القرشّية  املرأة اهلامشية، وإّنما هو حكٌم

، بل إّن مشهور الفقهاء أحلقوا بالقرشية املرأة (14)«من اهلامشية وهي أعّم ،بن كنانة

ينزلون  وهم ـ على ما ذكره اجلوهري ـ قوٌم ،بطمنسوبة إىل النَّ»وهي  ،«ْبِطيَّةالنَّ»

 ،يقول الفقيه العاملي زين الدين اجلبعي .(15)«الكوفة(والبطائح بني العراقني )البصرة 
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واحلكم فيها ـ أي »يف شرحه لكتاب اللمعة الدمشقية:  ،املعروف بالشهيد الثاني

ف ـ يقصد واعرتف املصنِّ .ومستنده غري معلوم .بطّية بإحلاقها بالقرشية ـ مشهوٌرالنَّ

 . (13)«واألصل يقتضي كونها كغريها .ـ بعدم وقوفه فيها على نّصالشهيد األول 

 ْبطيَّة هو اآلخر ـ يفملرأة القرشية أو النَّإىل ا: إّن احلكم املذكور بالنسبة ًالثثا

 ْنومّيزها بذلك عمَّ ،تكوينّية خّصها اهلل بها يف أصل اخللقة ما يبدو ـ ليس خلصوصيٍة

صل ة تّترمبا يكون منطلقًا من خصوصية طبيعّي سواها من النساء، وإّنما هو حكٌم

يتها ْنر على ِبْبطّية ومنِط حياتها وبيئتها اجلغرافية اليت تؤثِّيِة املرأة القرشية أو النَّْنبِب

اليأس عندها إىل الستني، ال أّن اهلل قد مّيز  ر يف تأخري سنِّاجلسدية، ما قد يؤّث

وحتظى بهذه  ،إذ ما امليزة هلا لتنال هذا الشرف ؛سواها ْنالقرشية بهذا الفضل على َم

 ك ـْبطيَّة باملرأة القرشية يف ذلدون سائر النساء؟ وإّن القول بإحلاق املرأة النَّ ،الكرامة

ر على أّن كما اعرتف به الشهيد الثاني ـ هو مؤشِّ ،ه ال دليل على هذا اإلحلاقمع أّن

صل بواقع خارجي له ظروفه قدر ما تّتللقرشية، ب إهلّي صل بتفضيٍلاملسألة ال تّت

ولو أّن هذه الظروف توفَّرت  .صلة بالبيئة واجلغرافيا ونوعية الغذاءة املفهومة املتَّالطبيعّي

ألّن  ؛ولكان حكمها كحكم القرشّية ،اليأس عندها أيضًا ر سّنلغريها فرمبا تأخَّ

القرشّية تغّيرت فرمبا ف ولو أّن ظرو .ملوضوعاتها ـ كما هو معلوم ـ تابعٌة األحكام

وهلذا جند يف أيامنا هذه أّن املرأة القرشية ال  .اليأس عندها إىل اخلمسني تراجع سّن

كأمزجة  «اتأمزجة القرشّي»اليأس، بل إّن  تتمايز عن غريها من النساء يف سّن

 . (11)من النساء، كما ذكر بعض الفقهاء غريهّن

يف ضوء ما ذكرناه أخريًا من عدم متّيز وحتديدًا ـ  ميف ضوء ما تقدًَّا: رابع 

ـ اليأس  خارجًا عن سواها من النساء، جلهة بدء سّن الحظكما هو م ،القرشّية

ني على إىل السّتالقرشّية  اليأس عند ر سّنًا محل احلكم بتأّخيكون من القريب جّد

 تارخيّي قٍعت ـ فهي تنطلق من واـ لو صّح التارخيية، مبعنى أّن األخبار الواردة يف ذلك

ة يف تلك األزمنة، ويكون ني عند القرشّياليأس إىل السّت ر سّنوهو تأّخ، ظريّف

 ،ةة اخلارجّيألّنه حكم صادر على نهج القضّي ؛احلكم حمدودًا بتلك احلقبة الزمنّية

األزمنة  ، وليس شاماًل لكّلتعبري األصوليني واملناطقة على حّد ،ةال احلقيقّي

 . واألمكنة
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من  ما نراه خارجًا من تساوي اهلامشية مع غريها ويف ظّل ،ذلك أّنهالوجه يف و 

 ر سّنمن اختيار أحد سبيلني: إّما محل احلكم بـتأّخ ال مفّراليأس،  يف سّن النساء

د الشرعي، وإّما محل احلكم بذلك على التعّب ؛اليأس عندها على التارخيية والظرفية

ولو مل يكن ما  ،الستني أحكام احليض إىل سّنمبعنى اختصاص القرشيات شرعًا ب

وبني  بينهّن هناك متايز فعلّي ْدوبالتالي مل يُع ،صفًا بصفات احليضتراه من دم مّت

ما أّن هذا احلكم برمته قد ًا، وال سيَّد بذلك مستبعد جّدوالتعّب .من النساء سواهنَّ

عن  ،صحيحة عند الفقهاء ـوهو مرسلة ابن أبي عمري ـ امللحقة بال ،واحد ورد يف خرٍب

إاّل أن يكون امرأة  ،محرًة إذا بلغت املرأة مخسني سنة مل تَر»، قال: ×أبي عبد اهلل

واحد يف غاية  د مبخالفة القوانني الطبيعية استنادًا إىل خرٍبفإّن التعّب ؛(15)«من قريش

 ض إىل سّنم بكون القرشّية تتحيَّ حتكاإلشكال، مع أّن الرواية املذكورة مل

ه عليه بعض إىل الستني، كما نبَّ «ترى احلمرة»الستني، وإّنما حكمت بأّنها 

 . (12)الفقهاء

تعبدي،  ولو أننا التزمنا بأّن االختالف بني القرشية وغريها هو اختالٌفًا: خامس

ر سن اليأس عندها إىل الستني من ناحية اآلثار مبعنى أّن القرشية إّنما ُيحكم بتأّخ

ب عليه الدم الذي تراه يف فرتة ما بني اخلمسني والستني هو دم ترتّت ّنإالشرعية، أي 

ى لو مل حيمل صفات دم احليض احلقيقّية، أقول: حتى لو حّت، شرعًا آثار دم احليض

كما ذهب إليه مشهور الفقهاء، فإّن ذلك ال يعين أّن املرأة اهلامشية أو ، التزمنا بذلك

فليس يف األمر أي تفضيل  .غريها من النساء بذلكالقرشية قد ُفضِّلت أو ُميِّزت على 

 حترميية تقيِّد تفضيل هلا يف ذلك واحلال أّن أحكام احليض هي أحكاٌم وأيُّ .شرعي

إذ يلزمها يف فرتة العادة الشهرية أن جتتنب مّس القرآن  ؛إرادة املرأة وحتدُّ من حريتها

م عليها وحيرخلاصة مع زوجها، الكريم ودخول املساجد، كما أّنها ُتمنع من العالقة ا

بعد ذلك بقضاء  ألّنها تكّلف ؛وهذا ليس ختفيفًا عليها .أيضًا أن تصوم يف شهر رمضان

ر إليه باعتباره حكمًا ختفيفيًا بالنسبة نَظواحد قد ُي أجل هناك حكٌم .عبادة الصوم

ن وإن كا وهو حكٌم .ف بقضائهاكلَّوال ُت ،وهو أّنها ُتعفى من الصالة ،هاإلي

بيد أّن الذي ميّيز القرشية هنا هو  ،وال خيتص بالقرشية ،ةمشرتكًا بني النساء كاّف

 .ة عشر سننيأّن إعفاءها من قضاء الصالة سيطول ويزيد على غريها من النساء ملّد



 |
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ّنه إوليس رخصًة، أي  ،إذا نظرنا إىل املسألة من زاوية أّن ترك الصالة عزميٌة ولكْن

يتها، وُيمثِّل حرمانًا هلا من بركات ًا من حّرفهذا قد ُيشكِّل حّد ،حيرم عليها الصالة

 الصالة املعنوية. 

 

ُمحصَّنني  |ية النيبجتعل ذّر «شرعية»س لطبقّية ـ يؤسِّ ـ لو صّح وهو متايٌز 

وميكننا أن نستشهد  .«األشراف«و «النبالء»ببعض التشريعات اليت جتعلهم يف موقع 

 على هذا النوع من التمايز املوهوم ببعض النماذج من األحكام الفقهية، وأهمها: 

حيث إّن الفتوى املشهورة عند فقهاء اإلمامية تقضي بأن  :ـ االستئثار باخلمس

وخصوصًا السادة األشراف من نسل  ،يكون نصف اخلمس من نصيب اهلامشيني

كما اصطلح على  ،«سهم السادة»صطلح على تسميته بـ وهو ما ا .÷السيدة الزهراء

 . «×سهم اإلمام»تسمية النصف اآلخر بـ 

قد أسهمت بطريقة أو  ،وبصرف النظر عن توجيهها الفقهي ،وهذه الفتوى 

قه يشعر يف الالوعي بتفوُّ «السيد»بأخرى يف إنتاج حالة من الطبقّية املقيتة، وجعلت 

ه اهلل بهذه الكرامة، وميّيزه أفضليًة استوجبت أن خيّصته على سائر الناس، وأفضلّي

ر الطبيعي أّن هذا الشعور قد ُيعبِّومن  .بهذا املصدر املالي الذي ال يشاركه فيه أحد

كما أّن الفتوى  .ر على اآلخرينمن التعالي والتكبُّ عن نفسه لدى البعض بشيٍء

خاء والكسل لدى بعض كالية وحالة من االسرتاّت املذكورة ساهمت يف خلق روٍح

على اعتبار أّن مصدر رزقه مؤمَّن ومكفول له من قبل اهلل، َعِمَل أو مل  ؛«السادة»

وقد  .سبب له بالوالدة والنَّه املكتَسيعمل، وَمْن مينعه من اخلمس فإّنما مينعه من حّق

على تناول هذا الفقيه أو ذاك العامل بالتجريح  «السادة»ؤ بعض ينجّر األمر إىل جتّر

ومربِّره يف اجلرأة هو أّن  ،لسبب من األسباب ؛«سهم السادة»طه من ْعوالطعن إذا مل ُي

ويف ضوء ذلك فإّن هذه الفتوى  .ب لهه الشرعي املكتَسمه من حّقم قد حرهذا العاِل

ما أّن ومنطقها، وال سيَّم اجلاهلية َيـ كما يرى البعض ـ يف استعادة ِق سهمسوف ُت

انتسب إىل هاشم باألب دون  ْنإّنما يستحقه فقط َم ـ كما هو الرأي املشهورـ اخلمس 

أّن اخلمس هو لبين هاشم، ومن  (90)إستنادًا إىل أّن املستفاد من بعض الروايات ؛األم
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وال يقال  ،فهو ليس من العشرية ،دون األب ،الواضح أّن الذي ينتسب إىل هاشم باألم

ملنطق اجلاهلية، طبقًا  واعتربه استعادًة ،(91)هامشي! وهو ما أثار استغراب البعض :له

 ملا قاله الشاعر اجلاهلي: 

 بنونــــــــــا بنــــــــــو أبنائنــــــــــا وبناتنــــــــــا 
 

ــد  بنــــوهّن   (99)أبنــــاء الرجــــال األباعــ
 

 ، وأّما الزكاة«مااًل طاهرًا»ر للسادة رب اخلمس املقّروزاد يف الطني بلَّة أن اعُت

أوساخ ما يف »بيحت لسواهم من الناس، فإّنها اليت ُحرموا منها، أو ُحرِّمت عليهم وُأ

بهذه اللغة العنصرية ليس تكريس مبدأ التفاضل على أساس  ليتّم .«أيدي الناس

 «احلّظ»ألّن  إاّل ب، بل وتوجيه إهانة إىل سائر الناس وحتقريهم، ال لشيٍءْسالعشرية وَح

 ! |صل نسبهم برسول اهللمل حيالفهم يف أن يّت

هذا غاية ما ُيمكن أن يطرح يف بيان هذه اإلشكالية إزاء الفتوى املعروفة 

 بتخصيص نصف اخلمس لبين هاشم. 

 ميكننا يف هذا اجملال أن نسجِّل املالحظات التالية:  ولكْن 

 

مات الفقهّية، بل إّنها رأي املسلَّ: إّن الفتوى املذكورة ليست من املالحظة األوىل

هو األقرب  ،آخرفقهي ة رأي لكْن يف املقابل مّث .اه الكثري من الفقهاءاجتهادي يتبّن

يرى أّن اخلمس ال ينقسم إىل السهمني  ،إىل الصواب وإىل عدالة التشريع اإلسالمي

 اخلمس حّق بل إّن، «بالسادة»، واآلخر «باإلمام»اللذين ُيخصَّص أحدهما  ،املذكورين

احتياجات األمة  ع اإلسالمي بهدف سّدها املشرِّمتكاملة أقرَّ واحد ُيعبِّر عن ميزانيٍة

هم ، حيث إّن(93)رينمن األعالم املتأّخ ى هذا الرأي مجٌعوقد تبّن .اإلسالمية بأكملها

س وال ميلكون نصفه حبيث ُيحَب ،من مصارف اخلمس رأوا أّن بين هاشم هم مصرٌف

ـ يف رأيهم هذا ـ إىل  (94)وقد استند هؤالء الفقهاء .ني منهمبانتظار وجود مستحّقعليهم 

به  ّدهذا ناهيك عن عدم نهوض دليل ُيعَت .ةّنمة من الكتاب والسَُّكمْحبعض األدلة اُل

وجرى من  ،فتاء بهذا الرأيوبينما اختار بعض هؤالء الفقهاء اإل .على التقسيم املذكور

لبعض  ؛فتاء أو اجملاهرة بهظًا عن اإلفإّن بعضهم ظّل متحّف ،الناحية العملية عليه
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ل إليه فتاء مبا يتوّصومتنعه من اإل ،س لدى الفقيهاليت تثري التوجُّ ،االعتبارات املعروفة

 فقهية.  من قناعاٍت

جمموعة  إذ كيف ُتملَّك ؛وهذا الرأي هو األقرب إىل عدالة اإلسالم، كما قلنا

من الناس أو عشرية من العشائر نصف اخلمس، واحلال أّن اخلمس ميزانية ضخمة 

فضاًل عن غنائم  ،وضريبة تطال كّل املكاسب واألرباح التجارية والزراعية والصناعية

أّن هذا املورد املالي الكبري إّنما يهدف إىل تأمني احتياجات األمة  بديهّيمن الاحلرب! و

ولو أننا احتسبنا أمخاس أرباح  .، وتيسري شؤون الدولة اإلسالميةاملالية بأمجعها

ه لو كان يدين باإلسالم، لتبّين لنا املكاسب فقط يف العامل اإلسالمي، أو العامل كّل

هنا، أو طالب  «دسّي»ل أن اهلدف من وضعها هو رفع حاجات طائلة ال ُيعَق أّننا أمام ثروٍة

يقول  .علم هناك، بل اهلدف أكرب وأوسع من هذا، وهو سّد حاجات أمة بأكملها..

السادة متى كانوا حباجة إىل مثل هذا املال؟! مخس سوق بغداد »: &اإلمام اخلميين

وجلميع نفقات اجملامع العلمية الدينية، وجلميع  ،يكفي الحتياجات مجيع السادة

هذه بعن أسواق طهران وإسالمبول والقاهرة وغريها... هل ُنلقي فقراء املسلمني، فضاًل 

 عها على أو نوّز ،ى ظهور احلجةها يف الرتاب حّتالثروة الواسعة يف البحر أو ندسّّ

رهم؟! هامشيًا أو مخسمائة ألف هامشي؟! وإذا ُدفع إليهم هذا املال أليس ُيذهلهم وحييِّ

اهلامشيني يف هذا املال إمنا هو مبقدار ما حيتاجون إىل إنفاق بقصٍد  أال تعلم أّن حّق

وقد  .كّل ما يف األمر أّن اهلامشيني يتناولون حاجتهم من اخلمس دون سواه ؟!واعتدال

كما أّن اإلمام  .أّن هؤالء يعيدون إىل اإلمام ما فضل عن مؤونة سنتهم»ورد يف احلديث 

 . (95)«من بيت املال وافيًا مبؤنة سنتهمال يكون ما تناولوه  حنييعينهم 

 

: إّن حرمان اهلامشيني من الزكاة ـ كما هي الفتوى املعروفة ـ املالحظة الثانية

أوساخ »أو تنزيهًا هلم عن  ،ال يعين بالضرورة أّن يف ذلك متييزًا هلم عن سائر الناس

وحاصل  .رجِّحه ينطلق من بعض االعتبارات التارخيّيةبل إّن لذلك تفسريًا ن، «الناس

املطلب بن ربيعة بن » :مّلا طلب منه بعض اهلامشيني، ومنهم |ّن النيبأ هذا التفسري

إبعادهم عن هذا  |أن ُيؤمِّرهما على الزكاة أراد ،(93)«والفضل بن عباس ؛احلرث
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بعض الصحابة أو يثريها بعض  مة عنه، أو الشبهة اليت قد تراود ذهنْهدفعًا للتُّ ؛املنصب

وقدَّمهم على َمْن سواهم،  ،قد آثر أهل بيته وعشريته |املنافقني يف أّن حممدًا

ي أمر مبنعهم من توّليقضي قرارًا حكيمًا يف هذا اجملال خذ اتَّ |ولذلك فإّنه

 ،احتياجاتهم ه ضمن هلم سدَّوتناوله، ولكنَّ املال الزكوي ومن أخذالزكاة، 

 على اعتبار أّنهم أهل بيته وعياله.  ؛هلم وكفلها

أوساخ »يف التعبري عن الزكاة وصفًا مهينًا، وهو  |ملاذا استخدم ولكْن

 ؟ «الناس

استهدف من ذلك تنفري  |أّنه استخدامه هلذا التعبري فغري بعيٍد أقول: لو صّح

بالزكاة، كما صلة ى ال يطمعوا ببعض املناصب أو املواقع اإلدارية املّتحّت ؛نياهلامشّي

أو التدبري  |خذه النيب. إاّل أّن هذا اإلجراء الذي اّت(91)يرى الفقيه الشيخ املنتظري

ثم  .كذلك إىل يومنا هذا ، وظّل|قد استمر إىل ما بعد وفاته |الذي اعتمده

، مع أّن هذا االستثناء يبعث على ثين من ذلك تناول اهلامشي للزكاة من اهلامشياسُت

إىل متابعة  ولذا فإّنه يبقى استثناًء حباجٍة .ما ُذكر يف تفسريها القضية ويفل يف التأمُّ

 . فقهية وفكرية
 |م بشأن ورود التعبري املذكور على لسانهثم لو أننا مل نقبل التفسري املتقّد

ألّن استخدام  ؛ـ |ف إزاءه ـ أي إزاء صدور هذا التعبري عنهفال جمال لنا إاّل أن نتوّق

أوساخ »، أو «أوساخ أيدي الناس»األكرم وصاحب اخللق العظيم ملثل هذا التعبري  النيّب

! |عادي، فضاًل عن رسول اهلل ًا، وال يليق صدوره من قائٍدجّد ٌدمستبَع ،(95)«الناس

 والوجه يف ذلك: 

ف امتثااًل ألمر اهلل سبحانه وتعاىل : إّن توصيف املال الذي يدفعه املكلَّاًلأّو 

ر لتوصيفه بهذا وال مربِّ، شرعي ، ألّنه حّقٌبمستغَر ذاته أمٌر هو يف حدِّباألوساخ 

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ﴿وأّما قوله تعاىل:  .الوصف

حنو من أحناء  فهو ال يدّل بأّي(، التوبة: ) ﴾ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم َواهلُل َسِميٌع َعِليٌم

، وإّنما زكاته بدفعأّنه يطهر و ،الداللة على أّن املال الزكوي هو قذارة أو وسخ

املقصود أّن امتثال هذا التكليف ودفع املال سيكون سببًا لنمو املال وبركته، كما 

ومساهمته يف رفع املستوى  ،بامتثاله ألمر اهلل تعاىل ؛ي روحيًاّنه سبب لطهارة املزّكأ
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 املعيشي يف اجملتمع. 

 |صلون بالنيبن إهانة واضحة لعاّمة الناس الذين ال يّتإّنه تعبري يتضمَّثانيًا:  

أن ُيهني شخصًا واحدًا أو  |حيث إّن ما ُيدفع هلم هو األوساخ! وحاشاه ؛نسبًا

هذا يتنافى مع ف ؛عامة الناس ن إهانًةأن يصدر منه ما يتضّم فضاًل عن، حيتقره

وعصمته، كما ويتنافى مع نصوص القرآن الكريم واملبادئ اإلسالمية  |أخالقه

 وأرسى دعائمها.  ،|اليت جاء بها النيّب

ثم إّن لنا أن نسأل: ملاذا كانت الزكاة أوساخًا؟ أألّنها تؤخذ من أموال الناس  

قد خيتارون دفعها من  آخر أم ألّن أصحابهاإىل  اليت تتداوهلا األيدي وتنتقل من شخٍص

يف  املال الرديء؟ إذا كان السبب هو هذا أو ذاك فمن الواضح أّن هذا املعنى موجوٌد

املأخوذ من فاضل  ،ما مخس أرباح املكاسباخلمس أيضًا، فإّن اخلمس وال سيَّ

ا ُيدفع من املال كما أّنه رمباملؤونة، إّنما يؤخذ من أيدي الناس وما يتداولونه، 

يث قد خيتار البعض دفع اخلمس من رديء أمواهلم، بل إّن اخلمس يف بعض الرديء، ح

صافًا والتصاقًا يكون أكثر اّت ،موارده، كخمس املال احلالل املختلط باحلرام

 |األكرم ية النيّببالشبهة من الزكاة، ما يفرض وفقًا للمنطق املذكور تنزيه ذّر

 تطهريًا هلم عن الشبهات؟!  ؛عنه

 وارتفاع الشبهة عنه.  ،دفع اخلمس هلل تعاىل يوجب طهارته : إّنوإذا قيل 

 بًا إليه موجٌب: إّن هذا بعينه جيري يف الزكاة، فإّن دفعها هلل وتقرُّقلنا 

 لطهارتها. 

الفرق بني اخلمس والزكاة هو أّن الزكاة تؤخذ من الناس  : إّنورمبا يقال 

وأّما اخلمس فُجعل أواًل  ؛أوساخًات يوتعطى مباشرة للفقراء واملساكني، ولذا ُسمِّ

وذوي القربى وذوي  |، ثم ينتقل منه تعاىل إىل الرسول(92)وبالذات بأمجعه هلل تعاىل

ذوي القربى،  ومن َثّم |النتقال الوالية منه تعاىل إىل الرسول ؛احلاجة من بين هاشم

للناس، وفقراء بين هاشم عائلة اهلل، ومن شؤون  فقراء الناس عياٌل»ما يعين أّن 

 . (30)«اإلمامة واحلكومة اإلسالمية

إذا كان املطهِّر للخمس هو إضافته هلل تعاىل ـ وهي إضافة  إّنه: ويالحظ عليه 

وما كان  ،حقيقي يف اخلمس ألّن اهلل تعاىل ليس له نصيٌب ؛تشريفية، كما هو معلوم
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من أحناء  فإنها أيضًا ُتضاف إليه سبحانه بنحٍو ؛كذلكـ فالزكاة  |له فهو لرسوله

ما كان  سواٌء ،بل إّن املال بأمجعه هو مال اهلل .«اهلل حّق»ر عنها بـ عبَّولذا ُي ،اإلضافة

قال تعاىل:  .يف احلقوق الشرعية أو كان مااًل شخصيًا ميلكه أصحابه منه داخاًل

أّن  (31)وقد ورد يف بعض الروايات .(النور: ) ﴾ْمَوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهلِل الَِّذي آَتاُك﴿

ْن وقوعها يف يد اهلل تعاىل فليُك .الصدقة تقع يف يد اهلل قبل أن تقع يف يدي السائل

فلماذا ُيكره دفعها إىل  .موجبًا لطهارتها ونزاهتها، كما هو احلال يف اخلمس

م، وهو تنزيه بين هاشم عن أوساخ اهلامشيني، وُتعلَّل الكراهة بنفس التعليل املتقّد

 الناس؟! 

 

متييز بين هاشم وختصيصهم  هم على شبهة أّن: وقد رّد بعُضاملالحظة الثالثة

باخلمس دون سواهم هو خالف مبادئ اإلسالم وروح املساواة اليت أشاعها بني خمتلف 

عريف يقبله  وعائلته أمٌرإكرام الرجل يف عشريته »الشرائح والشعوب والقوميات بأّن 

مانع من أن  احرتامًا له، فأّي ّدوأقربائه ُيَع |ية الرسولواحرتام ذّر .روح االجتماع

من امليزانية املوضوعة إلدارة احلكومة اإلسالمية من جهة  ختصيص شيء هلمجيب 

وهذا ميز )مائز( دنيوي، وإاّل فإّن  .أّنهم من أغصان شجرة النبوة واحلكومة اإلهلية

 . (39)«أكرم الناس عند اهلل أتقاهم

 ة اعتبارات: لعّد ؛ولكّن هذا الدفاع غري مقنع

إّن اإلكرام املشار إليه إّنما يكون مألوفًا لو صدر من الناس مببادرات اًل: أّو

نفسه، فيفرض على  رَّ ذلك النيّبأّما أن ُيق ؛|احرتامًا منهم وتقديرًا لنبيهم ؛فردية

بل  .وختصيصهم مببالغ مالية ضخمة، فهذا ما ال يفهمه العقالء ،يتهأتباعه إكرام ذّر

قد نادى  |ما إذا كان هذا النيب، وال سيَّا رأوا فيه ما يوجب القدح والذّمرمب

 ؛|كما أّنه .بإسقاط كّل أشكال التمايز والتفاضل على أساس عشائري أو عرقي

سوى املودة يف القربى، وليس  وطبقًا ملا عّلمه اهلل تعاىل، مل يطلب على الرسالة أجرًا

 (. )الشورى:  ﴾ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى﴿ :دفع األموال إليهم

، بل إّنه ُيعطى |بذرية النيب ب الفرض ـ ال خيتّصْسإّن اخلمس ـ َحثانيًا: 
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 يية أبي طالب واحلارث وأبمبا يف ذلك نسل العباس وذريته، وكذا ذّر ،هامشّي لكّل

والذي تألفه احلياة االجتماعية والعقالئية هو  .مع أعقابهم إىل يوم القيامة ،(33)هلب

يته وأقربائه، أّما مع تعاقب األبناء واألحفاد إكرام الرجل يف األقربني من أهل بيته وذّر

ا فهذا ليس مّم ،ة قرابة ظاهرة بينهمحبيث ال تعود مّث ،وتواليهم إىل عشرات اجلدود

 يراعيه العقالء يف تعاملهم مع األشخاص. 

يف بنيه فهذا يقتضي تعميم  |إذا كان الغرض هو إكرام النيبثالثًا: 

أفهل  .فهؤالء كلهم أبناؤه وعائلته وأهله ؛بناإلكرام ألبناء البنت، كما أبناء اال

وال يكون دفع اخلمس  ،|تكرميًا لرسول اهلل «امشياهل»يكون دفع اخلمس البن 

؟! هذا مع العلم |جت من غري هامشي تكرميًا لرسول اهللتزّو ْنممَّ «اهلامشية»البن 

 ؛وليس من أبنائه الذكور ،÷ما هي من ابنته الزهراءبأمجعها إّن |ية النيبأّن ذّر

يته أبناء االبن من ذّربختصيص اخلمس  ، فلماذا يتّموا صغارًاوّفألًن هؤالء قد ُت

 يف املسألة؟!  (34)كما هو الرأي املشهور ،وأقاربه

وتأمني احتياجاتهم،  وأقاربه يكون بسّد |ية النيبم ذّراكرإإّن رابعًا: 

ميزانية  ما يعادل، أي هلم نصف اخلمس يصخصتوال يكون ب ،مستلزماتهم الضرورية

 هذه األموال؟!  ماذا يفعلون بكّل .بأكملها دولٍة

آخر هلذا التفاضل  : ورمبا ُيذكر منوذٌجتنيحرمة اجلمع بني الفاطمّي ـ

للرجل املسلم أن  وهو احلكم الذي أفتى به بعض الفقهاء يف أّنه ال حيّل ،التشريعي

استنادًا إىل ما جاء يف بعض  ؛واحد يف آٍن ÷جيمع بني زوجتني من ولد فاطمة الزهراء

بسنده إىل بعض أصحاب اإلمام ما رواه الشيخ الطوسي  :الروايات، من قبيل

إّن  ؛÷ألحٍد أن جيمع بني ثنتني من ولد فاطمة ال حيّل»ه يقول: قال: ِّمعُت ×الصادق

 . (35)«: يبلغها؟ قال: إي واهللقلُت .عليها ذلك يبلغها فيشّق

 ،(33)كالشيخ يوسف البحراني ،وقد أفتى بعض أعالم املدرسة األخبارية 

م اجلمع بني الفاطميتني، بل حكم ببطالن العقد على مبضمون هذه الروايات، فحرَّ

بينما ذهب مشهور الفقهاء إىل جواز  ؛وقال بعضهم باحلرمة دون البطالن ؛الثانية

 . (31)على كراهية وإْن ،اجلمع

ائنا فقهمن  معروفًا عند أحٍدومل ُيعّد قواًل شائعًا  والقول حبرمة اجلمع وإْن 
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د أّنه ال يزال ُيرخي بظالله يف بعض األوساط اإلسالمية ْيرين واملعاصرين، َبتأخِّامل

خوة ـ اإلبعض ـ كما نقل لنا  ففي البحرين ـ مثاًل ـ ال يزال معظم املؤمنني .الشيعية

ة إذا تني، وأّن على الرجل أن يستأذن زوجته العلوّييعتقدون بعدم جواز اجلمع بني العلوّي

ورمبا كان هذا االعتقاد شائعًا يف غري  .أخرى غري علوية عليها امرأًةدخل أراد أن ُي

 البحرين أيضًا. 

صل تّت واألخرى ؛صل بسند الروايةتّت إحداهماولنا إزاء هذا الرأي وقفتان: 

 بداللتها: 

 &أّن السيد اخلوئية، إاّل وصفها البعض بالصّح إّن الرواية وإْنالوقفة األوىل: 

وعليه فال تصلح الرواية دلياًل »وأضاف:  ،(35)هاْيكال طريَقرماها بالضعف يف 

ة السنن ال بأس بناًء على التسامح يف أدّل ،نعم .فضاًل عن البطالن واحلرمة ،للكراهة

من  ض هلذه املسألة أحٌده مل يتعرَّد ما ذكرناه أّنومّما يؤيِّ .جبعلها دلياًل للكراهة

 . (32)«أصحابنا قبل صاحب احلدائق

 ؛على حرمة اجلمع املذكور ت الرواية سندًا فهي ال تدّللو صحَّالوقفة الثانية: 

ًا على السيدة ني شاّقتإّن كون الزواج بالثانية أو اجلمع بني الفاطمّياًل: أّو وذلك

يقول  .من اإليذاء الذي هو احملرَّم ة أعّمألّن املشّق ؛على احلرمة ال يدّل ÷الزهراء

يف  ـ ظاهٌر ×مع أّن تعليله ـ أي اإلمام»الفقيه الكبري السيد كاظم اليزدي: 

: |ى يدخل يف قولهحّت ،هلا ًا عليها إيذاٌءمطلق كونه شاّق م أّنإذ ال نسّل ؛الكراهة

 . (40)««ن آذاها فقد آذانيَم»

معنى للتعليل بكونه  كان حرامًا فأيُّلو تني بني الفاطمّيمع أّن اجلمع »ثانيًا:  

 |وعلى رسوله تعاىل ًا على اهلل؟ وِلَم ال يكون شاّق÷ًا على خصوص فاطمةشاّق

 . (41)«؟!^من األئمة على أحٍدو

بنة فاطمة غري منحصرة يف بنات ذكور أوالدها، بل بنات بناتها امع أّن »: ثالثًا

مل يكن هلا  ونسلهم بنٌت. فال يكاد يوجد يف بالد املسلمني .إىل يوم القيامة داخلة.

. ما (49)«.إذ حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب.. ؛ب إىل فاطمة نسبًا أو رضاعًاَسَن

 أفراٌد ملوارد جواز اجلمع إاّل َقمًا مل يْبحمرَّتني بني الفاطمّييعين أنه لو كان اجلمع 

 قليلة. 



 |

 117 االجتهاد والتجديد

 .على الكراهة وعدم احلرمة أّن يف الرواية قرينٌة (43)ويرى بعض الفقهاءرابعًا: 

وذلك حبسب الطينة  ؛بعد املوت ÷على فاطمة أّنه يشّق» ×والقرينة هي تعليله

 . (44)«البشرية يف النساء

وليس  ،هذا التوجيه فإّنه ينفي الكراهية أيضًا : إّنه لو صّحونالحظ على ذلك

)وهي السيدة  ة البشرية لدى املرأةّلِبة الناجتة عن اجِلألّن املشّق ؛احلرمة فقط

وذلك كما  .جعلها مصدرًا الستنباط احلكم الشرعي يف املقام( ال يصّح ÷الزهراء

ال من  ،بهاهو احلال يف سائر املوارد اليت َيْكَرُه فيها املعصوم بعض األشياء أو يتجّن

ته، فيكون املورد خارجًا عن نطاق األحكام بل من موقع بشرّي ،موقعه التشريعي

 . (45)ال خصوص احلرمة أو اإللزام ،ةالتكليفية اخلمس

ألّن الكالم ـ حبسب الفرض ـ ليس  ؛إشكال أصل التوجيه حملُّ هذا ولكّن 

وهي يف دار الدنيا للجمع بني البنتني من نسلها، ليأتي  ÷عن كراهية الزهراء

ومن  .احلديث عن الكراهية البشرية، وإّنما الكالم عن كراهيتها ذلك بعد املوت

ر يتحّر ،مقتدر ويف مقام صدق عند مليٍك ،خمتلفة بعد املوت يف نشأٍة ÷املعلوم أّنها

 نفعاالت البشرية. ـ على األرجح ـ من أسر العواطف واال فيها اإلنسان

وهو أّن اخلرب ، آخر وقد ُيستشكل يف حرمة اجلمع املشار إليها بوجٍهخامسًا: 

َفانِكُحوا َما َطاَب ﴿أّنه خمالف لقوله تعاىل:  كان صحيحًا، إاّل الوارد يف ذلك وإْن

لو متاشينا مع املبنى املشهور القائل و .(النساء: ) ﴾َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع

ألّن  ؛ّن التخصيص يف املقام يصعب إثباتهفإ جبواز ختصيص الكتاب خبرب الواحد

من خالل الكتاب الكريم، وقد استقّرت عليه  ثابٌتـ وهو جواز اجلمع ـ احلكم العام 

فلو كان هذا  .سرية املسلمني وجرى عليه عملهم منذ صدر اإلسالم وإىل يومنا هذا

 لكان الالزم أن يتّم ÷عدا بنات الزهراء ْنًا مَباحلكم، وهو جواز اجلمع، خاّص

ألّن املسألة حمل  ؛^واألئمة من أهل البيت |التأكيد عليه مرارًا يف حديث النيب

إّن هذا إْن دّل على شيء فإّنما  ؟!احلاجة إليه ابتالء عام، فكيف ُيرتك البيان يف حمّل

 ة هذا االستثناء. يدّل على عدم صّح

 هذا هو النموذج الثالث لـ :ـ ترجيح اهلامشي على غريه يف إمامة الصالة

وقد أفتى بذلك بعض  .خاصًاني امتيازًا اليت متنح اهلامشّي «األحكام التشريعية»



  

 االجتهاد والتجديد 118

وذكروا أيضًا أّن اهلامشي اجلامع لشرائط مجاعة »ق النراقي: يقول احملّق .الفقهاء

 ؛|ية النيبوألّن فيه إكرام ذّر ؛لفتوى العظماء ؛وهو كذلك .ىل من غريهْوالصالة َأ

 . (43)«موهموال تتقدَّ ،قدِّموا قريشًا»وملا روي من قوله: 

 ؛وتربير هذا احلكم ،النراقي أّن هذه الوجوه ال تصلح لإلفتاء وقد أدرك الشيخ 

ذلك املقام للمساحمة جيرب ما يف هذه  وحتّمل»لذا أردف قائاًل:  .لضعفها وعدم متاميتها

 ، مشريًا بذلك إىل قاعدة التسامح يف أدلة السنن. (41)«الوجوه من الضعف

رين. وأّما ئنا املتأخِّة، كما ثبت ذلك عند فقهالكّن هذه القاعدة غري تاّم 

مل »فقد اعرتض عليه الشهيد األول بأنه حديث  «موهمقدَّتوال ت ،موا قريشًاقدِّ»حديث: 

أو مسندًا بطريق غري معلوم من قول  ،إاّل ما روي مرساًل ،نره مذكورًا يف األخبار

 . (45)«|النيّب

فإّنها خالية من  ؛نظر الشهيد إىل مصادر الشيعة احلديثية والظاهر أّن حمّط 

 .^ة من أهل البيتم على األئّمورد النهي عن التقدُّ ،أجل .بشأن قريشكهذا حديث 

وال  ،موا منه ومن أوصيائه بعدهفسلوه وتعلَّ»: ×بشأن أمري املؤمنني |وي عنهفقد ُر

 . (42)«معهم واحلّق فإّنهم مع احلّق ؛وال َتَخلَّفوا عنهم ،موهموال تتقدَّ ،ُتَعلِّموهم

 يف بعض مصادرهم «ًاقريش مواقدِّ»ّنة فقد ورد احلديث املذكور الس عندوأما  

 .(50)احلديثية

ولكّن املظنون قويًا أّن هذا احلديث وأمثاله هو من األحاديث املوضوعة يف 

سياق النزاع احلاصل يف أمر اخلالفة بني املهاجرين واألنصار بعد وفاة رسول 

األنصار عن اخلالفة وتقديم املهاجرين، باالستناد إىل ريد تربير إبعاد حيث أ، |اهلل

 واهلل العامل.  .مثل هذه األخبار والروايات

 

 مسلسل التمايز ليصل إىل اجلانب االجتماعي، مكرِّسًا بذلك حالًة ويستمّر

جتعل األشراف يف مستوى أعلى وأرفع من  ،بني األشراف وبني سائر الناس ةطبقّي

م من متايز تكويين س هذا التمايز االجتماعي ـ باإلضافة إىل ما تقدَّويتأّس .غريهم

 ها: وتشريعي مزعوم ـ على بعض التعاليم، وأهّم
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االحرتام  معيار زون على غريهم من الناس يفيتميَّ |إّن ذرية النيباًل: أّو

قّية أو العلمّية م لفضيلته الدينية أو اخُلُلحرَتر وُيقدَّاإلنسان ُيفإذا كان مطلق  .والتقدير

تتعّطل  ،خاّص يف تفضيله معياٌر ىعتبارات العقالئية فإّن اهلامشي ُيراعأو لغريها من اال

نًا حِسُم ،لنسبه موُيحرَت فهو ُيقدَّر .سبمة، وهو معيار النَّد أمامه املعايري املتقّدأو تتجّم

 دت على أّن احملسنحيث إّنها أّك ،اتعليه بعض املروّي ْتوهذا ما نصَّ .كان أو مسيئًا

م احرتامًا وإكرامًا لرسول كَرإلحسانه، واملسيء ُي مُيكَر |ية النيبمن ذّر

والطاحلون  ؛. الصاحلون هلل تعاىل.أحّبوا أوالدي.»: |. ففي احلديث عنه|اهلل

 . (51)«لي

 . (59)«أكرم أوالدي فقد أكرمين ْنَم»: |آخر عنه ويف حديٍث

يف أصحاب الكبائر من  املقام احملمود شفعُت إذا ُقمُت»: |عنه ويف حديٍث

 . (53)«ييتآذى ذّر ْنَم يف ال تشفعُت ،واهلِل .عين اهلل فيهمأميت، فيشفِّ

العالمة حممد إِّماعيل املازندراني  :منهمو ،وقد نّظر هلذا الرأي بعض العلماء 

ة امتياز الذرّي»د على ، حيث أكَّ&السيد عبد الرزاق املقّرمو، (54)هـ(اخلاجوئي)

 |ية الرسولحلصوهلم على هذا العنوان، أعين كونهم ذّر ؛على سائر املسلمني

 . (55)«رين عنهسواء كانوا سائرين على منهاج مشرِّفهم األعظم أو متأخِّ ،مطلقًا

على متايزهم االجتماعي هو احلديث عن نفي  والنموذج األكثر داللًةثانيًا: 

ى لو ج اهلامشية لغري اهلامشي، حّتزوَّوانطالقًا من ذلك فال ُت .الكفؤ هلم يف الزواج

ليس هامشيًا ال يكون كفؤًا  ْنألّن َم ؛كان قرشيًا، فضاًل عن غريه من الناس

وهذا التمايز ـ كما غريه ـ يتّم التنظري  .اًل لالقرتان بهافال يكون مؤهَّ ،للهامشية

وقد أفتت به بعض املذاهب اإلسالمية،  .سناده ببعض النصوص الروائيةإو ،الشرعي له

ّنة حول الكفاءة سيد سابق يف فقه السشيخ يقول ال .بل ُنسب ذلك إىل مجهور الفقهاء

جمي ال يكون فاألع .فاء لبعض..ْكفاء لبعض، وقريش بعضهم َأْكفالعرب َأ»بالنسب: 

ومل خيتلف »إىل أن يقول:  ،«للقرشية ؤًاللعربية، والعربي ال يكون كف ًاكفؤ

الشافعية وال احلنفية يف اعتبار الكفاءة بالنسب على مبدأ النحو املذكور، ولكّنهم 

أّما  ؛للهامشية ؤن أّن القرشي كفْوفاألحناف يَر ؛نييف التفاضل بني القرشّي اختلفوا

 . (53)«.لبّية..الشافعية فإّن الصحيح من مذهبهم أّن القرشي ليس كفؤًا للهامشية واملّط
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ّن الرضائية )ذرية أ»: «تاريخ قم»عن كتاب  &يوقد نقل الشيخ عباس القّم 

×اإلمام الرضا
وكان لإلمام موسى  .لعدم الكفؤ هلم ؛( مل ُيزوِّجوا بناتهم(51)

وقد  .وكان هذا سائرًا يف بناتهم .ج إحداهّنمل تتزوَّ ،إحدى وعشرون بنتًا ×الكاظم

، َنْجقرى يف املدينة على أخواته وبناته الالتي مل يتزوَّ ×الرضا أوقف حممد بن علّي

 . (55)«وكان يرسل نصيب الرضائية من منافع هذه القرى من املدينة إىل قم

 ل املالحظات التالية: ويف تقييم هذه التعاليم نسّج 

 

إّن الروايات املشار إليها هي ضعيفة السند، وال ميكن التعويل املالحظة األوىل: 

ومييزهم على  ،|ًا لذرية النيبر إسالمي يعطي استثناًء خاّصعليها يف تقديم تصّو

ف يف ولو أّن الروايات املذكورة كانت صحيحة للزم التوقُّ .سواهم من الناس ْنَم

للسبب عينه، أعين منافاة هذا االستثناء الوارد فيها للمبادئ اإلسالمية العامة  ؛شأنها

أشكال التمييز  اليت ترفض كّل ،املستفادة من الكتاب الكريم وصحيح السنة

 واقع طبقي.  أو تكريس أّي ،العنصري

شكال واملصادفة مع خرج بعض هذه الروايات عن دائرة اإلة تفسري ُيأجل، مّث

ة ية هم األئّمالتفسري هو أّن املراد بالذّرهذا و .إلسالمية املشار إليهااملبادئ ا

وجعلها أجر للرسالة، فإّن حمبة هؤالء  ،تهم ومودتهمالذين أوجب هلم حمّب ،املعصومون

وال يكرس  ،باعهم والسري على هديهمد الّتهِّرسالي ُيم وإكرامهم واحرتامهم هو حبٌّ

إذا أريد األخذ بإطالق الروايات يف الدعوة إىل تفضيل وأّما  .واقعًا طبقيًا مبغوضًا

وبصرف النظر عن أعماهلم ، |يتههم ذّرحملض أّن ؛سواهم ْنعلى َم |يتهذّر

 |يف صدورها عن النيب ، وُيشّكٍلذه الدعوة ال ختلو من تأمُّوسلوكهم وعلمهم، فه

ألّنها ختتزن شيئًا من العنصرية، كما أّنها قد تساهم يف تكريس  ؛^ةأو عن األئّم

 اتوالرواي .ُيعّتد به ّن مثل هذا االستثناء ال يستند إىل دليٍلوخالصة القول: إ .واقع طبقي

مة ـ فضاًل عن ضعف سندها ـ فإّنها تتنافى واملعايري اليت أرسى القرآن الكريم املتقّد

وإّنما  .ب منهاَسالنَّليس و .ة يف التفاضل بني الناسدعائمها، حيث وضع أسسًا جديد

 .مت اإلشارة إليها تقّدهناك معيار العلم والتقى واجلهاد يف سبيل اهلل، وحنو ذلك مّم



 |
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ب معيارًا َسدت على رفض اعتماد النَّوسريته قد أكَّ |ة النيبوهكذا فإّن سّن

ه أبا أّنه يف الوقت الذي يعادي عمَّ |األكرم رأينا يف سرية النيب اوهلذ. للتفاضل

ويعتربه من أهل  ،ب إليه سلمان الفارسي ويدنيه منهُيقرِّبسبب كفره وجحوده،  ؛هلب

نسب اإلسالم يتقّدم على  واضح وصريح أّن ، يف إعالٍن(52)«ا أهل البيتسلمان مّن» :بيته

يف  ^أهل البيتة د عليه أئّموهذا املفهوم قد أّك .األنساب األخرى نسب الدم وكّل

: ×من ذلك ما ُيروى عن اإلمام الصادق. و^ة عنهماألحاديث املتضافرة املروّي

ة ويف بعض األحاديث املروّي. (30)«إلي من والدتي منه أحبُّ ×والييت ألمري املؤمنني»

 . (31)«ال يأتيين الناس بأعماهلم وتأتوني بأنسابكم ،يا بين هاشم»: |عنه

أفهل نستطيع القول: إّن اإلسالم يأمرنا بضرورة احرتام الشخص املنتسب إىل  

ه ومل يلتزم نهج جّد ،ى لو احنرف عن احلّقحّت ،وتقديره وإكرامه |يتهذّر

وجاهر بارتكاب  ،وعاث فيها قتاًل وترويعًا ،، فأفسد يف األرض|املصطفى

 املعاصي؟! 

ملنكر مبختلف املراتب املذكورة ثم أال يلزمنا أن ننهى مثل هذا الشخص عن ا

إىل حماسبته  ،أو القسوة عليه يف الكالم ،من العبوس يف وجهه، للنهي عن املنكر

أّن ذلك خالف  م أحٌدوهل يتوّه ؟!عليه إذا فعل ما يستوجب ذلك أو إقامة احلّد،وتعزيره

 التكريم والتقدير؟! 

ًا منه لرسول حّب ؛م أو غريهعفوّية من املسل انطلق مببادرٍة التكريملو أّن  ،أجل 

 ألجل عنٍي»على قاعدة  وجريًا ،×أو ألمري املؤمنني ÷أو للسيدة الزهراء |اهلل

ب باعتباره َسدون أن يتّم جتاوز احلدود الشرعية، أو ُيتعاطى مع النَّ ،«ألف عني تكرم

وبصرف النظر عن االعتقاد والسلوك، فقد يكون ذلك مفهومًا  ،ذاته فضيلة يف حّد

 الكالم.  نا على ذلك يف مستهّلْهرًا، كما نبَّمربَّو

 

إّن الروايات املشار إليها ساهمت يف خلق مناٍخ غري صحي، ال املالحظة الثانية: 

ب، بل جلهة مساهمتها يف حماصرة ْسمن الطبقية املرفوضة فَح جلهة تكريس نوٍع

والتحذير من  ،ألّن املبالغة يف تفضيلهم ؛االجتماعيما يشبه العزل  يف |ية النيبذّر
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سًا لدى البعض وخوفًا من أّنه يف حال رمبا خلقت توجُّ ،هممغبة إيذائهم أو التقصري حبّق

ى له القيام بواجب احرتامهم أو إيفائهم حقوقهم، ولذا فإّن خمالطته هلم لن يتسّن

ى العالمة املازندراني الدعوة وقد تبّن .من اإلساءة إليهم األجدى هو االبتعاد عنهم، خوفًا

: &يقول .خشية التقصري يف أداء حقوقهم ؛الصرحية إىل اجتنابهم وترك خمالطتهم

زوجة غري  «السيدة»ة إذا كانت وخاّص ،واألمر يف معاشرتهم وخمالطتهم مشكٌل»

اشرة ـ من أي املع ـال يلزم إيذاؤها كأّنها  ة العمر على وجٍهفإّن معاشرتها مّد ؛«السيد»

 ،دة قّطجت سّيبرت ملا تزّودلت من أمري ما استبوإّني واهلل لو استق .املمتنعات عادًة

 . (39)«رحيم واهلل غفوٌر ،وقع ما وقع ولكْن

فالبعد عنهم، كما هو املأمور به، وترك اختالطهم، كما هو »: &ويقول

فإّن  ؛مقت اجلميعن اختالطهم مع متهم قلبًا أدنى إىل الصواب عنه، مع حمّب منهّي

تهم قلبًا ولسانًا، مرنا من حمّبمقتهم، صاحلني كانوا أم طاحلني، ينايف ما ُأ

ومن هنا تراهم  .د واحملّبةْعىل الُبْوفاأَل .|لرسول اهلل ؛الصاحلني منهم والطاحلني

 د حمّبة. ْع، أي الُب(33)««دوري ودوسيت» :يقولون بالفارسية

عن اإلمام  رأيه هذا إىل حديٍث مروّي مة املازندراني يفويستند العاّل

خالطتهم َمَقتَّ  فإّنك إْن ؛أحدًا من العلويني ال ختالطّن»ه: ، وهذا نّص×الصادق

 . (34)«حمبتك من بعيد ْنأحبَّهم بقلبك، ولتُك اجلميع، ولكْن

ب، بل ألّن ْسال لضعفه سندًا فَح ؛هذا احلديث ال ميكن التعويل عليه ولكّن

 جتماعي حبّقي إىل فرض نوٍع من احلصار والعزل االاشتمل عليه سيؤّداملضمون الذي 

ي إىل عكس املطلوب، ونقع ما يؤّد ،وهذا سوف يؤذيهم ويؤملهم ،|ية النيبذّر

 ا أريد الفرار منه. بالتالي مّم

مما ورد يف بعض  |أن نفهم الدعوة إىل إكرام أوالده دَّويف ضوء ذلك ال ُب

 . (35)«أكرم أوالدي فقد أكرمين ْنَم» :|ة عنهالروايات املروّي

 

ما يرتبط مبوضوع الكفاءة يف الزواج فإّن املعيار فيها هو  يفة: لثاملالحظة الثا

قال رسول  .ب وال الغنى وال العشرية وال غري ذلك من اعتباراتَسق والدين، ال النَّاخُلُل
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ال َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي ْن ِإ﴿ ،جوهودينه فزوِّ قهُلترضون ُخ ْنإذا جاءكم َم»: |اهلل

. إّن التفاضل باألنساب أو األموال أو األوالد هو (33)«(األنفال: ) ﴾اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي

م اجلاهلية وتقاليدها، فرتاه َيجاهدًا على حتطيم ِق |وقد عمل النيب ،ة جاهليةّنُس

 . (31)زيد بن حارثةزّوج زينب بنت جحش من مواله 

واعترب أّن كفاءة  ،قد ألغى كّل االمتيازات املصطنعة |هوهكذا فإّن

ب له َسالفقري الذي ال َح ذاكـ  ج جويربج، وذلك عندما زوَّااإلسالم هي األساس يف الزو

فعن  .معروفة حبسبها ونسبها ومجاهلا وهي امرأٌةـ من الذلفاء  ـ غري اإلسالم بَسوال َن

قال له: جويرب، أتى رسول ُي ،إّن رجاًل كان من أهل اليمامة»: ×أبي جعفر الباقر

وكان رجاًل قصريًا دميمًا حمتاجًا  .فأسلم وحسن إسالمه ،منتجعًا لإلسالم |اهلل

نظر إىل جويرب ذات  |قال ـ: وإّن رسول اهلل وكان من قباح السودان ـ إىل أْن ،عاريًا

 ،فعففت بها فرجك جت امرأًةفقال له: يا جويرب، لو تزوَّ ،ليهيوم برمحٍة له ورّقة ع

 ْنّمي، َمبأبي أنت وأوأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويرب: يا رسول اهلل، 

امرأة ترغب يّف؟  ب وال مال وال مجال، فأيَُّسب وال َنَسما من َح ،يرغُب يّف؟ فواهلِل

كان يف اجلاهلية  ْنقد وضع باإلسالم َم: يا جويرب، إّن اهلل |فقال له رسول اهلل

كان يف اجلاهلية  ْنكان وضيعًا، وأعّز باإلسالم َم ْنشريفًا، وشّرف باإلسالم َم

ذلياًل، وأذهب باإلسالم ما كان من خنوة اجلاهلية وتفاخرها بعشايرها وباسق 

من  ،أبيضهم وأسودهم وقرشّيهم وعربّيهم وعجمّيهم ،فالناس اليوم كّلهم .أنسابها

وما أعلم  .وإّن أحبَّ الناس إىل اهلل أطوعهم له وأتقاهم .آدم، وإّن آدم خلقه اهلل من طني

ثّم  .كان أتقى هلل منك وأطوع ْنإاّل مَل ،يا جويرب ألحٍد من املسلمني عليك اليوم فضاًل

ه: ل ْلبًا فيهم، فُقَسفإّنه من أشرف بين بياضة َح ؛قال: انطلق يا جويرب إىل زياد بن لبيد

إىل آخر .جويربًا بنتك الذلفاء.. ْجإليك، وهو يقول لك: زوِّ |إّني رسوُل رسول اهلل

يا »: |، فقال له|والذي جاء فيه أّنه زّوجه إّياها بعدما راجع النيّب ـ احلديث

ْجه يا زياد، وال فزوِّ .املسلمة ؤاملؤمنة، واملسلم كف ؤواملؤمن كف ،زياد، جويرب مؤمٌن

 . (35)«ـ ترغب عنه

 ،العملي للمبادئ اليت نادى بها |آخر على جتسيده ويف سريته العملّية مثاٌل 

 ،لب من املقداد بن األسودضباعة بنت الزبري بن عبد املّط |جوذلك عندما زوَّ
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 . (32)«ضع املناكحإّني إمنا أردت أن تّت»: |مت يف ذلك بنو هاشم، فقالفتكلَّ

ج املقداد بن زوَّ |رسول اهلل إّن»: ×أخرى عن أبي عبد اهلل ويف روايٍة 

ضع املناكح، جها لتّتما زّواألسود ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب، ثم قال: إّن

وكان الزبري أخا  .أكرمكم عند اهلل أتقاكم ، ولتعلموا أّن|ولتتأسوا برسول اهلل

 . (10)«هماعبد اهلل وأبي طالب ألبيهما وأّم

رضوان اهلل )ة ينب وأم كلثوم ورقّيزبناته  |ج رسول اهللوهكذا فقد زوَّ 

 ني، بل هم من عشائر أخرى. ليسوا هامشيِّ من رجاٍل( عليهنَّ

باعتبار  ؛ربائبه ودعوى أّنهّن ،|عن رسول اهلل تهنَّوحماولة البعض نفي بنّو 

 مرفوضة وقوٌل أو فالن، هي حماولٌة ج بناته من فالٍنما كان ليزوِّ |أّن النيب

 ،وقيام الدليل املوثوق على خالفه ،ال بسبب افتقاده إىل الدليل املعترب ،ضعيف

إىل  نةإساءًة بيِّـ من حيث ال يشعر القائل به ـ ن ، بل ألّن القول املذكور يتضمَّ(11)بْسفَح

 ،عامل به مع بناتهمل مع بنات اآلخرين مبا ال يتره إنسانًا يتعاإذ يصوِّ ؛|رسول اهلل

فهو  .يف عهدته وحتت رعايته ما حيّبه أو يريده لبناته هنَّ ْنلألخريات ممَّ وال حيّب

 يرضى لربائبه أزواجًا ال يرضى بهم لبناته! 

 

 ؛جوا بناتهمم من أّن الرضوّية مل يزوِّإّن ما نقل عن تاريخ ُقة: لرابعاملالحظة ا

للسبب  ؛منهّن واحدٍة ج أيُّمل تتزوَّ ×لعدم الكفؤ هلن، وأّن بنات اإلمام الكاظم

 !ومل تذكره سائر املصادر بالرغم من غرابته ،ًامستغرب حّق نفسه، هو أمٌر

م من أّن اإلسالم حّطم الطبقّية بسبب منافاته ملا تقّد ؛وال يسعنا التصديق بذلك

 من احلّث على ^واألئمة |ـ ملا ورد عن النيب ومنافاته ـ أيضًا ؛على هذا الصعيد

 .(19)التأخري يف قطفهّن يفسدهّن ،ألّنهن مبنزلة الثمار ؛الزواج وعدم تأخري زواج البنات

ألّن الكفاءة املعتربة يف الزواج هي  ؛فهو مرفوض وأّما احلديث عن عدم الكفؤ هلّن

كيف  .يةولو كانوا أقلِّ ،رون دومًاق والدين متوفُِّلوأصحاب اخُل ،قُلكفاءة الدين واخُل

 جهّنثم زوَّمن املسلمني،  مل يكونوا من رجاٍل يف اجلاهلية بناته |النيبج وقد زّو

ج عى أّن ذلك ـ أي عدم تزوُُّيّد وأغرب ما يف األمر أن !!بعد اإلسالم من بعض املسلمني



 |
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هذا ناهيك عن أّن كتاب  !!^جارية يف بنات األئمة ًةكان ُسّناهلامشية من غريها ـ 

 . (13)مل يثبت اعتباره «تاريخ قم»

 

ج قد ُتوِّ ـ التكويين والتشريعي واالجتماعيـ مة إّن التمايز على املستويات املتقّد 

أو دعين أقول: إّن التمايز الظاهري  .وهو التمايز الظاهري ،بنوٍع آخر من أنواع التمايز

فئة من  إذ إّن أيَّ ؛مةًا للتمايزات املتقّدوالشكلي اآلتي رمبا كان انعكاسًا طبيعّي

ويف امتيازاتها القانونية  ،الناس تشعر أّنها خمتلفة عن اآلخرين يف تكوينها

ويف طبقتها االجتماعية، فمن الطبيعي أن حتاول إبراز هذا التمايز  ،والتشريعية

 .والتعبري عنه من خالل ألقابها وأوصافها ومظهرها

 وحنن نرصد هذا التمايز الظاهري يف جمالني: 

 

 ْنَم فكّل .|ية النيبنحت لذّر: جمال األوصاف واأللقاب اليت ُماجملال األول

ستخدم هذ الوصف يف وال ُي .«الشريف»أو  «السيد»طلق عليه وصف ُي |ينتسب إليه

 ية. أوساطنا يف خماطبة اآلخرين من غري الذّر

 ،كتسب بالوراثةوال ُت ،مع أّن السيادة ال ُتنال بالوالدة .هذا هو الشائع واملتداول 

يقول اإلمام  .واالجتهاد، وكذا الشرف ب باجلّدكتَسيف ميزان العقل والدين، وإّنما ُت

خساسة، أو  ين من أن أظنَّ بذي عدٍمْمواعِص»يف بعض أدعيته:  ×زين العابدين

 . (14)«ته عبادتكأعزَّ ْنوالعزيز َم ،فته طاعتكشرَّ ْنفإّن الشريف َم ؛فضاًل بصاحب ثروٍة

وإطالقه على ذرية  «الشريف»ر الستخدام وصف مفهوم ومرّب ة توجيٌهمّث، أجل 

، وهو أن يكون املقصود به اإلشارة إىل شرافة النسب وطهارته |النيب األكرم

 فالكثريون يلتقون معهم إىل حدٍّ؛ «السادة»رًا على ْكب، إاّل أّن هذا لن يكون ِحْسفَح

 ب وشرافته. َسكبري يف كرامة النَّ

نا ال جند كبري غضاضة يف د التوصيف فإّنولو أّن األمر اقتصر على جمرَّ 

 ،|ية النيب األكرمأو حنوه لإلشارة به إىل ذّر «السيد»األمر، أعين استخدام وصف 

ستخدم يف خمتلف أيامنا وُيطلق يف كيف وحنن نالحظ أّن هذا الوصف صار ُي
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د أّن ْيَب !!عن احرتام اآلخرين وتقديرهم األدبيات الرِّمية والسياسية وحنوها، كتعبرٍي

 «األمري»من قبيل:  ،ها يف املقام هي أّن األلقاب واألوصاف التبجيليةلاملالحظة اليت نسّج

 ،لوعندما تدخل يف التدا ،واليت يتوارثها األبناء عن اآلباء ،«الشيخ»أو  «البيك»أو 

وتغدو عالمة فارقة وخاصة بفئٍة من الناس الذين يرثون هذه األوصاف، فإّنها سوف 

ستعالء عند بعض هؤالء، من اال يف تكريس حالٍة ال شعورّي تساهم ولو بشكٍل

 ! ومن«دًاسّي»لد ه ُود أّنسواه، جملرَّ ْنًة على َمفيشعر الواحد منهم بأّن ذلك يعطيه أولوّي

يا »م كثريًا إذا مل ختاطبه بكلمة ينزعج ويتربَّ «السادة»نا نالحظ أّن بعض فإّن هنا

حرتام والتبجيل، على غاية اال ولو كان مجياًل وداالًّ ،لْقَت عليه وصفًا آخروأط، «دسّي

درك إىل تصحيح هذا اخلطأ الذي وقعت اوقد يب .مثاًل «يا حاج فالن» :كما لو ناديته

إىل أبعد من  «السادة»ًا! ورمبا ذهب بعض حاّج ولسُت ،«دأنا سّي»فيه، فيقول لك: 

لتصبح جزءًا من  ،على أوراقه وأوراق أبنائه الثبوتية «السيد»ذلك، فأثبت كلمة 

 اِّمهم! 

 

خاص،  بلوٍن «السيد»فقد مّت متييز  .جمال اللباس واملظهراجملال الثاني: 

واملتعارف واملتوارث يف هذا اجملال هو استخدام  .زه عن غريهفارقة متيِّ ُيشّكل عالمًة

 واعتمادهم أحد لونني يف لباسهم:  «السادة»

خضراء على  األخضر، حيث كان بعض السادة وال يزال يضع شارًة اللون ـ

 ه. ْيشااًل أخضر على منكَب «السيد»، ورمبا وضع «الطربوش»العمامة أو فوق 
مني من وشائع إىل يومنا هذا عند املعمَّ اللون األسود، كما هو معهوٌد ـ

 . |ما نسل الرسول األكرمني، وال سيَّاهلامشّي

 نا نقول: فإّن وتعليقًا على مسألة التمايز الظاهري على صعيد اللون اخلاّص

ال أساس  بهذا اللون أو ذاك هو ـ على األرجح ـ تقليٌد «السيد»: إّن ختصيص اًلأّو

مل يكونوا  ،يتهموذّر ^ة من أهل البيتوكذا األئّم ،|فرسول اهلل ؛له من الدين

 ،وأخرى سوداء ،بيضاء كان له عمامٌة |فرسول اهلل .خاّص يِّزون أنفسهم بلباٍسمي

ففي احلديث أّنه مّلا خرج اإلمام  .من ولده ^وهكذا األئمة .وأخرى خضراء
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، واصفًا «بيضاء من قطن م بعمامٍةوتعمَّ»إىل صالة العيد يف خراسان اغتسل  ×الرضا

×وأمري املؤمنني |هذه اهليئة بأّنها هيئة رسول اهلل
(15) . 

 ًا بعمامٍةباستحباب خروج اإلمام إىل صالة العيد معتّم (13)وقد أفتى الفقهاء

 . (11)عند بعضهم استنادًا إىل الرواية املذكورة، وهي معتربٌة ؛بيضاء

أّن  ىبعمامة بيضاء، حيث ُيحك قد اعتّم ×وهكذا جند أّن أمري املؤمنني 

فقال ابن  ؟×عن أمري املؤمنني &معاوية بن أبي سفيان سأل عبد اهلل بن عباس

 .ما رأيُت رئيسًا جمربًا يوزن به ،واهلِل .عقمت النساء أن يأتني مبثله ،هيهات»عباس: 

ها على ْيوقد أرخى طرَف ،بيضاء تربق ني وعلى رأسه عمامٌةولقد رأيته يف بعض أيام صّف

 . (15)«..صدره وظهره.

كما يف ، #يف وصف عمامة اإلمام املهديوبياض لون العمامة قد ورد أيضًا  

على رأسه عمامة بيضاء »أّن  ْتاليت نصَّ ،^ةرواية اللوح املشتمل على أِّماء األئّم

 . (12)«الشمستظّله من 

رؤوس املالئكة الذين ُأرسلوا أّنه كانت على  ×ويف الرواية عن اإلمام الباقر 

 . (50)«العمائم البيض»بدٍر لنصرة املؤمنني  يوم

فقد  .^واألئمة |يف املقابل نالحظ اعتماد ألوان أخرى يف عمائم النيبو 

سوداء يف تزويج مًا بعمامة ه كان معمَّوي أّنعمامة سوداء، حيث ُر |كان للنيب

ودخل مكة يوم الفتح وعليه  .مًا بعمامة محراءمعمَّ |وعند الزفاف كان .خدجية

 . (51)سوداء عمامٌة

فعن زيد بن  .سوداء م بعمامٍةتعمَّ ×ويف بعض الروايات أّن أمري املؤمنني 

وهكذا جند  .(59)«..سوداء. بعمامٍة بذي قار وهو معتمٌّ ×عليًا شهدُت»صوحان قال: 

^ةع يف لون العمامة عند سائر األئّمالتنّو
(53) . 

 زمنية، ثم اعتمدوه لفرتٍة وقد .: إّن اللون األسود هو شعار العباسينيثانيًا

عمل على تغيري اللون األسود  ْنويبدو أّن أّول َم .اعتمدوا بعد ذلك اللون األخضر

ويف هذه »هـ: يقول الطربي يف حوادث سنة  .واستبداله باألخضر هو املأمون العباسي

بن احلسني بن علي بن  بن موسى بن جعفر بن حممد بن علّي ة جعل املأمون علّيالسن

 ،|اه الرضا من آل حممدعهد املسلمني واخلليفة من بعده، وِّمَّ أبي طالب ولّي
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 . (54)«وأمر بطرح السواد ولبس ثياب اخلضرة، وكتب بذلك إىل اآلفاق

 ْنيرتديه َم خاّص ون كلوٍناسّيسه العّبوالظاهر أّن اللون األخضر مل يكرِّ 

اسيًا أو هامشيًا فقط، دون سائر الناس، بل كان شعارًا هلم ولدولتهم، كان عّب

كما أّنه )أي اللون األخضر( مل ُيعتمد  .اد واجلندوَّـ باإلضافة إليهم ـ الُق فكان يرتديه

ويف غري  ،س، وإّنما كان معتمدًا يف القباء )العباءة(يف خصوص العمامة أو القالن

اللباس أيضًا، كاألعالم والرايات. ينقل الطربي يف حوادث العام املذكور أّن احلسن 

كتابًا ُيعلمه أّن أمري املؤمنني املأمون قد »بن سهل بعث إىل عيسى بن حممد يف بغداد 

اه الرضا من آل ه ِّّموأّن .،عهده من بعده.. بن موسى بن جعفر ولّي جعل علّي

ويأمره أن يأمر َمْن  .وأمره بطرح لباس الثياب السود ولبس ثياب اخلضرة.. ،|حممد

وأن يأخذهم بلبس اخلضرة يف ، اد وبين هاشم بالبيعة لهأصحابه واجلند والقوَّ ِقَبَله من

 . (55)«..بذلك. ويأخذ أهل بغداد مجيعًا، أقبيتهم وقالنسهم وأعالمهم

 ْنز اهلامشيني عمَّة متّيشارًة خاّص لون األخضرخاذ الما يبدو فإّن اّت يفثالثًا:  

 ،ونقل شيخنا الشهاب»يقول يف مغين احملتاج:  .ًار جّدمتأخِّ سواهم قد حدث يف زمٍن

يف سنة ثالث وسبعني وستمائة أمر »يف كتابه أنباء العمران:  ،عن ابن حجر العسقالني

 فُفعلأن ميتازوا عن الناس بعصائب خضر على العمائم،  األشرافالسلطان شعبان 

 : &ويف ذلك يقول أبو عبد اهلل بن جابر األندلسي .ذلك مبصر والشام وغريهما

 جعلــــــــــــوا آلل الرســــــــــــول عالمــــــــــــةً   
 

ــأنُ   ــة شـــــ ــ إّن العالمـــــ ــمل ُي ْنَمـــــ  ِرَهْشـــــ
 

ــوُر ــّو نـــــ ــوههمالنبـــــ ــريم وجـــــ  ة يف كـــــ
 

 .(53)«ِرضراز األخين الشريف عن الطِّْغُي 
 

ية باللباس األخضر جاء يف سياق ويظهر من ابن حجر أّن اختصاص الذّر

يقول  .وحرصًا على عدم التالعب به ،|االهتمام بالنسب الشريف للرسول األكرم

ٌة على هذا النسب الشريف كون له غريأحد أن ي وينبغي لكّل»يف الصواعق احملرقة: 

 |ومل تزل أنساب أهل البيت النبوي .حبّق إاّل أحٌد |ى ال ينتسب إليهحّت ،بطهضو

عيها زون حمفوظة عن أن يّدبوطًة على تطاول األيام، وأحسابهم اليت بها يتمّيضم

وَمْن يعتين حبفظ  ،بتصحيحها يف كّل زماٍن وقد أهلم اهلل َمْن يقومال واللئام، اجلّه

وقع االصطالح  ومن َثّملبيني، خصوصًا أنساب الطالبيني واملّط، تفاصيلها يف كّل أوان
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كالعباسيني  ،ية الطاهرة ببين فاطمة من بني ذوي الشرفعلى اختصاص الذّر

 . (51)«إظهارًا ملزيد شرفهم ؛بلبس األخضر ،واجلعافرة

 

وغريهم من الناس إىل عامل  |ية النيبالتمايز والتفاضل بني ذّر وميتّد

 .مصريًا خمتلفًا عن مصري سائر الناس |د من نسل الرسولاآلخرة، ليكون للمتوّل

وليس ، ًاًا فشّرشّر خريًا فخريًا، وإْن بون على أساس أعماهلم، إْنحاَسفكل الناس ُي

َوَمْن  *َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَره ﴿قال تعاىل:  .مت أيديهمهلم من شفيع إاّل ما قدَّ

فإّن نسبهم الشريف  |أّما ذرية النيب(، ـ  الزلزلة: ) ﴾َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َيَره

 ففي اخلرب املروّي .يشفع هلم يوم القيامة ولو بدون عمل، ولذا فهم ال يدخلون النار أبدًا

ّلف بعض أوقد  .(55)«يتها على النارم اهلل ذّرفرجها فحرَّ ْتَنإّن فاطمة أحَص»: |عنه

 .(52)«سند السعادات يف حسن خامتة السادات»عنوانها  ،العلماء رسالة يف هذا املضمون

 كيف ميكن تفسري ذلك أو فهمه طبقًا ملوازين العدل اإلهلي؟!  ولكْن

رته على أساس أّن اهلل سبحانه ميّن على وفسَّ ،اتبّررت ذلك بعض املروّي 

لتوبة، فال تأتيه املنّية إاّل لقه قبل موته ويوّف ،|ية الرسولمن ذّر العاصي أو الضاّل

ففي احلديث عن اإلمام  .رًا من الذنوب وآثارها وتبعاتهاويكون طاهرًا مطهَّ

ليس  ،اًلْهَم»، وقال: ×، فانتهرهأّن بعض جلسائه قد تناول زيد بن علّي ×الصادق

ه السعادة ا إاّل وتدركمّن نفٌس ْتإّنه مل مُت .بسبيل خري لكم أن تدخلوا فيما بيننا إاّل

 . (20)«: وما فواق ناقة؟ قال: حالبها، قال: قلُتولو بفواق ناقٍة ،خترج نفسه أنقبل 

تام بأّن  ا على يقنٍيكّن : إّننا وإْناًلأّووتعليقًا على هذا التربير أو التفسري نقول:  

تامة أيضًا بأّن ألطافه  أّننا على ثقٍة دْيَب، ّدَعحصى وال ُتوعطاياه ال ُت ،ّدَحلطف اهلل ال ُي

، وإّنما حيكمها قانون وال ُتمنح اعتباطًا ،عطى عبثًاوعطاياه ال ُت ،ال تكون جزافًا

سواء كان  ،ومن املعلوم أّنه ليس بني اهلل وبني أحد من خلقه قرابة .احلكمة والعدالة

ى له أن يتسّن ْن األمر أّن َمكّل ما يف .ية الفاسدين األشقياءية األنبياء أو من ذّرمن ذّر

 ؛ية األنبياء فإّن قابليته للهداية تكون أكثر من غريه بطبيعة احلاليكون من ذّر

له،  ة حمرزٌةدون أن يعين ذلك أّن اجلّنر الرتبية الصاحلة، وتوّفمبقتضى قانون الوراثة، 

َواَل َأَماِنيِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل َلْيَس ِبَأَماِنيُِّكْم ﴿: قال تعاىل .مٌة عليهأو أّن النار حمّر



  

 االجتهاد والتجديد 111

 *َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَره ﴿من قائل:  قال عزَّو ،(النساء ) ﴾ُسوءًا ُيْجَز ِبِه

وكذا غريها من  ،تااآلي ذهوه .(ـ  الزلزلة: ) ﴾َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َيَره

 .ستثناء ينايف عدله وحكمتهألّن اال ؛ستثناءال يقبل اال ث عن قانون عاّمتتحّد ،اآليات

ـ مثاًل ـ للمحاكمة يف يوم  حضار شخصنيإ أتراه ينسجم مع عدل اهلل تعاىل أن يتّم

نفسه وهما يف املستوى ، واآلخر ليس من نسله ؛|أحدهما من نسل الرسول ؛القيامة

ويكون  ،هماقِّحبهلي تقامة، ويصدر احلكم اإلاالس من الكفر أو االحنراف عن خّط

الستحقاقه العذاب،  ؛النار |إىل النيب ال ينتسب ْنعلى النحو التالي: إدخال َم

لألول أن  ال يصّحَوَأبًا؟! َسه ينتسب إىل رسول اهلل َنسوى أّن ة ال لشيٍءوإدخال اآلخر اجلّن

وال عمل، فِلَم أدخلته اجلنة  يف إمياٍنين ْقإّن فالنًا العلوي مل يُف ،يعرتض قائاًل: يا رّب

إدخال  ل أن يتّمُيعَق هل :أخرى، وهي ك طرح السؤال بكيفيٍةميكنووأدخلتين النار؟! 

 |مل يكن له شرف االنتساب إىل النيب ْنشخصني إىل اجلّنة: أحدهما ـ وهو َم

 ْنـ وهو َم واآلخر ؛الشريعة قاه واستقامته على خّطبيولوجيًا ـ يدخلها بعمله وجهده وُت

 أترى أّن هذا ينسجم مع عدل اهلل تعاىل؟!  ؟!بهَسانتسب إليه كذلك ـ يدخلها بَن

إّن هذا الذي حيكم به العقل حتكم به النصوص الكثرية الواردة عن ثانيًا: 

ال تأتيين  ،يا بين هاشم»: |ففي احلديث عنه .^واألئمة من أهل البيت |النيب

يف آخر هذا احلديث يف  وقد جاءت إضافٌة .(21)«الناس بأعماهلم وتأتوني بأنسابكم

: |وعنه .(29)«غين عنكم من اهلل شيئًافأقول: ال ُأ»: |وهي قوله ،بعض املصادر

 . (23)«ع به نسُبهَمْن أبطأ به عمُله مل ُيسِر»

 ،×وهو نوح ،من أنبياء اهلل تعاىل نيبٍّ ثنا القرآن الكريم عن أّن ابَنوقد حدَّ

 هالكومل تشفع له قرابته من نوح يف النجاة من  ،ة الكفربن ـ على مّلقد مات ـ أي اال

َوِهَي َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه  ﴿قال تعاىل:  .اآلخرةعذاب الدنيا و

َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه َفَقاَل َربِّ ... َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَن َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكْب

َقاَل َيا ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن  *ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمنَي 

َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َفاَل َتْسَأْلِني َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنِّي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمْن 

، بشيٍء ×بأبيه النيّبة (، فلم يشفع له رمحه وصلته النسبّيـ  ود: ه) ﴾اْلَجاِهِلنَي

 . يف نار اجلحيمه بل أرداه عمُل
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أبا هلب هو من  |نبينا األكرم حممد اهلل يف كتابه عن أّن عمَّ ثناكما حّد 

 (. )املسد:  ﴾َسَيْصَلى َنارًا َذاَت َلَهٍب﴿ :أهل النار

عًا من ْدليسوا ِب |نا حممدوأبناء نبّي .هذه حال قرابة بعض األنبياء السابقني 

مع أّنه على طبق قاعدة العدل ومقتضى  ،وهذا .أوالد األنبياء يف هذا القانون

، من ^دت عليه بعض الروايات الواردة عن األئمة من أهل البيتاحلكمة، فقد أكَّ

 ، يقول الراوي: كنُت×يف عيون أخبار الرضا ×ما روي عن اإلمام الرضا :قبيل

وزيد بن موسى )أخو اإلمام(  ،يف جملسه ×خبراسان مع علي بن موسى الرضا

وحنن! وأبو  ،ويقول: حنن ،قد أقبل على مجاعة يف اجمللس يفتخر عليهم ،حاضر

 ،فقال: يا زيد ،حيدِّثهم، فسمع مقالة زيد، فالتفت إليه على قوٍم مقبٌل ×احلسن

يتها على النار! م اهلل ذّرفرجها فحرَّ ْتَنإّن فاطمة أحَص»أغّرك قول ناقلي الكوفة: 

فأّما أن يكون موسى بن  ؛ةوولد بطنها خاّصللحسن واحلسني  ما ذاك إاّل ،فواهلِل

ثم جتيئان يوم القيامة سواء،  يطيع اهلل ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنَت ×جعفر

سننا ِكْفالن ْحُمكان يقول: ِل ×بن احلسني إّن علّي .منه وجلَّ ألنت أعّز على اهلل عزَّ

 . (24)«وملسيئنا ضعفان من العذاب ؛من األجر

ألّنها أخبار  ؛م ال يسعنا األخذ بالروايات املنافية لذلكضوء ما تقّد : ويفثالثًا 

كما ال تصلح  .ستناد إليها يف مقابل حكم العقلعتماد عليها واالآحاد ال تصلح لال

على  ،ألّن لسانها آٍب عن التقييد والتخصيص ؛لتخصيص املطلقات القرآنية املشار إليه

وال  .وهذا بصرف النظر عن كون تلك الروايات ضعيفة السند .تعبري األصوليني حدِّ

ها ولو أّن .نن يف هذا املقام الذي ال عالقة له بالعمل والسلوكة السُّجمال للتسامح يف أدّل

ها مع ذلك ال تنفع إلثبات هذا التمايز األخروي سندًا ومل جند هلا معارضًا فإّن ْتصحَّ

 وهي ال تنهض بإثبات القضايا العقدية.  ،ألّنها أخبار آحاد ؛|ية النيبلذّر
م اهلل ذريتها على فرجها فحرَّ ْتإّن فاطمة أحصَن»صل حبديث ما يّت : أما يفرابعًا

وولد  ’باحلسن واحلسني بأّنه خمتصٌّ ×فقد أجاب عنه اإلمام الرضا «النار

وإاّل فلو أريد محل احلديث على  .÷ية الزهراءًا يف ذّرخاصة، وليس عاّم ÷بطنها

األمر الذي يفرض علينا رّد  .منافيًا ملنطق العدل اإلهلي إطالقه لكان دون أدنى شّك

، وأّنه نظري األخبار اليت بأّنه موضوٌع (25)قني من علمائنابل قد صّرح بعض احملقِّ .اخلرب
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د به القرآن الكريم وضعها بنو إسرائيل حول أّنهم أبناء اهلل وأحباؤه، وهو ما ندَّ

َوَقاَلْت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناُء اهلِل َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل ﴿ورفضه رفضًا قاطعًا، قال تعاىل: 

 َفِلَم ُيَعذُِّبُكْم ِبُذُنوِبُكْم َبْل َأْنُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوهلِل

 (. )املائدة:  ﴾ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوِإَلْيِه اْلَمِصرُي

م من منافاته ل مالحظة أخرى على اخلرب، ُتضاف إىل ما تقّدعلى أّن لنا أن نسجِّ

 ـيتها على النار واملالحظة هي أّن حتريم ذّر .لقواعد العدل ومنطق القرآن الكريم

ة فرجها، فإحصانها لفرجها هو عّل ْتاخلرب ـ إّنما هو بسبب أّنها أحصَنب منطوق َسحَب

حتريم ذريتها على النار، ومبا أّن العّلة املنصوصة تعمِّم احلكم إىل مجيع موارد 

وال يبقى  ،حتصن فرجها امرأٍة ية كّلم بتحريم النار على ذّروجودها فالالزم أن ُيحَك

كما هو  ،وهذه النتيجة ال ميكن االلتزام بها .خصوصية يف ذلك ÷دة الزهراءللسّي

 واضح.

 

 

 الهوامش
                                           

»»

 



 |

 111 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

 

»

 

 

»|»

 
 

 



  

 االجتهاد والتجديد 111

                                                                                                       

»

»

 

»

»

 

 



 |

 111 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

 

»

» 

 
××

××

^^

×

 

×

 

×

×

×

×

×



  

 االجتهاد والتجديد 116

                                                                                                       

»

 

 
|

|»

 

|÷

 

×

|

».

 
× 

 

 
^

 ».



 |

 117 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

 
 

 

×

 

 

× 
×

  



 

 

 

 

 ةالربا وآثاره االقتصادّي
 

 

والسنة  ،هلا القرآن الكريمأّو ؛م يف مجيع مصادر الشريعة اإلسالميةالربا حمّر

وهدد وتوعد  ،رة للقرآن، ولعن اهلل ورسوله املتعامل بالرباالنبوية اليت هي مفّس

وقد  .( :البقرة) ﴾ َوَرُسوِلِهَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن اهلِلْأَف﴿: املتعاملني به باخلسران يف اآلخرة

 قليله وكثريه.  ،أمجع املسلمون كغريهم على حتريم الربا بأنواعه
ولذلك تأتي القاعدة: إن  .ط األغنياء على الفقراءن للربا آثاره السيئة بتسّلإو

وكذلك  .هبإفساد النظام االقتصادي كّل وهي كفيلٌة ،االنتظار هي صنعة املرابي

فشى بينهم األثرة تتاجملتمع الذي يتعامل بالربا  أّنيف اجتماعيًا ال خيتلف اثنان 

أن يرجو من هذه املساعدة فائدة، ويكون  إاّل بعضًا يساعد بعضهم فال ،واألنانية

وهو على حساب  ،لغين يغتنم هذا لالستثمار والتَموُّفال .وفقري ؛غيّن :نياجملتمع فريق

 .ك، ويكون بالتالي التحارب والتشابكالفقري، فيكون اجملتمع غري متعاون ومتفّك

بالزيادة  وذلكيف هذا التعامل على الناحية االقتصادية،  أن يكون هناك تأثرٌي دَّوال ُب

ة مل ى مبهنة املرابي، وهي آفة عاّموهذا ما يسّم .على أمواله اليت يأخذها املرابي فائدًة

 من جمتمعات العامل.  جمتمٍع ّيأها يسلم منها ومن شّر
لطريق الذي ال وسيلة لتحصيل املال عن ا ألنه يعّد إاّل ،م الرباإن اإلسالم مل حيرِّ
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 ،ص دائم حباجة احملتاجنيوال لألفراد، وجيعل صاحب املال يف ترّب ،خري فيه للمجتمع

وهو يف أثناء ذلك حيمل  .ه إىل جمتمعهءق انتمادون عمل حيّق ،يستغلها يف زيادة ماله

 .اليت هي من خصائص اإلنسان ،قلبًا خاليًا من الشعور بالرمحة ومعاني الرب والعطف

يأكل فيهم  ،وحني جاء اإلسالم وجد قلوب الناس فارغة من مشاعر الرمحة والتعاون

أنه ذو مال، وال ذنب  هم فقريهم، وال فضل للغين إاّلغنّي قويهم ضعيفهم، ويستغّل

خذ أصحاب األموال واّت .له سبل الكسب والثراء يِّئللفقري سوى أن ظروف حياته مل ته

وبذلك انتشرت املادية  .هلم وتكديسها من دماء احملتاجنيلزيادة أموا من الربا وسيلًة

يطمع  وجعلت أفرادها أشبه حبيوان الغاب، الغيّن ،قت اإلنسانيةالطاغية اليت مّز

 . فيفرتس الفقري، والفقري حيقد فيعتدي على الغيّن
، مة األعمال اليت قام بها اإلسالم القضاء على منابع الشّرومن هنا كان يف مقّد

ة احلواجز اليت باعدت بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، وقطعت وشائج القربى وإزال

ه ة بني الناس، وتنمية املشاعر اإلنسانية يف اجملتمع اإلنساني الذي تظّلوصالت األخّو

 م اإلسالم الربا. ومن هنا حرَّ .معاني الرب والتعاون والرتاحم والتكافل
ر املبادئ دين الوحيد الذي قّراإلسالم احلنيف هو ال أخرى فإّن ومن جهٍة

جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية والتشريعية  األساسية اليت تشمل كّل

 والسياسية. 
ما فيها من  ل العليا بكّلُثمن الفضائل وامُل وهو يف جوهره املنبع األصيل لكثرٍي

 وخري ونبل.  إشراٍق
ره فليس كما يتصّوومن هنا  .لكل حضارة ومدنية وهو كذلك املصدر املشّع

 ،بل له يف كل ناحية من نواحيها رأٌي ثاقب ال خيطئ ،عن احلياة اجلاهلون به مبعزٍل

ب ديين، أو عاطفة دينية، من تعصُّ وليس هذا القول بدافٍع .ونور ساطع ال يغيب

اليت  ،دها واقع األمة اإلسالميةها احلقيقة الواضحة اليت أثبتها التاريخ، وأّكولكّن

 قادت ركب احلياة الناهضة يف عصورها الزاهرة. 
قوله تعاىل:  :نكتفي بآيتني منها ،يف حترميه ،ة آيات حول الرباوهناك عّد

 َوَذُروا َما الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَلَيا َأيَُّها ﴿و ؛(البقرة: ) ﴾اَبالرِّ َمرََّحَو َعْيالَب اهلُل لََّحَأَو﴿

 َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن اهلِلْأا َفَفِإْن َلْم َتْفَعُلو *َبِقَي ِمْن الرَِّبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِننَي 
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 (. ـ  : البقرة) ﴾وُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَنُؤَفَلُكْم ُر
 

 

 

زاده  وتقول: أربا الرجل ماله إذا .تقول: ربا املال أي زاد ومنا .(1)هو الزيادة مطلقًا

َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج ﴿وقال تعاىل:  .ومنَّاه بالربا

واالرتفاع زيادة على  فإن العلّو ؛وذلك معنى الزيادة .أي علت وارتفعت ،( :احلّج) ﴾َبِهيٍج

 أي أكثر عددًا. ، ( :النحل) ﴾َأْن َتُكوَن ُأمٌَّة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة﴿: وقال تعاىل .األرض
 

 

 ن الربا هو الزيادة من غري عوض. إ
الربا هو بيع املثلني بأزيد منه من »ي يف تذكرة الفقهاء: احلّلمة فه العاّلوعّر

 . (9) «اآلخر

 

 الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَلَيا َأيَُّها ﴿و ؛(البقرة: ) ﴾ اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّباَوَأَحلَّ اهلُل﴿

 َوَرُسوِلِه َذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن اهلِلْأَفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َف *َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرَِّبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِننَي 

 . (ـ  البقرة: ) ﴾وُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَنُؤَوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُر
يف تفسريه هلاتني اآليتني يف مورد بيان حرمة الربا لقد بني السيد الطبطبائي 

 :وهما ،عامة حيث ذكر حبثني حول هذا املوضوع وتأثريه يف حياة االنسان بصورٍة

والتشديد على  ،اآليات مسوقة لتأكيد حرمة الربا»حيث قال:  ،حبث علمي وروائي

منا إو ،التشريعكيف ولسانها غري لسان  .وليست مسوقة للتشريع االبتدائي ،املرابني

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا ﴿الذي يصلح هلذا الشأن قوله تعاىل يف سورة آل عمران: 

تشتمل  ،نعم .(: آل عمران) ﴾ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنفًا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا اهلَلالرَِّبا َأْضَعا

 َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرَِّبا ِإْن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَلَيا َأيَُّها الَِّذيَن ﴿هذه اآليات على مثل قوله: 

السابق  يعلى أن املسلمني ما كانوا ينتهون عن النه وسياق اآلية يدّل .﴾ُكنُتْم ُمْؤِمِننَي
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عن ذلك،  فأمرهم اهلل بالكّف ،عن الربا، بل كانوا يتداولونها بينهم بعض التداول

 ة املدينني من الربا. وترك ما للغرماء يف ذّم
وهي  ،قوله تعاىل يف سورة الروم يم على ما يف سورة آل عمران من النهوقد تقّد

َزَكاٍة   َوَما آَتْيُتْم ِمْناِس َفال َيْرُبو ِعْنَد اهلِلَوَما آَتْيُتْم ِمْن ِربًا ِلَيْرُبَو ِفي َأْمَواِل النَّ﴿مكية: 

ن الربا كان أومن هنا يظهر  .(: الروم) ﴾ َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْضِعُفوَنوَن َوْجَه اهلِلُتِريُد

عنه يف سورة  يحتى مت أمر النه ،عنه من أوائل عهد رسول اهلل قبل اهلجرة مرغوبًا أمرًا

م سياقها على تقّد أمره يف سورة البقرة بهذه اآليات السبع اليت يدّل ثم اشتّد .آل عمران

 ن هذه اآليات إمنا نزلت بعد سورة آل عمران. أومن هنا يظهر  .عليها ينزول النه
 يءد مبثله يف شد اهلل سبحانه يف هذه اآليات يف أمر الربا مبا مل يشدِّوقد شّد

ما أو .فإن التشديد فيه يضاهي تشديد الربا ؛ي أعداء الدينيف توّل إاّل ،من فروع الدين

فإن حلن القول يف  ،د القول فيهاوشدَّ ،أعلن خمالفتها وإْنسائر الكبائر فإن القرآن 

ى الزنا وشرب اخلمر والقمار والظلم، وما هو مرين، حّتحترميها دون ما يف هذين األ

ي أعداء فجميع ذلك دون الربا وتوّل .م اهلل والفسادكقتل النفس اليت حرَّ، أعظم منها

 الدين. 
فراد يف بسط آثارها ى الفرد أو األعّدن تلك املعاصي ال تتأل وليس ذلك إاّل

 ،فعاليف األعمال واأل إىل بعض جهات النفوس، وال حتكم إاّل مة، وال تسري إاّلواملشؤ

ويعفى  ،فإن هلما من سوء التأثري ما ينهدم به بنيان الدين ،خبالف هاتني املعصيتني

ويسقط  ،نسانيةأثره، ويفسد به نظام حياة النوع، ويضرب السرت على الفطرة اإل

 . ًامنسّي حكمها فيصري نسيًا
حيث  ،د يف أمرهماما كان يشدِّ ق جريان التاريخ كتاب اهلل يفوقد صدَّ

سالمية يف مهبط ل إىل أعداء الدين األمم اإليأهبطت املداهنة والتولي والتحاب والتما

، وال وال نفسًا وال عرضًا لغريهم، ال ميلكون مااًل منهوبًا صاروا فيها نهبًا ،من اهللكة

ن هلم فيموتوا، وال يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة وال حياة، فال يؤَذ يستحقون موتًا

 ة الفضائل. احلياة، وهجرهم الدين، وارحتلت عنهم عاّم
ذلك  فجّر ،خار الكنوز وتراكم الثروة والسؤددوحيث ساق أكل الربا إىل اّد

واملعدم  ؛املثري السعيد :اس إىل قسمنيإىل احلروب العاملية العامة، وانقسام الن
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نسانية د اإلفكان بلوى يدكدك اجلبال، ويزلزل األرض، ويهّد ،الشقي، وبان البني

 وا السوأى. ؤباالنهدام، والدنيا باخلراب، ثم كان عاقبة الذين أسا
 بناًء، مستأنفة مجلٌة (البقرة: ) ﴾ اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّباَوَأَحلَّ اهلُل﴿قوله تعاىل: 

. يقال: (قدـ )لوجب تصديرها ب رة باملاضي لو كانت حااًلعلى أن اجلملة الفعلية املصدَّ

ما يفيده أول الكالم من املعنى،  وال يالئم كونها حااًل .وقد ضرب عمرًا ،ني زيٌدءجا

ألفادت أن ختبطهم  قه، فلو كانت حااًلوظرف لتحّق ،لزمان عامله فإن احلال قيٌد

م الربا عليهم، مع أن اهلل البيع وحرَّ منا هو يف حال أحّلإمنا البيع مثل الربا إ :لقوهلم

 .وقبل تشريعهما ،فهم خابطون بعد تشريع هذه احللية واحلرمة ،مر على خالفهاأل

 منا هي مستأنفة. إو ،فاجلملة ليست حالية
أن اآليات من م ائي على ما تقّدوهذه املستأنفة غري متضمنة للتشريع االبتد

َيا َأيَُّها ﴿عليها آية آل عمران:  ظاهرة يف سبق أصل تشريع احلرمة، بل بانية على ما تدّل

 :آل عمران) ﴾ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنفًا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا اهلَلالَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا الرَِّبا َأْضَعا

ال تدل على إنشاء احلكم، بل على ، خل...إ﴾َوَأَحلَّ اهلُل﴿أعين قوله:  ،، فاجلملة(

َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن ﴿ع قوله بعدها: وتوطئة لتفّر ،سابق خبار عن حكماإل

 هذا ما ينساق إليه ظاهر اآلية الشريفة.  .خلإ...﴾َربِِّه
ِإنََّما ﴿بطال قوهلم: إل مسوٌق ﴾َوَحرََّم الرَِّباَوَأَحلَّ اهلُل اْلَبْيَع ﴿قوله:  : إّنوقد قيل

واملعنى لو كان كما يقولون ملا اختلف حكمهما عند أحكم  .﴾اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا

 م اآلخر. وحرَّ ،أحدهما مع أن اهلل أحلَّ ،احلاكمني
 ،ه ال ينطبق على لفظ اآليةيف نفسه لكّن صحيحًا كان استدالاًل ه وإْنّنإ :وفيه

 وليست حبال.  ،حالية خل...إاهلل وأحّل :إنه معنى كون اجلملةف
من حيث إنه ينشر  ،نه ميحق املال ويفنيه تدرجيًاأكذلك الربا من خاصته 

من واحلفظ، ويهيج ، ويفسد األالقسوة واخلسارة، ويورث البغض والعداوة وسوء الظّن

، وتدعو أو تسبيبًا مباشرًة ،أو فعل من قوٍل ْت،وسيلة أمكَن النفوس على االنتقام بأّي

ما وتنفتح بذلك أغلب طرق الفساد وأبواب الزوال على املال، وقّل .إىل التفرق واالختالف

 ه. ة تعّمتصيبه، أو بلّي يسلم املال عن آفٍة
ة امربوطان مماسان حبي ،أعين الصدقة والربا ،مرينن هذين األذلك أل وكّل
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ب احلاجة الضرورية إحساساتهم الباطنية، وقد هاجت بسب .طبقة الفقراء واملعوزين

ما  وا باملقابلة بالغًات للدفاع عن حقوق احلياة نفوسهم املنكوبة املستذلة، وهّمواستعّد

أحسن إليهم بالصنيعة واملعروف بال عوض ـ واحلال هذه ـ وقعت إحساساتهم  ْنإبلغت، ف

عمال أإليهم ب يءأس حسان وحسن النية وأثرت األثر اجلميل، وإْنقابلة باإلاملعلى 

 .وسيلة القسوة واخلشونة وإذهاب املال والعرض والنفس قابلوها باالنتقام والنكاية بأّي

أحد  على ما يذكره كّل ،يسلم من تبعات هذه اهلمم املهلكة أحد من املرابني ماوقّل

من ذهاب أمواهلم وخراب بيوتهم وخسران  ،خبار آكلي الرباأشاهد من  امّم

 مساعيهم. 
ن العلل واألسباب اليت تبنى عليها األمور واحلوادث إ: اًلأّون تعلم أوجيب عليك 

ا إمنا نريد بأفعالنا غاياتها ونتائجها اليت فإّن .االجتماعية أمور أغلبية الوجود والتأثري

ال  ،عنها مسبباتها على األغلب قها، ونوجد عند إرادتها أسبابها اليت ال تنفّكيغلب حتّق

وأما العلل التامة اليت يستحيل انفكاك  .النادر باملعدوم على الدوام، ونلحق الشاّذ

تناوهلا العلوم احلقيقية الباحثة عن ت ،ة بالتكوينمعلوالتها عنها يف الوجود فهي خمتّص

 احلقائق اخلارجية. 
فعال واألعمال ومفاسدها حكام اليت ذكر فيها مصاحل األر يف آيات األوالتدبُّ

 ،ن القرآن يف بناء آثار األعمال على األعمالأا يؤدي إىل السعادة والشقاوة يعطي مّم

كما عليه  ،ويضع الغالب موضع الدائم ،يسلك هذا املسلك ،وبناء األعمال على عللها

 بناء العقالء. 
متماثالن يف  ،مر االجتماعي كاألمر االنفراديواأل ،ن اجملتمع كالفردإ: ًوثانيا

 وموتًا ن للفرد حياة وعمرًاأفكما  .منهما حبسب الوجود ى ما يناسب كالًّاألحوال عل

 فكذلك اجملتمع يف حياته وموته وعمره وأفعاله وآثاره.  وآثارًا وأفعااًل مؤجاًل
َوَما َأْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة ِإالَّ َوَلَها ِكَتاٌب ﴿كقوله تعاىل:  ،وبذلك ينطق القرآن

  .(ـ  : احلجر) ﴾َتْسِبُق ِمْن ُأمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَنَما  * َمْعُلوٌم
ل حنو ل وصف أمر من األمور من الفردية إىل االجتماعية تبّدوعلى هذا لو تبّد

ني هلما نوع من التأثري ة واخلالعة الفردية حال كونهما فردّيبقائه وزواله وأثره. فالعّف

واالجتناب عن  ،نسانإليوجب نفرة الناس عن ا فإن ركوب الفحشاء مثاًل ،يف احلياة
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واجملتمع  ،فرديًا هذا إذا كان أمرًا .وزوال الوثوق بأمانته ،وعن جمالسته الزواج به،

ألنها  ؛عند العامة ذهبت بذلك تلك احملاذير معروفًا وأما إذا صار اجتماعيًا .على خالفه

 ،وقد أذهبه التداول والشياع ،واالستهجان العام للفعلنكار العمومي كانت تبعات اإل

خر املفاسد الطبيعية كانقطاع النسل واألمراض التناسلية واملفاسد األ لكّن

كبطالن األنساب واختالهلا وفساد االنشعابات  ،االجتماعية اليت ال ترضى به الفطرة

ال حمالة. وكذا خيتلف  مرتتبة عليه ،بة على ذلكالقومية والفوائد االجتماعية املرتّت

 ،مع ظهورها يف اجملتمع إذا كان اجتماعيًا ،ما كان فرديًا ظهور اآلثار يف الفرد يف

 . ءمن حيث السرعة والبط
أن حمقه تعاىل للربا يف مقابل إربائه للصدقات خيتلف ال  ذلك علمَت إذا عرفَت

فإنه يهلك صاحبه  ،صكالربا القائم بالشخ ،انفراديًا حمالة بني ما كان الفعل فعاًل

ة تدفع عن ساحة حياته لوجود أسباب وعوامل خاّص ؛ما يسلم منه مراب، وقّلغالبًا

، واملعرتف به دوليًاكالربا الدائر اليوم  ،اجتماعيًا ة، وبني ما كان فعاًلالفناء واملذّل

 الرض ؛فإنه يفقد بعض صفاته الفردية ك،ست عليه البنوالقوانني، وأّس لهووضعت 

 ،وانصراف النفوس عن التفكر يف معائبه ،وتعارف بينها ،مبا شاع فيها تمعاتاجمل

ع الثروة العمومية وتراكمها يف جانب، وحلول الفقر كتجّمـ آثاره الالزمة  لكّن

آخر، وظهور االنفصال والبينونة التامة بني القبيلني:  واحلرمان العمومي يف جانٍب

 .مواملشؤ ّيئر أثره السوسوف يؤثِّ ،عن هذا الربا ّكا ال ينفمّمـ واملعسرين  ؛املوسرين

 ؛به كنا نستبطئه بالنظر الفردي، ورمبا مل نعنِت وهذا النوع من الظهور والربوز وإْن

ن العمر إه معجل بالنظر االجتماعي، فحلاقه من جهة طول األمد بالعدم، لكّنإل

يف نظر الفرد. قال  دهرًا االجتماعي غري العمر الفردي، واليوم االجتماعي رمبا عادل

وهذا اليوم يراد به العصر  .(: آل عمران) ﴾َوِتْلَك اأَليَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس﴿تعاىل: 

على ناس، وطائفة على طائفة، وحكومة على حكومة، وأمة  الذي ظهر فيه ناٌس

الفرد جيب ن يعتنى بشأنها من حيث أسان كما جيب نن سعادة اإلأعلى أمة، وظاهر 

 اجملتمع. واالعتناء بأمرها من حيث النوع 
مل يسكت عنه، بل هو كتاب  وإْن ،وال يف الفرد ،م عن الفرديتكّل والقرآن ال

 ،على سعادة الدنيا وفرده، ومهيمنًا ؛نسان: نوعهعلى سعادة اإل أنزله اهلل تعاىل قيمًا
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 حاضرها وغابرها. 
 

 

اآلية، عن ...﴾اَبالرِّ وَنُلُكْأَي يَنِذالَّ﴿يف قوله تعاىل:  ،ييف تفسري القّم

يريد أحدهم  : ملا أسري بي إىل السماء رأيت قومًا|قال: قال رسول اهلل ×الصادق

هؤالء يا جربائيل؟ قال هؤالء  ْنأن يقوم فال يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: َم

وإذا . طه الشيطان من املّسكما يقوم الذي يتخبَّ ال يقومون إاّل ،الذين يأكلون الربا

متى تقوم  ،ناربَّ :، ويقولونًاوعشّي ًاهم بسبيل آل فرعون: يعرضون على النار غدّو

  ؟الساعة
وكما  ،كما تعيشون متوتون»: |وتصديق لقوله ،برزخي أقول: وهو مثاٌل

  .( 3)«متوتون تبعثون
قال: قال رسول  ،عن أنس ،املنثور أخرج األصبهاني يف ترغيبه ويف الدّر

ال َيُقوُموَن ِإالَّ ﴿يه، ثم قرأ: شّق جيّر يأتي آكل الربا يوم القيامة خمتباًل» :|اهلل

 . (4)«﴾َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمْن اْلَمسِّ
ويف  .ةكثرية من طرق الشيعة وأهل السّن أقول: وقد ورد يف عقاب الربا رواياٌت

 ه. بعضها أنه يعدل سبعني زنية يزنيها املرابي مع أّم
ألبي عبد  اع السابري قال: قلُتويف التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد بّي

فقال: وهل رأيت  ؟ن الربح على املضطر حرامأإن الناس زعموا  ،فداك جعلُت»: ×اهلل

م الربا، اهلل البيع وحرَّ قد أحلَّ ،من ضرورة؟ يا عمر إاّل أو فقريًا اشرتى غنيًا أحدًا

 ،مثلني مبثل، وحنطة حبنطة ،: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهمقلُت .وال ترب ْحفارَب

  .(5)«مثلني مبثل
ال يكون »قال:  ×عن أبي عبد اهلل ،ويف الفقيه بإسناده عن عبيد بن زرارة

  .(3)«يوزنالربا إال فيما يكال أو 
والذي هو مذهب أهل  .ما يقع فيه الربا على أقوال أقول: وقد اختلف يف

ق منها واملسألة فقهية ال يتعلَّ. نه إمنا يكون يف النقدين وما يكال أو يوزنأ ^البيت

 بهذا املقدار.  غرضنا إاّل
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َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة  ﴿يف قوله تعاىل:  ،×عن الصادق ،(1)ويف تفسري العياشي

 اآلية، قال: املوعظة التوبة. ...﴾ىَهَتاْنَف ِمْن َربِِّه
من  ،×عن حممد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي عبد اهلل ،ويف التهذيب

ليس يقبل  :ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ،ى كثر مالهأهل خراسان قد عمل بالربا حّت

ته، فقال عليه قّص فقّص ×فجاء إىل أبي جعفره إىل أصحابه، ى ترّدحّت يٌءمنك ش

َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفانَتَهى ﴿ :وجلَّ خمرجك من كتاب اهلل عزَّ: ×أبو جعفر

 قال: املوعظة التوبة.  ،﴾َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اهلِل
ثم تابوا  كله الناس جبهالٍةأربا  : كّل×عن الصادق ،ويف الكايف والفقيه

ن أوقد عرف  ورث من أبيه مااًل لو أن رجاًل :وقال .فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة

ن إو ؛فليأكله ،فإنه له حالٌل ،قد اختلط يف التجارة بغريه ولكْن ،يف ذلك املال ربا

 الزيادة.  ولريّد ،فليأخذ رأس ماله معروفًا عرف منه شيئًا
واالستخفاف »بعد البيان. قال:  : هي كبريٌة×عن الرضا ،ويف الفقيه والعيون

 . «بذلك دخول يف الكفر
ال »قال:  ؟وهو يرى أنه حالل ،نه سئل عن الرجل يأكل الرباإ :ويف الكايف

  .«وجلَّ فهو باملنزلة اليت قال اهلل عزَّ ، فإذا أصابه متعمدًاى يصيبه متعمدًايضره حّت
 َيْمَحُق اهلُل﴿ل عن قوله تعاىل: ئوقد س ،×عن الصادق ،ويف الكايف والفقيه

 قال: فأّي ؟يأكل الربا يربو ماله ْنرى َمأاآلية، وقيل: قد ...﴾الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدَقاِت

 تاب منه ذهب ماله وافتقر.  وإْن ،ينميحق الدِّ ،من درهم الربا أحمق حمٍق
اعتبار  أعين عدم ،ر احملق باحملق التشريعيأقول: والرواية كما ترى تفسِّ

 من عموم احملق.  وهي ال تنايف ما مّر .وتقابله الصدقة يف شأنه .امللكية والتحريم
با مخسة: آكله يف الرِّ |لعن رسول اهلل»نه قال: أ ×عن علّي ،ويف اجملمع

 .  |عنه املنثور بطرٍق أقول: وروي هذا املعنى يف الدّر .(5)«وموكله وشاهديه وكاتبه

 ّنإال أفقال:  |ة الوداع مع رسول اهللنه شهد حّجإ»وعن عمرو بن األحوص: 

  .( 2)«ال تظلمون وال تظلمون ،، لكم رؤوس أموالكمربا يف اجلاهلية موضوٌع كّل
واملتحصل من روايات اخلاصة والعامة  .أقول: والروايات يف هذه املعاني كثرية

انوا يربونهم يف من الربا كانت لبين املغرية على ثقيف، وك ن اآلية نزلت يف أمواٍلأ
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لوضع ؛ فأبوا التأدية ،سالم طالبوهم ببقايا كانت هلم عليهمإلاجلاهلية، فلما جاء ا

 فنزلت اآلية.  ،|فرفع أمرهم إىل رسول اهلل ،االسالم ذلك
سالم قبل نزول يف اإل ن الربا كان حمرمًاأ ، مند ما قدمناه يف البيانوهذا يؤيِّ

 فال يعبأ ببعض ما .رهد التحريم وتقرِّمنا تؤّكإن هذه أو .للناس نًاومبيَّ ،هذه اآليات

نه قبض ومل يبني أو ،|منا نزلت يف آخر عهد رسول اهللإأن حرمة الربا من وي ُر

عن عمر بن  ،عن ابن جرير وابن مردويه ،املنثور كما يف الدّر، للناس أمر الربا

نه قد مات رسول اهلل ومل إآية الربا، و نه خطب فقال: من آخر القرآن نزواًلأ ،اخلطاب

 وا ما يريبكم إىل ما ال يريبكم. ُعنه لنا، فَديبيِّ
ى شرع ه حّتن اهلل تعاىل مل يقبض نبّيأ ^على أن من مذهب أئمة أهل البيت

 . |هوبني ذلك للناس نبيُّ ،ما حيتاج إليه الناس من أمر دينهم كّل
 

 

ن يأتي مبا يأتي أ اّلإنسان يف حياته لإل ال هّمن أ يف املباحث السابقة م مرارًاتقّد

لرفع حوائجه املادية، فهو يعمل  :وبعبارة أخرى .من أعماله القتناء كماالته الوجودية

فهو مالك لعمله وما عمله )والعمل  .باملادة بوجه، ويرفع به حاجته احليوية متعلقًا عماًل

األثر عند أهل  اورابطة يرتب عليه نسبةهو و ،من الفعل واالنفعال يف هذا الباب أعّم

جائز التصرف  ه ملكًانه خيص ما عمل فيه من املادة لنفسه، ويعّدإأي  ،االجتماع(

 لشخصه، والعقالء من أهل االجتماع جييزون له ذلك. 
ذلك إىل  ان يرفع مجيع حوائجه بعمل نفسه وحده دعألكنه ملا كان ال يسعه 

ى ذلك بعمل غريه وما حازه وملكه غريه بعمله، فأّد ن ينتفع كلٌّأو ،االجتماع التعاوني

نسان يف باب واحد أو يف أبواب معدودة إلذلك بأن يعمل ا واستقّر .إىل املعاوضة بينهم

ما  ثم يأخذ مقدار ما يرفع به حاجته، ويعوض ،وميلك بذلك أشياء ،من أبواب العمل

 وهذا أصل املعاملة واملعاوضة.  .ا ليس عنده من مال الغرييزيد على حاجته مّم
بني األموال واألمتعة من حيث النوع، ومن حيث شدة  ن التاّميغري أن التبا

 فإّن .شكال يف املعاوضةيولد اإل ،احلاجة وضعفها، ومن حيث كثرة الوجود وقلته

كل، واحلمار لغرض احلمل، واملاء لغرض الشرب، واجلوهرة الفاكهة لغرض األ
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هلا أوزان وقيم خمتلفة يف حاجة احلياة، ونسب خمتلفة  ،والتختم مثاًلالثمينة للتقلد 

 .ت احلاجة إىل اعتبار القيمة بوضع الفلوس والدرهم والدينارفمّس، لبعضها إىل بعض

 ،كالذهب مثاًل ،من األمتعة عزيزة الوجود نهم جعلوا شيئًاأوكان األصل يف وضعه 

 من النوع جيعل مقياسًا فكان كالواحد التاّم ،بقية األمتعة والسلعات يرجع إليه أصاًل

فكان الواحد من وجه النقد يقدر به  .كاملثاقيل واملكائيل وغريهما ،فرادهألبقية 

واحد منها بالنسبة  فيتعني به نسبة كّل ،من األمتعة يءش ويقوم به كل ،ةالقيمة العاّم

 ونسبة بعضها إىل بعض.  ،إليه
كواحد الطول من  ،يس لألشياءيآحاد املقانهم لتعميم الفائدة وضعوا إثم 

وحنوه، وعند  الذراع وحنوه، وواحد احلجم وهو الكيل، وواحد الثقل والوزن كاملّن

ن القرياط من األملاس يعدل أربعة من أ نت النسب وارتفع اللبس، وبان مثاًلذلك تعيَّ

رياط من األملاس ن القأوتبني بذلك  ،واملن من دقيق احلنطة عشر دينار واحد ،الدنانري

 وعلى هذا القياس.  ،من دقيق احلنطة مثاًل ًايعدل أربعني مّن
للتسهيل  ؛نفيسة أو رخيصة ،ىعوا يف وضع نقود أخر من أجناس شّتثم توّس

شرحه كتب تعلى ما  ،نز والورق والنوطوكنقود الفضة والنحاس والرب ،والتوسعة

 االقتصاد. 
فراد اج البيع والشراء بأن تعني البعض من األثم افتتح باب الكسب والتجارة بعد رو

البتغاء الربح الذي هو نوع  ؛آخر وشغله بالتعويض وتبديل نوع من املتاع بنوٍع بتخصيص عمله

 . ما يأخذه قبال ما يعطيه من املتاع زيادة يف
مر األ واستقّر .ه لرفع حوائجه يف احلياةْينسان بني يَدمها اإلفهذه أعمال قّد

على أن احلاجة العمومية كأنها عكفت على باب الدرهم والدينار، فكان وجه  أخريًا

ألنه الذي يقدر  ؛نسانمتاع حيتاج إليه اإل القيمة كأنه هو املال كله، وكأنه كّل

ع به ما يريده وحيتاج إليه مما يتمّت كّلعلى احلصول على  ،باحلصول عليه ؛نساناإل

كما يكتسب على سائر السلع  ،عليهفاكتسب  ورمبا جعل سلعًة .يف احلياة

 وهو الصرف.  ،واألمتعة
من متاع  على تبديل متاٍع ن أصل املعاملة واملعاوضة قد استقّرأ وقد ظهر مبا مّر

أو ملسيس احلاجة  ؛كما يف أصل املعاوضة ،ملسيس احلاجة بالبدل منه ؛آخر مغاير له
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هو  ـ أعين املغايرةـ وهذا  .الذي هو زيادة يف املبدل منه من حيث القيمة ،إىل الربح

ا مياثله يف النوع أو مبوأما املعاملة بتبديل السلعة  .األصل الذي يعتمد عليه حياة اجملتمع

فرمبا اعتربه العقالء  ،كقرض املثل باملثل مثاًل ،كان من غري زيادة فإْن ما مياثله مثاًل

وال فساد يرتتب  ،وهو مما يقيم أود االجتماع، ويرفع حاجة احملتاج ،هملسيس احلاجة ب

 هيفلننظر ما  .فذلك هو الربا ،وهي الربح ،ل منهكان مع زيادة يف املبَد وإْن ؛عليه

 نتيجة الربا؟ 

عطاء إكإعطاء عشرة إىل أجل، أو  ،الربا ـ ونعين به تبديل املثل باملثل وزيادة

وما أشبه ذلك ـ إمنا يكون  ،جلاثنيت عشرة عند حلول األخذ أسلعة بعشرة إىل أجل و

بأن يزيد قدر  ،عوازعسار واإلعند اضطرار املشرتي أو املقرتض إىل ما يأخذه باإل

كأن يكتسب ليومه يف أوسط حاله عشرة  ،حاجته على قدر ما يكتسبه من املال

له يف غده  ّنأوالزمه  ،فيقرض العشر الباقي باثين عشر لغٍد ،وهو حيتاج إىل عشرين

فيشرع من هناك معدل معيشته وحياته يف االمنحاق  .مثانية وهو حيتاج إىل عشرين

ويبقى متام ما  ،فنى متام ما يكتسبهيى حّت طوياًل وال يلبث زمانًا ،واالنتقاص

وهو اهلالك وفناء  ،= املال( ـ  يقرتضه، فيطالب بالعشرين وليس له وال واحد )

 ياة. السعي يف احل
ما املرابي فيجتمع عنده العشرة اليت لنفسه والعشرة اليت للمقرتض، وذلك أو

 اّلإوليس  .وخيلو اجلانب اآلخر من املال ،فيجتمع مجيع املالني يف جانٍب .متام العشرين

 ،ي إىل فناء طبقة املعسرينبا يؤّدفالرِّ .لكون الزيادة مأخوذة من غري عوض مالي

ر املثرين من املرابني، وحتكمهم ي ذلك إىل تأّمقة املوسرين، ويؤّدواجنرار املال إىل طب

ملا يف  ؛سونعراضهم ونفوسهم يف سبيل مجيع ما يشتهون ويتهّوأيف أموال الناس و

ىل دفاع أولئك املستخدمني املستذلني عن إنسان من قرحية التعالي واالستخدام، واإل

 .ما يستطيعونه من طرق الدفاع واالنتقام احلياة بكّل ما وقعوا فيه من مّر أنفسهم يف

 نسانية وفناء املدنية. الذي فيه هالك اإل ،وهذا هو اهلرج واملرج وفساد النظام
فما كل مدين  .من ذهاب املال الربوي من رأس فق عليه كثريًاهذا مع ما يّت

 أو يريد ذلك.  ،تراكمت عليه القروض يقدر على أداء ديونه
كالربا  ،ما الذي بني غريهمأو .ول بني األغنياء وأهل العسرةهذا يف الربا املتدا

فأقل  ،جار بهكالربا على القرض واالّت، التجاري الذي جيري عليه أمر البنوك وغريها
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، ويوجب ازدياد إىل املال املوضوع للربا من جانٍب نه يوجب اجنرار املال تدرجيًاأما فيه 

ا هي عليها حبسب الواقع، ووقوع التطاول رؤوس أموال التجارة واقتدارها أزيد مّم

 ،يف ما هو أقوى منه ، وانهضام بعضها يف بعض، وفناء كلٍّكل بعضها بعضًاأبينها و

 .نيعسار، وجيتمع الثروة باحنصارها عند األقّلفال يزال يزيد يف عدد احملتاجني باإل

 . وعاد احملذور الذي ذكرناه آنفًا
ن السبب الوحيد يف شيوع الشيوعية أالباحث يف مباحث االقتصاد  وال يشّك

مهم البارز يف م مرام االشرتاك هو الرتاكم الفاحش يف الثروة عند أفراد، وتقّدوتقّد

وقد كانت  .من أوجب واجباتهمـ وهم األكثرون ـ مزايا احلياة، وحرمان آخرين 

ِّماعهم من ألفاظ املدنية والعدالة أه وا هؤالء الضعفاء مبا قرعوا بالطبقة املقتدرة غّر

نسانية، وكانوا يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوبهم، قوق اإلاحلواحلرية والتساوي يف 

سعدهم يف تنها أويعنون بها معاني هي يف احلقيقة أضداد معانيها، وكانوا حيسبون 

م املطلق مبا حّكتراف واستذالل الطبقة السافلة والتعالي عليهم، والتما يريدونه من اإل

ن صار ما ألكنهم مل يلبثوا دون  ،نها الوسيلة الوحيدة لسعادتهم يف احلياةأشاؤوا، و

حسبوه هلم عليهم، ورجع كيدهم ومكرهم إىل أنفسهم، ومكروا ومكر اهلل واهلل 

واهلل سبحانه أعلم مبا تصري إليه  .خري املاكرين، وكان عاقبة الذين أساؤوا السوأى

ومن مفاسد الربا املشؤومة تسهيله الطريق إىل  .نسانية يف مستقبل أيامهاهذه النشأة اإل

ني يف خمازن البنوك عن اجلريان يف البيع يكنز األموال، وحبس األلوف واملال

تراف، وحرمان آخرين من املشروع الذي ، وجلوس قوم على أريكة البطالة واإلاءوالشر

ة حياته على العمل، فال يعيش بالعمل عّدنسان يف كاء اإلوهو اّت ،تهدي إليه الفطرة

 ترافهم، وال يعيش به آخرون حلرمانهم. إل
 

 

الربا يف القرآن  :وهي ،م هنا حول تفسري اآلية املباركة عرب ثالث نقاطسنتكلَّ

 نسان.على اإل أضرار الرباو ؛وسبب نزول اآلية الكرمية ؛الكريم
 .ة لإلنفاقهذه اآليات يدور الكالم على الربا الذي يقف يف اجلهة املضاّديف و

ألن تعاطي الربا يزيد من  ؛ل هدف اآليات السابقةوالواقع هو أن هذه اآليات تكّم
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واإلنفاق  .ب فقر األكثريةويركز الثروة يف أيدي فئة قليلة، ويسّب ،الفواصل الطبقية

والربا سبب البخل واحلقد والكراهية  ؛سبب طهارة القلوب والنفوس واستقرار اجملتمع

 والدنس. 
يبدو منها أن موضوع الربا قد  ولكْن .هذه اآليات شديدة وصرحية يف منع الربا

 ق إليه. سبق التطّر
ل فبحسب ترتيب نزو. ة ذلكضح لنا صّحفإذا الحظنا تاريخ نزول هذه اآليات تّت

ل مرة هي سورة الروم، وهي السورة القرآن السورة اليت ورد فيها ذكر الربا ألّو

ية إشارة إىل الربا. ة، وال جند يف غريها من السور املّكالثالثون اليت نزلت يف مّك

َوَما ﴿ :ية جاء على شكل نصيحة أخالقيةاحلديث عن الربا يف السورة املّك لكّن

﴾َو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفاَل َيْرُبو ِعْنَد اهلِلآَتْيُتْم ِمْن ِربًا ِلَيْرُب
ن قصريي النظر قد إأي ، (10)

ه ال يزداد عند اهلل. ثم بعد اهلجرة تناول القرآن الربا ن أن الثروة تزداد بالربا، ولكّنْويَر

وهي بالرتتيب: سورة البقرة،  ،يف ثالث سور أخرى من السور اليت نزلت يف املدينة

وسورة آل عمران، وسورة النساء. وعلى الرغم من أن سورة البقرة قد نزلت قبل سورة 

م الربا من سورة آل عمران ـ وهي اليت حترِّ آل عمران فال يستبعد أن تكون اآلية 

حال  واآليات املذكورة أعاله. على كّل ،ـ قد نزلت قبل سورة البقرة صرحيًا حترميًا

كان فيه تعاطي الربا قد راج  الربا نزلت يف وقٍت هذه اآلية وسائر اآليات اليت ختّص

من عوامل احلياة  مهمًا حتى غدا عاماًل ،ة يف مكة واملدينة واجلزيرة العربيةبشّد

لذلك  .من أهم أسباب ضعف الطبقة الكادحة وطغيان األرستقراطية الطبقية، وسببًا

احلروب االجتماعية اليت  القرآن على الربا تعترب من أهّم فإن احلرب اليت أعلنها

 خاضها اإلسالم. 
. هذه اآلية تبني منطق ﴾َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا﴿ :منطق املرابني

هما ميثالن ْيفهم يقولون: ما الفرق بني التجارة والربا؟ ويقصدون أن كَل ،املرابني

َوَأَحلَّ اهلُل ﴿على ذلك:  جوابًا ،تبادل برتاضي الطرفني واختيارهما. يقول القرآنمعاملة 

 . رمبا لوضوح االختالف ؛وتفصياًل يف ذلك شرحًا ْدومل يِز ،﴾اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا
: يف صفقة البيع والشراء يكون كال الطرفني متساويني بإزاء الربح اًلفأّو

ة يربح هذا وخيسر ذاك، كالهما، وقد خيسر كالهما، ومّرواخلسارة، فقد يربح 
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خسارة،  ةبينما يف املعاملة الربوية ال يتحمل املرابي أّي .ومرة خيسر هذا ويربح ذاك

ولذلك نرى املؤسسات الربوية  .ل ثقلها الطرف اآلخرفكل اخلسائر احملتملة يتحّم

 شي الطبقات الضعيفة. رأِّماهلا بقدر اضمحالل وتال ويكرب، فيومًا تتوسع يومًا
، بينما (اإلنتاج واالستهالك): يف التجارة والبيع والشراء يسري الطرفان يف يًاوثان

 ة خطوة إجيابية يف هذا اجملال.املرابي ال خيطو أّي

وتتزعزع قواعد  ،: بشيوع الربا جتري رؤوس األموال جمرى غري سليموثالثًا

بينما التجارة السليمة جتري فيها رؤوس األموال يف  .الذي هو أساس اجملتمع ،االقتصاد

 تداول سليم.

بينما التجارة السليمة ال  ؛ب يف املخاصمات واملنازعات الطبقية: الربا يتسّبورابعًا

 اجملتمع إىل املشاحنات والصراع الطبقي.  جتّر
تقول اآلية إن  :﴾ْمُرُه ِإَلى اهلِلَفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفانَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأ﴿

ن إأي  ،عظ فله األرباح اليت أخذها من قبلبلغته نصيحة اهلل بتحريم الربا واتَّ ْنَم

د الكثري من املشاكل واالضطرابات يف ألن القوانني الرجعية تولِّ؛ القانون ليس رجعيًا

ذا ال يعين بالطبع أن ها. وهولذلك فإن القوانني تنفذ عادة من تاريخ سّن .حياة الناس

للمرابني أن يتقاضوا أكثر من رؤوس أمواهلم من املدينني بعد نزول اآلية، بل املقصود 

ن النظر إىل إأي  ،وأمره إىل اهلل :قبل نزول اآلية. ثم يقول ه من أرباٍحْوإباحة ما جَن

على أن مستقبل  كان ظاهر اآلية يدّل وإْن .أعمال هؤالء يوم القيامة يعود إىل اهلل

ه إىل اآلية السابقة بالتوجُّ ولكْن ،هؤالء من حيث معاقبتهم أو العفو عنهم غري واضح

إثم الربا من الكرب حبيث إن حكم العفو  نفهم أن القصد هو العفو. ويظهر من هذا أّن

. وردت احتماالت أخرى يف نه قبل نزول اآلية ال يذكر صراحًةْوعن الذين كانوا يتعاَط

  كونها خالف الظاهر. ؛هذه اجلملة أعرضنا عن ذكرها معنى
يواصل تعاطي  ْنَم ّنإأي ، ﴾َوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴿

. إن يف النار دائمًا أليمًا تلك التحذيرات فعليه أن ينتظر عذابًا الربا على الرغم من كّل

ين على الربا املصّر ُدِعاآلية َت لكّن ،آمن باهلل ْنَم العذاب اخلالد ال يكون نصيب

ون يف ارتكاب ذلك ألنهم بإصرارهم هذا حياربون قوانني اهلل، ويلّج ؛باخللود يف النار

 ون اخللود يف النار. على عدم صحة إميانهم، وبالتالي فهم يستحّق اإلثم، وهذا دليٌل
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من سورة النساء،  اآلية كما يف  ،إن خلود العذاب هنا :كما ميكن القول

 ال األبدي الدائم. ،يعين العذاب املديد الطويل األمد

َيْمَحُق اهلُل الرَِّبا ﴿وتقول:  ،ن اآلية التالية تبني الفرق بني الربا والصدقةإثم 

يعين الذين تركوا  ،﴾َواهلُل اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم﴿ثم يضيف:  .﴾َوُيْرِبي الصََّدَقاِت

 والتمسوا طريق الربا الذي يوصلهم إىل نار جهنم. ،ما يف الصدقات من منافع طيبة

فاملرابي مبا لديه من  :هو النمو التدرجيي (الربا)و، النقصان التدرجيي (احملق)

ي عمله هذا إىل القضاء وقد يؤّد .رأِّمال وثروة يستحوذ على أتعاب الطبقة الكادحة

حبيث يصبحون بالتدريج  ،يبذر على األقل بذور العداء واحلقد يف قلوبهمعليهم، أو 

إن اهلل  :ويهددون أمواهلم وأرواحهم. فالقرآن يقول ،شني إىل شرب دماء املرابنيمتعّط

 يسوق رؤوس األموال الربوية إىل الفناء. 
. أيضًاهذا الفناء التدرجيي الذي حييق بالفرد املرابي حييق باجملتمع املرابي  إّن

 ،مليئة بالعواطف اإلنسانية مون إىل اجملتمع بقلوٍبشخاص الذين يتقّدوباملقابل فاأل

حيظون  ،وينفقون من رؤوس أمواهلم وثرواتهم يقضون بها حاجات احملتاجني من الناس

 ،خطر ضها ألّيعن عدم تعّر فضاًل ،وأموال هؤالء .مبحبة الناس وعواطفهم عمومًا

بي الصدقات. وهذا ْر. وهذا ما يعنيه القرآن بقوله: وُيطبيعيًا منوًا تنمو بالتعاون العاّم

باحلاجات العامة  ىاحلكم جيري يف الفرد كما جيري يف اجملتمع. فاجملتمع الذي يعن

ف أكثرية اجملتمع ك فيه الطاقات الفكرية واجلسمية للطبقة الكادحة اليت تؤّلتتحّر

ز الوجود ذلك النظام االقتصادي القائم على وتبدأ العمل، وعلى أثر ذلك يظهر إىل حيِّ

 التكافل وتبادل املنافع العامة. 
من الكفور، بوزن فجور، وهو  (الكفار) :﴾َواهلُل اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم﴿

هو املوغل يف ارتكاب اآلثام. هذه  (األثيم)و .املغرق يف نكران اجلميل والكفر بالنعمة

برتكهم اإلنفاق واإلقراض والبذل يف سبيل رفع  ؛الفقرة من اآلية تشري إىل أن املرابني

رون بل أكثر من ذلك يسخِّ، يكفرون مبا أغدق اهلل عليهم من النعم ،احلاجات العامة

 أمثال هؤالء.  ّبومن الطبيعي أن اهلل ال حي .هذه النعم على طريق اإلثم والظلم والفساد
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأَقاُموا الصَّاَلَة َوآَتْوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ﴿

من املؤمنني  مقابل املرابني اآلمثني الكافرين بأنعم اهلل هناك أناٌس :﴾ِعْنَد َربِِّهْم
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ارتبطوا باهلل بإقامة الصالة، الذات، وأحيوا عواطفهم الفطرية، و تركوا حّب

وظهور  ،وأسرعوا ملعونة احملتاجني بدفع الزكاة، وبذلك حيولون دون تراكم الثروة

 ،عند اهلل ي إىل الكثري من اجلرائم. هؤالء ثوابهم حمفوٌظاالختالف الطبقي املؤّد

وال ويرون نتائج أعماهلم يف الدنيا واآلخرة. ثم إن هؤالء ال يعرفون القلق واحلزن، 

فإنهم  ه إىل املرابني من قبل ضحاياهم يف اجملتمع. وأخريًادهم اخلطر الذي يتوّجيهدِّ

  .( 11)وال خوف عليهم وال هم حيزنون، تام يعيشون يف اطمئناٍن
َفِإْن *  َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرَِّبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِننَي الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَلَيا َأيَُّها ﴿

وُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُؤ َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن اهلِلْأا َفَلْم َتْفَعُلو

  :(ـ  البقرة: ) ﴾ُتْظَلُموَن
 

 

إىل  أنه بعد نزول آيات الربا جاء خالد بن الوليد بن إبراهيم جاء يف تفسري علّي

وقال: كانت ألبي معامالت ربوية مع بين ثقيف، فمات ومل يتسلم  |رسول اهلل

دينه، وقد أوصاني أن أقبض بعض الفوائد اليت مل تدفع بعد. فهل جيوز لي ذلك؟ 

أخرى أنه بعد نزول  . ويف روايٍةشديدًا الناس عن ذلك نهيًا ىفنزلت اآليات املذكورة تنه

ل ربا أضعه ، وأّوربا من ربا اجلاهلية موضوٌع ال كّلأ»: |هذه اآلية قال رسول اهلل

  .( 19)«اس بن عبد املطلبربا العّب
يف محلته إللغاء الديون الربوية يف اجلاهلية قد  |يتضح من هذا أن رسول اهلل

كانوا مثل  ْنممَّ ،العباس :مثل ،. وإذا كان بينهم أشخاص أثرياءاًلبدأ بأقربائه أّو

ـ ربا هؤالء. وجاء يف  اًلـ أّو |غريهم يتعاطون الربا يف اجلاهلية فقد ألغى رسول اهلل

بعد نزول هذه اآليات أمر أمري مكة بأنه لو استمر آل املغرية  |الروايات أن النيب

  .(13)الذين كانوا معروفني بالربا يف عملهم فليقاتلهم
ثم يأمرهم أن  ،املؤمنني ويأمرهم بالتقوى يف اآلية األوىل خياطب اهلل :التفسري

 ا بقي هلم يف ذمة الناس من فوائد ربوية. وا عّمليتناز
واختتمت بذكره، مما يدل  ،يالحظ أن اآلية بدأت بذكر اإلميان باهلل 

 بوضوح على عدم انسجام الربا مع اإلميان باهلل.
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تتغري يف هذه اآلية هلجة السياق  :﴾َوَرُسوِلِهَفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن اهلِل ﴿

فبعد أن كانت اآليات السابقة تنصح وتعظ تهاجم هذه اآلية املرابني بكل  .القرآني

ومل يستسلموا ألوامر  ،صارمة أنهم إذا واصلوا عملهم الربوي شدة، وتنذرهم بلهجٍة

فال يسع  ،رومنيواستمروا يف امتصاص دماء الكادحني احمل ،والعدل اهلل يف احلّق

وهذا  .وإخضاعهم للحّق ،همل بالقوة إليقافهم عند حّدأن يتوّس إاّل |رسول اهلل

َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي ﴿مبثابة إعالن احلرب عليهم. وهي احلرب اليت تنطلق من قانون: 

﴾َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اهلِل
يتعاطى  أن مرابيًا ×لذلك عندما ِّمع اإلمام الصادق .(14)

 ده بالقتل. هدَّ ،ويستهزئ حبرمته ،صراحٍة الربا بكّل
 ويستفاد من هذا احلديث أن حكم القتل إمنا هو ملنكر حتريم الربا.

وإذا  ،املعنى هو السماحفية باألمر وكلما كانت متعّد (،ذن)أنوا من مادة َذْأَف

علموا ايعين  ﴾ِبَحْرٍب ِمْن اهلِلَفْأَذُنوا ﴿ :فعلى هذا يكون قوله ،اء فتعين العلمبت بالتعّد

 .وهذا يف احلقيقة مبثابة إعالن احلرب على هذه الفئة .كمنأن اهلل ورسوله سيحاربو

اِّمحوا )فعلى هذا ليس من الصحيح ما ذهب إليه البعض يف معنى هذه اآلية بأنه 

 . (بإعالن احلرب من اهلل
أنه كان يأكل  عن رجٍل ×عن أبي بكري قال: بلغ أبا عبد اهلل الصادق

  .(15)عنقه نَّفقال: لئن أمكنين اهلل منه ألضرَب، بايه اللِّويسمِّ ،الربا
الذين ينكرون حتريم الربا يف اإلسالم.  ضح من هذا أن هذا احلكم خيّصيّت

ل بالقوة ملكافحة للحكومة اإلسالمية أن تتوسَّ على كل حال يستفاد من هذه اآلية أّن

  .(13)الربا
أما إذا تبتم ورجعتم  :﴾وُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَنُؤُتْبُتْم َفَلُكْم ُرَوِإْن ﴿

موا من الناس املدينني لكم رؤوس فلكم أن تتسلَّ ،وتركتم تعاطي الربا ،عن غيكم

 . (بغري ربح)أموالكم فقط 
أن يصيبكم ودون  ،ألنه حيول دون أن تظلموا الناس ؛متامًا وهذا قانون عادٌل

وإن كان قد جاء بشأن املرابني، ولكنه يف  (ال تظلمون وال تظلمون)ظلم. إن تعبري 

إسالمي واسع وعميق، يعين أن املسلمني بقدر ما جيب عليهم جتنب  احلقيقة شعاٌر

الذين يتحملون  الظلم جيب عليهم كذلك أن ال يستسلموا للظلم. ويف احلقيقة لو قّل
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وا العدة الكافية للدفاع عن حقوقهم ملا ، ولو أن املسلمني أعّديضًاالظاملون أ الظلم لقّل

لظامل: ال تظلم لأن يعتدي على تلك احلقوق ويظلمهم. فقبل أن نقول  من متكن أحٌد

 لمظلوم: ال تستسلم للظلم.لعلينا أن نقول 

﴾َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة﴿
لبيان حق الدائن يف  استكمااًل: (11)

 من حقوق املدين إذا كان عاجزًا ًاتبني اآلية هنا حّق (بدون ربح)احلصول على رأِّماله 

كما  ،عن عدم جواز الضغط عليه وفرض فائدة جديدة عليه ففضاًل .عن الدفع

لتسديد أصل الدين  ؛من الوقت كانت احلال يف اجلاهلية، فهو حقيق بأن ميهل مزيدًا

عند القدرة واالستطاعة. إن القوانني اإلسالمية اليت جاءت لتوضيح مفهوم هذه اآلية 

نه، إمنا ْيستيالء على دار املدين وأمتعته الضرورية الالزمة لقاء َداالمتنع الدائن من 

صريح وإنساني حيمي حقوق الطبقات  للدائن أن يأخذ الزائد على ذلك. وهذا قانوٌن

 قرية يف اجملتمع.الف

أبعد من  وهذه يف الواقع خطوٌة :﴾َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن﴿

م. نها مسألة أخالقية وإنسانية تكمل البحث احلقوقي املتقّدإأي  ،املسائل احلقوقية

ن أهو  ن األفضل من كل ما سبق بشأن املدين العاجز عن الدفعإ :تقول اآلية للدائنني

فيتنازل للمدين عما بقي له بذمته، فهذا خري  ،إنسانية كبرية خيطو الدائن خطوًة

يدرك منافع هذا األمر يؤمن بهذه احلقيقة. من املألوف  ْنوكل َم .عمل إنساني يقوم به

 يف القرآن أنه بعد بيان تفاصيل األحكام وجزئيات الشريعة اإلسالمية يطرح تذكريًا

يف  جيدًا لكي تنفذ األحكام السابقة نفوذًا ؛د به ما سبق قولهيؤكِّ شاماًل ًاعاّم

ر الناس بيوم القيامة ويوم احلساب العقل والنفس. لذلك فإنه يف هذه اآلية يذّك

امرئ مجيع  حيث يوضع أمام كّل ،رهم من اليوم الذي ينتظرهمواجلزاء، وحيّذ

م إليه دفعة أعماله دون زيادة وال نقصان، وكل ما حفظ يف ملف عامل الوجود يسلَّ

وما  ،ذلك حصيلة ما زرعه بنفسه تهوله النتائج اليت تنتظره. ولكّن عندئٍذ .واحدة

بالذكر أن هذه اآلية  وهم ال يظلمون. جديٌر ،ظلمه فيه أحد، إمنا هو نفسه ظلم نفسه

 على جتسد أعمال اإلنسان يف العامل اآلخر.  من األدلة األخرى
ة هي ينقل بطرق عديدة أن هذه اآلي (الدر املنثور)ا يلفت النظر أن تفسري ومّم 

 د هذا إذا أخذنا مضمونها بنظر االعتبار. ستبَعوال ُي. |آخر آية نزلت على رسول اهلل
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رسول وهذا ال يتناقض مع كون سورة البقرة ليست آخر سورة نزلت على 

ألن بعض اآليات كما نعلم كانت توضع يف سورة سابقة عليها أو الحقة هلا،  ؛|اهلل

 نفسه.  |وذلك بأمر النيّب
 

 

ي إىل تراكم الثروة لدى فئة بالتوازن االقتصادي يف اجملتمع، ويؤّد ـ الربا خيّل

بينما ال جيين اآلخرون سوى  ،ألن هذه الفئة هي وحدها اليت تستفيد من األرباح ؛قليلة

بني  ة املستمّرساع اهلّول اليوم أهم عوامل اّتاخلسائر واألضرار والضغوط. الربا يشكِّ

 الدول الغنية والدول الفقرية، وما يعقب ذلك من حروب دموية طاحنة. 
يضعف العالئق العاطفية،  .من ألوان التبادل االقتصادي غري السليم ـ الربا لوٌن

ذلك ألن الربا يقوم يف الواقع على أساس أن املرابي ال  ؛وح احلقد يف القلوبويغرس ر

هنا يبدأ املدين باالعتقاد بأن  .ه الضرر الذي يصيب املدينإىل أرباحه، وال يهّم ينظر إاّل

 لتدمري حياة اآلخرين.  خذ من أمواله وسيلًةاملرابي يّت
 ،قد أجلأته إىل ذلك جٍةـ صحيح أن دافع الربا يرضخ لعمله هذا نتيجة حا

وقد يصل به األمر إىل اإلحساس بأصابع املرابي  .ولكنه لن ينسى هذا الظلم أبدًا

وتكاد ختنقه. ويف هذه احلالة تبدأ كل جوارح املدين  ،د من ضغطها على عنقهتشّد

عينيه كيف  ش لشرب دمه. إنه يرى بأّماملسكني ترسل اللعنات على املرابي، ويتعّط

يف مثل هذه احلالة  .ه وتعبه ومثن حياته يدخل إىل جيب هذا املرابيئأن حاصل شقا

وقد تدفعه  ؛فقد يقدم املدين على االنتحار .ب عشرات اجلرائم املرعبةاهلائجة ترتّك

 عامًا وقد ينفجر الشعب املضطهد انفجارًا ؛قتلة حالته اليائسة إىل أن يقتل املرابي شّر

ارمة. إن انفصام عالئق التعاون بني الدول املرابية والدول اليت تستقرض منها يف ثورة ع

يف خزائن دولة أخرى باسم  . إن الدول اليت جتد ثرواتها تصّببالربا واضح للعيان أيضًا

بعني البغض واحلقد إىل الدولة املرابية، ويف الوقت الذي هي  الربا تنظر دون شّك

فإنها تتحني الفرصة لإلعراب عن نقمتها وكرهها  ،ةحلاجتها املاّس ؛تستقرض منها

 سيئًا أخالقيًا ى الوسائل والطرق. وهذا هو الذي حيدونا إىل القول بأن للربا أثرًابشّت

ويثري يف قلبه الكره والضغينة، ويفصم عرى التعاون  ،يف نفسية املدين جدًا



  

 االجتهاد والتجديد 118

 االجتماعي بني األفراد وامللل. 

وردت يف مجلة  ،ئةإىل آثار الربا األخالقية السّي إشارٌة ـ يف األحاديث اإلسالمية

ة حتريم الربا عن عن عّل (وسائل الشيعة)جاء يف كتاب . ولكنها عميقة املعنى، قصرية

الربا لكي ال ميتنع الناس عن اصطناع  وجلَّ م اهلل عزَّإمنا حرَّ»: قال ×اإلمام الصادق

 . ( 15)«املعروف

 

كما أن اخلمر مل  .ولقد انتهج القرآن لكريم يف حتريم الربا منهج التدرج

لتمكنه من  ؛م الربا دفعة واحدةكذلك مل حيّر ،م دفعة واحدة، أو مرحلة واحدةحيرَّ

 .قلوب الناس وأعرافهم يف معامالتهم طوال مئات السنني قبل اإلسالم يف اجلاهلية

وهلذا  .وهذا من حكمة اهلل تعاىل يف حترميه هلذا الصنف من املعامالت بني الناس

 وهي:  ،ريم الربا يف أربع مراحلحتفقد جاء  .ج يف التحريمالتدّر جعل اهلل

 

، وإمنا كان فيها مقارنة ومقابلة بني زيادة وال جزئي ،قاطع ها حتريٌمفي مل يأِت

وهذه املرحلة  .بالربا، وبني زيادته ومضاعفته بالزكاة والصدقاتاملال ومضاعفته 

َوَما آَتْيُتْم ِمْن ِربًا ِلَيْرُبَو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفاَل َيْرُبو ِعْنَد اهلِل َوَما آَتْيُتْم ﴿لها قوله تعاىل: ميثِّ

 (. : الروم) ﴾ِمْن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اهلِل َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْضِعُفوَن

  

م إذ بني اهلل تعاىل أنه حرَّ ؛أيضًا، وإمنا موعظة للمسلمني فيها حتريٌم مل يأِت

ولكنهم خالفوا أمر اهلل وأخذوا الربا، وأكلوا أموال الناس ، الربا على اليهود

املسلمني من اتباع ر ه حيذِّفكأّن .للمخالفني منهم العذاب األليم بالباطل، ولذلك أعّد

َفِبُظْلٍم ِمْن الَِّذيَن ﴿لها قوله تعاىل: ثِّميوهذه املرحلة  .م عليهم الرباإذ حرَّ ؛سبيل اليهود

َوَأْخِذِهْم الرَِّبا  *َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعْن َسِبيِل اهلِل َكِثريًا 

 ﴾ُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن ِمْنُهْم َعَذابًا َأِليمًاَوَقْد ُنُهوا َعْن
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 . (ـ  : النساء)

 

م اهلل تعاىل الربا حيث حرَّ ؛أنه حتريم جزئي إاّل ،جاء التحريم يف هذه املرحلة

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا الرَِّبا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة  َيا﴿الكثري املضاعف بقوله تعاىل: 

 . (: آل عمران) ﴾َواتَُّقوا اهلَل َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

 

ة: التاليله اآليات وهي اليت جاء فيها التحريم القاطع يف سورة البقرة، والذي متثِّ

الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمْن اْلَمسِّ َذِلَك ﴿

بِِّه ِمْن َر ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ اهلُل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة

 *َفانَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اهلِل َوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا  *َيْمَحُق اهلُل الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدَقاِت َواهلُل اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم 

 َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأَقاُموا الصَّاَلَة َوآَتْوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم

ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِننَي  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَل َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرَِّبا *َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن 

وُس َأْمَواِلُكْم اَل ُؤَفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن اهلِل َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُر *

َلُكْم  َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْيٌر *َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن 

َواتَُّقوا َيْومًا ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اهلِل ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت  *ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 

﴾َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن
 . ( ـ : البقرة) 

 

 وهي:  ،تلك اآلثار أهّم واآلفات االقتصادية اليت جيلبها الربا كثرية، سنذكر

 

 

وسببه يرجع إىل حدٍّ كبري إىل النظام  .يشكو العامل اليوم من غالء األسعار
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ال يرضى صاحب املال إذا استثمر ماله يف صناعة أو زراعة أو  .الربوي السائد اليوم

وذلك  ؛بربح أكثر من نسبة الربا شراء سلعة أن يبيع سلعته أو الشيء الذي أنتجه إاّل

أن تكون  دَّل اخلسارة فال ُبلتحّم ألنه يفكر بأنه استثمر املال وبذل اجلهد واستعّد

وكلما زادت نسبة الربا غلت األسعار أكثر منها  .نسبة الربح أكثر من نسبة الربا

 هذا إذا كان املنتج أو التاجر صاحب مال.  .بكثري
يقرتض الربا فرفُعه أسعار منتجاته وسلعته  ْنالتاجر ممَّوأما إذا كان املنتج أو 

لعله يلزم »يقول أحد علماء الغرب:  .حيث سيضيف إىل نفقاته ما يدفعه ربا ؛هّييأمٌر بد

( لرتغيب الناس يف خماطرة االستثمار عندما %( إىل )%أن تكون نسبة الربح من )

تلك النسبة من الربح تفاوتًا يف  وُتحدث .(%) ( أو%) يكون سعر الفائدة اخلالص

( حتت تأثري نظام %( أو )%توزيع الدخل الفردي، وعند اخنفاض السعر اخلالص إىل )

املصارف أو الوسائل املالية األخرى سيكون ممكنًا للمبادلة االجتماعية أو السلطات 

  .(12)«(%( أو )%املباشرة خفض نسبة الربح إىل )
حيث ال  ،غالء األسعار، بل حيدث اضطراب يف حياة الناسوال يقف األمر عند 

  .(90)بسبب غالء األسعار ؛يتمكنون من شراء حاجاتهم األساسية

ب عليها رفع رتّتييف رفع تكاليف اإلنتاج اليت  هذا ألن الربا والفائدة سبٌب

  .(91)وهذا يؤدي إىل أضرار حمققة على الناحية االقتصادية .األسعار
 

 

أمواهلم استثمار لون ألن أصحاب األموال يفضِّ ؛ب الربا يف انتشار البطالةيتسّب

وهذا ـ بالتالي ـ  .بالربا على استثمارها يف إقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو جتارية

 .يقلِّل فرص العمل، فتنتشر البطالة يف اجملتمعات اليت يسود فيها التعامل الربوي

رغم تقدُّمها  ،ويؤكد هذا ما نشاهده من معاناة الدول الغربية من مشكلة البطالة

 . رها يف الصناعةوتطّو ،يًافّن
 ،شكلةاملوالسيطرة على  ،وتبذل حكومات تلك الدول اجلهد لتشغيل الناس

 .يَّن علماء الغرب االرتباط الوثيق بني البطالة والتعامل الربويوقد بمع إبقاء سبيلها؟ 

ن من تشغيل الناس من مصلحتنا أن خنفض سعر الربا إىل درجة يتمكَّ»قول أحدهم: ي
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  .(93()99)«مجيعًا
 

 

بسبب وجود طلب زائد أو  ؛التضخم يقصد به وجود اجتاه صعودي يف األمثان

 ع يف العروض. فائض بالنسبة إىل إمكانية التوسُّ
ومن األسباب غري الطبيعية  .وأسباب غري طبيعية ؛م له أسباب طبيعيةوالتضخُّ

فاملرابي مبا يقرضه من فائدة مرتفعة جيرب أصحاب السلع واخلدمات على رفع  .الربا

خاصة و ،وال شك أن التضخم يسيء إىل الناس كثريًا .أمثان هذه السلع واخلدمات

دخوهلم  تنخفض ّمكاملوظفني والعمال، ومن َث ،أصحاب الدخول النقدية الثابتة

املوظفني والعمال  مداخيلوإذا اضطرت احلكومات إىل مواجهة األمر برفع  .احلقيقية

ولذلك جيب أن يعمل  .بسرعة ويف الوقت املناسب فاملالحظ أن تقرير الزيادة ال يتّم

ة ذلك النوع الذي خاّصوم، املفكرون ورجال السياسة واالقتصاد على حماربة التضخُّ

 .والذي ترتفع فيه األمثان ارتفاعًا غري طبيعي ،م اجلموحن بالتضخُُّيسمِّيه االقتصاديو

  .(94)ملرض خطري ه إمنا هو عالٌجفمنُع .ومن أعظم األسباب اليت تؤدي إليه الربا
 

 

حاجاتهم نون من تلبية يبدو أن النظام الربوي يساعد املقرتضني، حيث يتمكَّ

ب على هذا االقرتاض وجدنا إذا نظرنا إىل ما يرتتَّ لكْن .باملال الذي ينالونه بالقرض

 .إنَّ نسبة الربا اليت يتقاضاها املرابون من هؤالء عالية جدًا .أنه سبب دمارهم وشقاوتهم

يدفع  .ونتيجة لذلك إذا وقع أحٌد فريسًة للمرابني فال يكاد خيرج من شباكهم

ن يف ن، يف حني يبقى الدَّْيمن األحيان أكثر من أصل الدَّْي ن يف كثرٍياملقرتض ربا الدَّْي

ح وهو يولد الفاّل»وقد قيل عن حالة املدين املزارع يف اهلند:  .ته كاماًل غري ناقصذّم

  .(95)«مدين، ويعيش وهو مدين، وميوت وهو مدين

 
 

نة من الربا للحصول على نسبة معيَّ جيد صاحب املال يف النظام الربوي فرصًة
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 ،وهذا يصرفه عن استثمار ماله يف مشروعات صناعية وزراعية وجتارية .على ماله

ن تلك إذا اعتقد حصول نسبة ربح أكثر م مهما كانت مفيدة للمجتمع، إاّل

حيث إنها تتطلب  ؛وقد ال يرغب مع ذلك يف تلك املشروعات .املشروعات من نسبة الربا

ن فيه صاحب املال من يف حني يتمكَّ ؛ل اخلسارةواستعدادًا لتحمُّ ،بذل اجلهد

قال بعضهم: اهلل »وقد َبيَّن الفخر الرازي:  .ة وخماطرةاحلصول على الربا بدون مشّق

وذلك ألن  ؛ن حيث إّنه مينع الناس عن االشتغال باملكاسبتعاىل إمنا حرم الربا م

نقدًا كان  ،ن بواسطة عقد الربا من حتصيل الدرهم الزائدصاحب الدرهم إذا متّك

أو نسيئة، خفَّ عليه اكتساب وجه املعيشة، فال يكاد يتحمَّل مشقة الكسب 

  .(93)«والتجارة والصناعات الشاقة
رأس  أمواهلم يف املشروعات املختلفة على منّوويؤثر إعراض الناس عن استثمار 

 . مال اجملتمع
 ،فهكذا حيرم الربا أصحاب األموال من استثمار أمواهلم يف املشروعات

ويظهر تأثري الربا يف  .ب على هذا االخنفاض يف اإلنتاجويرتّت .وجيعلهم كساىل

احبه مااًل له اخنفاض اإلنتاج من جانب آخر، وذلك أن نفقات املشروع الذي يقرتض ص

ي وهذا يؤّد .وبالتالي تضعف الرغبة يف تنفيذ املشروع ،نسبة األرباح بالربا تزداد، فتقّل

  .(91)إىل اخنفاض اإلنتاج
 

 

 .ل الطاقات البشرية املنتجة، وُيرغِّب يف الكسل وإهمال العملالربا يعّط

إذا بذل اجلميع طاقاتهم الفكرية والبدنية يف م ما ترقى وتتقّدواحلياة اإلنسانية إّن

بًا إلمناء ماله بالربا يسهل عليه الكسب ْحواملرابي الذي جيد اجملال َر .التنمية واإلعمار

من احلرف  الذي يؤمن له العيش، فيألف الكسل، وميقت العمل، وال يشتغل بشيٍء

على تعطيل طاقة املرابي، بل  فثم إنَّ تعطيل الربا للطاقات املنتجة ال يتوّق .والصناعات

ذلك أن الربا يوقع  ؛فأو تتوّق ال ورجال األعمال قد تقّلإّن كثريًا من طاقات العّم

فالذين تصيبهم املصائب يف البالد الرأِّمالية ال  .العمال يف مشكالت اقتصادية صعبة

إذا أحاطت املرابي الذي يقرضهم املال بفوائد عالية تعتصر مثرة أتعابهم، ف جيدون إاّل
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 رت يف إنتاجهم. هذه املشكالت بالعمال أثَّ
وهذا  .ب الركود االقتصادي والبطالةآخر أن الربا يسبِّ وجانٌب .هذا جانٌب

  .(95)ل الطاقات العاملة يف اجملتمعات اإلنسانيةيعطِّ
 

 

األموال ل ل الربا جزءًا من الطاقات البشرية الفاعلة فإنه كذلك يعطِّوكما يعّط

مبثابة الدم الذي جيري يف عروق اإلنسان،  واملال للمجتمع يعّد .عن الدوران والعمل

ف املال عن الدوران يصيب وتوّق .ومبثابة املاء الذي يسيل إىل البساتني واحلقول

مثل انسداد الشرايني، أو احلواجز الذي تقف يف كاجملتمعات بأضرار فادحة، مثله 

 جمرى املاء. 
َوالَِّذيَن ﴿دهم بالعذاب األليم املوجع: ب اهلل الذين يكنزون املال وتهدَّوقد رهَّ

َيْوَم ُيْحَمى  *َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اهلِل َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم 

َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم أَلنُفِسُكْم 

 . ( ـ التوبة: ) ﴾َفُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن
د أفرا ق املال إىل كّلع اهلل من األحكام ما يكفل استمرار تدّفوقد شّر

َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة ﴿دون غريهم:  ،اجملتمع، حبيث ال يصبح املال دولة بني األغنياء

 . (احلشر: ) ﴾َبْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم
عاته إىل الكسب الوفري ال يدفع ماله إىل املشروعات النافعة نه وتطلُّْبواملرابي جُب

وهو حيبسه إذا ما  .مبقدار يضمن عودة املال وافرًا كثريًا إاّل ،واألعمال االقتصادية

املال يف  وعندما يقّل .باخلطر، أو طمع يف نسبة أعلى من الفائدة يف املستقبل أحّس

 كبري.  أيدي الناس يقع الناس يف بالٍء
 إذا ضمنوا نسبًة إاّل ،مون يف األعمال املختلفةثم إن مقرتضي املال بالربا ال ُيسْه

  .(92)نربح أعلى من الربا املفروض على الدَّْيمن ال

 
 

 .ميسور، ما دام املرابي يضمن عودة املال إليه احلصول على املال بالربا سهٌل
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، وليس عندهم خربة، يغريهم الطمع، فيأخذون ولذا فإّن الذين ليس هلم جتربٌة

أعمال هي إىل املقامرة أقرب منها إىل األعمال القروض بالربا، ثم يدخلون يف 

واملرابي ال ميتنع  .ةباقتصاد األّم ومتى َكُثر هذا النوع من األعمال فإنه يضّر .الصاحلة

ما يشغله  ألنه ال يشغل باله الطريقة اليت يُوظَّف املال بها، وكّل ؛من إمداد هؤالء باملال

حفاظًا  ؛ف يف مالهمنع السَّفيه من التصرُّ وقد أوجب علينا اإلسالم. عودة املال برباه

 ﴾ َلُكْم ِقَيامًاْمَواَلُكْم الَِّتي َجَعَل اهلُلَوال ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء َأ﴿ة من الضياع: على ثروة األّم

به قوام  ،ةفقد جعل مال السفيه مااًل لألّم «أموالكم»والحظ قوله:  (.النساء: )

ة بني أيدي املغامرين واجلهالء الذين قد من مال األّم ل وضع الكثريفالربا يسهِّ .أمرها

ويزداد األمر سوءًا عندما يستولي املرابي على بيوتهم ومزارعهم  .دون هذه األمواليبدِّ

  .(30)والبقية الباقية من مصانعهم ومتاجرهم
 

 

اإلقبال على  ون عنإذا ارتفعت أمثان األشياء ارتفاعًا عاليًا فإن الناس يكّف

أو ألنها ترهق  ؛إما لعدم قدرتهم على دفع أمثانها ؛السلع واخلدمات املرتفعة األمثان

وإذا امتنع الناس عن الشراء كسدت البضائع يف املخازن واملتاجر، وعند  .ميزانيتهم

يف هذه احلالة من أن تستغين  دَّوال ُب .ف عنهل املصانع من اإلنتاج، وقد تتوقَّذلك تقلِّ

فيها يف حالة ختفيض إنتاجها، أو من عمَّاهلا وموظَّ املصانع والشركات عن جزٍء

ن مبا واملراب وعندما حيّس .فت عن اإلنتاجفيها إذا توقَّتستغين عن مجيع عّماهلا وموظَّ

م، لَّة، فيقبضون أيديهم، ويسحبون أمواهليصيب السوق من زعزعة يزيدون الطني ِب

ات االقتصادية. األمر العجيب أن األموال يف اجملتمع كثرية، فعند ذلك تكون اهلّز

لعدم  ؛هم ال يشرتونهاولكّن السلع، إىل حباجةولكنها يف خزائن املرابني، والناس 

املصانع والشركات متتنع  والُعمَّال حيتاجون إىل عمل، ولكّن .وجود املال بني أيديهم

 وإىل تصريف بضاعتها من جانب.  ،ىل املال من جانٍبحلاجتها إ ؛من تشغيلهم

واإلسالم يف سبيل إصالح هذا اخللل  .حدث خلاًل يف دورة التجارةإن الربا ُي

من أفراد  ز املال يف أيدي طائفٍةع تشريعات كثرية متنع تركُّوغريه حرَّم الربا، وشرَّ

  .(31)اجملتمع
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يعطيه رحبًا  ْنفاملرابي يدفع مَل .منحرفة هًةْجه االقتصاد ِوباليا الربا أنه ُيوجِّومن 

 يف جماالت تعود عليه بربٍح ف املال الذي اقرتضه إاّلخذ القرض الربوي ال يوظِّآو .أكثر

 أكثر مما فرضه عليه املرابي. 
النافعة  اريعويف سبيل ذلك تتجاوز املش .إذن القضية تكالٌب على حتصيل املال

 هااألكثر إدرارًا للربح. حين اريعف املال يف املشاليت تعود باخلري على اجملتمع، ويوظَّ

 . (39)اليت حيتاج إليها اإلنسان من تلك األموال اريعحترم املش
 

 

باحتمال ل هلم َبل على الناس أن يدخلوا يف مغامرات ال ِقإن الربا يف ذاته يسهِّ

قدر من املال يتكافأ مع قدرته املالية على السداد بجر فالتاجر بدل أن يّت .نتائجها

العاقبة غري حممودة  وقد يكسب من ذلك، ولكّن .ليزيد يف متجره ؛يأخذ مااًل بفائدة

ن الفائدة إإذ  ؛نزلت البضائع، فإنه ال يكون يف قدرته البيع يف الوقت الذي يريد ذاإ

تضطره للبيع يف الوقت الذي ال يناسبه، فتكون  ،والديون اليت تركبه اليت تالحقه،

ته، كما حتيط اخلسارة الفادحة، أو يكون اإلفالس املدمِّر، والديون حتيط بذّم

 األغالل بعنقه. 
ة اليت تعرتي االقتصاد العاملي تكون من الديون حنوقد ثبت أن األزمات اجلا

فإن عجزها عن السداد عند الكساد يدفعها إىل  ؛ةاليت تركب الشركات املقّل

ولذلك كانت تعاجل هذه  .يشرتي ْنوجدت َم ذااألمثان إ اخلروج عن بضاعتها بأقّل

م مالي من شأنه أن خمتلفة، كإحداث تضخُّ ة بتقليل الديون بطرٍقحناألزمات اجلا

  .(33)اشرةأو بتنقيص الديون مب ،ن تبعًا لذلكْيالدَّ فيقّل ،ف قيمة النقديضعِّ
 

 

 ة الشراء. إن املرابي يسلب َمْن يقرضه من ذي احلاجة آخَر ما يبقى عنده من قّو
ب عرقلة سّب ،إن بطالة مئات األلوف من البشر، والدخل الزهيد ملاليني منهم

وإذا حصلت بعض القوة الشرائية عند  .ية جتارة البالد وصناعتهانمسبيل تشديدة يف 
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هؤالء املاليني من الفقراء بدخلهم القليل وأجورهم غري الكافية فإنهم ال يستطيعون أن 

ثم ال  ،فإن املرابي يسلبهم معظمها ؛يشرتوا بها أدوات احلاجة ومرافق احلياة الالزمة

ليزيد على اجملتمع قروضًا جتلب مزيدًا  بل ،اخلدماتيستهلكها يف اشرتاء البضائع و

وقعوا  ْنها مخسون مليون رجل ممَّفلو أنه إذا كان يف الدنيا كّل .من الربا إىل خزانته

شهر فمعناه أن الدنيا  واحد منهم جنيهًا فقط يف كّل ي كّليف خمالب املرابني يؤّد

وينصرف  .استهالك ليونًا دونشهر من البضائع ما قيمته مخسون م يبقى فيها يف كّل

بدل أن يرجع إىل إنتاج  ،ربوية جديدة شهر يف خلق قروٍض هذا القدر من املال يف كّل

  .(34)البالد االقتصادي
 

 

هم أودعوا الفائض من أمواهلم يف البنوك صيب به املسلمون أّنمن أخطر ما ُأ

 ،د املسلمني من أدوات النشاط االقتصاديوهذا اإليداع جيرِّ .الكفر الربوية يف دول

الذين  ،ومن القوة الظاهرة يف املبادالت، ثم يضعها يف أيدي أباطرة املال ـ اليهود ـ

وهذه الفوائد اخلبيثة اليت يدفعها لنا املرابون هي  .أحكموا سيطرتهم على أسواق املال

  .(35)م يف السيولة الدوليةمثن التحكُّ

 

 

 الهوامش
                                           

|



 

 117 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

  

  



 

 

 

 

 بني الرجل واملرأة املصافحة 

 فقهّية دراسٌة

 

 

 قبل الشروع يف عرض حتقيقنا حول املوضوع نرى ضرورة طرح النقاط التالية: 

سالم، وقد أكد عليها اإل .ات والتقاليد املستحسنةّياملصافحة من السلوك ـ

 .حسنًا وتقليدًا سالم أمضاها سلوكًاإلأن ا سالم إاّلفرغم انتشارها بني الناس قبل اإل

عن املساوئ  بعيدًا ،الصحيح وتكون ضمن اجلّو ،ضمن الضوابط الشرعية ى تتّموحّت

 تها. حدودها وشروط صّحد جند القرآن قد حدَّ ،و املفاسدأ

 ،واحد )بني رجلني أو بني امرأتني( املصافحة بني طرفني من جنٍس قد تتّم ـ

وهنا حيتمل أن  .بني طرفني من جنسني خمتلفني )رجل وامرأة( كما ميكن أن تتّم

يوجد أربعة صور  يعين ضمنًا ا كذلك.يكونال كما حيتمل أن  من احملارم،يكونا 

لكننا يف املقال التالي سنكتفي بتسليط الضوء على الوضع  .حمتملة هلذا املوضوع

 ن ال تربطهما رابطة احملرمية. يي مصافحة الرجل واملرأة اللذأ ،الرابع

ن يتضمَّ ،كونه مصافحًة مضافًا إىل ،املرأة الرجل يف كّف ألن وضع كّف ـ

احلكم و .واللمس ؛املصافحة أمرين:كشف وقوع ناللمس املباشر للطرف اآلخر ي

 ىل انتفاء احملرمية. إ الشرعي فيهما ناظٌر
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يف احلاالت ـ حبث املصافحة بلحاظ احلكم الشرعي يدور بني عدم اجلواز ـ 

مبعنى البحث يف موضوع  ـ، كما هو الشأن يف حاالت االضطرار ـ اجلوازـ والعادية 

حة بني غري واملصاف ،املصافحة مع غري احملرم يف احلاالت العادية بالعنوان األولي

 حمرمني يف احلاالت غري العادية بالعنوان الثانوي. 

 

 .احملارم ثت عن املوقف الشرعي من املصافحة بني غريدت الروايات اليت حتّدتعدَّ

املوقف باجلملة كان يدور بني التحريم والتقريع والوعيد بالعذاب الشديد  لكّن

 ملرتكبيه: 

هل يصافح الرجل  :×بي عبد اهللأل قلُت :يف رواية معتربة عن أبي بصري قال ـ

 .(1)«وبثمن وراء ال إاّل ،ال :فقال ؟املرأة ليست بذي حمرم

قال:  ،مصافحة الرجل املرأة ما خيّص يف ،ويف معتربة ِّماعة بن مهران ـ

ُيَصاِفَح   َيِحلُّ ِللرَُّجِل َأْنال :َقاَل ؟اْلَمْرَأَةالرَُّجِل  َعْن ُمَصاَفَحِة ×َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهلِل

ُأْخٌت َأْو ِبْنٌت َأْو َعمٌَّة َأْو َخاَلٌة َأِو اْبَنُة ُأْخٍت َأْو  ،اْمَرَأًة َيْحُرُم َعَلْيِه َأْن َيَتَزوََّجَها ِإاّل ،اْلَمْرَأَة

 َيْغِمْز الو ،ِمْن َوَراِء الثَّْوِب اّلَيَتَزوََّجَها َفال ُيَصاِفْحَها ِإَلُه َأْن  َفَأمَّا اْلَمْرَأُة الَِّتي َيِحلُّ ؛َنْحُوَها

 .(9)«َكفََّها

 .والروايتان صرحيتان يف عدم جواز املصافحة بني غري احملارم

ويف  ×إلمامإىل اه يف االستفسار املوجَّ لروايتني أنه سواٌءإىل اواملالحظ بالنسبة 

 .(3)«املرأة»على لفظ  ًاممقّد «الرجل»مام يكون لفظ جواب اإل

اق ما تقع حيث يكون الرجل هو السّبّنإمفاده أن احلرمة  إشكاٌل ُدوهنا قد يِر

 يده مصافحًا للرجل أن ميّد مبعنى أنه ال حيّق ،قصد مصافحتها ؛ملرأةإىل ايده  مبّد

 ؛األجنيب لرجلإىل ايدها  وبالتالي فإذا كانت املرأة هي املبادرة مبّد .للمرأة األجنبية

ألن الرواية مل تكن يف صدد بيان حكم مصافحة  ؛شكال فيهإفال ، قصد املصافحة

 .ومن هنا فال دليل على احلرمة فيها .املرأة للرجل

مل  «املرأة»على لفظ  «الرجل»م فيهما لفظ ن الروايتني حني تقّدإ :اجلوابو

أحد ليه حني يضع إينظر  بسبب أن املصافحة هي عمٌل ؛يكن القصد منه هذا الفهم
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احلرمة على  تلذا إذا وقع .فال موضوعية للمبادر بالفعل ،يف يد اآلخر ه يدنيالطرف

وهو ما يفهم به  .من دون استثناء ،طبيعي تقع على الطرف الثاني طرف فهي بشكٍل

 لرجل بعينه فهذا الرجل بشكٍل ألن املرأة إذا مل تكن حمرمًا ؛«غري حمرم»لفظ 

مصافحة الرجل  ما خيّص ثت الرواية عن احلرمة يففإذا حتدَّ .طبيعي غري حمرم هلا

للمرأة األجنبية فهي بالضرورة املنطقية تعين احلرمة على املرأة يف مصافحة الرجل غري 

وب أن احلرمة جتري حني يقع ثجازة يف املصافحة من وراء الوالواضح من اإل .رم هلااحمل

ن يكون الرجل أبني  من دون فرٍق ،املرأة والرجل األجنيب ْيكفَّ املباشر بني التماّس

. فاحلرمة فاحلكم مبجرد وقوع اللمس يشملهما معًا .و املرأةأهو املبادر إىل املصافحة 

الصرحية يف الكشف عن  ،جابرعن رواية التالية النه وهو ما ستبيِّ .تشمل الطرفان

 االفرتاضات. ملثل هذه  ا ال يدع جمااًلمّم ،هذا احلكم

َمكََّة  |َلمَّا َفَتَح َرُسوُل اهلل :َقاَل ×روى َأَباٍن بن عثمان َعْن َأِبي َعْبِد اهلل ـ

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَك ﴿ :َعزَّ وَجلَّ َفَأْنَزَل اهلُل ،ُثمَّ َجاَء النَِّساُء ُيَباِيْعَنُه ،َباَيَع الرَِّجاَل

ُيَباِيْعَنَك َعَلى َأْن اَل ُيْشِرْكَن ِباهلِل َشْيئًا َواَل َيْسِرْقَن َواَل َيْزِننَي َواَل َيْقُتْلَن اْلُمْؤِمَناُت 

َفَباِيْعُهنَّ َأْواَلَدُهنَّ َواَل َيْأِتنَي ِبُبْهَتاٍن َيْفَتِريَنُه َبْيَن َأْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َواَل َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف 

َأمَّا اْلَوَلُد َفَقْد َربَّْيَنا ِصَغارًا وَقَتْلَتُهْم  :َفَقاَلْت ِهْنٌد ،﴾ْر َلُهنَّ اهلَل ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌمَواْسَتْغِف

 :وَكاَنْت ِعْنَد ِعْكِرَمَة ْبِن َأِبي َجْهٍل ،وَقاَلْت ُأمُّ َحِكيٍم ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم ،ِكَبارًا

 َتْلِطْمَن ال :َقاَل ؟ َنْعِصَينََّك ِفيِهَأْن ال َذِلَك اْلَمْعُروُف الَِّذي َأَمَرَنا اهلل َما ،َيا َرُسوَل اهلل

 الو ، ُتَسوِّْدَن َثْوبًاالو ، َتْشُقْقَن َجْيبًاالو،  َتْنِتْفَن َشْعرًاالو ، َتْخِمْشَن َوْجهًاالو ،َخّدًا

 ؟َكْيَف ُنَباِيُعَك ،َيا َرُسوَل اهلل :َفَقاَلْت ،َعَلى َهَذا |َفَباَيَعُهنَّ َرُسوُل اهلل ،َتْدِعنَي ِبَوْيٍل

َأْدِخْلَن  :َفَقاَل ،ُثمَّ َأْخَرَجَها ،َفَدَعا ِبَقَدٍح ِمْن َماٍء َفَأْدَخَل َيَدُه ، ُأَصاِفُح النَِّساَءِإنَِّني ال :َقاَل

 .(4)«َفِهَي اْلَبْيَعُة ،َأْيِدَيُكنَّ ِفي َهَذا اْلَماِء

 |َأَتْدِري َكْيَف َباَيَع َرُسوُل اهلل :×َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل :َسْعَداَن ْبِن ُمْسِلٍم عن ـ

 ،ُثمَّ َدَعا ِبَتْوِر َبَراٍم ،َجَمَعُهنَّ َحْوَلُه :َقاَل ،واْبُن َرُسوِلِه َأْعَلُم ،َأْعَلُم اهلُل :ُقْلُت ؟النَِّساَء

 ُأَباِيُعُكنَّ َعَلى َأْن ال ،ِءاْسَمْعَن َيا َهُؤال :ُثمَّ َقاَل ،ُثمَّ َغَمَس َيَدُه ِفيِه ،َفَصبَّ ِفيِه َنُضوحًا

 َتْأِتنَي ِبُبْهَتاٍن الو ،َدُكنَّال َتْقُتْلَن َأْوالو ، َتْزِننَيالو ، َتْسِرْقَنالو ،ُتْشِرْكَن ِباهلل َشْيئًا

 ،َنَعْم :ُقْلَن ؟َأْقَرْرُتنَّ . َتْعِصنَي ُبُعوَلَتُكنَّ ِفي َمْعُروٍفالو ،َتْفَتِريَنُه َبْيَن َأْيِديُكنَّ وَأْرُجِلُكنَّ
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َفَكاَنْت َيُد َرُسوِل  ،َفَفَعْلَن ،اْغِمْسَن َأْيِدَيُكنَّ :ُثمَّ َقاَل َلُهنَّ ،َفَأْخَرَج َيَدُه ِمَن التَّْوِر

 . (5)«الطَّاِهَرُة َأْطَيَب ِمْن َأْن َيَمسَّ ِبَها َكفَّ ُأْنَثى َلْيَسْت َلُه ِبَمْحَرٍم |اهلل

َكْيَف َماَسَح َرُسوُل  :×ِبي َعْبِد اهللُقْلُت أَل :اْلُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر َقاَل عن ـ

َفَصبَّ ِفيِه  ،َدَعا ِبِمْرَكِنِه الَِّذي َكاَن َيَتَوضَُّأ ِفيِه :َقاَل ؟النَِّساَء ِحنَي َباَيَعُهنَّ |اهلل

َفَتْغِمُس َكَما  ،اْغِمِسي َيَدِك :َفُكلََّما َباَيَع َواِحَدًة ِمْنُهنَّ َقاَل ،ُثمَّ َغَمَس َيَدُه اْلُيْمَنى ،َماًء

 . (3)«َفَكاَن َهَذا ُمَماَسَحَتُه ِإيَّاُهنَّ ،|َغَمَس َرُسوُل اهلل

يف مبايعة النساء  |كرماأل خالل جمموع هذه الروايات نستنتج أن النيّب من

 .ة أشكال يف أخذه البيعة منهّنله قد استعمل عّد

 صريح أنه ال يصافح النساء.  بشكٍل |يف الرواية األوىل قال النيب األكرم

الروايتان األوىل والثانية صرحيتان يف الداللة على حرمة املصافحة مع غري و

 و لالفرتاضات.أحبيث ال جمال فيها للنقاش  ،ارماحمل

 ؛لإلشكال قد يكون اجملال مفتوحًافخرية لروايات الثالثة األإىل اما بالنسبة أ

 لوجود شبهتني:  نظرًا

 ن يكون حمكومًاأعم من أما  عن عمٍل |األكرم ن امتناع النيّبإ: وىلاأل

 ن يكون حمكومًاأعم من أما يكون  كذلك فعله لعمٍل .و الكراهةأباحلرمة 

 .للنساء يف البيعة |وينطبق هذا على عدم مصافحته .و االستحبابأباحللية 

 . (1)إذ ال مالزمة ؛على حرمة هذا الفعل دلياًل بأنه ال يصافح النساء ال يعّد |فإعالنه

 ،عن مصافحة النساء من غري حمارمه |كرماأل ن امتناع النيّبإ: ةالثاني

حكام اليت ختتص بشخصه نظري العديد من األ إليه،وحرمة هذا الفعل بالنسبة 

ة على وبالنتيجة فإن هذه الروايات غري داّل .(5)وال متتد إىل غريه من املسلمني ،الشريف

وال  ،|كرماأل ة بالنيّبما هي خاّصّنإ ،عامة املسلمنيإىل حرمة املصافحة بالنسبة 

 غريه. إىل تتعداه 

الشبهة األوىل كانت ستصدق لو أن  ما خيّص : يفهو الشبهتني نعاجلواب و

ما  يف |كرماأل متناع عن املصافحة مع غري احملارم اقتصر على النيّباألمر باال

ومل يكن هناك شواهد وقرائن أخرى من اآليات القرآنية  ،نقلته لنا هذه الروايات

ج وعدم التربُّ ،واألحاديث النبوية، كاآليات اليت تأمر املرأة بالتزام اللباس الشرعي
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ث عن حرمة النظر إىل غري أمام غري احملارم من الرجال، وكاآليات اليت تتحّد

 |كرماأل عن امتناع النيّب ثباإلضافة إىل تلك الروايات اليت رأينها تتحّد ،احملارم

فهذه كلها شواهد وقرائن على أن امتناع النيب عن  .عن مصافحة النساء

يف تنزيل األحكام من املستوى  تربويًا ومنهجًا عمليًا كان تطبيقًا |املصافحة

فما  ،ى يف أمر البيعة غري جائزةوأن املصافحة حّت ،النظري إىل املستوى الفعلي والعملي

من أشكال إفشاء السالم  شكاًل املصافحة إاّل تعّد ها من احلاالت اليت البالك يف غري

يف هذه الروايات أتى ليقطع دابر  |ففعل النيب األكرم .ة والرتحيبوإبداء املوّد

أو عدم حصول القطع  ،عاء جبهل األحكامأمام االّد وال يرتك جمااًل ،والريبة الشّك

 ،|األكرم إذن فال قرينة على اختصاص املنع بالنيّب .لوجود مثل هذه الشبهة ؛فيها

 ص. وال خمصِّ ،وبذلك تبقى احلرمة على عمومها

هلية صل يف التشريعات اإلاأل ّنإ :من القول دَُّب لشبهة الثانية الإىل ابالنسبة و 

على اختصاص هذا األمر بالنيب  جدت آية أو رواية تدّلإذا ُو إاّل اللهّم .عدم االختصاص

ما خيص مصافحة غري  وبالطبع فإن مثل هذه اآليات والروايات يف .|كرماأل

د جمّر |كرماأل احملارم ال أثر هلا، مما يعين أن مقولة اختصاص احلرمة بالنيّب

 عاء يفتقد إىل الدليل. اّد

لكن  ،هناك روايات أخرى وردت يف حرمة مصافحة األجنيب ،وعلى العكس

 د: م واملؤيِّداللتها نذكرها هنا على سبيل املدعِّة لوجود عيوب يف سندها وعدم قّو

 |يروي عن النيّب ،×مام الباقريف حديث ينتهي إىل اإل ،سني بن زيداحل ـ

 .(2)«من اهلل حترم عليه فقد باء بسخٍط صافح امرأًة ْنَم»أنه قال: 

ثم  ،جاء يوم القيامة مغلواًل حرامًا صافح امرأًة ْنوَم» :|ويف رواية عن النيّب ـ

 .(10)«يؤمر به إىل النار

وال جيوز »يقول:  ×مام الباقرنه ِّمع اإلإ :عن جابر بن يزيد اجلعفي قال ـ

 . (11)«من وراء ثوبه... وال تبايع إاّل ،من وراء ثوبها إاّل ،للمرأة أن تصافح غري ذي حمرم

 

اآليات اليت استندنا إليها يف حرمة مصافحة األجنيب كان  ى اآلن كّلحّت
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هذه اجملموعة من فمة للمس اليد بلحاظ أن املصافحة مالِز لكْن .موضوعها املصافحة

إذ ال تتم  ؛كذلك على حرمة املصافحة تدّل ،على حرمة اللمس كما تدّل ،الروايات

 من هذه الروايات:  بدون اللمس. وهنا للمناسبة نذكر بعضًااملصافحة 

من حديد خري له  ن يطعن يف رأس أحدكم مبخيٍطئل»: |قال رسول اهلل ـ

  .(19)«له امرأة ال حتّل من أن ميّس

واعتربوها صحيحة أو  ،ةقد جاءت هذه الرواية يف املصادر احلديثية ألهل السّنو

على  وهو دليٌل .ة هذا الفعلة يف مذّمة على الشّدومن جهة داللتها هي داّل .موثقة

 حتريم.  النهي عنه نهَيكون و ،مبغوضيته

ما كتب من جواب  كتب يف ×مام الرضان اإلإعن حممد بن سنان قال:  ـ

ملا فيه  ؛من النساء حرمة النظر إىل شعور النساء احملجوبات باألزواج وغريهّن» :مسائله

 .وال حيمل ال حيّل ما وما يدعو التهييج إىل الفساد والدخول يف ،من تهييج الرجال

َواْلَقَواِعُد ِمْن النَِّساِء الالَِّتي اَل ﴿ :الذي قال اهلل تعاىل إاّل ،وكذلك ما أشبه الشعور

وال بأس بالنظر إىل  .غري اجللباب ﴾َيْرُجوَن ِنَكاحًا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ِثَياَبُهنَّ

 .(13)«شعور مثلهّن

وملس غري  على حرمة مّس ٌةولوية داّلبداللة الفحوى وقياس األهذه الرواية و

به ا يسبِّمبل حرمة النظر إىل شعر النساء احملجوبات علَّ ×مام الرضان اإلأل ؛احملارم

وبطبيعة  .ماتوالدفع بهم إىل ارتكاب الفساد والسقوط يف احملرَّ ،من تهييج الرجال

سقاط يف وأعظم يف اإل ،تهييج شهوة الرجلجنبية أبلغ يف ن ملس املرأة األإاحلال ف

جنيب حرام ويف النتيجة فلمس بدن األ .شعرها أو بعضهإىل د النظر من جمّر،ماحملرَّ

 ىل. ْوباأَل

له أن  ا املرأة اليت حيّلفأّم»نه قال: أ ،×مام الصادقعن اإل ،يف رواية ِّماعة ـ

 .«من وراء الثوب جها فال يصافحها إاّليتزّو

وال جيوز للمرأة أن تصافح غري ذي »: ×مام الباقرعن اإل ،جابرويف رواية 

 . (14)«من وراء ثوبها إاّل ،حمرٍم

من  ًاواحد موردًا ْتقد استثَن ،وروايات أخرى مشابهة ،ويالحظ أن هذه الروايات

أو حائل، مبعنى أن   ثوٌبنييدي املتصافحبني وهو حني يفصل  ،حرمة املصافحة
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ن الذي له املدخلية أ، مما يعين ني أو حائلنيوبثبني  ْتاملصافحة يف احلقيقة متَّ

حلصول هذا  جد مانٌعومتى ما ُو .جنبيةواملوضوعية يف حرمة املصافحة هو ملس بدن األ

 فيها.  اللمس أخرجت املصافحة من معرض حرمٍة

َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن ﴿الشاهد من اآليات الشريفة  كذلك نستمّد

ى َصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلَأْب

ُقْل ِلْلُمْؤِمِننَي َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم ﴿و؛ ﴾...ُجُيوِبِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ

َفاَل ﴿، ﴾َواَل َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَنِتِهنَّ﴿ ،﴾َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم

 . ﴾َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض

أما صاحب اجلواهر واحملقق  .مجاعاإل (15)لة...أصاحب الفوائد يف هذه املسعى اّد

الشيخ األنصاري أنه إذا كان واعترب . (13)عيا أن املسألة ال خالف فيهاالنراقي فاّد

 . (11)فباألولوية القطعية اللمس حراٌم ًاالنظر لغري احملرم حرام

بل تعترب من املصاديق  ،جنبية حرام، واملصافحة تستلزم اللمسن ملس األإوحيث 

 ري عليها حكم احلرمة كذلك. ذن جيإالواضحة للمس، 

وجواز النظر  ،ن نالحظ ان استثناء اليدين والوجه من التغطيةأفمن الضروري 

وهذا مما  .ذن والريبة وقصد التلذُّبعدم التزيُّ ألنه مشروٌط ؛ال يستلزم ملسهما ،ليهماإ

ح بل جند عكس ذلك حيث صّر .خال املصافحة واللمس ،تسامل عليه الفقهاء تقريبًا

أما اللمس يف حالة  ،(15)ني من دون شهوةالفقهاء جبواز النظر إىل الوجه والكفَّ

 . االختيار فغري جائز مطلقًا

فهي تشمل املصافحة  ،ة على حرمة املصافحة مطلقٌةظ أن الروايات الداّلواملالَح

وكذلك يشمل اإلطالق املرأة األجنبية  .ذ وعدمهتلذُّالوقصد  ،بقيد الريبة وعدمه

مة وغري املسلمة. فالتفضيل أو االستثناء غري وارد يف هذه الرواية والروايات املسل

 األخرى. 

 ،جنيب حرام مطلقًان مصافحة املرأة مع الرجل األأل من هذه الروايات واملتحصِّ

 م ال. أ جنيب مسلمًاوسواء كان األ ،ذ أم القصد التلذُّ ،بالريبة أم ال

 

عى أنها منصرفة عن نساء أهل وادَّ ،إطالق روايات املصافحةأشكل البعض يف 
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وبهذا االنصراف اعترب أن مصافحة املرأة غري املسلمة فاقدة لدليل  .(12)الكتاب

 . (90)احلرمة

نصراف هل هلذا االـ من طرح بعض األسئلة التالية:  دَُّب عاء الّدويف تقييم هذا اال

فهل له احلجية ومانعية الظهور أم هو من قبيل ومع فرض وجوده وقبوله ـ وجود أم ال؟ 

يته ومانعيته لإلطالق يف الروايات ومع فرض حّجـ  نصرافات اليت ال حجية هلا؟اال

  ؟آخر لشمول الروايات لنساء أهل الكتاب الشاملة لنساء أهل الكتاب أال يوجد طريٌق

 «النساء»و «املرأة»وذلك ألن لفظ  ؛قبل بهذا االنصرافن ننا الإ :اًلأّو: واجلواب

ن أوالقول ب ،«عام نثى بشكٍلاأل»الذي ورد يف روايات املصافحة كان املقصود منه 

إىل  ان( ينصرف’يف عهد اإلمامني الصادقني )الصادق والكاظم ا كاننين اللفظيهذ

بل على  .يفتقد إىل الدليل قوٌل ،دون نساء أهل الكتاب ،لنساء املسلمات فقطا

وبعده إىل عهد اإلمام  ،|الكتاب يف املدينة يف عهد الرسولن وجود أهل إالعكس 

 حول نير املسلماستفسال ل دافعًاشكَّ ،×ى عهد اإلمام الرضابل حّت ،×الصادق

 كيفية التعايش معهم ومعاشرتهم. 

 ×وقد محلت مصادر احلديث العديد من الروايات اليت جييب فيها املعصوم

 . وهذه املشريية دليٌل(91)التعامل مع أهل الكتابة عن تساؤالت املسلمني حول كيفّي

 . ك تشمل نساء املسلمات وغريهّنذافية آنْرلفظ املرأة والنساء يف احملاورات الُع على أّن

ملرأة املسلمة يف روايات اإلمام إىل ا: على فرض انصراف لفظ املرأة ثانيًا

×الصادق
ْدوية اليت نصرافات الَبألنه من قبيل اال ؛فإن هذا االنصراف ال حجية له (99)

يف  وغلبة الوجود ليست سببًا .نساء املسلمات وقلة نساء أهل الكتابالسببها غلبة 

 االنصراف احلقيقي. 

طالق للروايات املانعة من يته فإن ظهور اإل: مع قبول االنصراف وحّجثالثًا

لنساء  ميكن مشول الروايات لكْن .صافحة الشاملة لنساء أهل الكتاب غري تاّمامل

لف والالم يفيد األى بفلفظ املرأة والنساء يف الروايات حمّل ،أهل الكتاب بلحاظ العموم

 لعموم. اال مانعية له عن  ـ لو وجدـ واالنصراف  ،العموم وضعًا

، لنساء أهل الكتاب الروايات املانعة من مصافحة األجنيب شاملٌة ل أّنفاملتحصِّ

 بلحاظ عموم لفظ النساء.  ؛كما تشمل نساء املسلمني
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جاء يف جمموعة من الروايات أنه جيوز النظر إىل رأس وشعر ويد بعض النساء 

نذكر من تلك الروايات ما جاء يف و .بعض نساء أهل الكتاب هّنمنو ،األجنبيات

يقول: ال بأس بالنظر  ×الصادق ِّمعت أبا عبد اهلل :الكايف عن عباد بن صهيب قال

ألنهن إذا نهني ال  ؛ةإىل رؤوس أهل تهامة واألعراب وأهل السواد من أهل الذّم

والرواية ناظرة إىل أهل الكتاب الذين يعيشون حتت لواء الدولة  .(93)«ينتهني...

 .واحملكومني بقوانينها، سالميةاإل

عن أمري  ،عن أبيه ،×عن اإلمام الصادق ،أخرى عن أبي البخرتي ويف روايٍة

 .«ةبأس بالنظر إىل رؤوس أهل الذّم ال»قال:  ×بي طالبأبن  املؤمنني علّي

ال » :|قال: قال رسول اهلل ،×عن أبي عبد اهلل ،وكذلك روى السكوني

 .(94)«وأيديهّن ة أن ينظر إىل شعورهّنحرمة لنساء أهل الذّم

عمل  حمّل هيالسند،  ما خيّص إشكاالت يفها من فيرغم ما  ،هذه الروايات

فتوا جبواز النظر إىل نساء أهل ألذلك قد  وفقًاو ،صحاب ومشهور الفقهاءاأل

 وهذا يضع هذه الروايات يف االعتبار.  .(95)يبة والشهوةبشرط عدم الرِّ ،الكتاب

ات م بها من هذه الروايات أنها متنع إطالق وعموم اآليات والروايوالنتيجة املسلَّ

ية )املرأة من أهل حيث خترج املرأة الذّم ،اليت ال جتيز النظر إىل مطلق املرأة األجنبية

 للبحث يف هذه املسألة.  وبهذا ال يبقى جماٌل .الكتاب( من هذا التحريم

ه إىل مقولة بعض الباحثني الذين وقفوا ما يتوّجالبحث والتحقيق إّن حمّل لكّن

ن إ :تنقيح املناط، فقالوا وجعلوه حمّل ،عبادة بن صهيبعند التعليل الوارد يف رواية 

 مناط ومالك حتريم النظر إىل املرأة األجنبية هو احرتامها. 

وذلك أن حرمة  ؛يف حرمة مصافحة املرأة االجنبية وهذا املالك نفسه موجوٌد

مصافحة املرأة األجنبية معلول الحرتامها. وأما إذا كانت املرأة ال تعرتف بهذا 

منع مصافحتها وفق هذا املناط غري  ها حمرتمة، فإّنأو أن الشرع ال يعّد ،حرتاماال

 . (93)وارد

 

للنهي عن  وتعليله بعدم خضوعهّن ،رغم جواز النظر يف روايات صهيب ـ
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والعلة التامة  ،هذا التعليل هو مناط احلكم كونعلوم املغري من نه فإ ،(91)السفور

اليت يدور حوله حكم جواز النظر إىل املرأة األجنبية أو عدمه. والشاهد على ذلك أن 

مام أن اإلبكوا متسَّ ،من أجل جتويز النظر إىل نساء أهل الكتاب ؛بعض الفقهاء

. ومع ورود هذا (92)ما تشري إليه بعض الروايات . وهو(95)من ملك اليمني اشرتط كونهّن

 ة القطعية للحكم باملنع. العتبار ذلك التعليل العّل يوجد جماٌل االحتمال ال

وقابل  ،قطعّي وعلى فرض القبول بأن التعليل الوارد يف رواية صهيب مناٌطـ 

أن احلكم إىل من االنتباه يف تنقيح مناط احلكم  دَُّب ال، فللتعميم للموارد املشابهة

 للفرع.  جديدًا ن يثبت حكمًاأنه يريد أال  ،صل يسري إىل الفرعالذي يوجد يف األ

 من وجود ثالثة أركان:  دَُّب يف تنقيح املناط ال :يفّن وبقوٍل

وهو ما  ،واحلكم القطعي الثابت له ؛ح به يف الرواياتل املصرَّاملوضوع األّو ـ

 باملبدأ )األصل( .  ىيسّم

 ى بالفرع. يسّمو ،املوضوع الثاني الذي مل يذكر يف الرواياتـ 

 ر عنها باملالك واملناط. ة هي تلك اليت نعبِّالعّلـ 

 ؛صلي الثابت يف الرواياتوعند ثبوت تنقيح املناط احلكمي للموضوع األ

يثبت احلكم للموضوع اجلديد )الفرع( غري املذكور يف  ،ب االشرتاك يف املناطبوبس

 الروايات. 

 هنا صحيح؟على هذا هل أن تنقيح املناط  بناًءو

 ،حدانيف تنقيح املناط اليت أورده هؤالء الباحثني األصل والفرع مّت ونرى أنه

وذلك أن األصل هو نساء أهل  ؛موضوع احلكم يف األصل نفسه موضوع الفرع إّنحيث 

، كذلك الفرع نفسه نساء أهل والذي جاء احلكم جبواز النظر إليهّن ،الكتاب

ا ذكرنا فموضوع الفرع كم عطي له احلكم جبواز املصافحة. لكْنأوقد  ،الكتاب

 ىل الفرع. إصل وأن يسري حكم األ ،آخرغري موضوع األصل جيب أن يكون شيئًا

إثبات  مّت لفرع، لكْنإىل احكم األصل  نه يف تنقيح املناط مل يسِرإ: ثانيًا

وحكم الفرع  ،ألن احلكم األصلي هو النظر ؛ال يوجد يف األصل ،حكم جديد للفرع

ن متفاوتان بالكامل. والذي جيب سرايته يف تنقيح هذا جواز املصافحة، واحلكما

وجود له يف  ال جديدًا هة، ال أن يثبتوا حكمًااملناط هو جواز النظر إىل املوارد املشاِب
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 األصل. 

يف الفقه  وجاٍر ملا هو ثابٌت نه هؤالء خمالٌفل أن تنقيح املناط الذي بيَّواملتحصِّ

 واألصول. 

ق احلكم وموضوع هذه املسألة هو اخللط بني متعلَّواملغالطة اليت حصلت يف 

ن إحيث  ؛ق احلكم وموضوع احلكم شيئان خمتلفان ومتفاوتاناحلكم. فمتعلَّ

 ،فق احلكم الذي هو فعل وعمل املكلَّخبالف متعلَّ ،خارجي موضوع احلكم وجوٌد

خلارجي يف األمر بالصالة موضوع احلكم الوجود ا :ني. فمثاًلتلفتفهما من مقولتني خم

به توجد بوبس ،ي جيب عليه القيام بهذف الكلَّهو فعل املفق احلكم للصالة، أما متعلَّ

 ،ق احلكمكالهما متعلَّ «املصافحة»و «النظر»حبثنا  الصالة يف اخلارج. ويف حمّل

 أما موضوع احلكم فهو نساء أهل الكتاب.  ،وليسا موضوع احلكم

ق احلكم وموضوع الفتوى بني متعلَّأما صاحب املقال التحليلي فقد خلط يف 

 ،واملصافحة هي الفرع ،حيث اعترب يف مناط التنقيح أن النظر هو األصل؛ احلكم

وهذا  .واحلكم هو اجلواز، وبذلك يكون حكم جواز النظر قد سرى إىل املصافحة

 ألن أركان تنقيح املناط يف هذه املسألة هي:  ؛غري صحيح

 اب. موضوع األصل: نساء أهل الكتـ 

نساء احلواضر  :مثاًل .موضوع الفرع هو نساء أخريات غري نساء أهل الكتابـ 

 ات. ار غري الكتابّيأو نساء الكّف، اللواتي ال يراعني احلجاب

 احلكم: جواز النظر. ـ 

املناط عدم احرتام أو عدم قبول النواهي. وإذا أردنا من خالل تنقيح املناط  ـ

نساء املدن يف الوقت  :الصحيح أن نسري حكم األصل إىل الفرع فيجب أن نقول

شريكات نساء أهل  هنَّ ،للنهي وعدم قبوهلّن ،احلجاب احلاضر يف عدم رعايتهّن

وز النظر إىل رؤوس نساء أهل جيكما ل من هذا االشرتاك أنه فيتحصَّ، الكتاب

وهذه  .إىل نساء املدنأيضًا النظر وز جي( )املراد الشعر اخلارج من رؤوسهّن الكتاب

ال أن يسري  ،تنقيح املناط التوصل إليها يف حال مّت هي النتيجة الصحيحة اليت يتّم

 حكم جواز النظر إىل جواز املصافحة. 

حدهما متعلق أوليس ، حلكموعلى فرض أن النظر واملصافحة موضوع اـ 
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 النظر واملصافحة فعالن متفاوتان بالكامل. فخصوصيات املصافحة ال احلكم، لكّن

ولذلك ال ميكن سراية حكم جواز النظر لنساء أهل الكتاب من  ،وجود هلا يف النظر

وال  ،صادر عن الرجل مستقّل . فالنظر فعٌلخالل تنقيح املناط إىل جواز مصافحتهّن

هو تغطية الوجه واليدين أو عدم فعالقة له باملرأة. أما الفعل اآلخر املرتبط باملرأة 

 مستقّل فالنظر فعٌل .ن ومرتابطانتغطيتهما. لذا فالنظر والتغطية فعالن مستقاّل

ن والرجل واملرأة مستقاّل .ومرتبط باملرأة مستقّل وعدم االرتداء فعٌل ،ومرتبط بالرجل

وبالعكس  ؛والرجل ال ينظر إليها ،ه. فرمبا جند املرأة غري حمجبةيف حتقيقه وترك

 فهي ليست فعاًل ،املصافحة غري هذا والرجل ينظر إليها. لكّن ،بةجند املرأة حمّج

يشرتك يف  بل املصافحة فعٌل ،باملرأة وحدها وال عالقة له بالرجل ًاومرتبط ،مستقالًّ

 ق املصافحة. املرأة كالهما يشرتكان يف حتقُّوقوعه الرجل واملرأة. وبالنتيجة فالرجل و

ومبالحظة هذه النتيجة إذا كان وجوب احلجاب للمرأة وحرمة النظر إليها 

واليت جتعل نفسها يف معرض  ،املرأة غري احملجبة ّنإ :باحرتامها فيمكن القول اًلمعلَّ

أخرى فهذا  بلحاظاٍتأما احرتامها )بلحاظ عدم حجابها  ؛ال احرتام هلا ،جنيبعيون األ

ا يف شعرها. أّموسها أومن هذا الوجه ميكن جتويز النظر إىل ر(. ليس حمل البحث

واليت ال يقول  ،بةفال أحد يقول بأن املرأة غري احملجَّ .موضوع املصافحة فاألمر خيتلف

 علقة بني عدم احلجاب واملصافحة. وبعبارٍة ألنه ال ؛جيوز مصافحتها ،باحرتامها أحٌد

هو وجوب احلجاب  لاألّو :نيف النظر إىل النساء هناك تكليفان مستقاّل :حأوض

وبني التكليفني  .ط بالرجلاملرتِب ،عدم جواز النظر واآلخر ؛واملرتبط باملرأة ،اخلاّص

حال  هوبلحاظ أن املرأة اليت ال ترتدي احلجاب واملستهرتة بالنواهي، كما  ؛ارتباٌط

 ج عن الرجل الذي يضطّرَرفمن أجل رفع احَل ،الكتابأكثر نساء البوادي ونساء أهل 

ن عليه ْدكاملرور من نفس الطريق الذي يوَج ،اجتماعية ألسباٍب ؛إىل خمالطتهّن

املصافحة كما  . لكّنوشعورهّن شكال يف النظر إىل رؤوسهّنإوأمثاله، فليس عليه 

اء أهل فجواز مصافحة الرجل لنس ،مشرتك بني الرجل واملرأة سبق ذكره فعٌل

 الكتاب هو يف احلقيقة اجلواز للرجل باملصافحة غري اجلائزة. 

ى لو قلنا بتنقيح املناط من نساء أهل الكتاب حّتإىل حبثنا جواز النظر  ويف حمّل

ق وليس متعلَّ ،ن النظر واملصافحة موضوع احلكمأومن جهة أخرى قلنا ب ،جهٍة
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 صحيح.  ة غرُيفسراية حكم جواز النظر إىل جواز املصافح ،احلكم

بل املصافحة عني اللمس.  ،جنيبللمس األ مٌةإن مصافحة األجنيب مالِز ـ

ذا هلو .عضاءوعنوان اللمس كما يصدق على ملس اليد يصدق على ملس مجيع األ

 عضاءقون يف احلكم بني ملس اليد وملس غريها من األالسبب الفقهاء ال يفرِّ

ىل املصافحة من خالل تنقيح إم سراية جواز النظر الِزيكون مر ومبالحظة هذا األ

 .وهذا ال قائل به على اإلطالق .املناط جواز ملس بدن نساء أهل الكتاب

مة مفادها م مقّدمن أجل عدم الوقوع يف هذا اإلشكال حاول الكاتب أن يقدِّو

غري  . وهذا أمٌر(31)بل فقط مع املصافحة ،أن النظر ال مالزمة له مع مطلق اللمس

صلي يسري إىل موضوع الفرع ا أن حكم املوضوع األألنه يف تنقيح املناط إّم ؛صحيح

والتبعيض يف احلكم يف بعض األجزاء دون األجزاء  ،من خالل تنقيح املناط أو ال

 األخرى غري صحيح. 

 

كانت املرأة مسلمة  سواٌء، وليبالعنوان األ حراٌم مصافحة املرأة األجنبية مطلقًا

ودليل استثناء نساء  .م املرأةأباملصافحة ئ ، وسواء كان الرجل هو املبتد(39)أم كتابية

 . أهل الكتاب من هذا اإلطالق غري تاّم

 

سالمية لي يف الشريعة اإلم عليه أن أحكام املوضوعات بالعنوان األّومن املتساَل 

 ،يف الظروف العادية حراٌم «أكل امليتة» :عنه. فمثاًل ّويف حالة االضطرار ضمن املعف

الذي تصبح نفسه يف معرض التلف  ،نفسها لدى الشخص اجلائع «أكل امليتة»ولكن 

 ال إشكال فيه.  ،النجاة به باملقدار الذي تتّم ،واهلالك

فحيث  ،أو معاجلتها ،الغرقوكذلك ملس املرأة األجنبية من أجل جناتها من 

 ،(33)وهذا مفاد اآليات والروايات الكثرية .ها تندرج ضمن باب االضطرار فهي جائزٌةّنإ

 آخر غري هذا.  والذي حيتاج إىل حبٍث

ف يف وظيفة املكلَّ ،يكّل وبشكٍل ،وباإلضافة إىل اآليات والروايات اليت تبني
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 ،جزئي وبنحٍو ،زجتوِّ ×املعصومخرى صدرت عن أ مواطن االضطرار هناك رواياٌت

يف  |ما نقل عن رسول اهلل :و ترك بعض الواجبات. مثاًلأ ،ارتكاب بعض احملرمات

 . (34)جواز احللف الكاذب لدفع الضرر البدني أو املالي عن نفسه أو عن أخيه

سألته عن الرجل خياف  :×عن اإلمام الرضا ،أو كما يف رواية سعد األشعري

 .(35)«ال جناح عليه» :لينجو به منه؟ قال ؛فيحلف ،على ماله من السلطان

ه عن املرأة املسلمة قال: سألُت ،×عن أبي جعفر ،محزة الثمالي يبأورواية 

ال يصلح النظر إليه،  يف مكاٍن ،يف جسدها، إما كسر وإما جرح ءيصيبها البال

إليه  ْتإذا اضطّر»قال:  ؟يصلح له النظر إليهاأيكون الرجل أوفق بعالجه من النساء، 

 .(33)«شاءت فليعاجلها إْن

واليت هي مسألة واضحة يف ، وليس حبثنا يف رفع الضرورة لألحكام األولية

مصافحة طار هو أن حرمة وإمنا البحث املطروح يف هذا اإل ،(31)الفقه اإلسالمي

وكذلك جواز  ،وبعنوان مصافحة األجنيب ،بالظروف العادية مشروطٌة األجنيّب

 .ضطراراملصافحة يف حال الضرورة أو اال

من  دَُّب وقبل الدخول إىل حبث جواز مصافحة األجنيب من باب الضرورة ال

 ومرجع تشخيصها.  ،وعواملها ،سبابهاأو ،هاوحّد ،حتديد معاني الضرورة

 

ما  كّل ة. واصطالحًاهي احلاجة املشّق ضطرار. ولغًةالضرورة اسم مصدر اال

وما به حفظ النفس وغريها،  ،(35)ضطرار، كاملشقة اليت ال رافع هلاى إىل االأّد

 كاحلاجة إىل أكل امليتة من أجل حفظ النفس. 

وبهذا اللحاظ فإن معنى الضرورة وحدها  .كلمة الضرورة وصف ملشتّق واملضطّر

ي أ. و(32)يف تلف وهالك النفس يعلم من خالل عبارة احلاجة الشديدة اليت تكون سببًا

 و ترك الواجب. ألفعل احلرام  غًاال تكون مسوِّ من هذا احلّد ضرورة تكون أقّل

 

ها . ومن(40)والضرر كراه والتقيةاإل :رينظ ؛االضطرار كثرية وخمتلفة أسباب
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ق من خالل أحد أسباب فعال. لذلك فالضرورة تتحّقألاحلاجة الشديدة لفعل من ا

أحد األسباب  لي للضرورة أواالضطرار، والذي يكون السبب يف رفع احلكم األّو

 اإلكراه أو التقية أو الضرر.  :مثل ،األخرى

 

فراد، حبيث جيوز إىل األ ٌلواملوارد موك تشخيص االضطرار يف كّل هل حّق

أم أن  ،للضرورة و يرتك الواجب من منطلق حتديده الشخصّيأمات له ارتكاب احملرَّ

أم أن ، من شؤون احلاكم الشرعي والولي الفقيه مسألة تشخيص الضرورة شأٌن

 وبالتالي خيتلف املرجع يف حتديدها؟  ،الضرورة خمتلفة

 :فراد على نوعنيالضرورات اليت تعرتض األ ّنإ :ميكن القول

ف فيها يف معرض اخلطر الضرورة الشخصية اليت تكون نفس املكّل :األول

 ذى املادي للفرد. حلاق األإيف  مباشرًا أن صوم يوم رمضان يكون سببًا وأواهللكة، 

يف  كأن يكون القيام بعمل سببًا ،نسانية: الضرورة االجتماعية واإلالثاني

ض مصاحل ومنافع دولة من الدول سالمية، أو تعّرة اإلالضرر باملسلمني واألّم حلاقإ

 للخطر. 

ولذا . فم به أن معيار ومالك تشخيص الضرورة الشخصية بيد املكلَّومن املسلَّ

فتكليفه  ،للتلف ًاضأو ماله معرَّ ،ضة خلطر املوتف عندما يرى نفسه معرَّفاملكلَّ

وحيفظ ماله.  ،ثره حتفظ نفسهأترك الواجب الذي على  وأيصبح ارتكاب احلرام 

د على عدم ب له الضرر أو املرض فالشرع يشدِّإذا ثبت للشخص أن الصوم يسبِّ :فمثاًل

ف للجوع ض املكلَّكذلك األمر يف حال تعرَّ .فطارويبيح له اإل ،ارتكابه الصيام

م يف مسلَّ مٌري يرفع اهلالك أب هلالك النفس، فجواز أكله حلم امليتة باملقدار الذاملسبِّ

 .سالميالفقه اإل

ألفراد. فإذا إىل االضرورات النوعية فمرجع التشخيص ال يعود  ما خيّص وأما يف

عمل اليوم يلحق الضرر باإلسالم واملسلمني، وترك عمل حيفظ  كان القيام بأّي

الضرورة تشخيص هذه ، فاحلاجة إليه للمسلمني الذين يكونون يف أمّسالنفع وجيلب 

 ْنفهو َم .يف ذلك دور وليس لألفراد أّي ،الفقيه من شؤون احلاكم الشرعي أو الولّي
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التعامل مع هذه الضرورة مثل الضرورات الشخصية،  ذا مّتإ هّنأل ؟وكيف ؟د متىحيدِّ

وفق خصوصياته  ،حسب ما تبني له من الضرر فراد كلٌّحيث مرجع تشخيصها هم األ

بعذر  ؛ماتفيرتك بعض الواجبات أو يرتكب بعض احملرَّلذوقه،  اخلاصة، وتبعًا

ر وعدم الثبات، مما هلية ستكون حينها يف معرض التغيُّحكام اإلاأل ّنإالضرورة، ف

صون بهذه الذين يرتبَّ ،يفتح الباب أمام األهداف املشؤومة للمعاندين وألعداء الدين

يت توجب الضرورة النوعية فعل حرام وارد الامللذا فإنه يف  .مة وبالد املسلمني الدوائراأل

الذي على اجلميع  ،أو ترك واجب جيب الرجوع يف تشخيصها إىل مركز صنع القرار

 . (41)سالميف تاريخ اإل واالمتثال ألوامره. واألمثلة يف هذا كثريٌة ،االلتزام بقراراته

 

 ىسواء على مستو ،يف الدول األوروبية األسباب االضطرارية ملصافحة األجنيب

ميكن حصرها يف ثالثة  ،سالمياألفراد العاديني أو على مستوى مسؤولي النظام اإل

وعلى فرض وجودها  .ومجيعها غري مطروح .(49)والضرر ؛والتقية ؛كراهاإل :عوامل

هلا ة مستقّل دولٌة وسالمي مبا هوليس مبسؤولي النظام اإل ،فرتبط باألفراد العاديني

عي وجود الضرورة إذا ادُّ على املستوى السياسي أو الديبلوماسي. لكْن سواٌء ،مكانة

هذا البحث حينها سيكون له واقعية يف  بية فإّنويف الدول األور يف مصافحة األجنيّب

  .وحتديد نوعية تشخيصها ،الطرح والنقاش

فراد األ ة، مبعنى أنفإن هذه الضرورة قد تكون شخصّي شرنا سابقًاأوكما 

أو أن املصافحة فيها ون ن مصافحة غري احملارم يف الدولة اليت يستقّرأعون يدَّ ْنهم َم

وال عالقة هلا بالنظام  ،شخصية ة. فهذه الضرور(43)سات هذه الدول ضروريةيف مؤسَّ

 .سالمي واملسلمنياإل

أن مصافحة املرأة األجنبية أو الرجل األجنيب مسألة  من بابوقد تطرح املسألة 

ن املصافحة بني غري إحيث  ؛وذلك وفق الشروط الفعلية يف عاملنا اليوم ،ضرورية

النظام  يرائجة يف مجيع دول العامل، وامتناع املسلمني أو مسؤول احملارم مسألٌة

 . (44)هانة للمسلمنيإلإلسالم و ب ضعفًاسالمي عنها يسبِّاإل

 .والثانية نوعية ؛فاألوىل شخصية ؛جنيب خمتلفتانن ملصافحة األاالصورت اتانوه
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ق يف ف نفسه التحقُّعلى املكلَّ ،ةحيث الضرورة شخصّي ،ر األولففي التصوُّ

وأن ال طريق للفرار أمامه،  ،ذا ثبت لديه وجود هذه الضرورةإو .تشخيص الضرورة

مع ذلك على  ةوباملوازا .يدفع به الضرر م باملقدار الذيفيجوز له ارتكاب هذا احملرَّ

 ف يف مثل هذه احلالة الرجوع إىل مرجع التقليد لالستفسار. املكلَّ

ق بالضرورة االستفتاءات اليت تتعلَّ نوقد أجاب الفقهاء واملراجع العظام ع

يف جوابه  & السيدجنيب بعدم اجلواز. ق مبصافحة األما يتعلَّ الشخصية يف

نه يشتغل يف وظيفة عالية يف دولة ظاملة، وهذه إ :الذي سأل قائاًل ،حد السائلنيأعلى 

ب له احلرج وأن االمتناع يسبِّ ،الوظيفة تفرض عليه حلق ذقنه ومصافحة األجنبيات

م و الطرد من وظيفته، فهل جيوز له ارتكاب ذلك احملرَّأضه للسخرية ويعرِّ ،الكبري

ىل الوظيفة اليت تستلزم فعل إال جيوز الدخول  يقول: ،جنبية()حلق حليته ومصافحة األ

 . (45)ذا كان الدخول يف مثل هذه الوظيفة أهّمإ اّلإمات، احملرَّ

وأن هذا العمل وزر  ،نه ال جيوز مصافحة األجنيبأب &التربيزي الشيخ أجابو

 ة من شعائر الدين، وجيب احلفاظ عليها مهمايجنبألن عدم مصافحة األ ؛على املسلمني

 . (43)واهلل العامل .أمكن

يف إحدى  نه إذا دخل جملسًاإ: سأل قائاًل ْنيف جوابه على َم &السيد اخلوئي

نه إذا إجنبيات، وى النساء األحّت ،كان يف اجمللس ْنَم الدول يضطر إىل مصافحة كّل

منه للمرأة  وأنه حتقرٌي ،وحيملونه على أنه من سوء األدب ،غريبًا ذلك فعاًل امتنع يعّد

ه ال جتوز ّنإ :جابأجنبية؟ وتوهني هلا، يف هذه احلال هل جيوز له مصافحة املرأة األ

 . (41)قة أو الضررجللب املفسدة املتحقِّ بًاإذا كان االمتناع موِج إاّل ،جنبيةمصافحة األ

سيستاني جبواز املصافحة يف احلال الذي يكون فيه االمتناع الوأفتى السيد 

 . (45)طاقيف جلب الضرر الذي ال ُي عنها سببًا

ى يف الضرورة الشخصية ال أن الفقهاء حّت ىستفاد من هذه الفتاووالذي ُي

ما جييزون املصافحة مع األجنبية يف احلاالت اليت زون مصافحة األجنيب، وإّنجيوِّ

بشرط أن تكون املصافحة يف ، لوقوع الفرد يف الضرر يكون فيها االمتناع سببًا

ن الفرار يكوأما يف احلاالت اليت  .الضرر عن هذا الشخصقدار الذي يرفع حدود امل

ب أو أن االمتناع عن مصافحة األجنبية ال يسبِّ ،فيها من الوقوع يف هذا احملظور ممكنًا
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فاجلواز يكون مبقدار  .ا بعدم جواز مصافحة األجنيبْوفَتأفإنه يف هذه احلالة  ،الضرر

  .وليس مطلقًا ،رفع الضرر

بية وعلى أن عدم مصافحة األجنيب يف الدول األور ةأما يف الصورة الثانية املبنّي

)على فرض  ولذا بلحاظ هذه الضرورة وبالعنوان الثانوي ،ب عليه توهني اإلسالميرتّت

ي القطع بأن ترك احلرام أو فعل الواجب يؤّد وذلك ألنه متى مّت ؛كن إجازتهثبوته( مي

م وإهانة املسلمني فمن باب الضرورة جيوز ارتكاب احلرام إىل املساس بكرامة اإلسال

تشخيص صغرياتها ومواردها اجلزئية  ولكّن ،م بهاوترك الواجب. وهذه الكربى نسلِّ

ما  ما أو سلوكًا عي أن عماًلفرد كان أن يدَّ ألّي الفقيه، وال حّق تكون بيد الولّي

ألن  ؛ماتاحلالل وارتكاب احملرَّ هانة باإلسالم، وبالتالي جيب تركإلحلاق اإل ٌبموِج

اإلحساس باجلوع  :سالم أو موارد جلب املنفعة للوطن من قبيلتشخيص موارد إهانة اإل

لع على الولي الفقيه املطَّ بالفرد نفسه. لكّن قًادراكه متعلِّإالذي يكون  ،والعطش

فتاء مبا واإل ،ات الدينية ومصاحل املسلمني هو الكفيل بإعطاء النظر يف ذلكاملستجّد

أن  خاّص ة أو يف مكاٍنأو ضمن شروط خاّص ص لفرد يف وقٍتجيب فعله. ولذا إذا شخَّ

سالمي يف الدول اليت يشتغلون فيها أو اليت أمر مصافحة األجنبية ملسؤول النظام اإل

ب عليه وعدمها يرتّت ،اضطراري فيها مصلحة النظام والوطن يسافرون إليها بشكٍل

الولي الفقيه  هنا جتوز املصافحة. ومبا أّن ،أو فيه حتقري للمرأة عندهم ،إهانة اإلسالم

سواء من باب الضرورة  ،جواز مصافحة األجنبيةفلذا  ،مر ضرورّياألا مل يعلن أن هذ

عي أن املصافحة من يدَّ ْنعتبار مَلاوجود له. ولذا ال  ال ،أو من باب العنوان الثانوي

احلكم جبواز املصافحة  يه إهانة الدين والوطن، وأّنب علعدمها يرتتَّ وأّن ،الضرورة

 من باب الضرورة.
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 ؟يف احلّب ًاإنسانّي س اإلحلاد مذهبًاهل يؤسِّ

 ة يف فضاءات إريك فرومتنموّي نقاشاٌت

 

 

مريكي )األملاني األصل( ل النفسي األاهتمامي بالفيلسوف واحمللِّتعود بدايات 

حني كنت أقرأ عن مدرسة  ،إريك فروم إىل فرتة التسعينات من القرن املاضي

من أبرز  ـ واحدًا عي أنين فهمت ذلك جيدًاه ـ دون أن أدَّفرانكفورت، حينها عرفُت

درسة فرانكفورت كانت نقد ريها. وحيث إن السمة األبرز يف ممنظِّ أعالمها وأهّم

اجملتمع الرأِّمالي احلديث، من خالل وصف وحتليل اغرتاب الكائن البشري داخله، 

حرَّضها  ،خصبة يف نفسي فإن االقتباسات اليت صادفتها من كلمات فروم القت أرضًا

 . للتعلق به رومانسيًا ؛وجودي يف املهجر

ت على بعض أفكاره ففتعّر ،نت من الوقوف على بعض كتبهبعد ذلك متّك

ولكين  .املتناثرة، وأعجبت بقدرته على التحليل والنقد «االقتباسات»مبا يتجاوز مرحلة 

ن ُجلَّ أعماله إو .أصالة من طبقة ماركس ونيتشه وفرويد.. أقّل رًارأيت فيه مفكِّ

د أن ذلك ال يعين ومن املؤكَّ .مات تعود إىل هؤالء حتديدًاالفكرية تنطلق من مسلَّ

هذه العناصر واستلهامها يف  يف دمج كّل التقليل من قدراته اخلالقة وذكائه الفّذ

ر ذا نقد مفّك وبصرية. وإذا كان مستوعبًا وعمقًا إرساء أكثر التحليالت نضجًا

أكثر أن يتحول  خلفية ماركسية للمجتمعات الرأِّمالية احلديثة فإنه سيكون متوقعًا

ر تلك اخللفيات كون املفكِّإىل عليها إذا أضيف جمرد النقد هذا إىل شعور باحلنق 
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يقرأ مقدمة  ْنوَم .ذا جذور يهودية، كما هو احلال مع إريك فروم املذكور أملانيًا

 يدرك أن هذه املالحظة ليست من نسج اخليال.  «ما وراء األوهام»كتابه 

ه أنين أعود إلي ومع أنين مل أنفصل منذ ذلك الوقت عن فروم وكتاباته، إاّل

عين يف ذلك صدور غري تلك اليت تعّرفت عليه من خالهلا. يشجِّ ،أخرى اليوم من زاويٍة

، (1)الذي نشره املرتجم سعيد الباكري ،«احلّب فّن»الرتمجة اجلديدة والفاخرة لكتابه 

ـ  وهو الكتاب نفسه الذي سبق أن ترمجه جماهد عبد املنعم جماهد عام )

وأشكاله(،  ونشره حتت عنوان )حبث يف طبيعة احلّب ،مكتبة األجنلو املصرية(

يقارن  ْنوهذه هي الرتمجة اليت كنت قرأتها يف سالف األيام. الفرق بني الرتمجتني ـ مَل

كما  ،ة والوضوح والسبك اللغوي املتني، وهو الدّقئبينهما ـ ال ختطئه فطنة القار

، وهي تلك اسنها أيضًاى يف ترمجة الباكري. ومع هذا فإن لرتمجة جماهد حميتجّل

 . وهما معًااليت أضافها إلنارة النّص ـ : القليلةأن نقول أيضًا دَّوال ُبـ ة التعليقات املهّم

 ،ضافتها، وهي التقديم للكتابإى عليهما واحدة كنت أمتّن يشرتكان يف نقطٍة

واحلديث عن اآلراء الواردة فيه، وموقعها داخل جممل أعمال فروم وفكره، ثم التنبيه 

واندالع  ،ه بصعود النازيةلدت فيه، وعالقة ذلك كّلعلى السياق التارخيي الذي ُو

 وقيام مدرسة فرانكفورت.  ،احلرب العاملية الثانية

ق هذه األمنية، كما ل حتقيتأكيد أن هذا املقال ال يتكّفإىل وال أراني حباجة 

عن مطالعته، إمنا كل ما  ئملا ورد يف الكتاب املذكور يغين القار أنه ليس تلخيصًا

ومتابعتها يف كتابات  ،يطمح إليه هو مقاربة إحدى اإلشكاليات اليت طرحها الكتاب

طرحه هنا ليس  ما. والسؤال الذي أوّد فروم األخرى مبا يالئم احلجم الطبيعي ملقاٍل

ْت إليه املناقشات الثرية اليت حفل بها َقاجلدة على فروم، فقد سبق أن تطرَّ كّل جديدًا

بني كل املناقشات  ل النقطة األهّمالكتاب، وإمنا أفرده بالعناية العتقادي بأنه يشّك

األخرى، واخلالف بشأنه يرتك بصماته على مجيع التفاصيل واملقرتحات اليت قدَّمها 

داخل  مدى ميكننا احلديث عن جتذيٍر لفلسفة احلّب الكاتب. سؤالي هو: إىل أّي

من هذا  عن اإلميان بوجود اهلل؟ هل التنظري حلبٍّ الفضاء األنطولوجي اإلنساني مبعزٍل

بنفسه، ال يكرتث لوجود اهلل، بل ويستغين عنه  س نفسه بشريًايؤّس النوع، حّب

 ة، هو تنظرٌي متاح للفلسفة الواقعية؟ باملّر
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ر بأن فروم رفض، ومنذ أول هذا السؤال أذكِّ نأتناول جواب فروم عقبل أن 

سطر يف كتابه، أن ُيْنَظر إىل عمله هذا على أنه جمموعة من التعاليم والتقنيات 

ر بإسداء النصائح اهلادفة لبناء العالقات العاطفية والغرامية. مل يكن الرجل يفكِّ

كان أو أنثى(، بل رأى أن  خر )ذكرًايريد االستحواذ على قلب اآل ْنوالتكتيكات مَل

ط ملا جيب أن َمكَن «احلّب» بـ مهمته كفيلسوف أكرب من ذلك وأعقد، وأنه معيّن

ما عداه،  يف عالقته بنفسه أو يف عالقته بكّل يكون عليه الوجود البشري، سواٌء

 . «كّل»باملعنى األوسع لكلمة 

ه يتساءل ولكّن .كبشر معطى نتوفَّر عليه ينطلق فروم من فكرة أن احلّب

حساس غريزي منتلكه هكذا وببساطة، أم أنه إد : هل هذا املعطى هو جمّرقائاًل

نساهم يف إجياده وخلقه وإسباغ املعاني عليه؟ يعتقد فروم أننا حنافظ على  «فّن»

يف  «حمبوبني»على فكرة كيف نكون  ينصّب ألن تعاطينا مع احلّب ؛الفرضية األوىل

نا الذي حنيطه حبّب «املوضوع» ر بــ نفّك وألننا ـ ثانيًا؛ «حنبهم»كيف  نظر اآلخرين، ال

كسلعة،  ـ ننظر للحّب وألننا ـ أخريًا ؛عام بنحٍو أكثر من البحث عن إمكانية احلّب

 طرف ما عنده مبا عند الطرف اآلخر.  كمنفعة تبادلية، مساومة يتبادل فيها كّل

 هو النظر إليه كـ يف فهم احلّب يف مقابل ذلك يذهب فروم إىل أن الصحيح

إنه حيتاج ـ  .، كعزم وتصميم إنساني للحياة وشكلها الذي خنتار أن تكون عليه«فّن»

آخر ـ إىل تكريس املعرفة واملمارسة يف حدودها القصوى. يولد اإلنسان  فّن كأّي

املعاناة فيصاب بالوحدة، ومن  ،ر معه املوضوعه، وحني يكرب يتغيَّقه بأّمويولد معه تعّل

باإلنسان احلديث وقواه اإلبداعية. حينها  فتكًا ، املرض األشّد(9)بالوحدة يولد القلق

فلسفي  ح بها كمفهوٍميتسّل «قيمة»ي عرب سيكون على اإلنسان مواجهة هذا التحّد

مفهوم  فيه، وليست تلك القيمة إاّل س لنمط الوجود الذي يشاء أن يكون فاعاًليؤّس

كما  ،واملدخل إىل معاجلتها ،املشكلة اليت يواجهها اإلنسان. هذه هي «احلّب»

يات هذه املشكلة ع على مدار دراسته يف حتليل جتّلرها فروم. ومن هنا جنده يتوّسيتصّو

واملداخل اليت يستعان بها  ،واملفاهيم السائدة يف فهمها ،يف حياة اإلنسان املعاصر

اليت يستخدمها  تفسريات الشائعة للحّبإلعادة إنتاج هذا املفهوم. يسرتسل يف وصف ال

حاد النشاط اّت»و «حاد التالؤماّت»و «حاد النشوةاّت»ث عن اإلنسان لتجاوز عزلته، فيتحّد
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منها والسلبيات اليت تنطوي  واحٍد د مالمح كّل. حيدِّ«حاد التعايشياالّت»و «بداعياإل

 . «الناضج احلّب»عليها، ليختار يف النهاية تفسريه اخلاص الذي أِّماه بـ 

وردوده اليت  ،تلك التفاصيل هو ذاك اجلزء من تفسريه نا من كّلما يهّم

اإلنساني على الفرضيات القائلة  ، أي تأسيس احلّب«اإلله حّب»خبصوص  ،طرحها

اآلخرين ال فقط من التعاليم  حساسه حبّبإاإلنسان  بوجود اهلل، مبعنى أن يستمّد

ما الكائن البشري وال سيَّ ،خالقة هلذا العامل ذاٍتاملنسوبة هلل، بل ومن وجوده ك

إىل  ْرِشما مل ُن أنين أحسب أن فهمنا آلرائه يبقى مبتسرًا ة. إاّلاملميَّز باإلرادة احلّر

 وهي يف نظري ثالث مصادرات:  .د فروم عليها آراءهاملصادرات اليت يشيِّ

هي احلجر األساس طبيعة الوجود اإلنساني. وهذه الفكرة إىل : نظرته األوىل

على التنبيه عليها منذ الصفحة األوىل  ة. وفروم حريٌصيف حتليالت الكتاب كاّف

 لدراسته. 

مستوى الفردية اليت بلغها اإلنسان املعاصر. وهي يف رأيه إىل : نظرته الثانية

 رات املشّوهة الرائجة باسم احلّبق عن التصّوحديث معّم العائق األكرب أمام كّل

 اليوم. 

إلميان العقالني )يف مقابل اإلميان غري العقالني(. وهنا يسرد إىل ا: نظرته لثالثةا

 اته السالفة بشأن احلّبّيرفروم خالصة األساس الذي تقوم عليه إمكانية تطبيق تنظ

 ق به. اجلدير باإلنسان التعّل

 ةإن بإمكاننا احلديث عن هذه النقاط الثالث :من اجملازفة مبكان القول

الغربية يف  «الروح»ل أغزر ما أنتجته كونها متّثإىل والسبب يف ذلك يعود  ؛جمتمعة

ون أنفسهم. فإذا اللذان أنتجهما الغربّي ،له العلم واحلضارةمواجهة التهديد الذي يشّك

ر اجلوهراني ل بنقد التصّومن نظرية الوجود اإلنساني املتمّث كان اجلانب اخلاّص

صريح ومباشر عن قلق الذات الغربية  ر بنحٍوفلسفي قد ال يعبِّ القديم للنفس هو نقٌد

هو يف  «االغرتاب»له مفهوم وشعورها بالضياع واالستغالل، فإن اجلانب اآلخر الذي ميثِّ

أنواع  صميم هذه اإلشكالية، واملعبِّر احلقيقي عن تلك الروح اإلنسانية الرافضة لكّل

ر. إن ما ج باسم احلضارة والعلم والتطّوي يرّوق واجلشع واالستغالل الذالتيه والتمّز

ل غنوزا وهييسبإمه التفلسف الغربي منذ ما قدَّ لكّل هو خالصٌة (3)يقوله فروم هنا
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مباركس ونيتشه وفرويد وجورج  بفيورباخ وكريكيجار، وانتهاًء وغوته، مرورًا

 لوكاتش. 

 وواضحة، وهي: كّلدة واحدة حمّد د تلك اخلالصة؟ على نقطٍةعلى ماذا تؤّك

يديولوجية أتربيرات  ما يقال باسم اإلنسان من قيم ودوافع وغايات ما هي يف الواقع إاّل

زائفة. حنن نصدق بهذا التنظري الفارغ عن ذواتنا فنبتعد عن احلقيقة، عن الواقع، لنقع 

ة عن إنه عجز الفعالية اإلنساني .«اغرتاب»ما تعنيه كلمة  ، وهو حتديدًا«الوهم»فريسة 

 . (4)فهم العامل املوضوعي

أين يقف فروم يف تفسريه الغرتاب الكائن البشري داخل هذا الرتاث الضخم؟ 

ـ إىل تراث ثالث شخصيات رئيسة،  خاّص مالحظة سريعة لكتاباته توصلنا ـ بنحٍو

فوني العريق نقده الصارم ـ وهو الفرانُك تًاوفرويد. لنضع مؤّق ؛وماركس ؛هي: فيورباخ

قصر هّمها على تراكم حني تد كلماته( للمجتمعات الغربية الرأِّمالية )وأنا هنا أردِّـ 

رأس املال، حني يفقد الفرد ذاته حتت ذرائع التنظيم املركزي للعمل فيتشيَّأ، حني 

شة خيضع للتسلية ونزعة االستهالك املتوّح ل العالقات اإلنسانية إىل تواصل آلّيتتحّو

ذلك النقد الذي يطرب له الكثريون منا،  كّل . لنضع جانبًاوصفقات النجاح املربح

الذي هو بؤرة  ،باهلل والدين «احلّب»ولنستمع إىل خصوص ما يقوله يف موضوع عالقة 

 اهتمامنا. 

ألفكار فيورباخ يف  مها فروم يف هذه النقطة امتدادًااألطروحات اليت يقّد تعّد

ل بإسقاط اإلنسان غرتاب اإلنساني املتمّث، وما أرساه من معنى لال«أصل الدين»كتابه 

يه: اهلل. يف حني أن هذا م، خمتلق، يسّملصفاته يف حدودها القصوى على موجود متوّه

يتعلق املعنى اخلاص ». يقول فروم: (5)آخر سوى اإلنسان ذاته اإلله ليس يف احلقيقة شيئًا

فهم اإلله من حتليل بنية  ل النعمة املشتهاة القصوى لإلنسان؛ لذلك يبدألإلله مبا يشّك

لنظرية فروم فإن تطورات النوع اإلنساني  . ووفقًا(3)«ُخلق )طبع( اإلنسان الذي يعبد اإلله

 ت بثالث مراحل: يف هذا الصدد مّر

 وهنا عبد اإلنسان احليوانات.  .: مرحلة االنفصال عن الطبيعةاألوىل

 نسان مواهبه ومهاراته. وهنا عبد اإل .: مرحلة عبادة األصنام املصنوعةالثانية

تأنيس اإلله  : مرحلة إعطاء اإلله شكل الكائنات اإلنسانية. وهنا مّتالثالثة
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ة معلوماته عن هذه النسخة من )وفروم يعرتف بقّل «مؤنثة»طبيعٍة  إما يف هيئة ؛املعبود

 ،«أبوية»و «مذكَّرة»طبيعٍة  وإما يف هيئة ؛بأن أغلبها معلومات افرتاضية( اإلله، قائاًل

على مقدار تنفيذ  قًاه لولده معلَّويكون حبُّ ،املبادئ ويسّن ،حيث اإلله يضع القوانني

 هذا الولد ملطالب أبيه ـ اإلله. 

: يف البدء جند بها )اإلله ـ األب(، فهي عنده ثالثة أيضًا الت اليت مّرأما التحّو

. ثم يأتي ...رحم ْنَم اّليطرد آدم، ويغرق البشر مع نوح إ ،صارمًا هذا اإلله سلطويًا

، د أٍب إىل رمز ملبادئه، مبادئ العدل واحلّبالتحول الثاني ليصبح اإلله من جمّر

. أما (1)«رمز مبدأ الوحدة يف تنوع الظواهر»، يصبح فيكون هو العدل، وهو احلّب

ال » :لإلله له التأكيد الديين القائل بعدم جواز إعطاء نعٍت إجيابّيالتحول الثالث فيمثِّ

  .«ث عن اإللهتذكر اسم اإلله بتاتًا، ال تتحدَّ

، العدل. اإلله أصبح اإلله هو احلقيقة، احلّب»م بقوله: ص فروم كل ما تقّديلخِّ

إذا كان يتبع جوهر فكرة  ًان حّقاإلنسان املتديِّ». (5)«هو أنا مبقدار ما أكون إنسانًا

 إليهيصبح اإلله بالنسبة  .[...]شيء ما، ال يطلب أّي ٍءي ألجل شياإلله الواحد ال يصّل

ما كان يطمح  ره، عن كّلر فيه اإلنسان، يف مرحلة مبكرة من تطّوالرمز الذي عبَّ

إن مفهوم اإلله بالنسبة لي هو مفهوم مقرتن »أوضح يضيف:  . ويف نصٍّ(2)«إليه هو نفسه

ربة فهمه لقواه دة عن جتر فيه اإلنسان يف مرحلة تارخيية حمّدبالشروط التارخيية، عبَّ

 . (10)«حادالعليا، عن سعيه الدؤوب للحقيقة واالّت

إىل نتيجتها املنطقية: نفي  «اإلميان باهلل»وهكذا تنتهي حتليالت فروم حول 

ْهمًا َو»اِّمه الالهوت )أو اإلهليات(، واعتبار اإلميان  إمكان قيام علٍم خاّص

يف  ،(19)مي اجلنس البشري العظام(فات التاريخ، جتاوزه )بعض معّلمن خملَّ (11)«طفوليًا

كل جهود  ميكننا القول: إّن :بعبارة موجزةوكة به. ة الناس متمّسحني بقيت أغلبّي

 وهو حتويل الثيولوجيا إىل أنثروبولوجيا.  ،جاه واحدفروم تنحى باّت

ره عن وقبل أن نسرتسل يف بيان الفكرة البديلة اليت يقيم عليها فروم تصّو

رائع عن وجود نهضة دينية أو انبعاث ديين  أشري إىل تلك املفارقة اليت تناوهلا بنحٍو احلّب

ها أبعد األشياء عن الرفض، وعدَّ يف الغرب. لقد رفض فروم هذه الفكرة أشّد

احلقيقة. وهو يف ذلك ينطلق من حتليله العميق لطبيعة العلمانية السائدة يف وقته )واليت 
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وتشمل يف بعض قيمها جمتمعات  ،ا كانت عليه يف زمنهمم هي اليوم أبشع بكثرٍي

ل يف نقل آرائه النقدية عن التوغُّ رة(. لقد أحجمُت سالفًاليست بالضرورة غربية ومتطّو

ج لذلك النقد هم أكثر يروِّ ْنألنين أعرف أن َم ؛اجملتمعات الغربية املعاصرة اليت ختّص

عقالنية، وأنهم غري معنيني بأمثال الناس تقليدية ومناهضة ملكتسبات التحديث وال

معتدلة من احلداثة، مبقدار استغالهلم إياها  تلك احملاوالت النقدية من أجل خلق نسخٍة

ما تعنيه من انتصارات للعلم والثقافة واحلقوق املدنية. أما  احلداثة( وكّل=لتقويضها )

 ،ة اليت قصدها فرومألجده يتجاوز احلال ،خمتلف اآلن فإنين أعود لنقده ذاك يف سياٍق

إن واقع حياة  :ليشمل حالتنا حنن بعد انتشار العوملة وقيام الثورة املعلوماتية. يقول فروم

 :يأخذ الدين على حممل اجلّد ْنالناس ال يربهن على وجود نهضة دينية؛ إذ ليس فيهم َم

من سة للصراع القيم الدينية، وهي مكّر عن كّل فاحلياة اليومية منفصلة بوضوٍح»

حياة تقوم على املتعة ، (13)«ومن أجل النجاح يف السوق الشخصية ،أجل الرفاه املادي

من  من أجل مزيٍد ؛واالنغماس املفرط يف االستهالك وتبديد الطاقة احلياتية ،والتسلية

 الربح. 

من  هذه الظروف؟ فيجيب يف واحدٍة ا يعنيه مفهوم اإلله يف ظّلّميتساءل فروم ع

فق مع ثقافة النجاح ل معناه االبتدائي الديين إىل معنى يّتلقد حتّو»: نًةطأغزر عباراته ف

نفسية ينتظر منها  ل اإلميان باهلل إىل ثقافٍةالغربية. يف النهضة الدينية قريبة العهد حتّو

. لقد كّف الدين عن احلضور (14)«أن تسهم يف حتسني التالؤم مع صراع املنافسة

ل إىل ما يشبه العالج النفسي ه أكمل، وحتّوز لإلنسان جيعل من شخصيتكمحّف

ر ضغوط احلياة، ويشحذ غرائزنا األنانية يف مواصلة مبادراتها من توّت الذي حيّد

 على أنه عودٌة «االنبعاث الديين»ى لتكريس املتعة. ومن هنا أجد وصف فروم ملا يسّم

 . ودقيقًا صائبًا لفهم الوثين لإلله وصفًال

حديث  أن حديث اإلنسان عن اهلل ما هو يف الواقع إاّل وإذا كان فروم مقتنعًا

استبدال هذا )اإلله(  يخطوته التالية ه عن الذات اإلنسانية يف حدودها القصوى فإّن

قيمي يستلهم منه بـ )اإلنسان( نفسه وما يعنيه من إمكانيات هائلة  وما يعنيه كإطاٍر

ر على ذلك؟ ما الذي حيتاجه ليتوّفيف تبجيل احلياة وتطويرها. أما كيف يفعل اإلنسان 

اليت يطالبه بها فروم )من عطاء واهتمام ومسؤولية واحرتام ومعرفة  مواصفات احلّب
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كل ما حيتاجه اإلنسان هو اإلميان بإمكانياته،  فروم: إّنيقول (؟ ...وصرب وتركيز

أن إىل حنتاج » .ثقته بفكره وجتربته، احرتامه الكرامة اإلنسانية يف نفسه ويف اآلخر

م بواسطة الوجود البسيط التعّل»، (15)«يكون لدينا مثال للحياة اإلنسانية السليمة التامة

العظمى  األعمالالتارخيية احلية،  الشخصيات. االستلهاُم من: (13)«وناضج إلنسان حمّب

ر احلياة يف ذلك كله فرصة لتصّو فإّن .؛، تقاليدنا الثقافية العريقة..يف األدب والفّن

ث جتاه احلياة اخلطأ(. وهو إذ يتحّد مرهف أيضًا )تكوين حّسواإلنسانية احلقيقة، 

ة )عن رأي األغلبية( اليت عن اإلميان العقالني فإنه يقصد به تلك القناعة املستقّل

مرجعية  مصدرها جتربتنا الشخصية يف الفكر والشعور، الرافضة هليمنة أّي

 . حّر واخلضوع هلا دون متحيص نقدي

لدى  ،يرتكز هذا اإلميان على فكرة أن إمكانات اإلنسان تتيح له»يقول: 

. تقوده مبادئ املساواة والعدل واحلّب اجتماعيًا أن يبين نظامًا ،ر الشروط املناسبةتوّف

ن من أن يقيم مثل هذا النظام فإن االقتناع بأنه ى اآلن مل يتمكَّومبا أن اإلنسان حّت

 شأن أّي ،هإىل اإلميان. ولكّن على أن يفعل ذلك ما زال حباجٍة سوف يكون قادرًا

د أمنيات طيبة، وإمنا يستند على شواهد إميان عقالني، ليس هذا اإلميان جمّر

فرد، وعلى جتربة  جنازات املاضية للنوع اإلنساني، وعلى التجربة الداخلية لكّلاإل

 . (11)«تهه لشخصّيعقله وحّب

ر احلياة الناضجة كما دعا هلا تصّو  تهيئة ظروفذا لو فشل اإلنسان يفوما

؟ ووفق اإلمكانات اليت وثق بها؟ ماذا سيكون مصري احلضارة الغربية حينئٍذ ،فروم

[ ثقافة ...]احتمال انقطاع تقاليدنا الثقافيةلوجه أمام  وجهًا نصبح فعاًل»جييب فروم: 

 . (15)«مخسة آالف سنة سوف تنهار

القارئ عن وجهة نظر فروم أحسب  ْيوضعناها بني يَدبعد هذه التفاصيل اليت 

م به فروم ق والثري الذي يقّدغراءات األسلوب الشيِّإأن علينا التوقف عن االجنرار وراء 

س اجلزء الباقي من هذه السطور أفكاره ومداخالته املقارنة. من األفضل لنا أن نكرِّ

ومتكني القارئ من  ،البحثلإلدالء ببعض اإليضاحات اليت من شأنها توسيع آفاق 

 . املتقدِّمةاملشاركة يف النقاشات اليت تثريها األفكار 

 «القيمة العليا»إمنا يتحدث يف الواقع عن  «احلّب»ث عن إن فروم إذ يتحّد :قلنا
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ل هات اليت يتشّكة القيم واألفكار والتوجُّاليت ختضع هلا، أو تدور يف فلكها، بقّي

حديث من هذا النوع، أنه  يعين، كما هو الشأن يف كّل منها مذهبه اإلنساني. وهذا

على املرجعيات األخالقية العليا للنشاط البشري. والصعوبة األكرب يف  ينصّب حديٌث

اليت نعتمدها يف ترجيح هذه املرجعية دون تلك،  «املعايري»ل يف مثل هذه األحباث تتمّث

ة يف حتقيق الغايات اليت رجعّيوالوسائل اليت نثبت من خالهلا سالمة وجناعة تلك امل

من شأنه القفز على هذه النقطة،  نقاٍش ة األخرى. إن كّلدون املرجعّي ،نسري وراءها

 ،ر بها ذلك النقاشعالمة على عقم األفكار اليت يبشِّ أو تغييبها، ما هو إاّل

 بالرغم من نواياها احلسنة املعلنة.  ،ومراوغتها

يت تقوم عليها وجهة نظر فروم حول استبعاد أن الفكرة الرئيسية ال ال شكَّ

يف إثراء  «اإلهلي»التأسيس اإلهلي للمرجعيات األخالقية العليا لإلنسان، وخواء هذا 

، إمنا تعود إىل اإلرث الفيورباخي ـ املاركسي «احلّب»السجال احملتدم بشأن مفهوم 

اإلميان بهذا املفهوم والتفكري  ىالبشري. لقد تنام «غرتاباال»ـ وما أرساه من مفهوم ل

رة صالبة البديهيات البشرية املتأخِّ ل إىل واحد من أشّدليتحّو ،بواسطته يف الدين

د فرضية فاحصة يف تفسري نشأة أشكال التدين، من مفهوم وقوة، بل وانقلب من جمّر

وتفكيك التباساته وأوهامه  ،ث باملطلقإجرائي غين يف كشف أبعاد التشبُّ

شعوري إقصائي لألجيال الالحقة، مغاٍل يف أنسنة الظاهرة  ال باته، إىل مكوٍِّنواستال

به نيتشه  بذاك الشعور الذي أسرَّ ه يف ما صار إليه شبيٌهالدينية وتهميش جوهرها. إّن

ى لو كان هذا حّت ،بوسعه القبول بوجود اهلل ْدإنه مل يُع :جلارته حني صارحها قائاًل

ه شعور سليب ناقم أكثر من كونه حقيقة علمية أو تارخيية. إن إّن. فعاًل اإلله موجودًا

ة هلذا املفهوم يف تفسري وفهم الظاهرة الدينية يف احلياة البشرية، تسليمنا باألدوار املهّم

يتها، ال مينعنا من االعرتاف بفداحة هذا التقليل من أهّم ال ميكننا حباٍل وهي أدواٌر

تلك الظاهرة واختزاهلا يف اجلانب األنثربولوجي فقط.  سور يف حصر أبعادالتمادي اجَل

الظاهرة الدينية، بدل أن  «ذات» وهو يتطاول يف التنكر لـ ،إن مفهوم االغرتاب

لصاحل  ،جرائية يف فهم احلقيقةيكتفي بتفسري األحداث املرافقة هلا، يفقد طاقته اإل

 طمسها. 

أكثر  خذ جانبًايّتيضاف لذلك أن املأزق الذي تعاني منه هكذا أفكار 



 

 190 االجتهاد والتجديد

خطورة حني تبدو كتعميمات يستحيل تقويضها. إنها نظري تلك املفاهيم السائدة حول 

 «موضوعي»ينفيها أنك  ْن! فهل ميكنك أن تثبت مَل«املوضوعية الفكرية»استحالة 

 من األشكال؟  شكٍل بأّي زًامتحيِّ ولسَت

مفهوم »ى من حّت تعقيدًا حبسب التوظيف السالف أشّد «مفهوم االغرتاب»إن 

 أنت لسَت شيئًا ،ها اإلله. فحني يقول اإلنسان: أيُّ(12)ذي اجلذور الدينية ،«الغفلة

ها آخر يقول: أيُّ يقابله قائٌل ،د أمنيات لي يف حدودها القصوىجمّر ، أنَتحقيقيًا

وال ما هي  ؟يكون ْنال يعرف َم «غافل»د جمّر لست إهلًا، أنَت أنَت ،اإلنسان

فرضية ميكن تفكيكها بالعودة إىل  وإذا كان القول األخري ما هو إاّل ؟إمكاناته

ع به وجوده من ومدى ما يتمتَّ ،موفحص طبيعة هذا اإلله املتكلِّ ،حباث اإلهلياتأ

لت ى نتائُجها معطياِتها اليت تشكَّل فرضية تتخّطل ميثِّمعقولية وثبات، فإن القول األّو

 منها. 

 «إمكانات اإلنسان»صرار فروم على مفهوم االغرتاب إىل الرهان على إلقد قاد 

ث عن خاصية النيتشوي. وعندما حتّد «للسوبرمان»من أشكال التنظري  يف شكٍل

إنساني  جماٍل ية ليشمل كّليف احلب، العطاء الذي يتجاوز األشياء املاّد «العطاء»

ني. يف حني أن الغنى والسلطة الفردّي وحتقيق ،(90)ة(ي األِّمى للقّونبيل، اعتربها )التجّل

له إرادة اهلل، ل الصويف، الشغوف بامتثال نداء الكمال الذي متّثذلك يبدو للمتأّم

عن الدعوة إليه. وهذا الصويف نفسه  فضاًل ،ع عن التفكري فيهيرتفَّ ،«أنانيًا» احنطاطًا

 حتلياًل «للعطاء»جيد أن فروم غري متماسك يف حديثه حني جيمع إىل حتليله السابق 

ه إىل اعتبار قضية اآلخر مردُّ تطّوعيًا ، حني جيعل منها فعاًل«املسؤولية»آخر خلاصية 

قضيته الشخصية؛ ألن الصويف يرى أن القوة وحتقيق السلطة تنحيان بالفرد ليكون 

للحياة  إنهما عائقان أكثر من كونهما تكريسًا .درجة األوىلالأمام ذاته ب مسؤواًل

 لها. الكاملة اليت يتخّي

، بني فروم والصويف، ر أنين أقابل بني التحليلني للحّبال أريد للقارئ أن يتصّو

إمنا أريد التدليل على  .لصاحل عمق الثاني ،من أجل أن أثبت سطحية حتليالت األول

 كما يريد فروم إقناعنا، وأنه ليس أقّل ،بْسفَح «مغرتبًا»أن هذا الصويف ليس 

ما يؤاخذ فروم عليه ليس تلك التحليالت  وأقوى. إّن مل يكن أشّد منه إْن متاسكًا



  

 االجتهاد والتجديد 191

عه عليه ، بل انكماشه يف استيعاب ما يضيِّة والشفافة اليت يكتبها باسم احلّبالغّض

مها البشر متانة، كتلك اليت يقّد ة، وضمانات أشّدثرَّ مفهوم االغرتاب من تنظرياٍت

يات للروح ل أِّمى جتّلبني املتعالي واحملايث، بني ما يشّك املؤمنون باهلل. إن اخللط

يه اخلياالت والثقافات والرموز والشعائر الشعبية يف الدين، هو املؤمنة وما تفرزه وتغّذ

أتغاضى عن تشرحيه  ل يف ذلك. لسُتما سرق الفرصة من فروم وكثريين غريه ليتأمَّ

الدين »م كما ورد يف كتابه القيِّ ،طي واإلنسانينني التسلُّتدّيالبصري لسمات امل

لة يف ما يصطلح عليه بـ ل املتمثِّن األّو، عن كشفه مغالطات التديُّ(91)«والتحليل النفسي

يف مدخله النفسي يف حتليل الدين  فق معه متامًافأنا أتَّ ؛«االعتماد»و «سقاطاإل»

داخل يف فهم ة يف املشاعر اإلنسانية، وأحسب أن هذا املدخل من أجنع املكنظرّي

ه، بل أطالبه باستالل النتائج الفلسفية لكالمه ال أتغاضى عن ذلك كلِّ .(99)الدين

. ولن نفسيًا اًلقبل أن يكون حملِّ ما وحنن نعلم أن فروم فيلسوٌفوحتليالته، وال سيَّ

باملواقف اإلنسانية  ينفع يف التقليل من فداحة هذا التجاهل تأكيده على أنه مهتّم

السؤال »وعدمها يف الدين أكثر من التقليد املتوارث منذ عصر األنوار يف مناقشة 

 . (93)تعبريه ـ حول وجود اهلل أو إنكاره ـ على حّد «احلاسم

من أجل  ؛ائهم وضمائر قّرَمرة اليت يستنهض بها فروم ِهإن اللغة التحفيزية املتوتِّ

، ليس بوسعها أن ختفي حقيقة أن قاموسها، أي قاموس أن يكونوا مبستوى إنسانيتهم

. وأنا ل فروم عدم أخذنا له مأخذ اجلّدمفردات تلك اللغة، هو نفسه امليدان الذي يفضِّ

م مع أعين بذلك امليدان ذلك الرتاث الفلسفي ـ الصويف ـ اجلمالي العريق املتناِغ

لكرامة والتضحية والبذل أن كلمات من قبيل: ا رات الدينية. ال أحد يشّكالتصوُّ

كلمات يصعب دجمها  والعطاء والتفاني ونكران الذات والتواضع وغريها ما هي إاّل

حتصر تكوينها برتاث دارون وآدم ِّمث وديفيد ريكارو وإسحاق نيوتن  مع عقيدٍة

ية مطلقة مع تراث القديس أوغسطني وتوما اإلكويين وسيجموند فرويد، يف نّد

وكريكجارد وغوته ومايكل أجنلو. لقد فقد الرهان على وديكارت وإيكهارت 

اليت قادته  ،رت به بالغات نيتشهالرتاث األول فتنته يف صنع السوبرمان الذي بشَّ

ما مل ينصت اإلنسان ألسئلة  اليت قادها فروم (94)«ثورة األمل»للجنون، ولن تنجح 

 الوجود الكربى اليت يف داخله. 
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 «احلّب فّن»فروم يف  األفكار اليت يثريها نّص إن االستفاضة يف متابعة كّل

ألن أفكار الرجل متداخلة فيما بينها وحافلة باملقارنات. وسيكون من  ؛ة مستحيلةمهّم

شكاليات يف تراثنا العربي ـ اإلسالمي، أو عقد الرائع لو كان بوسعنا متابعة تلك اإل

ال ورونا، اله علماؤنا ومفكِّمقارنة بني ما قاله واستشهد عليه من تراثه الغربي مبا ق

برتاث الصويف العظيم حميي الدين ابن  خاّص ر بنحٍووأنا هنا أفكِّـ فة ما املتصوِّسيَّ

 ف بطبيعة احلّبنا املرَهمع إشارة فروم إىل حاجتنا يف تغذية حّس خصوصًاو، ـ عربي

سواء، إىل استحضار النماذج العظمى من أشكال احلياة  على حدٍّ ،وِّمات اخلطأ

وأغلب تلك النماذج اليت يذكرها فروم ) والشعر واألدب السليمة اليت يزخر بها الفّن

كما هو احلال مع غوته  ،هي من أعالم الرتاث اآلخر الذي أشرنا إليه سابقًا

 . (وإيكهارت وأضرابهما

نرجو أن نوّفق  .زت على وجهها الصحيحجنستكون جليلة ومفيدة لو ُأ تلك مهمٌة

 .(95)قريبة قادمة للقيام بها يف فرصٍة
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 أمام ثقافة القانون واملؤسَّسات العرب
 

 

 وثورات انتفاضات من العربي عاملنا يف( حاليًا وجيري) جرى ما ةخلفّي على

ة الرّثوالعقيمة  املستبدة للنظم السابقة األوضاع قلب يف بعضها جنحت ،شعبية شبابية

 بدأت اليت التغيري املنشودة مسارات والقدمية، وانطلقت يف حماوالت صعبة إلحداث

 يواجه عسرية يعيش خماضاٍت يزال ال اآلخر هاوبعُض .اجلديدة الدولة قاطرة عليه تسري

 احلكم ثالوث وحتطيم ،النظام إسقاط وجه يف اآلن ىحّت املسدودة التغيري جدران فيها

 .طويلة عهود منذ املتواصلو( البطالةـ  الفسادـ  االستبداد) داملؤبَّ العربي السلطوي

 كانت اليت ،القائمة النمطية التقليدية النظرة طبيعة يف كثريًا رتغيَّ نهاإ حبيث

 للمواطن والدولية العربية والسياسية الثقافية النخب وتقييمات راتبتصّو متتحّك

 جمموعة إاّل ليسوا هلم، وأنهم فعل ال صوتية ظاهرة دجمّر العرب أن العربي، ومفادها

 ةعصّي فهي احلاكم، وهلذا السلطان لطاعة وخاضعة وقانعة خانعة ،مستكينة شعوب

 . ..اإلصالح أو التغيري على

 داخلية التوحتّو أحداث من وعمليًا واقعيًا والحظناه شاهدناه ما على وبناًء

سات، واملؤّس والنظم احلكم بنية مستوى على وليبيا ومصر تونس جمتمعات يف كبرية

 يف رهاصاتإو تداعيات من جرى ، ومامستمرة وما جرى وجيري يف سوريا من مقتلٍة

 احلكم منظومات تعاطي والسودان، وكيفيةواألردن  كالبحرين ،أخرى عديدة دول

 السلطات أفعال ردود ةاملهمة، وماهّي األحداث تلك مع منها كلٍّ يف السياسي

 .. .عليها ،والعسكرية األمنية وأجهزتها ساتهامؤّس مبختلف ،احلاكمة
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 ورمباـ  جرى ما كّل بعد ميكن هل: فكريًا نتساءل هكّل ذلك ىلإ باالستناد

 سوية داخلية عربية عالقات وجود إمكانية عن ثنتحّد أنـ  سيجري أنه داملؤكَّ بل

 وخنبهم سلطاتهم وبني العربية اجملتمعات أفراد بني تقوم أن ميكن ،ومتوازنة

متوازنة، و صحيحة ودستورية قانونية وعملية سياسية حياة على مرتكزة ،احلاكمة

 اليت والنزاعات االستعصاءات جممل حبّل تسمح أن ميكن ،فاعلة مةمنّظ وممارسات

 مساهمات على القائمة ،املتبادلة والتسويات ،السلمي احلوار طريق عن ،تواجهها

  األفرقاء؟! خمتلف بني مشرتكة

القريب، من  املستقبل يف حاليًا، أو العرب يشيد أن ميكن هل: آخر عنًىمبو

 مدنية حياًة ،خالل أطقم احلكم اجلدد من اإلسالميني الذين همشوا يف السابق

الشكلية،  وليس ،احلقيقية «الدميقراطية»دية والتنوع والتعدُّ فكرة على تقوم يةصّح

العامة  الناس ياتاجملتمع، وتعميم حّر والتداول السلمي للسلطة، وبناء مدنية

 وخمتلف التنظيمات السياسية ة اجلماعاتواخلاصة، وقبول مشاركة كاّف

 أو تيار أّي قفز أو وصول عدم يضمن العملية السياسية، مبااجملتمعية يف  ناتواملكّو

 قمعية، ويبين ديكتاتورية سلطة جديٍد من ليمارس ،احلكم إىل فرد أو حزب

  الدول؟! تلك يف موجودة كانت كاليت ،وإفساد فساد ساتمؤّس

انتظارها عقودًا طويلة من  طال الشعبية، اليت الثورات تلك تفضي أن ميكن هل

 فيها احتكار ال ،تداولية سلمية سياسية وحياة سياسي مناٍخ واالستبداد، إىلالقهر 

 العربية للثقافة ميكن وهل !ديين؟ غري وأ ديين ارتّي أو حزب أو شخٍص قبل من للسلطة

 خالل منـ  تسمح أن ،الشريعة وحاكمية الديين النّص ةجوهرّي على القائمة ،التقليدية

 ،املدنية السياسية احلياة تلك مثل بنشوءـ  الكبرية وتياراتها وخنبها ورموزها ليهاممّث

 يةوحّر ةملدنّي أساسني كشرطني «ةيطاقرميدال»و «العلمنة» مفردتي على القائمة

  العربية؟! اجملتمعات

 لثقافة دائم وشبه كثيف حضوٍر من جمتمعاتنا يف الحظناه ما الواقع إن يف

( واألسرية الفردية) الذاتية املستويات كّل الراهن، على احلاضر يف املاضي

 الدين للرجا طبيعية غري سطوٍة وجود ومن (،ساتيةواملؤّس اجملتمعية) واملوضوعية

ـ  الظروف خمتلف يف الناس وجلوء ( ،«الفتوى» خاصية خالل من عليها حيصلون)
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 وغياب البدائية، القدمية والتضامنات التكوينات ذاتية إىلـ  منها االستثنائية ةخاّصو

 تفاؤلنا على كثريًا ظنتحفَّ املدنية، جيعلنا ساتيةاملؤّس القانونية األصول ثقافة تغييب أو

 الدميقراطية طريق على بالسري بلداننا تبدأ أن يف الشّك من الكثري السابق، ونبدي

 مناخ عن بعيدًا ،ساتواملؤّس القانون وحكم يةاحلّر على القائم ،الصاحل واحلكم

 . األصوليني وممارسات وعقائد

 تلك به متّر حيوي منعطف أو تارخيي مفصٍل أّي عند أنه هنا نالحظه والذي

 على ـ الدينية الطاعة ثقافة حبكمـ  بلونْقُي عندنا الناس من كثريًا جند اجملتمعات

 القانوني االلتزام مستوى على االعتبار بعني الدين ورموز مواقع وتوجيهات آراء أخذ

 عالقاتهم وتنظيم ترتيب مستوى علىـ  كونويتحّر ويعيشون (،وحترميًا حتلياًل) العملي

 متتقّو ،عةمتنّو وضوابط مفاهيم إىل باالستنادـ  االجتماعي االنتظام جماالت خمتلف يف

 له، إىل لياألّو احلاضن باعتبارها ؛األسرة من ةاملمتّد ةالقّو هو ،وحيد مبفهوٍم فقط

ـ  جمتمعاتنا يف السائد االنطباع :فمثاًل .دةاملتعّد الدولة بنى وهياكل ساتمؤسَّ خمتلف

فقط، )أو من بعض  الدين رموز من مأخوٌذ «العلمنة» فكرة عنـ  يهاْعَو ال يف املتغلغل

يات العلمنة كما الحظناها يف جتّل ،تطبيقاتها السلبية من قبل أصحابها أنفسهم

 يتمحور ،للغاية ّيٌئس انطباٌع وهو ،من الدول( ة اإلقصائية اإللغائية يف كثرٍياملستبّد

 األخالقي واالحنراف والغواية واإلفساد للفحش مالزم العلمنة مفهوم» أن حول

 جادة عن وحترفهم ،الشباب وأخالق عقول تفسد العلمنة» وأن !،«والسلوكي

 منهم فاملتطّر ،اإلسالمي التيار رموز معظم مهايقّد كماـ  تبدو الصواب، حبيث

أن العلمنة ليست سوى زندقة وإحلاد وكفر »أو  ؛!«للشيطان مالزمة وكأنهاـ  واملعتدل

 . «بواح

 تقف قد اليت املعيقات تلك أن على تأكيدنا أن إىل هنا االنتباه من دَُّب ال طبعًا

 مناخ خلق على القادر ،احلقيقي الدميقراطي اهليكل وبناء روتطّو منّو أمام حائاًل

 والتعايف النمّو طريق على ة اإلسالميةالعربي جمتمعاتنا لنهضة مالئم سياسي

 ستهدفي واالستبداد، ال فالتخلُّ هيمنة من طويلة عقوٍد بعد واالجتماعي االقتصادي

 باتوالتحزُّ والسياسوي اللحظوي على تتعاىل سامية روحية قيمًة باعتباره ،ذاته الدين

 نقدنا يف واملعيّن املقصود هو ليس والعصر احلياة على منفتح كدين واإلسالم .الضيقة
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 ساآلخر، وتكّر ترفض ،بةمتعّص دينية ثقافة وجود عن املسؤولية لهحنمِّ السابق، وال

 هذه مسؤولية لهحنمِّ ال القدمية، كما األصولية والعقائد األفكار على االنغالق مناخ

 اليت األخالقية القانونية باألصول االستهتار ثقافة وشيوع القانوني الفراغ من احلالة

 تفسريًا تكون أن جيب كماـ  هاكلُّ فاألديان ؛عمومًا العربية جمتمعاتنا يف تسود

 واإلخاء والتواصل واالعتدال واحملبة التسامح قيم إىل عامة بصورٍة تدعوـ  وتأوياًل

 خترسِّ أن شأنها من اليت ،العملية األخالقيات وكّل التعارف مَيِق اإلنساني، وتكريس

 بني واالنفتاح احلوار وثقافة أفكار زللحياة، وتعزِّ احملّب الفاعل اإلنساني الوجود

 مما املقصود وإمنا. وانتماءاتهم ومذاهبهم وأديانهم مللهم اختالف على ،مجيعًا الناس

 والتأويالت والتفسريات والشروحات الرتاكمات تلك كّل هو نقدي حتليٍل من متقدَّ

 نصوص أنها بصفة لناسل تقدميها مّت الدين، حيث لرجا من كثرٌي بها ىيتغّط اليت

 عقول هاْتصاَغ كذلك، بل ْنتُك مل وهي .ذاته الدين إرادة عن رةمعبِّ ،سةمقّد دينية

 تلك تناسب نصوص على شروحات دجمّر امبجمله وتصيب، وكانت ئختط بشرية

 . الدين وعلماء رجال فيها عاش اليت القدمية الزمنية والعصور التارخيية املراحل

 طهابتسلُّ؛ لتتحمَّ العربية منطقتنا على ْتتعاقَب اليت السياسية النظم أن كما

 املادي ،اليومي والعسف للعنف وممارساتها وسوء أفعاهلا هادواستبدا وعنجيتها

 األخالقي الفراغ حالة عن الكاملة املسؤولية ل، تتحمَّالناس والشعوب حبّق ،والرمزي

 أقوال اعتربت صحيحة، بل قانونية بنى أّي ستؤسِّ مل أنها باعتبار ؛احلاصلة والقانوني

ـ  احلاكم» إرادة عن راملعبِّ القانون هي طيةالتسلُّ الفرعونية زعاماتها وممارسات

 األعمى واخلوف ،العارية ةالقّو ومنطق قانون هو ،آخر قانوٍن إىل ، املضاف«اإلله

 عن راملعبِّ هو األعلى فاحلاكم .الناس وإرادة للسلطة اغتصابها حبكم ؛البدائي

 الفكر ومصدر القانون صانع ألبنائها، وهو يواملرّب مواملعلِّ لاملمثِّ األمة، وهو جمموع

 . ةاألّم مجاهري عاتوتطلُّ آمال ملهم التشريعي، وهو

 واالنطباعات التقليدية راتوالتصّو املفاهيم هذه مثل وجود بأن اعتقادنا هنا من

 القائم السياسي العمل آليات ختّص فكرية راتوتصّو مفاهيم عن اخلاطئة النمطية

 وعلى ،بنفسها مصائرها حتقيق غمار خوض يف الناس وحّق يةاحلّر منطق على

 حمكومة عربية مدنية جمتمعات ببناء للبدء حيوية ضرورة ليشكِّ تها، باتمسؤولّي
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 هذا عقدة حّل يف اإلسراع منا الداخلي، يقتضي اجملتمعي والسالم والعلم بالعقل

 ثقافة نشر يف هي األوىل واخلطوة .جملتمعاتنا يْعَو الال ساحة يف املركوز اإلشكال

 :اإلصالح من بنوعني القيام خالل من ،والسياسي الديين والتسامح واحلوار العقل

 . ديين وقبله ؛سياسي

ضرورة إعمال حركة النقد والتجديد يف  املطلوب فيعين الديين اإلصالح أما

صاحلة للعصر واحلياة،  ْدمن مفاهيم وطروحات وأفكار الدين اليت مل تُع كثرٍي

 الدينية األيديولوجية املقوالت من الكثري وترك، والعلم العقل دىُه على السريو

 االستجابة والغد، مع اليوم عامل يف للصرف قابلًة ْدتُع مل اليت ،العتيقة التارخيية

 ثورات أشعلتها اليت والعصر العلم أسئلة فيها مبا ،والعصر احلياة باتملتطلَّ الواعية

 ةالذّر عصر ىوحّت العلمية االكتشافات عصر بدء منذ ،العلمية واالنفجارات املعرفة

 واحلدود اتللقاّر العابر اإللكرتوني والتواصل املعلوماتي قالتدفُّ وزمن نرتنتواإل

 باتت اإلنسانية العملية األخالق على املرتكزة العلمية احلياة نإ حيث. واحلواجز

 من اجملتمعات تلك على طرح ما بعد ةخاّصواجملتمعي،  احلياتي رللتطّو قاعدة لتشكِّ

 االجتماعي النفس وعلم السياسي االقتصاد مستوى على ،مصريية ياتوحتّد أسئلة

 . اإلنسانية املعرفة وثورات

العامة،  ياتاحلّر مناخ تعزيز على يقوم أن دَُّب فال املطلوب السياسي اإلصالح أما

 سقف حتت للجميع السياسية املشاركة حّق اإلنسان، وضمان حقوق ومبادئ ومفاهيم

 . الصاحل واحلكم الوطن

مة )بتعبري العاّل واملمارسة واإلحساس الفكر يف حضارية والدين، كحالة

 اإلصالحني، بل هذين من نقيٍض طريف على يقف ال املرجع حممد حسني فضل اهلل(،

 على وحيّض يدعو نهإ حيث ؛احلياة يف لإلنسان منتجًا تواجدًا قحتقِّ فكرة أّي مع هو

 يف واملتفاعل عِدْبامُل احلّي اإلنسان وجود تعزيزإىل  يتؤّد اليت القيم تلك كّل لمتثُّ

  .وعماًل فكرًا ،واألرقى واألمثل األفضل بالطريقة وجوده حتقيق احلياة، وضمان

 املشكلة أن دتأكَّات وثورات الربيع العربي انتفاض رباجت أن والواقع

 ال، والقائم العربي الرِّمي السياسي النظاموالعطالة احلقيقية قائمة يف بنية  األساسية

 لإلسالم واجلديد القديم التقليدي الوعي طبيعة يف ىحّت وال ،الدين يف تكمن
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 اخلطاب ومفاهيم آليات من كثرٍيوقصور  مباضوية اعرتافنا ، معّلكُك واإلسالميني

 . ذاته اإلسالميالفكري 

شة واملتغولة املتوحِّ ،العربية الرِّمية العصابيةات السلط بنيةإن السبب هو يف 

 السياسي روالتطوُّ احلداثة ميانع ال الدين أن األحداث تلك دتأكَّ كما .ذكرنا كما

 الفكر ،وإحالل تثبيت ثم ومن ،لتقبُّ دون حائاًل يقف أن ميكن املدني، وال

 يف اجلماهري أن الحظنا حيث ؛الناس ومشاركة السلطة على والتداول الدميقراطي

أبنائه،  لكّل الوطن بناء سقفها ،مدنية سياسية شعارات ترفع وليبيا ومصر تونس

اإلسالمية،  التيارات من فقط غريهم وال املسلمني اإلخوانمجاعة  ختّص ال ثورات وأنها

مدنية  جمتمعات إقامةإىل  حتمًا الذاهبة، اجملتمعات تلك أبناء لعموم هي بل

ة ولو بعد حني )سنوات أو عّد ،ساتيةمؤّس عصرية بقوانني حمكومة ،دميقراطية

حبسب الظروف واملصاحل وحجم املعضالت السياسية واالقتصادية العربية  ،عقود

 ،، وأيضًا حبسب القدرة الذاتية على الفعل لدى أبناء الوطن(بال أدنى شّك ،الكبرية

 ْتانسدَّ بعدما ،السليب االنتظار رصيف على طويل لزمٍن اجملتمعات تلك انتظار بعد

 الطاغوتية األنظمة تلك( مصلحة وجود وعدم) عجز نتيجة ؛التغيري وقنوات آفاق مجيع

 . املطلوبة احلقيقية والتغيريات باإلصالحات القيام عن املغلقة

 بإقامة وتطالب تنادي ،أقصاه إىل أقصاه من ،العربي العامل مجاهري هي وها

 حقوقه كّلعطى له فيها ُتو ،اإلنسان فيها محرَتُي سات، دولةواملؤّس القانون دولة

املتوازنة،  التنمية مفاعيل فيها ، وتنطلقاملواطنة الصاحلة حكم فيها األساسية، ويقام

 . اجملتمعات تلك وأفراد أبناء بني عادلة بصورٍة الثروة لتوزيع صحية مناخات سوتؤّس

 أصحاب بَركَعـ  لنا يكون أن أردنا إذا بأنه التذكري ونعاود هننوِّ أخريًا

 ومنتجة فاعلة حضارية ومساهمة ،نيمهّم ودور موقٌعـ  إنسانية ورسالة حضارة

 واملشاركة والتسامح والعدل ةاألخّو موقع من احلياة بناء يف اآلخرين مع مةومساِه

 ركود عصور بعد ثوراٍت من عندنا حيدث امّم كثريًا نستفيد الفاعلة، وأن الواعية

 الصعبو الصحيح والسبيل املسار هذا على كالتحرُّ إاّل بديٍل من لنا طويلة، ليس

 والدولة واجملتمع الفرد صعيد على الباهرة اإلجيابية بالنتائج املمتلئ والشائك، ولكْن

 ،حقوقهم الناس إعطاءإىل  ياملؤّد ،واالقتصادي السياسي التغيري مسار إنه. ككّل
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 يةاحلّر ثقافة وتثبيت إقرار ذلك وقبل .عواملبِد قاخلاّل احلّي وجودهم باتمتطّل وتأمني

لق وابتدع احلياة، ومن أجله ُخ وعلة ،الوجود دسّيـ  وأخريًا اًلأّوـ  هو فاإلنسان. الفردية

 شيء. كّل

  



 

 

 

 

 الفضلي الشيخ

 فنيالكتب واملؤلِّ جمالة ثالثة يف ة عاملّيأحسائّي منارٌة

 

 

كما  لكْن .قد تنغمر األحساء عن احلضور العاملي يف جمال البحث والتأليف

ر العامل ء تذكِّأن تنجب من فلذات كبدها علماء أجاّل هو قدرها هذا، فقدرها أيضًا

من العلماء  تضّم، ـ وتدريسًا درسًاـ على الرغم من رمحها العلمي الكبري  ،أنهاب

بشرقه وغربه،  ،سع هلا غري العاملتضيق بهم دائرتها العلمية الرحبة، وال يّت ْناثة َمالبّح

قرنني  لتكون على مدار كّل ؛أن تكون هذه الفلذات تباعد بها السنون وقدرها أيضًا

فقد كان يف سالف أيامها الشيخ حممد بن أبي مجهور  .ثالثة قرون تقريبًا إىل

لشيخ أمحد بن زين من بعده او ؛(مهـ ـ  ما بعد/  مهـ ـ )األحسائي

هـ ـ )هذا هو الشيخ الفضليو .م(ـ هـ  / مـ هـ )الدين األحسائي

بني هؤالء الثالثة قواسم و. ع الدنيا إىل مثواه األخرييودِّ م(ـ هـ م / 

العديد من العرب والعجم، بل وصدى أعماهلم أدركها العديد من زها مشرتكة، مّي

منهم ضاقت دائرة بالده عن استيعاب طموحه وأفكاره  فكلٌّ .الغرب بعد ذلك

بالتقدير  جديرًا أحسائيًا لة صوتًالتحتضنها الفضاءات العاملية، مسجِّ ،وإبداعاته

وذلك ليس يف  .فات والبحوثعليه يف الطلب بطرح املزيد من املؤلَّ بل وتلّحواالحرتام، 
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للموسوعية اليت أدركتها  وإّنمامن أمثاهلم من الباحثني يف أحناء العامل،  ندرٍة

، من همومهم، وللرتابية ًاى بات العامل بأسره هّمعقوهلم، واتسعت هلا صدورهم، حّت

واإلنسانية واخللق  ـ كعاملـ يع الذي يزاوج بني العلم واخللق الرف، والتقوائية، والنزاهة

 . ـ ا يستحقه كإنسانل بأكثر مّمكفرد يرفض أن يعاَمـ الرفيع 

وال الشيخ  ،ابن أبي مجهور األحسائي الشيخ مل تتح لي الفرصة أن أعيش جتربة

 من ولكْن .الفضليالشيخ جتربة  ي عشُتوال أزعم أّن .أمحد بن زين الدين األحسائي

نه من سأدوِّ ما يفاطمئنان  ث عنه بكّلما جعلين أحتدَّ .منها ًابعض ي عشُتأّن داملؤكَّ

رت على مدار أسرني به يف بعض اللقاءات اليت تكرَّ ها، أو حديٍثمشاهدات عشُت

ويتفاعل ى كيف يتعاط فرأيُت دارت من حوله ، أو أحداٍثمثانية عشر سنة تقريبًا

 خالطوه واستفادوا من علمه وجتربته.  ْنَمها لي ب حمعها، أو مواقف صّر

 . والفضلي، ابن أبي مجهور، وابن زين الدين؟ أولئك الثالثة هم ْنرى َمُت

ة أرى من املالئم أن أطرح عّد وحبكم اقرتابي احملدود من جتربة الشيخ الفضلي

املعلومات لديهم من َمْن ومن املؤكد أن من املعاصرين أمثالي  .تساؤالت سأجيب عليها

ضاف إىل ما دوري هنا هو تدوين مشاهداتي، على أمل أن ُتو .اجلديرة بالتدوين والنشر

، ما ن الحقًاتدوينه بالفعل من خالل الكتب اليت صدرت حول جتربته، وما سيدوَّ مّت

حنفظها جليلنا املعاصر والقادم  ،رة قريبة من واقعهمعبِّ صورًة ل يف جمموعهشكِّي

 .بإذن اهلل

ى بهذا القبول ظبرز ِّماته اليت جعلته حياؤالتي اليت سأطرحها هي: ما أوتس

ق هذا احلضور أليس من املناسب استنساخ امتياز العاملي بني معاصريه؟ ولكونه حقَّ

وصل  كمهارات وآليات اعتمدها فوصل إىل ما، دها الفينْعجتربته الكتابية يف ُب

قتصرت جتربة الشيخ الفضلي يف هل اوهل من املمكن حتقيق ذلك؟  إليه؟ ولكْن

أم أن عشقه لعامل الكتاب والكتابة عزله عن  ،جمال الكتابة على العناية بنفسه

فني أم على العكس من ذلك جعل املؤلِّ ،ليفأهتمام بإجنازات اآلخرين يف جمال التالا

غ كما لو كانت كتبهم اليت ومنحهم من التقدير والتفرُّ ،من دائرة اهتمامه ًاجزء

هتمام الشيء الكثري، ولو المن ا هاها قرحيته، فاحتفى بها ومنحْتزوها قد أفرَغأجن

 كان ذاك على حساب وقته وصحته؟ 
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ما  يفهم ما هي احملاور اليت مجعت ـ ءة هؤالء األعالم الثالثةبعد قراـ  وأخريًا

 لوا رحم األحساء العلمي خارج وطنهم؟ عاملية، ومثَّ ى صاروا أرقامًاحّت، كتبوا

ها يف سطور هذه املقالة، اليت سأتعاطى عناإلجابة  هذه األسئلة وغريها سيتّم

ام عزاء الشيخ وأنا يف أّي ،ب فيها مشاعريمباشرة، ال أستطيع أن أغيِّ مفرداتها بلغٍة

خسر الشيء الكثري برحيل هذه املفخرة  كفاقٍد &اهلادي الفضلي الدكتور عبد

دنا غري انثالم أوعية ر، ومل يعوَِّيريب املنون ذو ِغوماذا نقول  لكْن .النجفية الشيعية

 ؟!العلم عرب الزمان

 التالية:  باحثستكون عرب املفأما إجابات تلك التساؤالت اليت طرحتها 

التعريف باألعالم الثالثة: ابن أبي مجهور، وابن زين الدين،  األول: املبحث

 .والفضلي

 فني.واملؤلِّ ،بالتأليفالفضلي  الشيخ اهتمام الثاني: املبحث

يف البحث  الفضليالشيخ استنساخ جتربة  ةمكانيإمدى  :الثالث املبحث

 .والتأليف

القواسم املشرتكة اليت مجعت ابن أبي مجهور وابن زين الدين  املبحث الرابع:

 والفضلي.

 

 تناول هذا املبحث عرب املطالب الثالثة التالية:  سيتّمو

 الشيخ حممد أبي مجهور األحسائي. املطلب األول: 

 الشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي. املطلب الثاني: 

 الشيخ عبداهلادي الفضلي. املطلب الثالث: 

 

ترمجته  ْتفقد متَّ، على صفحات كتب األحسائيني ابن أبي مجهور ليس غريبًا

اهلادي الفضلي  الشيخ الدكتور عبدره ما سطَّ من أسبقها نشرًاو .من قبل العديد منهم
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لشيخ ول .«أحساء»للسيد حسن األمني، حتت مادة  ،يف دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية

قدوة العلم  ،مجهوربن أبي االشيخ »بعنوان:  مخسني كتاب اهلادي بو موسى عبد

عة عن موّس ة كتبئاليت صدرت على هي، وهو من بواكري األعمال األحسائية «والعمل

، املنشور عام «فقهاء األحساء»كما ترمجت له يف كتابي  .شخصيات علمائها

لة من قبل السيد هاشم مفصَّ يف طور اإلعداد ترمجٌةو .أحسائي كفقيٍه ،هـ

كما أن األمل الكبري  .«أعالم هجر»لكتابه املعروف بـ  نسخته اجلديدةيف  ،الشخص

ي مجهور أبعلى ناصية مجعية ابن  يف التعريف العملي بإجنازات الشيخ العلمية معقوٌد

صة يف جمال إحياء تراث أعالم سة متخصِّحبكم أنها مؤّس ؛األحسائي إلحياء الرتاث

ألعمال الشيخ ابن أبي مجهور غة وهي يف مرحلتها الراهنة متفرِّ .عام األحساء بشكٍل

دونها، وما  صل به من كتٍبما يّت والتعريف بكّل ،لطباعة كتبه ؛خاص بشكٍل

 .ى لغاتهابشّت ُكتب عنه من دراساٍت

أجد ة يف املرحلة الراهنة مل يف مقام التعريف بهذه الشخصية اهلاّم ولكْن

مكتوبة باللغة العربية،  رتمجٍةكعلى قصرها،  منها أمجل الو ،أخصر ترمجًة

ها لي مجعية الشيخ ابن أبي مجهور املذكورة ْتَمقدَّعن اللغة الفارسية،  مرتمجٍة

 يف مقالٍة ،للباحث أمحد رضا رحيمي ريسه ، وقد صدرتلرتمجة الشيخ كبياناٍت

كتبها يف طهران  ،«مة تعريفية على جمموعتني من رسائل ابن أبي مجهورمقّد»بعنوان: 

وقد ذكر يف مطلعها أنه ال داعي لتكرار احلديث عن  .منوفمرب  بتاريخ 

يف كتاب  «ينه مشيتكهبزا»إجنازه على يد الربوفسور  ألن هذا اجلانب مّت نظرًا ؛حياته

جلمال التفاعل مع هذه الشخصية األحسائية اليت جلبت إليها  نظرًاو .مصدر عام 

ني، ومل جيمعهم به غري األنس غري أحسائّياب من الغرب والشرق اهتمام علماء وكّت

ها بقلم رحيمي: عليه سأورد نّص، أبي مجهور كعامٍل جبمال اإلجناز، والوفاء البن

م( يف منطقة األحساء، يف هـ ـ )بي مجهور األحسائي حوالي سنة أولد ابن »

ه توّج .دهوتتلمذ على يد وال .وأنهى دراسته التمهيدية يف مسقط رأسه .علمية أسرٍة

ستاذه أما ساتذتها، وال سيَّأض ْيبعدها إىل النجف إلكمال الدراسة، فانتهل من َف

وبعد فرتة من اغرتافه العلم من علماء  .الالكريم الفّت شرف الدين حسن بن عبد

زار قبلها الشيخ علي بن هالل  .زيارة مدينة الرسول والبقيعة وه إىل مّكالنجف توجَّ
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توجه بعدها  .ومكث هناك شهرًا، ستفادة منهالبغية ا ؛اجلزائري يف منطقة كرك نوح

جه واتَّ .لزيارة األهل واألقارب ؛عاد بعدها إىل مسقط رأسه .م للحّجهـ ـ سنة 

خالل و .بن موسى الرضا لزيارة مرقد اإلمام علّي ؛ثم إىل مشهد ،بعدها صوب العراق

ولقد جعل ابن أبي  .«زاد املسافرين يف أصول الدين»ف رسالة هه إىل مشهد ألَّتوجُّ

لتدريسه وتأليفه، وكان يأنس بآراء تلميذه السيد حمسن بن  مجهور من مشهد منطلقًا

يف منزله، وكانت له  ما كان قاطنًا م(، وغالبًاهـ ـ )يحممد الرضوي القّم

 ة. السّنمع علماء أهل  مناظراٌت

وكان يشري إىل  .ساحنة لزيارة املدن األخرى فرصٍة انتهز ابن أبي مجهور كّل

من سنة  ،وميكن التعرف على سريته على وجه اإلمجال .فاتهحمل التأليف يف مؤلَّ

وأثناء وجوده يف  ،(محزيران ) هـيف شهر شعبان  .م وما بعدهـ ـ 

، وهي حاشية على «النور املنجي من الظالم»ف ابن أبي مجهور رسالة ألَّ ،األحساء

م( قطن األحسائي هـ )آذار ويف شهر مجادى األوىل  .«مسالك اإلفهام»كتاب 

ويف ذي احلجة من تلك السنة صدر عنه  .باد(آسرتإقلفان أو قلقان )من ضواحي 

 شرٌح»وهو  ،فاتهنهى آخر مؤلَّأم( حزيران  هـ )ذي القعدة  ويف  .ناجازتإ

ثار ابن أبي مجهور آ خُرآو. رةيف املدينة املنّو «يمة احلّلللباب احلادي عشر للعاّل

 هـ )رجب  بتاريخ اجلمعة ، للشيخ علي بن قاسم العذاقة جازٌةإاألحسائي 

إىل هذا فإن تاريخ وفاة األحسائي  واستنادًا .ةيف احلّل ْتكتَب ،م(كانون الثاني 

يف  فًابي مجهور أكثر من مخسني مؤلَّأ والبن .مهـ ـ يكون ما بعد سنة 

 الكالم، واملنطق، والفلسفة، والعرفان، وأصول الفقه، والفقه، وعلوم احلديث، و

 ال داعيو ،ًاكامل نسبّي وآثاره املطبوعة وغري املطبوعة مدرجة يف فهرٍس .جازةإ

 لتكرارها. 

 أبي مجهور وفق التسلسل السنوي ما فات اليت نشرت عن ابناملقاالت واملؤلَّ أهّم

 يلي: 

بعنوان: امتزاج علوم  ،«غلفرد مادلونيو»م صدرت مقالة لـ هـ ـ يف عام ـ 

 الكالم والفلسفة والتصوف عند ابن أبي مجهور. 

تأليف  ،«مدخل ابن ابي مجهور»بعنوان:  م صدر كتاٌبهـ ـ يف عام ـ 



  

 االجتهاد والتجديد 118

 . «غلفرد مادلونيو»

لـ شهاب الدين املرعشي النجفي، بعنوان:  م صدرت مقالٌةهـ ـ  يف عامـ 

 يف اجلزء األول من الكتاب املذكور.  ،«الردود والنقود يف عوالي الآللي»

دائرة بعنوان: مدخل ابن ابي مجهور، يف  م صدرت مقالٌةهـ ـ يف عام ـ 

 . ـ   فحةيف اجلزء الثاني، ص ،«سالميإ »املعارف 

قدوة  ،بعنوان: الشيخ ابن أبي مجهور م صدر كتاٌبهـ ـ يف عام ـ 

 بريوت. ، (مخسني بو)العلم والعمل، للشيخ موسى اهلادي 

بي مجهور، تأليف أبعنوان: مدخل ابن  م صدرت مقالٌةهـ ـ يف عام ـ 

Todd Lawson،  ـ   صفحة، يف دائرة املعارف إيرانيكا، اجمللد . 

ينه مشيتكه حول تأثري بللربوفسور زا م صدرت مقالٌةهـ ـ يف عام ـ 

 مشس الدين الشهرزوري على أفكار ابن أبي مجهور. 

، لة عن حياة ابن أبي مجهورمفصَّ م صدرت رسالٌةهـ ـ يف عام ـ 

حتت عنوان:  ،مشيتكه هينبللربوفسور زا ،باللغة األملانية ،فاتهومؤلَّ، وأفكاره

ة التاسعة القرن ثنا عشرية يف املئة اهلجرّيالالكالم والفسلفة والعرفان عند الشيعة ا»

وقد  .«ماخلامس عشر امليالدية: أفكار ابن أبي مجهور األحسائي، ليدن، بريل 

، للحصول على شهادة الربوفسورية ؛Habilitationاملعروفة بـ  ،كتبت هذه الرسالة

 .(1)«وتشتمل على فصول وملحقني

عضو مجعية ابن أبي مجهور  ،وقد وافاني السيد علي باقر املوسى هذا

 ،عن ابن أبي مجهور األحسائي ْتبأحدث الدراسات اليت متَّ ،األحسائي إلحياء الرتاث

 ما يلي: وهي ك

األوضاع السياسية »ية صدر كتاب بعنوان: ديالامل الثالثةيف بداية األلفية ـ 

 بي مجهور األحسائي، للكاتب رضا حيي ابن أجتماعية والثقافية يف عصر الوا

 . (9)من إيران ،فارمد

مة تعريفية على ثالث رسائل مقّد»بعنوان:  م صدرت مقالٌةهـ ـ يف عام ـ 

 . (3)من إيران ،للكاتب أمحد رضا رحيمي ريسه، «بي مجهورأبن ال

ع، ف والتشيُّبعنوان: الصلة بني التصوُّ م صدرت مقالٌةهـ ـ يف عام ـ 
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 . (4)للدكتور كامل مصطفى الشييب

بي أبن الاإلبداع الفقهي واألصولي »: بعنوان م صدرت مقالٌةهـ ـ يف ـ 

العايش الرباك، من األحساء يف اململكة لشيخ حسني صاحل ل، «مجهور األحسائي

وقد  .أحد أساتذة البحث اخلارج يف احلوزة العلمية باألحساءو، (5)العربية السعودية

ته يف الفقه فهمه الدقيق لألصول ودّق»لم الشيخ وإبداعاته بقوله: أفصح فيها عن ع

 لقد أبدع يرمحه اهلل يف هذين العلمني، مبا جعل أدّق .راه كالشمس يف رابعة النهارصيَّ

 |ها من الروايات عن النيباته اليت استلَّاألحباث يف األصول والفقه ترتبط بنظرّي

إسهامات ابن أبي الشيخ العايش يف مقالته تلك  لأصَّهذا وقد  .«^ة اهلداةواألئّم

م بي مجهور األحسائي قدَّأابن أن الشيخ  أوضحمجهور يف جمال الفقه واألصول، حيث 

 إسهامًا ْتوأن هذه القاعدة أسهَم ،«ىل من الطرحْوا أمكن َأماجلمع مه»قاعدة أِّماها 

ب عليها من أحباث علمية مبا ترتَّ ؛وفتحت آفاق رحبة، يف علم األصول ًاكبري

وفهم قواعد اجلمع ، والورود، كنظرية احلكومة ،بلورت نظرياٍت، ومناقشات

لفهم استنباط احلكم الفقهي من  ،عيوالضوابط بينه وبني اجلمع التربُّالعريف، 

ب وصل إليه الفقه األصولي على يد الشيخ األنصاري ترتَّ وقد أشار إىل أن ما .الروايات

بن أبي اوما يدور حول نظرية  هل هذا التوجُّوأصََّ .بي مجهور املذكورةأبن اعلى نظرية 

زبدة »األنصاري، وما ورد يف كتاب للشيخ  «فرائد األصول»مجهور من كتاب 

هذا من  .للسيد حممد جعفر الشوشرتي «منتهى الدراية»للسيد الروحاني، و «األصول

من  ل عدٍدمن حيث حتّو ،آخر تابع أثر الشيخ على الصعيد الفقهي من جانٍبو .جانب

إىل قواعد فقهية يف البحوث  «ليآلال يغوال»الروايات اليت أوردها يف كتابه 

 يلي:  وتلك القواعد ما .من بعد صدور هذا الكتاب ،ستداللية لدى الفقهاءالا

ق الشيخ العايش على الرواية وقد عّل .«طون على أمواهلمالناس مسلَّ»ـ قاعدة 

 وهي وإْن .ليآلال يمة اجمللسي رواها يف اجمللد الثاني من البحار عن غوالبأن العاّل

واستنادهم إليها يف  ،وحديثًا األصحاب قدميًا بعملها جمبورة كانت مرسلة لكّن

 غري أن كثريًا ،عن أن الرواية هي يف األساس مسندٌة هذا فضاًل .خمتلف أبواب الفقه

بن أبي مجهور حذف األسانيد األن ؛ روا أنها مرسلةمن الفقهاء واألصوليني تصوَّ

رواية رواية، وإمنا اكتفى  يذكر السند لكّل مبعنى أنه مل، ومجعها يف مشيخٍة
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 ق الشيخ العايش أيضًاو يعلِّ ي.كما هو مذكور يف الغوال، عاّم بذكر أسانيده بنحٍو

إما  ؛ماتوأرسلوها إرسال املسلَّ، منهم يف العمل بالرواية أن الفقهاء مل يستشكل أحٌد

ضافة إىل كونها منسجمة إلاب .|عن النيب ها مسندٌةنوإما أل ؛م من العمل بهاملا تقدَّ

 فقة مع العقل. ومّت، ةمع الفطر

من القواعد الفقهية اليت  وهي أيضًا .«امليسور ال يسقط باملعسور»قاعدة ـ 

وقد نقلها احملقق األشتياني يف تعليقاته يف  .يكاد ينحصر دليلها بابن أبي مجهور

 . الآللي يكتابه القواعد الفقهية عن غوال

ه ينحصر وقد ذكر الشيخ العايش أّن .«إقرار العقالء على أنفسهم»قاعدة ـ 

، واليت |أو املتواترة عن النيب مدرك هذه القاعدة بالرواية املشهورة املستفيضة

مات يف لكونها من املسلَّ؛ اها العلماء بالقبولوقد تلّق .بن أبي مجهور فقطايرويها 

وخياف ، صف بالصدقلكونه يتَّ إاّل على نفسه بضرٍر املعنى، ذلك أن العاقل ال يقّر

أو  ،العاقل على نفسه من أجل اخلديعة للغري قد يقّر ،نعم .تعاىل، وحيذر اآلخرة احلقَّ

أو نادر ال يلتفت  أي ملآرب أخرى، غري أن ذلك قليٌل ،أعظم وأكرب حيصل على شيٍء

وقد نقل ما أفاد  .هوربن أبي مجاية القاعدة الثابتة برواية ر على حّجليؤثِّ؛ إليه العقالء

ن إمن حيث  ،حول هذه القاعدة «القواعد الفقهية»نوردي يف كتابه جبه السيد الب

 شكال يف جريانها. إالقاعدة ال 

عشر  أحدوقد أورد الشيخ العايش  .«يوا كما رأيتموني أصّلصلُّ»حديث ـ 

كما أورد ما  .«جواهر الكالم»ا استدل بها الشيخ اجلواهري يف كتابه مّم موردًا

وكذلك آقا رضا اهلمداني يف كتابه  ،د الشريازي يف تقريراتهبه اجملدِّ استدّل

حاشيته على »ق اليزدي صاحب العروة الوثقى يف ، وكذلك احملقِّ«مصباح الفقيه»

 نصاري. ألللشيخ ا «املكاسب

قة بأصول وكانت متعلِّ، دعوت يف إحدى اللقاءات العلميةسبق لي أن  هذا وقد

ـ  ـ  ني بالعلوم الشرعية، وذلك يف تاريخ من الباحثني واملهتّم يف مجٍع ،بحث العلميال

 ودوره يف حتديث مواّد «الآلليغوالي »عداد دراسة حول كتاب إضرورة  إىل ،هـ

من خالهلا  اختبار ثالث فرضيات يتّم على أن يتّم .االستدالل الفقهي بعد صدوره

ويتم خالل هذا البحث املقرتح الوقوف على موارد  .عدمه أوة ذلك د من صّحالتأكُّ
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االستدالل يف الدورات الفقهية اليت صدرت على أيدى علماء اإلمامية، ووجهات النظر 

جريانها، وغريها من  ما ال يصّح جريان تلك القواعد، ويف ةإمكانيمدى عن وحياهلا، 

 حة كما يلي: ها، على أن تكون الفرضيات املقرَتبقة البحوث املتعلِّ

 ْدمل يِر الآللي ين البحوث االستداللية الفقهية قبل صدور كتاب غوالإ: األوىل

امليسور ال يسقط »، «طون على أمواهلمالناس مسلَّ»بالقواعد الثالث:  فيها استدالٌل

 . «يوا كما رأيتموني أصّلصّل»، وحديث «إقرار العقالء على أنفسهم»، «باملعسور

ت استدّل الآللي يالبحوث االستداللية الفقهية بعد صدور كتاب غوالن إالثانية: 

وتلك  ،لت بعد ذلك إىل قواعد فقهيةحتوَّورواها الشيخ ابن أبي مجهور،  برواياٍت

قاعدة »، «امليسور ال يسقط باملعسور»، «طون على أمواهلمالناس مسلَّ»القواعد هي: 

 . «إقرار العقالء على أنفسهم

مل يتم توظيفه يف البحوث  «يوا كما رأيتموني أصّلصّل»ن حديث إالثالثة: 

 . الآللي يبعد صدور كتاب غوال ستداللية الفقهية، إاّلالا

 

 ْتإذا عدَّ ،املسارُة عطرة، طويل الشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي له سريٌة

 . ت بإجناز األفراددَّ، قصريٌة وضيقٌة إذا ُعصةاملتخصِّ سات واملراكز البحثيةبسري املؤّس

يف قرية هدية بالقرب  ،م(ـ هـ ) عام م(، وتويفـ هـ )ولد عام 

 .عند اجلدار ^ة األربعةمن املدينة املنورة، ودفن يف البقيع الغرقد، خلف قبور األئّم

حصاء السيد هاشم الشخص هلا يف إحبسب  ،ورسالة كتابًا يربو على  كتب ما

هم: الشيخ حممد بن الشيخ حمسن األحسائي  ،أساتذته مثانيةو .«أعالم هجر»كتابه 

اهلل بن حسن بن علي الدندن األحسائي، والسيد قطب الدين  القريين، والشيخ عبد

حممد احلسيين التربيزي الشريازي، ، واآلغا حممد باقر الوحيد البهبهاني، والسيد 

الطباطبائي صاحب الرياض، والسيد مريزا مهدي الشهرستاني، والشيخ جعفر علي 

وأجازه يف الرواية تسعة  .كاشف الغطاء النجفي، والسيد مهدي حممد حبر العلوم

السيد علي الطباطبائي و ،هم: السيد حممد مهدي الطباطبائي )حبر العلوم( ،علماء

السيد مريزا مهدي و ، والشيخ جعفر كاشف الغطاء،«الرياض»صاحب كتاب 
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الشهرستاني، والشيخ أمحد الدمستاني، والشيخ حسني آل عصفور، والشيخ موسى 

 بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، والشيخ أمحد آل عصفور، والشيخ حممد عبد

 :من أبرزهم ،عاملًا الشيخ األحسائي بدوره أجاز ما يقارب من و .اجلبار القطيفي

اهلل شرب احلسيين  صاحب اجلواهر، والسيد عبد (هـ)الشيخ حممد حسن النجفي

 (هـ)براهيم بن حممد حسن الكرباسيإتلميذ الشيخ األحسائي، والشيخ حممد 

والسيد حمسن بن السيد حسن األعرجي الكاظمي تلميذ  ،شاراتإلصاحب ا

 (هـ)ِّماعيل التسرتي الكاظمي األنصاريإبن  اهلل ، والشيخ أسديضًاأاألحسائي 

وزادها السيد معني  .(3)ب مصادر السيد هاشم الشخصْسصاحب املقاييس، وذلك َح

كما أن الشيخ حممد بن أبي مجهور و .(1)استجازوا الشيخ عاملًا احليدري إىل 

اب األحسائيني أنفسهم، كذلك الشيخ أمحد هتمام الكّتال األحسائي كان موضعًا

مل تصدر  اهلل، وإْن بنه الشيخ عبدالولعل باكورة الرتاجم يف شأنه  .األحسائي

أن  إاّل .بنهالغري الرتمجة املذكورة  ،فات يف شأنه يف ذلك التاريخكتابات أو مؤلَّ

ما إذا سيَّ الو، يف األحساء منه جمالس العلم ُلذكره مل ينقطع عن األلسن، ومل خْت

 درٍس حيث كتبه وكتب تالمذته موضع ؛احلكمة اإلهلية وكان الكالم يف العقائد 

كما هو مالحظ يف كتاب  ،أفكاره إىل اجملالس احلسينيةت بتسرَّواهتمام، بل 

، (5)(مقرح القلوب ومهيج الدمع املسكوب)هـ( الشيخ حممد بن حسني بومخسني)

يف  ،ة جمالس حسينية ليقرأ يف احلسينيات آنذاك على احلضورئالذي كتبه على هي

يعترب و. ياألّمم وة فئات اجملتمع املتعلِّوالصغري من كاّفها الكبري تلك اجملالس اليت يؤّم

الشيخ حممد من أبرز علماء األحساء الذين أخذوا منهج الشيخ أمحد يف احلكمة 

لعت على الكتاب وقد اطَّ. وقد اصطبغ كتابه املذكور بالعديد من مفاهيمها .اإلهلية

ر عن تاريخ تطّوبصدد البحث  عندما كنُت ،خالل حتقيقي لكتابه ،ومفاهيمه

األغراض اخلطابية يف املنرب احلسيين: األحساء يف اململكة العربية السعودية حالة 

بعد جيل،  الشيخ أمحد بن زين الدين موضع اهتمامهم جياًل وهكذا ظّل .(2)دراسية

ف به من عرَّ ْنوممَّ .كيف ال وهو مفخرة األحساء إذا فاخرت البلدان بفلذات أكبادها

دائرة »اهلادي الفضلي يف  من: الشيخ الدكتور عبد املعاصرين كلٌّاألحسائيني 

 وترجم له .«أحساء»للسيد حسن األمني، حتت مادة  ،«املعارف اإلسالمية الشيعية



 

 101 االجتهاد والتجديد

مطلع البدرين يف تراجم علماء وأدباء األحساء »الشيخ جواد الرمضان يف كتابه 

عة يف موسَّ وأما السيد هاشم الشخص فقد كتب عنه ترمجًة .(10)«والقطيف والبحرين

كما . «فقهاء األحساء» ييف كتاب وقد كتبت عنه ترمجًة .(11)«أعالم هجر»كتابه 

بصائر يف حكمة الشيخ أمحد »بعنوان:  كتب فيه الشيخ عبد املنعم العمران كتابًا

فكر ومنهج: »ان: بعنو كما كتب فيه الشيخ عبداجلليل األمري كتابًا .«األحسائي

ستاذ حسن بن ألول .«دراسة حتليلية حول فكر ومنهج مدرسة الشيخ أمحد األحسائي

موضوعية  اها بدراسٍةوثّن .(19)«آخر الفالسفة» :موضوعية بعنوان حممد الشيخ دراسٌة

: يف كتاب بعنوان ،أخرى قارن فيها بني ابن رشد القرطيب وابن زين الدين األحسائي

شعرية بعنوان:  رجوزًةأونظم فيه السيد حممد رضا السلمان  .(13)«ثائرانفيلسوفان »

 اهلادي حممد احملمد صاحل كتابًا فيه األستاذ أمحد بن عبد وأعّد .«شراقة الشمسإ»

 ى كتابهوثّن .(14)«أعالم مدرسة الشيخ األوحد يف القرن الثالث عشر اهلجري» :بعنوان

وعشرين  ، وقد أحصى فيها مئًة«يخ أمحدمصادر ترمجة الش»حتت عنوان:  مبقالٍة

م، لعام  وذلك يف جملة الواحة يف العدد  ،ناتى أصناف املدوَّيف شّت مصدرًا

العربية، والفارسية،  :صة يف الرتاجم، يف العديد من اللغاتمشلت الكتب املتخصِّ

الرسائل واملعاجم، ودو، كما مشلت دوائر املعارف، ْرواإلجنليزية، والفرنسية، واأُل

بفكر الشيخ أمحد كتاب  ْتولعل من أبرز اجلهات األكادميية اليت اهتمَّ .العلمية

للفيلسوف  ،«نظرة فيلسوف: يف سرية الشيخ األحسائي والسيد الرشيت»بعنوان: 

جامعة يف الدراسات العليا  كّليةستاذ اإلسالميات يف أالفرنسي هنري كوربان، 

 . (15)السوربون

ولكنه إسهام يف  ،هقليل يف حّق وهو حتمًا .الشيخ يف عيون األحسائينيهذا هو 

حساء أكثر، ألاكتب عنه من خارج وما  .االعرتاف جبميل إجنازات الشيخ وفضلها

من وكالكويت، وإيران، والعراق، ولبنان،  ،بعض دول اخلليج العربي من سواٌء

 .ه العاملي يف الوقت الراهنعلى حضور وهو دليٌل. فرنساومن أمريكا  ،اب غربينيكّت

يف رسالة  ،السيد حممد حسن الطالقاني :بعض املقتطفات بقلم وسأورد الحقًا

مناقشتها بعنوان:  ْتلبنان، حيث متَّيف مها يف اجلامعة اليسوعية ماجستري قدَّ

صفحة، يف  وتقع الرسالة يف  .«ومصادر دراستها ،رهاوتطّو ،نشأتها :الشيخية»
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 . (13)ماجلامعة اليسوعية يف لبنان عام 

 ما يلي:  ومما كتب عن الشيخ يف خارج بيئة األحساء

نظرية »بعنوان:  ،|يف جامعة املصطفى ،رسالة ماجستريمناقشته  تمّت ـ

 مها الشيخ سامي بو، قدَّ«إبداع الوجود عند الشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي

املشرف األكادميي عليه من جامعة دمشق  ، لكّنـ وهو من األحساء أيضًاـ مخسني 

فرع أستاذ يف جامعة املصطفى،  ـ يف سوريا الدكتور توفيق داوود، والشيخ معني دقيق

وتقع الرسالة يف  .ية اإلهليات يف اجلهة املذكورةومناقشة الرسالة يف كّل ـ. دمشق

 . (11)صفحة

يف جامعة ميشيغان، يف جوان ر. ي. كول أستاذ التاريخ  ـ نشر الدكتور

ف عند الشيخ أمحد رفض الذات: التصوُّ»رسالة بعنوان:  ،الواليات املتحدة األمريكية

 . (15)«األحسائي

سالمية يف قسم إلستاذ الدراسات اأـ نشر الدكتور حممد علي أمري معزي، 

ميلؤه  غياٌب»: بعنوان العلوم الدينية يف معهد الدراسات العليا يف باريس، دراسًة

 .(12)«بةْية للَغاحلضور: تفسريات الشيخّي

ميزان املعرفة لدى »بعنوان:  اهلل آل مخيس مقالًة ستاذ ياسر عبدـ نشر األ

 .(90)«واخلراسانية ؛األحسائية :املدرستني

مصادر ترمجة »أحصاه األستاذ أمحد احملمد صاحل يف مقالته  اـ العديد مّم

 من خارج األحساء.  بأقالٍم هي ةالسابق «الشيخ أمحد األحسائي

ما يغين عن تكراره يف  ،كثرة ما كتب عن الشيخ أمحد األحسائيإىل  ونظرًا

جوهرة األحساء »حتت عنوان:  ،حديث الطباعة جديدًا هذه الصفحات، سأورد مصدرًا

فوارة النور: الشيخ العارف األوحد وخامتة الفقهاء واجملتهد املطلق أمحد بن زين الدين و

ستقصائه اكثرة لوقد استوقفين الكتاب  .لسيد معني احليدريل، «األحسائي

ط خالهلا سلَّة مواضيع بعّد ، ومرورًاهمن جميزي الشيخ ومستجيزي ومتابعته، بدءًا

هة شكاالت املوجَّإلوا ،قة بسرية الشيخ وآرائهمن املفاهيم املتعلِّف الضوء على عدد املؤلِّ

، وذلك حتت وإجيابًا سلبًا ،قبول الوسط العلمي آلرائه وناقشها، و مدى ،إىل منهجيته

 صفحة.  ، ويقع الكتاب يف عنوانًا 
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م بها يف رسالة املاجستري اليت تقدَّ ،فاد به السيد حممد حسن الطالقانيأأما ما 

جتماعي للشيخ إىل اجلامعة )اليسوعية( يف لبنان، حيث أوضح فيها مقدار القبول اال

 لكْن ،مدينته األحساء، ولن أستطيع أن أورد مجيع ما وصفه من حاالٍتخارج حدود 

أني ب مينح القارئ نظم صورة عن القبول الذي حظي به الشيخ، علمًا سأقتطف منها ما

السيد  :بقلم ،لية حتكي مضامني هذه السطور اليت سأوردهاعلى مصادر أّو قد وقفُت

ـ الشيخ أمحد ـ شهر رمضان يف  ىقض»حيث يقول فيها:  ،يف رسالته، الطالقاني

.... وقد أجاز األحسائي ة عشر ألفًاة عدد املصلني خلفه فبلغوا سّتحصي مّروُأ ،صفهانإ

ر األحسائي للتدريس وتصّد .عدد من كبار علماء الشيعة يف عصره إجازات مفصلة...

من كربالء  عامرة يف كلٍّ وكانت له حوزاٌت ،يف املعقول واملنقول سنني طويلة

صفهان إويف قزوين ويزد وطهران و ،والنجف والبصرة وغريها يف املدن العراقية

ويف األحساء والبحرين وغريهما من دول  ،شاه وغريها من املدن اإليرانيةوكرمان

إذا هبط  ًاوبلغت به احلال حّد .ج عليه املئات من العلماء وأهل الفضلوقد خترَّ .اخلليج

 ؛ارها إىل جملس درسهت فيها الدروس واألحباث، وهرع ُحّضلمدينة علمية تعطَّ

من كبار علماء عصره  جازة عن األحسائي عدٌدإلليستفيدوا منه.... وقد روى با

 ، فقد عاش سبعًا، واحلديث عنها طويٌلفات األحسائي كثريٌةومؤّل .ومشاهريه...

ف الرسائل يؤلِّ يف مكتبته عن الناس، معتكفًا قضى معظمها يف عزلٍة ،وسبعني سنة

ح بعض األفكار عرتاضات، ويصحِّالعلى خمتلف ا وجييب على مئات املسائل، ويرّد

سبقه من علماء املعقول نْ عاصره وَم ْنـ يف كتب َم اخلاطئة واملفاهيم املغلوطة ـ يف رأيه

شغلت عشرات العلماء ، فكرية ضخمة ف ثروًةفخلَّ ،وقد بارك اهلل يف إنتاجه .واملنقول

 .وبعد وفاته إىل يومنا هذا، وستبقى كذلك إىل ما شاء اهلل... ،ول يف حياتهالفح

فاته فائدة غري ما كتب يف نقده والدفاع عنه من واحلقيقة أنه لو مل يكن يف مؤلَّ

سالمية بثروة املكتبة اإل ْتفقد أغَن .وذخرًا ة لكفاه فخرًامة وأسفار مهّمكتب قيِّ

سالم، من اجلوانب الفكرية يف اإل أوضحت كثريًا ،ها مبصادر عديدةْتوأمدَّ ،هائلة

من العلوم املتداولة يف  ف األحسائي يف كثرٍيلقد ألَّ .ما لدى الشيعة اإلماميةسيَّ وال

، وصرف، وبالغة، ولغة، من حنٍو ،فقد كتب يف األدب بفروعه .عصره وحميطه

 ،، وفلكةئ، وهندسة، وهيمن حساٍب ،ويف الرياضيات ،ومنطق، وعروض، وغريها
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 ،ويف الفقه وأصوله، واحلديث، واألخالق، والتاريخ، واحلكمة اإلهلية، والفلسفة

، والعلوم الغريبة، كالرمل واجلفر وعلم الكالم، والعقائد، واملوسيقى، والطّب

حسن، وعرف  ه األوساط العلمية بقبوٍلْتق جنم األحسائي فتلقَّتألَّ. والكيمياء وغريها...

على  وأمجع الكّل ،ناملوأشري إليه باأل .الثقافة الفكر، وعلّو ّوبغزارة العلم، وِّم

وأخذ ينتقل  .ةله، وزهده يف الزعامة الدينية، ومتع احلياة كاّفورعه، وتقواه، وترسُّ

وكانت فيها يومذاك  ،طويلة بني النجف وكربالء والكاظمية، فيقضي فيها مددًا

وكانوا يتسابقون إىل زيارته، ويبالغون يف  .حوزات دراسية ضخمة، وعلماء أفذاذ

ة على اختالف طبقاتهم، قبال عليه، وعظم يف نفوس العاّمولذلك كثر اإل .احرتامه

ي العلماء شهرته أن تغّط ْتَكعنها، وأوَش عراضهإم غر ،عوأخذت رياسته بالتوسُّ

 . املعاصرين له

لت، ة قد تعطَّسية كاّفذيع أن احلوزات العلمية واحللقات الدراصفهان... ُأإيف 

هادي السبزواري  فحضره ماّل ،ة سيحضرون درس الشيخ األحسائيوأن طالبها عاّم

براهيم إسني، كالشيخ حممد حضر، ورأى كبار العلماء ومشاهري املدرِّ ْنمع َم

س الفلسفة واحلكمة وغريه حتت منربه، وكان يدرِّ ،«اإلشارات»الكرباسي صاحب 

وهكذا كانت احلال  .قاطبة على زهد الشيخ وتقواه... وقد أمجع العلماُء .اإلهلية

من علماء  مل يشاركه فيه أحٌد يران...، تعظيٌمإمدينة دخلها يف  بالنسبة له يف كّل

وقد كانوا  .إيران، وفيهم الفطاحل وذوو البيوت الرفيعة العريقة يف الزعامة الدينية

 ،ون به يف الصالةغريهم، وقبل أن ينتدبوا، ويأمّتيسارعون إىل استقباله قبل  مجيعًا

 . (91)«مونه على أنفسهم يف املناسبات إذا حضرويقدِّ

ض ه تعرَّلكّن .ام حياته، من حيث احلفاوة والتقديرهذا حال الشيخ يف أّي لعّل

ام حياته؛ بسبب العديد من من العداوة الكبرية يف أّي يف الوقت ذاته إىل موجٍة

العربة بالنتيجة،  على الرغم من بشاعتها، لكّن ،كانت تلك املمارسة ًاوأّي .أطروحاته

 ْتوانسجامها مع املفاهيم اإلسالمية، استطاَع ،تهبفضل متاسك نظرّي أال وهي أّنه؛

وهو  ،من دون ذكر مصدرها ى إىل الساحة العلمية، ولكْنبعض أطروحاته أن تتسّر

 .ك هلا يف الساحة العلميةالباعث واحملّرنه كان إتقدير  على أقّلو .الشيخ األحسائي

وعليه  .نقلتها عن بعض أهل الفضل وردها هنا على حنو وجهات نظٍروهذه املعلومات ُأ
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ل إىل حقائق ، ولكي تتحّوعاءات ليس إاّلّدلي على حنو االيف حالة قبوهلا األّو تظّل

 ليتّم ؛حنو الفرضيات ، والتعامل معها علىينبغي االنتقال بها إىل منضدة البحث العلمّي

ة أطروحات ئعيات على هيوعليه أقرتح أن تناقش هذه املدَّ .عدمها أوإثبات صحتها 

 عيات كما يلي: وتلك املدَّ .علمية

، واالجتهاد ^إن تناول املسائل الوالئية، والتحقيق يف مقامات أهل البيت»ـ 

بعد أن طرحها الشيخ أمحد  وبالتحديد يف إيران، إاّل ،مل تعرفها الساحة العلمية ،فيها

عي على ما طرحه  الشيخ الوحيد اخلراساني من املدَّ ويستدّل. «بن زين الدين األحسائي

مقتطفات »ب العلم يف كتاب بعنوان: تدوينها من قبل بعض طاّل مّت رؤى يف حماضراٍت

شراف السيد هاشم اهلامشي الكوييت، إوترمجها الشيخ عباس بن خني، وب ،«والئية

 .يف طبعته الثالثة ،ممام للنشر والتوزيع، عام سة اإلنشر الكتاب يف مؤّس ومّت

 . ع نشأة مثل هذه الرؤى تارخييًاتتبُّ وعليه فمن املالئم أن يتّم

م على قرب املعصوم هو الشيخ أمحد بن طرح مسألة حكم التقّد ْنل َمأّو إّن»ـ 

ومن مجلة  .ولديهم فتاوى حياهلا، وهي مسألة يناقشها الفقهاء .«زين الدين األحسائي

طرح  ْنل َمعى هو أن أّوواملدَّ .(99)طرحها للبحث الشيخ حممد بن سلمان اهلاجري ْنَم

هذه املسألة الشرعية وناقشها هو الشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي، وهي األخرى 

ل العملية، والبحوث االستداللية تستدعي متابعة تاريخ نشأتها يف الرسائ مسألٌة

 املكتوبة. 

 

من خالهلا  ثالث املنائر األحسائية اليت تطّلهو اهلادي الفضلي  الشيخ عبد 

 .مهـ ـ م، وتويف عام هـ ـ ولد عام  .األحساء على الساحة العاملية

يف املدارس النظامية، ودارس  عرف الكتاب والقلم منذ نعومة أظفاره، كطالٍب

مات حيث أنهى على يديه مرحلة املقّد ،حوزوي لدى والده الفقيه املريزا حمسن الفضلي

م وجهه حنو النجف األشرف، وله هـ ميَّويف عام  .يف مدينة البصرة بصبخة العرب

مل يعرف  ضت عن حراٍكمتخَّ ،سنة ما يقارب أمضى فيها و، ًاعام من العمر 

ألخرى، ورمبا زاوج بني إىل اى ينتقل ة حّتما يكاد ينتهي من حمّط ل.الكلل واملل



  

 االجتهاد والتجديد 108

ه التفكري االسرتاتيجي لكّن !وال أعلم كيف كان يوفق بينهما؟ .واحد تني يف آٍنحمّط

ما فيها من مساحات ؛ لريى حنو بيئته اخلارجية تارًة جاّد وما ينطوي عليه من تفكرٍي

نات بيئته أخرى مكّو تارًةوليبصر  ؛التضحية من أجله مل تشغل بإنتاج إبداعي يستحّق

الداخلية وما تشتمل عليه من قابليات وإمكانيات ميكن توظيفها يف إجناز رؤيته اليت 

طمأنينة و ثبات حنوها،  وبني هذا وذاك راح يسعى بكّل .رصدها يف بيئته اخلارجية

أخرى يف العلوم  صل بها من علوٍموما يّت ،حتديث الكتب الدينية احلوزوية أال وهي

وقد صرح  .واحد لتكون مالئمة للوسطني احلوزوي واجلامعي يف آٍن ؛اللغوية والعقلية

ن األستاذ حسني منصور الشيخ، وقد دّو معهبها ذات مرة، خالل املقابلة اليت أجراها 

ما »، حيث سأله: «ووثائق اهلادي الفضلي: تأريٌخ الدكتور عبد»حواره معه يف كتابه: 

ق منها؟ فأجابه الشيخ: وما الذي حتقَّ ؟ون إجنازهامشاريعكم اليت كنتم توّد هو أهّم

وفق  ،هاوتطوير مواّد ،رات الدراسية للحوزات العلميةكان وضع املقرَّ مشروعي األهّم

قين يف إجناز هذا وأمحد اهلل سبحانه الذي وفَّ .مناهج البحث العلمي احلديث

من عام  ،عامًا الرؤية الطموحة استغرق ما يقارب  هويف سبيل هذ .(93)«املشروع

 ،سعى خالهلا وفق مراحل مدروسة ،م(هـ ـ ى عام )( حّتم ـ هـ)

 ًاكائن ،فرد ال خيرتم من أّي ألولوياتها، يف نظاٍم بًاعلى ضرورة إجنازها، مرتِّ مركزًا

تها مجاهريه من طالب ِّمتها اإلتقان واإلجيابية، تلقَّ ،يانعة كان، فجنى مثارًا ْنَم

ى بالد الغرب يف حوزويني وجامعني، ومراكز حبثية، يف بالد العرب والعجم، بل وحّت

وهي  ،فقد اعتمدت إحدى اجلامعات الغربية .تنامت فيه نتاج جتربته خر مطاٍفآ

Islamic College  بعد أن ترمجته  ،ر لطالبهاكتب الشيخ كمقرَّيف بريطانيا، أحد

دراية »مع كتاب  ،«مدخل إىل علم احلديث»إىل اللغة اإلجنليزية، وهو كتاب 

 .بعيد وهو من الكتب املعتمدة يف احلوزات العلمية منذ أمٍد ،للشهيد الثاني «احلديث

صدار وأما تاريخ الرتمجة وإدخال كتاب الشيخ الفضلي إىل هذه اجلامعة فكان اإل

م، وال زال التنسيق جيري يف صدار الثاني يف عام م، واإلاألول يف عام 

 . (94)رات أخرىمقرَّ اعتماد

اجلامعية، /رات الدرسية احلوزويةمبا فيها املقرَّ ،فهاوقد بلغ عدد كتبه اليت ألَّ

 مقالًة يف الدوريات املختلفة، وحوالي  منشورًا علميًا حوارًا، وحوالي كتابًا 
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 . (95)فات آخرينملؤلَّ ًاظتقري ليها إ ات املختلفة، مضافًاودراسة منشورة يف الدورّي

ومدرس يف  علمي بني دارٍس ل ما بدأت يف حراٍكة جناح الفضلي أّوقّصبدأت 

حيث يف  ،إىل اجلامعات ـ الوسطني احلوزوي والتعليم النظامي ـ يف املدارس، ومن ثّم

فيها يف  سًاها مرحلة البحث اخلارج، ومدرِّْتتَل ،يف مرحلة السطوح احلوزة كدارٍس

من أساليب  عليها احلوزة، بل وحترص عليها كأسلوٍب ْتدرَج الوقت ذاته، كثقافٍة

يف مرحلة  ويف اجلامعة كطالٍب .تها العلمية عرب اجلهد الذاتياءاتنمية كف

طالب يف مرحلة  ن ثّمم، ومالبكالوريوس يف كلية الفقه بالنجف يف عام 

ية الفقه بعد يف كّل م يف جامعة بغداد، وكأستاٍذم وحتى املاجستري منذ عام 

التحق جبامعة  ،مأي عام  ،. و يف العام ذاته(93)جه فيها بدرجة البكالوريوسخترُّ

حيث ابتعث إىل  ،ليبدأ منها مشواره حنو درجة الدكتوراه ؛ةالعزيز جبّد امللك عبد

 ةرجع إىل جامعته يف جّد ويف العام ذاته أيضًا .مج فيها عام وخترَّ ،جامعة القاهرة

س قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب وهناك أسَّ .جليبدأ مرحلة التدريس بعد التخرُّ

كبري يف تأسيس قسم املخطوطات  كما كان له دوٌر .ل رئيس لهوكان أّو ،باجلامعة

  م تقاعد من اجلامعة بعدما أمّتوملا بلغ عام  .ة فيهابة اجلامعة املركزّييف مكت

س يف العام ذاته التحق باجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية يف لندن كمدرِّو .فيها عامًا

وأصول احلديث، وأصول علم الرجال، وعلم  ،ة املنطق، وتاريخ التشريع اإلسالميملاّد

يف املواسم الثقافية،  م بدأ الشيخ ميارس ظهوره كمحاضٍرويف عام  .الكالم

علمية وعملية يف ميدان العلم واملعرفة  ل بثقله العلمي، وما يكتنزه من خربٍةى شكَّحّت

ن وعتنى به املؤلفاومن مجلة ما  .جليلها الصاعد رًامؤثِّ جديدًا ونشر الثقافة، رافدًا

 اب، واحتضان طاقاتهم، ورعايتها. والكّت

ه كعامل أحسائي ، ليس فقط من باب الوفاء حلقِّتهض لسريأتعرَّ وها أنا

كما استفاد منه أبناء جيلي الذين عاشوا مجال  ،من جتربته الشيء الكثري ُتاستفْد

ن يف ون والقادموب العلم املعاصرة ليقرأه طاّلعلمه وخلقه، وإمنا للضرورة امللّح

قادر على أن يورث صنعة النجاح يف  وعندما نقرأه سنقرأه كناجٍح .قبل بإذن اهللتاملس

متنا فتجارب احلياة علَّ .ولو من خالل قراءة بعض السطور عن جتربته ،عني إليهااملتطلِّ

الشيخ  مثلالت وامللكات ما ميكنه أن يكون من املؤّه فينا لديه واحٍد أن كّل
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يستطيع من خالل  منوذٍجحيتاج إىل  ارمب لكْن .إنسانيتهو، الفضلي يف إخالصه لدينه

وأما بصمته  .يف إطارها العامشخصيته يستنسخ منه امتيازات  أن جناحهحماكاة 

تلقائي، من وحي ذاته، ولن يستطيع استنساخ  ستخرج بشكٍل الفكرية فهي حتمًا

مهما حاول؛ ألن البصمة الفكرية هلا خصوصية  ،الفضلي كفضلي آخر الشيخ جتربة

ا أن يستنسخ بصمة إبهام مّن ال يستطيع أحٌد متامًا كماغري قابلة لالستنساخ، 

يف املبحث  ،ومدى إمكانيتها ،وسأعرض ملسألة استنساخ امتياز جتربته .اآلخرين

 الثالث من هذه املقالة. 

 ييف عرض مشاهدات ،ةل ما استطعت، وأسعفتين الذاكرهلذا الغرض سأجتّو

 ؛باإلشارات دون التفصيل مكتفيًا ،، وسأعتصرهاعن هذا العامل الفّذ يومسموعات

 هى بعد رحيله يف العديد من جوانب جتربتحباجة إليه حّت فنحن سنظّل .ألن املقام يطول

ض إليه كخطيب ، ولن أتعرَّوهنا سأقف فقط على ساحل جتربته ككاتٍب .العريضة

كما عرفته أروقة احلوزات، وال  ،اضل، وأستاذ عرفته أروقة اجلامعاتف بارع، ومربٍّ

للرسائل العلمية يف درجاتها العليا يف مرحلة املاجستري والدكتوراه، أو  كمناقٍش

ئه األيام من مفاجآت، أو كأديب ملا ختّب فّذ ر لألنشطة االجتماعية، وقارٍئمنظِّ

خ، وفيلسوف، شعر، ومؤّرورواية، وعمال اإلبداعية: قصة، لأل ق، وناقٍدمتذوِّ

 ،واملراجع، والكتب، والدفاتر، ف عشق القلمحنن هنا على ساحله كمؤلِّ .مومتكّل

 ى مشاربها الفكرية. على شّت

تأبينه  وقد متَّ .ى أصنافهار يف العلوم اإلسالمية على شّتالفقيه املتبحِّ كان فقد

ختصاص اللغوي ت التأبني من ذوي االوعبارا .الفقهاء منهم واللغويني ه،من أعالم عصر

من علماء احلوزات العلمية يف  د العلمي الرفيعْوعلى فقد هذا الطَّ أسفًا ال تقّل واألدبي

 . اجملال الشرعي

 

فون، وسأجيب من سأعاجل يف هذا املبحث موضوعات جيمعها التأليف واملؤلِّ

؟ م الشيخ يف جتربته الكتابية كعامٍللعل أبرزها هو ماذا قدَّ .أسئلة هامة نخالهلا ع

أم أن  ،هل اقتصرت جتربة الشيخ الفضلي يف جمال الكتابة على العناية بنفسهو
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هتمام بإجنازات اآلخرين يف جمال عشقه لعامل الكتاب والكتابة عزله عن اال

ومنحهم ، من دائرة اهتمامه ًافني جزءؤلِّجعل امل ،أم على العكس من ذلك ،ليفأالت

ها قرحيته، ْتَغغ كما لو كانت كتبهم اليت أجنزوها قد أفَرمن التقدير والتفرُّ

هتمام الشيء الكثري، ولو كان ذاك على حساب وقته ومنحهم من اال ،فاحتفى بها

 .يتهاعن أهّم مة املقالة، وإعادتها هنا تنّمسبق أن طرحتها يف مقّد أسئلٌةوصحته؟ 

 اإلجابة عليها يف املطالب التالية:  وستتّم

جسور التواصل بني  : موسوعية الشيخ الفضلي، وأثرها على مّداملطلب األول

 ختصاصات العلمية يف تأليفاته احلوزوية. اال

 . فنيباملؤلِّة الشيخ حفاو: املطلب الثاني

 . غني والدعاةية التأليف كرسالة للمبلِّبأهّمة الشيخ قناع: املطلب الثالث

 . فاتملؤلَّا ظبتقري ة الشيخعناي: املطلب الرابع

 

على إبراز ِّمة يف شخصية الشيخ  ضح من عنوان املطلب أنه سينصّبكما يّت

وهذا يلزمنا أن يكون احلديث عن مصادر تلك  .العلمية، أال وهي املوسوعية

نتائج  إليه ْترات، وما أفَضاملوسوعية، وجماالت توظيفها يف مشاريعه التأليفية للمقرَّ

رات الدراسية، مطالعاته، ومراقبته للساحة العلمية، ومالحظاته على طبيعة املقرَّ

علم من  ألّي خلاّصفق معطيات طبيعة املنهج اووضرورة إعادة صياغة وتطوير بعضها، 

 العلوم. 

سالمية، جوهري يف حتقيق إضافة علمية للمكتبة اإل فقد أسهم الشيخ بشكٍل

 ،س يف الوسطني احلوزوي واجلامعيومدرِّ مديد قضاه بني دارٍس وذلك كنتيجة لعمٍر

وقد  .ف للمقررات فيما بعدكمؤلِّو ،مةعلمية متقدِّ وقد بلغ يف هذين الوسطني درجًة

نته ع مداركها، أن مكَّعة يف دروسها، وأساليبها، وتنّوعلى هذه امللكات املتنوِّب ترتَّ

خر، ذات منها، وتطويرية يف البعض اآل تصحيحية يف بعٍض من اخلروج بوجهات نظٍر

وقد انعكست موسوعيته تلك  .يات املرحلةملعطيات الواقع، وحتّد ية، وذلك وفقًاأهّم
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ولقد  .ب لهَسْحعلمية ُت ق إضافًةا حقَّمّم ،لدراسيةراته اواضح على بعض مقرَّ بشكٍل

 ويف ظّل .وال الشهرة ،أنه ال حيب تسليط األضواءنه من إجناز رؤيته تلك أسهم يف متكُّ

اليت مألت جوانبه، رصد الفرص املتاحة له يف بيئته  ،ةهذه البيئة الداخية املستقّر

 . به اخلاصةق إبداعه وبصمته لكي حيقِّ ؛ثقٍة اخلارجية بكّل

حتتفظ  رات بلغٍةيف كتابة الدروس واملقرَّ ولعل من أبرزها منهجه اخلاّص

حيث له مالحظة  ؛من التعقيد مبسط، خاٍل سلوٍبأها يف باجلانب العلمي فيها، ولكّن

ك ذاه فعن هد رعبَّ في إحدى اللقاءات بهف .يعمد إىل التعقيد يف العبارات ْنعلى َم

طبيعة املفاهيم  :ة تشتمل على صعوبتني يواجهها الدارسبقوله: إن الكتب الدرسي

فإّن ستيعابها، وبالتالي دة الة جيِّحتتاج إىل ذهنّي ذاتها وهي يف حّداملطروحة فيها، 

من تلك  تفريغهامن  دَّال ُب وعليه. رةربَّاملمن نوع املبالغة غري  هوإضافة تعقيد للعبارات 

 تامة ثقٍة علىواضح وسهل، جيعل الطالب  العقد اللفظية، وإبرازها على طبق لغوّي

ال جيعله يف دائرة من التخمني وف الكتاب، فهم ما يريد أن يقوله مؤلِّقد بأنه 

 . ، كما يقع فيه بعض الطالبحتمالواال

ات أال وهي ضرورة االستفادة من االختصاص ،أخرى للشيخ مالحظًةأّن كما 

ال يكتفي بفهم  العلمية اليت من شأنها أن تسهم يف منح الفقيه ممارسة دوره كفقيٍه

ف على البيئة اخلارجية وما فيها من عناصر له من التعرُّ دَّما ال ُببنيوية النصوص، وإّن

رات الدراسية وقد انعكس فهمه هذا على العديد من املقرَّ .ستنباطتسهم يف عملية اال

 ب العلوم الشرعية. طاّلها لاليت أعدَّ

، كثريٌةـ  كما ذكرُتـ إن املوضوعات اليت كتب فيه الشيخ الفضلي 

ولعل من أواخر  .، ويف مراحل متعاقبة لنموه الفكريًاكتاب (91)فاته بلغت السبعنيومؤلَّ

صنفهما الشيخ لتكون  ،ريني أساسينيسهامه يف كتابة مقرَّإجتاربه الفكرية هو 

دروس يف أصول »وهما:  ،جمال استفادة طالب العلم الشرعي منها يف مرحلة السطوح

ته، وأثر ن مبوسوعّيان الكتاباوقد انطبع هذ .«دروس يف فقه اإلمامية»و ؛فقه اإلمامية

ف العديد من تلك االختصاصات ختصاصات العلمية األخرى، ووظَّانفتاحه على اال

فني بتحليل أثر وقبل أن أتناول املؤلَّ. دواعي ضرورة االنفتاح الذي قام به و ذكر ،فيهما

أعرض جدواًل للموضوعات اليت كتب فيها الشيخ  ،وأسبابها ،ة الشيخ عليهاموسوعّي
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 :(95)فرٍع من فروع املعرفة وعدد املؤلَّفات يف كلِّ ،الفضلي

 تأليفاليف جمال  سهامات الشيخ الدكتور عبداهلادي الفضليإ

 عدد الكتب املوضوعات

  فقه وأصول وحديث

  العقائد وعلم الكالم والفلسفة واملنطق

  الرتاجم

  اللغة وآدابها

  الرتبية واالخالق

  علوم القرآن

  التاريخ والرتاث

  القضية احلسينية

  سالميةإمفاهيم 

  اجلغرافيا

  إمجالي عدد الكتب

وأثر  ،«دروس يف فقه اإلمامية»و «دروس يف أصول فقه اإلمامية»ه َبْيأما عن كتا

ختصاصيني يف املوضوع ه جلسور من تواصل االته على تأليفهما، من حيث مّدموسوعّي

الفجوات املعلوماتية يف البحوث اليت يطرحها،  املطروح يف الكتب احلوزوية، وسّد

 ما يلي:  فالكالم يف ذلك

 

دروس يف علم »بقلمه يف كتابه املوسوم بـ  من املالحظ أن الشيخ قبل أن خيّط

، ودراية ، وتارخيًامنهجًا ،واسع وشامل لعلم األصول عند اإلمامية قام مبسٍح «األصول

املدارس حاطة مبصطلحاته، ومعرفة بأعالمه وإره الفكري كعلم، ومبراحل تطّو

إحاطة بفهرس نتاجات علماء اإلمامية فيه منذ نشأة والعلمية اليت نشأت خالل تارخيه، 

صول لدى اإلمامية اإلغراق ل من مالحظات على علم األل ما سجَّل أّوفسجَّ .هذا العلم
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من خالل  ،ن أسباب ذلكيف توظيف علم الكالم وعلم الفلسفة يف فهم هذا العلم، وبيَّ

ضت عن وجود ثالث لنشأة علم أصول الفقه لدى اإلمامية، واليت متخَّ دراسة تارخيية

 هي:  ،مدارس

الشيخ ابن بابويه  :ست بريادة الصدوقنيوهي مدرسة نقلية، تأسَّاألوىل: 

ها االعتماد املطلق على األحاديث وِّمُت .هـ(هـ( وابنه الشيخ الصدوق)ي)القّم

ى حّت ،قطاب هذه املدرسة عن الرجوع إىل العقلأوقد ابتعد  .×ة عن أهل البيتاملروّي

 أصوهلا الفقهية من األحاديث.  وكانت هذه املدرسة تستمّد .يف املعتقدات

ابن أبي عقيل  :ست بريادة القدميني، وهماوهي مدرسة عقلية، تأسَّالثانية: 

، بل ها االعتماد على العقلِّمُتو .هـ()د اإلسكايفاحلذاء العماني، وابن أبي اجلني

املعروفني لدى علماء  ،للقياس الشرعي وميل األخري إىل اجتهاد الرأي وإعطاء اعتباٍر

 السنة. 

ما أدى إىل قيام مدرسة جديدة  ،كبري وقد كان بني هاتني املدرستني خالٌف

 للشيخ املفيد.  ،ثالثة

وِّمتها  .هـ(ست بريادة الشيخ املفيد)وهي مدرسة تكاملية، تأسَّالثالثة: 

ومل يأخذ الشيخ يف مدرسته  .الوسط بينهما اجلمع بني املدرستني، وسلوك خّط

كما فعلت مدرسة القدميني، وإمنا جعل الدليل العقلي  ،الوسطية بالقول بالعقل

األحاديث الشريفة، وليس العمل بالرأي ية القرآن وإىل معرفة حّج اًلموِص طريقًا

 والقياس. 

مامية، إىل تارخينا ل االجتاه األصولي لدى اإلاليت متثِّ ،ةت املدرسة الثالثوظلَّ

ُمنيت  مّلا ولكْن .ل يف املدرسة األوىل النقليةواملتمثِّ ،خباريجاه األيف قبال االّت .املعاصر

ي الكبري الذي أبداه الشيخ الوحيد بسبب التصّد ؛ضعفبالهذه املدرسة 

، هـ(قبال رائدها يف زمانه الشيخ يوسف البحراني) ، يفهلا هـ()البهبهاني

عن مسرح  غاَبْت، وقد كان قبل هذا الصراع، وخذ من كربالء مركزًاوالذي اتَّ

علم يف ملدرسة التكاملية يف توظيف علم األصول ا فقد أوغلتاألحداث العلمية، 

الفاضل  :هم ،على يد ثالثة علماء يف إيران ،عقلية الكالم والفلسفة كعلوٍم

ق واحملقِّ ،هـ(ا حممد الشريواني)زهـ(، والشيخ املريالتوني)
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يف  متثََّلْت ،خباريبعد ضعف االجتاه األ ،الحقة ويف مرحلٍة .هـ(نساري)ااخلو

 هـ()صاحب الرسائل، ومن بعده اآلخوند اخلراساني هـ()الشيخ األنصاري

كما برز ، هـ(حممد حسني األصفهاني)عقبه تلميذه الشيخ وصاحب الكفاية، 

جاه الفلسفي باالّت رًاهـ(، وكان متاثِّمعاصر لصاحب الكفاية الشيخ النائيين)

رها السيد على حماضراته األصولية اليت قرَّ والكالمي، وانعكس هذا بوضوٍح

 كان معاصرًاو ،الشيخ آقا ضياء الدين العراقي أيضًاواخلوئي والشيخ الكاظمي، 

قوا توظيف علم الكالم والفلسفة يف ومجيع هؤالء عمَّ .صفهاني والنائيينللشيخني اإل

جتاه هذا اإلغراق الكالمي  ة فعٍلت يف النجف األشرف رّدأبد لكْن .علم األصول

 من:  لت يف دور كلٍّمتثَّ ،ل يف حماوالت لتطوير املناهجوالفلسفي متثَّ

 ه. صول الفقأيف كتابه  ،رـ الشيخ املظفَّ

 ة للفقه املقارن. األصول العاّمكتابه يف  ،ـ السيد حممد تقي احلكيم

 يف كتابه دروس يف علم األصول. ، ـ السيد حممد باقر الصدر

 . (92)يف كتابه تهذيب األصول ،ـ السيد السبزواري

ص مما ثقل هذا احلراك حنو التخلُّ مراقب لكّلو كمعاصٍر ،والشيخ الفضلي

التكاملي وفق بعلم أصول الفقه من علم الكالم والفلسفة، وضرورة العودة إىل املنهج 

حتت عنوان:  ،سابقة يف هذا اجملال ، أسهم يف تقديم أحباٍث&صياغة الشيخ املفيد

، «عند األصوليني، ودور السيد حممد تقي احلكيم يف تطويره منهج دراسة النّص»

ودور السيد الصدر يف  ،عالقة علم األصول بالعلوم األخرى»خر بعنوان: آوحبث 

 . «تطويرها

ة علمية إلجراء عمليات وقد جعل من كتابه دروس يف علم األصول حمّط

ضح له وقد اتَّ .لتخليص موضوعات علم األصول من علم الكالم والفلسفة ؛تطبيقية

لم األصول يف ف عيوّظ بعد هذه اإلسهامات أن الفقيه لكي ميارس دوره كفقيٍه

لدى طالب  مل تكن معهودًة استنباط األحكام الشرعية عليه أن ينفتح على علوٍم

لكون الذي  ؛علم االجتماع اللغوي، وعلم النفس اللغوي :ومن أبرزها ،العلوم الشرعية

ـ  ؛طبيعة مادة العلم»ـ هما:  ،نيعلم من العلوم شيئ ألّي ر طبيعة املنهج اخلاّصيقرِّ

ه هو الوصول إىل تساواهلدف من وضع علم أصول الفقه ودر. ضع املادةاهلدف من و
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 . (30)«ةلة بالكتاب والسّناملتمثِّ ،معرفة قواعد استنباط األحكام الشرعية من مصادرها

دة، ة علم أصول الفقه على موضوعات حمدَّب أن تنطوي ماّدوهذا اهلدف يتطّل

 .د هلا الدليل املناسبوحدَّ ،الشيخ تلكم وقد قسَّ .مناسب هلا منها دليٌل واحٍد ولكّل

 : (31)يف اجلدول التالي حٌةوهي موضَّ

 الدليل املناسب املوضوع

ارتفاع درجة التعامل  :ْلسرية العقالء، أو ُق ية خرب الثقةثبات حّجإ

مع خرب الثقة وظواهر األلفاظ من قبل الناس 

 إىل مستوى الظاهرة اإلجتماعية العامة. 
 ظهور األلفاظية إثبات حّج

 متشخيص مراد املتكلِّ

ألن تشخيص وتعيني مراد  ؛قواعد اللغة

 ف على حتليل نّصم من كالمه يتوقَّاملتكلِّ

عن طريق قواعد  ى إاّلوهذا ال يتأّت .كالمه

 لة بذلك. اللغة املتكفِّ

 ألنها من األمور البديهية. ؛العقل الفطري تعيني لوزام امتثال احلكم املطلوب

ف عنــد فقــدان حتديــد وظيفــة املكلَّــ

أو  ،الشـــــرعي، أو إمجالــــــه  الـــــنصّ 

 بسبب التعارض املستحكم ؛سقوطه

 ة.ظواهر اجتماعية عاّم

خرج الشيخ  ،والدليل املناسب هلا ،جتماعوبعد هذا التحديد ملوضوعات علم اال

 ة تتنوع إىل: هي أن الدرس األصولي أمام ظواهر اجتماعية عاّم بنتيجٍة

 اجتماعية. ـ ـ ظواهر لغوية  

 ـ وظواهر اجتماعية ـ اجتماعية.  

 ب يف جمال دراساتها االلتزام مبا يلي: وعليه وجد أن هذا يتطلَّ

 ـ املنهج اللغوي ـ االجتماعي.  

 ـ واملنهج االجتماعي ـ االجتماعي.  

يجة ويفيد الشيخ الفضلي بنت .ستقراءوكال املنهجني يقوم على اعتماد طريقة اال

وحنن بهذا نعود إىل املنهج الذي وضعه الشيخ املفيد، والذي أقصي عن »ة مفادها: نهائّي
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ما بتأثري هيمنة علم الكالم على منطلقات ، وإّنميدان البحث األصولي عن غري قصٍد

 .(39)«البحث األصولي

لدى الشيخ ـ جتماع اللغوي وعلم النفس اللغوي ية علم االلوضوح أهّم ونظرًا

 ،ضافة إىل العلوم األخرى املعروفةباإل ،من مصادر علم األصول ـ كمصدٍر الفضلي

كعلوم اللغة العربية، وعلم الداللة، وعلم األسلوب، وعلم املنطق، وعلم الرجال، وعلم 

احلديث، وعلم الكالم، والفلسفة القدمية، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه، جتده 

ل بعد أن سجَّ ،ر الدراسي املذكوربناء املقرَّف العديد من مفاهيمهما يف قد وظَّ

الكتب األصولية من ذكر مصادر علم أصول الفقه، حيث يقول:  مالحظاته على خلّو

األصولية، ومل يتناولوه، وكان من  من هذا العنوان يف كتبهومل يذكر األصولي»

صنيف ، ويوضع يف موضعه الطبيعي من تمستقّل ـ أن يبحث بشكٍل منهجًاـ الطبيعي 

 .(33)«مة العلمية هلذا العلمموضوعات هذا العلم، فتنشأ به املقّد

ره يف املبحث ما سطَّ ـ على سبيل املثالـ جتماع ومن موارد توظيفه علم اال

ألصول الفقه، أو  حيث بعد أن أبرز دور العقل كمصدٍر ،التمهيدي لعلم أصول الفقه

أفاد ما  ،«بناء العقالء»ى عند املتأخرين بـ ، واليت تسّم«السرية العقالئية»ى بـ ما يسّم

من املفيد  يكونة اجتماعية عاّم أو بناء العقالء ـ هي ظاهرٌةـ سرية العقالء  وألّن»ه: نّص

 .(34)«د للحديث عنه بتعريف الظاهرة االجتماعيةأن منهِّ

من: تلقائية، ومشولية،  ،جتماعية، وِّماتهاف الظاهرة االبعد هذا التمهيد عرََّو

ى تكون لى ما يشرتط أن يكون يف السرية العقالئية حّتعج بعد ذلك وعرَّ .وإلزام

ا شرطني إليهأضاف وس، وتكتسب الصفة الشرعية، من الشارع املقدَّ ممضاًة

 والشرعية.  ؛هما: العقالنية ،آخرين

 كالتالي:  ،للسرية العقالئية وبالتالي خرج بشروٍط

 ـ التلقائية. 

 ـ الشمولية. 

 ـ اإللزام. 

 ـ العقالنية. 

 . (35)ـ الشرعية
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جتماع يف أحد مباحث دروس ف علم االوهكذا استطاع الشيخ الفضلي أن يوظِّ

وله  .«دروس يف أصول فقه اإلمامية»ره الدراسي: علم األصول لدى اإلمامية يف مقرَّ

 العديد من التوجيهات النابعة من علم االجتماع يف دروسه. 

 

بفقه  مقارنًة ،واسعًا أعطى الشيخ الفضلي فقه املعامالت املالية اهتمامًا

يف اجمللد و .ًاد األول مسائل باب الطهارة استداللّيحيث استوعب يف اجمللَّ ،العبادات

الرتبة اليت تنمو فيها ات اليت هي مبثابة ز على العديد من النظرّيالثاني منه ركَّ

، (33)ة العرف، ونظرية امللك، ونظرية احلّقاملعامالت املالية، واليت من مجلتها نظرّي

املعامالت  وأهّم وأما يف جملده الثالث فقد تناول فيه جّل .ةوغريها من النظريات اهلاّم

البنوك  معامالت»وأما اجمللد الرابع فقد عنونه بـ  .(31)املالية القدمية واملستحدثة

 .عليه يف الفقه اإلمامي كما هو مصطلٌح ،وقد أدرج فيه املسائل املستحدثة ،«التجارية

ين يف هذه املقالة هو وما يهّم .استدالليًا الكتاب عرضًا اوقد عرض الشيخ مسائل هذ

ك، إذا ما قيس متحرِّ ه فقٌهسم بأّنتناوله لفقه املعامالت، حيث هذا القسم من الفقه يّت

كالعبادات، واملعامالت يف تقسيمها لدى علمائنا  ،باألقسام األخرى من الفقه

بكونها: عبادات،  ،مها اجليل الثاني منهمأو كما قسَّ، ، كما ذكرمني زمانًااملتقدِّ

فإن من املالحظ أن الشيخ  من حيث التقسيم حاٍل وعلي أّي. (35)ومعالمات، وأحكام

من واقع  ميارس دوره كفقيٍه ى بأن الفقيه تارًةالفقيه امليداني، حيث ير مارس دور

هو يف وفقط،  وذلك باعتماده دراسة بنيوية النّص ،التزامه باملنهج الفقهي الفلسفي

جيمع بني املنهج الفلسفي  وتارًة ؛هذه احلالة يصدق عليه وصف الفقيه الصناعي

ميداني يتجاوز  ل إىل فقيٍهحتّوقد الفقيه يكون عندها ووالبحث العلمي قدر الطاقة، 

 ومن ثّم ،ليوظف العرف يف فهم املوضوع ؛ويبحث يف البيئة اخلارجية ،حدود النّص

وقد رجح  .ويف هذه احلالة يصدق عليه الفقيه الذوقي العريف ،يصدر احلكم الشرعي

 ،عند حبثه لفقه املعامالت ،قدر اإلمكان ،الشيخ منهج البحث العلمي على الفلسفي

وبالتالي فإن جتربته يف البحث االستداللي يف  .وبالتحديد يف أحكام البنوك التجارية

ما  هما يفإلي َشْرُتأ ،ع أمرين هامنيْقكتابه معامالت البنوك التجارية جاءت من َو
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. ة كتببعد التأليف بني أقواله يف عّد ،أوضح وسأذكر منهجيته بقلمه بشكٍل .سبق

 ن هما: ان األمراوهذ

 

ما منها سيَّ يرى الشيخ الفضلي عند البحث يف مسائل فقه املعامالت، وال 

قدر الطاقة عن املنهج  مبتعدًا ،املعامالت البنكية، ضرورة توظيف املنهج العلمي

وألن هناك منهجني تناول »حيث يقول:  ،صريح ٍلذلك بشكعن ر بَّكما ع .الفلسفي

 :ي تعليماتهما، وهماْدالفقهاء والباحثون قضايا الفقه ومسائله يف ضوئهما، وعلى َه

قدر  يف دراسيت هذه املنهج العلمي، مبتعدًا واملنهج العلمي، سلكُت ؛املنهج الفلسفي

واضح بني موضوع البحث  ستشعره من فرٍقأوذلك ملا ؛ الطاقة عن املنهج الفلسفي

ك ك األول يف العامل التكويين، ويتحّرالفلسفي وموضوع البحث الفقهي، حيث يتحّر

والفرق بني التكوين والتشريع هو الفرق بني  .الثاني يف عامل الفكر التشريعي

على ـ  غالبًاـ فما يصدق من قوانني يف عامل التكوين ال ينطبق  .التجسيد والتجريد

 للفرق املذكور. ؛ ععامل التشري

وهي من التشريع ـ سوف ـ ومن هنا إذا حاولنا أن نعني موقع املعامالت املالية 

دة يف خارج الذهن، ية متجّسألنها غري ذات طبيعة ماّد ؛فها يف عامل االعتبارياتنصنِّ

وإمنا هي ظواهر اجتماعية تدخل ضمن فعاليات وآليات سلوك اإلنسان، ووفق نظام 

 تمد يف وضعه اعتبار املعترب. اع ،بها خاّص

من الفرق بني الطريقة االستنتاجية يف البحث  وكذلك ملا أدركته َبيِّنًا

ويقوم االستقراء  ،دوالطريقة االستقرائية، حيث يعتمد االستنتاج على التفكري اجملّر

 على مالحظة الواقع. 

ية تعيش يف واقع ـ ظواهر اجتماع كما قلُتـ ألن املعامالت املالية  وما هذا إاّل

 والطريق ملعرفة الواقع هو االستقراء.  .حياة الناس

ى هذا أكثر عندما نعرف أن املصدر األساسي للفكر الفقهي يف مباحث ويتجّل

كما هو ـ والسرية  .ع اإلسالمياملعامالت املالية هو سرية العقالء املعتربة من قبل املشرِّ
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 ك وتتفاعل يف الواقع االجتماعي. سلوكية تتحّر ـ أمناٌط معلوٌم

وإمنا هو  ،يات ـ ليس االستنتاجه من احلّسألّنـ والطريق ملعرفة الواقع 

 االستقراء، وعن طريق املالحظة. 

عاة ه كثريًا من تعليقات فقهية على اإلمجاعات املدَّأوأيضًا: إن آية ذلك ما نقر

َتقى من سرية العقالء، وامُلْس ،يف مباحث املعامالت بأنها من نوع التسامل والتواضع

 الكاشف عن رأي املعصوم.  وليس هو من نوع املصطلح األصولّي

ى هذا ـ بني الفقه حيث يتأّتـ خالل البحث التطعيم باملقارنة  وقد حاولُت

 . (32)«الشرعي والفقه القانوني

حه على ن الشيخ نهج منهج البحث العلمي، ورجَّفإ ـ ٌظكما هو مالَحـ إذن 

من  قريبًا ميدانيًا جعل منه فقيهًا ماوهذا  .عنه قدر الطاقة مبتعدًا ،هج الفلسفياملن

يف  ومن الطبيعّي .كًامتحرِّ وهو ما ينسجم مع كون فقه املعامالت فقهًا .الواقع الفعلي

د الوظيفة الشرعية جه؛ ليحدِّجتاهه أينما اتَّ كًاكهذا أن يكون الفقيه متحرِّ فقٍه

وألجل هذا الغرض جتده يبذل قصارى جهده  .ق هلم براءة الذمةحيقِّ فني بشكٍلللمكلَّ

ويف سبيل ذلك يبذل  .إلصدار احلكم جتاهه متهيدًا ؛دقيقًا لتحديد املوضوع حتديدًا

 أيضا قصارى جهده للرجوع إىل املصادر التالية: 

عها نة، تلك البنوك اليت يتعامل مالرجوع إىل أنظمة البنوك التجارية املدوَّ»ـ 

 كانت قائمة يف البالد اإلسالمية أو يف خارجها.  املسلمون، سواٌء

 ـ الرجوع إىل مناذج من أوراق املعامالت املعقودة بني البنوك والعمالء. 

الرجوع إىل القرارات البنكية الصادرة عن إدارة البنوك وجمالسها بشأن ـ 

 املعامالت املصرفية. 

فة يف املوضوع، وكذلك البحوث املؤلَّـ الرجوع إىل الكتب والرسائل 

 . (40)«عنى بهذا الشأنواحملاضرات اليت ُت

جاه إىل منهج البحث العلمي القائم على وقد أشار الشيخ إىل أن عدم االّت

باع املنهج الفلسفي، كما ي بالفقيه يف موضوعات فقه املعامالت إىل اّتاالستقراء سيؤّد

تباع املنهج أألن  ؛د على هذاوأؤكِّ»ن ذلك بقوله: وقد بيَّ .العاتهالحظه من خالل اّط

مما صدر من الكثري منهم ـ عند عدم القدرة على  كما هو معروٌفـ الفلسفي 
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بغية أن يتقن الباحث من دخول  ؛تشخيص املوضوع أو عدم وضوحه، أو ألجل االحتياط

حماولة ون أنفسهم من عناء واحد من احملتمالت، يأخذون باملنهج املذكور، فيعُف

من هذه  واحٍد احملتمالت، وحماولة معرفة حكم كّل التجديد، مكتفني بطرح كّل

 ب اعتقاد الباحث. ْسَح ،د املوضوع بينهااحملتمالت اليت ترّد

 ة يف موضوعنا: وخباّص ،هنا ــ إذ املالحظ 

من احملتمالت اليت ذكرها  ـ أن املوضوع املبحوث عنه وفيه قد ال يأتي واحٌد

 ال يوصل إىل النتيجة املطلوبة.  الباحث، ويف هذه احلال يصبح البحث عقيمًا

من اإلطالة غري  ـ أن مثل هذا البحث الذي يقوم على االحتماالت فيه شيٌء

 املرغوب فيها. 

يان، ميكن ية )جزئيات( قائمة يف واقعنا، وماثلة للَعماّد ـ أن البنوك حقيقٌة

 .«ر، وذلك من خالل الدراسة امليدانيةْسمباشر وبُي رفتها بشكٍلمع

جاه الفقيه حنو االستدالل عرب املنهج هذه احملاذير اليت يراها يف اّت وبعد كّل

ومن هنا »يقول فيها:  ،هامة الفلسفي يف مثل هذه املوارد خيرج الشيخ الفضلي بنتيجٍة

ملعرفة حقيقة البنك كموضوع  ؛من انتهاج طريقة االستقراء أو املالحظة دَّال ُبأّنه أرى 

باع أو باّت، هذا عن طريق الدراسة امليدانية ويتّم .ب عليه احلكم الشرعييرتتَّ

 .(41)«اخلطوات املذكورة

 

وتركيبه كلمة  الصناعي قائم على حتليل بنيوية النّصحيث املنهج الفقهي 

ف هذا املنهج نظريات الفلسفة القدمية واإلسالمية، ومبادئ علم كما يوظِّ .وكالمًا

الشرعي  ن النّصإأي  .الكالم، وضوابط علم املنطق اليوناني، وما إليها من عقليات

الفقيه والباحث الفقهي إىل ل وعن طريقها يتوصَّ .س يف ضوء هذه القواعد العلميةدَرُي

 .يستخلص احلكم منه الشرعي، ومن ثّم داللة ومدلول النّص

ويعين الشيخ الفضلي  .الفقهي العريف الفقهي الصناعي املنهُج ويقابل هذا املنهَج

الذي سيعتمد عليه يف الفتوى تكون  بالفقيه العريف ذلك الفقيه الذي إذا درس النّص

فهم  :ومبعنى آخر .ف )وهم أبناء اجملتمع( معهْردراسته له مع حلاظ كيف يتعامل الُع
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ألن  ؛وباملالبسات األخرى اليت هلا ارتباط به ،النص من القرائن االجتماعية احمليطة به

واخلارجية من  ؛من حيث بنيوتها الفقيه الذي يعتمد على الدراستني: الداخلية للنّص

خالل مالحظة كيف يتعامل العرف معه، سيكون األقرب إىل طبيعة وواقع فهم 

يف على الفقيه ْرل الشيخ الفقيه الُعمن هذا يفضِّ وعلى أساٍس .النصوص الشرعية

 . (49)الصناعي

يف على الفقيه ْرد الشيخ الفضلي رجحان منهج الفقيه الذوقي الُعويؤكِّ

ل الشرعي يتمثَّ ملوقف الفقهي من السلوك إىل معرفة معنى النّصا الصناعي مبا يلي: إّن

 يف التالي: 

بتطبيق القواعد العلمية عليه،  ـ االعتماد على الدراسة الداخلية للنّص

توه يف َعن الفقيه يعتمد على الصناعة العلمية فقط، ومن هنا َنإأي  .واالقتصار على ذلك

 عصرنا هذا بالفقيه الصناعي. 

بني  ويف حال حصول تناٍف .الداخلية واخلارجية :االعتماد على الدراستني معًاـ 

م نتيجة البنيوية والداللة البيئية، أو اختالف بني الفهم العلمي والعريف، تقدَّ الداللة

 وذلك للسببني التاليني:  ؛الفهم العريف على نتيجة الفهم العلمي

ع اإلسالمي يف خطاباته وحواراته ملشرِّنه قد ثبت من االستقراء الستعماالت اإأـ 

 ف(. ْرأن يسلك طريقة الناس )الُع

 ؛م عليهوالقرينة يف حال تعارضها تقدَّ .ف هو مبثابة القرينةْرن استعمال الُعإب ـ 

 وهذا من القضايا الواضحة.  .م على املفسَّرألنها مفسِّرة، واملفسِّر يقدَّ

أدبي يوقفه على  ميتلكه الفقيه من ذوٍقم يف الفهم العريف هو ما والذي يتحكَّ

كما أن الذي حيُكم فيه هو ما حيمله . نكات التعبري، ودقائق الرتكيب اللفظي

اليت يضيفها االستعمال االجتماعي  ات النّصاجتماعي يدرك به عرفّي الفقيه من حسٍّ

ماعية واليت هي من نتائج الطريقة االجت ،اليت هي فوق القواعد ،اهعلى مغزاه ومؤّد

ت هذا الفقيه َعومن هنا َن .)العرفية( يف التعامل مع الصياغات الكالمية وداللتها

الع الفقيه على ّطاية وضرورة منه ندرك أهّم وعلى أساٍس وأيضًا .بالفقيه الذوقي

ة ما يرتبط منها بفهم دالالت النصوص حضارة عصور التشريع االسالمي، وخباّص

ك داخل إطار الشرعي من أجل أن نتحّر من دراسة داللة النّص دَّكما ال ُب .الشرعية
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 وأبدًا ع اإلسالمي أن يلتقي دائمًاالذي راعى فيه املشرِّ ،املبدأ العام للتشريع اإلسالمي

نسان يف تكوينه اجلسدي والروحي والنفسي والعقلي، تلك الطبيعة اليت مع طبيعة اإل

الَِّتي َفَطَر  ْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اهلِلَفَأِق﴿ :س بالفطرةعرب عنها تعاىل وتقدَّ

 ﴾َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنََّ النَّاَس َعَلْيَها ال َتْبِديَل ِلَخْلِق اهلِل

ودولة، وبها  وجمتمعًا وأسرًة (، وداخل دائرة عالقاته االجتماعية فردًا)الروم: 

وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل،  ،حيافظ على مقاصد الشريعة

 . (43)«وحفظ النسل، وحفظ املال

 يف بشكٍلْروألجل هذين املنطلقني جتد أن الشيخ ميارس دور الفقيه الذوقي الُع

 ؛لبحثه جتده قبل أن ينتقل إىل البحث امليداني وعليه إذا أراد أن يطرح موضوعًا .جاّد

ليالحظ أبناء اجملتمع، وليجمع القرائن االجتماعية احمليطة به، وباملالبسات األخرى 

 اه لغًةإّي صًامشخِّ ،اليت هلا ارتباط باملوضوع، يبحث املوضوع يف إطاره العلمي

انونية، الفقهية، والق :ختصاصاتاال ع من كّلموسَّ وبشكٍل واصطالحًا

ية يف تشخيص إذا كانت هلا أهّم ،قتصادية، و باملصطلحات اللغوية على اختالفهاواال

 جه إىل دراسة النصوص الشرعية. يّت املوضوع، ومن ثّم

من شأنه أن يفتح ذوي االختصاصات املختلفة  ،حبثي جاّد فيه دوٌر وهذا ال شّك

الفجوات  ويسّد ،للبسيزيل ا على املوضوع املطروح على مائدة البحث، بشكٍل

ل أخذ احلكم الشرعي يف ضوء الضوابط الفقهية املعروفة، ا يسهِّاملعلوماتية، مّم

ختصاصات املختلفة يعكس ستفادة من ذوي االع يف االوهذا التنوُّ. رْسوُي وضوٍح بكّل

 العه. ة الشيخ، وسعة اّطمن موسوعّي جانبًا

ل إىل منهج البحث هذا الرتجيح الذي يراه الشيخ الفضلي للتحوُّ يف ظّل ولعّل

سة ز من ضرورة قيام مؤّسما يعزِّ ،عرفيًا العلمي قدر الطاقة، وأن يكون الفقيه ذوقيًا

يف  ًاّيجات البنكية، وتكييفها شرععنى بدور تزويد مكاتب الفقهاء ببيانات عن املنَتُت

، الفقهاء من أجل النظر فيهإىل امها بعد ذلك تقّد ثم ،مرحلة أولية من الناحية الفقهية

لذمة  ويكون يف ذلك براءٌة .وتقديم الفتاوى املناسبة حياهلا، وفق معطيات امليدان

 فني. املكلَّ

ني لفهم موضوعات فقه اجلسور بني االختصاصّي د التطبيقي ملّدْعالُب: ثانيًا
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 املعامالت. 

شيخ الفضلي لدور الفقيه الذوقي العريف، اإلطار التنظريي الذي طرحه ال يف ظّل

الذي يوظف منهج البحث العلمي االستقرائي يف موضوعات فقه املعامالت قدر 

على  ًاهاّم ذاته يعترب إجنازًا فيه بأن طرحه هلذا املوضوع يف حّد ا ال شكَّاإلمكان، مّم

كانت عبادية  سواٌءفون يف ممارساتهم، ه املكلَّإليرجع ير دور الفقيه، الذي مسار تطّو

 عامالتية. مأو 

معامالت »تنظريه وما مت تدوينه يف كتابه املوسوم بـ  ومن أجل املطابقة بني ما مّت

أوسع من  عطى فرصٌةما ُتمن األمر، وإّن ذلك يف عجالٍة قرتح أن ال يتّمأ «البنوك التجارية

رة يف الدراسات مة وبكثما أن هذه املنهجية مستخَدال سيَّوحيث الوقت واألدوات، 

يف أطروحات املاجستري والدكتوراه، والبحوث املنشورة يف اجملالت  ،األكادميية

صة يف الدراسات الفقهية املالية، لدى املذاهب سات املتخصِّاحملكمة، بل وبعض املؤسَّ

 ،نان علميتاويف سياق هذا املقرتح أرى بأن تعقد هلا أطروحت .(44)اإلسالمية األخرى

 ي: وذلك كما يل

ره الشيخ يف منهجيته فيها املقارنة العلمية بني ما نظَّ يتّماألطروحة األوىل: 

ف منهج البحث يف الذي يوظِّْرالقائمة على ضرورة ممارسة دور الفقيه الذوقي الُع

ستقرائي يف موضوعات فقه املعامالت وبني ما أجنزه الشيخ يف كتابه العلمي اال

د من للتأكُّ ؛ة فرضياتمن خالله اختبار عّد يتّم. «التجاريةمعامالت البنوك »املوسوم بـ 

ـ وذلك من خالل الربط التطبيقي ما  ية هذا البحث يف حالة متامهوتبدو أهّم .صحتها

لطالب  علميًا سيكون زادًايف أّنه إجنازه يف الكتاب املذكور ـ  تنظريه وما مّت مّت

ة املمارسة العملية ملنهج الفقيه العلوم الشرعية، كما سيعمل على تزويدهم مبهار

 يف يف فقه املعامالت فيما بعد. ْرالذوقي الُع

حبيث  ،لي هلذه املنهجيةوهي دراسة تتجاوز حدود القبول األّواألطروحة الثانية: 

تدرس مدى كفاية األدوات اليت طرحها الشيخ لتمكني الفقيه من قيامه بدور الفقيه 

أثرها على واقع هو ما والتطوير املتاحة يف هذا املنهج؟  ما هي جماالتويف؟ ْرالذوقي الُع

ختصاصية السات االدراسات العليا الشرعية؟ وما هي أوجه الدعم املطلوبة من املؤّس

تلزم من علمنا بأن هذه املنهجية تسإذا ما ال سيَّولدعم طالب العلوم الشرعية فيها؟ 
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بيئة مثل هذه البحوث  واحلال أّنجتماعي، الالفقيه الذوقي أن خيرج إىل الواقع ا

من جهات  له تقديم الدعم واملساندةيستلزم األمر الذي قات، عّوتكتنفها العديد من امل

لتوفري املعلومات األولية من جمتمع  ؛صة يف إجراء البحوث امليدانيةحبثية متخّص

 نهائية.  الصداراحلكم الشرعي حوهلا كمرحلٍة متهيدًا ؛ى دراستهاالدراسة اليت سيتوّل

كات َلمدى أثر دراسة هذه املنهجية على امَلهو ما أخرى  ومن جهٍة .هذا من جهٍة

ما أن الشيخ ال سيَّو ،البحثية لطالب العلوم الشرعية الذين سيدرسون هذا الكتاب

 يف مرحلة السطوح؟  دراسيًا الفضلي طرح هذا الكتاب ليكون كتابًا
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