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واملعاصرين. وهي نظرّية ترى عدم  اختار هذه النظرّية مجهور الفقهاء القدامى

وجود منطقة فراغ يف الشريعة اإلسالمّية، كما أّنه ال توجد متغيِّرات ميكن للفقيه أن 

يسّن القوانني هلا، بل ليست له مثل هذه الصالحّية أساسًا، واخلطأ الذي حصل هو 

مساحة تصّور وجود عجز داخل املنظومة االجتهادّية أظهرها غري قادرة على تغطية 

املتغيِّرات، فأجلأها ملرجعّياٍت مساعدة، كمرجعّية ولّي األمر يف سّن القوانني، يف 

حني أّن واقع احلال ليس كذلك، حيث جهَّزت املنظومة االجتهادّية بعّدٍة ذاتّية كافية 

 لتغطية املستجّدات.

إّن حّل املشكلة ـ عند هذا االجتاه ـ يكون من خالل وضع أربعة مبادئ 

 دة متكاتفة متعاونة، وهي:متعاض

 

إّن هذا املبدأ هو الذي يضمن ـ عند هذا االجتاه ـ حركّية الفقه، وهو الذي 

ُيطلق عليه قدميًا عنوان: )تبعّية األحكام لألمساء(، أو كما اصطلح عليه املتأخِّرون: 

 )تغيُّر األحكام بتغيُّر موضوعاتها(.)تبعّية األحكام للعناوين(، أو 
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فاملاء الطاهر حيتفظ بوصفه وامسه، ومن ثّم جواز شربه والتوضُّؤ به، طاملا مل 

يتَّصف بالنجاسة، ويتبدَّل امسه إثرها، فيكون ماًء جنسًا. فاألحكام تتغيَّر تبعًا لتغيُّر 

ون الشيء حرامًا يف العناوين. وهذا األمر موجوٌد يف حياتنا بشكٍل طبيعي؛ فرمبا يك

فرتٍة من الفرتات، وها هو اليوم يتحوَّل إىل حالٍل؛ لتغيُّر عنوانه الذي ُصبَّْت عليه احلرمة 

إىل عنواٍن يقتضي ويستدعي احللِّّية. وبهذه الطريقة نضمن عدم جفاف الشريعة 

 ومجودها.

 

ّية لتكييف احلياة مع متطلَّباتها ميكن الركون إىل العناوين الثانو

واقتضاءاتها؛ فحني يتزاحم األكثر ضررًا مع األقّل ضررًا تأتي قاعدة التزاحم؛ لتقدِّم 

األقّل ضررًا على األكثر؛ وحينما يكون احلكم املعّين ضاّرًا مبعنى من املعاني 

اعدة )ال فسوف تتدّخل قاعدة )ال ضرر(؛ من أجل نفيه أو حتجيمه؛ وكذا األمر يف ق

َحَرج( مثاًل. وهذا معناه أّن األحكام األوَّلّية تقع على الدوام حتت سلطان العناوين 

الثانوية، القادرة على نفيها أو حتجيمها يف موردها. فحينما تثبت الوالية لشخٍص فغاية 

ما هنالك هو أّنه سوف يتمكَّن من إعمال القواعد الثانوية نفسها يف املواطن 

هنا ال يضع هو أيَّ حكٍم، وال يلغي أيَّ حكٍم، بل يقوم بتطبيق احلكم املسموحة، و

 الثانوي على مورده اخلارجي. فدوُره تطبيقّي تنفيذّي، وليس تشريعّيًا تقنينّيًا.

 

جاءت األحكام يف الشريعة اإلسالمّية على حنو القضّية احلقيقّية، أي إّن 

ضوعها ليس املوضوع اخلارجّي الذي صدر احلكم إلعطاء موقٍف إزاءه، بل هو مو

موضوٌع مقدَّر على طول الزمان، فكلَّما ُفرض موضوٌع بهذه املواصفات فهذا حكمه. 

وهذا يعين أّن ملثل هذه األحكام استمرارّية عالية يف التطبيق، ال تقتصر على املصداق 

إىل كلِّ األزمنة القادمة، شرط توفُّر نفس الشروط اخلارجّي يف زمانها، بل تتعّداه 

 واملواصفات.

ومن خالل عمومات هذه النصوص وإطالقاتها نستطيع أن نوفِّر احلكم املناسب 
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 لكّل املتطلَّبات يف عصرنا احلاضر.

، لكّن الصالةفاالستصحاب روايٌة وردت يف باب الوضوء، وأخرى يف باب 

اعدًة كلِّية عاّمة، جعلتها تنطبق يف مجيع موارد الشّك الفقيه األصولّي استنتج منها ق

 املسبوق باليقني.

كما أّن الضرر الذي نَفْته الشريعة كما ينطبق على تناول السّم ينطبق أيضًا 

 على استنشاق اهلواء الذي حيمل إشعاعات نووّية مثاًل، دون فرٍق بينهما.

اجلديدة(، فهي مشمولة لعنوان  وهكذا احلال يف )العقود امُلستْحَدثة واملعامالت

وجوب الوفاء بالعقود الوارد يف اآلية األوىل من سورة املائدة. فمهما كثرت املعامالت 

والعقود واستجدَّْت فلدينا نصوٌص عاّمة ومطلقة زمانّيًا وأفرادّيًا وحالّيًا تصلح 

 أو ذاك. الستيعابها، بال حاجٍة إىل نصوٍص خاّصة يف واقعٍة حادثة يف هذا الزمان

 

حينما ال تنفع إطالقات الشريعة وعموماتها يف االستجابة البتالءات الناس 

وقضاياهم يف هذه العصور، كما يف قوانني السَّْير والبيئة، فإّن اجمليب يف مثل هذه 

يف عصر الغيبة، سواٌء كان والية احلال هو النظام السياسي الذي خيتاره الفقيه 

 الفقيه العاّمة أو شورى الفقهاء أو نظرّية والية األّمة على نفسها أو غري ذلك.

وقد ذهب الشيخ ناصر مكارم الشريازي يف نقده لنظرّية السّيد الصدر املتقدِّمة 

، وليست إىل أّن األحكام اليت يسّنها ولّي األمر ما هي إاّل مقّررات إجرائّية تطبيقّية

قوانني تشريعّية، ومن ثّم ال حتمل هذه القوانني طابعًا تأسيسّيًا يقع يف عرض ومبوازاة 

أحكام اإلسالم األساسّية. كما ال يوجد يف اإلسالم فراٌغ لكي تأتي مثل هذه 

 األحكام مللئه، بل هي قوانني جزئّية، تتعلَّق بآلّية التطبيق، ال باحلكم نفسه.

إّن هذه املبادئ األربعة هي اليت تستطيع أن حتّل  النظرّية: وجممل القول يف هذه

لنا األزمة اليت ختلِّفها ما ُيطلق عليه )منطقة الفراغ(؛ وذلك من خالل تغيُّر األحكام 

تبعًا لتغيُّر عناوينها؛ أو من خالل العناوين الثانوّية؛ أو من خالل عمومات األدّلة 

األمر صالحّية سّن مقرَّرات إجرائّية تطبيقّية وإطالقاتها؛ أو من خالل إعطاء ولّي 

جزئّية. ومن هنا حاول هذا الفريق من العلماء، الذين ألكثرهم موقٌف سليّب من 
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حركة التحديث يف الفقه، أن ينتقدوا نظرّية الطباطبائي والصدر، حيث ومسوا 

 نظرّياتهم هذه بكونها تقرِّر نقصان الشريعة، وهو أمٌر مسلَّم البطالن.

 

هناك العديد من املالحظات النقدّية على هذه النظرّية. وال أريد اآلن أن أخوض 

فيها؛ فاجملال ال يسمح، وأكتفي مبداخلٍة واحدة، وهي أّنه من حّقنا هنا أن نتساءل: 

تنفيذّية بسيطة، هل حّقًا أّن األحكام الوالئّية هي يف واقع األمر مقرَّرات إجرائّية 

 وليست سّنًا لقوانني إضافّية، كما حتاول هذه النظرّية أن تبسِّطها؟!

يبدو لي أّن الصدر والطباطبائي واملطهَّري وآخرين شعروا بأّن مساحة األحكام 

الوالئّية ليست بسيطًة، ومن ثّم ال ميكن أن يقال: إّنها جمّرد إجراءات تطبيقّية يسرية، 

؛ فكيف ميكن الذهاب إىل أّن قوانني البيئة مثاًل املتقدِّمةظرّية كما تذهب لذلك الن

هي أموٌر بسيطة؟! وكيف ميكن أن نتعقَّل أّن الشريعة اليت اهتمَّْت بطريقة دخول 

اإلنسان إىل بيت اخلالء مل تهتّم بقضايا االحتباس احلراري وذوبان اجلليد يف القطب 

ست هلا جمالس قانونّية يف العامل؛ بغية إجياد احلّل الشمالي واملواّد الكيميائّية اليت ُأسِّ

املناسب هلا؟! كيف ميكن تبسيطها وجعلها قضايا جزئّية بسيطة فيما أحكام 

 الطهارة والنجاسة قضايا كلِّية وعميقة، حتتاج لتدخٍُّل مباشر من اهلل تعاىل؟!

لنظرّيَة من هنا، قد يصف املنتصرون لنظرّية أمثال: الصدر والطباطبائي... ا

أعاله بكونها تبّسط املشكلة، وال تنظر إليها بُعْمٍق. فالدولة ومؤسَّساتها التشريعّية 

والتنفيذّية والقضائّية، مبختلف تشّعباتها وتراتبّيتها، مع آالف القوانني املتعلِّقة بعمل 

 احملاكم والوزارات و...، حتتاج إىل رؤيٍة معمَّقة ال ميكن طرحها من خالل املبادئ

األربعة اليت طرحتها النظرّية املتقدِّمة. وال ميكن افرتاض مجيع هذه األمور ثانوّية 

بسيطة حتتاج إىل مقرَّرات إجرائّية جزئّية تطبيقّية. كما ال ميكن للباحث أن يتعقَّل 

أّن أمثال هذه األمور حتتاج إىل قوانني إجرائّية جزئّية تفتقدها النصوص الشرعّية 

ا جند نصوصًا شرعّية يف قضايا جزئّيٍة بسيطة للغاية يف حياة اإلنسان! األساسّية، بينم

 هذا كلُّه يدعونا إىل تقديم نظرّية أكثر عمقًا ودّقًة من هذه النظرّية.

إّن تغيري كلمة )القوانني( إىل كلمة )املقرَّرات(؛ بهدف تبسيط دور العقل 

من واقع احلال شيئًا. فالنصوص اإلنساني وعقل ولّي األمر يف ما يقوم به، ال يغيِّر 
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الدينية املوجودة اليوم ليس فيها شيٌء عن الكثري من هذه املسّماة باملقرَّرات، رغم أّن 

هذه املقرَّرات تطال اليوم أبعادًا عميقة يف تنظيم حياة اإلنسان املالية واالقتصادية 

جم هذه التحوُّالت ـ والسياسّية واالجتماعّية وغريها، أليس من األفضل أن نقول بأّن ح

مع عدم وجود نصوص، وإّنما مبادئ تشريعّية عاّمة ـ كاشٌف عن أّن الشريعة تركت 

هذا األمر من األّول، وأوكَلْت إىل العقل اإلنساني أن يدير أموره يف ظلِّ عناوين شرعّية 

 عاّمة؟! فلماذا نبخل على العقل اإلنساني يف تسمية نشاطه الضخم هذا بأّنه تقننٌي،

ونقوم بتقزيم جهوده، عرب وصفها بأّنها جمرَّد مقرَّرات أو تطبيقات؟! وسوف يأتي مزيٌد 

 من توضيح هذا النقد عند استعراض نظرّية العاّلمة مشس الدين.

إّن إعطاء شخص ثالث أو أربع قواعد قانونّية عاّمة؛ ليقوم  وخالصُة القول:

تسمية جهوده هذه بالتقنني اجلزئي  بوضع مئات املقرَّرات يف ضوئها، يستدعي منطقّيًا

حتت سقف الدستور الُكلِّي؛ فليست القوانني اجلزئّية يف كثرٍي منها سوى استعانة 

بُكلِّيات الدستور، وحتويلها إىل مفردات قانونّية، فكيف نسلب وصف التقنني عن 

قدَّمت هذه كلِّ هذا؟ وما هي معايري تسمية هذا اجلهد تقنينًا أو َسّنًا ملقرَّرات؟ هل 

النظرّية رؤيًة متييزّية بني جهود التقنني البشري )املقرَّرات( وما تقدِّمه النصوص الدينية 

من قوانني جزئّية كثرية أيضًا، حّتى نقول: هذا تقنني، وذاك ليس بتقنني؟! وأين؟! 

وهل التقنني ـ بوصفه مفهومًا ـ مشروٌط باخللود، فنحن ال نريد أن خنلع على هذه 

د اسم القانون الُكلِّي األبدي، لكنَّ توصيفه بأّنه تقنني ـ ولو زميّن ـ ليس أمرًا اجلهو

 غري موضوعّي أبدًا، بعيدًا عن أيديولوجيا التربير والتوجيه.

 

ّل رجعّية املساعدة حليذهب الراحل الشيخ حممد مهدي مشس الدين إىل أّن امل

بالنظرّية األوىل  &رات هي ما ُيسمَّى بـ )أدّلة التشريع العليا(. وهلذا مل يقبلأزمة املتغيِّ

 واّتجاهاتها، وال بالنظرّية الثانية ومبادئها.

لقد مال العاّلمة مشس الدين إىل أّن الشريعة الواقعّية يف اللوح احملفوظ شاملٌة 

لكّن النصوص الواصلة إلينا ال تفي بذلك، وليس هلا قدرة  لكّل الوقائع واألحداث،

مشول لكّل الوقائع احلادثة، وال ميكن للنصوص ـ خالفًا لإلمجاع اإلمامّي ـ أن ُتغّطي 

مساحات احلياة، ال بالعمومات وال باإلطالقات. بينما املعروف واملشهور يف الفقه 



 

 االجتهاد والتجديد 

ة تغطية مجيع متطلَّبات احلياة؛ إّما هلا قدر ،بوجودها الواصل ،اإلمامّي أّن الشريعة

بنحو احلكم الواقعي؛ أو بنحو احلكم الظاهري، سواء أكان أمارًة أم أصاًل عملّيًا، 

كما هو معروٌف يف علم أصول الفقه، مبعنى أّنها تغّطي مساحات احلياة كّلها؛ إّما 

 عرب احلكم الواقعي؛ أو الظاهري الظّني؛ أو عرب األصل العملي.

النقطة يف نظرّية مشس الدين تشبه ما ذهب إليه أهل السّنة؛ إذ إّنهم وهذه  

جلأوا إىل القياس؛ لعدم توّفر نصوص دينّية أو نصوص من الصحابة أو إمجاعات؛ حلّل 

القضايا امُلستْحَدثة يف حياتهم. ومن هنا تداول يف فقهم اصطالح: )ما ال نّص فيه(. 

املشكلة من وجهة نظره؛ إذ ال توجد مسألٌة  لكّن الفقه اإلمامّي ال يعاني من هذه

ُمستْحَدثة ال يوجد فيها نصٌّ يقدر على تغطيتها، سواء كان هذا النّص يقدِّم حكمًا 

ظاهرّيًا أمارّيًا، أم كان مرجعًا ألصٍل عملي له قدرة التغطية، كما هو مبحوٌث يف 

 علم أصول الفقه اإلمامي.

يت النبوّي بالقياس، وحترميهم استخدامه يف من هنا نرى أّن تنديد أئّمة أهل الب

األحكام الشرعّية؛ ألّنهم قالوا: إّن استخدام القياس مع وجود النّص يعين َمْحق الدين 

والشريعة. وهكذا طلبوا من مستخدمي القياس أن يرجعوا إليهم؛ كي يعرِّفوهم ما 

بغية مترير قياساتهم، قاله اهلل وما قاله رسوله، ال أن يتمسَّكوا بعدم وجدان النّص؛ 

 واستنساخ حكم أقرب األشياء إىل القضّية.

إّن أدّلة التشريع العليا هي احلاكمة يف دائرة ما ال يوجد فيه نصٌّ مباشر أو 

شبه مباشر، عند العاّلمة مشس الدين. وهذه املبادئ هي قوانني وقواعد كربى أشبه 

املدنّية، واجلزائّية، والتجارّية، بالدستور، ويف ضوئها ُتَسّن القوانني التفصيلّية 

 واجلنائّية...

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اهلَل ﴿فإذا اعتربنا آية: 

( دستورًا دينّيًا ميكن سّن القوانني اجلزئّية على 10)احلجرات:  ﴾َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن

 تزاوروا، حتالفوا. أساسه، مثل: تزاوجوا،

وإذا اعتربنا مبدأ )حفظ األّمة اإلسالمّية(، من خالل مالحظة خطوط الشريعة 

العاّمة، فيمكن أن يسّن على أساسه جمموعة من القوانني اليت حتفظ للدولة 

 اإلسالمّية قوَّتها...



 االجتهاد والتجديد

وهكذا خيُلص مشس الدين إىل ضرورة استقصاء املبادئ العليا للشريعة يف 

املعاصر، وهذه املبادئ العليا تشبه مفردة )املؤشِّرات( اليت جاءت يف بعض االجتهاد 

 نصوص السّيد الصدر.

فالفارق بني نظرّية مشس الدين وكلٍّ من: نظرّية املشهور؛ ونظرية الصدر 

والطباطبائي، هو أّن مشس الدين أقّر واقعّيًا بوجود فراٍغ تشريعي على مستوى بعض 

األصول العملّية وقوانني التزاحم والعناوين الثانوّية وغري ذلك مّما  التفاصيل، ومل َيَر أّن

ذكره املشهور بالذي يقدر على أن يؤمِّن تقنينات للمستجّدات البشرّية الكثرية؛ وأّن 

هذه الدعوى أشبه باملبالغة األيديولوجّية. ويف املقابل أخذ مشس الدين مبنطلق فكرة 

وية أّنها إقراٌر حقيقّي واقعّي بأّن الشريعة الواصلة مرجعّية ولّي األمر، لكْن من زا

ليست قادرًة على التغطية، وأّن األصول العملّية )الرباءة؛ واالستصحاب؛ واالحتياط؛ 

والتخيري( ال تستطيع أن ترفدنا مبا حنتاجه اليوم من مئات القوانني اجلزئّية املتفرِّقة، 

 رات.اليت جيب تسميتها بالقوانني، وليس باملقرَّ

لقد كان مشس الدين ـ من وجهة نظر املنتصرين له ـ أكثر واقعّيًة من جهٍة، 

وأكثر التّيارات اإلسالمّية تسميًة لألمور بأمسائها. ولعلَّهم ينتصرون لنظرّيته من خالل 

جتارب تطبيق الشريعة يف خمتلف املناطق اليت مارست هذا التطبيق يف العصر 

انني اليت ُسنَّْت يف ضوء املؤّشرات العاّمة واملبادئ احلديث، حيث رأينا حجم القو

 الُكلِّية، ال يف ضوء عملّيٍة اجتهادّية تفصيلّية على طريقة االجتهاد الفقهي.

ولعّل األمر اآلخر الذي ال يقّل أهمّيًة هنا يكمن يف ما قدَّمه مشس الدين من 

عطي العقل اإلنسانّي دور تسميته النصوص بأدّلة التشريع العليا. فهو يريد بهذا أن ي

التشريع ـ ولو الزميّن ـ مبا للكلمة من معنًى، غاية األمر أّن هذا التشريع جيب أن 

فليست القواعد هي ميارسه العقل اإلنسانّي يف ضوء القواعد الدينّية القانونّية العاّمة، 

توجيهات القواعد. اليت ُتنتج القوانني اجلزئّية بالدّقة، بل العقل ُينتج القوانني يف ضوء 

 .والفرق بالغ الدّقة

ويستعني مشس الدين بعدٍَّة من املقوالت، ال جمال لطرحها يف هذا املختصر، 

مثل: دعواه أّن اإلطالقات والعمومات منصرفٌة عن كثرٍي من الوقائع امُلسَتِجدَّة اليوم، 

 وأّن فرض عمومات هلذه الوقائع ضرٌب من التكلُّف واملبالغة.
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 ومل َتْخُل نظرّية الشيخ مشس الدين من مالحظاٍت واعرتاضات:

فكيف ميكن حتديد أدّلة التشريع العليا؟ وما هو الفرق بينها وبني العمومات 

واملطلقات؟ وإذا ُقدِّر لإلنسان االجتهاد والوصول إىل قوانني يف ضوء مبادئ التشريع 

 هذه القوانني جزءًا من الشريعة أو ال؟ وإذا كانت جزءًا من الشريعة العليا فهل تعترب

من الشريعة عليها؟ وإذا مل تكن  فكيف ميكن القبول بشرعيَّتها وال يوجد تنصيٌص

 كذلك فال فرق حينئٍذ بينها وبني نظرّية والية األمر، وغري ذلك من األسئلة العديدة.

 

ذا املقال املقتضب: إّن إشكالّية الثابت واملتغيِّر، جممل ما نريده قوله يف ه

وقدرة الشريعة على التكيُّف مع الواقع املعاصر ومتطلَّباته، إشكالّيٌة حتتاج إىل مزيٍد 

من التفكري والتطوير. وإّن االستمرار يف مسرية علماء اجليل السابق هو مطلٌب أساس؛ 

قنعة لكيفّية كون الدين صاحلًا لكلِّ بغية التوصُّل إىل صيغٍة عقالنّية منطقّية م

 مرافق احلياة، وكيف ميكن لقانون سابق أن ُيغّطي احتياجات مراحل الحقة.

وما نتمّناه على الدراسني من طالبنا وباحثينا أن خيّصوا هذا البحث بطروحاتهم 

اجلامعّية، وأن يتواصلوا معه بطرح أسئلٍة جديدة، وإثارات نافعة؛ بغية إعطاء رؤية 

جديدة ومعمَّقة للبحث، نروم بذلك الوصول إىل إجابات ملا يدور يف خلد شبابنا يف 

العصر احلديث، يف ظّل املرحلة العصيبة اليت متّر على حاضر أمَّتنا اإلسالمّية، دون 

االستخفاف بالعدّو، ودون االنطالق من انفعاٍل ورّدات فعٍل، وإنَّما من خالل رؤيٍة حبثّية 

 جاّدة.

لة الثابت واملتغيِّر هي اليت تدفع كثريين اليوم للحديث عن ُعْقم إّن مشك

الشريعة، وأّنه قد انتهى وقتها. لذلك قلنا بأّن هذا املوضوع مهمٌّ؛ ألّن التيارات األخرى 

 تقول بأّنكم تتكلَّفون جعل الشريعة قادرًة على تغطية خمتلف الوقائع.

ارات غري اإلسالمّية، ومعاجلاتها أكتفي بهذا الَقْدر، وَنِكُل البحث يف التي

 وقراءاتها هلذا املوضوع، إىل مناسبٍة أخرى.

  



 

 

 

 

 االستعباد يف اإلسالمة ويالرقِّ

 

 

عصرنا الراهن يدور حبثنا هلذا اليوم حول العبودية. إن من املسائل املطروحة يف 

 .دون املستوى العملي، هي مسألة العبودية يف اإلسالم ،على املستوى النظري

؛ وذلك النتفائها من الناحية إن عدم طرح املسألة على املستوى العملي واضٌح

 .بانتفاء املوضوع من هذه الناحية سالبٌة :أخرى العملية يف العامل املعاصر، فهي بعبارٍة

نفسها على املستوى النظري، حيث كانت العبودية وظاهرة املسألة تطرح  ،نعم

موجودة يف اإلسالم، األمر الذي أثار الكثري من عالمات االستفهام، حيث أخذ  الرّق

 رالكثري يتساءل: ملاذا أقّر اإلسالم ظاهرة استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان، ومل يباد

 ؟والقضاء عليها ،إىل إبطاهلا

ليل هذا االستفسار واالستغراب. إن معنى السؤال القائل: وعليه ال ُبدَّ من حت

ن أهو أن هذا املوضوع كان جيب أن ُيلغى، و «ملاذا مل يبادر اإلسالم إىل إلغاء الرّق؟»

 .صحيٍح خالف ذلك غرُي

دًا وشكاًل منطقيًا، وذلك من خالل القول: إن ْععلينا أن نعطي هذا اإلشكال ُب

صادقة عليه إقرار للظلم، وهذا ال ينسجم مع قوانني اإلسالم ظلم، وإن إقراره وامل الرّق
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 ِإنَّ اهلَل﴿ضح ذلك من خالل قول اهلل تعاىل: عي االحنياز إىل العدل، كما يّتاليت تدَّ

. إن األمر الذي ُيصدره اهلل إمنا يقوم على أساس العدالة، (90)النحل:  ﴾ِلُمُر ِبالَعْدَيْأ

ذي يسّنه عادل أيضًا، وعليه ال يكون هذا متناغمًا مع وأن اهلل عادل، وأن القانون ال

 .والعبودية إقرار قوانني الرّق

إذ ُيقال: إن الزم العبودية أن يكون  ،آخر كما يتّم طرح هذا اإلشكال بشكٍل

 .حليثية اإلنسان ، وهذا خمالٌفاإلنسان بضاعًة

 .لإلنسان من قبل إنسان آخر ويقال أحيانًا: إن العبودية استثماٌر

 هذه هي خالصة اإلشكاالت. 

ما. فمنذ أن مّت التعّرف على حقوق  ومتماسك إىل حدٍّ إن هذا اإلشكال واضٌح

اإلنسان إىل حدٍّ ما أدرك الناس حقيقة أن لإلنسان حقوقًا قد حصل عليها من الطبيعة، 

وأن احلقوق الطبيعية غري قابلة للسلب. فقد محل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف 

. «يولد مجيع الناس أحرارًا»ية اإلنسان، إذ تقول هذه املاّدة: ماّدته األوىل إقرارًا حبّر

 ْنفاإلنسان يولد حّرًا، وجيب أن يعيش حّرًا، وجيب أن ميوت حّرًا، وليس هناك َم

ى للشخص نفسه أن يتنازل عن ته، بل ال ميكن حّتييستطيع أن يسلب من الشخص حّر

عل من نفسه عبدًا لغريه. وهذه من املسائل املطروحة يف الفقه، وأن جي ،يةه يف احلّرحّق

سواء  ،يته، وجيعل من نفسه عبدًا لغريههل جيوز للشخص أن يتنازل عن حّر»إذ ُيقال: 

 .يف أن اجلواب عن هذا السؤال هو النفي قطعًاال َشكَّ  .«أخذ على ذلك أجرًا أم ال؟

ق اإلنسان: ليس املراد أن بإمكان العبد نوا اإلعالن العاملي حلقويقول الذين دوَّ

بعد عتقه أن جيعل من نفسه عبدًا آلخر، بل إن اإلنسان قد خلق ُحّرًا، وحيث خلق ُحّرًا 

 .أن ُيرّق نفسه ،وال غريه ،هو علن يستطي

مبعنى أن علينا أن نبحث من الناحية  ،يةأخرى: إن حبثنا يرتبط باحلّر وبعبارٍة

 ان ُحّرًا؟ لق اإلنسهل ُخ :الفلسفية

 

أرسطوطاليس ـ إىل النقيض من ذلك متامًا؛ إذ  :وقد ذهب البعض ـ ومنهم ،هذا

ومنهم العبد  ،لقوا خمتلفني، فمنهم احلّر والسّيدذهب إىل االعتقاد بأن الناس ُخ
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ة يف وذلك حيث قال بأن الناس خمتلفني يف اخللق من األساس، وال غراب ،واململوك

 .ذلك

على رأيه قائاًل: ما الذي يدعونا إىل التمييز بني اإلنسان واحليوان؟  واستدّل

حّي  ًا فاحليوان كائٌنة للحيوان؟ فإذا كان اإلنسان كائنًا حّييوملاذا ال مننح احلّر

ة واألمل والسعادة والشقاء أيضًا. أيضًا. كما أن احليوان ـ مثل اإلنسان ـ يشعر باللّذ

واستعباده  ،االستفادة منه ية للحيوان، ومننع اإلنسان من حّقنطالب باحلّر فلماذا ال

 ؟!وامتالك رقبته

ع به ع مبا يتمتَّأنها ال تتمتَّ حّية، إاّل أن احليوانات كائناٌت قد ُيقال: صحيٌح

اإلنسان من اإلدراك والعلم واملشاعر، مبعنى أن امتالك احليوان واستعباده ال يتنافى 

ف َلويضمن له حقوقه من الَع حصانًا،الذي ميتلك  فارسلقه وتكوينه. فالمع طبيعة خ

والكأل واملاء، ويضمن له العالج إذا مرض، وال يعتلي صهوته أو حيمل عليه فوق 

طاقته، ال يكون منتهكًا ملصاحل احليوان وحقوقه. لقد خلق ظهر هذا احليوان 

ال يف أن يكون الناس كذلك ر يف ركوبه؟ وعليه ما هو اإلشكْيَض للركوب، فأيُّ

؟ فبعض األعراق ـ )اإلغريقية( على (2)ب األعراق ومستويات الفهم واملنطقَسخمتلفني حَب

م، تعبريه ـ متتلك الطاقة الفكرية، فعليها أن تنهمك يف التفكري والدراسة والتعلُّ حدِّ

ا أن تعمل فعليه ،ع بالقدرات الذهنية والعقلية والفكريةال تتمتَّ وبعكسها أعراٌق

ق اآلخر ر والسيد جيب أن يستعبد الِعْرق املفكِّلية. فالِعْرَضوتستثمر طاقاتها الَع

 مع ضمان حقوقه.  ،وميتلكه

فلسفي يقوم على القول باختالف  لقد أقام أرسطوطاليس هذا األمر على أساٍس

 ْنناس َملق على أنواع وأقسام؛ فمن الساس ُخاألعراق واللغات، ويرى أن اإلنسان يف األ

 .وعبد هو مملوٌك ْنومالك، ومن الناس َم ٌدهو سيِّ

وقد ذهب ابن سينا يف كتاب الشفاء إىل ما يقرب من هذا الرأي أيضًا، حيث 

 قال بعدم املساواة بني أفراد البشر، وإن بعض أفراد الناس ال يصلحون لغري االستعباد. 

 

ف الناس على أساس األعراق، وال يدعو إىل وصف أن اإلسالم ال يصنِّ يفال َشكَّ 
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ف الناس على كما أنه ال يصنِّ .األبيض بالسيد، وال يدعو إىل وصف األسود بالعبد

وال يقول بأن الذين يسكنون يف الشمال هم السادة، والذين  ،أساس الرقعة اجلغرافية

سالمية تثبت العكس من ذلك متامًا، بل النصوص اإل .يسكنون يف اجلنوب هم العبيد

واختالف بني الناس على أساس األعراق واالنتماءات  تفاوٍت فال يرى اإلسالم أيَّ

الذي أقّره  م أن يكون مقبواًل، وإّناملناطقية. وعليه ال ميكن لألساس الفلسفي املتقدِّ

يقتصر على أسرى  إمنا ،ق باالستعباد، ومل يكن مقبواًل يف السابقما يتعلَّ اإلسالم يف

احلرب، حيث أجاز اإلسالم للمسلمني استعباد األسرى من احملاربني، مع االلتفات إىل 

ة وعقائدية، وال يوجد فيها أّي جذور سياسية أن للحرب يف اإلسالم جذورًا فكرّي

 دون الوجوب.  ،االستعباد على حنو اجلواز أقّر اإلسالمويف مورد احلرب . واقتصادية

 ولوسالم قد دعا إىل التعايش السلمي مع أصحاب األديان األخرى، نعلم أن اإل

 :. وأما غري املعتقدين باألديان فعلى قسمنيكانت جذور التوحيد عندهم خمدوشًة

 .يعتقدون بألوهية غري اهلل الذين ،دة األوثان واألصنامَبَع مثل: ،نواملشركـ 1

  .احلياة واإلسالم ال يعرتف هلذا القسم حبّق

سواء  ،مللحدون الذين ال يؤمنون بوجود إله أبدًا، وال يدينون له بالعبوديةاـ 2

 .كان ذلك اإلله إهلًا حقيقيًا أم زائفًا

ق بني املشركني وامللحدين. وال ُبدَّ من البحث للوقوف حبثًا أو حتقيقًا يفرِّ َرومل َأ

بدون إهلًا أبدًا؟ بني الذين يعبدون غري اهلل والذين ال يع على ما إذا كان هناك فرٌق

 يف املساواة بينهما.  ي أشّكهنا يف وارد الدخول يف هذا البحث، ولكّن ولسُت

فإن لإلسالم رأيه اخلاص بشأن الذين يعبدون غري اهلل، حيث ال  حاٍل أّيوعلى 

، فليس أمامهم من طريق غري عرض اإلسالم والتوحيد عليهم، فإن يرى هلم أّي حقٍّ

ؤمنوا فتجب حماربتهم، فإن غلبوا وسقطوا يف األسر جاز آمنوا فبها، وإن مل ي

 اسرتقاقهم واستعبادهم أحيانًا. 

، حيث جيب التعايش السلمي وأما بشأن أتباع األديان السماوية فالوضع خمتلٌف

يبدأ احلرب والقتال، فيكون  ْنإذا كانوا هم َم طبقًا للمعاهدات واملواثيق، إاّل ،معهم

دفاعية، فإن وقعوا يف األسر جرى نفس احلكم عليهم. وما  صبغٍةقتال املسلمني هلم ذا 

ُب ُد َوِإمَّا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع احَلْرَبْع ًاَفِإمَّا َمّن﴿ورد يف القرآن الكريم من قوله تعاىل: 



 ديداالجتهاد والتج

ن على احلاكم أو ولّي أمر يرتبط بأسرى احلرب. وعندها يتعيَّ (4)حممد:  ﴾َأوَزاَرَها

أو أن يأخذ  ؛ا أن ميّن عليهم ويطلق سراحهمفإّم ؛مصلحة العصراملسلمني أن يراعي 

 ،حيث يتّم تبادل األسرى ،ية بإزاء حتريرهم ـ كما حيصل ذلك يف العصر الراهنْدالِف

أو أن يتّم التعامل معهم بوصفهم من البشر  ؛أو أخذ الفدية مقابل إطالق سراحهم ـ

 املستعبدين. 

على أساسه جييز اإلسالم ألتباعه استعباد  وعلى هذا األساس فإن املوجب الذي

فقد يتّم اسرتقاق بعض األفراد من  ؛ماآلخرين خيتلف عن ذلك الرأي الفلسفي املتقدِّ

 شعوٍب معرة أيضًا، ويف الوقت نفسه قد ال يتّم تطبيق هذا احلكم الشعوب املتحضِّ

 ألنها ال حتارب اإلسالم.  ؛ةجّيَمتعيش حالة من اهَل

إن هذا النوع من التعامل مع  : هذا املورد أال ميكن القولى يفحّت ولكْن

لألخالق؟ أال ميكن القول: إن هذا التعاطي مع املخالفني ينايف حيثّية  األعداء خمالٌف

 ؟اإلنسان

َواَل ﴿ن تعليمًا يف هذا الشأن؛ إذ يقول اهلل تعاىل: إن نفس القرآن الكريم يتضمَّ

في . ف(8)املائدة:  ﴾َرُب ِللتَّقَوىِدُلوا ُهَو َأْقِدُلوا اْعَتْع اَل ْنَلى َأٍم َعَشَنآُن َقْو ِرَمنَُّكْمَيْج

القرآن مبراعاة العدل مع األعداء جييز ظاهرة االستعباد واالسرتقاق الوقت الذي يأمر 

 أيضًا. 

 

خلق »: ية. فما الذي يعنيه القائل بقولهشيء ـ أن نبحث عن احلّر علينا ـ قبل كّل

 ؟«تهياإلنسان حّرًا، وال ميكن ألّي شيء أن يسلبه حّر

ية يف ن منها هي احلّرر املتيقَّْدية عاّمة، والَقثون عنها حّرية اليت يتحدَّإن احلّر

 ؟ية أساسًاك. فما هي جذور هذه احلّرالتمليك والتملُّ

كيف ف مرأي أرسطوطاليس املتقدِّإىل ه جِّالسؤال الذي ُوب م لنا شخٌصفلو تقدَّ

خلقت »جيب أن يكون جوابنا؟ ملاذا مل ختلق احليوانات حّرة؟ فهل كتب على جبينها: 

؟ ما هو الفرق بني اإلنسان «ية، وخلق اإلنسان حّرًا من دونهااحليوانات مسلوبة احلّر

واحليوان من هذه الناحية؟ وما هي جذور هذا الفرق؟ إذا مل يكن ظلم الكائن احلّي 
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ف األمر فيما لو كان هذا الكائن احلّي إنسانًا أو حيوانًا؟ فإذا كان جائزًا فهل خيتل

ى على غري اإلنسان، وإذا مل يكن هذا ظلمًا فما هي احلدود فال جيوز حّت يف ذلك ظلٌم

وجييزه  ،الذي ال جييزه اهلنود ،الفاصلة بني العدل والظلم؟ وفوق ذلك قتل احليوانات

ببنت  ًا، دون أن ينبس أحٌدح يف املساخل يومّيغريهم. هناك آالف اخلراف اليت تذب

 أحناء العامل. وهذا أمٌر شفة، ويقتل بضعة نفر يف فيتنام فيقوم الضجيج من كّل

وهكذا األمر بالنسبة إىل سائر احليوانات  ،لذحبها ؛صحيح. ال ُبدَّ من تربية اخلراف

وكم هو عدد اإلبل  !مأكولة اللحم األخرى، فكم هو عدد األبقار اليت تذبح يوميًا؟

وكم هو عدد اخلنازير اليت تذبح على  !وهكذا أنواع الطيور؟ !واجلمال اليت تنحر؟

وهل حقل احلياة  !على هذه الكائنات؟ هذا ظلٌم أليس يف كّل !يبيح أكلها؟ ْنيد َم

احلق يف أن  حّية مثل البشر، وهلا كّل فاحليوانات كائناٌت !باإلنسان فقط؟ خاّص

 ر هلذا التمييز بني احليوان واإلنسان؟ يف احلياة، فما هو املربِّ هاتستمتع حبّق

هذا الرأي  ّنأمن احلقوق الطبيعية لإلنسان، وليستا ية احلّرويبدو أن احلياة 

 ؟طبيعي أصاًل باطل من األساس. فهل القول الصائب هو عدم وجود حقٍّ

ية، وإمنا احلياة أو احلّرق به ال يتعلَّطبيعي، ولكّن ال نقول ذلك أبدًا، فهناك حقٌّ

إن احلق  :ية. حنن نقولع عنها احلياة واحلّرالطبيعي على أسس أخرى تتفرَّ يقوم احلّق

الذي حنصل عليه من قبل الطبيعة،  من امسه[ هو احلّق الطبيعي ]كما هو واضٌح

 وعليه ال ُبدَّ لنا من استنباطه واستخراجه من الطبيعة نفسها. فعلينا أن نرى ما الذي

وإذا اعتربنا مسري الطبيعة  .قةْلتعطيه الطبيعة، وما هو املسار الذي تطويه الطبيعة واخِل

وأما إذا قلنا: إن مسار الطبيعة  ؛الطبيعي[ صحيحًا ًا كان هذا الكالم ]أي احلّقحّق

الكالم هباًء.  ايف الطبيعة، كان مجيع هذ من األساس، وال وجود أصاًل للحّق خاطٌئ

 طبيعي يف الدنيا فيجب أخذه من صلب الطبيعة واخللق.  حقٍّ إن كان هناك من

 

ر والتكامل يف ختتلف الكائنات يف اخللق من حيث االستعداد والقابلية للتطوُّ

وبعضها ال ميتلك مثل هذا  ؛فبعض الكائنات متتلك هذا االستعداد ؛النظام العاّم

 فإّن ؛ متتلك االستعداد ختتلف فيما بينها يف درجة هذا االستعداداالستعداد. واليت
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 :إىل ،وال تزال ،مَدالكائنات اليت تعيش على هذه األرض ـ مثاًل ـ يتّم تقسيمها منذ الِق

نرى يف النبات استعدادًا ال نراه يف اجلماد، ونرى يف احليوان و .وحيوان ؛ونبات ؛مجاد

مبعنى أن  ،ونرى يف اإلنسان استعدادًا ال نراه يف احليوان استعدادًا ال نراه يف النبات،

بعضها يكون فوق بعضها  هذه الطبقات الثالثة ختتلف يف درجات االستعداد، وإّن

ل يكون قد طوى مسريه حنو التكامل، ولو حتوَّ ل اجلماد إىل نباٍتاآلخر. فلو حتوَّ

إىل حيوان ـ ولو من  ل نباٌتإىل مجاد يكون قد انزلق حنو االحنطاط، ولو حتوَّ نباٌت

إىل  ل حيواٌنطريق صريورته طعامًا للحيوان ـ كان سالكًا طريق التكامل، ولو حتوَّ

من األشكال، يكون قد طوى مسريته التكاملية، ولو أصبح  شكٍل بأّي ،إنسان

طعامًا حليوان سار على خالف مسار التكامل، وعلى خالف مسريته األصلية  اإلنساُن

 ق هلا. لاليت ُخ

 

 ،رـ مبعنى االستحقاق ـ يف التكامل والتطوُّ املوجود يف عامل اخللق هو احلّق

إمنا هو للتكامل، مبعنى أن  احلّقور والتكامل. يف التطوُّ الطبيعي يعين احلّق فاحلّق

دم الوقوف بوجه تكامله، ر والتكامل جيب عميتلك استعدادًا للتطوُّ كائٍن كّل

واحد.  واالستحقاق شيٌء وحرمانه من استحقاقه. إن احلّق ،هوعدم منعه من حّق

م ميتلك هذا االستحقاق. فلو م والتقدُّفالطفل الذي ميتلك االستعداد للدراسة والتعلُّ

. أما صغري مه، يكون قد ُحرم من هذا احلّقل عقبة أمام تعلُّوشكَّ وقف شخٌص

م، وإذا منع من الذهاب إىل املدرسة لن ميتلك االستعداد للدراسة والتعلُّ اخلروف فال

يف الطبيعة ـ وهو  ه. وعليه إذا كان هناك من حقٍّله من حقِّ يكون يف ذلك حرماٌن

والذي  ،الذي جيب عدم املنع منه ر والتكامل، وإن احلّقيف التطوُّ كذلك ـ فهو احلّق

 ر والتكامل. م والتطوُّلتقدُّاإلنسان يف ا هو حّق، يكون ظلمًا

 .لق لكي يعيش: إن اإلنسان ُخقالُي

ليعيش  ؛اإلنسانخلق ب، إمنا ْسإن اإلنسان مل خيلق ليعيش فَح: واجلواب

ه. وإذا مل يكن يف احلياة تكامل، ومل يكن هناك ويتكامل. وهذا التكامل من حقِّ

قيمة.  ون يف هذه احلياة أّياًل واحنطاطًا، ولن يكبالتكامل، كانت تنزُّ فيها من أمٍل
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 مطلقة.  وعليه ال ميكن القول بأن للحياة قيمٌة

 ؟؟ هل جيب أن يكون اإلنسان حّرًا«يةاحلّر»ثم ما هو معنى 

ية من هذه احلّر شيء؟ إّن نعم، جيب أن يكون اإلنسان حّرًا، ولكن يف أّي

داده إىل التكامل ليصل باستع ؛الناحية هي عني احلياة. فاإلنسان جيب أن يكون حّرًا

ية تعين الوقوف بوجه االستعداد الطبيعي املمنوح ملرحلة الفعلية. والنقطة املقابلة للحّر

م اإلنسان حنو ما من شأنه أن يقف بوجه تقدُّ من قبل اهلل سبحانه وتعاىل. فكّل

 ية. ر ُيعترب عقبة أمام احلّرالتكامل والتطوُّ

مبعنى أن ينساق وراء أهوائه ورغباته  : إن اإلنسان جيب أن يكون حّرًا،ُيقال

 (!ية)التفسري الغربي للحّر

مبعنى عدم منعه من  أن األمر ـ طبقًا ملا قلناه ـ ليس كذلك. فاإلنسان حرٌّ إاّل

والتكامل يف عامل اخللق  ر والرقّيما من شأنه أن يساعده على التطوُّ توظيف كّل

ملسار. وأما إذا أراد أن يسلك خالف ية يف أن يسلك هذا اوالطبيعة، فله كامل احلّر

ى إجباره على عدم سلوكه هذا، ال يكون ية عنه، وحّتسلب احلّر هذا املسار فإّن

 ية املعتقد أيضًا. بالنسبة إىل حّر ُدِرية. وهذا الكالم َيخالف احلّر

 

 أن يعتنق أّي ديٍن وأن بإمكانه ،ية بأن اإلنسان قد خلق حّرًارنا احلّرلو أننا فسَّ

نه من احليثية إنه إنسان، وإه قد ُخلق ُحّرًا، وأو معتقد، فعلينا أن حنرتم قراره؛ ألّن

 ن اختياره ـ ألنه اختياره ـ جيب أن يكون حمرتمًا. إيف اختيار معتقده، و رٌّاإلنسانية ُح

دفعه إىل وأما إذا قلنا بتعريفنا فنقول: إن على اإلنسان أن خيتار من العقائد ما ي

ه ْيومنهجّية تضع األغالل واألصفاد على يَد م والكمال، وأما إذا اختار عقيدًةالتقدُّ

بل علينا القول: إن الطبيعة مل  ،فعلينا أن ال حنرتم هذا االختيار الذي اختاره لنفسه

ره من األغالل اليت وحنرِّ، ، وإننا سنعمل خالفًا لرغبتهمتنح اإلنسان مثل هذا احلّق

كان كارهًا، ونعمل على حتريره باملعنى الواقعي للكلمة،  ى وإْنبها نفسه، حّت دقيَّ

 بلغ صراخه عنان السماء.  وإْن

اليت هي  ،يةإذن علينا أن نرى ما إذا كانت العبودية تنايف هذا املفهوم من احلّر
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هل هذا النوع من امللكية واالمتالك حيول  أيأم ال؟  ،من احلقوق الطبيعية لإلنسان

أو أن هذه  ،دون وصول اململوك إىل التكامل، األمر الذي يدخل يف دائرة الظلم قطعًا

 ؟امللكية تضعه يف الطريق الذي ال يتنافى مع مساره اإلنساني

وخمالف  تلك القضية القائلة بأن هذا العمل ظلٌم إذا كان األمر كذلك فإّن

والفلسفي للمسألة،  العاّممن الصّحة. إن هذا هو البحث  للعدالة لن يكون له أساٌس

 ق إليها أيضًا. وهناك مسائل أخرى ال ُبدَّ من التطرُّ

 

العبودية اليت كانت سائدة يف ونعلم أن بني العبودية اليت كانت يف اإلسالم 

 .نًا شاسعًاْواألنظمة األخرى يف العامل َب

هم يعتربون أبناءهم من كان شائعًا بني الكثري من اآلباء أّن :ل املثالفعلى سبي

 ؛أفواجًا من األوالد لينجبوا منهنَّ ؛جون من مئات النساءملكياتهم، فكانوا لذلك يتزوَّ

 ؟فهل جيوز ذلك .بغية االستثمار التجاري وبيعهم يف أسواق النخاسة

ة ـ وليس احلرب وذات ممارسة السطو ،وقد كان نفس مفهوم السيطرة

هو العنصر لتسويغ االستعباد، وكان ذلك هو السائد طبقًا  ،وحماربة الفكر الباطل ـ

ويستعبدون  ،غريون على األممملفهوم أقرب إىل السرقة والقرصنة، حيث كانوا ُي

 ؟أفرادها. فهل جيوز ذلك

ضمن  ،ة غري احلربيمن أسباب الرّق رَِّقهذا ال جيوز أيضًا. إن اإلسالم مل ُي

]إبالغ رسالة اإلسالم[، واإلصرار على  عن: بيان احلّق وإن تلك الشروط عبارٌة .شروط

عدم قبوهلا من قبل الطرف املقابل، وذلك بعد وقوع احلرب، وسقوط عدد من املعتدين 

أمر  طبقًا ملا يراه ولّي ،أسرى يف يد املسلمني ]يف هذا املورد بالتحديد جيوز االستعباد

 ملصلحة[. املسلمني من ا

أما االختالف اآلخر ]يف االستعباد بني اإلسالم وسائر األنظمة األخرى[ فيكمن 

]يف نوع معاملة العبد[. ففي اليونان وروما وإيران كان املفهوم السائد يقوم على عدم 

الدفاع عن نفسه، فإذا  ى حّقللعبد، فلم يكن العبد ميتلك حّت االعرتاف بأّي حقوٍق

العبد أن جيأر  عريض مملوكه إىل التعذيب مل يكن من حّقعمد السّيد إىل ت
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كان ولذلك  ،بالشكوى واالعرتاض )ال ُبدَّ من البحث يف هذا املوضوع بالتفصيل(

 :تعبري ]علماء احلقوق يف الغرب[ وعلى حدِّ ،ضون للكثري من ألوان العذابالعبيد يتعرَّ

 بطبيعة احلال فإننا نقول حبّقيف احلياة )و إنهم مل يكونوا يعرتفون للعبيد باحلّق

مة للتكامل، وليس ذلك يأتي يف إطار اعتبار احلياة مقّد العبيد يف احلياة، ولكّن

فكانوا لذلك يقولون بقانونية وشرعية إنزال مجيع أصناف وأنواع  ،د احلياة(جملرَّ

التعذيب على العبيد. ويقول الكاتب األمريكي ويل ديورانت: كانت جلود العبيد 

 بًا من ضروب التسلية! ْرأعني مالكيهم، وكانوا يعتربون ذلك َض ملخ أماُتس

ب، بل هناك تعاليم غاية يف ْسباملنع من ذلك فَح أما اإلسالم فلم يكتِف

يأمر  |فق بهم. فها هو رسول اهللاإلنسانية بشأن التعامل مع العبيد ]األسرى[ والرِّ

كسوهم بثيابهم، وكان املسلمون ن يأاملسلمني بأن يطعموا العبيد من طعامهم، و

مه على نفسه امسه قنرب، وكان يقدِّ غالٌم ×يأمترون بأمره. وكان ألمري املؤمنني

 شابٌّ قائاًل له: أنَت ،وكان إذا اشرتى ثوبني أعطى أفضلهما لغالمه ،ويؤثره عليها

يف ونفسك تتوق إىل اجلديد. من هنا فإن ]العبودية يف اإلسالم[ ختتلف عن العبودية 

 األنظمة األخرى على مستوى التعامل مع العبيد. 

 

برناجمًا خيّص أولئك من سورة النور ـ  33ـ يف اآلية لقد وضع اهلل سبحانه وتعاىل 

ل مبلغ عًا، فوضع هلم عقدًا ومعاهدة على تقبُّْوالذين ال يرغبون يف حترير عبيدهم َط

ى هذا األمر يف الفقه سمَّحترير أنفسهم، وُي يف مقابليد من املال يدفعه هلم العب

فق املالك مع عبده بأنه سيكون حّرًا بعد وفاته، وهو ، أو أن يتَّ«بةكاَتامُل»اإلسالمي بـ 

 .(3)«التدبري»الذي ُيصطلح عليه يف التشريع اإلسالمي بـ 

انه وتعاىل: إذ يقول اهلل سبح ،بةكاَتمدهش للقرآن بشأن امُل ويوجد هنا تعبرٌي

 ًارَخْي ِفيِهْم ُتْمَعِلْم ِإْن َفَكاِتُبوُهْم َماُنُكْمَأْي َتُغوَن الِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْتَوالَِّذيَن َيْب﴿

ب َسعلى الوجوب حَب . وهذه الصيغة تدّل(33)النور:  ﴾   الَِّذي آَتاُكمَماِل اهلِل ِمْن َوآُتوُهْم

 ،ذلك، مبعنى أنه رأى حترير العبد يف مصلحتهالظاهر. وعليه إذا وجد املالك خريًا يف 

ط حياة املسلمني، ومل َمفعلى سبيل املثال: إذا كان العبد كافرًا حديث املعرفة بَن
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ومصلحة له، وأما إذا  حيصل على التعليم والرتبية الكافية، ال يكون يف عتقه خرٌي

من تزويد املالك له  ، وبعد عتقه ال ُبدَّوجبت مكاتبُة العبد ،له كان يف ذلك مصلحٌة

له يف العمل،  ليكون رأس ماٍل ؛]مال املالك[ الذي أعطاه له اهلل من ماله اخلاّص بشيٍء

، والذي يقضي بعدم إخراج «التمتيع»وهذا األمر ُيصطلح عليه يف التشريع اإلسالمي بـ 

إىل ر هذا املفهوم بالنسبة د للعبد من بيته خالي الوفاض صفر اليدين. ويتكرَّالسيِّ

د مقدار وعلى الرغم من أن القرآن ال حيدِّ .املرأة املطلقة بعد استيفائها مجيع حقوقها

ع، إذ ْسقة به، وإمنا يشرتط أن يكون مبقدار الُواملال الذي جيب متتيع املرأة املطلَّ

والفقري  غيّنفعلى ال (،236)البقرة:  ﴾ِتِر َقَدُرُهَعَلى امُلوِسِع َقَدُرُه َوَعَلى امُلْق﴿يقول تعاىل: 

 ع زوجته بعد طالقها مبا يقدر عليه من املال. أن ميتِّ

ي إىل حترير العبد ما يؤّد :هاومن ،أخرى لعتق العبد وحتريره وهناك أسباٌب

ز أو العمى، أو إذا أنزل املالك ْجية الناشئة عن إصابة العبد بالَعتلقائيًا، من قبيل: احلّر

وال جيوز للسيد  ،يةث باحلّرد فإنها تتشبَّة من السيَِّماأَل ْتعبده ظلمًا، وإذا ولَد حبّق

رث، إلألنها ستكون من سهم ابنها يف ا ؛بعد موته تلقائيًا ْتَربيعها. وإذا مل يعتقها حترَّ

 . قهرًار من حّصة ابنها حرَّوُت

ر العبد اعتناقه اإلسالم. فإذا كان املالك كافرًا، وأسلم العبد ومن أسباب حترُّ

ِمِننَي  ِللَكاِفِريَن َعَلى امُلْؤَعَل اهلُلَيْج َوَلْن﴿حبكم قوله تعاىل:  ؛رفإنه يتحرَّيف ملكه، 

 . (141)النساء:  ﴾َسِبياًل

ه أو ابنه أو أحد اأن يشرتي العبد أب :ر واالنعتاق التلقائيومن أسباب التحرُّ

ألخت أو ا ،ه أو العكس، أو أن يشرتي األخ أختهكأن يشرتي األُب ابَن، أقربائه

 ي ذلك إىل انعتاق العبد تلقائيًا. بني، فيؤّدأخاها، أو سائر األقارب املقرَّ

 .إذن ال ُبدَّ من أن نأخذ بعض األمور واملوارد بنظر االعتبار

: إن تعامل املسلمني مع العبيد خيتلف عن معاملة األنظمة االستعبادية اًلفأّو

 .األخرى اختالفًا جوهريًا

 .ستعباد يف اإلسالم خيتلف عن أسلوب األنظمة األخرى: إن أسلوب االوثانيًا

وإن  .م مشروعًا متكاماًل ومنافذ عديدة لتحرير العبيد: إن اإلسالم يقدِّوثالثًا

ق العبد هناك يف اجملتمع اإلسالمي ـ الذي هو مورد حبثنا ـ إمكانية كبرية لتعلُّ
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بقاء على ما هو عليه، كما قت رغبة العبد نفسه يف الإذا تعلَّ ية، إاّلبأهداب احلّر

ة املعصومني كان األمر بالنسبة إىل الكثري من العبيد الذين عاشوا يف كنف األئّم

 ،فيأبونها ،ية على عبيدهموالصلحاء من املؤمنني، حيث كانوا يعرضون احلّر

 لون العيش حتت رعايتهم. ويفضِّ

تماعية. فهل تعترب ث عنه الحقًا ـ حول احلقوق االجاألمر اآلخر ـ الذي سنتحدَّ

 ؟أم ال شهادة العبد نافذًة

ّم اجلماعة يف الصالة. ؤيعترب اإلسالم شهادة العبد نافذة، كما جيوز للعبد أن ي

ى لنا كي يتسّن ؛عند األمم األخرى وبطبيعة احلال مل تكن هذه املسألة موجودًة

وأن  ،ضاء واإلفتاءعبد أن ميارس القلاملقارنة بني األمرين من هذه الناحية. كما جيوز ل

 .ل الكثري من هذه احلاالتوقد شهد التاريخ اإلسالمي وسجَّ .ى احلكم يف إمارٍةيتوّل

 . (4)وقد كان طارق بن زياد املعروف واحدًا من هؤالء العبيد

هذه هي القوانني احلقوقية اليت وضعها اإلسالم للعبيد، ومل حيرمهم من هذه 

 املزايا. 

 

املسألة اجلوهرية املطروحة بشأن ظاهرة العبودّية. وقد كان  (5)إىل اآلنتناولنا 

عام ـ أّيًا كان مفهومه ـ ]جامعًا  نا عليه هو أن لالستعباد بشكٍلْداملوضوع الذي أكَّ

 [.مشرتكًا

جلامع أن اَد َبْي أن أنواع االستعباد ختتلف باختالف األمم واجملتمعات، صحيٌح

لشخص آخر، كما ميتلك  عن امتالك شخٍص املشرتك بني مجيع هذه األنواع عبارٌة

فكما ميتلك اجلماد والنبات واحليوان يستطيع أن ميتلك  .سائر الثروات واألشياء

اإلنسان أيضًا، حبيث يكون هذا اإلنسان جزءًا من ثروته وممتلكاته، وبالتالي 

 .يكون تابعًا لرغبته وإرادته وأهوائه ونزواتهيكون اختياره وإرادته بيد مالكه، و

رب ذلك يف حّد ذاته ظلمًا وعدوانًا، وعلى خالف احلق الطبيعي الذي وقد اعُت

من أنواع  نوٍع من أفراد اإلنسان. وعليه فإن أيَّ منحته الطبيعة واخللقة لكل فرٍد

وأحسن معاملته ـ  ،العبودية يقول به اإلسالم ـ مهما كان حمافظًا على إنسانية العبد
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ذاتها. غاية ما هنالك  ّد ظلمًا يف حدَِّعسوف ميارس نوعًا من املفاهيم والظواهر اليت ُت

ع قوانني تزيد من فداحة أن هذا الظلم خيتلف على درجات، وأن بعض األنظمة تشرِّ

تعبري القرآن  ، أو على حدِّ«فوق ظلم ظلٌم»ويكون يف قوانينها  ،وقسوة هذه الظاهرة

، وأما األنظمة األخرى فيجري ظلم (40)النور:  ﴾ٍضَق َبْعُضَها َفْوُظُلَماٌت َبْع﴿ :يمالكر

 ، كما يقول مونتسكيو: كان نظام االستعباد قائمًا يف كلٍّاالستعباد على حنو أخّف

 أن الظروف اليت كان يعيشها العبيد مل تكن قاسيًة َبْيَد من اليونان وروما القدمية،

 .ًاجّد

الغلمان  رحلة الالحقة فقد شهدت روما تشريع قوانني جمحفة حبّقأما يف امل

أن الذي يقوله القوم هو أن هذا ال ينفي  والعبيد. وهنا يتضاعف حجم الظلم، إاّل

 صاف أصل االستعباد بكونه ظلمًا وعدوانًا. اّت

 

قاهلا الفيلسوف  ضح مضمون كالم هؤالء السادة ننقل عبارًةولكي يّت

مة يف هذا قيِّ وقّدم دراساٍت ،يةإلجنليزي الشهري جون لوك، حيث حبث مفهوم احلّرا

ـ بأن لإلنسان نوعني من أنواع  ينالكثري :الشأن. وقد اعتقد هذا الفيلسوف ـ مثل

اإلنسان يف وضعه »ب املصطلح: َسقال حَبية الطبيعية، حيث ُياحلّر :إحداهما :يةاحلّر

. «اإلنسان مبعزل عن اجملتمع»ملرحلة االجتماعية، أو قولنا: ، أي اإلنسان قبل ا«الطبيعي

ية ف احلّروعرَّ .لق يف الطبيعة حّرًاوخالصة ما قاله جون لوك هي: إن اإلنسان قد ُخ

من  ية اإلنسان الطبيعية تعين أن ال تفرض عليه طاعة أّي سلطٍةإن حّر»الطبيعية قائاًل: 

آخر، وأن ال  إنساٍن ن خاضعًا ألمر أّيالسلطات الوضعية على األرض، وأن ال يكو

 . «لقانون الطبيعة حصرًا يكون تابعًا إاّل

اليت يعنيها ليست هي السلطة املقابلة  «السلطة األرضية» بطبيعة احلال إّنو

ية الطبيعية املمنوحة لإلنسان ال ختضع للسلطة الدينية، إمنا الذي يعنيه هو أن احلّر

ية إذ ال ميكن افرتاض احلّر ؛ختضع لقانون الطبيعة فقط آخر، وإمنا إنساٍن إلراد أّي

كان مصريه  عّيته يف نهاية املطاف لقوانني الطبيعة، وإاّلَباملطلقة لإلنسان، فال ُبدَّ من َت

ّر، وهناك لوازم الفناء. فهناك يف أصل اخللق ]لطبيعة[ ـ على سبيل املثال ـ برٌد وَح
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اعها، ولكن جيب أن ال يتبع اإلنسان إنسانًا آخر. باّت بات ال ميلك اإلنسان إاّلومتطّل

 هكذا خلق اإلنسان. 

يستطرد قائاًل: غري أن هذا اإلنسان عندما يعيش ضمن اجملتمع ال يستطيع  ثّم

إذ  ؛ط احلياة االجتماعيةَمية ال تتناسب مع َنألن هذه احلّر ؛ته الواسعةياحلفاظ على حّر

 راد اجملتمع، وأراد اآلخرون فعل الشيء ذاته، فإّنمن أف فرٍد أن ال أطيع أّي ُتلو أرْد

ية يف اجملتمع؟ وهل عقد نظام احلياة االجتماعية سينفرط. إذن ما الذي تعنيه احلّر

ة يف احلياة االجتماعية أم ال؟ يقول هذا الفيلسوف: نعم، جيب أن يهناك معنى للحّر

ية االجتماعية أن معنى احلّر ى يف احلياة االجتماعية، إاّليته حّتحيافظ اإلنسان على حّر

ية اإلنسان يف اجملتمع تعين أن ال إن حّر»ية الطبيعية، وذلك إذ يقول: خيتلف عن احلّر

تلك السلطة اليت أسهم يف إقرارها من  تشريعية، إاّل سلطٍة يكون اإلنسان تابعًا ألّي

ه ورضاه، وال خالل تأسيس الدولة، وأن يوجد ]تلك السلطة التشريعية[ بإرادته وقناعت

 إذا كانت تلك اإلرادة صادرًة ، إاّلشيٍء ملي عليه أيَّأو حكم أن ُي إرادٍة ميكن ألّي

 . «عن السلطة التشريعية اليت صادق عليها بنفسه

كالمه: إن اإلنسان ميكن أن يكون حّرًا يف اجملتمع، وأن تكون  وخالصُة

وذلك عندما  ،بالقيود االجتماعية ية واقعية، وأن يكون حّرًا رغم قبولهية حّرتلك احلّر

القبول  مبعنى أن اإلنسان يف اجملتمع ال مندوحة له إاّل ،يكون هو الذي أقّر تلك القيود

بالقوانني االجتماعية، وأن يطيع القوانني اليت تسّن من قبل الدولة، ويعرتف للدولة 

 .بأنها هي احلاكم، وأنه هو احملكوم

 ؟ية الطبيعية املمنوحة لإلنسان أم ال احلّريقول: هل هذا املعنى ينايف ثّم

وجوابه: إن الفرد إذا كان هو الذي وضع هذه القيود على نفسه، وكانت تلك 

ه، وكانت الدميقراطية هي اليت حتكم اجملتمع، يبقى ذلك الفرد للة الدولة ممثِّ

املفروضة ى إذا قيل له: كيف تعترب نفسك حّرًا، وحنن نرى مجيع هذه القيود حّرًا، حّت

من قبل  ها على نفسي، ومل تفرض عليَّ أنا الذي وضعُتينعليك؟! أجاب قائاًل: إّن

 هم وكالًةي يف السلطة واحلكومة، ومنحُتللني املمثِّ ي أنا الذي اخرتُتآخر؛ ألّن شخٍص

لتشريع القوانني بامسي. من هنا فإن احلكم الصادر عن الدولة هو مبثابة احلكم 

 يت. يه ال تكون هذه القيود منافية حلّري. وعليالصادر عّن
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لقد أراد جون لوك من هذا الكالم ـ يف حقيقة األمر ـ الرّد على أولئك الذين 

احلياة االجتماعية مساوية  قالوا باستحالة أن يعيش اإلنسان حّرًا يف نطاق اجملتمع، وإّن

ية تعين أن يكون اإلنسان حّرًا يف أهوائه إن احلّر :فهؤالء يقولونية. لعدم احلّر

ما حيلو له، وهذا ما ال ميكن أن حيصل يف احلياة  ورغباته، وأن يفعل كّل

ية إذ ميكن القول بعدم وجود احلّر ؛مطلق ًا بشكٍلكان مستبّد ْنمَل إاّل ،االجتماعية

 يف احلياة االجتماعية. 

على هؤالء: ميكن لإلنسان أن يعيش حّرًا يف اجملتمع، يقول جون لوك يف الرّد 

ية إن احلّر»م: ية يف اجملتمع باملعنى املتقدِّرنا احلّرباملعنى الواقعي للكلمة، إذا فسَّ

ية تعين أن يفعل املرء ليست تلك اليت يراها )السري روبرت فيلمر(، إذ يقول: إن احلّر

، «ده أّي نوع من أنواع القواننين يقيِّما حيلو له، وأن يعيش كما يريد، دون أ كّل

حيث حيكم ، وأبدًا ٌةيأن األمر إذا كان على خالف ذلك مل تكن هناك حّر عنىمب

 .أصاًل يٌةالقانون يف اجملتمع ال تكون هناك حّر

 أن جون لوك ال يرى هذا الكالم صائبًا.  إاّل

األوىل من اإلعالن ة ية. من هنا جاء يف املاّدهذه هي خالصة رؤية جون لوك للحّر

أن يستعبد  ألّي شخٍص ، فال حيّق«يولد مجيع الناس أحرارًا»العاملي حلقوق اإلنسان: 

 الطبيعي لإلنسان.  للحّق من أحناء االستعباد؛ ألن هذا خمالٌف حنٍو آخر بأّي أّي شخٍص

 

ية املودع يف احلّر إن مطلق العبودية ال ينايف احلق الطبيعي أو حق اإلنسان :قلنا

ق بإرادة اإلنسان ية من وجهة نظر هؤالء السادة يتعلَّوذلك ألن مفهوم احلّر ؛يف خلقته

ع ـ بطبيعة احلال ـ بإرادة حّرة، يولد يف هذه الدنيا يتمّت ْنَم ورغبته. يقولون: إن كّل

ن شيء ما يريد فعله، وإذا وقف أمام اإلنسا مبعنى أن اإلنسان جيوز له أن يقوم بكّل

يته. من هنا جاء هؤالء مينعه من حتقيق هذه اإلرادة كان ذلك الشيء خمالفًا حلّر

لوها على هذا األساس، وقالوا مبا أن هذه احلالة الفالسفة إىل احلياة االجتماعية وحلَّ

هم يف وضعها وإضفاء الشرعية عليها، فإنها لذلك ال ُيْس وهوتعود إىل إرادة اإلنسان، 
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 ته. يّرتكون منافية حل

الذي  ْنفَم !يف الدنيا أصاًل؟ الذي قال بوجود مثل هذا احلّق ْنأما حنن فنقول: َم

ية ميكن إثباتها ية ليست ظاهرة ماّدإن هذه احلّر !؟ميكن له أن يثبت مثل هذا احلّق

كي ُيقال: هناك ظاهرة  ؛يف املختربات العلمية، أو من خالل وضعها حتت اجملهر

 .موجودة يف ذات اإلنسان «يةاحلّر»ة باسم فيزيائية أو كيميائي

هناك حالة نفسية خاّصة لدى اإلنسان  :قالكما أنها ليست ظاهرة نفسية، فُي

 .«يةاحلّر»امسها 

 .ذور الفلسفية هلذا املفهوماجلوعلينا أن نعثر على  ،ية مفهوم فلسفيبل احلّر

هذا الكالم؟ هل فما الذي يعنيه  ،يقولون: إن الطبيعة قد خلقت اإلنسان حّرًا

شيء أن يقف يف وجه حتقيق  يعين ذلك أن الطبيعة خلقت اإلنسان حبيث ال ميكن أليِّ

هو أن الطبيعة مل ختلق اإلنسان  ،ده العقل أيضًاإن الذي نعرفه، والذي يؤيِّ !إرادته؟

والتكامل. وإن هذه القدرة  وخلقت فيه القدرة على النمّو ،خلقته الطبيعة اًا، وإمنحّر

عة يف الشجرة اليت تنمو لتثمر. وَدعة يف اإلنسان تعمل متامًا كما هي احلالة امُلوَدامُل

ى يغدو قادرًا على العطاء. حّت ؛فالذي تريده الطبيعة من اإلنسان هو أن ينمو ويتكامل

ما حنن فيه هو أن يكون اإلنسان حّرًا يف  ية الطبيعية يفوبذلك يكون معنى احلّر

ل ق هذه الغاية يشكِّشيء يقف عقبة أمام حتقُّ ن كّلإجة، والوصول إىل هذه النتي

وبذلك عندما  .مانعًا وسّدًا أمام تكامل اإلنسان على املستوى الفردي واالجتماعي

فإن ذلك يعين أنه جيب عدم الوقوف بوجه  «يةع اإلنسان باحلّرجيب أن يتمّت»نقول: 

ية هو باحلّر رادال أن يكون امل ،ةيمسريته التكاملية. وحنن نقبل بهذا املعنى من احلّر

فإن الرغبة واإلرادة قد تعمل أحيانًا على ما خيالف االستعداد  ؛ية الرغبات واألهواءحّر

 نها تعمل على ما خيالف سعادته. وكّلإ أيع يف اإلنسان حنو التكامل، وَدالطبيعي امُل

انون الطبيعة، ما يعمل على خالف استعداد اإلنسان إىل التكامل يكون خمالفًا لق

ى إذا حّت ،ما يوافق تكامل اإلنسان الطبيعي لن يكون خمالفًا لقانون الطبيعة وكّل

 .واستلزم نوعًا من اإلكراه واإلجبار ،كان خمالفًا لرغبة اإلنسان وإرادته

يف خمالفة العلم،  فلو أصّر اجلاهل على جهله، وأراد أن يبقى جاهاًل، ويستمّر

ه عن وصدَّ داء أمام صريورته عاملًا، فهنا إذا قام شخٌصْأعقبة َكوأن يقف سّدًا منيعًا و
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ال يكون قد قام بالعمل على خالف أصل  ،ومنعه من حتقيق هذه الرغبة واإلرادة ،ذلك

آخر: إن الذي  ومبعنًى، إرادته ْتَدويف الوقت نفسه قيَّ ،فالطبيعة خلقته حّرًا .يةاحلّر

 ، ال إرادته. جيب أن يكون حّرًا هو طبيعة اإلنسان

 

 ؟وما هي أهدافها ؟لنرى ما هي ظروفها ؛من هنا علينا أن ننظر إىل العبودية

ن أنهم ْوحيث يَر ؛بيون أنفسهموإن أصل القوامة والوصاية اليت يدعو إليها األور

ة صحيحة يف األصل ويف هم األجدر بتعيني املسار الذي جيب أن تسلكه األمم، نظرّي

فإن هذا األصل يقضي بضرورة أن تعمل  ؛اتها ـ مبعزل عن األخطاء يف التطبيق ـحّد ذ

 فة. شة واملتخلِّرة على األخذ بيد األمم املتوحِّاألّمة املتحضِّ

كانوا يقولون: ما ، وة اإلرادةيه الغرب، رغم خمالفته حلّرإليهذا ما يدعو  إّن

ن من إيصال هذه الشعوب تمكَّدمنا ال منارس الوصاية والقوامة على اآلخرين لن ن

قونها صحيحة، وأما أنهم مل يكونوا يطبِّ ر واحلضارة. إنها فرضيٌةة حنو التطوُّفاملتخلِّ

 .آخر بالشكل الصحيح فبحٌث

تفتقر  فإذا كان االستعباد يهدف إىل هذا الشيء، مبعنى أن تكون هناك أّمٌة

ية، وكانت ختلو من واحلضارة الراق ،والعقيدة السليمة ،إىل الفكر القويم

على  ،وتطوير طاقاتها ،ة إىل مسار اإلنسانيةفت إعادة هذه األّماملعنويات، وتوقَّ

 استعبادها وسلب اختيارها كان االستعباد يف هذا املورد جائزًا. 

إن  :ـ إذ يقولون ل الكالم األهّم، وميثِّد عليه بشّدٍةإن جوهر الكالم الذي نؤكِّ

انون االستعباد، وهي اليت أثبتت أن االستعباد جبميع الفلسفة هي اليت نسخت ق

من وجهة  خاطٌئ (6)أشكاله كان خاطئًا وظلمًا منذ البداية ـ هو أن هذا الكالم

عام. فإذا جتاوزنا  ية بشكٍلثنا يف ذات مفهوم احلّرنظري. رمبا إذا اقتضى األمر حتدَّ

لشخص  مطلق امتالك شخٍص هذا املوضوع العام، وهو القول بأن مطلق االستعباد ـ أي

 آخر، ويكون مالكًا الختياره وإرادته، وأن جيعله مسلوب اإلرادة ـ ليس ظلمًا يف حدِّ

ذاته، ال ُبدَّ أن ننتقل بعد ذلك إىل نوع الشروط اليت يقول بها اإلسالم بالنسبة إىل 

 اإلسالم نظاٌمه لنرى بعد ذلك هل نظام االستعباد الذي أقرَّ؛ تهاالعبودية، لننظر يف ماهّي
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 يتالءم مع النظرية اليت ذكرناها أم ينسجم مع األنظمة االستعبادية األخرى يف العامل؟ 

 

ف من خالهلا على روح كي نتعرَّ ؛سنستعرض هنا خالصة آلراء مونتسكيو

 .املسألة

وذلك ألن االستعباد يعود بالضرر  ؛ل االستعبادإنه خيالف أص :يقول مونتسكيو

 .السيد املالكو ؛العبد اململوك :من على كلٍّ

ألنه عندما ُتسلب إرادته، ويكون اختيار أموره بيد غريه،  ؛فهو بضرر اململوك

خاضعًا ألمره ونهيه، سوف ال يرتك أمرًا من أجل التقوى، وإمنا سيرتكه بسبب 

 .إذا كان حّرًا اإلنسان إاّل رها يف حّقاخلوف. فالتقوى ال ميكن تصوُّ

صحيح، مبعنى أن التقوى إمنا تكون حقيقية إذا كان الفرد حّرًا  وهذا كالٌم

وقادرًا على ارتكاب اجلرمية، وليس هناك ما يردعه عن فعلها، ومع ذلك ال 

ه وفهمه يْعكة األخالقية، وانطالقًا من َوَليه بالفضيلة وامَلانطالقًا من حتلِّ ؛يرتكبها

أو لوجود رقيب  ؛خوفًا من اجملتمع ؛قبيح برتك عمٍل وإدراكه. وأما إذا قام شخٌص

يراقبه دائمًا، ال يكون يف  لوجود شخٍص ؛عليه، كأن ميتنع طوال حياته من السرقة

له. إمنا الذي ميكنه أن يسرق وميارس اخليانة، ومع ذلك  إحجامه عن السرقة فضيلًة

ومنقبة. من هنا يقول مونتسكيو: إن العبد  ذلك منه فضيلًة ال يسرق وال خيون، يكون

حيث يكون مراقبًا من قبل السيد دائمًا، ويقوم هذا السيد مبنعه من ارتكاب العمل 

لن  هية أبدًا فإنصف باحلّرنه ال يّتإية أبدًا، وحيث ع باحلّرصف بالتمتُّالقبيح، فإنه ال يتَّ

 ع باكتساب روح التقوى أبدًا. يتمتَّ

على  ُدِرعلى مطلق االستعباد، وإمنا قد َي ُدِرواضح أن هذا اإلشكال ال َيومن ال

 مبعنى أن مفهوم االستعباد إذا كان يعين أن العبد ال ميتلك أّي ،بعض أنواع االستعباد

قّرها اإلسالم أن العبودية اليت ُي إاّل، اختيار من نفسه كان ما ذكره مونتسكيو واردًا

مبعنى ، ما دون املسائل األخالقية واإلنسانية ل يفسيد واملالك أن يتدخَّفيها لل إمنا حيّق

 ،له أن يأمره بالسرقة له أن يأمر عبده بارتكاب املوبقات، فال حيّق أن املالك ال حيّق
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ألنين أنا الذي آمرك  ؛ألنين أنا الذي آمرك بالسرقة، أو ال تسرق ؛ويقول له: اسرق

على اململوك أيضًا. وأساسًا فإن  منوعة على املالك ممنوعٌةامل بعدم السرقة. إمنا السرقة

يه أصاًل. ومن هذه الناحية ْهعن دائرة أمر املالك وَن قة بالتقوى خارجٌةاملسائل املتعلِّ

للرتبية الروحية اليت يرصدها  تكون الرتبية الروحية للمملوك يف اإلسالم مساويًة

ى بها العبد. وإذا أمر املالك مملوكه يتحّل ٍةللمالك. وعليه رمبا افتقر السيد إىل فضيل

ى لو أمره حّت ،للعبد أن يرتكبها ْزُجينهى اإلسالم عن فعلها مل َي بارتكاب معصيٍة

له أن  د على السيد، بل حيّقالسيد باقرتافها، بل اإلسالم يأمر العبد هنا بالتمرُّ

 يشكوه إىل القضاء. 

ألوالدهم، على ما نّص عليه صريح اآلية األوامر اليت يصدرها اآلباء  وهذا يشبه

م اهلل، إذ يقول ما حرَّ يف إاّل ،من وجوب إطاعة األوالد ألوامر آبائهم ،القرآنية الشريفة

 ﴾ُهَماٌم َفاَل ُتِطْعَس َلَك ِبِه ِعْلِرَك ِبي َما َلْيُتْش َجاَهَداَك َعلى َأْن َوِإْن﴿اهلل سبحانه وتعاىل: 

مات من مسلَّ د مثال. إّنـ بطبيعة احلال ـ إمنا هو جمرَّ. والشرك هنا (15)لقمان: 

للولد أن  اإلسالم أن الوالدين ال حيّق هلما أمر أوالدهم بارتكاب املعاصي، وال حيّق

وال ميتثل ألمرهما باملنكر.  ،، بل جيب عليه أن يعصيهماه إذا أمراه مبعصيٍةْييطيع أبَو

فإن اإلسالم يرى أن الزوج ُمطاع،  ،يضًاوهكذا األمر بالنسبة إىل الزوج والزوجة أ

قة بشؤون إدارة األسرة. وأما ، ولكن يف حدود املباحات واملسائل املتعلِّوالزوجة مطيعٌة

للزوج أن يأمر زوجته بها، ويف هذه احلالة جيب على املرأة  مة فال حيّقيف األمور احملرَّ

 مات. ما يأمرها به من احملرَّ أن تعصي زوجها يف

 

املالك أيضًا؛ ألنه جيعل منه ومن  حبّق ويقول مونتسكيو: إن االستعباد مضرٌّ

مفعمة بالغرور والطغيان واالنغماس يف الشهوات، وتعاني من قسوة القلب  أمثاله طبقًة

 ر. َطوالَب

امتالك أن فساد املالكني ال ينشأ من  إاّل ،أيضًا وهذا الكالم منه صحيٌح

ال فرق بني وهذا هو نفس اإلشكال الذي يتّم توجيهه إىل الرأمسالية أيضًا. والعبيد. 

كية والرأمسالية من حيث هي رأمسالية واإلشكال الوارد َليرد على امَل ياإلشكال الذ

وينغمس يف  ،صاب بالغرورعلى موضوع االستعباد. إن اإلشكال بأن اإلنسان قد ُي
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، طائلة من غري وجه حقٍّ إلصابته ثروًة ر، تابٌعَطويبتلى بالَب ،ويقسو قلبه ،الشهوات

فة من ما. فالذي ميتلك األلوف املؤلَّ سواء امتلك العبيد أو مل ميتلك عبدًا يف يوٍم

ى ميكن له أن يستعبد حّت ،ر له مجيع أسباب الرفاه والعيش الرغيداألموال، وتتوفَّ

 ي إىل هذه الصفات. مسالية هو الذي يؤّداألحرار باألصالة. إن هذا النوع من الرأ

إن ما نقوله من صّحة االستعباد ال يعين املبادرة إىل القول بأن ما كان يقوم به 

أيضًا!  هارون الرشيد واملعتصم من امتالك اآلالف من الغلمان واجلواري صحيٌح

ه امتالك هذا ل ْتفالسؤال هو: من أين جاء هؤالء املرتفون باألموال والثروات اليت أتاَح

ن على ما ْوإن أمثال هارون واملعتصم يبَق :العدد الكبري من العبيد؟ ولذلك فإننا نقول

بوجود العبيد أو مع عدم وجودهم. فال ربط هلذا األمر بالعبيد من  ،هم عليه من الفساد

ن بعد وصوله إىل السلطة ـ بشأ ،×يف خطبة ألمري املؤمنني علّي ْدِرأو بعيد. أمل َي قريٍب

ى أدى إىل حّت، الفساد الذي تركه عثمان بن عفان، وما قام به من اإلسراف والتبذير

ى وصل األمر بالذين مل جمحف وخميف، حّت ي ظاهرة االختالف الطبقي بشكٍلتفّش

ما ميتلكونه من القوت  ،والنصف األول من خالفة عثمان ،يكن هلم يف خالفة عمر

ها من أصحاب املاليني، وأصبح لبعضهم آالف يصبحون بني ليلة وضحا إذا بهم فجأًة

إىل  ×اإلمام علّي األمر الذي اضطّر ،األفراس واإلبل، ومئات اجلواري والغلمان

 ـ يه السلطةوكان من ذلك ما ذكره يف اخلطبة الثانية بعد توّل، معاجلة هذه الظاهرة

ِل َفِإنَّ ِفي الَعْد، ُتُهَلَرَدْد، َماُءَوُمِلَك ِبِه اإِل ،ُتُه َقد ُتُزوَِّج ِبِه النَِّساُءَلو َوَجْد ،َواهلِل»أنه قال: 

 . (7)«َيُقُر َعَليِه َأْضَفاجَلْو، ُلَضاَق َعَليِه الَعْد َوَمْن ،َسَعًة

من  ]عدٌد د أن يكون لشخٍصفإن جمرَّ ؛آخر وعليه فإن هذا املوضوع موضوٌع

دهم هذا املقدار اهلائل، العبيد[ ـ الذين إذا امتلكهم بالطرق املشروعة لن يبلغ عد

وكما أن الثروة ال ترتاكم بالطرق املشروعة كذلك ال جيتمع هذا العدد من العبيد 

والذي بسببه ال  ،بالطرق املشروعة أيضًا ـ غري موضوع امتالك الكثري من العبيد

 وارتكاب املوبقات والفساد.  ،سوى اجللوس يف البيت يكون لدى املالك من عمٍل

 

 استطرد مونتسكيو يسرد عوامل االستعباد عن علماء احلقوق ـ ويغلب الظّن ثّم
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عندي أنه يعين بذلك علماء احلقوق يف روما القدمية ـ قائاًل: إنهم قد ذكروا ثالثة 

سباب اليت ه ينكرها بأمجعها. يقول: إن من األأسباب ومناشئ حلّق االستعباد. ولكّن

ذكرها علماء احلقوق جلواز االسرتقاق هي أن احلقوق الدولية قد مسحت بقتل 

حيث ما نراه من  ،األعداء يف احلروب. وهذا ما عليه الواقع يف عصرنا الراهن أيضًا

واحلرب تتبع منطق األقوى. فإذا  ،مًاْروعليه ال يكون القتل ُج ،ءاحلروب وسفك الدما

لهم أن حيمِّ ،باإلضافة إىل قتل أفراد املقهورين ،لغالب املطلقاقتتلت طائفتان حّق ل

ولذلك  ،إن احلرب هي اليت تعطي اإلذن بالقتل :عاتها أيضًا. يقولونِبخسائر احلرب وَت

طبقًا للمواثيق الدولية، فإذا جاز  ،يأسره ْنيقع أسريًا يف احلرب جيوز قتله مَل ْنفإن َم

، وبذلك حاٍل من القتل على كّل ألن االسرتقاق أخّف ؛لويةْوقتله جاز اسرتقاقه باأَل

 .يكون اآلسر قد أحسن إليه

 وعليه فإن نفس الدليل الذي يبيح القتل يبيح االسرتقاق أيضًا. 

؛ إذ أقصى ما ال يرتضي مونتسكيو هذا الرأي ويقول: إن هذا الكالم خاطٌئ

قتل األسري فهذا ما ال يف القتل يف ساحة املعركة، وأما جواز  هنالك هو وجود احلّق

 . فقتل األسري ال يندرج يف خانة احلّق .أرتضيه

 

أيضًا. وهذا هو عمدة  ولكن يبدو أن كالم مونتسكيو بدوره غري صحيٍح

إذ ال ُبدَّ  !؛مبمارسة القتل؟ ألّي شخٍص إن احلرب تعطي احلّق :الذي يقول ْنالبحث. فَم

 .شيء اًل وقبل كّلألة أّومن البحث يف جذور هذه املس

 ؟غ للحربفالسؤال أساسًا: ما هو املسوِّ

 .وحروب دفاعية ؛حروب هجومية :إن احلروب تنقسم إىل

معتدية، وقامت اجلهة  فإذا كانت احلرب دفاعية، بأن يكون هناك جهٌة

ومحاية األرواح واألعراض والوجود، فإن قامت اجلهة  ،ي للدفاعاألخرى بالتصّد

 .ًا مشروعًا، وكان هذا حّققتل املعتدين كان ذلك جائزًا بال شكٍّاملدافعة ب

للجهة املعتدية واملهامجة  نفسه مباٌح ولكن كيف ميكن القول بأن هذا احلّق

غًا للحرب أيضًا؟ إذا كانت أهداف احلرب سياسية أو اقتصادية هل يكون ذلك مسوِّ
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 ،الشعوب واألمم منذ القدمبني  طبيعي قائٌم والقتل، حتت ذريعة أن احلرب ناموٌس

 وحتى يومنا هذا؟! 

كانت احلرب  ف على أسباب احلرب. فإْنإذن الصحيح هو أن هذا األمر يتوقَّ

ى بقتلهم يف ساحة املعركة، حّت ًا يكون هناك حقٌّملصلحة البشرية وهؤالء القوم حّق

جيج احلرب يف تأ ال يكون احلّقفوأما إذا مل تكن احلرب هلذه الغاية  ؛حتقيق اهلدف

 صحيحًا.  ، وال يكون مثل هذا احلّقثابتًا

بهذا الشأن. فهل  مستقّل وأما بشأن جواز اسرتقاق األسري فال ُبدَّ من فتح حبٍث

 الدليل واملصلحة اليت أجازت وأذنت حبربهم وقتلهم تأذن باسرتقاقهم أيضًا أم ال؟ إْن

 ال ذاك.  ،هذا هو لّب املطلب .فال أوجبت هذه املصلحة اسرتقاقهم جاز اسرتقاقهم، وإاّل

 

الدليل الثاني الذي ذكره علماء احلقوق يف روما القدمية هو أن بعض 

ضح من ء اختيارهم وإرادتهم. ويتَّْلومَب ،عًاْوالستعباد َطلاألشخاص يعرضون أنفسهم 

 ،ًا آلخردينذلك أن هذا النوع من االستعباد كان سائدًا، حيث يكون الشخص َم

املدين إىل عرض  ويعجز عن سداد الدين، فيضغط عليه الدائن، األمر الذي يضطّر

بعشرة آالف  بداًل عن الدين. لنفرتض أنه كان مدينًا لشخٍص ،نفسه عليه ليشرتيه

ليسقط عنه ذلك  ؛ه ال ميتلك هذا املبلغ، فيقرتح على الدائن أن يشرتيهدينار، ولكّن

فإن الدائن  ؛مشروع إن هذا حقٌّ :. وقيللون إىل عبيٍدنون يتحوَّوبذلك كان املدي .املبلغ

دين من الناحية األخرى ال ميتلك غري نفسه، وله ه أن ينتهك، وامَليطلبه، وال ينبغي حلقِّ

 .ه لغريه، وبذلك يفي بسداد دينه، وُيستعبدك نفَسيف أن ميلِّ احلّق كّل

قول: إن اإلنسان ال ميتلك وهذا الدليل ال يرتضيه مونتسكيو أيضًا، حيث ي

 له االنتحار، كذلك ال ميتلك احلّق نفسه. فكما أن اإلنسان ال ميتلك حياته، وال حيّق

يقيم هذا الرأي على دعائم اجملتمع، أنه غاية ما هنالك ويته. د من حّريف أن يتجرَّ

أن تعيش أو ن عليك ر ما إذا كان يتعيَّإمنا هو للمجتمع يف أن يقرِّ إن هذا احلّق :ويقول

يف رقبة  أن تبقى حّرًا؛ ألن اجملتمع هو الذي أوجد اإلنسان، وبذلك يكون للمجتمع حقٌّ

األشخاص، واآلن حان دور الشخص ليخدم اجملتمع ويرّد إليه مجيله، بأن يعمل 
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ب قتل نفسه يكون قد تهرَّ للشخص أن يقتل نفسه، وإْن ويكدح، وعليه ال حيّق

لتخدم اجملتمع،  ؛اجملتمع أن تكون حّرًا اجملتمع. ومن حّقن واجبه يف خدمة موتنّصل 

 واحد فقط.  س خدمتك واهتمامك لشخٍصال أن تكون عبدًا لتكرِّ

 

كان أصل  ، وإْنصحيٍح بطبيعة احلال يبدو لنا أن استدالل مونتسكيو غرُي

 من نفسه عبدًا لغريه.أن ُيرّق نفسه، وجيعل  لشخٍص املسألة صائبًا، وهو أنه ال حيّق

أنه إذا كان املوجب لالسرتقاق هو احتياج الشخص الكافر إىل أن يكون حتت  َبْيَد

ة واملسؤولية أمكن للكافر أن يضع نفسه مسلم يصلح للقيام بهذه املهّم رعاية شخٍص

إذا مل يكن هناك ما يستوجب اإلذن باسرتقاق  ف ذلك املسلم، وإاّلحتت تصرُّ

ويكون عبدًا  ،تهيله أن يتنازل عن حّر ن هذا الشخص ال حيّقالشخص لنفسه فإ

 آخر.  لشخٍص

 

ة. حيث يأما الدليل الثالث الذي ذكروه لتسويغ االستعباد فهو األوالد والذّر

هذا األب ال ميلك شيئًا  وكان أبوه عبدًا رقيقًا، فإّن ،يف بيٍت قالوا: إذا ولد شخٌص

هذه املهام ستقع على عاتق املالك  كّل د بتنشئته وتربيته، وإّنأو يتعهَّ ،يطعم به وليده

 .والسيد، وبذلك سيكون الوليد ملكًا لذلك السيد تلقائيًا

 وهذا الدليل ال يرتضيه مونتسكيو أيضًا. 

 

يقية لالستعباد، دون إن علينا أن نبحث يف األسباب احلق :قال مونتسكيو ثّم

 ؟األسباب والعلل احلقوقية. فلماذا وجد االسرتقاق يف العامل أصاًل

مونتسكيو أن من مناشئ االسرتقاق املوجود يف العامل على املستوى  يعيّد

آخر، بأن يعترب نفسه أمسى وأفضل وأرقى منه  على شعٍب العملي هو استعالء شعٍب
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 يف استعباده.  ويًا له، ولذلك يعطي لنفسه احلّققًا، وال يرى اآلخر مساْرشأنًا وِع

 

إن بعض األعمال يف احلياة  :األمر اآلخر أن بعض الشعوب قد شاع بينها القول

إذ قالوا: كما توجد  ؛االجتماعية من الصعوبة حبيث ال ميكن لغري العبيد القيام بها

ن لغري اخليل واألبقار واحلمري أن تقوم بها، كذلك هناك أعمال ال ميك هناك أعماٌل

رون ـ كما كان يقول ال ميكن لغري العبيد أن يقوموا بها. وكانوا يتصوَّ

ى من غريها القيام باألعمال ال يتأّت ،ة من البشرخاّص العبيد طبقٌة أرسطوطاليس ـ أّن

عبد من قبل اآلخرين، وعليه تسأن ُت ة والثقيلة، وإن هذه الطبقة ال ميكن هلا إاّلالشاّق

 .ال ُبدَّ من استعبادهم

قال بعد ذلك: وهذا بدوره  هذا كان سببًا اجتماعيًا. ثّم يقول مونتسكيو: إّن

من  مورًا ال ميكن القيام بها إاّلأد سبب واٍه، فمن اخلطأ القول بأن هناك أيضًا جمرَّ

  ل العبيد، حبيث ال ميكن لغريهم القيام بها.َبِق

 

هي مسألة امتالك العصمة،  إن من املسائل اليت يواجهها مونتسكيو بشّدٍة

أنه بطبيعة احلال ال حيصرها باملسلمني  َبْيَد بني املسلمني. إن هذه املسألة شائعٌة :وقال

كما جيعل من الرجل  ،ال باعتبارها خادمة له ،فقط، وذلك بأن ميتلك الشخص امرأًة

العفاف من احلقوق البشرية  له، بل لكي يستفيد من عصمتها، يف حني أن حّق خادمًا

 يف أن يعيش عفيفًا.  كامل احلّق شخٍص ، فلكّلشخٍص ة لكّلواإلنسانية الطبيعّي

جيد، ومل أفهم كيف  يف بداية األمر مل أفهم مراده يف هذه املسألة بشكٍل

م أن القوانني ه توهَّأّن أدركُت أدخل هذا املوضوع يف باب العصمة والعفاف؟! ثّم

له االستمتاع بها يف مجيع  حيّق ن الرجل إذا امتلك امرأًةإاإلسالمية يتّم تشريعها حبيث 

ضوابط أو قيود أو شروط، وذلك بأن يستمتع بها جبميع أنواع  ومن دون أّي ،الظروف

طي اجلنسي، ضوابط يف التعااليت ال حتكمها أيّ  ع مع البغّياالستمتاع، كما ُيصَن

 !ة ال تتقاضى شيئًاَمتتقاضى أجرًا، وهذه اأَل مع فارق أن البغّي
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ع بها ع بنفس قيود وحدود العفاف اليت تتمتَّيف حني أن اجلارية يف اإلسالم تتمتَّ

 .املرأة احلّرة

نها ميكن أن أي إجة، جة أو ال تكون متزوِّفيمكن للجارية أن تكون متزوِّ

، وميكن أن ال يف الوقت الذي تكون فيه جاريًة ة رجٍلتكون وفق القانون يف عصم

 .جًةتكون متزوِّ

ميكن أن يكون زوجها عبدًا مثلها، أو أن يكون زوجها  جًةوإذا كانت متزوِّ

 .جهاحّرًا، وميكن ملالكها أن يتزوَّ

ـ أن  من غري مالكها مل يكن ملالكها ـ بداهًة جًةوإذا كانت هذه اجلارية متزوِّ

 .مور اجلنسيةخذها لأليتَّ

جاز للمالك أن يطأها وفقًا للضوابط والقيود واحلدود  جًةمل تكن متزوِّ وإْن

 .ةاليت تساوي ـ يف مثل هذه احلالة ـ بينها وبني الزوجة الشرعّي ،الشرعية

وأراد املالك أن يطأها، وجب عليها  ،جًةفعلى سبيل املثال: إذا كانت متزوِّ

 .تهابعد انتهاء عدَّ ها إاّلُؤوال ميكن ملالكها وط ،وأن تعتّد ،االنفصال عن زوجها

من  وأراد تزوجيها من غريه، كان عليها أن تعتدَّ ،وإذا كانت حتت مالكها

 .مالكها، ليتّم تزوجيها من غريه بعد انتهاء العّدة

وإن الولد الذي تنجبه اجلارية ال خيتلف عن الولد الذي تلده احلّرة؛ ألن الولد 

 إذاإذا كانت األّم حّرة واألب عبدًا كان الولد حّرًا، وكذلك  أيوين، يتبع أشرف األب

 .كان الولد حّرًا أيضًا أمًة كان األب حّرًا واألّم

 .حقوق الولد الشرعي وله كّل ،ويكون الولد الذي تلده األمة ولدًا شرعيًا

وشخص آخر( أن ميارسا اجلنس مع  ؛املالك :وعليه هل جيوز لشخصني )مثل

 ؟واحد واحدة يف وقٍت جاريٍة

 ؟كال. وعليه هل هناك من مفهوم للعفاف غري هذا املفهوم

هذه الضوابط والقيود ـ كيف ميكن  ـ مع افرتاض كّل دريأ وعليه، لسُت

 لذلك أن يوصف مبجانبة العفاف؟! 

 

ا إذا كان بإمكانها أن تريد أو ليس من الالزم أن نتناول املوضوع من زاوية م
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]إذ املفروض أن العبد مسلوب اإلرادة من  ؛ختتار الزواج من مالكها أو ليس هلا ذلك

أخرى، والقول: إذا أرادت األمة  ميكن توجيه السؤال إىل ناحيٍة هذه الناحية[، ولكْن

هذا ما آخر هل جيوز ملالكها أن مينعها من الزواج منه أم ال؟  ج من شخٍصأن تتزوَّ

أنه  حيث سندرك أن الفقهاء يقولون: له ذلك، من باب الوالية، إاّل، سوف نبحثه الحقًا

 ًا.ال يستطيع أن مينعها من أصل الزواج، كما كان سائد

مان من الزواج؛ ألن ْليقول مونتسكيو: كان األسياد يف روما القدمية مينعون الِغ

ألن الغالم سيشغله االهتمام  ؛يًاذلك خيفض من مستوى استثمارهم وتسخريهم اقتصاد

 ده. بأمور أسرته عن خدمة سيِّ

له منع غلمانه أو جواريه من أصل  يكون البحث يف أن املالك هل حيّق إذن تارًة

 ؟الزواج

 للمالك أن مينع األمة أو العبد من أصل الزواج. وجواب ذلك هو النفي، فال حيّق

 ؟ة والعبد على إذن املوىلف زواج األميقول السؤال: هل يتوقَّ وتارًة

يته ليست مطلقًا، وإن هذا حّر ّن، أي إنعم بطبيعة احلال؛ ألنه مواله :اجلواب

 .يتهسلب فيه حّراملورد من املوارد اليت ُت

شيء يوجد يف ملك  أدري أّي ولننظر هنا إىل املسألة من زاوية العفاف. لسُت

العفاف والعصمة؟ إن موضوع ملك  اليمني ـ بوصفه مصطلحًا فقهيًا ـ يتنافى مع مفهوم

دون قيود أو  ٍةَمبَأ صل رجٌلاليمني إمنا يتنافى مع العصمة والعّفة إذا كان يعين أن يّت

جة من غريه، فإن هذا يتنافى مع ى إذا كانت متزوِّأن يطأها حّت :ضوابط، من قبيل

يف  ارسه البغّيقيود أو حدود، ومتارس ما مت ة بأّيَمد اأَلأو أن ال تتقيَّ ؛أصل العفاف

ن إتعاطي اجلنس مع العديد من الرجال، وهذا أيضًا يتنافى مع أصل العفاف. وعليه ما 

، ق بالتعاطي اجلنسي من جهٍةما يتعلَّ يتّم االتفاق على مجلة من الضوابط والقيود يف

ة للولد، كان ذلك متطابقًا مع شروط العفاف ويتّم االعرتاف باحلقوق الشرعّي

 والعصمة. 

وهي إمنا تنفع يف زيادة معرفتنا ال غري،  ،ض مونتسكيو إىل أمور أخرىم تعرَّث

 أو بعيد.  يف اإلسالم من قريٍب فإنها ال ترتبط بقوانني الرّق وإاّل
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العبد عندما يرى  أّنإن من العيوب اليت يذكرها مونتسكيو لظاهرة االستعباد 

فاحش، حيث  ع بها السيد واملالك إىل حدٍّأن إمكاناته ختتلف عن املزايا اليت يتمتَّ

ة بينما هو ال ر قدراته الروحّين السيد يستطيع أن يطوِّإينعم السيد باألمن من دونه، و

م ويدرس ر الظروف للسيد كي يتعلَّجيد الفرصة لذلك ـ ويبدو أنه يعين بذلك توفُّ

صاب باإلحباط ي طاقاته العلمية والروحية، بينما ال يستطيع العبد ذلك ـ سوف ُيوينمِّ

 للمجتمع.  ل إىل عدوٍّواالنهيار على املستوى النفسي، ويتحوَّ

أما مسألة األمن فغري مطروحة من وجهة نظر اإلسالم أبدًا. فالعبد يف اإلسالم 

التعليم ال خيتّص باحلّر دون  ا أن حّقع به احلّر. كمع بنفس األمن الذي يتمتَّيتمتَّ

ع بها العبد واإلمكانات اليت يتمتَّ صالعبد، بل يشهد تاريخ اإلسالم على أن الفر

على  كانت أكرب من فرص األحرار من الناحية العملية، وقد سبق أن ذكرنا أمثلًة

 ذلك. 

 

ًا يف بعض القوانني الوضعية بوصفه جَرْدإن االستعباد كان ُم :قال مونتسكيو

 جرمية أو جنحة فتكون عقوبته استعباده.  مبعنى أن يرتكب شخٌص ،عقوبة

يف  نعلم أن هذه العقوبة غري موجودة يف التشريع اإلسالمي، فليس هناك جرميٌة

فال  ،ب عليها باستعباد اجملرم. يكفي أن يكون الشخص مسلمًا حّرًاعاَقاإلسالم ُي

 بب ما يقرتفه من اجلرائم واجلنح. ُيستعبد بس

 

 ؛ع قوانني قاسية على العبيدُيقال: إن روما يف العصور الالحقة بدأت تشرِّ

ويسيئون معاملتهم، األمر الذي  ،والسبب يف ذلك أن السادة كانوا يقسون على العبيد

وقتلهم. وللحيلولة دون ذلك مّت  ،لى أسيادهمكان خيلق الرغبة لدى العبيد يف التآمر ع

ى من التفكري يف مثل هذه ملنعهم حّت ؛العبيد فية للغاية حبّقتشريع قوانني تعسُّ
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 .املؤامرات

جاز قتل مجيع العبيد الذين يسكنون  يف بيٍت ٌدا قيل يف ذلك: إذا قتل سّيومّم

حتمال مقدرتهم على ال ؛ى العبيد الذين يسكنون يف اجلواريف ذلك البيت، بل حّت

 .الع عليها وعدم اإلخبار عنها قبل حصوهلاأو االّط ،املشاركة يف تلك اجلرمية

كما ورد يف بعض هذه التشريعات: إذا قتل سّيد يف سفر أمكن قتل مجيع 

 !العبيد السائرين يف ركابه

كان يتّم وضع هذه القوانني للحيلولة دون تفكري العبيد بقتل أسيادهم. وهذه 

 مور ال موضوعية هلا يف اإلسالم أبدًا، فال حاجة إىل البحث فيها. األ

 

وسوف نبحثه الحقًا ـ فهو  ،أما املوضوع اآلخر ـ الذي حيظى باملوضوعية عندنا

للسيد واملالك أن  د مبعاقبة العبد إىل حّد إزهاق روحه وقتله. فيحّقللسّي إعطاء احلّق

د يف مثل اإلعدام. ويف احلقيقة ميكن للسّي تبلغ عقوبتها حدَّ ب عبده على جرميٍةيعاق

 ذ للحكم. هذه احلالة أن يلعب دور الشاكي والقاضي واملنفِّ

وأما  ؛وبطبيعة احلال إن موضوع القتل غري مطروح يف التشريعات اإلسالمية

لكي نرى ما  ؛البحث فيها بالنسبة إىل سائر العقوبات والتعزيرات األخرى فال ُبدَّ من

 إذا كان التشريع اإلسالمي يبيح للسيد معاقبة عبيده مبا دون القتل أم ال؟ 

 

 إن قانون إفالطون ـ يبدو أن إفالطون قد قال هذا الشيء، وهو أمٌر :يقال

ه الطبيعي واملدني يف مان العبد من حقِّن حرللغاية ـ قد اشتمل على فقرة تتضمَّ عجيٌب

 فاحش!  الدفاع عن نفسه. وهذا ظلٌم

يف الدفاع عن نفسه.  احلّق شخٍص الطبيعي يف الدفاع يعين أن لكّل ن احلّقإ

يريد قتلك جاز لك أن تدافع  فإذا اقتحم بيتك شخٌص .حاليًا للجميع ثابٌت وهذا احلّق

ى املوت، مل تكن ضامنًا إذا ثبت أو حّت ،ٍوض املهاجم لنقص عضوإذا تعرَّ. عن نفسك

ك الطبيعي الذي يضمنه لك لدفاعك عن نفسك، فهذا حّق أن ذلك قد حصل نتيجًة
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 القانون.

 الدفاع عن نفسه، فإذا هامجه شخٌص أن هؤالء قالوا: إن العبد ال ميلك حقَّ َبْيَد

ني يف هذا َدامَل ّقى احله دفاعًا عن نفسه، كما أنه ال ميلك حّتله أن يصدَّ ال حيّق

 .هامجه إىل احملاكم ْنَم له أن يرفع الشكوى ضّد الشأن؛ فال حيّق

 عجيب!  وهذا كالٌم

 

الذي  ،مونتسكيو نفسه م وتفصيلي. فإّنيَِّق يستطرد مونتسكيو يف حبٍث ثّم

ة قلم رَّية جَبنح العبيد احلّرُيعارض ظاهرة االستعباد، خيالف ـ يف الوقت نفسه ـ م

 ًةشامل يقضي بتحرير مجيع العبيد يف العامل مرَّ من خالل إصدار قانوٍن ،واحدة

ية، مدروسة ومتأنِّ ٍةبل يقول: إن مشروع حترير العبيد جيب أن يكون وفق خّط ،واحدة

 .ر على اجملتمع، وعلى العبيد أنفسهمَرفإن التحرير املنفلت سيعود بالضَّ وإاّل

 منطقي ومتني.  وهذا كالٌم

حال  وضيعة، جعلتهم على كّل يقول مونتسكيو: حيث اعتاد العبيد على حياٍة

حال ـ خمتلفة عن  اتهم ـ على كّلينتسبون إىل الطبقة السفلى، كانت صالحّي

فناءهم  فإّن ،ركوا وشأنهم، وُتصالحيات السادة، فلو مّت حتريرهم دون ضابطٍة

 .سيكون حمتومًا

ث َدعندنا َح (8)ا ثبت باحلقائق التارخيية. ففي عملية اإلصالح الزراعيوهذا م

قد  (9)ون يف منطقتناأعيننا. فقد كان القروّي وقد شاهدنا ذلك بأمِّ ،الشيء ذاته

اعتادوا على العمل حتت إمرة اإلقطاعيني ملئات السنني، فكانوا يأمترون بأوامر 

ن، معيَّ وجيتمعون يف مكاٍن ،الباكر يف الصباح يوٍم السادة، حيث يستيقظون كّل

د هلم الذي عليهم وحيدِّ ،ليصدر هلم األوامر ؛لهميثِّ ْنينتظرون إطاللة اإلقطاعي أو َم

ن عليهم القيام به يف العمل الذي يتعيَّو ،هونمن األرض يتوجَّ بقعٍة وإىل أّي ،القيام به

 ذلك، دون أن يكون لديهم أو زراعة أو سقاية أو حصاد وما إىل من حراثٍة ،ذلك اليوم

صدور القانون القاضي بتحريرهم  أّي خيار أو استقالل من أنفسهم. ولذلك عندما متَّ

من ربقة اإلقطاع، وقامت الدولة بتقسيم األراضي عليهم، مل يدركوا ما الذي جيب 
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تلك  ْتعليهم فعله، وكيف هلم أن يأخذوا زمام املبادرة، فكانت النتيجة أن بقَي

فقامت  ،الدولة السبب الكامن وراء ذلك ْتى أدرَكي غري مستثمرة، حّتاألراض

تتوىل مهّمة توجيه عمل القرويني  ،«مصرف العمران»سة من قبيل: بتأسيس مؤسَّ

ى يكتسب املزارعون ون، حّتتًا مبا كان يقوم به اإلقطاعّيلكي تقوم مؤقَّ ؛واملزارعني

 معنى االستقالل بالتدريج. 

، ويدعو إىل العمل على د على هذه الناحية بشّدٍةسكيو يؤكِّمن هنا فإن مونت

إطالق مشروع يقضي بعتق العبيد وحتريرهم بالتدريج، مبعنى العمل على إطالق 

 .حهم عندما نستأنس منهم القدرة على إدارة أنفسهم بأنفسهمسرا

وهذا هو عني ما جاء يف القرآن الكريم يف موضوع املكاتبة، حيث يشرتط 

وأنه  ،ةته لالضطالع باملهّمثبت فيه جدارته وأهلّين ُيمعيَّ لى العبد أن يقوم بعمٍلالسيد ع

طبقًا للشروط  ،ر ذلك املالأمكنه أن يوفِّ من املال، فإْن قادر على توفري مبلٍغ

ّرًا، مبعنى أن احلصول على املال لوحده املذكورة يف منت العقد واملكاتبة، صار ُح

ة أن يكون  ذلك إدراك السيد أن العبد ميتلك صالحّيضاف إىلليس كافيًا، بل ُي

 َتُغوَن الِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْتَوالَِّذيَن َيْب﴿قال اهلل تعاىل:  .وأن يدير أموره بنفسه ،حّرًا

 . (33)النور:  ﴾ًارَخْي ِفيِهْم ُتْمَعِلْم ِإْن َفَكاِتُبوُهْم َماُنُكْمَأْي

 :ألستاذ املهندس كتريائيأسئلة ا أذكروهنا أجد من املناسب أن 

أخرى: ما هو الفرق  ـ ما هي االختالفات اجلوهرية بني احلّر والعبد، أو بعبارٍة1

  .بني احلّر والعبد؟ )ويف احلقيقة: ما هو تعريف العبودية؟(

ها حرمان العبد منها يف أكثر البلدان، واليت أقرَّ ـ ما هي احلقوق اليت مت2َّ

 ذه احلقوق يف معرض نقلنا لكالم مونتسكيو(. اإلسالم؟ )لقد ذكرنا بعض ه

من هذا السؤال  نا عن شيٍءْبـ طرق االستعباد املختلفة يف خمتلف البلدان )أَج3

 ضمن احلديث السابق، ولكن سنعيد تنظيم اإلجابة يف هذا الشأن(. 

 ـ ما هي طرق االستعباد يف اإلسالم؟ 4

)لقد حبث مونتسكيو يف  ـ ما هي شروط حترير العبيد يف خمتلف القبائل؟5

 ما(.  هذا الشأن إىل حدٍّ

وال بأس من ـ حترير العبيد وفقًا لقوانني اإلسالم. )وقد حبثنا يف هذا الشأن، 6
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 (. اإلعادة

 ـ ما هي احلالة اليت يعترب فيها الطفل املولود حديثًا من العبيد يف اإلسالم؟ 7

واملراد من ذلك  ؟والعبد ّراألحكام اإلسالمية اليت ال تساوي بني احلما هي ـ 8

 ، جيب علينا أن نبحثه الحقًا(. هاّم )سؤاٌل ةة واجلوهرّياألحكام اهلاّم

عرتاف بالعبودية من لالـ يف القرآن والروايات املعتربة ـ ـ ما هي املباني األساسية 9

؟ )ما ورد يف القرآن من ذكر للعبيد يكفي إلثبات أن نظام االسرتقاق قبل اإلسالم

 ستعباد كان قائمًا(. واال

ـ لو انتصر العرب على إسرائيل يف احلرب القائمة هل ميكن اسرتقاق 10

 األسرى من اليهود؟ 

وما هو رأي اإلسالم يف هذه املعاملة؟ ولو  ؟ـ هل ميكن اليوم شراء العبيد11

 ، أم جيب التحقيق يف سوابق العبد؟ ت هذه املعاملة أال يكون فيها إشكاٌلمتَّ

يد كانوا ُيستعبدون طبقًا لقوانني سائر املذاهب واألمم، وقد اعرتف ـ العب12

فما هي أسباب اعرتاف  .وكان يقّر شراء العبيد وبيعهم ،اإلسالم بظاهرة االستعباد

 اإلسالم بظاهرة االستعباد؟ 

 خمتصر وجامع.  ن لنا مجيع طرق حترير العبيد يف اإلسالم بشكٍلـ بي13ِّ

 

 م أن الصحيح حبسب القواعد هو أن نرى ما إذا كان اإلسالم قد أقّر ذكرُت

لشخص آخر فهذا يعين أن  امتالك شخٍص العبودية أم ال؟ فإن كان اإلسالم قد أقرَّ

عليه اإلشكاالت الالحقة، وأما إذا مل يكن  ُدِراإلسالم قد أقر االستعباد، وبذلك َت

 ها فهو إذن ال يقّر االستعباد. قد أقرَّ

 َّرأي اإلسالم. إمنا نقلنا كالم جون لوك وغريه، حيث لض حنن مل نتعر

سع ًا كانت الظروف واألحوال. وعليه ال يبقى لنا من متَّأّي ،إن االستعباد باطٌل :قالوا

 ،للحديث عن مفهوم االستعباد يف اإلسالم؛ ألنهم يقولون: إن أصل االستعباد باطٌل

دة املسألة من وجهة يع األنظمة. وهذه هي ُعْموعلى خالف األصول اإلنسانية يف مج

ألصول  ة ـ خمالٌفالنظر عن األنظمة اخلاّص نظرنا، وهي: هل أصل االستعباد ـ بغّض



 

 االجتهاد والتجديد 

 اإلنسانية أم ال؟ 

  يكمن االختالف بني املقاتل واألسري يف أن املقاتل حيمل سالحًا ويباشر

ى عن سالحه أرضًا، وختّلالقتال يف ساحة املعركة، بينما األسري هو الذي ألقى 

وهذا  .وهذا ما عليه علماء احلقوق يف العصر الراهن .القتل احلرب، وعليه ال يستحّق

 هو رأيهم بشأن اجلريح أيضًا. 

 هذا ما نذهب إليه، وهذا هو ما يقوله اإلسالم أيضًا. وقد أمر النيّب 

ال تقتلوا »ال: إذ ق ؛ب اهلاربنيبعدم اإلجهاز على اجلرحى، وعدم تعقُّ |األكرم

وي عن أمري املؤمنني . وقد ُر(10)«، وال تتبعوا موليًااألسرى، وال جتهزوا على جريٍح

د أن يستسلم جمرَّ فإّن ،أن هذه األمور ليست هي املالك الكثري من هذه األمور. إاّل

ل دلياًل على عدم جواز قتله. فلو كان وجود هًا، ال يشكِّْرى ولو ُكشخص، حّت

ى بعد نفس الدليل الذي يسمح بقتاله ابتداًء جييز قتله حّت ل خطرًا فإّناألسري يشكِّ

م نفسه اآلن أال قد سلَّ (11)استسالمه وأسره الحقًا. فلو افرتضنا أن موشي دايان

  !ًا؟ر حّقوهل يعين التسليم عن االضطرار وانعدام اخليار دلياًل على أنه قد تغيَّ !ه؟نتقتلو

 شخاص إىل تغيري عقائدهم، وإمنا تدفعهم إىل ي باألإن احلرب ال تؤّد

االستسالم، وهذا هو ما يريده اإلسالم من وراء تشريع اجلهاد، حيث أراد من ورائه 

وإلقاء السالح يتّم العمل من قبل  إجبار األعداء على االستسالم، وبعد استسالم العدّو

 اإلسالم على تغيريه بالتدريج. 

 فلو كان الذي تظاهر باالستسالم من أولئك هذا ما أقوله أنا أيضًا، نعم .

ن كال خطرًا على اجملتمع، وجى خريهم وصالحهم، بل كان بقاؤه ُيشكِّْرالذين ال ُي

القضاء عليه يعين  كانويكون مصدرًا للفتنة، و ،بني الناس ًا خيلق بلبلًةه حّيؤبقا

ى إذا الشخص ]حّت أال جيب قتل هذا ،واجتثاثها من جذورها ،القضاء على دابر الفتنة

 أصبح أسريًا[؟ 

  جيب أن يكون مستسلمًا ]حقيقة[؟ 

  .حنن نشري إىل هذا االستسالم الظاهري 

 [مطهَّري تأييدًا لكالم األستاذ]:  ،بطبيعة احلال شهد اإلسالم حاالت أسر

أو شخصني من هؤالء األسرى. بل  األكرم قد أصدر حكمًا بإعدام شخٍص ن النيّبإو
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الذي رفع راية االستسالم، قد أراد عمر أن يقتله. ولكن  ،سبة إىل أبي سفيانحتى بالن

ى يف اجملتمع بًا السائل السابق[ إىل البحث بشأن األسري؟ فحّتما الذي يدعوكم ]خماِط

وخيّل بالقوانني، وأدرك  ،ل خطرًا على اجملتمعيشكِّ ر إذا كان هناك شخٌصاملتحرِّ

 جيوز قتله أم ال؟ خطره، أال  القانون أو النيّب

 :]ما دام مل ُيباشر العمل ال جيوز قتله.  ]السائل السابق 

  .إن الذي باشر القتال ينطبق عليه أنه باشر العمل 

  :]ثّم استسلم. ]السائل السابق 

  .هذا االستسالم ال يعترب مالكًا 

 ِّ[ أبا سفيان ]مل يقتل هًا الكالم إىل السائل السابق[: هل إذا كان النيّب]موج

ه إىل يتوجَّ بعد أسره، أو مل يقتل أبا جهل بعد تلك الفتنة، هل كان هناك من إشكاٍل

 ؟ |رسول اهلل

 :]أبا سفيان.  وهلذا السبب مل يقتل النيّب ]السائل السابق 

 تعبريكم ـ قد  عقائدية. فالذي يستسلم ـ على حدِّ إن حرب اإلسالم حرٌب

يري عقيدته، ففي هذه احلالة يكون املوضوع منتفيًا. يكون استسالمه ناشئًا من تغ

ُيظهر اإلسالم  ، ال جيوز قتله أبدًا. وتارًةفإذا جاء شخص أثناء القتال، وقد أسلم حقيقًة

يف هذه  ه يكذب، وهنا خيتلف األمر، فأنَتمن أّن على يقنٍي وأنَت ،وتغيري العقيدة

واعتباره مسلمًا،  ،أساس الظاهرعلى الرغم من تكليفك بالتعامل معه على  ،احلالة

ه ر منه. هذا هو الدستور الذي خطََّذعليك يف الوقت نفسه أن تلزم جانب احليطة واحَل

)النساء:  ﴾ًاِمنَت ُمْؤالسَّاَلَم َلْس ُكُمَقى ِإَلْيَأْل َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن﴿لنا القرآن الكريم بقوله: 

 ،اهلل أشهد أن ال إله إاّل»مسلمون، وقالوا: حنن  :قالوا . فالقرآن ال جييز قتل قوٍم(94

. وهذا ينطبق على حالة أبي سفيان أيضًا. وبطبيعة احلال «وأشهد أن حممدًا رسول اهلل

، حقيقًة نه رمبا مل يكن قد اعتنق اإلسالم بعُدإ: لاألّو :كان ألبي سفيان حسابان

ن اإلسالم حيرتم إ: لثانيوا ؛ر على واقعه من خالل التظاهر باإلسالموكان يريد التستُّ

دماؤهم،  أاملؤمنون تتكاف»: |قانون الذمام واالستجارة، ويف ذلك يقول رسول اهلل

. ولقد كان العباس بن عبد (12)«سواهم ْنتهم أدناهم، وهم يٌد على َمويسعى بذمَّ

مام. كان قد آمنه وأعطاه الذِّ املطلب مسلمًا، وقبل أن يأتي بأبي سفيان إىل النيّب
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ا كان هذا السلوك من العباس خاطئًا، وكان عليه أن ال يقوم مبثل هذا ولرمب

كان قد أمر بقتل أبي  مام ألبي سفيان لو أن النيّبأنه بعد أن أعطى الذِّ ف، إاّلالتصرُّ

الذي قال:  ،قد سبق له أن قام بتشريعه! فالنيبُّ سفيان لكان عمل على نقض قانوٍن

أو  ى لو قام أدنى مسلم شأنًا بإيواء كافٍرنه حّتمبعنى أ ،«يسعى بذّمتهم أدناهم»

اس عّم مام هو شخص العّبإذا كان الذي أعطى الذِّ ،ته حمرتمةمشرك كانت ذمَّ

القول: ال أحرتم ]أي للنيّب[ مسلم، هل جيوز له  مام لشخٍص، وقد أعطى الذِّالنيّب

 يف هذه احلالة يكون قد نقض تشريعه بنفسه!  !ذمامك؟

العباس سيأخذ أبا سفيان  عرف مالبسات األمر، حيث أدرك أّنوكان عمر قد 

ن حيرتم جواره، أ لن يكون أمامه إاّل إنه آمنه وأجاره، وأن النيّب :، ويقول لهإىل النيّب

بعد ذلك من قتله واإلجهاز عليه. من هنا كان عمر يريد قطع  ن أحٌدولن يتمكَّ

أن يصل إىل رسول اهلل، فهجم عليه الطريق على حصول ذلك، بأن يقتل أبا سفيان قبل 

 ،لرسول اهلل د إركاب أبي سفيان على بغلٍةاس كان قد تعمَّإال أن العّب .،بسيفه..

لكونهما  ؛حبكم زمالة العمل ؛لينقذ صاحبه من القتل ؛مستفيدًا من حيثية النيّب

ال  جناة أبي سفيان تاجرين قريبني من بعضهما منذ عصر ما قبل اإلسالم. وعليه فإّن

 اس له. مام الذي أعطاه العّبتكون بسبب إسالمه، بل بسبب الذِّ

 َّل ر شروط احلياة للعبد، األمر الذي يشكِّيف حاالت االستعباد ال تتوف

روا العبيد، ليعيشوا حدة: حرِّمة األمم املتَّخصبة النقراض العبيد. وتقول منظَّ أرضيًة

 كما حيلو هلم. 

 ا النظام العبودي ـ وليس العبودية نفسها ـ حبيث يف املواضع اليت يكون فيه

قانون إخصاء  :ي األمر إىل انقراضهم. ومن ذلكيكون جمحفًا على العبيد قد يؤّد

وهكذا األمر  .ي حتمًا إىل انقراضهمكان هذا األمر يؤدِّحيث  ،العبيد اجملحف

انهم من مع حرم ،ة عليهمأو فرض األعمال الشاّق ،بالنسبة إىل منعهم من الزواج

ة. وأما يف املواطن اليت يتّم فيها اإلحسان للعبيد، وال يتّم فيها حرمانهم ياألطعمة الصّح

من حقوقهم الطبيعية والعادلة، جند األمر معكوسًا، حيث يعتمد األسياد بالكامل 

صاب األسياد بالغرور وجتارب يف احلياة، بينما ُي على عبيدهم، فيحصلون على مهاراٍت

ف والكسل والفساد، ثم الزوال َرعة والتَّي األمر بأبنائهم إىل الدَّويؤّد ل،والرتهُّ
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جمتمع )وال يقتصر ذلك على العبودية(.  ة إىل أّيبسنكما هو احلال بال ،واالنقراض

عة وناعم العيش، فإن نفس هذا ف، ويعيش أبناؤها وسط الدََّربالتَّ بتلى طبقٌةفعندما ُت

ض، بعكس العبيد الذين يعيشون كادحني ومنتجني، ي بهم إىل االنقرااألمر يؤّد

األمر الذي  ،وع إرادتهم، فيصبحون أكثر ذكاًء ونشاطًافتكون أدوات العمل َط

 حيث يصبح العبد سادة أسيادهم.  ،من الزمن يعكس اآلية بعد فرتٍة

، «االستعباد يف الشرق»حتت عنوان  ،وستاف لوبون(غقّيمة لـ ) هناك دراسٌة

إن من األخطاء اليت نرتكبها حنن األوروبيون أننا نساوي بني االستعباد يف : ايقول فيه

الشرق ـ مراده الشرق اإلسالمي ـ واالستعباد يف الغرب، يف حني أن هناك بني 

يذكر الكثري من الشواهد اليت وصل فيها العبيد يف  نًا شاسعًا. ثّمْوالظاهرتني َب

ى وصل البعض منهم لكبرية يف الدولة، حّتالشرق اإلسالمي إىل الكثري من املناصب ا

ضاف إىل ذلك العلماء الذين أصبح من األمراء أيضًا، ُي ْني الوزارات، وهناك َمإىل توّل

ما  كبرية. وعليه فإّن عون بفرٍصكانوا من العبيد. األمر الذي ُيثبت أنهم كانوا يتمتَّ

اد، ال إىل أصل ذكرمتوه من الفرص إمنا يعود إىل طبيعة بعض أنظمة االستعب

 االستعباد. 

 حيث رأى الظروف غري مؤاتية  يبدو أن اإلسالم مل يقّر االستعباد، ولكْن

واحدة، عمد إىل معاجلته التدرجيية،  نًا، أو القضاء عليه بضربٍةَلللتصريح مبخالفته َع

ى يأتي اليوم الذي من خالل وضع القيود اليت من شأنها قطع شرايني احلياة عليه، حّت

  .تغيب فيه ظاهرة االستعباد يف اجملتمع اإلسالمي متامًا

 يعينما ذكرمتوه من أن اإلسالم قطع أوردة احلياة على جذور االستعباد  إّن 

ومل  ،أنه كان من البداية خمالفًا ألصل االستعباد، غاية ما هنالك أنه مل يصدر قرارًا

 .تكن مؤاتيًةة؛ ألن الظروف مل يحيظر فيه الرّق ،ع قانونًاُيشرِّ

. فلو كان اإلسالم وهذه حقيقٌة .سابقًا أن األمر مل يكن كذلك قد ذكرُتو

والدليل على ذلك أن  .خمالفًا ألصل االستعباد ألعلن ذلك من البداية، وملا خشي أحدًا

وجات، حيث قيل: إن د الزَّاإلسالم قام مبا يفوق ذلك، كما قيل ذلك بالنسبة إىل تعدُّ

د يف الزوجات، ولكن حيث مل يكن باإلمكان لفًا ألصل التعدُّاإلسالم كان خما

أن الصحيح هو أن األمر مل يكن  واحدة، فقد جلأ إىل حتديده! إاّل إلغاؤه دفعًة
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كذلك. فاإلسالم مل خيالف أصل االستعباد، وإمنا خالف االستعباد مبعنى اإلبقاء على 

ى الفرد خالهلا تربية يتلّق قنطرًة الشخص عبدًا أبدًا، بل أراد توظيف االستعباد بوصفه

ر ي به إىل التحرُّاليت تؤّد ،والتكامل ر له مجيع ظروف الرقّيإسالمية صحيحة توفِّ

ليكون ممّرًا يكون فيه الفرد  ؛أخرى: إن اإلسالم قد أقّر االستعباد واالنعتاق. وبعبارٍة

ًا مسلمًا وحّرًا، وأن بوصفه شخص بعد فرتٍة عبدًا مسلوب اإلرادة، ليخرج من هذا املمّر

يدخل عبدًا كافرًا، وخيرج حّرًا مسلمًا. وهذا يعين أن اإلسالم أراد لبعض الناس أن 

حيث مل تكن  حتمًا، ال أنه كان خيالفه من األساس، ولكْن جيتازوا هذا املمّر

ع الدخول يف هذا ج يف معاجلة هذه الظاهرة، وشرَّجلأ إىل خيار التدرُّ الظروف مؤاتيًة

لو أمكن العمل منذ البداية على عدم الدخول يف هذا  از بنّية اخلروج منه، وإاّلاجمل

 ية[. إال أن األمر ليس كذلك.ام دخوله منذ البداجملاز ]حلرَّ

 

 ـ يتبع ـ
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 نظرية االجتهاد التفريعي واملقارن
 

 

 ة: التاليينقسم االجتهاد إىل األنواع 

 ة الشرعية املعتربة. ـ االجتهاد على أساس األدّل1

 ـ االجتهاد على أساس الرأي والتفكري الشخصي. 2

 ـ االجتهاد على أساس القياس واالستحسان. 3

 ـ االجتهاد على أساس املصاحل املرسلة. 4

واجلذور التارخيية لظهورها،  ،واحد من هذه األنواع يدور الكالم حول كّل

 االختالف يف اعتبار بعضها. وهلا،  واملؤسِّسومكان ظهورها، وأسباب ظهورها، 

 

 عن:  إن أقسام االجتهاد من وجهة نظر أهل السنة عبارٌة

اجملتهد فيه باستقالل  ع: وهو االجتهاد الذي يتمّتأو املطلق ـ االجتهاد املستقّل1

 الرأي يف األصول واملباني، ويف املصاديق والفروع أيضًا. 

: وهو اجتهاد الشخص الذي يدور يف أو املطلق النسيب ـ االجتهاد نصف املستقّل2

أنه ميارس االجتهاد يف تلك  ل، إاّلاألصول واملباني حول فلك اجملتهد من القسم األّو

 ارها بنفسه، وال يكون فيها تابعًا لغريه. الدائرة بأدوات وأساليب خيت

                                           



 اد والتجديداالجته

: وهو اجتهاد الشخص الذي جيتهد د أو يف املذهبـ االجتهاد التخرجيي أو املقي3َّ

يف دائرة املباني واآلراء األصولية والفقهية إلمام املذهب، ويشتغل يف شرح وتفصيل 

 ه ينزع إىل االستقالل يف الرأي أحيانًا. وترجيح أقواله، ولكّن

: وهو اجتهاد الشخص الذي يستطيع ترجيح بعض اآلراء االجتهاد يف الرتجيح ـ4

 على بعض اآلراء األخرى. 

: وهو اجتهاد اجملتهد الذي يستطيع احلصول على فتاوى ـ االجتهاد يف الفتوى5

 سبقه من اجملتهدين.  ْنَم

 

د الذي يستعمل ملعرفة األصول واملباني املعرفية : وهو االجتهاـ االجتهاد النظري1

 واالعتقادية. وهذا القسم ليس هو مورد حبثنا. 

: وهو االجتهاد الذي يستعمل ملعرفة مطابقة العمل الذي قام ـ االجتهاد العلمي2

به مع  املأتّي»ر عنه يف املصطلح العلمي مبطابقة ف مع ما أمر به، وهو ما ُيعبَّبه املكلَّ

 ف يطابق ما أمر به أم ال؟ ، وهل أن هذا العمل الذي أتى به املكلَّ«ر بهاملأمو

: االجتهاد الذي يستعمل ملعرفة الدليل واحلّجة، والذي ـ االجتهاد األصولي3

د احلصول على احلّجة والدليل على أحكام احلوادث الواقعة واألمور يهدف إىل جمرَّ

 املستحدثة. 

رفة احلكم الشرعي من طريق العناصر واملباني ـ االجتهاد الذي ُيستعمل ملع4

 األساسية لالستنباط. 

: وهو االجتهاد الذي ُيستعمل ملعرفة فروع األصول، ـ االجتهاد التفريعي واملقارن5

ومصاديق القوانني العامة، واالرتباط بني الفروع واألصول ومصاديق القوانني العامة. إن 

أو قسم كانت  دة الفروع املستحدثة من أّي نوٍعهذا النوع من االجتهاد يعمل على إعا

 ألصول األساسية، ويعمل على تطبيق القوانني العامة على مصاديقها اخلارجية. إىل ا

 

ر الزمان وشرائطه ليس له تأثري يف حتّول أحكام الشريعة يف أن تغيُّال َشكَّ 
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ى يف حتّول اخلصائص الداخلية واخلارجية ملوضوعات ر حّتب، بل إنه يؤثِّْسفَح

هلا يف دائرة وبتحوُّ .األحكام ومالكاتها يف غري املسائل واألحكام العبادية أيضًا

ل يف االجتهاد يطال التغّير األحكام الشرعية أيضًا؛ ألن هذا الزمان على أساس التحوُّ

حيث اخلصائص عن دائرة األصول حبيث ُيخرجه من  ،ر املوضوعي إىل تغيُّالتحّول يؤّد

ب على آخر من األصول الشرعية، وبالتالي سوف يرتتَّ دخله يف دائرة أصٍلالشرعية، وُي

 آخر يقوم على أساس األصل الثاني.  ذلك حكٌم

القائل بتغّير االجتهاد واالستنباط بتحّول الزمان واملكان وأحوال  وهذا القانوُن

إذعان الغالبية  ته املعتربة مورُدلالستنباط وأدّل الناس على أساس العناصر األصلية

 العظمى من فقهاء املذاهب اإلسالمية. 

 

ر واملصاحل تتغّي، باملصاحل منوطٌةاألحكام »: هـ(726مة احللي)ـ قال العاّل1

احلكم املعني مصلحة  فجاز أن يكون، فنيوختتلف باختالف املكلَّ، ر األوقاتبتغّي

 . (1)«نهى عنهيف زمان آخر فُي يف زمان فيؤمر به، ومفسدة لقوٍم لقوٍم

ر األحكام بتغّير العادات، كما يف جيوز تغيُّ»: هـ(786ـ قال الشهيد األول)2

النقود املتعاورة واألوزان املتداولة، ونفقات الزوجات واألقارب، فإنها تتبع عادة ذلك 

 . (2)«فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد الزمان الذي وقعت

وال ميكن القول بكلية »: هـ( يف هذا الشأن993ق األردبيلي)ـ قال احملّق3

، بل ختتلف األحكام باعتبار اخلصوصيات واألحوال واألزمان واألمكنة شيٍء

واالنطباق على اجلزئيات  ،وباستخراج هذه االختالفات .وهو ظاهٌر .واألشخاص

ورفع  ،شكر اهلل سعيهم ،أهل العلم والفقهاء ن الشرع الشريف، امتياُزاملأخوذة م

 . (3)«درجاتهم

ر ر األحكام بتغيُّإن تغيُّ»: ـ وقال الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء4

بتغّير املوضوعات، أو  ثم قال: إن أحكام اهلل ال تقبل التغّير، إاّل .رالزمان أمر ال ُينَك

 . (4)«أو األشخاصتغّير الزمان أو املكان 

يف مسألة بيع املوزون باملكيال باعتباره إذا  هـ(1266ـ وقال صاحب اجلواهر)5



 اد والتجديداالجته

 قوى اعتبار التعارف يف ذلك، وهو خمتلٌفل أن األفتحصَّ...»كان متعارفًا؛ إذ يقول: 

 . (5)«مكنةواأل زمنةباختالف األ

 . (6)«ل االجتهاديف حتوُّإن لعنصر الزمان واملكان تأثريًا »: ـ وقال اإلمام اخلميين6

 

لقد كانت مسألة تغّير وحتّول االجتهاد واالستنباط من العناصر االستنباطية 

ة بني فقهاء أهل السّن من خالل حتّول الزمان واملكان واألحوال والعادات مطروحًة

 ومن هؤالء:  .أيضًا

فصاًل حيث عقد يف كتابه )أعالم املوقعني(  ،هـ(751)م اجلوزيةـ ابن قي1ِّ

ر األزمنة واألمكنة واألحوال تغيري الفتاوى واختالفها حبسب تغيُّ»حتت عنوان:  مستقالًّ

 . (7)«والنيات والعوائد

حيث ينظر الشارع إىل »، إذ قال ما معناه: هـ(790ـ أبو إسحاق الشاطيب)2

من هنا ترى املنع من  .مدار املصاحل دائرًةمصاحل العباد تكون األحكام العادية 

 . (8)«كان جائزًا ما كان يف األمر مصلحٌةاألمور اليت ختلو من املصاحل، وكّل

إن األحكام »يف كتابه )اجملتهدون يف القضاء(: ـ وقال الدكتور احملمصاني 3

  .(9)«ل الزمان واملكان واألحوالل بتحوُّاليت تقوم على أساس االجتهاد تتحوَّ

إن الكثري من األحكام ختتلف »: ـ وقال حممد أمني أفندي )ابن عابدين(4

أو لفساد أهل الزمان، حبيث لو بقي  ،أو لضرورٍة ،فهر ُعْرباختالف الزمان، وبتغيُّ

احلكم األول ألّدى إىل املشقة واإلضرار بالناس، وهذا يتنافى مع قواعد الشريعة 

 . (10)«رر والفساد وبقاء العاملالقائمة على اليسر والتخفيف ودفع الض

إن األحكام الشرعية ختتلف »: ـ وقال أمحد مصطفى الزرقاء يف هذا الشأن5

 . (11)«ر املوضوعاتي إىل تغيُّباختالف الزمان؛ ألنه يؤّد

أو مصاحل  ،فر الُعْرر بتغيُّإن األحكام تتغيَّ»: ـ وقال الدكتور وهبة الزحيلي6

ر أو لتطوُّ ،فساد األخالق وضعف املوانع الدينيةأو  ،أو مراعاة الضرورة ،الناس

 . (12)«الزمان



 

 االجتهاد والتجديد 

: عبارة عن إخضاع ماهية وحقيقة أحكام الشريعة جتاه حتّول لـ الرأي األّو1

عت مبا رِّبذريعة أن األحكام الشرعية إمنا ُش ؛الزمان والشرائط واملظاهر اجلديدة

ن وشرائط وأوضاع وأحوال عرف الناس وعاداتهم يتطابق مع مقتضيات الزما

 رها. ر بتغيُّوتقاليدهم، ولذلك فإنها تتغيَّ

وقد حظي ببعض القائلني به منذ  .وقد شاع هذا الرأي بني بعض أصحاب األديان

حيث قال املعتقدون بهذا الرأي: إن األحكام  ،انتشاره يف القرن التاسع عشر للميالد

احلياة البشرية، ولذلك جيب أن  نواحيوتساهل يف مجيع  الدينية تنطوي على مرونٍة

ل الزمان ومظاهرها اجلديدة يف مجيع األبعاد االجتماعية والفنية والثقافية تتحّول بتحوُّ

 .وما إىل ذلك أيضًا

هذا يف حني أن الشريعة جيب أن تكون ميزانًا ومعيارًا للحوادث والظواهر 

 .اهر للشريعةالزمنية، وإخضاع تلك األحداث والظو

ومع ذلك مال أصحاب هذا الرأي إىل االعتقاد بأن الروح واملزاج السائد على 

اجلديدة جيب أن يكون هو احلاكم، وأن تكون األحكام الشرعية  هالزمان ومظاهر

 .هلا خاضعًة

 أخرى: إنه نوٌع عن تزيني الدين مبا ليس منه، وبعبارٍة وهذا يف واقع األمر عبارٌة

 ين من غري الطرق األصولية. من تزويق الد

أنصار هذا الرأي قد وضعوا املفاهيم األصيلة للحضارة  حال فإّن أّيوعلى 

 ،كامل والدين والشريعة وراء ظهورهم، والتزموا بالثقافة املنحّطة والفاسدة بشكٍل

يف كونها على خالف املوازين ال َشكَّ رون أمورًا ومن دون قيد أو شرط، وأخذوا يربِّ

با، والسفور، واالختالط بني النساء والرجال دون رعاية ية، من قبيل: الرِّالشرع

لعني على مباني وعندما يواجهون اعرتاضًا من قبل العلماء املطَّ. املوازين الشرعية

إمنا تريدون إعادتنا إىل الوراء، يف حني أن األحكام  :الشريعة وأهدافها يقولون

 .ر احلياة ومظاهرها احلديثةوُّالشرعية تنسجم متام االنسجام مع تط

ل الزمان وشرائطه ل الشريعة بتحوُّإن هذا الرأي يقوم على أساس القول بتحوُّ

 رون يف العامل املسيحي. ومظاهره اجلديدة، وهو ما يقول به العلماء واملفكِّ



 اد والتجديداالجته

: عبارة عن إخضاع األحداث واملظاهر اجلديدة يف احلياة على ـ الرأي الثاني2

ي وما إىل ذلك أمام ين يف الُبعد االجتماعي واالقتصادي والثقايف والفّنالشريط الزم

 .األحكام الشرعية، وذلك من خالل إعمال االجتهاد يف املصادر واملباني

ل لة بتحوُّوهذا بطبيعة احلال يف إطار االهتمام خبصائص املوضوعات املتحوِّ

 .الزمان

ل الزمان ومظاهره عية بتحوُّل األحكام الشرعلى أساس هذه الرؤية ال تتحوَّ

ل الزمان وشرائطه هو املوضوعات خبصائصها ل بتحوُّاجلديدة أبدًا، وإمنا الذي يتحوَّ

نتيجة لتحّول  ؛ل تلقائي يف األحكامالداخلية واخلارجية، ويف هذه احلالة حيدث حتوُّ

 .عًا لتحّوهلاَبأو َت ،املوضوعات

ل الزمان طبقًا للمباني االجتهاد بتحوُّ لة على أساس قانون حتوُّتقوم هذه النظرّي

 الشرعية املعتربة. 

ألن  ؛من زاوية الفقه االجتهادي اإلسالمي ّد صحيحًةَعإن هذه النظرية الثانية ُت

حتّول االجتهاد املقارن والتفريعي بسبب حدوث التحّول يف الزمان وشرائطه على أساس 

ل الزمان يف يف الشريعة؛ إذ ال تأثري لتحوُّ اًلتها املعتربة ليس حتوُّمباني الشريعة وأدّل

ر يف حتّول موضوعات األحكام، حتّوهلا، بل إن حتّول الزمان وشرائطه إمنا يؤثِّ

ضح للمجتهد بعد دراستها أثناء االستنباط ما إذا كانت املظاهر اجلديدة يف وعندها يّت

قد  ،ي يف دائرة الزمانر العلمي واالجتماعي والسياسي والثقايف والفّناحلياة، والتطّو

أم ال. فإن كان  ،اًل يف املوضوعات أو خصائصها اخلارجية أو الداخليةأحدث حتوُّ

ة من خالل االجتهاد عًا هلا على أساس األدّلَبر َتهلا فإن أحكامها سوف تتغيَّ هناك تأثرٌي

تهاد فال؛ وذلك ألن األحكام الشرعية يف مباني فقه االج التطبيقي والتفريعي، وإاّل

( تقوم على املوضوعات أو القيود والشرائط على ة النيّباإلسالمي )أي القرآن وسّن

ل هذه املوضوعات لن يكون هناك حتّول يف َطل مل َيأساس املالكات، وما دام التحوُّ

ة للحكم، فكما ال ميكن فصل مالكاتها أيضًا؛ وذلك ألن املوضوع هو مبنزلة العّل

مظاهر  ْتَرتغيَّ ى وإْنفصل احلكم عن موضوعه أيضًا، حّتاملعلول عن علته ال ميكن 

 احلياة. 

مة بني الفقه وخمتلف األحداث من خالل املنهج األصولي وكما ميكن املناَغ



 

 االجتهاد والتجديد 

ر املعتدل يف االجتهاد ميكن كذلك حّل مشكلة تطبيق الشريعة الثابتة على متغيِّ

الزمان وشرائطه  وذلك ألّنل االجتهاد أيضًا؛ الزمان وشرائطه من طريق نظرية حتوُّ

ر يف ما تؤثِّل الشريعة من موضوعها الرئيس، وإّنة هلا يف حتوُّوأحداثه اجلديدة ال مدخلّي

ل يف ل موضوعات ومالكات األحكام، ومن تداعيات ذلك حدوث التحوُّحتوُّ

 أحكامها. 

 

ة صل عليه من طريق االجتهاد على أساس األدّلإن احلكم اجلديد الذي حن

ل بفعل حتّول الزمان وتغّيره ليس حكمًا ثانويًا له؛ ألن الشرعية للموضوع املتحوِّ

يكون  :أحدهما :احلكم الثانوي إمنا هو للموضوع املشتمل على حكمني ]طوليني[

ويف حال  ،ويحتت العنوان الثان :واآلخر ؛ويف حال االختيار ،ليحتت العنوان األّو

وليس األمر كذلك يف مورد البحث؛ إذ بعد حتّول املوضوع خبصائصه  .االضطرار

ن ْيجديد، وعليه يكون هناك يف الَب الداخلية أو اخلارجية حنصل على موضوٍع

يعود إىل ما بعد التحّول، مع بيان  :الثانيو ؛يعود إىل ما قبل التحّول :لاألّوموضوعان: 

ل هذا التحوُّ يف حتّول املوضوع أو خصائصه، وإّن ئطه له تأثرٌيأن حتّول الزمان وشرا

ل موضوعه. وعليه يكون احلكم الثاني بسبب حتوُّ ؛اًل يف احلكم أيضًايستتبع حتوُّ

ل، وبذلك يكون هناك حكمان ملوضوعني، وليس للموضوع الثاني دون املوضوع األّو

 واحد.  حكمان ملوضوٍع

بفعل تغّير وحتّول موضوعه ال ينايف املضمون  وإن تغّير وحتّول احلكم ،هذا

؛ فلو كان «إىل يوم القيامة إىل يوم القيامة، وحرامه حراٌم حالٌل حالل حممٍد»القائل: 

ر ذات املوضوع بنفس اخلصوصيات يف ، وتكرَّمبا له من اخلصوصيات حكٌم ملوضوٍع

ألن هذا ينايف  ؛ليًاآخر بوصفه حكمًا أّو آخر، ال ميكن القول حبصول حكٍم زمٍن

. «إىل يوم القيامة إىل يوم القيامة، وحرامه حراٌم حالل حممد حالٌل»املضمون القائل: 

ر مالك ر ذلك املوضوع على مستوى خصائصه الداخلية أو اخلارجية، أو تغيُّوأما إذا تغيَّ

ويف هذه احلالة هذا احلكم  ،هذا التغيري سيستتبع تغّير احلكم أيضًا حكمه، فإّن

جديد،  جديد ملوضوٍع ؛ ألنه حكٌم«...حالل حممد» :اني ال يكون منافيًا لعبارةالث



 اد والتجديداالجته

 .وليس حكمًا جديدًا للموضوع األول، وعلى خالف حكمه

وحكمان  ،نوعليه يكون لدينا يف احلقيقة والواقع موضوعان مستقاّل

ليًا بالنسبة إىل حكم من هذين احلكمني حكمًا أّو ن هلما، ويكون كّلمستقاّل

 ضوعه. مو

الشريعة  ر يف حتّول الشريعة ـ ألّنكان ال يؤثِّ أرى أن حتّول الزمان وشرائطه وإْن

ل ظرفًا هلا، وليس الزمان ميثِّ ثابت على الدوام، وإّن بالنسبة إىل موضوعاتها أمٌر

ر يف الشريعة حلصول التغّير يف املوضوع، ولذلك ى يكون هناك تغيُّحّت ،موضوعًا هلا

عت األحكام على أن الشريعة قد شرَّ إاّل ،ر الزمان أبدًا ـر بتغيُّ تتغيَّفإن الشريعة ال

يف حتّوهلا أو خصائصها الداخلية  املوضوعات طبقًا للمالكات، وحتّول الزمان له تأثرٌي

ر املوضوعات وكذلك يف حتّول العالقات االجتماعية. إذن يف موارد تأثُّ ،واخلارجية

آخر على أساس الدليل الشرعي؛  غّيرها، ويكون هناك حكٌمعًا لتَبر أحكامها َتتتغيَّ

 .ض دون معروضهَر، كما ال إمكان لوجود الَعٍةإذ ال إمكان لوجود املعلول دون عّل

مثل  ،رين من القول بأن الشريعة وقوانينهاوعليه فإن ما يذهب إليه بعض املنظِّ

ر وأن تواكب التطوُّجيب أن تتغّير بتغّير الزمان،  ،سائر الظواهر االجتماعية

للصواب؛ إذ ال وجود لتغّير الشريعة بتحّول  واالكتشافات العلمية اجلديدة، جمانٌب

ى ذلك الزمان وحوادثه، بل التغّير والتحّول يف االجتهاد بتغّير األحداث واألزمنة ـ إذا أّد

حّول يف بل إن التغّير والت ،إىل حتّول املوضوعات أو اخلصائص الداخلية أو اخلارجية ـ

حيث  ،ة الشرعيةاالجتهاد بتحّول أحداث الزمان إمنا هو على أساس املباني واألدّل

 ل. آخر على املوضوع املتحوِّ ب حكٌميرتتَّ

 

 ،معاصرة إىل األحداث ومشاكل اجملتمع نا على الفقه االستنباطي نظرًةْيلو ألَق

 ها: ومنأنه يعاني الكثري من اآلفات، ونقاط الضعف، سنعرتف ب ،وأنواع اخلأل

 ل وحاجاته. ـ عدم إدراك اجملتمع املتحو1ِّ

 عام ـ على العناصر األصلية لالستنباط.  ـ عدم قيام االستنباط ـ بشكٍل2

ـ عدم وجود منهج وأسلوب اجتهادي جديد يف مواجهة الظواهر واألمور 3



 

 االجتهاد والتجديد 

 مشاكل اجملتمع.  حلّل ل آليًةاملستحدثة واجلديدة يف احلياة، واليت متثِّ

 ـ رعاية املصاحل الشخصية يف مقام بيان األحكام. 4

 باع العوام. ـ السطحية واّت5

 صية واملوضوعات. ـ ضعف البنية التخص6ُّ

ال ميكن لنا أن ور يف بنية املوضوعات. ـ عدم معرفة العلوم العصرية اليت تؤث7ِّ

ومعرفة مبجوع علوم عصره، كان  يًا وإدراكًاْعننكر أن الفقيه كلما كان أكثر َو

 أقدر على اإلجابة عن األسئلة املعروضة عليه. 

 واألفكار االجتماعية اجملانبة للصواب.  ،ـ العناصر الذهنية اخلاطئة8

ت ال ُبدَّ من التنبيه إىل أن اجملتهد جيب عليه أن جييب عن املسائل اليت أدَّ

احلياة. وحنن يف هذا الشأن نذهب  احلكومة اإلسالمية إىل ظهورها يف خمتلف أبعاد

على اإلجابة عن املسائل من خالل االجتهاد  ـ بأن اجملتهد قادٌر إىل االعتقاد ـ من جهٍة

 نا يف الوقت نفسه ـ ومن جهٍةاملعاصر على أساس العناصر األصلية لالستنباط، ولكنَّ

ال سيَّما و ،ستنباطيةأخرى ـ نعتقد أنه مع وجود اآلفات واملوانع املذكورة يف الدائرة اال

 ن أبدًا من اإلجابة عنها. من خالل االجتهاد املصطلح، لن يتمكَّ

يدفع بالفقه االجتهادي لكي يواكب  ،واسع وموثوق إذن فاالجتهاد طريٌق

أو دين أو مّلة  مذهٍب الزمان واملظاهر اجلديدة وعالقات الناس يف العامل من أيِّ

هدي اجملتهد إىل أعماق أّنه ير. كما كري والتدبُّكانوا، مقرونًا بالقدرة على التف

ء مجيع ْلاملشاكل، وَم والتفكري يف دقائق األحكام اإلسالمية حلّل ،املعارف اإلهلية

مفيد وناجع  أنواع اخلأل، وإزالة مواطن الضعف والنقص فيها. وعليه فاالجتهاد طريٌق

 .ةَعوهو يف غاية السَّ ،للغاية

 .كيف يسلكه السالكونال ُبدَّ أن نرى  ولكْن

إن الذي نعلمه على حنو اليقني هو أن طريق االجتهاد واالستنباط مل يسلك على 

 على طول التاريخ.  ،وبالشكل املطلوب ،واحد نسٍق

من التاريخ كان أتباعه يكتفون بظاهر النصوص، دون أن يقوموا  ففي حقبٍة

ود إىل عدم استشعار احلاجة إىل وبطبيعة احلال إمنا كان هذا يع .أو تطبيق فيه بتفريٍع

 .لعدم وجود املظاهر واحلوادث اجلديدة يف اجملتمع ؛ذلك
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التفريع  أخرى مل يتّم االكتفاء واالقتصار على ظواهر النصوص، ومّت ويف حقبٍة

 .أن هذا مل يستمّر والتطبيق فيها، إاّل

ط ـ برتاث من الفرتات عمد أتباعه إىل االكتفاء ـ يف مقام االستنبا ويف فرتٍة

ووضع أصل االجتهاد جانبًا. ويف هذا العصر مل يتّم إبداء الرأي بشأن  ،منياملتقدِّ

ى بعد التحّول احلاصل يف خصائص موضوعات األحكام اليت حّت ،منيمعطيات املتقدِّ

 .تتحّول بتحّول الزمان

البعض اآلخر بها، بل اكتفى مبعطياته اليت حصل  آخر مل يكتِف ويف عصٍر

 مني، ولكْنى إذا كانت على خالف رأي املتقدِّحّت ،مصادر وأصول املعرفةمن عليها 

كاملة لفروع أصول األحكام ومصاديق القوانني العامة،  دون أن تكون هناك دراسٌة

 بينها يف مقام االستنباط. فيما واالرتباط 

نها، ت دراسة فروع األصول واملصاديق العامة واالرتباط فيما بيما متَّ ويف فرتٍة

دون دراسة أبعاد القضايا واخلصائص الداخلية واخلارجية للموضوعات اليت  ولكْن

 .تتحّول يف دائرة الزمن، ونتيجة هلذا التحّول جيب أن تتحّول أحكامها أيضًا

من خالل دراسة فروع األصول ومصاديق القوانني العامة  ،آخر ويف زمٍن

دراسة خصائص املوضوعات،  واالرتباط القائم فيما بينها، وكذلك من خالل

 واستخراج أحكامها من خالل االجتهاد من طريق املصادر الشرعية املعتربة. 

وقد التزم صاحب ذلك  .لقد ظهرت هذه الطريقة االجتهادية يف هذا العصر

رة يف حتّول القانون بتحّول األحكام بإزاء حتّول الزمان واملكان واألحوال ـ املؤثِّ

 ة الشرعية. الداخلية للموضوعات ـ على أساس املصادر واألدّلاخلصائص اخلارجية و

أعتقد أننا من دون توظيف االجتهاد بهذه الطريقة اجلديدة يف املباني الشرعية 

مني، ال نستطيع اإلجابة أبدًا عن املعتربة، واالكتفاء باألساليب االجتهادية للمتقدِّ

 ثة يف اجملتمع. َداحلوادث الواقعة واملستْح

إذ من دون  ؛واسع أن نشهد هذه الطريقة االجتهادية على نطاٍق يف أمٌل ناوكلُّ

 ب على املشاكل الراهنة. هذه الطريقة ال ميكن التغلُّ

ساع اجملتمع لكيفية منّو واّت فإن هذا النقص االجتهادي معلوٌل حاٍل أّيوعلى 

عة واملوضوعات اإلسالمي، ورؤية وتفكري الفقهاء واجملتهدين، وظهور احلوادث الواق
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 وحاجة اجملتمع وشرائطه.  ،املستحدثة

عندما يظهر موضوع وشرائط مستحدثة يف حياة الفرد أو اجملتمعات، ويقع 

ون إىل بيان موردًا البتالء الفرد أو اجملتمع، كان القائمون على الفقه االجتهادي يضطّر

إىل اجلهود واملساعي  إن املبادرة .ومعرفة األحكام اإلسالمية املرتبطة بذلك املوضوع

التأخري يف  أّن ما، إاّل إىل حدٍّ طبيعّي أمٌر ،بعد الشعور باحلاجة إىل ذلك ،االجتهادية

مل يكن  ،ورفع احلاجة من طريق املصادر اإلسالمية وبعض املوارد ،مقام اجلواب

 هذا قد خلق بعض املشاكل للمسلمني.  صحيحًا؛ ألّن

ر مجيع أبعاد احلياة، ال ُبدَّ ، وقد طال التغيٌُّمحيث النظام اإلسالمي قائ ،واليوم

من اإلجابة عن احلوادث والعالقات بني الناس يف العامل من طريق االجتهاد على أساس 

 د يف هذا اجملال. ْهل اجُلْذاملصادر الشرعية املعتربة، وجيب عدم التقصري يف َب

خالل األسلوب دير بالذكر أن االجتهاد ـ يف العصر الراهن ـ من ومن اجل

اجلديد الذي يتحّول بتحّول الزمان واملكان واألحوال والعرف على أساس املصادر 

حمكمة ومنيعة لنظرية احلكومة اإلسالمية على أساس  ل دعامًةالشرعية املعتربة ميثِّ

ويف مجيع اجملاالت. وعليه فإن  ،ًا كان نوعهاأّي ،حوادث الزمان مقابلتها، يف أدّل

اليت ميكن  ،مبا تشتمل عليه من املناهج احلديثة ،سيلة احليويةجتاهل هذه الو

حمّركة للفقه والفقاهة، واالكتفاء باألساليب القدمية يف مقام  ًةاعتبارها آلّي

نا ـ إىل الركود واجلمود يف الفقه، ْرم أن أَشي ـ كما تقدَّاستنباط األحكام، سيؤّد

 كن تداركها يف النظام اإلسالمي. ال مي ،علمية وعملية وعليه ستكون هناك خسارٌة

حتمّية ملقاومة  خبارية، هو نتيجٌةوالعودة إىل ظالم األ ،إن السري القهقرائي

 اجتهاد الفقهاء اجلامعني للشرائط. 

إن عدم تطبيق االجتهاد يف العناصر األصلية لالستنباط يف مواجهة احلوادث 

سبة إىل الشريعة على نتائج واملظاهر املستحدثة واجلديدة يف احلياة ينطوي بالن

كارثية؛ ألن توظيف االجتهاد يف املصادر يف حال رعاية موازينه وشرائطه املذكورة 

رة يف مجيع أبعادها )الفردية يعين العمل على أصل مواكبة الفقه حلوادث احلياة املتطوِّ

 يتّم وإذا مل ،واحلقوقية واجلزائية والقضائية واالقتصادية واالجتماعية واحلكومية(

ة يف مواجهتها العمل باالجتهاد مبا يشتمل عليه من الشرائط واملوازين على أساس األدّل
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ي ذلك إىل مجود وركود التفكري الفقهي والفكر االجتهادي يف إطار العناصر سيؤّد

د صور االستنباطية املطابقة لشرائط زمن صدورها، وتغدو أحكام املوضوعات جمرَّ

روح، وسوف ال تواكب املوضوعات املتحّولة من حيث منطية باهتة وفاقدة لل

عن مقتضيات الزمان وشرائطه، بل  ًةاخلصائص الداخلية أو اخلارجية، وتصبح أجنبّي

رة، وسوف نرى عدم التناغم ستعّم الفوضى وعدم االنسجام مجيع أبعاد احلياة املتطوِّ

 وحوادث اجملتمع. األصلية لالستنباط وبني شرائط الزمان  بني العناصر واملواّد

ع من دائرة الفقه االجتهادي يف النظام اإلسالمي يف إن االجتهاد الذي يوسِّ

خمتلف أبعاد احلياة هو االجتهاد التفريعي والتطبيقي، حيث يتّم من هذا الطريق عودة 

خمتلف الفروع اجلديدة إىل األصول األساسية، ويتّم تطبيق القوانني العامة على 

 .ية على أساس عناصر االستنباط األصليةمصاديقها اخلارج

جديد إىل  كي ال تتّم إعادة فرٍع ؛زمان مسؤول عن رعايتها واجملتهد يف كّل

 .غري أصله، وال يتّم تطبيق قانون على غري مصداقه

وظهور املسائل  ،وبعد قيام النظام اإلسالمي ،ولكن جيب اإلقرار حاليًا

أبعاد اجملتمع )الفردية واالجتماعية واالقتصادية والتحّول العظيم يف خمتلف  ،املتنّوعة

واحلقوقية والقضائية واجلزائية والثقافية والفنية والسياسية والعالقات الدولية(، 

أن جييب  جمتهٍد ال ميكن أليِّأّنه ر األرضية التنفيذية والعملية للفقه االجتهادي، وتوفُّ

ومن خالل  ،مةاخلصائص املتقدِّر على عن خمتلف حوادث اجملتمع من دون أن يتوفَّ

وال ميكنه تعميم  .د توظيف االجتهاد التفريعي والتطبيقي يف مباني وأسس املعرفةجمرَّ

نشاطه الفقهي، وحتريره من طوقه الراهن، وإدخاله يف آفاقه اجلديدة، وبذلك يعمل 

رة على على توسيع الشريعة لتواكب سعة احلياة اإلنسانية املتطّورة والنامية واملتغّي

 وحتقيقه يف مجيع األبعاد.  ،ةأساس األدّل

رها اليوم يف املسؤول يف احلقل أما اخلصائص والشرائط اليت جيب توفُّ

 : فهي االجتهادي واالستنباطي

 ـ الرؤية الواسعة والعلم بالسياسات اليت يتّم توظيفها يف هذا العصر يف العامل. 1

 ـ معرفة اجملتمع وحاجاته. 2

معرفة موضوعات األحكام وخصائصه الداخلية واخلارجية، سواء ـ دراسة و3



 

 االجتهاد والتجديد 

 صني يف خمتلف الفروع. أو من طريق املتخصِّ (على املستوى الشخصي)من قبله 

ـ االستنباط على أساس املباني املعتربة والعناصر األصلية يف االستنباط، وليس 4

س الشهرة اليت ال تقوم أو على أسا ،مجاعات املنقولةأو اإل ،على أساس أخبار اآلحاد

 . على أساٍس

 نصوص االستنباطية. لب التأويالت السطحية لـ جتن5ُّ

ـ تعميم ذلك على خمتلف اجملاالت واحلقول الفردية واالجتماعية والسياسية 6

 والقضائية واحلقوقية والثقافية والطبية والفنية. 

 ، ويف مرحلة اإلفتاء. ر االجتهاد يف احلقل االستنباطي يف مرحلة التنظريـ توف7ُّ

بنفسه أو من  د موضوعات األحكام، سواٌءف على العلوم اليت حتدِّـ التعر8ُّ

 صني يف تلك العلوم. خالل اعتماده على املتخصِّ

 ـ إدراك عاملية الشريعة ورسالتها اخلطرية يف مواجهة حوادث العصر. 9

 . نيخاّص ومكاٍن زماٍنع بالرؤية اإلسالمية الواسعة وغري احملدودة بـ التمت10ُّ

ـ اإلدراك املعريف العميق للعناصر البنيوية للشريعة، وإمكان عرض األفهام 11

ق اخلارجي، حبيث هلا على أساس الرؤية الواقعية للزمان والتحقُّ والفهم اخلاّص

 ميكن املواءمة بينها وبني ظروف وراهن اجملتمع. 

العناصر األصلية لالستنباط القائم ـ إدراك الطبيعة العاّمة للشريعة من خالل 12

ف إميان الناس، ِعد منها ُيْضفح والسهولة؛ ألن إظهار اجلانب الصلب واملتشدِّعلى الصَّ

 وجيعله ممجوجًا من قبل جيل الشباب. 

مني أو العوامل الذهنية واخلارجية؛ ألنها ات املتقدِّر بآراء ونظرّيـ عدم التأث13ُّ

 .ته األصيلةري، وجتعل االجتهاد منسلخًا عن ماهّيي إىل تغيري مساره الفكتؤّد

ة لة باعتماد اجملتهد على كتاب اهلل وسّناملتمثِّ ،ته األصيلةفاالجتهاد يشتمل على ماهّي

 رسول اهلل، ال غريهما. 

هذه األمور تعيق  ام، واجلمود على الظاهر، فإّنر بالعوـ االبتعاد عن التأث14ُّ

 جدوائية االستنباط. 

 درة الكاملة على إدراك مجيع أبعاد اجملتمع وحاجاته. ـ الق15

قة من دائرة االستنباط، واليت أحصى علماء احلديث َلـ إخراج الروايات املخَت16
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 منها.  ًاوالرجال ما يزيد على اخلمسني ألف

 ـ رعاية خصائص املنهج االجتهادي اجلديد يف مقام االستنباط. 17

 

وقسم كانت )سواء يف ذلك التبليغية والتدريسية  نوٍع إن الظواهر من أيِّ

ل الزمان ل بتحوُّالزمان، حيث ال تتحوَّ مدىيف  كانت ثابتًة والتعليمية وغري ذلك( وإْن

 .ل الزمان وشرائطهل بتحوُّوظروفه وشرائطه، إال أن مناهجها تتحوَّ

ن ال ُبدَّ من اختيار املناهج من تلك الظواهر. إذ وظاهرة االجتهاد واحدٌة

واألساليب اجلديدة واحليوية والناجعة واملنسجمة مع الظروف االجتماعية واحلوادث 

 .دة على أساس املباني واألسس الشرعيةاملتجدِّ

إىل أن  بها حول مراحل االجتهاد ومصادره توّصلُت ومن خالل الدراسة اليت قمُت

 .عة وخمتلفةالتاريخ مناهج متنوِّ االجتهاد والفقاهة كان هلما على طول

ألننا إذا قصرنا النظر على املنهج  ؛نا منها يف أحباثنا املنهج الثامنْروقد اخَت

املصطلح والسائد لن نستطيع اإلجابة عن ركام املسائل املستحدثة يف احلياة الفردية 

اخلأل  ب على مواطناملشاكل والتغلُّ واالجتماعية واحلكومية، كما لن نستطيع حّل

 واخللل. 

 عن:  إن خصائص املنهج االجتهادي اجلديد عبارٌة

ـ وجوده يف الدائرة االستنباطية على أساس املباني املعتربة والعناصر األصلية 1

 لالستنباط. 

ـ إعادة النظر يف األدلة واملباني االستنباطية، وكذلك دراسة ظروف وشرائط 2

 ة. كم من األدّلبني قبل استنباط احلعصر الصدور واملخاَط

ـ دراسة كامل أبعاد القضايا، وتقييمها على أساس احلقائق الزمنية 3

 واحلقائق اخلارجية وخصائصها.  ،وشرائطها

ـ دراسة اخلصائص الداخلية واخلارجية ملوضوعات األحكام اليت يكون 4

ه إىل وهذا يؤّدي بدور .هلاودور واضح وملحوظ يف حتوُّ لتحّول الزمان وشرائطه تأثرٌي

وحكم  ،شرعّي شرعي، ليدخل يف دائرة أصٍل خروج املوضوع وحكمه عن دائرة أصٍل
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 آخر. 

ـ دراسة مالكات أحكام املوضوعات يف غري املسائل العبادية )االجتماعية 5

واحلكومية( من طريق العقل؛ إذ ميكن من خالله احلصول على مالكات األحكام 

، ولكن ر مل يتّم التصريح حبكمه يف النّصآخ يف بعض املوارد، وتسريته إىل مورٍد

 يفهم فيه املالك الذي حصلنا عليه. 

ـ رعاية مقتضى أحوال اجملتمعات والعصور وشرائط األمكنة يف مقام تطبيق 6

وإجراء األحكام؛ إذ من دون ذلك هناك ـ يف حال عدم رعاية هذا األمر يف مقام إجراء 

 مؤسفة على اجملتمع.  ٌتب عليه تداعيااحلكم ـ احتمال أن يرتتَّ

ة املعتربة(، ـ رعاية املوازين األصولية املعتدلة )القائمة على املصادر واألدّل7

ية( واألصول االحتياطية فة )القائمة على املصادر القطعية والظّنب األصول املتطرِّوجتنُّ

الفقه ض على طول التاريخ إىل تعرُّ ْتهذه األمور قد أدَّ خباري؛ ألّنواألسلوب األ

يف هذا اخلصوص إىل ذكر بعض  ُتْضاالجتهادي ألسوأ األضرار واملخاطر. وقد تعرَّ

 . (13)(ةاملسائل يف كتاب لي حتت عنوان: )مصادر االجتهاد واملناهج العاّم

 عاّمة عرب الشريط الزمين، وهي:  ت الدائرة االستنباطية أربع نظرياٍتلقد شهَد

تباع هذه النظرية ـ يف مقام االستنباط ـ : حيث يكتفي أخباريةـ النظرية األ1

بظواهر النصوص وعناوينها، مبعزل عن الضوابط العقلية. وقد ذهب بعض هؤالء إىل 

 على الدين.  ، وذهب آخرون منهم إىل القول بأنه مؤامرٌةاالعتقاد بأن االجتهاد بدعٌة

أبدًا  : إن القائلني بهذه النظرية مل يكتفواـ النظرية األصولية املعتدلة2

للعقل  ٍرْوباالعتماد على ظاهر النصوص وعناوينها يف مقام االستنباط، وقالوا بوجود َد

إذ يعتقدون أن الفقه إذا مل يعمل على توظيف االجتهاد يف مصادره لن  ؛يف االستنباط

ل يكون بإمكانه التماهي مع الشرائط والظروف الزمنية، وإن االجتهاد الذي ميثِّ

كة إلجياد التناغم بني الفقه وأحداث ل القّوة احملرِّب الفقه ُيمثِّيف ُصْل رةالعني املتفجِّ

 رة. دة واملتغيِّاحلياة املتجدِّ

: إن أصحاب هذه النظرية ـ كما هو احلال فةـ النظرية األصولية املتطر3ِّ

نهم أ بالنسبة إىل القائلني بالنظرية األصولية املعتدلة ـ إمنا هم يف مقام االستنباط، إاّل

اجتهاد هؤالء إمنا هو على أساس  يقولون بالتعميم يف مصادر االجتهاد فقط. وإّن
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 .وعلى أساس القياس واالستحسان ،ة رسولهكتاب اهلل وسنَّ

 من وجهة نظرنا.  ناهضٍة وهذه النظرية غرُي

: إن أصحاب هذه النظرية ينتهجون يف مقام ـ النظرية األصولية االحتياطية4

هم يف مقام العمل والفتوى قائلني بالنظرية األصولية املعتدلة، ولكنَّالتنظري منهج ال

 .خباري يف مقام االستنباطينتهجون املسلك األ

 وهذه النظرية غري صحيحة من وجهة نظرنا. 

ورد التأكيد يف املباني اإلسالمية كثريًا على ضرورة أن يكون اجملتهدون على 

ر هذه الظروف والشرائط م، حيث تتغيَّومعرفة ودراية بظروف وشرائط عصره علٍم

ر يف اخلصائص الداخلية واخلارجية ل وتغيُّي إىل حتوُّهلا يؤّدل، وإن حتوُّوتتحوَّ

ملوضوعات األحكام. من هنا عليهم االهتمام يف مقام االستنباط بالزمان وشرائطه 

 القائم على املواءمة بني ،من بلوغ اهلدف األصيل انوأكرب، كي يتمكَّ بشكٍل

األصول والتشريع وبني شرائط الزمان واحلوادث االجتماعية اجلديدة ومظاهر احلياة 

 عة. املتنوِّ

. بل (14)«العامل بزمانه ال تهجم عليه اللوابس»أنه قال:  ×وي عن اإلمام الصادقُر

مبقتضى بعض الروايات ميكن القول: إن رسالة اجملتهدين ال تكمن يف معرفتهم 

ب إذ ترتتَّ ؛عوا كيف ستكون األمور يف املستقبل أيضًااسب أن يتوقَّبزمانهم، بل من املن

 : التاليةعلى ذلك النتائج 

وتشري إىل هذه احلقيقة الرواية  .ـ االستعداد لإلجابة عن حوادث املستقبل1

. (15)«عرف األيام مل يغفل عن االستعداد ْنَم»، واليت يقول فيها: ×املأثورة عن املعصوم

اجملتهد أن يكون سابقًا لعصره، ليكون أقدر على اإلجابة عن  من هنا جيب على

 مسائل عصره وزمانه. 

اإلشارة  ْتب عند مواجهة احلوادث والوقائع من األمور اليت متَّـ إن عدم التعج2ُّ

ب من مل يتعجَّ ْنأعرف الناس بالزمان َم»إذ يقول:  ؛×إليها يف كالم اإلمام املعصوم

 من خالل العلم بشرائط الزمان وحوادثه.  ن إاّلوهذا ال يكو .(16)«أحداثه

ال تقسروا أوالدكم »إذ يقول:  ؛×ـ وهكذا األمر بالنسبة إىل نصيحة اإلمام3

إىل ما حنن فيه  ، فإنها ناظرٌة(17)«فإنهم خملوقون لزمان غري زمانكم ؛على آدابكم
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 أيضًا. 

ل رعية بتحوُّل االجتهاد على أساس األدلة الشوقبل استعراض مناذج عن حتوُّ

 يف هذا الشأن.  |من املناسب أن نستعرض منهج رسول اهلل الزمان والشرائط

رًا للزمان وشرائطه، وكان ُيراعي الظروف ْويرى َد |فقد كان رسول اهلل

 كامل. فقد ورد يف املصادر التارخيية أن النيّب الزمنية يف تعاليمه وسريته بشكٍل

 ،صنمًا 360لكعبة يف املسجد احلرام، وفيه األكرم قبل اهلجرة كان يطوف حول ا

ما  ْنال على املستوى العملي وال على املستوى القولي، ولك ،دون أن يتعّرض هلا بشيٍء

ل ما قام به هو حتطيم هذه ى كان أّوة حّترت الظروف لصاحله بعد فتح مّكتغيَّ ْنإ

 األصنام. 

إن حممدًا  :ُيقال ي أكره أنلوال أّن»أنه قال:  |وي عن رسول اهللكما ُر

. وعليه ال ُبدَّ من (18)«كثري أعناق قوٍم ه قتلهم لضربُتى إذا ظفر بعدوِّحّت استعان بقوٍم

كان يقصد بعض األشخاص الذين كانوا ُيساعدونه، ويف الوقت نفسه  العلم أن النيّب

ة إلقام الظروف والشرائط الزمنية مناسبًة النيّب ْدون القتل، ومع ذلك مل جِييستحّق

احلدود عليهم. وعليه ُيستفاد من هذا احلديث ضرورة االلتفات إىل الشرائط الزمنية 

اخلاصة يف إقامة احلدود؛ ألن الغرض من إجراء احلدود هو احلفاظ على سالمة 

 صاة. اجملتمع، دون االنتقام من املفسدين والُع

 

وكان يتّم التمّسك  .ن حتديد النسل يف العصور السابقة حمظورًالقد كا

ولو  ،ي أباهي بكم األمم يوم القيامةتناكحوا تناسلوا تكاثروا؛ فإّن»بالرواية القائلة: 

 ؛(20)«بكم األمم غدًا يف القيامة ٌرفإني مكاِث ؛جواتزوَّ»والرواية القائلة:  ؛(19)«طْقبالسِّ

إذ مل يكن عدد السكان يف  (؛6)اإلسراء:  ﴾َواٍل َوَبِننَيِبَأْم اُكْمَنَدْدَوَأْم﴿وقوله تعاىل: 

واألزمة يف توفري اخلدمات  ،تلك احلقبة قد بلغ ما عليه اآلن من تراكم اجملتمع

واإلمكانات وتلبية حاجات اجملتمع. أما اليوم فحيث ال تستطيع الدولة توفري 

الرتبوية جلميع املواطنني، أو ال يكون اإلمكانات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية و
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حجم النمّو االقتصادي والصناعي واالجتماعي قادرًا على استيعاب التكاثر 

ر عن حتديد النسل، والعمل على تقنينه، ولكن ال من ْظالالحمدود، ميكن رفع احَل

 طريق إسقاط اجلنني بطبيعة احلال. 

 

األمور املطروحة بشأن مصاحل اجملتمع وعاّمة الناس،  إن مسألة االحتكار من

ل يف عناصر استنباط هذه املسألة. إن وميكن الوقوف على هذه احلقيقة بأدنى تأمُّ

 ؛مقتضى النّص والدليل مشروعية االحتكار يف غري املوارد األربعة، وهي: )احلنطة

موردًا  ن املذكورة يف النّصكان غري هذه العناوي ى وإْنحّت ،والزبيب( ؛والتمر ؛والشعري

أن هذا الكالم ال ميكن استيعابه يف الوقت الراهن؛ إذ بغّض النظر  إاّل .حلاجة الناس

ة لالستنباط اليت تثبت عدم مشروعية ذلك يف غري هذه عن اجلمع بني العناصر اخلاّص

ع، ة اجملتمالعناوين ميكن القول: إن مالك تشريع حرمة االحتكار يراعي مصاحل عاّم

د مالك وانتشال الناس من الضائقة االقتصادية عند اشتداد األزمات، فليس األمر جمرَّ

 .فْردي ِصتعبُّ

كامل؛ وذلك  بشكٍل واضٌح ×وهذا االستظهار والفهم من كالم اإلمام علّي

ضمن أمره مبنع االحتكار، يصفه و ،ألن اإلمام يف عهده إىل مالك األشرت النخعي

. فاإلمام يرى يف هذا الكالم أن (21)«على الوالة العاّمة، وعيٌب ةوذلك مضرَّ»بالقول: 

 .ومضّر بأحواهلم ،ةملصاحل العاّم االحتكار خمالٌف

ى وإن مل ـ حّت شيٍء وعليه ميكن للحاكم اإلسالمي إذا رأى يف احتكار أّي

ورآه  ،حبال عاّمة الناس ًةيكن من هذه األمور األربعة املذكورة يف النّص ـ مضرَّ

 الفًا ملصاحلهم، أن جيري عليه حكم االحتكار. خم

وابن محزة يف  ؛من أمثال: الشيخ الطوسي ،ومن هنا جند بعض الفقهاء الكبار

 .كتاب الوسيلة، ُيضيف أشياء أخرى إىل هذه املوارد األربعة الواردة يف النّص

 .دًا لنظريتناوميكن اعتبار ذلك مؤيِّ

قتصادية لعصر صدور الروايات ميكن لنا فمن خالل دراسة األوضاع املالية واال

الوصول إىل مالك وسبب االختالف، والقول بأن املوارد املذكورة يف الروايات إمنا 
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األئمة  كان باعتبارها من البضائع اليت يعتمد عليها الناس يف معاشهم، وإّن

 ها. في ٍةر نظرًا حلاجة الناس إليها، ال خلصوصّيْكوها بالذِّإمنا خصُّ ^األطهار

 

أن  شخٍص ميكن لكّل (22)«أحيا أرضًا مواتًا فهي له ْنَم»طبقًا للرواية القائلة: 

ى امتالكه هلا إىل أّد ميتلك من األراضي املوات ما شاء له أن ميتلك إذا أحياها، وإْن

إطالق ك بة الناس. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل ميكن التمسُّّمعا إجحاف حبّق

مطلق ودون قيد أو  هذا احلديث للقول جبواز إحياء وامتالك األراضي املوات بشكٍل

ر منط العالقات االجتماعية ومع تغيُّ ،شرط، واحلال أننا يف ظّل الظروف الراهنة

مالية كبرية  عون بإمكاناٍتواالقتصادية يف اجملتمع، نشهد عددًا من األشخاص يتمتَّ

شاسعة من األراضي  ائل اليت يستطيعون بها إحياء مفازاٍتنهم من إعداد الوسمتكِّ

وامتالكها على هذا األساس، يف حني ال ميتلك السواد األعظم من الناس مثل  ،املوات

هذا يف حني أننا نعلم أن  .مون من امتالك األرضَرإمكاناتهم، وبالتالي سوف ُيْح

. وعليه نتساءل: القانون العاّميف تشريع هذا  الدافع االجتماعي والسماوي كان له دخٌل

يف  نشهد اليوم أزمًة أّنناال سيَّما ومة من التشريع، ْكأال يتنافى هذا احلكم مع احِل

أال يلزم من ذلك  !اجتماعية؟ ل األراضي والعقارات إىل معضلٍةالسكن، ونشهد حتوُّ

  !نقضًا للغرض من تشريع حكم إحياء املوات؟

يف  ،د العاملي يف كتابه )مفتاح الكرامة(قال العامل الكبري السيد جوا

بإمجاع  ؛ك باإلحياءوامليت منها )أي األراضي( ُيمَل»معرض البحث عن األراضي املوات: 

ألن  ؛عن املوانع... وألن احلاجة تدعو إىل ذلك وتشتّد الضرورة إليه ْتإذا خَل ،األّمة

ن مسكن يأوي إليه، بالطبع، ال ُبدَّ له م اإلنسان ليس كالبهائم، بل هو مدنّي

 . (23)«ج العظيم، بل تكليف ما ال ُيطاقَروموضع خيتّص به، فلو مل يشّرع لزم احَل

كما نالحظ فإن هذا الفقيه الكبري يرى ـ مثل الكثري من الفقهاء ـ أن هناك و

 .للدوافع االجتماعية واملعاشية يف تشريع هذا القانون العاّم اًلْخَد

النظر عن  تظهار والفهم إمنا مّت طرحه بغّضوبطبيعة احلال إن هذا االس

الذي هو األراضي املوات، بفعل  ،ر اخلصائص اخلارجية للموضوعااللتفات إىل تغيُّ
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العالقات االجتماعية واالقتصادية احلاكمة على اجملتمع، وكذلك دون االلتفات إىل 

تلكون شرائط ومقتضيات صدور إطالق الدليل املذكور؛ وذلك ألن الناس كانوا مي

ز معقول من األراضي، ال نهم من استثمار وإحياء حيِّأدوات متعارفة وبدائية متكِّ

 متعارف، كما هو احلال يف عصرنا الراهن.  وغريغري طبيعي  بشكٍل

ة لالستنباط )أي وعلى الرغم من استظهار هذا املعنى من العناصر اخلاّص

 ستظهار املذكور؛ إذ كما هو واضٌحأنه ال ميكن االلتزام باال الروايات( مطلقًا، إاّل

ة جلعل وتشريع األحكام هو احلفاظ على اجملتمع واملصاحل للجميع فإن الدافع والعّل

 .ة للناسالعاّم

ي إىل ة كما تؤّدر األرضية لتصحيح احلكم وتقييده؛ ألن العّلومن هنا تتوفَّ

 ي يف بعض املوارد إىل التخصيص والتقييد أيضًا. التعميم تؤّد

ك بإطالق احلديث، ن من االلتزام والتمسُّاملوانع اليت حتول دون التمكُّ إن

أو شرط،  وحتظر علينا احلكم جبواز امتالك األراضي املوات بعد إحيائها دون قيٍد

 عن:  عبارٌة

 : إن هذا احلكم يتنافى مع الدوافع االجتماعية والسماوية للتشريع. اًلأّو

ائط ومقتضيات صدوره، وليس ناظرًا إىل إىل شر : إن الدليل ناظٌرثانيًا

 الشرائط الفعلية. 

تها، كانت ثابتة يف ماهّي األحكام الدينية وإْن م أن ذكرنا فإّن: كما تقدَّثالثًا

 خاّصة.  تقريرها وتشريعها بلحاظ موضوعاٍت ها قد متَّأّن وال يطاهلا التغيري أبدًا، إاّل

 

العناصر اخلاّصة لالستنباط أن األنفال )املراعي والغابات والبحار ُيستفاد من 

بااللتفات إىل التأثري الكبري و. (24)وحالل للشيعة والطيور والوحوش وما إىل ذلك( مباحٌة

نتاج يف احلياة الفردية واالجتماعية للبشر هل ميكن القول ـ حيث لالقتصاد واإل

 ،مطلق صادية ـ بإباحة األنفال للشيعة بشكٍلنتاج والعالقات االقتاختلفت وسائل اإل

ى بالنسبة إىل الفرد الذي ميكنه االستفادة منها ك بإطالق الدليل، حّتمن خالل التمسُّ

ك بإطالق دليل عات التمسُِّبنتاج املعاصرة؟ إن بعض َتعلى املستوى الشخصي بوسائل اإل
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حفظ وسالمة احمليط والبيئة، حتطيم املراكز اليت تعمل على  :عن إباحة األنفال عبارٌة

النشاط االقتصادي يف  وتعريض حياة الكثري من الكائنات إىل اخلطر، وسلب حّق

ض املصاحل االجتماعية للخطر، ضخمة تعرِّ ٍةاألنفال عن اآلخرين، وظهور رأمسالّي

 د باختالل النظام. وتهدِّ

ظروف وبطبيعة احلال إن هذا الكالم يأتي بغّض النظر عن الشرائط وال

ة اليت أباحت األنفال للشيعة، وأما إذا الحظنا الشرائط ة لعصر صدور األدّلالزمنّي

باإلمكان ـ يف مثل هذه احلالة ـ  إليها، فإّن ة ناظٌرواعتربنا أن إطالق األدّل ،املذكورة

ف هلم يف األنفال على النحو املذكور؛ ألن الناس يف عصر احلكم بعدم جواز التصرُّ

من قبيل: الفأس واملعول،  ،وايات إمنا كانوا ميتلكون أدوات بدائيةصدور هذه الر

وكانوا يستفيدون من األنفال مبقدار حاجتهم، وكانوا مهما أمعنوا يف استثمارها 

نتاجية ر األدوات اإلفبعد توفُّ ،أما اليوم .البيئة والناسبف فيها ال ُيلحقون ضررًا والتصرُّ

وعليه هل ميكن ـ يف مثل هذه  .مري البيئة بأمجعهاقصرية تد احلديثة ميكن يف فرتٍة

  ؟!ف اجملحفاحلالة ـ القول مبثل هذه اإلباحة وجواز مثل هذا التصرُّ

ب الظاهر نفس َساليت هي موضوع احلكم، هي حَب ،فإن األنفال حاٍل أّيوعلى 

يف  األنفال يف العصر السابق، حيث ال ختتلف عن األنفال يف العصر الراهن، ولكْن

وباخلصوصية اليت  ،ر. فاملوضوع من حيث الواقعالوقت نفسه إن حكمهما قد تغيَّ

سابق هو غري املوضوع  ما كان له حكٌم ر، وإّنقد تغيَّ ،ظهرت له على طول الزمن

وكما  .ر خارجيالذي له احلكم الراهن؛ إذ عرض على املوضوع يف الوقت الراهن تغيُّ

ر حكمه كذلك األمر بالنسبة إىل التغّير إىل تغيُّي ر الداخلي ملوضوع يؤدِّأن التغيُّ

 ر حكمه أيضًا. ي إىل تغيُّاخلارجي، فإنه يؤّد

أما تغّير املوضوع فيحدث على أشكال خمتلفة، ميكن إمجاهلا على النحو 

 : التالي

سبخة إىل ملح، أو  نافق يف أرٍض ل كلٌبر أصل املوضوع، كما لو حتوَّـ تغي1ُّ

ل ل دم اإلنسان إىل جزء من البعوضة، أو حتّوىل خبار، أو حتّوحتّول املاء النجس إ

بال  ،ر املوضوعتبعًا لتغيُّ ؛ر احلكم يف هذه املواردوعندها يتغيَّ .اخلمر إىل خلٍّ

 إشكال. 
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الدم الذي  :دون املوضوع نفسه، من قبيل ،ـ تغّير اخلصائص الذاتية للموضوع2

له مثل هذه  ْتالوقت الراهن فأصبَح مل يكن له يف السابق فائدة مالية، أما يف

 الفائدة. 

املوضع الذي تتغّير فيه العالقات  :ر اخلارجي للموضوع، من قبيلـ التغي3ُّ

االجتماعية أو االقتصادية حبيث ال تغدو العالقات االقتصادية واالجتماعية السابقة هي 

صورة األوىل ال :احلاكمة على املوضوع، وهنا يكون األمر من حيث احلكم من قبيل

 والثانية. 

إن احلكم يدور دائمًا حول حمور املوضوع، فإن ثبت املوضوع جبميع 

ر أصل املوضوع أو ولكن مع تغيُّ ؛ولن يتغّير ،حكمه ثابتًاسيبقى خصوصياته 

 .ر أيضًاأحكامه سوف تتغيَّ خصائصه فإّن

 م حصول أّيرات اخلارجية للموضوع ـ على الرغم من عدق بالتغيُّما يتعلَّ إذن يف

ر بعض اخلصائص اخلارجية ر حكمه الشرعي؛ لتغيُّر من الناحية الظاهرية ـ يتغيَّتغيُّ

 .ر احلكمر يستوجب تغيُّللموضوع، وإن هذا التغيُّ

ف يف األنفال سابقًا، باح للشيعة التصرُّن لنا أن نعلم كيف كان ُيكمن هنا مي

ائل واألدوات الراهنة. كما ميكن لنا ف فيها حاليًا من خالل الوسوال حيّق هلم التصرُّ

يعترب ملكًا لذلك  أن ندرك كيف كان املعدن املكتشف يف امللك الشخصي لفرٍد

حيث تشكيل احلكومة اإلسالمية  ،رب ملكًا للدولة؛ إذ اليومتالفرد، أما اآلن فيع

 ر حكم املعدنوتغّير العالقات السياسية واالقتصادية احلاكمة على اجملتمع، يتغيَّ

املعدن سابقًا حبكم العالقات  &ر. من هنا فقد اعترب اإلمام اخلميينتبعًا هلذا التغيُّ

واختالف  ،السائدة يف اجملتمع آنذاك تابعًا للملك، وأما بعد انتصار الثورة اإلسالمية

عية املعدن للملك، حيث َبالعالقات احلاكمة على اجملتمع واالقتصاد، فقد قال بعدم َت

نا ظهور املعادن ضمن حدود امللك الشخصي فحيث يكون هذا املعدن قال: لو افرتض

 عية لألمالك الشخصية. َبمًا سيكون خارجًا عن التَّمؤمَّ

وقال صاحب اجلواهر يف بيان عدم جواز امتالك املعادن من طريق اإلحياء: 

 ،هممعاش]على بعض املعادن[  ف عليهيتوقَّ وجٍه ة حاجة الناس إىل بعضها علىولشّد...»

 . (25)«املاء والنار]حاجتهم إىل[  حنو



 

 االجتهاد والتجديد 

ة الدوافع واملصاحل هذا الفقيه الكبري قد رأى مدخلّي كما نالحظ فإّنو

 االجتماعية واملعاشية يف احلكم املذكور. 

 

هو ميقات العمرة املفردة للذين يقيمون  (26)ّلأدنى احِل املعروف بني الفقهاء أّن

يريدون أداء العمرة املفردة، أما اليوم فيمكن لنا القول جبواز اإلحرام ة، وداخل مّك

وعدم اختصاص ذلك بالعمرة املفردة لسكان ، علعمرة التمتُّ ّلمن ميقات أدنى احِل

مسجد الشجرة ميقاتًا ألهل املدينة يف عمرة  |ن رسول اهللة؛ إذ عندما عيَّمّك

فة ميقاتًا ألهل الشام )سوريا ولبنان اق، واجُلْحع، ووادي العتيق ميقاتًا ألهل العرالتمتُّ

وفلسطني واألردن( ومصر واملغرب، ويلملم ميقاتًا ألهل اليمن، وقرن املنازل ميقاتًا 

من هذه املنازل، إمنا كان  يكون سفره على واحٍد ْنألهل الطائف، وما يوازي ذلك مَل

واملنازل، وحيث مل يكن ألن الطرق املوصلة إىل مّكة كانت تنحصر بهذه املواقيت 

ميقاتًا إلحرام أهل جّدة بالنسبة إىل طريقها  ن النيّبإىل مكة مل يعيِّ ة طريٌقجلّد

م، ومن دونه ال جيوز الدخول إىل َرواضح أن اإلحرام إمنا هو لدخول احَلومن الالراهن. 

إليها  ف أن يذهبهو النقطة األخرية اليت ميكن للمكلَّ ّلن أدنى احِلإم، وحيث َراحَل

ة، وليس من طريق آخر ة من طريق جّدلإلحرام منها نعتقد أن الذين يذهبون إىل مّك

رًا، ْذموا من جّدة َنِر، ميكنهم أن ُيْحمن تلك الطرق اليت مّت تعيني ميقاتها اخلاّص

 ّل. م الذي هو أدنى احِلَركما ميكنهم اإلحرام من بداية احَل

اًل ُيحرمون من ميقات مسجد الشجرة، ّوهون للمدينة أوعليه فإن الذين يتوجَّ

إىل  لذهابهم، وعليه ال حاجة ّلُيحرمون من أدنى احِل ة مباشرًةهون إىل مّكوالذين يتوجَّ

 ف كثريًا من النفقات. لإلحرام منها، والذي يكلِّ ؛اجلحفة

 

ية وسباق اخليل إن من املسائل املطروحة بشأن مصاحل الدولة مسألة الفروس

 ماية )السبق والرماية(. والرِّ

أو  ،أو نصٍل ؛حافٍر :يف ق إاّلْبال َس»أنه قال:  |وي عن رسول اهللفقد ُر
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 . (27)«خفٍّ

ق والربح واخلسارة ْبومهما كان فإن مقتضى اجلمود على األخبار هو حصر السَّ

، وعدم مشروعية سهاموالرماية بالقوس وال ،واإلبل ق والرماية( بسباق اخليلْب)السَّ

هان يف أنواع السبق والرماية بالوسائل األخرى، مهما كان السباق بالوسائل الرِّ

 .األخرى ألغراض التمرين على القتال ملواجهة األعداء أكثر تأثريًا ونفعًا

واحلال أنه ال ميكن اليوم القبول مبثل هذا الرأي؛ ألن مالك مشروعية وتشريع 

رة على يف السباق بالوسائل واألدوات املعاصرة واملتطوِّ ورة قائٌماحلكم للعناوين املذك

 حنو أشّد وأقوى أيضًا. 

بق والرماية بالعناوين املذكورة يف النّص وعليه كيف ميكن حصر حكم السَّ

رة فقط، يف حني أن هذه العناوين بالنظر إىل ما ميتلكه األعداء من األسلحة املتطوِّ

 .ًادي شيئْجاكة ال ُيوالفّت

بق والرماية على العناوين املذكورة يف إذن ميكن أن ال نقصر حكم السَّ

، وميكن تعميم هذا احلكم على الوسائل واألدوات احلديثة واملستعملة يف النّص

 احلروب الراهنة أيضًا. 

 

رحيل رسول اهلل أبدًا. وجاء يف ورد يف نهج أن أمري املؤمنني مل خيتضب بعد 

؟  َتَشبَُّهوا ِبالَيُهوِدَوال ،َبَغيُِّروا الشَّْي :|َعن َقوِل الرَُّسوِل ×اإلمام علّيُسِئَل : روايٍة

، َوَضَرَب ِبِجَراِنِه ،َوَقِد اتََّسَع ِنَطاُقُه ،َنَفَأمَّا اآل، َذِلَك َوالدِّيُن ُقلٌّ |ِإنََّما َقاَل :×َفَقاَل

 . (28)«َوَما اخَتاَر ُرٌؤَفاْم

ولو مل يكن  .ر مالكهر احلكم بشأن اخلضاب إمنا كان بسبب تغيُّإن تغيُّ

ـ احلكم  |قًا ملقتضى كالم رسول اهللْبمالك اخلضاب معلومًا لوجب علينا ـ ِط

 .باخلضاب يف مجيع األزمنة والظروف

ما ُيناط إّنوعليه نستفيد من هذه املسألة أن مالك احلكم قد ال يكون ثابتًا، و

 باملصاحل واملفاسد ضمن دائرة العالقات القائمة بني الناس. 
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؛ إذ مل ًاميف األزمنة السابقة كان بيع وشراء اآلالت املوسيقية الغنائية حمرَّ

يف ظّل وي فقط، أما اليوم فحيث تستعمل املوسيقى ْهيف الغناء اللَّ تكن تستعمل إاّل

نظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ألغراض الغناء األخالقي واالجتماعي والسياسي 

وذلك ألن  ؛بيع وشراء هذه األدوات املوسيقية مباحًا دُّفاني النافع، فُيَعْروالديين والِع

ـ معنون بعنوان اآلالت املشرتكة،  &السبب املذكور ـ كما ذهب إليه اإلمام اخلميين

 .علماء مجيع األديان شراء وبيع اآلالت املشرتكة وقد أباح

م املوسيقى إذا كان اهلدف منه هو الغاية ى تعليم وتعلُّبل أرى جواز حّت

 املذكورة. 

 

هم كانوا يصنعونها حت والتجسيم حرامًا؛ ألّنيف األزمنة السابقة كان النَّ

ر األمر ى تطوَّن، حّتْوعى اهلياكل، ويطلبون منها الَعْدُتوحيفظونها يف أماكن خاّصة 

هلل سبحانه وتعاىل. فلم يكن هلا من منفعة سوى الفساد  وجعلها شريكًة ،إىل عبادتها

ت يف نظام ْحالنَّ دَُّعواالحنراف، ولذلك كان حكمها هو التحريم. أما اليوم حيث ُي

أو  ،فاسدة أو باطلة غايٍة ب عليه أّيوال ترتتَّ مًا،يِّاجلمهورية اإلسالمية فّنًا مرموقًا وَق

 .ب عليه إشكاٌلمالكًا يف التحريم، فال يرتتَّ ّدمّما ُيَع ،ه باخلالقتشبُّ

ر الطارئ عليه طوال وعليه فإن االختالف يف نوع االستفادة من النحت، والتغيُّ

 ل حكمه أيضًا. ر وحتوُّيؤّدي بطبيعة احلال إىل تغيُّ ،الزمان

 

بح حيث كانت آالت الشطرنج تستعمل غالبًا يف القمار والرِّ ،يف السابق

وصار املراد  ،ل القصد منهامًا، وأما إذا حتوَّواخلسارة، كان بيعها وشراؤها حمرَّ

ي أو التسلية الربيئة خارج مفهوم القمار، فإّن ،د تقوية الرياضة الفكريةمنها هو جمرَّ

ر خصائص املوضوع عرب اختالف يف بيعها وشرائها؛ وذلك لتغيُّ دم وجود إشكاٍلأرى ع

 .ر خصائص املوضوععًا لتغيَُّبَت ،ر حكمهاالزمن، وعليه فمن الطبيعي أن يتغيَّ
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الشطرنج من آالت  ْدُعف واخلرباء يف بعض البالد مل َيفاليوم وبشهادة الُعْر

 .مًالفكرية، ولذلك ال يكون حمرَّللتسلية والرياضة ا القمار، وأضحى وسيلًة

وأما عنوان الشطرنج الوارد يف الروايات فال موضوعية له يف احلكم؛ لكونه 

حيث ال  ،«أكرم هذا اجلالس»: قولناعنوان اجلالس يف  :مشري، من قبيل د عنواٍنجمرَّ

موضوعية للحكم، بل املعنون وذلك الشخص هو موضوع  يكون لعنوان اجللوس أيَّ

 جيب إكرامه.  ْنمشري مَل د عنواٍنأما عنوان )اجللوس( فهو جمرَّاحلكم، 

 

. ومن هنا فقد ذهب بعض كبار (29)«حبديدة ال ذكاة إاّل»ورد يف الروايات: 

ة ، وابن زهر(31)ب، وابن الرّباج يف املهذَّ(30)الفقهاء، من أمثال: الشيخ الطوسي يف النهاية

ق ، إىل عدم حتقُّ(34)، وصاحب اجلواهر(33)، وابن محزة يف الوسيلة(32)يف الغنية

بح باحلديد ـ يف عصر صدور زاء الذَّإإذ مل يكن ب ؛التذكية الشرعية بغري احلديد

نها تؤذي البهيمة عند إغري الزجاج واحلجارة، وحيث  ،ة أخرىحاّد الروايات ـ من آلٍة

 ال ذكاة إاّل»ومن هنا جاء يف احلديث:  .ا بغري احلديدذحبها وتذكيته ْزذحبها مل جُي

من من حيث احِلدَّة، . وأما اليوم وبعد اكتشاف وصنع أدوات مثل احلديد «حبديدٍة

يف استعماهلا للذباحة والتذكية. وعليه  قبيل: اإلستيل، فال يكون هناك إشكاٌل

أن تكون له  دون ،د مصداٍقيكون ذكر احلديد يف احلديث من باب كونه جمرَّ

 .خصوصية أو موضوعية

وهذا الكالم بطبيعة احلال إذا مل يكن اإلستيل من أنواع احلديد، وأما إذا 

يف ال َشكَّ كان من أنواع احلديد ـ كما قال البعض، وهو ما نراه حنن أيضًا ـ ف

 عًا. ْطحصول التذكية الشرعية به َق

 

ه يف السابق جائزًا. إن هذا لعصر، يف حني مل يكن بيُعم يف هذا اباح بيع الدَُّي

ف صّحة البيع على أن يكون ملوضوع املعاملة فائدة االختالف يف احلكم يعود إىل توقُّ

وقيمة من وجهة نظر العقالء والشرع، وأن تكون له مالية، وحيث مل يكن للدم يف 
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 .هأو مالية، كانوا حيكمون حبرمة بيعه وشرائ السابق فائدٌة

مل »: (35)مةحيث قال يف املكاسب احملرَّ ،&وإىل هذا أشار اإلمام اخلميين

 غري األكل... فاألشبه جواز بيعه إذا كان له نفٌع يكن يف تلك األعصار للدم نفٌع

 .«عقالني يف هذا العصر

ر شرائط وخصائص ر حكم شراء وبيع الدم من باب تغيُّمن هنا يكون تغيُّ

 طبيعي.  ر حكمه بشكٍلر املوضوع يتغيَّزمنة، وبعد تغيُّاملوضوع عرب اختالف األ

 

من  ّدَعت يف األزمنة السابقة حرامًا، أما اليوم فُيلقد كان تشريح جسد امَلْي

نى من ْجمنفعة ُت إذ يف السابق مل تكن هناك أّي ؛جائزًا (36)خالل رعاية بعض الشرائط

ب على التشريح وأدواته، ترتتَّ ر علم الطّبومن خالل تطوُّ ،ومالي وأّماتشريح املوتى، 

 .أكرب الفوائد، حيث ميكن من خالله إنقاذ الكثري من األرواح

يف الوقت الراهن ال ميكنه أن يكون نافعًا يف  وال ُبدَّ من العلم أن علم الطّب

أو يف بعض  من خالل تشريح املوتى، جمال احملافظة على أرواح الناس من اخلطر إاّل

ف مسار يف قضية قتل ال تعرف أسبابه، ويتوقَّ ات اجلنائية اليت تشتمل على حتقيٍقامللّف

ة القتيل، وعليه يكون تشريح أجساد املوتى يف مثل هذه ثَّالتحقيق على تشريح ُج

 احلاالت ـ من وجهة نظري ـ جائزًا. 

 

عترب من الناحية الشرعية حبكم امليتة، وع من جسد اإلنسان ُيإن العضو املقط

يف إذا مل يتّم زرع هذا اجلزء املقطوع  هذاي. وجيب أن ال يكون مع املصّل ،فهو جنٌس

وأصبح جزءًا منه، فال  ،آخر آخر، وأما إذا مّت زرعه يف جسد شخٍص جسم إنساٍن

، ويكون نزلة العضو احلّييصدق عليه عنوان امليتة، وال يكون جنسًا، بل هو مب

عًا َبوَت ،ر شرائط وخصائص املوضوعنسان الثاني؛ وذلك لتغيُّإىل اإلطاهرًا بالنسبة 

 ر حكمه أيضًا. لذلك يتغيَّ
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أن اإلمام  ل يف موارد الزكاة التسعة الواجبة، إاّلْيعلى الرغم من عدم دخول اخَل

ل أيضًا، وذلك من خالل إعمال ْي موارد الزكاة اخَليف خالفته أضاف إىل ×علّي

 .ف مصلحة اجملتمع عليه يف حينهاوتوقُّ، نظرًا لوجود احلاجة ؛واليته

بعضهم على محلها و ؛وقد محل بعض الفقهاء خطوة اإلمام هذه على االستحباب

 .الوجوب

 .ل حاجة اجملتمع وعدم حاجتهل بتحوُّحال فإن هذا احلكم يتحوَّ أّيوعلى 

الشرعية ـ أن  طبقًا لصالحّياتهوعلى هذا اإلساس ميكن للحاكم الشرعي ـ 

ال و ،ذلكل وجد ضرورًة إذامن خارج هذه األمور التسعة  يفرض الزكاة على بضاعٍة

حيث جند املوارد التسعة املنصوص عليها يف موارد الزكاة مل  ،يف الوقت الراهنسيَّما 

لك ميكن القول: ميكن للحاكم عند احلاجة د تشتمل على شرائط وجوبها، ولذُعَت

أن يفرض الزكاة على غري هذه املوارد التسعة، وهي: )احلنطة والشعري والتمر 

والزبيب، والذهب والفضة، واإلبل والبقر والغنم(؛ إذ من خالل دراسة األوضاع املالية 

ا ذكرت موالبضائع يف عصر صدور الروايات ميكن القول: إن املوارد املذكورة إنَّ

بسبب وجودها يف ذلك العصر، وعليه تكون املواد املنصوصة على حنو القضايا 

ة ـ بااللتفات إىل وجودها يف ذلك العصر ـ إىل تعيينها اخلارجية، حيث عمد األئّم

مل  ^ةاألئّم هلا. وعليه فإّن للزكاة، دون أن تكون هناك موضوعيٌة كمصداٍق

من أن  ، أعّمشيٍء ضع الزكاة على كّلمن هنا ميكن و .يكونوا بصدد التحديد

 أو غري ذلك.  بناءيكون سيارة أو طعامًا أو عقارًا أو مواد 

 

ار الكتابيني ية على رؤوس أو أموال الكّفْزطبقًا لبعض الروايات جيب وضع ِج

كذلك طبقًا لبعض الروايات . و(37)ة اإلسالممَّف املسلمني وِذَنالذين يعيشون يف َك

ر الظروف ية. أما اليوم فبعد تغيُّْزغري اجِل ،آخر منهم األخرى ال ميكن أخذ شيٍء

ية على رؤوس ْزر حاجة اجملتمع، فيمكن للوالي أن يضع اجِلوتغيُّ والشرائط الزمنية،

ار أو على أمواهلم، أو عليهما معًا، بل ميكن أن يفرض عليهم مااًل آخر غري الكّف
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يف فرضها عليهم؛ ألن احلاكم اإلسالمي يف  ية إذا أمكنهم ذلك، ورأى مصلحًةْزاجِل

باإلضافة  ،مة كان مسؤواًل عن توفري األمن هلم، أما اليوم فيجب عليهالعصور املتقدِّ

 ية واملعنوية األخرى أيضًا. ر هلم عشرات اإلمكانات املاّدأن يوفِّ ،إىل ذلك

د، وإن حتديدها يعود إىل حمدَّ ية ليس هلا مقداٌرْزر أن اجِلْكدير بالذِّومن اجل

 طبقًا ملصلحة اجملتمع والظروف الزمانية واملكانية.  ،ما يراه احلاكم اإلسالمي

 

ود، بل أفتى بعض العلماء من ذوي يف األزمنة السالفة مّت حظر لبس الثياب السُّ

ا حبرمة ْوأفَت ،خبارينيكذلك بعض العلماء األاملنهج األصولي يف مقام االستنباط، و

 :هاومنه، ْتاستنادًا إىل مفاد روايات منَع ؛بينما أفتى آخرون بالكراهة ،لبس السواد

يف  لَِّصال ُت»والرواية القائلة:  ؛(38)«ال تلبسوا السواد؛ فإنه لباس فرعون»الرواية القائلة: 

ال »والرواية القائلة:  ؛(40)«وادن املّيت يف السَّال ُيكفَّ»والرواية القائلة:  ؛(39)«أسود ثوٍب

 . (41)«ُيحرم يف الثوب األسود

 .وادين أفيت ـ من خالل سلوك إحدى طريقتني ـ جبواز لبس السَّأّن َبْيَد

 أخبار أخرى تدّل : من خالل محل ظاهر هذه األخبار على نّصالطريقة األوىل

يتّم رفع اليد عن احلرمة املستفادة من ًا كان لونها، وبذلك على جواز لبس الثياب أّي

 .ظاهر األخبار الناهية

 ؛ل االجتهاد على أساس األدلة الشرعية: من خالل قانون حتوُّالطريقة األخرى

بسبب حتّول الزمان، وبذلك نكون قد رفعنا اليد عن الكراهة اليت كانت األخبار 

لكونه كان قبل اإلسالم  ؛دالناهية نّصًا فيها؛ ألن ذلك املنع والنهي عن لبس السوا

إلظهار اهليبة  ؛اسينيل العّبَبخذ من قبل فرعون والفراعنة، ويف اإلسالم من ِقُيتَّ

اختيار لبس  مة، ويف العصر الراهن متََّله بالظَّوالكربياء والعنف والقسوة والتشبُّ

 يف السواد ليكون رمزًا للحزب النازي يف أملانيا، واحلزب الفاشي بزعامة موسوليين

 ْتود يف األزمنة السابقة هي اليت أدَّإيطاليا. إن هذه اخلصائص اليت كانت للثياب السُّ

ا يف العصر الراهن حيث زال ذلك املالك، بل ظهر إىل احلكم بكراهة لبسها. وأّم

ع عند املصيبة، لن يبقى احلكم آخر، وهو التعبري عن احلزن والتفجُّ بداًل منه مالٌك
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 واد قائمًا. بكراهة لبس السَّ

بعض األلوان  ْتكر أن النصوص اإلسالمية قد ذكَردير بالذِّومن اجل

بالتفصيل، من قبيل: اللون األبيض واألصفر واألخضر واألزرق وما إىل ذلك، ومّت 

ىل ذلك يذكر اخلرباء فوائد هلذه األلوان، ومن ومضافًا إ. (42)التأكيد فيها على لبسها

ئ، وإن ة الشمس، وإن اللون األخضر مهدِّدَّف من ِحخيفِّذلك قوهلم: إن اللون األبيض 

 .اللون األصفر مبهج، واللون األزرق يرفع نسبة التفاؤل لدى اإلنسان وما إىل ذلك

واد ـ الذي ورد النهي عن لبسه يف وإنه ملّما يدعو إىل األسف أن يغدو لبس السَّ

يف الفقه االجتهادي ـ قد ن جواز لبسه حيتاج إىل سلوك إحدى طريقتني إالروايات، و

ف، أما لبس الثياب ذات األلوان ى أضحى من الُعْرأصبح شائعًا بني الناس حّت

 فية. ُعْر عًةْدونه بوصفه ِبَرض عنه بينهم، ويتلقَُّمْع ،التأكيد عليها واليت متَّ ،املذكورة

 

ّي املعني يعترب لباسًا خاصًا الزِّ عة أويف بعض الفرتات الزمنية كان اعتمار القبَّ

استنادًا إىل  ؛عة أو ذلك الزّيار، ولذلك مّت اإلفتاء حبرمة أو كراهة اعتمار القبَّبالكّف

ذلك  ّد. أما حاليًا فحيث ال ُيَع(43)«للمؤمنني: ال تلبسوا لباس أعدائي ْلُق»الرواية القائلة: 

ر وذلك لتغيُّ ؛احلكم عليهاار ال ميكن إجراء ذات من الثياب اخلاّصة بالكّف

 خصائص املوضوع عرب الزمن. 

 

ل ة الشرعية بتحوُّل االجتهاد على أساس األدّلقبل اخلوض يف بيان مناذج من حتوُّ

 يف هذا الشأن.  |ن أسلوب رسول اهللاملكان وشرائطه من املناسب أن نبيِّ

رًا للمكان وشرائطه، وكان لذلك ُيراعي ْواألكرم يرى َد يّبفقد كان الن

 .شرائط املكان يف مقام بيان احلكم

واكتملت فيه  ،لقي القبض على سارٍقفقد ورد يف بعض املصادر التارخيية أنه ُأ

أن  شروط إقامة احلّد بقطع يده، وقد رام أصحاب رسول اهلل إقامة احلّد عليه، إاّل

اًل ذلك بأن إقامة احلّد يف ذلك بسبب شرائط املكان، معلِّ ؛ذلك رسول اهلل منعهم من
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فيفشي إليهم أسرار املسلمني وخططهم  ،املكان قد تدفعه إىل االلتحاق بالعدّو

 .(44)العسكرية

ال ُيقام على أحٍد »أنه قال:  ×وقد ورد يف حديث معترب عن أمري املؤمنني علّي

ى خيرج حّت ،ًا بأرض العدّوحّد أقيم على رجٍل ال». وعنه أيضًا: (45)«حدٌّ بأرض العدّو

 . (46)«ة فيلحق بالعدّوخمافة أن حتمله احلمّي ؛منها

إىل حبث. وعليه كما ميكن أن يكون  فإن هذه املسألة حباجٍة حاٍل أّيوعلى 

ل اجتهاد الفقيه ميكن للمكان وشرائطه أن وتأثري يف حتوُّ للزمان وشرائطه دوٌر

 .ل من هذا القبيل أيضًاث حتوُّرًا يف حدويكون مؤثِّ

م، حمرَّ مصداقًا ملوضوع حكٍم يف مكاٍن ومن هنا ميكن أن يكون شيٌء

 .آخر للجواز يف مكاٍن ًاويكون يف الوقت نفسه مصداق

 ر االجتهاد: ر املكان وتأثريه يف تغيُّما يلي نشري إىل مناذج من دور تغيُّ ويف

مية أحكامًا لدار اإلسالم خمالفة ـ لقد وضع علماء وفقهاء املذاهب اإلسال1

 من التفصيل.  وبيان هذا األمر حيتاج إىل مزيٍد .لألحكام اليت وضعوها لدار احلرب

آخر  مااًل يف موضع، وأراد إرجاع املغصوب يف موضٍع ـ لو اغتصب شخٌص2

صاحبه ن عليه إرجاع مثنه وقيمته إىل ل منه شرعًا، وتعيََّب، ال ُيْقتنعدم فيه قيمته أو تقّل

لو »ته. قال الشيخ األنصاري يف املكاسب ما معناه: ى تفرغ ذمَّحّت ،يف املوضع األول

ب له؛ إذ َسْحمل ُي يف الصحراء، ثّم أراد إرجاع عوضه عند نهٍر اغتصب ماء من شخٍص

 . «، ولذلك جيب عليه دفع قيمة ذلك املاء، وليس هلذا املاء قيمٌةكان لذلك املاء قيمٌة

، ويف مًةضي تعترب يف املكيل واملوزون حمرَّْربا غري الَقالت يف الرِّـ إن املعام3

أو بيع  ،، مبعنى أن بيع عشر أرطال من احلنطة باثين عشر رطاًل منهااملعدود جائزًة

أن بيع عشرة دنانري باثين عشر دينارًا  م، إاّلرتًا حمرَّيرتات من اللنب باثين عشر ليعشر ل

ومن م؛ لعدم كونها من املكيل واملوزون. با احملرَّتكون من الرِّ ـ بغري قصد املعاملة ـ ال

من  يف بلٍد دُّواضح أن األشياء من حيث الوزن والعّد ختتلف باختالف البلدان، فما ُيَعال

ويف  ،نًاْزباع يف بعض البلدان َوفاملوز مثاًل ُي .آخر من املعدود يف بلٍد دُّاملوزون قد ُيَع

هكذا األمر بالنسبة إىل البيض أيضًا. ويف مثل هذه املوارد جيب و .بعضها اآلخر عّدًا

الختالف املوضوع من  ؛يف ذلك البلد على اجملتهد أن حيكم على طبق ما هو شائٌع
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آخر، ونتيجة لذلك يكون حكم  إىل مكاٍن حيث الشرائط واخلصائص من مكاٍن

 بيان احلكم بشكٍل املوضوع الواحد يف البلدين خمتلفًا. من هنا ال ميكن للمجتهد

من  بيع هذا الشيء بزيادٍة ل االجتهاد، والقول بأّندون أخذ دور املكان يف حتوُّ ،عاّم

 مطلق.  م بشكٍلبا احملرَّم، أو بيع هذا الشيء بزيادة ليس من الرِّبا احملرَّالرِّ

ـ نالحظ يف بعض البلدان عرض برامج يف اإلذاعة والتلفاز تدعو إىل الصالح 4

أخرى  وتوسيع رقعة املسائل الدينية واألخالقية، ويف بلداٍن ،والتعليم والعلم ،حواإلصال

خذ وسيلة إلشاعة الفساد واإلفساد ونشر الفحشاء واملنكر واإلباحية. ففي هذا النوع تَُّت

واحد، دون  من املوارد ال ميكن للمجتهد أن يصدر حكمه على كال املوردين بشكٍل

 كانية ودورها يف اختالف احلكم. االلتفات إىل الشرائط امل

 

ال  قوٍم ه كرميُةْتإذا أَت |أنه قال: كان رسول اهلل ×عن أمري املؤمنني علّي

 ْتوسكَت ْتاستحَي ل، فإْنْعبالَب أن ُيقال هلا: أنت راضيٌة هلا، وقد خطبت بأمٍر وليَّ

 . (47)«ه على ما ختتارهَرمل ُتْك «ال»أمر بتزوجيها، وإن قالت: ، و«إذنها صماتها»جعل 

، فقال هلا رسول ÷فاطمة الزهراء ةخطب السيد ×عليًا ّنإ :ويف روايٍة

×من عليٍّ النيّب َفَزوََّجَها ،َفَسَكَتت، َيذُكُرِك ًاِإنَّ َعِلّي: |اهلل
(48) . 

فًا يعترب ُعْر ففي عصر صدور هذه الرواية كان سكوت البنت حاٍل أّيوعلى 

ألن مبنى  ؛على الرضا، من هنا كان ُيكتفى بسكوتها عند العقد والزواج عالمًة

فنا الراهن فال ميكن االكتفاء وأما يف ُعْر .ف عصر النيّباحلديث على ُعْر

ر. وعليه ال ُبدَّ من إحراز رضا الفتاة بلفظ ف قد تغيَّبالسكوت يف وقت العقد؛ ألن الُعْر

تفاء العاقد بسكوتها. وعليه ال ُبدَّ للفقيه يف مقام االستنباط أن ، وعدم اك«نعم»

كامل، ثّم يعمل على بيان  ف يف عصر صدور الروايات بشكٍلْريدرس شرائط الُع

 حكم املوضوع. 

 

ي أحوال راعكان رسول اهلل يف مقام بيان األحكام والتعاليم اإلسالمية ُي
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 الناس، ومن ذلك: 

اختالفًا مبا يتناسب واختالف أحوال  ^ةرسول اهلل واألئّم ةـ نرى يف أجوب1

ب الداء َسحَب مريٍض الطبيب الذي يصف الدواء لكّل :الناس والسائلني، من قبيل

 الذي يعاني منه. 

، وبال أمام الناس، فساء ذلك أصحاب |يف مسجد رسول اهلل ـ دخل بدوي2ٌّ

عليكم النظر إىل مبلغ علمه، »اهلل، وراموا تأديبه، فمنعهم رسول اهلل قائاًل: رسول 

 . «روا املوضعال يعرف من حدود اإلسالم وتعاليمه شيئًا، طهِّ وّيَده جمرد َبإّن

مت ة هلدَّلوال حداثة قومك باجلاهلّي»ه قال لعائشة: أّن |وي عن رسول اهللـ ُر3

 . «ه على قواعد إبراهيمالبيت وبنيُت

كان يراعي حال قوم عائشة، وهو  |األكرم إن هذا الكالم يثبت أن النيّب

 ة. قرب عهدهم باجلاهلّي

 اشرتط يف املفيت أن يكون عاملًا بعادات الناس وأعرافهم وأحواهلم.  ْنـ هناك َم4

 

ئص وشرائط املوضوعات، اليت ل خصايف دور الزمان وتأثريه يف حتوُّال َشكَّ 

ي إقامة ي بدورها إىل صدور أحكام الدولة واحلكومة. فعلى سبيل املثال: قد تؤّدتؤّد

إىل  ،ةويف شرائط وظروف خاّص ،العالقات االقتصادية والسياسية يف بعض األزمنة

وإضعاف بنية احلكومة  ،ار وأعداء اإلسالمتقوية البنية االقتصادية والسياسية للكّف

م قيام مثل إلسالمية، وعندها يرى احلاكم اإلسالمي أن من الواجب عليه أن حيرِّا

ب على هذه العالقات االقتصادية والسياسية آخر ال ترتتَّ ولكن يف زماٍن .هذه العالقات

عات، وعليه يفيت احلاكم اإلسالمي جبوازها. ومن هذا الباب فتوى املريزا ِبمثل هذه التَّ

 خاّصة.  استعمال التنباك يف برهٍةيف حرمة  &الشريازي

 

بة على واليت كانت مرتتِّ ،مةإن أحكام الشريعة يف هذه املوارد املتقدِّ

ر إمنا اًل من وجهة نظر الفقه االجتهادي، بل التغيُّمل تشهد حتوُّ ،موضوعاتها األصلية



 اد والتجديداالجته

وظهور األدوات والوسائل اجلديدة، ونوع  ،ر التقنياتطال موضوعاتها نتيجة لتطوُّ

ر اخلصائص الداخلية واخلارجية هلا، حيث استفادة اإلنسان منها، فطال التغيُّ

ر األحكام رت املوضوعات من الطبيعي أن تتغيَّوحيث تغيَّ .اكتسبت خصائص أخرى

ملوضوع يف املوارد على أساس املباني الشرعية املعتربة من طريق االجتهاد. وعليه فإن ا

أن  ب الظاهر، إاّلَساملذكورة يف األزمنة السابقة والزمن الراهن وإن كان واحدًا حَب

ومن هنا  ،ل خصائصه إىل خصائص أخرى جتعل منه يف احلقيقة موضوعًا آخرحتوُّ

عًا َبَت ؛لولو عادت اخلصائص األوىل عاد احلكم األّو .آخر ب عليها حكٌمجيب أن يرتتَّ

كيف يكون حكم العناوين  :اإلشكال القائل ُدِرضًا. وعلى هذا األساس ال َيلذلك أي

ها يف األزمنة وحالاًل يف األزمنة الراهنة؛ وذلك ألّن ،املذكورة حرامًا يف األزمنة السابقة

السابقة كانت حتتوي على شرائط وخصائص هي اليت تستوجب حرمتها، أما اليوم 

مكانها إىل شرائط وخصائص أخرى تستوجب  ْتوأعَط ،فقد اختلفت تلك الشرائط

 يته وإباحته. حلِّ

بتة بالنسبة إىل موضوعاتها، اكانت ث تها وإْنإن األحكام اإلسالمية يف ماهّي

 وما دامت هذه املالكات موجودًة .مشروطة ومقّيدة بها ها تشتمل على مالكاٍتولكنَّ

ر ا إذا تغيَّوأّم .ط الزمنيةرت الشرائتغيَّ ى وإْنيستحيل انفكاك األحكام عنها، حّت

حكمها  ر الشرائط واملقتضيات الزمنية، فإّننتيجة لتغيُّ ؛مالك احلكم يف مورٍد

ل موضوع احلكم ى يف املوارد املنصوصة. وعليه كما ميكن أن يتحوَّحّت، رسوف يتغيَّ

ع إىل َبي ذلك بالتَّمن حيث اخلصائص الداخلية واخلارجية على طول الزمان، ويؤّد

ل احلكم على أساس املصادر االجتهادية أيضًا، ميكن ملالك ل االجتهاد، ويتحوَّوُّحت

 آخر.  ل يف إطار الزمان، وبالتالي يظهر هناك حكٌماحلكم أن يتحوَّ

عًا َبلإلدراك أساسًا، وال ميكن َت وأما القول بأن مالكات األحكام غري قابلٍة

نقبله؛ إذ باإلمكان الوصول إىل ال  ل املالك، فهو أمٌرلذلك احلصول على حتوُّ

للذين  ،بالنسبة إىل الكثري من املسائل واملوارد غري العبادية ،مالكات األحكام

يدركون األساليب االستنباطية من طريق العقل، وأما املوارد اليت ال ميكن احلصول 

 على مالكاتها فيعود سبب ذلك إىل أحد أمرين: 

 ة الكافية. ـ عدم الدّق1
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 د. اط يف التعبُّفرـ اإل2

د إىل إغالق طريق كشف ي فيها اإلفراط يف التعبُّهناك يف الفقه موارد يؤّد

عقلي للفقيه، كما سوف نغلق على أنفسنا طريق الفهم  الذي هو فعٌل ،مالك احلكم

 ومن تلك األمور:  .الصحيح للمباني االستنباطية أيضًا

من خالل الدراسة والبحث يف : ـ اعتبار وجود اإلمام املعصوم يف باب اجلهاد1

 مفادها أن اجلهاد ليس من األمور اليت ميكن لكّل املباني واملصادر نصل إىل نتيجٍة

ع خاذ القرار هو الشخص الذي يتمتَّخذ القرار بشأنها، بل الذي عليه اّتأن يتَّ شخٍص

اجلهاد يف هذا ال يعين عدم جواز  بالعقل والدراية والتدبري الكامل. وبطبيعة احلال فإّن

 . ×غري زمان اإلمام املعصوم

ضح أنه ال ميكن ألّي : من خالل الدراسة والبحث يف املباني يتَّـ إقامة احلدود2

ى ذلك احلاكم العادل واجلامع ى لتطبيق احلدود، بل جيب أن يتوّلأن يتصّد شخٍص

 . ×وجود اإلمام املعصومبللشرائط، وهذا ال يعين حصر إقامة احلدود 

ضح أن : من خاللة دراسة املباني يتَّر اإلبل والبقر والغنم يف باب الدياتـ اعتبا3

اعتبار هذه األمور يأتي من باب أنها كانت يف تلك احلقبة الزمنية ذات قيمة واحدة، ال 

 آخر غريها.  قال بعدم كفاية شيٍءكي ُي ؛د بهاأنه جيب التعبُّ

ف ف، وما دام ذلك الُعْركما جيب أن نعلم بأن بعض األحكام تقوم على الُعْر

عًا َبر تلك األحكام َتف تتغيَّْرر الُع، وعندما يتغيَّقائمًا تكون تلك األحكام قائمًة

 لذلك. 

رًا يف مجيع حيث جند تغيُّ ،ففي عصر قيام احلكومة اإلسالمية ،وعليه

ص رًا يف املوضوعات من حيث اخلصائاًل يف مجيع األبعاد، ونشهد تغيُّاجملاالت، وحتوُّ

 .مني املطابقة لشرائط عصرهمالداخلية واخلارجية، ال ميكن االكتفاء بفتوى املتقدِّ

الكثري من  مني فإّنوعلينا أن نعلم بأننا لو عمدنا إىل االكتفاء بفتاوى املتقدِّ

 .املسائل الراهنة ستبقى من دون جواٍب

املسائل  وأرى أن على اجملتهد يف الكثري من املسائل غري العبادية، من قبيل:

االجتماعية واحلقوقية واجلزائية والسياسية والعالقات الدولية، أن يدرس ويبحث يف 

وذلك من خالل توظيف العقل للحصول  ،جديد املصادر واملباني االجتهادية بأسلوٍب
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 .على مالكات األحكام، ليتّم التأكيد على مواكبة الفقه ملظاهر احلياة

ع باخلصائص والشرائط اخلاصة هدين إذا مل يتمتَّوعلينا أن نعلم أن اجتهاد اجملت

طبقًا هلذا املنهج واألسلوب يف العناصر الرئيسة لالستنباط، ومل يتّم توظيف العقل 

للوصول إىل مالكات األحكام يف غري املسائل العبادية، ومل يتّم حلاظ شرائط العصر 

ء أنواع ْلن من َمنتمكَّ املشاكل يف خمتلف أبعاد احلياة، ولن لَّومقتضياته، لن ُتَح

 ل كما هي.َلاخلأل والفراغات، وستبقى مواطن الضعف واخَل
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 األخبار املشكوك يف أمرها يف املأثور األخالقي
 

 

. من أهل الباطل، وال تأخذوا الباطل من أهل احلّق خذوا احلّق»: ×قال املسيح

كما زخرف  ،من كتاب اهلل زخرفت بآيٍة ّقاد الكالم، فكم من ضاللٍةكونوا ن

 . (1)«النظر إىل ذلك سواء، والُبصراء به خرباء ؟!هةالدرهم من حناس بالفّضة املموَّ

املسائل امللقاة على  ـ إن الرؤية الناقدة والبصرية يف املأثور اإلسالمي من أهّم1

 رين املسلمني. عاتق العلماء واملفكِّ

ما األخبار املنسوبة إىل األئمة وال سيَّ ،هائل من األقوال املأثورة هناك ركاٌم

ف على للتعرُّ ؛يف الكثري من الكتب، دون أن تطاهلا يد التحقيق اجلاّد ،^املعصومني

 د من صّحة نسبتها، ومناشئها يف حدود سعة الباحثني. الصحيح واخلطأ منها، والتأكُّ

ف بعض وضعه يف أغلب األحيان حتت تصرُّ إن هذا الركام الكبري يتّم

دون أدنى متييز وتنقية وغربلة، فيقوم هؤالء برتتيب  ،منيالكتاب أو اخلطباء واملتكلِّ

فيصوغون كالمًا ـ فيه من اخللط والتقديم  ،الكلمات على ما يوافق أمزجتهم

لتعاليم الدينية ل والتأخري يف تلك األقوال املأثورة واألخبار املنقولة ـ على أنه مثاٌل

 ،حيث مل خيضع للفحص والتحقيق من قبل اخلرباء ه؛واملفاهيم اإلسالمية، ولكّن

ي يف أغلب األحيان إىل نتائج معكوسة. ولطاملا رأينا ومسعنا بعض الكتاب يؤّد

يزيدون من الغموض والظلمة احمليطة بهذا النوع من  ،بأقواهلم وكتاباتهم ،واخلطباء

ني وبذلك خيلقون املرتع اخلصب لطعن الطاعنني وإثارة ظنون الظاّن األخبار واملأثورات،
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 ن التحقيقي. جديدة يف فضاء التديُّ يف الفكر الديين، وأثاروا بذلك مشكلًة

إن املرويات املرتاكمة ال تعمل على قرصنة الكثري من الباحثني من خالل 

من الصحة،  س هلا أساٌساألخبار املوضوعة، واألحاديث املشبوهة، واملأثورات اليت لي

ب، بل وتؤّدي أيضًا إىل ضياع الكثري من الدرر النادرة ْسواملنقوالت غري الثابتة فَح

وخفائها عن أعني الباحثني، ويف اجلملة ال تظهر التعاليم الدينية يف  ،مةواجلواهر القيِّ

 جمتمعنا بالشكل املناسب والالئق. 

لة من بني التعاليم الدينية األخرى ـ املتمثِّ ،هـ يف دائرة املعرفة الدينية حيوز الفق2

باحلظوة الكربى، حيث يتّم متحيص األخبار والروايات الفقهية ـ  ،بالعقائد واألخالق ـ

ن يتعيَّ إّنهحيث وأكرب.  : اجلوانب الفقهية من األخبار ـ بشكٍلوأصّح أدّق أو بتعبرٍي

، فقد «ال جيوز»ما و «جيوز»ما و ،فتاء يف احلالل واحلرامعلى الفقهاء اخلوض واإل

قوا النظر يف ما بوسعهم يف نقد ومتحيص األحاديث يف هذا احلقل، ودقَّ بذلوا كّل

 منت وسند أغلب األحاديث ذات الصلة حبقل اهتمامهم. 

 :ن إىل نقد ومتحيص األخبار، وذلكْوما يسَعمني قلَّويف املقابل جند املتكلِّ

ى إىل ئرة االستدالل الكالمي، األمر الذي أّد: خلروج خرب الواحد عن دااًلأّو

قني يف علم الكالم، ومل يتّم نوع من قّلة االهتمام بنقد أخبار اآلحاد من قبل احملقِّ

 .(2)تها الكالميةيالنظر عن حّج بغّض ،االهتمام بضرورة التحقيق يف هذه األخبار

فإنه  ؛وية والعوامْشن نقد بعض األخبار العقائدية يستلزم إثارة احَلإ: حيث وثانيًا

مني عدم اخلوض يف متحيص آثر بعض املتكلِّ فقدينطوي على الكثري من املشاكل، 

وإذا كان  .يف احلاالت اليت تقتضيها املصاحل العامة القصوى إاّل ،ونقد هذه األخبار

لدى البعض من الشجاعة الكافية خلوض غمار هذه البحوث مل يكن كالمهم على 

 وضوح. تلك الصراحة وال

إذ  ؛دًا عن االهتمامْعوإىل جانب الفقه والكالم كانت األخالق هي األكثر ُب

م يفتقرون إىل َدين لألخالقيات يف اجملتمع الديين منذ الِقكان الكثريون من املتصدِّ

ص الكايف لتكوين رؤية ناقدة للرتاث املعريف والركام اهلائل من اإلدراك والتخصُّ

مني يف ى اآلن جند الكثري من املتكلِّلألسف الشديد. وحّت ،املوروث يف هذا اجملال

الشأن الديين وأصحاب املنابر ـ رغم اعتمادهم الكامل على املوروث العلمي واملعريف ـ 
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من علم احلديث وسائر األمور األخرى الضرورية للناقد  ىال ميتلكون احلّد األدن

 وغرافيا وما إىل ذلك. يبليوالرجال والب للرتاث، ومل ينالوا قسطًا كافيًا يف فنون الدراية

سات زي للمؤسَِّخ يف كونها مدعاَة كَّإن هذه احلقيقة املؤسفة ـ اليت ال َش

جبذورها إىل األزمنة السحيقة أيضًا.  بعصرنا، بل متتّد الدينية والتبليغية ـ ال ختتّص

اب واملعارف فمنذ القدم كان القّصاصون ـ الذين ميتهنون تسويق الوعظ وتبليغ اآلد

والتاريخ وما إىل ذلك لعاّمة الناس يف إطار األساطري ـ أكثر ارتباطًا جبمهور الناس من 

 . (3)مني والفقهاء وغريهم من علماء الديناملتكلِّ

سواء على املنابر ويف  ـ يف بعض املراحل املختلفة من تاريخ احلضارة اإلسالمية

كان  ـ و من طريق التأليف والكتابةمن طريق اخلطب، أ ،ى املنازلاملساجد وحّت

وية والصوفية من الذين يفتقرون إىل األهلية والكفاءة يف جمال ْشمن احَل هناك مجاعٌة

ني واملغرضني يف هذا اجملال، هم الذين وكذلك نقدها، بل املندّس ،رواية األخبار

 ون مهمة تعليم املفاهيم األخالقية لعاّمة الناس. يتولَّ

إىل جمّرد عدم إخضاع  ات مل يؤدِّهؤالء يف جمال األخالقّي إن تصّدي أمثال

ب، بل فتح الباب للكثري من املوضوعات ْسالرتاث األخالقي إىل التحقيق املناسب فَح

واملختلقات العامية والقصص التافهة واألقوال السقيمة واآلراء العقيمة على اآلراء 

فني يف مني واملؤلِّأذهان وألسنة املتكلِّ ليتّم تشويه وتشويش ؛والكتابات األخالقية أيضًا

 من املنامات املسمومة والكرامات املوهومة.  هذا احلقل مبجوعٍة

التسامح »قاعدة  :ك بقواعد من قبيلإن التوسعة االعتباطية واملفرطة يف التمسُّ

ية ، وقلة االهتمام بالتعاليم األخالقية بالقياس إىل التعاليم الكالم(4)«ة السننيف أدّل

والفقهية ـ واليت أخذت تبحث على ما يبدو أكثر األمور حتمية ومصريية يف احلياة 

مني إىل عدم ى بعض الكبار من الفقهاء واملتكلِّحّت ْتمن األسباب اليت دَع ،ـ (5)الدينية

إيالء غربلة وتشذيب الرتاث األخالقي ذلك االهتمام املناسب، بل أخذوا هم أنفسهم 

ثون ة اليت يتحدَّثون بنفس الدّقيتساحمون يف حقل األخالق، وال يتحدَّيتساهلون أحيانًا و

 بها عندما يتناولون مسائل الفقه والكالم. 

ونقل وترويج الكثري من األخبار واملأثورات، قبل  ،إن احلماس يف حقل األخالق

 ما يف حقلضح من خالل عرضه على النقد، وال سيَّأن يعود إىل ذات اخلرب ـ الذي يتَّ
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وقد يكون للعناصر األدبية  .فنيمني واملؤلِّيعود إىل مذاق بعض املتكلِّ ،علوم احلديث ـ

 .والسبك القصصي التأثري الكبري يف هذا الشأن أحيانًا

ويف سائر حقول املعرفة الدينية ينتشر اخلرب جملّرد ذكر بعض الُنَخب له وروايته 

سب شهرة تفوق الوصف، دون أن ويكت ،فاتهم وكلماتهم ـ لألسف الشديد ـيف مؤلَّ

 . (6)يكون يف حّد ذاته قاباًل لالشتهار أو أن حيظى بذلك االهتمام املبالغ به

اظ فات الصوفيني والوّعالكثري من األخبار اجلارية على ألسنة ومؤلَّ :ومن ذلك

 واسعة وشاملة.  واألدباء، واليت اكتسبت لذلك شهرًة

نسوا باملصادر الروائية املعتربة، يألفون الكتب اًل من أن يأَدَبو ،ة الناسإن عاّم

أن أصحاب هذه  َبْيَد .طبيعي األدبية والعرفانية وأقوال الواعظني واحلكماء، وهذا أمٌر

الكتب واألقوال ـ مهما كانوا من ذوي الشأن واالختصاص يف علم احلديث ـ غالبًا ما 

واعظ الروحانية، فينقلون يتساحمون يف تأليف الكتب األدبية والعرفانية وعرض امل

صية. وقد أّدى هذا التسامح الكثري من األمور اليت ال يذكرونها يف كتبهم التخصُّ

 من الصّحة.  إىل انتشار الكثري من األقوال واألخبار اليت ال تستند إىل أساٍس

الشيخ بهاء الدين  مة الفريد والفّذميكن اإلشارة إىل العاّل :فعلى سبيل املثال

مشرق »و ،«احلبل املتني»فاته، من قبيل: ن بعض مؤلَّإإذ  ؛هـ(1030)&عامليحممد ال

عند اخلاّصة من  وما إىل ذلك من املؤلفات اليت ال جتدها إاّل ،«الوجيزة»و ،«الشمسني

بكشكوله  إاّل ،ى أكثر أهل العلمالعلماء، يف حني ال يأنس عاّمة الناس، بل وحّت

احمه الصويف يف نقل األخبار، واليت ال ميكن مما يعترب ميدانًا لتس ،ومزدوجاته

صيًا هلذا العامل العلم، واليت مل يكن يف أغلب اعتبارها عماًل علميًا دقيقًا وختصُّ

 ، فضاًل عن صّحة سندها ونقلها.ة مضمونهااألحيان ضامنًا لصّح

حيتوي الكثري من الغّث والسمني، ـ من امسه  كما هو واضٌحـ والكشكول 

ما الذي ميكن فعله إذا  تأليفه لغرض مراكمة الغّث والسمني فيه. ولكْن ما مّتبل إّن

كان عاّمة الناس ال يالحظون مثل هذه املسائل الدقيقة عند مطالعتهم ألمثال هذه 

ى بعض كبار أهل العلم يتساحمون ويتساهلون يف هذا بل حّت ؟!ر بهاالكتب والتأثُّ

  !الشأن أيضًا

أسباب وكيفيات وطرق رواج وانتشار األخبار  ق بدراسةـ ويف ما يتعل3َّ
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املشكوك يف أمرها ال ينبغي بطبيعة احلال أن نغفل عن األرضية االجتماعية اخلصبة 

 ل مثل هذه األخبار. لتقبُّ

ين يف التمّسك باألخبار املشكوك يف أمرها وانتشار الروايات ذات احلدَّ وكأّن

دة بني عاّمة نفسية الشعورية والالشعورية املعقَّر أيضًا بالدوافع الاجملتمع الديين يتأثَّ

ن الذي يواجه حدودًا وثغورًا واضحة يف كتاب اهلل والسنة القطعية نني. إن املتديِّاملتديِّ

وكذلك يف الرتاث القابل للتأويل ـ عامليًا أو  ،يبحث يف األخبار املشكوك يف أمرها

ءمة بني بعض رغباته وأهوائه وبعض َرب يساعده يف التوفيق واملواْهعن َم ،جاهاًل ـ

ويبحث  هر ديين ملا يريداألدنى على مربِّ العناوين الدينية الثابتة، أو أن حيصل يف احلدِّ

عنه، وال جيده يف التعاليم الصرحية والنصوص الدينية الثابتة، أو اليت مّت إنكارها 

 فيها. 

أو الرتاث  ، أمرهاإن اإلقبال الواسع على بعض األخبار الغالية واملشكوك يف

ل ـ وية طوال القرون األربعة األخرية، ميثِّْشالة واحَلالقابل للتأويل بالنسبة إىل عقائد الُغ

اليت أرادت أن تبين لنفسها وآرائها  ،من وجهة نظري ـ منوذجًا هلذه الدوافع الغالية

 ات. ك مبثل هذه األخبار واملأثوروأهوائها على الدوام قاعدة من خالل التمسُّ

ب من اخلطوط للتهرُّ «مفّرًا»و «ملجأ»واعتبارها  ،س وراء خمتلف األخبارإن الترتُّ

 م. َدوالُنَخب الدينية منذ الِق ^ةأثارت اهتمام وقلق األئّم الدينية القطعية، حقيقٌة

يف َخب الذين وقفوا ، واحدًا من النُّ^أمني أهل بيت الوحي ،لقد كان سلمان

فيما بعد  ْتوالعجيب أن هذه الشخصّية الفّذة والسامية أضَح. ةوجه هذه النزعة اخلطري

ة بوضع واختالق أو قَح وا بكّلني الذين اهتّمللضاّل ـ على الرغم من ذلك ـ ذريعًة

 . ذي النزعة الصوفّيةالرتويج لألخبار الغالية والرتاث 

يلي: ـ ما  «رجال الكشي»فقد ورد يف كتاب اختيار معرفة الرجال ـ املعروف بـ 

حكيم، قال:  بن حممد العالء، عن أسباط، عن بن علّي هالل، عن بن أمحد ثناحدَّ»

 أهل امّن سلمان احملمدي، إّن سلمان ذلك: سلمان، فقال ×جعفر أبي عند ذكر

 رقيقًا كتابًا ماألحاديث، وجدُت إىل القرآن من هربتم: للناس يقول كان البيت، إنه

 عليكم ذلك ، فضاق(7)خردل ة، والفتيل، وحّبالنقري، والقطمري على فيه حوسبتم

 . (8)«عليكم سعتاتَّ اليت األحاديث إىل وهربتم
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آخر  ة واحلساسية من سلمان ـ رضي اهلل عنه ـ يف موضٍعكما وجدنا هذه الدّق

 ثناحدَّ...»هـ( يف حلية األولياء: 439فقد روى احلافظ أبو نعيم اإلصفهاني) .أيضًا

جرير،  ثناحدَّ :سعيد بن قتيبة ثناحدَّ :اجالسّر العباس أبو ثناحدَّ :عبد اهلل بن إبراهيم

 باملدائن الناس أشجع، قال: مسع من رجٍل اجلعد، عن أبي بن عبيد األعمش، عن عن

 :ألف. قال من ًاحنو إليه اجتمع ىحّت إليه يثوبون فجعلوا ،هْوفأَت، املسجد يف سلمان أن

 فجعلوا ،يقرؤها يوسف سورة فتح جلسوا اّماجلسوا، فل يقول: اجلسوا فجعل ،فقام

 القول من وقال: الزخرف ،فغضب ،مائة من حنٍو يف بقي ىويذهبون، حّت عونيتصدَّ

 م! فذهبُت اهلل كتاب عليكم أُتقَر م، ثّمأردُت

 ،كذا سورة من آيًة تريدون األعمش، وقال: الزخرف عن الثوري رواه كذا

 . (9)«كذا سورة من وآية

اليوم نواجه عاملًا من الفوضى يف نقل وتدوين وترويج األخبار ـ وها حنن 4

من وضعه واختالقه، ومع ذلك يتّم  منها ما حنن على يقنٍيإّن املشكوك يف أمرها، بل 

 :ـ الرتويج له ـ جهاًل أو تساهاًل ـ من قبل الكثري، بل قد أمسح لنفسي بالقول ـ صراحًة

 ومغرضًا.  يقوم بذلك عاملًا وعامدًا ْنإن هناك َم

ما يف دائرة العقائد )وتاريخ ال سيَّوهناك موارد هاّمة وعجيبة وملفتة لالنتباه، 

موضوع هذه املقالة. كما هناك الكثري من  أن احلديث عنها خارٌج اإلسالم(، إاّل

طويلة وعريضة من  ة والعامة ـ يف دائرة األخالق، اليت حنتاج إىل مقالٍةاملوارد ـ اخلاّص

 عناوينها فقط. أجل فهرسة 

أو الضعف أو اخلطأ يف بعض األخبار والرتاث  إن إبراز موارد ومواضع الشّك

املشهود أو املشهور هو أدنى ما ميكن االحتياط بشأنه يف مواجهة أمواج شيوع الرتاث 

ى املختلق(، وامتزاج هذا الرتاث يف سدى وحلمة الثوب املشكوك يف أمره )وحّت

 . (10)نالقشيب للتديُّ

اليت يصدف أن  ،ن هنا سنكتفي باخلوض يف ثالثة مناذج من الرواياتوحن

من  رة على نسبٍةمتأخِّ تعود ألقدم املواريث اإلسالمية الروائية، وحازت يف مرحلٍة

 الشهرة يف الكتب واملنابر. 

إن هذه املوارد اليت تذكر كنماذج تعود بأمجعها إىل مواقف وسلوكيات ألحد 
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عظماء الدين اإلسالمي، وهو سلمان الفارسي ـ رضي اهلل عنه أولياء اهلل الكبار و

وإن مراد بعض رواة هذه األخبار يف احلّد األدنى هو لفت االنتباه إىل رسوخ  .وأرضاه ـ

ة هذا الرجل العظيم، وظهور ذلك يف سلوكه اإلميان واالعتقاد الديين يف شخصّي

 واقف. ي واالعتبار بهذه السلوكيات واملاالجتماعي، والتأّس

بداللة احلديث ؛ وبغّض النظر عن كون سلمان ـ رضي اهلل عنه وأرضاه ـ

من املنتسبني ألهل بيت الرسالة، وال يبعد  (11)«سلمان منا أهل البيت» :املشمور واملعترب

 أسوًة ،^حيث يعترب ـ بطبيعة احلال ـ تالي تلو املعصومني؛ إمكان اعتبار قوله وفعله

ي به ـ كما أن هذا ما فعله الكثري من الكبار ة الناس إىل التأّسن املسلم، ودعوللمتديِّ

فإن تقرير بعض هذه األخبار ـ على ما  ،على طول التاريخ، حيث دعوا إىل التأّسي به ـ

أنفسهم، ومّت نقلها عن لسان اإلمام  ^إىل املعصومني خاّص ن ـ قد نسب بشكٍلْوسرَت

 مباشرة.  ×املعصوم

ية انتساب بعض مكانته الرفيعة يف اإلسالم، وأهّمو ،إن عظم منزلة سلمان

ر فيها. يف تدقيق النظر والتدبُّ ع جمااًل للشّكَدال َي ،^هذه األخبار إىل املعصومني

ومن  .لبالتأمُّ ب، جديرٌةعلى الرغم من ظاهرها اخلاّل ،وسوف نرى أن هذه األخبار

يلها إىل شخص سلمان مع نسبة تفاص ،ًا التصديق بقضيتها احملوريةاملستبعد حّق

 الفارسي رضوان اهلل عليه. 

 ثناحدَّ»: فقال ،×م عيون أخبار الرضايف كتابه القيِّ ،&روى الشيخ الصدوق

الصويف  هارون بن حممد ثناقال: حدَّ عنه ـ اهلل رضي الدقاق ـ عمران بن أمحد بن علّي

 بن العظيم عبد ثناحدَّالروياني قال:  موسى بن اهلل عبد بن حممد تراب أبو ثناقال: حدَّ

 أبيه موسى، عن بن علّي الرضا أبيه ، عنعلّي بن حممد اإلمام احلسين، عن اهلل عبد

 قال: دعا ’هجدِّ عن ،أبيه حممد، عن بن جعفر الصادق أبيه جعفر، عن بن موسى

 الرغيفني ذّر أبو رغيفني؛ فأخذ إليه ممنزله، فقدَّ إىل عليهما ـ اهلل ـ رمحة ذّر أبا سلمان

 ال أن الرغيفني؟ قال: خفُت هذين بتقلِّ شيء ألّي ،أبا ذّر سلمان: يا بهما، فقالفقلَّ

 حيث !أجرأك قال: ما شديدًا، ثم غضبًا ذلك من سلمان فغضب ،(12)نضيجني يكونا

، (13)العرش حتت الذي املاء اخلبز هذا يف عمل لقد الرغيفني، فواهلل هذين بتقلِّ

السحاب،  إىل هْتألَق ىحّت الريح فيه الريح، وعملت إىل ألقوه ىحّت املالئكة وعملت
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 ىحّت واملالئكة والربق الرعد فيه األرض، وعمل إىل أمطره ىحّت السحاب فيه وعمل

 وامللح واحلطب والنار والبهايم واحلديد واخلشب األرض فيه مواضعه، وعملت وضعوه

 أتوب اهلل : إىلذّر بوأ الشكر؟! فقال بهذا تقوم أن لك أكثر، فكيف أحصيه ال وما

 . َتكرْه مما أعتذر ، وإليَكثُتأحَد مّما إليه وأستغفر

 من إليه مضيافة؛ فقدَّ إىل يوٍم ذات عنه ـ اهلل رضي ـ أبا ذّر سلمان ودعا قال

 كان لو ،اخلبز هذا أطيب : ماذّر أبو . فقال(14)من ركوته هاوبلَّ ،يابسة كسرة جرابه

 يأكل ذّر أبو فجعل ،إليه مبلح، ومحله ركوتة ورهن ،وخرج ،سلمان فقام !ملح معه

 فقال ،القناعة هذه رزقنا الذي هلل امللح، ويقول: احلمد ذلك عليه ويذّر اخلبز ذلك

 .(15)«مرهونًة ركوتي تكن مل قناعًة كانت سلمان: لو

تني تعكسان العالقة اليت تربط بني تشتمل هذه الرواية يف واقع األمر على قصَّ

ذّر الغفاري. والقسم األول من الرواية املشتمل على القّصة األوىل ذكرها  سلمان وأبي

ث النوري يف مستدرك الوسائل ، ونقلها الشيخ احملدِّ(16)الشيخ الصدوق يف أماليه أيضًا

×نقاًل عن عيون أخبار الرضا
(17) . 

بينهما يف حبار  ي احلديث بال فصٍلمة اجمللسي كال شطَروقد نقل العاّل

×نقاًل عن عيون أخبار الرضا األنوار،
(18) . 

احلكاية األوىل عن أمالي  &وقد نقل السيد علي خان املدني الشريازي

 . (19)صدوق يف كتابه )الدرجات الرفيعة(ال

ة من القص هـ( جبزٍء1289ـ  1212هادي السبزواري) وقد استشهد الفقيد املاّل

در الدين حممد الشريازي ُفه صكما ذكر َسَل .(20)األوىل يف كتابه )شرح األمساء(

 . (21)نقاًل عن عيون أخبار الرضا ،ل من الرواية يف تفسريههني( القسم األّو)صدر املتألِّ

ًا. ففي كال القصتني يصدر ب حّقَجللَع تني مثرٌيإن مضمون كال هاتني القّص

 اًل عن رجلْضَف ،ون باللباقةالذين يتحلَّ ،بعيد عن األناس العاديني عن سلمان سلوٌك

، كما ُعرف يف بعض الروايات واملأثورات بوصفه مثااًل (لقمان هذه األّمةـ )ب بيلقَّ

 للصرب ولني اجلانب وحسن القول ومتانة الفعل. 

ة األوىل يغلظ له ففي كال القصتني يعمد سلمان إىل تقريع ضيفه ـ بل يف القّص

 ط معه. من إكرام الضيف والتبسُّ ،وال يراعي أبسط حقوق الضيافة ،القول ـ
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 على الرغم من اشتماهلا على ما ظاهره تلقني سلمان ألبي ذّر ،ة األوىلويف القّص

 ه يغفل عن أمرين: أّن فضيلة الشكر، إاّل

ال  «الشكر»والزم  .: إن الشكر ال يتنافى مع البصرية والرؤية الواقعيةلاألّو

أو  ؟!د أم الجيِّ يكمن يف عدم سعي املرء إىل معرفة ما إذا كان اخلبز ناضجًا بشكٍل

  ؟!أنه يتناول طعامًا لذيذًا أو تعافه النفس

الغفاري يف هذه القّصة ليس هو فضيلة  إن الذي يقوم سلمان بتعليمه ألبي ذّر

الشكر على املنهج اإلسالمي، بل هو التغافل والرضا بالعيش الوبيل!! وهي الرؤية 

األوسع يف دعوة عامة الناس إىل رية لألمور، واليت تبدو يف صورتها ْبالصوفية واجَل

ر والطغاة واملستكربين، واعتبار ْوام اجَلم حّكْياخلضوع والصرب والسكوت على َض

ر وسندان الظلم عني الشكر والعبودية أمام اهلل تبارك ْوالرزوح حتت مطرقة اجَل

 وتعاىل! 

 !«من أجل منديل كسر قنديٍل»: يقوم سلمان نفسه يف هذه القّصة بـ الثانيو

 بارتكاب سلوٍك مبعنى أنه يعمد إلصالح عدم الشكر املزعوم الذي بدر من أبي ذّر

 وال يتناسب مع روح الضيافة.  ،ُيسيء إىل الضيف ،وقبيح فّج

حيث يتّم التعريض للضيف  ،ة الثانية فهي ال تقّل عن القّصة األوىلوأما القّص

ى بها، ر أنه يتحّلتصوَّ ضيلٍةهامه صراحة باالفتقار إىل فأو خطأ صدر عنه، واّت بعيٍب

ف على الضيف، حيث ة من املضيِّنَّل وامِلة من إظهار التفضُّمع ما تنطوي عليه القّص

ّد بأمجعه سلوكًا غري بسبب عدم قناعته، مما ُيَع ؛ح له باملشقة اليت أوقعه فيهايصرِّ

 كَّغاية ـ ال َشلل من سلمان جتاه ضيفه! فعلى فرض صّحة القّصة ـ وهي تبدو بعيدًة الئٍق

 «امللح»وال يرهن ركوته من أجل  ،ل أن يالزم سلمان مكانهكان يفضِّ يف أن أبا ذّر

 الذي سيمّن عليه به، على أن خيجله مبثل هذا الكالم الالذع!! 

كيف ميكن لنا أن نقبل صدور مثل هذا السلوك ـ يف ذلك اجملتمع الذي يعرف 

ويرى إكرام الضيف فرضًا عليه  ،أصول الضيافة يهى األعرابي البّوال على عقَبفيه حّت

، إذ يعامل ضيفه بهذا األسلوب الفّج ؛|األكرم ى يف مدرسة النيّبتربَّ ـ عن شخٍص

 ب؟! وأن يسعى إىل تعليمه األدب بهذا األسلوب غري املؤدَّ

، يف باب أخالق الضيافة يف |األكرم لقد ورد يف مجلة تعاليم النيّب
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. وال خيفى أن (22)«كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه نَم»اإلسالم، قوله: 

من  دَّوعليه ال ُب .السلوك املنسوب يف هذه القّصة إىل سلمان يتنافى مع هذا احلديث

 بصّحة منت احلديث الوارد يف عيون األخبار.  جاّد التشكيك بشكٍل

ة عن مشايخ رنا ببعض السلوكيات املنقولإن سلوك سلمان يف هذه القصة يذكِّ

من أجل غرس  ؛تْبالذين يعملون على تقريع املريد بأنواع اللوم والعتاب والَك ،ةالصوفّي

أو أنهم كانوا يطلبون منه  .مستقبح يف الشرع وهو أمٌر .فضيلة أخالقية لدى هذا املريد

نفسه اليت نالت  نفسه أمام اآلخرين، وأن ينتهك عّزَة ن ُيذّلأنفسه وتعذيبها، و إيذاَء

 احلظوة يف تقديسها من قبل اهلل! 

أشبه بالقصص الواردة يف  ×إن هذه القصة الواردة يف عيون أخبار الرضا

كتب الصوفية منها إىل أساليب السلوك اإلسالمية. وهل من باب الصدفة أن يكون 

 صريح؟!  ًا وبشكٍلرمسّي «الصويف»ب بـ ُيلقَّ ْنيف سند هذه الرواية َم

ذا احلديث املشكوك يف أمره ال يبدو أنه قد اعترب ه ولألسف الشديد فإّن

فات ل إىل العديد من املؤلَّمن أهل الفضل، بل تسلَّ مشكوكًا يف أمره من قبل عدٍد

 . (23)واملنتخبات الروائية واألخالقية أيضًا

ة الثانية من حديث ذهب ـ ضمن نقله ملضمون القّص ْنبل هناك من الفضالء َم

 وكأّن .(24)!«سلوك أهل السماء»ىل اعتبارها منوذجًا من ـ إ ×عيون أخبار الرضا

أكثر الذين نظروا يف هذه الرواية، واختاروا روايتها، إمنا اقتصروا على التعاليم 

وما إىل ذلك، ومل يستوقفهم ما فيها من  «القناعة»و «الشكر»احلسنة فيها، من قبيل: 

يتنافى ويتعارض مع األخالق  اة األخرى املنسوبة إىل سلمان، مّمالسلوكيات الشاّذ

 واآلداب اإلسالمية، بل األخالق واآلداب اإلنسانية. 

هلذه الغفلة أو التغافل!  ذاته آيٌة سلمان هذه القصة هو يف حدِّ وبطبيعة احلال فإّن

 ! (25)«عنك أشياُء ْتشيئًا وغاَب َتحفْظ»لقول أبي نؤاس:  ومصداٌق

حضرت عبد العظيم  »لقد ذكر السيد حممد الرازي يف كتابه 

ق عليها قائاًل: ، وعلَّة استضافة سليمان ألبي ذّرالرواية املشتملة على قّص (26)«احلسين

إن هذا احلديث الشريف الوارد يف خصوص استضافة سلمان ألبي ذر الغفاري يعلمنا »

 ؟ية: ما هي وظيفة العبد جتاه النعم واملواهب اإلهللاألّو :مفهومني أخالقيني ودينيني
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: وظيفة الضيف جتاه مضيفه، وهذا أيضًا واآلخر ؛ل قانونًا دينيًاوهذا يف حّد ذاته ميثِّ

 أخالقي.  قانوٌن

إىل  ْلإن هذه الرواية تعلمنا ـ كما قال سلمان ألبي ذر ـ أن رغيف اخلبز مل يِص...

 ى صارما وصل إليه اعتباطًا، بل عمل على صنعه اآلالف من العناصر والكائنات حّت

 خبزًا. 

هذه اجلهود، وما  كّل مقابلر ما الذي ينبغي عليك فعله يف واآلن لك أن تتصوَّ

إذا كنت ستختار بني الشكر والكفر؟ أو بني الطاعة واملعصية؟ رحم اهلل الشاعر 

 الفارسي سعدي الشريازي؛ إذ يقول:واألديب 

ــةً     ــالك دائبـ ــمس واألفـ ــر والشـ ــُحب والقمـ ــط الُسـ  تنشـ
 

ــى ر   ــَت عل ــه غــافالً    لتحصــل أن ــال تأكل ــٍز؛ ف ــف خب  غي
 

 يتشـــــــرَّد الكـــــــّل مـــــــن أجلـــــــك صـــــــاغرًا ومطيعـــــــًا
 

 (27)ألـــــــيس مـــــــن الظلـــــــم أن ال تكـــــــون مطيعـــــــًا؟!    
 

كي ال يصدر  ؛األمر اآلخر: إن على الضيف أن يلتزم الصمت يف بيت مضّيفه

 مه لهف يف العناء واملشّقة، وعلى الضيف أن يقنع مبا يقدِّعنه ما يستوجب إيقاع املضيِّ

 . «مضّيفه

 ،هـ(1263وقد عمد الفقيد املال حممد إمساعيل الكزازي اآلراكي الفدائي)

وعلى الرغم من  .(×إىل نقل رواية )عيون أخبار الرضا ،يف كتابه )جنات النعيم(

 . (28)توضيح عن حمتواها ومضمونها م أّيأنه مل يقدِّ شرحه لبعض املفردات الصعبة، إاّل

د باقر الكلباسي برتمجة هذه الرواية يف كتابه كما قام الفقيد الشيخ حمم

 . (30)م مضمونها وحمتواها، دون أن يقيِّ(29))التذكرة العظيمية(

لكجوري ى الواعظ املفضال احلاج حممد باقر الطهراني ابل حّت

الذي ال حيجم عن بسط الكالم وإطالة املقال يف مجيع  ،هـ(1313ـ  1255)املازندراني

ورحيان(، قد اكتفى بنقل نّص هذا احلديث عن )عيون أخبار ٌح مواضع كتابه )َرْو

 . (31)( وترمجته فقط×الرضا

ل إىل السند، واألغرب من ذلك أن التسامح بشأن مضمون احلديث قد تسلَّ
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 حيث نالحظ حدوث التسامح والتساهل فيه أيضًا. 

الذي نظر إىل جمّرد اجلانب  ،&يإفقد عمد احلاج املريزا خليل كمره 

ة قمح حتت حّب»بشأن أقراص اخلبز، حتت عنوان  بي من معاملة سلمان ألبي ذّراإلجيا

، إىل إيراده يف كتابه )فتاوى الصحابي الكبري(، معتربًا سند ابن «جمهر سلمان

 . (32)«معتربًا» ×بابويه يف رواية هذا احلديث عن املعصوم

 ،م احلسينبعد السيد عبد العظي ،(×ل راٍو حلديث )عيون أخبار الرضاإن أّو

ال  ،له يف الكتب الرجالية ذكٌر ْدِرد اهلل بن موسى الروياني، ومل َيْيهو أبو تراب ُعَب

 . (33)توثيقًا وال تضعيفًا

ي ما ميكنه التعريف بهما، غري الرتضِّ ْدوهناك يف سند احلديث راويان مل أِج

 من قبل الشيخ الصدوق على الذي يرويان عنه مباشرة. 

 ؟! «معترٌب»لقول بأن هذا السند وعليه كيف يصّح ا

يف طبعة السادة )الغفاري واملستفيد(  بشأن هذه الرواية إاّل توضيٌح ْدِرومل َي

لعيون أخبار الرضا، حيث جند بعد ترمجة هذا احلديث شرحًا ـ حيتمل أن يكون 

 علينا أن ندرك أن إشكال سلمان على أبي ذّر»لألستاذ علي أكرب الغفاري ـ قال فيه: 

 لت يف صناعة اخلبز، إاّلأن مجيع العناصر والكائنات قد تدخَّ س واردًا، فصحيٌحلي

 ،وال يتقن صنعته ،ليهمل واجبه ؛أن هذا ال مينع من تدخل اخلّباز يف نهاية املطاف

وال خيفى أن  .ع بذلك جهود مجيع الكائنات والعناصرم للناس خبزًا رديئًا، ويضيِّفيقدِّ

 . (34)«كما يبدو من سنده ،ق الصوفيةهذا احلديث هو من اختال

متداول  ( كان هلا مشابٌه×وامللفت أن القصة الثانية لرواية )عيون أخبار الرضا

 ة منذ القدم. ومعروف بني أهل السنَّ

أخرى: يبدو أن القصة املذكورة من قصص الصوفية، روى نسختها  وبعبارٍة

ية الشيعية قد استنسخت منها، ية املشهورة شقيق ]الكويف[، وحيتمل أن الرواالسنِّ

إىل مصادرنا الروائية  ^ة املعصومنيلتجد طريقها من خالل نسبتها إىل األئّم

 . &للشيخ الصدوق ،×وعيون أخبار الرضا ،القدمية، مثل: األمالي

حامت عن  :عن أبي وائل ـ ويف حديث...»فقد ورد يف تاريخ دمشق البن عساكر: 

 عن نهانها |اهلل رسول أن لوال: فقال ،سلمان إىل لي وصاحب أنا ذهبُت: شقيق ـ قال
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 وملح، فقال خببٍز قال: فجاءنا ـ :ثّم أتى ـ ويف حديٍث: لكم، قال فتف لتكلَّالتكلُّ

بصعرت،  فجاء فرهنها مبطهرته سلمان ، فبعث(35)صعرت ملحنا يف كان لو: صاحيب

مل  َتقنْع لو: سلمان الرزقنا، فق مبا قنعنا الذي هلل احلمد: صاحيب قال أكلنا افلّم

 . (36)«مرهونة مطهرتيـ  كانت تكن ـ و]يف رواية[: ما

 «إحياء علوم الدين»، و(37)يللمّك، «قوت القلوب»ويت هذه القصة يف وقد ُر

سري أعالم »و ،ـ، ]للفيض الكاشاني[ (39)«احملجة البيضاء»عًا له يف َبـ وَت (38)للغزالي

&للسيد علي خان املدني ،«يعةالدرجات الرف»، و(40)للذهيب ،«النبالء
عن أبي  ،(41)

عن شقيق. وبطبيعة احلال جيب أن ال خيفى ، (42)للطرباني ،«يف املعجم الكبري»وائل، و

ويبدو ـ كما حكم الزبيدي  .ى بأبي وائلأن شقيق بن سلمة الكويف كان يكّن

ة. وعليه ة هو نفسه شقيق بن سلمالوارد ذكره يف هذه القّص «أبا وائل»ـ أن  (43)بصراحة

ه يريد بذلك توجيه األذهان إىل كأّن مستقّل فإن ابن عساكر إذ ينقل القصة بشكٍل

 اختالف تعابري الرواة الالحقني عن هذا الشخص، ال غري. 

 ،املنثور ولكي ال نبتعد كثريًا فإن هذه الرواية ميكن لك مشاهدتها يف الدرِّ

 . (44)ديث عنهاأيضًا، ويف ضمنها املصادر اليت نقل احل ،للسيوطي

كما ميكن لنا مشاهدة صيغة ورواية أخرى حلكاية بهذا املضمون مّت 

 يف النصوص القدمية أيضًا.  «سليمان الداراني»ة تفصيلها على مقاس شخصّي

جوامع احلكايات ولوامع »فقد أورد سديد الدين حممد العويف يف كتابه 

على سليمان  دما دخل ضيٌفه عنإّن :قيل»: التالياحلكاية على النحو  «الروايات

من الشعر  ل له ببيٍتوامللح، ومتثَّ الداراني وضع أمامه ما عنده من اخلبز اجلاّف

قلُت له: ال تؤاخذني؛ إذ جئت على غري موعد، وما ]الفارسي[ على سبيل االعتذار: 

 .(45)عندي غري خبز يابس وعني مرّحبة ووجه جديد

يًا: حبذا لو كان مع هذا اخلبز منِّوحيث وقعت عني الضيف على اخلبز قال مت

. وبعد أن أكل ورهن رداءه وجاء جبنٍب ،بعض اجلنب. فقام سليمان وقصد السوق

نعني والراضني اـ الذي جعلنا من الق وجلَّ الضيف اخلبز ]واجلنب[ قال: احلمد هلل ـ عزَّ

ئي اآلن فقال سليمان له: لو كنت راضيًا مبا قسم اهلل لك ما كان ردا، مبا قسم لنا

 . (46)«مرهونًا يف السوق
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ف ـ مبعناه املعروف يف تلك املرحلة ـ الذي حال ُيحتمل أن يكون التصوُّ أّيوعلى 

هو املنشأ لرواية هذه احلكاية مبختلف صورها  (47)يةسّن يعود كما ال خيفى إىل جذوٍر

 املتنّوعة. 

 بن حممد ثناحدَّ»هـ( يف حلية األولياء: 430قال احلافظ أبو نعيم اإلصفهاني)

 عمرو عن شعبة أخربنا :اجلعد بن علي ثناحدَّ :املنيعي حممد بن عبد اهلل ثناحدَّ :علي

طعامه،  إىل رجاًل ـ دعا عنه تعاىل اهلل ـ رضي سلمان البخرتي، أن أبي مّرة، عن بن

أخذتها،  حيث من هاْعسلمان: َض فناوله؛ فقال كسرًة الرجل فأخذ ،مسكنٌي فجاء

 . (48)«عليك؟! رْزوالِو لغريك األجر يكون أن رغبتك لتأكل، فما اكدعون مافإنَّ

وكما ميكن لنا أن نالحظ فإن أبا نعيم اإلصفهاني قد روى هذا احلديث عن 

 . (49)يف مسند ابن اجلعد الرواية موجوٌد هـ( بواسطتني. ونّص230ـ  134علّي بن اجلعد)

، والذهيب يف (50)شقكما ذكر هذه الرواية ابن عساكر يف تاريخ مدينة دم

 أيضًا.  (51)سري أعالم النبالء

من  أما ضعف سند هذا احلديث فهو من الوضوح حبيث ال حنتاج معه إىل مزيٍد

 َدِررتي من أشهر الرواة بالكذب يف تاريخ اإلسالم، ويكفي أن َيالكالم! فإن أبا الَبْخ

 ذكره يف سلسلة السند كي يسقطه عن االعتبار. 

االشتهار بالكذب واالختالق حبيث ال حنتاج معه هنا إىل إن هذا الرجل من 

ف قد ال خيلو التعرُّ ذكر تفاصيل احلديث عن تضعيفه وجتريح الرجاليني له، ولكْن

 اب من الفائدة. اإلمجالي على سرية هذا الكّذ

واحد من »: «رتيْخأبي الَب»قال احلاج حممد باقر الواعظ الكجوري بشأن 

رتي ـ بفتح الباء ـ وهب بن وهب القرشي املدني، يعرف ْخو الَبثني أبمشاهري احملدِّ

ث، وكان معاصرًا هلارون الرشيد، وساكنًا يف بغداد، وقد مارس القضاء يف باحملدِّ

يف املدينة املنّورة أيضًا. وعلى الرغم من أن أمه  ى القضاء لفرتٍةتها، وتوّلبعض حماّل

أنه مع ذلك بلغ من خبث  له، إاّل وكان مالزمًا ،×لإلمام الصادق كانت زوجًة

السريرة وقبح العمل ما ال ميكن بيانه واستيعابه يف هذه الصفحات، وقد وضع على 

ى قال فيه النجاشي: له أحاديث ]من األحاديث املنكرة[ حّت ×لسان اإلمام الصادق

 ق بها. وَثها ال ُيكلُّ ×عن جعفر بن حممد
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اع. بل قالوا: اب وجّعال ووّضلبخرتي كّذه: أبو اكما قال علماء الرجال يف حقِّ

 إنه أكذب من مجيع الناس. 

. وحيث كان هارون قد ومن بني أحاديثه املختلقة أن هارون الرشيد حّج يف سنٍة

، خجل من صعود املنرب على هذه اهليئة. (52)وقد وضع عليه املنطقة ،أسود لبس قباًء

: نزل ×ج: قال اإلمام الصادقِرلكي ينقذه من هذا املوقف احَل ؛فقال أبو البخرتي

 وعليه منطقة فيها خنجر.  ،ه خفٌّْيَمَدويف َق جربائيل على النيّب

 ه والقدح هذه األبيات: فأنشد يف ذمِّين، بني احلاضر وكان هناك شاعٌر

ـــ َو ــٌل وَعــ ــبخرتي يـــ ــي الـــ  وٌل ألبـــ

ــه  ــه الــــــزور وإعالنــــ  مــــــن قولــــ

 ًواهلل مــــــــا جالســــــــه ســــــــاعة  

 وال رآه النــــــــــــاس يف دهــــــــــــره

 ل اهلل ابـــن وهـــٍب لقـــد قـــد قاتـــ

ــداً   يـــــزعم أن املصـــــطفى أمحـــ

ــود   ــا أســـــ ــفٌّ وقبـــــ ــه خـــــ  عليـــــ
 

 

 إذا تـــــوافى النـــــاُس للمحشـــــرِ  

 بالكذب يف الناس على جعفـرِ 

ــرِ   ــدٍو وال حمضــــ ــه يف بــــ  للفقــــ

 ميــــــــّر بــــــــني القــــــــرب واملنــــــــرِب

ــالزور وبــــــــاملنكرِ   ــن بــــــ  أعلــــــ

 أتــــــاه جربيــــــل التقــــــيُّ الــــــربي 

 ُمخنجـــرًا يف احلقـــو بـــاخلنجر  
 

وهو الذي باإلضافة  هـ.200وفاته[ أن التحق بأقرانه سنة ]وكانت عاقبة أمره 

أفتى بإهدار دم حييى  ،×ونسبتها إىل اإلمام الصادق ،إىل وضعه لألحاديث واألخبار

صاحب الديلم، فصار سببًا يف قتل ذلك السيد اجلليل )حشره اهلل تعاىل  ،بن عبد اهلل

 . (53)«مع مواليه(

بًا ألوالد واعلم أنا أبا البخرتي كان مؤدِّ»كما قال الكجوري يف ذات الشأن: 

الذي هو  ،وهو غري أبي البخرتي املعروف بسعيد بن فريوز ،اج بن يوسف الثقفياحلّج

 . (54)«من أصحاب أمري املؤمنني

ق مبضمون اخلرب وحمتواه فنقول: من الواضح أنه ال ينسجم مع ما يتعلَّ وأما يف

ق بالضيافة وإكرام الضيف. إن مثل ما يتعلَّ أبسط التعاليم اإلسالمية واإلنسانية يف

غريب )وهو ذلك  ق مبعاملة شخٍصما يتعلَّ هذا السلوك مع الضيف، وذلك يف

 بغية تعليم الضيف مسألة أخالقية مفادها أن الضيف ال حيّق ؛ة( يف القّص«املسكني»
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واعد ى بأبسط قيتحّل ْنف، ال يصدر عمَّله أن يطعم شخصًا آخر من مائدة املضيِّ

كان ذلك الشخص مصداقًا  الرتبية واألدب، وإذا صدر مثل هذا السلوك عن شخٍص

 . «عنك أشياُء ْتشيئًا وغاَب َتحفْظ»للقول القائل: 

د الواحد، يف أن هذه القصة هي من تلك القصص الصوفية ذات الُبْع كَّال َش

القبيحة، وعند  قبيح آخر )أو عدد من الوجوه األخرى( اليت ختلط وجهًا حسنًا بوجٍه

]بينما حتتجب الوجوه  (55)نَسعلى ذلك الوجه احَل الرتكيز يف الغالب إاّل النقل ال يتّم

  .(56)[القبيحة يف الظّل

وهو مصدر  ،ية األولياء(ْلثم إن مصدر هذه احلكاية من األساس هو كتاب )ِح

أفكار  ل بعضر من تدخَُّذفة وصبغة صوفية طاغية، واليت جيب احَلله جذور متطرِّ

 ق بروايتهم عن أحداث صدر اإلسالم. ما يتعلَّ ومشارب الصوفيني يف

ز يف ذهن القارئ ما يتعزَّإن احتمال عودة هذه القصة إىل املناشئ الصوفية إنَّ

ة )بشأن آداب الكريم عندما يدرك أن خصوص هذا السلوك املذكور يف هذه القّص

 طروحة ضمن التعاليم الصوفية. مائدة الضيافة( من مجلة السلوكيات واآلداب امل

قال أبو املفاخر حييى الباخرزي يف كتابه )أوراد األحباب وفصوص اآلداب(: 

ِعم ْطما إذا كان امُلال سيَّوقال أكثر املشايخ بكراهة إطعام اخلادم من اخلوان، »

وقد  ..)بكسر العني( هو الضيف؛ إذ ال ينبغي للضيف أن يزيد شيئًا على تناول الطعام.

إنه  :فقال بعضهم ؛اختلف العلماء يف اللحظة اليت يدخل فيهه الطعام يف ملكية الضيف

إنه إمنا ميتلكه عندما يزدرده ويدخل يف  :وقال آخرون ؛ميتلكه عندما يضعه يف فمه

 . (57)«حلقه

ف الضيف يف الطعام من الواضح أن حبثنا هنا ال يدور حول حدود جواز تصرُّ

ى مثل هذه التعاليم واعتقد ى فرض أن يكون سلمان قد تبّناملوجود على اخلوان. فعل

بل وحتى اإلنساني، كان يفرض عليه أن  ،أن األدب األخالقي واإلسالمي بها، إاّل

أخرى،  ل تقريعه لضيفه إىل فرصٍةأكثر لياقة وتهذيبًا، أو أن يؤجِّ ف بشكٍليتصرَّ

من خالل إيقاف اللقمة، ، وعلى حنو مضمر وكنائي، وليس ًةآخر أكثر رّق وبأسلوٍب

إذا كان سلمان معتقدًا وعاماًل بتلك الطريقة، اليت هي  وحرمان املسكني منها!! إاّل

، وبذلك سوف يكون (58)«عنك أشياُء ْتشيئًا وغاَب َتحفْظ»مصداق للعبارة القائلة: 
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ن سلما»حيث قال:  ،به به رسول اهللعد عن أن ينال شرف اللقب الذي لقَّالُب بعيدًا كّل

 . «ا أهل البيتمّن

ة يف دراسة وتقييم هذه اد األخبار واملأثورات يالحظون على الدوام الدّقكان نّق

املأثورات، حيث يأخذون بنظر االعتبار مدى مطابقة وانسجام مضمون اخلرب مع 

 ة وسجّية املخرب عنه. شخصّي

يق من اجلدير أن نشري ـ كما يدرك القارئ الكريم ـ إىل االختالف يف حتق

رين حيث احتدم البحث والكالم بني املفسِّ ،شأن نزول اآليات األوىل من سورة عبس

وأعرض عن ذلك األعمى هو رسول  ،س وجههيكون العابس؟ فهل الذي عبَّ ْنَم يف

كما تقول بعض الروايات  ،آخر أو هو رجٌلكما قال بعض الرواة،  ،|اهلل

 األخرى؟ 

ة والشيعة. وإن الذين رين من السّنبني املفسِّفاق يف هذا الشأن ال يوجد هناك اتِّ

إمنا  |آخر غري رسول اهلل ض هو شخٌصيذهبون إىل االعتقاد بأن العابس وامُلعِر

 الرمحة.  يستندون يف ذلك إىل اخللق السامي والرفيع لنيّب

أن اخلالف وقع بني  إاّل»يف هذا الشأن:  &قال الشيخ أبو الفتوح الرازي

راد من املوصوف بالعبوس وهذه الصفات. ذهب بعض إىل القول بأن رين يف املاملفسِّ

آخر؛ وذلك ألن  قون إىل القول بأنه شخٌصاملراد منه هو رسول اهلل، بينما ذهب احملقِّ

بعض الفقهاء والعلماء لكانت  هذه الصفات صفات مذمومة، وأنها لو قيلت حبّق

هه اهلل سبحانه وتعاىل عن زَّالذي ن ،×رسول اهلل رة، فكيف إذا قيلت يف حّقمنفِّ

ِب َغِليَظ الَقْل ًاَت َفّظُكْن َوَلْو َت َلُهْمْن ِلاهلِل َمٍة ِمَنَفِبَما َرْح﴿هذه الصفات املذمومة بقوله: 

، ووصفه حبسن اخللق وكرم الطبع، إذ يقول: (159)آل عمران:  ﴾ِلَكَحْو َفضُّوا ِمْناَلْن

ى مع حّت ×. واألخبار املتواترة يف أن تعامل الرسول(4لقلم: )ا ﴾ى ُخُلٍق َعِظيٍمَوِإنََّك َلَعَل﴿

وقد ورد  ؟!ار كان على خالف ذلك، فكيف مع أصحابه واملؤمننيأعدائه ومع الكّف

أسود كريه اخللق والرائحة،  كان يضع يده يف يد غالٍم ×يف األخبار أن رسول اهلل

يكون ذلك الغالم هو  ىط احلياء وكريم اخللق، حّتْرفال يستسيغ سحب يده من َف

، ورسول ٌرف منفِّيف أن هذا التصرُّ كَّال َش الذي يسحب يده من يد رسول اهلل. ثّم

 . (59)«رات األخالقعن منفِّ ٌهمنزَّ ×اهلل
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هذا املنهج التحقيقي  ُتْدها شخصيًا وَجُتويف أغلب التفاسري الشيعية اليت راجْع

عون بأن الذي عبس والذي أعرض بوجهه رين الذين يدَّيف حتليل اخلرب ومواجهة املفسِّ

|هو رسول اهلل
(60) . 

إىل موضوع حبثنا: لسنا هنا يف مقام تفسري اآليات األوىل من سورة عبس،  ْدلنُع

 أو يف احلّد األدنى لسنا بصد التحقيق يف شأن نزول هذه اآليات. 

لح هو أنه كما يص ،ةبوصفي خادمًا متواضعًا للكتاب والسّن ،إن الذي أعنيه

 ؛|ع بها النيب األكرماليقني برفعة املكانة األخالقية والعظمة الشخصّية اليت يتمتَّ

ينسب العبوس الوارد يف اآلية األوىل من  ْنليكون دلياًل ومؤيدًا على إنكار ورفض َم

األدنى أن ننسب  كذلك ال ميكن لنا يف احلّد ،|األكرم السورة إىل شخص النيّب

ة األكرم واألئّم نيّبتشهد لعظمته الروايات املأثورة عن الالذي  ،مثل سلمان لشخٍص

مثل هذه السلوكيات الغريبة والعجيبة والغليظة واملشكوك يف  ،^من أهل البيت

ة وجود مضافًا إىل ما تشتمل عليه من اإلشكال يف السند وما إىل ذلك، حبّج، أمرها

 مصلحة أو فائدة أخالقية مدرجة يف ضمن احلكاية! 

ى قبل إسالمه شخصية بارزة سلمان ـ طبقًا للروايات اإلسالمية ـ حّت لقد كان

فكيف ميكن لنا أن نقبل بأن هذه  ،ع بنظرة دقيقة ورؤية ثاقبةويتمتَّ ،وممتازة

الشخصية احملنكة واحلكيمة تتكشف يف مقام تعليم وتهذيب اآلخرين عن هذه 

من املفاسد  أسلوبه الفّج ب علىدرك أو ُيبصر ما يرتتَّالغلظة والقسوة، دون أن ُي

 الواضحة. 

إن شطرًا كبريًا من األخبار املشكوك يف أمرها هي األخبار اليت تهدف إىل 

ة الواقعة يف مسري معاجلة مصلحة حقيقية، وتغفل عن املفسدة أو املفاسد الواقعية اهلاّم

لسند أو غموضه ما إذا اقرتنت بضعف اال سيَّود ـ تلك املصلحة. إن هذه األحادية يف الُبْع

ن التفكري السائد إـ تكفي لقرع جرس اإلنذار يف آذان الناقدين من ذوي البصائر؛ إذ 

اص والصوفيني الذين كانوا ـ كما قلنا ـ والسلوك الغالب على النظام التعليمي للقّص

 .للكثري من األخبار والروايات املشكوك يف أمرها هو هذا النوع من الرؤية منشًأ

ن نرى يف الكثري من الشواهد أن هذا النوع من التفكري ال ُيبالي وميكن لنا أ

واحدة، دون أن يطيل الوقوف على  بالتضحية بالكثري من املصاحل من أجل مصلحٍة
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 بة على ذلك. املفاسد املرتتِّ

ما تلك ال سيَّوعلى تراث الصوفية وأصحاب التكايا ـ  لع شخٌصأستبعد أن يطَّ

مقامات مشاخيهم وشيوخ طريقتهم ـ وال يتبادر إىل ذهنه ث عن أحوال واليت تتحدَّ

 . «عنك أشياُء ْتشيئًا وغاَب َتحفْظ»مضمون القول القائل: 

يف الغالب ـ من أجل التعليم أو التوجيه هلدف  يف بعض هذه احلكايات يتّم

سامية  السعي إىل الوصول لغايٍة ى مظلم وناكب، ويتّمر أو حّتْعَو شريف ـ سلوك طريٍق

 مشبوه أو موبوء أحيانًا.  طاهر من خالل سلوك طريٍق هدٍفو

وإن من أكثر األمثلة شيوعًا يف هذا األسلوب العمل على إظهار الكرامات غري 

بغية إثبات فضيلة أو جاللة قدر هلذا الشيخ أو ذاك الولي... وبطبيعة احلال ال  ؛املعقولة

هذا جيب أن ال يكون من خالل أن  إشكال يف إثبات كرامة أو فضيلة لصاحبها، إاّل

 ا يكون له نتائج معكوسة. احلكايا اخلرافية وغري املعقولة، مّم

ار عّطالاملنسوب إىل الشيخ فريد الدين  ،ويف كتاب تذكرة األولياء

ة وصفاء الطوّية يف ية إخالص النّيالنيسابوري، مّت التأكيد يف عّدة مواضع على أهّم

ل احلديث عن ذهاب الكعبة )البناء احلجري األعمال العبادية، وذلك من خال

!! كما مّت احلديث عن (61)الفالني أو الشيخ الكذائي املعروف( إىل استقبال الولّي

تعبري الكاتب ـ من األولياء الكبار، وقد أسلم  كان ـ على حدِّ تشييع جنازة شخٍص

احلديث عن !! كما ورد (62)بربكة دعائه اثنان وأربعون ألف جموسي ونصراني ويهودي

خربية  م عن ذهاب اجلبل يف مجلٍةنه عندما تكلَّإنفوذ كالم وجالل قدر شيخ حبيث 

ى أمر ذلك أن لبَّ رها يف سياق اإلنشاء، فما كان منه إاّله تصوَّمسعها اجلبل، ولكّن

الولد ما ينايف  حيث رأى يف حبِّ !! كما جاء أن ذلك الولّي(63)وانطلق ذاهبًا ،الشيخ

هلل وحده سأل اهلل إما أن يقبض روحه أو يقبض روح ولده، فاستجاب  إخالص احلبِّ

 !!(64)وقبض روح الولد من فوره ه مباشرًةاهلل دعاَء

يف أن إخالص النية، وسالمة الطوّية، وبركة دعاء  كٍّليس هناك من َش

العظام، ومقبولية العباد الصاحلني عند اهلل تعاىل، ولزوم ختليص القلب لعبادة الباري 

الولد وما إىل  أن مجيع ذلك ال ينايف حّب َبْيَدعاىل، مفاهيم دينية سامية بأمجعها، ت

 مات التارخيية والبديهيات العقلية! ذلك، وال ميكنه إقناع اإلنسان مبا خيالف املسلَّ
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إن الدافع إىل إثبات تلك املفاهيم والتأكيد عليها من قبل الذين وضعوا تلك 

مل يلتفتوا إىل سائر النواحي األخرى من القّصة، ومل  القصص كان من القّوة حبيث

رة فيها. وإن مرادنا من أسلوب ينظروا إىل نقاط الضعف واخللل الكبرية واملدمِّ

هو هذا األسلوب العجيب والنظرة اجملتزأة والغريبة  «شياُءأعنك  ْتشيئًا وغاَب َتحفْظ»

 إىل األحداث. 

وع من احلكايات يف )تذكرة وميكن العثور على العشرات من هذا الن

 األولياء(، واملئات يف غريه من كتب الرتاث الصويف. 

النقد  مل يكن موضوعنا هو تقييم ونقد الرتاث الصويف ـ وإن كان ذلك يستحّق

وإمنا غايتنا التذكري بأن هذا األسلوب الذي هو املصداق  ،والتحقيق يف موضعه ـ

وشائع يف آراء وكتابات  ٌلمتداَو «شياُءعنك أ ْتشيئًا وغاَب َتحفْظ»الصادق لـ 

ويبدو أن هذا األسلوب الصويف هو الذي صاغ بعض املأثورات املتناغمة مع  .الصوفيني

ى بعض املصادر الرؤية املذكورة، وأقحمها ضمن الثقافة الشرعية املكتوبة، وحّت

 الروائية أيضًا. 

على مفهوم أو قيمة فيه التأكيد  يف العديد من تراثنا األخالقي الذي يتّم

ى غري األخالقية بل وحّت ،أخالقية ـ ضمن بعض األعمال أو األقوال املشكوك يف أمرها

على الكثري من هذا النوع  واضحة للرؤية األحادية اجلانب حاكمًة ـ قد نعثر على آثاٍر

 من القصص واحلكايات اليت تدعو إىل النزعة الصوفية. 

ما، وما ُيمكن أن  د العامة واجلانبية لعمٍلإن الغفلة عن املصاحل أو املفاس

متامًا لالهتمام باملقاصد معاكس هو  ،«كسر القنديل من أجل املنديل»نصطلح عليه 

اعد احلسن والقبح العقلي املنيعة، اليت وواملصاحل امللحوظة يف األحكام الشرعية، وق

 ال ميكن للفقه والكالم أن يستقيم أو يكتب له البقاء من دونها. 

اإلفراط يف هذه الرؤية األحادية والغفلة عن  مقابلوبطبيعة احلال هناك يف 

ما  ما يفوال سيَّ ،وجيب االنتباه له ،رهميكن تصوُّ اجلوانب األخرى، هناك تفريٌط

 ق بنقد احلديث. يتعلَّ

لبعض املصاحل اخلاصة ـ إىل جتويز بعض  لرمبا يعمد الشارع أحيانًا ـ رعايًة

ا ّنكما بيَّ هذا األمر ـ ة، ولكّنضمن حدود زمنية أو مكانية خاّص األمور اخلالفية
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 زمانًا أو مكانًا معّينًا، وال ميكن تسريته أو تعميمه.  إمنا خيّص ـ بوضوٍح

ال حيضره  ْن: ورد يف كتاب َمالتاليولكي نوضح املسألة أكثر، نسوق املثال 

 من رجاًل أن لنا ذكر إنه ×اهللعبد  ألبي قلُت: قال وهب بن معاوية عن ويُر»الفقيه: 

 ،أخيكم على واصلُّ: وقال |النيّب عليه لُِّيَص فلم ،دينًا ديناران وعليه مات األنصار

 رسول إّن: قال ، ثّماحلّق ذاك :×أبو عبد اهلل قراباته، فقال بعض عنه ضمنهما ىحّت

 ن، وقدبالدَّْي اويستخّف بعض، ولئاّل على بعضهم ولريّد ،عظواليتَّ ذلك فعل إمنا |اهلل

 ×احلسن ، وماتٌنَدْي وعليه ×املؤمنني أمري ، وقتلٌنَدْي وعليه |اهلل رسول مات

 . (65)«ٌنَدْي وعليه ×احلسني ، وقتلٌنَدْي وعليه

، (67)، والتهذيب(66)يف عباراتها ـ يف الكايف اختالٍف لقد مّت نقل هذه الرواية ـ مع

، واعتربت من قبل العالمة (69)أيضًا (68)مليّر العاونقاًل عنهما يف وسائل الشيعة للُح

&احللي
&واحملقق األردبيلي (70)

&والشيخ يوسف البحراني (71)
 «صحيحًا» (72)

 . (73)(. ويف اجلملة يبدو أن كبار علماء اإلمامية قد اعتمدوا عليها«صحيحة»)

ما كان َبميكن لنا أن نستفيد الكثري من األمور واملسائل من هذه الرواية، وُر

ويف بعض املواطن اخلاّصة من  ،كان يعمد أحيانًا ×أو اإلمام |النيّب ها أّنأهمُّ

غريب أو موقف غري  من خالل ربطه بسلوٍك ية أمٍردعوته وبنائه للمجتمع، إىل بيان أهّم

 هلذا احلديث(.  ع )وهذا بطبيعة احلال إمنا هو فهمي اخلاّصمتوقَّ

د يف أمر ملوقف القاسي واملتشدِّيبدو من سياق الرواية أن الراوي يستغرب هذا ا

كًا يف صّحة احلديث. ويبدو أن اإلمام ب الظاهر متشكَِّسن، ويبدو حَبالدَّْي

 |ن النيّبمالصادر غري املتوقَّع ح له سبب هذا املوقف أراد أن يوضِّ ×الصادق

ية بعض إىل أهمِّ كان يروم لفت انتباه اجملتمع اإلسالمي الفيّت بالقول: إن النيّب

ة وثالثة من األئّم ين الذي كان على النيّبمور، ومن خالل التنويه إىل الدَّاأل

هذا  عند رحيلهم عن هذه الدنيا، لُيثبت أن أصل املسألة ال يستحّق ^املعصومني

د، وإمنا الذي دعا إىل هذا املوقف هو املرحلة واملقطع الزمين احلجم من املوقف املتشدِّ

ت انتباه املسلمني بهذا املوقف أن ُيلِف |وقد أراد النيّب من الدعوة اإلسالمية، اخلاّص

 . (74)نية األساسية ملسألة الدَّْيإىل األهمِّ

يف ذلك املوقف التعليمي والرتبوي  |األكرم وعلى هذا األساس فإن النيّب
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أن ُيثبت أن هذا  «وا على أخيكمصلُّ» :أراد يف الوقت نفسه من خالل قوله اخلاّص

 يزال منتسبًا ومنتميًا إىل اجملتمع اإلسالمي واإلمياني، وأن ارتباطه الرجل املدين ال

ى أن ُيصّل ه ال يزال مثل سائر املسلمني يستحّقة اإلسالمية ال يزال وثيقًا، وأّنباألخّو

ل باإلحجام عن الصالة عليه عليه. ومع ذلك كان يريد من خالل موقفه االبتدائي املتمثِّ

ر يف خ ويتجذَّ، جيب أن يرتسَّحقوقي وأخالقي هاّم  إىل مفهوٍمأن ُيلفت انتباه املسلمني

 صلب اجملتمع اإلسالمي. 

وبطبيعة احلال بعد اجتياز املراحل األوىل من الدعوة وانتشار تعاليم الكتاب 

من خالل  ،ية هذه املواردإىل توجيه األنظار إىل أهمِّ هناك من حاجٍة ْدُعة، مل َتوالسّن

دة. من هنا عندما يبتعد املسلم قلياًل عن عصر النبوة، ويرى قف املتشدِّخاذ هذه املوااتِّ

ن ـ ولو ْيية قضاء الدَّنني أمرًا متعارفًا، ويرى يف الوقت نفسه أهمِّموت الكثري من املتديِّ

يستغرب مساع مثل هذه الرواية؛ لعدم علمه بالغاية اخلاصة  ،بشرط كفالة اآلخرين ـ

إمنا  خذه النيّبد الذي اتَّاملوقف من أجلها. إن ذلك املوقف املتشدِّذلك  خذ النيّباليت اتَّ

 ْدُعًا، ومل َيالذي أصبح لذلك فيما بعد واضحًا وجلّي كان لتوضيح هذا السلوك الدييّن

 ية املسألة. إىل أمثال تلك املواقف إلدراك أهمِّ اآلخرون حباجٍة

اليت تبدو  ،ف النادرةإننا ال ننكر وجود مثل هذه املواق :خالصة الكالمو

أن قبول هذا النوع من الروايات يف  واألئمة املعصومني، إاّل ة النيّبخمالفة للعادة يف ُسّن

غ فتح الباب أمام قبول الغرائب والعجائب اليت سبق ذكرها الوقت نفسه ال يسوِّ

 : التاليةوذلك لألسباب  ؛ونسبتها إىل سلمان أيضًا

ل تلك األخبار والروايات الغريبة على تلك املواقف د احتمال مح: إن جمرَّاًلأّو

ي إليه هو الكّف عن التكذيب النادرة، واعتبارها من هذا السنخ، غاية ما يؤدِّ

واإلمجال عن تلك  ه ال يرفع الشكَّأن هذا كلَّ َبْيَدواإلنكار القطعي هلذه األخبار، 

ضامينها يف بناء الثقافة ح االستناد إىل محال فإن هذا ال يصحِّ وعلى كّل .األخبار

 الدينية. 

ى إذا حّت ،: ال يصّح االستناد إىل املواقف النادرة يف بناء الثقافة الدينيةوثانيًا

ا إذا كان أمرها مشكوكًا أو حمتماًل؛ وقطعية الصدور، ناهيك عّم كانت ثابتًة

ًا، ومل خاّص مقطعًا زمانيًا أو مكانيًا أو اجتماعيًا هذه املواقف إمنا ختّص وذلك ألّن
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يشمل مجيع األحوال. وعليه ال ميكن تسرية  ًاعاّم ًاوقانون بوصفها قاعدًة ْعتوَض

 بعد االلتفات إىل خصوصية وندرة املواقف اخلاصة.  إاّل ،ةاألخبار على الثقافة العاّم

كالمية  ـ ومن زاويٍة مستقّل : جيب البحث يف دائرة هذه املواقف بشكٍلوثالثًا

واحد من  امتداداتها على مستوى املكان والزمان، وصدورها عن أّي لبيان حدود ،ـ

ة واألولياء، وهل يكون صدورها عن مجيع الُنَخب الدينية ـ من قبيل: سلمان األئّم

  ؟)الذي تناولنا بعض األخبار املنسوبة إليه( ـ ممكنًا وجائزًا أيضًا

 فيه أكثر. ، وليس من املناسب إطالة الكالم «ال نهاية هلذا الكالم»

الكالم وجوهره يف هذا املقال يدور حول توجيه األنظار إىل أنواع  كان لبُّ

ما يف الدائرة الواسعة ومناذج من األخبار والروايات املشكوك يف أمرها، وال سيَّ

ات، واحلديث عن مناقشة ودراسة اجلذور البعيدة والعميقة لبعض هذه لألخالقّي

 م. وائية املشهورة والضاربة يف الِقَدى يف املصادر الراألخبار، حّت

ء عن نقل وإشاعة ْرلريتدع امَل ،وحّبة خردل من اإلميان ،من البصرية تكفي ذّرٌة

 مثل هذه األخبار الغريبة واملشكوك يف أمرها. 

 يب جديرٌةوالرَّ ي إىل إيقاع اآلخرين يف الشكِّإن رواية ونشر األخبار اليت تؤّد

رع، فما ى اإلحجام عن روايتها من وجهة نظر العقل والشَّوحّتث يف نقلها، بل بالرتيُّ

يف أمرها، بل آثار الوضع  ذاتها مشكوٌك ك باألخبار والروايات اليت هي يف حدِّظنُّ

 وبادية عليها.  واالختالق واضحٌة

 اهلل بُيكذَّ أن ونأحتبُّ»ه قال: أّن ×بن أبي طالب وي عن أمري املؤمنني علّيُر

 .(75)«ينكرون عّما يعرفون، وأمسكوا مبا الناس ثواورسوله؟! حدِّ
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 املنهج الفقهي البن أبي عقيل

 مني من اإلماميةمني املتقدِّومدرسة املتكلِّ
 

 

رفا ، وأحد فقيهني ُع(1)ُيعترب ابن أبي عقيل العماني من متقّدمي فقهاء اإلمامية

ل شخصية بالغة األهمية يف الفقهاء يف تاريخ اإلمامية. فهو ميّث «أقدم»بوصفهما من 

 .الفقه، وُيشار إليه يف الغالب بوصفه نقطة البداية للفقه االجتهادي عند اإلمامية

 ،باإلضافة إىل الفقه ،نفهم من املصادر اليت تناولت سرية ابن أبي عقيل أنه

أيضًا، ويف احلقيقة جيب اعتباره ضمن املنتمني إىل كان ضليعًا يف علم الكالم 

ست يف سنوات االنتقال من القرن اهلجري مني من اإلمامية اليت تأسَّمدرسة املتكلِّ

 الثالث إىل القرن اهلجري الرابع. 

ر الظروف واملناخ وقد أّدى ضياع الرتاث الفكري البن أبي عقيل، وتغيُّ

بن أبي عقيل إىل بيان أفكاره ضمن إطاره، إىل احلاكم، ونسيان النسيج الذي عمد ا

، بل بفَحْس رينال بالنسبة إىل املتأخِّ ،واضح أن تغدو أفكاره غري قابلة للفهم بشكٍل

رغم الفرتة الزمنية القصرية اليت تفصلهم عنه. ، ةى بالنسبة إىل علماء مدرسة احلّلحّت

إىل ابن أبي عقيل باهتمام، إال وجيزة ينظر  ة أخذ بعد فرتٍةرغم أن فضاء مدرسة احلّلو

أكرب هو اآلراء الفقهية البن أبي عقيل،  ة على حنٍوأن الذي كان يبدو ملدرسة احلّل

                                           
×
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ل إىل هذه اآلراء ـ من طريق اآلثار وليس عمق تفكريه الفقهي. ويف احلقيقة إن التوصُّ

إىل حدٍّ  ٌنيني ـ ممكى عصر احلّلحّت واليت كان هلا وجوٌد ،اليت تركها ابن أبي عقيل

ما، وأما إدراك الفكر فإنه حيتاج إىل استعادة النسيج الفكري لذلك العصر، وهو ما 

 ية عنه فقط. ال ميكن بلوغه من خالل اآلثار املتبّق

نسعى يف هذا التحقيق ـ من خالل توظيف ارتباط مدرسة ابن أبي عقيل مبدرسة 

ري الرابع ـ إىل إجياد األرضية مني اإلمامية يف النصف األول من القرن اهلجاملتكلِّ

البن أبي عقيل. ولكن جيب  ،وإعادة تركيب األفكار الرئيسة ،لتحليل املوقف املأثور

مني هذه ـ بعيدًا عن املباحث الفقهية وهي أن مدرسة املتكلِّ ،االلتفات إىل هذه احلقيقة

هذه  ىكالمية حّت ـ مل ختضع هي األخرى إىل الدراسة املناسبة بوصفها مدرسًة

 اللحظة. 

 

إن العقود اليت تعرب بنا من القرن اهلجري الثالث إىل القرن اهلجري الرابع ـ وهي 

حّساسة يف تاريخ الفكر الديين  لت فرتًةالفرتة املقارنة لفرتة الغيبة الصغرى ـ شكَّ

ن الفرتة وطّي صفحة احملافل الكالمية لإلمامية. يف هذه املرحلة ـ وبعد مرحلة م

سوى مدرسة بين  َقهشام بن احلكم ـ مل تْب :املتقدمة لإلمامية بزعامة أفراد من أمثال

ن من إرساء دعائم نظام كالمي وعلى رأسها أبو سهل النوخبيت، حيث متّك ،نوخبت

قد رفع أبو مني املخالفني. لشامل يستطيع صّد الشبهات الكالمية الصادرة عن املتكلِّ

. وهذا (2)«فَره باالستدالل ُيْعإن األمر كّل»سهل النوخبيت يف كالمه شعارًا يقول: 

شيخ »الدور اجلوهري الذي لعبه أبو سهل هو الذي دعا علماء اإلمامية إىل تسميته بـ 

 . (3)«منياملتكلِّ

 مني بارزينوباإلضافة إىل مواصلة نشاط أبي سهل من قبل أسرته، وظهور متكلِّ

: احلسن بن موسى النوخبيت، ال ُبدَّ من االلتفات إىل أن هذه مثلمن آل نوخبت، 

ع، وأن احملافل وزخم أكرب يف خمتلف حواضر التشيُّ احلركة واصلت نشاطها بوتريٍة

من الزمن. وقد شهدت ثالثة أجيال ـ  اإلمامية عادت إىل املباحث الكالمية بعد فرتٍة

ثال: ابن قبة الرازي، وأبي الطّيب الرازي، وابن ظهرت فيها شخصيات بارزة من أم
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مملك اإلصفهاني، وابن عبدك اجلرجاني، وأبي منصور النيسابوري، وأبي احلسن 

ل السوسنجردي، وأبي األحوص املصري، وابن أبي عقيل العماني ـ على مثل هذا التحوُّ

أن عقائد هؤالء يف حمافل اإلمامية. ولكن جيب االلتفات إىل أن التقارير القليلة بش

 . (4)مني مل تأخذ نصيبها الكايف والوايف من الدراسة والتحليلاملتكلِّ

حال فإن تعاليم املدرسة الكالمية ألبي سهل النوخبيت قد انتقلت إىل  أّيوعلى 

وتلميذه طاهر،  ،ر البلخي: ناشي أصغر، وأبي املظفَّمثل ،الشيخ املفيد، عرب تالميذه

 . (5)ريه على بلورة أحد أهّم املدارس الكالمية لدى الشيعةوهكذا يكون قد ترك بتأث

 

كيف محل كالم  ٍةهـ( ـ والذي ال نعلم بدّق311لقد عمد أبو سهل النوخبيت)

مية. وقد مني عليه ـ إىل تدوين أصول املذهب يف إطار منظومة كالاإلمامية من املتقدِّ

من حيث اللغة يف التعريف واالستدالل، ومن حيث  ،كانت هذه املنظومة متناغمًة

يف تأثري عالقته ال َشكَّ و .مع منظومة املعتزلة يف تلك احلقبة ،عرض املباحث وتبويبها

السؤال هنا يقول: ما هو  يف هذا الشأن. ولكّن ،أبي علي اجلبائيك ،الوثيقة باملعتزلة

مع الكالم  ،الذي يفوق االنسجام والتناغم العاّم ،م أبي سهلمدى ارتباط كال

فات أبي سهل يف خمتلف املسائل املعتزلي من ناحية املضمون واحملتوى؟ إن عناوين مؤّل

مع آراء املعتزلة يف الكثري  الكالمية ـ باستثناء مسائل اإلمامة ـ تثبت انسجامه التاّم

اآلراء احملكية عن بين نوخبت يف كتاب )أوائل من  ده عدٌدمن املسائل، وهذا ما يؤيِّ

 . (6)أيضًا، للشيخ املفيد ،املقاالت(

مني من املعتزلة يف القرنني الثاني والثالث للهجرة مل يغفلوا مني املتقدِّإن املتكلِّ

عن علم الفقه ضمن تعاليمهم الكالمية، بل تناولوا يف دراساتهم أساليب االستدالل 

ى منتصف القرن اهلجري الفقه أيضًا. وقد كان هؤالء حّتالفقهي وقواعد أصول 

الثالث )القرن التاسع للميالد( ـ على الرغم من منهجهم العقلي يف املسائل الكالمية ـ 

، وكانوا يف العديد من «النصوص»ك بـ ق بالنظام الفقهي شديدي التمسُّما يتعلَّ يف

 .(7)فاتهم يهامجون أصحاب الرأي والقياسمؤلَّ

، على «االستخراج»الذي ُعرف آنذاك بـ  ،قام املنهج العام لقدماء املعتزلةلقد 
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ر(، وأما ْذة )القاطعة للُعة الفقهية واملصادر الشرعية امللزمة بالكتاب والسّنحتديد األدّل

ون إىل أيف املسائل األخرى فكانوا يعتربون الشرع ساكتًا يف تلك املوارد، وال يلج

باألخبار غري الثابتة، واإلمجاع، أو الرأي والقياس، بل كانوا أساليب من قبيل: العمل 

 . (8)عاّم ـ باإلطالق كأصٍل كون ـ على أساس الدليل العقلي باملفهوم اخلاّصيتمسَّ

ق باملنهج الفكري ألبي سهل النوخبيت جيب القول: إنه عمد يف إطار ما يتعلَّ يف

إثبات عناوينها يف مسّودات  تب مّتالتمهيد للمسائل اجلوهرية يف الفقه إىل تأليف ك

 .د يف هذه اآلثار على نفي الرأي والقياس يف استنباط األحكام الشرعيةآثاره. وقد أكَّ

املعتزلة منهم. إن ال سيَّما و ،منيوكان هذا يعترب آنذاك موقفًا مشرتكًا ألغلب املتكلِّ

، واألحناف جهٍةكني بالقياس من ردود أبي سهل اليت خاطب بها الشوافع املتمسِّ

ق بتفكريه الفقهي قد اقرتب ما يتعلَّ أخرى، تثبت أنه يف كني بالرأي من جهٍةاملتمسِّ

كامل، وأنه ـ خالفًا لذلك ـ قد ابتعد عن مواقف  مني بشكٍلمن آراء املعتزلة املتقدِّ

 مني من اإلمامية. مني املتقدِّاملتكلِّ

ق مبدى معرفة أبي سهل اإلجابة عن السؤال املتعلِّ ومن الصعوبة مبكاٍن

منها تعاليم مدرسة هشام بن ال سيَّما مني من اإلمامية، والنوخبيت آلراء قدامى املتكلِّ

على أن أبا سهل النوخبيت كان ـ كما هو  ميكن الوقوف بوضوٍح احلكم. ولكْن

شأنه يف األفكار الكالمية ـ قد حافظ يف أفكاره الفقهية على استقالله وعدم 

 .منيسبقه من املتكلِّ ْنتبعيته مَل

من خالل املقارنة بني آراء أبي سهل النوخبيت وآراء مدرسة هشام بن احلكم 

أن التفكري الفقهي ألبي سهل  مني املتقدمني من املعتزلة ندرك بوضوٍحوآراء املتكلِّ

كان أقرب إىل املعتزلة. واملثال البارز على ابتعاده عن آراء مدرسة هشام بن احلكم، 

ابه من أفكار املعتزلة، مواجهته لتطبيق القياس الفقهي، حيث كان خيالف واقرت

 ته مطلقًا. يحّج

واليت تطالعنا  ،فات أبي سهل النوخبيت يف نقض الرأي والقياسإن عناوين مؤّل

 : هييف مسّودة كتبه، 

ذكره ابن النديم دون أن يضيف إليه توضيحًا من  وقد .ـ إبطال القياس1

 . (9)عنده
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على إثبات القياس أو اجتهاد الرأي لعيسى بن أبان، وهو من الفقهاء  ـ نقض2

يف  رين وأصحاب الرأي يف القرن اهلجري الرابع، وحتظى نظرياته باهتمام خاّصاملنظِّ

 . (10)الكتب األصولية لألحناف

ـ نقض على ابن الراوندي يف اجتهاد الرأي، حيث انتقد فيه أبو سهل النوخبيت 3

 . (11)لشخصية امللغزة واهلاربة من االعتزالابن الراوندي ا

هم باإلحلاد. مًا منطلقًا من خلفية اعتزالية، وقد اتُّلقد كان ابن الراوندي متكلِّ

خاصة  س لنفسه حلقًةمن حياته العلمية بوصفه عاملًا إماميًا، وقد أسَّ وقد أمضى فرتًة

العمل باجتهاد الرأي، وقد س يف دفاعه عن وكان شديد التحمُّ .(12)يف الدائرة اإلمامية

سعى من خالل كتابه )اجتهاد الرأي( إىل تعزيز مبادئ العمل بالرأي، وهذا هو نفس 

 .الكتاب الذي كتب أبو سهل النوخبيت نقضه عليه

إن مبادرة أبي سهل النوخبيت إىل نقض آراء ابن الراوندي يف باب اجتهاد الرأي 

د املعارضة لألساليب الرأي مل تكن جملّرتثبت أن دوافع معارضته وخمالفته للقياس و

املتداولة يف املذاهب األخرى، بل إن الذي كان يدعوه إىل بيان مواقف املذهب جتاه 

 .الرأي والقياس بعض املخاوف من احملافل املوجودة يف داخل املذهب

حيتمل أن تكون آراء ابن الراوندي قد وجدت أصداء هلا يف بعض احملافل 

ر أبي سهل النوخبيت، األمر الذي أثار خماوفه ودعاه إىل كتابة هذه اإلمامية يف عص

 .النقض والرّد عليه

، يستند إىل مواقف أبي سهل املناهضة للرأي من جهٍة ْنلني َموهناك من احمللِّ

من أبي  وإىل حماربة الظاهريني يف بغداد للرأي الفقهي الذي كان قد ظهر قبل جيٍل

ق بتفكريه ما يتعلَّ ، للقول بأن أبا سهل الوخبيت كان يفأخرى سهل النوخبيت من جهٍة

 ،د اإلصفهانيوج له داوالذي كان يروِّ ،رًا أو منحازًا إىل املذهب الظاهريالفقهي متأثِّ

 .(13)د وابن املغلس يف بغدادووبعده ابن داو

أعمق ميكن التوّصل  ويف حتليٍل .أن هذا التحليل يبدو سطحيًا إىل حدٍّ ما إاّل

معتزلي، وأن املنهج الفكري  أن املنهج الفكري ألبي سهل النوخبيت هو منهٌج إىل

زها خمالفة اليت من أبرز ما مييِّ ،ع من األفكار الفقهيةمتنوِّ ود الظاهري خليٌطولدا

 الرأي والقياس. 
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خذ مّرة ويف إطار احلديث عن النشاط األصولي ألبي سهل النوخبيت، الذي يتَّ

آخر من آثاره املفقودة حتت عنوان  نقض، جتب اإلشارة إىل أثٍرأخرى شكل الرّد وال

دة تراث أبي سهل )نقض رسالة الشافعي(، واليت ذكرها ابن النديم يف مسوَّ

والذي هو  ،. إن النّص مورد االنتقاد يف هذا الرّد كتاب )الرسالة( الشهري(14)النوخبيت

فه قبل قرن من والدة أبي من تأليف حممد بن إدريس الشافعي، حيث سبق له أن ألَّ

نة من الفكر الفقهي وأصول االجتهاد. مدوَّ ن فيه منظومًةسهل النوخبيت، وقد بيَّ

ية القياس، يف باب حّجال سيَّما و ،ع من أبي سهل النوخبيت هو رّد آراء الشافعيواملتوقَّ

 ورمبا نقد نظرياته بشأن اإلمجاع. 

يت إىل مباحث األلفاظ جيب ويف معرض احلديث عن اجتاه أبي سهل النوخب

القول: إن مبحث العموم واخلصوص ـ الذي كان يف عصره من أكثر األحباث 

األصولية مثارًا يف أجواء العراق ـ قد حظي باهتمام أبي سهل النوخبيت أيضًا، وكان 

سببًا يف تأليفه أحد كتبه حتت هذا العنوان )اخلصوص والعموم واألمساء 

ال يوجد أّي علم ملموس بني أيدينا مبضمون هذا الكتاب،  . وحاليًا(15)(واألحكام

ولكن بااللتفات إىل األوضاع التارخيية اخلاصة اليت كان أبو سهل النوخبيت يعيش 

، بشأن ارتباطه الفكري باملعتزلة والظاهرية من جهٍة أجواءها، واستنادًا إىل معلوماٍت

ل إىل حمتوى هذا التوصُّأخرى، ميكن  وأفكار الشافعي يف )الرسالة( من جهٍة

 الكتاب إىل حدٍّ ما. 

مقارنة وخارجية إىل هذه املسألة جيب القول: إن حممد بن  ومن خالل نظرٍة

إدريس الشافعي قد سبق له ـ قبل ما يقرب من القرن ـ أن طرح حبثًا نظرّيًا موّسعًا يف 

لنوخبيت، باب العموم واخلصوص يف كتاب )الرسالة(، حيث حظي باهتمام أبي سهل ا

وقد كتب عليه رّدًا يف هذا السياق. ويف األطياف القريبة من أبي سهل النوخبيت جتب 

هـ(، حيث جند تأكيده على ظواهر الكتاب 270د اإلصفهاني)واإلشارة إىل داو

ة يف منهجه الفقهي، قد رفع من مستوى احلاجة إىل التدقيق بشأن املباحث والسّن

يف باب األلفاظ العامة واخلاصة  مستقّل إىل كتاٍب اللفظية، وقد خلق لديه احلافز

الشوافع . ويف هذا السياق عمد أحد العلماء (16)(حتت عنوان )كتاب اخلصوص والعموم

إىل تأليف كتاب حيمل  ،وهو أبو إسحاق املروزي ،املعاصرين ألبي سهل النوخبيت
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ب حيمل عنوان . ويف ختام هذا الكالم جتب اإلشارة إىل كتا(17)نفس العنوان أيضًا

ل َبلتعاليم أبي سهل النوخبيت من ِق )اخلصوص والعموم(، والذي مّت تأليفه كاستمراٍر

 . (18)تلميذه وقريبه احلسن بن موسى النوخبيت

 

طويلة من الفرتة واخلمود  خ هو ما يراه من انقضاء مّدٍةإن الذي يثري دهشة املؤرِّ

أن هذا الفكر سرعان ما برز إىل العلن  يت أصابت الفكر الكالمي اإلمامي، إاّلال

ع بظهور أتباع مدرسته يف خمتلف نقاط حواضر التشيُّ ؛بعد ظهور أبي سهل النوخبيت

من هؤالء األتباع بدوره يف إقامة  واحٍد وقام كّل .من الزمن دون أن ميّر على ذلك جيٌل

أن نطلق  معها ال ميكن هذه الشخصيات يبلغ درجًةصرح هذه املدرسة. إن تزامن 

وال ينبغي التصّور أن تعاليم هذه املدرسة قد  (.ًان فكرّيواملتوافق)لح طعليهم غري مص

انتشرت من خالل التعليم املباشر من قبل أبي سهل النوخبيت ملعاصريه، بل يبدو أن 

ب احلديث، ووجدوا اإلمامية يف خمتلف احملافل ـ حيث أدركوا ضعف تعاليم أصحا

أنفسهم غرضًا لسهام الناقدين من املذاهب األخرى ـ مل جيدوا أمامهم سوى إعادة 

النظر يف مناهج تفكريهم املذهيب. وعلى هذا األساس جيب اعتبار أبي سهل النوخبيت 

عًا ملنظومة كالمية مستصلحة، مع اإلذعان بأن الظروف التارخيية لظهور مثل ِدْبُم

 كامل.  بشكٍل ًةالفكرية كانت معدَّزعة هذه النَّ

وذات األثر يف املراكز الثقافية يف إيران، هي  ،إن من الشخصيات البارزة

هـ(، وهو من 319شخصية أبي جعفر حممد بن عبد الرمحن بن قبة الرازي)قبل عام 

وقد كان يف  .مي اإلمامية من أهل الرّي، ومن املعاصرين ألبي سهل النوخبيتمتكلِّ

. إن القسم األعظم (19)انتقل إىل املذهب اإلمامي مره على مذهب االعتزال، ثّمبداية أ

غري  ،(20)من النشاط العلمي البن قبة يف حقل الكالم قد متحور حول مسألة اإلمامة

ية، أننا نرى يف مكاتيبه اليت تركها يف حقل اإلمامة مضامني هي يف غاية األهّم

ى من أوسع ـ حّت ٍقاهي ملدرسة ابن قبة ـ على نطميكن هلا أن تظهر أبعاد التفكري الفق

 مني. خالل مقارنتها بآراء سائر أتباع مدرسة املتكلِّ

ق باملسائل إن النظريات اليت تركها ابن قبة الرازي يف باب أصول الفقه تتعلَّ
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ة القياس ية اإلمجاع، وحّجية أخبار اآلحاد، وحّجحّجية واملثرية للبحث، من قبيل: اهلاّم

 .أيوالر

مني الذين عه من املتكلِّق بأخبار اآلحاد جند من ابن قبة ما نتوقَّما يتعلَّ ويف

ويقول  ،مني، حيث يقوم بنقد األخباركانوا يف تفكريهم أقرب إىل املعتزلة املتقدِّ

قة عندما يصل به الكالم إىل أخبار اآلحاد ويف مباحثه املتفرِّ .ية أخبار اآلحادبعدم حّج

ح بعد ذلك بأن ، ليصرِّ^ةاألخبار، وشيوع األخبار الكاذبة عن األئّمُيشري إىل ضعف 

له عن ابن قبة  ي ـ يف معرض نقٍلق احلّلر احملّق. وقد ذكَّ(21)خرب الواحد ال يوجب العلم

د خبرب الواحد جائزًا من الناحية يف هذا اجملال ـ أنه مل يكن يف األساس يعترب التعبُّ

يف متييز األحاديث وقبول  عمد ابن قبة إىل بيان معياٍر الحقة . ويف خطوٍة(22)العقلية

تقوم و .(23)ة اإلمجاع إىل اخلرببًا للعلم، من خالل إضافة نظرّياخلرب بوصفه خربًا موِج

إن إمجاع الطائفة على مضمون اخلرب جيرب  :هذه النظرية على أساس الرأي القائل

واألساليب املقرتحة يف القرن  ويعود هذا الرأي جبذوره إىل الروايات .ضعفه السندي

ة اجنبار ضعف . وقد سبق لنظرّي(24)قوم على مقبولة عمر بن حنظلةت يتالسابق، وال

ثني يف أوائل القرن اهلجري الرابع أخبار اآلحاد باإلمجاع أن كانت مطروحة بني احملدِّ

فات يف مؤلَّ خذ شكلها األحدث تدوينًا إاّلأن هذه النظرية مل تتَّ . إاّل(25)أيضًا

 مني. املتكلِّ

مني من اإلمامية فات املتكلِّة جنده يف بعض مؤلَّإن طرح إمجاع األّمة بوصفه حّج

فات ابن قبة وقد انعكس هذا املنهج الفكري يف مؤلَّ .يف أوائل القرن اهلجري الرابع

. ولكن جيب االلتفات إىل أن مجيع املوارد املذكورة قد انبثقت عن (26)الرازي أيضًا

يف ما إذا كان هناك من  وتشكيك جاّد كالمي واحتجاجي، وهناك ترديٌد موقٍف

 مني. إلمجاع األمة يف فقه املتكلِّ عملّي تطبيٍق

ويف معرض احلديث عن األساليب االجتهادية ال جند منوذجًا أصرح من التعاطي 

مني يف ذلك العصر مع مسألة الرأي والقياس يف الكتابات اليت لي للمتكلَِّداجَل

ف مني يف ذلك العصر ـ مل يؤلِّسائر املتكلِّكه ـ ، ولكّن(27)ركها ابن قبة الرازيت

 يف رّد الرأي والقياس.  كتابًا مستقالًّ

مني من اإلمامية يف فات أخرى للمتكلِّويف هذا الشأن ال ُبدَّ من التذكري مبؤلَّ
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ب آخر وكتا ؛إيران، من قبيل: كتاب يف إبطال القياس، ألبي منصور النيسابوري

فني علمًا أن هذين املؤلَّ ،من تأليف أبي حممد حييى العلوي النيسابوري ،بنفس العنوان

 . (28)وليس هلما أثٌر، مفقودان

 

من  ،«ابن أبي عقيل العماني»املعروف بـ  ،احلّذاء احلسن بن علّي ،أبو حممد هو

اإلمامية يف العقود األوىل من القرن اهلجري الرابع. ال نعرف عن حياته  ميفقهاء ومتكلِّ

وسريته الذاتية غري النزر القليل. فلم يذكر النجاشي عنه يف رجاله غري االسم 

. أما الطوسي فقد ذكره يف موضعني من الفهرست، وقد ضبط اسم أبيه (29)واللقب

تربه الطوسي من كبار . وقد اع(30)خمتلف وكنيته يف كال املوضعني بشكٍل

ر من قبل . وعمد النجاشي ـ ضمن اإلشارة إىل املديح املتكرِّ(31)مي اإلماميةمتكلِّ

 . (32)مًا موثوقًاالشيخ املفيد البن أبي عقيل ـ إىل اعتباره فقيهًا متكلِّ

ن ابن إبشأن حياته وسريته وتاريخ وفاته، ولكن حيث  ال منتلك معلوماٍت

نه قد إ :يف الرواية ميكن القول هـ( قد حصل منه على إجازٍة369أو  368قولويه القمي)

ل ذروة سطوع ن النصف األول من القرن اهلجري الرابع ميثِّإ، وسبق ابن قولويه بفرتٍة

 . (33)جنمه العلمي

وموضع سكناه.  ،موطن ابن أبي عقيلإىل  كما ال نرى يف املصادر أّي إشارٍة

أن حتديد  أرومته تعود إىل ُعمان أو َعّمان، إاّلوإن تلقيبه بالعماني يوحي بأن  ،هذا

ل املقدسي يف التقرير الذي أحدهما دون اآلخر حيتاج إىل املزيد من القرائن. وقد توصَّ

من عصر ابن أبي  ان ويف األردن ـ بعد بضعة عقوٍدمه بشأن وضع املذاهب يف ُعَمقدَّ

قني . وهناك من احملقِّ(34)للشيعة يف كال احلاضرتني عقيل ـ إىل القول بوجود حضوٍر

. فإذا قبلنا بهذا االحتمال جيب أن (35)ان من بني هاتني املدينتنيح نسبته إىل ُعَمرجَّ ْنَم

ديني يف ذلك العصر ونأخذ بنظر االعتبار ما قاله املقدسي من نفوذ الظاهريني من الداو

 . (36)انيف ُعَم

يف حياته يكتنفه آخر  هناك أمٌر ،وبغّض النظر عن أصول ابن أبي عقيل

ق حبياته العلمية، حيث ال نعلم احلاضرة اليت أمضى الغموض أيضًا، وهذا األمر يتعلَّ
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ل رأس اخليط الذي يوصلنا فيها دراسته وتدريسه. واألمر الوحيد الذي من شأنه أن ُيمثِّ

 لتفاتولكن علينا اال .إىل غايتنا يف هذا الشأن هو رواية ابن قولويه عن ابن أبي عقيل

بابن أبي عقيل على املستوى  ِقمل يلَت ـ كما يظهر من عبارتهـ هنا إىل أن ابن قولويه 

 وعليه. ٍدُبْع عن مكاتبته طريق عن الرواية يف جازٍةإ على منه حصل وإمنا ،احلضوري

أن ابن أبي  الظّنعلى ية، حيث يغلب سوى االعتماد على القرائن الظّن أمامنا يبقى ال

 . (37)فاته هناكدة لذلك تكمن يف انتشار مؤلَّوالقرينة املؤيِّ .العراقعقيل كان يعيش يف 

لدينا من كتبه  َقمل يْب :ق بالرتاث العلمي البن أبي عقيل جيب القولما يتعلَّ ويف

 .يف علم الفقه :واآلخر ؛يف علم الكالم :أحدهما :سوى كتابني

إن  :قائاًل ،«ّرالكّر والف»وقد ذكر النجاشي كتابه يف الكالم حتت عنوان: 

 . (38)موضوعه هو اإلمامة، وإنه قرأه على الشيخ املفيد

حتت عنوان:  ،البن أبي عقيل فهو كتابه الفقهي أما الكتاب اآلخر املهّم

إنه الكتاب الذي ظّل مشتهرًا  :والذي قال عنه النجاشي ،«ك حببل آل الرسولاملتمسِّ»

 .من الزمن بني الشيعة بعد تأليفه لقرٍن

ضاف النجاشي ـ يف بيان سعة اشتهار هذا الكتاب ـ قائاًل: باإلضافة إىل وقد أ

ون عندما ميرُّ اج اآلتون من خراسان ألداء فريضة احلّجيته يف العراق كان احُلّجأهّم

 .(39)ليحملوه إىل أوطانهم ؛من هذا الكتاب لحصول على نسخٍةلن ْوبالعراق يسَع

 .(40)إنه واسع وحسن :وقال الشيخ الطوسي يف وصفه هلذا الكتاب

هو الكتاب الوحيد املتداول يف احملافل  «ك حببل آل الرسولاملتمسِّ»كان 

من أمثال: احلسن بن  ،ةخ منه إىل علماء احلّلُنَس ْتمن الزمن، وقد وصَل اإلمامية لقروٍن

وقد مّت نقل آرائه الفقهية ـ على أساس ذلك ـ بشكل  .يمة احلّلأبي طالب اآلبي، والعاّل

من هذا  ف على نسخٍةالتعرُّ رة مل يتّم. ويف القرون املتأخِّ(41)رةسع يف املصادر املتأخِّوا

الكتاب. وقد مّت مجع اآلراء الفقهية البن أبي عقيل من قبل جمموعة من الباحثني يف 

حياة ابن »مركز املعجم الفقهي من املصادر القدمية، وصدر الكتاب حتت عنوان: 

 . «أبي عقيل وفقهه

رون عند نقل آراء ابن أبي عقيل إىل جانب آراء ابن جنيد ضع املتأخِّتوا

، وقد جاءت هذه التسمية من كونهما «نْيالقدمَي»اإلسكايف على التعبري عنهما بـ 
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أقدم الفقهاء من أهل االستنباط الذين تركوا الكثري من اآلراء والفتاوى الفقهية. 

واسع  أن استعماله على نطاٍق إاّل ،(42)ة احلليمفات العاّلنرى هذا التعبري يف مؤلَّ وحنن

 . (43)يجنده عند ابن فهد احلّل

أنهما كانا  ذين الفقيهني، إاّلهلجوهرية يف املنهج الفقهي  هناك اختالفاٌت

ى إىل يف حقل املصادر الروائية، األمر الذي أّدال سيَّما يشرتكان يف بعض املباني، و

رين ـ يف هذا من الفروع. وقد ذهب بعض املتأخِّ خاذهما مواقف مشرتكة يف الكثرياّت

ن( مصدرًا ألصول الفقه يف دائرة الفقه الشأن ـ إىل أبعد من ذلك، معتربًا )القدمَيْي

ى مني أّد. إن وجود هذا التماهي والفكر الدائر يف هذا الفكر لدى املتقدِّ(44)اإلمامي

ات املبنائية اهلاّمة بني هذين ببعض املعاصرين ـ دون أن يأخذ بنظر االعتبار االختالف

 ْن. وهناك َم(45)«نمذهب القدمَيْي»فقهي حتت عنوان  الفقيهني ـ إىل احلديث عن مذهٍب

تهما يف الفقه ـ صفة فأضفى عليهما ـ باعتبار عقالنّي ؛الحظ االختالفات القائمة بينهما

 . (46)أنهما قد تعاونا على بناء ما ُيشبه املذهب الفقهي

 

إىل أساتذة ابن أبي عقيل العماني، والذين أسهموا يف  يف املصادر إشارٌة ْدِرمل َت

وحلقة درس أبي سهل  ،كما أن ارتباطه احملتمل ببغداد .بلورة شخصيته العلمية

ن تعريف فإ حاٍل أّيتبقى يف حدود االحتمال. وعلى  ،واستفادته من تعاليمه ،النوخبيت

مني اإلمامية البارزين يف ابن أبي عقيل يف املصادر الرجالية بوصفه واحدًا من املتكلِّ

العصر الالحق لعصر أبي سهل النوخبيت ُيثبت حقيقة أن الشخصية العلمية البن أبي 

مباشر أو غري مباشر ـ ضمن الفضاء الفكري ملدرسة أبي  عقيل قد تبلورت ـ بشكٍل

 سهل النوخبيت. 

عن البحث يف أوراق وسطور املصادر التارخيية والرجالية جيب القول:  عزٍلومب

وجود ارتباط وثيق  إن معلوماتنا الواسعة عن املنهج الفقهي البن أبي عقيل تثبت بوضوٍح

م اآلخر ـ الذي بني تفكريه ومنهجه الفقهي وبني أفكار أبي سهل النوخبيت، واملتكلِّ

 ة الرازي. وعلى هذا األساس ال يبقى هناك من شكٍُّيشاطره مشربه الفكري ـ ابن قب

يف أن ابن أبي عقيل من حيث تصنيف فقهاء اإلمامية يعترب شخصية بارزة، وأنه قد 
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مني اإلمامية، منسجمًا مع أفكار أبي ترعرع ضمن اإلطار الفكري ملدرسة املتكلِّ

 سهل النوخبيت وابن قبة الرازي. 

منهجية بشأن حتليل اآلراء الفقهية البن أبي عقيل،  دراسٍة ى اآلن مل تنجز أيُّحّت

 .وإعادة صياغة األصول والقواعد احلاكمة واملهيمنة على منهجه الفقهي

وامللفت لالنتباه يف الوقت نفسه، ال ُبدَّ  ،يف حدود الوصف اجململ واملعّبر ولكْن

سائر ك من اإلشارة إىل فهم حممد تقي الشوشرتي القائم على أن ابن أبي عقيل ـ

ة أخبار اآلحاد يف فقهه، وأن منهجه الفقهي ـ كما يمني اإلمامية ـ مل يعترب حّجاملتكلِّ

م ة واألحاديث املشهورة واملتساَله ـ يقوم على القواعد القرآنية العاّمايلوح من آرائه وفتاو

ية يف القرآن، وذكر استثناءات هلا يف عليها. ويف موارد وجود القاعدة الكّل

ث، يعمد ابن أبي عقيل إىل احلفاظ على عموم القاعدة املذكورة، متجاهاًل األحادي

إذا كانت من القطع واليقني حبيث ال ميكن التشكيك  وجود تلك األحاديث، إاّل

 .(47)فيها

حيث يذهب إىل االعتقاد بأن ابن  ،كما جتدر اإلشارة إىل تعبري لبحر العلوم

، وفتح باب البحث يف «النظر»، واستخدم فيه قام بتهذيب الفقه ْنل َمأبي عقيل هو أّو

 . (48)األصول والفروع يف بداية الغيبة الكربى

 

جتب اإلشارة إىل أن ابن أبي عقيل قد اختار لكتابه التفصيلي  شيٍء قبل كّل

. وهذا هو العنوان الكامل للكتاب كما «ك حببل آل الرسولاملتمسِّ»يف الفقه عنوان 

ة األخرى أيضًا، يف فهرست الطوسي والنجاشي، ويف بعض مصادر اإلمامّي هو مذكوٌر

ويتّم دائمًا املرور بهذا العنوان مرور الكرام. ويف معرض الدفاع عن املرور العابر على 

تداواًل يف ة كان أمرًا مهذه التسمية جيب القول: إن تسمية الكتب بأمساء رمزّي

فون يعمدون أحيانًا إىل االستعانة بذوقهم وقرحيتهم يف مة، وكان املؤلِّالعصور املتقدِّ

ض، ْحأحيانًا من اخليال امَل اختيار العناوين لكتبهم، وتكون هذه العناوين منبثقًة

 وأحيانًا من خالل االستعانة باالنتماءات املذهبية. 

ف قد استلهم املفهوم أن املؤلِّ «لرسولل حببل آل ااملتمسِّ»يبدو من عنوان 
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، ^ك حبّب أهل البيترة عن ضرورة التمسُّالكامن فيه من األحاديث الكثرية املعبِّ

يف  قلني املعروف، وبذلك سعى إىل تعريف كتابه بوصفه خطوًةحديث الثِّال سيَّما و

خ لنسبة إىل املؤرِّك حببل الكتاب والعرتة. ويبدو أن استلهام هذا العنوان بااجتاه التمسُّ

ينتهي عند هذه النقطة، وبعد ذلك جيب املصري إىل احلقائق الكامنة وراء هذا العنوان. 

إمامي آخر ـ سعى إىل استنباط  ويبدو أن احلقيقة هي أن ابن أبي عقيل ـ مثل أّي فقيٍه

فإن  حاٍل األحكام الفقهية على أساس األدلة، وإيداعها يف كتابه هذا. وعلى أيِّ

شارات املرسلة من قبل ابن أبي عقيل يف مجيع مواطن كتابه تدعو القارئ إىل إعادة اإل

 قراءة هذا الباب، والعمل على البحث يف األفكار الكامنة يف هذا العنوان من جديد. 

ق بإحدى خصائص اللغة الفقهية البن أبي عقيل جيب التأكيد على ما يتعلَّ يف

ًا، وأنه قد استعمل  هذه اللغة مفهومًا خاّصقد اكتسب يف «آل الرسول»أن عنوان 

 ،«عند آل الرسول»غ من قبيل: يف صيته الفقهية، كمفهوم حموري يف الكثري من أدلَّ

. ويبدو أن ابن أبي عقيل كان يف مجيع مواطن فقهه يهدف إىل حتصيل مبعنى خاّص

من أتباع مدرسة مني ضح من خالل تعبرياته أنه ـ خالفًا للمتكلِّفقه آل الرسول، ويتَّ

)فقه آل  :تعبريه اخلاّص ، أو على حدِّ^هشام بن احلكم ـ يعترب فقه أهل البيت

متكاملة ومنسجمة من التعاليم. وإن إصراره على استعمال عبارة  الرسول(، جمموعًة

أهل » :من قبيل ،اليت مل تستبدل يف اللغة احلوارية املعروفة للجميع ،«آل الرسول»

 ، يدّل على أنه كان يرمي من وراء هذا التعبري إىل استعماٍل«العرتة»و ،«البيت

 . (49)خاّص

البن أبي  اًل اإلشارة إىل تعبرٍيعلى املوارد املنشودة جيب أّو يف معرض إلقاء نظرٍة

عقيل استعمله يف معرض بيان مسألة وقت صالة الليل وتقدميها، حيث قال يف مقّدمة 

 .(50)«بعد دخول وقتها... إاّل ^ال صالة عند آل الرسول»دليله: 

آخر عنه يف مسألة تعيني وقت النّية للصيام، إذ  اإلشارة إىل مثاٍل دركما جت

م النّية يف اعتقاد أن ُيقدِّ ^كان صومه فرضًا عند آل الرسول ْنجيب على َم»يقول: 

 . (51)«صومه ذلك الليل

د استبدل أوضح، أنه ق يبدو من عبارته األوىل، ومن عبارته األخرية بشكٍل

 .، معتربًا فقه آل الرسول هو عني الشريعة«عند آل الرسول»بـ  «يف الشريعة»مفهوم 
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ويف التوضيح جيب التنويه إىل أن ابن أبي عقيل قد جعل األساس يف تفكريه 

لة ْهوإنه ـ خالفًا ملا يتبادر إىل الذهن يف الَو .قائمًا على الوصول إىل تعاليم آل الرسول

ة املأثورة عن آل الرسول. إن من ذلك السنَّ ْدـ مل ُيِر «عند آل الرسول» األوىل من إطالق

ل مجيع الشريعة، من هنا نراه يف بعض املوارد تعاليم آل الرسول من وجهة نظره متثِّ

وبعد استدالله بظواهر الكتاب يعترب مدلوله  .يعمد إىل ذكر آيات من القرآن الكريم

أسلوب كالم واستدالل ابن أبي عقيل يف هذه املوارد  . إن(52)بوصفه تعليمًا آلل الرسول

آلل الرسول يف لغته لكان من الصعب على  حبيث لو مل يتّم حلاظ املفهوم اخلاّص

ضمن تعاليم آل  ب أن يفهم كيف ميكن لآليات القرآنية أن تكون معلومًةاملخاَط

 الرسول. 

فه ابن الذي ألَّ ّيال نعرف يف الوقت احلاضر شيئًا عن مضامني الكتاب الكالم

ولكن يبدو أن مفهوم آل الرسول يف اللغة . «والفّر الكّر»أبي عقيل حتت عنوان 

ال سيَّما الفقهية البن أبي عقيل يقوم على أساس عقائده الكالمية يف باب اإلمامة، و

لة ألبي سهل النوخبيت ، وهي أمور ميكن مقارنتها بالعقائد املسجَّاإلماممسألة علم 

 . (53)املك بشكٍل

 

مرموقة يف النظام الفقهي  ل ـ مكانًةالكتاب ـ بوصفه الدليل األّو لقد احتلَّ

جتاوز فيها حدوده التشريفية والرمزية، وأضحى يستعمل يف جمال  ،البن أبي عقيل

توى العملي يف مجيع واسع النطاق. إن هذه اخلصيصة اليت ميكن رؤيتها على املس

ة الفقهية البن أبي عقيل ـ بااللتفات إىل حمدودية املعلومات بشأن موقع داللة األدّل

ة قصوى، وميكن يظى بأهّمحتمني من اإلمامية ـ الكتاب يف املذهب الفقهي للمتكلِّ

 من خالل دراسة تارخيية تسليط الضوء على آراء هذا املذهب بشأن داللة الكتاب. 

ية عن استدالل ابن أبي عقيل بدليل الكتاب جيب النماذج املتبّق ومن خالل

ة ظواهر الكتاب، حيث يبدي من خالل أحباثه الفقهية يالقول: إنه كان يعترب حّج

باع هذه الظواهر. وقد استنبط يف بعض املوارد قواعد من ظواهر كًا ملحوظًا باّتمتسُّ

وعلى سبيل املثال:  .ة يف هذا اجملالالقرآن، وقد توّصل من خالهلا إىل أحكام متنّوع
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استنادًا إىل  ؛يتهل إىل حلِّاإلشارة إىل رأيه بشأن طعام أهل الكتاب، حيث يتوصَّ درجت

ية ذبيحة وصيد أهل ع عنها حلِّوفرَّ ،من سورة املائدة، بعد أن جعلها أصاًل 5ظاهر اآلية 

 .(54)مطلق الكتاب يف مبحث الذباحة والصيد بشكٍل

الزّوجة يف بعض املوارد  خر فتواه اخلاصة بشأن إمكان الزواج من أمِّواملثال اآل

 من سورة النساء.  23استنادًا إىل ظاهر اآلية  ؛ةاخلاّص

ار م الكّفمن تفسري القرآن بالقرآن، ليقسِّ آخر عمد إىل توظيف نوٍع ويف موضٍع

ة األوثان، ثم دَبواملشركني من َع ؛من زاوية القرآن إىل قسمني، وهما: أهل الكتاب

ك بظاهر اآليات القرآنية قال حبرمة الزواج من املشركات مطلقًا، ومن خالل التمسُّ

 . (55)وجواز الزواج من نساء أهل الكتاب مطلقًا

 ة ذهب ابن أبي عقيل ـ طبقًا ملنهٍجق مبسألة ختصيص الكتاب بالسّنما يتعلَّ ويف

صاحلة لتخصيص األحكام العاّمة معتدل ـ إىل عدم جواز ذلك، معتربًا األخبار غري 

 .الواردة يف كتاب اهلل

ق مبباحث اجلهاد أخذ العمومات القرآنية الواردة ما يتعلَّ فعلى سبيل املثال: يف

يف األمر باجلهاد بوصفها أصاًل، ومل يعترب الروايات ـ اليت تشرتط إذن الوالدين 

على  يد املشاركة يف اجلهاد ـ قادرًةير ْنن مَلاملسلمني، أو اشرتاط براءة الذّمة من الدَّْي

ته على مناذج أخرى من . كما ميكن الوقوف يف أدّل(56)ختصيص هذا العام القرآني

 . (57)االستناد إىل إطالق الكتاب، ورفض تقييدها مبا ورد يف األخبار

 

ة يف االرتباط املباشر ة يستند موقع السنَّمنظومة فقهي ق بدراسة كّلما يتعلَّ يف

بأسلوب تعاطي تلك املنظومة الفقهية مع األخبار، ويف فقه العامل املنتمي إىل مدرسة 

 .ة أخبار اآلحادياًل هو القول بعدم حّجأّو املوضوع املفصليمني يكون املتكلِّ

 ؛اآلحاد من الصعب إبداء الرأي بشأن موقف ابن أبي عقيل النعماني من أخبارو

مني ـ مني املتقدِّسائر املتكلِّكهناك جمموعة من القرائن احلاكية عن أنه ـ  فمن جهٍة

 اهأخرى نرى حجمًا كبريًا من فتاو ومن جهٍة ؛ية خرب الواحديذهب إىل عدم حّج

بوصفه من القرائن على عدم  إليهت اإلشارة الفقهية تقوم على أخبار اآلحاد. وما متَّ
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ة ابن أبي عقيل، والبعض عن بعض األمور املستفادة من تضاعيف أدّل ية عبارٌةاحلّج

اآلخر نستفيده من القرائن اخلارجية، من قبيل: الروابط الفكرية القائمة بينه وبني 

 مني من اإلمامية. مدرسة املتكلِّ

من أمثال: الشيخ  ،ويف تأييد هذا الفهم جيب التذكري بأن هناك من العلماء

 ة يف احلدِّمني اإلمامّيد على إمجاع العلماء ـ أو املتكلِّأكَّ ْنرتضى، َماملفيد والسيد امل

لني املعاصرين دير بالذكر أن احمللِّومن اجل. (58)ة أخبار اآلحادياألدنى ـ على عدم حّج

ي للمنهج الفقهي البن أبي عقيل إىل التأكيد على األصل يذهبون يف فهمهم الكّل

 . (59)ية أخبار اآلحادحّج القائل بأنه كان يذهب إىل عدم

يف هو ما قيل بشأن صعوبة فهم منهج ابن أبي عقيل بالنسبة إىل أخبار اآلحاد  إّن

يف فهم األسلوب الفقهي لفقهاء هذه املدرسة  عاّم نشاهدها بشكٍل احلقيقة مشكلٌة

 .إىل سوء بعض األفهام يف تلك العصور أيضًا ْتأدَّقد يف نقد األخبار، و

 ،«املسائل التبانيات»ذا األمر إجابة السيد املرتضى يف رسالة والشاهد على ه

إىل وجود مثل هذا السوء يف الفهم حول كيفية استدالل  حٍةاحيث أشار بصر

. ويف احلقيقة إن منشأ (60)مني اإلمامية باألخبار، وعمد هناك إىل توضيح املسألةاملتكلِّ

صية علمية بارزة من داخل هذه بوصفه شخ ،ن السيد املرتضىهذا اإلشكال ـ كما بيَّ

مني ية خرب الواحد يف لغة املتكلِّاملدرسة ـ يكمن يف اإلدراك اخلاطئ ملفهوم عدم حّج

 من اإلمامية. 

 ة يف حّد ذاته حّجًةمني من اإلمامية مل يكونوا يعتربون اخلرب عن السّنإن املتكلِّ

ية إىل ر فيه القرائن املؤّدتوفَّة إذا كان حبيث ترًا عن السّنشرعية، وإمنا يعتربونه معبِّ

وإن من الطرق حلصول العلم بصّحة الصدور هو التواتر، فإذا  ،العلم بصّحة صدوره

أن هذا مل يكن مبعنى أن  بصّحة صدور اخلرب. إاّل هناك وثوٌق َققد التواتر مل يْبُف

عدم أخبار اآلحاد يف نقد هذه املدرسة كان يتّم جتاهلها بالكامل، أو ُيصار إىل 

دها اعتبارها. فأخبار اآلحاد إمنا كانت تسقط عن االعتبار إذا مل يكن هناك ما يؤيِّ

ة على صدق الرواة وصّحة الصدور من اخلارج، فإذا كانت مقرونة ببعض القرائن الداّل

 . (61)فإنها ستكون معتربة يف مثل هذه احلالة

ية ألنصار هذه تعبري السيد املرتضى يف احلكم على الكتب الفقه وعلى حدِّ
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 ،جيب العلم بأن قسمًا من أخبار اآلحاد املنقولة فيها بوصفها دلياًل مستندًا :املدرسة

ر القرائن اخلارجية على ذلك، وبشأن ف صّحة صدورها من خالل توّفحيث أحرز املؤلِّ

إن ذكر هذه األخبار إمنا يأتي من باب  :القسم اآلخر من أخبار اآلحاد جيب القول

 .(62)يتّم طرحها بوصفها دلياًل مستقالًّثابت، ومل  أو دليٍل ة آليٍةعيَبالتَّ

ة والغريبة كانت ناشئة عن كما جيب االلتفات إىل أن بعض أقواله اخلاّص

 . وتارًة(63)د الصّحةبقرائن تؤيِّ االعتماد على أخبار خاّصة اعتربت من وجهة نظره مقرونًة

. وإن من القرائن اليت مّت (64)يل صراحًةيف تعبري ابن أبي عق «صحيحة»مّتت قراءتها 

كبري، ومّت القول بها بوصفها  مني من اإلمامية بشكٍلاالهتمام بها يف فقه املتكلِّ

أصاًل يف نقد األخبار، هو كون اخلرب مشهورًا، والذي يتّم التعبري عنه أحيانًا بإمجاع 

 . (65)الطائفة على اخلرب

أخرى تلفت االنتباه يف املنهج  سألٌةالنظر عن أخبار اآلحاد، هناك م وبغّض

وتوسيع دائرة تطبيقه يف  ،الفقهي البن أبي عقيل، وهي رأيه بشأن اخلرب املتواتر

خذ أسلوبًا متساهاًل يف إثبات تواتر اخلرب، األمر االستدالالت الفقهية. ويبدو أنه قد اتَّ

  .(66)الذي أتاح له إمكانية اعتبار تواتر طائفة كبرية من األخبار

أنه يف  َبْيَد م تعريفًا للخرب املتواتر،وعلى الرغم من أن ابن أبي عقيل ال يقدِّ

ته قد رأى تواتر أخبار، يبدو منها أنه قد تسامح يف قها يف أدلَّاألمثلة العملية اليت يطبِّ

النجاسة  ةس املاء القليل عند مالقاق بتنجُّما يتعلَّ هذا الشأن. فعلى سبيل املثال: يف

×وجود األخبار املتواترة عن اإلمام الصادق عىادَّ
، يف حني ال يبدو إثبات هذا (67)

 . (68)نًاالتواتر أمرًا هيِّ

 

يف معرض احلديث عن مباني االستنباط واألصول احلاكمة على فقه ابن أبي 

  :االستطراد يف هذا البحث من خالل حقلني ينبغيعقيل 

إىل مباحث األلفاظ وحقل تفسري  هذه األصول واملباني ناظٌر بعض :لاألّو

 .النصوص الدينية

 يعود إىل حبث تطبيق األصول واملباني العقلية يف االستنباط الفقهي.  :اآلخرو
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شيء بأن توسيع دائرة  ق مبباحث األلفاظ جيب التذكري قبل كّلما يتعلَّ يف

ويف خمتلف حوزات  ،ر ابن أبي عقيلقريب من عص هذه املباحث قد بدأ يف عصٍر

مني من قبل املتكلِّ هذه املباحث باهتماٍم ْتخاص حظَي ة، وبشكٍلاإلمامية وأهل السّن

من اإلمامية، من أمثال: أبي سهل النوخبيت، واحلسن بن موسى النوخبيت. وعلى هذا 

ه ابن أبي عقيل انتبا ْتع جدًا أن تكون املباحث يف هذا احلقل قد لفَتاألساس من املتوقَّ

 لت قاعدة تفكريه يف أحباثه الفقهي. إليها أيضًا، وأنها قد شكَّ

ة الفقهية املنقولة عن ابن أبي عقيل مّت االهتمام ببعض ويف معرض دراسة األدّل

 ،د، واملطلق واملقيِّواخلاّص مباحث األلفاظ يف أصول الفقه، من قبيل: مبحث العاّم

. ويف (69)ته الفقهيةريها يف الكثري من املسائل على أدلَّواسع، وقد تركت تأث على نطاٍق

آخر كان له يف املسائل الفقهية البن أبي عقيل  دائرة مباحث األلفاظ هناك مبحٌث

 انعكاسًا ملحوظًا، أال وهو مبحث األوامر والنواهي. 

البن أبي عقيل جتاه مفهوم األمر جيب القول: إنه على أساس من  عاّم ويف موقٍف

ك بظواهر النصوص يعمل فيما لو كانت األوامر مطلقة على محلها على سُّالتم

واضحة وصرحية يف معرض تفسري أوامر الكتاب،  وهناك هلذا املوقف أمثلٌة .الوجوب

اخلاّصة  ىة أيضًا. ويف احلقيقة إن بعض الفتاوويف فهمه لألوامر الواردة يف السنَّ

هذا التعاطي التفسريي من قبله جتاه  والغريبة البن أبي عقيل تعود جبذورها إىل

ى ذلك ـ على سبيل املثال ـ يف قوله بوجوب التكبري للركوع وقد جتّل .األوامر

 . (70)والسجود، ويف وجوب القنوت يف الصالة أيضًا

ق بالكالم حول األصول العقلية فتجب اإلشارة إىل أصل الرباءة ما يتعلَّ وأما يف

مني أصاًل ن يعترب يف املنظومة الفقهية للمتكلِّآخر، حيث كا أصٍل أكثر من أّي

ملا  ؛واسعة يف فقه ابن أبي عقيل أيضًا عًا للغاية، وكان له استعماالٌتجوهريًا وموسَّ

 ع به من موقع مشابه. يتمتَّ

ما يلي جيب علينا النظر يف بعض األصول احلاكمة على فقه ابن أبي  ويف

 .ميةوالقائمة على أسس املباحث الكال ،عقيل

ب ويف البداية ال ُبدَّ من اإلشارة إىل أصل قبح التكليف بغري املقدور، حيث يرتِّ

 .ة على ذلكنتائج ومثار فقهية خاّص
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بسبب الظالم أو  ؛ر عليه حتديد اجتاه القبلةالشخص الذي تعذَّ :ومن ذلك

لصالة ضح له بعد فراغه من ااّت ى إىل غري القبلة، ثّمالسحاب أو الغبار الشديد، فصّل

ذهب ابن أبي عقيل إىل عدم وجوب قضاء الصالة  وقد .ى إىل خالف اجتاه القبلةأنه صّل

ل ذلك بأن الفرد إذا كان يف وقت العجز عن حتديد القبلة مأمورًا عليه. وقد علَّ

 .(71)بالصالة إىل القبلة كان ذلك من التكليف بغري املقدور

 ؛ان غري البالغ، حيث قال بذلكأصل ارتفاع التكليف عن اإلنس :واملثال اآلخر

بوصفه فرعًا من املباحث الكالمية للتكليف، وجعل ذلك أساسًا لبعض مناقشاته 

هلذا األصل أصدر فتوى غريبة بشأن الطفل الذي ميوت، حيث أفتى  وكثمرٍة. الفقهية

 ى على املوتى من غريصلَّال جيب أن ُي :عاّم ت عليه، وقال بشكٍلبعدم وجوب صالة امليِّ

 .(72)البالغني
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 غسل املال السليب واإلجيابي والسياسي
 

 

واهلدف من هذا  .جيابي والسياسيإن موضوع البحث هو غسل املال السليب واإل

ذ ال خالف إ ؛ثجيابية والسياسية من البحناحية اإلالاملوضوع هو تسليط الضوء على 

لع عليها من لكون القارئ سيطَّ ؛ليهاإق على الناحية السلبية من البحث، ولذا لن نتطرَّ

ثار، اليت يعتمد البحث على فهمها ساليب والدوافع واآلكاأل ،دة لهمهِّخالل النقاط امل

 وتوضيحها. 

 وضوعًاباعتباره م ،تسمية العنوان أفني يف خطغلب الباحثني واملثقَّأوحيث يقع  

 .، كان من املناسب تسليط الضوء على تعريفه اللغوي واالصطالحيمستحدثًا

  :ىلإمن هنا ينقسم هذا البحث و

 ـ التعريف اللغوي واالصطالحي لعملية غسل املال. 1 

 ـ دوافع عملية الغسل. 2 

 ساليب عملية الغسل. أـ 3 

 ثار عملية الغسل. آ ـ4 

 سي. جيابي والسياـ عملية الغسل اإل5 
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 : مستقّل منهما يف حبٍث ن كلمتني لذا سنعرف كالًّن غسل املال يتضمَّإحيث  

 

 صٌلأوالغني والسني والالم  .(1)ل )بفتح الغني وسكون السني( مصدرْسالَغ 

مبعنى: تطهريه  (3)غساًل يءفغسلت الش، (2)تهوتنقي يءتطهري الش على صحيح يدّل

 وتنقيته. 

 

فنقول:  ،ملالإىل اضاف فاألول ُي .الغسيل صفٌة ، لكّنل مصدٌرْسالَغ ّنإ :قلنا 

ن نقول: غسل ألذا فالصحيح  .وال يضاف إليه ،ما الثاني فيوصف به املالأ ؛ل املالْسَغ

 كما هو شائع.  ،ول: غسيل املالن نقأاملال، وال جيوز 

غسيل ومغسول... اجلوهري: ملحفة غسيل، أي  يٌءوش»: قال ابن منظور 

حنو النطيحة... وقال  ،مغسولة. ورمبا قالوا: غسيلة، يذهب بها إىل مذهب النعوت

ن أ لذا جيوز .(4)«وميتة غسيل وغسيلة ،موات غسلى وغسالءأاللحياني: ميت غسيل يف 

  .(5)ل املالْسغسيل املال، بل َغ :ن نقولأ أي مغسول، ولكن ال جيوز ،لغسي ماٌل :نقول

 

سواء  ،(6)شياءملا ملكته من مجيع األ : مجع املال، وهو يف اللغة: اسٌماألموال 

، وغري ذلك مما م عقارًاأ، م حيوانًاأ، م متاعًاأم فضة، أ، ذهبًا يءالشكان ذلك أ

 . (7)يءش ملكته من كّل

 

 

 كالًّ ،ضح معناهمايف اللغة، وقد اتَّ ن كال كلميت )الغسل( و)املال( موجودٌةإ 

 على حدة. 
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نه ال إيف اللغة حقيقة، أي  فغري موجوٍد ،أي )غسل املال( ،ما معناهما معًاأ 

يف لغة  ًاولذا لن جتد هذا املصطلح موجود .موال بواسطة املاء مثاًليوجد غسل لأل

استعماله كمعنى  يصّح ، لكنمر غري معقولأنه عن معامجها؛ أل فضاًل ،العرب

ما كان بعد و حالاًلأ مبعنى: جعله مشروعًا ،جمازي، واملقصود به: تطهري املال وتنقيته

 بعونه تعاىل.  ساليب اليت سنعرفها الحقًا؛ وذلك من خالل بعض األحرامًا

الذي هو غري حقيقي  ،طلح ـ أي غسل املالولكن بالرغم من ذلك فهذا املص 

ذن إ، فهو وحقيقة، بل املراد منه تطهريه ظاهرًا راد منه تطهري املال واقعًاـ ال ُي لغًة

 نه ليس؛ ألومباحًا حالاًل ال جيعل املال واقعًا ،غري مشروعر د غسل وتطهري قذجمّر

ذا يبقى املال بعد غسله ؛ ولبنظر القانون كذلك يضًاأ، بل ًاحرام (8)بنظر الشرعفقط 

، لكنه فهو غسٌل ،جنس مثل الذي يغتسل من اجلنابة مباٍء ، ويكون مثله حينئٍذقذرًا

 رافع للجنابة.  وغري ،وواقعًا حقيقًة ٍروغري مطهِّ ،مشروع غسل غري

ل املال( قد ْس)َغ ن املصطلح املذكورأوهي  ،هذه النتيجةإىل من هنا نصل  

 ،كاملال احلالل املخلوط باحلرام ،نه تطهري حقيقي للمالأو يتبادر منه أيفهم منه 

)الغسل  كنائي عن صحيح، بل هو تعبرٌي هذا غرُي ، ولكّنوالذي يطهر بتخميسه مثاًل

 مشروع(. الالمشروع للمال الال

 

 يوجد مصطلح آخر، وإمنا (غسل املال)ال يوجد يف الشريعة اإلسالمية مصطلح  

وله  .الشرعي منه بواسطة إخراج احلّق ،وحالاًل مبعنى جعله مباحًا ،ن تطهري املاليبيِّ

 .وما شابهاملظامل، وأداء الديون،  صور خمتلفه: كإخراج الزكاة، واخلمس، ورّد

للنفس، فالنفس تطهر بتطهري ذلك  خراج املال هو تطهرٌيإن أنت فهناك بعض اآليات بيَّ

 َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َواِلِهْمَأْم ِمْن ُخْذ﴿خذ احلق الذي فيه، كقوله تعاىل: أو ،املال

، (103)التوبة:  ﴾ َسِميٌع َعِليٌمَواهلُل ُهْمِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َل ِهْمِبَها َوَصلِّ َعَلْي َوُتَزكِّيِهْم

وتطهري  ،اليةخراج احلقوق املإن طهارة النفس وتزكيتها يكون بأية الشريفة تبني فاآل

ما املقيدة ومن انصراف الصدقة املفروضة ـ سيَّ: »&كما قال الشيخ االنصاري، املال

نها أوساخ الناس ـ مبا فرضها اهلل للتطهري يف قوله أو املعللة بأرة للمال، بكونها مطهِّ
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ما قصده الشيخ و .(9)«﴾ِبَها َوُتَزكِّيِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َأمَواِلِهم ِمْن ُخْذ﴿تعاىل: 

ما هو إشارة ملا ورد يف بعض نَّإرة للمال من األوساخ من كون الصدقة مطهِّ &األعظم

اد، عن حريز، عن حممد بن مسلم بيه، عن مّحأبن ابراهيم، عن  عن علّي»الروايات: 

الصدقة أوساخ أيدي  ّنإ: ’بي عبداهللأهم، عن أبي جعفر وبي بصري وزرارة كّلأو

لبين  الصدقة ال حتّل ّنإمه، ومنها ومن غريها ما قد حرَّ م عليَّقد حرَّ اهلل ّنإالناس، و

  .(10)«لبعبد املطَّ

ثين عن حدَّ»يف باب ما يكره من الصدقة:  ،كذا ما قاله مالك يف املوطأو 

ما هي أوساخ ّنإالصدقة آلل حممد.  ال حتّل :قال |ن رسول اهللأنه بلغه: أمالك 

عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد  ،مساءأجويرية بن رواه مسلم من طريق  .الناس

ن عبد املطلب بن ربيعة بن حارث إاهلل بن عبد اهلل بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب: 

 . (11)«ثهحدَّ

ن املال غري أة تبني االتفاق على والسّن باألوساخ يف أحاديث الشيعة فالتعبري 

إذن مصطلح التطهري ـ  .الشرعي ج منه احلّقما مل خير ًار يبقى قذرى وغري املطهَّاملزّك

 طاهر غري وأ اإلسالمية، وخبالفه يبقى املال حرامًا يف الشريعة ل ـ موجوٌدْسوليس الَغ

 ويعاقب عليه اإلنسان يوم القيامة.  ،ـ ْرفعبِّ ـ ما شئَت و وسخًاأ و قذرًاأ

ر بعض و كما عبَّأمن هنا يكون عندنا نوعان من التطهري للمال،  

 .شرعي وغسل غري ؛بغسل شرعي ،(12)لباحثنيا

 العباد اهلل تعاىل وحّق بإخراج حّق ،شرعي مباح للمال احلالل ل هو غسٌلفاألّو

 .منه

ينطوي على إخفاء حقيقة املال حال  ،واآلخر هو غسل غري شرعي للمال احلرام

 . المن مصادر غري شرعية، واهلدف من ذلك الغسل إخفاء حقيقة امل كونه مكتسبًا

  

مبعنى  ،استعماله كنايًة يصّح ن غسل املال لغًةأعلينا يف التعريف اللغوي  مرَّ

ن غسل املال إقال: ُي وهنا أيضًا .ال التطهري الالمشروع ،التطهري احلقيقي املشروع

ن اآل فحّتى .ال الالمشروع ،راد منه التطهري احلقيقي املشروعوتطهريه يف الشريعة ُي
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مبعنى  ،عليه الكلمة ن املراد هو الغسل الذي تدّلأ يفريف اللغوي مع الفقهي فق التعيتَّ

)الغسل( املستعمل  لكّن ،ىل مشروعإو من غري مشروع أ ،ىل حاللإ حتويله من حراٍم

مبعنى حتويل املال من  ،فراد منه الغسل املزيَّو االقتصادي ُيأيف االصطالح القانوني 

 . وواقعًا ال حقيقًة ،ىل مشروع ظاهرًاإ عًاواق وقانونًا غري مشروع شرعًا

 

ملقارنته بالتعريفني  ؛خر تعاريف هذا املصطلحآمجال نبني هنا على سبيل اإل 

 .اللغوي والفقهي

 للتشريع الفيدرالي األمريكي تكون ظاهرة غسل األموال عبارة عن فوفقًا

لنشاط غري  نتيجًة ؛احلصول عليها موال اليت متَّجاه حركة األإخفاء مصدر واّت»

 . (13)«مشروع

خاضعة لاللتزام  وغري ،قانونية غري هو أمواٌل غسلالالرئيس لعملية  ن املصدرإ 

إلخفاء  ؛أعمال مشروعة أخرى و أّيأيف االقتصاد الرمسي للدولة،  تضّخ، القانوني

ب لتجنُّ ؛مشروعة نشاط االقتصادي بطريقٍةبإعادة تدويرها يف ال ،أصل هذه األموال

 . املساءلة القانونية مستقباًل

فاهلدف من عملية غسل األموال هو إخفاء ومتويه املصدر األصلي لألموال،  

قانوني،  راد به اكتساب الشرعية من خالل غطاٍءغري شرعي، وُي نه مصدٌرإحيث 

 . (14)للمساءلة القانونيةوبالتالي ال خيضع املال للمصادرة، وصاحبه ال خيضع 

 ؛وال تناسب ساحة القانون واالقتصاد، ل تناسب ساحة الفقهْسذن كلمة الَغإ 

 .وهذه جرميٌة .مباح حالل ىل ماٍلإحلقيقة املال احلرام، ال لتحويله  خفاًءإلكونه 

 ،هو )جرمية إخفاء املال الالمشروع( فاملقصود من اصطالح )عملية غسل املال( حقيقًة

ما حنن فيه  ـ هو تطهري، ويف لغويًان الغسل ـ أل ؛(ف للمال احلراممية الغسل املزيَّو )جرأ

 . وواقعًا تطهري حقيقًة ال يوجد أّي

 

أن يكون هلا دوافع أو أسباب، وال ميكن أن ال ُبدَّ إن عمليات غسل األموال  
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 .الفرد للقيام مبثل هذه العمليات من سبب يدفعال ُبدَّ ، بل تأتي هذه العمليات من فراٍغ

)املخدرات، التهريب،  :مثل ،يندفع حنو ارتكاب اجلرمية غري املشروعة اًلفالفرد أّو

، وحياول بعدها إبعاد الشبهة عنه، واملالحقة القانونية؛ لذلك يقوم بعمليات ...(السرقة

 .الشرعية عليهابغة وإضفاء الصِّ ،غسل هلذه األموال املتأتية من مصادر غري مشروعة

 .(15)غري مباشرةإىل: مباشرة؛ واألسباب أو الدوافع وتنقسم 

املطاردة  خشية ؛: البحث عن األمانـ جياٍزإبـ املباشرة فهي  ما األسبابأ 

واستثمار العائدات ، (16)ع عمليات الغسلوجود بعض الدول اليت تشجِّ ؛القانونية

 . (17)اإلجرامية يف مشاريع مستقبلية

الت وزيادة معّد، (19)والبطالة، (18)الفقرفمنها:  املباشرة باب غريما األسأ 

 .(20)ودوافع نفسية ،الضرائب

 

 املال غري مصدر إخفاء من خالهلا د بأساليب غسل األموال الطرق اليت يتّمقَصُي 

، الواألطف، واألسلحة، جار باملخدراتاالّت ق أموال طائلة مناملشروع، حيث تتحقَّ

ة تلك اليت خاّصوواألعضاء البشرية، والسرقات الكربى، وغريها، ، والرقيق

إىل مليارات السائلة ذ يصل حجم هذه األموال إ ؛مةترتكبها عصابات اجلرمية املنّظ

اهلائل من النقد السائل إىل  فتكون املشكلة يف كيفية حتويل هذا الكّم، الدوالرات

 . (21)سم ظاهرها باملشروعيةيّتوسلع وخدمات  ،أموال وأصول ثابتة

 وغري ؛املصرفية :ن أفضل طريقة لذكر األساليب هي بتقسيمها إىلإ

 .(22)املصرفية

من  ،يف عملية الغسل أساسيًا ن يكون املصرف طرفًاأوىل فاملقصود بها ما األأ

أكانت داخلية أو  سواٌء ،يف نطاقه ـ ومن خالله ـ من عمليات مصرفية خالل ما يتّم

يف نقل األموال وحتويلها بهدف  أساسيًا ، فيلعب اجلهاز املصريف دورًاخارجية

 . (23)غسلها

جار يف املصرف للحصول  هذا الدور من خالل فتح حساٍب ن ميارسأوميكن  

على شيكات وحواالت مصرفية مقبولة الدفع حلاملها )أي دون حتديد اسم احملول 
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و مشاريع داخلية أمية ْهك يف عمليات َوتداول الشيكات واحلواالت بعد ذل ، ويتّم(إليه

. على عائد منها احلصولو ،و توظيفهاأ النقدية إقراض هذه الودائع يتّم و خارجية، ثّمأ

 أو إثارة ،املساءلة عن حّد تقّل جتزئة عملية اإليداع مببالغ نقدية ذات قيمة يتّم وقد

الستكمال  ؛كزيمر ىل اخلارج يف حساٍبإحتول املبالغ املذكورة  ثّم، الشكوك

 اعتمادات ن ميارس هذا الدور من خالل فتحأ يضًاأوميكن . (24)عملية غسلها

نظام البطاقات  ،(26)قراضو إعادة اإلأالغسل بالقرض املضمون  ،(25)مستندية

 .(29)و التحويل الربقي للنقودأ، (28)إجراء حتويالت مالية لالستثمار األجنيب، (27)املمغنطة

هناك أساليب خمتلفة ختتلف فال غري املصريف غسل األموال يف اجمل ماأ 

ما يعتمد على جغرافيا البلد،  :باختالف الظروف احمليطة بعملية الغسل، فمنها

و أ ،ر التكنولوجي يف ذلك البلدما يعتمد على التطوُّ :ومنها، (30)كتهريب األموال

و أنشاء مشاريع وشركات واجهة إمثل:  ،بطرق خمتلفةكثرة االستثمارات فيه 

شركات ، (34)جتارة الذهب، (33)سوق العقارات، (32)سواق املالأ، (31)ميةْهَو

صدار استمارات مزورة إ، التحايل يف األسعار، (36)صاالت القمار )امليسر(، (35)الصريفة

املبيعات ، و(38)نرتنتغسل األموال عرب اإل، (37)العمالة الوافدة، و مبالغ يف قيمتهاأ

 . (39)اليةهمية يف أسواق األوراق املالَو

 

 

الغسل،  داخل البلد حمّل وما ه :خمتلفة لعملية غسل املال، منها هناك آثاٌر 

 ن مفاسد هذه العملية. وسنوجز الكالم مبا يبيِّ .على خارجه ومنها ما له تأثرٌي

على  سليب تأثرٌي فلها مثاًل .دةاقتصادية سلبية متعدِّ إن لعملية غسل املال آثارًا 

و على الدول أ ،على الدول اليت خرجت منها األموال غري املشروعة االستثمار، سواٌء

نقص األموال اليت ميكن  يحيث يؤّداليت دخلتها األموال لغرض غسلها فيها، 

بسبب حتويل األموال غري  ؛الطلب على النقد األجنيب ىل ازديادإ استغالهلا يف االستثمار

الطلب على النقد  خلارج، وهنا يزدادإىل الغرض تهريبها  ؛ةحّر ىل عملٍةإاملشروعة 

الطرف األخري إىل  أاملشروع، فيلج احلقيقي وصاحب املال غري األجنيب من املستثمر

 ، ويضيع على الدولة جزٌءاخلاّص أومنها  العاّم ،سات النقديةرشوة العاملني يف املؤسَّ
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يساهم  تخدامه يف استثمار حقيقّيالذي كان من املمكن اس ،من النقد األجنيب هاّم

 . (40)يف التنمية

ىل فساد املناخ االستثماري ذاته، إلغاسلي األموال  يرمجلي النشاط ايؤّدكما  

صحاب األموال غري أىل حماكاة وتقليد إن ْوخرات املشروعة يسَعن أصحاب املدَّإحيث 

ىل إ ي أيضًاسد، ويؤّداملشروعة بقصد املنافسة يف الربح، وبذلك يسود مناخ استثمار فا

من حدوث املنافسة  وسيطرته على اقتصاد الدولة، بداًل ،ي االحتكار غري املشروعتفّش

تتفاقم املشكلة أكثر . و(41)الشريفة اليت تنعكس على اقتصاد الدولة وعلى مواطنيها

احلصول عليه من  خلارج بقصد الغسل قد مّتإىل اتهريبه  ن النقد األجنيب الذي يتّمألو 

قساطه أأخرى دون االستفادة منه، وتقوم الدولة بدفع  ًةخروجه مّر قروض دولية، فيتّم

 . (42)وفوائده من صميم اقتصادها

كانت هناك تأثريات سلبية خلروج األموال غري املشروعة على األنشطة  مثلماو 

على  أيضًا ر سلبًاع سوف يؤثَِّبنه وبالتَّإف االستثمارية يف الدول مصدر هذه األموال

املال ف ؛(43)خمتلفة جهاٍت االستثمار يف الدول اليت دخلتها األموال لغرض الغسل فيها من

خر، آإىل  ل من مكاٍنقلق ومذعور، يتنقَّ ماٌل باالستقرار، بل هو زيتميَّ املشروع ال غري

ثم  ،ثم أسهم ،ثم سندات ،شكال االحتفاظ بالثروة )ودائع مثاًلأخر من آل ومن شكٍل

ما  ل إضافة حقيقية لالقتصاد الوطين املنتج، وكّلوهذا جيعلها ال تشكِّعقارات(، 

 . (44)غاسل املال هو املالذ اآلمن من املصادرة يهّم

إىل فقدان الثقة يف  ييؤّددخول األموال غري املشروعة يف القطاع املصريف ن إ 

على ن غاسل األموال من السيطرة املؤسسات املالية، واألخطر من ذلك لو متكَّ

 يف شبكة لغسل األموال، األمر الذي يضّر حبيث تصبح عضوًا ،املؤسسات املالية

 . (45)سات جاذبيتها لرأس املال املشروعلفقدان هذه املؤسَّ ؛بالتنمية

 املهرَّبةموال ن األأفيه ال َشكَّ ا مّمثري عملية الغسل على الدخل القومي فأما تأ 

 نزيفًا من الدخل القومي، وبالتالي تعّد اقتطاعًا لخلارج خالل عمليات الغسل متثِّإىل ا

ب واملكتسب عن طريق اجلرمية فاملال املهرَّ .ىل االقتصاد اخلارجيإلالقتصاد الوطين 

رضه ولصاحل مواطنيه، أىل حرمان اقتصاد البلد من هذا املال واستثماره على إي يؤّد

مليات الغسل يف صورة عينية ع ْتحدَث ى لوثار سلبية، وحّتآب على ذلك من مبا يرتتَّ
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يفوق الدخل القومي،  ىل زيادة معدالت االستهالك بشكٍلإي ذلك يؤّد ّنإموال فلأل

خرات وزيادة االستهالك الخنفاض املدَّ نظرًا ؛اقتصادي هيكلي وبالتالي حيدث خلٌل

 . (46)مجاليمماثل يف الناتج احمللي اإل دون حدوث منوٍّ

موال عند يف الدول منبع األ مباشر بشكٍل رثَّأنه مثلما يتإفسعرالصرف ما أ 

لذا موال، يف الدول املستقبلة لتلك األ رثَّأيت ، كذلكبقصد الغسلمنها خروجها 

 ما يلي: ثري وفق أميكن تصنيف ذلك الت
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 ؛جنبيةأخرى أجرامية بة اإلنشطاملستمدة من األ استبدال العملة الوطنيةي يؤّد 

نتيجة زيادة املعروض من العملة  ؛اخنفاض قيمتها ىلإ ،غسلها عن طريق حتويلها جلأل

ىل استنزاف إي بدوره الذي يؤّد ،جنبيةالوطنية مقابل املطلوب من العمالت األ

رفع سعر على  املسؤولني ا جيربجنبية، مّماالحتياطي النقدي للدولة من العمالت األ

خرى، ومن جنبية األل للعمالت األية من التحوُّخرات احمللِّللحفاظ على املدَّ ؛ئدةالفا

 مام االستثمار. أهم العقبات أحد أ لن رفع سعر الفائدة ميثِّأاملعلوم 

موال من موال من قبل غاسلي األبه السحب املفاجئ لألذلك ما يسبِّإىل ضاف ُي 

و أجراء غسل عيين عليها، إو أ احلدود، عرب حلملها نقدًا متهيدًا ،البنوك الوطنية

وبالتالي اخنفاض  ،رباك سوق العملة الوطنيةإمن  ،لكرتونيةحتويلها بالوسائل اإل

 قيمتها. 
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فيها  ىل الدولة اليت يتّمإجنيب موال غري املشروعة من النقد األي دخول األيؤّد 

جنبية، ومن ثم زيادة الطلب على النقد الوطين، قات النقدية األىل زيادة التدفُّإل الغس

ىل إي مما يؤّد ،كثر من قيمتها احلقيقيةأىل رفع سعر العملة الوطنية بإي وهذا يؤّد

داء ر قيمة العملة الوطنية مبا ال يعكس حقيقة األتغيُّ :منهاخماطر كثرية، 

االقتصاد  ر يف اجتاه حركة رأس املال، وهذا يضّرد التغيُّجمّر يضًاأو ؛االقتصادي

ن أىل إضافة إ ؛جنبيةيف مواجهة السلع األ سعارالقدرة التنافسية لأل الوطين، حيث تقّل
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س املال أمام دخول رأ ل عائقًاارتفاع سعر العملة الوطنية من غري تربير اقتصادي يشكِّ

 و غري مباشر. أمباشر  جنيب بشكٍلاأل

 

خمتلفة، فهناك نوع من عمليات غسل املال سلبية مضرة،  ًاغسل املال صورلن إ 

غسلها هو  موال اليت يتّمحني يكون مصدر األ»ة فـ كما هو احلال يف تزوير العمل

 ثارًاآن جناح عملية الغسل حيدث إو العملة احمللية فأجنيب و تزوير النقد األأتزييف 

حلاق إىل إضافة باإل ،يةسعار احملّلة على قيمة العملة الوطنية، وعلى مستوى األسلبي

 . (49)«و تزويرهاأتزييفها  جنبية اليت يتّمالضرر بعملة الدولة األ

، فهل هناك صور الضاّر موال السليبعمليات غسل األ هذه صورة من صور 

م أساسها سياسي أل موان مكافحة غسل األأهل ؟ وجيابي املفيدموال اإللغسل األ

ولنبدأ باجلواب فما هو اهلدف من ذلك اهلدف؟  اقتصادي؟ ولو كان اهلدف سياسيًا

 . اًلّوأخريين السؤالني األ نع

 

ىل إالدول  ن هو من موضوعات الساعة، وتسعى كّلموال اآلغسل األ»إن  

العامل،  مام موجة الفوضى اليت تعّمأة اّصجترميه، والعقاب عليه، ومكافحته، خ

سها أل القوى املعادية له، وعلى رَبسالم من ِقإلض هلا امام اهلجمة الشرسة اليت يتعّرأو

ثره يف احلرب أموال ية انسياب األمريكية، حيث كان حلّرحدة األالواليات املتَّ

ى الغربية من الضغط مام القوأذن إ مندوحة، فال أعدائهسالم والدائرة اليوم بني اإل

صدار التشريعات اليت تضمن ذلك، ومن إالعامل على  ية، وحّثجتاه تقييد هذه احلّر

رهاب بغسل على هذا اقرتان مكافحة اإل ويدّل .موالبينها قوانني مكافحة غسل األ

املؤمتر : هاومنرهاب، عنى باإلواحملافل الدولية اليت ُت النشاطاتموال يف كثري من األ

 / 8ـ  5يف الفرتة من  ،مته السعودية يف الرياضرهاب الذي نظَّملكافحة اإلالدولي 

  .(50)«موالرهاب وغسل األوالذي كان من حماوره: العالقة بني اإل ،2005 / فرباير

ن مشكلة الغسل للمال جاءت من أق يف هذا البحث جيد يتعمَّ ْنَم ن كّلإ 
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نظمة، سقاط األإ، واملافيات، ورهابالغرب، ومن مشاكلهم يف املخدرات، ودعم اإل

موال % من عمليات غسل األ90كثر من أ ّنإ :لو قلنا وما شابه؛ حبيث ال توجد جمازفٌة

 الـتها سالمية ال تتجاوز حّصن الدول اإلإو (.الدول الكربى) ـب ىيف ما يسّم هي موجودٌة

 واليت ،اجملال هذا يف الدولية حصائياتاإل ذلك ذكرت كما ،العملية تلك من% 10

 .منها بعٍض ىلإ سنشري

غسل مبا الله حجم عمليات  حصائياٍتإخر آر صندوق النقد الدولي يف فقد قدَّ 

، أي ما يعادل ( تريليون دوالر سنويًا1.5ىل )إمريكي أدوالر  ( مليار590يرتاوح بني )

 مجاليإ% من 5ىل إ% 2ي لفرنسا، كما يعادل هذا املبلغ ما بني مجالي الناتج احملّلإ

 املشروعة جتري عليها غري موال% من األ70ىل إ% 50ن ما بني إو، الناتج احمللي العاملي

جار ق من االّتخل املتحقِّمجالي الدَّإ رالعاملية، ويقدَّ صارفعمليات غسل يف امل

يف  مليارات دوالر 5، منها مريكي سنويًاأمليار دوالر  688باملخدرات حبوالي 

 500مليار دوالر يف الواليات املتحدة، و 150وروبا، وأيف  مليار دوالر 33بريطانيا، و

قتها عصابات رباح اليت حقَّر األكما تقدَّ .(51)مريكي يف باقي بلدان العاملأمليار دوالر 

 م،1991مريكي خالل عام أمليار دوالر  110حبوالي  املافيا من االقتصاد اخلفّي

 .مجالي العامليي اإلاملبلغ الناتج احملّل ويفوق هذا م.1994تريليون دوالر عام  2.5مقابل 

وىل بني دول العامل يف حجم الدخول غري مريكية املرتبة األالواليات املتحدة األ وحتتّل

مليار  86يطاليا إ، تليها م1991( مليار دوالر عام 471ر حبوالي )واليت تقدَّ ،املشروعة

تي اليابان باملرتبة الرابعة، ثم أ، وتمليار دوالر تقريبًا 41ملانيا أ، تليها دوالر تقريبًا

 . (52)كندا باملرتبة اخلامسة

يف  ًامهّم ن مصرف االعتماد والتجارة الدولي قد لعب دورًاأوال خيفى  

القوية مع وكالة املخابرات  عالقتهمن خالل توحيد ، اجلاسوسية االقتصادية

اجلهات اليت  كما حرصت هذه املخابرات على التعاون مع .األمريكيةاملركزية 

موال عرب القنوات سرار، ونقل األنشطة خفية، وتقوم جبمع املعلومات واألأمتارس 

دة، واليت لديها عالقات قوية مع رجال احلكم والسياسة وكبار رجال املال يف املتعّد

ن يعني بعض أكبري من الدول، كما استطاع مصرف االعتماد والتجارة الدولي  عدٍد

ن اثنني من كبار رجال املخابرات دارية بهذا املصرف، فعيَّإوظائف رجال املخابرات يف 
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عضاء يف جمالس االدارة يف خمتلف أخرين كآىل تعيني إة، وعمد يف وظائف هاّم

 . (53)الفروع

دارة مصرف التجارة واالعتماد إن أىل إن أة يف هذا الششارت التقارير املختّصأو 

حيث كانت تتلقى  ،املخابرات الدولي كانت خاضعة لنفوذ وتوجيهات رجال

لتساهم بدورها يف تسهيل عمليات اجلاسوسية يف خمتلف  ؛التوجيهات يف هذا الصدد

ت من من دون تثبُّ ،وذلك من خالل تسهيل فتح حسابات يف هذا املصرف دول العامل؛

 . (54)صحاب احلساباتأهويات 

م اليت تتحكَّ ساس من تلك الدولباأل موال نابعًةكانت مشكلة غسل األ فإذا 

 ،ٍةبالتجارة واالقتصاد واملصارف الدولية فلماذا يفرضون تلك القوانني علينا بشّد

  .(55)؟مل يلتزم بقوانينهم ْنَم ويضعون يف القائمة السوداء كّل

جلنا، هذا االهتمام أل ون كّلنهم حريصون على بلداننا، حبيث يهتّمإ ًاهل حّق 

مني األ ها الشرطّيّنأة، حبيث تبدو تلك الدول وكتنميتنا االقتصاديو جل ازدهارناأل

ك كما شكَّينطلقون، نهم إم أ ،م العاليةَيخالق والِقواأل راقيةاملخلص ذو املبادئ ال

لة سياسة جتاه البلدان أمن كون مكافحة عملية الغسل مس ،(56)بهم بعض الباحثني

 سالمية؟ اإل

 

موال ق بعملية غسل األجلانب السليب والسياسي املتعلِّن هو ااآل حّتىما ذكرناه  

كتزوير العملة  ،يف عملية غسل املال ًاسلبّي ًان هناك جانبأومكافحتها، حيث تبني 

التشكيك يف ما تفرضه الدول الكربى من  يضًاأثرها على االقتصاد، وتبني أو

 سالمية والنامية. جراءات ملكافحة غسل املال على الدول اإلإ

 م ال؟ أجيابيات يف عملية غسل املال إن هل هناك ن نبني اآلأنريد و 

ليه بعض الباحثني إشار أدناه، مع ما أسئلة اجلواب من خالل طرح األيّتضح و 

 من هذه اجلهة: 

موال حبيث جتذب األ د بعض الدول يف قوانينها املصرفية؛ـ ملاذا ال تتشد1َّ 

 . (57)و املالذات الضريبيةأات املالية، ى باجلّنسّمنها ُتإليها؟ بل إاملغسولة 
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إىل من هروبها  موال املغسولة خرٌين دخول األأدركت أن تلك الدول أم أـ 2 

نفاقها يف إو أو تكنيزها، أخرى، أ ًةمن االستفادة منها يف اجلرائم مّر وخرٌي ،خلارجا

ة، وما كشراء الذهب، والتحف، واللوحات الفنية الثمين ،مور ال تنفع االستثمارأ

 شابه؟ 

 واقتصاديًا مة صناعيًاواملتقّد ،ن تكون الدول الكربىأـ هل من باب الصدفة 3 

كرب الدول يف غسل أهي من  ،وذات التشريعات القانونية يف هذا اجملال ،يًاراتواستخبا

علينا يف املباحث السابقة، كالواليات املتحدة األمريكية وروسيا  كما مرَّ ،موالاأل

 اليابان وغريها؟ وبريطانيا و

 ،لع على جداول الدول اليت متارس الغسلاطَّ ْنَم لكّل يضًاأـ هل من الصدفة 4 

فضل من تلك الدول اليت يكون فيها أن يكون اقتصادها أ ،مارس فيها الغسلو ُيأ

 ؟ قّلأالغسل 

ية فما هو اخلطر يف رِّن تدخل املصارف حُبأموال املغسولة ـ لو فسح اجملال لأل5 

  ذلك؟

 . سابقًابيانه  متقدَّكما  ،سلبية ثاٌرآخارج البلد، وهذا له إىل : ستهرب قلَت ْنإ 

ال تنتفي احلاجة أوعدم مالحقة،  ،ية يف املصارفن هناك حرِّأ : لوقالقد ُي 

نها لو خرجت مع ذلك فخروجها سيكون إقال: وال ُي .وستنفع البلد ،خراجهاإلغسلها و

ن ى من دون غسل للمال؛ ألحّت، مرهذا األإىل ول التفتت ن الدإقال: نه سُي؛ ألًامضّر

آالف دوالر  كعشرة، دةيات حمدَّروج كمِّإاّل خبقوانني الدول املصرفية ال تسمح 

ات موال الغسيلة اليت تعادل اقتصادّيمن مبالغ األ املبلغ ين هذاأ، وأعلى مثاًل كحدٍّ

 دول يف هذا اجملال؟ 

 م العكس هو الصحيح؟ أ ،فعهاكرب من نأها رن ضرأ ًاهل حّق 

  ما يلي:موال جراءات مكافحة غسل األيرى املعارضون إل 

سات املالية الوطنية طاملا لمؤسَّلغسل البه عمليات ضرر تسبِّ نه ال يوجد أّيإـ 1 

كبت يف موال، قد ارُتلت منها هذه األكانت جرائم املصدر، أي اجلرائم اليت حتصَّ

 . (58)خرىأ دوٍل

موال واالستثمارات ق رؤوس األمن جذب وتدفُّ ه املكافحة حتّدن هذإـ 2 
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 . (59)الالزمة للتنمية االقتصادية

خاذ ذلك يف حالة اّتو موال؛جيابية لعمليات غسل األثار اإلتوجد بعض اآل»ـ 3 

 قامة بعض املشروعاتإو أشراء السلع املعمرة،  :مثل ،عمليات الغسل الصورة العينية

 وتساهم يف حّل ،ر بدورها بعض فرص العملية، واليت توفِّنشطة االستثمارواأل

ىل إي يات من املعروض السلعي الذي يؤّدعن توفري كمِّ مشكلة البطالة، فضاًل

 . (60)«يةسعار احمللِّاستقرار األ

ب حيث تتطلَّ ،ر االقتصاديجراءات املكافحة تتعارض مع التحرُّإن إ»ـ 4 

إىل ة بالنسبة خاّصوود التشريعية والتنظيمية، موال املزيد من القيمكافحة غسل األ

ية لقطاع املالي، وهو ما يتعارض مع االجتاه العاملي حنو حترير االقتصاد وحّرا

 .املعامالت املالية

جراءات املكافحة تستلزم قيام سلطات إن أموال كذلك يرى معارضو غسل األ

عن مصادر حسابات والتنقيب  ،ية احلسابات املصرفيةالتحقيق بالكشف عن سرِّ

من أحيث ال ي ،بالنشاط االقتصادي تها، وهذا سيضّرق من مشروعيَّللتحقُّ ؛شخاصاأل

مواهلم من مالحقة السلطات هلا، كما يتعارض مع سعي الدولة لدفع أشخاص على األ

الذي يقتضي عدم وضع قيود شديدة على عمليات الصرف  ،موالحركة تداول األ

 . (61)«يات االستثمارلتشجيع عمل ؛سواق املالأو

قد تودي  ،ية احلساباتاملساس بسرِّو ،موالاأل تداول القيود على ن فرضإ»ـ 5

 ر علىا يؤثِّمّم، داخل الدولة قامة مشروعاتهمإ الوطنيني عن  عزوف املستثمرينإىل

 . (62)«باالقتصاد الوطين ضرارموال املستثمرة واإلحجم األ

ن هناك أ ـ موالضو مكافحة غسل األمن خالل ما ذكره معارـ ضح اذن يتَّ 

الذين جتري يف  ،وندرك الغربّيأورمبا هلذا السبب  .جيابيات يف عملية غسل املالإ

ن أدركوا حقيقة أموال، ات غسل األكرب عملّيأحصائيات السالفة ـ ب اإلْسبلدانهم ـ َح

 سالمية؛إلا ومن بينها ،ت يف غري بلدانهم، أي يف الدول الناميةعمليات الغسل لو جَر

القوانني ملنع  ىل تلك البلدان، ولذا وجب سّنإموال من بلدانهم ىل هروب األإدى ذلك أل

احلريص على تلك البلدان  نهم الشرطّيأنوا للعامل لكي يبيِّ ؛يضًاأورمبا  .هذه احلالة

موال، وجبوا عليهم الدخول يف معاهدات مكافحة غسل األأاتها، ولذا وعلى اقتصادّي
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 مصريهم الدخول يف القائمة السوداء للدول اليت ال تكافح هذه العملية.  كان اّلإو

جيابي يف عملية غسل ية اجلانب اإلّمأهىل إغلب الدول التفتت أن إحيث  ولكْن 

و من البلدان اليت ال أ ،تي تعريفها ـأصبحت من بلدان القوانني الرمادية ـ وسيأموال األ

تي توضيحها أكما سي ،و غري ذلك من الدولأل، موام قوانينها عمليات غسل األجترِّ

 التالي.يف البحث 

 

بلدان : »كما يليفها وعرَّ ،مواللبلدان غسل األ لقد ذكر بعض الباحثني دلياًل 

عمال املالية ة باألتسمح قوانينها اخلاّص ،موال هي: بلدان ذات سيادةغسل األ

عفاءات غري مواطنيها باالستفادة من اإل واملصرفية للمستثمرين واملودعني من

كبرية  مواهلم واستثماراتهم مساحًةر هلم وألضة، كما توفِّو خمفَّأكاملة  ،الضريبية

 ،مواللغاسلي األ وتعترب مثل هذه البلدان هدفًا .ةية املصرفية والتجارة احلّرمن السرِّ

 . (63)«و خماطرأعناء  دون أّي

مات ز مبقوِّو تتميَّأصف موال )املالذ املالي( تتَّن بلدان غسل األأوذكر الباحث  

 .موالخر يف عمليات غسل األآو بأ تساهم بشكٍل

 جبهة البحث، وهي:  مات ما خيتّصوسنذكر من هذه املقوِّ

: وال تعاقب مرتكبيها ،موالم قوانينها عمليات غسل األـ البلدان اليت ال جتر1ِّ 

هلم وغسلها يف بلدان ال يوجد لديها قوانني مواأموال على حتويل يتزاحم غاسلو األ

نهم يف منأى عن أل ؛ى حملاوالت تنفيذ تلك العملياتوتتصّد ،موالنظمة متنع غسل األأو

ماكن أمواهلم يف أن أكما  .ي والتحقيقو املتابعة والتحّرأو االستجواب أاملساءلة 

وبدون دفع  ،موالسهولة غسل األ مضافًا إىلو بعد الغسل، أسواء قبل الغسل  ،مينةأ

 و بدون مقابل. أ خرين مبقابٍلو حاجتها حلماية اآلأأي عموالت على غسلها، 

: تعترب ية املصرفية والتجارية الصارمةق قوانينها السرِّـ البلدان اليت تطب2ِّ 

لة ات ضريبية مؤهَّية املصرفية والتجارية الصارمة جّنفيها تطبيق السرِّ البلدان اليت يتّم

ساتها نظمتها املالية واملصرفية جتيز ملصارفها ومؤسَّأن قوانينها وأل ؛مواللغسل األ

ا حيول اتهم، مّممساء املودعني وهوّيأية ية احلسابات، وسرِّاملالية باحملافظة على سرِّ
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دانتهم وجترميهم، كما رات القانونية إلىل املعلومات واملؤشِّإدون مالحقتهم للوصول 

و مراقبة، وتتساهل أقيود  ة، ودون أّيية تاّمدخاهلا بسرِّإخراج العمالت وإتسمح ب

جنبية جنبية، والتعامل بالعملة األكبري جتاه عمليات صرف العمالت األ بشكٍل

 جنبية املختلفة. بسهولة، وكذلك قبول الودائع يف املصارف بالعمالت األ

ر الدخل، من مصاد على كثرٍي ـ البلدان اليت تستثين قوانينها فرض الضرائب3 

و تكون نسبة الضرائب املفروضة أو تتساهل يف متابعة وحتصيل الضرائب املفروضة، أ

 . ًاضئيلة جّد

فاقيات واملعاهدات الّتإىل ا : وهي البلدان اليت تنضّمقوانني الرماديةلـ بلدان ا4 

 أها تتلّكة بها، ولكّنخاّص موال، وتضع تشريعاٍتقة مبكافحة غسل األالدولية املتعلِّ

و يف جمال أو يف جمال التحقيق أيف تطبيقها، سواء يف جمال الرقابة املصرفية واملالية 

 و يف جمال التعاون االقليمي والدولي. أي واملراقبة التحّر

و شبه ذلك من أ يًاجانب كلِّـ البلدان اليت تعفي قوانينها املستثمرين األ5 

ساتهم ومصارفهم ؤسَّواجلمارك على استثماراتهم يف شركاتهم وم الضرائب

و دائمة، مع عدم اخللط بني سعي الدول النامية أطويلة  ومشاريعهم املختلفة، ولفرتاٍت

 . (64)موالبغسل األ الستقطاب استثمارات مشروعة وبني اهلدف اخلاّص

على ما  بوضوٍح ل عملية الغسل يدّلو تسهِّأإن وجود هكذا بلدان متارس  

ى الدول اليت حتارب متارسها حّت نه حقيقٌةأجيابي، وإلمناه من فكرة غسل املال اقدَّ

موال اليت تدخل مصارفها من اجلهة ية الكربى لألهمِّضح من األالغسل السليب، ملا اتَّ

دراجها يف القائمة السوداء املستوجبة إخشية  ؛ذلك علنًا ْتنكَرأ ْنإاالقتصادية، و

 حٌدألذا ال يعرتض و غريها، أرمادية لقوانني الإىل ا أا جيعلها تلجلفرض العقوبات، مّم

رض الواقع أواملوجودة على  ،دًاتها جيِّدلَّأو يستوحش من هذه الفكرة قبل دراسة أما 

 بينا. أم أشئنا  ،حقيقًة

 

جيابيات يف عملية غسل املال فهنا قد تطرح بعض إمنا بوجود : لو سلَّقالقد ُي 

  :سئلةاأل
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ن املال مال غري مشروع، إجيابية فإم أة غسل املال سلبية كانت عمليأسواء  ـ1 

 فكيف ستستفيد منه الدولة يف مصارفها؟ 

جل مكافحتها، وبني العمليات أل ؛ز بني العمليات السلبيةكيف منيِّ ـ2 

 ؟ على فرض فائدتها جل االستفادة منهاأل ؛جيابيةاإل

م بسبب الدافع أية الغسل بة على الغسل هي بسبب نفس عملاملرتتِّ ثارهل اآل ـ3 

 سلوب؟ واأل

 م لسببها ودافعها؟ أهل الصحيح املكافحة لنفس عملية الغسل  ـ4 

 نواعها املختلفة؟ أالتعامل مع نفس عملية الغسل ب كيف يتّم ـ5 

صحاب أعلى اخلرباء وو ،قةمعمَّ جوبة التفصيلية الدقيقة حتتاج لدراساٍتن األإ 

سنجيب على حنو  لكْن .ة يف هذا املوضوع احلقيقة والدّقإىلللوصول  ؛ن القيام بهاأالش

طرحها يف هذا البحث، ومبا يتناسب مع اختصاره  راء اليت متَّعلى اآل بناًء ،جيازاإل

  .وهدفه

 

ساليب الوقائية واالحرتافية يف هذا ة األخذ كاّفيقوم بعملية الغسل يّت ْنَم ّنإ

يقاف هذه إ؛ ولذا جند الدول عاجزة عن كشفها بسهولٍة اجملال، حبيث ال ميكن

موال اليت ن األأر نها تزيد وال تبيد؛ لذا فال يتصوَّإجيابياتها، بل إاتها والعملية بسلبّي

موال أنها أنه يتعامل معها على إموال مغسولة، بل أنها أ دة سلفًاتدخل للمصارف حمدَّ

نها أل ؛ف بهاوجب عدم التصرُّقل مشكوكة، واملشكوكة ال تستأمشروعة، ال 

من  ٍنجمهول غري متيقَّ ماٍل موال غري مشروعة، فكّلأنها أ ٍنجمهولة، أي غري متيقَّ

 .ل عن مصدر املال، فهو جمهولأن املصرف ال يسأومن الواضح  .حقيقته هو مشكوك

نه ليس من واجب املصرف أل ؛موال املودعة لدى املصارف جمهولة املصدرغلب األأف

هولة جمموال وعليه ال ميكن عدم التعامل وعدم االستفادة من تلك األ .ة مصدرهامعرف

 . بها على فرض الشّك املشكوكةواملصدر 

 يداعها فيه. ملصرف إلإىل اوجلبها  ،موالذن الكالم يف تشجيع تلك األإ 

ـ فهنا جيب حجزه يف  ًاغسيل ـ و هذا صعب جّد نه ماٌلأنعم، لو اكتشف  
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يداع يف املصرف واإل .ـ ضًاأي ًاجّد خر صعٌبآ مٌرأصحابه ـ وهذا أد ى جناملصرف حّت

يته، أي يف حجزها وعدم ضياعها يف شراء الذهب هّمأموال هنا تكمن لتلك األ

 خارج البلد. إىل و تهريبها أو يف تكنيزها أ ،والتحف الفنية الثمينة والعقارات

راد غسله بواسطة و ُيأول نه مال مغسأذن املال املودع يف املصرف ال يعلم إ 

 ،موال املغسولةف الدولة باألالسؤال: كيف تتصرَّ لذا ال يصّح يداعه يف املصرف؛إ

 وقانونًا ف باملال شرعًانه ال جيوز التصرُّجيابية؛ ألإم أكانت عملية الغسل سلبية أسواء 

ول الد خيّص وهذا الكالم طبعًا .راد غسلهنه مال غري مشروع وُيأيف حال العلم ب

 و بالقانون. أامللتزمة بالشريعة 

هي ف باملال الغسيل فما ن املصرف لن يتصرَّأ: ما دام طرح هذا السؤالوقد ُي 

 ىل املصارف؟ بالنسبة إموال املغسولة يداع األإفائدة التشجيع على 

ن املال ال أهو ، وضح من خالل ما ذكرناهقد اتَّعلى ذلك ن اجلواب إ: قالُيو 

خذ ن تتَّأننا نريد من مصارفنا أمر ما يف األ غري مشروع، كّل نه ماٌلأ ساسيعلم من األ

خذها الدول اليت سالمية ـ اليت تتَّثوابتنا اإلع جراءات القانونية ـ اليت ال تتعارض ماإل

 ،مريكا وبريطانيا وغريهاأكسويسرا و ،املغسولة الضخمة فيهاموال تستفيد من األ

القوانني والتشريعات  عملية، وبنفس الوقت تسّناليت تستفيد مصارفها من تلك ال

 ملكافحة تلك العملية. 

نه ـ وكما ذكرنا ـ أل ؛موالغري مباشر جللب تلك األ ذن التشجيع هو تشجيٌعإ 

ى موال غري مشروعة، حّتأموال املودعة لديها هي تلك األ أناملصارف ال تعلم من البداية 

نها أيداع األموال املغسولة يف املصارف، ما دام إقال: ما فائدة التشجيع على و ُيأل أسُي

 ؟لن تستفيد منها

 

ن أسلوب لغسل املال الستطعنا ننا لو درسنا الدافع واألإقال: جياز ُياإل بنحو

و تكنيزها، وما شابه من هذه العمليات اليت أو تهريبها، أن التزوير للعملة، إنقول: 

عملية  ثارآلع على ن اطَّمَل كما هو واضٌح ،ةتعترب عمليات سلبّي راد منها غسل املال،ُي

 غسل املال. 
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من خالل  ،كالتهريب، والتكنيز، والتزوير املتقدِّمة،مور ما منع تلك األأ 

ن أل ساس؛هذا سينسف عمليات الغسل تلك من األإّن مواهلا يف املصارف فأيداع إ

ن يودعها يف املصارف أمن  فبداًلمواله يف املصرف، أعلى  طمأنَّاالغاسل لو 

موال، فسوف بون األيهرِّ ْنكما هو حال الطغاة ورؤساء الدول وغريهم ممَّ ،السويسرية

ذا إو .ما دام أن املناط يف املصارف هناك وهنا هو واحد ،يودعها يف مصارف بلده

وع، ثارها السلبية من السالبة بانتفاء املوضآموال سوف تكون نسفت عمليات غسل األ

 لذلك.  عًاَبثارها َتآأي ستنسف 

موال أىل داخل البلد من خارجه، وجلب إإن تهريب املال العكسي، أي  

 ْتنَُّس د غسلها، لوْصموال اليت تدخل مصارف البلد بَقما شابه من تلك األواالستثمار، 

 ااًلنها تكون مثإ :مكن القولأمريكا لرمبا أبا ووورأهلا قوانني مشابهة لتلك اليت يف 

 جيابي املنافس ملا يف مصارف تلك الدول املستأثرة بفوائده، واحملاربة لكّلللغسل اإل

 . (65)كما يراه البعض ،سياسيًا وأ، ينافسها يف ذلك اقتصاديًا ْنَم

أفضل طريقة للتمييز بني عملية الغسل  ّنإنه ميكن القول: أواخلالصة  

وبني تلك  جلّي ة لالقتصاد بنحٍول الضاّرموااألالتمييز بني جيابي والسليب تكمن يف اإل

ن تزوير العملة أخالف بني اجلميع  : الفمثاًل. ة لالقتصاد بذلك النحوموال غري الضاّراأل

ية رِّما اليت تدخل املصارف حُبأموال هي من النوع السليب، و تهريبها يف عملية غسل األأ

على فائدتها  فاق الكّلباّت ْلمل نُق ْنإة أو عدم تطبيق قوانني املكافحة فبسبب قّل

ا رأي املعارضني ملكافحة عملية ّنمن اخلالف يف ذلك، كما بيَّ قّلأللمصرف، فال 

 .(66)جيابيالغسل من قبل بهذا اخلصوص، وبيان الفوائد يف عمليات الغسل اإل

 

لية ة بها قبل عمثارها خمتّصآن الدوافع تسبق عملية الغسل، فلذا تكون إ

و أثار لطريقة الغسل لذا تكون اآل من عملية الغسل؛ سلوب هو جزٌءاأل الغسل، لكّن

ب ثار سلبية ترتتَّآله  فالتهريب مثاًل .بة على تلك العمليةثار املرتتِّسلوبها هي نفس اآلأ

بة على تلك العملية تكون ثار املرتتِّن اآلإمن عملية الغسل ف عليه، فاذا كان جزءًا

موال يف مصرف الدولة، تلك األ سلوب بواسطة ضّخا لو كان األّمأ، يضًاأسلبية 
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 عًاَبَت، جيابيًةإعملية الغسل من هذا النوع ستكون  ثارآن إجيابية، فإ ثاٌرآوكان لذلك 

 سلوب. لذلك األ

ثار ال تتبع ن اآلسلبية يف عملية الغسل؛ أل دائمًا ثارن اآلإذن ال ميكن القول: إ 

 سلوبها. أر بثَّأملية، بل ما يف نفس العملية يتالدوافع يف نفس الع

خرى، أحزاب يف دول أبعض الدول مناصرين ومجاعات ولن إ :كثرأوللتوضيح  

تلك  كال احلالني قد تضطّر ىوعل .للحّق وقد تكون مواليًة ،رهابيًةإوقد تكون 

و أول و املصارف يف تلك الدأعمليات الغسل بواسطة التهريب إىل الدول الداعمة هلا 

نصارها موال ألالدولتني غسلت األ كالن أفلو فرضنا  .ساليب املختلفةغري ذلك من األ

رهاب دافعها غري تلك الدولة اليت ن الدولة الداعمة لإلإ :مكن القولألسلوب بنفس األ

ثار سلوبهما التهريب لكانت اآلألو كان  حزاب املستضعفة، لكْندافعها دعم األ

ما لو أ .خلارجإىل اجنبية من الداخل ا لنقل العملة األمضطرارهال سلبية على دولتيهما؛

ثار نفس عملية آذن فإ .هماْيجيابية لكَلإثار للدولتني لكانت اآل سلوب نافعًاكان األ

 . ال بدوافعها ،ساليبهاأر بثَّأتتاالقتصادية الغسل من الناحية املادية 

و أ ؛جيابيةإساليب ة واألا أن تكون الدوافع سلبيربعة احتماالت: إّمأفهنا  

 جيابي. إو كالهما أ ؛و كالهما سليبأ ؛العكس

 

و أمات و منظَّأشخاص أتقوم نفس الدول بعمليات الغسل عن طريق  تارًة

حزاب أرة وحسنة بنظر تلك الدولة، كاالضطرار لدعم مية، لدوافع خيِّْهشركات َو

ن أل ؛موالر املكافحة هلكذا عمليات غسل لألتصوَّو مجاعات خارج بلدانها، فهنا ال يأ

وال من جهة  ،عنها بذلك، ال من جهة الدافع يقوم نيابًة ْنو َمأالدولة ال تكافح نفسها 

 . منهال ُبدَّ سلوب بنظرها، واأل ٌدن الدافع جيِّأل سلوب؛األ

و أو جتار أشخاص عمليات الغسل مبعزل عن علم الدول، أل خرى تتّمأ وتارًة 

، وهو الفصل بني نفس عملية الغسل مناه سابقًاتي ما قدَّأعصابات وما شابه، وهنا ي

ن أفق ذ قد يتَّإ ؛كما قلنا سابقًا ،ربعة احتماالتأن هناك أل ؛ساليبها وبني دوافعهاأو

 جياب. و خيتلفان بالسلب واإلأ ،و العكسأ، ًاجيابّيإسلوب الدافع واألكال يكون 
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وىل، أي يف سواء يف اجلرمية األ ،ما هو سليب ة لكّلتي دور املكافحأوهنا ي 

من ال ُبدَّ مة، فهنا ذ قد يكون الدافع لعملية الغسل هو السرقة احملرَّإ مرحلة الدافع؛

ن أل ؛جيابيةإبة عليها موال املرتتِّكانت عملية غسل األ ْنإمكافحة هذه اجلرمية، و

لسارق، وقد يكتشف كون املال غري ا سينتفع بها اكثر مّمأستنتفع بها  الدولة مثاًل

ع به السارق، صحابه الشرعيني، وبذلك لن يتمتَّمه ألمشروع، فتحجزه الدولة وتسلِّ

 ال بيد السارق.  ،بة على كونه بيد الدولةوغريها من الفوائد املرتتِّ

 ْتمتَّ حزاب الصاحلة خارج البلد، لكْنكدعم األ ،جيابيًاإما لو كان الدافع أ 

لعملية الغسل  ثار السلبية تابعًةبالبلد، فهنا ستكون اآل سلوب ضاّرأسل بعملية الغ

ب تشخيص ْسساليب، َحوعليه فقد متنع وتكافح هذه األ .ال لدافعها ،سلوبهاأو

لعملية الغسل، بل  فاملكافحة ال تكون دائمًا عمومًاو .املصلحة والضرر يف ذلك

 . فعًاودا سلوبًاأ ،و قبلهاأللسلبيات املوجودة فيها 

 

عملية غسل  فكّل .جوبة السابقةهذا السؤال من خالل األ نضح اجلواب عاتَّ

عنها بواسطة القوانني  مكن الغّضأ اّلإكرب من نفعها وجب مكافحتها، وأها رضر

ب ما يراه خرباء السياسة َسحَب ،ا سلف ذكره سابقًاو ما شابها مّمأالرمادية السالفة، 

 د من املصلحة لبلدانهم. واالقتصا

 

ن أم أملصارف الدولة،  جيابي مهّمإكون عملية غسل املال فيها جانب  إن 

نها أو، سالمية منها ـاإل الدول النامية ـ خصوصًا ساس لشّلمكافحتها سياسية باأل

 كثر. أو أ هذا حيتاج رمبا لرسالٍة اقتصادية، فكّل ليست جرميًة

سئلة جيابي والسياسي يف هذه العملية بنحو األاإل طرح اجلانب ولذا مّت 

مثلة وتطبيقات أة، بل ما سقناه من دّلثباتهما باألإومل يكن اهلدف هو  .واالحتماالت

ىل إ وحباجٍة ،نكارهاإوال ميكن  ،ن الفكرة موجودةأثبات إجل منا هو ألإهناك 

ي غسل املال ن هذا العنوان مل يطرح من قبل، أأ خصوصًاوالدراسة والتحقيق، 
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 اهكذا، مّم ذكره مستقالًّ ًاباحثـ العنا ب اّطْسَحـ  َرو السياسي، ومل َنأجيابي اإل

كثر مبوضوعية، أفات نظر الباحثني يف هذا اجملال للتحقيق والتدقيق إليستدعي 

وتصويرها بالشكل  ،املوجود يف تلك الدول جتاه عملية الغسل العاّم ر باجلّوثُّأوعدم الت

مصادرهم إىل  اّلإال يستند يف حبثه وحتقيقه  (67)ن بعض الباحثنيأحبيث نرى السليب، 

 ،موجودة يف بلدانهم ساسًاألكون املشكلة  حصائياتهم يف هذا اجملال؛إفاتهم وومؤلَّ

كثر ألزامنا بتشريع القوانني ملكافحتها، فهل عملنا بها إروها لنا بروها وصدَّثم صوَّ

قد  ا طرحناه سابقًاسئلة وسواها مّما نفعهم؟ هذه األمّمكثر أنا ذلك ضرَّأمنهم؟ وهل 

 ىل احلقيقة.إللوصول  ؛كثرأجل التحقيق والتدقيق أهل االختصاص من تكون دعوة أل

 
 

 الهوامش
                                           

 

 

 
 

 
 

 

 



 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       
 

^

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 لتجديداالجتهاد وا 

                                                                                                       

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 لتجديداالجتهاد وا 

                                                                                                       

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 تنظريات الشهيد مطهري 

 أليديولوجيا التأسيس للحركات اإلسالمية
 

 

يديولوجية منذ عصر سالمية فكرة اجلماعات األلقد عرف تاريخ التجربة اإل

مام اختيار أنهم وضعوا أوائل بالرسالة ول اختبار للمؤمنني األأوكان  ،ولالرسالة األ

ذلك االختبار الذي  ،|وحيمي الدين بعد رسول اهلل ،مام الذي حيكم الدولةاإل

ـ يديولوجيا األـ املفهوم الثالثي الرتكيب )الكتلة  غلبية ضمنتصرف فيه األ

 . خاّص ونتج عنه سلوك سياسّي ،املصلحة(

يديولوجيا ناجتة عن )فهم أراد مبفهوم الكتلة )جمموعة من الناس( متتلك وُي

هي عبارة عن نواتج حتليالت  وأ ،النصوص داخل املنظومة الفكرية اإلسالمية(

 ،و شبه مستند ديينأىل مستند ديين إلتارخيية املتحولة و الوقائع اأوتفسريات للنصوص 

ر هذه ن تعبِّأقضايا ضاغطة يف عصرهم، شرط  ةو عّدأزاء قضية إنضاج موقف إل

وهي يف الغالب ـ سواء أكانت املصاحل الدنيوية  ،يديولوجيا عن مصاحل الكتلةاأل

 . (1)خرويةأو املصاحل األـ كثر ظهورًا األ

هــ( كانت مسرحًا لتجليات 11ن السقيفة )سنة أعلى طلعنا التاريخ أوقد 

عاتهم فقد حتالف املهاجرون على تنوُّ ،سالميةوىل يف التجربة اإلالكتلة السياسية األ

ق مجاع( مبا حيقِّيديولوجيا )اإلأعاتهم ضمن نصار على تنوُّالقبلية مقابل حتالف األ
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  .قف من اخلالفةنتاج موديين إل وتداخلوا سياسيًا بغطاٍء ،(2)مصاحلهم

عوا من بلدان الذين جتمَّ ،ار(ى هذا املركب يف )مجاعة الثّوويف زمن عثمان جتّل

 يديولوجيا ومصاحل. أهلا  نوا كتلًةواحد، فكوَّ دة هلدٍفمتعدِّ

 (3)سياسية صحاب اجلمل كتاًلأمويون وكان اخلوارج واأل ×يٍّويف زمن عل

 م. سة على املركب الثالثي املتقدِّمؤسَّ

ة استجابة السياسية( جييء مّرـ ن الكتلة )الفكرية ن تكوُّأويالحظ الدارسون 

و أ ،فكري للنمط السائد أو حتدٍّلضاغط  خرى استجابًةأوجييء  ؛ملصاحل فئة

 ،يًا فكريًا جديدًايوجد حتّد ّيو استجابة ملنهج فكرأ ،االستجابة ملصاحل مرتقبة

الناس بعد  ىيتداع عندئٍذ ،لعربية وانتشارهاىل اإاملوقف من ترمجة علوم اليونان  :مثل

وذلك مثل: كتل  ،ىل تشكيل عناصر )الكتلة السياسية( فكريًاإالع عليها االّط

 ،(4)ل البيتآهل احلديث، مقابل الكتلة امللتزمة مبنهج أشاعرة واملرجئة واملعتزلة واأل

 ىل الصيغة التيارية. إمييل  بل ،سم باحلزبيةال يتَّ ،اليت تعاملت مع املوضوع تعاماًل بدياًل

رسطي والثقافة اليونانية ن يكون املوقف من املنطق األألقد كان من املفرتض 

 ،يديولوجياه ظهور موقف سياسي مرتبط باألحملَّ الذي حلَّ هو مناط اخلالف، لكّن

فكري  ل الصراع من حواٍروهو املوقف الشرعي من مرتكب الكبائر، وبذلك حتوَّ

 اسي بغطاء ديين. سي ىل صراٍعإ

وىل يف جانبها املنهجي )يف القرن الثاني نتجت الصدمة احلضارية األألقد  

وهو املوقف من املنطق  ،من نزول النّص بعد قرٍن اّلإشكااًل جديدًا مل يظهر إ( اهلجري

رسطي على نقد املنطق األ ْتتواَل ثّم ،شكال غري معمقوكان ظهور اإل ،رسطياأل

وعند عموم  ؛هدفها تنقية العقائد ،ىل نظرية كلية عند الغزاليإل فتحوَّ ،اتالنظرّي

خوان الصفا، إولتشكيل رؤية فلسفية للدين كما عند  ؛شاعرة هدفها رسم املنهجاأل

سالمية النمط السياسي املتخيل كان هو املائز الواضح بني الكتل السياسية اإل لكّن

 ول. األى نهاية العصر العباسي حّت فاعلًة ْتاليت ظلَّ

وىل للحركة رهاصات األن اإلأمة السريعة واملوجزة نستخلص من هذه املقّد

هدافها والوسائل املمكنة أوىل قد وضعت سالم األسالمية يف عصور اإلالسياسية اإل

يديولوجيا ـ األـ بعة على وفق متطلبات معادلة )الكتلة ة املتَّليات العاّملتحقيقها واآل
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 املصلحة(. 

ظهور تيار  :ومنها ،سالمي تشكيل قوى سياسية بعد ذلكامل اإللقد عرف الع

ولكن ظهوره كان على شكل  ،الشيعة بوصفهم )تيار معارضة سياسية وعقائدية(

ورغم الضبط الفكري  .واجلناح الفقهي ؛اجلناح العقدي :مدرسة فكرية هلا جناحان

 :مثل ،اسيةواملنهجي يف هذه املدرسة فقد حصلت داخلها كتل هلا اجتهادات سي

ق منها، وكتلة الواقفة وائل القرن الثاني اهلجري( وما تشقَّأ) الكتلة الزيدية

ح من الداخل ت تصحِّاملدرسة الفكرية الشيعية ظلَّ لكّن .خل...، إوالفطحية

وتصحيح بوصلتها، يف الوقت  ،وحتديد مرادها ،باحتواء هذه الكتل ،انقساماتها

ن إ :ل املعتمدة من القوى احلاكمة. يقول مطهريالذي تقاوم فيه سياسات االستئصا

ت على الدوام تطالب فقد ظلَّ ،صالحيةإاحلركات الشيعية كانت ذات أهداف 

 .صول العقيدةأمن  صاًلأ. وقد وضعت العدل (5)بالعدالة

ديولوجيا سياسية ما ظهر عند أيىل إ دينيًا صاًلأومن احلركات اليت حولت  

مر باملعروف والنهي عن املنكر مارست مهمات األ تلك اليت ةخاّصو ،قَراحلنابلة من ِف

بغداد منها من حوادث كثرية قبل وما حصل يف  ،(6)يف القرن الرابع واخلامس اهلجري

 .بعد سقوط بغدادو

 ،سالمي على مدى القرون الالحقةكرب للعقل اإلي األلقد كان ذلك هو التحّد

 ،ر املدرسة السلفية الثانين تيمية منظِّي ظهور ابحبيث كان من استجابات ذلك التحّد

ارتبط يف ذات الوقت باملماليك من اسيات االجتاه احلديثي املتشدد، والذي رسم أس

، نيكالعلوي، فق معهم بالتعاون مع السلطةيتَّ ال ْنب َموراح يتعقَّ، سالطني )الشام(

  .بالقتل والتشريد ،والصوفية

ىل إنه أدار البوصلة واالجتاه من الدعوة أيف حركة ابن تيمية  والالفت املهّم

تباعه يف التنقية العقائدية الداخلية أىل حصر جهده وجهد إمم الدعوة أسالم عند اإل

 (7)منوذج العقائديمن وسائل بناء األ )النزعة التطهريية(، مستخدمًا العنف كوسيلٍة

 نفسهم. أاملسلمني  ضّد

لت اليت شكَّ ،نزعات الصوفيةسالمي ما عرف بالومن استجابات العامل اإل

ك كتاًل )سياسية رخوة( مارست عملية التهذيب النفسي والرؤى والكرامات والتمسُّ
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من  كانت جزءًا ْنإز وتتنامى، والدويالت السلفية ترتكَّ باملوروث العقيدي، تاركًة

 معارضة سياسية حمسوب حسابها. 

فقد  ،حلضارية األوىلي الصدمة اسالمي لتحّدهذه هي استجابات العامل اإل 

 ،هل احلديثألت بلت باملعتزلة، وسلفية متثَّدة عقلية متثَّكانت استجابات متعّد

 د طرقها. على تعدُّ ،فةلت باجلماعات املتصوِّوصوفية متثَّ

 

واخر القرن التاسع عشر أسالمي يف ما الصدمة الثانية قد عرفها العامل اإلأ

كان العامل  ،وهي صدمة حضارية عوملية ،وائل القرن الرابع عشر اهلجريأ( و1880)

بعد غلق االجتهاد وحتريم املنطق، وحتريم  ،وئيدة سالمي فيه يسري حبركٍةاإل

وضمور  ،وتنامي التفكري اخلرايف ،وقمع االجتاهات العقلية ،االشتغال بالفلسفة

عماق احلركة اجملتمعية أيف  ْتامتدَّ .. وكانت هذه السمات قد.النزاعات النقدية

 ،ى نهايات القرن الثالث عشرحّت هـ656 عام بعد سقوط بغدادال سيَّما و ،سالميةاإل

 ة قرون. قرابة سّتأي  ،م(1880ـ م 1258ي من )أ

يرانية لقد كان العنصر البارز يف هذه الفرتة صدام اململكتني العثمانية واإل

ىل قوى تابعة إمذهيب(، انقسم املسلمون فيه ـ )ديين  طاٍءبغ مزودًا ًاامًا جيوسياسيصد

وبذلك اختفت  ،يديولوجيا + املصاحل(وحسب معادلة )الكتلة + األ ،إلحدى اململكتني

سالمي ى جميء االحتالل الغربي لبعض بلدان العامل اإلحّت ،املشروعات النهضوية

ون مع احتالهلم ربّي)اهلند، اجلزائر، ليبيا، الشام، العراق، مصر(. وجلب الغ

ـ نة )نزعة صليبية الغرب ومدنيته، وطريقته يف التفكري والتحليل، متضمِّ تكنولوجيا

سالمي خاصة، فاصطدم العامل واإل ،ةتوراتية( هلا موقفها من الرتاث املشرقي عاّم

صدمة  الصدمة الثانية يف التاريخ بعد تعّد، سالمي معها صدمة حضارية جديدةاإل

وىل كان فريق الفالسفة املسلمني هم أله يف الصدمة اّنأ اّلإاليونان، ترمجة علوم 

 :نتاجها، مثلإعادت أو ،ووجهت هلا نقدًا ،لتهاالنخبة اليت استوعبت تلك الثقافة وحلَّ

سفار واحلركة اجلوهرية ي هلا مدرسة األبدعت يف التصّدأابن رشد، ووالكندي، 

ت الكتل تقرتب من علوم الغرب وفلسفته صدرا، لكن يف الصدمة الثانية كان للماّل
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باحتالل  نها جاءت مقرتنًةها تنتقدها أللكّن، ـما بعد الربوتستانتية ـ حيائية اإل

حتى قبل سقوط اخلالفة العثمانية  ،فريقياأعسكري ظهر يف اهلند ومصر ومشال 

 . م1918

 

وتكنولوجيا  ،امليالدي جاء الغرب بآلته احلربية التاسع عشرواخر القرن أيف 

ة بلدان العامل الحتالل عاّم ؛تيةنستاتوالنزعة الربو ،والعقل التوراتي ،املدنية الغربية

ة، وتوظيفه للمادة حاماًل رؤيته املنهجية للعامل، وموقفه من الدين عاّم ،اإلسالمي

، وعلى ًةحقاد الصليبية مّرعدائية ترتكز على األ ب نزعٍةىل جانإ ،والنزعة التجريبية

سالمي فاستيقظ العامل اإل .، على ما بينهما من تناقٍضًةاملوقف السليب من الدين عاّم

 ،ي الفساد والظلموتفّش ،وتعاقب نظم االستبداد ،ثار غلق االجتهادآب ٌلمَّوهو حم

 ،وحتدٍّ ىل واقٍعإلت رات اليت حتوَّيِّاستيقظ على وقع هذه املتغ ،وغياب النقد والتنوير

جتزيئي جديد، ال قدرة للمسلمني على  ىل واقٍعإل تفكيك االمرباطورية العثمانية وحتّو

لغائه، وال قدرة هلم على مواجهته مواجهة حامسة لتغري ذلك الواقع لصاحل املسلمني، إ

 ،ناء مواقف فكريةجنيب دافعًا لبأ لذلك كانت الصدمة احلضارية املدعومة باحتالٍل

 ربع فئات: أ إىلفانقسمت النخب الفكرية 

 (. أـ القوى التقليدية اليت مل تتعامل مع األزمة )تكوين املوقف الضّد

سيس البنية أوت ،سيس الدولة السعودية(أون )وتكاليون الوهابّييب ـ الراد

 نها حركة إصالحية. أك ْتحبيث بَد ،العقائدية التطهريية

 ،حممد عبده ـ رشيد رضاـ فغاني سالميون )مدرسة األن اإلصالحيوج ـ اإل

 . (مدرسة املدنية اإلصالحية

مدرسة املدنية  ،النائيين ،الكواكيب ،صالحيون املدنيون )الطهطهاويد ـ اإل

 . (اإلنسانية

منوذجًا للمواجهة  ـب التوصيف َسحَبـ وىل م الفئة األنه مل تقدِّأىل إع ويصل املتتبِّ

ت تتعامل مع الواقع اجلديد بآليات ال منوذجًا ملقاومة االحتالل، وظلَّو ،احلضارية

مت . يف حني قدَّ(8)بها واقعيًا ًال استجابة معتّدحبيث مل تعد تشكِّ ،قدمية



 

 االجتهاد والتجديد 

ه تصحيحية للعقائد السائدة، على خلفية تشوُّ )الراديكالية الوهابية( نفسها كحركٍة

ها استعملت العنف بب الضعف، لكنَّواعتباره س ،الفكر العقائدي عند املسلمني

 :وكان جممل ما اعتمدت عليه .خضاع جمتمع احلجاز وجندإل

ى وىل حّتزمنة األمنوذجًا معياريًا مسحوبًا من األأمنوذج السلف أأـ اعتمادها 

 وفقه السلف.  ،وعقيدة السلف ،حتت عنوان فهم السلف ،عصر املواجهة مع الغرب

لغرض صناعة  ؛ة مع )سلطة ابن سعود السياسية(ة دينية متحالفب ـ تشكيل قّو

 قبلي. ـ ديين  منوذج السياسي السلفي على اجلزيرة العربية بتحالٍفاأل

ساس املشاركة والتداخل بني السلطة السياسية أج ـ بناء الدولة اجلديدة على 

 مهاّميديولوجي من ى البناء األن يتبّقأواقتسام السلطة والثروة، على  ،والسلطة الدينية

 السلطة الدينية. 

 زمنيًا كونه مفهومًامن الذي نقل  ،ن مفهوم عقيدة السلف وفقه السلفأورغم 

 يفقد بق ،ةمنهجية واضحة ومستقّر ع بسماٍتمل يتمتَّ ،يديولوجيأ مفهوم إىلما  ملرحلٍة

 والعقائد املمنهجة، فظّل (9)ربعةاملذاهب األ ىل مصاّفإل ومل يتحوَّ ،حمدودة ايديولوجيأ

برز أوكان من  ،ابية مبراحلها الثالثطار النظري للراديكالية الوّهصبح اإلأبل  ًة،رؤي

و مفهوم أعلى خلفية مفهوم الفرقة الناجية  ،قصائيةمعطياتها السياسية النزعة اإل

 الطائفة املنصورة. 

لت يف مدرستني فتمثَّ ،نييسالم اإلنيصالحيوهي فئة اإل ،ما الفئة الرابعةأ

 .ا حسني النائيينزمدرسة املري :والثانية ؛فغانيمدرسة مجال الدين األ :وىلاأل :مهمتني

منطلقًا من حتديد  ،فغانيوقد ركز الشهيد مطهري على جتربة مجال الدين األ

ذ إيديولوجيا احلركة(، أطلقنا عليه )أصالح، الذي توافق مع ما املفهوم السياسي لإل

ومستشرفة للمستقبل، وعلى هذا  ،للحاضر ةصالح رؤية نقدية للماضي، وتصحيحياإل

 فغاني. التوصيف ميكن تقييم اجلهد املدرسي لنهج األ

 ،قات النهوضاستثنائي لدراسة معّو صالح عند مطهري فهو جهٌدما اإلأ

من  عّمأمر باملعروف كان ن األأوالحظ  .وحتقيق النهوض ،واكتشاف البدائل

للتغيري  ذ هو )جهٌدإ ؛خدمة االجتماعيةلل وهو مغايٌر ،منه صالح الذي هو نوٌعاإل

  .ي الشهيد مطهريأكما هو ر ،االجتماعي(
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شكالية اليت تالحقها هذه الدراسة هي طبيعة االستجابات الفكرية ن اإلإ

 .سالمية املعاصرةواملؤسسة فيما بعد للحركات اإل ،ي صدمة الغرب احلضاريةلتحّد

سالمية التأسيسية درة الرؤى اإلوالغموض الذي تريد الدراسة تفسريه هو عدم ق

لغاء الفارق احلضاري مع الغرب مع إن املسلمني من على اكتشاف املعادلة اليت متكِّ

فغاني هو قلق بان عصر األإاحلفاظ على اهلوية الدينية، فقد كان قلق تلك الرؤى 

ق املسلمون ف املسلمون؟ وكيف حيقِّون وختلَّم الغربّيوكان التساؤل: ملاذا تقدَّ ،مالتقدُّ

همال إىل إي وهل املدنية تؤّد ؟سالميةم منسجمة مع عقيدتهم اإلمدنية جديرة بالتقدُّ

فيما بعد  سالميةكما أهملت احلركات اإل ،اهلوية الدينية )نواة اهلوية احلضارية(

  ؟وغرقت يف معاجلة القلق على اهلوية الدينية ،م وصناعة املدنيةالقلق على التقدُّ

رث خارطة طريق لتجاوز اإل ْعسيسية مل تَضأرى أن النزاعات التي ْنهناك َمو

مع رفض حماكاة الغرب ال سيَّما و ،بعد غلق االجتهاد االستبدادي واخلرايف لعصور ما

وجتربته ـ وعدوانه ـ ه )عقيدته ل الغرب كلِّة اخللط يف ختيُّأرفضًا مطلقًا حتت وط

 نات. احلضارية( من دون فصل بني هذه املكوِّ

فغاني ومدرسته واعتباره واضع ورغم تثمني الدارسني للسيد مجال الدين األ

فغاني ، لقد كان عداء األ(10)ساس ملواجهة االنغالق املعريف واجلهل واخلزافةاحلجر األ

كبري يف  وكان للسياسة نصيٌب ،من )نظرية + حركة + فعل( ًابلالستعمار مركَّ

فقد أخرج املعرفة الدينية من  ،السياسيةهدافه أجه للدين ليخدم اتَّ قدو ،حياته

 .الالهوت التقليدي

 ،م فلسفة التعاليم الدينية على املعرفة الدينيةفغاني قدَّن األأويرى املرعشلي  

نذاك فهمًا آفلقد فهم السلفية املتداولة  ،ودافع سياسي ، حمّرك جمتمعيإىلودفع بها 

ن قرب الدين من أيديولوجيا بعد ع األوأوجد مقاربة م ،(11)يةنه قال باحلّرأل ؛ًاخاّص

ختوم  خراج نظرية اقتصادية وسياسية منإد هذا مبحاولته وجتسَّ ،نسانيةالعلوم اإل

صالح لقد كان معجبًا باإل .نسانيإ  علٍمإىلل الالهوت وحوَّ ،(12)املعرفة الدينية

  .الربوتستانيت

ن العقل أن يرى وكا ،سالميةفغاني مسكونًا بتحقيق املدنية اإللقد كان األ

ن املسلمني قادرون على استئناف دورهم احلضاري أوكان مؤمنًا ب ،مركيزة التقدُّ
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ىل نظرية إلكنه حباجة  ،ـوروبا أكما فعلت ـ باعتماد العلم وتطبيقاته الصحيحة 

بني احلاكم والفيلسوف   شراكٍةإىلومن هنا كانت دعوته  .قيمي له.. ونظاٍم ،مللتقدُّ

ىل الدولة القائمة على إضح عليه ركائز الرشدية يف دعوته وتتَّ ،ي()منوذج الفاراب

 الوحي. العقل و

 ،عاته املنهجيةالتشابه اجلوهري بني الفكر الديين بتنوُّ فغاني مل يفّكاأل لكّن

 .الفلسفةوى استحالة املصاحلة بني الدين وومل يبطل دع

  :ساسيةأة قضايا خفق يف عّدأه إّن :قالوُي

اليت اعتاد عليها  ،للنظم االستبدادية ةم الئحة شورية بديليقدِّأـ فهو مل 

ل نظرية الشورى عنده مل تتحوَّ. وواعتربها سبب البالء ،فغانيرفضها األ ْنإو ،املسلمون

 رات اإلسالمية يف نظرية احلكم. فلم يتعدَّد التصوُّمع تعدُّال سيَّما و ،ىل نظرية حكمإ

 والقول بنظرية املستبّد ،روحية :خرىواأل ؛زمنية :اهماحدإ :ن هناك سلطتنيإ :القول

 العادل. 

من ال سيَّما و ،الشيعة ب ـ ومل يوقف العداء السين )املوروث واملتوارث( ضّد

وكان  .هل السنةأساسيًا من عقائد أى بقي ذلك جزءًا حّت ،خرىيب املدارس األمتعصِّ

سالمية على أساس اسة العقيدة اإلجامعًا وبرهانيًا لدر ن يضع مشروعًا معرفيًاأميكنه 

وركز على  ،ب اخلوض متامًا يف اخلالفيات )عقائد + فقه(نه جتنَّأ َبْيَد ،املشرتكات

 مفهوم الوحدة. 

دون رسم التفاصيل ، يديولوجيطري األأمجال يف التل كثريًا على اإلج ـ عوَّ

 مني. ىل املتكلِّإىل الفالسفة منه إقرب أفلقد كان  ،لياتواآل

ن من احللول أوقد وجد » :لى الرغم من ذلك يقول عنه الشهيد مطهريوع

ىل إالرجوع ح بالعلوم والفنون اجلديدة، وين بالتسلُّاملستبّد الناجحة الكفاح ضّد

 ْنل َمّوأنه أيصفه مطهري . و«ووحدة املسلمني ،وحماربة اخلرافات ،صيلسالم األاإل

 .(13)بدل االنهزامية ،نفوس املسلمنيروح اجملابهة يف  وبّث ،رفع شعار وحدة الصف

ىل جانب ما إ ،أّي اهتمام خفاق السالفةالشهيد مطهري جوانب اإل ْرِعومل ُي

نذاك، آقطاعي السائد ملعاجلة النظام اإل و رأيًاأ نه مل يضع عالجًاأيذكره دارسوه من 

 بع. ن يتَّأسرة والنظام التعليمي الذي ينبغي نظرية واضحة حول نظام األ ْعومل يَض
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بهذه الثغرات يف مشروع  ن الشهيد مطهري كان على درايٍةأواعتقادي 

غ هلذه القضايا ن يتفرَّأيات عصره مل تسمح له بحتدِّ ّنأب لكنه يعتذر له ،فغانياأل

ن أفغاني كان يريد األ أّننه يرى أمن  ري له كان منطلقًاولعل اعتذار مطهَّ .النظرية

سالمي من االستعمار واالستبداد ليص العامل اإلوهو خت ،ق اهلدف املركزيحيقِّ

يعرف املسلمون ماذا  ص العامل من االستبداد السياسي املوروث عندئٍذذا ختلَّإف ،فقط

 ن يفعلوا بعد ذلك. أجيب 

وهي  ،ة تناوهلا بالعرض والتحليلمهّم ىل قضيٍةإق الشهيد مطهري لقد تطرَّ

عن  فقد كانت كما يراها ناجتًا ،خرىألفغاني على الثقافات اسبب االنفتاح عند األ

 ،عاتهاومعرفته بثقافات عصره وتنوُّ ،دة للمدارسودراساته املتعدِّ ،اخلارقة همواهب

يف  ومهّم ساسّيألكي نعتربه عامل حتليل  ي مدعاٌةوهذا يف ظّن .خرىتقانه اللغات األإو

و أ ىل قاعدٍةإل رمبا يتحوَّ، والشخصيات التنويرية يف عاملنا احلديث واملعاصر كّل

معاصرون استثمار جناحات  ضابطة منهجية لدى دراستنا املعاصرة. لقد حاول كّتاٌب

ن حركة مجال أفكرة لللرتويج  ،فغاني النسبية يف التاريخ احلديثمجال الدين األ

ن أل اّلإ ال لشيٍء ،و كانت من نتاجاتهاأ ،ابيةرت بالدعوة الوّهثَّأفغاني قد تين األدال

ن متحيص هذا أ َبْيَد ،(14)سالموىل لإلىل املنابع األإىل العودة إيضًا أني دعا فغااأل

 ة: ن يوقف القائلني به على نقاط عّدأالرتويج ال يدعه من دون 

ليها ابن عبد إىل )ذات املرجعية السلفية الوهابية( اليت دعا إفغاني ـ مل يدع األ1

دبيات أمن عدد غري قليل من  واضٌحوهذا  .سالم الشموليبل كانت دعوته لإل ،الوهاب

اب ن دعوة ابن عبد الوّهأفلقد كان يرى  ،فغاني(ألالعروة الوثقى )تراث مجال الدين ا

 دعوة دينية حمضة. 

دانة الناس الذين وقعوا باالحنراف العقائدي إفغاني من ـ مل تنطلق حركة األ2

ية نزاحة املدإلى ن مدنية جديدة تعمل عأمن جّراء بعض سلوكهم، بل انطلقت من 

فقد كان هدفه استنهاض القيم املدنية يف  ،سالمية القابلة لالستئناف احلضارياإل

من خالل تركيزها على  ،ابية )تصحيح( عقائد الناسسالم، بينما كان هدف الوّهاإل

فغاني يف حني كانت فلسفة األ ،رهابة والقتل واإل( من خالل القّوة)تعاليم تصحيحي
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اجتماع مدني مقاوم لنظرية  ىل دافع لسلوٍكإوحتويله  ،سالمي الداخليإلحياء الشعور اإ

 سالمي. سالمية والرتاث والفكر اإلزاحة الغربية للمدنية اإلاإل

كما فعل ابن عبد ، منحرفنيو ؛مؤمنني :ىلإفغاني املسلمني ـ مل يقسم األ3

 وحيدي. واحد وت خبطاٍب ًةعاتهم كاّف خماطبة تنوُّإىلمنا سعى وإاب، الوّه

فغاني على جعل السلوك العبادي ـ ال تقف احملاولة التصحيحية عند األ4

يف حني كانت  ،نساني يف الديند على البعد اإلما أّكّنإللمسلمني يف خدمة الدين، 

 نصوصية انتقائية.  احملاولة الوهابية حماولًة

ومل  ،االستبداد( نها مارست)أل ؛عادة اخلالفة العثمانيةإىل إفغاني األ َعْسـ مل َي5

جديد(، يف  منوذج جديد )لوحدة املسلمني بنظاٍمأىل إمنا دعا إ ،مارة دينية قبليةأيعلن 

 ْمومل تقدِّ ،قبلي ديين يف اجلزيرة نة من حتالٍفمتكوِّ ة دولًةنت الوهابّيحني كوَّ

 مشروعًا عامليًا. 

فغاني روع األذن طبيعة ماضوية، بينما طبيعة املشإابي فطبيعة املشروع الوّه 

 . (15)نسانية لديها رؤية مستقبليةإطبيعة مدنية 

اه الشهيد وقد مّس ،فغانياالمتداد الطبيعي ملدرسة األ هالشيخ حممد عبد ويعّد

 ،زمة الفكر الديينأة بخاّص بصورٍة نه اهتّمأيرى ري رجل الفكر واالعتدال، ومطهَّ

 ،املواجهة احلضارية الثانيةق حاجة املسلمني العصرية اليت ظهرت بعد وعدم حتقُّ

التقاطع بني  سالم واحلاجات العصرية، وكان حياول حّللة اإلأمبس فكان مسكونًا

فاعتمد اسرتاتيجية تطوير النظام  ،م والتنمية اجملتمعيةالفكر الديين وقضية التقدُّ

 سالمية علىم، وحماولة وضع اللوائح احلقوقية اإلالرتبوي، والتفكري بفلسفة التقدُّ

 صاًل صاحلًاألكي يعتمد  ؛ر مفهوم الشورىن يطوِّأوحاول  ،سالميساس الفقه اإلأ

فغاني األ ّنأىل إفيذهب  ،فغاني والشيخ حممد عبدهري بني األويقارن مطهَّ .كمحلل

 .ىل التغيري التدرجييإاعتمد وسيلة التغيري الثوري، بينما جنح حممد عبده 

اء )اجلمود املوروث وبات الكربى من جّرللصع هدراك عبدإ فلعل ؛ويف هذا نظٌر 

من  صل كانا ينطلقان معًاهما يف األلكنَّ ،كثر واقعيةأ هجنيب( جعل عبدوالوجود األ

ن خلق اجملتمع املتكامل وبنائه إ :من القاعدة اليت تقول أصالح الذي يبدقاعدة اإل

ىل ْوَأفغاني ن األأري ويرى مطهَّ .وليس العكس ،ىل قيام دولة قوميةإي ّدؤالقويم ي
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ز عبده على الرتبية ة، بينما ركَّية خاّصهّمألة قلع جذور الفساد السياسي أمس

  .والتعليم

فغاني على الذي جيعل تركيز األ ،ري رأي محيد عنايتويذكر الشيخ مطهَّ

على الرتبية والتعليم  هة، بينما يركز الشيخ حممد عبدبعادها كاّفأية بلة احلرِّأمس

ىل إتراجعت  هن دائرة اهتمام الشيخ حممد عبدأويرى عنايت  .ب النفسخالق وتهذيواأل

 َبْيَد ،سالميسع لعموم العامل اإلفغاني تتَّبينما كانت دائرة األ ،)داخل حدود مصر(

ساس عقلي ومنطقي من أنتاج الفكر الديين على إعادة إن أأنه من اجلدير بالذكر 

فكان  .ملمارسة عملية دعوًة همد عبد، وكانت دعوة حمةفلسفي فغاني كان دعوًةاأل

فغاني، وبالوسائل الرتبوية عند الشيخ ة حضارية عند األجتديد الفكر الديين مهّم

ىل إب التفرقة املذهبية، وتدعو تلك اليت تتجانس مع الفكر، وجتّن ه،حممد عبد

  .استئناف االجتهاد يف الفقه

الذي كان رائدها  ،يةما الفئة الثالثة فكانت املدرسة اإلصالحية املدنأ

د قلمه ملكافحة الفساد صحفيًا جنَّ أر السوري، الذي بدالكواكيب املفكِّ

ليه إا دعا وكان مّم .وتشكيل نوادي التثقيف ،مىل النهوض والتقدُّإودعا  ،واالستبداد

 ةاًل التجربة الرتكية مسؤوليحممِّ ،نقاض السلطنة الرتكيةأخالفة عربية على 

 . ممارسة االستبداد

يًا ْعشاعت َوأالكتب اليت  كتابه الشهري )طبائع االستبداد( من أجّل ويعّد

ىل مراقبة الناس إودعا  ،ىل الوعي السياسيإجديدًا مطلع القرن املاضي، فقد دعا فيه 

 .يةىل خلق مناخات احلرِّإام، وعمال احلّكأل

 ولكْن ،سالميةإىل دولة إنه دعا أ ىفري ،يبويدافع حممد عمارة عن الكواك

 ؛سلطة ثيوقراطية النوعي لكّل ن االسالم هو الضّدأالعتقاده ب؛ ومضمون مدني طاٍرإب

ولعل  .من الشرع مدنية بقراٍر وهو صاحب الدعوة التارخيية لسلطٍة ،ر الضمائرألنه حيرِّ

ابية اليت كانت رًا بالوّهثِّأمت ،مدرسته الذي خرج عن خّط ،اختالفه مع رشيد رضا

وهذا يتعارض متامًا . (16)سالمد على اإلعلى طاعة السلطان الديين مترُّن اخلروج أترى 

 ريويذكر الشهيد مطهَّ. ية(وهي )احلرِّ ،صول فلسفة الكواكيبأمن  مهّم صٍلأمع 

قة خياف من كتب اللغة وكتب العلوم املتعلِّ االستبداد ال ّنأن الكواكيب كان يرى أ



 

 االجتهاد والتجديد 

 ياة والفلسفة واحلقوق واالجتماع. لكنه خياف من الكتب يف علوم احل ،خرةباآل

وهو  ،ادمنوذج الرابع من الرّوري تناول األن الشهيد مطهَّأومن امللفت للنظر 

نهم نهلوا من العلوم املتاحة أري ز األربعة الذين ذكرهم مطهَّمييِّ ولعل ما .حممد إقبال

فتح الذهن ن تأل ؛ناجتة عن استقراء وهذه قاعدٌة .دةمتعدِّ هلم يف عصرهم بلغاٍت

 عة. دية مصادر املعرفة ومناهجها املتنوِّد ناجتة عن تعدُّوالدعوة إىل التجدُّ

 ،وحصل على درجة دكتوراه من جامعة ميونخ يف أملانيا ،باوورأىل إفإقبال رحل 

وهو من  ،حلزب العصبة اإلسالمية يف اهلند وصار زعيمًا ،ومارس األدب والسياسة

 يف االقتصاد والسياسة والفلسفة.  عشرون كتابًاوله  ،سي دولة باكستانمؤسِّ

وفلسفته  ،قبال بالثقافة الغربية مل تزلزل عقيدته الدينيةإمعرفة  أن صحيٌح

اخللل يف كال الثقافتني.  صا جعله يشخِّمّم، بثقافته ٍيْعألنه كان على َو ؛الوجدانية

ر ن يفكِّأه ْتفقد دَع ة اهلندية كانت ضاغطًا كبريًازمة املسلمني يف شبه القاّرأن وأل

ذ ودعوته ملمارسة التلذُّ، ىل استئناف االجتهادإ ةرائه الدعوآفلقد كان من  ،بعمٍق

ومراده منها  ،ىل الذاتإفكاره فلسفة العودة أبرز أبالعرفان والشهودية. وكانت 

ي كما يرى الشهيد مطهرـ موضوعية البحث  لكّن ،داخل النفوس ان يفمياستعادة اإل

كانتا حركات  ةتاتوركيو األأن البهائية أقبال عندما رأى إىل نقد إه تضطّر ـ

 . (17)صالحيةإ

 :ي احلضاري الغربيزاء التحّدإقبال إم خصائص رؤية يِّعلينا ان نق وهنا

 ة وسيلة التغيري. وهي ماهّي ة،م للروح الناهضيقاد الروح النقدية كمقوِّإـ 1

واستمرارية ة؛ هليرساالت اإلختم ال :سالم مجع بني خصوصيتنين اإلإـ 2

 . ةيهّميف غاية األ ةوهذه النظر. االجتهاد

  .بدرجة كافية من النقد والتمحيص ْعمل يتمتَّ سالمين الفقه اإلأـ كان يرى 3

 ،ىل العامل املعاصر كرسالة حضاريةإسالم موا اإلن يقدِّأن على املسلمني إـ 4

 قصائية. إوليس رؤية 

 . ةماضوي ًةنه ليس رؤيأل ؛رللتطوُّ خصيمًايكون  سالم الن اإلإـ 5

ي هي رموز االستجابة للتحّد ةربعن هذه الشخصيات األأوميكن االستخالص  

 األنظارالشهيد مطهري مل يلفت  لكّن .)معرفيًا ـ وسياسيًا( احلضاري الكبري املزدوج
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م تقدَّ ْنَم فكّل ،يةهّميف غاية األ م استجابًةدَّ، الذي قين يف العراقيىل املريزا النائإ

 ،عبده ،فغانيوبناء الدولة )األ احلديث عنهم كانوا حيومون حول فكرة الدولة

ا وومل يتجاوز ،فّعالة لبناء الدولة موا خارطة طريٍقهم مل يقدِّلكنَّ ،الكواكيب(

دون اكتشاف البديل الذي اكتشفه  ،مجالي السليببالنقد اإل اّلإمألوف الناس 

الذي يغلق  ،ي السائد العقائدي واملعريفلنائيين جهدًا بارعًا لتخّطلقد بذل ا .النائيين

نها من مسؤولية بأًا حمتّج ،د التفكري بالدولة والسلطة وبناء الكيانالباب على جمّر

حني خطط جدول الصالحيات ونطاق  كثر براعًةأنه بذل جهدًا وأل ،مام الغائباإل

ىل وجود إفدعا  ،سالمضروريات اإل وجعلها من ،سالمياحلقوق من منابع الفقه اإل

خطر أماط اللثام عن أحبيث  ،رة وحقوقيةمتحضِّ ةسالميإدستور لكن من رؤية دينية 

فكانت نظرية  ،وهي املوقف من املسكوت عنه من جهه النّص ،قضيه اجتهادية

 ال ةن كتاب تنزيه املّلإوباجململ ف .زاء املستجدات احلضاريةإخطر استجابة أالنائيين 

يف تفسري  هراء حممد عبدآو أ ،الوثقىفغاني يف العروة مقاالت األ ثريًا عنأتنويرًا وت قّلي

من كتابه  ٍةصفح ففي كّل ،طبائع االستبداد وأجتديد الفكر الديين  وأ ،املنار

ر االستبداد واحلكم اليت تربِّ ،سالمرات اخلاطئة عن اإلالتصوُّ ٍةى فيها بقّوكان يتحّد

 .(18)املطلق

ست جهود املريزا النائيين قواعد جديدة لشرعية السلطة يف الفكر سَّألقد 

وبالتنزيه  ،ةاملوروث ةقصائيفلقد قبل الفكر السين اجلمود واإل ،السياسي الشيعي

سالمية يف كانت من معطياته اجلمهورية اإل، يكون النائيين قد فتح عهدًا جديدًا

 .(19)يرانإ

كيف صار و ؟م1979فيما بعد  اإلسالميمل غاني يف العافدعوة األ نتائجما هي 

 ؟بعد الثورة اإلسالميةشاهد احلركات 

ر الذي سار مع تطوُّ ،مام حممد عبدهفغاني الشيخ اإلجنبت مدرسة األألقد 

 ةتزال حتمل قدرًا من اخلصوب فغاني اللأل ةوتربوي ةوسياسي ةطفيف على رؤية فلسفي

 ةاًل باحلركّوأر الذي تأثَّ ،د رضا. وجاء بعده تلميذه السيد حممد رشيةالفكري

د الشريف فأيَّ ،ىل عامل العربإي ن ينقل رؤية االحتاد والرتّقأوحاول  ،تاتوركيةاأل

ن احلجاز أمعتربًا  ة،حيكمها هو بوصفه شريف مّك ةعربي حسني يف دعوته لدولٍة
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ىل إلينحاز سرة اهلامشية ى عن األن ختّلأما لبث  ثّم ،سالميةللخالفة اإل ةلهي املؤهَّ

ة، ية صرفنها كما يرى حتمل عقيدة سّنأل ؛ابيةعبدالعزيز آل سعود واحلركة الوّه

ن رشيد رضا إقوله يف )املنار(. وعليه ف على حّد ،وائلن منهجها هو منهج املسلمني األأو

من  مهّم ساسي يف بروز تنظريات الفكر السياسي السين. وهو عنصٌرالشخص األ يعّد

اليت  ةاملعاصر ةسالميات يف بوصلة التفكري التأسيسي للحركات اإلرعناصر املتغيِّ

سالمي وليس يف بناء العقل اإل ،صالح عقائد املسلمنيإانغمست متامًا يف مهمة 

 ،ابالوّه وحممد بن عبد ةتستعيد مقوالت ابن تيمي ةسلفي ةفكانت دعو ،داملوّح

ق ادة الشيخ الفقي. ولدى حتّقبقي ةنصار السّنأومجاعة  ،اوكان من تالميذه حسن البّن

دة الذي بدأ عند للحركات املتشدِّ فكريًا تناساًلن الباحث جيد إالنظر التارخيي ف

الذي صار كتابه معامل  ،ثم باملودودي وسيد قطب ،ابيةمرورًا بالوّه ،الشيخ ابن تيمية

لصاحل  ميان(ىل ظهور كتاب )رسالة اإلإ ْتأدَّنت ثقافة جهادية يف الطريق الئحة كّو

وتوالت بعد انتصار الثورة  ،حملمد عبد السالم فرج ،وكتاب )الفريضة الغائبة( ،سرية

 ،سالمي(فصدر )ميثاق العمل اإل ،ف السلفياملتطرِّ كتب اخلّط يرانإسالمية يف إلا

للشيخ  ،حكامهم(أام وصناف احلّكأوكتاب ) ،دستورًا لعمل اجلماعات الذي يعّد

 ،سالم(على شرائع اإل ةكم قتال الطائفة املمتنعوكتاب )ح ،عمر عبد الرمحن

وقد كونت هذه  ،(؟!مع اهلل لٌهأإوكتاب ) ،و)فلسفة املواجهة( ،(ةو)حتمية املواجه

ى مع جذوره من القرن السابع اهلجري حّت ( متواصاًل)جهاديًا الكتب تراثًا سلفيًا

 الوضع الراهن. 

كان  ،ىل )حركية قتالية(إنظرية  من رؤيٍة ةدلت هذه الثقافة املتشدِّلقد حتوَّ

والسلفيون اجلهاديون بقيادة  ،)ملروان حديد( يف سوريا ةداتها الطليعة املقاتلمن جتسُّ

 ةويف السعودي ،و )فريق عبدالكريم مطيع( يف املغرب ،)مصطفى بو يعلى( يف اجلزائر

فر هذه وبتوا .1979مجاعة )جهيمان العتييب( الذي سيطر على احلرم املكي يف حمرم 

النظام  )اجلهاد( ضّد وشجعته على بدء ،مريكا هذا الغليانأاجلماعات  استغلت 

 ،تيةااستخدمته ملواجهة القوات السوفي ثّم ،فغانستانأتي يف ااملوالي لالحتاد السوفي

فظهرت آراء  ،حناء العاملأ)اجلهاديني( يف  رضًا استقطبت كّلأفغانستان أفصارت 

بي قتادة أو ،بي حممد املقدسيأوابن الدن، و ،والظواهري ،امدبيات عبد اهلل عّزأو
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 .وغريهم ،بي بصري الطرسوسيأو ،بي مصعب السوريأو ،والزرقاوي ،الفلسطيين

زمة أتي وتفكيكه عرب اوهكذا اغتنمت أمريكا الفرصة لتقويض االحتاد السوفي

لذي ا ،فكرة )احلزام احملمدي( ةمريكيحباث األنتجت مراكز األأفغانستان. وأ

ىل إع والقتال )من باكستان ( التجمُّني)جلهاديلـ ئ ويهيِّ ،تياق االحتاد السوفييطوِّ

وختلصت  ة،ىل هذه املنطقإرت بعض الدول فائض العنف اجلهادي دَّوص .الشيشان(

حتولت مجيعًا بعد  ،فغانستانأمقاتاًل يف  عشر فصياًل ةربعأبورا ا فكان يف تور ،منه

حبجة عدم التزامهم  ؛ىل قتال املسلمنيإالبعيد  ن مقاتلة العدّوانتهاء حكومة طالبان ع

قة يف الوالء حباث املعمَّونضجت فيما بعد األ ،بالشرع باسرتاتيجية قتال العدو القريب

وبعد انسحاب  .خل، إاملنصورة... ةميان والطائفونواقض اإل ،رجاءاإلوخطر  ،والرباء

تفكيك االحتاد  مّت ،هلم ةملواليا ةوسقوط احلكوم ،فغانستانأت من االسوفي

مريكا والدول أكبرية من  ًةت عنايهذه اجلماعات اليت تلقَّ ْتضَحأو ،تياالسوفي

فاختارت  ،مريكاأل يةوعلى احلكومات املوال ،احلليفه هلا عبئًا على النظام الدولي

سياسي ملناطق اشتغال هذه وضبط اجملال اجليو ،الواليات املتحدة سياسة االحتواء

من اجليوسرتاتيجي للكيان ألكها باجتاه ضمان اوصارت حترِّ ،اجلماعات

سالمية ات اإلالعقالنّي جاه تصعيد اخلطاب الطائفي ضّدوحتركها باّت ،الصهيوني

 ةسالمّيالعرفانيات اإل وضّد كاّفة، والعقالنية ةرسالمية املتحضِّباالجتاهات اإل ةلاملمثَّ

 .فلة بالتصوُّممثَّ

ىل نقد إمن نقد الغرب الصلييب التوراتي  ةبر اجلماعات املتعصِّل فكن حتوُّإ 

جلها احلركة ساسية اليت قامت ألهداف األصار من األ ،كرًا وممارسةف ،عالتشيُّ

من املسائل اليت تعنى ة املذهبي ةومل تكن املسأل ،سالمية يف مطلع القرن العشريناإل

بتوحيد وتقريب املذاهب  اجلاّدخذت جانب التفكري أوقد  ،بها احلركات اجلهادية

 جاه: لذلك صوبت جهدها الدموي باّت ،سالميةاإل

 ةو جتربة الدولأ ة،سالمية احلضارية العقالنية اجملتمعياإل ةأـ ضرب التجرب

 . اإلسالميةاملدنية 

 ةوالصوفي ةالشيع ي ضّدئقصاطائفي اإلالب ـ تصعيد وتأجيج اخلطاب 

 .نسانيةتساحمي احلضاري املتفاعل مع املدنيات اإلسالمية ذات النهج الواحلركات اإل
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وتأمني اجملال ، الكيان الصهيوني الغاصب ب حزام دعم املقاومة ضّدرج ـ ض

 .الدولي له

وتربير ذلك بذرائع من الرتاث ، معًا ةوالسّن ةد ـ استهداف املدنيني من الشيع

  .اتهمّيوبعث القتلى على ن ،س والتبييتقضايا الترتُّ :مثل ،سالمياإل

لصموئيل هنتنغتون يف صدام  ةاالستشراقي ةن املقاربأالغالب  الظّن ّنإ 

أطرافها  خر يف حرب جديدةمريكا الطرف اآلأن جتعل من أرادت أاحلضارات 

لتتم  ؛أخرى ( من جهٍةة)اجلماعات اجلهاديو مريكي( من جهٍةمتشددو اليمني األ)

بسبب نزوع هذه اجلماعات  ؛يف العامل ةميسالم هو قوام القوى الظالن اإلأعلى  ةالربهن

مه تقدِّ (20)منائي شاملإوليس جزءًا من برنامج  ،ونظرية عمل( )كهدٍف حنو العنف

خرجت  ،وجتربة طالبان ،نستانأفغاسالمي. وبعد جتربة هذه اجلماعات للمجتمع اإل

 رون املربِّلتك ؛)اجلهادية( عوملة احلركات ْتومتَّ ،قليميهذه اجلماعات من النطاق اإل

 .سالميعلى دول العامل اإل زمانًا ومكانًا، ة،املفتوح ةمريكيالسرتاتيجية احلرب األ

 ةالصليبي ضّد ةيف التصريح حبربها املزعوم ةاجلهادي ةعطت خطابات السلفيألقد 

 ديين.  سالمي مبضموٍنمريكي على العامل اإلالذريعة حلرب اليمني األ

 ةاجلهادي ةنتجتها السلفيأرات اليت تصوُّفكار والن األأوجممل التشخيص 

 ة،املرجعي ةتلعب فيه األحادي لواقٍع ةدوغماتي وقراءٍة ،للرتاث ةجتزيئي ىل قراءٍةإتستند 

عطائه إوة، اجلهادي ةىل مستند مرجعي للنظريإوحتويله  ،واستحضار الواقع التارخيي

 .ًادورًا مهّم

عن الفكر  ة،دلفاق واألنطلقات واآلبل تبتعد يف امل ،وتفرتق هذه القراءة كثريًا

الذي افرتض فيه تأسيس  ،(21)ةنه الصحوأري بصالحي الذي وصفه الشهيد مطهَّاإل

تداولي  وبناء فكٍر ،وشرعية االختالف ،قوامها اجلوار ة،سالميإمنظومة فكرية 

 .(22)ففات العنف والتطرُّآعلى شروط العقالنية اليت تقيها  ،رحمرِّ

 

 نأل؛ (بعدها ما)و ؛(يرانإ ثورة قبل ما) :ىلإ املنطقة تاريخ ميقسِّ نَم يغالي ال
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 نسانياإل التاريخ مسار يف رةومؤثِّ ةمهّم بعادأ اذ ًاعاملّي ًاثَدَح أضَحْت 1979 عام ةالثور

 ة:والدولي ةممياأل العالقات مرس يف دوٌر له كان فقد ،كله

عات املسلمني يران قد نقلت تطلُّإيف  ةسالمين الثورة اإلأـ رصد بعض الباحثني 1

 ،واالكتفاء الذاتي ،م االجتماعيقت التقدُّحقَّ ةشوري ةقامة دولإىل الواقع بإمن احللم 

. بينما مل ىل اهللإ ةلمي يف الدعووهي متارس دورها السِّ ة،قوية ذات منع وصارت دولًة

)تدمري  سوى ،يرانيةسياسي يذكر بعد الثورة اإل جناٍح ق احلركات اجلهادية أيَّحتقِّ

  ة(.قوى املنطق

 ،)اسرتاتيجية القرن احلادي والعشرين( قةاّلأن الفوضى اخلـ ويرصد املتابعون 2

 بالكيان ةق البلدان احمليطحصلت لتطوِّ ،اليت بدأت بعنوان الربيع العربي يف تونس

تاحت أقد  ةوهذه االسرتاتيجي .تدمريها نهائيًا ثّم ،مصر(، سوريا ،)العراق الصهيوني

ن فشل هذا إو .يف ليبيا ومصرال سيَّما ، ون متارس فيها دورًا سياسيًاأسالمية للقوى اإل

زمة أصًا من ختلُّ دَُّعُي، خرآخوان بنظام واستبدال املصريني نظام حكم اإل ،الدور

كثر ممارسات الفوضى أب متّر تزال ليبيا مثاًل وال .عصر االجتهاد( )فجوة الواقع مع

  .سوءًا

فهي ليست  ة،التارخيي ةعبارة عن استعادة التجرب ةسالمياإل ةحياء اخلالفإن إـ 3

شكالية التفكري باملتاح إودونها النظام الدولي احلالي. وهنا تكمن ، من الثوابت

 .ولوياتر فقدانها على فقه األثِّؤي امّم ،ية املوازناتهمِّأو ،والالمتاح

ن تكون أبدل  ،موٍت ةىل جتربإفغانستان أطالبان يف  ةلت جتربـ لقد حتو4َّ

وصارت مصنعًا لتخريج جمموعات القتل  ة،نسانية ناهضإ ةتنموي ةسالميإ ةجترب

واجلماعات املنتشرة يف العامل لتدمري قواها  ،سالميوالتدمري يف بلدان العامل اإل

 . ةاتيجياالسرت

غلب أجعلت من  ة،ىل قوى طائفيإ( ة)اجلهادي ةسالميلت احلركات اإلـ حتو5َّ

 وقد رفعوا ما، املسلمني الذين خيتلفون معهم يف الفكر واالجتهاد ةهدافها مقاتلأ

سالمي وبالتالي سيغرق العمل السياسي اإل ،والثوابت ىل مستوى النّصإنطاقه االجتهاد 

 ة.ومذهبي ةعرقيو ةطائفي ةهليأيف حروب 

شرعي صحيح  ىل علٍمإاملعاصرة  ةاجلهادي ةسالميـ افتقدت احلركات اإل6
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( ةمنا لديها بيانات )انتقائيإ ،وعميق. فهذه اجملموعات ليس لديها فقه نظري مشولي

 . ةتعلو على املقاصد الديني ةبعاد سياسيأذات  ةيديولوجيأ

بداللة  ،ل اهلائل يف العاملالتحوُّقد استوعبت  ةارات السلفين التّيأـ مل يتبني 7

 ةرات كافيفليس هناك مؤشِّ وعليه .دبيات الفكر السلفيأرات يف املتغيِّ عدم اعتبار

مع قوى العامل الصاعدة وجتاربها  ن تدير حرب البقاءأن هذه احلركات ميكن على أ

  .السياسية والعسكرية

وال  ة،التارخيي ةالتجرب يزال التفكري السلفي تفكريًا منحصرًا يف نطاق ـ ال8

قراءة من ن نها مل تتمكَّأل ؛متامًا يف رصد املستقبل يزال فشل هذه التيارات واضحًا

 .الواقع التارخيي والراهن

طار الشرعي يف وضعه طارًا فكريًا يتطابق مع اإلإ ةم التيارات السلفيـ مل تقد9ِّ

ىل إوتلجأ  ،الشرعيطار طار الفكري اإلحيان كثرية يتجاوز اإلأففي . السليم

 .التربيرات والذرائع

الحظ فيها توظيف ُيو ة،تيارات منطي ةسالمية السلفيـ تبدو التيارات اإل10

وتنتج  ،رًا يف القراراتويكون عنصرًا مؤثِّ ،مخَّمض اخلارجي بشكٍل فكرة العدّو

 . سالمييف الوسط اإل ةحبيث تصنع بيئة خالفي ،بدة من التعصُّعن ذلك حاالت متعدِّ

مع الفكر  ًةقطيع ةاملعاصر ةاجلهادي ةالسلفي ةلت احلركـ لقد شك11َّ

ىل ما إ وامتّد ،صالحي الذي تبلور يف نهاية القرن الثامن عشر امليالديسالمي اإلاإل

م عند سس التقدُّ)أكما يرى د. فهمي جدعان يف كتابه  ،بعد منتصف القرن العشرين

اتها ولوّيأ هّمأو ة.يكاليأفكار راداحلركات ب ت تلكعفقد تشبَّ .(23)(سالمري اإلمفكِّ

 ىل مفهوٍمإ ةدفاعي ةلته من منظوموحوَّ ،هي اجلهاد ،واحدة ةداة قتاليأحصر التغيري ب

لتقيم هي اجملتمع فيما بعد. بينما  ؛اًلّوأ إقامة الدولةىل إتهدف  ة،عمل تغيريي ةو نظريأ

 ،تدرجييًا ةق عصري للشريعىل تطبيإتطالب بالوصول  ةصالحيطروحات اإلكانت األ

 ة.امللتزم ةليصنع بدوره الدول ؛باالعتماد على منهج سلمي هدفه صناعة اجملتمع امللتزم

 ،ةانشغلت بالتغيري بالوسائل احلاّد ةن هذه احلركات اجلهاديأويرى منري شفيق 

يف  ةطاح بالثورأوهو عني املشكل الذي  ة،عناية كافي ةن تولي موضوع الدولأدون 

 .(24)تياحتاد السوفياال
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 الهوامش

                                           
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 ضرب املرأة

 حقوقية وأخالقية يف آية الضرب قراءٌة
 

 

ق بالتجديد الفكري بشأن املرأة وحقوق اإلنسان هناك الكثري من يف ما يتعلَّ

وهناك من املسائل اخلاّصة واجلزئية بضع آيات  .خلاّصةاملسائل واملوضوعات العامة وا

د الزوجات، والضرب )العقوبة اجلسدية للزوجة(، واإلرث، واحلجاب، تتناول: تعدُّ

 .وما إىل ذلك ،والبلوغ والتكليف، والقوامة، وعدم املساواة بني املرأة والرجل يف الدية

من سورة  34ول بالبحث اآلية يف هذه املناسبة اليت مجعتنا أن أتنا ُتْروقد اخَت

لكونها قد اعتربت من  ؛خاّصة وبارزة بوصفه مسألًة ،قة بضرب الزوجةالنساء املتعلِّ

 .املصادق الواضحة لنقض حقوق اإلنسان واملرأة

وقد عملت يف الفقرة العاشرة حتت عنوان )نتائج البحث( على إظهار التطبيقات 

 .والثمار العملية هلذا البحث

صاءات الرمسية إىل أن ثلث جرائم القتل املرتكبة يف إيران حتصل تشري اإلح

 ا يثبت وجود معضلٍةل بقتل الزوج أو الزوجة، مّموهي يف الغالب تتمثَّ ،رَسداخل اأُل

 .وأزمة حاّدة، واليت تعود يف بعض أسبابها وجذورها إىل عدم املساواة يف احلقوق

نتهاك حقوق الرجل، وهناك ااملرأة يف  فة للدفاع عن حقوقل الصيغة املتطرِّوتتمثَّ
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خاذ مواقف أكثر امتهانًا ه كلما مّت اّتيرى أّن ْنمن أصحاب الفكر السطحي َم

 .دعى إىل ترسيخ حقوق املرأةأدًا من الرجل كان ذلك وتشدُّ

اإلنسان ـ من  :ـ ومنه لة يف خلق الكائن احلّيإن حتويل الواقعية العادية املتمثِّ

اًل من إعطاء هذا َدواقعية غري عادية، وإعطاء دور السيادة للمرأة َبوأنثى إىل  ذكٍر

 .الدور للرجل، يعترب من األشكال املختلفة لنقض حقوق اإلنسان

إن املوجود يف قاموس حقوق اإلنسان هو سيادة اإلنسان مبا هو إنسان، 

ذكر  بعيدًا عن تصنيف اإلنسان وتقسيمه إىل ،والفضيلة ثابتة لإلنسانية والتقوى

 . املتقدِّمةمن إعادة قراءة ونقد املسائل  دَّوأنثى. ومن هذه الناحية ال ُب

وجزئي، وأما تظهريه وإبرازه فيأتي من  خاّص إن البحث بشأن آية الضرب حبٌث

وقد مّت االستناد إليها من قبل  .للجدل منطلق أن هذه اآلية تعترب من أكثر اآليات إثارًة

 ؛ملوقفها بهذه اآلية دة اليت حتتّجن املقاالت واملسائل املتعدِّوهناك الكثري م .الناقدين

 .لتربير موقفها املناوئ للقرآن

وبطبيعة احلال عندما نروم احلديث يف موضوع الدين وحقوق اإلنسان وحقوق 

املرأة يعترب هذا املوضوع من أحدث املسائل املطروحة يف العامل املعاصر. وقد كثر 

مًا هم أكثر تقدُّوبطبيعة احلال فإّن .ى يف العامل العربيا حّتالنزاع والكالم بشأنه

رًا يف تناول هذه املسألة. وقد شاهدت يف بعض املواقع على اليوتيوب وأكثر حترُّ

، األمر الذي ُيثبت أن هذه (1)رين حول هذه اآليةمناظرة تلفزيونية بني عدد من املفكِّ

 .ة أيضًافيهم اجملتمعات العربّي ْنة املسلمني مَبيًا لكاّفاملسألة تعترب حتدِّ

 :ضت بدوري إىل السؤال من جهتنيوقد تعرَّ

 .نني أو املنتقدين للدينلة باملتديِّاجلهة الدينية املمّث

واليت ترى أن هذه اآلية خمالفة ملتبنياتهم  ،ل حقوق اإلنسانواجلهة اليت متثِّ

ل بديهة أو أصاًل متعارفًا يف ن حقوق اإلنسان متثِّإقة حبقوق اإلنسان. وحيث املتعلِّ

 ن موقفي يف هذا الشأن. أن أبيِّ ن عليَّمنظوميت الفكرية كان يتعيَّ

 طبقًا لتعريفي اخلاّص نني، ولكْنأنا أعترب نفسي منخرطًا يف سلك املتديِّ

ويف الوقت  .تغلب فيه املعنويات واألخالق على اجلوانب األخرى للدين، وهو تعريٌف

د الديين د الديين يكمن يف أن منطلق اجملدِّف بني رؤييت ورؤية اجملدِّنفسه فإن االختال
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مني، يف حني إذ يكون أسلوبه أقرب إىل املتكلِّ ؛يف هذا البحث يتّم عرب إعادة تفسريه

أن نقطة انطالقي يف هذا البحث تبدأ من حقوق اإلنسان، ومقارنة املفاهيم والنظريات 

 .وفيقية جامعةت الدينية حبقوق اإلنسان بنظرٍة

ومن هنا تكون احملورية للبحث الرابع والسادس، وأما سائر البحوث األخرى 

بنفي العنف  اخلاّص ،ما البحث الرابع منهماوال سيَّ ،فتأتي يف خدمة هذين البحثني

 املرأة بوصفه الفلسفة الرئيسة هلذا احلكم.  ضّد

من نقاط الضعف  ل واحدًةمن الناقدين يرى أن هذه اآلية متثِّ هناك طيٌف

هل ميكن االلتزام  :الكبرية اليت يعاني منها القرآن. والذي نريد الوصول إليه هنا هو

 ؟من التدقيق الفكري والنقد العلمي أيضًا عاء لو قمنا بشيٍءبهذا االّد

 «ظْعآية الَو»نها ـ تقوم على أن تسمية هذه اآلية بـ رؤييت ـ كما سوف أبيِّ إّن

 . «بْرآية الضَّ»يتها بـ من تسم وأدّق أصّح

أروم حبث هذه اآلية ـ بوصفها نّصًا ـ بقطع النظر عما لو كان القرآن كتابًا 

 النظر عّما لو كان وحيًا مساويًا أو بشريًا. كما أريد أن أثبت أّن سًا أم ال، وبغّضمقدَّ

ها األخالقي حّد أخالقي، وأّن وحدٍّ ؛حقوقي ين: حدٍّذات حدَّ ٍةعن قضّي هذه اآلية عبارٌة

 بالقليل من االهتمام.  إاّل َظْحمل َي

فات املنشورة باللغة الفارسية يف هذا الشأن. ومن وبطبيعة احلال هناك بعض املؤلَّ

، وكذلك (2)«نوانديشي ديين ومسأله زنان»أحدث اإلصدارات يف هذا اجملال: كتاب 

زن »وكتاب  ؛مهريزيق الفاضل مهدي احملقِّ :بقلم ،(3)«سالمإشخصيت وحقوق زن در »

، واليت تناولت يف السيد حممد حكيم  :بقلم ،(4)«دت وجتدُّدر كشاكش سنَّ

رين وسابقة هذه األحباث يف القرن األخري، وآراء املفكِّ ؛بعض عناوينها شأن نزول اآلية

باإلضافة إىل  ،من التكرار نا نسعى هنا إىل االقتصار على األقّلاإلسالميني. ولكنَّ

 عض املسائل اجلديدة واملبتكرة. بيان ب

 

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اهلُل َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما ﴿قوله تعاىل: 

ِتي َتَخاُفوَن َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اهلُل َوالالَّ
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ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ 

 . (34)النساء:  ﴾َسِبياًل ِإنَّ اهلَل َكاَن َعِلّيًا َكِبريًا

ء األول من هذه اآلية رة. وسوف أترك اجلزلقد نزلت هذه اآلية يف املدينة املنوَّ

ز البحث هنا على القسم الثاني منها. آخر، وأركِّ ق بالقوامة والفضيلة إىل جماٍلاملتعلِّ

َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي ﴿نا منه هو عبارة: والذي يهمُّ

 . ﴾اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ

 

يسعى إىل إعادة جذور العنف املوجود ضّد املرأة يف إيران وسائر  ْنَم هناك

 ،أفغانستان واحلجاز وغريهما من األقطار األخرى :مثل ،اجملتمعات اإلسالمية األخرى

 .إىل هذا النوع من اآليات

إنه نوع من السفسطة؛  :وغري علمي، وميكن القول أن هذا االفرتاض باطٌل إاّل

ثقافية واجتماعية تعود  د على أن العنف ضّد املرأة ظاهرٌةؤكِّن الدراسات تإإذ 

يف اجملتمع املسلم، كما  فهي موجودٌة .ينجبذورها إىل أسباب وعوامل أجنبية عن الدِّ

ى رة، بل وحّتوالبدوية واملتحضِّ ،هي موجودة يف اجملتمعات املسيحية واليهودية والبوذية

حيث كان العنف ضّد املرأة يف هذه  ،ليربالية أيضًااملاركسية والعلمانية والالدينية وال

ث من باب وجود بعض ما نتحدَّوال يزال. ويف الوقت نفسه إنَّ، اجملتمعات قائمًا

ن موقفنا الواضح يف هذا الشأن، من منطلق الدفاع م علينا أن نبيِّاالنتقادات اليت حتتِّ

 .عن حقوق اإلنسان

من  دَّولكي نعاجل هذه املشكلة ال ُب .آخر إن جذور املشكلة تعود إىل أمٍر

سواء ـ  ر فهمنا للنّصعًا لذلك سوف يتغيََّبالعمل على معاجلة الضمري واألخالق، وَت

 .أيضًا ـ سهو املرأة أو اجملتمع أو الكتاب املقدَّ أكان ذلك النّص

ر رة بالدين الذي يعتنقه الفرد تتأثَّيبدو أن هذه اآلراء قبل أن تكون متأثِّ

 ر إىل حدٍّجارب الشخصية لألفراد يف احلياة، مبعنى أن رؤية الرجل إىل املرأة تتأثَّبالت

ر تتأثَّ لكبري بعالقته بزوجته، كما أن الرؤية اإلجيابية أو السلبية للنساء جتاه الرجا

 . بأخالق أزواجهنَّ
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اإلنسان  اجلسدية حبقِّإنسان. إن العقوبة  إن من أسوأ األفعال هو ضرب كّل

 .وفطري وجدانّي قبحًا. وهذا حكٌم املرأة أشدُّ ، وحبّققبيحٌة

من بعض اجلهات الوجودية، كما أن للرجل على  إن للمرأة على الرجل درجًة

)البقرة:  ﴾َوِللرَِّجاِل َعَليِهنَّ َدَرَجٌة﴿ :من بعض اجلهات الوجودية األخرى املرأة درجًة

228.) 

للرجل. وإن الرؤية  ة املرأة مساويٌةحقوق وشخصّي ية املثالية فإّنوأما من الناح

املثالية قد ال تتطابق مع الرؤية الواقعية بالضرورة. ففي األسرة املتكافئة والساملة ال 

يف األساس، ويف الوقت نفسه فإن حدوث املشاكل يف عامل  توجد هناك مشكلٌة

ما كثري احلصول، وإن سّن القانون إّن الواقع وظهور اخلالف واألزمة يف األسرة أمٌر

 .عة والطبيعيةيأتي لعالج وحّل هذه األمور املتوقَّ

 عندما يتّم إقرار أنواع العقوبات يف القوانني الوضعية حبّق :فعلى سبيل املثال

بيان بعض األحكام يف  القاتل والسارق والراشي وغريهم من اجملرمني، أو عندما يتّم

نفيذ العقوبات على خمتلف اجلرائم، فهذا ال يعين تسويغ تلك الفقه بشأن كيفية ت

ها وعالجها من ال ميكن حلُّ ْتَقما املراد منها أن تلك اجلرائم لو حتقَّاجلرائم، وإّن

 من وضع ضوابط وقرارات حلّل دَّما ال ُبخالل إرجاعها إىل األحكام املثالية، وإّن

اجملتمع من الوضع القائم إىل الوضع وإعادة األفراد أو  ،وتقويم العوج ،املشكلة

 .املطلوب والشروط املثالية

 ن وضعًا قائمًا وغري مطلوب. ما تبيِّل وضعًا مثاليًا، وإّنالضرب ال متثِّ وآيُة

 

يشبه  ث شيٍءإن هذه اآلية واألحباث التفسريية والروائية احمليطة بها تثبت حدو

ففي رواية عن  .أيضًا |األكرم ويف عصر النيّب ،رةاحلركة النسوية يف املدينة املنوَّ

ا رجال قريش قبل اجمليء إىل املدينة أولياء نسائنا، عمر بن اخلطاب قال فيها: كّن

نساء  َنجيالْس َنأخْذ وأما يف املدينة فأصبحت النساء ميتلكن أمر الرجال؛ ألنهنَّ

. فبدأ الرجال يشكون ذلك إىل رسول اهلل، وكان على رجاهلنَّ َنْديتمرَّ َنوبدْأاملدينة، 
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كي ال ينفرط عقد األسرة، وحيول دون تفاقم  ؛يعطي بعض اإلرشادات واألوامر النيّب

؛ اخلالفات الناجتة بفعل االختالط الثقايف املتنافر؛ فأساء الرجال استخدام هذا احلّق

ـ كما تقول الرواية ـ  وقد بلغ عددهنَّ منهنَّ  اخلروج يف مّلٍةاألمر الذي دعا النساء إىل

 .ف الرجالتصرُّ ؛ فانتقد النيبُّإىل النيّب سوء معاملة أزواجهنَّ َنْوسبعني امرأة، وشَك

 |عن إياس بن عبد اهلل بن أبي ذئاب قال: قال رسول اهللالرواية:  وإليك نّص

ص يف ، فرخَّعلى أزواجهنَّـ أي: نشزن ـ لنساء فقال عمر: ذئرن ا ،ال تضربوا إماء اهلل»

، فقال رسول كثري يشكني أزواجهنَّ نساٌء |فأطاف بآل رسول اهلل ،ضربهنَّ

 . (5)«كمليس أولئك خياُر :|اهلل

أيضرب أحدكم امرأته كما »أنه قال:  |األكرم عن النيّب :ويف روايٍة أخرى

 . (6)«جيامعها يف آخر اليوم؟! يضرب العبد، ثّم

 رًا، وبذلك كان هلنَّأكثر حتضُّ إن هذه احلادثة تثبت أن نساء املدينة كنَّ

ة. وقد مّت بيان مسألة التفاوت )وليس الكفاءة تأثري على البدويات القادمات من مّك

بالضرورة( بني املدنيات وغري املدنيات يف نظرية الرتاكم األخالقي لـ )إمييل 

ة يف الوجدان اجلمعي يف اجملتمعات والقّو ، واالرتباط امليكانيكي(7)دوركايم(

 . (8)دجيِّ رًا بشكٍلرًا وحتضُّالتقليدية، واضمحالهلا يف اجملتمعات املدنية األكثر تطوُّ

 وتفاوضهنَّ قّوة ضغط، وأن مطالبهنَّ َنْلكما تثبت رواية عمر أن النساء شكَّ

ن الظروف أيضًا. كما تثبت هذه احلكاية أ |ر حتى على رسول اهللقد أثَّ

تة؛ ألن مؤقَّ قد أعطى وصفًة أيضًا، وأن النيّب والشرائط االجتماعية كان هلا تأثرٌي

لكي ميكن  ؛إىل عمل ثقايف طويل األمد اجلوهري واجلذري للمشكلة حباجٍة احلّل

 بشكٍل |األكرم املرأة، وهو ما قام به النيّب تغيري التقاليد واألعراف اجملحفة حبّق

 تدرجيي. 

قيل يف بيان شأن نزول هذه اآلية أن رجاًل أخذ بيد ابنته إىل رسول اهلل، ا ومّم

 فقال النيّب ،إليه حديثًا ْترغم أنها قد ُزفَّ ،الذي كان يضربها ،وشكا إليه زوجها

من زوجها  فأخذ الرجل بيد ابنته لتقتّص، هلا أن تقتّص من زوجها : إّن|األكرم

 .لنفسها

كان خمالفًا ملمارسة العنف ضّد النساء،  |كرماأل ضح أن النيّبإىل هنا يتَّ
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ه النساء أمرًا طبيعيًا. ولكّن يرى العنف والقسوة ضّد ف يف جمتمٍعوكيف كان يتصرَّ

. وكان سبب إيقاف احلكم أن وال تقتّص ،يدًا بعد ذلك أرسل إىل البنت أن تكفَّ

من أن يفّت  كانت على أعتاب معركة أحد، وكان هناك خوٌف الدولة الفتية للنيّب

واجلرأة  ،ع النساء يف مواجهة رجاهلنَّبعد أن تتشجَّ ،هذا احلكم يف عزمية الرجال

خمافة أن  ؛ي بهم ذلك إىل إيثار عدم املشاركة يف احلربعلى عدم متكينهم، فيؤدِّ

َيم فقد عمد يف رفع قائدًا براغماتيًا يف حتقيق الِق يفقدوا زوجاتهم. وحيث كان النيّب

رب ـ اليت من سورة النساء، وعمد فيها إىل ظاهرة الضَّ 34ة إىل إبالغ اآلية هذه املشكل

وجعلها خيارًا أخريًا بعد  ،ل ما يقوم به الرجال ـوأّو ،كانت أمرًا مألوفًا ومتعارفًا

دة اليت تلغي الضرب من الناحية استنفاد مجيع الوسائل الرادعة والشرائط املتعدِّ

أخرى على متهيد الطريق إىل حضور الرجال يف احلرب،  العملية، وبذلك عمل من جهٍة

صار بعد ذلك إىل حلٍّ  لغري صاحل املسلمني، وكما سنرى فإن النيّب ْتانتَه وهي حرٌب

 ة للمشكلة. أكثر جوهرّي

ق بظروف وألجل شأن النزول هذا ذهب البعض إىل القول: إن هذه اآلية تتعلَّ

 ُيستفاد منها حكمًا أبديًا.  ة باحلرب ومعركة أحد، وال ميكن أنخاّص

 

ر عنه يف علم إن الذي نعنيه بفقه املقاصد يف هذا املقال هو ذاته الذي ُيعبَّ

مبعنى  ،«نض املقنَِّرَغ»، وُيصطلح عليه أحيانًا بـ «فلسفة احلكم»احلقوق احلديث بـ 

ن الرجوع إىل غرض املقنِّما كان هناك غموض وإبهام يف املراد من القانون يتّم أنه كلَّ

ن. وإن ما يكون معتربًا إذا وافق غرض املقنِّلقانون إّن تفسرٍي كلَّ ع، وإّنأو قصد املشرِّ

أواًل إىل  ما قيل يف البحث الثالث يعكس مسار التقنني والتشريع أيضًا. فقد عمد النيّب

تدرجيية، فقام  ٍةآلّي ة صار إىل إلغائه عربعات املنع السلبّيِبمنع الضرب، فعندما رأى َت

ل اخليارات ـ آخر اخليارات، ومع اًل بتعديل ذلك، حيث جعل الضرب ـ الذي كان أّوأّو

ذلك نصح برتك الضرب، وهناك الكثري من الروايات املأثورة عنه يف املنع من الضرب. 

غائه مناسب، ثّم ُيصار إىل إل يف حقل التقنني، حيث يتّم تشريع قانوٍن وهذا املسار شائٌع

بة عليه. واألمثلة على ذلك من الكثرة حبيث ال نرى عات املرتتِِّبأو إيقافه بسبب التَّ
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 إىل ذكرها.  حاجًة

باجملتمع الذي يعترب فيه ضرب املرأة  إن هذا احلكم خاصٌّ :وقال ابن عاشور

 .(9)ًا، وال يرى فيه الرجال وال النساء ما ُيشنيأمرًا عادّي

 ـ ة الشرعية واآليات والرواياتستند إىل الكثري من األدّلالذي يـ يف فقه املقاصد 

ه الكالم وحتديد مالك احلكم أو فلسفته، بداًل من اجلمود ْنيتّم التعّرف على ُك

يف املوارد اليت يتّم فيها التصريح بفلسفة احلكم يكون األصل  .على ظاهر األلفاظ

ك موردان )مضموني على فلسفة احلكم، وليس ذات احلكم. ويف هذه اآلية هنا

وتصرحيي( بشأن مالك احلكم. إن سياق العبارات وشأن النزول والظروف التارخيية 

واالجتماعية تثبت أن هذا احلكم يأتي يف احلقيقة يف سياق تقييد العقوبة اجلسدية 

للمرأة الذي كان شائعًا، ويف فرتة هذا احلكم كانت الغاية الرئيسة هي املنع من 

 .املرأة ممارسة العنف ضدَّ

وعليه فإن واحدًا من املقاصد واملالكات الكامنة يف هذا احلكم هو احليلولة 

املرأة. واملالك أو اهلدف التصرحيي اآلخر هو إصالح العالقة بني الزوجة  دن العنف ضدَّ

وزوجها، وإعادة األمور إىل حالتها الطبيعية من االعتدال واملوّدة )وهذا ما سوف نعمل 

 (.أكرب يف السطور القادمة إن شاء اهلل بتفصيٍلعلى إيضاحه 

ومتتني احلياة  ،أفضل للتأديب واإلصالح وعليه إذا كان هناك اليوم أسلوٌب

 . (10)باعىل باالتِّْوة، كان ذلك األسلوب هو اأَلوالعالقات الزوجّي

 

 االعتقاد بأن قال يف األساس بالنسخ التمهيدي هلذه اآلية، ومال إىل ْنهناك َم

تدرجيي، والنسخ التمهيدي هو  بشكٍل العقوبة اجلسدية مّت نسخها من قبل النيّب

عى أدلة وقد ذكروا هلذا املدَّ .ر األرضية لزوال احلكم يف عصر النيّبالنسخ الذي يوفِّ

 . (11)تفصيلية

إىل هذا البحث، وتكون هذه  هناك حاجٌة ْدُعفإذا صّحت فرضية النسخ مل َت

جمّرد قضية تارخيية ورواية خربية تهدف إىل التعريف بواقع املرأة يف فرتة من  اآلية

 مًةالتاريخ، وال تعود مسألة تصلح لزماننا. ومن الناحية املضمونية تعترب هذه اآلية متقدِّ
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ن الكثري يرى أن هذه اآلية حمكمة وغري منسوخة فإننا إحيث  على زمانها. ولكْن

ض عنها البحث لنرى ما هي النتائج اليت سيتمخَّ ؛نسخهاسوف نبين على فرضية عدم 

 على أساس هذه الفرضية. 

 

ق ببيان احلكم ما يتعلَّ . ففي«األصل»املسألة اهلاّمة األخرى حبث استخراج 

فإن املعترب يف علم احلقوق ويف الشريعة هو  ؟علينا أن نرى على ماذا يقوم األصل

وال يشّذ عنه حتى  ،م يف مجيع األنظمة احلقوقية يف العاملكاألصل القائ ،«األصل»

ى تثبت حّت هم بريٌءعلى أن املتَّ ،من الوضعية والسماوية ـ أقدم األنظمة احلقوقية ـ األعّم

 .إدانته

جيب أن يقوم على  ،ومنه القرآن الكريم ،إن دراسة النّص الديين والعريف

األصل يف اآلية قائم على  كالم وكأّنيطلق ال ْنأصول عقالئية وشرعية. وهناك َم

الضرب، فإذا كان من الناقدين جعل ذلك برهانًا ودلياًل قاطعًا على إنكار ونفي 

ا أن يقول بأن كالم اهلل حّجة، وأن للرجل كان من املؤمنني فإّم ذاإنسانية القرآن، وإ

د من الضرب أو يسعى إىل تربير الضرب، ويقول مثاًل: إن املرا ؛يف ضرب زوجته احلّق

ن اآلية بقرينة حبث القوامة إهو اخلروج من املنزل، أو اإلخراج من البيت إىل سفر، أو 

والنفقة الوارد يف بداية هذه اآلية ترتبط باملسائل االقتصادية، وما إىل ذلك من 

 .التوجيهات األخرى؛ ألنهم قالوا بأصالة الضرب يف هذه اآلية

عندما حيصل »إىل توجيه اآلية بالقول: وقد ذهب أبو احلسن بين صدر  ،هذا

عن املازوخية،  إىل أن النشوز ناشٌئ ،بعد اجتياز مرحلة الوعظ واهلجران ،االطمئنان

يكون معنى الضرب يف مثل هذه احلالة أبلغ وأصرح يف معنى إثارة الشهوة. وبذلك 

رأة من ص امليكون الضرب يف مورد النشوز مبعنى اإلثارة اجلنسية. وعليه لكي تتخلَّ

د والرغبة إىل االتصال اجلنسي، جيب على الرجل ْجالرغبة إىل العنف، وتطلب حالة الَو

بعه على هذه اآلية فإن األسلوب الذي يتَّ بسبب رغبتها يف العنف. وبناًء ؛أن يهجرها

 . (12)«قها إىل اجلنسْوالرجل جيب أن يكون باملقدار الذي تستعيد فيه املرأة َش

أتعبوا أنفسهم يف  بأصل الضرب، ثّم يف البداية قالوا خطًأوالكالم هو أنهم 
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: إن األصل ـ طبقًا لنّص اآلية ـ على عدم الضرب؛ اًلأّويف حني  ؛العثور على توجيه لذلك

ألن حكم اإلباحة وحصر الضرب على حالة النشوز يعين حتريم الضرب يف غري 

ـ ال  إن اجلواز ـ كما هو واضٌح: وثانيًا ؛النشوز، وهذا يعين أن األصل على عدم الضرب

 ؛يعين الوجوب، وعندما ينفي العقل العمل باجلواز تكون احلرمة العقلية هي الثابتة

: إن أصل عدم الضرب قد مّت تعزيزه وضمانه بالكثري من اآليات والروايات، وثالثًا

 العالقات ة واملعاشرة باملعروف يفة على أصل األلفة واحملّبوهي اآليات والروايات الداّل

القائمة بني الزوج والزوجة. ولكثرة هذه اآليات والروايات سنكتفي بذكر بعض 

 األمثلة منها: 

 

 احلصر: ال ،على سبيل املثال آياٍت نستعرض يف ما يلي ستَّ
 

، كما قال ابن جرير الطربي يف معرض شرحه شخٍص ـ حيرم ضرب كل1ِّ

الصواب من القول يف ذلك عندنا أنه غري جائز ألحد »من تهذيب اآلثار:  692حديث لل

ِمِننَي ُذوَن امُلْؤَوالَِّذيَن ُيْؤ﴿؛ لقول اهلل تعاىل: باحلّق إاّل ،من الناس، وال أذاه ضرب أحٍد

ثم  (.58)األحزاب:  ﴾ًانُمِبي ًامَوِإْث ًاَتانَتَمُلوا ُبْهاْح َتَسُبوا َفَقْدِر َما اْكِمَناِت ِبَغْيَوامُلْؤ

استطرد ابن جرير قائاًل: القول الصحيح عندي بشأن ضرب املرأة هو القول بعدم 

ـ أو مملوكة ـ  سواء كان املضروب امرأة وضاربها زوجها، أو كان مملوكًا» ،الفرق

؛ ألن (13)«اه عليهوالده وّص وضاربه والده، أو وصّي وضاربه مواله، أو كان صغريًا

 . (14)حرام مطلق الضرب

 َعْلَيْف َتُدوا َوَمْنِلَتْع ًاِسُكوُهنَّ ِضَرارَواَل ُتْم﴿ـ قال تعاىل يف القرآن الكريم: 2

 . (231)البقرة:  ﴾َسُهَظَلَم َنْف َذِلَك َفَقْد

قة، فضاًل عن الزوجة الرجل يف هذه اآلية عن اإلضرار باملطلَّ نهُي وعليه فقد متَّ

 اليت ال تزال يف عصمته. 

 . (19)النساء:  ﴾ُروِفَوَعاِشُروُهنَّ ِبامَلْع﴿ل تعاىل: ـ قا3
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ُنوا َواَلُكم َلُهنَّ، وَحسَِّأي: طيُِّبوا َأْق»كثري يف تفسري هذه اآلية:  قال ابُن

َلُه، َت ِبَها ِمْثَعل َأْنَها، َفاْف، َكَما ُتِحبُّ َذِلَك ِمْنَرِتُكْمِبَحَسِب ُقْد َئاِتُكْمَوَهْي َعاَلُكْمَأْف

 . (15)«﴾ُروِفِهنَّ ِبامَلْعُل الَِّذي َعَلْيَوَلُهنَّ ِمْث﴿ا َقاَل َتَعاَلى: َكَم

وإذا كانت املرأة »وقال الذهيب بعد بيان تفصيلي لوظائف الزوجة جتاه زوجها: 

 ،واللطف بها ،باإلحسان إليها بطاعة زوجها وبطلب رضاه، فالزوج أيضًا مأموٌر مأمورًة

ها من النفقة حقِّإىل ق وغريه، وإيصاهلا ُلوء اخُلُس والصرب على ما يبدو منها من

 . (16)«﴾ُروِفَوَعاِشُروُهنَّ ِبامَلْع﴿والكسوة والعشرة اجلميلة؛ لقول اهلل تعاىل: 

 . (36)النساء:  ﴾َبىَوِبِذي الُقْر ًاَسانَواِلَديِن ِإْحَوِباْل﴿ـ قال اهلل تعاىل: 4

 . (228)البقرة:  ﴾ُروِفِهنَّ ِبامَلْعي َعَلْيُل الَِّذَوَلُهنَّ ِمْث﴿ـ قال اهلل تعاىل: 5

 

َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق ﴿ـ قال اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 6

نَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإ

 . (21)الروم:  ﴾ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

إن هذه اآلية من أشهر اآليات اليت ال خيلو منها جملس عقد بني زوجني، كما 

ن واليت تبيِّ ،ن صدر عقود الزواج أيضًا. وهي من اآليات البديعة والرائعةأنها تزيِّ

وهذا يعين أن هذا  ،ات الزواجذاتّيوهو أصل )املوّدة والرمحة(، وهما من  «أصاًل»

 .األصل من األصول اجلوهرية

لة باحلصول على السكينة ترى يف الزواج ن فلسفة الزواج املتمثِّفاآلية كما تبيِّ

من اآليات اإلهلية اليت تشتمل على الكثري من احلقائق الكامنة اليت ال يدركها  آيًة

ة فإن الزواج يقلب حياة اإلنسان متامًا. رين من أولي األلباب. ويف احلقيقغري املفكِّ

ر من رؤية اإلنسان إىل فهو ُيغيِّ، ثانية لألفراد ل والدًةإن الزواج ميثِّ :وميكن القول

 أّن َبْيَدعلى الزوجية.  ويبدأ بالنظر إىل حياة البشر بوصفها قائمًة ،اخللق والكون

ية يف حياة هذا احلدث من األهمِّالتصريح به يف هذه اآلية هو أن  الذي متَّ األمر اهلاّم

والرمحة. فإن  ؛ب عليه أمرين، وهما: املوّدةن اهلل سبحانه وتعاىل ُيرتِّإاإلنسان حبيث 

بينهما قبل العقد، واللذين ال يبديان  الفتاة والفتى اللذين مل تكن هناك أدنى معرفٍة
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اك بينهما معرفة ال جتاه بعضهما فيما لو التقيا صدفة، أو إذا كان هن خاّص شعوٍر أّي

 د العقد يشعران فجأًةمصريي يربط ما بينهما، وإذا بهما مبجرَّ يشعران برباٍط

س لبعضهما. إن ق وارتباط املصري والتحمُّهما دخال يف عامل من الصلة والتعلُّوكأنَّ

ل جزءًا من األصول واألسس اهلاّمة يف احلياة، وإنها من يف هذه اآلية متثِّ «املوّدة»

ى يضيف حّت ،ةل يف جعلها، وال يكتفي بهذه املودَّن اهلل هو الذي يتدخَّإية حبيث مِّاأله

لتكون توأمًا هلا، مبعنى أن الزم احلفاظ على  ؛«الرمحة»وهي  ،اًلمًا ومكمِّإليها متمِّ

املوّدة  ْياملوّدة يكمن يف وجود الرمحة والتسامح بني الزوج والزوجة. وإن حضور عنصَر

 من سورة النساء للغاية.  34يف اآلية  ٌسوالرمحة حمسو

 

من الضروري التنويه والتأكيد على هذه املسالة اهلاّمة، وهي أن األصل 

ما نستند إليها يات فإنَّوأما الروا ،واملستند الرئيس لنا يف هذه الدراسة هو القرآن

 .ونستشهد بها إذا وافقت القرآن

بقصد  فعلى سبيل املثال: وردت روايات يف باب جواز أن ينظر الرجل إىل امرأٍة

 للرجل إذا مّت إحراز قصده للزواج أن ينظر إليها من وراء ثوٍب بل حيّق ،الزواج منها

ضمن عدم وجود عيب يف كي ي ؛(17)ن من النظر إىل جسدها وبشرتهاخفيف، ليتمكَّ

جيوز للرجل أن يفحصها  ،ها بضاعٌةالتعامل مع املرأة وكأنَّ أخرى: يتّم جسمها. وبعبارٍة

يف املقابل  ْتأن ثقافة تسويد الرجل وحماباته أدَّ َبْيَدبها وخيتربها قبل شرائها، وجيرِّ

 ،الرجلرئيس يتّم احلديث عن حقوق  . وبشكٍلإىل حرمان املرأة من مثل هذا احلّق

ه هو احملور والفّعال يف وأّن ،يف االختيار واالنتخاب حبيث يعترب هو وحده الذي له احلّق

رًا بثقافة العصر. والنماذج األخرى من النظام احلقوقي. وقد كان هذا األمر متأثِّ

صاف الرجل الروايات ترتبط بكراهة مساع صوت املرأة األجنبية، وباب وجوب اتِّ

 يف كراهة استشارة املرأة، إاّل . وهناك أيضًا باٌب(18)از ذلك للمرأةبالغرية، وعدم جو

ن إ :من قبيل ٍةتوجيه روايات نقصان عقل املرأة بأدّل . وقد متَّ(19)إذا كان بقصد اخلالف

فرصة احلضور يف اجملتمع واالنفتاح واالزدهار  َناملراد منها النساء الالتي مل مينْح
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ل نعه بشأن القيد الوارد يف بعضها واملتمثِّما الذي ميكن ص الفكري، ولكْن

 باستثناء االستشارة بقصد اخلالف من الكراهة. 

جاه الذي اخرتناه هلذا البحث، وحبكم العبارة كما أنه طبقًا ملا يقتضيه االتِّ

، فإننا ننظر إىل الروايات ال (20)«قال ْنانظروا إىل ما قال، وال تنظروا إىل َم»القائلة: 

ال ختتلف عن الرواية  ،وروايات تارخيية وٌلُقسًا، بل بوصفها ُنًا مقدَّبوصفها كالم

ق بالبحث ما يتعلَّ ها وجرحها وتعديلها. ويفاليت ميكن نقُد ،التارخيية هلريودوتس

 ينكرها.  وقسٍم ؛د العقوبة اجلسديةيؤيِّ قسٍم :الراهن تنقسم الروايات إىل قسمني

تضعيفها من قبل  جلسدية للمرأة فقد متَّد العقوبة اأما الروايات اليت تؤيِّ

كما ذهب نايف بن أمحد احلمد، القاضي  .ني يف احلقوق اإلسالميةثني واملختصِّاحملدِّ

 ،إىل تضعيف احلديث املشهور املنقول عن عمر بن اخلطاب ،يف احملكمة العامة

 . (21)، واعتبار سنده جمهواًل«ضرب امرأته ال ُيسأل الرجل فيَم»والذي يقول: 

عبد احلميد أمحد أبو  :يعمل على تأويل معنى الضرب، مثل ْنوهناك َم

ة من له سبعة أدّل سليمان، رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، حيث ساق يف مقالٍة

ى ترعوي القرآن والروايات والعقل على أن املراد من الضرب هو ترك الرجل لبيته حّت

وا ؤانتقاد النيب للرجال الذين أسا . وإّن(22)اوتعود إىل رشده ،املرأة عن مشاكستها

الرجال الذين ضربوا نساءهم بعد  د هذا الرأي. وقد عاتب النيبُّاستغالل هذه اآلية يؤيِّ

 خياركم ال يضربون نساءهم.  من سورة النساء، قائاًل هلم ]ما معناه[: إّن 34نزول اآلية 

كم ألهله، وأنا كم خرُيرُيخ»: |ـ ُروي عن عائشة أنها قالت: قال رسول اهلل1

 . (23)«كم ألهليخرُي

أنه مجيل العشرة دائم البشر، يداعب  |قهوكان من أخال»قال ابن كثري: 

 ى إنه كان يسابق عائشة أّمويضاحك نساءه، حّت .ف بهم، ويوسعهم نفقتهأهله، ويتلطَّ

أن أمحل  فسبقته، وذلك قبل |د إليها بذلك. قالت: سابقين رسول اهللاملؤمنني يتودَّ

 وجيتمع نساؤه كّل. ما محلت اللحم فسبقين، فقال: هذه بتلكبعد سابقته اللحم، ثّم

العشاء يف بعض األحيان،  فيأكل معهنَّ ،|ليلٍة يف بيت اليت يبيت عندها رسول اهلل

، ع املرأة من نسائه يف شعاٍر واحدواحدٍة إىل منزهلا. وكان ينام م تنصرف كّل ثّم

ر مع ى العشاء يدخل منزله يسموكان إذا صّل .رداء وينام باإلزاره الْييضع عن كتَف
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يف  ْمُكَل اَنَك ْدَقَل﴿وقد قال اهلل تعاىل:  ،|قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك أهله قلياًل

 . (24)«(21)األحزاب:  ﴾ٌةَنَسٌة َحَوْسُأ اهلِل وِلُسَر

وشغفها  ،له ها اجلّميتَّضح من تضاعيف الروايات املأثورة عن عائشة أن حبَّ

 ته لنسائه. كان بسبب سلوكه وحمبَّ ،|األكرم بالنيّب

 إْن ،مؤمنة مؤمٌن (25)ال يفرك»: |وي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول اهللوُر

. قال احلافظ النووي: أي ينبغي أن ال يبغضها؛ ألنه (26)«رضي منها آخر كره منها خلقًا

ها أن تكون شرسة اخللق، لكنَّ، كًامرضّي ه وجد فيها خلقًاَروجد فيها خلقًا ُيْك إْن

 . (27)نة أو مجيلة أو عفيفة أو رفيقة به أو حنو ذلكديِّ

اَل َيجِلُد »أيضًا، أنه قال:  |األكرم وقد روى عبد اهلل بن زمعة عن النيّب

ث ُيثبت أن . إن هذا احلدي(28)«َد الَعبِد، ُثمَّ ُيَجاِمُعَها ِفي آِخِر الَيوِمَأَحُدُكُم امَرَأَتُه َجْل

قد نهى  |مثل هذا العمل القبيح كان سائدًا يف ذلك العصر، وأن النيب األكرم

 عنه. 

استبعاد ُوُقوع ويف سياقه »وقال احلافظ ابن حجر يف شرح هذا احلديث: 

ثمَّ ُيَجاِمعَها ِفي َبِقيَّة َيومه َأو ليلته، ، َأن ُيَبالغ ِفي ضرب امَرَأته: اأَلمريِن من الَعاِقل

 َغاِلبًا لود، واجمليف العشرة ل النَّفس َوالرَّغَبةْياملضاجعة ِإنََّما تستحسن َمَع َم امعة أوواجمل

فليكن التأديب  دَّكان وال ُب فوقعت اإلشارة إىل ذّم ذلك، وأنه إْنه، جلد ْنممَّينفر 

 يفرط َوال،  يفرط ِفي الضَّربَفال،  حيصل ِمنُه النفور التَّامِبَحيُث ال ،ب الَيِسريالضَّْرب

ه ما جيب من حقِّ بيح من أجل عصيانها زوجها يف... وألن ضرب املرأة إمنا ُأِفي التَّأِديب

 . (29)«عليها

هن أمهاتكم فإنَّ ؛إن اهلل تعاىل يوصيكم بالنساء خريًا»قي اهلندي: وقال املتَّ

ها ج املرأة وما يعلق على يديإن الرجل من أهل الكتاب يتزوَّ. وبناتكم وخاالتكم

 . (30)«مًاَرى ميوتا َهصاحبه حّت منهما عن فما يرغب واحٌد ،اخليط

إن من شّر الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة الرجل يفضي إىل »وعن أبي سعيد: 

 . (31)«امرأته وتفضي إليه، ثّم ينشر سّرها

 ه املرأة بالشيء اهلّش، فإنه ُيشبِّ|األكرم صّحت هذه الرواية عن النيّب إْن

إمنا املرأة »، ومن احلكمة أن ال يزاد الضغط عليه فيكسر: بل للكسر بسهولٍةوالقا
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 . (32)«بها ْشها تِعْرفَذ ،هاها كسرَتَتْمأَق إْن ،كالضلع

يظّل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد، ثم »وعن ابن سعد، عن أبي أيوب: 

ا يضرب أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كم»أو قوله:  ،(33)«يعانقها وال يستحي

 . (34)«أما يستحي؟! .ل النهار، ثّم ُيضاجعها آخرهالعبد! يضربها أّو

هن قد كّل لقد طاف بآل حممد الليلة سبعون امرأًة»ُروي عن عائشة أنها قالت: 

يص عصب رقبته على فر أن أرى الرجل ثائرًا ما أحّب[: |]فقال رسول اهلل ضربت

 . (35)«مريئته يقاتلها

ي ألكره إّن»عن أمساء بنت أبي بكر يقول:  :مث املتقدِّمشابه للحدي ويف حديٍث

 . (36)«أن أرى الرجل ثائرًا فرائص رقبته قائمًا على مريئته يضربها

إني ألبغض »كلثوم بنت أبي بكر:  وعن احلسن بن سفيان والديلمي، عن أّم

 . (37)«قائمًا على امرأته ثائرًا فرائص رقبته يضربها لالرج

لقد طاف الليلة بآل حممد »عن إياس الدوسي:  :هذا السياقأخرى يف  ويف روايٍة

ال  ،ُم اهللْي[: وَأ|تشكو زوجها من الضرب، ]فقال رسول اهلل كثري، كلهنَّ نساٌء

 . (38)«جتدون أولئك خياركم

 ألنفسهنَّ َنميلْك النساء عقد الرجال، ال إّن»أنه قال:  |وي عن رسول اهللوُر

 . (39)«نَّتعضلوُه وال نَّتضاروُه فال ،انة اهلل عندكممأ هنَّ، وإّننفعًا وال ًاضّر

 ،إن النساء عندكم عوان ،ها الناسأيُّ»قال:  |ونقل أيضًا أن رسول اهلل

 وهلنَّ، حقٌّ ولكم عليهنَّ، بكلمة اهلل واستحللتم فروجهنَّ، أخذمتوهن بأمانة اهلل

 يعصينكم يف وال، أن ال يوطئن فرشكم أحدًا كم عليهنَّومن حقِّ .عليكم حقٌّ

 . (40)«باملعروف وكسوتهنَّ رزقهنَّ ذلك فلهنَّ َنفإذا فعْل، معروف

، |، عن رسول اهللهعن جدِّ ،عن أبيه، عن بهز بن حكيم أخرى ويف روايٍة

إال  ،وال تقبح وال تهجر، غري أن ال تضرب الوجه، ى شئتحرثك أّن ِتْأحرثك َف»قال: 

ِإَلى  ُضُكْمَضى َبْعَأْف َوَقْد﴿كيف ، اكتسيت إذا ُسواْك، وأطعم إذا طعمت .يف البيت

 . (41)«(21)النساء:  ﴾ًاَغِليظ ًاِميَثاق ُكْمِمْن َنٍض َوَأَخْذَبْع

ما تقول يف  ،: يا رسول اهلله قال: قلُتعن أبيه عن جدِّ، عن بهز بن حكيمو

 وال، وال تضربوهنَّ، مما تكسون واكسوهنَّ، مما تأكلون أطعموهنَّ»: نسائنا؟ قال
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 . (42)«تقبحوهنَّ

زوجة  ما حقُّ ،: يا رسول اهللعن أبيه قال: قلُت ،عن حكيم بن معاوية القشريي

وال تضرب ، وتكسوها إذا اكتسيت، أن تطعمها إذا طعمت»: أحدنا عليه؟ قال

 . (43)«يف البيت وال تهجر إاّل، وال تقبح، الوجه

م يف ْشى عن الَونه»قد  |األكرم عن ابن عمر، أن النيّب :ويف رواية أخرى

 . (44)«ب يف الوجهْروالضَّ، الوجه

 

ما اجلزء مورد البحث منها ـ شبيه من سورة النساء ـ وال سيَّ 34إن صيغة اآلية 

يستنبط  ،مقتضبة وموجزة بصيغة العبارات القانونية يف العامل املعاصر. فهي عباراٌت

ة واإليضاحات، ويبحثون بشأن رون للقانون الكثري من األدّلمنها احلقوقيون واملفسِّ

وحتميل النظريات ، ب التأويلآحاد الدالالت القانونية ملفرداتها. يقوم منهجنا على جتنُّ

من  .من خارجه، مبعنى أننا نبحث عن املعنى املتطابق مع منطوق الكالم على النّص

جتري يف عموم  : يثبت أن هذه األجزاءاًلأّوة؛ إذ ية خاّصهنا يكتسب هذا البحث أهمِّ

ن كيفية استنباط األحكام : يبيِّوثانيًا ؛احلكم، ويعمل على تنظيم صيغة احلكم

 .ب اآليةاألخرى ـ اليت ال تبدو من ظاهر اآلية ـ من ُصْل

هلذا التعيني  مّدة للهجران فإّن |األكرم د النيّبفعلى سبيل املثال: عندما ُيحدِّ

اآلية. إن املفاهيم والعناصر األصلية والرئيسة يف هذه اآلية عبارة عن: جذورًا يف ذات 

اخلوف، والنشوز، والوعظ، واهلجران، واملضجع، والضرب، وعدم العدوان، 

 واإلصالح. 

أو شيء خارج عن  سلوٍك على كّل عاّم ُيطلق النشوز بشكٍلالنشوز والفحشاء: 

يكن طبيعيًا يطلق عليه أنه ناشز.  ى ثغاء اخلراف إذا ملالعادات والضوابط. فحّت

والنشوز يف العالقة الزوجية يعين اخلروج عن االعتدال. فإذا كانت الكراهية من 

وأما  ؛يف مواصلة احلياة، يكون يف األمر نشوزًا واحد، ويف الطرف اآلخر رغبٌة طرٍف

 . (45)إذا كانت الكراهية من الطرفني فيكون األمر شقاقًا

د املرأة وعدم ر النشوز بتمرُّآلية مورد البحث غالبًا ما ُيفسَّق باما يتعلَّ ويف 
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يف  ﴾ِبَحاِفَظاٌت ِللَغْي﴿أن عبارة  َدْيق بالعالقات الزوجية، َبما يتعلَّ متكني زوجها يف

ما عند ذهابه إىل بته، وال سيَّْيهذه اآلية تعين أن من واجب املرأة أن حتفظ زوجها يف َغ

، وكشف مبعنى عدم إفشاء أسرارهنَّ ،لت يف واقعة أحد ـاآلية قد نز احلرب ـ ألّن

. وبقرينة هذه العبارة يكون املراد من النشوز ليس وعدم احلفاظ على عفتهنَّ ،عرضهنَّ

 د، بل هو ارتكاب الفاحشة. جمرد التمرُّ

ينطق بعضه »يف وصف القرآن:  ×عن اإلمام علّي وطبقًا للحديث املروّي

ن ألسلوب من أساليب تفسري القرآن ، واملبيِّ(46)«ضببعض، ويشهد بعضه على بع

الكريم، والذي اختاره العالمة الطباطبائي منهجًا له يف تفسري امليزان، فإن من اآليات 

من سورة  19على أن النشوز يف هذه اآلية هي الفحشاء الواضحة اآلية  اليت تدّل

َيا َأيَُّها الَِّذيَن ﴿تعاىل: النساء، وهي يف خصوص التعامل مع النساء أيضًا، وهي قوله 

آَمُنوا اَل َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّساَء َكْرهًا َواَل َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ 

َعَسى َأْن َتْكَرُهوا ِإالَّ َأْن َيْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َفِإْن َكِرْهُتُموُهنَّ َف

 . (19)النساء:  ﴾َشْيئًا َوَيْجَعَل اهلُل ِفيِه َخْيرًا َكِثريًا

ه قال يف حّجة ـ رواها عمرو بن األحوص ـ أّن |األكرم عن النيّب ويف روايٍة

عوان  فإمنا هنَّ ؛أال واستوصوا بالنساء خريًا»الوداع )األيام األخرية من عمره الشريف(: 

فعلن  مبينة، فإْن أن يأتني بفاحشٍة شيئًا غري ذلك، إاّل لكون منهنَّليس مت، عندكم

ِهنَّ ُغوا َعَلْيَأَطعَنُكم َفاَل َتْب َفِإْن﴿ ،ضربًا غري مربح يف املضاجع واضربوهنَّ فاهجروهنَّ

ًا. ًا، ولنسائكم عليكم حّقلكم على نسائكم حّق أال وإّن (.23)النساء:  ﴾َسِبياًل

يف بيوتكم  تكرهون، وال يأذنَّ ْنفرشكم َم ئكم فال يوطئَنا حقكم على نسافأّم

. مبعنى (47)«يف كسوتهن وطعامهنَّ عليكم أن حتسنوا إليهنَّ هنَّحقَّ تكرهون، وإّن ْنمَل

ومل تكن مبّينة فإن اآلية املذكورة ـ الواردة ضمن  ى إذا كانت هناك فاحشٌةأنه حّت

 ال تشمل هذا الصنف من النساء أيضًا. ة الوداع أيضًا ـ يف حّج |كلمة لرسول اهلل

 . «مبّينة عن فاحشٍة ال تضربوا النساء إاّل»أنه قال:  |وي عن رسول اهللكما ُر

 أن ال يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإْن ولكم عليهنَّ»أخرى:  ويف روايٍة

 . (48)«حضربًا غري مربِّ ذلك فاضربوهنَّ َنفعْل

تأتي يف سياق التأويل  هاى ُيقال: إّنم، حّتإن هذه الروايات ليست وليدة اليو
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والتربير يف مواجهة النزعة واحلركة النسوية املعاصرة. إمنا هي يف احلقيقة كلمات 

إن  :. وعليه ميكن القول|األكرم من نفس القرآن الكريم، وعلى لسان النيّب

كني )النشوز يف د وعدم التميبدأ من التمرُّ ،فًا من املعاني واملفاهيمْيالنشوز يشمل َط

أنه بقرينة  َدْيه األقصى(، َبحّده األدنى(، إىل ارتكاب الفاحشة املبّينة )النشوز يف حدِّ

من سورة  19يف ذات اآلية، وبقرينة اآلية  ﴾ِبَحاِفَظاٌت ِللَغْي﴿العبارة القرآنية القائلة: 

 املعين يف النشوز بشأن الضرب، فإّن |النساء، والروايات املأثورة عن النيب األكرم

 املنحصر بارتكاب الفاحشة املبينة.  ،ه األقصىما حنن فيه هو النشوز يف حدِّ

من اإلمجال، فما الذي تعنيه العبارة  د ينطوي على شيٍءْيإن هذا الَقاخلوف: 

 ؟﴾َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ﴿القرآنية القائلة: 

فتم أن حيصل نشوز قوموا ا قيل بشأن قيد اخلوف: إن مراد اآلية إذا خمّم

بالتدابري الالزمة واإلجراءات الوقائية، مبعنى أنه قبل حصول النشوز ومن باب الوقاية 

 .مل ينفع فاضربوها مل ينفع فاهجروها، فإْن قوموا بنصح املرأة، فإْن

ألن ترتيب املراحل يقول: إذا مل ينفع الوعظ  ؛أن هذا الفهم خمالف للظاهر إاّل

ضح أنه كان هناك نشوز، وحيث يتواصل النشوز . وعليه يتَّهنَّوالنصح فاهجرو

. «بْرالضَّ»تصل املرحلة يف الردع إىل  ،النشوز مل ينفع اهلجران، واستمّر ، فإْنويشتّد

حبث الضرب قبل  وعليه فهذا يعين أن النشوز كان ثابتًا وحمرزًا، وقد تواصل، وإّن

 .ارتكاب النشوز يكون منتفيًا

، «النشوز»وهما:  ،ف على شرطنيفإن هذه املراحل تتوقَّويف احلقيقة 

ب تبعات من ترتُّ مبعنى أنه إذا كان هناك نشوز، ومل يكن هناك خوٌف ،«اخلوف»و

مة، خطرية عليه، ال تكون هناك ضرورة إىل الضرب وغريه من األمور الرادعة املتقدِّ

لوغه مرحلة اخلطر، ومن وحصل اخلوف من استمراره وب ،إذا جتاوز النشوز احلدود إاّل

؛ إذ يف هذه احلالة يكون األمر قد بلغ مرحلة اخلطر «فاحشة مبّينة»هنا جاء التعبري بـ 

 ة األخرى. عات واألعراض املضرَِّبوما إىل ذلك من التَّ ،ضْرك الِعْتوالفضيحة وَه

ق هذان الشرطان )النشوز حتقَّ يعين النصح بالرفق واللني. فإْنالوعظ: 

واستمّرت على عادتها، ال ينبغي أن  ،على النشوز وكانت املرأة معتادًة واخلوف(،

من  دَّبل ال ُب ،زانكم وهدوئكم، وتلجأوا إىل العنف مباشرًةتفقدوا السيطرة على اتِّ
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لردعها عن غّيها. وطبقًا لآليات  ؛ث إىل املرأة ووعظها ونصحها بالرفق واللنيالتحدُّ

 من الرجل واملرأة.  على كلٍّ املعاشرة واجٌب حسن فإّن املتقدِّمةوالروايات 

ِد نفعًا، ميكن اللجوء ْجمة، ومل ُتمّت سلوك مجيع املراحل املتقدِّ إْناهلجران: 

بقرينة ظاهر الكالم، بأنه ترك املرأة يف  ؛إىل مرحلة اهلجران. وقد فهم اهلجران

ني ذلك على حمامل حامل، (49)ر يف املضجعْهالفراش وعدم مضاجعتها، أو إيالئها الظَّ

م من ظاهر الكالم. فاهلجر يعين االبتعاد َهيف حني أن هذا أدنى ما ُيْف ؛جنسية حبتة

كان مطروحًا  وترك الكالم وإظهار االستياء وعدم الرضا أيضًا. إن هذا السلوك وإْن

 ًال نوعزعم البعض ميثِّ اًل للمرحلة الثانية من التعاطي مع النشوز، وعلى حدِّبوصفه ممثِّ

أنه يف عامل الواقع ـ ودون أن ُيذكر يف القرآن بوصفه أجراًء عقابيًا ـ  من العقوبة، إاّل

ل احلالة األكثر شيوعًا بني األسر. ال ينبغي التعاطي والتعامل مع قضّية املرأة ميثِّ

أو بيت خيلو من النزاع واخلالف.  بعيدًا عن الواقع. ليست هناك أسرٌة ،خيالي بشكٍل

لبعضهما. وال ُيستثنى من ذلك  ًةى بني أكثر األزواج حمّبلنزاع حيتدم حّتفاجلدل وا

وأزواجه،  ث عن حصول اخلالف والنزاع بني النيّبتتحدَّ ى أولياء اهلل. وهناك رواياٌتحّت

 ،ويف أسلوب التعاطي مع هذه اخلالفات ومعاجلتها ،ما اخلالف يف الشّدة والضعفإنَّ

ج عند حصول اخلالف بينه وبني بعض زوجاته ينته |األكرم حيث كان النيّب

ل إىل ًا رفيعًا، وكان يعمد حلسم النزاع إىل اخلروج من البيت، أو يتحوَّسلوكًا أخالقّي

 ليجلس فيها.  ؛أخرى من البيت زاويٍة

شائع مل تكن هناك من  جار يف البيت واالستياء أمٌربااللتفات إىل أن الشِّو

أن هذا اإلجراء  كريم بوصفها أسلوبًا عقابيًا، إاّلضرورة إىل ذكرها يف القرآن ال

أخالقية ظريفة ودقيقة، وهي أن الرجل جيب أن يكون يف احلالة  ينطوي على التفاتٍة

الطبيعية من احلّب والعطف واحلنّو على أسرته وزوجته وأوالده واالبتعاد عن سوء اخللق 

ترك احلديث معهم وإبداء يف التعامل معهم )أصل املوّدة والرمحة(، حبيث يعترب 

اه الزوجة واألوالد من رّب االستياء منهم وهجرهم بوصفه أسوأ عقاب ميكن أن تتلّق

 األسرة يف حال حصوله. 

إن من املسائل األخالقية واحلقوقية اهلاّمة اليت ميكن مشاهدتها يف املضجع: 

ن اهلجران ية مل تبيِّما يتّم االلتفات إليها ـ هي أن اآلقلَّ ـ ولكْن هذه الكلمة بوضوٍح
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فيها، مبعنى أن الرجل  ، ولذلك ال يكون هناك إطالٌقعاّم وإعالن االستياء على حنٍو

، «يف املضاجع»د بقيد ما هو مقيَّوإّن ،مكاٍن ويف كّل ،عاّم له اهلجران بشكٍل ال حيّق

 الذي ُيفهم منه أن اهلجران جيب أن يكون داخل نطاق البيت فقط، وأما خارج البيت

حبيث يفهم اآلخرون ، للرجل أن يهجر أو يبدي امتعاضه واستياءه من زوجته فال حيّق

ُقلُت َيا َرُسوَل : عن أبيه قال، يعن حكيم بن معاوية القشريمنه ذلك. ومن هنا روي 

 َوَتكُسَوَها ِإَذا، َأن ُتطِعَمَها ِإَذا َطِعمت»: |َقاَل؟ َما َحقُّ َزوَجِة َأَحِدَنا َعَليِه ،اهلِل

 . (50)«الَبيِت يَواَل َتهُجر ِإالَّ ِف، َواَل ُتَقبِّح، َواَل َتضِرِب الَوجَه ،ـَأِو اكَتَسبَت  ـاكَتَسيَت 

ق، حيث ال أضي بل ذهب القرآن الكريم إىل حتديد مكان اهلجران على حنٍو

 ،يشمل مجيع مواضع البيت، بل يقتصر اهلجران على املضجع ومكان النوم فقط

لتعّرف على ما جيري بني الرجل وزوجته من اخلالفات جيب أن ال مبعنى أن عدم ا

ى من كان يف البيت لع عليه حّتيقتصر على الغرباء يف خارج البيت، بل جيب أن ال يطَّ

ملا يف ذلك من التأثري السليب عليهم، وسوف ينعكس ذلك على تربية ؛ من األوالد أيضًا

ة وتعزيز وفلسفته اليت تعود إىل املوّد الوالدين هلم، وهذا يتنافى مع مقاصد احلكم

 (51)«يف املضاجع ال تهجروا النساء إاّل»مكانة األسرة. من هنا فإن الروايات اليت تقول: 

 تعود جبذورها إىل ذات هذه اآلية. 

ى بني حّت ،أن اهلجران واخلصومة |وي عن النيب األكرمُرمّدة اهلجران: 

فعن أنس بن مالك قال: قال  .على ثالثة أيامجيب أن ال تزيد  ،الشخص وأخته أو أخيه

 .(52)«أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام ال حيّل ملسلٍم»: |رسول اهلل

وهذا ما ذهب إليه علماء الشيعة أيضًا، حيث استندوا إىل هذه الروايات يف 

 .(53)حتديد مّدة اهلجران بثالثة أيام فقط

جر فوق ثالث بال عذر حتريم اهل»يف صحيح مسلم حتت عنوان  كما يوجد باٌب

 .«شرعي

وجيعل األمر  ،ألن اخلالف فوق ثالثة أيام يفاقم املشكلة ؛ذلك واضٌح ودليُل

ألن الغاية من اهلجران هو إعادة املوّدة.  ؛مزمنًا، وال خيفى ما يف ذلك من نقض الغرض

ل من قبيل: النشوز؛ حيث جيب أن ال يطو ،وهذا بطبيعة احلال يف غري املوارد احلاّدة

واحد، وعلى الرجل أن يضع حّدًا للهجران واالمتعاض قبل  اهلجران ألكثر من يوٍم
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انقضاء ذلك اليوم. كما جيب التأكيد على أن الذي يبدو من ظاهر الكالم أن على 

ى يف أشّد حاالت املسألة اليت هي الرجل أن يكون هو الذي يأخذ بزمام املبادرة؛ إذ حّت

ق باهلجر واملوّدة وعدم العدوان والعودة إىل ما يتعلَّ يف النشوز جند اخلطاب يف اآلية

دون املرأة، ولذلك على الرجل أن يأخذ هو زمام املبادرة  ،هًا إىل الرجلاملوّدة موجَّ

 ملصاحلة الزوجة. 

 ؛أن احلافظ ابن حجر يقول َدْيكلمة التهديد يف اآلية، َب ْدِرمل َتالتهديد: 

 على أن ضربهنَّ لن يضرب خياركم داللٌة :يف قوله»رعية: ة الشاستنادًا إىل سائر األدّل

ما جيب عليها  ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره يف يف اجلملة، وحمّل مباٌح

ومهما أمكن الوصول إىل  .اكتفى بالتهديد وحنوه كان أفضل فيه طاعته، فإْن

ة حلسن املعاشرة النفرة املضاّد ملا يف وقوع ذلك من ؛الغرض باإليهام ال يعدل إىل الفعل

 . (54)«ق مبعصية اهلليتعلَّ إذا كان يف أمٍر إاّل ،املطلوبة يف الزوجية

منها  ِد أيٌّم مجيع املراحل، ومل ُيْجُتتقول اآلية الكرمية: إذا استنفْدالضرب: 

 . وقبل االستمرار يف البحث ال﴾ِرُبوُهنَّاْض﴿من الضرب فـ  دٌّنفعًا، ومل يكن هناك ُب

عنوان  من التنويه إىل أننا لسنا يف مقام القول بالضرب، أو توجيه الضرب حتت أيِّ دَُّب

ما نروم تقرير رواية نظرية القائلني جبواز الضرب فقط، وأنهم مل من العناوين، وإّن

يقولوا جبواز الضرب مطلقًا. وهذا ما مّت التصريح به من قبل احلافظ ابن حجر يف فتح 

. «ّيآخر العالج الَك»ل العبارة املعروفة القائلة: الضرب يف هذه اآلية ميثِّ . وإن(55)الباري

ل ل اخليار ورّد الفعل األّوويف احلقيقة والواقع فإن الضرب يف صدر اإلسالم كان ميثِّ

إىل حتويله وجعله آخر  |األكرم من قبل الرجال جتاه نشوز النساء، وقد عمد النيّب

 الشروط والقواعد ما جيعله منتفيًا من الناحية العملية.  اخليارات، وقد وضع عليه من

ها أيُّ»قال يف حّجة الوداع:  |األكرم النيّب وي يف حديث جابر أّنوقد ُر ،هذا

 واستحللتم فروجهنَّ، بأمان اهلل أخذمتوهنَّ، فإنكم النساء قوا اهلل يفاتَّ ،الناس

ذلك  َنفإذا فعْلتكرهونه،  ًافرشكم أحد َنأن ال يوطْئ ولكم عليهنَّ، بكلمة اهلل

 . (56)«باملعروف وكسوتهنَّ عليكم رزقهنَّ ح، وهلنَّضربًا غري مربِّ فاضربوهنَّ

أفضل على هذا التمّرد والنشوز، وكانت  يف تلك البيئة مل تكن هناك عقوبٌة

ف، واليوم صادقوا على عقوبة الطالق، واليت هي ـ بطبيعة إىل الُعْر العقوبة موكولًة
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 ح. ـ أسوأ من الضرب غري املربِّ احلال

 

: ارتكاب الفاحشة املبينة والعلنية، ورعاية حالشروط اخلمسة للضرب غري املربِّ

الرتّتب يف ردود األفعال، والضرب برفق، والقصد إىل اإلصالح، واالكتفاء باحلّد 

ف ظلمًا وإسرافًا يعّده الُعْراألدنى من التأديب. وعلى حّد تعبري ابن عاشور: جيب أن ال 

 ع الفقهاء من الفريقني على ضرورة أن يكون الضرب غري مرّبح. ِميف الضرب. كما ُيْج

كيف ميكن للضرب أن يكون غري مرّبح؟ فما هو معنى الضرب غري املرّبح: 

وأقوال  |األكرم ر ذكره يف كالم النيّبالذي تكرَّ ،«غري املرّبح»التعبري بـ 

ف جراحة. وعلى أو خيلِّ ،إن غري املرّبح يعين الذي ال يؤّدي إىل الشعور باألمل ثني؟احملدِّ

 حّد تعبري الشيخ الطوسي: ال يرتك أملًا، وال ُيسيل دمًا، وال ُيبقي أثرًا. 

مل ينفع ذلك معها جاز له ضربها  فإْن»اف: قال صاحب الكّشأداة الضرب: 

والسواك ـ  .أو حنوه ابسوط وال بعص ح بسواك أو مبنديل ملفوف، الضربًا غري مرّب

 . (57)«طوله غالبًا طول القلم ،وقصري كما ال خيفى ـ دقيٌق

اس: ما الضرب غري املرّبح؟ قال: السواك وشبهه البن عّب قلُت»وعن عطاء قال: 

 . (58)«يضربها به

من الضرب غري  |على أن مراد النيب األكرم مة تدّلَلَس عن أّم وهناك روايٌة

وإليك نّص هذه الرواية: عن أم سلمة ـ رضي اهلل عنها ـ  .هو الضرب بالسواكاملرّبح 

 ،له ـ أو هلا ـ ، فدعا وصيفًةوكان بيده سواٌك ،يف بييت |قالت: كان رسول اهلل

سلمة إىل احلجرات، فوجدت الوصيفة  أّم ْتى استبان الغضب يف وجهه، وخرَجحّت

يدعوك! فقالت:  |مة ورسول اهللبهذه الُبْه، فقال: أال أراك تلعبني مٍةْهوهي تلعب بُب

َود ألوجعتك ال خشية الَقلو: |ك، فقال رسول اهلل، ما مسعُتال والذي بعثك باحلّق

أخرى:  ك بهذا السواك؛ ويف روايٍةال القصاص لضربُتلو»ثانية:  ويف روايٍة ؛«بهذا السواك

 . (59)«ال خمافة القصاص ألوجعتك بهذا السوطلو»

ى الضرب بهذا املقدار من األعواد واخليوط الرقيقة حّتومكان الضرب: 

يف صحيح  املوجود يف السواك ال جيوز استعماهلا يف مجيع مواضع اجلسد. فهناك باٌب
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، وذكر حتت هذا العنوان جمموعة «النهي عن الضرب يف الوجه»مسلم حتت عنوان: 

ّي، ومن ذلك ما من الروايات. وقد مّت النهي العام عن ضرب وجه مطلق الكائن احل

ِمَن ، َفَمنِهيٌّ َعنُه ِفي ُكلِّ احَلَيَواِن امُلحَتَرم، ِهَوَأمَّا الضَّرُب ِفي الَوْج»رواه النووي: 

نَُّه أَل؛ َلِكنَُّه ِفي اآلَدِميِّ َأَشدُّ، اآلَدِميِّ َواحَلِمرِي َواخَليِل َواإِلِبِل َوالِبَغاِل َوالَغَنِم َوَغرِيَها

َما آَذى َوُرَب ،َما َشاَنُهَوُرَب ،نَُّه َيظَهُر ِفيِه َأَثُر الضَّرِبَمَع َأنَُّه َلِطيٌف أَل، ِنَمجَمُع امَلَحاِس

 . (60)«َبعَض احَلَواسِّ

من  دَّض املواضح، وال ُبعكما ال جيوز ـ يف بعض املوارد ـ تركيز الضرب على ب

 . (61)تفريق الضرب

 . (62)عن ضرب املرأة على وجهها وي عن جابر ـ رضي اهلل عنه ـ أن النيب نهىوُر

كثري يف القول حبرمة ضرب الوجه  لقد استند ابُنقصاص الضرب املرّبح: 

ي: أ ﴾ِهنَّ َسِبياًلُغوا َعَلْيَفال َتْب َنُكْمَأَطْع َفِإْن﴿َوَقوُلُه: بذات اآلية، وذلك حيث يقول: 

 َسِبيَل َلُه َفال َلُه ِمنَها، ِممَّا َأَباَحُه اهلُلنَها، َفِإَذا َأَطاَعِت امَلرَأُة َزوَجَها ِفي َجِميِع َما ُيِريُد ِم

ِإنَّ اهلَل ﴿َوَقوُلُه: »استطرد قائاًل:  ، ثمَّ«َعَليَها َبعَد َذِلَك، َوَليَس َلُه ضربها وال هجرانها

 الَعِليَّ َفِإنَّ اهلَل ا َعَلى النَِّساِء ِمن َغرِي َسَبٍب،َتهِديٌد ِللرَِّجاِل ِإَذا َبَغْو ﴾ًاَكِبري ًاَكاَن َعِلّي

 . (63)«َوَبَغى َعَليِهنَّ ،َظَلَمُهنَّ َوُهَو ُمنَتِقٌم ِممَّْن ،الَكِبرَي َوِليُُّهنَّ

تلف  إْن»أدى ضرب الرجل إىل تلف املرأة كان ضامنًا، وقيل يف ذلك:  وإْن ،هذا

 . (64)«ال إصالح ،ن أنه إتالٌفلتبيُّ ؛بسبب الضرب ضمن ما وقع منه من الزوجة شيٌء

م ـ جيب أن يقوم الرجل بتأديب زوجته ـ على حنو ما تقدَّبعيدًا عن رؤية األوالد: 

 ملا يف ذلك من التأثريات السلبية على أجواء األسرة.  ؛بعيدًا عن مرأى ومسمع األوالد

ع الرجل باملطلق عن ضرب الزوجة يف جيب أن يتورَّعدم الضرب حال الغضب: 

احلدود املفروضة عليه يف مثل هذه احلالة. وقال القاري يف حالة الغضب؛ ألنه سيتجاوز 

ِف الَوَلِد، َفِإنَّ ِبِخال :َلى َترُكُه. َقاُلواِبَشرِطِه َفاأَلْو]الضرب[ َجاَز  َوِإْن»هذا الشأن: 

ِف َضرِب ِبِخال ،ُوَوُيَوجَُّه ِبَأنَّ َضرَبُه ِلَمصَلَحٍة َتُعوُد ِإَليِه، َفَلم ُينَدِب الَعْف ،َلى َتأِديُبُهاأَلْو

 . «ِظَهاِلَغْي ًامَوَكْظ ،ُمَخاَلَفًة ِلَهَواَها ؛ُو َعنُهَماَفُنِدَب الَعْف ،ًاِإنَُّه ِلَحظِّ النَّفِس َغاِلبَهَذيِن، َف

كما ذهب الشيخ حممد هادي معرفت ـ وهو من علماء الشيعة املعاصرين ـ إىل 

قة، وليس الضرب َفتضييق يف النَّىل أن يكون التأديب من طريق الْواالعتقاد بأن اأَل
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ر َثْؤ)الذين مل ُي ^ة األطهارواألئّم |األكرم يًا بالنيّبباليد أو العصا، وذلك تأسِّ

 ِفي َرُسوِل اهلِل َكاَن َلُكْمَلَقْد ﴿عنهم اإلساءة إىل نسائهم أبدًا(، وطبقًا لقوله تعاىل: 

 . (65)رك الضربىل هو تْواأَل ، فإّن(21)األحزاب:  ﴾َوٌة َحَسَنٌةُأْس

زاد على ذلك كان يف  كما ال جيوز الضرب فوق العشرة، فإْنمقدار الضرب: 

ال جتلدوا »أنه قال:  |دة األنصاري عن رسول اهلل. فقد روى أبو ُبْرالزائد قصاٌص

 . (66)«من حدود اهلل يف حدٍّ فوق عشرة أسواط، إاّل

منه يوم  اقتّص ضرب ظلمًا ْنَم»: |قال رسول اهلل :وعن أبي هريرة قوله

. وعلى الرغم من النشوز جاء يف املستدرك أن الرجل الذي يضرب زوجته (67)«القيامة

 . (68)مة(، جاء مفضوحًا يوم القيامةقّدتفوق الثالث )على الكيفية امل

 

جتاوزها كان حرامًا  إن التأديب إمنا جيوز إذا كان يف دائرة الشرع، فإْن

 مصداقًا للعنف األسري، ولذلك مّت التصريح به يف اآلية الشريفة. و

 ِمْن َخَلَق َلُكْم آَياِتِه َأْن َوِمْن﴿من سورة الروم قوله تعاىل:  21جاء يف اآلية 

، مبعنى أن األصل ﴾َمًةَمَودًَّة َوَرْح َنُكْمَها َوَجَعَل َبْيُكُنوا ِإَلْيِلَتْس ًاَواجَأْز ُفِسُكْمَأْن

اهلدف من كل  س يف احلياة األسرية يقوم على املوّدة والرتاحم. من هنا فإّنواألسا

 أّدى الضرب إىل زوال املودة أو عقوبة جيب أن يكون هو الوصول إىل املوّدة، فإْن تدبرٍي

للغرض. من هنا عندما يتحّدث القرآن الكريم عن بلوغ الغاية اليت  كان يف ذلك نقٌض

ق ما يتعلَّ ع والرغبة. ويفْو، وهو من الطَّ«كمَنْعأَط»لفظ  هي التمكني والطاعة يستعمل

د الزوجة على زوجها أو ق بتمرُّما يتعلَّ بالعقوبة ـ اليت هي أشبه باملزاح بالسواك ـ يف

ي واالنتقام، ارتكاب الفاحشة املبينة ال ينبغي أن تأتي هذه العقوبة يف إطار التشفِّ

وتشجيع املرأة على مواصلة  ،اإلصالح والتأديبوإمنا جيب أن تبقى العقوبة يف إطار 

 َفِإْن﴿حيث تقول:  ،التصريح به يف اآلية طبيعي، وهو ما متَّ احلياة األسرية بشكٍل

من ذات السورة  20إذ ورد يف اآلية  (؛34)النساء:  ﴾ُغوا َعَليِهنَّ َسِبياًلَفاَل َتْب َنُكْمَأَطْع

َفاَل َتأُخُذوا  ًاَطارَداُهنَّ ِقْنِإْح ٍج َوآَتيُتْمٍج َمَكاَن َزْوَل َزْوُتم اسِتبَداَأَرْد َوِإْن﴿قوله تعاىل: 

. إن هذه اآلية تثبت أن بعض الرجال كانوا ﴾ًاُمِبين ًامَوِإْث ًاَتانَأَتأُخُذوَنُه ُبْه ًائُه َشْيِمْن
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األمر  ؛واسرتجاع املهر أو أخذ أمواهلنَّ هنَّبغية ممارسة االبتزاز حبقِّ ؛همون نساءهميتَّ

، عليهنَّ كي ال تبقى لدى الرجال من ذريعٍة ؛الذي كان يضطر النساء إىل التمكني

 هم كانوا يبحثون عن ذرائع جديدة. أّن إاّل

إذ مت بيان غرض الشارع والقصد والغاية  ؛إن هذا البحث من املباحث اجلوهرية

وب أفضل للتأديب وعليه إذا كان هناك اليوم من أسل .يف هذه اآلية من ناحية املقاصد

. باعىل باالتِّْوومتتني احلياة والعالقات الزوجية، كان ذلك األسلوب هو اأَل ،واإلصالح

حقوقي متكامل، وكان الناس يف الكثري من  مل يكن هناك يف ذلك العصر نظاٌم

من أفراد  تل واحٌدبأنفسهم، وإذا ُق األحيان يلجؤون إىل تطبيق العقوبة وإحقاق احلّق

هذه  القتصاص لقتيلهم بقتل أفراد من قبيلة القاتل. ويف ظّللالقبيلة  ْتتصدَّالقبيلة 

للسيطرة على األوضاع  ؛مةإىل وضع القوانني املتقدِّ |األكرم الظروف عمد النيّب

حيث  ،معاجلتها يف الوقت الراهنومتابعة هذه اجلرائم  ْتمعقول، ولو متَّ بشكٍل

ىل من ناحية ْو، بل إن اأَلمانٍع ن هناك أّيون يكالنظام اجلزائي الشامل واملتكامل، ل

 أفضل.  باع األسلوب الذي يوصلنا إىل مقاصد احلكم بشكٍلاملقاصد هو اتِّ

إىل  |األكرم ية حبيث عمد النيّبإن تأثري هذا القصد يف احلكم من األهمِّ

نتائج  إذ لو زاد على ذلك فإنه سُيعطي ؛أقصى بثالثة أيام كحدٍّ انحتديد مّدة اهلجر

ي إىل استفحال لة باإلصالح، ويؤدِّّل يف الغاية املتمثِّوهذا بطبيعة احلال سُيِخ .معكوسة

 أشّد.  وتأزيم املوقف بينهما على حنٍو ،نْياخلالف واجلفوة بني الزوَج

على أرجحية  كثرية تدّل وهناك إىل ذلك رواياٌتترجيح ترك الضرب غري املرّبح: 

الضرب غري املرّبح، واالكتفاء بإظهار االستياء وعدم ى هذا املقدار من ترك حّت

املؤمنني عائشة  وي عن أّمف مفهوم اهلجران على هذا املقدار. فقد ُرالرضا، وأن يتوقَّ

أن  إاّل، وال خادمًا ،وال امرأة ،بيده قّط شيئًا |ما ضرب رسول اهلل»أنها قالت: 

من  أن ينتهك شيٌء إاّل، من صاحبهفينتقم  قّط وما نيل منه شيٌء، جياهد يف سبيل اهلل

 . (69)«وجلَّ فينتقم هلل عزَّ؛ حمارم اهلل

لألدب،  ؛كان مباحًا إن ضرب الزوجة واخلادم والداّبة وإْن»وقال النووي فيه: 

 . (70)«فرتكه أفضل

مل يضرب أحدًا، وعندما أرادت  ويف رواية عائشة حيث قالت: إن النيّب
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ما يتعلق بأحداث احلرب والقتال. مل النساء أيضًا، وإنَّاالستثناء، كان االستثناء ال يش

 ال حميص عنه.  وال خيفى أن العنف يف احلروب الدفاعية أمٌر

 . (71)«ُكُهَلى َتْرَجاَز ِبَشرِطِه َفاأَلْو َوَضرُبُهَما َوِإْن»وقال القاري أيضًا: 

استحباب إكرام الزوجة وترك »وهناك يف املستدرك باب حتت عنوان: 

 . (72)«اضربه

ى اآلن أن األسرة الساملة والطبيعية هي اليت يعمرها التفاهم ضح حّتإذن اتَّ

فذلك يعود  ض لنكسٍةولو أن اعتدال األسرة تعرَّ .واالحرتام املتبادل واحلقوق املتساوية

سنأتي على  ت من جانب الرجل فله حكٌمكان التعنُّ فإْن ؛ت الرجل أو املرأةا لتعنُّإّم

م بيان حكمه اإلرشادي ت من قبل املرأة فقد تقدَّكان التعنُّ وإْن ؛ذكره الحقًا

اإلصرار على التعاطي مع القضية من اجلانب  َتبالضرب على حنو ما ذكر. فإذا أرْد

م بيان احلكم يف شرحنا ألبعاد آية الضرب، مع ما والبحت فقد تقدَّ احلقوقي اجلاّف

وأما إذا أردت التعاطي معها من زاوية  ؛ةاشتملت عليه من املسائل واملوازين األخالقي

الطرف وترتك  ع واحلليم وصاحب األخالق العالية والسامية فهي أن تغّضاإلنسان املرتفِّ

ة والدوافع بأمجعها على رغم وجود اخلوف من خطر النشوز، وقامت األدّل ،العقوبة

 شوز. ومل ينفع الوعظ ورغم الن ،ماستيفاء شرائط الضرب على حنو ما تقدَّ

ون على زوجاتهم بالنشوز، على احملاكم لوجدمت الرجال حيتّج لو ألقيتم نظرًة

 ،هم الرجال زوجاتهم باخليانة الزوجية، وبذلك يدعمون موقفهمويف البلدان األخرى يتَّ

يف  وينجحون يف احلصول على أحكام لصاحلهم. فقد يقول أحدكم: رمبا كان احلّق

ن الرواية إن يف مثل هذه احلالة؟ اجلواب: ذلك مع الرجل، فكيف يكون الشأ

 ي بالصرب وسعة الصدر. املتقدمة تنصح بالتحّل

 َوالَيوِم َكاَن ُيؤِمُن ِباهلِل َمْن»أنه قال:  |األكرم روى أبو هريرة عن النيّب

، َوِإنَّ َأعَوَج َشيٍء َفِإنَُّهنَّ ُخِلقَن ِمن ِضَلٍع ؛ًاَواسَتوُصوا ِبالنَِّساِء َخرياآلِخِر َفاَل ُيؤِذي َجاَرُه، 

َفاسَتوُصوا َتَركَتُه َلم َيَزل َأعَوَج،  َذَهبَت ُتِقيُمُه َكَسرَتُه، َوِإْن ِفي الضَِّلِع َأعاَلُه، َفِإْن

 . (73)«ًاِبالنَِّساِء َخري

ِفيِه احَلثُّ َعَلى الرِّفِق ِبالنَِّساِء »وقال النووي يف معرض شرحه هلذه الرواية: 

َوَكَراَهِة ، َواحِتَماِل َضعِف ُعُقوِلِهنَّ، َوالصَّرِب َعَلى ِعَوِج َأخالِقِهنَّ، يِهنََّواإِلحَساِن ِإَل
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 . (74)«َطالِقِهنَّ ِبال َسَبٍب، َوَأنَُّه ال َمطَمَع ِفي اسِتَقاَمِتِهنَّ

وسياسة  ،ف القلوبالستمالة النفوس وتألُّ ؛وفيه ندب املداراة»وقال املناوي: 

مع أنه ال  ،فاته النفع بهنَّ رام تقوميهنَّ ْنَم وأّن ،والصرب عليهنَّ نهنَّالنساء بأخذ العفو ع

 . (75)«يسكن إليها غنى له عن امرأٍة

عنوان: استحباب اإلحسان إىل الزوجة ب باٌب «وسائل الشيعة»وهناك يف كتاب 

وقد اشتمل على عدد من الروايات يف هذا الشأن. وبعد ذلك ورد  .والصفح عن ذنبها

 ملعوٌن وي عن أبي عبد اهلل أنه قال: ملعوٌن. ُر(76)عنوان: استحباب مداراة الزوجةب باٌب

 . (77)هاِذْؤأكرم زوجته ومل ُي ْنَم سعيٌد آذى زوجته، وسعيٌد ْنَم

من هنا ذهب الكثري من العلماء إىل االعتقاد بأن االنصراف عن الضرب أفضل 

 .(78)إبقاًء للموّدة ؛لضرب أفضل وأكملع عن ااملوّدة، حيث قال: إن الرتفُّ ءوأكمل لبنا

ى حّت ،ع عن ضرب خادٍميتورَّ وي عن أم املؤمنني عائشة أنها قالت: كان النيّبوُر

 مع وجود الداعي إىل ذلك. 

 

واملدعومة بالروايات،  ،بعد هذا اإليضاحات املقتبسة من القرآن الكريم

: لو نشزت املرأة، وارتكبت فاحشة مبينة )ال التاليى اآلية على النحو ميكن بيان معن

على بقاء كيان األسرة ومتاسكها، فيجب يف  فاحشة غري معلنة(، وكان هناك خوٌف

ِد ذلك نفعًا يكون مل ُيْج املرحلة األوىل أن نبادر إىل النصح بالكلمة الطيبة، فإْن

ستياء، على أن يكون ذلك حمصورًا ضمن االنتقال إىل مرحلة االمتعاض وإبداء اال

هو خارج البيت،  ْنإطار البيت، مبعنى أن ال تظهر عالمات استياء الرجل من زوجته مَل

ِد ذلك نفعًا أيضًا انتقل مل ُيْج االمتعاض ألكثر من ثالثة أيام، فإْن وعلى أن ال يستمّر

اح باملنديل أو بعيدان السواك، ب مبا ُيشبه املزْروهي الضَّ ،إىل املرحلة الثالثة واألخرية

كما جيب  .حبيث ال يرتك أثرًا، فلو ترك أثرًا وجب عليه القصاص والدية أيضًا

ى مقدار الضرب غري املرّبح عشر االكتفاء من الضرب باحلّد األدنى، وأن ال يتعّد

هذا األمر مبرأى من اآلخرين، مبا يف ذلك األوالد داخل  . على أن ال يتّم(79)ضربات

، وأن يكون بيت. مضافًا إىل أن هذا النوع من العقاب جيب أن ال يكون عن غضٍبال
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ي. وحيث يقوم أساس احلياة على املودة اهلدف منه هو اإلصالح، دون االنتقام والتشفِّ

وكانت العقوبة على هذا النحو تقتصر على ارتكاب الفاحشة املبّينة، ويف غريها 

مًا، ويف حال التمكني وترك اخلالف ال عماًل حمرَّ تكون العقوبة واإلساءة إىل املرأة

 وأن خيتلق األعذار واحلجج لذلك.  ،للرجل أن يسيء معاملتها حيّق

د رضا يف تفسري يره رشوهنا ميكن لكم مقارنة هذا املعنى باملعنى الذي يصوِّ

ة ضعيفة وحنيفة وطاهرة ولبيبة، ويف الناحي املنار، حيث تكون هناك يف ناحية امرأٌة

جلف ممسك بالسوط واقف على رأسها، ويلهب حلمها بالسوط دون أن  األخرى رجٌل

يصدر عنها ما يستوجب ذلك، ومع ذلك نقول بأن اهلل قد أمضى هذا العمل الشنيع. 

 من احلقوق البديهية والثابتة للرجل.  حال ـ حقٌّ ضرب املرأة ـ على كّل ويتّم بيانه وكأّن

خمتلفة، من  ن للضرب يف اللغة العربية معاٍنإ :ادهآخر لآلية مف وهناك تقريٌر

والسري يف األرض، واإلحجام واالمتناع، واجللوس يف  ،واإلعراض ،قبيل: املكث

وما إىل ذلك. كما استعمل الضرب يف القرآن  ،ل، واملقاربة واملضاجعةالبيت، والتحوُّ

اآلية وغريها من اآليات . وطبقًا للقرائن املختلفة املوجودة يف هذه (80)خمتلفة مبعاٍن

األخرى فإن الضرب يف هذه اآلية ال يعين الضرب املعهود، بل يعين املداعبة 

 . (81)واملالطفة

سة العاملية لقد ذكر الدكتور عبد احلميد أمحد أبو سليمان رئيس املؤسَّ

ضرب املرأة وسيلة حلل اخلالفات » :يف كتاب له حتت عنوان ،للفكر اإلسالمي

املفارقة واالنفصال  :عشرة آية يف خمتلف معاني الضرب، ومن بينها سّت ،«الزوجية

د، وقال: إن املراد من الضرب يف هذه اآلية هو االبتعاد واالنفصال حمدَّ بشكٍل

الذي يعين  ،الكامل عن املرأة وترك البيت، خالفًا للهجران املذكور يف ذات اآلية

ـ أن يرتك البيت.  التالية ـ وهي األشّد فاملرحلة .املفارقة داخل البيت وترك املضاجعة

يف للضرب؛ ألن عضوية املرأة يف األسرة إمنا ْرفليس املراد من الضرب هنا هو املعنى الُع

هي عضوية اختيارية، ويف األمور االختيارية ال توجد أرضية لإلكراه والعنف 

كتاب: من هذا ال 49. كما قال أبو سليمان يف هامش له يف الصفحة (82)والقسوة

القرآن الكريم ال يستعمل مفردة الضرب عندما  وإّن .بني الضرب واجللد هناك فرٌق

 ما يستعمل كلمة اجللد يف مثل هذه احلالة. وهذا أمٌريريد معنى العقوبة والتأديب، وإنَّ
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 جدير باملالحظة. 

أما الباحث السوري الدكتور حممد أبو اخلري فقد ذهب إىل القول بعدم ضرورة 

رات احلضارية اجلديدة، وقال يف معرض نقده لنظرية معنى الضرب بسبب املتغيِّ تغيري

كبري بني النشوز واالختالفات  الدكتور عبد احلميد أمحد أبو سليمان: هناك فرٌق

فإن اخلالفات  ا من ناحية احلّلومن حيث احللول. فأّم ،من حيث املاهية ،الزوجية

ما بطرق وأساليب أخرى، من بالضرب، وإنَّ الزوجية ـ كما يذهب األكثر ـ ال ُتحّل

قبيل: التعليم والنصيحة واملشورة أو احلكم القضائي إذا بلغ األمر إىل االختالف 

أما بشأن النشوز على ما  ؛ح القرآن الكريم بذلك(واالنفصال من الطرفني )كما صرَّ

 عته عن قصٍدأو هتك عرضه ومس ،عن التقصري وتضييع مال الزوج مّر بيانه فهو عبارٌة

 ،ه آخر احللولوإصرار، ويف مثل هذه احلالة يكون الضرب واحدًا من احللول، ولكّن

هلا. وقال الدكتور حممد أبو اخلري يف بيان الفرق بني الضرب واجللد: إن بني ال أوَّ

من الضرب(، واجللد أشّد من الضرب،  )فاجللد نوٌع ًاوخصوص ًاالضرب واجللد عموم

أن القرآن الكريم قد ذكر معنى التأديب والعقوبة  َدْي، َبخاّص رٍبعن ض فهو عبارٌة

، اجلسدية والنفسية بقصد العقوبة والتأديب بلفظ الضرب، ال بلفظ اجللد املخصوص

مبعنى أن القرآن الكريم عندما يستعمل كلمة الضرب فإنه يعين أن يكون التأديب 

 . (83)الذي يعين الضرب الشديد ،دون اجللد

ع وجود احتمال صّحة أفهام اآلخرين بشأن كلمة الضرب، من قبيل: م ولكْن

املالطفة، واالفرتاق وغريهما، ال نروم أن نتعاطى مع املسألة من خالل التأويل، أو أن 

 خذ من هذا النوع من التفاسري مبنًى لكالمنا واستنتاجاتنا. نتَّ

 

وتأخذ الكثري من  ،ةشاّق بة والسقيمة عمليٌةم الثقافية املرتسَِّيإن إصالح الِق

الوقت، وال ميكن أن تقوم على الشعارات وممارسة الضغوط، بل جيب أن تقوم على 

ل رّدة ما قيل من أن الضرب يف صدر اإلسالم كان ميثِّ تدرجيية مدروسة. وإّن ٍةآلّي

األكرم  شزات من النساء، وما قام به النيّبالفعل األوىل اليت يقوم بها الرجال جتاه النا

 ،وبتلك الشروط واملواصفات ،من تبديل ما عليه العرف، وجعل الضرب آخر اخليارات
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ل يف واقع األمر معاجلة ح بذلك، ميثِّدون أن يصرِّ ،حبيث يبطله على املستوى العملي

من احملتوى  ب الظاهر، مع تفريغهاَسمن خالل اإلبقاء عليها حَب ،حكيمة للمشكلة

ل منهجًا دبلوماسيًا لرفع الضيم يف الباطن. وقد كان هذا األسلوب يف تلك املرحلة ميثِّ

ي إىل تداعيات اجتماعية ال طاقة للناس بها يف تلك والظلم عن املرأة، دون أن يؤدِّ

األزمنة. كما اشتملت هذه اآلية يف الوقت نفسه على بيان مسائل حقوقية وأخالقية 

ووضع الضوابط  ،وبالتوازي مع هذه األساليب واحللول ،ًا. فمن ناحيٍةبارزة أيض

جاهدًا إىل  د اندفاعة الرجال يف انتهاك حقوق النساء، يسعى النيبُّوالكوابح اليت تقيِّ

من خالل  ،مشكلة عدم املساواة املرأة، والعمل على حلِّ رفع القوانني اجملحفة حبّق

ل بإيضاحه رة. وهذا ما سيتكفََّقَتْحلة املرأة البدوية امُلتغيري األفكار، والقيام برفع منز

 : التاليةالبحث التفصيلي حول املوضوعات 

 ـ نزول سورة الكوثر الذي رفع من شأن املرأة ومكانتها. 1

على  ،والرجل واملرأة ،ىثمن الذكر واألن ـ توجيه اخلطاب القرآني إىل كل2ٍّ

 السواء. 

ي موذجية والفريدة للغاية، حبيث ميكن التأسِّـ معاملة النيب لنسائه الن3

 واالقتداء بها يف التعامل مع النساء. 

عات الدينية يف التجمُّ للمرأة بأن يكون هلا حضوٌر |األكرم ـ مساح النيّب4

 بالرجل.  أسوًة ؛العامة

 

ال كي يقال: إن هذا البحث  ؛حوزوي وعلمي وحقوقي د حبٍثإن هذا ليس جمرَّ

هذا البحث  ما يتعلق باملرأة. وبطبيعة احلال فإّن من املشاكل القائمة يف عقدًة حيّل

دة، وليس من الالزم أن تبحث يف مجيع شؤون املرأة، ولكنها حمدَّ إىل مسألٍة ناظٌر

 : ـ على سبيل املثالـ ى بهذا املقدار تشتمل على نتائج ومثار واقعية هاّمة، ومن بينها حّت

 ،املرأة ة أشكال الظلم واحليف حبقِّاملصادقة على معاهدة رفع كاّف ْتـ مت1َّ

م، يف اجلمعية العمومية ملنظمة األمم املتحدة. وقد وقعت 1979/ ديسمرب /  18بتاريخ: 

م 2003ى عام دولة أخرى. وحّت 86دولة، ليلتحق بها بعد ذلك  196على هذه املعاهدة 
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 17دولة من  14 :املعاهدة، ومن هذه الدول دولة إسالمية بهذه 27التحق ما يقرب من 

دولة عربية. وعلى الرغم من  21دول من  8دولة آسيوية، و 12دول من  5دولة أفريقية، و

انضمام دول إسالمية، من قبيل: اجلزائر وبنغالدش ومصر وأندونيسيا والعراق 

ى حّتو ،وجامايكا واألردن والكويت وليبيا وسنغافورة وتايلند وتونس وفنزويال

مشروط ال تزال اجلمهورية اإلسالمية  ، إىل هذه املعاهدة بشكٍل(84)واليمنالسعودية 

يقول: ليست هناك أّي مصلحة يف  ْناإليرانية ترفض االنضمام إليها، وهناك َم

من املشاكل اليت تعاني منها  نه لن حيّل أّي مشكلٍةإاالنضمام إىل هذه املعاهدة؛ إذ 

. ويبدو أن من أسباب ذلك هو (85)من املشاكل هلنَّ ك إىل مزيٍدي ذلنساؤنا، بل قد يؤدِّ

فهم اآلية بالشكل  ظاهر هذه اآلية واآليات املماثلة يف القرآن الكريم. يف حني لو متَّ

ني إىل هذه املعاهدة. الصحيح لكان على البلدان اإلسالمية أن تكون أول املنضمِّ

من خالل تقديم فهم جديد  ،سان مبرونٍةولذلك علينا أن نتعامل مع معايري حقوق اإلن

 ومنطقي للمفاهيم والتعاليم الدينية. 

والفقه  ،ـ إن من مشاكلنا ظاهرة القتل يف الفراش. فطبقًا للقوانني اإليرانية2

خذ مصدرًا لتشريع القوانني واألحكام القضائية، لو وجد الزوج رجاًل الراهن الذي يتَّ

يف شناعة اخليانة  كَّتلهما، وال قصاص عليه. ال َشزوجته جاز له ق (86)ًا يطأأجنبّي

يف  ُتْحغ القتل. وقد شَره ال يسوِّأّن من املرأة أو الرجل، إاّل ْتسواء صدَر ،اجلنسية

ألن  يف قصاص النفس، وهو أيضًا قابٌل القتل إاّل ْزِجالقرآن مل ُي أّن «حيات حّق»كتاب 

وآية لتسويغ القتل  بنى فال يوجد دليٌليكون مع وقف التنفيذ. فلو كان القرآن هو امل

من القرآن على جواز القتل على  كما ال يوجد دليٌل .بوصفه عقوبة على سائر املوارد

للقرآن، وآية الضرب  اخليانة اجلنسية، بل احلكم بالقتل يف مثل هذه احلالة خمالٌف

ملرّبح، والذي ة بهذا املورد )اخليانة الزوجية( ال تفيد أكثر من الضرب غري ااخلاّص

 ميكن الصفح عنه أيضًا. 

ر ضمن مساعدتها على إصالح رؤية شطر من اجملتمع املتأثِّ ،ـ إن هذه األحباث3

ي إىل لفت انتباه اجلهاز التشريعي إىل هذا الفهم بالتعاليم الدينية اخلاطئة، تؤدِّ

 املختلف أيضًا. 

بت التجارب أن الضرب تث ؟ًاـ وأما بشأن العامل املعاصر فهل األمر كذلك حّق4
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رة وغري والعقوبة اجلسدية ال تزال هي السائدة إىل اليوم يف اجملتمعات املتحضِّ

ل العنف رة يف اآلية. وقد حتوَّومات واملراحل املذكى من دون تلك املقّدرة، حّتاملتحضِّ

 ،ألجل مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها ؛عاملية، ومّت ضّد املرأة إىل معضلٍة

ة أنواع العنف والظلم ضّد املرأة. وطبقًا لتقرير منظمة صادقة على معاهدة رفع كاّفامل

ي إىل حاالت وفيات وإعاقة جسدية بالنسبة إىل العنف األسري يؤّد العفو الدولية فإّن

أكثر من  سنة، بشكٍل 44إىل  16ما بني  النساء األوروبيات الالتي ترتاوح أعمارهنَّ

ب بها أمراض السرطان وحوادث السري. كما ة اليت تتسبَّحاالت الوفيات واإلعاق

% 15، وإن ات إىل العنف اجلسدي من قبل أزواجهنَّ% من األمريكّي35% إىل 30يتعّرض 

عشر حاالت  ثالثة من كّل للضرب يف أثناء فرتة احلمل، وإّن َنْضيتعرَّ % منهن20َّإىل 

 رجال اآلخرين. أو سائر ال ،وفاة يكون فيها قاتل املرأة هو زوجها

ش اجلنسي أثناء عشرة إىل التحرُّ ض سبع فتيات من كّلويف إجنلرتا تتعرَّ

إيران  :مثل ،املرأة[ يف اجملتمعات األخرى . كما أن نسبة العنف ]ضّد(87)عملهنَّ

 . (88)ًاجّد مرتفعٌة ،وأفغانستان

اكم إن الذين يعملون يف احملاماة يعلمون أن من أبرز املسائل الشائعة يف احمل

اليت تعاجل آالف امللفات يف خصوص موضوع العنف األسري، هي طرح  ،اإليرانية

مسألة النشوز، حيث يعمد الكثري من الرجال إىل استخدام هذه الورقة لالحتيال على 

لتربير العنف والضرب الذي مارسوه  ؛من حماميهم ورمبا يكون ذلك بتلقنٍي ،القانون

من خالل  يف الغرب أيضًا، ولكْن لظاهرة سائدًةزوجاتهم. كما جند هذه ا حبقِّ

ليحوزوا احلكم  ؛ق الزوجةُلأو سوء ُخ ،استبدال مصطلح النشوز باخليانة الزوجية

املرأة جذورًا يف التعاليم  لصاحلهم. وأنا بطيعة احلال ال أرى لظاهرة العنف ضدَّ

من تغيري اآلراء،  دَّلذلك ال ُبوأّنه أخالقي وثقايف،  الدينية، بل إنها تعود إىل ضعٍف

ومستمسكًا لتربير العنف  خذ ذريعًةاألحكام أو الفهم الديين اخلاطئ ُيتَّ ولكّن

لنثبت أن للنشوز  ؛األسري، من هنا جيب قطع مجيع مصادر هذه الذرائع والتربيرات

 دة ودقيقة. تعريفًا وضوابط وشرائط واضحة وحمدَّ

ى قتل وحّت ،ن النساء من خالل العنفـ تتّم اليوم مواجهة هذا العمل الصادر ع5

كما  .واليت ينعدم فيها عنصر األخالق ،فةالنساء على يد الرجال يف اجملتمعات املتخلِّ
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رًا من خالل الطالق، كما هو احلال بالنسبة إىل يعاجل األمر يف أكثر البلدان حتضُّ

صية وعدم وإن نشوز املرأة ـ سواء أكان مبعنى املع ،النظام احلقوقي يف الغرب

ا يف النظام احلقوقي الطالق. وأّم التمكني أو ارتكاب الفاحشة ـ مينح الزوج حّق

وضرورة  ،التأكيد على قيمة املرأة ية كبرية، فيتّمحيث حتظى األسرة بأهمِّ ،للقرآن

لآلفات الروحية والنفسية واالجتماعية الناشئة عن  احلفاظ عليها من السقوط فريسًة

عى القانون القرآني ما أمكنه إىل عدم وصول األمر إىل الطالق. من هنا يس .الطالق

 مأثورة عن النيّب الضرب من القبح والشناعة حبيث ورد يف روايٍة ومع ذلك فإّن

أن األمر لو دار بني الضرب مبعناه املتعارف )دون املعنى الفقهي( وبني  |األكرم

 . (89)حالطالق كان الطالق هو املرجَّ

 

إن ظاهرة العنف األسري ال تقتصر على العنف الذي ميارسه الرجال ضّد 

من العنف الذي متارسه النساء  حيث جند هناك حاالٍت ،النساء، بل قد تنعكس اآلية

 النساء أكثر من عنف النساء ضدَّ الرجال. غاية ما هنالك أن عنف الرجال ضدَّ ضدَّ

ة اجلسدية للرجال بالقياس إىل ضعف يعيًا إذا أخذنا القوَّوهذا األمر يبدو طب. الرجال

أقوى جسديًا من  عاّم ولو كانت النساء بشكٍل .بنية النساء الغالب بنظر االعتبار

عًا َبالرجال َت الرجال لشهدنا األمر معكوسًا، حيث ستكثر ظاهرة عنف النساء ضدَّ

 واقتصادية وثقافية. اجتماعية  ظاهر العنف األسري مسألٌة لذلك. إذن فإّن

لفهم آية  ر الذي كان قائمًا بوصفه نتيجًةويف الوقت نفسه ـ وبسبب التصوُّ

ق القرآن بني الضرب ـ كان هذا اإلشكال مطروحًا على الدوام، حيث يقال: ملاذا يفرِّ

مبعنى أن النشوز إذا كان من جانب الرجل جند فيه دعوة  ،نشوز الرجل ونشوز املرأة

رآن إىل الصلح، بينما عندما يتّم احلديث عن نشوز املرأة يتّم تسويغ صرحية من الق

 من اخليارات؟!  الضرب والعقوبة اجلسدية بوصفها واحدًة

ِلَها َبْع ِمْن امَرَأٌة َخاَفْت َوِإْن﴿قة بنشوز الرجل قوله تعاىل: فقد ورد يف اآلية املتعلِّ

 ِضَرْتٌر َوُأْحُح َخْيَوالصُّْل ًاحَنُهَما ُصْلِلَحا َبْيُيْص َما َأْنِهَفاَل ُجَناَح َعَلْي ًاَراضِإْع َأْو ًاُنُشوز

 . (128)النساء:  ﴾ًاَكاَن ِبَما َتعَمُلوَن َخِبري َوَتتَُّقوا َفِإنَّ اهلَلِسُنوا ُتْح ُفُس الشُّحَّ َوِإْناأَلْن
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 :توجد هنا عّدة مالحظات

ئًا من املرض إذا كان النشوز من جانب الرجل، وكان عدم متكينه ناش

يف أن الصفح واملدارة والصلح من جهة املرأة هو األفضل  كَّال َشفواألسباب الطبيعية، 

وأما إذا كان ناشئًا عن اخليانة فيصل األمر إىل االختالف. وإذا ؛ يف مثل هذه احلالة

إرجاع احلالة إىل  قاق(، فيتّمكان النشوز من الطرفني، وهو الذي يصطلح عليه بـ )الشِّ

 قوّية لصاحل املرأة.  حملاكم، وسيكون دعامًةا

ِلَها َأْه ِمْن ِلِه َوَحَكمًاَأْه ِمْن ًاَعُثوا َحَكمُتم ِشَقاَق َبيِنِهَما َفاْبِخْف َوِإْن﴿قال تعاىل: 

 . (35)النساء:  ﴾ًاَخِبري ًاَنُهَما ِإنَّ اهلَل َكاَن َعِليم َبْياهلُل ُيَوفِّْق ًااَلحُيِريَدا ِإْص ِإْن

أننا نعرض  ك الكثري من املسائل احلقوقية واألخالقية يف هذه اآلية، إاّلهنا

 .عنها خمافة اخلروج واالبتعاد عن موضوع حبثنا

لو فرضنا أن تلك اآلية اليت تبني معاجلة لألمر عرب ثالث مراحل ال تقتصر على 

ة أو من نشوز النساء فقط، وقيل بأن هذه املراحل جتري فيما لو كان النشوز من املرأ

 .من سورة النساء 34العمل على طبق ما ورد يف اآلية  الرجل، فيتّم

وننظر إىل األمور بواقعية، فما الذي  ،ما من العوامل العاطفية لو خنرج إىل حدٍّ

ًا مساويًا للرجل واملرأة، ب الظاهر ـ حّقَسمثل هذه اآلية ترصد ـ حَب سيحدث؟ إّن

 ،فقدان توازن القوى املرأة؛ إذ يف ظّل العنف ضدَّها يف احلقيقة تأذن مبمارسة ولكنَّ

حيث ال تكون لدى املرأة قّوة عضلية وجسدية، لو صدر األمر هلا ـ على غرار الرجل ـ و

، ويف الوقت نفسه يصدر اإلذن للرجل بضرب باالمتعاض والضرب لكانت مغلوبًة

منا  يقول: إن لكلٍّسيغدو بإمكان الرجل أن يستعمل هذا األمر ملصلحته بأن ف ،املرأة

ا أمكنه االستفادة من مّن ، وأيًٌّا متساويًا، وعليه فاملنافسة بيننا ستكون شريفًةحّق

 !ه على حنو أفضل كان هو الفائزحقِّ

اليت يبدو  ،من سورة النساء )يف خصوص نشوز الرجال( 35ا يف اآلية وأّم

املرأة. واليوم  العنف ضدَّظاهرها ملصلحة الرجل، يتّم يف احلقيقة نفي اإلذن مبمارسة 

املرأة أكثر  وسندًا للمرأة، ومع ذلك فإن حاالت العنف ضدَّ مّت اعتبار احملكمة دعامًة

اًل من احملكمة، ما هي الكارثة َدَب ،عطي األمر إىل الرجل واملرأةفلو ُأ .من أن حتصى

 ؟!اليت ستحّل باجملتمع
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انني الصارمة يف محاية املرأة، على الرغم من تشريع القو ،يف اجملتمعات النامية

للمرأة  واسع؛ إذ عندما يعطى احلّق النساء ال يزال منتشرًا على نطاٍق جند العنف ضدَّ

من  باملواجهة يكون للرجال اليد الطوىل يف هذه املواجهة، وستخرج النساء خاسراٍت

م اجملتمع ساحة املعركة. وأما يف النظام احلقوقي مورد البحث فإننا نفتح اجملال أما

واليوم فإن املظهر الكامل . ليحولوا دون العنف ضّد املرأة ؛رين من أفرادهواخليِّ

يكمن يف إرجاع املشاكل بني الزوجني  ،وطريق ضمان املقصود ،رين يف اجملتمعللخيِّ

 .ة وعادلةة مستقّلقضائّي صاحلة وسلطٍة إىل حمكمٍة

عمد القرآن إىل إحالة يف العصر الذي كان يشهد غيابًا للنظام القضائي 

حيث قامت الدولة  ،ويف القرون الالحقة .ل الطرفنياملتخاصمني على هيئة حتكيم متثِّ

ما منذ العصر مبا يف ذلك ركن النظام القضائي، وال سيَّ ،املتكاملة األركان

إدخال  احلديث يف النصوص الفقهية عن حاكم الشرع. إّن الصفوي فما بعد، متَّ

 قوّية للمرأة يف مواجهة نشوز الرجل.  دعامًة دَُّعالتحكيم ُيمسألة احلكمية و

ه إذا كان النشوز مبعنى ارتكاب ى اآلن هو أّنإن اإلشكال الذي مّت طرحه حّت

الفاحشة فلماذا عندما يكون مرتكب النشوز والفحشاء هو الرجل ال تعطى املرأة 

ر إىل املسألة من زاوية سيادة النظ يف إبداء االستياء وضرب الرجل الناشز، ويتّم احلقَّ

أنه بااللتفات إىل  َدْيَب ؟!املرأة، حيث يكتفى بإيثار الصلح فقط الرجل وحماباته ضدَّ

كيف يكون احلال بالنسبة  :آخر، وهو هنا إشكاٌل ُدِرما قلناه بشأن آية الضرب َي

 إىل عقوبة ارتكاب الفاحشة؟ 

ذاتي، وال ميكن  بشرّي سمه حقٌّإدارة وملكية الفرد على ج حّق يف احلقيقة إّن

من املرأة والرجل ال ميتلكان بعضهما  إن كالًّأخرى:  ى بالزواج. وبعبارٍةإلغاؤه حّت

د الفرد بأن ال يضع منهما وملكيته جلسمه، ويتعهَّ كلٍّ حتديد حّق بالزواج، وإمنا يتّم

لزواج يتّم إبرامه ميثاق ا وإّن .خر غري الزوج القانونيآ ف شخٍصهذه امللكية حتت تصرُّ

على أساس املوّدة والرمحة، ولو عمل أحدهما على خالف ميثاق عقد الزوجية يتّم فسخ 

كما يف تعبري  ،، أو على املوّدةهذا العقد. إن أساس احلياة الزوجية يقوم على احلّب

نه وم ؛فمنه املسموح ؛ق على نوعنيْشّب والِعواألقرب إىل الواقعية. إن احُل القرآن األدّق

ويتجاوز املساحة املسموح بها من قبل اجملتمع.  ،ّب أحيانًااملمنوع أيضًا، وقد يطغى احُل
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ل والوصال، ْصهو حصيلة الفراق، وينتهي بالوصال، أما املوّدة فهي حصية الَو بَّإن احُل

ة أساسًا يف عقد الزواج، وجيب أن وتزدهر وتنمو يف أحضان الوصال. ولذلك تعترب املوّد

 داراة من الطرفني. تكون امل

من  حرمة إيذاء كلٍّ»عنوان: ب هناك يف بعض املوسوعات واملصادر الروائية باٌب

. لو صدر النشوز عن املرأة أو الرجل، ومّتت خيانة (90)«الزوج والزوجة أحدهما اآلخر

وإذا  .ة من طريق استخدام العنف والضربميثاق الزوجية، ال ميكن إعادة احلّب واملوّد

باإلمكان إجياد املوّدة بأّي حال من األحوال، ومل ميكن مواصلة احلياة من  مل يكن

على جواز قتل الزوج أو الزوجة. إن  طريق العنف والتباغض، ال يكون هناك من دليٍل

واحد هو الطالق اخللعي،  الطالق من طرٍف عطي فيها للمرأة حّقمن املوارد اليت ُأ

جيب اخللع إذا قالت »الشيخ الطوسي يف النهاية:  الذي حيدث يف مثل هذه املوارد. قال

، ي ال أطيع لك أمرًا، وال أقيم لك حّدًا، وال أغتسل لك من جنابٍةاملرأة لزوجها: إّن

قين. فمتى مسع منها هذا القول، أو علم من مل تطلِّ تكرهه إْن ْنفراشك َم وألوطئنَّ

: ْل، ومل يُق(91)«ب عليه خلعهامل تنطق به ـ وج من ذلك ـ وإْن حاهلا عصيانه يف شيٍء

 جيب عليه ضربها أو قتلها. 

املوّدة »ث القرآن عن حيث حتدَّ األخرى هي الطالق، ولكْن إذن فطريقة احلّل

ه يريد من الرجل أن يعمل ـ قبل أن يبادر إىل الطالق ـ على استخدام فإّن «والرمحة

إلعادة املرأة إىل  ؛رّبحوالضرب غري امل ،وإبداء االمتعاض واالستياء ،أسلوب الوعظ

املوّدة  من سورة النساء هو أسلوُب 34احلياة الزوجية. وإن األسلوب املطروح يف اآلية 

والرمحة، مبعنى أن الرجل بعفوه وصفحه عن املرأة يسعى إىل احلفاظ على كيان 

 35اآلية  دعوة املرأة يف ْتأخرى. ويف املقابل متَّ الطالق يف آياٍت إقرار حّق ومتَّ .األسرة

 وسلوك طريق املصاحلة.  ،من سورة النساء إىل العفو عن الزوج

 ؟: وكيف يكون األمر بشأن عقوبة الرجمقالقد ُي

إذ من  ؛بة على حبثناباملناسبة فإن هذا األمر بدوره من الثمار األخرى املرتتِّو

م الذي ق التنازل والعفو عن الرجالنتائج اليت حنصل عليها من آية الضرب هو حتقُّ

دة والصعبة إلثبات ؛ إذ أثبتنا هناك الطرق املعقَّ«احلياة حّق»أوردنا يف فصل من كتابنا 

 ،ق، وبالتالي إذا مّت إثبات الزناق الزنا، حبيث يقول البعض: إنها مستحيلة التحقُّحتقُّ
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باإلقرار واإلصرار على اإلقرار،  رغم كل الصعوبات املاثلة دون إثباته، وال يثبت إاّل

للزوج أن يقوم بتعزير  إاّل ويكون مصداقًا للفاحشة املبّينة واخليانة الزوجية، مل حيّق

 . (92)يكتفى بتقبيح العملف، وليس القتل. وأما يف غري الزوج زوجته مئة جلدٍة

 

د الديين يف د الديين يف أن نقطة انطالقة اجملدِّـ ختتلف رؤييت عن رؤية اجملد1ِّ

دين تكمن يف إعادة تفسري النصوص الدينية، ويكون أسلوبه يف هذا دفاعه عن ال

مني، أما نقطة انطالقي يف هذا البحث فتكمن يف الشأن أقرب إىل أسلوب املتكلِّ

حقوق اإلنسان، ومقارنة املفاهيم والنظريات الدينية حبقوق اإلنسان، ومن خالل رؤية 

 سادس. توفيقية. ومن هنا تأتي حمورية البحث الرابع وال

 وإّن .ـ إن األصل يقوم على فلسفة احلكم، دون ذات احلكم وسياق عباراته2

شأن نزول هذا احلكم والظروف التارخيية واالجتماعية ُيشري إىل أن هذا احلكم إمنا 

ه يف فرتة وإّن .ما كان سائدًا من معاقبة املرأة جسديًا جاء يف احلقيقة لتحجيم أصٍل

الرئيس هو احليلولة دون العنف املعمول والسائد ضّد  بيان هذا احلكم كان اهلدف

 املرأة. 

اآلية يقوم األصل على عدم الضرب؛ ألن احلكم باإلباحة وحصر  ـ طبقًا لنّص3

الضرب على حالة النشوز يعين حتريم الضرب يف غري هذه احلالة، مّما يعين أن األصل 

 على عدم الضرب. 

هذا البحث هو القرآن الكريم فقط، أما  ـ إن األصل واملستند الرئيس لنا يف4

ال غري. وال ننظر إىل الروايات  ،ما نستند إليها إذا كانت توافق القرآنالروايات فإنَّ

ميكن  ،تارخيية واًلُقسة، بل نتعامل معها بوصفها حقائق وُنبوصفها نصوصًا مقدَّ

 نقدها وجرحها وتعديلها. 

تشتمل اآلية على الكثري من املسائل  ،زةـ باإلضافة إىل املسائل احلقوقية البار5

 ة، واليت تناولناها بالبحث يف هذه الدراسة. األخالقية اهلاّم

ث عن نشوز الزوجة، مبعنى املرأة اليت ترتكب الفاحشة ـ إن آية الضرب تتحد6َّ

ى يف الوقت الراهن ـ يف املاضي ـ وحّت َنْضيتعرَّ املبّينة. إن هذا النوع من النساء كنَّ
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ذاته من احلقوق  ة الفرد على جسده يف حدِّملكّي أن حّق َدْيعنف اجلسدي، َبلل

أخرى: إن الزوج والزوجة ال  ى بالزواج. وبعبارٍةاليت ال تبطل حّت ،اإلنسانية الذاتية

منهما يف التصّرف  كلٍّ ميتلكان بعضهما، إمنا الذي حيصل بالزواج هو حمدودية حّق

ن ميثاق إو .زوجة بأن ال تبيح جسدها لغري زوجها القانونيد الويف الزواج تتعهَّ .جبسده

ولو أن  .وهذا األمر هو الذي يضمن بقاءه واستمراره ،الزواج يقوم على املوّدة والرمحة

شخصًا عمل على خالف هذا امليثاق فإن العقد سينفسخ. واآلية تقول: لو نشزت املرأة 

ن تقويض كيان األسرة وخشية م وارتكبت فاحشة مبّينة، وكان هناك خوٌف

مل يكن  شيء على انتهاج سبيل النصيحة، فإْن وانهيارها، وجب العمل قبل كّل

ن يبقى هذا ضمن أالنصح جمديًا يتّم االنتقال إىل إبداء االستياء واالمتعاض، على 

من خارج البيت بهذا االستياء واالمتعاض، على أن ال تتجاوز  إطار البيت، فال يعلم أحٌد

ذلك نفعًا ُيصار إىل عقوبتها  ِدمل ُيْج عراض وإبداء االستياء ثالثة أيام، فإْنمّدة اإل

ترك أثرًا  على جسدها، فإْن أثٍر حبيث ال يرتك أيَّ ،أو بعود سواك بضربها مبنديٍل

وجيب أن  .هذا وجيب أن ال يتجاوز عدد الضربات على العشرة .لزمه القصاص والدية

مبا يف ذلك األوالد الذين يعيشون حتت سقف البيت  ،خرينذلك بعيدًا عن أنظار اآل يتّم

ضاف إىل ذلك أن هذا النوع من العقوبة جيب أن خيلو من شوائب الغضب، وأن أيضًا. ُي

ي. وألن أساس احلياة يقوم دون االنتقام والتشّف ،د اإلصالحيكون الداعي له هو جمرَّ

رتكاب الفاحشة ـ ويف غري ذلك على املوّدة، وإن العقوبة على هذا النحو تنحصر با

للرجل أن يسيء معاملة  ال حيّق ،تكون العقوبة وإساءة التصّرف مع املرأة حمّرمة ـ

 عن معصيته وخمالفة أمره.  ْته وختلَّْتَنزوجته إذا مكَّ

ويف احلقيقة فإن الضرب يف صدر اإلسالم كان هو اخلطوة األوىل اليت يقوم 

األكرم ليجعلها اخلطوة األخرية، ويضع هلا  فجاء النيّب بها الرجل ضّد املرأة الناشزة،

من الناحية العملية. ثّم قال رسول اهلل بشأن  ات والشروط حبيث جيعلها الغيًةمن اآللّي

واستحللتم ، بأمان اهلل أخذمتوهنَّكم ، فإّنالنساء قوا اهلل يفبيان هذه اآلية: اتَّ

فإذا فعلن تكرهونه،  وطئن فرشكم أحدًاأن ال ي ولكم عليهنَّ، بكلمة اهلل فروجهنَّ

ضربًا غري مرّبح، ]ويف الوقت نفسه ال  [ فاضربوهنَّإىل ضربهنَّ ْم]واضطررُتذلك 

 باملعروف.  وكسوتهنَّ عليكم رزقهنَّ وهلنَّ ،تتجاوزوا يف العقوبة عن هذا احلّد[
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من يف تلك املرحلة مل يكن هناك ما هو أفضل من هذه العقوبة على هذا النوع 

ف. أما اليوم فتّم تشريع اخلالف وعدم الطاعة، وكان احلكم فيه مرتوكًا إىل الُعْر

بأن يتّم التخلي عن اللجوء إىل العنف ضّد املرأة اليت ترتكب  واحلّل .قانون الطالق

صاحلة وسلطة قضائية  حتال القضية إىل حمكمٍةوالفاحشة وتنقض ميثاق الزواج، 

ن هناك نظام قضائي عمد القرآن إىل إحالة األمر إىل ة وعادلة. فحيث مل يكمستقّل

حيث مّت بناء السلطة القضائية والنظام  ،التحكيم من الطرفني، ويف القرون التالية

خذ ر مفهوم احلكمية ليتَّالقضائي بوصفه ركنًا من أركان الدولة الرئيسة، تطوَّ

 مًا. شكاًل أكثر رقّيًا وتقدُّ

ع الرجال مبثل هذه الظرفية، فحيث ترتكب ر ال يتمتَّى يف العامل املتطوِّـ حّت7

بالضرب  تصدر عنهم هي االنهيال عليهنَّ ل رّدة فعٍلزوجاتهم فاحشة مبّينة ستكون أّو

املرّبح، دون اللجوء إىل الوعظ أو إبداء االستياء. إن اإلحصائيات تشري إىل ارتفاع نسبة 

يتّم اللجوء إىل الطالق. ويف املقال العنف ضّد املرأة يف الغرب، ويف أحسن احلاالت 

 مماثلة فيما لو صدر عن الزوج نقضًا مليثاق الزواج.  تعكس بعض النساء حاالٍت

ـ إن رؤية هذا البحث عن النشوز هو أنه من األدلة القرآنية القاطعة على نفي 8

 حكم الرجم والقتل يف الفراش، وخمالفة ذلك للقرآن. 

ري الكالم الوارد يف معرض اإلجابة عن الناقدين ـ هناك احتمال أن يتّم تفس9

 وية. إاّلَسآلية الضرب على أنها تأتي يف سياق التربير والفرار من انتقادات احلركة النَّ

وية ومسائلها، َسوبغض النظر عن األحباث اليت أبديتها بشأن موقع احلركة النَّ ،ينأّن

والشروط والضوابط واحلدود الواردة  أوّد التنويه إىل أن الكالم املنقول بشأن القيود

وية وحقوق َسبشأن العقوبة يف النصوص الفقهية تعود إىل ما قبل ظهور احلركة النَّ

 املرأة بقرون. 

: لو أننا قمنا بدراسة هذه اآلية يف إطارها اجلغرايف والزمين جغرافيا البحث

ت هذه اآلية يف فقد نزل !مة على زمانهاسندرك كم كانت هذه اآلية سامية ومتقدِّ

ر إىل َظعلى قيد احلياة، وحيث كان ُيْن الوقت الذي كان الناس يدفنون البنات وهنَّ

لالستمتاع التجاري  د بضاعٍةاملرأة ـ كما هو احلال يف العصر الراهن ـ بوصفها جمرَّ

بوجه ثقافة العصر املناهضة للمرأة آنذاك.  واجلنسي، وبذلك مّت اعتبار هذه اآلية ثورًة
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قيل يف بيان شأن نزول هذه اآلية: إن رجاًل كان يضرب زوجته، فجاء بها أبوها إىل  بل

هلا منه،  بوجوب أن ُيقتّص فحكم النيّب ،رسول اهلل، وشكا إليه ما فعله الزوج بابنته

إن جربيل قد نزل  :إليه بالرجوع، قائاًل وعندما كان الرجل يف الطريق أرسل النيّب

واقع فإن ذلك الرجل كان يضرب زوجته بسبب نشوزها، آخر. ويف ال عليه حبكٍم

بضرب  إن الرجل مل يكن له احلّق :أن اآلية تقول يريد أن يقتّص منه، إاّل وكان النيّب

ما كان عليه أن يسلك املراحل جبميع شروطها وضوابطها بسبب نشوزها، وإنَّ ؛زوجته

بب كان عمر بن اخلطاب م ذكره يف معرض شرحنا لآلية. وهلذا السعلى حنو ما تقدَّ

ا يف املدينة فأصبحت ا رجال قريش قبل اجمليء إىل املدينة أولياء نسائنا، وأّمكّنيقول: 

 . أمر الرجال َنالنساء ميتلْك

أن هذه  ين أرىأّن إاّلمة على عصرها. إن هذه اآلية إمنا كانت متقدِّ :قالقد ُي

إذ كانت  ؛عة عشر قرنًا على نزوهلاأكثر من أرب ى بعد مضّيمة حّتاآلية ال زالت متقدِّ

من أجل احلصول  َنى القرن التاسع عشر والقرن العشرين للميالد جياهْدالنساء حّت

 .على أبسط حقوقهنَّ

إن تأثري هذه اآلية قد انتهى، حيث نعيش اليوم مرحلة احلركة  :قالقد ُي لكْن

 : ين أرىولكنَّ .رة عن هذا العصروية اليت جتعل التعاليم الواردة يف هذه اآلية متأخَِّسالنَّ

عة على قّمة التاريخ. فقد سبق لي أن ذكرت ن هذه اآلية ال تزال مرتبِّأأـ 

ى يف حّت ،املرأة اإلحصاءات اليت تشري إىل ارتفاع نسبة العنف يف العامل املعاصر ضدَّ

 بااللتفات إىل ،رة. يف حني أن اآلية املذكورةاجملتمعات الدميقراطية واملتحضِّ

 تعارض ممارسة العنف ضّد املرأة.  ،التوضيحات املتقّدمة

له اليوم من  ْدُعمن سورة النساء مل َي 34ب ـ على فرض القول بأن حكم اآلية 

ل من أن هذا مع ذلك ال يضّر باعتبار القرآن، وال يقلِّ موضوع يف الوقت الراهن، إاّل

كما هو احلال بالنسبة  .ّد املرأةمن ممارسة العنف ض قروٍن مية على مرِّقيمته التقدُّ

جديدة لن  ات بنظريٍةفلو مّت إبطال هذه النظرّي .إىل نظرية اجلاذبية وسرعة الضوء

هاّمة من مراحل التاريخ.  ينقص ذلك قيمتهما يف إحداث الثورة العلمية للبشر يف مرحلٍة

خلّو  وإّنم اجملتمع يسقط بعض أحكامه عن املوضوعية، غاية ما هنالك أنه مع تقدُّ

ق باألحكام االجتماعية، ما يتعلَّ من املوضوع من األمور اليت حتصل كثريًا يف حكٍم
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 وال دخل هلذه الظاهرة باألصول االعتقادية. 

ذلك فهو فلسفة احلكم، واليت هي عبارة عن  من كّل ا األهّمج ـ أّم

. «قة بني الزوجنيتعزيز املوّدة يف العال»و ؛«إلغاء العنف ضّد املرأة»موضوعني، وهما: 

إىل  ظ ـ ملهمًةْعب ـ واليت هي من وجهة نظري: آية الَوْروبهذا االعتبار تبقى آية الضَّ

 اآلن. 

رين على شأن نزول خني واملفسِّثني واملؤرِّالنظر عن إمجاع كافة احملدِّ وبغّض

ع ثريت على أعتاب اندالمشكلة ُأ اآلية، وإمكان القول: إن هذه اآلية قد نزلت حلّل

د، أو أمكن تأويلها بأن املراد من الضرب فيها ليس هو الضرب املصطلح وما ُححرب ُأ

إىل ذلك، وبااللتفات إىل أصل املنع من الضرب، واملعنى الذي ذكرناه لآلية، 

وبااللتفات إىل احتمال النسخ، وبااللتفات إىل اآليات والروايات األخرى يف باب حرمة 

لة كرامة اإلنسان وما إىل ذلك، فإن اآلية قد نزلت يف الضرب، وبااللتفات إىل أصا

يف العصر الراهن،  كما هو قائٌم ،مل يكن فيه النظام القضائي احلديث عصٍر

حيث ظهر النظام القانوني،  ،واليوم .َبليفردي أو َق على حنٍو وكانت العقوبات تتمُّ

رجيح األصلح، ال يعود ويقوم املعيار واملطلوب للشارع ومالكات ومقاصد القرآن على ت

نزاع  وال مشروعًا، وكّل ،وال مقبواًل ،تنفيذ العقوبة على النشوز من قبل الزوج معقواًل

سواء من قبل املرأة أو الرجل. فاليوم هناك الكثري من  ،جيب إحالته إىل احملاكم

 لقتلهنَّ ؛أو ينتظرن تنفيذ حكم اإلعدام حبقهنَّ ،النساء الالتي يقبعن يف السجون

واالختالف أو سوء  والشّك بسبب سوء الظّن ؛، أو الرجال الذين قتلوا زوجاتهمأزواجهنَّ

ق بقتل أحد وإن ثلث حاالت القتل يف إيران تتعلَّ. ة األخرىالنوايا والدوافع واألدّل

. يف حني كان بإمكانهم حّل مشاكلهم من خالل الرجوع (93)الزوجني شريك حياته

ائية. إن من أسباب انتشار العنف األسري عدم جدوائية إىل احملاكم واملراجع القض

ء يف اإلجراءات ومسار حسم امللفات وإحقاق احلقوق، ْطر والُبالنظام القضائي، والتأخُّ

ط يف متاهات القضاء لون عدم التورُّوكذلك ضعف القوانني اليت جتعل األفراد يفضِّ

 ية. ِنفة وامُلْضِلامُلْك

 

ش، حيث كنت يف مكتب الدكتور هـ.1392ر متوز من عام يف منتصف شه
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وقع بصري على  ،قني البارزين يف حقل العلوم الدينية ـيت ـ وهو من احملقِّعلي رعيَّ

حيث وجدت شبهًا  ،وقد لفت انتباهي عنوانه بلمح البصر .كان على طاولته كتاٍب

ب صفحاته. كان بدأت أقلِّو ،ه بسرعٍةفتناولُت ،«آية الضرب»يب عجيبًا بينه وبني كتيِّ

فه الشيخ صفاء أمحد اخلطيب. وكان عدد صفحاته ، ملؤلِّ«واضربوهنَّ»اسم الكتاب 

صفحة، وكان  75قريبًا من عدد صفحات كتابي، حيث بلغ عدد صفحات كتابي 

دًا فقد بدا حيث كان كتاب اخلطيب جملَّ صفحة، ولكْن 96عدد صفحات كتابه 

يت أن يعريني الكتاب. وبعد بضعة أيام الدكتور رعيَّ ُتْومن كتابي. رَج أكرب بكثرٍي

ي بقراءته يف أوقات فراغي، وحيث كان مكتوبًا باللغة العربية فقد أخذ مّن بدأُت

عدم مواصلة  ُتْر، فقر55َّى وصلت يف قراءتي إىل الصفحة رقم بعض الوقت، حّت

ء التقليدية حول آية د تكرار لتلك اآلراألنه كان إىل تلك الصفحة جمرَّ ؛القراءة

ر النشوز خبروج املرأة عن طاعة زوجها، وعدم متكينه من الضرب، واليت تفسِّ

وأعقل منها،  ضعيف وعاطفي، بينما الرجل قويٌّ االستمتاع اجلنسي، وأن املرأة كائٌن

بالقوامة منها؛ فوجدته لذلك ال ينطوي على غري االجرتار  وأن هذا هو الذي جيعله أحّق

ألنال  ؛إىل فراشي العشرين من شهر متوز، ذهبُت يفويف عصر يوم اخلميس واخلطأ. 

بتوريقه  ُتعلى السرير، وأخْذ ًىقسطًا من الراحة، فتناولت الكتاب الذي كان ملق

االستغراق يف النوم على ذلك يساعدني  علَّل ؛واصلت قراءته من حيث وصلت عابثًا، ثّم

شبيه بالرأي الذي أذهب  بوجود رأٍي 60فحة رقم يف الص ين فوجئُتأثناء قراءته، ولكنَّ

يف رأيي إىل اآليات، بينما كان مستنده   قد استندُتينمع فارق أّن ،إليه بشأن النشوز

واألمر اآلخر أنه رأى يف مرحلة الوعظ  ؛باإلضافة إىل تفسريه اخلاص ،واحدة روايًة

أيضًا آل األمر إىل مل ينفع الضرب  واهلجران والضرب ثالثة مراحل للنشوز، فإْن

الطالق. وقد بدا لي هذا التوارد يف اخلواطر عجيبًا. فعلى الرغم من االختالف بني 

أن جوهر اآلراء كان متشابهًا. وقد سبق لي أن  البحثني والدراستني أسلوبًا ولغة، إاّل

د وقـ  شهـ.1392/ من العام  10/  26ها بتاريخ: ُتألقْي هذه النظرية يف حماضرٍة ذكرُت

، ـ إىل هذه النظرية قبل أن أطرحها يف تلك احملاضرة ُتْلسبق لي بطبيعة احلال أن توصَّ

هـ(، أي 1432م )املوافق لعام 2011وبعد بضعة أشهر رأيت كتابًا يعود تارخيه إىل عام 

 يف بريوت، عن دار العلوم.  ،عن سنتني قبل ما يقّل
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رين وايات وآراء املفسِّ: إن الذي يبدو من الرهو أمحد اخلطيبصفاء كالم 

 والفقهاء أن هناك معنيني للنشوز، وهما: 

، أي مبعنى أن تكون الزوجة يف ر النشوز باملعنى اخلاّص: هو أن نفسِّلاألّو

 طاعة الزوج، وال تدخل فراشها شخصًا آخر، وأن ال خترج من البيت دون إذنه. 

 ،معصية املرأة لزوجها، أي عموم ر النشوز باملعنى العاّم: هو أن نفسِّالثاني

 .للتأديب ًةا تكون معه مستحّقحبيث يشمل مجيع أنواع العصيان من قبل املرأة مّم

ودعوة القرآن إىل طّي ثالثة مراحل، وهي:  ،بااللتفات إىل الروايات الواردةو

اًل، ويبدو فق عليه أّوآخر مغاير للمعنى املتَّ الوعظ واهلجران والضرب، نذهب إىل معنًى

 رين. فق عليه من قبل الفقهاء واملفسِّوليس هو املتَّ ،هو املراد من اآلية ،ثالثًامعنى 

: روى احلسن بن شعبة يف كتابه ـ حتف العقول النشوز طبقًا لرواية حتف العقول

، ولكم ًاها الناس، إن لنسائكم عليكم حّقأيُّ»تقول:  |عن رسول اهلل  ـ روايًة

تكرهونه  أحدًا َنفرشكم، وال يدخْل أحدًا َنال يوطْئأن  حقكم عليهنَّ .ًاحّق عليهنَّ

اهلل قد أذن لكم أن  فإّن َنفعْل ، فإْنبفاحشٍة ال يأتنَين بإذنكم، وأ بيوتكم إاّل

كم َنوأطْع َنغري مربح، فإذا انتهْي ضربًا يف املضاجع وتضربوهنَّ وتهجروهنَّ تعضلوهنَّ

 . (94)«وكسوتهنَّ فعليكم رزقهنَّ

 : التاليعرب الرتتيب  الزوج يتّم رواية يبدو أن انتهاك حقِّطبقًا هلذه ال

هتك احلجاب وسرت البيت، حيث تنتهك مسعة األسرة،  يف املرحلة األوىل: يتّم

عًا على الدوام، وتطلق ضحكات ، وترتك باب البيت مشرَّوتظهر الزوجة حاسرًة

بيت يف متناول بالسامع والرائي إىل أن نساء هذا ال حبيث يذهب الظّن ،جملجلة

 . يد المٍس َنْعال يدَف هنَّاجلميع، وأّن

 ،الزوج: أن تسمح املرأة للفاسقات والعاهرات واملرحلة الثانية لنقض حّق

أو الذين يكتسبون اجلرأة على انتهاك  ،ني والصعاليكوالرجال الفاجرين واملنحّط

ذي مل يسمح هلم دون أن يعبأوا بصاحب البيت ال ،ر دخوهلمبسبب تكرُّ ؛حرمة البيت

 بدخول بيته. 

ارتكاب الفاحشة  يه :واملرحلة الثالثة لنقض حق الزوج، وهي املرحلة األخطر

 وممارسة الزنا، وحتويل البيت إىل ماخور للدعارة.  ،من قبل الزوجة
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الزوج عليه أن مينعها من خالل إبداء االعرتاض واالستياء  ويف النقض األول حلّق

انتقلت إىل املرحلة الثانية ينتقل أسلوب الردع من  فإْن؛ به الزوجةوعدم الرضا مبا تقوم 

ِد ذلك نفعًا أيضًا، وانتقل األمر بالزوجة إىل مل ُيْج قبل الزوج إىل اإلعراض، فإْن

ذلك ال يبقى أمام  مل ينفع كّل فإْن؛ ب غري املرّبحْراملرحلة الثالثة، صار إىل خيار الضَّ

 يق باملؤمن مواصلة العيش مع الزانية. الرجل غري الطالق؛ إذ ال يل

يف حّجة الوداع ـ واليت  كما أن رواية الرتمذي وابن ماجة بشأن كالم النيّب

ل فيها وبعدم ارتكاب الفاحشة املبينة، واليت يق يستوصي فيه بالنساء خريًا، ويأمرهنَّ

ضربًا غري  نَّيف املضاجع، واضربوه واهجروهنَّ ،ذلك فاعضلوهنَّ َنفعْل بعد ذلك: فإْن

برواية حتف العقول، باستثناء أنها  سبياًل ـ شبيهٌة كم فال تبغوا عليهنََّنأطْع مرّبح، فإْن

 حتصر الفاحشة خبصوص الفاحشة املبينة. 

 يف اآلية أنهنَّ «حافظات للغيب»يف تفسريه: إن معنى  يوقال العالمة املدرس

  .(95)أزواجهنَّمن ممارسة الزنا يف غياب  على أنفسهنَّ َنحيافْظ
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http://www.youtube.com/watch?v=QaKchsjp4y1 

http://www.youtube.com/watch?v=hZxPmIwo4DQ 
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http://www.saaid. net/Doat/naif/4.htm  
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http://www.onislam.net/arabic/madarik/society-women/128416-feminism.html 

 

http://www.hawzah.net/fa/articaleview/65736 

 
(87) http://vista.ir/article/306115 

 

  



 

 

 

 

 يين يف العامل العربيف الدالتطرُّ

 تفسريية يف الفكر واملنهج واملآل مقاربٌة

 

 

ف الديين )اإلسالمي( حديَث الساعة، والشغَل الشاغل لكل طرُّبات موضوُع الت

ر والسياسي. ف واملفكِّعية، من اإلنسان العادي إىل املثقَّاملواقع والفواعل االجتما

وحيظى هذا  ندوٌة فكرية أو جلسٌة سياسية أو منتدى أو ملتقى إاّل ُتعَقدوتكاد ال 

يقاربه من  املستوى السياسي واإلعالمي، لتجد الكّليف ز الرئيسي فيها املوضوع باحليِّ

 واستنتاجات حوله.  ل عنه، وخيلص إىل رؤىزاوية، ويهجس به، وحيّل

اجلدة  وحنن هنا ـ يف دراستنا هذه ـ رمبا لن نضيف مقاربة حتليلية جديدة كّل

ما، على  ر إرادة احملاولة لتقديم وجهة نظٍرحول هذه القضية احليوية، لكننا نزعم توفُّ

وذلك بعد  ،وصف العالج الذي نراه مناسبًا صعيد التشخيص السليم للمرض، ومن ثّم

ها وتصاعدها يف تربة وبنيان جمتمعاتنا العربية الوقوف أمام أسباب منّوأن حناول 

حيث كان لطبيعة الظروف االجتماعية  ،اإلسالمية اليوم )على وجه اخلصوص(

دة اليت عاشتها وتعيشها جمتمعاتنا وشعوبنا العربية )من واالقتصادية الصعبة واملعقَّ

ر ْوطوية ديكتاتورية مشولية( الدَّفشل تنموي، وعقم سياسي ناتج عن هيمنة نظم سل

ها ـ برغم طول إقامتها اليت ميكن عدُّ ،ضيةَراألكرب يف نشأة واندفاع هذه الظاهرة امَل

ة، اليت ما إن ترتفع شبه طارئة، مرهونة بشروطها وظروفها اخلاّص نسبيًا عندنا ـ حالًة
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منحاق، لتعود األمور إىل ضية باالحنالل والذوبان والتالشي واالَرستبدأ تلك الظاهرة امَل

ع بني البشر: ِدْبق وامُلطبيعتها البشرية على مستوى احلوار والتعارف والتفاعل اخلاّل

 . (13)احلجرات:  ﴾َوَجَعلَناُكم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا﴿

بدين أو طائفة أو  ف طابعه النمطي اهليكلي اخلاّصوبطبيعة احلال ليس للتطرُّ

)لدى أتباعه والقائلني به( حالة رفض لآلخر املختلف فكرًا وانتماًء مذهب، بل هو 

ة والعنف بهدف التأثري والتحوير استعمال القّو يصل حدَّ رفض ،وقناعات سلوكية

مقبولة لدى أتباع الفكر أخرى مكروهة إىل  والنقل اإلجباري لآلخر من حاٍل

 ف.املتطرِّ

أليديولوجيا أو حت، وهو ال يضرب اف ليس له أيضًا طابعه الديين البوالتطرُّ

فكر بشري، دينيًا  بعينه، بل ميكن أن يضرب أّي خاّص ٍرالفكر الديين كفك

كان أم علمانيًا وضعيًا. فكثري من احلركات اليسارية القومية واملاركسية العربية 

الدموية،  «املشروعية الثورية»و «االنقالبي»وغري العربية سبق هلا أن آمنت بالفكر 

بغرض الوصول إىل نعيم السلطة والبقاء فيها،  ؛خت مبدأ استعمال أدوات العنفرسَّو

والدفاع عنها بال هوادة، بل وما يزال بعضها على قناعاته )االنقالبية الثورجية( السابقة 

ى اآلن، بالرغم من النتائج الكارثية واملآسي الطويلة وتدمري اجملتمعات، وقتل حّت

 .بهدف تأبيد امللك والسلطان والصوجلان ؛احلجر والشجر والبشر

ف الفكري، وطول مراحل عصور االحنطاط ظروف التخلُّهيمنة  ْتلقد أدَّ

رت بغداد كحاضرة للعلم ة، بعدما دّمعلينا يف تاريخ هذه األّم ْتاالجتماعي اليت مرَّ

ليد باع والتقست تقاليد االّتق املسلمون، وتكرَّوالثقافة اإلسالمية سابقًا، وتفّر

منافذ وممكنات الفعل والبناء والتطوير،  األعمى، وُألغي دور العقل كأحد أهّم

ت إىل تكديس ومراكمة ها أدَّوبالتالي ُأقفلت أبواب االجتهاد وسبل التجديد، كّل

ى وصلنا إىل حالة فقدان الوزن حّت ،فوق أخرى طبقًة ،ف تارخييًاطبقات التخلُّ

حالة التناقض بني جمتمعه، ليعيش )هذا الفرد(  التارخيي، واختالل حركة الفرد يف

تعديل( وبني  ر وال خيالطها أّيثقافة دينية )مؤمن بها، ومهيمنة عليه، وثابتة مل تتغيَّ

له أسئلته وإشكاالته ل )ر ويتبدَّة من السريورة، يتطوَّمستمّر واقع خارجي هو يف حالٍة

من دون احلصول على إجابات  ،الدائمة( رغمًا عن قناعات واعتقادات )هذا الفرد(
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 تفَّري ـ يف حال تودينية واضحة وحامسة على تلك األسئلة ـ اإلشكالية، ومبا ال يلّب

جابات ـ باحلاجات اجلوهرية واألساسية ملعتنقي الدين، لتكون النتيجة: بعض اإل

فقدان القدرة لدى هذا الفرد املسلم على العمل والفعل والتأثري، وبلوغ حالة الشلل 

والعجز عن احلضور يف زمانه ومكانه، والبقاء )الغريزي( ضمن قوقعته وعامله الذاتي 

سة( بالتغيريات اخلارجية اهلائلة احلجم الذي خياف أن تنتهك حرماته )املقدَّ ،اخلاّص

 والتأثري واالندفاع. 

 ضّيْرلت ثقافات دينية تقليدية موازية )للثقافة الدينية الرمسية امَلوهكذا تشكَّ

ة، رافضة للواقع اخلارجي ثقافة ثابتة مرتاّص ،ها من قبل السلطات وحكام الزمان(نع

 تكفريي، فكرًا أم شخصًا.  سه يف طروحاتها كعدوٍّل، تكرِّاملتبدِّ

يف( ـ من خالل ووصلت األمور إىل ذروتها ـ على هذا الصعيد )التكفريي التطرُّ

والدموية الواسعة( السلطاُت الرمسية بعت )سبَله القمعية الضغط غري احملتمل الذي اّت

فني من خمتلف االنتماءات التكفريية العربية واإلسالمية، األمر الذي دفع باملتطرِّ

ك باملنهج د والرفض، والتمسُّمن التشدُّ وشيعة وغريهم( إىل مزيٍد ًةاإلسالمية )سنَّ

ها ها وغلوِّباحنرافال َشكَّ اليت  ،ةف، واالنغالق على أفكارهم اخلاّصاملتطرِّ

بعيدًا عن  ،االجتماعي واحلياتي، أو سعيهم للهروب إىل املنايف أو العمل حتت األرض

وتعشق الفكر الشهيد والعقائد  العلنية والكشف واإلظهار. والناس عندنا حتّب

 الشهيدة. 

األفرقاء  بني كّل «احلوار باليت هي أحسن»ولألسف مل يعتمد أسلوب 

لت العنف( اعرتفت وتوسَّ ،لسلطات )اليت استأثرت بالسلطةفال ا .)شخوصًا ومجاعات(

وقبلت حماورتهم، وال  ،لة فكر ونهج اإلسالم السياسي(َمباإلسالميني )من َح

يف مراجعاتها العقالنية النقدية للرتاث النقلي  ْتة مَضسات الدينية الرمسّياملؤسَّ

احلها، وجتذير عالقاتها ها هو استمرار مصما كان يهّم لُّوالفقهي والكالمي، بل ُج

 مع السلطات الرمسية احلاكمة. 

ث عن العنف الرمسي العربي، ونعطي رموزه )الرمسيني( السهم وعندما نتحدَّ

فهم وعنفهم ر لإلسالميني تطرُّاألكرب يف رصيد املسؤوليات، فهذا ال يعين أننا نربِّ

مالبساتها  الظاهرة بكّلنا حناول شرح ومقاربة املرفوض واملدان بطبيعة احلال، ولكنَّ
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ظاهرة  صل مبسؤولية الطغيان واالستبداد عن منّوة اجلانب املتَّخاّصووتعقيداتها، 

، واستثمارها ف، وتوسيع منافذها من قبل خنب ورموز احلكم العربي املستبّدالتطرُّ

وتكريس هذا الزمن السياسي االستبدادي  ،ملصاحلهم السياسية يف البقاء واالستئثار

 بي املزمن )املدعوم من القوى الدولية الكربى منذ عقود زمنية طويلة(. العر

سات الدولة ن العنف املرتكب تارخييًا من قبل مؤسَّإبل وأكثر من ذلك، حيث 

 التحديثية العربية )دولة القبيلة والغنيمة(، مبختلف أجهزتها اإلكراهية املعروفة، حبّق

ة واألمان والفعل بذور اخلري واحملّب لتعقيم كّل ناسها وجمتمعاتها وأبنائها كان كافيًا

جعل من هذا اإلنسان العربي  وأنا أقول بأنه عنٌف .واإلنتاج لدى إنساننا العربي املسلم

نفسه  دائم حبّق «فمشروع تطرُّ»ألصوات غريه، بل جعله  «رجع الصدى»د جمّر

 سات بلده. وجمتمعه ودولته ومؤسَّ

حيان ـ نتيجة شعوره قد تدفع املرء يف كثري من األإن الظروف اخلارجية الصعبة 

قد  ،فة وعنيفةبالظلم والتمييز واحلرمان ـ إىل اللجوء ألساليب ومناهج عمل متطرِّ

تربتنا الفكرية  نتيجة حشره يف الزاوية. ولكن باإلطار العاّم؛ تكون خياره األخري

بذور  لنمّو ئمًا وداعمًاالثقايف مبجمله كان مناخا مال يوالتارخيية وجمالنا احلضار

 ب الديين. ف والتعصُّالعنف، وهليمنة العنف والتطرُّ

آخر ألزمة  ف الديين كوجٍهمطلقًا ألزمتنا الراهنة )أزمة التطرُّ وأما اليوم ال حّل

أهم  بعيدًا عن أحّد ،ٍةف بقّوواليت يستحضر فيها عنصر التطرُّ ،االستبداد السياسي(

 .ياسيوهو اجلانب الس، مسبباتها

 أقول: ال حّل من دون النظر والعمل على مسلكني اثنني: 

، وهي أزمة احلكم : عالج أزمة الدولة العربية املستعصية على احلّللاألّو

وذلك من خالل العمل على إقامة الدولة املدنية العربية،  ،بةالسياسي، واملواطنة املغيَّ

 دل واملساواة.دولة القانون والع دولة املواطنة واحلكم الصاحل،

 ،: االستمرار يف إعمال حركة النقد يف خمتلف قضايا التجديد الديينالثاني

ومساءلة الرتاث عقليًا، بهدف ربط الدين بالواقع ربطًا واقعيًا، ال ينزل فيه الدين إىل 

وال معنى، مبا يتناسب مع  مستنقعات السياسة، وال يرتفع إىل فضائه الغييب بال هدٍف

الديين ذاته يف محاية النفس والذات واحلياة العاقلة الفاعلة  النّص «تمقاصد وغايا»
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جدلية »على مستوى الغايات والقيم واملبادئ، حبيث تكون عملية التجديد عبارة عن 

 . «لواقعإىل ا ، ونزواًل من النّصوالواقع، صعودًا من الواقع إىل النّص مستمرة بني النّص

تغلني على قضايا النقد والتجديد الديين ـ فني مشوحنن ـ من موقعنا كمثقَّ

ر الدعوة إىل عقلنة التفكري الديين، وتطوير اخلطاب الثقايف سنبقى ندعو ونكرِّ

الت الزمكانية )الزمان ات والتحوُّرات واملستجّدالتارخيي اإلسالمي مبا يتناسب والتطوُّ

، طاملا أن فكريًا موضوعيًاعليه عقاًل وعلمًا وت ـ يف نظري ـ مقدوٌر وهذا أمٌر. واملكان(

لدى الكثريين، ـ ال َشكَّ وـ  مات والبديهيات العقلية قائمٌة، واملقّدالعقل موجوٌد

 باع دائمًا وأبدًا. ىل باالّتْونسانية هي اأَلواملصلحة اإل

 

ف )الديين(، فكرًة طرُّة إىل تسليط الضوء على مفهوم التتهدف هذه الدراس

ذاتيًا  ،دةبة ذات أبعاد متعدِّمركَّ نه ظاهرٌةإاًل متبعًا، من حيث ومنهجًا وسبي

ية الدينية، وإعادة ّصكيك عراها الفكرّية ودعائمها النوموضوعيًا، وحماولة تف

خصوصًا يف العقدين األخريين(  ،ث نافر وطارئ )برغم طول إقامتهَدموضعتها كَح

املعرفة اإلسالمية األصيلة،  على ميادين عاملنا العربي واإلسالمي، وعلى ساحات

تستلزم  ،ضية عارضة )ال جوهرية(َرد حالة َمف( جمّرواعتبارها )ظاهرة التطرُّ

التشخيص الدقيق والعالج الرتبوي والعقلي الصحيح، بعدما فتكت بالعقل اإلسالمي، 

ت وأحالته إىل اهلامش الوجودي، واالستقالة من مواقع اإلنتاج احلضاري، وأضرَّ

نها أصابت اإلنسان إة، أي ة ومقاصدها اإلنسانية العاّمجملتمع والناس واألّممبصاحل ا

 ، وجودًا ودورًا ومكانًة. املسلم يف مقتٍل

ف كما سنحاول يف هذه الدراسة أيضًا الرتكيز على أصل ومنشأ التطرُّ

ف إىل الديين، والتدقيق يف بعض األفكار الشائعة واملتداولة حول أسباب نسبة التطرُّ

، مبا يعنيه هذا «قاّر»وكمبدأ ذاتي  ،لدين اإلسالمي كبنية روحية ومفاهيميةا

التدقيق النقدي من ضرورة وضع الفكر املنتسب إليه )الفكر اإلسالمي يف خمتلف 

سة، وعقائده اإلميانية، وفتاوى رجاالته التكفريية طروحاته ومفاهيمه ونصوصه املؤّس

ى سمَّة بعد أن وصل ما ُيخاّصواملعرفية،  وغريها( على مشرحة التفكيك واملساءلة
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ة )على ف الديين )اإلسالمي( ـ يف اآلونة األخرية ـ إىل ذروته الكارثية العملّيبالتطرُّ

ة، وارتكاب مات اإلنسانّيمن حيث استباحة احملرَّ ،طريقة الصعود إىل اهلاوية(

مري اجملتمعات اآلمنة، ، وتدباحلّق م اهلل إاّلالفظائع الدموية، وقتل النفس اليت حرَّ

 وتقهقر املدنية احلديثة. 

ف السائد واملهيمن على مناخاتنا العربية واإٍلسالمية هو واخلطورة يف هذا التطرُّ

هو اإلسالم،  سة، أي حتت راية ديٍنمقدَّ وبشعاراٍت ،دينية ٍةس على خلفّيماَرأنه بات ُي

حثيث لتطبيق الشريعة وإقامة  ف من سعٍيما نالحظه لدى أتباع فكر ونهج التطرُّ يف

يًا عن ظروف خمتلفة كّل يف ظّل (دولة اخلالفةـ )ى بسّماحلدود الشرعية، وبناء ما ُي

ف ر تناقضات تارخيية وعقائدية هائلة، مبا يعين أن التطرُّاألزمان السابقة، وتفجُّ

، خطرية سبق أن عاشها الفكر اإلسالمي باألمس الديين يف أيامنا هذه يعكس أزمًة

ما )أصاب( ويصيب  ، بل جاء نتيجة خلٍلف مل ينطلق من فراٍغوآية ذلك أّن نشوء التطرُّ

 منظومة القيم واملبادئ اليت حتكم العالقة اإلنسانية يف بعض وجوهها. 

وخاصة املتلبس بالغطاء  ،ف الديينلقد ازدادت مفاعيل وإرهاصات التطرُّ

، وصعود جنم «ثورات الربيعية العربيةال»ي بــمِّاإلسالمي، بعد اندالع موجة ما ُس

اإلسالميني من )أتباع التيار السياسي اإلسالمي التقليدي املعروف(، وفوزهم يف كثري 

م ظاهرة من تلك االنتخابات، واعتبارهم احلضن الدافئ لرتبية وتنشئة وتضخُّ

 فة اليت سلكت مسلك العنف واإلرهاب األعمى، فتّماحلركات الدينية املتطرِّ

هة ا هي مشوَّتغالل هذه الصور القامتة لتشويه مسعة وصورة هذا الدين أكثر مّماس

ف الدييّن )اإٍلسالمي( حديث الساعة أصاًل. وهكذا أصبحت فكرة وثقافة التطرُّ

 إىل مارٍد ،ودولة( ن ينتمون إىل اإلسالم )كديٍنممَّ ،اليوم، وحتّول رموز هذه الثقافة

 سواء.   وغريهم على حدٍّكبري أو شبح مفزع خييف املسلمني

اته التارخيية( املزمن يف عاته وأدبّيإن نقد هذا اخلطاب الفكري )مبختلف تنوُّ

ثباته ومجوده، ومساءلته راهنًا، هو األمر احليوي األكثر إحلاحًا )يف سياق العمل على 

و يف ة مع بقائه ثابتًا كما هخاّصوقضايا التجديد الديين واحلداثة الدينية العقلية(، 

د، رغم بعض التعديالت الظاهرية حلظة تشكُّله األوىل، ورفضه االنفتاح والتجدُّ

إىل ال شيء عمليًا، ليبقى  ْتها انتَهعليه تارخييًا، ولكنَّ ْتالسطحية البسيطة اليت طرَأ
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رات الزمان )اخلطاب الفكري التقليدي( غري قادر ـ بالتالي ـ على مواكبة احلياة وتطوُّ

 ة على غريه. الستجابة حلاجات املؤمنني به، واستمرار تداعياته السلبّيواملكان، وا

ز يف أولوياته ونقاشاته وحتليالته على موضوع رئيس أن يرتكَّال ُبدَّ وهذا النقد 

، ومفاعيلها السلوكية اخلارجية، حول عالقة الدين باإلرهاب، وقدرته «اهلوية»هو 

فه( وانسجامه اإلجيابي املنتج مع لمه )تكيُّته لإلصالح، وتأقد، وقابلّيعلى التجدُّ

 احلياة املعاصرة. 

يف كون هذه  ق إرادة الفعل التجديدي هنا تكمن بال شكٍّوالصعوبة يف حتقُّ

كونها إفرازًا من إفرازات  ؛هة ومضطربة وعنيفة يف عاملنا الراهنينّية مشوَّاهلوّية الد

يات، واليت يأتي يدات واألزمات والتحدِّالواقع العربي واإلسالمي القائم املليء بالتعق

ف )والعنف واإلرهاب( بني صفوف ي ثقافة التطرُّي انتشار وتفّشعلى رأسها حتدِّ

حديث معاكس  ضة( وبني واقٍعقدمية )دافعة وحمرِّ ٍةقة بني هوّياألجيال الصاعدة املمّز

 ومناقض ورافض هلا يف بنيتها األوىل. 

ة اهلوّية. وما وإشكالّي «فالتطرُّ»بني مسألة  على هذا األساس ال ميكن الفصل

إذ حتّولت من هوّية مبدعة  ؛وسريورة يف طبيعة اهلوّية ذاتها ٌلالتطّرف يف حقيقته إاّل حتوُّ

مغلقة قاتلة جتلب الدمار واخلراب  تبحث عن سبل احلياة املنتجة والفاعلة إىل هوّيٍة

. (1)ن هلا أيضًا أن تقتل وبال رمحةأصحابها، وآية ذلك أّن اهلوّية ميك حيثما حلَّ

ينتج عن بعض اهلوّيات فكر دموّي وخطاب إقصائّي وعنف رهيب،  نفكيف إذ

هم اهلوّية، ولكن كيف تستحيل اهلوّية جمااًل ى من َووالنزاعات الوحشية قد تتغذَّ

وإبداع إىل ثقافة موت  ف؟! وكيف حتّولت الثقافة اإلسالمية من ثقافة حياٍةللتطرُّ

فني من بلورة خالصات معرفية حقيقية حديثة ن كمثقَّوملاذا مل نتمكَّ ؟!(2)اءوشق

الديين حول القيم الفردية وحقوق اإلنسان  وليس نظرية فقط، تنطلق من النّص ،عملية

ى وملاذا فشلنا حّت ؟!والدميقراطية وحكم الشعب واملواطنة الصاحلة والدولة املدنية

خ قيم االعتدال والوسطية والتسوية، ع وترسِّاءة تنتج وتوسِّاليوم يف تقديم رؤية دينية بّن

باته يف مواجهة خمتلف مناذج ومعاني سق مع شروط العصر ومتطلَّر، وتتَّحتاكي التطوُّ

ى اللحظة على العباد، واليت ساهمت هي ذاتها ووجهات نظر الفقه التقليدي املهيمنة حّت

قت أكثر فأكثر عت وعمَّد، ووسَّف والتشدُّفة، والتطرُّيف بذر أفكار القداسة املزيَّ
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 ياإلسالم يأوحد( نظم احلكم العرب آليات العنف والقمع اليت التزمت بها )كخياٍر

 الديكتاتورية املعروفة؟! 

 

بل هي عالقة بناء وتراكم وتفاعل جدلي بني الفكر  ،ٍغال تأتي الثقافة من فرا 

لتفاعالت العملية والواقع، بني املعرفة والعمل والفاعلية )اإلرادة( البشرية. إنها مثرة ا

يف سعيهم للتمكني الوجودي، بناًء  ،أفرادًا ومجاعات ،قة بني الناساملتبادلة اخلاّل

 وتطورًا. 

على حممل الرتبية اليت تنمو بها  «لثقافةا»ويف أيامنا احلالية ُتحمل كلمة 

أساليب الفكر والعمل مبا يالئم الزمان واملكان، وهذا ما نطلق عليه التحديد العام 

هلا فيمكن متابعته ـ يف وعينا املعاصر ـ من خالل  . أما التحديد اخلاّص«الثقافة»لفظ ل

ر فيه، ونعتقده، ما نفكِّ ب الذي يشتمل على كّلكونها )أي الثقافة( ذلك املركَّ

من قيم ومبادئ وفنون وأخالق وقوانني  ،ونقوم بعمله، ونلتزمه يف حركة احلياة

دة. وجند ذلك من العادات واألعراف اليت يكتسبها عة ومتعدِّوتقاليد وطقوس متنوِّ

 ما.  اإلنسان باعتباره عضوًا يف جمتمٍع

ق عند اإلنسان يف اّللة تارخيية للقلق املبدع واخلمن هنا تكون الثقافُة حمّص

التارخيي، وتعقيدات الوجود الراهن اليت  «امُلعاش»دات وإلزامات ب على حمّدالتغلُّ

ر حياة والبناء لتطوُّ ،وأمناط جديدة للعمل ق أشكاٍلاه، ويصادفها يف حياته، وَخْلتتحّد

 ر من أفكار ومبادئ وطروحاتالفرد واجلماعة، جتمع بني ما هو ثابت وما هو متغيِّ

 تأسيسية. 

بعضها فكري  ؛بة من عناصروبهذا التوصيف تكون الثقافة ـ كظاهرة مركَّ

اليت هي شكل من أشكال تنظيم  ،وبعضها مادي ـ أساس احلضارة ؛وسلوكي

رة يف أعماق أرواح الناس، ألنها )الثقافة( متجذِّ ؛احلياة البشرية وتوأمها واملالزمة هلا

واستمرارية من احلضارة نفسها، ومن معامل أكثر دميومة  الطبيعي أن تكون ومن

احلياة العملية، ومراكز األنظمة االجتماعية، ومنط سلوك وتعامل اإلنسان مع 
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 .د( احلضارة، وتعطيها روحها العامة الكليةل )وجتسِّ)الثقافة( متثِّ اآلخرين، باعتبار

لقرون  ستمّرت ،فكم من املظاهر، واملعامل، واخلصائص الثقافية، واألمناط الفكرية

ة، وأفرادها الذين ة وروح األّمعديدة ـ بعد اضمحالل احلضارة وزواهلا ـ يف داخل ذهنّي

  ؟!ما تلك احلضارة كانت لديهم يف يوٍم

 ر عنها، وتنسجم معه يف كّلثقايف يعبِّ جديدة بوجٍه حضارٍة ز كّلتتميَّ نإذ

ضارة تبقى معاملها الثقافية ـ عات أفرادها. وعندما تزول أو تتالشى تلك احلمظاهر وتنوُّ

 ًة يف نفوس وأرواح أبنائها. ومن هنا يقع التناقض احلاّداملتوافقة أو املنسجمة معها ـ حّي

 تها( التقليدية اليت حافظت عليها من جهٍةمن هوّي يف داخل األمة بني ثقافتها )وهي جزٌء

تها اجلديدة املنسجمة باتها ومعطياتها وثقافاوبني احلضارة اجلديدة املسيطرة مبتطّل

 . أخرى معها من جهٍة

بهذا املعنى تأتي الثقافة لتكون ممارسة نظرية وعملية، فكرية واجتماعية 

وال هي  ،طالٍقإفال هي إجيابية ب .وسياسية، وهي حتتمل الصفتني اإلجيابية أو السلبية

لوك طريق النقد ا يستوجب سلب واإلجياب. مّمسلبية بإطالق، وفقًا للداللة القيمية للسَّ

لكشف عيوبها وتظهري نقائصها اخلفية.  ؛اء لبنى وقواعد تلك الثقافة السلبيةالبّن

ثقافتنا الدينية  :ت على اجملتمعات البشرية ـ ومنهامن الثقافات اليت مرَّ ثقافٍة فكلُّ

ها م اإلجيابية اإلنسانية، مبعنى أن اإلجيابي فيَيمن الِق على كثرٍي ْتالتارخيية ـ انطَو

ية واملساواة رِّكاحُل ،م املدنية العقالنية اإلنسانيةَيفهناك الِق؛ كان يتداخل مع السليب

كالعنصرية والغطرسة  ،ةة املنحّطم السلبّيَيوهناك أيضًا الِق؛ والعدالة والكرامة

 ف وغريها. ب والكراهية والتطرُّوالتعصُّ
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 ف، تطرُّفًا، فهو ُمتطرِّف، واملفعول ُمتطرَّف، للمتعدِّي. تطرََّف، َيتطرَّ

 َرَأى ِخَصامًا ِفي الشَّاِرِع َفَتَطرََّف َجاِنبًا: ِابَتَعَد ِإَلى الطََّرِف، أي: اجَلاِنِب اآلَخِر. 

 امَلاِشَيُة َجَواِنَب امَلرَعى: َصاَرت ِبَأطَراِفِه.  َتَطرََّفِت
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 الشَّمُس: َدَنت ِإَلى الُغُروِب.  َتَطرََّفِت

 احَلِديَث: َعدَُّه َطِريفًا.  َتَطرََّف

 َيَتَطرَُّف ِفي َأفَكاِره: َيَتَجاَوُز َحدَّ االعِتَداِل َواحُلُدوِد امَلعُقوَلِة، أي ُيَباِلُغ ِفيَها. 

 منه: تنحَّى.  َتَطرََّف

 الشيء: َأَخَذ من َأطراِفِه.  َتَطرََّف

 

 وهو مصدر تطرُّف. 

 ف إىل الشمال: االبتعاد. التطرُّ

 ها إىل الغروب. فت الشمس: ُدنوُّتطرَّ

 من الغلّو ف هو ذهاب الشيء إىل احلدود النهائية. وفكريًا هو نوٌعطرُّن التإأي 

من  تمٌعأو املغاالة السياسية أو الدينية أو املذهبية جملموعة أفكار وقيم يعتقد بها جم

حماواًل التبشري بها، والدعوة  ،سة ومطلقة احلقيقةاجملتمعات البشرية، ويعتربها مقدَّ

 رًا على غريه. ْسإليها، وحماولة فرضها َق

شيء منتهاه، ومعناه: الوقوف يف الطرف،  : طرف كّل(4)وورد يف لسان العرب

اخلروج عن »ف: التطرُّين هذا املعنى اللغوي يعخالل ط واالعتدال. ومن وهو يقابل التوسُّ

 . «الوسطية واالعتدال حدِّ

 

كاشفة عن واقع ذاتي فردي وموضوعي جمتمعي، تطلق على  ف صفٌةالتطرُّ 

ل جمتمع أو سلوكية الفرد أو اجلماعة عندما يذهب ـ هذا الفرد الذي هو نواة تشكُّ

عيًا القبض ق بقناعاته ومبادئه اإلميانية، مدَّما يتعلَّ يف يةات عملية حدِّة ـ إىل خيارأّم

 ليس هلا أّي ،سة مطلقة ما )دينية كانت هذه احلقيقة أم سياسية(مقدَّ على حقيقٍة

ة يف بلداننا يف حالتها الطبيعية قاعدة جمتمعية أو حاضنة شعبية جمتمعية عاّم

 املنسجمة واملتوازنة. 

ة بفئة أو قومية أو طائفة، بل هو أو حالة خاّص يقتصر على موقٍع ف الوالتطرُّ
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ق األيديولوجيات االصطفائية املغلقة )سياسية أو َسينتمي إىل َنخطاب فكري 

ر بأدبياتها الفكرية، وجترب غريها على االلتحاق اليت تتأطَّ ،اجتماعية أو اقتصادية(

ة هدف السلطة خاّصوول إىل األهداف )للوص ى العنف وسيلًةبها واالستتباع هلا، وتتبّن

املراحل  ل اجلميع يف كّلَبمارس من ِقمورس وُي وهو عنٌف ،غاية الغايات عندها(

أم أحزابًا سواء أكان هذا اجلميع أفرادًا أم  ،املعاصر الوقتالتارخيية البشرية ويف 

ب مآربه ورغباته ومصاحله َسحَب كلٌّ ،مجاعات وقوميات وحضاراتأم تيارات 

 ومطامعه. 

لكونه يرتبط  ؛ف البشريف الديين أبشع وأسوأ أنواع التطرُّيبقى التطرُّ لكْن

تفسريه وتأويله من خالل أقوال وآراء الشيوخ ورجاالت الدين  س الديين الذي يتّمباملقدَّ

 من خالله استخدام وآراء العلماء وفقهاء عصور التدهور واالحنطاط، والذي يتّم

السوق  «بازارات»خل( يف ، إاملساواة ،العدل ،ادئ الدين )احلّق)واستغالل( قيم ومب

ياسية، أي العمل على استثماره سياسيًا يف صراعات املصاحل اجلزئية الفئوية، الس

 بها املنطقة العربية اإلسالمية.  وتضج رادات اليت تعّجوكسر اإل

 ية اليت يتّمف على كثري من الرؤى واملقوالت واملفاهيم الفكريقوم التطرُّ نإذ

ل مبجموعها ما استدعاء معظمها من املخزونات التفكريية التارخيية الرتاثية، لتشكِّ

الفرد امللتزم دينيًا أو  يز وتزرع يف وعترتكَّ اليت «فثقافة التطرُّ»يه خبطاب أو نسمِّ

لتضبط حركته  ؛(املصنوعة مسبقًاأيديولوجيًا )كالشرحية اإللكرتونية املوجَّهة 

( واستقالليته يه )احليوقنس، نازعًة منه «الشرعية»والعامة على إيقاعاتها اخلاصة 

مستلب اإلرادة، قاباًل لتنفيذ  ،د عنصر منفعل )ال فاعل(وإرادته، وجاعلًة منه جمرَّ

 ؛كما تريد( نها متنهجه وتقولبه )وتسبكه كالفلز اخلامإخياراتها وقراراتها، أي 

رافضٍة للحياة، وزاهدة بالدنيا زهدًا  ،ةحاّدسلوكية  تدفعه باجتاه خياراٍتلكي 

من غري  ،لباقي الناس وناظرٍة ،نفي والرفض واإلقصاءة اليقوم على ثالثّي ،سلبيًا

من هدايتهم وإخضاعهم ال ُبدَّ األتباع واملريدين والتابعني، نظرًة دونية غري سوية، وأنه 

 خضوع الصاغرين. 

اجلماعات واألفراد واحلقوق الفردية والقيم  هذه الثقافة املنفعلة العدائية )جتاه 

 ،والتشريعات الدينية التارخيية ىوالقائمة على كثري من النصوص والفتاو ،الفكرية(
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ر ف، وال ميكن لتلك الثقافة أن تتفجَّيشعل هليب العنصر املتطرِّ ْنليست هي فقط َم

وعوامل مساعدة ورافعة  بة،خارجية مؤهَّ طبيعية لظروٍف كنتيجٍة إاّل يف الواقع العاّم

 س ذاته. املؤسِّ «فالتطرُّ»لفكر 

وسلوك عملي  ،ةف )مبا هو موقف فكري، وشعور نفسي عالي احلّدإن التطرُّ

واالعتداد بالذات،  س على الغلّووجودي مؤّس ف وجمحف( هو أيضًا فعٌلاندفاعي متعّس

طالق، وإقصاء املخالف، عاء امتالك احلقيقة )الدينية أو غري الدينية( على جهة اإلواّد

ف( من هذا املنظور خروٌج عن الطبيعة )التطرُّ والتمكني لألنا بدياًل من اآلخر. إّن

والتعايش املشرتك، وحماولٌة  ،االعتيادية، واملألوف الروحي والعملي )املعروف(

دة أو منط عيش معني مات السلم االجتماعي، وفرض مواقف حمدَّلتقويض مقوِّ

ب متعصِّ نفسية لشخٍص وضع بنيٌةمف تتويف جذر هذا التطرُّ. موع)منطي( على اجمل

ب ويبدو من املفيد فهم ظاهرة التعصُّ. سم شخصيته بالعدوانوتتَّ، مييل دومًا إىل العنف

نفسية فردية ومجاعية، فالثقافات املأزومة تنتج نفسيات مصدومة وغري سوية.  من زاويٍة

يتناقض مع العقل وخياراته الكربى،  ،طبيعيغري  والتعّصب كأزمة ذاتية هي وضٌع

ويبدو أّن  .ف والغلّوي بالضرورة إىل التطرُّألّنه يؤدِّ ؛بولذلك كّل الثقافات تنتقد التعصُّ

ض العقلي، فاملريض ببعض االضطرابات العقلية قد َرب وامَلهناك عالقة بني التعصُّ

، ومن السهل أن َرٌضب َملتعصَُّرضي، فايّب كتربير لسلوكه امَلينمو لديه اجتاه تعصُّ

 . (5)يديولوجيات العنيفة اليت تنزع إىل الكراهية والقتليقع صاحبه بني براثن األ

ف وطبيعة تربيته أبلغ اآلثار على قناعته وسلوكه، بأن لنفسية املتطرِّال َشكَّ و

ن ف الذي أنتجته بيئة الضغط والقسر والظلم واحلرمان هو إنساحيث جند أن املتطرِّ

آفاق لإلصالح أو التغيري أو تسوية  م يائس حمبط ـ يف عمقه النفسي ـ من أّيحمطَّ

ك على حنو عصابي يف حركته القائم، وهلذا تراه يتحرَّ احلال أو الوضع الشاّذ

)واملقولبة  «طةاملنمَّ»ة داته اخلاّصماعدا التزاماته وحمدَّ ،شيٍء احلياتية. هو يرفض كلَّ

اإلسالمي  ف والغلّومها من مشايخ التطرُّى ونشأ عليها، أو تعلَّوترّب اليت ُأغلق ،مسبقًا(

، وهي أفكار «التمامية»على أفكاره وقناعاته اخلاصة  قه مغلٌقُفألن ُأ؛ واالجتماعي

وتدقيق وتأمل عقالني، مبقدار ما تكون  ُتج عن ثقافٍة ووعي وبصرية وخربةغالبًا ال َتن

ف وبهذا املعنى يقف املتطرِّ .س والغييبرة باملقدَّمسوَّ بةية معلَّكاللقمة اجلاهزة، نّص
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واألكثر من اجلهل( على طريف نقيض من الوسطي  ،)الذي يكفيه األقّل من العلم

 «رمحاني»ن إنساني وعلم كثري وعقل كبري وتديُّ ٍرالذي حيتاج إىل تفكُّ ،واملعتدل

ألنها تعين دماء  ؛فنيتطرِّوال امل ،فا التقوى فهي ليست يف حسابات التطرُّعميق. أّم

باالعتدال  الناس وأعراضهم وأمواهلم، املوارد األوىل لالحتياط، واليت ال حتفظ إاّل

ال اجتثاث  ،والوعي والرتاحم وكره املعصية، ال كره العاصي من أجل عالج املعاصي

 ولكّن لو حتاورنا معهم، وقد يكونون عصاًة العصاة، الذين قد ال يكونون عصاًة

 . (6)ىل طريق الصوابإهم وار يرّداحل

 

ف االجتماعي، وطبيعة وقضايا الفقر والتخلُّ، تلعب عوامل الثقافة والرتبية

تنهض ، و(7)الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية املزرية لبلداننا وجمتمعاتنا

 .«فالتطرُّ»م فكر وثقافة وسلوكيات ووالدة وتضخُّ يف منّو وحيوي وحاسم مهّم بدوٍر

ساع مساحة اليت تساعد على اّت «املائزة»ية امللموسة كانت من األسباب اجلدِّ وهي وإْن

ووضعية(،  ؛دة )دينيةف والعنف، ومتظهره بأشكال متعدِّرقعة فكر وثقافة التطرُّ

خاّصة، من أهم الدوافع  ة، واجلهل بالّدين بصفٍةعاّم بصفٍة «اجلهل»يظّل  ولكْن

ف واإلرهاب والعنف األعمى يف ي وانتشار ظواهر التطرُّواألسباب الكامنة وراء تفّش

 جمتمعاتنا عمومًا. 

ى يف جمتمعات العامل، يف جمتمعاتنا أو حّت وآخر، سواٌء ونالحظ بني حنٍي

قوية  ٍةجود ضّجوية والسياسية، ة جمتمعات الغرب، ويف خمتلف األوساط الثقافخاّصو

ـ تتصاعد أحيانًا وختبو أخرى ـ حول احلركة اإلسالمية يف طبيعة مضامينها 

ما يثريه البعض ـ يف  الفكرية، وأساليب عملها احلركية، وطروحاتها السياسية، يف

 ف الذي يطبع كّلتلك اجملتمعات واألوساط ـ من أحاديث وحتليالت حول التطرُّ

ف( ال تتوافق يف جمرى احلياة، مع أن هذه الفكرة السلبية )فكرة التطرُّحمتواها يف 

االعتدال املعروف عن اإلسالم يف انفتاحه وتساحمه ومرونته وواقعيته،  العمق مع خّط

ال  وهذا أمٌر .(8)وخسارته جلماهريه يف نهاية املطاف ،وقد يؤّدي إىل ابتعاد الناس عنه

 .دين إىل صفهممومًا، وهم يرغبون بكسب املؤيِّيريده اإلسالميون العقالنيون ع
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ألسلوب الوحيد للصراع، بل الرفق هو األصل، اف هم ال ترى يف العنف والتطرُُّتوغالبيَّ

، ويروون احلديث الشريف: يف مواجهة املشاكل يف اجتاه احلّل ،وهو العنوان الرئيس

ويعتربون أن  ،(9)«ى العنفحيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي عل إن اهلل رفيٌق»

الذي  ،األسلوب العملي الناجح يف إدارة العمل السياسي هو األسلوب احلواري العقالني

َتِوي احَلَسَنُة َواَل َواَل َتْس﴿ :ل األعداء إىل أصدقاء، وذلك من خالل اآلية الشريفةحيوِّ

َوَما  *َنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم َنَك َوَبْيْيَسُن َفِإَذا الَِّذي َبِبالَِّتي ِهَي َأْح َفْعالسَّيَِّئُة اْد

 .(35ـ  34لت: )سورة فصِّ ﴾ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم

مطلقًا أن اإلسالميني )احلركيني بالذات( ال يؤمنون حبركة  وهذا ال يعين

للوصول إىل األهداف والغايات  بق هلم ممارسته كأسلوٍبالعنف، أو أنهم مل يس

طبيعي تفرضه طبيعة احلياة يف صراعاتها  ن أن العنف أسلوٌبْوة بهم، بل يَراخلاّص

أو يسقط  ،ياتها، اليت تلقي عليك بثقلها باملستوى الذي قد يلغي وجودكوحتدِّ

اجملال يف التماسك  أو يثقل حياتك، من دون أن يفسح لك ،يتكأو يصادر حرِّ ،قضيتك

وحماصر يف  ر، أو التوازن لتناقش أو لتحاور، فال يبقى أمامك ـ وأنت حمشوٌرلتفكِّ

مواقعه،  وقائية لرتبك وضعه، ولتهّز أن تقوم بعمليٍة أو حمبوس يف القمقم ـ إاّل ،الزاوية

وتسقط خططه، أو عملية دفاعية حتفظ بها موقعك وموقفك، ومتلك به قرارك. وهذا 

ة الناس الذين ميلكون بعض مواقع القّو ني، بل يؤمن به كّلباإلسالمّي ال خيتّص أمٌر

  .(10)يف احلياة

ف اليت هنا ليس تربيرًا لفكر وثقافة العنف والتطرُّ مناه من حتليٍلطبعًا ما قدَّ 

واقعية للمشاكل  وإمنا هو قراءٌة، مارسها وميارسها اإلسالميون احلركيون

الواسع يف سياق الشعبوي اجلماهريي أمام رموز وأتباع هذا التيار  يات املثارةوالتحدِّ

دة اليت يعيشها حيث الظروف القاسية واملعقَّ ،ممارسته للعمل يف حركة الواقع العاّم

ارات ودول وحماور أخرى، يف مواجهة ظلم هؤالء، مثلما عاشها أو يعيشها غريهم من تّي

مت به من عنٍف واستئصال ، وما قاتاتوريةوالديك طيةالقوى الكربى والنظم التسلُّ

ى كأفراد وخنب هم، كجماعات وتنظيمات، وحّتحبقِّد متعمَّ واستعباد واقصاء

. فما جرى يف بلداننا العربية واإلسالمية من ضغوط ومظامل رينومبشِّ وعلماء ودعاة

ي بّنالناس واجملتمعات كان كافيًا لدفع الناس ـ وقد دفعوا ـ لت وقتل وتدمري حبّق
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 .، وإلشعال عشرات احلروب والصراعات األهلية والطائفية(11)ففكر ونهج التطرُّ

منذ أكثر من  طبيعية للخراب والدمار املستمّر وهو كان نتيجًة ،وهذا ما حدث فعليًا

 سبعة عقود زمنية كارثية على األفراد واجملتمعات واألمة. 

مقصود من قبل اإلدارات السياسية د ومن اإلشارة هنا إىل وجود خلط متعمَّ دَُّب ال

فني ومراكز قرار وتفكري وقوى وحماور كربى( يدور يف فلكها من مثقَّ ْنالغربية )وَم

فية )إذا وحكمها على هذه الظاهرة التطرُّ ،ف وتداوهلايف تعاطيها مع فكرة التطرُّ

ا )إدارات الذي كان للمظامل اليت ارتكبته ،جاز التعبري( يف عاملنا العربي واإلسالمي

ين على شعوبنا وجمتمعاتنا )استعمارًا ووصاية ودعمًا لالستبداد واملستبدِّ الغرب( حبّق

 .صعود تلك الظاهرةو منّومدى عقود طويلة( أبلغ األثر يف 

ة هنا للغاية إىل أن هناك استخدامًا شارة الضرورية واملهّممن اإلال ُبدَّ  :أقول

ف يف األجواء ة، ملصطلح التطرُّيح البّتجائرًا متواصاًل، غري علمي وغري صح

 .والسياسات الراهنة

ت إسرائيل جنوب لبنان، ونشأت املقاومة الوطنية فعلى سبيل املثال: عندما احتلَّ

وواجهت االحتالل الصهيوني،  ،اللبنانية )الحقًا احتكر اإلسالميون العمل املقاوم(

 .ةرهابّيفة وإى تلك احلركات بأنها حركات متطرِّكانت تسمَّ

كت الواليات املتحدة األمريكية يف حتالفها الدولي كذلك األمر عندما حترَّ

جمتمعًا  ،هحبقِّ م، ومارست فعل الغزو واالحتالل والتدمري2003العراق يف العام  ضّد

وطنية ضد  على خلفية هذا العدوان مقاومٌة ْتونشَأ ،عقودًا حنو الوراءودولة، فأعادته 

بل إرهابًا.  ،فًاتطرُّ هاكانت أمريكا )والغرب عمومًا( تعترب االحتالل األمريكي

ف ى عندهم باملتطرِّسّمميارس هذا الفعل التحريري األخالقي الوطين ُي ْنوكان َم

ال وعليه فإن مثة تالعبًا غري منطقي وغري أخالقي باملصطلحات واأللفاظ، . واإلرهابي

 بيعية املنطقية واألخالقية الصحيحة. من إعادة ضبطها ووضعها يف سياقاتها الطُبدَّ 

فهم وعنفهم املرفوض واملدان، ر لإلسالميني تطرُّد أننا ال نربِّطبعًا نعود ونؤكِّ

ّن املشكلة إمالبساتها وتعقيداتها، حيث  نا حناول شرح ومقاربة الظاهرة بكّلولكنَّ

ية السلوكية األكرب يف أفكار وسلوكيات اإلسالميني )السياسيني( من الناحية العمل

، فبقوا منبوذين ومرفوضني من عاّم لوا إىل مشروٍعأن عصرهم مل يقبلهم ليتحوَّ
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ية عقالنية، وال معاجلات اجتماعية واقتصادية حلول جدِّ موا أّياجلميع، ومل يقدِّ

ة من جانب الفريق األقوى الرافض خاّصوحقيقية ضمن برامج عمل واقعية ميدانية، 

اإلسالم »الذي يعيش عقدة  ،مدنية حديثة( )كحضارٍة «الغرب»هلم، وأعين به 

 .دور أو مسؤولية حقيقية على األرض يف بالده ، ويرفض أن يكون لإلسالم أّي«والغرب

وهي  ،ال جيب اهلروب منها إىل حقيقٍة الت الواقع، وتشري بوضوٍحده حتوُّوهذا ما تؤكِّ

بل ، اى املعتدلة منهحّت ،اإلسالمضمنًا لثقافة  أن هذا الغرب ـ شئنا أم أبينا ـ كارٌه

دين رسالي إنساني خامت جاء  كثقافٍة ى يف أجلى تعابريها ومعانيهاعليها، حّت وحاقٌد

 وإقامة العدل واملساواة بني الناس.  إحقاق احلّقإىل  للهداية والتبشري والدعوة

من ف، وما نتج عنها ثقافة التطرُّ منّو أسبابمعرفة القضية ـ على صعيد  لكّن

يف هذا اجلانب الذاتي فقط، بل هلا  ـ ليست حمصورًة وقتل وتدمري عنف وإرهاب

ف مل ميداني آخر، وهو أن التطرُّ واقعّي جذورها وامتداداتها املوضوعية على جانٍب

يكن أبدًا حدثًا معزواًل عن مناخاته وسياقاته التارخيية، وارتباطاته بأوضاع سياسية 

ة احلاكمة، يف قضايا الصراع بني النظم املستبّد ،ليةداخلية، وأخرى إقليمية ودو

دومًا يف  العنيفوالصراع التارخيي بني اإلسالم والغرب، حيث خضع هذا الواقع 

تشويه صورتهم حتت تأثري  ،حركته السياسية وغري السياسية، ومن طرف اإلسالميني

 الدولي من جهٍة، ويف ذهنية الرأي العام يف وجدان الرأي العام اإلسالمي من جهٍة

يدور يف فلكه بالتقاط املفردات والسلوكيات  ْنَم أخرى، حيث يقوم الغرب وكّل

 اإلسالمية اليت ختتزن السلبيات، وتوحي ببعض االحنرافات )جلهة عالقتها بالنّص

ة، الرتكيز عليها، وإثارة بعض املشاعر والعواطف اإلنسانية املضاّد ليتّم ،س(املؤسِّ

ملنع  ؛ة( املفروضة على اإلسالم، وأهله وناسه)واحلرب املستمّر من احلملة كجزٍء

 اندفاعة اإلسالم كرسالة كأساس للفكر والعاطفة واحلياة. 

ت واليت جتلَّ ،ع الثقايفدية السياسية والتنوُّكان غياب أو تغييب قيم التعدُّوقد 

أسباب  كان مندة، املتعدِّ من خالل هيمنة أشكال االستبداد السياسي ومظاهره

)وتساعد( يف اكتمال  ْتثانوية، ساعَد تأتي أسباٌب العنف، ثّموف انتشار ظاهرة التطرُّ

خارجي  الطرف عن وجود سبٍب ل تلك الظاهرة. وهنا ال ميكن أن نغّضتشكُّ

 «عنف»كدولة  «إسرائيل»ف يف منطقتنا، وهو وجود د للعنف والتطرُّ)موضوعي( مولِّ
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كبرية يف تغذية  ب الوطن العربي، وهو ما أسهم وبفعاليٍةمعتدية وراعية لإلرهاب يف قل

ًا على العنف البنيوي الصهيوني الذي رّد ،ف يف عموم املنطقةب والتطرُّروح التعصُّ

 ْتشعب فلسطني واحتلَّ ْتَرمارسته احلركة الصهيونية وعصاباتها اإلرهابية اليت هجَّ

 أرضه. 

لرئاسة والثقافة والفكر وغريهم يف واليوم بات الكثريون )من أهل السياسة وا 

جمتمعات الغرب والشرق على السواء( يصرخون عاليًا من هيمنة التيارات الدينية، 

ويشتكون من مارد األصولية اإلسالمية، أو من غول األصوليني ووحش السلفيني 

ض َررات حقيقية وواقعية هلذه الشكوى اليت بلغت حدَّ امَلفهل هناك مربِّ ،والتكفرييني

 «صيحات التخويف»قة وراء أم أن هناك دوافع سياسية ضيِّ ،النفسي املزمن لدى هؤالء

رت على هذا النحو الواسع والعميق يف تربة ت وجتذَّرت وامتدَّمن هذه الظاهرة اليت تفجَّ

حلكم إىل امتكن اإلسالميني من الوصول بعد  ،جمتمعاتنا العربية واإلسالمية

 السياسي يف بعض الدول؟ 

، ف واإلرهابه هو أن معاجلة التطرُّي أّن حجر الزاوية يف املوضوع كّل ظنِّيف

عملي وواقعي جذري ونهائي ملشكلة التيارات التكفريية والسلفية اليت  إجياد حلٍّو

يات وتكبيل إرادات الناس ومنعها من حتقيق للقمع واالستبداد وإلغاء احلرِّ باتت ذريعًة

 «العلماني»احلكم  نظم وخنبل َبامة والعدالة من ِقية والكرطموحاتها يف احلرِّ

 لن تكون ذات قيمة ومعنى وجدوى، وال تنجح ولن تنجح إاّل، والفاسد العربي املستبّد

األوىل، وليس  «البدئية»لدوافعه وعلله  حقيقّي بعد تشخيٍص ،فمبعاجلة أسباب التطرُّ

واليت باتت خطوطًا وعناويَن  ،فقط معاجلة نتائجه ومصائره النهائية املعروفة للجميع

ًا على الشاشات ويف املنتديات واجملالس واملؤمترات أمام أعيننا يومّينراها  عريضًة

د بالرأي والقناعات ف الفكري والعقائدي والتشدُّب والتطرُّوغريها. فبذور التعصُّ

لقمع السياسي يف أرضية ا ى إاّلقة ال تنمو وال تنشأ وال تقوم وتتقّوالضيِّ «باتالتحزُّ»و

يف تربة الفساد والظلم والتفاوت االقتصادي  م إاّلواألمين والعسكري، وال تتضخَّ

 واالجتماعي وشعور الناس بأن حقوقهم مهدورة. 

انتهاج العمل من خالل  ،ةمعاجلة أصل العّلية د أهّموطبعًا حنن عندما نؤكِّ

تأسيس مثل هذا النظام  ألّندي الدميقراطي يف جمتمعاتنا السياسية، فالسياسي التعدُّ
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ية ومنطق التعايش واالئتالف والتشارك هو القائم على الفردية واحلرِّ السياسي احلّر

ف، وتفكيكيه إىل عوامله األوىل. فهذا النظام الدميقراطي النوعي لنبذ التطرُّ احلّل

فولة، ر املشاركة يف صنع القرار واملصري، ويعطي الناس حقوقهم الدستورية املكيوفِّ

الفاعلني السياسيني )من  ئ لكّلخاضعًا للقانون والعدل واملساواة، ويهيِّ وجيعل الكّل

 هات واالنتماءات والتنظيمات احلزبية( أجواء املنافسة واحلرية.. خمتلف التوجُّ

حكومته على أرض الواقع يف بالده أن  «الفرد ـ املواطن»هلذا عندما يرى 

رت له مناخات العمل لطة والثروة والقرار، ووفَّانفتحت عليه، وشاركته يف الس

وليس يف بالد  ،م يف بالدهليستثمر طاقته ومواهبه وخرباته، ليعمل ويقدِّ ؛االقتصادي

هباء منثورًا، بل يراها أمام ناظريه رًا وال ْدَهوأن عمله وإنتاجيته ال تذهب  ،االغرتاب

فيعة، وتنعكس على معيشته عة وخدمات راقية ورمتنوِّ صناعة وجتارة واستثمارات

، ر له خدمات وترفع من معدالت الناتج القوميواقتصاده اليومي إجيابًا، وأن بلده توّف

اقتصاد الرفاه، واقتصاد اخلدمات واالستثمار، وتطبيق  منّو ه، ويف ظلِّعند ذلك كلِّ

ية، مع رفع ة من العدالة االجتماعمهّم على اجلميع، وحتقيق نسبٍة القانون والنظام العاّم

ف من أين سيأتي التطرُّ ،مستوى معيشة مواطنيها، ومشاركتهم بالثروة واملورد

 فية والتكفريية؟! َلب؟ وكيف ستنمو احلركات السَّوالتعصُّ

 «فالتطرُّ»سطوانة أوسئمت من مساع  ْتالناس يف جمتمعاتنا ملَّإّن  قيقةيف احل

فني النخبويني، سيني وبعض املثقَّاليت تلوكها ألسنة السيا ،املشروخة «األصولية»و

ام )وسادتهم من الغرب والشرق( ها وعالنيتها من إصرار احلّكوباتت تضحك يف سرِّ

وا ن الناس ملُّإعلى التنغيم والعزف الدائم إعالميًا وسياسيًا على تلك النغمة البائسة. 

ما الوعود رية، وبالثورات والربيع وغريه. أْسوكفروا بتلك السياسات الفوقية الَق

لديها القدرة والصرب على االنتظار،  ْدواالنتظار والتسويف ولغة املماطلة فالناس مل يُع

إىل ما ال  ،ية ومعنويةماّد ،باهظةال األمثانل تبعاته السلبية على مستقبلهم، ودفع وحتمُّ

لية ال عم ،ية، ونتائج حقيقية، وحلواًل واقعية ماّد(12)نهاية، بل هي تريد تغيريًا حقيقيًا

االجتماعية منها والسياسية الضاغطة واخلطرية  ،ألزماتها ومشاكلها احلياتية، ةنظرّي

موضوعيًا ملشكلة الفشل يف إدارة الثروات واملوارد، ومشكلة  . الناس تريد حالًّللغاية

إدارة الفقر االجتماعي اليت أوصلتنا إليها نظمنا السلطوية الوطنية التحديثية 
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واحد من أهدافها وشعاراتها  واحد أو هدٍف ى يف حتقيق بنٍد فشلت حّتاليت ،الشعاراتية

بل راكمت على  ،ة السالح والقمع العارياملعروفة، واليت فرضتها على الناس بقّو

ست رة، كرَّحكمها العقيم جتارب فاشلة مكلفة ومدمِّ زمنية طويلة من سيّنفرتات 

 اعات أهلية ووطنية أفقية وعمودية. نقيض تلك الشعارات متامًا، نهبًا وفسادًا وصر

نه مع تزايد ضغوطات إاجتماعي يسري دومًا وأبدًا، حيث  عاّم وهذا قانوٌن

ق حالة البؤس واإلحباط لدى الناس مع احلياة وهموم املعيشة على أفراد اجملتمع، وتعمُّ

لفساد فشل مناذج احلكم العتيدة القائمة يف التنمية وحتقيق العدالة، واإلصرار على ا

ولردود األفعال اجملتمعية  ،فد للتطرُّهذا سيكون أكرب مولِّ والقمع واالستبداد، كّل

ر يف وجوهنا ه ميكن أن يفجِّى أّنأو ثورات، حّت من احتجاجاٍت ،السلبية أو اإلجيابية

 ب واألصولية. مجيعًا تيارات غاية يف اإلرهاب والتعصُّ

فشلوا، بل أدمنوا  طنياملتسلِّاملشكلة أن احلكم السلطوي واحلكام  لكّن

وإنتاج وحكمة ووعي وخربة، وهي ال تبنى  الفشل، ومل يدركوا بعد أن السياسة عمٌل

الغريزة، وال تدار بعقدة الثأر واحلقد األعمى على الوطن وأبناء  بعقدة االنتقام وحّس

على السياسة  تقومبل  ،أبناء الشعب أو التعامل مع األجنيب الغريب ضّد ،اجملتمع

ب بالتوازن والتوافق العقالنية والرشد السياسي واحلكمة واخلربة، وتتصلَّالوعي و

مصاحل شخصية هنا  والتضحيات واحلفاظ على مصاحل الناس واجملتمع قبل أّي

حتقيقًا ملكاسبهم  ؛وتاجروا بها ،وا مبصاحل الناسهم ضحُّالذي حدث أّن وهناك. لكّن

واملآسي يف جمتمعاتنا، وبات عاملنا العربي اليوم  ة، فظهرت املظاملومصاحلهم اخلاّص

، رغم ًاضعيف مهلهاًل ًاعامل ناظر يبدو ألّي فهو .ف والعنفلتطرُّعلى اض أكرب حمرِّ

كثرة ثرواته وعظمة قدراته وضخامة أمواله وطاقاته. وهو يصرف كثريًا من تلك 

ون العقلي العملي األموال على حداثة قشرية استهالكية ال معنى هلا، تفتقد للمضم

 فال حداثة بال مضامني فلسفية ومعرفية.، احلقيقي

ى على أنفسنا كعرب نقول بأن بعض جمتمعاتنا قال بأننا نتجّنى ال ُيوحّت

ها من أوسع ْتاحلداثة االقتصادية فقط، ودخَل ْتكمجتمعات اخلليج، وجَل ،العربية

ن السكانية والصناعية، وجذب ة، وبناء املدأبوابها على مستوى مشاريع البنى التحتّي

 .ة والتعليموالت الكربى، واالهتمام بالصّحوامُل األبنيةاالستثمارات األجنبية، وتشييد 



 االجتهاد والتجديد

 .ولكن بقيت تلك احلداثة خالية الروح واملعاني الفلسفية

ًا، ومل ينتقل لالقتصاد املعريف ففي مستوى االقتصاد بقي االقتصاد ريعّي

 .اإلنتاجي الصناعي

توى السياسة بقيت تلك البلدان تقوم على روابط القبيلة والعشرية وعلى مس

 وريث احلكم.وت

أو شكل منها من دون  ق مظهٌرمرتابط متداخل، ال يتحقَّ إن احلداثة كلٌّ

من هنا حداثتنا الشكلية اليت حنيا فيها اليوم ستذبل وتهوي . شكلها ومظهرها اآلخر

ي إىل احلداثة مل نعمل على االنتقال اجلدِّة احلداثة االقتصادية( ما خاّصووتفشل )

السياسية القائمة على بناء الدولة املدنية الدميقراطية، دولة املواطنة واحلكم الصاحل 

سات الدستورية والقانونية هي معيار حداثة البلدان سات. فوجود املؤسَّوالقانون واملؤسَّ

وفصل واستقاللية سلطات  واألمم، فهي اليت تفرض احرتام القانون وااللتزام به،

احلكم الثالث، التشريعية واحلكومية والقضائية، ومراقبتها لبعضها بعضًا، ووجود 

سائل، وترسيخ مبادئ املواطنة املتساوية، ستكون ضمانات راقب وامُلامُل اإلعالم احلّر

الفساد واحملسوبية واالستغالل يف احلياة االقتصادية، وضمانات لوجود الشفافية  ضّد

 أخرى. ة النشيطة من جهٍة، والنقابات العمالية املستقّلواحملاسبة وعدالة التوزيع من جهٍة

ر اجتماعية، تغيِّ واحلداثتان االقتصادية والسياسية حتتاجان بدورهما إىل حداثٍة

 ،أسس العالقات يف اجملتمع. إن جمتمعاتنا حتتاج إىل أن تنتقل من البدائية التقليدية

ف، وتهيمن عليها العالقات القبلية والعشائرية واألصول مناخات التطرُّاليت ترتع فيها 

اجملتمعات اليت تكون حيث  ،احلكم الدميقراطيالعائلية أو املذهبية أو العرقية، إىل 

ة معايري اجلهد واإلنتاجية والكفاءة واإلبداع واخلدمة العاّم هي فيها املعايري احلاكمة

 ومسؤوليات املواطنة.يام بواجبات ز يف القوالتميُّ

وتلك احلداثات الثالث، االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ال ميكن أن 

شرتى باملال، وال ميكن أن حتدثها طموحات هذا القائد أو ذاك. إن الطريق إليها هو ُت

سات ي إىل تهيئة اإلنسان واملؤسَّر يف دروب احلداثة الثقافية والفكرية اليت تؤّدْيالسَّ

ات وبدون هّز ،وى اجملتمع املدني لالخنراط يف تلك احلداثات الثالث بسالسٍةق وكّل

ل. فاحلداثة الثقافية والفكرية تهدف إىل هها أو ترجعها إىل املربع األّوكبرية تشوِّ
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تغيري اإلنسان، من خالل إقناعه وتعليمه، ليصبح مقتنعًا وقادرًا على ممارسة ثوابت 

لويات مسألة وة هذه الثوابت واألوتأتي يف قّم .(13)هثقافية وفكرية جديدة يف حيات

استعمال العقل واملناهج العقالنية واألساليب العلمية عند تعامله مع الرتاث والتاريخ، 

وما يقرأ أو يسمع أو يشاهد أو ميارس يف حياته اليومية، وبالتالي ال يسقط حتت سحر 

 ،قادرة على حتليل األمور بإبداع ٌةاخلرافات والدعايات واآلمال الكاذبة. إنها عقالني

 لزم األمر.  إذاونقدها وجتاوزها 

املناخات واألجواء  شعوبنا هي اليت تدفع فواتري كّلفإن لألسف  ولكْن

شعور الناس ب واألصولية واملعاكسة للحداثة، والنقيضة هلا، وهي مناخات التعصُّ

اعات السياسية وغري التغيري واستمرار الصرانعدام  نتيجة ؛باليأس واإلحباط

من  :وثانيًامن حاضرها وطاقاتها الطبيعية )مواردها وثرواتها(،  :اًلأّوالسياسية، 

من مستقبل أجياهلا الالحقة اليت ستواجه أزمات  :وثالثًاطاقاتها البشرية اهلائلة، 

أشعل  ْنا َماحلقيقي البسيط. أّم «اآلدمي»كبرية يف تأمني سبل ومنافذ عيشها 

فهو  ،ف واألصولية، وأشعل احلروب الدموية العنيفةر بؤر التطرُّوفجَّ ،الصراعات

نه يتاجر بدماء وأموال وثروات ؛ ألاملستويات واألصعدة غالبًا املستفيد الرئيس من كّل

 دة. ى يف مثل هذه الظروف السيئة واملعقَّحّت، وموارد الناس

تعميم  إّن، حيث نذ زمٍنوهذا ما حدث يف بيئتنا السياسية واالجتماعية العربية م

سرية سياسة اإلفقار الرمسية، وشيوع املظامل والقهر، وجممل السياسات الفوقية الَق

ها إىل كّل ْتيات زمنية طويلة، أدََّدتطبيقها من قبل نظم احلكم العربية على َم اليت مّت

الستناد ـ ف التكفريي احلالي، باف، وإىل إنتاج ظاهرات التطرُّخلق تربة مناسبة للتطرُّ

ها يف عظممل وأفكار دينية شائعة )تتشكَّ ،طبعًا ـ إىل وجود تراكيب تارخيية متوارثة

سات دينية كانت، الديين، مع هيمنة مؤسَّ خاطئ، وتفسريات غريبة للنّص فهٍم ظّل

من  ٍةاستثمرت بقّو ،(وداعمة للمؤسسة السياسية احلاكمة أو بآخر، مسايرًة بشكٍل

فني، وتكاثرهم طيلة ف وتفريخ املتطرِّبي لتمكني التطرُّقبل خنب احلكم العر

ي هذه الظاهرة املقيتة على هذا النحو الواسع سنوات طويلة من احلكم العربي، وتفّش

 الذي نشاهده اليوم. 

ف الديين يف جمتمعاتنا العربية سياسة كانت عملية تغذية منابع التطرُّ نإذ
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لنظم السلطوية قامت بها ا ،ية حيوية للغايةواسرتاتيجية عمل رمسية مسلك ،دةمتعمَّ

، اليت حاولت من خالهلا تربير وجودها، واستمرارية بقائها على رأس (14)العربية

يف حماربة هذه الظاهرة. وقد  للغرب أو عن الغرب مت نفسها كوكيلٍة، وقدَّاحلكم

حتى من خالل و أ ،عملية التغذية عرب الرتكيز على القمع األمين املفرط ْتوجَر ْتمتَّ

ف وتنظيمات العنف خمابراتيًا يف أقبيتها مجاعات التطرُّ «تصنيع»ـ ما ميكن وصفه ب

رًا ملواصلة سياساتها القمعية وسجونها ومعتقالتها، وذلك لتجد تلك النظم حينها مربِّ

مجيع األطراف املعارضة هلا )سلمية وغري سلمية(، ضاربًة هذا بذاك، بدعاوى  ضّد

 .ف، وتفكيك اخلاليا وجتفيف منابع التكفريينيب، ومكافحة التطرُّحماربة اإلرها

ى إىل كوارث كربى يف تارخينا الذي أدَّ ،ف واإلرهابمن أشكال التطرُّ فهذا شكٌل

 .السياسي العربي اإلسالمي احلديث

 ،مف وإرهاب الدولة املنظَّتطرُّوهو  ،(ه سابقًاذكرنا) آخر مضافًا إليه شكٌل

الذي  ،كالغرب احلديث ،، وقوى كربى وحماور عاملية«إسرائيل»ة الذي مارسته دول

من الربوتستانت بالعصمة  نشأت فيه باألساس األصولية، وبدأت حني آمنت فرقٌة

عادون العقل، والفكر العلمي، عون تلقيهم عن اهلل مباشرة، وُيالذين يدَّ ،ألفرادها

 الرعب. عتقد، وبّثة والعنف يف سبيل هذا املومييلون إىل استخدام القّو

ًا على اليهودية رّد ،ظهرت األصولية اليهودية )األرثوذكسية( كذلك

د اليهود بالذوبان إذا ما لدرء اخلطر الذي ميكن، بزعمهم، أن يهدِّ ؛اإلصالحية

« الغيتو»استجابوا لالندماج يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها، فدافعت عن تراث 

مجيع اإلغراءات اليت  ْتعن االختيار اإلهلي، ورفَضوعن فكرة االنغالق، و ،اليهودي

د خصوصية اليهود. ورغم ذلك ال تقتصر أفرزتها دعوة التحرير واملساواة اليت تهدِّ

اها إىل املذاهب الفكرية وإّنما تتعّد، األصولية على األديان واملذاهب الدينية

 .واأليديولوجيات والنظريات السياسية

 دتولِّما ترضخ يف سياستها لسياسات دول خارجية  عادًةواألنظمة القمعية اليت 

 يف تأجيج النزاعات الداخلية. واسعة ميكن أن تستغّل عداء وصراعًا لدى طبقاٍت

الذي يقود إىل خلق ، ويف السياق ذاته يأتي النظام االقتصادي الدولي اجلائر

االستغالل األجنيب  بني خمتلف شعوب العامل، يف ظّل من الغضب والعداء املستمّر حالٍة
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عية، فضاًل عن َبللموارد الطبيعية الوطنية، والذي ميكن أن ينتج بفعل ظاهرة التَّ

صندوق النقد والبنك »ر( ْهعية والَقَبعة من قبل )صناديق وبنوك التََّبالسياسات املتَّ

 ،ف(لة باإلصالح االقتصادي القاسي )ورمبا املتعسِّعرب براجمهما املتمثِّ ،(15)«الدوليني

 . (16)باع سياسات معينة من قبل البلدان املطبقة لتلك الربامجاملشروط باتِّ

عًا م، حيث كان متوق2010َّوبرغم اندالع ثورات الربيع العربي منذ نهاية العام 

العربية لتغيري  منها )نتيجة الزخم الشعيب الشبابي اهلائل الذي خلقته( أن تدفع الدولة

من خنب  َرفة( بالذات، فإننا مل َنحلركات الدينية )املتطرِّا أساليب تعاطيها مع ملّف

إاّل اإلصرار على احللول األمنية والعسكرية،  ،ساتهاهذه الدولة، ومن خمتلف مؤسَّ

بهم يف  جِّم، وحماكمتهم، والزَّفني، وقتلهم أو القبض عليهمن حصار وحماصرة املتطرِّ

ت حماورة خل. ولكن هل متَّ، إصحراويةوترحيلهم إىل املنايف ال ،السجون واملعتقالت

فني واإلرهابيني ومقارعتهم باحلّجة والربهان؟! هل حاولت الدولة إخضاعهم املتطرِّ

ني متواترة؟! وهل أرسلت الدولة إليهم خمتصِّ لدورات تكوينية دينية تصحيحية لفرتاٍت

حياورونهم يف خّصائيني نفسانيني، أني يف علم االجتماع، ويف علوم الشريعة، وخمتصِّ

 فيه؟ تواجدوامكان  ويف كلِّ ،ويف املقاهي ،املساجد

من  من ذلك مل حيدث. بل بالعكس، فهناك كثرٌي شيٍء طبعًا، كلُّ

لني السياسيني واإلعالميني ال يهّمهم إاّل قهر وإذالل السياسيني واملسؤولني واحمللِّ

لماذا جون واملعتقالت. فالسّج بهم يف وحماصرة هؤالء الشباب، والتحريض عليهم، والزَّ

ف شبابًا من فصيلة اجملرمني بالوالدة وبالوراثة، باب املتطرِّيصّر هؤالء على اعتبار الش

حضن االستبداد ويف  جّووا يف ، وتربُّهلدوا يف ظلِّضحايا االستبداد، ُو من يف حني أّنهم

 ين؟! املستبّد

وإحاطة  اية األب وحنان األّمالذي فقد رع ،هؤالء الشباب أشبه بيتيم الوالدينإن 

ل؟! وماذا عسانا سيتشكَّ هيئٍة وعلى أّي !فماذا سيكون مصريه؟ ،ومساندة اجملتمع

  !ننتظر منه؟

رورة يف األغلب منظومة جتفيف الينابيع يصبح بالضى يف ظّل إن الفرد الذي يرتبَّ

ف من آفة التطرُّجاة استطاع الن ْنف وعنف وإرهاب. وَمومشروع تطرُّ ،فًااألعّم متطرِّ

همون الشباب ياسيني يتَّض من املسؤولني واإلعالميني والسفبفضل رمحة اهلل. والبع
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ة ميقراطيوبالكفر مببادئ الد ،حيحين الصوبالبعد عن فهم الدِّ ،ف باجلهلاملتطرِّ

ثني مل يؤمنوا باإلسالم حني أّن هؤالء املتحدِّ يفحيح، اليت ال تتعارض مع اإلسالم الص

على غرار فرعون. هؤالء القوم يريدون  ،قَرقراطية إاّل بعد أن أحّسوا بالَغميوبالد

 ف والغلّونعوت التطرُّ وينعتونه بكلِّ ،فف لفظ التطرُّويطلبون من الشباب املتطرِّ

ف الذي صوا من التطرُّويف املقابل هم ال يريدون أن يتخلَّ، هو أبى ذلك ر إْنوالتحجُّ

ين ن بالقدر املطلوب للمصاحلة مع الدِّْووال يسَع، ساد واإلفسادثقافة الف يدفعهم إىل بّث

 . (17)اإلسالمي، واملصاحلة مع مقاصد وثوابت األّمة

 ،اإلسالم «ُرهاب»ف اإلسالمي، أو التطرُّ «فوبيا»من هنا ميكن القول بأن  

واحنرافات  ليس نتاجًا لرتاثنا حنن، مع ما يف هذا املخزون الرتاثي من نزاعاٍت

ف الديين ال تكمن يف بنية ن مشكلة التطرُّإأي  ،(18)ريفات وانقسامات وصراعاتوحت

ومن ثم  ،يًاتعاماًل مشوليًا وكلِّ يف كيفية التعامل مع النّص س، ولكْناملقدَّ النّص

وعبادات وأخالق ومعامالت، والدين  قيٍم منظومُة فالديُن .(19)تنزيله تنزياًل واقعيًا

وهذا ما من منطلق التكريم والتفضيل،  ،إنسان سان، أّياإلسالمي يتعامل مع اإلن

 َناُهْمِر َوَرَزْقِفي الَبرِّ َوالَبْح َناُهْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَوَلَقد َكرَّْم﴿اآلية الكرمية: تؤكده 

ناط هذا وم(. 70: )اإلسراء ﴾ِضياًلَنا َتْفَخَلْق َعَلى َكِثرٍي ِممَّْن َناُهْمِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْل

 ،ة لإلنسانى باخلالفة العاّمسمَّاألرض، أو ما ُي «خالفة»والتكريم صفة اإلنسانية، 

َخاَلِئَف  ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم﴿قوله تعاىل:  :مبنصوص آيات القرآن الكريم، ومنها ةالثابت

ِض َواِت َواأَلْراَمَنا اأَلَماَنَة َعَلى السَِّإنَّا َعَرْض﴿وقوله تعاىل:  ؛(39)فاطر:  ﴾ِضِفي اأَلْر

 ﴾َساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلومًا َجُهواًلَها َوَحَمَلَها اإِلْنَن ِمْنَفْقَنَها َوَأْشِمْلَيْح َن َأْنَواجِلَباِل َفَأَبْي

ألن اهلل تعاىل  ؛ل املسؤوليةومن لوازم قبول محل أعباء األمانة حتمُّ .(72)األحزاب: 

الوعي ر والتدبُّواملسؤولية تقتضي  .(34)اإلسراء:  ﴾اًلوُؤَد َكاَن َمْسِإنَّ الَعْه﴿يقول: 

ف ها صفات ال عالقة للتطرُّواملراجعة والعقالنية واالنفتاح والتعايش، وهي كّل

م َيوالِق خالق، على مستوى األالتزم بها ْنفني بها، بل يعاكسونها وحياربون َمواملتطرِّ

 والسلوكيات العملية. 

؛ فقد كان دينة يف صدر اإلسالم يشهد ملا قلُته املْتوالتعايش الذي شهَد

وقد  .تاّم واملشركون واليهود يتعايشون يف وئاٍم( من املهاجرين واألنصار)املسلمون 
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املشركون  ى أخلَّحّت الذي استمرَّ ،مكينة هلذا التعايش أسسًا «وثيقة املدينة» ْتأرَس

الناس أعداء ما »قة باإلنسان، وز مسة بشرية لصيحيُّوواقع الت .واليهود مبقتضى الوثيقة

وال ليبغي  ،ال ليتفاخروا ،«شعوبًا وقبائل ليتعارفوا»، ولذلك جعل اهلل الناس «جيهلون

يف  ز لن جيد الشخص غضاضًةبعضهم على بعض، ويف حال استشراء واقع التحيُّ

 وفهمه خارج ،وهذا الفهم املرتكز على اجتزاء النّص. ههد به توجُّاستخدام ما يؤيِّ

ا أنتج مشكاًل عميقًا يف الفكر واملمارسة، مّم ظلَّوأسباب نزوله،  مقصده وسياقه

من  سببًا هلا، بل تأويله لصاحل طرٍف عديدة، مل يكن النّص حروبًا وصراعات خطرية

 هنا وهناك. 

ل املسلمون )على املستوى االجتماعي والعملي( م فقد تقبَّما تقدَّ رغم كّلو

نا له أسباب أوتعايشنا معه، وهّي .اآلخر املختلفمع بعضهم بعضهم بعضًا، وعاشوا 

سبل احلياة ، ووجوده ومعايشه يف عمق تربتنا الفكرية والقيمية ووجودنا الواقعي

رهاب  .كذلك هبات منّور له متطّلديننا على ثقافة اآلخر، بل ووفَّ َظاحلّرة له، وحاَف

ي لعقلية األصولية الغربية ذاتها اليت شرع طبيعي وابٌن قبل ذلك نتاٌج اإلسالم هو حصرًا

ها )عربية وغري رت وسحقت وهيمنت واستباحت ثقافات وحضارات اآلخر كلَّدمَّ

ألصوليٍة  هو نتاٌج .مركزية نهائية )نهاية التاريخ( مت نفسها كثقافٍةعربية(، وقدَّ

 النتشاره.ل احلاضنة الثقافية والسياسية رت يف اجملتمعات الغربية، ومتثِّنصية، جتذَّ

فمنذ منتصف مثانينات القرن املاضي غدا موضوع اإلسالم ومكانته يف العامل املعاصر 

 مطروحًا يف األوساط األوروبية النافذة. 
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 وحتّديات العصر احلديثاإلسالمي الفقه 

 

 

رين إىل القول بأن أحد الفروق بني العامل اجلديد والعامل يذهب بعض املنظِّ

بينما العامل احلديث  ،«احلّق»القديم يكمن يف أن العامل القديم كان يتمحور حول 

للحقيقة متامًا، ولكنه  . وحنن نرى أن هذا الكالم موافٌق«اإلرادة»يتمحور حول 

ح ذلك نضطر إىل الفصل بني دائرة الفكر وتوضيح. ولكي نوضِّ ٍححباجة إىل شر

 يف هاتني الدائرتني بشكٍل ودائرة العمل، والبحث يف آلية حلول اإلرادة حمل احلّق

 . مستقّل

ل الذي حدث يف هذه شيء خنوض يف الدائرة الفكرية. إن التحوُّ وقبل كّل

. لقد كان «أخالق التفكري والبحث»و أ ،«أخالق اإلميان»يف  اًلالدائرة إمنا كان حتّو

 «واضح»و «بسيط»)األمر الواقع أو الواقعية(  رون أن احلّقسكان العامل القديم يتصوَّ

د، فهو أو تردَّ ،ه فيهأو أعرب عن شكِّ ،، وإذا أنكره شخٌص«سهل املنال»و

 ه ونزواته النفسية هي اليت حتول دونء، مبعنى أن رغباته ومطامعه وأهوا«مريٌض»

وضوح الشمس يف  واضٌح رون أن احلّقوالقول به. إن هؤالء كانوا يتصوَّ رؤيته للحّق

أخرى: إن القدماء  بعبارٍةورابعة النهار، ويكفي للفرد أن يرفع رأسه إىل السماء لرياها. 

رون عدم وجود واسطة بني اإلنسان واحلقيقة، وأنه إذا كان هناك من كانوا يتصوَّ
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 إلنسان املعصوم، وإنه هو الذي يضع احلقيقة بني أيدي الناس. ل باواسطة فهي تتمثَّ

 «بنية»و «طبيعة»يف حقل  :إحداهما :تنيإن هذه الرؤية تقوم على فرضيتني هاّم

 .«معرفة اإلدراك النفسي»يف حقل  :خرىاألو ؛(1)الواقعية أو احلقيقة

ن احلقيقة إ»أما الفرضية األوىل اليت هي فرضية ميتافيزيقية ووجودية فتقول: 

للوجوه واألبعاد والزوايا  ، مبعنى أنها ال تشتمل على ظاهر وباطن، وهي فاقدٌة«واضحة

يات املرتاكبة واملختلفة، وال إبهام وال غموض واملراتب والطبقات والتضاعيف والتجلِّ

 .وال تعقيد فيها

راك إن الفرد يف مقام إد»اليت هي فرضية نفسية، فتقول:  ،وأما الفرضية الثانية

، وإن ذهنه يعمل كما تعمل املرآة «جد متفرِّحقيقة الواقعية منفعل متامًا، فهو جمرَّ

الصافية، ويكفي منه أن يفتح عينيه وجيلو الصدأ املرتاكم فوق قلبه ليبصر نور 

الواقعية »ميكن تسمية هذا الرأي بـ واحلقيقة املنعكس على مرآة ذهنه وضمريه. 

 . (2)«البسيطة

كانوا جيدون أنفسهم  ،إثر قوهلم بهاتني الفرضيتني ؛مل القديمإن سكان العا

من  دة ال جيد مناصًادة، وإن الذي يواجه احلقيقة اجملرَّلوجه أمام احلقيقة اجملرَّ وجهًا

كفره هذا  باحلقيقة، وإّن اختيار احلقيقة، وإذا رفضها أو أنكرها سيكون كافرًا

ة، وال نه يستند إىل العّلأي إ، وليس مدلاًل ينشأ عن رذائله النفسية، ويكون معلاًل

 يستند إىل الدليل. 

 واالكتشافات اليت دفعت باإلنسان إىل الدخول يف العامل اجلديد ه إن من أهّم

بة لذلك خطأ النتيجة املرتتِّ عًاَبأن اإلنسان أدرك خطأ هاتني الفرضيتني، وأدرك َت

، وإمنا هي «بسيطة»الواقعية ليست د أن احلقيقة وجّي عليهما، وأدرك عندها بشكٍل

ب، بل هلا ْسمتداخلة وذات تضاعيف وذات وجوه ومراتب، وليس هلا ظاهر وباطن فَح

العديد من الظواهر والبواطن، وبذلك فهي غري واضحة، وإمنا هي مبهمة وغامضة 

 هذا كّله أواًل.. (3)دة وملغزةومعّق

ج، د منفعل ومتفرِّليس جمرَّ إن ذهن اإلنسان يف مقام إدراك احلقيقة وثانيًا:

ق، وال يكون ألوصاف الفرد الشخصية وخصائصه الروحية ال وخاّلوإمنا هو فّع

ب، بل ْسيف صياغة تفكريه فَح دوٌر ،والنفسية، وفضائله ورذائله األخالقية واملعرفية
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ى األوضاع واألحوال اجلغرافية والسياسية واالجتماعية واملعاشية والثقافية اليت حّت

 ل انعكاسًان علمه وتفكريه ميثِّأي إيف بلورة علمه،  عيش ضمن نطاقها تدخل أيضًاي

. وبذلك ل صناعة لعقلة الناقص والغّضجلميع أبعاده الوجودية، ويف أفضل احلاالت ميثِّ

أو أنه  ،عن الواقعية «صورة»يواجه على الدوام  «الواقعية»أدرك اإلنسان أنه بداًل من 

الواقعية، وإمنا  «ذات»حد مع : ال تتَّاًلأّووهي  ،«الواقعية»ول ح «نظرية»يكون أمام 

ختتلف عنها، وال تتطابق معها مئة باملئة، مبعنى أنها ليست مرآة عاكسة جلميع أجزاء 

احلقيقة، وإمنا تكشف عن جانب أو ظاهر أو صورة أو هامش من الواقعية، فهي 

: إن هذه وثانيًا ؛ًا من احلقيقةد ظهور للواقعية وتصوير يعكس يف الذهن جانبجمرَّ

لة على من األحناء من صنع الذهن وصياغته، وإنها مفّص الصورة النظرية هي بنحٍو

ته، ومسبوقة ومصبوغة بتارخيه وثقافته. ويقوم فهم مقاسه، وحماطة بشخصه وذهنيَّ

، «نةامللوَّ» أو «رةاملقعَّ»أو  «بةاحملدَّ»اإلنسان احلديث على أن ذهن اإلنسان مبثابة املرآة 

 وبذلك تكون رؤية اإلنسان للحقيقة من وراء حجاب. 

أن نصيبه منها ال  دائم عن احلقيقة، إاّل وبطبيعة احلال إن اإلنسان يف حبٍث

ل إىل ه ال يتوصَّأو نظرية بشأن احلقيقة. وإّن ،د صورة عن احلقيقةيعدو أن يكون جمّر

(. وإن هذه الصورة هي يس إهلًا، بل هو عبٌده احلقيقة أبدًا )وهذا يعين أن اإلنسان لْنُك

ه ْنعدم إمكان الوصول إىل ُك د صورة للحقيقة، ولذلك فإّنبطبيعة احلال جمّر

ثالثة  ًة. إن بني الواقعية البسيطة والتشكيك فرضّي(4)احلقيقة ال يستلزم التشكيك

 ،ن حمذور التشكيكفرارًا م ؛. وقد عمد القدماء(5)دة أو االنتقاديةباسم الواقعية املعقَّ

إىل االرمتاء يف أحضان الواقعية البسيطة. لقد كان هؤالء يذهبون إىل القول بأن 

كان مغايرًا لوجودها  لألشياء وجودًا وماهية، وإن الوجود الذهين لألشياء وإْن

ماهية األشياء يف خارج  «عني»أن ماهية األشياء يف ذهن اإلنسان هي  العيين، إاّل

لم بدوره ليس سوى املطابقة املاهوية للصور الذهنية مع األشياء الذهن، وإن الع

اخلارجية، أو مطابقة ماهية املوجود يف الذهن مع ماهية املوجود يف خارج الذهن. 

 . «التطابق»و «العينية»ن أن العالقة بني الذهن والعني هي عالقة ْووكان القدماء يَر

الالزم »هن والواقع هي عالقة أما املعاصرون فيقولون: إن العالقة بني الذِّ

. وإن «العينية»، وليست عالقة «املظهر»و «الظاهر»أو  ،«الوجود»و «الظهور»و ،«وامللزوم
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تعترب من  «اللوازم العقلية»و «اللوازم الذهنية»املفاهيم املوجودة يف الذهن عن 

لوقت نفسه مبعنى أن هناك عالقة علية ومعلولية بني الذهن والواقع. ويف ا، مصاديقها

وانعكاس لألمور  وجتلٍّ فإن املفاهيم املوجودة يف الذهن )املعلوم بالذات( إمنا هي ظهوٌر

الذهن إىل  «بتقّر» ض( يف الذهن وللذهن. ويف هذه الرؤية حيّلَرالواقعية )املعلوم بالَع

كما  ،الذهن مع الواقع. إن هذه الرؤية تهرب من التشكيك «تطابق»الواقع حمل 

م تفسريًا صائبًا عن وقوع مية أيضًا، وتقدِّْزومن اجَل ،الواقعية البسيطةتهرب من 

م واالعتبارات املعرفية للمدركات َياخلطأ يف اإلدراكات، كما تبني اختالف الِق

، يف حني أن التشكيك البشرية، وتبني منشأ االختالفات النظرية للبشر أيضًا

 هر الثالثة. والواقعية البسيطة تعجزان عن بيان هذه الظوا

أدركت معها أن احلقيقة  مرحلًة ْتوعلى هذا األساس فإن البشرية قد بلَغ

وحتمل الكثري من الوجوه، وأن  ،دة ومتداخلةمعقَّ ليست سهلة املنال، وأنها مسألٌة

وليست نفسها، وإن الصورة اليت حيصل  ،نصيب اإلنسان منها ليس سوى صورة عنها

أخرى: إن  . وبعبارٍة(6)يف تكوينها وصياغتها ن هلا دخٌلعليها اإلنسان من احلقيقة يكو

الواقعية من قبلهم.  (7)«إعادة بناء»النظريات املوجودة يف أذهان الناس إمنا هي حصيلة 

 . «غري عقالنية»و ؛«عقالنية» :بطبيعة احلال فإن إعادة البناء هذه تنقسم إىلو

ميكن هلا أن حتمل  ىل ذلك أدرك اإلنسان أن احلقيقة الواحدةومضافًا إ

الكثري من الوجوه املختلفة، وميكن أن يكون هناك الكثري من القراءات والتفاسري 

أو كتاب  ،وال فرق من هذه الناحية بني الطبيعة والشريعة .والنظريات للحقيقة الواحدة

الذي ميكن النظر إليه من  التكوين وكتاب التشريع. إن عامل الوجود مبثابة النّص

له. وإن فهم الطبيعة ـ مثل فهم الشريعة ـ  زوايا، وتقديم أكثر من قراءٍةخمتلف ال

 «اخلارجي»والركن  ؛)املصدر( «الداخلي»الركن  :يستند إىل ركنني، وهما

 )األساليب واملتبنيات(. 

لتفات إليها هنا هي أن اإلنسان القديم واإلنسان ة اليت ينبغي االوالنقطة اهلاّم

ر الوصول إىل احلقيقة وعدم الوصول إليها، وإمنا يف تصوُّاحلديث ال خيتلفان يف 

ل إليه ر. إن االكتشاف الكبري الذي توصَّالوصول إىل هذه احلقيقة وعدم هذا التصوُّ

 رًاخاصة عن احلقيقة متصوِّ اإلنسان احلديث هو أن اإلنسان القديم كان حيمل صورًة
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اها عني احلقيقة. ، معتربًا إّيأنها هي احلقيقة، وكان يسقطها على العامل اخلارجي

ويعترب نفسه واصاًل إىل احلقيقة، يف  ،ر أنه ميتلك احلقيقةكان اإلنسان القديم يتصوَّ

ناقصة عن احلقيقة. وكان هذا االكتشاف هو  حني مل يكن ما ميتلكه سوى صورٍة

ار احلقيقة كاسدة، جار باحلقيقة إىل األبد، وجعل بضاعة جّتالذي أغلق سوق االّت

من صورها، ويعبدونها بوصفها حقيقة  ضح أن هؤالء يستبدلون احلقيقة بصورٍةحيث اّت

من احلقيقة  «بالتقرُّ» عون أنفسهم واآلخرين إىل اقتنائها. وهكذا حلَّْدوَي ،مطلقة

دًا أن عليه االكتفاء إليها يف العامل اجلديد، عندما أدرك اإلنسان جيِّ «الوصول» حمّل

قيقة أو نظرية حول احلقيقة دون احلقيقة نفسها، وأن ال يطمع باقتناء صورة عن احل

مبعنى أنه مهما حاول البحث عن احلقيقة فلن حيصل على  ،(8)بالوصول إىل املستحيل

 منها أو صورة أو انعكاس أو نظرية بشأنها.  غري حظٍّ

د الصور والنظريات وعلينا هنا أن نضيف هذه النقطة أيضًا، وهي أن تعدُّ

ومتساوية من الناحية املعرفية. فهناك صورة  يات والقراءات ال يعين أنها متكافئٌةوالتجلِّ

جيدة وصورة رديئة وصورة ممتازة. إن الصور ليست متساوية من ناحية القرب والبعد 

وإن النقطة الوحيدة اليت تشرتك فيها مجيع هذه القراءات تكمن يف  .(9)من احلقيقة

وال املرآة العاكسة جلميع تفاصيلها، فهي ال تظهر  ل عني احلقيقة،أنها ال متثِّ

وال مجيع أبعادها وأركانها وزواياها وأضالعها وتضاعيفها. إن صورة  ،ههاْنُك

 احلقيقة هي صورة احلقيقة فقط، وليست احلقيقة نفسها، وال صورة غريها. 

قة هلا أوضح: إن مجيع الصور أو النظريات املوجودة يف أذهاننا عن احلقي وبعبارٍة

من الواقعية  أن هذا احلّظ ، إاّل(11)«املوضوعية»من  وهلا حظٌّ ،(10)«الواقعية»من  حظٌّ

ة، ما إىل تكافؤ األدّل لنا يف مورٍدلو توصَّ ،بالضرورة. نعم واملوضوعية ليس متساويًا

لصاحل احتمال صدق الصورة العاكسة  ةمبعنى أن األدلة والشواهد والقرائن املوجود

ع بوزن وقوة معرفية واحدة، أن القراءات املختلف املوجودة لدينا كانت تتمتَّ للواقع، أو

. وعلى واحدة من الناحية املعرفية أيضًا فإن تلك الصور والقراءات ستكون على مرتبٍة

لألدلة املوجودة  حال فإن القيمة واالعتبار املعريف لتلك الصور املختلفة تابٌع أّي

 لصاحلها. 

صورة على بيان جانب من احلقيقة، وإن اختالف الصور  كّل ويف العادة تعمل
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إما أن يعود إىل أن صورة من الصور تعكس ـ باملقارنة إىل الصور األخرى ـ ذلك اجلانب 

وأعمق، أو أن تعكس جانبًا أكرب  أفضل وأوضح وأدّق من احلقيقة بشكٍل اخلاّص

ال توجد هناك صورة  ولكْنمن الصور األخرى،  من احلقيقة، مبعنى أنها أمشل نسبيًا

ما يكون هناك صورة من احلقيقة، وقلَّ صورة حظٌّ ما لكّلوإّن، جامعة وكاملة متامًا

 ال وجود للباطل احملض.  :ْلمن احلقيقة، إذا مل نُق ليس هلا حظٌّ

ل نظريات خمتلفة حول أخرى: إن الصور املختلفة عن احلقيقة متثِّ بعبارٍةو

ن يف مقام املعرفة هو على الدوام نظرية من النظريات األخرى نسااإل احلقيقة، وإن حّظ

 :بشان احلقيقة، وليس احلقيقة نفسها. ومن الناحية املعرفية تنقسم النظريات إىل

وإن النظريات  .ونظريات غري موجهة ؛ونظريات رديئة، ونظريات موجهة ؛نظريات جيدة

 ق بالتوجيه املعريف. يتعلَّ ما هة قد تكون ذات درجات خمتلفة يفدة واملوّجاجليِّ

 : التاليةمات آمن باملقّد لو أن شخصًا

 دة وذات وجوه كثرية. ـ إن احلقيقة معّق1

ج، وإن الصورة املنطبعة د متفرِّـ إن اإلنسان يف مقام إدراك احلقيقة ليس جمر2َّ

أخرى من  باإلضافة إىل كونها صورة للحقيقة، هي من ناحيٍة ،يف ذهنه عن احلقيقة

رة مبعلوماته السابقة وجمهوالته الراهنة، وخصوصياته لكونها متأثِّ ؛ع اإلنسانصن

 واألجواء واملناخات اليت يعيش فيها.  ،الروحية والنفسية واجلسدية

 ـ ميكن أن تكون هناك الكثري من الصور للحقيقة الواحدة. 3

. وإن االلتزام مات أيضًابة على هذه املقّدسيضطر إىل االلتزام بالتداعيات املرتتِّ

 :ومنهاة، مات سوف يشتمل على الكثري من التداعيات اهلاّمبهذه املقدِّ

الذي يستلزم بدوره  ،«التواضع العقالني»عن  وىل تداعيات ذلك عبارٌةُأ إّن

يف التعاطي مع آراء ونظريات وأفكار اآلخرين. فإن الذي يرى  «التسامح»و «التساهل»

صورة  باحلقيقة الكاملة، معتربًا يرى نفسه عاملًادة، وأن احلقيقة واضحة وجمرَّ

يف أن ال َشكَّ احلقيقة اليت ميتلكها هي احلقيقة ذاتها، ويدعو اآلخرين إليها، 

ية، ، مبعنى أنه لن يأخذ نقد اآلخرين جبّدميًاْتوَح ميًاْزَج تفكريه سيكون تفكريًا

يرى رأيه وتفسريه ونظريته ولن يتسامح أو يتساهل مع آراء ونظريات اآلخرين. فإن الذي 

ه ال حمالة سيعترب اآلخرين هم ض، فإّنْحامَل عن احلقيقة هي عني احلقيقة، وأنه احلّق
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 . (12)ضْحالباطل امَل

أما الذي يعلم أن نصيبه ونصيب غريه من احلقيقة ال يعدو على الدوام أن يكون 

احلقيقة،  ل عني احلقيقة، وهي على مسافة منصورة عنها، وهي صورة ال متثِّ

أفضل منها، والذي يعلم أن إدراك اإلنسان  وميكن هلذه الصورة أن تستبدل بصورٍة

الذي هو  «علمه»تسقط على  «املعرف»، وأن أوصاف وخصوصيات حبتًا ليس موضوعيًا

، جزميًا ر تفكريًاذهنه ونتاج نشاط قواه اإلدراكية وغري اإلدراكية، ال يفكِّ «فعل»

وقسوة. وإن مثل هذا الشخص لن يكون  يشاطره التفكري بعنٍف وال يتعامل مع الذي ال

مية يف ْتمية واحَلْز، وال خيضع لالستبداد. إن العنف يف مقام العمل وليد اجَلًامستبّد

 . (13)مقام التنظري

ء على الدوام إىل حتصيل ْرىل ذلك فإن التواضع العقالني يدعو امَلومضافًا إ

سواء أكانوا من  ،رفته ومعلوماته من قبل اآلخرينأو حتسني مع ،املزيد من املعرفة

األصدقاء أو األعداء، من املوافقني أو املخالفني. فالذي ينشد احلقيقة، ويدرك أنه ال 

ر ميتلك من احلقيقة سوى صورتها، وإن بإمكانه حتسني هذه الصورة، فإنه سيشمِّ

ديه عن احلقيقة، ولن يقنع يف تهذيب وتنقيح الصورة اليت ل وجيّد ،ه تلقائيًاْيعن ساعَد

. إن الذي يدرك حمدودية ذهن اإلنسان يف (14)عن احلقيقة أبدًا مبا ميتلكه من صورٍة

مقام فهم احلقيقة، ويدرك تعقيد املسار الذي يسلكه الفهم، يرى يف اختالف الناس 

دراك وآلية اإل ،ما من بنية الواقعية إىل حدٍّ ، وأنه ناشٌئطبيعيًا يف فهم احلقيقة أمرًا

إىل املزيد من  إىل احلقيقة فلن جيد ضرورًة لدى اإلنسان. أما الذي يعترب نفسه واصاًل

، باع األهواء والرغبات دائمًاعن اّت البحث. ويرى اختالف الناس بشأن احلقيقة ناشئًا

 وليس يف بعض املوارد فقط. 

لوهية؛ ن هذا الشخص إمنا يصدح باألإ :ميكن القول من الناحية الدينية ولكْن

ُهَو اأَلوَُّل َواآلِخُر ﴿ه احلقيقة: ْنه هو ُكألّن ؛ه احلقيقةْنألن اهلل وحده الذي يدرك ُك

. وبطبيعة احلال حنن ال ننكر أن بعض الناس إمنا (3)احلديد:  ﴾َوالظَّاِهُر َوالَباِطُن

 رة يف وجوده،أو عصبية أو لسائر الرذائل املعرفية املتجذِّ ينكر احلقيقة مكابرًة

أو  «دليٌل» ،ومن قبل شخص بعينه ،خاّص هل منشأ إنكار احلقيقة يف مورٍد ولكْن

يعلم الغيب. أما الذين ال يعلمون الغيب فيحتاجون  ْنَم ال يعرف جوابه إاّل ؟ سؤاٌل«علة»
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 يف ذلك.  إىل الشواهد والقرائن املقنعة للبتِّ

ته نصل إىل كيفية حلول ة يف الوقت ذاوإذا جتاوزنا هذه املسائل الفرعية واهلاّم

من  بداًل ،يف العامل احلديث. دليل ذلك أن اإلنسان احلديث «احلقيقة» حمّل «اإلرادة»

عة املتنوِّ «الصور»أخذ يرى نفسه يف مواجهة  ،«احلقيقة»أن يرى نفسه يف مواجهة 

ر له واملختلفة عن احلقيقة أو النظريات املختلفة بشأن احلقيقة، األمر الذي وفَّ

خيار  . وحيثما حلَّ(15)من بني هذه الصور والنظريات «خيتار»انية ـ بل ضرورة ـ أن إمك

 . االنتخاب واالنتقاء انفتح الباب أمام أشياء أخرى أيضًا

ر الذي : إن االنتخاب واالختيار هو عني ممارسة اإلرادة. وعليه فإن التغيُّاًلفأّو

انسحبت الصورة  احلقيقة، ثّم حمّل ْتل األمر هو أن صورة احلقيقة حلَّحدث أّو

دة، ثم حصلت موضوعية إلرادة اإلنسان يف اختيار الواحدة لصاحل الصور املتعدِّ

دة. وعلى هذا األساس فإن مطالبة اإلنسان وانتخاب صورة واحدة من بني الصور املتعدِّ

من مطالبة اإلنسان القديم باحلصول على  ليست بأقّل املعاصر باحلصول على احلّق

حملها. وإذا كان هناك من فرق  وال ميكنه أن حيّل ،ها شيٌءحملَّ ، ومل حيّلاحلّق هذا

واحدة عن احلقيقة، وكان  بصورٍة فيكمن يف أن اإلنسان القديم كان ممسكًا

يعتربها عني احلقيقة، ولذلك مل يكن هناك من مورد لالنتخاب واالختيار وممارسة 

يث وجد نفسه يف مواجهة الكثري من الصور ح ؛اإلرادة، يف حني أن اإلنسان املعاصر

إىل اختيار  اليت متثل احلقيقة أو النظريات املختلفة بشأن احلقيقة، كان مضطرًا

 خاذ القرار. أخرى عن ممارسة اإلرادة واّت واحدة من بينها، وهذا االختيار هو عبارٌة

ة مقرتن من األفعال النفساني : إن االنتخاب واالختيار الذي هو نوٌعوثانيًا

م والضرورات َيللِق للنقد والتقييم العقالني، ويكون حمكومًا باملسؤولية، ويقع عرضًة

م على العقل النظري من بعض واحملظورات األخالقية. وهذا يعين أن العقل العملي يتقدَّ

االنتخاب يالزم املسؤولية والتكليف، وإن مجيع هذه األمور الثالثة،  اجلهات. إن حّق

اإلنسان يف  «حّق»ق بالعقل العملي. إن تتعلَّ ،«التكليف»و «املسؤولية»و «احلّق»أي 

ال يعين رفع التكليف عن كاهله. فاإلنسان  ،سواء يف أمر الدين أو غريه ،االنتخاب

عة بشأن عندما يواجه العديد من الصور عن احلقيقة، أو النظريات املتنوِّ احملّق

اإلمكان ـ أن خيتار من بني هذه الصور احلقيقة، يكون من الواجب عليه ـ عند 
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عقالني وأخالقي ينشأ عن اهلوية اإلنسانية  والنظريات أفضلها وأحسنها. وهذا تكليٌف

ر من إكراه مبعنى التحرُّ ،«السلبية»ية ية يف هذا املقام تعين احلرِّلإلنسان. إن احلرِّ

وال مبعنى فقدان  ر عن املنطق واملعرفة واألخالق،اآلخرين، وليست مبعنى التحرُّ

ن الفرد من البحث يف هذا املعايري املعرفية واألخالقية. وبطبيعة احلال إذا مل يتمكَّ

صني يف هذا أن يراجع املتخصِّ ،بل جيب عليه يف بعض املوارد ،له اجملال بنفسه حيّق

 . (16)صني يف هذا املورد ال يتنافى مع العقالنيةاجملال، فإن الرجوع إىل املتخصِّ

مبعنى أنهم  ،م على العقل العمليرون أن العقل النظري متقدِّالقدماء يتصوَّ كان

اقتصر نشاطه على  رون عدم وجود العقل العملي، أو أنه إذا كان موجودًاكانوا يتصوَّ

املعرفة. إن اإلدراك ودائرة السلوك اخلارجي واجلسدي، وال ربط له مبقام اإلدراك 

وال أخالق التفكري  ،ق ال يشمل أخالق اإلميانوالفهم الذي كان لديهم عن األخال

والبحث. أما املعاصرون فيذهبون إىل القول بأن التفكري )واإلميان وعدم اإلميان( هو 

من أنواع الفعل النفسي اإلرادي واالختياري، وبذلك يكون ـ مثل سائر األفعال  نوٌع

للضرورات  ومًاللتقييم األخالقي، ويكون حمك اإلرادية واالختيارية ـ عرضًة

 . (17)واحملظورات العقالنية )واألخالقية(

أو نظرية واحدة من بني الصور والنظريات  وعلى هذا األساس فإن اختيار صورٍة

املختلفة جيب أن ال يقوم على األهواء والرغبات االعتباطية واجلزافية، بل جيب أن يقوم 

ما  ضيات العقالنية. إن الفرد يفمن املعايري واملالكات العقالنية أو املقت على أساٍس

أو قراءة أو نظرية من بني الصور والقراءات والنظريات املختلفة إما  ق باختيار صورٍةيتعلَّ

 .«العلة»لـ  أو حمكومًا ،«الدليل»لـ  أن يكون تابعًا

ب اصطالح َسحَب «أيديولوجية»ة ستكون الصورة للعّل فإن كان حمكومًا

تربير أو توجيه عقالني، وإمنا  ستند اإلميان بها إىل أّينها عقيدة ال يإماركس، أي 

. يف هذه الفرضية ال وجود ألي معيار (18)ميكن تفسريها من خالل إرجاعها إىل عللها

وحبث عقالني، وحيث تكون القوى اإلدراكية للفرد أسرية للعلل اليت تدفعه إىل 

لنظرية ال يزول من خالل كه بتلك الصورة وامتسُّ اختيار صورة أونظرية بعينها فإّن

وإثبات خطئها وبطالنها أو نقصانها، بل األمر على العكس من  ،هاإقامة الدليل ضّد

د شبهات تثار من قبل األعداء ـ وهم ة جمّرن ذلك الفرد سيعترب هذه األدّلإإذ  ؛ذلك متامًا
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ون املستبّدم الذي يعاني منه ْهاء ـ لغرض تضليله. وهذا هو الَومن وجهة نظره أعداء ألّد

اليت تبلغ  ،ائعظمون بسببه على ارتكاب الفِدْق، وُياملتهالكون على السلطة عادًة

لن  بسوء الظّن يتعبري املولوي: )إذا املرء ابتل اجملازر اجلماعية، وعلى حدِّ حدَّ أحيانًا

 . (19)ودليل(! يقنعه الكالم الصادق املدعوم بألف دليٍل

خذ القرار يف مقام انتخاب واختيار ، واّت«الدليل»باع وأما إذا عمد الفرد إىل اّت

ا أن فهو إّم ؛الصورة أو النظرية على أساس املقارنة العقالنية، فإن دليله سوف ال خيلو

مبعنى أن باإلمكان االستفادة يف هذا  ،«آليًا»و «للمصلحة تابعًا»أو  ؛«معرفيًا» يكون

مبا يكفي، ومل يكن عقله حتت  قاًلاملقام من نوعني من املعايري. فإذا كان الفرد عا

سيطرة األهواء والرغبات واملال والسلطة واملناصب أو األمور األخرى، فإنه سيتبع 

 املعايري واملقتضيات العقالنية النظرية، أو املعايري واملقتضيات العقالنية العملية. 

أن وراء احلقيقة فإن وظيفته العقالنية تقتضي منه  إذا كان الشخص ساعيًاو

خيتار الصورة أو النظرية اليت تكون أقرب إىل احلقيقة؛ ألن غاية العقالنية هي 

كتب هلا الوجود ـ من  ، ولذلك فإن أفضل صورة أو نظرية ـ إْن«ب من احلقيقةالتقرُّ»

زاوية هذه العقالنية هي الصورة أو النظرية األقرب من احلقيقة. وإن املعيار الوحيد 

بها من احلقيقة أو ْردها أو ُقْععن ُب نظرية يف هذا املقام عبارٌةحلسن وقبح الصورة أو ال

مبعنى أن الصورة األفضل من هذه الزاوية هي تلك الصورة اليت ، (20)احتمال الصدق

واليت ميكن  ،يكون احتمال صدقها أكرب من احتمال صدق سائر الصور املوجودة

هذا املقام تفرض عليه أن احلصول عليها. إن املسؤولية العقالنية لدى الشخص يف 

ك مبعايري العقالنية النظرية )املنطق واملعرفة والتفكري النقدي وما إىل ذلك(، يتمسَّ

تها، ويزنها مبيزان ويستعرض أدّل ،رة عن احلقيقةوأن يقارن بني خمتلف الصور املتوفِّ

 ويبدو أن نتيجة هذه العملية لن خترج عن إحدى حاالت أربع:  .عقله وجتربته

لعثور لة والشواهد : يف هذه احلالة يعمل الشخص من خالل دراسة األدّلألوىلا

على الصورة أو النظرية األقرب إىل الواقع. وهنا تفرض عليه مسؤوليته العقالنية اختيار 

أو نظرية أفضل منها، وعندها يتعني  تلك الصورة والنظرية إىل حني العثور على صورٍة

ال بوصفها احلقيقة الكاملة، وإمنا  ألفضل، ولكْنعليه االنتقال إىل الصورة ا

بوصفها الصورة األفضل من غريها عن احلقيقة اليت ميكن احلصول عليها، أو أنها 
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 النظرية األفضل يف باب احلقيقة. 

ة، حيث يرى نفسه أمام : يف هذه احلالة يصل الشخص إىل تكافؤ األدّلالثانية

 صور أو نظريات هي: 

 ناحية العقالنية، وال رجحان لبعضها على بعض. أـ متكافئة من ال

جديدة تشتمل على  أنه ميكن التلفيق بني هذه الصور للخروج بصورٍة ب ـ إاّل

من مساوئ الصور  كما أن مساوئها أقّل .حماسن ومزايا أكثر من الصور املوجودة

ذل ما بوسعه رة. يف مثل هذا احلالة تقتضي املسؤولية العقالنية من الشخص أن يباملتوفِّ

من أجل البحث والوصول إىل هذه الصورة اجلديدة، وبعد إبداع هذه الصورة والنظرية 

أو اكتشافها يعمل على اختيارها بوصفها أفضل الصور أو النظريات املتاحة، وأن 

يعمل على دعوة اآلخرين إىل اختيارها بهذه الصفة، أي بوصفها أفضل الصور املمكن 

وليس احلقيقة نفسها، ويطالبهم بالعمل على نقدها وتنقيحها تلفيقها عن احلقيقة، 

 وتكميلها. 

ة، حيث يرى نفسه أمام : يف هذه احلالة يصل الشخص إىل تكافؤ األدّلالثالثة

 صور أو نظريات هي: 

 أـ متكافئة من الناحية العقالنية، وال رجحان لبعضها على بعض. 

جديدة تشتمل على  ر للخروج بصورٍةأنه ال ميكن التلفيق بني هذه الصو ب ـ إاّل

من مساوئ الصور  حماسن ومزايا أكثر من الصور املوجودة، وأن تكون مساوئها أقّل

رة. يف مثل هذا احلالة تقتضي املسؤولية العقالنية من الشخص الرجوع إىل املعايري املتوفِّ

 بغية االختيار من بني هذه الصور والنظريات.  ؛العقالنية العملية

، مبعنى أن معايري ة ما تقوله إطالقًاهذه احلالة ال يوجد لدى العقالنية النظرّييف 

أو  ،العقالنية النظرية ال تستطيع أن تساعد الفرد على اختيار أفضل صورة أو نظرية

اكتشافها أو إبداعها؛ ألن الصورة أو النظرية األفضل يف املقام هي تلك اليت تكون 

ن سائر الصور والنظريات األخرى، واملفروض أنها غري واقع واحلقيقة ملأقرب إىل ا

رة، وإن األدلة والشواهد املوجودة حتكي عن تساوي مجيع تلك الصور والنظريات متوفِّ

 يف املسافة من الواقع واحلقيقة. 

ال  «العقالنية النظرية»أن تكافؤ هذه الصور والنظريات املختلفة من ناحية  إاّل
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. إن النظريات املختلفة اليت تعكس «العقالنية العملية»ة ها من ناحيؤيستلزم تكاف

واحدة قد ال تكون متكافئة يف تلبية  رة بدرجٍةة والشواهد املتوفِّالواقع من خالل األدّل

وأداة أفضل للوصول إىل الغايات  ل بعضها وسيلًةمتطلباتنا العملية، وقد يشكِّ

حث عن احلقيقة يف هذه احلالة أخرى: إن مقتضى الب بعبارٍةوواألهداف العملية. 

، مبعنى أن مجيع هذه الصور تشبع بالنسبة إىل مجيع الصور أو النظريات املتاحة واحٌد

واحدة، وال فرق بينها من هذه الناحية.  ميل اإلنسان إىل البحث عن احلقيقة بدرجٍة

ومن ناحية تلبية  ،أخرى من جهاٍت ولكن يف الوقت نفسه قد ال تكون متساويًة

 غايات واألهداف األخرى. ال

ة، حيث يرى نفسه أمام : يف هذه احلالة يصل الشخص إىل تكافؤ األدّلالرابعة

 صور أو نظريات هي: 

 أـ متكافئة من الناحية العقالنية، وال رجحان لبعضها على بعض. 

جديدة تشتمل على  ه ال ميكن التلفيق بني هذه الصور للخروج بصورٍةأّن ب ـ إاّل

من مساوئ الصور  ايا أكثر من الصور املوجودة، وتكون مساوئها أقّلحماسن ومز

 رة. املتوفِّ

 رة تليب حاجة الفرد )أو اجملتمع( العملية بشكٍلج ـ وكانت الصور املتوفِّ

 متكافئ. 

عقالني لالختيار من بني الصور املختلفة عن  يف مثل هذه احلالة ال يوجد معياٌر

من الناحية العقالنية، أي  مسؤوليٍة مطالبًا بأّي احلقيقة. ولذلك ال يكون الفرد

وحتى  ،من تلك الصور ـ على أساس املعايري غري العقالنية ًةميكنه أن خيتار واحد

كه بها رة عن احلقيقة، ويبقى على متسُّاألذواق الشخصية ـ لتكون هي الصورة املعبِّ

جديدة خترجه  ٍةأدّلإىل حني العثور أو الكشف عن الصورة األفضل أو احلصول على 

إذا أمكنه  قًاة، وميضي على أساسها، أو أن يبقي اعتقاده معلَّمن حالة تكافؤ األدّل

 . (21)ذلك

يف العامل املعاصر يف مقام  احلّق ت اإلرادة حمّلى اآلن كيف حلَّضح حّتاتَّ

 . ومل يكن هذا األمر بسبب اإلعراض عن احلّق(22)املعرفة ودائرة العقل النظري

وإمنا  ،أو اضمحالل هذا الدافع ،أو االفتقار إىل الدافع حنو طلب احلقيقة ،يقةواحلق
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عنها. وإذا  د صورٍةه ونصيبه من احلقيقة ال يعدو أن يكون جمرَّبسبب إدراكه أن حظَّ

ى د صورة عنها، وإذا كانت احلقيقة تتجلَّكان نصيب اإلنسان من احلقيقة هو جمرَّ

يف مقام الكشف عن  ء وذهنه دوٌرْروير امَلضمن آالف الصور، وإذا كان لتص

احلقيقة، وإذا كان بإمكان احلقيقة أن تلبس الكثري من الصور، وتظهر يف خمتلف 

على إدراكه وفهمه للواقعية، وإذا  ء وجمهوالته تأثرٌيْرالثياب، وإذا كان ملعلومات امَل

كمية والكيفية، ء وجمهوالته خمتلفة عن بعضها من الناحية الْركانت معلومات امَل

سيواجهون خمتلف الصور  ،احلقيقةمواجهة من  بداًل ،فإن الناس يف هذه احلالة

وليس  .أن خيتاروا من بينها ،هلم، بل جيب عليهم بل حيّق ،والقراءات عنها، وميكن

آخر غري ممارسة اإلرادة. وهكذا نصل إىل املسؤولية العقالنية  هذا االختيار شيئًا

م العقل العملي على العقل أفضل: إىل أخالق التفكري، وتقدُّ و بعبارٍةوأخالق اإلميان، أ

 . (23)النظري

د هذه اتنا الدينية والعرفانية والفلسفية تؤيِّإن من النقاط املذهلة هي أن أدبّي

 واحلقيقة بشكٍل ق باحلّقما يتعلَّ ه اإلنسان املعاصر يفإليل الرؤية واملسلك الذي توصَّ

 . (24)كامل

ت اإلرادة ـ يف العامل املعاصر والدائرة النظرية ـ ى اآلن كيف حلَّحّتأوضحنا 

 .احلّق حمّل

ما يلي ندخل يف بيان اختالف العامل اجلديد عن العامل القديم يف الدائرة  ويف

يف هذا املورد أن نقول: إن الذين يعيشون  احلّق العملية. ومن تفسريات حلول اإلرادة حمّل

 وا عن البحث عنها، وقالوا: بداًلث يئسوا من فهم احلقيقة، ختّلحي ؛يف العامل اجلديد

ر الوقت والطاقة باجتاه مستحيل ـ من األفضل أن نوفِّ العامل ـ الذي هو أمٌر «تفسري»من 

 .هذا العامل «تغيري»، واملمكن هنا هو ما هو ممكٌن

ال ميكن  إذ ؛للحقيقة ًاأن هذا التفسري ال ينسجم مع الواقعية، وليس وفّي إاّل

إن رغبة ودافع اإلنسان املعاصر إىل الكشف عن احلقيقة أضعف من رغبة  :القول

إن  :رمبا أمكن القول ،بل على العكس من ذلك ،اإلنسان القديم يف هذا االجتاه

فهو على الرغم من  .من رغبة اإلنسان القديم أقوى وأشّد ْترغبة اإلنسان املعاصر أضَح

ه يدرك يف الوقت ، ولكّنه احلقيقة أبدًاْنوصول إىل ُكإدراكه بأنه ال يستطيع ال
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نفسه إمكانية االقرتاب من احلقيقة أكثر فأكثر. وعلى هذا األساس فإن الذي يبذل 

وليس له حدود  ،ال نهاية له قصارى جهده من أجل االقرتاب من احلقيقة يدخل مسارًا

جه إىل ن إرادة القدماء تّتيقف عندها. إن اختالف املعاصرين عن القدماء ال يكمن يف أ

وإمنا التفاوت بينهما يكمن يف أن  ،جه إىل التغيريالتفسري، بينما إرادة املعاصرين تّت

مكانها لصاحل  ْتمن مثالبهم املعرفية ـ قد ترَك ّدَععية القدماء ـ اليت ُتْطمية وَقْزَج

ل لعقالني قد حوَّمن الفضائل املعرفية. وإن التواضع ا ّدَعالتواضع العقالني، الذي ُي

مية ْزللنزعة اجَل خالفًا ،مدى احلياة متواصل يستمّر البحث عن احلقيقة إىل جهٍد

 معتربًا ،عن احلقيقة واالقتناع بصورٍة، الفرد إىل خداع ذاته اليت تضطّر ،تميةواحَل

 عن بذل املزيد من البحث عنها.  وغنيًا ،إىل احلقيقة نفسه واصاًل

عاء ـ وهو الذي رعاه الدكتور سروش آخر هلذا االّد كما ميكن تقديم تفسرٍي

مة وذلك بأن نقول: إن العامل املعاصر شهد انهيار مسلَّ ،ـ «مفهوم ومبنى العلمانية»يف 

من أركان عقيدة اإلنسان  ل ركنًامات امليتافيزيقية اليت كانت تشكِّأخرى من املسلَّ

لت تلك . وقد متثَّ(25)امل الوجودالقديم، حيث كان يبلور على أساسها طريقة رؤيته لع

كل شيء فيه  كامل، وإّن ٌمإن عامل الوجود بشكله الراهن هو عاَل :املسلمة بالقول

يف موضعه الصحيح، وإن احلالة الطبيعية لألشياء هي احلالة اليت عليها اآلن. ومن 

 ،«ما جيب أن يكون»و «ما هو كائٌن»بني  وجهة نظر اإلنسان القديم ال يوجد فرٌق

 فليس باإلمكان أبدع مما كان. 

وهذا األمر مل يكن يسمح لإلنسان القديم بالتفكري يف العمل على تغيري 

شيء عنده يف موضعه الصحيح  ر به اإلنسان املعاصر. فكّلالعامل على حنو ما يفكِّ

ره يف إطار ر عن الوضع األمثل واملمكن تصوُّوجوده يف ذلك املوضع يعبِّ إّنوالطبيعي، و

 صول إىل اهلدف والغاية املنشودة. الو

مة امليتافيزيقية ال تقوم على أساس أن اإلنسان املعاصر أدرك أن هذه املسلَّ َبْيَد

لقي على كاهل اإلنسان ة إيصال الطبيعة إىل الكمال قد ُأمن مهّم جزءًا ّنأمتني، و

أو  ،والقدراالستسالم للمصري والقضاء  ت إرادة تغيري العامل حمّلنفسه. وهكذا حلَّ

من املصري والقضاء  أفضل: إن إمكانية تغيري العامل على يد اإلنسان تعترب جزءًا بعبارٍة

اإلنسان يكتفي بتفسري العامل، وإمنا بدأ يسهم يف  ْدوالقدر. ومنذ ذلك احلني مل يُع
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ه فإن تغيري العامل مل يأخذ مكان تفسريه؛ إذ صنعه وتغيريه. وعلى الرغم من هذا كلِّ

ة تفسريه. فإذا كان القدماء يريدون بصّح أن تغيري العامل رهٌن اإلنسان جيدًا أدرك

 ؛، أو رمبا أرادوه للعمل فقطاملعاصرين يريدون العلم للعمل أيضًا العلم لذات العلم فإّن

ف فيها وتغيريها وكما هي، لن نستطيع التصرُّ ،صحيح كٍلشإذ ما مل نفهم األشياء ب

 بالشكل املطلوب. 

تفسريه، بل  حمّل هذا األساس فإن تغيري العامل يف العصر الراهن مل حيّلوعلى 

إن التفسري امليتافيزيقي  :بدأ تفسري العامل يستعمل بغية تغيريه. نعم، ميكن القول

واألسطوري للعامل كان هو الغالب يف العامل القديم، ويف العامل املعاصر أصبح 

للعمل على  ذلك التفسري مل يكن يبقي مساحًةالتفسري العلمي للعامل هو الغالب، وإن 

اإلنسان إىل تغيري العامل، ومل  ُعْدتغيري العامل، يف حني أن التفسري العلمي إذا مل َي

مات األدنى يضع بني يديه املقّد ه يف احلّدف يف الطبيعة، فإّنجاه التصرُّزه باّتحيفِّ

 واألدوات الالزمة للقيام بهذا األمر. 

إن  :إذ ميكن القول ؛(26)آخر بشكٍل احلّق حلول اإلرادة حمّل كما ميكن بيان

سكان العامل القديم وسكان العامل اجلديد كانوا يبدون جتاه احلوادث املأساوية 

خمتلفة. ففي العامل القديم عندما ال تكون األمور على وفق رغبة اإلنسان  ردود أفعاٍل

ك األمور، من خالل الرضوخ للقضاء لينسجم مع تل ؛إىل تغيري مراده كان يسعى جاهدًا

من الناحية األخالقية. ففي ذلك  والقدر، مبعنى أن هذا السلوك كان يعترب فضيلًة

 ،«حقيقة»أو  «ًاحّق»العامل كان الناس ينظرون إىل احلوادث املأساوية باعتبارها 

: ويستسلمون هلا. وقد كان الدرس األخالقي الذي حيتذيه سكان العامل القديم يقول

 لينسجم مع العامل اخلارجي(.  ؛ر عاملك الداخلي)غيِّ

وأما يف العامل اجلديد فمنذ أن وجل اإلنسان عصر احلداثة أضحى أسلوب 

ان هذا إذ أخذ سّك ؛التعاطي مع األحداث املأساوية يف العامل اخلارجي معكوسًا

هم الداخلي. إن مع عامل جيعله منسجمًا ن إىل تغيري العامل اخلارجي بشكٍلْوالعامل يسَع

 وقضاء وقدرًا ،أو حقيقة ًااإلنسان املعاصر ال ينظر إىل العامل اخلارجي بوصفه حّق

وإمنا يسعى إىل إجياد االنسجام بني العامل الداخلي  ،، وال يستسلم لهحمتومًا إهليًا

رات مناسبة يف العامل اخلارجي. وهذا يعين والعامل اخلارجي من خالل إحداث تغيُّ
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م العلوم التجريبية يف تقدُّ باإلرادة. وإن هذه املسألة تظهر مكمن السّر احلّق استبدال

 ألن هذه العلوم هي وحدها القادرة على تغيري العامل اخلارجي.  ؛أيضًا

 

خالق( إىل بعض ألا يف ميزاندين النا يف الفصل األول من كتابنا )ْرأَش

إن أهم خصوصية يف أخالق العامل املعاصر  :خالق يف العامل املعاصر. وقلناخصائص األ

نها إ، أي «ما فوق دينية»و «علمانية»تكمن يف أن األخالق يف هذا العامل أصبحت 

باستثناء اجلهة التارخيية. وإن صريورة  ،عن الدين من مجيع اجلهات ًةأصبحت مستقّل

 «الدوافع»األخالقي، ومبعنى علمانية  «كريالتف»األخالق علمانية مبعنى علمانية 

ما فوق » عن االعتقاد بأن األخالق مقولٌة األخالقية. إن العلمانية األخالقية عبارٌة

 ، مبعنى: «دينية

ألمر ونهي  «تابعًا»م األخالقية ليس َيـ إن تعريف املفاهيم األخالقية وتطبيق الِق1

 اإلله الشارع. 

يف اعتبارها وتربيرها إىل املعتقدات  ليست مدينًةـ إن املعتقدات األخالقية 2

 الدينية. 

 ـ إن الدوافع األخالقية ليست دوافع دينية بالضرورة. 3

باعتناق الدين واإلميان باملعتقدات  ـ إن عقالنية االلتزام األخالقي ليست رهنًا4

 الدينية. 

لوحي م األخالقية ومعرفتها من غري طريق اَيـ من املمكن اكتشاف الِق5

 والنصوص الدينية. 

 .آخر من خصائص األخالق يف العامل املعاصر ما يلي نذكر جانبًا ويف

 .األخالق االجتماعية عن األخالق الفردية «استقالل»هذه اخلصائص  إن من أهّم

خالق( إىل تعداد ألا يف ميزاندين العمدنا يف الفصل الثاني من كتابنا )

فردية واألخالق االجتماعية، وقلنا هنالك: إن اخلصائص والفوارق بني األخالق ال

 يف العامل القديم على حنو ما هي معروفة حاليًا األخالق االجتماعية مل تكن معروفًة

يف العامل اجلديد، وإن العالقات االجتماعية قبل أن تقوم على العالقات األخالقية 
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م والفضائل َيأساس الِق ة والقهر والغلبة، ويف أحسن احلاالت علىكانت تقوم على القّو

إجياد »ف العدالة بـ كان العامل القديم يعرِّ :األخالقية الفردية. فعلى سبيل املثال

ة ة العاقلة والقّوإجياد التوازن واالعتدال بني القّو»أو  ،«التوازن يف النفس اإلنسانية

ر ن التصوُّسات االجتماعية. وكا، وليس مبعنى فضائل املؤسَّ«ة الغضبيةالشهوية والقّو

ي وح )أي العدالة الفردية( سيؤّدفس والرُّيقوم على أن إجياد التوازن واالعتدال يف النَّ

وبناء اجملتمع العادل. فمن وجهة نظر القدماء  ،إىل حتقيق العدالة االجتماعية تلقائيًا

لة ون بفضيلة العداف من األشخاص الذين يتحلَّيعترب اجملتمع العادل هو اجملتمع املؤلَّ

 الفردية. 

لألخالق االجتماعية اليت بدأت باالنفصال  وأما العامل اجلديد فقد شهد ظهورًا

 .ةمستقّل ى صارت هلا هويٌةحّت ،عن األخالق الفردية تدرجييًا

يف العامل القديم كانت األخالق االجتماعية تنخفض إىل مستوى األخالق 

سات االجتماعية كانت وباملؤسَّ ن عالقة الناس ببعضهمإ: األوىل :الفردية من جهتني

ر من : إن آفات األخالق االجتماعية تفّسالثانيةو ؛(27)تعترب من توابع عالقة اإلنسان باهلل

ع ذلك يلتمس عالج تلك اآلفات من َبخالل إرجاعها إىل رذائل األخالق الفردية، وبَت

 .خالل فضائل األخالق الفردية

تنبثق عن  «االجتماعية»على أن اآلفات ان العامل القديم يقوم ر سّككان تصوُّ

 ًاريمونه هلذه اآلفات األخالقية تفس. وقد كان التفسري الذي يقدِّ«النفسية»الرذائل 

. وكانوا خيرجون من هذا التفسري بنتيجة مفادها التماس عالج هذه «فرديًا»و «نفسيًا»

لفضائل النفسية اآلفات من خالل اللجوء إىل األخالق الفردية، والعمل على إحالل ا

من خالل  ؛ان العامل اجلديدالرذائل واملثالب النفسية. يف حني أدرك سّك حمّل

 ،أخرى، وال ميكن معاجلتها من خالل ذلك أن لآلفات االجتماعية جذورًا ،التجربة

هلذه اآلفات، ومن خالل هذا التفسري يلتمسون عالج هذه  «اجتماعيًا» موا تفسريًاوقدَّ

 دون األخالق الفردية.  ،إىل األخالق االجتماعية بالعودة ،اآلفات

ر يف العامل القديم يقوم على أن سوء االستفادة كان التصوُّ :فعلى سبيل املثال

 «األهواء»و «العصيان»و «عبادة املناصب»و «السلطة حّب»من  من السلطة والثروة ناشٌئ

نوا يلتمسون عالج ذلك وعلى هذا األساس كا .صف بها أصحاب السلطة والثروةاليت يتَّ
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. ومن هنا كانوا ينصحون بتسليم هذه املناصب إىل األفراد «الفردية»يف الزهد والعدالة 

من الفضائل  أن العدالة يف هذه الرؤية واحدٌة صفون بالعدالة والزهد. إاّلالذين يتَّ

عنى األخالقية الفردية، مبعنى أنها إما ملكة نفسية متنع من ارتكاب املعاصي، أو مب

عن االقتصاد يف  إقامة االعتدال والتوازن يف ذات الفرد، كما أن الزهد الفردي عبارٌة

 ة. االستهالك على مستوى احلياة اخلاّص

غري  إن هذه الرؤية ال تعترب تكريس السلطة واحتكار الثروة وتوزيعها بشكٍل

اءة االستفادة ، ويرتك أمر السيطرة على السلطة والثروة واملنع من إس«ظلمًا»متكافئ 

ر كان يقوم على أن مبعنى أن التصوُّ ،منها إىل أصحاب السلطة والثروة أنفسهم

صافه بالعدالة حيول دون سوء استغالله للسلطة فإن نفس اّت احلاكم إذا كان عاداًل

هلذه الرؤية تكمن احليلولة دون  والثروة، مهما كانت سلطته وثروته مطلقة. طبقًا

يف الرقابة الداخلية والذاتية ألصحاب السلطة على أنفسهم؛ إذ  ةإساءة استغالل السلط

معيار واقعي وذهين لتقييم وتشخيص العدل والظلم. وعلى هذا األساس  ليس هناك أّي

يعود تشخيص مصداق العدل وتعيني ما هو الفعل العادل وما هو الفعل الظامل إىل نفس 

من  الشارع، وهذا يعود بدوره وبنحٍواحلاكم مباشرة، أو يعود إىل حكم وإرادة اإلله 

غري مباشر؛ ألن تشخيص حكم وإرادة اإلله الشارع يعود  األحناء إىل احلاكم بشكٍل

ل رأيه يف هذا اجملال فصل اخلطاب. يف نهاية املطاف إىل شخص احلاكم، حيث ميثِّ

وأمره  النظر عن إرادة اإلله الشارع لألتباع بغّض يقوم الفرض هنا على عدم وجود حقٍّ

إن التوزيع غري  :. ونتيجة لذلك يقالى يكون جتاهله أو انتهاكه ظلمًاونهيه، حّت

املتكافئ للسلطة والثروة على أساس حكم اإلله الشارع هو عني العدل، وإن احلاكم 

 أو طبقًا ،ض ـ على طبق تشخيصه وحكم اإلله الشارعْرب الَفَسالذي يعمل ـ حَب

 ومعيارًا ومالكًا ،ب، بل هو عني العدلْسفَح عداًل للمصلحة، ال يكون ما يقوم به

 . للعدل أيضًا

. فقد ظلمًا وأما يف العامل اجلديد فإن نفس متركز ومراكمة السلطة يعدُّ

 ن السلطة املطلقة تستتبع فسادًاأالسلطة تأتي بالفساد، و»أدرك الناس بالتجربة أن 

تسلب صاحبها القدرة على »ل اجلميع َبخارجية من ِق ن السلطة دون رقابٍةأو، (28)«مطلقًا

إن العدالة االجتماعية ال تنخفض إىل  :. وثانيًا(29)«شيء آخر انتهاج العدالة قبل أّي
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وال تستلزم  ،العدالة الفردية، مبعنى أن العدالة الفردية ال تستلزم العدالة الفردية

عريف العدالة ت عنها. يف هذه الرؤية يتّم العدالة االجتماعية، وال تكون بدياًل

، وإن هذا «التوزيع العادل للسلطة والثروة بني املواطنني يف اجملتمع»االجتماعية بأنها 

حة يف باب العدالة االجتماعية. وإن منّق شيء حيتاج إىل امتالك نظريٍة التوزيع قبل كّل

ما، مع من طريق التوزيع العادل هل ما يتّماحليلولة دون إساءة استغالل السلطة والثروة إّن

 اإلشراف والرقابة العامة. 

سات الدولة إن هذه الرؤية ترى العدالة فضيلة لألنظمة السياسية ومؤسَّ

سة والعالقة صف بها األفراد. وإن النظام واملؤسَّيتَّ والعالقات االجتماعية، وليس صفًة

صف باالنسجام مع احلقوق الطبيعية والذاتية االجتماعية العادلة هي اليت تتَّ

فًا على سة أو العالقة االجتماعية متوقِّمواطنني، وأن ال يكون قيام وبقاء تلك املؤسَّلل

تقييم عدالة وظلم النظام  سلب هذه احلقوق وهضمها. يف األخالق االجتماعية يتّم

، واقعي وعاّم سة االجتماعية مبيزان حقوق اإلنسان، وهو معياٌرالسياسي أو املؤسَّ

ام الشرعية أو إرادة احلاكم العادل وكراهيته ورغبته وليس بفهم الفقهاء لألحك

به. َسإمنا يكون حَب فرٍد زهد كّل ىل ذلك فإّنومضافًا إللمصلحة.  اخلاّصه وتشخيص

د على مستوى احلياة اخلاصة والشخصية ال ربط له بالزهد املتناسب ولذلك فإن التزهُّ

ل بعدم الرغبة يف ممارسة يتمثَّمع املنصب واملوقع السياسي. إن الزهد يف حقل السياسة 

 . (30)ب اخلوض فيها مهما أمكنوجتنُّ ،ب منهاوالتهرُّ ،ث بهاوعدم التشبُّ ،السلطة

م ز األخالق يف العامل اجلديد تقدُّة األخرى اليت متيِّوإن من اخلصائص اهلاّم

. يف (33)«ه يف ارتكاب األخطاءحقِّ»واالعرتاف لإلنسان بـ  ،(32)«نَساحَل»على  (31)«احلّق»

امتالك »على  ًام)اإلميان بالعقائد املطابقة للواقع( مقدَّ «احلّق»العامل القديم كان 

يف إبداء  احلّق مل يكن ألحٍد: ع باحلقوق اإلنسانية(. فعلى سبيل املثال)التمتُّ «احلّق

إذا كانت عقيدته مطابقة للواقع، واملطابقة للواقع تثبت  والتعبري عن عقيدته إاّل هرأي

للحقيقة أو  ة أو التفسري املعرتف به رمسيًان خالل انسجام العقيدة مع فهم األكثرّيم

رأي احلكام، وليس من خالل املناظرة واحلوار والنقد وإقامة الربهان والتجربة 

الذي يتجاوز معه  إىل احلّد «امتالك احلّق»م على يتقدَّ «احلّق»واالستدالل. بل كان 

 ة الفرد. ة يف إنسانّيالعقيدة مدخلّي أيضًا، حيث يكون حلّق «اإلنسان يف احلياة حّق»
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مبعنى  ،اإلنسان أن ال يكون على حقٍّ قال: إن من حّقأما يف العامل اجلديد فُي

أنه من املمكن أن خيطئ يف تشخيص احلقيقة، وإن خطأه وكونه على خطأ ال 

األخالقية، وال ميكنه أن ل هذا اخلطأ من منزلته ته اإلنسانية، وال يقلِّيتنافى مع هوّي

اإلنسان يف أن يكون على خطأ  بيد اآلخرين كي يسلبوه حقوقه. إن حّق ل ذريعًةيشكِّ

واالعرتاف به يف  أن كشف هذا احلّق َبْيَد ،أخالقي يف تشخيص احلقيقة هو حّق

وإن ذات هذه  .ةالعامل اجلديد يقوم على فرضيات وجودية ومعرفية ونفسية هاّم

من مجلة مباني  من مجلة اكتشافات البشر يف املرحلة املعاصرة، وتعّد الفرضيات تعّد

إن ظهور احلقيقة  يف ما سبق.نا إىل بعض هذه الفرضيات ْرالعقالنية اجلديدة. وقد أَش

 ،، وتأثري القوى اإلدراكية لدى اإلنسانعة من جهٍةعلى خمتلف األشكال املتنوِّ

ق املعرفة من مغايرة ملوضوع ومتعلَّ رها بأموٍرثُّوحمدودية هذه القوى يف مقام الفهم، وتأ

اإلنسان يف أن خيطئ وأن يكون على خطأ،  أخرى، يضطرنا إىل االعرتاف حبّق جهٍة

كونه على »ية العقيدة أو مطابقتها للواقع، واعتبار وأن ال حنشر إنسانيته يف زاوية أحّق

 . (34)ع حبقوق اإلنسانمعيارًا للتمتُّ «حّق

 احلال ال يعين أن مجيع العقائد متكافئة، وأنه ال وجود للحّق وهذا بطبيعة

 شخٍص ف عليهما، وأن لكّلوالباطل، أو أنهما إذا كانا موجودين ال ميكن التعرُّ

ى عنها. عقيدة وفقًا ملزاجه وميوله ورغباته النفسية، أو أن يتخّل يف أن خيتار أّي احلّق

تقوم على التشكيك والنسبية املعرفية. إن  : إن فرضية حقوق اإلنسان الأدّق وبعبارٍة

ي ظّن أن إدراك الناس للحقيقة يف أغلب املوارد إدراٌك احلقيقة ليست نسبية، إاّل

أن إدراكهم للحقيقة هو إدراك  ملعرفة الناس، إاّل واحتمالي. إن احلقيقة ليست تابعًة

يات السلبية ان احلرِّد ضمباخلطأ. إن حقوق اإلنسان إمنا تعمل على جمرَّ إنساني مشوٌب

م األخالقية َييتهم من الِقيتهم من القيود اخلارجية، وليس حرِّللناس، مبعنى حرِّ

 والقواعد املنطقية واملعرفية. 

اختيار وانتخاب العقيدة مدخلية  «أسلوب»لـ  ـ فإّن ومع ذلك ـ وكما سنرى الحقًا

يف طلب احلقيقة  بصدٍق ا وجيهدواْوعلى الناس أن يسَع وإّن ،يف إنسانية اإلنسان

وصدق  دٍّون جِبيثبت أن مجيع الذين يسَع دليٍل مل يكن هناك أّي والبحث عنها، وإْن

 ونتيجة واحدة.  يف طلب احلقيقة سيصلون إىل غايٍة
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الذي هو من أمجل األصول العقائدية يف اإلسالم. ومع ، مثاًل أصل التوحيد ْذُخ

ات خمتلفة هلذا األصل يف اإلسالم، وطبقًا األدنى أربعة تفسري ذلك هناك يف احلدِّ

واحد من هذه التفسريات تعترب التفسريات الثالثة األخرى عني الكفر والشرك  لكّل

 .(35)البواح

الذي هو من األصول العقائدية األخرى يف  ،وهكذا األمر بالنسبة إىل املعاد

عاد أيضًا، وطبقًا األدنى ثالثة تفسريات خمتلفة بشأن امل اإلسالم. فهناك يف احلّد

بينما يذهب التفسري  ؛ألحدها يعترب املعاد روحانيًا، ويقول باستحالة املعاد اجلسماني

ويذهب تفسري ثالث إىل اعتباره جسمانيًا  ؛الثاني إىل اعتبار املعاد روحانيًا وجسمانيًا

 .(36)تًاْحَب

وة، وحدوث ة النبكما نواجه وضعًا مشابهًا بالنسبة إىل طبيعة الوحي، وماهّي

 .الكالم اإلهلي وقدمه، وحدود عصمة األنبياء وسائر األصول العقائدية األخرى

ية بني املسلمني حاليًا، كانت املتفشِّ ،وكسيةذإن الكثري من التفسريات األرثو

رًا، وإن سيطرتها على أذهاننا وعقولنا قبل أن تكون ْفتعترب يف األزمنة السابقة ُك

جيحات املعرفية تقوم على السلطة والنفوذ السياسي واالجتماعي قائمة على الدليل والرت

ال تقتصر على اإلسالم واملسلمني، وإن  ةواالقتصادي. وبطبيعة احلال فإن هذه الظاهر

بالنسبة إىل اإلفكار  ،تاريخ األفكار حيتوي على الكثري من هذه احلاالت املشابهة

 الدينية وغري الدينية األخرى. 

 

إن من عالمات الدخول إىل العامل اجلديد تغيري األفكار. وإن تغيري األفكار يف 

 أن املهّم َبْيَد عليها. والنماذج الفكرية، كما هو عالمٌة «األمثلة»لتغيري  احلقيقة معلوٌل

ل ر إليه ال ُبدَّ من حصول حتوُّعًا لتغيري النموذج واملثال الفكري الناظَبيف البني هو أنه َت

؛ ألن فهم الشريعة يستند إىل ركنني، وهما: الركن (37)ر يف فهم الشريعة أيضًاوتغيُّ

عن  . وإن الركن الداخلي من فهم الشريعة عبارٌة(38)والركن اخلارجي ؛الداخلي

االستنباط من ذلك  «أسلوب»و «أدوات»عن  ، والركن اخلارجي منه عبارٌة«املصدر»

 صدر، وكذلك الفرضيات الضرورية لفهم وتفسري النصوص. امل
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مصدران للشريعة،  «ةالسّن»و «القرآن»يذهب أكثر فقهاء الشيعة إىل القول بأن 

 َبْيَد .(39)أدوات رئيسة الستنباط األحكام الشرعية «خرب الواحد»و «ظاهر الكالم»وأن 

إىل منوذج )مثال(  ه حباجٍةىل ذلك فإن تنظيم العالقة بني اإلنسان وخالقمضافًا إأنه 

ل جزءًا من الركن اخلارجي لفهم ، وإن هذا النموذج أو املثال ـ الذي يشكِّأيضًا

أفضل: واحد من  من االفرتاضات الكالمية، أو بتعبرٍي الشريعة ـ هو يف احلقيقة واحٌد

 اإلنسان ق بتنظيم العالقة بنيما يتعلَّ أخرى: إننا يف مات الفقه األخالقية. وبعبارٍةمقّد

من  ن من خالل تطبيقه على هذا املورد اخلاّصومنوذج نتمكَّ واخلالق حنتاج إىل مثاٍل

ة فعل هذين األمرين بالنسبة إىل بعضهما. ومن وجهة نظرة تنظيم عالقة وفعل ورّد

لتنظيم العالقة بني اإلنسان  الفقهاء التقليديني يعترب منوذج املوىل والعبد خري منوذٍج

عنى أن الفقهاء يف مقام فهم وتفسري نصوص الشريعة واستنباط أحكام مب ،وخالقه

ن اإلنسان يف قالب العبد واململوك. إن ْون اهلل يف قالب املوىل واملالك، ويَرْوالشرع يَر

هلذا  ، وإّن«إله الفقه»اإلله الذي يكون ذهن الفقهاء يف مقام االستنباط مسخرًا له هو 

هاتني  على سائر اخلصائص األخرى، وإّن يانتطغ ،اإلله خصوصيتني بارزتني

. يسعى الفقهاء التقليديون إىل اكتشاف (40)«املالك»و ؛«املوىل»اخلصوصيتني هما: 

مية هلذا النموذج، أي احلقوق والتكاليف العقلية َيعات املعيارية والِقِباللوازم والتَّ

م واملعايري على تنظيم َيلِقهذه ا واألخالقية بني املالك والعبد، ليعملوا بعد ذلك يف ظّل

 العالقة احلقوقية بني اإلنسان واخلالق. 

أو  ،«املوىل والعبد»إن النموذج واملثال الذي يقوم عليه الفقه التقليدي هو منوذج 

. فلو أن شخصًا قبل بهذا النموذج يكون يف احلقيقة قد أدخل «املالك واململوك»منوذج 

يف فهم الشريعة واستنباط األحكام الشرعية.  «سانمعرفة اإلن»و «معرفة اهلل»نوعا من 

 «موىل»إن الفقهاء من خالل اختيارهم هلذا النموذج ينظرون إىل اهلل يف اجملتمع بوصفه 

. وهذا النموذج «مملوكًا»و «عبدًا»، وينظرون إىل اإلنسان يف اجملتمع بوصفه «مالك»و

لنظام املعياري القائم يف الثقافة ل ل قاعدًة، وهو يف احلقيقة يشكِّ(41)هو منوذج معياري

لة يف الفقه. وعلى هذا األساس فإن النظام الفقهي السائد بني املسلمني اإلسالمية املتمثِّ

رية اليت تسود العالقة القائمة بني املوىل والعبد، ويتناسب ْذم واملعايري اجَلَييقوم على الِق

 . (42)مع تنظيم العالقة بينهما
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 والعبد يف فهم الدين والشريعة، وتنظيم العالقة بني لقد ترك منوذج املوىل

 تأثريًا واسعًا وعميقًا. إن هذا النموذج جييز اعتناق اإلسالم يف ظّل ،اإلنسان واخلالق

األخالق الفردية واالجتماعية. إن مدى  وا الفقه حمّلالسيف، وجييز للفقهاء أن حيّل

ما يشمل  يقتصر على األمور العبادية، وإّنتأثري ونفوذ هذا النموذج يف الفتاوى الفقهية ال

ى العالقات السياسية واالجتماعية وتنظيم عالقات املواطنني فيما بينهم، وعالقتهم حّت

. إن للتفكري يف إطار هذا النموذج تداعيات ميكن مالحظتها من باحلكام أيضًا

ياسة خالل استنباط األحكام العبادية، وكذلك من خالل استنباط األحكام الس

 . (43)بوضوٍح ،واالجتماعية واالقتصادية

هو  ،لنموذج املوىل والعبد طبقًا ،اإلنسان إىل الطاعة إن الدافع الذي يستحّث

ن دعامة الفقة التقليدي تقوم إ :خوف العبد من العقوبة والعذاب. ومن هنا ميكن القول

هذه األخالق ، مبعنى األخالق القائمة على اخلوف. ويف إطار «أخالق العبيد»على 

من عقوبة املوىل عليه أن يوقن بأنه قام  لكي يستيقن العبد أنه سيكون يف مأمٍن

عليه ظاهر كالم مواله. وعليه فإن اختيار هذا النموذج يف فهم  ق ما يدّلْببواجبه ِط

من جهٍة أخرى ، ومن جهٍة «رَذاحليطة واحَل»و «الوسوسة»ي إىل األحكام الشرعية يؤّد

واالكتفاء بظاهر األلفاظ  ،ل الشرعيةَيواللجوء إىل احِل ،من املسؤوليةب إىل التهرُّ

 لة عن باطن وفلسفة األحكام الشرعية وأهدافها. ْفوصور األعمال، والَغ

االشتغال اليقيين »لدت القاعدة القائلة بأن ومن صلب هذا النموذج الفكري ُو

ثري من الفتاوى الفقهية. فقد ستند إليها يف الك، وهي قاعدة ُي«يقتضي الفراغ اليقيين

ف لو مل يغسل يف وضوئه مقدار : إن املكلَّورد يف الكثري من الرسائل العملية مثاًل

ا جيب عليه غسله من الوجه واليدين، أو مجيع بدنه يف الغسل، كان رأس إبرة مّم

أيضًا. وهكذا األمر  (44)عًا لذلك تبطل صالته وصومهَبوضوؤه وغسله باطاًل، وَت

حيث ال جيب غسل جتويف األنف وداخل العينني، ولكن حتى  ،سبة إىل الوضوءبالن

ن عليه أن يغسل مقدارًا من جتويف األنف ف من غسل الوجه كاماًل يتعيَّيستيقن املكلَّ

 . والعينني احتياطًا

جاه القبلة وجب عليه الفقه أن الشخص إذا جهل اّت يف بعض اآلراء يفوقد جاء 

ومل يعلم أنه يف الركعة  ،يف عدد ركعات الصالة وإذا شّك .أربعي إىل جهات أن يصّل
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وركعتني من  ،ي ركعتني من قياٍمالثانية أو الثالثة أو الرابعة، وجب عليه أن يصّل

ليضمن  ؛ي مثان ركعاتجلوس، ثم يعيد صالته من جديد. وهذا يعين أن عليه أن يصلِّ

بأنه قام مبا  ف يقنٌيصل للمكلَّذلك من أجل أن حي وكّل .ه يف ركعتنيارتفاع شكِّ

 عليه جتاه مواله. 

ومنوذج  ،إن مبنى هذا النوع من الفتاوى يقوم على هذا األصل من االحتياط

وال مورد له، بل هو  ،املوىل والعبد. يف حني أن االحتياط يف العبادات ال معنى له

االهتمام بظاهره و ،لفسلفة العبادة؛ ألن ذلك يصرفه عن باطن العمل وخمالٌف ،مذموٌم

فراط أن اإل ه باهلل واإلسرار إىل املعشوق األزلي، إاّلفقط. إن العبادة تعين اهليام والتولُّ

ة والوسوسة يف مراعاة اآلداب والشروط الظاهرية من باالهتمام بظاهر العمل والدّق

العبادة تصرف اإلنسان عن االلتفات إىل املعشوق، وعن حضور القلب وعمارة الباطن 

وروح العمل، وتصرفه أيضًا عن االهتمام باملعاني الرمزية الكامنة يف األعمال 

إله الفقه ال ميكن أن  ويبعده عنه. إّن ،العبادية، وبالتالي فإن ذلك ينسيه ذكر اهلل

ء أن ينجذب إليه أساسًا. إن العبادات مفعمة ْريكون حمبوبًا لإلنسان، وال ميكن للَم

ي عبور من ظاهرها واالهتمام مبعانيها الرمزية هو الذي يلّبباملعاني الرمزية، وإن ال

فهم يف االهتمام بظاهر األعمال، مراد الشارع من تشريعها. إن مبالغة الفقهاء وتطرُّ

من التداعيات  ،لة عن فلسفتهاْفوالَغ ،ك بظاهر األحكاموالتمسُّ، لة عن بواطنهاْفوالَغ

 ىل والعبد. األخرى للتفكري يف قالب وإطار منوذج املو

( ليس ق بالعالقات )والروابط االجتماعية باملعنى العاّمما يتعلَّ وإن الوضع يف

أن »أحسن حااًل. إن مقتضى منوذج املوىل والعبد يف هذا اجملال يقوم على االعتقاد بـ 

. ويف هذا النموذج تكون أرواح الناس وأمواهلم «اهلل إذا أراد كان كل شيء جائزًا

اًل وبالذات أّو ،لك السلطات والثروات واملصادر الطبيعية واإلنسانيةوكذ ،وأعراضهم

ف بها كيفما يشاء، وأن حيكم بينها ويقسم له أن يتصرَّ ملكًا لإلله الشارع، وحيّق

ه يف املالكية مطلق. وطبقًا هلذا النموذج ميكن هلل ملكه بينهم كيف يشاء؛ ألن حقَّ

أو مجاعة  ف شخٍصوأعراضهم حتت تصرُّ له أن يضع أرواح الناس وأمواهلم وحيّق

ألمر اإلله الشارع  أخرى، وإن الفصل احلقوقي والتمييز بني الناس إذا كان مستندًا

 نصاف. ل واإلْدونهيه كان عني الَع
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السلطان »ب منوذج املوىل والعبد إىل الساحة السياسية يأخذ صورة وعندما يتسرَّ

ل دعامة مطلقة للسلطة. إن حقوق أنه سيشكِّ ، مبعنى«الراعي واملاشية»أو  ،«والرعية

ة جتاهه هي ذات احلقوق والصالحيات املطلقة وصالحيات السلطان وتكليف الرعّي

واليت يتم تفويضها إىل السلطان من طريق تشريع  ،اليت كان ميتلكها اإلله املالك

الت ويف احلكم الشرعي )التنصيب(. وإن التفكري يف إطار هذا النموذج يف حقل املعام

 ني، وهما: ي إىل أصلني هاّممقام استنباط األحكام االجتماعية لإلسالم يؤّد

د وحيتكره لنفسه، أما العبد فهو جمرَّ ،ـ إن املوىل هو الذي ميلك احلّق1

 . ف، وليس له أدنى حّقمكلَّ

 ـ إن حقوق وتكاليف العبيد جتاه بعضهم تابعة مئة باملئة إلرادة وحكم املوىل. 2

شخصية أو  أّي ،النظر عن رغبة وإرادة املوىل وبغّض ،عبد من تلقاء نفسهليس لل

ة آلية، وليست هوية إنسانية، وإن امتالك ما هي هوّية أو حقوق. وإن هويتهم إّنهوّي

 املوىل هلم كامتالكه لسائر األشياء. وعليه ليس هناك يف منوذج املوىل والعبد أّي

ق بالعالقة مع اهلل، ولن يبقى ما يتعلَّ يعية يفموضع من اإلعراب حلقوق اإلنسان الطب

سات وجتاه املؤسَّ ،جتاه بعضهم ناسموضع من اإلعراب للحقوق الطبيعية لل أّي

ي إىل إلغاء السياسية واالجتماعية. وعلى هذا األساس فإن منوذج املوىل والعبد يؤّد

 إحالل الفقه حمّل» نه خيالفه من األساس. ومن هنا يتّمإإذ  ؛احلقوق الطبيعية لإلنسان

ق للموىل أن يفرِّ من خالل نفي احلقوق الطبيعية لإلنسان. حيّق ،«األخالق االجتماعية

ط بعضهم على أرواح وأموال ومصائر وأعراض البعض بني عبيده، وميكنه أن يسلِّ

خذوا القرارات يات اآلخرين، وأن يتَّمن حرِّ اآلخر، وأن يبيح لبعض عبيده احلّد

وعلى خالف رغبتهم، وأن يعملوا على توظيفهم  ،ويف غيابهم ،همنالنيابة عاملصريية ب

وتسخريهم يف ترسيخ دعائم سلطتهم وقدرتهم. إن عالقة املوىل والعبد تقوم على أسس 

 اخلوف والقهر والغلبة. 

العقيدة »طبيعي بنموذج املوىل والعبد  ة اليت ترتبط على حنٍوإن من النتائج اهلاّم

ة خاّص . إن اختيار عقيدٍة«العقيدة الدائرة مدار احلّق»يف قبال  «التكليف الدائرة مدار

على التفكري يف صلب النموذج الفكري املتناسب معها، مبعنى أن العقيدة  يدّل

فيه هو احملور،  «التكليف»فكري يكون  الدائرة مدار التكليف حتكي عن منوذٍج
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(. وإذا «فنيفعل املكلَّ»وع علم الفقه هو )موض «ًافمكلًَّا حيوان»ويعرف اإلنسان بوصفه 

للتكليف، مبعنى  عًاَبكان هناك من حديث عن احلقوق يف هذا النموذج فإمنا يأتي َت

 تابعًا ه يعترب احلّقوليس العكس. ويف هذا التوجُّ ،ينتزع من التكليف أمٌر أن احلّق

الشخص جتاه  د بهدون العكس. إن التكليف الذي يتعهَّ ،عنه ومنبثقًا ،للتكليف

إمنا فرض عليه من قبل اإلله الشارع، وليس من قبل الطبيعة اإلنسانية  صاحب احلّق

 . لصاحب احلّق

لإلله الشارع فلن يكون هناك  وعلى هذا األساس إذا مل يكن هناك حكٌم

من  ،لـ )ب( عه. إن اإلله الذي يعمل على تشريع حقٍَّببَت تكليف، ولن يكون هناك حقٌّ

آخر أن ينسخ  )ب(، ميكنه من خالل حكٍم مقابلكليف على )أ( يف خالل جعل ت

ب عليه. ومن هنا يذهب بعض الفقهاء إىل أن للحاكم املرتتِّ ذلك التكليف واحلّق

 ،واحد يف فسخ عقده مع املواطنني من جانٍب ـ كامل احلّق اإلسالمي ـ إذا رأى مصلحًة

 ودون علمهم أو رضاهم. 

جاه القائل مبحورية طبيعي إىل االّت ي بشكٍليؤّدإن منوذج املوىل والعبد 

فقط، ويعترب العبيد أصحاب  ألن املوىل يف هذا النموذج يعترب صاحب حقٍّ ؛التكليف

مطلق يف  ل بشكٍله أن يتدخَّللعبيد فمن حقِّ ن املوىل هو مالٌكإفقط؛ فحيث  تكليٍف

هذا  ة احلقوقية، ويعّدق بينهم من الناحيتنظيم العالقات القائمة بينهم، وأن يفرِّ

 ،مع العدالة؛ ألن حقوق العبيد تستند بالكامل إىل إرادة ورغبة املوالي التفريق منسجمًا

كي يعترب هدر  ،النظر عن إرادة ورغبة املوالي بغّض حقٍّ ال ميلك العبيد أّي وأساسًا

 ما يصدر عن املوىل هو كّل فإّن . وباختصاٍروجورًا تلك احلقوق وهضمها ظلمًا

من اختيارات وصالحيات املوىل  . وإن القواعد الوحيدة اليت حتّدالصحيح وهو احلّق

قبح التكليف مبا ال »و ،«قبح العقاب بال بيان» :عن ودائرة تشريعاته وأوامره عبارٌة

دون  ،فإن هذه احملدوديات تقف عند حدود الشكل . لكن كما هو واضٌح«طاقُي

 وجعله يف متناول العبد، ومل يكن فوق طاقته، حقَّ ،هن املوىل تكليفاملضمون. فإذا بيَّ

 أنواع العذاب.  ضه ألشّدله أن يعرِّ

من احلقوق الذاتية والطبيعية  م ال وجود يف هذا النموذج لشيٍءوكما تقدَّ

د ما هم جمرَّأسيادهم ومواليهم، وإّن مقابليف  حقوٍق ؛ إذ ليس للعبيد أّيواألخالقية أبدًا
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ن األمر كذلك فإن حقوق العبيد جتاه بعضهم إوحيث  . جتاههمفني ومسؤولنيمكلَّ

، مبعنى أنها حقوق تنتزع «توافقية»و «تشريعية»و «اعتبارية»و «وضعية»هي حقوق  بعضًا

من رغبة وإرادة وأمر ونهي األسياد واملوالي، وإن تلك احلقوق على مستوى الثبوت 

دة ورغبة وأمر ونهي املوالي واألسياد. بالكامل إلرا والبقاء واالستمرار واحلدود تابعٌة

له أو  ع السلطان على عرش هذا السيد واملوىل بوصفه خليفًةويف حقل السياسة يرتبَّ

 ه. ظلَّ

يف العامل القديم، باعتبار أن العبودية يف  لقد كان هذا النموذج يبدو طبيعيًا

ماعية، ومل يكن اجت بوصفه منظومًة ؛به ومشروعًا معرتفًا ذلك العامل كانت أمرًا

واملقتضيات املعيارية هلذه  ،ة والكرامة اإلنسانيةصحيحة عن اهلوّي لدى الناس صورٌة

حبيث جند  ،اهلوية. لقد كان هذا النموذج قد استحوذ على أذهان وعقول البشر

ن إىل تربير وجودها ْورون ملشروعية العبودية، ويسَعينظِّ ،أرسطو :من أمثال ،الفالسفة

. وأما يف العامل اجلديد فإن منوذج (45)من الناحية الفلسفية واألخالقيةومشروعيتها 

فإن هذا  ؛املوىل والعبد قد فقد بداهته ومشروعيته ومقبوليته ومعقوليته بالكامل

ان العامل اجلديد ال يتناسب مع ألوهية اهلل، وال مع إنسانية النموذج من وجهة نظر سّك

ن. يف العامل اجلديد ال ى الدين والتديُّخالق، وال حّتاإلنسان، وال مع العقل، وال مع األ

عن عبودية  وإمنا الذي ينكر عبارٌة ،تهته وشارعّيإنكار ربوبية اهلل ومالكّي يتّم

. إن االعرتاف بإنسانية اإلنسان (46)م ومدير من جنسهميِّالناس، وحاجتهم إىل موىل وَق

ن للهوية إحملظورات( األخالقية؛ إذ م واملعايري )الضرورات واَييستلزم االعرتاف بالِق

م والضرورات واحملظورات األخالقية من َيالِق اإلنسانية لوازم ومقتضيات معيارية تعّد

وكذلك عالقة الناس  ،أبرزها. ولذلك فإن تنظيم عالقة اهلل باإلنسان يف هذه الدنيا

ط األخالقية، إمنا يكون يف إطار القواعد والضواب ،سات االجتماعيةببعضهم وباملؤسَّ

 الرجوع إىل حكم الشاهد املثالي )إله األخالق(.  ويف ظّل

 تني، وهما: هلذا اإلله خصوصيتني هاّم إن إله األخالق هو إله أخالقي. وإّن

 عه عن الرذائل األخالقية. صافه بالفضائل األخالقية، وترفُّـ اّت1

 والشرعية. م صفاته األخالقية على صفاته الربوبية واملالكية ـ تقد2ُّ

ما  وإنه ال يظلم عباده، فإن هذا ال يعين أن كّل ،«إن اهلل عادٌل» :عندما نقول
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صف متييز ميارسه بينهم، يتَّ هم، وكّلحكم يصدره حبقِّ يقوم به جتاه عباده، وكّل

ومن  ،للمعنى من العدل والظلم فاقدًا إذ يف مثل هذه احلالة سيكون كلٌّ ؛بالعدل

اء املوضوع. إن معنى عدالة اهلل هو أن عباده ـ بقطع النظر عن إرادته السالبة بانتف :قبيل

 ن اهلل عادٌلإونقضها ظلم، وحيث  ،ن مراعاة تلك احلقوق عدٌلأعون حبقوق، وـ يتمتَّ

فإنه يراعي حقوق عباده، وينقض هذه احلقوق يف مقام التكوين والتشريع، وعليه فإن 

 ،حد؛ ألنه نفسه ال ميلك مثل هذا احلّقاهلل العادل ال مينح نقض هذه احلقوق أل

د عن اإلرادة التشريعية هلل، وهي حتدِّ ٌةإن هذه احلقوق مستقّل ه؟!فكيف يعطيه لغري

. وعلى هذا (47)وإطار أحكامه وأوامره ،اإلطار السلوكي لتعامل اهلل مع عباده

. ومع إنكار من فرضيات االعتقاد بعدالة اهلل واحدًة ّدَعاألساس فإن حقوق اإلنسان ُت

حقوق اإلنسان تفقد عدالة اهلل معناها ومفهومها، مبعنى أنها تغدو من املفاهيم اليت ال 

إلرادة اهلل ـ وهي كذلك ـ فإنها  مصداق هلا. وأما إذا مل تكن حقوق اإلنسان تابعًة

 ىل. ْوستكون غري تابعة ملصاحل النظام من باب َأ

وعطوف ورحيم وحمبوب  ي. إن اهلل عادٌلربِّيعين امل ال موىل، والربُّ إن اهلل ربٌّ

ة. لقد خلق اهلل عباده ع بأبسط احلجج ليدخل الناس إىل اجلنَّوكريم ولطيف، ويتذرَّ

ت والضيق واألعمال ْبن عليهم ويرمحهم ويسعدهم، ال أن حيكم عليهم بالَكليتحنَّ

وقد خلق الناس من معاصيهم،  ه شيٌءعن طاعة عباده، وال يضّر الشاقة. إن اهلل غينٌّ

 واهليام. إن معبود اإلنسان هو معشوقه.  ة احلّبلعبادته، والعبادة تعين شّد

مع العدالة  فهو خلري ومصلحة العباد، وهو منسجٌم ـ إذا كان هلل من تكليٍف1

، أخالقيًا م األخالقية، وال يتناقض مع حقوق اإلنسان )إن للشريعة إطارًاَيوسائر الِق

 دون العكس(.  ،م واحلقوق األخالقيةَيشارع تابعة للِقوإن إرادة اإلله ال

ـ إن هلل وظائف ومسؤوليات جتاه عباده، وإن هذه الوظائف واملسؤوليات تنشأ 2

َكَتَب ﴿من صفاته األخالقية، ال أنها تفرض عليه من اخلارج، ويف ذلك يقول تعاىل: 

 . (54)األنعام:  ﴾َمَةِسِه الرَّْحَعَلى َنْف ْمَكَتَب َربُُّك﴿(؛ 12)األنعام:  ﴾َمَةِسِه الرَّْحَعَلى َنْف

أخرى فإن االعرتاف بالفطرة واهلوية اإلنسانية له تداعيات ونتائج  ومن جهٍة

 :ما يلي إىل بعضها واسعة، نشري يف

 : التاليةيف اجملاالت  ة اإلنسانية تلعب دورًاإن الفطرة واهلوّي
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 ع(. ـ تنظيم عالقة اهلل باإلنسان )أخالق التشري1

وأخالق  ؛وأخالق االجتهاد ؛ـ تنظيم عالقة اإلنسان باهلل )أخالق املعرفة الدينية2

 وأخالق التقليد(.  ؛نالتديُّ

 ـ تنظيم عالقة اإلنسان مع نفسه )األخالق الفردية(. 3

 ـ تنظيم عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان )األخالق االجتماعية(. 4

 طبيعة )أخالق البيئة والطبيعة(. ـ تنظيم عالقة اإلنسان باحليوان وال5

إن خلق اهلل لإلنسان هو عني االعرتاف حبقوقه الطبيعية والفطرية من قبل اهلل. 

 وعليه: 

 . «معرفة الدين»مة على متقّد «معرفة اإلنسان»ـ إن 1

ـ إن اهلل ال يستطيع جتاهل إنسانية اإلنسان وحقوقه الطبيعية عند تشريع 2

 أو ينقضها.  ،احلقوق أو أن يسلب هذه ،األحكام

سلب أو نقض  ض ألحد أو مجاعة حّقـ إن اهلل ال يستطيع أن يعطي أو يفو3ِّ

 احلقوق الطبيعية لسائر الناس. 

ات الطبيعية عن كاهل ـ إن اهلل ال يستطيع أن يرفع الوظائف واملسؤولّي4

اإلنسان، أو أن يفرض عليه وظائف ومسؤوليات ال تنسجم مع تلك الوظائف 

 ؤوليات الطبيعية. واملس

ي إىل التمييز بني عباده على ـ إن اهلل ال يستطيع تشريع القوانني اليت تؤّد5

 املستوى األخالقي. 

ـ إن اهلل ال يستطيع أن يطلب من الناس إلغاء عقوهلم وتعطيلها يف مقام فهم 6

 ومن هنا:  .الدين أو العمل به

 عقل. لل خمالفًا ـ إن اهلل ال يستطيع أن يصدر حكمًا7

 للعقل فإن الفقهاء ال حيّق خمالفًا ـ إذا كان اهلل ال يستطيع أن يصدر حكمًا8

 ىل. ْوَأ من طريٍق ،للعقل خمالفًا هلم أن يصدروا حكمًا

 ووظيفة أخالقية )طبيعية(.  ًاإطاعة اهلل ووجوب إطاعته يعترب حّق ـ إن حّق9

 . «فْريعة الُعشر»و «شريعة النقل»مة على متقّد «شريعة العقل»ـ إن 10

لإلنسان أن يهدر كرامته اإلنسانية، أو أن يتنازل عن حقوقه  ـ ال حيّق11
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 الطبيعية. 

ـ جيب على اإلنسان يف عالقته بإخوته يف اإلنسانية أن حيرتم كرامتهم 12

 وحيرتم حقوق اإلنسان الطبيعية املنبثقة عن هذه الكرامة.  ،اإلنسانية

أو أن  ،ألخالقية أن يرصد مصاحله الشخصيةلإلنسان من الناحية ا ـ حيّق13

 ة، شريطة عدم نقضها للقيم األخالقية. يتبع رغباته اخلاّص

سات االجتماعية واملنظمات السياسية إمنا تكون مشروعة ومعتربة ـ إن املؤس14َّ

 ومتناغمة مع احلقوق الطبيعية لإلنسان.  وذات قيمة إذا كانت منسجمًة

لقواعد األخالق  سات االجتماعية حمكوٌماد باملؤسَّـ إن تنظيم عالقة األفر15

 االجتماعية. 

ـ جيب على اإلنسان يف استفادته من املصادر والثروات الطبيعية أن يراعي 16

 . حقوق اآلخرين، وحقوق األجيال القادمة، وحقوق احليوانات أيضًا

ذا كانت رة إومربَّ ـ إن فهم واستنباط األحكام الدينية إمنا تكون مقبولًة17

 منسجمة مع حقوق اإلنسان. 

بانسجامها مع  ن رهٌنـ إن املقبولية واملشروعية العقالنية واألخالقية للتدي18ُّ

 املعايري األخالقية. 

للعبودية، حيث فقد منوذج املوىل  وانقراضًا لقد شهد العامل اجلديد زوااًل

حمورية » حمّل «ّقة احلحمورّي»ت لذلك حلَّ والعبد معقوليته ومشروعيته، وتبعًا

، «فحيوان مكلَّ»تعريف اإلنسان على أنه  . يف العامل القديم كان يتّم(48)«التكليف

 :ال تقول أن حمورية احلّق . إاّل«حيوان حمّق»وأما يف العامل اجلديد فيتم تعريفه على أنه 

والتكليف ليسا  أو تكليف. إن احلّق ل أي وظيفٍةإن اإلنسان اجلديد ال يتحمَّ

ابلني، بل ميكن اجلمع بينهما. وإن القائلني باحلقوق الطبيعية ال ينكرون الوظيفة متق

بالوظائف والتكاليف  فًاقبل أن يكون مكلَّ ،إن اإلنسان :والتكليف، وإمنا يقولون

. إن احلقوق الطبيعية «الطبيعية»ف بالوظائف والتكاليف ، هو مكلَّ«الوضعية»

واحد، مبعنى أن اهلوية اإلنسانية تقتضي  والتكاليف الطبيعية تنشآن من منشأ

واحد. وإن هذه احلقوق  احلقوق الطبيعية وتقتضي التكاليف الطبيعية يف وقٍت

ات األخرى؛ إذ جيب أن ال تذوب والتكاليف ال تسلب أو تسقط بعروض سائر اهلوّي
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 اهلوية اإلنسانية يف سائر اهلويات اليت تعرض عليها. 

ل باحلقوق والتكاليف الطبيعية ال يستلزم نفي وعلى هذا األساس فإن القو

احلقوق والتكاليف الوضعية واالعتبارية، بل مبعنى القول بإطار أخالقي للحقوق 

ال تقول:  والتكاليف الوضعية )أخالق التشريع(. وعلى هذا األساس فإن حمورية احلّق

 ، وإمنا تقول: «وليس له تكاليف ،إن لإلنسان حقوقًا فقط»

 ،ظائف والتكاليف اليت تقع على عاتق اإلنسان تنتزع من احلقوقـ إن الو1

 .دون العكس ،وتقوم على احلقوق

ـ إن احلقوق والتكاليف الوضعية )الدينية والعرفية( إمنا تكون مقبولة 2

 مع احلقوق والتكاليف الطبيعية.  ومعتربة إذا كانت منسجمًة

ظائف والضرورات إن احلقوق الطبيعية واألخالقية اليت هي منشأ الو

تنقسم إىل مخس جمموعات كبرية،  واحملظورات الطبيعية واألخالقية هي من ناحيٍة

 وعلى هذا األساس ميكن تفكيك مخسة أنواع من الوظائف املختلفة عن بعضها: 

شخص جتاه اآلخرين مسبوقة باحلقوق  ـ إن التكاليف امللقاة على عاتق كّل1

 اليت لآلخرين عليه. 

شخص جتاه اخلالق مسبوقة باحلقوق  ليف امللقاة على عاتق كّلـ إن التكا2

 .اليت للخالق عليه

شخص جتاه نفسه مسبوقة باحلقوق اليت  ـ إن التكاليف امللقاة على عاتق كّل3

 له على نفسه. 

شخص جتاه احليوانات والطبيعة  ـ إن التكاليف امللقاة على عاتق كّل4

 . (49)وانات والطبيعةمسبوقة باحلقوق اليت عليه جتاه احلي

 . (50)باحلقوق اليت هلم ـ إن التكاليف امللقاة على اخلالق جتاه عباده مسبوقٌة5

ال تستلزم نفي التكليف  وعلى هذا األساس فإن القول مبحورية احلّق

والوظيفة، بل إن طريقة توجيه الوظيفة والتكليف يف هذا احملور ختتلف عن طريقة 

القول مبحورية التكليف. وبطبيعة احلال فإن االختالف  توجيه الوظيفة والتكليف يف

 ة؛ إذ ال ميكن توجيه كّليف طريقة توجيه التكليف ستكون له تداعيات هاّم

ب عليه آثار على التكليف سوف ترتتَّ م احلّقطريقة ومبنى. إن تقدُّ تكليف بأّي
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متثاله، ويف عات امتثاله وعدم اِبمصريية حامسة يف نوع التكليف ومضمونه، ويف َت

 بة على االمتناع عن امتثاله. ضمانته التطبيقية، ونوع وكيفية العقوبة املرتتِّ

إن الناس يف العامل القديم كانوا غافلني عن حقوقهم، وأما يف  :ميكن القول

قبل أن يعود إىل القول  ،أن هذا األمر العامل اجلديد فيغفلون عن تكاليفهم، إاّل

ة األخالق ، إمنا يعود إىل اختالف رؤية الناس ملاهّيية احلّقمبحورية التكليف أو حمور

فردية، يف حني أصبحت يف  وحدودها. لقد كانت األخالق يف العامل القديم مقولًة

. إن املشكلة اليت نواجهها يف العامل اجلديد ال اجتماعية أيضًا العامل اجلديد مقولًة

بتكاليفهم  تاّم نهم على وعٍيتكمن يف إنكار الناس أو غفلتهم عن تكاليفهم؛ أل

إمنا املشكلة تنشأ من غفلة أو جهل الناس للحقوق اليت  ،جتاه الدولة أو سائر الناس

هلم على أنفسهم، واحلقوق اليت هلل عليهم، وإن هذه الغفلة أو اجلهل إمنا ينشآن 

ة فعل اإلنسان املعاصر جتاه سوء استغالل اجلبابرة والطغاة رئيس عن رّد بشكٍل

 مة لألخالق الفردية يف العامل القديم. َلالظَّو

خالق( ألا يف ميزاندين الم أن أشرنا يف الفصل األول من كتاب )كما تقدَّو

، مقابلهاهلل وتكليف اإلنسان جتاهه ويف  استغالل حّق فإنه يف العامل القديم كان يتّم

وتنتهك  ،نسانإنكار احلقوق الطبيعية لإل والتكليف كان يتّم هذا احلّق ويف ظّل

إنكار مساواته مع رجال الدولة وأصحاب  ياته الفردية واالجتماعية، كما يتّمحرِّ

التأكيد على حقوق السلطان وتكاليف الرعية يف  السلطة. ويف ذلك العامل كان يتّم

اهلل  ك حبّقتربير هذه احلقوق والتكاليف من خالل التمسُّ ، وكان يتّممقابله

يف العامل القديم كانت  «األخالق االجتماعية»مبعنى أن  ،وتكليف اإلنسان جتاهه

خذ منها، وإن احملاباة احلقوقية يف احلقل السياسي وتّت «األخالق الفردية»تقوم على 

 ،تربيرها عية وبني الرعايا كان يتّمواالقتصادي واالجتماعي بني السلطان والرَّ

 ف اإلنسان جتاهه. اهلل وتكلي ك حبّقوتكتسب مشروعيتها من خالل التمسُّ

من  ؛«األخالق الفردية»عن  «األخالق االجتماعية»فصل  ويف العامل اجلديد مّت

حيث  ؛إجياد مبنى ومستند آخر واملنع من هذا االستغالل، ومّت ،أجل رفع هذه املشكلة

بني عالقة الناس ببعضهم أو  صلٍة ل اإلنسان املعاصر إىل القول بعدم وجود أّيتوصَّ

ني عالقتهم مع اهلل، مبعنى أن نسبة اهلل إىل مجيع الناس متساوية، وإن بالسلطة وب
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 ص يف معرفة الدين والشريعة أمٌرب منه أو االبتعاد عنه والتخصُّاالتصال باهلل والتقرُّ

للحقوق االجتماعية اخلاصة أو احملاباة  ، وال ميكن أن يكون منشًأوخاّص شخصّي

أن عالقتهم ببعضهم  اس عند اهلل هو أتقاهم، إاّليف احلقوق االجتماعية. إن أفضل الن

. «التقوى»و «نالتديُّ»، ال على أساس «العدالة»و «املساواة»م على أساس جيب أن تنظَّ

وتعترب  ،«ذات صلة»اليت تعترب من ناحية األخالق الفردية  ،«التقوى»و «نالتديُّ»مبعنى أن 

وفهم  ،يم أداء الناس وسلوكهم الفرديمن العناصر املأخوذة بنظر االعتبار يف مقام تقي

غري »حقوقهم وتكاليفهم جتاه أنفسهم وخالقهم، تعترب من زاوية األخالق االجتماعية 

يف احلقوق والتكاليف االجتماعية لألفراد جتاه  وال جيب أن تلعب دورًا ،«ذات صلة

 ي األمر إىل احملاباة فيما بينهم. بعضهم، فيؤّد

يف  ك باختالف أصحاب احلّقاالجتماعية من خالل التمسُّإن احملاباة يف احلقوق 

رة. إن الزاهد والتقي ن والتقوى والبعد عن اهلل أو القرب منه غري مربَّمعرفة الدين والتديُّ

أكثر من سائر الناس. هذا مع أن تنظيم  ًااحلقيقي هو الذي ال يرى لنفسه حّق

وى، وتوزيع اإلمكانات واحلقوق العالقات االجتماعية على أساس تفضيل الزهد والتق

ي إىل انتعاش جتارة الزهد والنفاق سوف يؤّد ،على هذا األساس صالحياتوال

للحصول على املنزلة  ؛والتظاهر والرياء، ويدعو الناس إىل إساءة استغالل الدين

واالستحواذ على مصادر السلطة والثروة، ويعملون على حتسني ظاهرهم  ،االجتماعية

ن إىل احلصول على السلطة واملنزلة والثروة من خالل التظاهر ْوهم، ويسَعوتقبيح باطن

 ن والزهد. بالتديُّ

للمالحظات األخالقية، مبعنى  تابعًا شيٍء يكون كّل ة احلّقيف منوذج حمورّي

أن احلقوق والتكاليف املنبثقة عن صلب هذه احلقوق تعكسان مقتضيات األخالق. 

ة وبني منوذج حمورّي ة احلّقبني منوذج حمورّي اهلاّمأخرى: إن االختالف  بعبارٍةو

لألخالق. إن  والثاني غري أخالقي أو مناٍف ؛ل أخالقياألّو التكليف يكمن يف أّن

هي احلقوق اليت تثبت  ة احلّقالتأكيد عليها يف منوذج حمورّي احلقوق اليت يتّم

فني بأداء خرين املكلَّلذلك فإن وظائف اآل عًاَبألصحابها من الزاوية األخالقية، وَت

 . ومراعاة تلك احلقوق تستند إىل الناحية األخالقية أيضًا

ة التكليف فتقوم العالقات االجتماعية يف ظاهر األمر وأما يف منوذج حمورّي
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ه يقوم يف واقع األمر على جتاهه، ولكنَّ «تكليف اإلنسان»و ،«اهلل حّق»على أساس 

مصلحة »ويف أحسن احلاالت على أساس  ،«داداالستب»و «السلطة»و «ةالقّو»أساس 

. إذا كان الناس يف العامل اجلديد ًاأخالقّي ، من هنا يكون هذا األمر ال«النظام

يف  غافلني عن تكاليفهم جتاه أنفسهم وجتاه خالقهم فال يعود سبب ذلك إىل نقٍص

ق الفردية ، وإمنا يعود سببه إىل إساءة استغالل الدين واألخالة احلّقمفهوم حمورّي

ال تنفي وظائف  ة احلّقحمورّي م أن رأينا فإّنالقائمة عليها يف العامل القديم. وكما تقدَّ

هلذا  طبقًا ،تكليٍف الناس جتاه أنفسهم وجتاه خالقهم، وال تسكت عنها. إن كلَّ

طبيعي وأخالقي، وإن حدود احلقوق الطبيعية واألخالقية ال  ينبثق عن حقٍّ ،املفهوم

ه وحقَّ ،اهلل على اإلنسان اإلنسان على اآلخر، وإمنا تشمل هذه احلقوق حقَّ حبّق حتّد

 . على نفسه أيضًا

كي نضطر إىل رفع هذا  ؛ة احلّقيف مفهوم حمورّي وعليه ليس هناك من نقٍص

. يكفي (51)«الشعور بالذنب»من خالل القول مبحورية التكليف أو  ،النقص وترميمه

يعية ال تقتصر على احلقوق اليت لألفراد جتاه اآلخرين. أن نثبت أن حدود احلقوق الطب

إن احلقوق اليت يطالب بها اإلنسان يف العامل اجلديد هي حقوق اإلنسان مبا هو 

إنسان، وإن االعرتاف بهذه احلقوق واملطالبة بها عني االعرتاف باملسؤولية والتكليف؛ 

البشرية على السواء، وإن وتثبت جلمع أفراد ، مجيع البشر ألن حقوق اإلنسان تعّم

برعاية حقوق  د مسبقًاباالستناد إىل حقوق اإلنسان يكون قد تعهَّ الذي يطالب حبقٍّ

اآلخرين، وإن الذي يؤمن ببعض احلقوق الطبيعية ال يستطيع أن ينكر سائر احلقوق 

 ،بأن يتعامل مع نفسه بوصفه إنسانًا مسؤوٌل فرٍد أخرى فإن كّل الطبيعية. ومن جهٍة

الذي يؤمن بوجوده سوف  ق باهلل فإّنما يتعلَّ ن حيرتم كرامته اإلنسانية. وأما يفوأ

ة التكليف أو الشعور مفهوم حمورّي ، وإذا أنكر وجوده فإّنه الطبيعي أيضًايؤمن حبقِّ

 ي إىل حدوث تغيري يف موقفه. بالذنب لن يؤّد

غري  «العبادة»أن  إاّلاهلل،  «ربوبية»و ،الناس «عبادة»على  د اإلسالم كثريًايؤكِّ

. إن مفردة العبد «امتالك الرقيق والعبيد»غري  «الربوبية»، وإن ّقمبعنى الرِّ «العبودية»

، وقد استعملت يف القرآن «الرقيق»وعلى  «العبد»اتها تصلح لالنطباق على ومشتّق

معنى  راد منها إاّلق بعالقة اإلنسان خبالقه ال ُيما يتعلَّ ها يفبكال املعنيني، ولكّن
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أن عبادة اهلل ال  ية ال تنسجم مع الشأن واملنزلة اإلنسانية. إاّل. إن الرقِّ(52)العبادة فقط

ألنهم عباد  ؛رًا، بل إن عباد اهلل هم أكثر الناس حترُّتنايف إنسانية اإلنسان أبدًا

 لآلخرين، وليسوا عبيدًا وليسوا عبيدًا ،ألنفسهم وليسوا عبيدًا ،«الشاهد املثالي»

 خوف والطمع. لل

 ،إن إكبار اهلل ال يقتضي حتقري اإلنسان. إن اإلنسان الذي يباهي اهلل خبلقه

 ، ويعتربه خليفًة(54)، ويأمر مالئكته بالسجود له(53)ويثين على نفسه من أجل صنعه

ية والكرامة تتناقض وإن هذه احلرِّ .«يةاحلرِّ»و «الكرامة»صف بـ ، ال ُبدَّ أن يتَّ(55)له

وال فرق يف ذلك بني أن يكون مالك الرقيق هنا هو اهلل  .«ية والعبوديةلرقِّا»أساسا مع 

بل إن احرتام اإلنسان وتكرميه من لوازم احرتام اهلل وتكرميه؛ ألن احرتام  .أو غريه

وعزيز  ها ويباهي بها، وإن اإلنسان حمرتٌماهلل يستلزم احرتام األشياء واألمور اليت جيّل

. وال يستنكف عن احرتام وتكريم اإلنسان مبا هو إنسان (56)عند اهلل مبا هو إنسان

 غري إبليس. 

ن حقوق اإلنسان ـ إإن خلق اإلنسان من قبل اهلل هو عني االعرتاف حبقوقه؛ إذ 

م ـ من اللوازم املعيارية للهوية اإلنسانية. وبطبيعة احلال ميكن هلل أن ال خيلق كما تقدَّ

ه ال يستطيع أن خيتار بني اإلنسان الواجد ولكّناإلنسان، وخيتار بني وجوده وعدمه، 

للحقوق واإلنسان الفاقد للحقوق، مبعنى أنه ال يستطيع أن خيلق اإلنسان، ويتجاهل أو 

ويتجاهل  ،همبعضينقض حقوقه الطبيعية يف مقام تشريع أحكامه، أو أن حيابي 

عامل البعض عقوهلم ومشاعرهم وأحاسيسهم، ويعامل بعضهم معاملة األسياد، بينما ي

امني على البعض اآلخر. إن مثل هذه األحكام اآلخر معاملة العبيد، وينصب بعضهم قّو

جائرة وقبيحة، وإن صدور األحكام الظاملة والقبيحة عن اهلل العادل واحلكيم 

 . (57)حماٌل

 إن منوذج املوىل والعبد مل يكن له ما ينافسه أو يعارضه يف العامل القديم، إاّل

الكثري من البدائل القوية واملتينة. وإن من تلك البدائل النموذج  دجوأاجلديد أن العامل 

له. ولو أنا أبدلنا  ، ويعترب اإلنسان فيه خليفًةمثاليًا ى فيه اهلل بوصفه شاهدًاالذي يتجلَّ

، هذه النموذج بنموذج املوىل والعبد الضطررنا إىل القول بلوازمه وتوابعه املعيارية أيضًا

حمورية التكليف يف حقل الفقه.  حمّل لك اللوازم والتوابع إحالل حمورية احلّقوإن من ت
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ويف إطار هذا النموذج ال يسعنا تربير احملاباة احلقوقية والتكليفية بني أفراد البشر 

مبعنى أن احملاباة احلقوقية والتكليفية بني أفراد البشر  ،على أساس اآليات والروايات

لناحية األخالقية إذا كانت معقولة، وإن احملاباة غري املعقولة إمنا تكون مقبولة من ا

حبكم الشرع. ولكي تكون احملاباة جائزة من الناحية األخالقية  ال تكون جائزًة

كونها ذات »بني األفراد، حبيث ميكن إثبات  «واقعي» جيب أن يكون هناك تفاوٌت

، وأن األخالقية بوضوٍح وتأثريها يف احلكم األخالقي للموضوع من الناحية ،«صلة

واضح  ه من تربير التفاوت الوقعي للمحاباة املعيارية مورد البحث بشكٍلن يف ظلِّنتمكَّ

 ال لبس فيه. 

إن التفاوت واالختالف الواقعي بني األفراد ينقسم إىل قسمني، وهما: 

ى هذا . وعل«االختالفات غري ذات الصلة أخالقيًا»و ؛«االختالفات ذات الصلة أخالقيًا»

تفاوت.  حماباة من الناحية األخالقية باالستناد إىل أّي األساس ال ميكن تربير كّل

ن ْوإن احملاباة بني الوالدين بالنسبة إىل الولد واآلخرين من الذين يتولَّ :فعلى سبيل املثال

، من احملاباة احلقوقية اليت ميكن تربيرها أخالقيًا نوعًا ّدَعحضانة الطفل وتربيته ُت

ت الصالحيات الالزمة لدى الوالدين، وأما إذا اذا استمرَّ ما يستمّرإّن هذا احلّق إّنو

ر فيهم تلك الصالحيات. تتوفَّ ْنإىل َم فقد الوالدان الصالحيات الالزمة انتقل ذلك احلّق

 من الناحية األخالقية.  أن احملاباة بني الوالدين يف هذا املورد تعترب غري جائزٍة إاّل

ا األساس ال ميكن تربير احملاباة احلقوقية بني املرأة والرجل، واملسلم وعلى هذ

 يف ظّلـ ي، والصديق والعدو، والفقيه وغري الفقيه وغري املسلم، والشيعي والسّن

االختالف البنيوي واجلسدي والنفسي واجليين بني الرجل واملرأة على أساس االختالف 

مبعنى أن هذه األمور تعترب ، باحلكم الشرعي ـ يف الدين والعقيدة والقرابة والصداقة

من الناحية األخالقية غري ذات صلة، وإن احملاباة يف هذه املوارد ال تقبل التربير من 

عترب من الزاوية األخالقية حماباة بني تالناحية األخالقية. إن احملاباة يف هذه املوارد 

ن هذا النوع من احملاباة ال ينسجم مع املوارد املتناظرة على املستوى األخالقي، ولذلك فإ

السلوك املشابه مع األفراد »عن  اليت هي عبارٌة ،قواعد األخالق االجتماعية

، وكذلك مع تعريف العدالة «التعاطي املشابه مع املوارد املتشابهة»، و«املتشابهني

 االجتماعية، وتعترب من مصاديق الظلم. 
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ذين كانوا يعيشون ضمن أجواء العامل ر للفقهاء الْذرمبا أمكن التماس الُع

القديم يف اختيار منوذج املوىل والعبد، والتفكري ضمن هذه األجواء؛ ألنهم مل يكونوا 

رون ضمن وآخر يفكِّ يعرفون بدياًل هلذا النموذج، وإن سائر الناس كانوا بشكٍل

ا الفقهاء ومألوفًا. أم إطار هذا النموذج، وكان هذا النموذج بالنسبة إليهم طبيعيًا

ر هلم إذا اختاروا ذات ْذالذين يعيشون ضمن العامل اجلديد فال ميكن التماس الُع

هذا  من األحوال؛ إذ هناك الكثري من البدائل اليت تستطيع احللول حمّل النموذج حباٍل

ويعتربونه  ،النموذج، وألن الناس الذين يعيشون يف هذا العامل ال يطيقون هذا النموذج

ما  أخرى: إن سرية العقالء يف العامل القديم يف قل واملنطق والطبيعة. وبعبارٍةخمالفًا للع

ى معقوليتها مشروعيتها ومقبوليتها، بل وحّت ْتق بنموذج املوىل والعبد قد فقَديتعلَّ

 كي ميضيها الشارع.  ؛أبدًا هلذه السرية من وجوٍد ْدُعبالكامل، ومل َي

فة اإلنسانية يستند إىل جذور ودعامة كما أن منوذج الشاهد املثالي واخلال

وال مع مشولية وجامعية  ،دينية متينة أيضًا. إن خالفة اإلنسان ال تنسجم مع عبوديته

، وأن خاّص ر بعقله وجتربته ضمن إطاٍرله أن يفكِّ الفقه؛ ألن اخلليفة هو الذي حيّق

فاقدة  اهرًةفإن هذه اخلالفة ستكون ظ خذ القرارات ويعمل على أساسها، وإاّليتَّ

ن مجيع الناس متساوون يف خالفة اهلل فإن حقوقهم إللمضمون واحملتوى. وحيث 

 ياتهم ستكون متساوية أيضًا. وحرِّ

ل أخرى: إن كمال الدين يكمن يف عدم غناه العلمي؛ ألن ذلك يشكِّ بعبارٍةو

إلنسان مة ضرورية للرقي والكمال العقالني لإلنسان يف البعد العملي. إن خالفة امقّد

ة. ع على مجيع العقالء والبالغني بالسوّيتعين سيادته على مصريه، وإن هذه اخلالفة تتوزَّ

النظر عن  بغّض ،متساوية وصالحياتعون حبقوق وعلى هذا األساس فإن الناس يتمتَّ

ألّي أحد أن ميلي  اللون والعرق واملذهب والوطن واجلنس واملعلومات الدينية، وال حيّق

ن رؤيته وإرادته ومعرفته. يف هذا النموذج يتساوى مجيع الناس يف خالفة على اآلخري

النظر عن أعراقهم ومذاهبهم وأوطانهم ومعلوماتهم الدينية، وال ينفرد يف  بغّض ،اهلل

من هنا يتساوى اجلميع يف احلقوق السياسية  .أو مجاعة بعينها خالفة اهلل شخٌص

اهلل شاهد مثالي، يكون اإلنسان الذي هو ن إحيث  ،ىل ذلكومضافًا إواالجتماعية. 

للشاهد املثالي، وإن الشاهد املثالي هو الذي ميتلك القدرة على إدراك  خليفته خليفًة
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م األخالقية، كما ميتلك صالحية إصدار احلكم األخالقي أيضًا. َيومعرفة الِق

مشروع البلوغ  ل جزءًا منيعين أنه يتحمَّ كون اإلنسان خليفًة وباإلضافة إىل ذلك فإّن

 بعامل اخللق إىل الكمال املنشود. 

 

. فهو يرى أن (58)«التغريب»و «العصرنة»يعمل برنارد لويس على التفكيك بني 

أن أخذ اجلوانب الثقافية من  ، إاّل«عصرنة»ى سّماألخذ مبظاهر العصر احلديث ُي

 .«التغريب»العصر احلديث هو الذي يطلق عليه مصطلح 

ة األخالق االجتماعية أننا نرى أن بعض عناصر ثقافة الغرب ـ وخاّص ْيَدَب

والعقالنية االنتقادية هلذه الثقافة ـ من العناصر اليت ال ميكن جتاوزها يف العصر 

أخذ مثار ومظاهر العصر احلديث دون أخذ هذه العناصر بنظر االعتبار  احلديث، وإّن

نا هذا األخذ واالقتباس ْي، سواء أمَس حتّلي إىل حدوث أزمات اجتماعية السوف يؤّد

 .عصرنة أو تغريبًا

 إن إلغاء العناصر الضرورية يف العصر احلديث يف البلدان اإلسالمية هو ما يتّم

نا له حتت عنوان ْر، وهو الذي أَش«تأميم احلداثة»التصريح به أحيانًا حتت عنوان 

ه، اثة وإن كان عماًل مناسبًا ويف حملِّإن تأميم احلد :وقلنا ،«الذبح اإلسالمي للحداثة»

ريد هلذا األمر أن يتّم من خالل إلغاء العناصر الضرورية للحداثة، ومن أنه إذا ُأ إاّل

، وبداًل من تأميم ي إىل أزمٍةالعقالنية االنتقادية، فإنه سيؤّد طريق إحالل الفقه حمّل

 احلداثة سوف نصري إىل حنرها على الطريقة اإلسالمية. 

عرب  ن نرى أن الطريق إىل إعادة إحياء جمد وعظمة التاريخ اإلسالمي ال يتّمحن

وإثارة  ،ار وإثارة حروب احلضاراتف الديين وجهاد الكّفالدعوة إىل األصولية والتطرُّ

الشغب يف احلضارة الغربية، ووضع العصي يف دواليب هذه احلضارة، والدعاء عليها 

أو اإلسالم واحلداثة،  ،املواجهة بني اإلسالم والغرببالويل والثبور. وإن الدعوة إىل 

ي إىل لن يؤّد ،وتقدميها على اهلوية اإلنسانية ،والعمل على إحياء اهلوية اإلسالمية

ف، ل بالتطرُّويتمثَّ ،يف داخل البيت اإلسالمي . إن العدو الرئيس للمسلمني موجوٌدنتيجٍة

 مقابلنزعة األشعرية، وإلغاء العقل يف فية، والَلك بالظواهر، والنزعة السَّوالتمسُّ
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د يف مقام الرأي، ر، والنزعة احلتمية، واجلمود الفكري، والتبلُّالنقل، والتحجُّ

ذلك يعود إىل ضمور اهلوية  واالستبداد، وممارسة العنف على املستوى العملي. وكّل

 ها. وإحالل اهلوية الدينية حمّل ،اإلنسانية

لتاريخ اإلسالمي يكمن يف جعل الفكر إن طريق إحياء جمد وعظمة ا

وما فوق الديين. إن  بالعودة إىل العقل املستقّل ، وهذا بدوره رهٌناإلسالمي انسيابيًا

واالعرتاف باستقاللية  ،إحياء وإصالح العقالنية يكمن يف تنمية اهلوية اإلنسانية

يف حقل الفلسفة فة الفلسفة وعلم األخالق عن الدين )أي االعرتاف بالعلمانية املخفَّ

وعلم األخالق(. قبل العودة إىل اهلل والدين والوحي واألنبياء الظاهريني جتب العودة إىل 

العودة إىل  الباطين املرسل إىل اإلنسان من قبل اهلل، ومن ثّم ل دور النيّبالعقل الذي ميثِّ

تقليد إحياء العقل والعقالنية. إن الطريق الصحيح للمصاحلة بني ال الدين يف ظّل

واحلداثة ال يكمن يف ذبح احلداثة على الطريقة اإلسالمية، وال يف العودة غري النقدية 

الطريق يكمن وإمنا  ،إىل التقليد، وال يف القول بتقليد احلداثة من غري انتقادها

متزامن.  ق بهذين األمرين بشكٍلما يتعلَّ الصحيح يف إعادة إصالح العقالنية يف

شرقيني يعترب التقليد عصارة عقالنية السابقني، وتعترب احلداثة بالنسبة لنا حنن الو

ل العقالنية وطريق مثرة عقالنية الغربيني، وإن إصالح هذين املفهومني هو الذي ميثِّ

 النجاة.
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(4) skepticism. 

(5) sophisticated or critical realism. 
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(10) objectivity. 

(11) subjectivity. 
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(31) right. 

(32) good. 

(33) right to be wrong. 
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(41) normative. 
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Aristotle (1988) The Politics, S. Everson (ed.) (Cambridge: Cambridge University 
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 اجلهادية فيةَلاملبادئ الفكرية للسَّ

 

 

وجهاد  ؛بَلة نوعني من اجلهاد: جهاد الطَّيرى أنصار السلفية اجلهادية أن مّث

 ع. ْفالدَّ

 

وقتاهلم إذا مل  ،ودعوتهم إىل اإلسالم ،أن تطلب الكفار يف عقر دارهم»وهو 

 .(1)«ى جمموع املسلمنيعل وحكم هذا النوع فرٌض .يقبلوا اخلضوع حلكم اإلسالم

ويستشهد أتباع هذا التيار بالقرآن الكريم إلعطاء دالئل على مقولتهم حول 

َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم ﴿جهاد الطلب بقوله اهلل تعاىل: 

وا الصَّاَلَة َوآَتْوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُم

َقاِتُلوا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِباهلِل َواَل ﴿. وبقوله تعاىل: (5)التوبة:  ﴾َسِبيَلُهْم ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم

ْلَحقِّ ِمْن الَِّذيَن ُأوُتوا ِباْلَيْوِم اآلِخِر َواَل ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اهلُل َوَرُسوُلُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن ا

 .(29)التوبة:  ﴾اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن

أمر باخلروج لقتال  وجلَّ فية اجلهادية أن اهلل عزََّلويعتقد أتباع التيارات السَّ

داعية لذلك هي كون اآليات ال ؛جدوا، وأن ذلك األمر ال يزال قائمًاالكفار أينما ُو

والصحابة معه  |وعليها سار النيّب ،وال ناسخ هلا ،من أواخر ما نزل ماٌتَكْحُم»
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. ويف حديث بريدة (2)«ى فتح اهلل تعاىل عليهم مشارق األرض ومغاربهاحّت ،ومن بعده

ر أمريًا على جيشه أو سرية أوصاه يف كان إذا أمَّ» |الذي رواه مسلم أن رسول اهلل

 ْنقال: اغزوا باسم اهلل، قاتلوا َم اهلل ومن معه من املسلمني خريًا، ثّمته بتقوى خاّص

ك من عدوَّ لوا وال تقتلوا وليدًا، وإذا لقيَتروا وال متثِّاغزوا وال َتُغلُّوا وال تغدكفر باهلل، 

 .(3)«...املشركني فادعهم إىل ثالث خصال

على وجوب جهاد قرآنية  ًةأدّل يوسف العيريييورد ويف هذا اجملال أيضًا 

 . (4)الطلب

ة النبوية يأتي يراد هذه األدلة من القرآن الكريم والسّنإفإن  وكما هو واضٌح

ذ يعتربون هذه النصوص واضحة إ ؛يف إطار تدعيم وجهة نظر أتباع هذه التيارات

والقيام بدعوتهم إىل  ،وصرحية يف دعوتها للجهاد وقتال الكفار ابتداًء يف بلدانهم

يف  وهو جهاٌد ،رفضوا وجب قتاهلم ية، فإْنْزمل يقبلوه فعليهم دفع اجِل إْنف ،اإلسالم

 كونه فريضة حمكمة غري منسوخة.  ؛سبيل اهلل

جهاد »فينقل عن ابن عمر وعبد اهلل بن احلسن والثوري بأن  ،ويضيف العيريي

 فرٌض مسلم، بل هو .. يريدون به أنه ليس فرضًا عينيًا على كّل.عتطوُّ الكفار ابتداًء

وال جيوز محل  ،عًا إذا قام غريه بالفرضويستحب أن جياهد املسلم تطوُّ ،كفائي

 . (5)«كالمهم على غري هذا

فية اجلهادية أن قتال املشركني من قبل املسلمني يف َلأتباع التيارات السَّ ىوير

م ذن به الحقًا، ثمًا يف البداية، ثم ُأإذ كان حمرَّ ؛مّر مبراحل عدة |عهد النيّب

بدأهم بالقتال من املشركني، وبعد ذلك أضحى القتال  ْني مَلأصبح واجبًا عليهم التصدِّ

وفرض  ،على رأي البعض مجيع املشركني، وذلك كفرض عنٍي يف صيغة األمر ضّد

 غلب فقهائهم. أكفاية على رأي 

 ؛ثم باللسان ؛فهو يبدأ بالقلب ؛ةواجلهاد، بالنسبة إليهم، على مستويات عّد

من هذه  ف بأن جياهد على مستوًىمسلم مكلَّ وأخريًا باليد أو بالنفس. وكّل ؛الفبامل

ألن األمر  ؛املستويات. أما اجلهاد بالنفس ففرض كفاية، واجلهاد باملال فيه وجوٌب

َيا َأيَُّها ﴿، ويستشهدون على ذلك بقوله تعاىل: باجلهاد به وبالنفس يف القرآن سواٌء

ِه َوَرُسوِلُتْؤِمُنوَن ِباهلِل  *َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل 
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 *َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهلِل ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 

ٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّا

 (.12ـ  10)الصّف:  ﴾َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

للتدليل  ؛منقولة عن بعض الصحابة وبعد القرآن الكريم يستندون إىل نصوٍص

على القادر...  ن جهاد االبتداء والطلب فرضًاْووأنهم يَر» ،على مذهبهم يف اجلهاد

هو مذهب اجلمهور القائلني بأن جهاد  ،واهلل أعلم بالصواب ،ح لديَّولكن الذي يرتجَّ

من املؤمنني فيهم غناء لنشر اإلسالم  االبتداء والطلب فرض كفاية، إذا قام به مجاعٌة

 ار يف عقرر أن غزو الكّفتقرَّ مسلم أن خيرج معهم... وإذًا والدعوة إليه فليس على كّل

على  ية فرٌضْزمل يقبلوه أو يقبلوا اجِل دارهم ودعوتهم إىل اإلسالم وقتاهلم إْن

 . (6)«املسلمني

والقول بأن اإلسالم ال  ،ينكر جهاد الطلب ْنفية اجلهادية أن َمَلويرى أتباع السَّ

باآليات واألحاديث السابقة وحنوها، فقد  ُمَكذٌِّب»العدوان، هو  للدفاع ورّد يقاتل إاّل

ف يف تأويل تعسَّ ْنوَم (.47)العنكبوت:  ﴾الَكاِفُروَن َحُد ِبآَياِتَنا ِإاّلَوَما َيْج﴿ل تعاىل: قا

ضالاًل  فقد ضلَّ ،العدوان إنه كان لرّد :وقال ،ما وقع لسلفنا الصاحل من جهاد الطلب

ف يف كان ال جيهل هذه النصوص أو أحيط بها علمًا فأعرض عنها وتعسَّ إْن ،بعيدًا

 . (7)«اتأويله

 

 .(8)«قتال العدو البادئ بقتال املؤمنني»فية اجلهادية أنه َلويرى أتباع السَّ

َأيَُّها الَِّذيَن  َيا﴿قوله تعاىل:  مثل: ،من القرآن الكريم دلة على ذلك مستقاٌةواأل

 :وجلَّ وقوله عزَّ(؛ 15)األنفال:  ﴾  َباراأَلْد ُهْمفًا َفال ُتَولُّوالَِّذيَن َكَفُروا َزْح آَمُنوا إذا َلِقيُتْم

َتَدى اْع َفَمْن﴿ :وقوله تعاىل (؛190)البقرة:  ﴾ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْمَوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اهلِل﴿

 . (194)البقرة:  ﴾ُكْمَتَدى َعَلْيِل َما اْعِه ِبِمْثَتُدوا َعَلْيَفاْع ُكْمَعَلْي

ويف هذا اجملال يقول ابن  .العدوان اخلارجي لرّد ؛دفاعي والقتال هنا هو جهاٌد

أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين، فواجب  وأما قتال الدفع فهو أشّد»تيمية: 

الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه،  فالعدّو ؛إمجاعًا
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  .(9)«ب اإلمكانَس، بل يدفع حَبفال يشرتط له شرٌط

على املسلمني  فرض عنٍي»إنه  :يوسف العيرييوعن حكم جهاد الدفع يقول 

 . (10)«وهذا بإمجاع علماء اإلسالم .األعداء ى يندفع شّرحّت ،عمومًا

مهم إىل أربع ويقسِّ ،ف ابن تيمية حال الذين خرجوا على أهل اإلسالمويصّن

.. وطائفة كانت كافرة باقية على كفرها، من الكرجن واألرمن واملغل.»طوائف: 

والروم،  ها، من العرب والفرسْيت عن اإلسالم وانقلبت على عقَبمسلمة فارتدَّ

الكافر األصلي من  وغريهم... وهؤالء أعظم جرمًا عند اهلل وعند رسوله واملؤمنني من

عنه، ال جيوز  مًا ما مل يرجعوا إىل ما خرجواْتوجوه كثرية، فإن هؤالء جيب قتلهم َح

وال برجال،  مباٍل ة، وال هدنة، وال أمان، وال يطلق أسريهم، وال يفادىذّمأن يعقد هلم 

ة الرّد ون، مع بقائهم علىوال تنكح نساؤهم، وال يسرتّق ،وال تؤكل ذبائحهم

م، واألعمى، والزمن، ِرمل يقاتل، كالشيخ اهَل ْنقاتل منهم وَم ْنباالتفاق، ويقتل َم

أمان  مهور. والكافر األصلي جيوز أن يعقد لهكذا نساؤهم عند اجلوفاق العلماء، باّت

عليه واملفاداة به إذا كان أسريًا عند اجلمهور، وجيوز إذا كان  وهدنة، وجيوز املّن

ن أ ة، ويؤكل طعامهم، وتنكح نساؤهم، وال تقتل نساؤهم إاّلًا أن يعقد له ذّمكتابّي

ل كان من أهل القتا ْنَم م إاّلوكذلك ال يقتل منه .فاق العلماءأو عمل، باّت بقوٍل َنيقاتْل

الدين  أسوأ حااًل يف ة. فالكافر املرتّدت عليه السّنكما دلَّ .عند اجلمهور العلماء

ال حيصي  ة ماعلى كفره. وهؤالء القوم فيهم من املرتّد والدنيا من الكافر املستمّر

 اإلسالم فانتسب إىل ،كان كافرًا ْنَم اهلل، فهذان صنفان. وفيهم أيضًا عددهم إاّل

عن دماء  البيت، والكّف الصالة، وإيتاء الزكاة، وحّج ومل يلتزم شرائعه، من إقامة

ية على اليهود والنصارى، ْزاجلهاد يف سبيل اهلل وضرب اجِل املسلمني وأمواهلم، والتزام

، يق مانعي الزكاةجيب قتاهلم بإمجاع املسلمني، كما قتل الصدِّ وغري ذلك. وهؤالء

رضي  ، وكما قاتل الصحابة أيضًا مع أمري املؤمنني علّيوجوٍه منهم من بل هؤالء شرٌّ

 اخللق واخلليقة، شّر هم شّر»: |حيث قال ،...|رسول اهلل اهلل عنه اخلوارج بأمر

 . (11)««قتلوه ْنَم ىحتت أديم السماء، خري قتل قتلى

 

ساس الثابت واملركزي للبناء اإلسالمي، ولكن ل القرآن الكريم األيشكِّ
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ع يف دة للسنة النبوية الشريفة، أّدت إىل تنّوالتفسريات املختلفة آلياته والقراءات املتعّد

كًأ ملشروعيتها فاملذاهب كلها جتد مّت .اخلطاب الديين اإلسالمي على مدى العصور

ة، واحلال نفسه ينسحب على ة النبوية الشريفتأويلها للقرآن الكريم والسّنمن خالل 

وعلى هذا األساس يسري التيار السلفي  .التيارات واالجتاهات اليت تنتج خطابها املناسب

فهو حيمل يف داخله أبرز الطروحات واملفاهيم اليت نادت بها، ورّوجت هلا، » ،اجلهادي

إىل  وعملت على تأصيلها، وعلى رأسها رفع شعار االلتزام بالدليل الشرعي، والدعوة

الرسول ـ الصحابة والتابعني وتابعيهم،  باع السلف الصاحل الذي يشمل ـ بعد النيّبّتا

ه مع ذلك يتميز عنها بانتقاله من اجلانب التنظريي إىل اجلانب العملي ولكّن

من مستوى اإلميان إىل مستوى الفعل،  (12)فيةَلأي نقل املفاهيم السَّ ،والسياسي

. (13)عقائديًا للثورة على األنظمة، والعمل على إسقاطهاوتوظيفها توظيفًا معرفيًا و

حون برفض األنظمة احلاكمة، ويقطعون بعدم شرعيتها رو هذا التيار يصرِّومنظِّ

ة وجاهلية ة، وحيكمون بكفر األنظمة واألّمزالتها بالقّوإنًا، ويدعون إىل مقاومتها وَلَع

 . (14)«اجملتمعات اإلسالمية

ة اجلهادية أن اخلالفة اإلسالمية هي النموذج الرائد للحكم فيَلويعتقد أتباع السَّ

كبري من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية  الشرعي، ويستندون يف ذلك إىل حشٍد

فأتباع هذا » ،ويقرنون ذلك بالتمييز بني اإلميان والكفر .الشريفة الداعية إىل إقامتها

ع، أو َدن وارتكاب الكبائر والِبمن أركان اإلميا ون أن اإلخالل بركٍنالفكر يَر

السكنى يف دار الكفر، هي خوارم لإلميان الكامل، وهو ما يستدعي مفاصلة 

جيب تغيريه  حاّد ل االختالف الفقهي إىل مصدر نزاٍعإذ يتحوَّ ؛اجملتمع واخلروج عليه

 . (15)«ةليعود صاحبه إىل منهج السّن ؛بالقوة

ونها شرطًا لتحقيق اإلميان اء، ويعّددون على مسألة الوالء والربكذلك يؤكِّ

 ،وهو مناط اإلميان :الوالء»ويف هذا اجملال يقولون:  .والدخول يف مجاعة املسلمني

ة عليهم، والشّد ،اروشرط الدخول يف مجاعة املسلمني، أما الرباء فهو مقاطعة الكّف

َكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اَل َيتَِّخْذ اْلُمْؤِمُنوَن اْل﴿ويأخذ تأصيله الشرعي من قوله تعاىل: 

)آل عمران:  ﴾اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِمْن اهلِل ِفي َشْيٍء ِإالَّ َأْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم ُتَقاًة

َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء﴿، وقوله تعاىل: (28
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 . (16)«(51)املائدة:  ﴾َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم

ى يف استحضار مفهوم مثة مسألة حمورية أخرى عند أصحاب هذا التيار، تتجّل

جلهة هجر أحكام القرآن الكريم  ،وإسقاطه على الواقع احلالي ،اجلاهلية

حياء واجب األمر باملعروف والنهي إمن ال ُبدَّ وع الفساد، لذلك وارتكاب املوبقات وشي

الفيصل هو  وصفة مالزمة إلميانه، لكّن ،وهو واجب على كل مسلم» ،عن املنكر

املسؤول عن  ْنيف توصيفه: هل هو واجب كفائي أو عيين؟ وما هو جمال وقوعه؟ وَم

هلا اهليمنة على الشأن  ْنالقيام به؟ ففي الوقت الذي ترى فيه اجلهات الرمسية وَم

ومعرفة املصلحة واملفسدة يف توظيفه، يذهب أتباع  ،فة بذلكالديين أنها الوحيدة املكلَّ

أن املبالغة يف  بالقلب أو اللسان أو اليد، إاّل ه إىل أنه ال يسقط عنهم، سواٌءهذا التوجُّ

نف والتفجري ي إىل ممارسة العتؤّد ،بدون استحضار شروطه وآليات تنفيذه ،تنفيذه

 . (17)«والتكفري

رو هذه التيارات إىل تأصيل بعض املفاهيم )كاحلاكمية هلل، لقد سعى منظِّ

وجاهلية اجملتمع، وكفرانية النظم، واجلهاد( من خالل إقامة الدالئل النقلية والعقلية 

املرجعيات العقائدية والفقهية لبناء منظومتهم الفكرية على  عليها، وتوظيف كّل

 واالنطالق إىل املستوى العملي.  ،ى النظرياملستو

 

 

سابق يف اللغة  دة القائمة على غري مثاٍلمن األلفاظ املولَّلفظ )احلاكمّية( 

ذي ال ،الديين هو أبو األعلى املودوديخطابه السياسي واستخدمها يف  ْنل َموأّو .العربية

ج ة هلل(، يف حني أصبح سيد قطب املروِّاألب التارخيي ملفهوم أو مبدأ )احلاكمّي يعّد

ع فيه يف كتابه الشهري )معامل يف الطريق(، الذي وسَّال سيَّما والداعية األكرب له، و

 أو اإلسالم مقابل )حكم اجلاهلية(.  ،نات نظرية احلكم هللعناصر ومكّو

قد أصبحت وهذا عن أصل استعمال )احلاكمية( كلفٍظ يف لغة العرب، 

إطالق هذا  إذا وقف األمر عند حّدو .رينم يف اصطالح كثري من املتأخِّمرادفة للحك

فال بأس يف  ،املصطلح على املراد الشرعي منه، وهو إفراد اهلل بالتحكيم والتشريع

 ر عند األصوليني. كما هو مقرَّ ،إذ ال مشاّحة يف االصطالح ؛ذلك
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ًا من أن سيادة اهلل وقد أسهب أبو األعلى املودودي بشرح هذا املفهوم، انطالق

اإلباحة والتحريم، والعبادة والطاعة. اهلل وحده  نهائية ومطلقة. فاهلل وحده ميتلك حّق

ى أو حّت ،سةلأللوهية. كما يضيف املودودي بأنه ليس هناك فرد أو مؤسَّ هو املستحّق

ميكن أن تّدعي أي سيادة. فامللك هلل وحده، وقانون اإلسالم جتسيد  ،البشرية كلها

ط حباكمية اهلل تعيش )حياة كل فرد أو مؤسسة تفرِّ ، لذا فإّنوجلَّ ألوامره عزَّ

 اجلاهلية(. 

ن أنها جيب أن ْوإذ يَر ؛حى عند أتباع هذه التياراتاحلاكمية هي حجر الرَّ

ويراد بها عند اإلطالق الشرعي: إفراد اهلل  ،تكون للقرآن الكريم والسنة النبوية

كما أن اخلالفة الراشدة هي مثال  .يض احلكم إليهبالتحكيم والتشريع وتفو

تكون النبوة »ومدار القول حول هذا املفهوم هو احلديث النبوي:  .احلكم اإلسالمي

فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على 

حلكم إىل الية قت السبل يف النظرة املثاويف شرح احلديث تفرَّ .«منهاج النبوة...

د اإلشكاالت العقيدية اجلربي. وقد تتعدَّ وعالقته بامللك ،واحلكم العادل ،اإلسالمي

 ،الشدة يف تقويم احلكام :مثل ،ًافات أكثر غلّويف الفكر اجلهادي لتالمس تصرُّ

وتسويغ إراقة دمائهم، أو االلتزام  ،والتشنيع على املخالفني واحلكم عليهم بالضالل

ي النبوي يف اللحية واللباس، ودون ذلك منظومة من املفاهيم ْدظاهر اهَلى بمبا يسّم

صاتها النفسية الثقافية، يستدعي تفكيك بنيتها علوم الدنيا مبختلف ختصُّ

 . (18)«واالجتماعية والسياسية

من الباحثني يف شؤون احلركات السياسية اإلسالمية إىل أن  وقد أشار عدٌد 

أبي احلسن الندوي،  :مثل ،دينألصوليني متشدِّ وجهة النظر املذكورة تسمح

سياسي أو فلسفي أو إنساني ال  نظاٍم واملودودي، وسيد قطب، بالدعوة إىل قتال كّل

املودودي وسيد قطب،  :دون، مثلم األصوليون املتشدِّجيعل التوحيد منبعه. لذا يقّس

ومنهج  ؛و حزب اهللالبشر إىل منهجني: منهج اهلل ونظامه، وأتباعه هم أتباع اهلل أ

تباع امللك أو األنظمة البشرية أو حزب الشيطان. أالبشر ونظامهم، فهم بالتالي 

غري املستقيم أو ل اجملتمع أما الثانية فتمثِّ ؛ل اجلماعة األوىل اجملتمع املستقيموتشكِّ

 . (19)اجملتمع اجلاهلي
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ات احلالية على اجملتمع رو اإلسالم السياسي كّلف منظِّمن هذه الزاوية يصنِّ 

األرض )وبضمن ذلك اجملتمعات العربية ـ اإلسالمية( ضمن مقولة اجلاهلية أو 

ة الرئيسة لألصوليني توظيف مبدأ )التوحيد( اجملتمعات اجلاهلية. وهكذا تصبح املهّم

 اجتماعي واقتصادي وسياسي.  نظاٍم أداة تقييم ألّي

من األحزاب والتنظيمات  خذ عدٌدوانطالقًا من هذه الرؤية األحادية األقصوية يأ 

ة إنقاذ واجلماعات والشخصيات املنتمية إىل تيار اإلسالم السياسي على عاتقها مهّم

 اًل، عرب إخراجها من اجلاهلية. اإلنسانية، أّو

نظام سياسي غري منسجم  وهو ما يعين على املستوى السياسي إنكار أّي 

نظام سياسي أو اجتماعي له هذه  كّللذا فإنه جيب إزالة »باملطلق مع الشريعة. 

 . (20)«من انتهاك األلوهية ية. فمثل هذا النظام هو انتهاك للشريعة، وهي حالٌةاخلاّص

يقوم على  ال جمتمٍع دة فإن اجملتمع اجلاهلي هو كّلوتبعًا هلذه القراءة املتشدِّ 

ياسية هاته السالشريعة اإلسالمية يف بنيته وقوانينه وفكره واقتصاده وتوجُّ

واالجتماعية والثقافية. وبالتالي )جيب أن يواجه ويعّدل مبوجب منهج اهلل وحده(. وهلذا 

ه )شرقًا وغربًا( إىل املعايري د سيد قطب يف الدعوة إىل إخضاع حقائق العامل كّلال يرتدَّ

ألن االستسالم إىل وجود هذه  ؛ف األمراإلسالمية )وفق قراءته طبعًا( مهما كلَّ

روح اإلسالم، اليت تهدف أساسًا للقضاء  هو ضّد ـ كما يرى ( ـ)اجلاهلية اجملتمعات

 . (21)على اجلاهلية التاّم

ونظرية )احلاكمية هلل( تستند يف ركيزتها األساسية إىل بعض اآليات 

ُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َوَأْن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأنَزَل اهلُل َواَل َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْر﴿ :القرآنية، مثل

ْم َعْن َبْعِض َما َأنَزَل اهلُل ِإَلْيَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُيِريُد اهلُل َأْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِه

هلِل ُحْكمًا َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمْن ا *َوِإنَّ َكِثريًا ِمْن النَّاِس َلَفاِسُقوَن 

. وأساس مفهوم احلاكمية لدى املودودي وسيد قطب (50ـ  49دة: املائ) ﴾ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن

ة هلل، وبالتالي فإن ري اإلسالم السياسي يقوم على )العبودية التاّمتبعهما من منظِّ ْنوَم

 ّيوال يف أ ،من شؤونها حياة البشر تعود جبملتها إىل اهلل، فال يقضون هم يف شأٍن

ليتبعوه(. وبرأيهم  ؛من جوانبها من عند أنفسهم، بل يرجعون فيه إىل حكم اهلل جانٍب

إذ  ؛زها، وهو )اجملتمع اجلاهلي(ها الذي مييِّبضّد تكتمل صورة احلاكمية هلل إاّل ال
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 تتجلى فيه العبودية لغري اهلل أو حاكمية العباد للعباد. 

ختتلف عن )ثيوقراطية( احلكم  ودعوة سيد قطب إىل إقامة دولة دينية شاملة

ألنها تكليف وفرض  ؛با يف مراحل تارخيية معينةوالديين الكنسي الذي عرفته أور

 ة، أي السة الدينية. لذلك هي تاّمعلى كل فرد مسلم، وليست مقتصرة على املؤسَّ

ترتك أي جانب يف احلياة لقيصر أو لغريه. ويقول أحد الباحثني يف وصف هذه 

سع مفهوم السياسة، حبيث ميكنه ببساطة أن يستوعب مجيع ..فقد اتَّ.»احلاكمية: 

سياسي هلل والدين... فاهلل  ومعامالت وجهاد، يف إطار مفهوٍم من عباداٍت ،األنشطة

مكون من  يصبح حاكمًا، ومطلبه األول هو إقامة الدولة اإلسالمية. ويصبح كّل

م يصبح هدف إقامة الدولة مكونات الدين خاضعًا هلذه الرؤية السياسية، ومن ث

ورياضة، ومجعية، ونظرة دون  ،ركعة، ومناقشة حاضرًا حضورًا تلقائيًا يف كّل

 . (22)«ت أو اضطرابتشتُّ

صوليًا يف منهجية السلفية أعدا عن كونه مرتكزًا  ،إذن فإن هذا املفهوم

من ضروري لفهم وحتليل تلك الظاهرة اليت بدأت يف النصف األول  اجلهادية، معرٌب

األعلى املودودي، حيث أدخل هذا املفهوم يف  يالقرن املنصرم مع الداعية اإلسالمي أب

وكسالح معريف  ،طار رفضه للفكر الغربي املهيمنإالقاموس السياسي املعاصر، يف 

د ذلك وقد أكَّ .ملواجهة أمناط العيش واالجتماع والنظم السائدة يف اهلند ويف العامل

 ؛اّل باإلسالمإعايري واالخالق، وال تعود القيم إىل نصابها الطبيعي، ال تستقيم امل»بقوله: 

ألنه الطريق الوحيد املوحى به من اهلل تعاىل. لذلك جيب الرجوع يف مجيع أمورنا إىل 

رسل اهلل الكرام، وجيب أن نؤمن برسالتهم، وخنتار يف حياتنا املنهاج الذي يرمسونه »

باع شريعته هي أساس االئتالف والتعاضد بني الناس، ال ّتالنا... إن عبودية اإلنسان هلل و

 .(23)«اللةكالوطن أو القومية أو السُّ ،ما خيرتعه اإلنسان من تلقاء نفسه من روابط

من املودودي  (24)د قطبر املصري سيِّويف ستينات القرن العشرين استعار املفكِّ

يف  نه يف أكثر من مناسبٍةث عدًا، وحتدَّليه صبغة أكثر تشدُّإوأضاف  ،هذا املفهوم

زة لطبيعة اجملتمع إن السمة األوىل املميِّ»، حيث يقول: (معامل يف الطريق)كتابه 

ه... هذه العبودية هلل وحده يف أمره كلِّ املسلم، هي أن هذا اجملتمع يقوم على قاعدة

ل ل اهلل. وتتمثَّرسو اهلل، وأن حممدًا إله إاّل فها شهادة أن اللها وتكيِّالعبودية اليت متثِّ



 

 االجتهاد والتجديد 

ل يف دية، كما تتمثَّل يف الشعائر التعبُّاالعتقادي، كما تتمثَّ رهذه العبودية يف التصوُّ

 . (25)«الشرائع القانونية سواء

هذا اجملتمع ال يقوم »ره لكيفية نشوء اجملتمع املسلم يقول قطب: وعن تصوُّ

 وحده، وأنها ال تدين ر أن عبوديتها الكاملة هللى تنشأ مجاعة من الناس تقرِّحّت

ر، وال تدين لغري اهلل والتصوُّ بالعبودية لغري اهلل... ال تدين بالعبودية لغري اهلل يف االعتقاد

تأخذ  يف النظام والشرائع... ثّم يف العبادات والشعائر... وال تدين بالعبودية لغري اهلل

ي ضمائرها من ة... تنّقاخلالص ها على أساس هذه العبوديةبالفعل يف تنظيم حياتها كّل

 ه بها ألحٍدوتنقي شعائرها من التوجُّ ،غري اهلل ـ معه أو من دونه ـ ألوهية أحٍدباالعتقاد 

غري اهلل ـ معه أو من دونه.  ي عن أحٍدالتلّق ي شرائعها منوتنّق ،غري اهلل ـ معه أو دونه ـ

تمع الذي أقامته ـ وعندئذ فقط ـ تكون هذه اجلماعة مسلمة، ويكون هذا اجمل عندئٍذ

من الناس إخالص عبوديتهم هلل ـ على النحو  ر ناٌسكذلك... فأما قبل أن يقرًِّا مسلم

موا حياتهم على هذا األساس هم ال يكونون مسلمني... وأما قبل أن ينظِّفإّن ـ مالذي تقدَّ

ليت ذلك أن القاعدة األوىل اليت يقوم عليها اإلسالم، وا ؛جمتمعهم مسلمًا... فال يكون

مل  ،رسول اهلل اهلل وأن حممدًا هي شهادة أن ال إله إاّلو ،اجملتمع املسلم يقوم عليها

 . (26)«ها...ْيبشطَر ْمتُق

نه يعرب عن أمفادها  ويصل إىل نتيجٍة ،ويتابع سيد قطب شرح هذا املفهوم 

ىل طبيعة الدعوة إىل اهلل منذ بدء اخلليقة يف السعي حنو االنعتاق من عبادة العباد إ

من سلطان العباد يف حاكميتهم  بإخراجهم» ذلك إاّل عبادة اهلل وحده، وال يتّم

شأن  وشريعته وحده يف كّل وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم إىل سلطان اهلل وحاكميته

كما جاء على أيدي  ،|من شؤون احلياة... ويف هذا جاء اإلسالم على يد حممد

ه الذي اهلل كشأن الكون كّل ىل حاكميةالرسل الكرام قبله... جاء لريد الناس إ

م السلطة اليت تنظِّ م حياتهم هيحيتوي الناس، فيجب أن تكون السلطة اليت تنظِّ

والتدبري الذي  وا هم مبنهج وسلطان وتدبري غري املنهج والسلطانوجوده، فال يشّذ

اإلرادي  ه، بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم يف غري اجلانبيصرف الكون كّل

فالناس حمكومون بقوانني فطرية من صنع اهلل يف نشأتهم ومنوهم،  .حياتهم من

وصحتهم ومرضهم، وحياتهم وموتهم، كما هم حمكومون بهذه القوانني يف 
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حلركتهم االختيارية ذاتها، وهم ال ميلكون  نتيجًة ؛بهم ما حيّل وعواقب ،اجتماعهم

ينبغي  ا الكون وتصرفه، ومن ثّمالقوانني الكونية اليت حتكم هذ ة اهلل يفتغيري سّن

يف اجلانب اإلرادي من حياتهم، فيجعلوا شريعة اهلل هي  أن يثوبوا إىل اإلسالم

بني اجلانب اإلرادي يف حياتهم  احلياة، تنسيقًا من شؤون هذه شأٍن احلاكمة يف كّل

ه هذين وبني الوجود ْيه بشطَركّل بني وجودهم واجلانب الفطري، وتنسيقًا

 . (27)«الكوني

ارات يقف يف املوقع النقيض ملفهوم إن مفهوم احلاكمية اإلهلية عند هذه التّي

 وجلَّ متارس دور الشريك هلل عزَّ ْتفهذه األخرية باَت .الدولة السائد يف العصر احلديث

 ،ًا لسلطانهجبعل نفسها نّد ،ذلك ْتوهي التشريع للناس، ال بل ختطَّ ،يف إحدى صفاته

ويصف واقع  ،ولذلك فإن املودودي يراها كافرًة .الكفر به ووصل بها األمر حدَّ

د قطب خطابه على تكفري الدولة اجملتمع بأنه يعيش حياة جاهلية. من جهته يبين سيِّ

ألنها برضوخها وطاعتها ألحكام الدولة الكافرة  ؛ةويصل إىل تكفري األّم ،واجملتمع

ن قيام سيد إوثنية اجلاهلية. إىل ال ْتاكتسبت صفة الشرك، وعليه فإن األمة عاَد

مؤمن يقوم  ي احلاكمية واجلاهلية كان بهدف إنتاج جمتمٍعقطب بعملية صهر مفهوَم

 (اهلل حممد رسول اهلل اّلإله إال )بعد أن فقدت شهادة  ،بدوره الرسالي يف التوحيد

الدولة وأظهرت كفرها، واجلاهلية  ْتمعناها احلقيقي. وهكذا فإن احلاكمية عرَّ

طيعة لغري ما ة املت الكفر والشرك اللذين وقع يف براثنهما اجملتمع، أما األّمكشف

فهي خبضوعها للدولة الكافرة افتقدت  ،نفسها من اإلسالم ْتَدرَّأنزله اهلل فإنها ج

 . (28)املعنى احلقيقي للشهادتني

 

ان املودودي أول وك .طردي مبفهوم احلاكمية ارتبط مفهوم اجلاهلية بشكٍل 

، فيما قام (29)أن سيد قطب عمد إىل توظيفه يف منظومته الفكرية إاّل .مستخدميه

 واستخدامه عمالنيًا.  ،التيار السلفي اجلهادي بتأصيله سياسيًا

هلية واستخالف اإلنسان يف األرض، لقد ربط املودودي بني مفهومي الوحدانية اإل

 .من شأن سلطتها عند وجودها محل قداسة دينية اليت ،فأنتج مفهوم احلاكمية اإلهلية
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ن تقوم على أساس حاكمية اهلل الواحد األحد، ذلك أن أفالدولة اإلسالمية جيب 

فاحلكم واألمر والتشريع...  .ف يف شؤونهاها واملتصرِّها هلل وحده، وهو رّباألرض كّل»

بل وال للنوع البشري سرة أو طبقة أو شعب، أأو  ة باهلل وحده، وليس لفرٍدها خمتّصكّل

شيء من سلطة األمر أو التشريع، فال جمال يف حظرية اإلسالم ودائرة نفوذه  ،كافة

 . (30)«يقوم املرء فيها بوظيفة خليفة اهلل  لدولٍةإاّل

لرؤية املودودي فإن اجملتمع الذي تقوم فيه الدولة على أساس حاكمية  عًاَبوَت

حيمل يف »لكونه ؛ ، جمتمع جاهليكٍّو، بال َشالبشر املبنية على النظريات الوضعية ه

فاإلنسان  .والرذيلة للشّر ولذلك فإن هذا اجملتمع هو مصدٌر .طياته مضامني شركية

يردعه عن املوبقات، أو زاجر  بشؤونه، واختار منهج حياته، من دون وازٍع إذا ما استقلَّ

زمام  لنفسه، وبيده كّل ى التشريع والتقننيبأمره، وهو الذي يتوّل يزجره، فهو قائٌم

 . (31)«فبني يدي نفسه وشهواته وأهوائه كان مسؤواًل أمام أحٍد أمره، وإْن

د قطب خطوات املودودي، مستندًا إىل اآلية الكرمية اليت من جهته تابع سيِّ

فوصل  ،(44)املائدة:  ﴾الَكاِفُروَن َزَل اهلُل َفُأوَلِئَك ُهُمِبَما َأْن ُكْمَيْح َلْم َوَمْن﴿تقول: 

بسبب جتاهل مفهوم ال إله  ؛يف مرحلة جاهلية مدّمرة إىل نتيجة مفادها أن العامل ميّر

اجلاهلية اليت تقوم على »اّل اهلل، الذي جيعل احلاكمية هلل وحده. وهو يرى أن إ

حاكمية البشر للبشر، والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني، والتصادم بني منهج 

 اليت واجهها كّل نسان واجلانب الفطري... هذه اجلاهليةاجلانب اإلرادي يف حياة اإل

هذه  ،بدعوته... |بالدعوة إىل اإلسالم هلل وحده، واليت واجهها رسول اهلل رسوٍل

مل تكن هلا نظرية على  أحيانًا دة، بل رمباجمرَّ لة يف نظريٍةاجلاهلية مل تكن متمثِّ

لة يف جمتمع خاضع لقيادة متمثِّ ع حركي،يف جتمُّ اإلطالق! إمنا كانت متمثلة دائمًا

وتقاليده وعاداته، وهو  راته وقيمه ومفاهيمه ومشاعرههذا اجملتمع، وخاضع لتصوُّ

والوالء والتعاون العضوي  بني أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق ،جمتمع عضوي

وجوده،  للمحافظة علىة ـ واعية أو غري واعي ك ـ بإرادٍةالذي جيعل هذا اجملتمع يتحرَّ

الوجود وهذا  د ذلكوالقضاء على عناصر اخلطر اليت تهدِّ ،والدفاع عن كيانه

دة، جمرَّ ل يف نظريٍةتتمثَّ من صور التهديد. ومن أجل أن اجلاهلية ال صورٍة أّيبالكيان 

 هذه اجلاهلية، ورّد ع حركي على هذا النحو، فإن حماولة إلغاءل يف جتمُّولكن تتمثَّ
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دة، فإنها جمرَّ ل يف نظريٍةـ أن تتمثَّ أخرى، ال جيوز ـ وال جيدي شيئًا ًةمّرالناس إىل اهلل 

عضوي،  حركّي ٍعجتمُّ لة يفواملتمثِّ ،ال تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعاًل حينئٍذ

إلغاء وجود قائم  كما هو املطلوب يف حالة حماولة ،قة عليهاعن أن تكون متفوِّ فضاًل

ياته ويف كلِّ ،ويف منهجه ،خر خيالفه خمالفة أساسية يف طبيعتهإلقامة وجود آ ؛بالفعل

أقوى يف  ع عضوي حركيل يف جتمُّهلذه احملاولة اجلديدة أن تتمثَّال ُبدَّ وجزئياته، بل 

اجلاهلي  قواعده النظرية والتنظيمية ويف روابطه وعالقاته ووشائجه من ذلك اجملتمع

 . (32)«القائم فعاًل

وهذا االعتقاد يقود حكمًا إىل  .أن الربوبية هي هلل وحدهد قطب ويعتقد سيِّ 

ال »ولذلك  .من دون اهلل الذين جيعل بعضهم بعضًا أربابًا ،الثورة على حاكمية البشر

إلقامة مملكة اهلل يف األرض... ومملكة اهلل يف األرض  ؛من حتطيم مملكة البشرُبدَّ 

ه إىل اهلل وحده، وسيادة اد، وردِّتقوم بانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العب

 . (33)«الشريعة اآلهلية، وإلغاء القوانني البشرية

كل جمتمع »إنه  :فيقول ،د قطب تعريفه اخلاص للمجتمع اجلاهليم سيِّويقدِّ

جمتمع ال خيلص  كّل غري اجملتمع املسلم! وإذا أردنا التحديد املوضوعي قلنا: إنه هو

ر االعتقادي، ويف الشعائر التعبدية، هذه العبودية يف التصوُّ لةعبوديته هلل وحده... متمثِّ

تدخل يف إطار اجملتمع اجلاهلي  ويف الشرائع القانونية... وبهذا التعريف املوضوعي

! تدخل فيه اجملتمعات الشيوعية... مجيع اجملتمعات القائمة اليوم يف األرض فعاًل

نظمة وشرائع، املرجع فيها لغري اهلل بإقامة أ واجملتمعات الوثنية... كذلك تدخل فيه

لنفسها  يدخل يف إطار اجملتمع اجلاهلي تلك اجملتمعات اليت تزعم وشريعته... وأخريًا

بألوهية أحد غري  ! وهذه اجملتمعات ال تدخل يف هذا اإلطار ألنها تعتقد«مسلمة»أنها 

تدخل يف هذا اإلطار  ها، ولكنَّدية لغري اهلل أيضًام الشعائر التعبُّاهلل، وال ألنها تقدِّ

 إاّل تعتقد بألوهية أحٍد مل ألنها ال تدين بالعبودية هلل وحده يف نظام حياتها، فهي ـ وإْن

ى من غري اهلل، فتتلّق خصائص األلوهية لغري اهلل، فتدين حباكمية اهلل ـ تعطي أخّص

 وكّل ،دها...وتقالي مها، وموازينها، وعاداتهاَيوِق ،هذه احلاكمية نظامها، وشرائعها

وعدم عالقته  ،«علمانيته» يعلن صراحًة ! وهذه اجملتمعات بعضهامقومات حياتها تقريبًا

ه خيرج الدين من نظامه ولكنَّ، ، وبعضها يعلن أنه حيرتم الدينبالدين أصاًل
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باعتبار أن  ،نظامه على العلمية ويقيم ،إنه ينكر الغيبية :، ويقولاالجتماعي أصاًل

ال، وبعضها جيعل اجلّه إاّل ال يقول به ،جاهل الغيبية! وهو زعٌمالعلمية تناقض 

عه من عند نفسه: هذه ا يشرِّعّم ثم يقول ،ع ما يشاءويشرِّ ،احلاكمية الفعلية لغري اهلل

ن هذا فإن العبودية هلل وحده... وإذا تعيَّ ها سواء يف أنها ال تقوم علىشريعة اهلل!... وكّل

ه يرفض واحدة: إّن د يف عبارٍةها يتحدَّاجلاهلية كّل تمعاتموقف اإلسالم من هذه اجمل

 . (34)«ها وشرعيتها يف اعتبارهاجملتمعات كّل االعرتاف بإسالمية هذه

أن خطاب قطب مل يكن معتمدًا لدى مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر،  إاّل

ة اليت دارت دته احلوارات املفتوحوهذا ما أكَّ .ر عن فكرهاوال ميكن القول بأنه يعبِّ

د قطب، كما أن كتاب اهلضييب )دعاة ال بني أمني عام اجلماعة حسن اهلضييب وسيِّ

ا صريح. ومّم فيها على طروحات املودودي بشكٍل ردَّ عن حبوٍث قضاة( هو عبارٌة

مع منظومة  س لقطيعٍةويؤسِّ ،يذكر أن هذا الكتاب يدين اخلطاب التكفريي

 . (35)مية واجلاهلية اجلديدةاألفكار اليت ترتكز عليها احلاك

 

ا كانت عقيدة التوحيد تقضي باإلميان باهلل الواحد األحد الذي وضع القانون مّل

نظام سياسي ال  قانون من صنع البشر، أو اعتماد أّي السماوي فإن االرتباط بأّي

ولذلك أعلنوا  .فٌرار بأنه كليه أتباع هذا التّيإحيكم وفق الشريعة اإلسالمية، ينظر 

فاألنظمة  .وجوب اجلهاد إلسقاط األنظمة الكافرة اليت حتكم بغري ما أنزل اهلل

وال جيوز  ،هي من اخرتاع البشر ،من اشرتاكية ودميقراطية وغريها ،الوضعية

فونه ام املسلمني يصنِّيفعل ذلك من احلّك ْنهلي، وَماعتمادها والكفر بالنظام اإل

عماًل باآلية القرآنية  ؛ى يرجع إىل حكم اهلل ورسولهحّت وقتاله واجٌب ،كمرتّد

 . (50)املائدة:  ﴾ٍم ُيوِقُنوَنمًا ِلَقْواهلِل ُحْك َسُن ِمَنَأْح ُغوَن َوَمْنَم اجَلاِهِليَِّة َيْبَأَفُحْك﴿»

وليقرر إىل جانب هذا »: «ر اإلسالميمات التصوُّمقّو»د قطب يف كتابه يقول سيِّ

ـ ويف مجيع األديان واألزمان ـ هو مناط اإلميان  زل اهلل كان دائمًاأنَّ احلكم مبا أن

ال بعضه  ،هال حيكم مبا أنزل اهلل ـ كّل ْنواإلسالم، وأنَّ اإلميان واإلسالم ينتفيان عمَّ

يف الكفر البواح الذي عند املسلمني فيه سلطان من اهلل... إن  وال معظمه ـ فهذه قاطعٌة
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أنهم  من اهلل، كما ى الناس الشرائع يف أمور حياتهم إاّليتلّق الن هذا معناه ومقتضاه أ

خصائص األلوهية،  توحيدًا للسلطان الذي هو أخّص ؛هلل هون بالشعائر إاّلال يتوجَّ

... إن الناس يف مجيع األنظمة كافٌر ، وال جيرتئ عليه إاّلوالذي ال ينازع اهلل فيه مؤمٌن

من الصور ـ يقعون يف عبودية  البشر ـ يف صورٍة واحلاكمية فيها ى التشريعاليت يتوّل

رون من هذه العبودية للعباد بعبوديتهم هلل وحده. العباد... ويف اإلسالم ـ وحده ـ يتحرَّ

 حترير اإلنسان يف حقيقته الكبرية... وهذا ـ من ثم ـ هو ميالد اإلنسان... فقبل وهذا هو

 . (36)«عناه الكبري الوحيدذلك ال يكون لإلنسان وجوده اإلنساني الكامل مب

 

نت ألتباع حاكمية اهلل وجاهلية اجملتمعات املعاصرة تبيَّ ْيبعد تأصيل مفهوَم

 تشخيص احلالة من كّل وهكذا مّت .فية اجلهادية كفرانية األنظمة احلاكمةَلالسَّ

الذي يقضي بوجوب إزالة األنظمة  احلّل ارات إىلل أتباع هذه التّيوبالتالي توصَّ .جوانبها

روا خوض مسلم، فقرَّ على كّل الذي اعتربوه فرض عنٍي ،الكافرة عن طريق اجلهاد

 ح إلسقاط الطواغيت الذين حيكمون بغري شرعية اإلسالم، انطالقًاغمار القتال املسلَّ

كونها تستند  ؛جاهلية أنظمٌة ـ برأيهمـ سها مسلمون، هي ن ترأَّإو ،من أن هذه األنظمة

إىل مرجعيات فكرية علمانية معادية للدين احلنيف، وهي موالية ألعداء اإلسالم، وال 

دنى األ فاحلكم الشرعي يقضي مبقاومتها واخلروج عليها، أو يف احلدِّ .جتوز مهادنتها

الدولة  فمن واجبات اإلنسان املؤمن االنضمام إىل اجلهاد ضّد .نبذها وعدم طاعتها

قاطع  ويرفضون بشكٍل .إلسقاطها وإقامة نظام اخلالفة اإلسالمية ؛الكافرة

ون املشاركة يف والدخول إىل اجملالس الربملانية، ويعدُّ ،املشاركة يف العملية السياسية

اإلقرار بالفكر يعين بشرعية الدميقراطية وباألنظمة احلاكمة، ما  االنتخابات إقرارًا

واملسلم  .على اإلثم والعدوان ل تعاونًاك ميثِّن أن ذلْوويَر .ارالكافر وحكم الكّف

ار كافر، بل من واجبه جهاد الكّف حكٍم احلقيقي والصادق ال يتعاون مع أّي

 ين. واملرتّد

 م وحتصر دعوة التوحيد على شرك التمائمفية )اليت( تقزَِّلبعض احلركات السَّ»

 عني والقواننيام واملشرِّّكض من قريب أو بعيد إىل شرك احلوال تتعرَّ ،والتولة والقبور
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، «ويعمل على تثبيت عروشهم ،يسري يف ركاب احلكام ْنوالقصور، بل قد تكون ممَّ

احلركات اجلهادية )اليت( تبوتق جهادها  بعض»رت عنها أطروحات: أو تلك اليت عبَّ

ى جبهادها حدود تتعّد أن وحامسًا جازمًا وترفض رفضًا ،وحتصره يف منطلقات وطنية

 . (37)«الوطن

في اجلهادي خيالف هؤالء َلفالتيار السَّ»على ما انتهى إليه املقدسي:  وعطفًا

فحيث  ،ويف كل مكان ،إىل التوحيد بشموليته وهؤالء. ومن أجل ذلك فهو يدعو

وحيث وجدت هذه الدعوة وجد ، وجد اخللق شرعت دعوتهم إىل التوحيد بشموليته

 هذا التيار ال حيصر جهاده يف بقعٍة ترى أن َتاجلهاد من أجلها ويف سبيلها... ولذلك فأن

فتجد  ،بل ميدانه هي األرض كلها ،قومية أو أرضية معينة من األرض من منطلقاٍت

االجتهادات النابعة من السياسة  ى بقاع األرض... فرق بنيأبناءه جياهدون يف شّت

 . (38)«ازين اجلاهليةحنوها من املو الشرعية وبني الثوابت واألصول النابعة عن الوطنية أو

إن »د قطب: يقول سيِّ ﴾ُدوِن اهلِل َبابًا ِمْنضًا َأْرُضَنا َبْعَواَل َيتَِّخَذ َبْع﴿وحتت عنوان 

واحد  إال أن يكون هناك إلٌه ،وال يصلح حاله ،أمره هذا الكون جبملته ال يستقيم

... وأظهر خصائص األلوهية ﴾اَكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اهلُل َلَفَسَدَت َلْو﴿و ،ر أمرهيدبِّ

 ْنفَم .د العبيد، والتشريع هلم يف حياتهم، وإقامة املوازين هلمبالقياس إىل البشرية تعبُّ

لنفسه أظهر خصائص األلوهية، وأقام نفسه  عىعى لنفسه شيئًا من هذا فقد ادَّادَّ

د اآلهلة يف األرض كما يقع عندما تتعدَّ وما يقع الفساد يف .من دون اهلل للناس إهلًا

من العبيد أن له  عي عبٌدالناس، عندما يدَّ د الناساألرض على هذا النحو، عندما يتعبَّ

 التشريع لذاته، وأن له كذلك حّقّق وأن له فيهم حالطاعة لذاته،  على الناس حّق

كما قال فرعون:  ْلولو مل يُق ،األلوهية عاءم واملوازين لذاته، فهذا هو اّدَيإقامة الِق

وهو الفساد يف  ،واإلقرار به هو الشرك باهلل أو الكفر به... ،﴾َلىاأَلْع َنا َربُُّكْمَأ﴿

 . (39)«األرض أقبح الفساد

احلكومة  ومحالت العنف ضّد ،بشأن العمل العلين السلمي على سؤاٍل ويف ردٍّ

اجلماعة لتحقيق أهدافها عن طريق محالت  ال تسعى»قال أمين الظواهري:  ،املصرية

وما نقوم به من  .طريق العمل الشامل منا تسعى اجلماعة لتغيري النظام عنإف، والعن

 :للتغيري الشامل الذي ننشده، مثل ئمعينة تهيِّ عمليات جهادية نهدف منه إىل أهداٍف
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ا ّنيَّكما باملسلم. فنحن نؤمن،  ورفع معنويات الشباب ،وحتطيم معنوياته ،ردع النظام

أّدى ذلك إىل قتاله، ولذا  وإْن ،شرعًا هذا النظام جيب تغيريهيف نشراتنا املختلفة، أن 

كل أبواب التغيري  ْتدَّن ُسأمحلنا السالح بعد  ننا قدإ فنحن ملزمون شرعًا بقتاله، ثّم

ى الضربات منذ عهد اإلسالمية يف مصر تتلّق يف مصر، فاحلركة السلمي منذ عقوٍد

 . (40)«ى عهد حسين مباركالنقراشي حّت

كأ على املاضي الستخراج في اجلهادي اتََّلا سبق أن التيار السَّن مّميتبيَّ

للمأزق احلضاري الذي متر به  منظومته الفكرية والقيمية، يف حماولة إلجياد حلٍّ

تكفريي يستحضر العصر اجلاهلي  ته يف منهٍجالبلدان اإلسالمية. وقد وجد ضاّل

سة يف التشخيص اليت أدواته املقدَّحملاكاة العصر احلالي، فأنتج  ؛السابق لإلسالم

وعليه  .وجود اآلخر م، وجود أحدهما يلغي حتمًاَيكشفت عن نوعني متصارعني من الِق

من هدم ال ُبدَّ ما نَّإج، ووجد أنصار هذا التيار أنه ال سبيل لإلصالح املرحلي أو املتدرِّ

م االنغالق َيموا ِقومواجهة األنظمة اليت يعتربونها كافرة، فعمَّ ،اجملتمع اجلاهلي

أون ا، بالنسبة إليهم، غرباء وأعداء يترّبْوالذين أضَح ،وكراهية أبناء جمتمعاتهم

م القطيعة واملفاصلة والتقويض، فشطروا العامل إىل شطرين ال َيجوا ِقمنهم، وروَّ

يف مواجهة  سة، فغدا احلّقسلسلة الثنائيات املقدَّ ْتميكن التعايش بينهما، وكرَّ

واهلل مقابل الطاغوت، اخلري والشر، الشرك والتوحيد، اإلميان والكفر،  الباطل،

م اجلاهلية، مملكة اهلل ومملكة األرض، احلاكمية هلل َيم اإلسالمية والِقَيالِق

ة اجملتمعات السالفة واحلاكمية للبشر، عبودية اهلل وعبودية العباد للعباد، طهرانّي

ية، الثابت م ودار احلرب، اإلسالم واملاّدْلسِّة اجملتمعات احلاضرة، دار الوكفرانّي

باع واإلبداع، العقيدة الدينية املطلقة والعلم اإلنساني ل، اآلهلي والتارخيي، االّتواملتحوِّ

 النسيب.. 

شرعوا بتنفيذ عمليات ، اليت اعتقدوا أنهم وجدوها ،«احلقائق»ويف ضوء هذه 

 العامل، فأعلنوا اجلهاد العاملي. ح لتغيري األنظمة واجملتمعات واجلهاد املسلَّ

 

 ؛ها تسعى ألهداف تعتربها ساميةن من خطاب التيارات السلفية اجلهادية أّنيتبيَّ



 

 االجتهاد والتجديد 

لتحقيق مرضاته  ؛واجلهاد يف سبيله ،وتطبيق شريعته ،ق بإحقاق أمر اهلللكونها تتعلَّ

هلية من تنفيذ األوامر اإلال ُبدَّ ن أنهم لتحقيق ذلك ْويَرو .ب غضبهته وجتنُّوالفوز جبنَّ

َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اهلِل الَِّذيَن ﴿حيث يقول تعاىل:  ،الواضحة يف القرآن الكريم

ال خالف بني »نه أ ا. كم(190)البقرة:  ﴾َتِديَنَتُدوا ِإنَّ اهلَل اَل ُيِحبُّ امُلْعَواَل َتْع ُيَقاِتُلوَنُكْم

 ،إىل املدينة |قبل أن يهاجر النيّب يف أن اجلهاد ـ القتال ـ كان حمظورًا العلماء

ل األمر خالفهم، وكان أّو ْنبالصفح والعفو عمَّ وكان املسلمون مأمورين حينئٍذ

 ْنبالقتال ـ على الراجح ـ بعد اإلذن به هو هذه اآلية، ذلك أن اهلل تعاىل أمر بقتال َم

ن اهلل ليس من أهل القتال، وبيَّ ْنعمَّ الم وآذاهم، والكّفته لقتال أهل اإلسانبعثت همَّ

َواْقُتُلوُهْم ﴿، وقال تعاىل: وجلَّ تعاىل أن خمالفة هذا احلكم اعتداء ال يرضاه اهلل عزَّ

اِتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمْن اْلَقْتِل َواَل ُتَق

ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاُء 

 ،. وهذه اآلية الكرمية توجب قتل الكافرين حيثما كانوا(191)البقرة:  ﴾اْلَكاِفِريَن

رضهم بالقتل أو وإخراجهم من ديارهم وأ ،حال كانوا وعلى أّي ،وأينما وجدوا

كما فعلوا مع أهل اإلميان ويفعلون دائمًا، فقد أخرجوهم من ديارهم بغري  ،اإلجالء

ما عليه أهل الشرك  ن اآلية الكرمية أّنأن يقولوا ربنا اهلل، وتبيِّ اقرتفوه إاّل ٍمْرُج

م أعظ ،وعبادتهم لغري اهلل ومقاتلتهم أهل اإلميان من عنادهم للحّق ،والكفر واحملاربة

 . (41)«ا يقع من بعض املقاتلني من خطأ أثناء قتاهلم هلممّم

ًا ثت عنه اآليات السابقة كان خمتّصارات بأن ما حتدَّويعتقد أتباع هذه التّي

ورفع شعائر  ،انتهاء املشركني عن كفرهم وشركهم»ولكن بعد  ،مبرحلة انقضت

 ،غام أنف الكافرينوإر ،هموإقامة أحكام الشريعة على اخللق كلِّ ،اإلسالم عالية

َواَن ِإالَّ ا َفاَل ُعْدَتَهْواْن َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن هلِل َفِإْنَحتَّى اَل َتُكوَن ِفْت َوَقاِتُلوُهْم﴿قال تعاىل: 

ح اهلدف من فرض القتال ، وهذه اآلية الكرمية توضِّ(193)البقرة:  ﴾َعَلى الظَّاِلِمنَي

من مظاهر الشرك أو الكفر،  مظهٍر ألرض أّيهو أن ال يبقى يف او ،على أهل اإلميان

مظاهر اإلكراه املادي واملعنوي عن املستضعفني يف األرض، وأن  وأن ترتفع كّل

ألن معنى  ؛ل تبعات ما خيتارونه من ديٍنوحتمُّ ،يف اختيارهم يكون كل الناس أحرارًا

وا عن كفرهم انته على أن أهل الكفر إْن اآلية أيضًا وتدّل .الفتنة شامل للمعنيني
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 ،فقد ظلم نفسه ،أو جرمًا ًاأصاب حّد ْنَم عليهم، إاّل وشركهم فال سلطان ألحٍد

 . (42)«وجعل لغريه عليه سلطانًا

اختبار الناس من قبل  :هامن أهمِّ ،كذلك فإن للجهاد، برأيهم، وظائف أخرى

 وفضح، وحمق الكافرين ،وتطهري الصّف ،املؤمنني متحيص»ومعرفة صدقهم و ،اهلل

 َضُكْمُلَو َبْعِلَيْب َوَلِكْن ُهْمَتَصَر ِمْنَيَشاُء اهلُل اَلْن َوَلْو﴿املنافقني وإظهارهم. قال تعاىل: 

فيعلم  ،، أي أمركم باحلرب والقتال ليبلو وخيترب بعضكم ببعض(4)حممد:  ﴾ٍضِبَبْع

َحتَّى  َونَُّكْمُلَوَلَنْب﴿، وقال تعاىل: (43)ين واملنافقنيويعلم الفاّر ،اجملاهدين والصابرين

، وقال تعاىل: (31)حممد:  ﴾  َباَرُكمُلَو َأْخَوالصَّاِبِريَن َوَنْب ُكْمَلَم امُلَجاِهِديَن ِمْنَنْع

، أي ليبتلي (141)آل عمران:  ﴾َحَق الَكاِفِريَنَوِلُيَمحَِّص اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْم﴿

رفع هلم  وإاّل ،ـ كانت هلم ذنوٌب ر عنهم من ذنوبهم ـ إْنتهم ويكفِّفيثبِّ ،املؤمنني

)«يستأصلهم باهلالك»ب ما أصيبوا به، وميحق الكافرين أي َسدرجاتهم حَب
، وقال (44

َلُم َنْع َفُعوا َقاُلوا َلْواْد ا َقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اهلِل َأْوَتَعاَلْو َلَم الَِّذيَن َناَفُقوا َوِقيَل َلُهْمَوِلَيْع﴿تعاىل: 

 ،، أي ليظهر إميان املؤمنني بثبوتهم يف القتال(167)آل عمران:  ﴾  مَناُكْعِقَتااًل اَلتََّب

 . (45)«وليظهر كفر املنافقني

ة، لنيل الدرجات العليا يف اجلّن ؛للمؤمنني وينظرون إىل اجلهاد على أنه فرصٌة

واجلهاد يف  .كما أن مرتبة الشهداء هي من أرفع املراتب يف الدارين الدنيا واآلخرة

 ،ولو كان بدرجة خدمة ضيوف الرمحن يف موسم احلّج ،ليه عمٌلإهلل ال يرقى سبيل ا

 وال ميكن مقارنته بأّي ،م املكي، فثواب اجلهاد أكربَرى يف بناء بيت اهلل يف احَلوحّت

َجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد َأ﴿آخر. ويف ذلك يستشهدون بقوله تعاىل:  عمٍل

اِم َكَمْن آَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اهلِل اَل َيْسَتُووَن ِعْنَد اهلِل َواهلُل اَل اْلَحَر

إن  :قالوا قومًا أّن»ومناسبة هذه اآلية املباركة  (.19)التوبة:  ﴾َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي

بالذكر  ،هو أطهر بقاع األرضالذي  ،سقاية احلجيج وخدمتهم وعمارة البيت احلرام

 ؛فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ،والصالة والدعاء واالعتكاف هي أفضل األعمال مطلقًا

ن تبارك وتعاىل أن اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل بعد وبيَّ ،ملقالتهم ًاورّد ،هلم توبيخًا

عند عند اهلل و كانت عظيمًة وإْن ،اإلميان به ال يعدله ما ذكروه من األعمال

 . (46)«الناس
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ومتكني الناس  ،الدفاع عن أماكن العبادة دون أن غايات اجلهاد أيضًاويؤكِّ

َوَلْواَل َدْفُع اهلِل النَّاَس ﴿من ممارسة الشعائر اإلسالمية، مستشهدين بقوله تعاىل: 

يَها اْسُم اهلِل َكِثريًا َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِف

نه أعلى  وهذا، برأيهم، يدّل (.40)احلّج:  ﴾َوَلَينُصَرنَّ اهلُل َمْن َينُصُرُه ِإنَّ اهلَل َلَقِويٌّ َعِزيٌز

ار ملا بقي مكان صاحل لعبادة اهلل لوال قيام اجملاهدين يف وجه املشركني والكّف

 . (47)سبحانه

معاقبة اجملرمني الذين عاثوا يف  ويف اعتقادهم أن من مقاصد اجلهاد أيضًا

 وشفاٌء ،هليبة املسلمني ء خطرهم، ففي ذلك تعزيٌزْروَد ،واالنتقام منهم ،األرض فسادًا

 . (48)غيظهم وإذهاُب ،صابهم من شرور الظاملنيأملا 

ر الرزق، ويستشهدون على ذلك ارات أن اجلهاد يوفِّكذلك يرى أتباع هذه التّي

وَها َوَكاَن اهلُل ُؤَتَط ضًا َلْمَوَأْر َواَلُهْمَوَأْم َوِدَياَرُهْم َضُهْمَأْر َرَثُكْمَوَأْو﴿باآلية الكرمية: 

 . (27)األحزاب:  ﴾ٍء َقِديرًاَعَلى ُكلِّ َشْي

ردع املشركني والكفار  ني اجلهاديني أن من شأن اجلهاد أيضًافيَِّلويف رأي السَّ

ني على ذلك بقوله مواهلم وغريها، مستدلِّعن القيام باالعتداء على املسلمني يف دينهم وأ

َفَقاِتْل ِفي َسِبيِل اهلِل اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ َنْفَسَك َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِننَي َعَسى اهلُل ﴿تبارك وتعاىل: 

. وينقلون (84)النساء:  ﴾َأْن َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َكَفُروا َواهلُل َأَشدُّ َبْأسًا َوَأَشدُّ َتنِكياًل

ز إليهم من عسكر حتيَّ ْنعن قتال التتار وَم على سؤاٍل ًارّد ،ن ابن تيمية قولهع

فقني على أن الصائل املسلم إذا مل يندفع ة واإلمجاع متَّإذا كانت السنَّ»املسلمني: 

كان املال الذي يأخذه قرياطًا من دينار، كما قال  بالقتل قتل، وإْن صوله إاّل

قتل دون دمه فهو  ْن، وَمقتل دون ماله فهو شهيٌد ْنَم»يف احلديث الصحيح:  |النيّب

، فكيف بقتال «مه فهو شهيٌدَرقتل دون َح ْن، وَمقتل دون دينه فهو شهيٌد ْن، وَمشهيٌد

 احملاربني هلل ورسوله، الذين صوهلم وبغيهم أقّل ،هؤالء اخلارجني عن شرائع اإلسالم

ة واإلمجاع، وهؤالء معتدون الكتاب والسّنب قتال املعتدين الصائلني ثابٌت ما فيهم، فإّن

بيح قتال من هذه ُي صائلون على املسلمني يف أنفسهم وأمواهلم وحرمهم ودينهم، وكلٌّ

ها... ولذلك قال قاتل عليها كّل ْن، فكيف مَبقتل دونها فهو شهيٌد ْنالصائل عليها، وَم

ب دفع الصائل على ة األربعة على وجوفق األئّم: وقد اتَّ&امالشيخ عبد اهلل عّز
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ى إىل قتل األعراض، وأما الصائل على النفس واملال فيجب دفعه عند اجلمهور، ولو أّد

ليقتله  قال اجلصاص: ال نعلم خالفًا أن رجاًل لو شهر سيفًا على رجٍل .الصائل املسلم

ف جهل هذا احلكم ام: وكم كلَّقال الشيخ عّز .أن على املسلمني قتله بغري حقٍّ

 ؛وال يقتله ،ألن املخرب يأخذ زوجته يف منتصف الليل ؛ملسلمني من ضحاياالشرعي ا

 . (49)«مسلم خوفًا من سفك دم امرٍئ

 

فية اجلهادية احلالية تعود جذورها َلن معنا خالل هذا البحث أن السَّتبيَّ 

م قاليأحدى إ ،دْجالشيخ حممد بن عبد الوهاب يف َنىل الدعوة اليت أطلقها إالفكرية 

. (50)مام أمحد بن حنبلاب من أتباع مذهب اإلعبد الوّهابن وكان . شبه اجلزيرة العربية

( من خالل «ابينيالوّه»عبد الوهاب ومن بعده أتباعه )يطلق عليهم تسمية ابن وهدف 

عرب  ،سالمها األسس اليت ارتكز عليها اإلروا أّنىل العودة ملا تصوَّإحركتهم الدعوية 

 . «سالميةتصحيح العقيدة اإل» لـ ؛الصاحل وفق اعتقادهمىل السلف إالرجوع 

س يف يديولوجيا دينية للكيان السياسي الذي تأسَّأىل إلت هذه الدعوة حتوَّ

فية َلفصار للسَّ ،«اململكة العربية السعودية»طلق عليه اسم ُأو ،اجلزيرة العربية

ها يف العامل عرب ق انتشاروحتقِّ ،من خالله أفكارها شرعي تبّث كياٌن الوهابية

الربع يف  هأّن سات العديدة اليت أنشأتها. إاّلواإلعالم والروابط واملؤسَّ الدعوة والتعليم

داخل  اٍر أكثر من تّيإىلعلى نفسها  نقسامًاافية َلخري من القرن املاضي شهدت السَّاأل

 شبه سة يفراضي املقدَّىل األإبسبب استدعاء القوات األجنبية الغربية  ؛السعودية

سة الدينية الرمسية يف ىل جانب املؤسَّإ ،اران جديداناجلزيرة العربية، حيث برز تّي

فية َلالسَّ ْدُعويف الوقت احلاضر مل َتوالتيار اجلهادي.  ؛صالحيالتيار اإل :هما ،اململكة

م وآخر يقدِّ ؛منها ما هو تقليدي ؛دةمتعدِّبل ميكن احلديث عن تيارات  ،تيارًا واحدًا

الذي استند  ،آخرها اجلهادي التكفرييو ؛ومنها اجلهادي النظري؛ صالحيإك نفسه

اليت أطلقها يف  ،د قطبخوان املسلمني املصرية سيِّىل تنظريات القيادي يف حركة اإلإ

 ،األعلى املودودي يرًا بأفكار الشيخ الباكستاني أبمتأثِّ ،ستينيات القرن املاضي

وتقسيم العامل  ،ومفهوم الوالء والرباء ،تمعاتوجاهلية اجمل ،حول مفاهيم احلاكمية
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بعد استحضار فتاوى ابن تيمية  ،وأخرى للكفر واحلرب ؛واحدة لإلسالم :إىل دارين

م حممد عبد السالم م اجلوزية. ويف أواخر السبعينات من القرن العشرين قدَّوابن القيِّ

هائلة خالل  دارات بكثافٍةوبعدها توالت اإلص ،«الفريضة الغائبة» به املشهورفرج كتيِّ

اهلل  ة مع إصدارات الشيخ عبدخاّصو ،مراحل احلرب األفغانية وحكومة الطالبان

 الذي جيمع الباحثون على أنه أهّم ،لت صميم فقه الواقعواليت مثَّ ،ام يف أفغانستانعزَّ

وفيه خالصة جتارب  ،فية اجلهاديةَلارات السَّليه تّيإاستندت  مصدر وأغنى تراٍث

 ي لإلخوان املسلمني يف مصر وبالد الشام. لتنظيم السرِّا

باعتبارها منوذج  ،عادة اخلالفة اإلسالميةإىل إفية اجلهادية َلتباع السَّأويسعى 

الستخراج منظومة  ؛ًا للتاريخ اإلسالميبتدعوا تفسريًا خاّصابعد أن  ،احلكم الشرعي

اهلي )الذي كان قبل فاستحضروا العصر اجل ،فكرية تعتمد املنهج التكفريي

 ،وأنتجوا أدواتهم املعرفية يف التشخيص ،وأسقطوه على العصر الراهن ،سالم(اإل

مًا وجود اآلخر، ْتم، ووجود أحدهما يلغي َحَيفكشفوا عن نوعني متناقضني من الِق

ن مال ُبدَّ ما وإنَّ ،جصالح املرحلي أو املتدرِّه ال سبيل لإلّنإ :ىل نتيجة مفادهاإلوا وتوصَّ

نظمة وجيب هجره، والشروع يف حماربة األ ،ألنه مبفهومهم جاهلي ؛هدم اجملتمع القائم

سقاطها، ورفضوا رفضًا إل مسلٍم عتقادًا منهم أن ذلك فرض عني على كّلا؛ الكافرة

أن  اْوىل اجملالس الربملانية، ورَأإوالدخول  ،قاطعًا املشاركة يف العملية السياسية

اليت هي خمالفة لعقيدة  ،ة الدميقراطيةقرار بشرعّيإت هي املشاركة يف االنتخابا

يف مقابل ، تدعو إىل حاكمية اجلماهري أمين الظواهريفالدميقراطية برأي . التوحيد

ش ال ميكن التعاي ، قسمنيإىلالشريعة املبنية على حاكمية هلل. وقاموا بشطر العامل 

يف مواجهة الباطل، واهلل مقابل  سة: فغدا احلّقسلسلة الثنائيات املقدَّ ْتبينهما، وكرَّ

هذه احلقائق  بعد كّل. وميان والكفر، الشرك والتوحيد، اإلالطاغوت، اخلري والشّر

فأعلنوا  ،نهم وجدوها شرعوا باحلرب لتغيري األنظمة واجملتمعات والعاملأاليت اعتقدوا 

عتبارها اب ؛ي. كذلك فقد أوجبوا قتال اجملتمعات اإلسالمية احلاليةاجلهاد العامل

وال يغفر لتلك اجملتمعات  ،شرعية ًاق فيها ما يعتربونه أحكامطبَُّيجمتمعات جاهلية ال 

فالقيام بالطقوس  .وزكاة.. وصيام وحّج سالمية من صالٍةقامة الشعائر اإلإالتزامها ب

إميانية، فاالمتناع عن تطبيق  تمع مسلمًا يعيش حالًةالدينية فقط ال يكفي العتبار اجمل

http://www.tawhed.ws/a?a=3i806qpo
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ال  ،ًاالدولة احلديثة جيعل اجملتمع جمتمعًا جاهلّي حكام الشرعية اإلسالمية يف ظّلاأل

 خضاعه. وباحلرب عليه إل ،حةة الصواب بالقوة املسلَّىل جاّدإمن العمل على إعادته ُبدَّ 

ب، الذي يعين َلوهي جهاد الطَّ ،ة اجلهاديةفيَلإليها السَّ ْتثانية دَع هناك مسألٌةو

 ،وذلك يف عقر دارهم ،ومشركني ًافون كفارالذين يصنَّ ،ب غري املسلمنيَلَط

هذا النوع  وقتاهلم إذا مل يقبلوا اخلضوع حلكم اإلسالم. وحيتّل ،ودعوتهم إىل اإلسالم

ذلك قام ول ،يف فكر هذه اجلماعات ًةار أولوّياملشركني والكّف من اجلهاد ضّد

روها وفق مفاهيمهم وفسَّ ،سالميةر هلم من النصوص الدينية اإلروها جبمع ما تيسَّمنظِّ

عتربوا او ،وتوصلوا إىل وجوب قتال أهل الكفر ما توافرت القدرة على ذلك ،ةاخلاّص

، بل هو فرض مسلٍم على كّل ًاوأنه ليس فرضًا عينّي ،ٌعتطوُّ ار ابتداًءأن جهاد الكّف

لتأكيد  ؛ربعةية األاستحضروا الفتاوى من املذاهب اإلسالمية السنِّ كفائي. كما

نعتتهم باملشركني، سواء كانوا  ْنار أو َموصفتهم بالكّف ْنتها يف قتال َممشروعّي

د طار اجلهاد االبتدائي، واعتربت أن جمرَّإوذلك يف  ،داخل البالد اإلسالمية أو خارجها

سالم، وال دخاهلم يف اإلإو ،حلرب عليهما لتربير شنِّ كفرهم أو شركهم كاٍف

 املسلمني.  عمال عدائية ضّدأيشرتط قيامهم ب

دة لدى تلك اجلمعات مل مينعها من االتصال فكار املتشدِّاأل ىل أّنإونشري أخريًا 

اتها ضمن خانة الكفار فها يف أدبّياملباشر أو غري املباشر ببعض القوى اليت تصنِّ

ويف هذا الصدد  .لتنفيذ مشاريعهم ؛املادي واحلماية منهم ي الدعموتلّق ،واملشركني

أمريكي(  يعاٍزإفت السلطات السعودية )بمثانينات القرن املاضي كلَّنه يف أنذكر 

لتجهيز املقاتلني من البلدان  ؛عسكري طاٍرإنشاء تنظيم القاعدة كإأسامة بن الدن ب

الذين كانوا  ،ة السوفياتحملارب؛ رساهلم إىل أفغانستانإو ،العربية واإلسالمية

وبعد اجتياح صدام  ،ونها. ولكن بعد اندحار القوات السوفياتية عن أفغانستانحيتلُّ

واستقدام قوات  ،وبناء حتالف عسكري غربي للهجوم على العراق ،حسني للكويت

قامة قواعد عسكرية يف شبه إو ،لتحرير الكويت ؛ىل السعوديةإعسكرية غربية 

فية والنظام يف السعودية َلرت العالقة بني تلك اجلماعات السَّتغيَّ ،اجلزيرة العربية

لت هجمات احلادي عشر من وشكَّ ،حدةوعلى رأسها الواليات املتَّ ،والدول الغربية

بأن الصدام بني  يذانًاإمركز التجارة العاملي يف نيويورك  ْيرَجعلى ُب 2001سبتمرب 
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 :من الالعودة. وتبع ذلك احتالل كلٍّ  نقطةإىلالطرفني قد وصل يف تلك املرحلة 

 رهاب.فغانستان والعراق من قبل التحالف الغربي حتت ذريعة حماربة اإلأ
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 قراءٌة جديدة لإلرث بالوالء

 دراسٌة مقارنة

 

 

ذهب إليه والء ضمان اجلريرة أو املواالة سببًا من أسباب اإلرث،  لقد ُعدَّ

على يد  إذا أسلم رجٌل وأبي يوسف وزفر وحممد عند أبي حنيفةلكن و ؛(1)اإلمامية

  .(2)ونفذ وترّتب عليه األثر  صّح ،وتعاقدا على أن يتعاقال ويتوارثا ،رجل

  :(4)مجاعواإل (3)وقد اسُتدّل عليه بالكتاب والسّنة

 

 اسُتدّل ببعض اآليات على سببية والء العتق للتوريث، وهي: 

وهي بإطالقها . (5)تاوحنوه من اآلي (،1)املائدة:  ﴾ُفوا ِبالُعُقوِدَأْو﴿قوله تعاىل:  ـ1

 لصدق العقد عليه. ؛هلذا املورد شاملٌة

  

ستدالل هي أّن هذه اآلية ُتثبت لزوم الوفاء إّن اإلشكالية اليت ُتواجه هذا اال

ومنشأ الشّك  ،بة عن مشروعية العقد، واليت هي حمّل البحثُرْت ٌربالعقد، وهذا متأخِّ

                                           
|^
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إىل دليل، ومن  هو حصر الشارع ألسباب اإلرث، فكون العقد سببًا للتوارث حباجٍة

وعليه . (6)تهيَّهنا استدّل بها الفقهاء على لزوم هذا العقد، ال على أصل مشروع

 فاالستدالل بهذا اآلية ال ينفع يف املقام.

َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْت ﴿قوله تعاىل:  ـ2

ويقع  (.33ساء: )الن ﴾َأْيَماُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصيَبُهْم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدًا

 االستدالل باجلزء األخري من اآلية. 

نذكر منها ما عّدة احتماالت أو أقوال، أّن يف حتديد املراد بهذا املقطع  َلْمولُيْع

 ُيفيد يف املقام: 

ّنهم احللفاء، وهم موالي املواالة، فقد كان الرجل يف إل: االحتمال األّو

ربي حربك، وسلمي سلمك، وترثين اجلاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وح

قيل: وقد  .وأرثك، وتعقل عّني وأعقل عنك، فيكون للحليف السدس من مال حليفه

 ﴾...َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿وعلى هذا فاجلملة  .(7)فورثه عاقد أبو بكر موىًل

ا َتَرَك الَواِلَداِن َنا َمَواِلَي ِممََّوِلُكلٍّ َجَعْل﴿ـ وهو قوله تعاىل: مقطوعة عّما قبلها 

، وليست عاطفة. واملعنى: واحللفاء آتوهم نصيبهم من والواو استئنافيٌة ،ـ ﴾َرُبوَنَواأَلْق

مطلقًا أو على سخ ذلك ـ ُن هم االسالم عليه يف البدء، ثّموهو السدس، فأقرَّ، اإلرث

؛ 75األنفال: ) ﴾ٍضى ِبَبْعَلَأْو ُضُهْمَحاِم َبْعَوُأوُلو اأَلْر﴿بقوله تعاىل: ـ  (8)بعض الوجوه

وسيأتي . (9)سخوُحكي عن الشافعي دعوى النَّأو بغري ذلك من اآليات.  (6األحزاب: 

 حبث ذلك مفّصاًل. 

 ،يف إرادة احللفاء من النّصأيضًا ل حد مع االحتمال األّويّتوهو االحتمال الثاني: 

وال  ،والرفد واملشورة والوصية (10)من النصر والعقل ﴾  آُتوُهم َنِصيَبُهم﴿ إال أّن املراد بـ

هذا سب وُن .وال عالقة هلا حينئٍذ باملرياثوعلى هذا فال نسخ يف اآلية،  .مرياث هلم

 وعليه فال تكون اآلية منسوخة. . (11)اسإىل جماهد والسّدي، واختاره النّحالرأي 

 ظ عليه: الَحوُي

رفًا النصيب مّما ترك الوالدان، فهم منه ُعيف املقام ُي ﴾َنِصيَبُهْم﴿بـ  ّن التعبريـ إ1

َرُبوَن َوِللنَِّساِء ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَواِلَداِن َواأَلْق﴿وله تعاىل: نظري قوهو اإلرث، 

يف  هي مفقودٌةو، وإرادة غريه خالف الظاهر ما مل تكن قرينٌة ،(7)النساء:  ﴾َنِصيٌب
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ىل وأشبه مبفهوم ْوملسّمى يف عقد احملالفة َأفتفسري اآلية على النصيب الثابت ااملقام، 

  .(12)اخلطاب من تأويل اآلخرين

سب للفظ العقد، ريد غري اإلرث لعّبر بلزوم الوفاء للحليف وحنوه، فإّنه املناُأولو 

 ْمئًا َوَلَشْي ُقُصوُكْمَيْن ِرِكنَي ُثمَّ َلْمامُلْش ِمَن ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم﴿: كما يف قوله تعاىل

ى لو كان بل حّت (،4)التوبة:  ﴾  ِإَلى ُمدَِّتِهم َدُهْمَعْه ِهْمَأَحدًا َفَأِتمُّوا ِإَلْي ُكْمُيَظاِهُروا َعَلْي

التعبري بالوفاء وحنوه القتضى ذلك اإلرث أيضًا؛ ألّن املتعارف يف عقد احملالفة مشوله 

فانصروهم( وحنوه. ثّم )بـ لإلرث. ولو أراد عدم الشمول لإلرث شرعًا فاألنسب التعبري 

ة التعبري بـ إّن الذي يناسب العقل التعبري بـ )اإلعانة( وحنوها، والذي يناسب الوصّي

( وحنوه؛ إلمكان )اخلري أو املعروف( وحنوهما، أو على أقصى التقادير التعبري بـ )احلّق

ال ينسجم مع محله على املعنى الواسع. وأّما التعبري بـ )النصيب( فهو يتالءم مع املال، و

 ما ُذكر طّرًا. 

دًا، نًا وُمحدًَّا معيَّتقتضي أّن هلم حّق ﴾  َنِصيَبُهم﴿ّن إضافة النصيب إليهم إـ 2

 . كما هو واضٌح

كما ، والوصية ضافًا إىل عدم صدق النصيب على النصر والعقل واملشورةُمـ 3

دون  وصية ألحٍدكر ـ كاملشورة ـ مّما يستوي فيها سائر الناس، وال خصأّن بعض ما ُذ

  .(13)أحد

يؤتون من الرتكة على سبيل  لكْن ،املراد احللفاء أيضًا: لثاالحتمال الثا

 .ئًايعطى شحضر القسمة أن ُي ْنالتحفة واهلدية بالشيء القليل، كما أمر اهلل تعاىل مَل

  .(14)قاله األصّم

ري بـ )اخلري أو م أّن األنسب حينئٍذ التعبضح مّما تقدَّّنه قد اتَّإعليه:  ُدِروَي

  .املعروف( وحنوهما، ال )النصيب(

من أّن املراد بهم املوالي، وأّن قوله  ،اجلبائيذهب إليه ما : رابعاالحتمال ال

ر وألّنه يفسِّ .﴾َرُبوَنالَواِلَداِن َواأَلْق﴿على  معطوٌف ﴾َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿: تعاىل

ـ يكون ألحد االحتماالت يف تفسريها طبقًا ـ  ﴾...َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿ :وىلالفقرة األ

مّما تركه الوالدان واألقربون والذين  شيٍء ب رأيه: ولكلِّْساملراد مبجموع اآلية َح

 تأخذوا منه شيئًا إْنفآتوا املوالي نصيبهم، وال  ،ثة ـَرعقدت أميانكم موالي ـ أي َو
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، (15)اثّرإىل املوالي الوادفعوه احلليف، بل  تدفعوا املال إىلو ،كنتم حمالفني هلم

  .(16)ال الوارث ،يف حمّل املورِّث ﴾الَِّذيَن﴿فيكون لفظ 

 ظ عليه: وُيالَح

 ﴾َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿ّن هذا االحتمال يف منتهى الغلط؛ ألّن قوله: إأّواًل: 

أن يكون املعنى: آتوا الورثة  ال ُبدَّح به ـ فإن ُجعل معطوفًا على ما سبق ـ كما صرَّ

ومبقتضى العرف  ؛مبقتضى العطف ؛يف الورثة مجيعًا نصيبهم، فإّن احلليف داخٌل

ودعوى  .ىل دليل واضحإ السائد واالرتكاز العريف، واستثناؤه من الورثة حباجٍة

ن وم .االستثناء بهذه اجلملة ذاتها دعوى غري مقبولة؛ ألّن العبارة سوف يكون فيها إيهاٌم

  .فسِّرين كونها استئنافية، ال عاطفةثر املهنا فإّن الظاهر من )الواو( كما فهمه أك

وىل من اآلية بأّن امُلراد منها: بتفسري الفقرة األ ّن هذا التفسري مرتبٌطإثانيًا: 

موالي، أي موروثني. وعليه جعلنا وارث ـ مّما تركه الوالدان واألقربون ـ لكّل إنسان 

 ،(مبعنى )َمْن ﴾ما﴿و ،﴾ََتَرك﴿املوروث ـ والوالدان مرفوعًا بالفعل يكون املوىل ـ 

  .(17)الم مجلة واحدةوالك ،﴾ُكلٍّ﴿ضيفت إليه أ ﴾ما﴿واجلار واجملرور صفة 

  .(18)، فقد نوقش بأّنه بعيدوهذا التفسري أيضًا مردوٌد

 ولعّل الوجه يف استبعاده هو: أقول: 

ف هي حتديد الورثة، ال تعيني املوروثني، فإّن ْرإّن النقطة املهّمة لدى الُعأّواًل: 

يف؛ وذلك لعدم جدوى تعيني عكس االّتجاه من ناحية الذوق الُعْر الشروع باملوروث سرٌي

ما يكون له عشرات األقارب، فأّي ته بنظر العقالء؛ ألّن الشخص ُرَباملوروث ولغوّي

ث منهم، خبالف ما إذا مّت حتديد يف تعداد قائمة باملوروثني الذين ُيمكن أن ُيوَر فائدٍة

 الورثة للميت. 

فإّن احلديث يف اآلية السابقة حول القناعة مبا  ؛إّن السياق ال ُيساعدهثانيًا: 

َواَل َتَتَمنَّْوا َما َفضََّل اهلُل ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى ﴿من عطاء، قال تعاىل:  أحٍد ده اهلل لكلِّحدَّ

ا اْكَتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوا اهلَل ِمْن َبْعٍض ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّ

  (.32)النساء:  ﴾َفْضِلِه ِإنَّ اهلَل َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمًا

ـ الذي ُيستعمل عادة لغري العاقل ـ يف  استبعاد استعمال اسم املوصول )ما(ثالثًا: 

 ﴿ : وصياغات قرآنية مشابهة هلا، من قبيل: قولهما مع وجود تعابريسيَّوال ، العاقل
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ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن 

  (.7)النساء:  ﴾...َواأَلْقَرُبوَن

 راد بـإّن املوهو يف حقيقته تضييق لالحتمال األّول؛ ف: امساالحتمال اخل

من  |إخوان املؤاخاة الذين آخى بينهم رسول اهلل ﴾َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿

سخ ذلك ُن ، وكانوا يتوارثون بذلك بينهم، ثّماملهاجرين واألنصار حني قدموا املدينة

 .﴾اِب اهلِلٍض ِفي ِكَتَلى ِبَبْعْوُضُهم َأَحاِم َبْعاأَلْر َوُأوُلو﴿أي قوله تعاىل: ، (19)بآية املرياث

  .(20)عن عبد اهلل بن عّباس، وقد ذهب إىل أّنه ُنسخ بعد ذلك بآية الفرائض وهو مرويٌّ

 ،أخالقي التزاٌم يدًا، وإّنما هْقّن املؤاخاة من حيث هي ليست َعإظ عليه: الَحوُي

لسبب من األسباب. أجل، إذا اشتملت املؤاخاة  ؛ى لو وصل إىل حّد الوجوب واللزومحّت

 حينئٍذ ، ولكْنمكن أن ينطبق عليها ظاهر النّصد املواالة وضمان اجلريرة فُيعلى عق

مة، ىل االحتماالت املتقدِّإوسريجع هذا الوجه  .ل املوضوعنظرًا لتبدُّ ؛ال أثر للمؤاخاة

 وهو غري مقصود لصاحب هذا القول ظاهرًا. 

ونهم يف يتبنَّريد بهم األدعياء، وهم األبناء الذين كانوا ُأ: سادساالحتمال ال

، ٍةسالم أن يوصوا هلم بوصّيمروا يف اإلُأف، |موىل رسول اهلل زيٌد :ومنهماجلاهلية، 

  .(21)بن املسّيبسعيد قاله  .﴾  َنِصيَبُهم َفآُتوُهْم﴿وذلك قوله تعاىل: 

 : ّن هذا املعنى خالف الظاهر جّدًا؛ وذلكإظ عليه: الَحوُي

فإّن التبّني ليس  ؛﴾َماُنُكْمَأْي ِذيَن َعَقَدْتَوالَّ﴿عدم مناسبة التبّني مع قوله:  ـ1

يكون للطفل  ّن التبّني عادًةأما سيَّوال واحد،  من طرٍفإنساني  ما هو إقداٌمعقدًا، وإنَّ

 يف أوائل صغره. 

هلم، وهو غري  ونصيب بثبوت حقٍّ مشعٌر ﴾  َنِصيَبُهم﴿ إّن إضافة النصيب إليهم ـ2

  .وإحسان لهلم نصيبًا وحّظًا؛ ألّنه تفضُّ ر بأّنمناسب، واألنسب أن يعبِّ

ـ إّن إرادة الوصية من ذلك غري مناسب؛ ألّنه فيه احتماالن: فإّما أن يكون 3

 ؛ما سبق يف املقام وال يف للوصية ذكٌر ْدِرة، ومل َيالتقدير: فآتوهم نصيبهم من الوصّي

يتاء؛ ًا ال يناسب لفظ اإلة، وهذا أيضأوصوا هلم وصّي ﴾آُتوُهم﴿وإّما أن يكون املراد بـ 

 ال املوّرث.  ،ألّنه ظاهر يف اإليتاء الفعلي الذي خوطب به الوارث

أن يكون  وجائٌز»اص، قال: بكر اجلّص وهو ما طرحه أبو: بعاالحتمال السا

ي منتِظمًا للحلف والتبّن ﴾َنِصيَبُهْم َفآُتوُهْم َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿املراد بقوله تعاىل: 
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منهما يثبت بالعقد، فهذا الذي ذكرنا كان من مواريث  مجيعًا؛ إذ كّل واحٍد

ورد  سالم، بعضها باإلقرار عليه إىل أن ُنقلوا عنه، وبعضه بنصٍّاجلاهلية وبقي يف اإل

  .(22)«يف إثباته إىل أن ورد ما أوجب نقله

 م. دَّضح مّما تقواملناقشة فيه تتَّ

 . (24)صفهانيمسلم اإل قاله أبو. (23)زوجاناملراد: ال: ثامناالحتمال ال

 . ^األئّمة ﴾َماُنُكْمَأْي الَِّذيَن َعَقَدْت﴿ّن املراد بـ إ: تاسعاالحتمال ال

 .وسوف يأتي توضيح هذا االحتمال ومناقشته يف حبث )والء اإلمامة(

معه  مّت ْنمطلق َم ﴾  َماُنُكمَأْي الَِّذيَن َعَقَدْت﴿ّن املراد بـ إ: عاشراالحتمال ال

مام؛ فإّن هؤالء الثالثة إرثهم املعاقدة واملعاهدة، وهم الزوجان وضامن اجلريرة واإل

عن املعاقدة واملعاهدة اليت تقع بني األطراف، وقد أمر اهلل تعاىل بالوفاء بها،  ٌبمسبَّ

 واضٌح وهو .بعد تفسريه بالعهودال سيَّما و (،1)املائدة:  ﴾ُفوا ِبالُعُقوِدَأْو﴿: وجلَّ قال عزَّ

جّدًا بالنسبة لعقد ضمان اجلريرة، وأّما بالنسبة إىل الزواج فقد أطلق عقد النكاح 

َدَة النَِّكاِح ِزُموا ُعْقَواَل َتْع...﴿ب عن عقد النكاح، قال تعاىل: على الزواج الذي هو مسبَّ

مام فهو إّما ء اإلوأّما بالنسبة إىل عقد وال (،235)البقرة:  ﴾...ُلَغ الِكَتاُب َأَجَلُهَحتَّى َيْب

ق بالبيعة له خارجًا مباشرة، وإّما يثبت باألحاديث والروايات، حنو ما ورد يف يتحقَّ

 . العاشربيان االحتمال يف مّر كما ، (25)تفسري هذه اآلية الشريفة بالذات

ه ْيضة إىل اإلرث بقاعدَتعلى هذا االحتمال تكون اآلية متعرِّ أّنه بناًء ْمَلْعولُي

السبب(. أجل، هي مل والثانية: العقد )= النسب(،وىل: القرابة )=ني: األاألساسيت

 ض إىل والء العتق. تتعرَّ

ومستند هذه . (26)عى بعضهم إمكانية مشول اآلية لوالء العتق بنحٍو ماادَّ لكْن

 َناَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿وىل من اآلية ـ داللة الفقرة األ ىل دعوىإأن يعود  إاّل ،الدعوى غري واضٍح

عليه ما  ُدِرـ عليه، ال هذه الفقرة، وحينئٍذ َي ﴾.َرُبوَن..َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك الَواِلَداِن َواأَلْق

  .أوردناه هناك

 

مام لعقد والء اإل ﴾...َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿إّن أصل دعوى مشول قوله تعاىل: 

 الوجوه اليت ذكرناها يف مناقشة ىلإمضافًا غري واضحة، بل مستبعدة؛ وذلك ـ 
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 ٍبشرعي وبني غريه يف خطا مام مبا هو منصٌبّن اجلمع بني اإلـ أ عاشراالحتمال ال

 جامع انتزاعي عقلي مبنٍت إاّل ،ال جامع عرفيًا بينهما هفًا؛ ألّنْرواحد غري مستساغ ُع

مام ما يرثه اإلبني  ما مع إضافة النصيب إليهم، ففرٌقسيَّ ، والعلى الدّقة والتحليل

 ًا وبني ما يرثه الشخص. عاّم ًا ومااًلباعتباره حّق

ها، وهو كون املراد ُلها أّواالحتماالت وأظهَر َهأّن أوَجه احلاصل من ذلك كلِّو

 .هو إرث ضامن اجلريرة ﴾  َنِصيَبُهم َفآُتوُهْم َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿من قوله تعاىل: 

دعوى النسخ بناًء على قبول  ،ميومة هذا احلكم أو نسخهيبقى البحث يف دلكن 

 . اجلزئي وأاملطلق 

 

هذا  مدلولأو أكثر يف آخر إضافة وجه إمكان ينقدح يف الذهن ّنه إوالهما: أ

إرادة عقد أو احتمال ، (27)إرادة عقد النكاح وعقد ضمان اجلريرة ، كاحتمالالنّص

 ة. مع عقد ضامن اجلرير ×ماموالء اإل

وأيضًا نقاط  ،ضح إمكانية االستدالل على هذين االحتمالنيتَّويأتي ت ومّما مرَّ

 عيد. املناقشة فيهما، فال ُن

الرتتيب بني ذوي األنساب وذوي األسباب  من اآليةبعض اللقد استفاد خرى: واأل

ن ستفاد من هذه اجلملة أّن مرياث الذيإّن األمر الذي ُي»قال: فمن اآلية،  يف اإلرث

ولي األرحام واألقربني، وأّما إرث أعن والء  رتبًة ٌرعقدت أميانهم ووالؤهم متأخِّ

اآلية الكرمية والروايات الواردة يف  ىمبقتض ؛عن اجلميع ٌرفهو متأخِّ ×ماماإل

سباب مجيعهم بأصنافهم وصدر كالمه يظهر منه أّن مقصوده ذوو األ. (28)«السّنة

 الثالثة. 

ر ذوي األسباب عن ذوي األنساب بأّن هذه تأخُّمكن االستدالل على وُي

االستفادة تتّم بربكة الواو اليت تفيد الرتتيب بني املعطوف واملعطوف عليه على فرض 

استفادته من  ضح لنا وجُه. وأّما الرتتيب بني ذوي األسباب أنفسهم فلم يتَّكونها عاطفًة

 :هْيعن قريَن ×مامر إرث اإلعى صاحب هذا القول استفادة تأخُّ، فكيف ادَّهذا النّص

 وضامن اجلريرة؟! ؛األزواج
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ميع ذوي جل ﴾...َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿إّن أصل دعوى مشول قوله تعاىل: ـ 1

 يف مناقشة االحتمال العاشر.  ، كما مرَّاألسباب مردودٌة

د احتمال ذا جمرَّعلى الرتتيب يف استحقاق اإلرث فه وأّما كون الواو داّلًةـ 2

خرى، مضافًا إىل عدم ى يرجح على ما يقابله من االحتماالت األد حّتإىل مؤيِّ حباجٍة

راد هذا احلكم يف األصناف الثالثة من ذوي األسباب؛ فإّن الزوجني جيتمعان مع اّط

 األقارب يف طبقاتهم الثالثة، فال ترتيب فيهما. 

م عن مجيع الوّراث بطبقاتهم وأصنافهم مار إرث اإلوأّما دعوى استفادة تأخُّـ 3

صار إىل لّبية، وهي أّنه ال ُي مّثة قرينًةأّن عى دَّأن ُي له وجهًا فنّيًا. إاّل َركاّفة فلم َن

من  أو نستعني بنصوٍص ؛بعد فقد الوارث اخلاّص الوارث العام واألموال العامة إاّل

 عى يف استفادة ذلك من اآلية. عن املدَّ أّن االستعانة بالسّنة خروٌج َبْيَد ،السّنة

 

 أو ال؟  وقع البحث يف كون هذه اآلية منسوخًة

 يف ذلك قوالن: و

 واختاره اإلمامية واحلنفية.  .مٌةَكإّنها ُمْحاألّول: 

 .(29)ره الشافعيواختا .إّنها منسوخٌةالثاني: 

 اهان: جاّتأمامنا على قبول دعوى النسخ يربز  بناًءو

 

ى باصطالح الفقهاء سبب عقد ما ُيسمَّب كون النسخ غري مطلق، فاإلرُث

اليت منها و، (30)ال مطلقًا ،على بعض الوجوه والشروط ، لكْنضمان اجلريرة باٍقب

 كالورثة النسبيني.  ،ىل منهْوَأ عدم وجود وارٍث

 ،يتوارثون به دون األقاربهذا العقد كان يف اجلاهلية »قال الشهيد الثاني: 

 َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿هم اهلل تعاىل يف صدر االسالم عليه، وأنزل فيه قوله تعاىل: فأقرَّ

مل  فإذا كان للمسلم ولٌد .سالم واهلجرةسخ باإلُن ، ثّم﴾  َنِصيَبُهم َفآُتوُهْم َماُنُكْمَأْي
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 َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم﴿عاىل: شارة بقوله توإليه اإل، (31)دون ولده ،يهاجر ورثه املهاجرون

سخ بالتوارث ُن ثّم، (72)األنفال:  ﴾ٍء َحتَّى ُيَهاِجُرواِمن َشْي ِمن َواَلَيِتِهْم ُروا َما َلُكْمُيَهاِج

َحاِم اأَلْر َوُأوُلو﴿وقوله تعاىل:  ،بالرحم والقرابة، وأنزل اهلل تعاىل فيه آيات الفرائض

  .(32)«...﴾ٍضَلى ِبَبْعَأْو ُضُهْمَبْع

 عن أبي عبد اهلل ،فعن إمساعيل بن جابر .من الرواية هذا الكالم مأخوٌذو

أّنه قال يف  ×بن أبي طالب عن اإلمام أمري املؤمنني علّي ،×د الصادقجعفر بن حمم

املدينة آخى بني أصحابه  ىلإا هاجر مّل |إّن رسول اهلل»بيان كيفية تشريع اإلرث: 

ال يف مرياث األرحام؛  ،خّوة يف الديناملواريث على األ من املهاجرين واألنصار، وجعل

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اهلِل ﴿ك قوله تعاىل: وذل

ُروا َما َلُكْم ِمْن َوَلْم ُيَهاِج الَِّذيَن آَمُنواَوالَِّذيَن آَووا َوَنَصُروا ُأْوَلِئَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َو

وأثبته  ،األقارب من املرياثفأخرج  ،(72)األنفال:  ﴾َواَلَيِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروا

َوالَِّذيَن َكَفُروا ﴿، ثّم عطف بالقول فقال تعاىل: ًةألهل اهلجرة وأهل الدين خاّص

 (،73)األنفال:  ﴾ِض َوَفَساٌد َكِبرٌيَنٌة ِفي اأَلْرِفْت وُه َتُكْنَعُلَتْف اَل ْنٍض ِإِلَياُء َبْعَأْو ُضُهْمَبْع

دون القرابة  ،مات من املسلمني يصري مرياثه وتركته ألخيه يف الدين َمْن فكان

النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأْنُفِسِهْم ﴿أنزل اهلل: والرحم الوشيجة، فلّما قوي اإلسالم 

مََّهاُتُهْم َوُأْوُلو اأَلْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلِل ِمْن اْلُمْؤِمِننَي َوَأْزَواُجُه ُأ

 ﴾َواْلُمَهاِجِريَن ِإالَّ َأْن َتْفَعُلوا ِإَلى َأْوِلَياِئُكْم َمْعُروفًا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطورًا

  .(33)«(6)األحزاب: 

 

 : ا البيانى هذظ علالَحوُي

على  على الفهم الشائع لآليات بكون اإلرث كان يتّم ّن هذا التحليل مبنٍتإ

فلجأوا إىل القول  ،ميانية، ومن هنا وقع أصحاب هذا الفهم يف إحراٍجخوة اإلأساس األ

 خ هذا احلكم. ْسبَن

سالم غري خوة يف الدين يف صدر اإلأّن دعوى أّن اإلرث كان على أساس األ إاّل

 ؛حمكم عليها ؛ لعدم دليٍلوأيضًا إّن دعوى النسخ مرفوضٌة. ضحتَّاحيحة، كما ص

 عة فيها. ولعدم التنايف بني هذه اآليات واألحكام املشرَّ
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حيث مّت  ،به املسلمون وأّما ما ُذكر يف الرواية فاملراد به وصف الواقع الذي مرَّ

، وعدم إرث األرحام مل فكان املرياث يصل إليهم دون األرحام ،بينهم عقد احللف

 وهو اإلميان.  ،ق شرط اإلرثيكن بسبب إلغاء تأثريه، بل لعدم حتقُّ

ج كان يف أصل ج، بأّن التدرُّمن تعديل بيان هذا النمط من التدرُّال ُبدَّ من هنا 

مناسبة يطرح  إظهار وإبراز التشريعات اليت ال تنايف فيما بينها، ففي كّل فرصٍة

ومل ينفسخ املرياث عند فقد شارة إىل أحد تشريعات اإلرث. سالم حكمًا أو إاإل

ق املرياث باملعاقدة عند عدم الرحم والوالء، فإّن اهلل تعاىل األقربني واملوىل، بل يتعلَّ

  .(34)ىل منه، فإذا مل يكونوا بقي على حكم اآليةْوجعل ذوي األرحام َأ

خ مطلقًا؟ إذ ْسدم كون النَّصعبة، فما هو املراد بع جاه مشكلًةواجه هذا االّتوُي

ال ثالث هلما: إّما قبول فكرة النسخ يف  ،وًا أّن األمر يدور بني خيارينْداملرتاءى للذهن َب

 أو رفضها.  ؛املقام

أي  ،انتصارًا لفكرة النسخ اجلزئي ؛مكن أن نطرح عّدة وجوه حمتملةأجل، ُي

 وهي: عدم كونه مطلقًا، 

 .النسيب أو اجلزئي إىل التخصيص إرجاع فكرة النسخل: الوجه األّو

هذه احملاولة غري ناجحة؛ باعتبار أّن تصوير التخصيص بالشكل الذي  لكّن

 عي كونها ناسخة. م ال ميكن استفادته من مجيع اآليات اليت ادُّتقدَّ

 .ّن املراد كون التخصيص سببه السّنةإالوجه الثاني: 

دام حتديد  أو النسيب مافكرة النسخ املطلق لرفض المعنى ذلك هو  ولكّن

آخر  قرآنّي وليست على أساس نصٍّ، وفق ذلك على ضوء السّنة داللة النص القرآني تتّم

 ى يبحث عن كيفية اجلمع الداللي بينهما. حّت

خ لآلية وبني داللتها على ْسوعلى أّي حال يبدو عدم إمكان اجلمع بني فكرة النَّ

 ة. خاّص ولو مع قيوٍد ،اإلرث بضمان اجلريرة

وكيف كان فال »فقال:  ،ق الكاظمي إىل هذه املشكلةوقد التفت احملقِّ

 ،داللة فيه ـ أي قوله تعاىل ـ على نفي ضمان اجلريرة على الوجه الذي يقوله أصحابنا

الوارث له  ل اقتضى إعطاءوهو إرثه مع عدم املناسب واملسابب؛ فإّن الوجه األّو

  .(35)«كاألخبار ،من خارٍج ثباته، بل هو معلوٌموال على إ ؛السدس، وهو غري ما نقوله
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ما ميكن على َبُرو ،د من كلمات بعضهممتصيَّ وهو احتماٌلالوجه الثالث: 

، خ اجلزئي، وذلك من خالل بيان انتفاء احلكم لوجود مانٍعْسضوئه توجيه فكرة النَّ

هم مينع الغري ىل من غريهم، فوجودْونت بعض الورثة الذين هم َأأي إّن بعض اآليات بيَّ

، ولكن ال من اإلرث، ومع انتفائهم يرتفع املانع فريث، أي إّن مقتضي اإلرث حاصٌل

مون على احلليف أو املهاجر، ومع انتفائهم ولو األرحام يقدَّأر يف حال وجود املانع، فيؤثِّ

ما حدث وارث ، وإنَّوهذا عندنا ليس مبنسوٍخ»اص: قال اجلّص .فاحلليف واملهاجر يرثان

خرج األخ من أن يكون من أهل املرياث، ُي له أٌخ ْنمَل ىل منهم، كحدوث ابٍنْوخر هو َأآ

وال  ىل من احلليف، فإذا مل يكن رحٌمْوولو األرحام َأأىل منه، وكذلك ْوأّن االبن َأ إاّل

 ودقيق.  يفنِّ وهذا وجٌه. (36)«ن حالفه وجعله لهصبة فاملرياث مَلُع

 

 .ال مع غريه وال مع انفراده ،طلقًامفال إرث بضمان اجلريرة  .مطلقًا كون النسخ

  .(37)لشافعيإىل اوهو املنسوب 

 ويف ذلك عّدة آراء:  ؟الناسخ ما هو من البحث هنا عن حتديد النّصال ُبدَّ و

ِهْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِل﴿تعاىل: تبارك وقيل: هو قوله ـ 1

ْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اهلِل َوالَِّذيَن آَووا َوَنَصُروا ُأْوَلِئَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَل

  .(72)األنفال:  ﴾ُروا َما َلُكْم ِمْن َواَلَيِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُرواُيَهاِج

 ﴾ٍض ِفي ِكَتاِب اهلِلَلى ِبَبْعْوَأ ُضُهْمَحاِم َبْعوُلو اأَلْرَوُأ﴿هو قوله تعاىل: : (38)وقيلـ 2

أّن اآلية الناسخة لقوله:  فَلوي عن مجهور السَّوُر»ل القرطيب: قا (.75)األنفال: 

َلى ُضُهم َأْوَحاِم َبْعَوُأوُلو اأَلْر﴿نفال: قوله تعاىل يف األ ﴾  َماُنُكمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿

عبيد  وقتادة واحلسن البصري، وهو الذي أثبته أبو اسوي هذا عن ابن عّب. ُر﴾ٍضِبَبْع

  .(39)«واملنسوخ( له يف كتاب )الناسخ

 َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿، نسخه قوله: منسوٌخ ﴾َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿وقيل: إّن قوله: ـ 3

  .(40)ابن عباسكذا رواه البخاري عن  .وىللأل فهذه الفقرة ناسخٌة .﴾َماُنُكْمَأْي

، واملنسوخ ناسٌخ ﴾َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿تعاىل: وقيل: بالعكس، أي إّن قوله ـ 4

  .(41)كما رواه الطربي، واختاره ابن بّطال ،﴾َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿هو قوله: 
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 ظ على هذه األقوال: الَحوُي

ع النسخ يف آيات الكتاب فإّن دعوى النسخ وقوكربى بناء على التسليم بإّنه ـ 1

حبيث ُيلغى التشريع  ،يف الداللة فيما لو كان هناك تناٍف هذه إّنما تكون مقبولًة

 وهو الناسخ. أّما لو مل يكن هناك تناٍف ،آخر له حكٌمدع بويشرَّ ،األول املنسوخ

 ،يد أو الورودالتخصيص أو التقي ولو بنحٍو ،وأمكن اجلمع بني التشريعني والداللتني

نادرًا، واألصل بقاء  صار إليها إاّلطارئة ال ُي فال داعي لدعوى النسخ؛ فإّن النسخ حالٌة

 ،ممكٌن النسخ؛ فإّن اجلمَع وال يصّح»من هنا قال القرطيب:  .التشريعات وعدم تغيريها

ما ذكره الطربي، ورواه البخاري عنه يف كتاب  نه ابن عّباس يفكما بيَّ

  .(42)«التفسري...

َحاِم َوُأوُلو اأَلْر﴿تعاىل: وقوله  ﴾...َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿واجلمع بني قوله تعاىل: 

لكن  .همكان، كما سيأتي يف حملِّيف غاية اإل ﴾ٍض ِفي ِكَتاِب اهلِلَلى ِبَبْعْوَأ ُضُهْمَبْع

الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ﴿يف إمكانية اجلمع مع قوله تعاىل:  ل وهلٍةألوَّاملشكلة قد تبدو 

يف األخرية أيضًا؛ إذ ال داعي حلصر داللة اآلية  ّل ممكٌنأّن احَل َبْيَد ،﴾.َوَهاَجُروا..

 خرى. أاإلرث، بل حيتمل فيها احتماالت 

كيف  إذوالفساد؛ الرابع ـ يف منتهى الغرابة الثالث وـ إّن الرأيني األخريين ـ أي 2

 ! العكس؟بأو  ،فصدرها يكون ناسخًا لعجزها، واحدةخ يف اآلية الْسفًا النَّْرحتمل ُعُي

َوِلُكلٍّ ﴿اس: عن ابن عّب ،بن جبري عن سعيد ،ما رواه البخارياملستند هو و

كان »قال:  ﴾َماُنُكْمَأْي َواِلَي ِممَّا َتَرَك الَواِلَداِن َواأَلقَرُبوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْتَمَنا َجَعْل

خّوة اليت ث األنصاري املهاجري دون ذوي رمحه؛ لألاملهاجرون حني قدموا املدينة ير

َوالَِّذيَن ﴿تها َخَسقال: َن ﴾َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿: بينهم، فلّما نزلت |آخى رسول اهلل

  .(43)«﴾َماُنُكْمَأْي َعَقَدْت

مع اعرتافه  ،أبي احلسن بن بّطالك ،قنيقِّاحملوهذا هو الذي أثار استغراب 

حاول  خ، ثّمَسيف مجيع النُّـ  ﴾َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿نسختها ـ أي بوقوع ذلك 

َوالَِّذيَن ﴿والصواب: أّن املنسوخة »، قال: عّما استغربه تصحيح العبارة مبا ال يقّل غرابًة

  .(44)«﴾َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿والناسخة  ،﴾َماُنُكْمَأْي َعَقَدْت
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 أقول: 

والفاعل ، (45)على )املؤاخاة(، ال على اآلية عائٌد «نسختها»لفظ  ـ إّن الضمري يف1

ِممَّا َتَرَك الَواِلَداِن  َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿املسترت للفعل )نسخت( يعود على قوله تعاىل: 

 . ﴾  مُهيَبِصَن ْموُهآُتَف َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت َرُبوَنَواأَلْق

هذه الرواية؛ فإّن املوجود منشأ ذلك هو عروض تصحيف على  أّن دؤكَّمن امل ـ2

اس ـ رضي اهلل عن ابن عّب ،عن سعيد بن جبري...»يف نسخة البخاري املطبوعة ما يلي: 

قال: كان  ﴾َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿ورثة،  :قال ﴾َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿عنهما ـ: 

خّوة اليت آخى نة يرث املهاجر األنصاري دون ذوي رمحه؛ لألاملهاجرون مّلا قدموا املدي

 َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿نسخت، ثّم قال:  ﴾َنا َمَواِلَيَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿بينهم، فلّما نزلت  |النيّب

  .(47)«النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب املرياث، ويوصى له (46)، إاّل﴾َماُنُكْمَأْي

عن ابن عباس ـ رضي اهلل  ،عن سعيد بن جبري»وأخرج احلاكم النيسابوري: 

قال: كان  ،﴾ْمُهيَبِصَن ْموُهآُتَف َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿: وجلَّ يف قوله عزَّ، عنهما ـ

خّوة اليت أل؛ ل(49)األنصار دون ذوي القربى رمحه (48)ملهاجرون حني قدموا املدينة يورثا

ِممَّا َتَرَك الَواِلَداِن  َنا َمَواِلَيِلُكلٍّ َجَعْلَو﴿بينهم، فلّما نزلت  |آخى رسول اهلل

من  ﴾  مُهيَبِصَن ْموُهآُتَف َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿قال: فنسختها، ثّم قال:  ﴾َرُبوَنَواأَلْق

  .(50)«النصر والنصيحة

ثني يروون احلديث من حفظهم، دِّان مجاعة من احملك»قال ابن اجلوزي: 

، مثل هذه األلفاظ يف هذا خصوصًا العجم، فال يبني للكالم رونٌق ،همفتقصر عبارات

  .(51)«احلديث

م خبري بنصوص الشريعة أّن املقطعني هما آيتان ـ ومن الغرائب أن يتوه3َّ

  .(52)«نسخت آيُة املوالي آيَة املعاقدة»قال العيين:  .تانمستقلِّ

 

ىل إمن األحاديث، ُيمكن تقسيمها  بعدٍد العقدة هذا مشروعياسُتدّل على 

 طائفتني: 

 منها: والروايات العاّمة الداّلة على لزوم العقود، وىل: الطائفة األ
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ما »قال: مكة، وكان مّما أّنه خطب يوم فتح  |األكرم وي عن النيّبُر ـ ما1

حدثوا ، وال ُتشّدًة سالم إاّله اإلْدكوا به، فإّنه مل يِزيف اجلاهلية فتمسَّ كان من حلٍف

  .(53)«سالمحلفًا يف اإل

مع  شهدت حلف املطيبني وأنا غالٌم»أيضًا من أّنه قال:  |وي عنهـ ما ُر2

  .(54)«حّب أّن لي محر النعم وأنا ]وأّني[ أنكثهُأعموميت، فما 

 إّن غاية ما ُتثبته هذه األحاديث لزوم العقود، وال ُتثبت املشروعية. املناقشة: 

 منها: والروايات اخلاّصة هلذا العقد، لثانية: الطائفة ا

أحّب،  َمْن ييذهب فيول»قال:  ×عن أبي عبد اهلل ،ـ صحيحة عمر بن يزيد1

  .(55)«فإذا ضمن جريرته وعقله كان مواله وورثه

ولي[ الرجُل ]= إذا واىل»قال:  ×عن أبي عبد اهلل ،ـ صحيحة هشام بن سامل2

  .(57)واملعقلة: دية جناية اخلطأ ،(56)«الرجَل فله مرياثه، وعليه معقلته

عتق ُأ ه عن مملوٍكقال: سألُت ×عن أبي عبد اهلل ،سليمان بن خالد ةـ صحيح3

سكت  : فإْن. قلُت«وله مرياثه ،ه جريرتهتواّل شاء، وعلى َمْن ْنيتوّلى َم»قال:  ؟سائبًة

 .(58)«ُيجعل ماله يف بيت مال املسلمني»حّتى ميوت. قال: 

×عن أبي عبد اهلل ،(59)أبي بصريوحنوه صحيحة 
(60).  

 ،أسلم عن رجٍل ×أبا عبد اهلل أبي عبيدة احلّذاء قال: سألُت ةـ صحيح4

  .(61)«ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مواله إْن»قال:  ؟من املسلمني رجٍل ىلإ فتواىل

ه عن السائبة ـ والذي كان من قال: سألُت ’عن أحدهما ،دة حممـ صحيح5

إذا واىل أحدًا من املسلمني على أن يعقل عنه، فيكون مرياثه له، أجيوز أهل الذّمة ـ 

  .(62)«نعم»ذلك؟ قال: 

 مات وليس له وارٌث ْنَم»قال:  ×عن أبي جعفر ،د بن مسلمصحيحة حمم ـ6

  .(63)«ه من األنفالفماُل ،وال موىل عتاقة قد ضمن جريرته ،قرابة[من ]ِقبل[ قرابته ]=

أعتق  َمْن»ه يقول: قال: مسعُت ،×عن أبي عبد اهلل ،ارمعاوية بن عّم ةـ صحيح7

سكت حّتى ميوت  وله مرياثه، فإْن ،واىل جريرته شاء، وعلى َمْن َمْن ىفيتواَل سائبًة

  .(64)«خذ مرياثه، فُجعل يف بيت مال املسلمني إذا مل يكن له وليٌّأ

قضى أمري »قال:  ×عن أبي عبد اهلل ،عبد اهلل بن سنان ةـ صحيح8
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 ىل رجٍلإشاء تواىل  أعتق عبدًا سائبة أّنه ال والء ملواليه عليه، فإْن َمْن يف ×ؤمننيامل

يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه،  ٍثَدأّنه يضمن جريرته وكّل َح فلُيشِهْد ،من املسلمني

  .(65)«مل يفعل ذلك كان مرياثه ُيَرّد على إمام املسلمني وإْن

عليها  السائبة ليس ألحٍد»قال:  ×هللعن أبي عبد ا ،أبي بصري ةـ صحيح9

مل ُيواِل أحدًا فهو ألقرب  واىل أحدًا فمرياثه له، وجريرته عليه، وإْن ، فإْنسبيٌل

  .(66)«الناس، ملواله الذي أعتقه

 ،طلق فيه لفظ )املواالة أو املوىل(أـ بل ُيمكن االستدالل أيضًا مبا 10

 َأُلوَنَك َعنَِْيْس﴿ول اهلل تعاىل: يف ق ،×عن أبي عبد اهلل ،د احلليبة حممكصحيح

 ةوصحيح ؛(67)«ه من األنفالفماُل مات وليس له موىًل ْنَم»، قال: (1)األنفال:  ﴾َفاِلاأَلْن

ن مات ال موىل له وال ورثة فهو من أهل َم»: ×قال: قال أبو عبد اهلل (68)أبان بن تغلب

  .(69)«(1)األنفال:  ﴾وِلُسالرَّهلل َو اُلَفْناأَل ْلُق َفاِلاأَلْن َأُلوَنَك َعنَِْيْس﴿هذه اآلية: 

نظري:  ،على مشروعية مثل هذا العقد ينفتح البحث يف بعض اجلهات بناًءثّم إّنه 

ن، ومقدار ما ْيصيغة هذا العقد، وحكمه من حيث اللزوم واجلواز، وشروط املتعاقَد

 ه أو ال؟تثى اإلرث بهذا الوالء من الضامن إىل أقاربه ووريورث به، وهل يتعدَّ

ر عن مامية أّنه متأخِّفقد اختار اإل ؛كما أّنه وقع البحث يف رتبة هذا السبب

وارث ـ من  مناسٍب مع فقد كلِّ اإلرث بالنسب ووالء العتق، فال يرث ضامن اجلريرة إاّل

وارث. وجيتمع مع الزوجية، فريث معه الزوج  منعٍم ومع فقد كلِّ ،الطبقات الثالث ـ

مامة، فإذا فقد ضامن م عندهم على والء اإلا األعلى. وهو مقدَّوالزوجة نصيبهم

  .(70)اجلريرة يرث اإلمام

 

ه ْيأسلم على يَد والء مَلْن ق الطوسي من اإلمامية بالقول بثبوتقِّد احملتفرَّ

سلم ، ورثه املنسيب وال زوج وال موىل ُعتاقة له وارٌثومل يكن  ،مات ، إْن(71)كافر

 ىل اإلسالم وهداه إليه. إالذي دعاه 

 

 ال صرحيًا وال تلوحيًا، لكْن ،على ذلك ال نّص من الكتاب دالٌّ همن الواضح أّن
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 كن االستدالل له بالسّنة: مي

[ ^عن آبائه ،]عن أبيه ×أبي عبد اهللعن  ،(72)معتربة السكوني: النّص األّول

، ال وقال لي: يا علّي ،ىل اليمنإ |رسول اهلل (73)ين: بعث×قال أمري املؤمنني»قال: 

 وجلَّ[ لئن يهدي اهلل ]عزَّ ،ىل اإلسالم[، وأيم اهللإال تقاتل[ أحدًا حّتى تدعوه ]ُتقاتلّن ]=

فقد  .(74)«يا علّيوالؤه ك مّما طلعت عليه الشمس وغربت، ول كل رجاًل خرٌي كْيعلى يَد

 ىل ثوابني لكلِّإشري أأسلم على يديه كافر، ف ْنمَلح يف هذا احلديث بثبوت الوالء صرَّ

 ،الثواب الدنيويو ؛خروي غري احملدودىل اإلسالم، وهما: الثواب األإيهدي إنسانًا  َمْن

 وهو املرياث. 

 

لك لندرة حصوله؛ فإّنه كثريًا ستبعد إرادة إرث املال؛ وذأّما النّص األّول فمن امل

ما يكون لإلنسان وارث مناسب أو ُمسابب، فال يناسب أن ُيجعل األمر النادر جزاًء 

خروي لثواب األإىل اوأيضًا حلقارته وقّلته بالنسبة  ؛للفعل الذي ُيراد الرتغيب فيه

 َتفْز املعطوف عليه، فهو نظري عطف الواحد على األلف بل اآلالف يف قول القائل: إْن

عطيك واحدًا، فإّنه من الواضح استهجانه أىل أّني سإُمضافًا  ،عطيك عّدة آالفأفس

 فًا. ُعْر

 ن من )الوالء(: والراجح إرادة أحد احتماَلْي

 ق املعنوي والديين. : إرادة االرتباط والتعلُّاألّول

ف وضمان اجلريرة؛ لكونه كان شائعًا عند العرب ْل: إرادة والء احِلالثاني

ىل النصري، وأقرب إأسلم وانقطع عن قومه؛ فإّنه أحوج ما يكون  ْنما مَلسيَّوال ، كآنذا

د هذا االحتمال ببعض . وقد يؤيَّأسلم على يديه، فيواليه عادًة ْنليه وأوثق هو َمإشخص 

 منها: وات، املروّي

 ،أسلم عن رجٍل ×أبا عبد اهلل أبي عبيدة احلّذاء قال: سألُت ةصحيحـ 1

  .(75)«ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مواله إْن»قال:  ؟من املسلمني رجٍل ىلإ فتواىل

عمر فقال: إّن رجاًل أسلم على يدي فمات  ىوي عن جماهد: أّن رجاًل أتما ُرـ 2

 على َمْن ، فقال: أرأيت لو جنى جنايًةكجت منها، فرفعتها إليألف درهم، فتحرَّ كوتر
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فقد ُجعل املدار يف اإلرث على ضمان اجلريرة  .(76)كتكون؟ قال: عليَّ، قال: فمرياثه ل

 ه. ْيد اإلسالم على يَداملدار على جمرَّ ْلوكأّنه مفروغ عنه، ومل ُيجَع

 إّن حديث عمر على العكس أدّل؛ إذ ظاهره ثبوت حكمني على َمْن: قيل إْن

والعقل عنهما، وهما: الوالء،  د اإلسالم، وكأّنهما مفروٌغأسلم على يديه كافر مبجرَّ

 عنه.

فضاًل  ،ه كافر غري حمتمل باملّرةْيأسلم على يَد إّن ثبوت العقل على َمْن: قلنا

ع إعطاؤه امتيازًا، والعقل ليس امتيازًا فيما لو عن أن يكون مفروغًا عنه؛ فإّن املتوقَّ

وعقوبة عليه فيما لو كان العقل ثابتًا عليه  كان ثابتًا على الطرفني، وهو غرامٌة

 ة. خاّص

 ،(77)«لذي نعمٍة ال والء إاّل»: ×من قوله وي يف ُمسند زيٍد: ما ُرالنّص الثاني

 ،كما هو ظاهر اللغة ـ ـالواسع للنعمة  ىووجه االستدالل به بناء على إرادة املعن

 ق الطوسي. فيكون داعمًا لنظرية احملقِّ

 

نعمة، وهو نعمة التحرير لل يف إرادة املعنى اخلاّص الثاني فهو ظاهٌر وأّما النّص

أقرض  بثبوت الوالء مَلْن أحٌد ْلمن العبودية، وليس املراد مطلق النعمة، وهلذا مل يُق

َتُقوُل ِللَِّذي  َوِإْذ﴿ده بل يدّل عليه قوله تعاىل: شخصًا قرضًا أو أسدى إليه معروفًا، ويؤيِّ

فإّن الظاهر من  ؛(37)األحزاب:  ﴾...َجَكَك َزْوْيَعَل ِسْكِه َأْمَت َعَلْيَعْمِه َوَأْن َعَلْيَعَم اهلُلَأْن

 فال داللة يف النّصاآلية الكرمية أّن املراد بالنعمة نعمة التحرير من العبودية، وحينئٍذ 

 . (78)ه أحدْيأسلم على يَد على ثبوت الوالء مَلْن ×املنقول عن عليٍّ

 

مُلستحّق الزكاة ـ من الفقراء  ىل ثبوت والٍءإق الطوسي من اإلمامية قِّذهب احمل

  .(79)اةواملساكني وغريهم ـ على العبد امُلشرتى من مال الزك

أخرج  عن رجٍل ×أبا عبد اهلل قال: سألُت (80)قة عبيد بن زرارة: موثَّيدّل عليهو

 ُيباع يف ىل مملوٍكإدفع ذلك إليه، فنظر ]هلا[ موضعًا ي ْدزكاة ماله ألف درهم، فلم جِي



 االجتهاد والتجديد

فأعتقه، هل  ،يزيد[، فاشرتاه بتلك األلف الدراهم اليت أخرجها من زكاتهُيريده ]= ْنَم

جر واحرتف ّرًا اتَّعتق وصار ُحأ: فإّنه مّلا أن قلُت. «نعم، ال بأس بذلك»جيوز ذلك؟ قال: 

يرثه »؟ قال: مل يكن له وارٌث يرثه إذا ، فَمْنثّم مات وليس له وارٌث ،فأصاب مااًل

ح يف فقد صرَّ .(81)«ون الزكاة؛ ألّنه إّنما اشُتري مباهلمالفقراء املؤمنون الذين يستحقُّ

 مع ذكر العّلة.  ،يستحّق الزكاة من الفقراء ذيل احلديث بثبوت الوالء مَلْن

 

 شذوذ القول بها. أّواًل: 

زداد به ت، فال العتق، كما عن مجاعٍة راد منه والءون املاحتمال كثانيًا: 

ه وأخواله كذلك؛ ت وجدِّأقسام الوالء، كما أّنه ال تزداد املراتب بأعمام أبي امليِّ

  .(82)دراج اجلميع يف األعمام واألخوالالن

 

ق قِّذلك بشهادة احمل ىلإقني قِّلقول بها مع ذهاب احملعى شذوذ اكيف ُيدَّأّواًل: 

ض، وإطباق ّن القول بها عندي أقوى؛ ملكان سالمتها عن امُلعاِرإ»! قال: احلّلي؟

ىل أّنه ال حزازة يف اإلفتاء مع قيام الدليل إ، ُمضافًا (83)«قني مّنا على العمل بهاقِّاحمل

 احلّجة. 

ل عى العمل بالرواية من ِقَبق احلّلي إّنما ادَّأمكن رّد هذا الكالم بأّن احملقِّ وإْن

 خاّص هلم يف املقام.  ِع قوهلم بثبوت والٍء وصرف املال للفقراء، ومل يدَّقنيقِّاحمل

ّن إعدم وجاهة احتمال إرادة والء العتق؛ لعدم انسجامه مع احلديث؛ إذ ثانيًا: 

ِتق الحُتمل ثبوت والء العتق له، أّما وقد ُحكم بثبوته للفقراء الوالء لو كان ثابتًا للُمْع

 ،ععًا بالعتق، ومن شروط ثبوت والء العتق التربُّق ليس متربِِّتمُلْعىل كون اإفال، ُمضافًا 

 على ما هو املعروف. 

م ثبوته فهو ه ال طائل حتته، فلو ُسلِّت وجدِّإّن التنظري له بأعمام أبي امليِّثالثًا: 

 مستقّل.  سبٌب

 ال وارث له إّما الذيإّن تركة هذا العتيق والصحيح أن ُيقال يف فقه احلديث: 
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وقد أباح  ،أن ُيقال بلزوم صرفه على الفقراء ابتداًء، وإّما أن يكون راجعًا لإلمام

وال خصوصية  .مجديد غري ما تقدَّ وعلى كال التقديرين ال يثبت سبٌب .صرفه فيهم

 آخر ال وارث له.  للمورد، بل هذا شأنه شأن أّي ماٍل

 

ىل أّن والء اإلمامة هو من أسباب اإلرث، فإذا ُعدم ضامن إذهب اإلمامية 

 ،(84)أمجعوا عليها يتوهذا من خمتّصات اإلمامية الاجلريرة صار املرياث لإلمام، 

  .(85)به رواياتهم ْتوورَد

 

اِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن َوالَِّذيَن َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك اْلَو﴿قوله تعاىل: كما يف 

 .(33)النساء:  ﴾َعَقَدْت َأْيَماُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصيَبُهْم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدًا

 َفآُتوُهْم َماُنُكْمَأْي َوالَِّذيَن َعَقَدْت﴿ويقع االستدالل بالفقرة الثانية من اآلية، وهو قوله 

 :عّدة احتماالت أو أقوالأّن يف حتديد املراد بهذا املقطع  َلْمولُيْع .﴾  َنِصيَبُهم

 منها: وويدعم هذا التفسري بعض الروايات،  .^راد األئّمة: إّن املأحدها

: وجلَّ عن قول اهلل عزَّ ×أبا احلسن احلسن بن حمبوب قال: سألُت ةـ صحيح1

)النساء:  ﴾ِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَماُنُكْمَوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك اْلَوا﴿

فإّن ميني . (86)«أميانكم وجلَّ بهم عقد اهلل عزَّ، ^ةئّمإّنما عنى بذلك األ»قال:  ،(33

بالوفاء  وجلَّ قد أخذها اهلل تعاىل على عباده، وأمر عزَّ ^ةئّمواأل |لرسوللالوالء 

 اإلرث. ؤهم استحقاقهم من عطابعهدها الذي من مصاديقه إ

قد  ًاكون اإلمامة ميثاقأحاديث يف  مناالستدالل مبا ورد كن أيضًا ومي ـ2

 : ر بتفسريين على سبيل مانعة اخللّوفسَّألن ُي قابٌلامليثاق ه اهلل على عباده، وهذا ذأخ

اس بن عبا ة، فقد أخرج ابن مردويه عنيغيب ريقٍةطأخذ امليثاق الذي مّت ب: ماهلأّو

ب َسوحَب .(87)«واجلسد وآدم بني الروح»خذ ميثاقك؟ قال: أقال: قيل: يا رسول اهلل متى 

ويف هذا الشأن يذكرون ، للنبوة واستمرار هلا مامة امتداٌدّن اإلفإمامية نظرية اإل

 . راجع يف كتبهم العقائدية والكالميةأحاديث كثرية ُت
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 أوامر كانت أو ،هليةطابات اإلأخذ امليثاق من خالل التوجيهات واخلوثانيهما: 

 ِر َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأَلْملَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهلَلَيا َأيَُّها ا﴿كقوله تعاىل: ، ياهنو

  .(59)النساء:  ﴾  ُكمِمْن

من هذين التفسريين فإّن )عقد اليمني( يصدق على عقد امليثاق  وعلى أيٍّ

 . ^لألئّمة

 

مام بالنصيب، فهو ليس اإل عطىالتعبري عّما ُيمناسبة ما ورد يف اآلية من دم عـ 1

 دة. نة وحمدَّما مع حلاظ عدم كونها معيَّسيَّوال ة، نصيبًا وحّص

ال  ْن؛ ألّنه وارث َمينفرد بإرث املال دون مشارٍكيف أغلب احلاالت مام إّن اإل ـ2

بل إّن التعبري عن ذلك  .وارث اخلاّصبعد فقد ال وارث له، فال تصل النوبة إليه إاّل

ء العائد إىل ْييًا وحقيقيًا، وإّنما هو من األنفال والَفقِّوليس ِد ،مساحمي باإلرث تعبرٌي

 بيت املال. 

سواء أكان غيبيًا  ،على امليثاق اإلهلي ﴾َماُنُكْمَأْي َعَقَدْت﴿عدم صدق عنوان  ـ3

على العقد اخلارجي مبعناه  ال يصدق إاّل خاّص أو ال؛ ألّن عنوان )عقد اليمني( تعبرٌي

أعّم،  نكامليثاق والعهد وحنوهما، فإّنهما يكونا ،خبالف غريه من العناوين ،يفْرالُع

 د اليمني ـ ال غري. ْقوالوارد يف اآلية هو العنوان اخلاّص ـ وهو َع

 وهو العقد اخلارجي الذي ،يكون عقدًا باليمني خرى: إّن العقد تارًةأ وبعبارٍة

خرى يكون عقدًا والتزامًا ال دخل لليد فيه، وهذا ال ُيطلق أنى، ويتّم بتوّسط اليد الُيْم

 وإن صدق عليه العقد.  ،عليه عقد اليمني

لتزام حبمل العقد على ما يشمل البيعة لإلمام؛ ألّنه قد ال تقع وال ُيمكن اال

انتفاء رث اإلمام عند فهل ُيقال حينئٍذ بانتفاء إ ،البيعة خارجًا ـ كما هو الغالب ـ

ال مجيع  ،فنيكلَّل بعض امل! بل حّتى لو وقعت البيعة خارجًا فهي تقع من ِقَبالبيعة؟

 ،مل ُيبايع بايع وَمْن َمْن ،الناس، فيما نرى أّن احلكم بإعطاء اإلمام شامل للجميع

 ف. كلَّغري امل حّتى

رد التعبري بعقد فقد و ؛ال ُيشرتط دخل اليد يف مفهوم عقد اليمنيقيل:  وإْن
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 فيًا. ْردًا ُعْق، وليس َعمع أّنه إيقاٌع ،َسماليمني بالنسبة للَق

ّن اليمني مبعنى اليد غري اليمني مبعنى إمع الفارق؛ إذ  إّن هذا قياٌسقلنا: 

يف فعقد اليمني مبعنى اليد معناه العقد الُعْر .َسم، فهما من األلفاظ املشرتكةالَق

 . َسم اجلاّد عن قصٍدَسم معناه إيقاع الَقد اليمني مبعنى الَقلتزام بني طرفني، وعقواال

كانت  وإْنهذه الصحيحة ف ×مام الرضاوي عن اإلُرا ك مبوأّما التمسُّ ـ4

باعتبار عدم كون التفسري املذكور  ولكْن ،بصدد تفسري اآليةب النظر البدوي َسحَب

من روايات التفسري؛ فإّن يف  ال ،فيها ظاهرًا من ألفاظ اآلية تكون من روايات التأويل

ال  ٍذوحينئفُنرِجع علَمها اىل أهلها، كما ُيقال، استفادة هذا املدلول من اآلية غموضًا، 

  .(88)عليه عن أن تكون دلياًل فضاًل ،دًا هلذا االحتمالتصلح مؤيِّ

 يني يف تفسري هذه الرواية: ـ ُيمكن إبراز وجهني آخرين فن5ِّ

ما كان بسبب حكم الشارع قاد هذا السنخ من العقود إنَّانع راد أّناملأحدهما: 

وإمضاء الشارع هلذا  ،يف الضمان االجتماعي لضامن اجلريرة ^ر األئّمةمبنح بعض َدْو

ما عنى بذلك إنَّ»فبعد قوله:  .والقرينة على ذلك ما ورد فيها من التعبري ؛العقد

ت ل: )معهم ُعقَدمل يُق، و«أميانكم وجلَّ بهم عقد اهلل عزَّ»قال:  «^ةئّماأل

ت ة، فلوال كونهم أولياء للميِّأميانكم(، بل استخدم حرف اجلّر الباء املفيدة للسببّي

أجنيّب يف عملية التوريث. وهذا الوجه  لدخول طرٍف تهم برتكته ملا كان جماٌلوأولوّي

 حقًا.ىل هذا الوجه الإ حه يف تفسري اآلية. ولنا عودٌةهو الذي نرجِّ

كون ، إّنما أراد بيان ×ّنه ُيمكن فهم الرواية على أساس أّن اإلمامإواآلخر: 

ويثبت له والء، ال أّن املراد دخوله يف ظاهر لفظ اآلية،  ،بهذا احلكم مام مشمواًلاإل

 :د ألسنة الروايات الواردة بهذا الشأنويدعم ذلك تعدُّ .ليست ببعيدًةبل إرادة ذلك 

ـ  قد روى احلليّب، فمامة هو ضمان اجلريرةفبعضها يظهر منه أّن منشأ والء اإل

 َأُلوَنَك َعنَِْيْس﴿يف قوله تعاىل:  ،×مام أبي عبد اهلل الصادقعن اإل ـ، يف الصحيح

  .(89)«ه من األنفالن مات وليس له موىل فماُلَم»قال:  ،(1)األنفال:  ﴾َفاِلاأَلْن

َلى النَِّبيُّ َأْو﴿ قوله:ك ،ا دّل على والية املعصومظاهره االستدالل مبوبعضها 

مام عن اإل ـ، يف الصحيحـ فقد روى احلّذاء  (،6)األحزاب:  ﴾ُفِسِهْمَأْن ِمِننَي ِمْنِبامُلْؤ

من نفسه،  ىل بكّل مؤمٍنْويقول: أنا َأ |كان رسول اهلل»أّنه قال:  ×أيضًا الصادق
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  .(90)«يَّوعل ترك دينًا أو ضياعًا فإليَّ ْنفللوارث، وَماًل ترك ما ْنوَم

 ،عبد اهلل بن سنانح في مصحَّويف بعضها تطبيق عنوان ضمان اجلريرة عليه، ف

قيمته مئة ألف  ف مااًلله: مكاتب اشرتى نفسه وخلَّ قال: قلُت ،×أبي عبد اهلل عن

الضامن جلريرته؟ قال:  ْن: َمقال: قلُت .«يلي جريرته ْنيرثه َم»قال:  ؟وال وارث له

 .(91)«الضامن جلرائر املسلمني»

 .شئَت إْنروايات الباب  ْععة، فراِجغري ذلك من البيانات املتنوِّىل إ

 النّصهذا  مدلولأو أكثر يف آخر  ومن هنا ينقدح يف الذهن إضافة وجٍه

إرادة عقد أو احتمال ، (92)إرادة عقد النكاح وعقد ضمان اجلريرة كاحتمالالقرآني، 

ضح إمكانية االستدالل على هذين تت مع عقد ضامن اجلريرة. ومّما مرَّ ×ماموالء اإل

 عيد.االحتمالني وأيضًا نقاط املناقشة فيهما، فال ُن

  

 منها: ومن األخبار،  عليك االستدالل بعدٍد قد مرَّو

له: مكاتب  ، قال: قلُت×عن أبي عبد اهلل ،(93)حة عبد اهلل بن سنانصحَُّمـ 1

، «يلي جريرته يرثه َمْن»ألف، وال وارث له، قال: ف مااًل قيمته مئة اشرتى نفسه، وخلَّ

  .(94)«الضامن جلرائر املسلمني»قال:  ؟يلي جريرته : َمْنقال: قلُت

ه عن قال: سألُت، ×عن أبي عبد اهلل الصادق ،سليمان بن خالد ةـ صحيح2

: ُت. قل«وله مرياثه ،تواله جريرته شاء، وعلى َمْن ْنيتوّلى َم»قال:  ؟عتق سائبًةأمملوك 

 .(95)«مرياثه[ يف بيت مال املسلمنيُيجعل ماله ]=»قال:  ؟سكت حّتى ميوت فإْن

×عن أبي عبد اهلل ،وحنوه صحيحة أبي بصري
(96).  

ه عن السائبة ـ والذي كان من قال: سألُت، ×عن أحدهما ،دة حممـ صحيح3

ه، أجيوز أهل الذّمة ـ إذا واىل أحدًا من املسلمني على أن يعقل عنه، فيكون مرياثه ل

  .(97)«نعم»ذلك؟ قال: 

: وجلَّ عن قول اهلل عزَّ ×أبا احلسن احلسن بن حمبوب قال: سألُت ةـ صحيح4

)النساء:  ﴾  مَماُنُكَأْي َرُبوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْتَنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك الَواِلَداِن َواأَلْقَوِلُكلٍّ َجَعْل﴿

  .(98)«أميانكم وجلَّ هم عقد اهلل عزَّب، ^ةئّمإّنما عنى بذلك األ»قال:  (،33
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َأُلوَنَك َيْس﴿يف قول اهلل تعاىل:  ،×عن أبي عبد اهلل ،د احلليبصحيحة حمم ـ5

  .(99)«ه من األنفالفماُل مات وليس له موىًل ْنَم»قال:  (،1)األنفال:  ﴾َفاِلاأَلْن َعنِْ

نه، ًا فعلينا َدْينمات وترك َدْي ْنَم»قال:  ×عن أبي عبد اهلل ،احلليب ةـ صحيح6

ه من مات وليس له موالي فماُل مات وترك مااًل فلورثته، وَمْن ْنوإلينا عياله، وَم

  .(100)«األنفال

عن السائبة،  ×أبا جعفر قال: سألُت (101)حة عّمار بن أبي األحوصـ مصح7َّ

؛ 89: ؛ املائدة92)النساء:  ﴾ِريُر َرَقَبٍةَفَتْح﴿انظروا يف القرآن فما كان فيه »فقال: 

اهلل، فما كان والؤه  اليت ال والء ألحد عليها إاّل ،فتلك يا عّمار السائبة (3اجملادلة: 

فإّن والءه لإلمام،  |لرسوله[، وما كان والؤه لرسول اهلل]= |هلل فهو لرسول اهلل

  .(102)«وجنايته على اإلمام، ومرياثه له

مات ال موىل له وال ورثة  ْنَم»: ×أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اهلل ةـ صحيح8

)األنفال:  ﴾وِلُسالرََّو هلِل اُلَفْناأَل ْلُق َفاِلاأَلْن َأُلوَنَك َعْنَيْس﴿فهو من أهل هذه اآلية: 

1)»(103).  

قضى أمري »: ×عبد اهلل بن سنان قال: قال أبو عبد اهلل ةـ صحيح9

إذا أعتق اململوك »، وقال: «كاتب عبدًا أن يشرتط والءه إذا كاتبه َمْن يف ×املؤمنني

أحّب  أحّب أن يرثه، فإْن َمْن كره ذلك، وال يرثه إاّل إْن ّنه ال والء عليه ألحٍدفإسائبة 

جّرها أو  جريرٍة لني بضمان ما ينوبه لكلِّرج ْدنعمته أو غريه فلُيشِه أن يرثه وليُّ

 إمام إىلفإّن مرياثه ُيرّد  ىل أحٍدإمل يفعل السّيد ذلك وال يتواىل  ث، فإْنَدَح

  .(104)«املسلمني

تل وله مسلم ُق يف رجٍل ،×عن أبي عبد اهلل ،(105)سليمان بن خالد ةصحيحـ 10

ل يف بيت مال املسلمني؛ ألّن جنايته ذ فُتجَعُتؤَخ»تكون ديته؟ قال:  نصراني، مَلْن أٌب

  .(106)«على بيت مال املسلمني

 

مات من املسلمني ومل يرتك وارثًا ـ قريبًا كان  املذاهب السّنية اىل أّن َمْنت ذهب

أو زوجًا أو موىل ـ فماله لبيت املال، يرثه املسلمون بالعصوبة كما حيملون عنه دية 
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وذهب األحناف وبعض الشافعية اىل أّنه ال يكون مرياثًا، بل على سبيل  .جنايته

  .(107)ع يف بيت املالُتوَض ى ال تبقى سائبًة، فحّتاملصلحة؛ ألّنها ليس هلا مالٌك

 

هذا ال يقتضي أّن  صحيح، ولكّن إّن عدم رضا الشارع بضياع املال هو أمٌرـ 1

ال وارث له تكون إرثًا للمسلمني، بل هو غري حمتمل باملّرة؛ ألّن التوريث  تركة َمْن

أو مستحيل، كما أّن املسلمني ال  ٌر، وهو متعذِّيستلزم القسمة على الورثة كاّفًة

 . ال وارث له؛ لعدم كونهم عاقلته، وهو واضٌح لون جناية َمْنيتحمَّ

، والزمه أّنه فهو معقوٌل ،لصرفه على سبيل املصلحة ؛وأّما جعله يف بيت املالـ 2

ال دليل عليه إثباتًا، بل قام الدليل على  عاّمة، ولكْن ًةّمة ملكّيكًا لألْليكون ِم

 فه، وذلك: خال

َأُلوَنَك َيْس﴿: إّن الكتاب دّل على أّن األنفال هي هلل وللرسول، قال تعاىلأّواًل: 

ب يف أّن املال الذي ال صاحب ْيوال َر ،(1)األنفال:  ﴾وِلُسالرََّو هلِل َفاُلاأَلْن ْلُق َفاِلاأَلْن َعْن

 كًا ملنصب رئاسة الدولة. ْلله هو من مصاديق األنفال، فيكون ِم

له ن يتحمَّيف املصادر احلديثية ما جاوز حّد التواتر أّن الدَّْي يوقد ُرانيًا: ث

وقد  .«فإلينا الًّترك َك ْنترك مااًل فلورثته، وَم ْنَم»وي عنه أّنه قال: فقد ُر ،|النيّب

ته باملؤمنني من وأولوّي |ن بعضها التصريح بوالية النيّبوقد تضمَّ. وي بألفاظ خمتلفةُر

َلى النَِّبيُّ َأْو﴿شئتم  ىل به يف الدنيا واآلخرة، اقرؤوا إْنْووأنا َأ إاّل من مؤمٍن ام»قبيل: 

راد من ومن الواضح أّن امل .(108)وحنو ذلك ،«...(6)األحزاب:  ﴾ُفِسِهمَأْن ِمِننَي ِمْنِبامُلْؤ

ن ال مبا هو شخص، بل مبا هو رئيس للدولة، وهذا وحتّمله الدَّْي |والية النيب

، بل ينوب عنه فيه نائبه، وهو ما اصطلحت عليه |ل بعد وفاته يتعطَّاملنصب ال

 اإلمامية بـ )والء اإلمامة(. 

 له: ُجعلُت قال: قلُت ،(109)عطاء ةذلك يف معترب ×وقد شرح اإلمام الباقر

أما بلغك أّن  !سبحان اهلل»ما أنا فيه، فقال:  ه فسد عليَّنًا إذا ذكرُتَدْي إّن عليَّ ،فداَك

ترك مااًل  ضياعه، وَمْن ترك ضياعًا فعليَّ َمْن»كان يقول يف خطبته:  |هللرسول ا

مّيتًا ككفالته حّيًا، وكفالته حّيًا  |، فكفالة رسول اهلل«فألهله[(كله ]=فأ
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  .(110)فداَك ُجعلُت ،عّني سَت، فقال الرجل: نفَّ«ككفالته مّيتًا

ال وارث له للمسلمني، وال  إذن، فمع وجود الولّي األعلى ال يصّح توريث مال َمْن

ىل منصب إّمة العاّمة، بل يرجع املال يف بيت املال وصرفه يف مصاحل األ يصّح جعله

 اإلمامة، وتكون من أموال الدولة اخلاّصة بها. 

 

كن من ما مي إلفادة من النّص القرآني وتوظيف أقصىلستطاع سعينا قدر امل ـ1

 خمتلف ثنايا البحث. داللية فيه يف  طاقٍة

 سلوب البحث املقارن بني الفقه اإلمامي والفقه السّني. أـ وقد اعتمدنا 2

ىل عدم إوانتهينا  .وناقشناها ،ـ استعرضنا أدّلة النوع األّول من أنواع الوالء3

م والعتيق، بل إّن امُلوِجب هو ِعقة قهرية بني امُلْنوأّنه ليس ُعْل ،كونه أحد ُموِجبات اإلرث

 اختياري.  قد والء ضمان اجلريرة، الذي هو سبٌبع

م ِعمة طرحنا رأيًا خاّصًا يف مسألة كون التوارث بني امُلْنتقدِّوتبعًا لرؤيتنا امل ـ4

 ملضمون العقد.  والعتيق يثبت للطرفني أو ألحدهما، وهو أّن ذلك تابٌع

ه يف حقيقته ـ قّدمنا تصويرًا خاّصًا حول سببية الوالء بأنواعه للتوريث، وأّن5

 خارج عن مقولة التوريث.
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 الفقه السياسي يفمنصب أمري احلاج 

 تقريبّية قراءٌة
 

 

يف الفقه السياسي ال سيَّما و ،حيظى منصب أمري احلاج يف الفقه اإلسالمي

وكفى هذا املنصب أهمية أنه كان يف عصر النيب  .ةمبكانة مرموق ي،الشيع

 من مجلة خمتّصاتهم.  ^األكرم واألئمة املعصومني

ومن جهة أخرى فإن أداء أمري احلاج يرتبط ارتباطًا وثيقًا يف العمل على أداء 

ن فريضة احلج ـ ملا تشتمل عليه من اخلصائص إوحيث  .فريضة احلج على أحسن وجه

يف أهميتها أهمية سائر الواجبات الشرعية األخرى فإن منصب  املنحصرة بها ـ تفوق

 أمري احلاج سيكون بدوره على أهمية كربى أيضًا. 

 ومن خصائص فريضة احلج ما يلي: 

أـ اشتمال هذه الفريضة على خمتلف األحكام الفقهية املتنّوعة، من قبيل: 

 عية. األحكام العبادية واالقتصادية والسياسية والفردية واالجتما

يعترب ـ مقارنة بسائر األحكام  إن أداء مناسك احلّج :ب ـ ميكن القول

حيث  ،يف العهود السابقةال سيَّما ووالواجبات األخرى ـ من أصعب الواجبات الشرعية، 

 ًا. كانت الشّقة بعيدة، ووسائط النقل بدائية جّد

                                           

|
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أكثر ـ من بني سائر الواجبات الشرعية ـ على  ج ـ تشتمل فريضة احلّج

 التشّعبات والتفريعات الفقهية. 

ب على اإلخالل واحدة يف العمر، ولكن يرتتَّ إمنا جتب مّرًة د ـ إن فريضة احلّج

 حرمة الزواج على الرجل واملرأة.  :هاومنبها مشاكل وتعقيدات مّجة، 

ل مناسبة طّيبة الجتماع املسلمني من خمتلف يشكِّ هـ ـ إن أداء مناسك احلّج

األقطار اإلسالمية، األمر الذي يعكس عظمة اإلسالم ووحدة املسلمني اجلنسيات و

ر وقّوة العامل اإلسالمي، ويقذف الرعب يف قلوب أعداء اإلسالم، األمر الذي يوفِّ

ر هذا ع(، وهكذا يوفِّاألرضية الصاحلة لنشر التعاليم اإلسالمية اخلالصة )التشيُّ

وإجياد احللول هلا، وتوثيق  ، اإلسالمياالجتماع فرصة مثينة للبحث يف مشاكل العامل

 العالقات بني املسلمني، وجتاوز األحقاد واخلالفات فيما بينهم. 

إن هذه األمور جتعل من منصب أمري احلاج منصبًا يف غاية األهمية من زاوية 

يتوىل هذا  ْنالفقه السياسي لدى الشيعة، وأن يعمل الفقهاء على رصد وظائف هاّمة مَل

 املنصب. 

إن منصب احلاج بالنسبة إىل احلجاج اإليرانيني ـ بااللتفات إىل خصوصية نظام 

ورسالتها اإلعالمية املوجهة للمسلمني يف العامل، وإبطال مفعول  ،اجلمهورية اإلسالمية

 ع بأهمية مضاعفة. اإلعالم املغرض املوّجه ضّدها من قبل أعداء اإلسالم والثورة ـ يتمتَّ

 .املقال أن نلقي نظرة عابرة على منصب ومهام أمري احلاج من هنا نروم يف هذا

 ة: التاليقبل الدخول يف البحث جند من الضروري التنويه باألمور  ولكْن

 ـ إن املسائل الواردة يف هذا املقال ذات طابع تقريري أكثر منه حتقيقًا أو حبثًا. 1

 تقرييب.  ـ لقد سعينا إىل طرح األحباث بشكٍل2

 

إن لتنصيب شخص بوصفه أمريًا للحاج جذورًا تارخيية تعود إىل صدر اإلسالم 

طويل أيضًا.  ، وعليه سيكون للبحث يف هذا العنوان تاريٌخ|وبعثة النيب األكرم

 توىل هذا املنصب هو شخص النيّب ْنل َمفهناك يف الروايات ما يدّل على أن أّو

يف هذا املنصب يف السنة السابعة من بعد ذلك  ×، وأنه نّصب اإلمام علي|األكرم
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مًا اهلجرة ليكون أمريًا للحاج، وكان من مجلة األمور اليت ألقاها عليه بوصفه متسنِّ

 هذا املنصب قراءة سورة براءة يف مناسك احلج. 

ى تكفل حّت، وبعد ذلك استمّر العمل مبنصب أمري احلاج مبختلف األشكال

 . (1)ذا املنصب مّدة إمامتهي هاإلمام علي أمري املؤمنني بتوّل

وقد صّرح بعض الفقهاء بأن منصب أمري احلاج كان متعارفًا يف العصور 

 . (2)املاضية من قبل اخللفاء

خني أمساء أمراء احلج املنصوبني من قبل اخللفاء يف وقد ذكر بعض املؤرِّ

الذهب؛ إذ  املسعودي يف مروج :خنيمعرض تدوينهم للتاريخ اإلسالمي، ومن هؤالء املؤرِّ

 . (3)هـ335هـ إىل سنة 8توىل منصب أمري احلاج منذ سنة  ْنن أمساء َمدوَّ

 

ة من مادة اإلمارة مبعنى الوالية. فاإلمارة على وزن فعيل مشتّق «أمري»إن كلمة 

. وُيقال: هو أمري، (4)واإلمرة: الوالية. ُيقال: أمر على القوم يأمر فهو أمري، واجلمع أمراء

 . (5)أّمر عليهم أي تسّلطوت

وحبسب املصطلح الفقهي يعين نوعًا خاصًا من الوالية الشرعية؛ إذ مّت يف 

الشريعة وضع واعتبار خمتلف أنواع الوالية، من قبيل: الوالية على القضاء، والوالية 

من هذه  واحٍد ق على أيِّدون أن ُيطَل على الضعفاء، والوالية على األوقاف، ولكْن

من الواليات عنوان اإلمرة واألمري، وإمنا يطلق لفظ وعنوان األمري على موارد  األنواع

 . خاّصة، من قبيل: اإلمارة على منطقة، أو اإلمارة على اجليش، أو اإلمارة على احلّج

من هنا فإن منصب أمري احلاج عبارة عن نوع من الوالية يف التدّخل والتصّرف يف 

 احلجاج. األمور املرتبطة بتنظيم أمور 

ة إىل القول بأن مفهوم أمري احلاج يتناسب مع هذا وقد ذهب فقهاء أهل السّن

حوا بأن املصطلح الفقهي هلذه العبارة ال خيتلف عن املعنى اللغوي هلذه العبارة، وصرَّ

 . (6)املعنى اللغوي املستعملة فيه

 

خمتلف أقسام لتكوين رؤية إمجالية بشأن  ؛ال ُبدَّ من حترير حمل البحث
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 اإلمارات. 

يعمد فقهاء الشيعة إىل تقسيم اإلمارات ـ على غرار الوالية ـ إىل قسمني رئيسني، 

 وهما: 

: وهذا النوع من اإلمارات ال ينحصر يف مساحات خاّصة، بل ةأـ اإلمارات العاّم

 وهذا بدوره ينقسم إىل قسمني:  .جيري يف خمتلف شؤون احلياة

وهي عبارة عن الوالية واإلمامة  :ملباشرة )بال واسطة(ة واـ اإلمارة العاّم1

وقد  .ل اهلل تعاىلَبواجملعولة هلم من ِق، ^ابتة لرسول اهلل واألئمة األطهارالكربى الث

 افرة يف علم الكالم. ضمّت إثباتها باألدلة القطعية القرآنية والعقلية والروائية املت

وهي عبارة عن اإلمارة والوالية الثابتة  :(ـ اإلمارة العامة غري املباشرة )بالواسطة2

 ، وبعبارٍة#إلمام العصر ًاللفقهاء اجلامعني للشرائط يف عصر الغيبة، بوصفهم نواب

 . (7)بعينه وليس إىل شخٍص ،أخرى: إن الوالية واإلمارة انتقلت إىل عنوان النيابة والفقاهة

منصب أو عدد من  : وهي عبارة عن تنصيب شخص بعينه يفةب ـ اإلمارة اخلاّص

 ^رسول اهلل أو األئمة املعصومني نة من قبلومنحه صالحيات معيَّ ،املناصب املعلومة

يف اجملال العسكري واالقتصادي والثقايف  ،أو من قبل الولي الفقيه اجلامع للشرائط

 والتنفيذي. ويقع البحث يف منصب أمري احلاج يف دائرة هذه اإلمارة اخلاصة. 

وضيقًا ـ يدور  ًا أن حدود صالحيات هذا النوع من اإلمارة ـ سعًةومن الواضح جّد

 مدار احلكم الصادر من قبل اإلمام أو الولي الفقيه. 

فعلى سبيل املثال: مّت تنصيب مالك األشرت النخعي من قبل أمري املؤمنني ليتوىل 

 : عّدة مناصب عندما أرسله إىل مصر، وكان من املهام املوكلة إىل مالك األشرت

 ـ إدارة األمور املالية واالقتصادية، مبعنى جباية اخلراج. 1

 حة ومواجهة أعداء اإلسالم عسكريًا. ـ قيادة القوات املسل2َّ

 مشاكل اجملتمع.  وحّل ،وإقامة النظم االجتماعي ،ـ إدارة األمور االجتماعية3

 . (8)ـ عمارة البالد4

يتّم تنصيبه أمريًا من قبل رسول حيث مل  ،ومن باب املثال أيضًا: أسامة بن زيد

 . (9)لقيادة اجليش إاّل |اهلل

ضح من هذا األمر مسألة أساسية وحمورية، وهي عبارة عن أن األصل وبذلك يتَّ
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على أحد،  األولي من زاوية الفقه الشيعي يقوم على أن الوالية هلل فقط، وال والية ألحٍد

 سبحانه وتعاىل. يف حدود تفويض هذه الوالية من قبل اهلل  إاّل

من أنواع اإلمارة والوالية يف نظام اجلمهورية  نوٍع من هنا فإن مشروعية أّي

الفقيه بأمر  اإلسالمية جيب أن تكون من طريق اجلعل أو اإلمضاء الصادر عن الولّي

 لن تثبت له املشروعية بأّي شكٍل ومن خالهلم إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وإاّل ،من األئمة

 ل. من األشكا

فني يف احلكومات أيضًا، وعليه فإن القائمني ويصدق هذا الكالم بشأن املوظَّ

اًل متمثِّ ،باألمور يف نظام اجلمهورية اإلسالمية من أدنى السالمل الوظيفية إىل أعالها

إمنا تثبت مشروعيتهم من خالل تنصيبهم وإمضاء تنصيبهم  ،مبنصب رئاسة اجلمهورية

 غري مباشر وبالواسطة.  أو بشكٍل ؛وبال واسطة مباشرٌة إما ؛من قبل الولي الفقيه

وإمارة خاّصة.  ؛ةة عاّمرإما :ة إىل تقسيم اإلمارة إىلويعمد فقهاء أهل السنَّ ،هذا

وبشأن اإلمارة ؛ ة: إنها عبارة عن اإلمامة واخلالفة الكربىوقالوا بشأن اإلمارة العاّم

اإلمارة على  :لواجبات الكفائية، مثلي للقيام بأحد ااخلاصة: إنها عبارة عن التصّد

وما إىل ذلك. وذكروا للقسم الثاني أمثلة  ،القضاء، أو الصدقات، أو اجليش

 .(10)خمتلفة

  

ة منصب أمري احلاج من قبل اإلمام إن من املصاديق للوالية واإلمارة اخلاّص

وزيارة العتبات  ّجاحلبإلدارة خمتلف األمور املرتبطة  ؛أو الولي الفقيه ×املعصوم

املقّدسة خارج إيران، سواء يف ذلك وضع السياسات العامة، والذهاب واإلياب، 

، ومّدة اإلقامة ومكانها، وتوفري الطعام، وضمان وكيفية أداء مناسك العمرة واحلّج

 ،اج اآلخرينة والعالج، وإحياء مراسم الرباءة من املشركني، والتعامل مع احلّجالصّح

 ك. وما إىل ذل

 

ح بوجوب أو استحباب منصب أمري احلاج. ُيصرِّ ْنالفقهاء الشيعة َم بنيمل أَر 

راجح  أمٌر كٍّإنه بال أدنى َش :ميكن القول ـ طبقًا للموازين والقواعد األصولية ـ ولكْن
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ى ، وقد توّل×يف احلّد األدنى قد نّصب اإلمام عليًا |يف نفسه؛ ألن النيب األكرم

ومن  ؛( يف السنة العاشرة من اهلجرةهذا املنصب )مسؤولية إمارة احلّج |هو نفسه

هلذه املسؤولية يف مدة حكومته الظاهرية  ×أخرى فقد تصّدى اإلمام علي ناحيٍة

 . (11)شخصيًا

أخرى فإن  ومن ناحيٍة ؛من الواضح أن عمل املعصوم كاشف عن الرجحان

صحيح، واحلفاظ  وإقامة املناسك بشكٍل ،واردتنظيم أمور احلجيج يف الكثري من امل

أمري )ف على وجود شخص حيمل عنوان على أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم، يتوقَّ

مة الواجب ميكن لنا أن نستنتج وجوب تنصيب أمري احلاج وعليه فمن باب مقدِّ (.احلاج

 يف هذه املوارد. 

ن املشهور منهم على استحباب أَد َبْي ة فقد اختلفوا يف ذلك،وأما فقهاء أهل السّن

ب شخصًا يف منصب أمري اج ـ أن ينصِّأن يقوم اإلمام )اخلليفة( ـ إذا مل يرافق احلّج

ليقوم على شؤون احلجيج ومصاحلهم يف الذهاب واإلياب ومّدة اإلقامة، وأن  ؛احلاج

ء م الناس أدايقرأ اخلطبة يف املواضع اليت ينبغي أن تقرأ فيها اخلطبة، وأن يعلِّ

 . (12)املناسك

لذلك  مستدالًّوقد ذهب بعض فقهاء الشافعية إىل وجوب تنصيب أمري احلاج، 

ب عتاب بن أسيد يف هذا املنصب يف السنة الثامنة قد نصَّ |بأن النيب األكرم

 . (13)للهجرة، ونّصب أبا بكر يف السنة التاسعة للهجرة

ة ء أهل السّنومهما كان فإن حكم تنصيب أمري احلاج من وجهة نظر فقها

 يرتاوح بني االستحباب والوجوب. 

 

الشهيد  :همومن .لقد عمد فقهاء الشيعة إىل تقسيم هذه املسؤولية إىل قسمني

وأن ، وتأدية املناسك، مام الواحد وظائف السفروجيوز أن يتوىل اإل»ل، إذ يقول: األّو

 . (14)«والظاهر أنه مكروٌه .جاز لتعليم حالاًلولو كان إمام التأدية وا .إىل إمامني ضافّوُي

ى شخصان مهّمة منصب أمري احلاج يف يتضح من هذه العبارة إمكان أن يتوّل

كما ميكن  .يتوىل هذا املنصب ْنيقتسمان املهام امللقاة على عاتق َمو ،واحد وقٍت
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 لشخص واحد أن يضطلع جبميع مهام هذا املنصب. 

املاوردي، إذ يقول:  :همومنة اإلمارة إىل قسمني، م فقهاء أهل السنَّكما قسَّ

: َعَلى إَقاَمِة َوالثَّاِني ؛: َأن َتُكوَن َعَلى َتسِيرِي احَلِجيِجَأَحُدُهَماَيُة َعَلى احَلجِّ َضرَباِن: الِوال»

 . (15)«احَلجِّ

 واحٍد وعليه من اجلدير أن نتناول بالبحث األحكام والوظائف املرتبطة بكّل

ى االضطالع جبميع األقسام ، حتى إذا كان الذي يتوّلقسام بشكل مستقّلمن هذه األ

 . (16)شخصًا واحدًا

 

الشهيد األول،  :ومن هؤالء .لقد ذكر بعض الفقهاء شروطًا ملنصب أمري احلاج

 مطاعًا ويشرتط يف الوالي العدالة والفقه يف احلج، وينبغي أن يكون شجاعًا»إذ يقول: 

 . (17)«ي وهداية وكفايةذا رأ

ضح من هذه العبارة أن بعض األمور، من قبيل: العدالة، والعلم مبناسك يتَّ

ى منصب أمري يتوّل ْنَم احلج، هي من األمور الواجبة واإللزامية اليت جيب توفرها يف

 . «ينبغي»القرتانها بكلمة  ؛أما الشروط اخلمسة األخرى فهي غري ُملزمة .احلاج

ومن  .ذهب إىل عدم اشرتاط العدالة والعلم مبناسك احلج ْنهناك َمويف املقابل 

حيث رأى أن املطلوب من أمري احلاج هو جمّرد تنظيم أمور  ،العالمة اجمللسي :هؤالء

كما يشعر  ـإمارة احلاج على قراءة اآليات على الناس »، وقال يف ذلك: القافلة ليس إاّل

 |ات على الناس من املناصب اخلاصة بالرسولإذ قراءة اآلي ؛باطٌل ـبعضهم  به كالم

ال »: |عليه لفظ أخبار املخالف واملؤالف، حيث قال كان منه، كما يدّل ْنأو َم

وفاجر، وليس من  بّر ها كّل. وأما إمارة احلاج فيتواّل«يمّن أنا أو رجٌل ي إاّلي عّنيؤّد

ومعرفة املياه  البهائمبل وإلصلح يف سوق انوع من االطالع على ما هو األ شروطها إاّل

 . (18)«[]وعليه ال تشرتط فيها العدالة ب عن مواضع اللصوصوالتجنُّ

أن الصحيح هو ما ذهب إليه الشهيد األول؛ ألن وظائف أمري احلاج ال  َدْيَب

تنحصر بتنظيم أمور القوافل، بل إن الكثري من الوظائف األخرى تقع على عاتقه، 

 ها العدالة. وهي من الوظائف اليت ُتشرتط في
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يتوىل  ْنها بعض الروايات كراهة أن يكون َمإليشارت أومن األمور اليت 

عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد »: التاليةومن ذلك الرواية  .يًامنصب أمري احلاج مكِّ

 . (19)«ي، قال: ال يلي املوسم مكِّ×اهلل

يًا كِّورمبا كانت احلكمة من وراء ذلك تكمن يف أن أمري احلاج إذا كان م

 قة باحلجاج. ه متابعة األمور املتعلُِّعَسد أهله وقومه، فال َيفإنه سينشغل غالبًا يف تفقُّ

ى ملنصب أمري يتصدَّ ْنَم رها يفة شروطًا جيب توفُّوقد ذكر فقهاء أهل السّن

 نها: وماحلاج، 

 رها يف إمام اجلماعة للصالة. ر فيه مجيع الشرائط اليت جيب توفُّـ أن تتوف1َّ

مبواقيت مناسك  وأحكامه، وعلى علٍم ـ أن يكون عاملًا مبناسك احلّج2

 . (20)احلج

 

ومن بني فقهاء الشيعة كان للشهيد الثاني السهم األوفر يف حبث مسائل هذا 

ن ما ذكره هو األمشل بالقياس إىل اآلخرين فإننا سنكتفي بنقل ما إوحيث  .الباب

 ه يف هذا الشأن. ذكر

 وعليه يف مسريه أمور مخسة عشر: فهو يقول: 

 اع الطرق[. ]والسّراق وقّط صةمن املتلّص حذرًا ؛مجع الناس يف سريهم ونزوهلمـ 1

 وموضعًا ،يف السري طائفة معتادًا وترتيبهم يف السري والنزول، وإعطاء كّلـ 2

 . هم إليهمليهتدي ضاّل ؛من النزول

 . املياه واملراعي وأن يرتاد هلمـ 3

 مع االختيار.  ،وأن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها وأسهلهاـ 4

 . وأن حيرسهم يف سريهم ونزوهلمـ 5

ولو  .مع إمكانه ،أو قتال هم عن املسري ببذل ماٍليصّد ْنعنهم َم ويكّفـ 6

ه فال مام أو غريع به اإلكان هناك بيت مال أو ترّب احتاج إىل خفارة بذل هلا أجرة، فإْن

 . حكمه طلب من احلجيج فقد مرَّ حبث، وإْن

 . وأن يرفق بهم يف السري على سري أضعفهمـ 7
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 كان، وإاّل وأن حيمل املنقطع منهم من بيت املال أو من الوقف على احلاج إْنـ 8

 فهو من فروض الكفاية. 

ء ي إىل فنام حبيث يؤّدوقات املعتادة، فال يتقدَّوأن يراعي يف خروجه األـ 9

 . ي إىل النصب أو فوات احلجر فيؤّدالزاد، وال يتأخَّ

 . ض إليه ذلكإذا فوِّ أو تعزيرًا ًاب اجلناة حّدوأن يؤّدـ 10

 هل. رفعهم إىل األ ، وإاّلكان أهاًل وأن حيكم بينهم إْنـ 11

 . ا له بفروضه وسننهأووأن ميهلهم عند الوصول إىل امليقات ريثما يتهّيـ 12

 . فة وغريهالقضاء حوائجهم من املناسك املتخلِّ]من منى[ النفر  وميهلهم بعد ـ13

 ]ومتكثا يف امليقات[. وأن يقيم على احلائض والنفساء كي ما تطهرا، ـ 14

، وميهلهم باملدينة بقدر أداء مناسك ^ةئّمواأل وأن يسري بهم إىل زيارة النيّبـ 15

 . (21)وقضاء حاجاتهم ،والتوديع ،الزيارات

 .ة هذه الوظائف ألمري احلاج أيضًا يف الذهاب واإليابهاء أهل السّنوقد ذكر فق

حيث ذكر عشرة من هذه الوظائف، وهي الوظائف املذكورة يف  ،املاوردي :همومن

، 13، 12، 9)ه مل يذكر الفقرات املذكورة حتت األرقام ، ولكنَّاملتقدِّمةالفقرات 

14 ،15)(22) . 

 

ق بأداء مناسك احلج ـ ما يقرب من عشر ما يتعلَّ لقد ذكر الشهيد األول ـ يف

 ها: ومنوظائف، 

 . وكيفيته ،ومكانه ،حرامعالم بوقت اإلوعليه يف إمامة املناسك أمور: اإلـ 1

ولتكن  .ن أكثر ذلكربع تتضمَّواخلطب األ .وكذا يف كل فعل ومنسكـ 2

مه إىل ملكان تقدُّ ؛ة وبعد إحرامهاليوم السابع من ذي احلّج وىل بعد صالة الظهر مناأل

ول. والرابعة يف النفر األ ؛والثالثة يوم النحر ؛والثانية يوم عرفة قبل صالة الظهر ؛منى

وىل كيفية الوقوف وآدابه فهم يف األيعرِّ ؛خطبة عرفة فإنها اثنتان إاّل ،ها مفردةوكّل

ذكار، هم على الدعاء واألفاضة منها، وحيّضاإل فاضة ومبيت املزدلفة ووقتووقت اإل

 . فةويقوم إىل الثانية فيأتي بها خمفَّ ؛وىلثم جيلس جلسة خفيفة كاأل
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ى تطلع فه فيها حّتي بها الظهرين، وختلُّليصّل؛ مه يف اخلروج إىل منىوتقدُّـ 3

 . الشمس

. وقد ورد (23)ذهب إىل استحباب هذا العمل من أمري احلاج ْنهناك من الفقهاء َم

قال: ال  ×عن اإلمام الصادق ،صحيحة حممد بن مسلم :هاومنيف هذا الشأن روايات، 

 . (24)نى، ويبيت بها إىل طلوع الشمسمِب ي الظهر يوم الرتوية إاّلينبغي لإلمام أن ُيصّل

إىل اختيار القول  (املبسوط)و (النهاية) ْيهوذهب الشيخ الطوسي يف كتاَب

ة يف اليوم الثامن ال جيوز ألمري احلاج أن خيرج من مّك»عناه: بالوجوب، حيث قال ما م

 . (25)«ي الظهر والعصر هناك)يوم الرتوية(، حبيث يصّل

استفادة الوجوب منها فإّن أنه رغم ظهور بعض الروايات يف الوجوب،  واحلّق

أخرى، من قبيل: صحيحة حممد بن مسلم، األمر الذي يدعونا  بقرينة رواياٍت ؛مشكٌل

من هنا قال  .دمحل تلك الروايات )الظاهرة يف الوجوب( على االستحباب املؤكَّ إىل

ك يف دًا ألمري احلاج أن يتحّري: ُيستحب استحبابًا مؤكَّمة احلّللعاّلكا ،بعض الفقهاء

 . (26)نىاليوم الثامن إىل ِم

 وال يلبث بعد طلوعها، وتقدمه يوم النحر يف ،حتى تطلع ٍعْمف جَبوكذا يتخلَّـ 4

 . ةفاضة إىل مّكاإل

ومدرك هذا القول رواية  .مستحبٌّ (27)إن هذا العمل من وجهة نظر بعض الفقهاء

ة أن ال خيرج اإلمام قال: من السّن ×ار، عن اإلمام الصادقمن طريق إسحاق بن عّم

 ى تطلع الشمس. من منى إىل عرفة حّت

مري احلاج أن ال أل ُيستحّب»أنه قال ما مضمونه:  ×وي عن اإلمام الصادقوقد ُر

وأما غري أمري احلاج فتستحب له  ؛ى تطلع الشمسخيرج من منى إىل عرفات حّت

 . (28)«اإلفاضة من منى إىل عرفات بعد طلوع الفجر من اليوم التاسع

ى ويف املقابل ذهب بعض الفقهاء إىل القول بوجوب بقاء أمري احلاج يف منى حّت

منى إىل عرفة يف اليوم التاسع حتى تطلع طلوع الشمس، وقال بعدم جواز خروجه من 

 . (29)الشمس

 . ليصلي الظهرين باحلجيج يف منى ؛ثم يعود ليومهـ 5

 . م الصالة الظهرين مبكةوتأخره مبنى إىل النفر الثاني، ثم يتقّدـ 6
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 . ه باحملرمني أيام املوسموأمر أهل مكة بالتشبُّـ 7

ت اليت معها اخلطب. وعلى الصلوا وخصوصًا ،وإمامة احلجيج يف الصلواتـ 8

ه ْيم بني يَدما يأمر به، ويستحب هلم التأمني على دعائه، ويكره التقدُّ الناس طاعته يف

 . مُرولو نهى َح .وبالعكس ،ر عنهما ينبغي التأخُّ يف

ق باملناسك ما يتعلَّ يف مر باملعروف والنهي عن املنكر، وخصوصًاوعليه األـ 9

فيه بني علماء الشيعة فليس هلم أن يأمرهم  خمتلفًاولو كان احلكم  .والكفارات

 أن يكون اخلطأ ظاهرًا أخذ عنه، إاّل ْنعظم أو َممام األباع مذهبه إذا مل يكن اإلباّت

 معتقده.  لندور القول، فله ردُّ ؛فيه

بديل بن  |كما أمر رسول اهلل ،أن ينادي أيام منى مام مناديًاولو أمر اإلـ 10

 .(30)نًاَسكان َح، «فإنها أيام أكل وشرب وبعال ؛مواأال ال تصو»: ورقا
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 خ يف القرآن الكريمْسالنَّ إنكار

 تارخيّية نظرٌة

 

 

ن( يف تاريخ أنكر )النسخ يف القرآ ْنأثبتت البحوث والدراسات أن أول َم

ل من علماء القرن الرابع اهلجري، ومل يسجَّوهو  ،صفهانيبو مسلم اإلأاالسالم هو 

با مسلم أ يف القرن املعاصر؛ حيث تابع مجاعٌة اّلإ ،هلذه املسألة بعد هذا التاريخ ٌرِكْنُم

وبالتدقيق يف ظروف القرن الرابع  .وقاموا بإحياء نظريته مرة أخرى ،صفهانياإل

ىل نتيجة مفادها أن )شبهة حتريف القرآن ونقصانه( من الدوافع إنصل  واملعاصر

ىل الدوافع السياسية واالجتماعية إنكار النسخ، مضافًا إواخللفيات اليت أفرزت 

ىل أن إشبهات املستشرقني حول ظاهرة النسخ  ْتكذلك أدَّ .واالجتهادية والعقدية

ة يف هذا الباب؛ يف كتب مستقّلىل تأليف إى جمموعة من العلماء املصريني يتصّد

 ب زعمهم. ْسَح ،حماولة منهم لرفع كل شبهة عن ساحة القرآن

 

ليها الكتاب العزيز يف أكثر من إظاهرة النسخ من البحوث القرآنية اليت أشار 
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زًا كبريًا من اهتمام وقد أخذت حيِّ .بضرورة االهتمام بها ^ئمةموضع، وأوصى األ

 ة. ري الشيعة والسّنوالباحثني يف جمال علوم القرآن ومفسِّ الصحابة والتابعني

وأنكروا  ؛فقد أقروا أنواعًا منه ؛اختلف العلماء منذ القدم حول مسألة النسخ

أنواعًا أخرى، مع أن أكثر املسلمني أمجعوا على أصل النسخ )نسخ احلكم وبقاء 

 ،مجاععن هذا اإل اعٌةوقد شّذ مج .ختلفوا حول عدد آيات النسخاما وإّنالتالوة(، 

 ة يف هذا اجملال. وكتبوا كتبًا مستقّل ،وأنكروا النسخ

احلقبتني )القرن الرابع  اتنيرات كانت حتكم هويبدو أن هناك ظروفًا ومتغّي

ن ىل اآلإم دَّىل أنه مل ُيَقإونظرًا  .نكار النسخإىل القول بإ ْتوالرابع عشر اهلجري( أدَّ

لة بتحديد أارتأينا يف هذا املقال حبث هذه املس ي النسخعن دوافع منكر مستقلٌّ حبٌث

تهم ئاودراسة الظروف اليت كانت حتكم بي ،هوية املنكرين على طول التاريخ

نكار النسخ يف إراتهم ودوافعهم يف القول بوحواضنهم، وكذلك دراسة آرائهم وتصّو

 القرآن الكريم. 

 

ثبات دعواهم على العقل إسخ يف القرآن الكريم يف اعتمد املنكرون لوقوع الن

يات الكرمية أو ة(، مستدلني ببعض اآلوعلى الدين أخرى )القرآن والسّن ؛تارًة

على النسخ،  لوا النصوص القرآنية واحلديثية اليت تدّلوقد تأوَّ .حاديث الشريفةاأل

نهم اعرتفوا بأصل إأو  ؛روها على خالف الظاهر بتأويالت وتربيرات ختدم قناعتهموفّس

نواع حيان بعض األوقد أنكروا يف بعض األ ؛وأنكروا وقوعه يف الشريعة، النسخ

 . (1)رة للنسخاملتصوَّ

 :ىل نوعنيإوميكن تقسيم النسخ 

كما نسخت  ،مبعنى النسخ الذي يقع للشرائع، : النسخ )اخلارج ديين(لّواأل

 .يحيةمن اليهودية واملس ،سالم الشرائع السابقةشريعة اإل

ة أنواع: نسخ القرآن ىل عّدإوينقسم هذا النوع  .: النسخ )الداخل ديين(والثاني

ونسخ  ؛ونسخ القرآن بالقياس ؛مجاعونسخ القرآن باإل ؛ةونسخ القرآن بالسّن ؛بالقرآن

ودراسة آراء  ،نا يف هذا املقال هو نسخ القرآن بالقرآنما يهّم ولكّن .ة بالقرآنالسّن
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 وخلفيات املنكرين.

  

 هناك ثالثة أنواع من النسخ مشهورة عند الفريقني: 

وبقاء احلكم.  ،نسخ التالوةـ 1

نسخ التالوة واحلكم معًا. ـ 2

وبقاء التالوة. ، نسخ احلكمـ 3

ذ يعرتف إوما يهمنا هنا هو القسم الثالث؛  .نواعقد رّد املنكرون بعض هذه األو

فوا كتبًا كثرية سلمني من الفريقني بوقوع هذا النوع من النسخ، وقد ألَّأكثر امل

 ،نكار عرب التاريخ من مجاعة من علماء املسلمنيحوله، وهو النوع الذي وقع موردًا لإل

 صوليني والباحثني يف شؤون القرآن. من األ

 ىلإالء يتطلب تفصياًل أكثر، مضافًا ؤع آراء ونظريات هومبا أن نقد وتتبُّ

 حبث ودراسة دوافع املنكرين هلذا إىل، فقد عمدنا (2)خروجه عن هدف هذا املقال

 النوع من النسخ على مدى التاريخ، وذلك يف سياق عرض موجز عن مؤلفاتهم وآرائهم. 

م املتكلِّ ،املعتزلي ،صفهاني: وهو حممد بن حبر اإلهـ(322بو مسلم)ـ أ1

تفسري )جامع التأويل حملكم  :فاتهمن مؤلَّو .الشاعروث والنحوي احملدِّور واملفسِّ

وله  ؛وكذلك كتاب )الناسخ واملنسوخ( ؛الذي كتبه على مذهب االعتزال ،التنزيل(

. (3)آخر يف النحو كتاٌب

وقوع النسخ يف القرآن الكريم بتأويله  ـ ول مرةوألـ وقد أنكر أبو مسلم  

سالمية على سخ يف الشريعة اإلعلى وقوع الن ، ومحل مجيع النصوص اليت تدّل(4)لألدلة

 . (5)نسخ الشرائع السابقة

والتفسري، سوى ما نقله  ؛الناسخ واملنسوخ :بي مسلمأ ْيلكتاَب وال يوجد أثٌر

مام الفخر ن تفسريه كان بيد الشيخ الطوسي واإلأيبدو  ولكْن .فكارهأ ومنتقد

  .(6)الرازي، وقد نقال أكثر نظرياته يف تفاسريهم

بي مسلم: اتفق مجيع علماء املسلمني على وقوع أرازي حول رؤية يقول الفخر ال

اَل َيْأِتيِه ﴿ :بقوله تعاىل الذي أنكره مستدالًّ ،بي مسلمأالنسخ يف القرآن، ماعدا 
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ذ يعتقد أن وقوع النسخ يف القرآن إ ؛(42: لتفّص) ﴾...اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه

بي مسلم كان يعرتف أن آية أو أويف الواقع فإن  .(7)ليهإرود الباطل الكريم نوع من و

نه ال يقبل بوقوع أ اّلإعدة آيات نسخت أحكامًا كانت ثابتة، كتحويل القبلة مثاًل، 

 . (8)النسخ يف آيات القرآن الكريم

د املهمة يف استكشاف بي مسلم وضياعها يعقِّأن فقدان كتب ومؤلفات إ

ىل قلة ما وصلنا من إ مضافًا ،هذا .نكار النسخإي مسلم يف بأرات أسباب و مرّب

ن تقف وراء قناعته هذه دوافع ومربرات أنه حيتمل أ اّلإ .أفكاره املنقولة من اآلخرين

وخاصة  ني،الثالث والرابع اهلجرّي نيبيئية وسياسية وكالمية كانت حاكمة يف القرن

ء كان بالزيادة والنقيصة أو التغيري )سوا ث عن التحريففواه اليت كانت تتحدَّجلم األ

 .والتبديل(

بو احلسن بن أكما أن أول شخص شهد للشيعة بعدم القول بالتحريف هو 

 .(9)شعريس املذهب األشاعرة ومؤسِّشيخ األ ،هـ(330أو  324شعري)مساعيل األإ

ثر إه ترك االعتزال ، ولكّنوكان معتزليًا ،شعري معاصرًا ألبي مسلموكان األ

 .بي علي اجلبائيأبينه وبني أستاذه  ْتجَر مناظرة

هـ( يف القرن الرابع مبصونية القرآن عن 381كما قال الشيخ الصدوق)

 .(10)وأن ذلك من مجلة عقائد الشيعة ،التحريف

 ،«التحريف والتنزيل»ويف القرن الثالث كتب أمحد بن حممد السّياري كتاب 

 . (11)قال فيه بالتحريفو، «القراءات»أو 

 .واهد على احتدام الصراع الفكري حول هذه املسائل يف القرن الرابعهذه ش

بي مسلم يف أن وقوع النسخ يف القرآن نوع من النقص أد هذا االحتمال كالم ويؤيِّ

ىل ـ إبو مسلم أآخر كان  وعلى صعيٍد .ىل ساحته املقدسةإودخول الباطل  ،والعيب

 ،ي مرات عديدة على مدن خمتلفةد ُوّليلعب أدوارًا سياسية، وق ـ جانب مهامه العلمية

 ومن هنا ليس بعيدًا على هكذا شخصية، ويف ظّل .(12)صفهان وفارس وقمإمنها؛ 

وعيب  نقٍص ى صيانة القرآن من كّلظروف العصر الذي كان يعيشه، أن يتبّن

 وحتريف، وأن ينكر وقوع النسخ فيه. 

مقابل النظرة املفرطة يف  ة فعٍلأن يكون رأيه حول النسخ رّد يضًاأوُيحتمل 
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من  يات ـ اليت ميكن اجلمع بينها بنحٍولبعض العلماء يف جعلهم الكثري من اآل

 . (13)آيات الناسخ واملنسوخ التخصيص وغريه ـ يف مصاّفكحناء، األ

وهو من  .محد بن جنيد البغداديأبو علي حممد بن أ: هـ(381ابن اجلنيد)ـ 2

وكان كتابه  .شيخ املفيد والنجاشي والطوسيخ اليومن مشا ،ماميةأعاظم فقهاء اإل

نكار إمن عنوانه يف  والكتاب واضٌح .(14)«أجاز النسخ ْنالفسخ على َم»حول النسخ 

ولكننا مل  .منا ُذكر فقط يف الكتب الرجاليةإلكتابه، و ال يوجد أثٌر ولكْن .النسخ

 ابأقد تابع وُيحتمل أن يكون  .نكار النسخإله يف جمال  نستطع أن نعثر على قوٍل

ووقع حتت تأثري الظروف اليت كانت حتكم القرن الرابع اهلجري.  ،مسلم يف ذلك

: (هـ1246املازندراني احلائري) شريف العلماء حممد شريف بن حسن علّيـ 3

 السيديف مكتبة  وهو موجوٌد .(15)«؟عقاًل أم ال وهل هو جائٌز ،النسخ»وكتابه 

. (16)«1:26»حتت عنوان ضمن حلقات  ،يف عشر صفحات ،املرعشي

سالمية يف : وهو أحد أركان النهضة اإلهـ(1315السيد أمحد خان اهلندي)ـ 4

و قد كتب  .ديةْرباللغة اأُل «تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان»اهلند، وصاحب تفسري 

ال يوجد ناسخ ومنسوخ يف القرآن »عتمدها: اصول اليت يف بداية تفسريه عن أحد األ

يات آليات أخرى... والظاهر أن النسخ املذكور يف من اآل نى عدم نسخ أيٍّمبع ،الكريم

. (17)«ق بآيات القرآنسالم، وال يتعلَّق بالشرائع السابقة على اإلاآلية يتعلَّ

على واقع  لع عن كثٍبّطاكان السيد أمحد خان شخصية سياسية، وقد 

ن ذلك باعثًا له على األسى ىل بريطانيا، وكاإخالل زيارة قام بها  ،احلضارة الغربية

للوضع املرتدي الذي يعيشه املسلمون يف بالده، فبدأ بالتفكري يف حلول للمشاكل 

مستعينًا  ،ىل تفسري القرآنإثر ذلك إالفكرية واالجتماعية املستحكمة آنذاك، فعمد 

 . (18)ودليل يف حتقيق طموحه به كمرشٍد

صالحية، فاستند على ديدية واإلنه اعتمد على العقل يف مترير أفكاره التجإثم 

مّما جعله ينكر املعجزات اخلارقة  ؛القوة الذهنية يف شرح وتوضيح اآليات القرآنية

من اخللل يف  ويف هذا السياق اعترب أن النسخ نوٌع .ب قواعد العقلْسرها َحأو يربِّ ،للعادة

فهو  ،لنيّبما جاء عن اهلل، وُكتب يف زمان ا كّل»ذ يقول: إ ؛أنكرهف ،كتاب اهلل

 من دون نقص أو خلل، ومل يسقط منه حرٌف ،يف القرآن الذي بني أيدينا موجوٌد
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 . (19)«يف آياته بالكلية يوجد نسٌخ واحد، وال

 .: وهو من الباحثني والُكّتاب يف زمان املشروطيةهـ(1391ولي اهلل سرابي)ـ 5

ذ إ ؛قرآن بالكليةوقد أنكر وقوع النسخ يف ال .أقام يف تربيزو ،وهو من علماء سرب

أو نسخ النسخ عن كرامة ، ياتثبات اآلإ»ثبات رؤيته كتابًا حيمل عنوان كتب إل

 .ل يف أكثر حبوثهَددلة العقلية والنقلية، مستفيدًا من صناعة اجَلشحنه باألو، «القرآن

. (20)من التقييد والتخصيص وأمثال ذلك عترب أن آيات الناسخ واملنسوخ نوٌعاوقد 

نكاره للنسخ هو صيانة القرآن وحفظه عن النقص إاألسباب يف  وكان أهّم

ىل حتريفه إي ىل القرآن وهو ما يؤّدإذ يعترب أن النسخ دخول الباطل إ ؛والتحريف

 29ص الصفحات من نكار النسخ فقد خصَّإجل أنه كتب كتابه من إوحيث  .وتغيريه

يد التحريف  ْتو امتدَّل»ذ يقول: إ؛ حتريٍف للبحث يف صيانة القرآن عن كّل 38ىل إ

على  خبار اليت تدّلفًا، فإن مجيع األوأصبح كتاب اهلل حمرَّ ،ىل كتاب اهللإوالتغيري 

مبطل،  ذ ُيراد من الباطل كّلإ ؛ه ومن خلفه كاذبٌةْيليه من بني يَدإعدم ورود الباطل 

يف والتالعب ل اخللق عرب التغيري والتحرَبل اهلل بنزول الناسخ أو من ِقَبسواء كان من ِق

 . (21)بالقرآن

أشكر اهلل »ذ يقول: إساس من تأليفه له؛ يذكر يف خامتة كتابه اهلدف األو

 . (22)«ثبات حمفوظية القرآن من التحريف والنقصان والنسخقين إلالذي وفَّ

آبادي سداألمن تالميذ السيد مجال الدين  : وهوهـ(1323ه)ُدْبالشيخ حممد َعـ 6

سي الفكر الديين التجديدي يف العامل من مؤسِّـ عتقد أنصاره كما يـ وهو  .املعروفني

ويل أمنا قام بتإنكار نظرية النسخ، وإيف كتبه يف  ل له تصريٌحسالمي، ومل يسجَّاإل

. (23)ة اليت تدل عليه، وصرفها عن ظاهرهادّليات واألاآل

ادات يات املعنية برفع االعتقوقد فّسر الناسخ يف شرحه لنهج البالغة بأنه اآل

يات احلاكية عن الناسخ واملنسوخ وأحكام الشرائع السابقة، واملنسوخ هو اآل ،الباطلة

 . (24)ديان السماوية املاضيةيف األ

: من تالمذة حممد عبده، وصاحب تفسري هـ(1354)رشيد رضاحممد ـ 7

ة على داّليات الثالثة الستاذه، وقام بتأويل اآلعًا ألَبَت ،وقد أنكر النسخ تلوحيًا .«املنار»

^نبياء السالفنيرها مبعجزات وشرائع األوفسَّ ،النسخ
(25) . 
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: وهو من فالسفة وفقهاء القرن (هـ1386السيد هبة الدين الشهرستاني)ـ 8

تنزيه »كتب  .شرفومن علماء العراق واحلوزة العلمية يف النجف األ ،املنصرم

تدل على أن آية النسخ واس .وأفرد قسمًا منه للبحث حول النسخ والتحريف ،«التنزيل

يات ىل نفس سياق هذه اآلإثبات موضوعًا؛ وذلك باالستناد حدة مع آية احملو واإلمتَّ

 .جنيل والشرائع السابقةواعترب أنها دالة على نسخ أحكام التوراة واإل ،وآيات أخرى

هلية. والنسخ ـ كما يعتقد ـ هو نسخ الرمحة والنعمة الربانية، أو املعجزات اإل

جتماعية وسياسية؛ ملا شهده انكاره تقف خلفه أسباب إميكن القول بأن  وهنا

جنليز، كما كان مسرحًا للحرب عسكرية استعمارية من اإل عصره من هجمٍة

ذ كتبوا الكتب واملقاالت اليت كانت إسالمية؛ الثقافية والتغريب على الساحة اإل

حكام، واليت كانت األخالق ومسوم الشبهات يوميًا يف جمال العقائد واأل تبّث

مة يف مقّد هكتبوقد استفدنا ذلك مّما . (26)املسلمني اك ضّدتستخدم كسالح فّت

أن اهلدف من تأليفه هو طلب بعض علماء الكاظمية  ، من«تنزيه التنزيل»كتابه 

 ،سالمرات الفارغة ألعداء القرآن واإلليف كتاب ُيعنى برّد الشبهات والتصوُّأسة تاملقّد

 . (27)ى التالعب والنسخ والتحريف يف بعض أحكام القرآن وكلماتهاملبنية عل

ـ  «تقاناإل»رين ـ كالسيوطي يف ذكر أكثر املفسِّ»يقول يف هذا الكتاب: 

وُيحتمل أن يكون ذلك ألجل أن  .مبحث التحريف يف القرآن يف ذيل مبحث النسخ

 أي كّل ،يته عمومًاران على جوهر الوحي والوثوق بالقرآن يف حجِّالنسخ والتحريف يؤثِّ

ذا إو .(28)فةبوجود آيات حمرَّ يضًاأيقول بوجود آيات منسوخة يف القرآن فإنه يقول  ْنَم

ية نا يف حجِّكمكان النسخ والنسيان والتحريف نكون قد شكإفتحنا الباب يف 

شبهة »نكاره للنسخ هو إسباب الرئيسة يف األ ضح أن أحد. فيتَّ(29)القرآن الكريم

 . «آنحتريف القر

، هو يضًاأواملذكور لبعض املنكرين  ،نكاره للنسخإالعامل اآلخر يف  ولعّل

والشاهد على ذلك ما  .صفهانيبي مسلم اإلأوخصوصًا  ،متابعة السابقني وتقليدهم

بي مسلم حممد بن أرين ستاذ املفسِّأحنن نوافق قول »ة: قاله يف رّد النسخ يف آية العّد

مفيت الديار  ،ليه الشيخ حممد عبدهإفخر الرازي، ومال مام الحه اإلحبر، الذي صحَّ

 .(30)«املنار»صاحب  ،حه تلميذه حممد رشيد رضا احلسييناملصرية، وصحَّ
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وخالل تفسريه آلية الفاحشة يف مساحقة النساء ولواط الرجال، قال:  ،وهكذا

، «ح الرازيبو الفتوأمام الفخر الرازي واإل»على ما رواه الرازيان  هذا التفسري مبيّن»

 . (31)«رين حممد بن حبرمام املفسِّإوتفسري 

سالمي السابق يف وزارة : مسؤول احلوار اإل(هـ.ش1375الشيخ حممد الغزالي)ـ 9

ص وقد خصَّ .سالمخمتلفة يف جمال علوم القرآن واإل وله كتٌب .وقاف املصريةاأل

يات الثالث لة اآل، أنكر فيه دال«نظرات يف القرآن»للنسخ يف كتابه  فصاًل مستقالًّ

من التناقض يف  ًارها باملعجزة يف عامل التكوين، واعترب النسخ نوععلى النسخ، وفسَّ

ومن أجل صيانة القرآن من مثل  .(33)لكتاب اهلل ًاوظلم ،ياتلآل ًا، وبطالن(32)القرآن

وانتقدها.  ،هذه الشبهات أنكرها

 ،يف علوم القرآن: وهو من الباحثني الكبار حممد هادي معرفتالشيخ ـ 10

ص قسمًا منه ملبحث ، الذي خصَّ«التمهيد يف علوم القرآن»وصاحب الكتاب املعروف 

دين آيات وقع فيها النسخ، وبعد مناقشته آلراء املؤيِّ يوخالل استعراضه لثمان .النسخ

 ه عدل عن رأيه يف مقالٍة، ولكنَّ(34)ياتبوقوع النسخ يف تلك اآل واملعارضني، أقرَّ

ح بوجود الناسخ واملنسوخ أواخر عمره الشريف، ومحل الروايات اليت تصرِّ كتبها يف

ثّم حبث وناقش  .(35)«ةعلى ختصيص العمومات وتقييد املطلقات يف الكتاب والسّن

وكان يستدل يف أكثر املوارد  .يات الواردة يف النسخ، وأوضح عدم التنايف بينهااآل

من هنا فنحن ننكر النسخ »نهاية حديثه: ، ويقول يف (36)بكالم أستاذه السيد اخلوئي

للخدش، بل قابل  به فهو قابٌل دّلسُتاما  وكّل .ذ ال شاهد على وجودهإيف القرآن؛ 

. (37)«للحمل على معنى ثابت وحمكم ال يطاله النسخ أبدًا

، وطرح شبهات «وردود شبهاٌت»كتب يف أواخر حياته كتابًا حتت عنوان 

يف سياق ذلك، جتمع بني حفظ القرآن  ًةوذكر أدّل .سخبالن منها: ما خيتّص ،عديدة

 . (38)من اهلجمة الثقافية االستكبارية وبني احلفاظ على حقيقة هذه الظاهرة

: حبث هذا العامل الكبري مسألة النسخ يف مة مرتضى العسكريالعاّلـ 11

ن حيث يعتقد أن القرآ، جديد بأسلوٍب «القرآن الكريم وروايات املدرستني»كتابه 

واحدة  غري قرآني؛ ولذا ال توجد آيٌة نزل مع نسخه بوحٍي الكريم أخرب عن حكٍم

. (39)منسوخة يف القرآن
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من مدرسة  ْتكما يعتقد أن ظاهرة النسخ والبحوث اليت تدور حوهلا وفَد

وهم ـ مدرسة اخللفاء ـ  .كمجمع البيان ،^ىل تفاسري مدرسة أهل البيتإاخللفاء 

 . (40)ذلكرون باليهود يف متأثِّ

ومن أجل رّد الشبهات اليت حتمل مضمون أن  ؛يبدو أن العالمة العسكري 

على حتريف القرآن ـ كما تعطي نتيجة االعتقاد بنسخ التالوة  القول بالنسخ فيه داللٌة

التزم هذه القناعة التوفيقية والتوافقية يف النسخ؛  ،يف مدرسة اخللفاء نفس الداللة ـ

حكام غري القرآنية؛ ىل األإونسبتها  ،النسخ من دائرة القرآنخراج إمنه يف  حماولًة

 وخلل.  شبهٍة سة من كّلليصون ساحة القرآن املقّد

ستاذ أو ،ابي املسلكوّه ،معاصر كاتٌبوهو : الشيخ حممد خضري بكـ 12

ويف ذيل  ،«سالميتاريخ التشريع اإل»ذكر يف كتابه  .سالم يف جامعة مصرتاريخ اإل

، متسائاًل: (41)، أن العمل جبميع نصوص القرآن الكريم واجٌب«قرآنية الحجِّ»حبث 

هل يوجد  :آخر مكانها؟ وبعبارة أخرى يات اليت حّل تكليٌفهل يبطل التكليف باآل»

عترب أن اويف نفس السياق  .(42)«العمل بها واجبًا؟ ْدُعنسخ يف بعض آيات القرآن، ومل َي

وتقييد املطلق، وهو كاشف عن  ،العام ختصيص :النسخ املوجود يف القرآن من قبيل

يف املوارد اليت فيها  «أصول الفقه»ىل كتابه اآلخر إوُيرجع  .(43)التدرج يف التشريع

يات اليت وحنن هنا نستعرض اآل»قال يف هذا الكتاب:  .(44)دعوى التناقض والنسخ

 .(45)«كعى السيوطي نسخها، ونبسط الكالم يف براهني أبي مسلم القابلة للتمسُّادَّ

عى السيوطي نسخها، وعمد املوارد اليت ادَّـ  256ىل صإ 250من ص ـ وبعد ذلك ناقش

ىل تأويلها وصرفها عن داللة النسخ. إ

تلميذ الشيخ وزهر املشهورين، : وهو من أساتذة جامعة األب اهللَسعلي َحـ 13

ت قد محل آيا يضًاأوهو  .ستاذ الدكتور عبد املتعال اجلربيأحممد اخلضري، و

أو نسخ معجزات الرسل، وأقام  ،النسخ الثالث على نسخ الكتب السماوية السابقة

. (46)ة على ذلكدّلاأل

 رؤية أبي مسلم، وأستاذه حممد اخلضري، حبث مخسة إىلشارته إوخالل 

 «النسخ يف القرآن الكريم»موارد قرآنية أقّر الدكتور مصطفى زيد يف كتابه 

 . (47)على بطالن النسخ فيها اهلل َحَسب واستدلَّ ،بكونها منسوخة
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اب املشهورين يف ساتذة والكّتمن األوهو : االدكتور أمحد حجازي السّقـ 14

وكان  .يف نقد ورّد نظرية النسخ «ال نسخ يف القرآن»وقد كتب  .ردنجامعة مصر واأل

ن الغرض من نزول القرآن أحكام العملية للتوراة، ويعتقد أن النسخ باآليات واأل

. (48)م هو التخفيف على الناسالكري

املسائل اليت تناوهلا املستشرقون،  ىل أن موضوع النسخ من أهّمإشارته إوضمن 

على عدم مساوية القرآن؛ ألن  سالم، وأن النسخ دليٌلحملاربة اإل اعتربوا ذلك أداًة حيث

يعرف  ْنَم أنا أدعو العلماء والفالسفة وكّل»قال:  ،صالحأحكامه قابلة للتبديل واإل

نكار النسخ يف إىل أن يعريوا اهتمامًا هلذه املسألة اخلطرية، وجيب عليهم إدين اهلل 

 . (49)«القرآن بالدليل، وأن يكتبوا كثريًا حول هذه املسألة

ىل إمضافًا ـ وهو  .مة كتابه اهلدف من تأليفه هلذا الكتابيف مقدِّ يذكرو

 ،لوقوف بوجه التعذيب والشرورا ـ الدفاع عن القرآن يف مقابل شبهات املستشرقني

خرية يف الصومال ـ ألنهم واجهوا دعوى بطالن وقتل علماء املسلمني يف احلوادث األ

رث بني الرجل فكرة نسخ القرآن ومسألة املساواة يف اإل أحكام الشريعة، ووقفوا ضّد

 والعمل به ،أو متناقض والزعم بأن نصف القرآن منسوٌخ ،وإهانة القرآن ،واملرأة ـ

 . (50)باطل

ومن  ،زهر: وهو من املطرودين من جامعة األالدكتور عبد املتعال اجلربيـ 15

النسخ يف »كتب يف بداية كتابه  .ب اهللَسا وعلي َحمحد حجازي السّقأتالمذة 

ثبات الناسخ واملنسوخ بني اإل»موضوعًا حتت عنوان  «سالمية كما أفهمهالشريعة اإل

وأحدث هذا الكتاب  .يةسالمي بالكلِّيف الدين اإل نفى فيه وقوع النسخو، «والنفي

ثّم  .ف يف مصراملقاالت يف نقد أفكار املؤلِّ ْتوُكتَب ،ثرها الكتبإ ْتَفلُِّأ، ًةضّج

ول يف لكتابه األ ٌةوهو تتّم ،«ملاذا؟ ،ال نسخ يف القرآن»كتب كتابًا آخر حتت عنوان 

ه وأفكاره. ئالدفاع عن آرا

، وشاهد (51)ىل اهللإسخ يف القرآن مبثابة نسبة اجلهل فهو يعتقد أن وجود الن

على التناقض واالختالف يف النصوص، ويلزم منه احلّط من قيمة القرآن؛ ألنه يكشف 

واحد، بل  على عدم صدوره من شخٍص عن اختالط أفكار صاحبه وتشويشها، ودليٌل

 . (52)مقطوعات مبعثرة من هنا وهناك
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ىل إفكار اليت تصدر عن أمثاله يعود هذه األويعتقد منتقدوه بأن سبب شيوع 

الشيخ حممد عبده؛ ألنه ال أثر ملثل هذا االنفتاح يف القناعات واآلراء القرآنية االنفتاحية 

 . (53)س هلا عبده يف مكتوباته وتأليفاتهقبل أن يؤسِّ

بعاد السياسية واالجتماعية؛ نكاره للنسخ األإيف  املتقدِّمةىل الدوافع إضاف وُي

يات القرآنية سقاط حاكمية اآلإيعتقد أن اهلدف من وراء القول جبواز النسخ هو  ذإ

نكار النسخ ميكن أن تتوافر لديه إفهو يظّن أنه ب ،ة على االشرتاكية العربيةالداّل

عّد القرآن االشرتاكية والشيوعية »ذ يقول: إ؛ «االشرتاكية العربية»ثبات ة قرآنية إلأدّل

عى دَّاتلك اآليات اليت  :يات بهذا السياق، منهاله، وأنزل اهلل اآل فًا أمسىَدالعربية َه

وبناء على ذلك فإن جتويز النسخ يف اجملال الديين  .املثبتون للنسخ منسوخيتها مجيعًا

أي النظام االشرتاكي والشيوعي  ،هداف العليا للقرآنوالقرآني يعين ضرب األ

 . (54)«العربي

ى الوسائل من أجل ترويج ومترير فكرة استخدم عبد املتعال اجلربي شّت

ولئك الذين يرفضون فكرة أىل إفتارة ينسب النسخ  ؛الشيوعية واالشرتاكية العربية

 ؛(55)ن النسخ أمر وافد لنا من الرتاث الديين اليهوديإ :وأخرى يقول ؛الشيوعية العربية

ىل إينسبه  وأحيانًا ؛(56)بعي أنه من صناعة قتادة والضحاك وابن املسّييّد ًةومّر

 . (58)و هشام بن احلكم، (57)واملختار الثقفي ،الرافضة

فقد أنكر  .ردن املعاصرين: وهو من علماء األجواد موسى حممد عّفانهـ 16

توجد آية  نه الأذ يعتقد إبعد مناقشة آراء املنكرين للنسخ؛  ،آخر النسخ بأسلوٍب

وهو من  ،فهو يف زمان رسول اهلل ولو ُوجد نسٌخ .تني من القرآنمنسوخة يف ما بني الدّف

عالن رسول إأي رفع احلكم واللفظ من قبل اهلل، و ،«نسخ احلكم مع التالوة»نوع 

. (59)اهلل ذلك للمسلمني

فراط يف الشعور باخلطر من اإل نكار النسخإىل إانه عّف ْتسباب اليت دَعومن األ

النسخ يف كثرة وجود عي بالغ الكثري من مدَّ»ذ يقول: إالقول بالنسخ يف القرآن؛ 

يات، مّما ينذر خبطر ذلك،  مئات اآلإىلى وصلت دعوى النسخ حّت ،النسخ يف القرآن

  .(60)«ب على الشريعة والقرآن منهوالضرر املرتتِّ

جابة على دعاوى واإل ،فقد جنح يف تعليل رأيه»بي مسلم: أيقول يف الثناء على و
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 نكار النسخ. إذكر أدلة أبي مسلم يف . ثّم ي(61)صحيح ومقنع النسخ املشهورة، بشكٍل

قال يف  ا.: وهو من أساتذة جامعة سوريمصطفى يالدكتور حممد صاحل علـ 17

ىل إشارته إ، خالل «النسخ يف القرآن الكريم، مفهومه وتارخيه ودعاواه»كتابه 

بي مسلم وحممد الغزالي وحممد اخلضري وعبد املتعال اجلربي أ :أمثال ،املنكرين

دين ن االختالف بني املؤيِّإ»، وألجل رفع االختالفات يف املسألة، قال: ةبو زهرأو

صوري، وليس له عالقة جبوهر وحقيقة النسخ،  واملعارضني يف مسألة النسخ اختالٌف

فراط واالختالف احلقيقي وقع بني بعض أهل اإل .ىبل االختالف يف االسم واملسّم

نا أقول بالنسخ يف خطيب وحماضراتي أ»ولكنه يقول يف آخر كالمه:  .(62)«والتفريط

ين ال أقول  الكتابة فإّنإىلي عندما أريد نقل ذلك موارد فقط، ولكّن ةيف ثالث

 . (63)«ى يف تلك املوارد الثالثةحّت ،بالنسخ

ة وتفسريه يف سّت .رين املعاصرين يف مصر: من املفسِّعبد الكريم اخلطيبـ 18

وقد أنكر النسخ خالل تفسريه . «آني للقرآنالتفسري القر»حتت عنوان  ،دًاعشر جملَّ

ىل البيت إمن سورة البقرة، واعترب أن موضوعها تغيري القبلة من بيت املقدس  106ية لآل

 .(64)احلرام

َوِإَذا َبدَّْلَنا آَيًة َمَكاَن آَيٍة َواهلُل ﴿ :ر قوله تعاىلفسَّ ـجديدة  ويف قراءٍةـ كذلك و

يات ( بأنه التغيريات يف وضع اآل101: )النحل ﴾ا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتٍرَأْعَلُم ِبَما ُيَنزُِّل َقاُلو

أن إبقاء »، معتقدًا (65)وبالعكس ،يةيات املدنية يف السور املكِّأو وضع اآل ،والسور

. (66)«من هذا موات يف التابوت، والقرآن أجلُّيات املنسوخة يف القرآن كحفظ األاآل

نكار النسخ رفع االختالف بني إرمي من كان يـ ة املنكرين كبقّيـ وهو 

والدفاع عن القرآن يف مقابل هجمات وشبهات وافرتاءات أعداء  ،العلماء املسلمني

 . (67)سالماإل

أنكر النسخ يف تعليقه  .من الباحثني املصرينيوهو : عبد الرمحن الوكيلـ 19

بأدلة  مل يأِته ولكّن .لسرية ابن هشام وهو شرٌح ،للسهيلي ،«نفروض األ»على كتاب 

احلذر من قبول نظرية النسخ، وأن من لنا  دَُّب ال»ذ يقول: إ ؛ثبات نظريتهحمكمة إل

نه حيتمل يف فرض قبول هذه النظرية أن حنكم ـ جهاًل يًا؛ ألنكارًا جدِّإننكرها 

. (68)«ًاكان حّق ، ونكون بهذا قد حكمنا ببطالن مابالواقع ـ ببطالن آيٍة
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الذي اعترب  ،«امللل والنحل»نقله لقول الشهرستاني يف آخر، وضمن  ويف موطٍن

كما أن نسبة القول »ليه يعود القول بالبداء، يقول: إو ،املختار الثقفي سيد الشيعة

 ،من القرآن؛ ألن مجيع آيات القرآن حقٌّ كذلك القول بنسخ آيٍة ىل اهلل حماٌلإبالبداء 

 . (69)«نها مل تنسخيف القرآن؛ أل آيٍة ميان بكّلفيها، وجيب علينا اإل كَّوال َش

من البداء الذي يلزم جهل اهلل، ومل  ر أن النسخ نوٌعويبدو من كالمه أنه يتصوَّ

 وخلط بينهما.  ،يستوعب املفهوم الصحيح للنسخ والبداء عند الشيعة

والعلماء  ،: كان من الباحثني الناشطنيهـ(1395)ةبو زهرأحممد ـ 20

 ـ سالفهأوقد تابع  .«زهراأل»اتذة معهد أصول الدين املعاصرين املصريني، ومن أس

سالم بعض حيث يقول: نسخ اإل، يف إنكار ظاهرة النسخـ ورشيد رضا  ؛حممد عبده

سالمية من والنسخ يف الشريعة اإل .(70)ديان السماوية السابقةت يف األءحكام اليت جااأل

، (72)لنسخ وردت عن أبي مسلمنكار اإيف  ثّم يبني أقوااًل .(71)ج يف التشريعباب التدرُّ

عرب التأويل  ،عي النسخ فيهادُّايات اليت ويقول: استطعنا بسهولة اجلمع بني مجيع اآل

 التأويل والتخصيص يف بعض حاجٌة إىلالقريب أو التخصيص، بل مل تكن هناك 

 . (73)حياناأل

ع مج .صلاأل وهو هندّي ،زهرج من جامعة األ: خترَّنصاري اهلنديسعيد األـ 21

ملتقط جامع »أطلق عليه  آراء ونظريات أبي مسلم من التفسري الكبري يف كتاٍب

ملتقط جامع »ُطبع كتاب  .كار نظرية النسخإنمسلم يف  اوقد تابع أب .«التأويل

. (74)هـ1340يف كلكتا يف عام  «التأويل

 .ري الشيعة يف القرن الرابع عشرمن مفسِّوهو : بالغي ةالسيد عبد احلّجـ 22

مة تفسريه سالم، وذلك يف مقّدع اإلائر وجود الناسخ واملنسوخ يف القرآن وشرأنك

، مقتديًا بذلك بأبي مسلم والسيد هبة الدين «كسرية التفاسري وبالغ اإلحّج»

 322يف عام  ىاملتوّف ،صفهانيمسلم اإل ايقول: من العجب أن أب .(75)الشهرستاني

سالم آنذاك ن الكريم يف حني كان اإل، ينكر يف كتابه وقوع النسخ يف القرآللهجرة

ىل إ سالم حباجٍةواإل ،واليوم ؛طرة يف نهاية املقدرة والتسلَُّهغني امَلر املبلِّمن جهة توفُّ

ويوضع يف  ،جبن املتّوال ،«الناسخ واملنسوخ»ُيطبع كتاب  ،املبلغني يف مجيع النواحي

 ،منسوخ يف القرآن ال ناسخ والدلة على أن يف الوقت الذي قدمنا فيه األ ،يديمتناول األ
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. (76)ى من باب التمثيلحّت

واملدير  ،: وهو من باحثي القرن اخلامس عشرالشيخ حممد حممود نداـ 23

النسخ يف »أنكر النسخ يف كتابه  .وقاف املصريةسالمي يف وزارة األالعام للحوار اإل

: «لةيف القرآن آيات معطَّليس »ويقول يف ذيل موضوع  .«دين واملعارضنيالقرآن بني املؤيِّ

ن هذا احلكم ناسخ إيقول:  ،ًا متواترًاأو نّص ،ًا صرحيًا من القرآنال جند نّص»

. (77)«للحكم الفالني

سوى عرض دعاوى  ،جديد بشيٍء ِتأويتبني من خالل قراءة الكتاب أنه مل ي 

 .وباخلصوص الشيخ حممد الغزالي والشيخ خضري بك ،املنكرين لوقوع النسخ

 تطهري ساحة القرآن إىلنكاره للنسخ يعود إىل أنه يزعم أن السبب من وراء إفًا مضا

. (78)سالمعداء اإلمن القول الباطل واالدعاءات الفارغة أل

وجود  ٍةكر بشّدأن .من علماء مصر املعاصرينوهو : يهاب حسن عبدهـ إ24

د الناس قدميًا عندما هو أن ي واحلّق»ذ يقول: إالنسخ يف القرآن، واعترب منشأه اليهود؛ 

هلية حذفًا وإضافة على طبق هواها ظهر التناقض واالختالف يف تلك طالت الكتب اإل

. (79)ىل القول بالنسخإاملعاصرين  االكتب، وهو نفس السبب الذي دع

محد أىل متاهيه مع عبد العال اجلربي والشيخ حممد الغزالي وإشارته إوخالل 

ىل أنه من املواضيع املبتدعة يف دين اهلل، إالنسخ أشار ا يف موقفهم من احلجازي السّق

ة كالسّن ،بت يف ظهور املذاهب املختلفةوهو كاملوضوعات اجلديدة، تسبَّ

وليس  ،يةعلى نسخ املعجزات احلسِّ ، معتربًا أن آيات النسخ الثالث تدّل(80)والشيعة

 . (81)يات القرآنيةنسخ اآل

م َهنكار النسخ هو رفع التُّإىل إه ْتيت دَعسباب الاأل أهّم ويظهر من كالمه أّن

 ها. ورّد ،سالم واملستشرقونوالطعون اليت حاكها أعداء اإل

 ال خيفى على العقالء أن القول بوقوع النسخ من أكرب السقطات»يقول: 

بأن يتمسكوا  عداء احلّقأل دب مع القرآن(، وهو فرصٌة)املصداق الكامل لسوء األ

نرتنت وا صفحات اإلا على وجود النقص يف دين اهلل، وأن ميألوبهذا الباطل؛ ليستدّل

 سالم. كاذيب؛ بغضًا منهم وحقدًا على اإلألبتلك ا

الذين اعتربوا أن آيات الناسخ  ،ثّم استعرض مناذج من أقوال املستشرقني
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 ،وتنايف علم اهلل وحكمته ،واملنسوخ من أكرب العيوب والنقصان يف كتاب اهلل

وتوصيفها  ،وخالل تأييده لبعض شبهاتهم .كمال القرآن وحتريفه على عدم ٌرومؤّش

وناشئة من  ،يٌةْرال ِفإذكر أن دعوى وجود آيات منسوخة يف القرآن ما هي  ،باملنطقية

 . (82)اجلهل بكتاب اهلل

سة تابعني ملؤسَّال ،جمموعة من الباحثني املصرينيوهي : ةجلنة القرآن والسّنـ 25

محلوا  ،«املنتخب يف تفسري القرآن الكريم»سريًا حيمل عنوان كتبوا تف وقد .وقافاأل

ىل إشارة دوا ترك اإلوتعمَّ .السالفة دينّيةعلى املعجزة أو الشرائع ال ةيات الثالثفيه اآل

ذهان مسألة النسخ االختالف بني علماء املسلمني بهذا اخلصوص؛ لكي تغيب عن األ

. (83)فشيئًا يف احملافل العلمية شيئًا ،سالميةبل يف الشريعة اإل ،يف القرآن

 

 ،سالممن املستشرقني الكتب واملقاالت يف مسألة النسخ يف اإل كتب مجاعٌة

حكام لتغيري األ وخاصة النسخ يف القرآن، واعتربوا أن ذلك كان وسيلة وملجًأ للنيّب

ىل ظهور فكرة إ ْتسباب اليت أدَّالسابقة والعدول عنها، واعتربوا كذلك أن من األ

الناسخ واملنسوخ بني املسلمني تربير التناقضات يف القرآن، واالختالف بني القرآن 

 . (84)واختالف فتاوى الفقهاء ،ةوالسّن

سابق يف  ـ أشهر مستشرق تناول حبث النسخ، وهو أستاٌذ (85)يعتقد جون بورتون 

لتربير  اّلإثناء مجع القرآن، وما النسخ يات ُحذفت أندروز ـ أن بعض اآلإجامعة سانت 

ذ إ ؛(87)مري واطغملونت ،«ةحممد يف مّك»يف كتاب  يضًاأر نقرأه التصوُّ اوهذ .(86)ذلك

ية وبقاء تالوته أمرًا مشروعًا ومعتربًا يف بعض املوارد أصبح نسخ حكم اآل»: يقول مثاًل

، «حكام الفقهتها ألحكام املستنبطة من آيات القرآن بقصد مطابقهملت األُأاليت 

ىل إتقتضي عدم انتساب مجع القرآن  معتربًا أن مسألة النسخ ومصاحف الصحابة علٌل

|النيّب
(88) . 

ويف  ،«سالميةإدراسات »يف كتابه  ،(89)«روبرت برانس جيف»ض كما تعرَّ

خمتصرة لبحث النسخ،  ض بصورٍة، تعرَّ«سالماملنطق والقانون يف اإل»هامش موضوع 

لغاء إل ؛ىل القرآن بوصفه معيارًا قانونيًاإأن املسلمني أدخلوا النسخ »حيث يعتقد 
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 . (90)«التناقضات املوجودة يف النصوص القرآنية

مسألة النسخ، ويدور كالمه حول  «جون جلكرايست»كما حبث املستشرق 

ل قاعدة أن القرآن يعرتف حبصول التغيري يف بعض آياته، وهذا يشكِّ اهامؤّد حقيقٍة

وقد  ،ولئك الذين يعتقدون بأن القرآن املوجود بأيدي املسلمني غري كاملجيدة أل

ىل إمر الذي فهمه علماء املسلمني احملدثني، فصاروا وهو األ .سقطت منه بعض آياته

م أن هذا ومن املسلَّ . عواقب غري مرضيةإىلن هذه املسألة تسوقهم نكار النسخ؛ ألإ

 من دون نقٍص ،|ذي جاء به حممدالقرآن ال ميكن اعتباره نفس القرآن ال

 . (91)وزيادة

نكار النسخ من البعض بدافع رّد دعوى النقصان والتحريف يف القرآن إإن 

أراد إثبات  :أخرى وبعبارٍة .أراد هذا املستشرق املغرض تلبيسها الباطل مسألة حقٍّ

مة يف حني ال مالز ،ف وغري كاملىل أن القرآن حمرَّإالنسخ يف القرآن؛ لكي يصل 

 وبني التحريف.  |كرماأل بني النسخ يف القرآن يف زمان النيّب

من قبل  نكار النسخ مطلقًاإىل إ ْتحبيث أدَّ ىل حدٍّإوقد وصلت هذه الشبهة 

الذي يقول: لقد وضع  ،عبد املتعال اجلربي :وكمثال على ذلك .سالمينيالباحثني اإل

يف  |لقرآن وصاحب الشريعةسالم وامن املستشرقني وعمالء االستعمار اإل مجاعٌة

النسخ يف القرآن نكون قد »رتضينا نظرية افإذا  .«بالنسخ»همة عرب القول تُّموضع ال

كان ظهور فكرة »قتفينا أثر أتباع أهل الكتاب، يف حني أن أهل الكتاب يقولون: ا

ذن فمحمد تالعب إ .، وليس من اهلل وبأمره|النسخ يف القرآن من صنع حممد

ار واملشركني وهذا حبّد ذاته يفتح الباب أمام الكّف .«ية له بعد ذلكحجِّبالقرآن، وال 

 . (92)على ذلك جيب االجتناب عن القول بالنسخ وبناًء .سالماإل لقاء الشبهات ضّدإل

يف القرن األخري، كسالح  وخصوصًا ،لقد استخدم املستشرقون مسألة النسخ

قنا النظر قلياًل ذا دقَّإو .قض والتحريفهمونه باالختالف والتناويتَّ ،يرمون به القرآن

 .فاق على هذه املسألةفسوف نرى أن منكري النسخ يف هذا القرن قريبون لالّت

من الدفاع عن القرآن  الء هو نوٌعؤمن ه نكار النسخ من كثرٍيإن إ :وميكن القول

ن قبول ى متلك الشبهات اليت تتأّت ،التهامات والشبهات اليت تستهدفهل ودفٌع ،وصيانته

 واحدة منها.  اّلإ «شبهة نقصان القرآن وحتريفه»النسخ يف القرآن، وما 
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 بة على هذا البحث بالنقاط التالية: ميكن تلخيص النتائج املرتتِّ

وعلى مدى أربعة عشر قرنًا بعد عصر ، ن معنى النسخ عند أكثر املسلمنيإـ 1

 من علماء املسلمني هناك عدٌد ولكْن. أخرى من القرآن تنسخ آيًة أن آيًة هوالنزول، 

نهم عاشوا يف حقب زمنية هلا ظروفها االستثنائية. أنكروا ظاهرة النسخ؛ أل

نكار اآلخرين له، أبو وأصبح سببًا إل ،ل شخص أنكر النسخ يف القرآنأّوـ 2

آن قد ومبا أن أصوات حتريف القر .وهو من علماء القرن الرابع ،صفهانيمسلم حبر اإل

سالمية اعتبارًا، فقد جهر يف هذا القرن، وجرى التشكيك يف أكثر املصادر اإل ْتعَل

دفاعًا عن  ؛نكر النسخ بصراحٍةأم، وَهأبو مسلم ـ السياسي البارز ـ مبعارضته هلذه التُّ

القرآن. 

نكار إىل القرن الرابع عشر اهلجري قال بإمل نشهد أحدًا من القرن الرابع ـ 3

وأما يف القرن اخلامس عشر فقد ظهرت  .ى خالف أكثر العلماءعل ،النسخ يف القرآن

ة بشأن ذلك. الكتب املستقّل ْتأخرى على السطح، وُكتَب ًةرؤية أبي مسلم مّر

 قّلةوخصوصًا من مصر، مع  ،ةأكثر املنكرين للنسخ هم من علماء السّنـ 4

الرابع و اخلامس  هناك تشابهًا بني ظروف القرن وكأنَّ ،أنكره من علماء الشيعة ْنَم

خص شبهة التحريف، جعل العلماء وباأل، ثارة الشبهات القرآنيةإن أكما  .عشر

وميكن رؤية النموذج  .ة يف صيانة القرآن عن ذلكمستقّل فراد كتٍبإىل إون يتصّد

وبدل أن يطرح بعض  ،ويف املقابل .احلقيقي هلذه الشبهات يف كالم املستشرقني

وبدافع صيانة القرآن عن التحريف  ؛هذه الشبهات عنيب علمية جت ًةاملنكرين أدّل

والنقصان، راحوا ينكرون وجود النسخ من األساس. 

ر بعض املنكرين بآراء البعض اآلخر، ل بتأثُّنكار النسخ يتمثَّإن أحد دوافع إـ 5

من  وكذلك تابع كلٌّ .خص أبي مسلم، حيث نقل الكثري منهم آراءه يف كتبهموباأل

وأمحد  ؛ب اهللَسستاذه علي َحأوعبد املتعال اجلربي  ؛تاذه حممد عبدهسأرشيد رضا 

 نوٍع ستاذهم الشيخ حممد اخلضري، منكرين كّلأب اهلل َسا وعلي َححجازي السّق

من النسخ يف القرآن. 

دراك وعدم اإل ،وبسبب التفسري اخلاطئ لآليات القرآنية ؛غلب املنكرينأإن ـ 6
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وا أن ُنسخ حكمها، ظنُّ يات اليتبقاء اآلإفهم فلسفة وعدم  ،الصحيح حلقيقة النسخ

ومستلزم للتناقض ودخول  ي،عبث يات الناسخة واملنسوخة يف القرآن أمٌروجود اآل

 .الباطل يف آيات القرآن الكريم
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 والية الفقيهالدولة و

 العالقة بني التوامل والتضاّد
 

 

با، حيث مت استبدال وبشروع النهضة العلمية يف أور علمانيةاللقد تزامن ظهور 

القس مارتني لوتر،  :أمثال ،ر واملواطنةالدين )املسيحية( ومتونها بأفكار دعاة التحرُّ

عليه  صطلحاودخلت ما  .وجون جاك روسو ،ولتكتمل بنظريات هابر، الك ،كالوين

با وبعد ذلك بالدولة القومية يف صراع مع الكنيسة وامللكية اليت كانت تعيث يف أور

ويتم رفع علم فصل الدين عن  ،لتنتهي احلرب بسقوط احلكم الديين ،فسادًا

 السياسة. 

فمنذ بداية حكم القاجار عمد العديد  .عن هذه األجواء مل تكن إيران بعيدًة

نذكر من و .بهدف الدراسة والتحصيل العلمي ؛باوأور من رجال السياسة للهجرة حنو

 ،فظهرت العلمانية يف إيران .َكم خان، طالب أف، تقي زاده و...املريزا َمْل :مجلتهم

 واستمرت هذه املسرية وهذا الفكر يف بعض األوساط إىل اليوم. 

ونتيجة لعدم درك مفهوم والية الفقيه  ؛يف أوساط بعض املثقفني اجلدد

 ،زال لديهم خلط بني مفهوم والية الفقيه ومفاهيم سياسية أخرى ال ،تهومتهيدا
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ملفهوم احلكومات املطلقة  واحد، حيث جيعلونه مساخنًا مستوىعتبارهما يف او

بينما الواقع يكشف عن وجود فارق ماهوي،  ؛وامللكية، الفاشستية والسلطنة

لفقيه وباقي أشكال بني مفهوم والية ا، شكلي، كالمي وعقائدي، قانوني وحقوقي

احلكومات األخرى. وهذه الفئة ال تفهم من مفهوم والية الفقيه سوى قيومية الفقيه 

. ومن هذا مًاوحمرَّ ما سواه ممنوعًا ءحبيث يصبح كل شي ،ةوتسلطه على عقول األّم

من  ٍءومع شي .ما يالزم هذا التفسري الفهم راحوا يستخرجون ويستنبطون الدالئل وكّل

 . (1)خيرمه التناقض والالمعقولية صوا إىل أن نظام والية الفقيه نظاٌمالنقد خل

كذلك مل جيدوا طرح الوالية إىل جانب احلكومة سوى لغز يستعصي على 

حكومة »ا يف املركب املفهومي السياسي ْووربط غري معقول، بل مل يَر ،احلّل

لي بني انس عقإذ ال جت؛ سوى متويه واستدراج للعاطفة «اجلمهورية اإلسالمية

 اجلمهورية ووالية الفقيه.

اليت تعين الوصاية  ،هم يذهبون إىل أن أقرب مفهوم سياسي ملفهوم والية الفقيه

السلطنة واملالكية واحلكم وهو السيطرة  ،والتصدي لشؤون الدولة نيابة عن الغري

كم على فاملالكية تعين احل ؛ًاالوالية واملالكية تشابه ْيمفهوَم بنين أو ،الوراثي

شؤون اململوك هي  كما أن كّل والوالية تعين احلكم على األشخاص، متامًا ؛األشياء

ف هي ضمن سلطة وتصرُّ «املوىل عليه»شؤون  كذلك كّل ،حتت يد وسلطة املالك

 . (2)الولي

املشكل عند هذه الفئة أنهم ينطلقون يف حتليالتهم حلكومة اجلمهورية 

 ،فهم وضعوا والية الفقيه يف نفس مرتبة الديكتاتورية .ستبداداإلسالمية من نظرية اال

ن البعض منهم إبل  ،حتركات وفعاليات هذه احلكومة وعليها قاموا بتفسري كّل

 . (3)«الديكتاتور الصاحل» الفقيه: الولّي ى عدحّت ،يف هذا التوصيف تاستما

بلحاظ أن  ،ةإن مفهوم والية الفقيه أو نظرية والية الفقيه ختتلف عن نظرية الدول

وإذا كانت يف أحد  .من قبل املعصوم عامًا الفقهاء يف زمن الغيبة قد نّصبوا تنصيبًا جلَّ

ة إىل فتخرج بذلك واليته من القّو ،وقبل به الناس ،الفقهاء شروط تشكيل احلكومة

 .وخرج بالدليل ،ما كان خاصًا إاّل ،ويكون له مجيع الشؤون اليت للمعصوم ،الفعل

 ملة تكون له والية على مصاحل البلد واألمة اإلسالمية. يف اجل لكْن
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هلي للحاكم ومشروعية توجد بعض اآلراء حول أن القول بالتنصيب اإل

هو سلطنة احلاكمية الشرعية،  الناس يف ظّل احلاكمية وإنكار حّق احلكومة وحّق

ا يف أن يعزلو هذا احلكم ليس هلم احلّق . فالناس يف ظّلمستبّدمطلقة وحكم 

ختتلف عن اجلمهورية  وهي مبدئيًا .ى السلطة الدينيةاحلاكم أو ينصبوه، وهذا يسّم

عن  كما أنها ختتلف جوهريًا .قراطي وحاكمية الشعبوعن النظام الدمُي ،اإلسالمية

 ؛ك والفاعليةية يف التحّروالذي يكون فيه لألحزاب والتنظيمات حرِّ ،«اجملتمع املنفتح»

 . ملكيًا نتج عنها هو العالقات السلطوية ونظامًاألن أدنى ما ميكن أن ي

يف أن  إال مَّاللُه ،اعتبار التنصيب يف احلكومة اإلسالمية ال خيتلف عن السلطة

ه عارف بالشريعة غري تابع لألجنيب، وهو كأّن على رأس احلكومة يكون فرد عادل

 . (4)ها اإلسالميالسلطنة يف زيِّ

بني الدميقراطية الدينية  ًامستميت ًاوصراع ًايرى البعض اآلخر أن هناك نزاع

فهي تقابل بني نوع من النظم يعتمد اآلمرية واألتوقراطية  ،والسلطة الدينية

(oligarchy والشمولية وبني نظام فكري ينبين )ِّ(5)الفرد واألمة يةعلى أحق . 

ية والفهم قد أنزلوا  .البعض يقول: بني النصب اإلهلي وبني رقابة الناس تعارٌض

بل  ،اليت ال تقبل رقابة الناس ،وليغاركيةكتاتورية واألالفقيه منزلة احلكومة الدِّ

 . (6)الناس ومتنعهم أبسط حقوقهم يف التنصيب والعزل هي تضيق حّق

فهم نظرية والية الفقيه أو احلكم يف  فإّن هذه اآلراء كّل عنيف اجلواب و

 اإلطار. اإلسالم حيتاج إىل حبث يف هذا

ر والية الفقيه على نفس منوال نظرية السلطنة أو من هؤالء قد فسَّ فالبعض

وكما  ،لوا املباني اإلسالمية يف احلكمفهم مل حيلِّ ،رية و...ووالديكتات باترميوناليةال

وليس مع احلكومة اإلسالمية  ،ن هؤالء مشكلتهم مع اإلسالمإ :عرب عنهم اخلميين

 العلوم اإلنسانية الغربية. ولي الفقيه؛ أو لعلهم حتت تأثري الأو 

من حيث  ،ط الضوء على تاريخ نظرية احلكم يف اإلسالميف هذا البحث سنسلِّ

 وكذلك نظريات احلكومة اليت مّت ،ختالف مفهوم والية الفقيه ونظرية احلكومةا

 عرضها خبصوص اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
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 ،وميزه عن غريه من املخلوقات بالعقل والفكر ،ًالقد خلق اهلل اإلنسان حّر

 .ختيارهاية اإلنسان وعلى حرِّ ^د األئمةيف أسلوب حياته. وقد أكَّ وبهما جعله خمتارًا

وقال يف  .«أقرَّ على نفسه بالعبودية ْنَم إاّل ،الناس كلهم أحراٌر»: ×قال اإلمام علي

 . «ًاعلك اهلل حّرعبد غريك وقد ج ْنوال تُك»: ×سنياحلخطابه لإلمام 

ال والية إلنسان على »زوا على أصل هلذا وجدنا العديد من العلماء قد ركَّو

 ،وتشارك الناس مع بعضهم البعض يف احلياة ،جتماعيةاحلياة اال . لكّن(7)«إنسان

 وإدارة شؤون مجعهم.  ،توجب تكليف أحد األفراد للقيام برتتيب هذه املشرتكات

ويف مقام  ،(8)ثابت على احلاكمية املطلقة هلل كأصٍلوبعد تأكيده  ،اإلسالم 

 ًاضرورّي ًاباعتبارها منهج ،والية اإلنسان على اإلنسان، أشار إىل مسألة احلكومة رّد

 وقبلها ضمن شروط خاصة.  ،يف احلياة

تارخيية ملا  عليها ضمن تقدميه حملًة القرآن يف تناوله ملسألة الوالية واإلمامة مرَّ

وأرشد ملا جيب أن تكون عليه يف املستقبل.  ، خطوطها العريضةكانت عليه يف

واقعي على اهتمام اإلسالم مبسألة الوالية  الصريورة الفعلية للحكم اإلسالمي دليٌل

 والقيادة. 

 

 

 ،رفع اهلل مقامه ×هاأمتَّفحبقائق )كلمات(  ×متحن اهلُل إبراهيمابعد أن ـ  

ي َجاِعُلَك َقاَل ِإنِّ ُهنَُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمََّراِهيَم َربُّى ِإْبَتَلَوِإِذ اْب﴿ قال تعاىل: .فجعله إمامًا

هذا هو مقام الوالية املعنوي واملادي يف اجملتمع الذي  .(124)البقرة:  ﴾اِس ِإَمامًاِللنَّ

يف مواجهة  ى يستعملهة حّتببعد أن أحرز الالئقية واملناس ×منحه اهلل تعاىل إلبراهيم

 وجيري العدالة اإلهلية يف أرض اهلل وبني عباده.  ،قوة حكومته

ًة َأِئمَّ ُهْما ِمْنَنَجَعْل﴿ص حكومة بين إسرائيل وصفها القرآن بقوله تعاىل: خبصوو

 (.24)السجدة:  ﴾وِقُنوَنُي ااِتَنَيِبآ اُنواَكَو َصَبُروا َلمَّا ِرناِبَأْم ُدوَنْهَي

ألن  ؛ستقامة والثباتاإلميان واليقني باهلل والصرب واالفشرط احلكم والقيادة 

 ال ميكن دفعها إاّل ،ما تواجهها متاعب وصعوبات ي زمام أمر الناس وقيادتهم غالبًاتوّل
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 ستقامة والدراية بدقائق األمور. الة اإلميان وابالصرب وقّو

تاره اهلل ة يف البدن والعقل وفطرة سليمة يف التدبري اخقّوالملا ُوهب  ×طالوت

َوَقاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ اهلَل َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكًا َقاُلوا ﴿ :جليوش بين إسرائيل قائدًا

اْلَماِل َقاَل ِإنَّ اهلَل  ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَنَأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْلِك 

اُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواهلُل ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواهلُل َواِسٌع اْصَطَف

 (. 247)البقرة:  ﴾َعِليٌم

وال  ،ى حيكم بني الناس باحلّقاختاره اهلل خليفة له يف األرض حّت ×دوداو

هوى النفس من شروط القيادة باع ب اّتوجتنُّ ، فيكون إحقاق احلّق(9)يتبع اهلوى

 والوالية. 

 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا ﴿جاء يف والية املسلمني قوله تعاىل:  

ِإْن ُكنُتْم الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اهلِل َوالرَُّسوِل 

 (.59)النساء:  ﴾ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل

إدارة  «احلكومة»و «اإلمارة»و «األمر»رون أن املقصود من لفظ قد بني املفسِّو

دت ه. وقد تعدَّحقَّ ذي حقٍّ حبيث يصل لكّل ،أمور الناس وتنظيم شؤون حياتهم

 من مجلتها: ، و«أولي األمر» : للمراد من قوله تعاىلالتفاسري

ون ام واملتصّدهم القادة واحلّك «أولي األمر»ة أن ري أهل السّنرأى بعض مفسِّـ 1

 وزمان.  مكاٍن لألمور يف كّل

البعض اآلخر منهم رأى أن املقصود من أولي األمر هم خلفاء )الذين خيلفون( ـ 2

ام والقادة والعلماء وأصحاب املناصب العليا يف احلكوجتماعية، كل الطبقات اال

وغري خمالف له أو  ،للقرآن بشرط أن يكون عملهم موافقًا ،شؤون حياة الناس كّل

 خارج عنه. 

ة أهل البيت ري الشيعة على أن أولي األمر هم أئّمكلمة مجيع مفسِّ» لكّنـ 3

 يف مجيع شؤون ة اإلسالميةاألم لكّل وماديًا ة والقادة معنويًااملعصومني، وهم األئّم

وال تشمل غريهم من  ،|وإمامتهم جاءت من اهلل تعاىل عن طريق رسول اهلل .احلياة
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عنهم يف هذا املقام وجب على  بوه للنهوض بالتكليف نيابًةنصَّ ْنوبالطبع فَم .البشر

 من باب أنه نائب عن اإلمام ولكْن ،ةأمر األّم ليس من باب أنه ولّي ،ة إطاعتهاألّم

 .(10)«املعصوم

 

|×

 ،منذ وصوله إىل املدينة عملية تشكيل احلكومة |مارس الرسول األكرم

 خاة بني املهاجرين واألنصار إعالنًاؤاوعقد عهد امل ،حيث كان أخذ البيعة من القبائل

جعلت من املسجد مقرها  اليت ،الدولة نشؤو ت بذلك كّلوقام ،عن بدئها رمسيًا

جتماعية واالاألمور العبادية و ،والذي كان تعقد فيه جلسات الرتق والفتق ،الرمسي

 . (11) «والسياسية

أو  وبدون قيٍد ،كانت يف مفهومها الواسع |حاكمية ووالية النيب األكرم

ِمِننَي ِمْن النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤ﴿قال تعاىل:  ، حيثح بذلك القرآن الكريمصرَّ .حدٍّ

 ،أمور الفرد املسلم رون هذه الوالية بكّلر املفسِّ. وقد فسَّ(6)األحزاب:  ﴾َأْنُفِسِهْم

 . (12)السياسيةوالعامة، االجتماعية وسواء الشخصية منها 

والذي كان يالزم رسول اهلل يف  ،×بن أبي طالب كذلك األمر بالنسبة لعلّي

ات الشيعة فإن هذه الوالية قد انتقلت إليه عتقاداب ْسوَح .مكان حلظة ويف كّل كّل

سواء  ،تشريعيًا وصارت له الوالية استحقاقًا ،(13)بوصية من رسول اهلل يوم غدير خّم

وحني صارت له اخلالفة السياسية بعد اخللفاء  .مل يتوالها مالسلطة بالفعل أ توّلى

 مية. سة احلكومة اإلسالئاومارس ر ،الثالثة قام على الوالية السياسية

 

 

وجعلها من  ،ةد اإلسالم أمر اخلالفة واإلمارة وإدارة شؤون األّملقد أيَّ

هداة وقيادات لألمة يف  ^واألئمة املعصومني |األكرم وقد جعل النيبَّ ،ماتاملسلَّ

 ْنة مَلحتكي عن حاجة األّم ،كل شؤونها. هذا التنصيب اإلهلي يسري وفق حكمة إهلية

وضمن شأن طابعه  ،وتعيش يف مأمن عن الفوضى ،ى تأمن اهلرج واملرجحّت، يسوسها

ة وتلك الكوكبة من كبار األّم |التنظيم والسالم. ورغم أن النيب األكرم
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يف احلياة. وبهذا فحاجة  ْتستمرَّاة أن األّم ها قد رحلت عن هذه الدنيا، إاّلئوعظما

وال يستثنى اجملتمع اإلسالمي من هذا  ،وواقعي اجملتمع إىل الوالي والقائد أمر ضروري

 األمر مهما كانت ظروفه. 

مل  ى وإْنحّت ،ةعلى رأس األّم وأمري ضرورة وجود واٍل ×ن اإلمام علّيقد بيَّو

يأكل يابسها  ى،ة يف فوضيوجد غري األمري الغاشم فهو أفضل من أن تبقى األّم

 من فتنٍة خرٌي واٍل ظلوٌم» :×، فقالت طويلة حالكةاومتوج يف ظلم ،أخضرها

 .(14)«تدوم

 ،(15)الذين رفعوا شعار الوالية املطلقة هلل تعاىل ،ملقولة اخلوارج ×ويف ردِّه

 ال :قولونيهؤالء  ولكّن ،هلل إنه ال حكم إاّل ،نعم .راد بها باطلُي كلمة حقٍّ» :×قال

 ستمتعياملؤمن، و  مرتهإ يف لعميو فاجر، أ رٍِّب ،رٍيمأللناس من  دَُّب ه الّنإهلل، و اّلإ ةمرإ

 به تأمن، والعدّو به قاتلي، وء ْيالَف  به معجيل، وَجاأَل هايف اهلل بلغي، وافركال هايف

  .(16)«فيللضع به ؤخذي، والسبل

تاريخ اإلسالم بعد رسول  َرعادل بالقدر الذي مل َي إماٍم من كلماتالهذه 

ة اليت ال حاكم ها ظامل على األّمة اليت حيكمعلى ترجيح األّم ٌةمثله مبنّي |اهلل

 ة. د فيه ضرورة وجود احلاكم على األّمتبني مبا ال جمال للرتدُّو ،هلا

 

فهل  ×على فرض ضرورية الوالي واألمري على الناس يف زمن غيبة اإلمام بناًء

ون يف حبيث يستمّر ،نفسهم غري معنيني بهذا األمرأوا ن هنا عليهم أن يعتربواملسلم

وكيفما كانت احلكومة اليت حتكمهم )فاسقة أو  ،كان احلياة حتت إمرة أّي

 أم أن القصد يف احلكومة اإلنشاء؟ ،عادلة(

 هذا األمر نظريتان:  عنيف اجلواب 

اإلسالم  أنإىل  ،سواء يف الدول اإلسالمية أو الغربية ،رينيذهب بعض املفكِّ ـ1

على  عمله مقتصٌر االجتماعية واالقتصادية، وأن جّلوأهمية لألمور السياسية  وِلمل ُي

بتعاد علماء املسلمني عن السياسة اوشؤونهم اخلاصة. إن سبب  سلوك البشر اخلاّص
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واستبداد  ة من ظلٍموا زمام أمور األّمواحلكومة هو ما صدر من احلكام الذين توّل

يف ، و(17)سالم، وتعاون بعض علماء الدين مع احلكومات الظاملة على طول تاريخ اإل

 .(18)كاذب إعالما ينشره املستعمر عن املسلمني من هو جزء مّم األحيان بعض

ض ملباحث ر إعراض وإمساك الفقهاء عن التعرُّذلك هو ما يفسِّ إن كّل

 . (19)احلكومة يف الكثري من كتب الفقه

دليلهم املفاهيم القرآنية و .حدة الدين والسياسةحاكية عن و ةـ النظرية الثاني2

ة ة وإدارة دّفأمر األّم ىوّلتتاليت ترى أن بيان األحكام ألمور احلياة هي نفسها 

األمر باملعروف والنهي عن وواجلهاد،  ،احلربواألموال، وحكمها. فأمر القضاء، 

ر تندرج يف أحكام كلها أمو ،وإقامة العدل ،األحكام القانونية واجلزائيةواملنكر، 

لوا يف وفصَّ ًا،وحديث وقد تكلم فيها الكثري من العلماء قدميًا .السياسة واحلكم

ل العلماء يف أمر احلكومة من باب التكليف بإجراء العدالة . فضرورة تدخُّ(20)مباحثها

أن من واجبات إجراء حكم اهلل تعاىل على  ×وي عن اإلمام عليُر .ب الظلموجتنُّ

أن يسارعوا يف عليهم  عمٍل قبل القيام بأّيفه إذا مات أو قتل أمريهم... املسلمني أن

يعاقب ، دونه أمورهميقلِّ ،ةعارف بأمور القضاء والسّن ،، عامل، عادلتقّي اختيار أمرٍي

 .(21)«وحيمي حدودهم ،وينصف مظلومهم ،ظاملهم

 

ويف أمور الدولة والناس وما جيري  ،×يف زمن غيبة اإلماميرجع الناس  ْنإىل َم

ستند إليها اسبع روايات  :هاومن ،متعددة هناك رواياٌت ؟عليهم من حوادث وأحداث

 اإلمام اخلميين يف كتابه )والية الفقيه( يف إثباته لوالية الفقيه: 

خلفاؤك؟  ْنوَم: قيل له ،خلفائي ْمارَحاللهم »أنه قال:  |وي عن رسول اهللـ ُر1

 . (22)«مونها الناس من بعديفيعلِّ ،يتويروون أحاديثي وسنَّ ،الذين يأتون من بعدي»قال: 

ويتبعوا  ،الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا»: |قال رسول اهللـ 2 

 .(23)«السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم

: سألت حممد بن عثمان العمري أن يوصل لي ـ عن إسحاق بن يعقوب قال3 
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موالنا صاحب  ، فورد التوقيع خبّطيَّقد سألت فيه عن مسائل أشكلت عل كتابًا

تك ـ من أمر املنكرين لي من أهل بيتنا أما ما سألت عنه ـ أرشدك اهلل وثبَّ»: ×الزمان

هم حجيت عليكم إّنف ؛وبين عمنا... وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا

 . (24)«ة اهلل عليهموأنا حّج

 ؛إن العلماء ورثة األنبياء»: |عن رسول اهلل ،×يف خرب عن أبي عبد اهللـ 4 

 ْنوإمنا أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فَم ،وال دينارًا وذاك أن األنبياء مل يورثوا درهمًا

فينا  تأخذونه، فإّن ْنعمَّ. فانظروا علمكم هذا وافرًا ًامنها فقد أخذ حّظ يٍءأخذ بش

ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل  عدواًل خلٍف أهل البيت يف كّل

 . (25)«اجلاهلني

ذلك بأن جماري األمور واألحكام على أيدي »: ×وعن اإلمام احلسنيـ 5 

 .(26)«األمناء على حالله وحرامه ،العلماء باهلل

 .(27)«ام على الناساء حّكلعلما»: ×وعن اإلمام عليـ 6 

على الناس،  اٌمامللوك حّك : ×مام الصادقويشبه هذا القول ما قال اإلـ 7

 .(28)«على امللوك اٌموالعلماء حّك

له  ^يات املعصومنيامن جمموع هذه الروايات نستنبط أن العامل بأحاديث ورو

ن إ :اًلأّونستنبط  املتقدِّمةمن خالل الروايات وكذلك  .ي ألمور الناسيف التصّد احلّق

ى لو نصبوا السياسية حّت ةالعلماء والفقهاء مورد النظر قد ال يكون هلم بالفعل القدر

ن العلماء ورواة األخبار إ :ثانيًابقرينة مناسبة احلكم للموضوع؛  ؛من طرف املعصوم

وكذلك  ،واحلاكم وهذه الكثرة ال تنسجم مع وحدة الولّي ،بلحاظ العدد كثريون

نة مناسبة احلكم للموضوع، والنتيجة الوحيدة املقدورة من هذه الروايات: يف هنا بقري

دارة )إدارة زمن الغيبة وحدهم العلماء الذين هلم القدرة واملكنة السياسية ويف اإل

 بإجراء القوانني اإلهلية اليت تفصل يف أمور الناس واجملتمع.  األمور( مسؤولون شرعًا

الفقيه والية مطلقة، ويأخذ مشروعيته  ولّيقد عني ال ×من هنا فاملعصوم

سات احلكومة والقوى الثالثة للقانون األساسي، القانونية من النظام اإلسالمي ومؤسَّ

ممارسة مجيع األعمال  القوانني العادية وغريها. كما أن حكومة الولي الفقيه هلا حّق

ارسه وكذا ما كان مي ،|األكرم والصالحيات اليت كانت إلدارة النيّب
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 .(29)عام بشكٍل ×املعصوم

 ،دائرة والية الفقيه غاية يف السعةكذلك و، أوسع مدًىالوالية دائرة من هنا ف

مام ل فيها باإلالتدخُّ مور اليت خيتّصخال األ ما ،جتماعيةة الشؤون االوهي تشمل كاّف

م منه ملصلحة اإلسال دَُّب ما ال كما تشمل جمال االقتصاد والسياسة يف ،×املعصوم

ويكفي  ،واملسلمني. وهذه اإلشارة للوالية املطلقة واضحة يف نظرية اإلمام اخلميين

للشرع مل يكن يرى والية الفقيه ضمن  ضح أنه وفقًاالرجوع إىل أقواله وكتاباته ليتَّ

ة اإلمام وكان من املناسب أن تدرج مباحث يف جملس اخلرباء حول نظرّي .قةحدود ضيِّ

آنذاك جيعل جملس  العام الذي كان سائدًا اجلّو لكّن ،اخلميين يف هذا الشأن

ختبار هذه النظرية على ا كما مل يتّم .اخلرباء يسارع يف التصويت على الدستور بذلك

 التصريح بها ضمن القانون األساسي لوالية الفقيه.  صعيد املمارسة واألداء، هلذا مل يتّم

الفقيه  حول صالحيات الولّيدرجه ضمن القانون األساسي  لذلك ما مّت طبقًاو

 ،ع جملس اخلرباء يف التصويبتسرُّ لكّن ،(30)مل يكن اإلمام اخلميين يراه كافيًا

سألة جعل القانون األساسي أو دستور البالد املوما أحدثه املخالفون من ضوضاء حول 

ولذلك فإن ما جاء يف القانون األساسي حول صالحيات ووظائف الولي  .ُيختم مبا فيه

 .(31)وليس الكّل ،قسط هو يف احلقيقة إاّل ما

وهلذا السبب مل يكن اإلمام اخلميين يتبع القانون األساسي يف إدارة شؤون 

 أبعُد مدًى من الصالحيات اليت ينّص هيو ،البالد، بل كان ميارس الوالية املطلقة

ت أعليها إىل أن تهّي وأصرَّ ،النمط القانوني، وعمل مدة على نفس الطريقةعليها 

حيث أدرك املسؤولون يف الدولة أنه بدون والية الفقيه املطلقة ال  ،األرضية املناسبة

وأن منطقة  ،ر واألمانوال أخذها حنو التطوُّ ،ب على مشكالت الدولةميكن التغلُّ

وقع خالف  1981من مجلتها أنه يف سنة و. ساعًا يومًا بعد يوٍمالفراغ القانوني ستزداد اتِّ

ويف  .يف املنطقة احلضرية ورى وجملس صيانة الدستور حول أراٍضبني جملس الش

لإلمام اخلميين قال  رئيس جملس الشورى اإلسالمي خطابًاوجَّه  6/9/1981جواب 

 حبيث يكون فعله أو تركه موجبًا ،ما يدخل يف حفظ نظام اجلمهورية كّل»فيه: 

خيص املوضوع بواسطة ج، بعد تشَرللوقوع يف احَل ًاومستلزم ،لالختالل يف النظام

وبعد  ،ًاقدام املوضوع حمقَّ ت، وماجملس الشورى مع التصريح املؤقَّ األكثرية وكّل
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من التصريح  دَُّب ه، والئيف تصويبه وإجرا فإنه سيلغي نفسه بنفسه، هلم احلّق ،الرفع

 جمرمًا وسيعّد ،للحدود ى لإلجراء فإنه سيكون متجاوزًاواحد تصّد نه كّلأ

 ،ة يف تشخيص املوضوعاتمن أجل الدّق ؛وبالطبع فاإلمام اخلميين». «بتهتستوجب عقو

وهذه هي املسألة اليت يف نهاية الرسالة  .رأى من الالزم أخذ بعني االعتبار رأي النواب

تشخيص دفعت باخلميين إىل أن يصدر مرسومه بتشكيل جممع  11/11/1366

 .ارسة الوالية املطلقةخرى من ممأمر بدوره صورة وهذا األ ،مصلحة النظام

توضيحات اإلمام اخلميين حول والية الفقيه املطلقة محلتها رسالته بتاريخ  أهّم

هها إىل رئيس اجلمهورية آنذاك السيد اخلامنئي. وبالطبع فقد اليت وجَّ ،16/1/1987

بدأ اخلميين طرحه املوسع لنظرية والية الفقيه ضمن خطابه لوزير العمل )سرحدي 

مقابل ما  ،لتزامات القانون يف العملاضرورة تنفيذ أرباب العمل للقواعد وزاده( حول 

محلت عدة  ىنحهم الدولة من خدمات، حيث أصدر ضمن هذه الرسالة فتاومت

 ،|ن والية الفقيه هي نفسها والية الرسول األكرمإ :ها قولهكان من ،تفسريات

بل  ،حكام الفرعيةومقدمة على كل األ ،وهي من األحكام األولية يف اإلسالم

 . (32)«ى على الصالة والصوم واحلج...مة حّتمقّد

 ما جاء يف هذه الرسالة حول والية الفقيه املطلقة:  من أهّم

  .|ـ أن احلكومة شعبة من الوالية املطلقة للرسول األكرم1

  .ليةـ احلكومة من األحكام األّو2

  .األحكام اإلهلية ـ احلكومة من أهّم3

واحلكم العقلي قائل  ،يتهااألحكام أهّم م احلكومة على كّلـ معيار تقد4ُّ

، واملصلحة هنا هي والدليل على أهميتها وجود املصلحة األهّم .على املهم م األهّمبتقدُّ

 مصلحة الناس وحفظ النظام اإلسالمي. 

 

 ،األمور املشرتكة بني الناسد بالبداهة وجود شخص يقوم بتنظيم إن العقل يؤيِّ

رفع يو ،بسط املعروفيجتماعية، وفظ املصاحل العامة االحيو ،ويرفع النزاع واالختالف

العدالة واإلنصاف. باإلضافة إىل وبكل أوصاف احللم  ويكون متمتعًا الظلم والفساد،
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مع أخرى جتعل منهم خنبة اجملتمع القادرة على تولي أمور اجملت ًاأن للفقهاء أوصاف

 اإلسالمي. 

 

والفقيه القائد  ،ةة للفقيه عاّماشتملت كتب الفقه وغريها على شروط خاّص

ـ شروط 4ـ األخالق )العدالة والتقوى(؛ 3ميان واالعتقاد؛ ـ اإل2ـ العلم؛ 1أهمها: و ،ةخاّص

ـ الرؤية السياسية 5، عاقاًل(؛ ن يكون ذكرًا، بالغًا، كاماًلأ :ة )مثلخاّص

 والكفاءة االجتماعية واإلدارية.  ،الصحيحة

 

حيث كان شخص  ،يلشاهنشاهملا كان عليه النظام السياسي ا ًاخالفًا تاّم

فإّن  ،(33)مسؤوليٍة من كّل مبعنى أنه معفًى ،ةاحلصانة السياسية العاّميتمتَّع بالشاه 

 ة مواقع: يف عّد يف النظام اإلسالمي جيعل القائد مسؤواًلر الدستو

بها يصبح  حبيث إذا أخّل ،فالدستور جيعل لشخص القائد وأعماله شروطًا

عند عجز »لة. ومبوجب القسم األول من املادة احلادية عشرة بعد املئة: ءموضع املسا

 اخلامسة املادة يفـ ورةاملذك الشروط أحد فقده أو ،ةيالقائد عن أداء وظائفه القانون

 عن عزلي فإنه ،البدء منذ لبعضها فقدانه ُعلم أو ،املئة بعد التاسعة واملادة ،املئة بعد

املادة الثامنة بعد  يفـ املذكور اخلرباء جملس إىل األمر هذا صيتشخ عوديو. منصبه

 .«املئة

جلس فم .أمام جملس خرباء القيادة وفق هذا القانون يكون القائد مسؤواًلو

 ،مباشر أو غري مباشر خرباء القيادة هو الذي يشرف على أعمال القائد بشكٍل

فإذا  ،مالحظة مدى مطابقتها للشروط األولية االبتدائية اليت نص عليها الدستورو

سواء أكان  ،واستفسروا بشأنه ،صلوا بالقائدمن جوانبها اتَّ وجدوا إبهامًا يف جانٍب

جمموعة من العلماء  ة تضّموهلذا اجمللس أمانة عاّم .شرةذلك بطريقة مباشرة أو غري مبا

ة باحلكومة من النواحي السياسية قني تقوم بعمل دراسة للقضايا املختّصواحملقِّ
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 . جتماعيةواال

أمورهم يوجب  إن استخالف القائد على أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم وكّل

عويضها. إن قدسية مقام ألضرار عظيمة ال ميكن ت أن يكون أي احنراف موجبًا

 الفقيه ال متنع أن تكون أعمال القائد وسلوكه واجلهاز احلاكم وكّل القائد والولّي

تأييده من طرف جلنة  أطرافه املكلفة حبفظ النظام حتت املراقبة، وهذا األمر قد مّت

 ئة من الدستور:عشرة بعد امل ةا جاء يف املادة احلاديمّمو. (34)تعديل الدستور

غني مبا فيه هذه اهليئة متفرِّجيب أن يكون أعضاء »(: 1من املادة  2بصرة )الت 

وأن ال يكونوا شاغلني ملناصب يف السلطة  ،همإليلة املوَك للقيام باملهامالكفاية 

 .«من أقاربه اال يكونو وأن ،التنفيذية والقضائية من قبل القائد

ق باملادة ما يتعلَّ ات الالزمة يفاجمللس هو املسؤول عن املعلومهذا فإن »(: 3)املادة 

حدود القوانني واملوازين الشرعية؛ كذلك خبصوص صحة أو سقم التقارير ضمن  11

وإذا لزم األمر االستفسار املباشر من  .الواردة يف هذا الصدد عليها مواصلة التحقيق

 .«شخص القائد ومقابلته

برفع  111ر املتعلقة باملادة ي يف األموفة بعد التحقيق والتحّرهيئة التحقيق مكلَّ»

 (.6ىل النواب )املادة إويف صورة املصلحة  ،(5سة )املادة ئاتقريراتها إىل هيئة الر

سة بالدعوة لعقد جلسة ئاويف حالة ثبوت الضرورة واملصلحة تقوم هيئة الر

بعد أن ترفع تقارير هيئة التحقيق إىل جملس خرباء  ،(7جمللس خرباء القيادة )املادة 

 (.8يادة )املادة الق

النصاب  وبعد استيفاء حّد ،(10بعد رفع تقرير التحقيق جمللس اخلرباء )املادة 

من جمموع األعضاء املنتخبة )املادة  2/3وهو  ،من الدستور 111ملادة ات عليه الذي نصَّ

وإذا تأكد جمللس اخلرباء عجز القائد )املرشد األعلى( عن القيام مبهامه أصدر  ،(11

ه بصفات األهلية الواردة يف لِّيلعدم حت ؛وإقالته من القيادة ،زله عن منصبهأمره بع

 (. 12الدستور )املادة 

ي كذلك هيئة التحقيق والتحّر» ،يف مراقبة أمور القيادة خرباء القيادة هلم احلّق

منع تدخل  ى يتّمحّت ،مكلفة بالتنسيق مع القائد يف التنظيم اإلداري للمذكرة الرمسية

 (.19)املادة  «ري مرغوب فيهاجهات غ
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 رات املذكورة يصبح تكليف القائد واضحًا. ومبالحظة املقرَّ

 

ة ياجلمهور سيالقائد، ورئ أموال يفـ قيالتحق ةيالقضائ السلطة سيرئ ىتوّلي»ـ 1

 لئال عده، وذلكوب ةياملسؤول حتّمل والوزراء، وزوجاتهم، وأوالدهم، قبل ،هيومعاون

 من الدستور(. 142)املادة  «مشروعة ريغ قٍةيبطر ْتازداَد قد تكون

من طرف املرشد  ٌبرغم أنه منصَّ ،امللفت يف هذه املادة أن رئيس القوة القضائية

إال أن له صالحيات مراقبة املرشد األعلى  ِقَبله،ومسؤول من  ،األعلى )القائد(

 غري مشروعة.  ن أمواله بطرٍقعلى ما زاد ع وحماسبته قانونيًا

هذه املادة جتعل القائد و .(35)أفراد البالد أمام القانون القائد مع كّليتساوى ـ 2

املالية ولقوانني املدنية واجلنائية، االقتصادية إىل ابالنسبة  ،أفراد عائلته وكّل

وعليه واجبات، وشأنه  ،له حقوق ،مع سائر أبناء البالد نمتساوي ،والعسكرية

 مقامه ال يرفعه عن هذه القوانني. و

ف اإلمام اخلميين كتابه )كشف األسرار( طرحت عليه عدة شبهات وحني ألَّ

يعين أن  فإّن هذا وإهلية ؛ملكية :ه ملا قسم احلكومة إىلإنها: ومن ،(.شهـ1323)سنة 

مل نذكر كما مل »شأن الولي الفقيه خيتلف عن شؤون اآلخرين! وكان جوابه: 

 . (36)«لنا أو أن امَلَلكية حقٌّ ،كتاب بأننا حنن ملوٌك فقيه أو أّي ك أّيح بذليصرِّ

احلكومة والوالية يف هذا الزمان هي  :حنن نقول»آخر:  وقال يف مكاٍن

كما أن  ن الفقيه هو ملك، وزير وعسكري و... لكْنإ :للفقهاء، وال نريد القول

 ،ويغري السلطنة ،ل احلكومةاجمللس له مؤسسون من أفراد دولة، وهذا اجمللس يشكِّ

 .(37)«وليست سلطوية فرد أو عائلة أو... ،وجيعلها انتخابية

باع يكون االقتداء واالتِّ»ن احلاكمية هلل تعاىل: إ :وكان اإلمام اخلميين يقول

وهذا الشخص تكون  ،فه يف مالهمنه يكون تصرُّ ٍفتصرُّ الناس، وأّي ميلك كّل ْنمَل

العاملني. فهو مالك  وهذا الشخص هو رّب ،حبكم العقل ؛بشرواليته سائرة يف مجيع ال

حكم حكم به فهو حكم يف  وخالق األرض والسماوات، إذن فأيُّ ،كل املوجودات

 ،أمر احلكومة ه. وإذا قلد اهلل أحدًائعطايف ف ف منه هو تصرُّتصرُّ وأيُّ ،مملكته
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بشر إطاعته، وال طاعة وعلى ال ،باإلطاعة ًافهو يكون ملزم ،هئوذلك عن طريق أنبيا

 .(38)«مل يأمر اهلل بطاعته ْنمَل

َواِت َوَما ِفي اهلِل َما ِفي السََّم﴿ :ىل اآلية الشريفةإيف استناده  ،اإلمام اخلميين

ف يف شؤون الناس من البشر يف التصرُّ ألحٍد ن أن ال حّقبيَّ ،(284)البقرة:  ﴾اأَلْرِض

على هذا فالنيب  ؤون شخصه. وبناًءبل ليس له احلق يف التصرف يف ش ،اآلخرين

احلاكمية  واألئمة والنائبون عنهم من طرف احلكم اإلهلي هلم حّق |األكرم

حكومة إسالمية »و ؛«جائرة» «فاسدة» :وهلذا قسم احلكومة إىل ،والوالية على الناس

 . «إهلية

ألمور حبيث ال يرتك هذه ا ،والية الفقيه والية على األمور»وقال اإلمام اخلميين: 

خمافة أن يصدر منه  ؛تنحرف عن مسارها. وتقوم مبراقبة اجمللس ورئيس اجلمهورية

 . (39)«شيء خمالف. والية الفقيه النقيض مع الديكتاتورية، وهي ليس ديكتاتورية

وتعيني مراكز إدارة  ،اإلشراف على األمور بهم اهلل هلم حّقهؤالء الذين نصَّ»

 . (40)«للشرائطاحلكم، وهؤالء هم الفقيه اجلامع 

؛ ألن الفقيه «الفقيه»وليس والية شخص  ،«الفقه»ويف احلقيقة والية الفقيه والية 

مة للقيام له يف أمور السياسة إمنا هي مقّدوتدخُّ ،هو هنا لتنفيذ قوانني اإلسالم

أو  ذاتها ليست شأنًا تولي مسؤولية احلكومة يف حّد» .بتكليفه الذي أناطه به اإلسالم

وإقرار النظام اإلسالمي  ،وتنفيذ األحكام ،لكنها وسيلة لتأدية الوظيفةو ،مقامًا

 . (41)«العادل

 .(42)«ن موضوع والية الفقيه مهمة دينية وأداء الواجبإ»يقول اإلمام اخلميين: 

ة واجملتمع آراءه استبداد احلاكم األّم فيها حيمِّل الاإلسالم مؤسس للحكومة اليت »

تها حبيث تعتمد قوانني وضعية سنَّ ،وال مجهورية ،ستوريةوأهواءه النفسية، وليست د

نظام ملهم ومنبعث من  ،جمموعة وأرادت حتميلها لآلخرين، لكنها حكومة إسالمية

 . (43)«اجملاالت من القوانني اإلهلية الذي يأخذ مدده يف كّل ،الوحي

 ،واحلكومة اإلسالمية اليت يريدها اإلمام اخلميين ليست استبدادية ومطلقة

وحكومة قانون شخص  ،حتى تكون حمل قول املغرضني بأنها حكومة استبدادية

بينما يف احلكومة اإلسالمية القانون  ،والناس ليس هلم مكانة يف السياسة ،واحد
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 والناس هم املنصب األصلي هليكلة القدوة احلاكمة. 

؛ بل هي مشروطة... ،وليست مطلقة ،احلكومة اإلسالمية ليست استبدادية»

دون مبجموعة من القوانني شروطة من جهة كون املنفذين والفاعلني فيها مقيَّم

. جمموعة الشروط تلك هي أحكام |ة النيب األكرماملستنبطة من القرآن وسّن

وبهذا اللحاظ فاحلكومة اإلسالمية هي  .تاّم من مراعاتها بشكٍل دَُّب اإلسالم اليت ال

 ،له من شروط دَُّب ى زمام األمور اله الذي يتوّلوالفقي .(44)«حكومة إهلية على عباد اهلل

يف األنظمة أّنه بينما نرى  .(45)من مجلتها: العقل، التدبري، العلم بالقانون، والعدالةو

واالستبدادية ال يوجد شيء حيمل مفهوم العدالة أو القانون. الولي الفقيه يف  السلطوية

وبسقوط عدالته تسقط  ،تسقطفإن عدالته  احلكومة اإلسالمية إذا ارتكب جرمًا

إذا أراد فقيه أن ميارس الغطرسة »يقول اإلمام اخلميين خبصوص هذا األمر:  .واليته

ل احلكومة يف اإلسالم القانون هو الذي يشكِّ .ف فإنه يفقد واليتهوالتعسُّ

 . (46)«مهاويقوِّ

عند عجز القائد عن أداء وظائفه من الدستور على أنه  111ت قد نصَّو

 فقدانه ُعلم أو ،109 واملادة 105 املادة يذكورة فـامل الشروط أحد فقده أو ،ةيونالقان

 حالة ّيثر مرضه أو أإومتى ما عجز القائد ـ . ...منصبه عن عزلي فإنه البدء منذ لبعضها

 ـ خالل ةاملّد هذه يفـ املذكور اجمللس قومي تًامؤقَّ ادةيالق بواجبات اميالق ـ عن أخرى

 . القائد اتيء مسؤولبأداـ  العجز ةمّد

 

عة. حكومات هناك سلطات وصالحيات موسَّ نه يف كّلإ :ال ُبدَّ من القول

عنوان  ال تستحّق ،وليس هلا إدارة عالية ،واحلكومة اليت تستعمل القدرة الغريبة

عليا تتوىل  فة يف إدارٍةإداراته املختل راحلكومة. يف النظام السياسي يوجد جمتمع تتبلو

سواء و .نظام سياسي خارج هذا القانون وهذه القاعدة وليس هناك أّي .مهمة القيادة

هلي بواسطة الوحي اإلتنصيب الكانت مرجعية مشروعية احلكومة انتخاب األفراد أو 

سياسي ال يكون  فهل هناك نظاٌم .فال ُبدَّ هلا من هذه الصالحيات ،والقانون اإلهلي

فإذا وجدت  ؟!للمديرين األعلى واملسؤولني مثل هذه الصالحيات واملسؤولياتفيه 
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. الالسلطويةحكومة سياسية بدون هذه الصالحيات فهذه ستكون حكومة فوضى و

 .ن هذه الصالحيات تعطى للفقيه العادل اجلامع للشرائطإ :يف نظرية والية الفقيه قلنا

 ،تهاه بالنقد ألدلَّله من أن يتوجَّ دَُّب الفإذا كان أحد يريد أن ينتقد هذه النظرية ف

 ،وليس باستعمال املغالطات اللفظية. والرجوع إىل املرياث املكتوب للفقهاء األبرار

عانا بأن الوالية اليت خري شاهد على صدق مدَّ ،الذين تناولوا بالنقد جوانب القضية

واليت  ،جتمع اإلسالميوالتدبري السياسي للم ،نقصدها يف نظريتنا هي نفسها اإلمامة

يها على خالف ما يسمِّ ،ها باإلدارة الكلية السياسية. احلكومة الوالئيةنرنا ععبَّ

ويف الواقع  .هي مقابل السلطة التحليلية ،«السلطنة أو ديكتاتورية الصاحل»البعض 

. فاحلكومة (47)«الوالية القائمة بتكليف اإلشراف وحفظ الدولة»الوالئية هي تعبري عن 

الفقيه لشروط  د لديها فقد الولّيفة باملراقبة واإلشراف، وإذا تأكَّسالمية مكلَّاإل

 . ًاجديد ولّيًام وتقدِّ ،ة تنتفي احلاكمية عن الولي الفقيه السابقاألهلّي

 د كثريًاأكَّ ،رين لنظرية الولي الفقيهالذي كان أحد املنظِّ ،اإلمام اخلميين 

من أفراد اجملتمع  فرٍد أن لكّل»وكان يؤمن  ،قبةالناس يف اإلشراف واملرا على حّق

ه هلم وأن يوجِّ ،فني يف احلكومةف مجيع املسؤولني واملكلََّريف االستيضاح من َط احلّق

 نوا هلم ردودهم حول كّلويبيِّ ،انتقاداته، وهم عليهم أن جييبوا أفراد الشعب

 ،كم هلذه القواعداالستفسارات املطروحة عليهم، وإذا مل خيضع املسؤول يف احل

 .(48)«فإنه سيعزل من منصبه ،وتقاعس عن أداء هذا الواجب

قد كان اإلمام اخلميين يسعى إىل أن يضع األفراد أو اجلماعات من النخبة يف و

يف  ل سياسيًا إاّلموضعها املناسب داخل تركيبة احلكومة. وكان اإلمام ال يتدخَّ

 ، وهي احلاالتتكون حرجة والسياسياليت لديها أزمة السجال التنظيمي  احلاالت

السليم والصحيح.  غري قابلة للحّلاألزمة فيها الفقيه تكون  ل الولّياليت بدون تدخُّ

االجتماعية  ،وكان يبدي مالحظاته وموقفه السياسي يف خمتلف جماالت الدولة

 وهذا النهج جوهري يف سياسة احلكومة اإليرانية.  .السياسية واألمنيةووالثقافية 

 ،باعتباره احلاكم السياسي ،إن السلوك السياسي النموذجي لإلمام اخلميين

يف إجياد التعادل بني خمتلف األحزاب واالجتاهات املختلفة. ومل يكن مييل  كان

كما مل يكن يتدخل يف  ،حلذف األحزاب والتيارات السياسية من داخل احلكومة
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 ،له حقوٌق ،كسائر املواطننيأمور الدولة. وكان يرى نفسه  مراقبة وتنظيم كّل

ته، والقانون بالنسبة له جيري على اجلميع من دون وعليه واجبات جتاه دولته وأمَّ

 استثناء. 
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 منهج احلاكم النيسابوري يف تصحيح أحاديث الفضائل

 دراسٌة وتقييم

 

 

وهي ما ورد من  ،يةمفردة يف غاية األهمِّيف هذا البحث سّلطنا الضوء على 

مع أن هذا احلافظ قد  .شبهة يف منهج احلاكم النيسابوري، وهو كونه متساهاًل

حبثنا على حتليل  صّبفان .^مجع يف مصنفاته كثريًا من روايات الفضائل ألهل البيت

نا أن احلاكم همه بذلك، وأثبتاتَّ ْننا َمْدفقاربنا وَنَق ،هذه الظاهرة )تساهل احلاكم(

 ،ما اليت هلا مساس بعقيدة الشيعةال سيَّو ،يف أحكامه على تلك األحاديث معتدٌل

فقد يكون  ،قد تنقلب فيه املعادلة عاّم س ملنهٍجكحديث الغدير وغريه. وبذلك نؤسِّ

وليس العكس، وتكون كلماته وما ينقله من أحاديث  ًا،ومنصف املتساهل معتداًل

وبذلك  .ه قاعدة ال ميكن املساس بهابعكس ما اشتهر وكأّن اعتماد، مقبولة وحمّل

نهدم أساسًا مغلوطًا سار عليه بعض علماء اجلرح والتعديل، ونبين عليه ُبنيانًا ومنهجًا 

ميكن من خالله أن نرتقي بكثري من األحاديث  ،وفقًا ملوازين علمية رصينة ،صحيحًا

 تبار. الصحة واالع ونرفعها إىل مصاّف ،فتاليت ُضعِّ

 

ث واحلافظ أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري من أساطني أهل يعترب احملدِّ

ومحل هذا  .اشتهر بكتابه )املستدرك على الصحيحني( .الصناعة يف علم احلديث

                                           
|
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 ...و ،رْيالكتاب يف طياته مجلة من أحاديث الفضائل، كحديث الغدير، وحديث الطَّ

ع، حبيث جند أّن هذه ومن ثم التشيُّ ،بتهمة التساهل ثُجوبه هذا احملدِّ ولكْن

ولعلنا . س بهَتلبَّ ها منهٌجقدميًا وحديثًا، وكأّن ،املفردة ـ أي التساهل ـ ُتالك على األلسن

وابن  ،وتلميذه الذهيب ،نرصد هذه الظاهرة من خالل ما نلمسه من كلمات البن تيمية

 .م الحقًا ـكثري والنووي وغريهم ـ كما سنأتي على ذكره

ال  َمال؟ وِلم هذه الكلمات اليت نبزته صحيحة ومطابقة للواقع أهل ولكن 

هناك أسبابًا أخرى  ولعّل ؟!واخلبري فيه كون معتداًل ومنصفًا، وهو رائد هذا الفّني

أو  ،ه لفضائل العرتة الطاهرةها نقُلأهمَّ ولعّل ،محلت اآلخرين على لصق تهمة التساهل

 .ذلك ع وغريأنه متشيِّ

لنرى حقيقة هذا األمر  ؛هذا كله ما سوف نطرقه يف هذه املقاربة النقدية

 ،خمتصرة حلياته وموضوعية، وذلك من خالل دراستنا لرتمجٍة وجتليته بإنصاٍف

اد يف العلماء فيه، وكلمات النّق هقال الذي ومامة ملعرفة هذا احلافظ، كمقّد

وكذلك التحقيق يف تهمه  .اقشتهاومن ،تساهله، واالحتماالت املفرتضة لتساهله

من أحاديثه اليت رواها يف فضائل أهل بيت العصمة  ودراسة تطبيقية لنموذٍجعه، تشيُّ

الذي نضعه يف دائرة دراستنا كنموذج  ،ها هو حديث )الغدير(أهّم والطهارة، ولعّل

 . هلذا البحث نتيجًة ة األحاديث، ومن ثم نستّللبقّي

 

شيخ  ،اإلمام حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه الشافعي، الناقد اجلهبذ

له تصانيف . هـ( بنيسابور321ولد سنة ) (.احلاكم النيسابوريـ )املشهور ب ،ثنياحملدِّ

أشهرها: املستدرك على الصحيحني، ومعرفة علوم احلديث وتاريخ نيسابور،  ،كثرية

 وغريها.

 وكان.. .واحلفظ واملعرفة والعلم الفضل أهل من كاندادي: قال اخلطيب البغ

 .(1)ثقة

 دوالتجرُّ والضبط والصيانة واألمانة الدين أهل من كان وقد: كثري ابن وقال

  .(2)والورع
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 وجاللته إمامته على فقاتَّ ،حفيًا وحافظًا ،جلياًل مامًاإ كان: السبكي وقال

 .(3)قدره وعظم

 .(4)رأيته رأيت ألف رجل من أصحاب احلديث وقال أبو علي احلافظ: إذا

عليه ـ مل  جاء بعده فهم عياٌل ْنكل َمإّن مع ثناء العلماء وفضله ـ بل  ولكْن

 ؛بْووَص ٍبْدهامات تنهال عليه من َحيسلم من غائلة التساهل، وكانت موجة االتِّ

وهي  .تساهلوال، (5)عهمه اخلطيب البغدادي والذهيب والسمعاني وغريهم بالتشيُّفاتَّ

 كما سيأتي بيانه.  ،باطلة نسبٌة

 

 ،به القضاء يف متساهل ،الصحيح شرط يف اخلطو واسع»: ابن الصالحقال أـ 

  .(6)«...أمره يف طنتوّس أن ىلْوفاأَل

 .(7)«كما سبق بيانه مرارًا ،احلاكم متساهل»: النوويقال ب ـ 

فقون على أن احلاكم فيه من التساهل العلم متَّ إن أهل»: ابن تيميةقال ج ـ 

ى أن تصحيحه دون تصحيح الرتمذي والدارقطين والتسامح يف باب التصحيح، حّت

  .(8)«وأمثاهلما

قد و .(9)م القول بأن الرتمذي واحلاكم متساهلونفقد تقدَّ :الذهيبقال هـ ـ 

  .(10)لكح يف مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذيصحِّذكر أيضًا أنه 

وتساهل احلاكم يف التصحيح »: ـمن املعاصرين هو و ـ قال العالمة األلبانيو ـ 

  .(11)«معروف

من أعالم اجلرح والتعديل،  ٍمَلَع إىلسبت التساهل نكتفي بهذه األقوال اليت ن

 وسنأتي لتحقيق هذا األمر يف البحث الالحق. 

 

وروّية،  قه بإنصاٍفاحلاكم من نسبة التساهل ميكن أن حنقِّ إىلإّن ما ُنسب 

القول بتساهله. فهل  إىل ْتوذلك من خالل مناقشتنا لألسباب أو االحتماالت اليت أدَّ

رات ح الضعيف، أو أن هناك مرّبة أنه ُيصحِّهذه العلل كافيه إلسقاط أحاديثه؛ حبّج
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 هم به. ها هي السبب احلقيقي وراء ما اتُّت، ولعّلأخرى تنطوي حتت هذه املقوال

جتعلنا  لنخرج بنتيجٍة ؛ونضعها يف املوازين العلمّية ،هذه األقواليف إذن لنفتش 

االحتماالت  أونقتنع بأن هذه النسبة مطابقة للواقع أو ال؟ فال ُبدَّ من استقصاء األسباب 

 اليت ُنسبت إليه. وحبسب استقرائنا هي كالتالي: 

 

( املستدَرك) يف أن بْيَر وال»حني قال:  ،وهذا ما جنده يف كلمات الذهيب

 املستدرك َنَشا ،موضوعة أحاديث فيه بل ،ةالصّح شرط على ليست كثرية أحاديث 

  .(13)«فيه بإخراجها

 ؛(14)هماْيروطهما يف كتاَبحا بذكر شن البخاري ومسلم مل يصرِّإ: اجلوابو

من أعيان  ن احلاكم قد استبق هذا اإلشكال عندما سأله مجاعٌةفإذلك  إىلمضافًا و

ة بأسانيد مشابهة ألسانيد أهل العلم أن جيمع كتابًا يشتمل على أحاديث مروّي

 احتّج قد ،ثقات رواتها أحاديث إخراج على باهلل أستعني ناأو»فقال: ، البخاري ومسلم

 :اإلسالم أهل فقهاء ةكاّف عند الصحيح شرط هو أحدهما، وهذا أو الشيخان امبثله

 وهو ،هُتقصْد ما على املعني واهلل .مقبولة الثقات من واملتون األسانيد يف الزيادة أن

  .(15)«الوكيل ونعم حسيب

فرّكز على كلمة  .ًافاحلاكم يف هذه العبارة كان واضحًا ودقيقًا جّد

فقد يذكر  .بها الشيخان جها هي مثل ما احتّجحاديث اليت خرَّن األإأي  (،مبثلها)

احلاكم أسانيد حتتوي على نفس الرواة الذين ذكرهم البخاري، وقد ال يذكر 

ن البخاري ومسلم إ :م بقولهلذا أردف كالمه املتقدِّ .ذلك، ويكتفي بأنهم ثقات أثبات

  .(16)«جه ما خرَّمن احلديث غري وال واحد منهما، أنه مل يصّح ،مل حيكما»

فإن احلديث ليس من الضرورة أن يكون يف نفس  ،وقصد احلاكم واضٌح

فاألمر ليس كذلك؛ ألن نفس  ،ته. كاّلصحيح البخاري ومسلم فنحكم بصّح

ما »األحاديث الصحيحة. قال البخاري:  حا بعدم استيعابهما لكّلالبخاري ومسلم صرَّ

  .(17)«ى ال يطولركت من الصحيح حّت، وتما صّح أدخلت يف كتابي اجلامع إاّل

 مل ما نإ :ْلأُق ومل، صحاح هو :وقلُت الكتاب هذا أخرجت إمنا»قال مسلم: و
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  .(18)«ضعيٌف فهو الكتاب هذا يف احلديث من جهأخرِّ

مل يستوعبا كل » انهمإ :وجالء بقوله وأيضًا تناول السخاوي هذا األمر بوضوٍح

 .(19)«إنهما مل يستوعبا مشروطهما لكان موجهًا :هما، بل لو قيلْيالصحيح يف كتاَب

 وكذلك مل يستوعبا شروطهما.  ،األحاديث الصحاح فهما مل يستوعبا ختريج كّل

وصف الرواة بكونهم  إىلة( اليت ذكرها احلاكم هي إشارة لّيْثد)امِلْيإذن فَق

 ودرجتهم متاثل ما أخرجه البخاري ومسلم.  ،موثقني

 والذهيب العيد دقيق وابن الصالح ابن علىاقي يرّد وهذا ما جعل احلافظ العر 

؛ ألن ٍدن ذلك ليس منهم جبّيإ»بقوله: ، (20)ج على شرط الشيخنينه مل خيرِّإ :مقوهل يف

األحاديث،  تلك مبثل يراد أن وحيتمل .أنفسهم هما مب ال ،رواتها مبثل أي مبثلها :قوله

  .(21)«رواتها بنفس كانت إذا مثلها تكون وإمنا

عرتض فيه على شيخه االذي  ،ن هذا القول ال يتعارض مع قول ابن حجرإثم 

 ال املثلية.  ،نفس الرواة إىلاحلاكم نظربدى رأيه بأن أ، والعراقي

ـ  شيخنا ذكرهما ذينلال االحتمالني أحد ييقّو احلاكم فتصّر ولكن»قال: 

 صحيح: قال هلروات أحدهما أو أخرجا قد احلديث عنده كان إذا فإنه ،أي العراقي ـ

: قال له خيرجا مل رواته بعض كان وإذا. أحدهما شرط على أو ،الشيخني شرط على

  .(22)«بْسفَح اإلسناد صحيح

ج للثقات مبثل ما فعله البخاري، أو ن مراد احلاكم أنه خيرِّإ :سواٌء قلناوجوابه: 

 نه يروي مبثل شروط البخاري، فالنتيجة أن احلاكم شرطه هو أن يكون السندإ

اه صحة ة. وهذا مؤّدومتصاًل وخاليًا من الشذوذ والعّل ،مشتماًل على الرواة الثقات

األحاديث  أن البخاري ومسلم مل يستوعبا كّل وهي ،ةمهّم ةظحالممع  .احلديث

 كما تقدم آنفًا عن السخاوي.  ،ومل يستوعبا شروطهما ،الصحيحة

 ىعل حديثًا املستدرك يف َرَي مل من أنه ،ومن هنا يبطل قول أبو سعد املاليين

ة، وأنه ليس له األهلية هلذا الكالم، بل الذهيب ذلك عليه بشّدوقد أنكر  .شرطهما

 على كثري ٌءوشي، شرطهما على كثري ٌءشي ؛ ألن يف املستدركوغلّو مكابرٌة هو

  .(23)أحدهما شرط

 .لحاكمومعاصر ل قال ذلك للحسد، فهو قريٌنإّنما املاليين  اعترب أّن ْنوهناك َم
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محله على ذلك شيء مما  ،للحاكم قريٍن وأما قول أبي سعد املاليين فهو قوُل»قال: 

ة واملنازعة، وأما إذا كان عنى ما يقول فهو جاهل مل يقع بني املتعاصرين من املشاّح

  .(24)«رائحة الصحيح َيُشّم

لو  انّبقطين أو ابن ِحنلوم احلاكم أو شيخه الدارال ميكن أن نقول:  حينئٍذو

مظّنًة  نصّنفوا ورووا أحاديث صحيحًة وغري موجودة يف الصحيحني، ومن ثم يكونو

كذلك يندفع ما أوردوه وأشكلوه على احلاكم، ولكونهم من املتساهلني. 

 . البخاري مهل جخيرِّ ومل ،بعض الرواة فيه ألنكالذهيب يف تلخيص املستدرك وغريه؛ 

وال ميكن  ،بة عليه ساقطةساهل املرتتِّودعوى الت .إذن هذا االحتمال غري وارد 

 القبول بفرضيتها. 

 

 ،وابن الصالح ،وتلميذه الذهيب ،هذه الدعوى نقرؤها يف كلمات ابن تيمية

 .هلذه العلة فقة على أن احلاكم متساهٌلكلماتهم مّتتكون وتكاد  .والزيلعي

 ال؟ م ل ما اتفقوا عليه يالمس الواقع أوه ؟هذه األقوال ما مدى مصداقّية ولكْن

ومن ثم  ،ل فيهاومن ثم نناقشها ونتأمَّ ،سن بنا أن ننقل بعض تلك اآلراءحي

 مها. نقيِّ

 ال موضوعة بأنها جزمُي أحاديث احلاكم حيصحِّ ما وكثريًا»: ةيابن تيم قال

  .(25)«هلا أصل

  .(26)«ذلك من كثروُي ،ساقطة أحاديث مستدركه يف حيصحِّ»: الذهيبقال و

 يف متساهٌلالصحيح،  شرط يف اخلطو واسع وهو»: الصالح ابن احلافظقال و

  .(27)«به القضاء

 بل ،الضعيفة لألحاديث وتصحيحه تساهله عرف احلاكم»: الزيلعيقال و

  .(28)«املوضوعة

ح بها هؤالء العلماء يظهر أن احلاكم إذن من خالل هذه املفردات اليت صرَّ

 ة. ث الضعيفة واملوضوعة، ومن ثم حيكم ويقضي عليها بالصّحألحادياح ُيصحِّ

لنا أن نرجع  دَّة هذه الدعوى وهذه الرؤية ال ُب: لكي نقف على صّحاجلوابو
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ل هلذه هل احلاكم مؤهَّ :أخرى ا قالوه يف تصحيحات احلاكم، وبعبارٍةإىل مقلياًل 

 ال؟ م أ ،ثنياظ واحملدِّاعتماد للحّف وهو حمّل، الصناعة

وغريه  ،ثني يف هذه الصناعةنعم احلاكم هو شيخ احملدِّنقول بضرٍس قاطع: ف

فهو ذلك اإلمام الذي وصفه كثريون بأنه من أهل الدين واألمانة والصيانة  .عليه عياٌل

ف فيه الكتب اليت مل واملؤلِّ ،أهل احلديث وهو إماُم ...د والورع و.والضبط والتجرُّ

قطين قها وتفاصيلها، ناظره شيخه الدارعارفًا بدقائمثلها، فكان عاملًا  إىليسبق 

من  فرضيه، ويكفيه فخرًا أن أبا علي احلافظ كان إذا رأى احلاكم يعّده بألف رجٍل

 ،وقد تبعه وقّلده اآلخرون يف منهجه ورؤاه اليت أبدع يف صياغتها. (29)أصحاب احلديث

معرفة املستدرك  إىل ؛فمن املستدرك واإلكليل واملدخل ؛لف جزٍءأفخرجت بأكثر من 

 ؛فالضعفاء والعلل ومعجم الشيوخ ومعرفة علوم احلديث ؛فاألمالي ؛وتأريخ نيسابور

 وغري ذلك الكثري.  ،’ومرورًا بفضائل فاطمة ومقتل احلسني

ج ف وخرَّصنَّ ،من حبور العلم موجز نقتنصه من فم الذهيب: هو حبٌر وبتعبرٍي 

  .(30)لح وعلَّل وصحَّوجرح وعدَّ

فمن غري الصحيح واملنطقي أن  .هو حال احلاكم النيسابوري يف هذا الفّن هذا

حه، وهو الدقيق واحلصيف جه وصحَّونسقط ما خرَّ ،نطلق األحكام بهذه العجالة

 بألف رجل من أصحاب احلديث.  ّدوُيَع ،عرفةاملوصاحب 

أحكام هذا احلافظ على  ْتمعي عزيزي القارئ لننظر كيف ُقيَِّم ثم تعاَل

 اذَج من هذه األقوال: . ولنأخذ منألحاديث، بلسان بعض العلماءا

ج رِّفإن ُخ» :يف كالمه حول الراوي )الثقة( ،يف املوقظة احلافظ الذهيبقال ـ 1

مثل الرتمذي وابن خزمية ح له صّح حديث هذا يف الصحيحني فهو موثق بذلك، وإْن

  .(31)«ن حديثهَسأحواله َح الدارقطين واحلاكم فأقّلمثل ح له صّح ، وإْنًافجيد أيض

ن احلديث. َسأحواله كونه َح حه أقّلج له احلاكم وُيصحِّإذن الراوي الذين خيرِّ

 وهذا تناقٌض .قد نقده وأسقط بعض أحاديثه ،موفقًا ملا تقدَّ، نا جند أن الذهيبولكّن

 واضح. 

 فأحاديث احلاكم على ،تهاأحاديثه وصّح ُحْسناإلمام الشنقيطي يؤيِّد ـ 2

 .مطلقًا ال يلزم من ذلك أنه ال يقبل له تصحيٌح لي ـ التسليم بالتساهل فيهاَدفرض ـ َج



 االجتهاد والتجديد

على  ّدومن هنا جنده ير .(32)«ورب تصحيح للحاكم مطابق للواقع يف نفس األمر»قال: 

)يف حديث وتصحيحه حلديث أنس »بقوله:  ،هم احلاكم بالتساهلالذي اتَّ ،النووي

 ْمالنووي وجهًا لتساهله فيه، ومل يتكلَّ ِدْبولذا مل ُي .هل فيهاملذكور مل يتسار( ْيالطَّ

  .(33)«للواقع بل هو تصحيح مطابق ،من رواته يف أحٍد

إذن فقد تكون تصحيحات احلاكم مطابقة للواقع وجيب التسليم واألخذ بها، 

 وال يلزم من ذلك طرحها أو أنها ضعيفة أو موضوعة. 

عبد اهلل حممد بن يعقوب بن  نقاشه ألبييف  ،احلافظ ابن الصالحقال ـ  3

فإن »: ما يفوت البخاري ومسلمًا من األحاديث الصحيحةقّل نهإ، الذي قال: األخرم

أنه  إاّل ،كان يف بعضها مقاٌل وإْن ،احلاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثريًة

ة لحاكم استدراكات كثريلم بأن . فابن الصالح هنا ُيسلِّ(34)«كثري يصفو له شيٌء

 ،أو مقال كان بعضها القليل فيها نقاٌش وهي على شرطهما، واْن ،على الصحيحني

 ب رأي ابن الصالح. َسحَب

هذا القليل هو من املتابعات والشواهد اليت  : لعّلنا نقول البن الصالحولكّن

ه لعّل أو؛ كان يدرجها احلاكم، والغرض منه هو تقوية األحاديث، وليس االنفراد بها

فهو أعلم باألسانيد وطرقها. فال ُيعاب  ،أو خمالفة للسياق برأيه ،زيادة فيهاأخرجها ل

 فهو العامل بطرق احلديث ومضامينه ودالالته.  ،على احلاكم هذا الصنيع

الذي استشهد بقول ابن ، ه على الكوثرييف معرض ردِّ، مة املعلميالعاّلقال ـ  3

 أي) اختلط :الكوثري قول وأما»ر وغفلة يف آخر عمره: نه حصل له تغيُّإ :حجر

 مل هكلِّ هذا معوقال أيضًا:  .(35)خيتلط مل بل ،فمجازفٌة ،شنيعًا اختالطًااحلاكم( 

 يف اخللل وقع مااملضبوطة، وإّن أصوله من ينقل كان إمنا ألنه؛ روايته يف ما خلٌل يقع

 رْدالَق هو هو، هذا كما احلاكم مسعه فقد( املستدرك) يف حديث فكّل .أحكامه

  .(36)«...الثقة به حتصل الذي

هذا الكالم من املعلمي حنرز من خالله أن احلاكم النيسابوري ينقل من 

ومل يقع اخللل يف روايته، وهذا هو  ،ما ينقله يف وال يوجد اختالٌط ،أصوله املضبوطة

 لذا جند أن املعلمي يف ثنايا كالمه عن احلاكم .ن الذي حيصل به الثقةر املتيقَّْدالَق

  .(37)«والتعديل اجلرح يف القول مقبول إمام»أنه:  يصفه
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فأمرها  ،أن هناك خلاًل فيهايرى و ،ها املعلميِضَتْروأما األحكام اليت مل َي

: إّنه قلنا وقد .م وينطق بعلٍمم من ضبط أصوله؛ ألن احلاكم يتكلَّ، بعدما تقدَّسهٌل

من أهل األمانة والصيانة  نهإبشهادة الذهيب وابن كثري وغريهم من حبور العلم، و

 د والورع، وهو إمام أهل احلديث. والضبط والتجرُّ

لوجدنا أن هناك سببًا آخر وراء هذه  دنا ودقَّقنا األمر بإنصاٍفنا لو جترَّفلعلَّ

ة حكمه على األحاديث ّنظة التساهل، ومّنظهي اليت جعلت احلاكم يف م ،التهمة

 ه االحتمال الثالث. ة. وهذا ما ُيجيبنا عنالضعيفة بالصّح

 

^

 عالبيِّ ابن وكان»خنتصر ما قالوه بنقلنا لعبارة اخلطيب البغدادي، حيث قال: 

 وكان، بنيسابور، األرموي حممد بن إبراهيم إسحاق أبو ثينفحدَّ ؛التشيُّع إىل مييُل

 صحاٌح أنها زعم أحاديث اهلل عبد بوأ احلاكُم مجع: قال، عامًلا اًلفاضًا صاحل ًاشيخ

، الطائر حديث: منها، هماْيصحيَح يف إخراجها يلزمهما، ومسلم البخاري شرط على

 إىل فيه يلتفتوا ومل، ذلك احلديث أصحاب عليه فأنكر، مواله فعليٌّ مواله كنُت ْنوَم

  .(38)«فعله يف صوَّبوه وال، قوله

يف  مواله، كانت السبب اجللّي كنُت ْنوحديث َم ،فتخرجيه حلديث الطري

وليست ضعيفة، كما  ،احلق أن هذه األحاديث صحيحٌة ولكّن .كونه متساهاًل

 سيأتي يف حتقيق ذلك الحقًا. 

 

حبيث كسروا منربه الذي  ،احلاكم ينأى بنفسه عن نقل فضائل معاويةكان 

كانت عليه إقامة جربية،  :ةمعاصر ع من احلديث، وبعبارٍةث فيه، وُمِنكان حيدِّ

نفس  ْتأَب ع عنه لو نطق حبديث بفضائل معاوية، ولكْنوكان بإمكانه أن ُترَف

خذ احلاكم على ؤاثني يلذا جند بعض احملدِّ .واحد احلاكم وقلبه أن تنطق حبرٍف

 ذلك. 

قال:  .ينقل لنا الذهيب عن ابن طاهر صورة رفض احلاكم وموقفه من معاوية
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 يف نالتسنُّ يظهر الباطن، وكان يف للشيعة بالتعصُّ شديد كان: طاهر ابن الق»

 .منه يعتذر وال، بذلك يتظاهر، معاوية عن غاليًا منحرفًا وكان، واخلالفة التقديم

 ميكنه ال، داره يف وهو احلاكم على دخلُت: يقول السلمي الرمحن عبد أبا مسعت

 لو: له فقلُت، اخلروج من هومنعو، منربه كسروا أنهم وذلك ؛املسجد إىل اخلروج

: فقال، احملنة من َتْحالسرَت حديثًا)أي معاوية(  الرجل هذا فضائل يف َتْيوأمَل َتخرْج

  .(39)«قليب من يءجي ال، قليب من يءجي ال

ولكنه يعرتض عليه يف أنه كان  ،والذهيب يشاطر ابن طاهر يف هذه الرؤية

ق له، وهي عدم ى أمنيًة مل تتحقَّيتمّن وكان .فهو شيعي ال رافضي ،مًا للشيخنيُمعظِّ

  !ة معاويةوالعّل ،تصنيف احلاكم لكتاب املستدرك

 هلما ٌمفمعظِّ الشيخني أمر وأما .فظاهٌر يٍّعل خصوم عن احنرافه ماأ :قلُت»قال: 

 فضائله من غضَّ فإنه املستدرك فيصنِّ مل وليته .رافضي ال شيعي فهو .حاٍل بكّل

  .(40)«فهتصرُّ بسوء

، عالتشيُّ إىل منسوٌب احلاكم إن مع هذا»ال: فق ،أيضًاأدىل ابن تيمية بدلوه و

 من جييء ما، قليب من جييء ما: فقال معاوية فضل يف ًاحديث يروي أن منه ُطِلَب وقد

 بل ،ضعيفًة أحاديث األربعني يف يروي هوو .يفعل فلم ذلك على ضربوه وقد .قليب

  .(41)«واملارقني، والقاسطني، الناكثني بقتال كقوله، احلديث ةأئّم عند موضوعًة

يطلق أحكامه  ×ما وجد حديثًا يف فضائل عليٍّكلَّـ كعادته ـ وابن تيمية 

من أو أنه  ،فوهاة احلديث ضعَّأن أئّم أوبدعوى أن اإلمجاع  ،بتضعيفها أو وضعها

ي العنان . وهكذا يعط(42)املكذوبات املوضوعات عند أهل العلم واملعرفة حبقائـق النقل

علمي  م بدليٍليف علم احلديث. فال جنده يتكلَّ لنفسه بذكر هذه األلفاظ بال درايٍة

  .(43)احلكم عليه ومن ثّم ،حبيث ينقل لنا طرق احلديث ومتابعاته وشواهده ،رصني

ث من قلبه أن حيدِّ ْئالنصوص مل جِي هإذن فاحلاكم وفق هذه الرؤية وهذ

وهو واقف عليها  ،ألنه خبري مبا حتويه السّنة النبوية؛ والسبب واضٌح .بفضائل معاوية

 ، فاحلّقيف أكثر من مناسبٍة |ه رسول اهللمَّ. فمعاوية قد ذوعلى دقائقها وتفاصيلها

وقد سبقه احلافظ النسائي  .م بفضائلهبنظره أن يذكر مساوئه ومثالبه، ال أن يتكلَّ

م بفضائل معاوية، وقد صّرح تكلَّثر ذلك؛ ألنه مل يإى ُقتل فُضرب حّت ،يف هذه احملنة
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يف  أي دعاء النيّب ،(44)(بطنه اهلل أشبع ال) إاّل له عرفي ال أنه كيف ينقل فضائله وهو

  .(45)جعل هذه منقبة ملعاوية ْنوالغريب أن هناك َم ؟!حّقه

أو ألنه كتب يف  ،ع؛ ألنه مل ينقل فضائل معاويةهم النسائي بالتشيُّلذا اتُّ

 اإلمام خصوم عن واحنراف عتشيُّ قليَل فيه نإ»قال الذهيب:  .×ننيخصائص أمري املؤم

  .(46)«يساحمه واهللوعمرو،  كمعاوية، عليٍّ

م وميكن أن يسرتيح من احملنة لو تكلَّ ،إذن كان الباب مفتوحًا للحاكم 

فدعوى  .ال ُبدَّ من دفع الثمن ولكْن ،يدافع عن السلطة األموية ْنبرغبات بعض َم

 . كم واضحٌةتساهل احلا

 ،النقلبت املعادلة ،ث بفضائل معاويةوكان ُيحدِّ ،فلو مل ينقل الفضائل 

وملا قال فيه  ،عليها بالنواجذ ّضوأحاديثه جيب الع ،دينولكان احلاكم من املتشدِّ

 .هو احلاكم ْنألنهم يعلمون جيدًا َم ؛(47)خبيث رافضّي ،يف احلديث نه ثقٌةإبعضهم: 

يف النقل،  يف احلديث فهو صادٌق و تناسى أنه إذا كان ثقًةهذا الشيخ أ نسي ولكْن

طالق كلمات الرفض أو إمن السهل  ث. ولكْنلتزم مبا ينقل وُيحدِّيله ألن وهذا يؤهِّ

 ،ثنيواحملدِّ للرواة معنوي قتٌلهو  :اخلبث أو أنه شيعي، وبتعبري العالمة العسكري

  .(48)اخللفاء مدرسة مصلحة فخيال ما يروي الذي الراوي جسديًا قتلُي وأحيانا

ًا. ل فيها ملّيوالتأمُّ ،وجيب اإلذعان هلا ،هذه هي احلقيقة اليت ال مناص منها 

د هذا رَّفلو جت والكالم حول معاوية. ،^هل بيتهأو فاملعيار هو نقل فضائل علّي

 . ومقبوله ث عن تلك اخلصلتني لكان معترب احلديثالراوي أو احملدِّ

 

وهذا  .هام احلاكم بالتساهلالّت ًاع والرفض سببًا كانت تهمة التشيُّوأيض

ح به السخاوي يف فتح املغيث، عند كالمه حول ما صرَّيف االحتمال ميكن أن نلحظه 

 هَلَمَح ،ة موضوعاتبإدخاله فيه عّد...»بعد أن ذكر تساهله، قال:  ،كتاب املستدرك

هله بنظر السخاوي هو فتسا .(49)«عالتشيُّبه من  يما التعصب ملا ُرعلى تصحيحها إّم

 حها. وصحَّ ،فأدخل فيه بعض األحاديث املوضوعة ،عيُّلتعصُّبه للتش
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 ؛عيف وصفه بالتشيُّ عه تكاد تكون متقاربًةة يف تشيُّإّن كلمات علماء أهل السّن

كان  هنإالسمعاني: يقول و ؛عالتشيُّ إىلنه مييل إ: بقوله يصفه اخلطيب البغدادي فتارًة

ابن تيمية: كان منسوبًا يقول و ؛عًا يف الظاهرابن اجلوزي: كان متشيِّيقول و ؛عفيه تشيُّ

؛ عمن التشيُّ ٌءابن كثري: فيه شييقول و ؛عه خفيفن تشيُّإالذهيب: يقول و ؛عالتشيُّ إىل

  .(50)ًاجّر وهلمَّ ،...و

نفهم معنى  ل هذه الدعوى جيدر بنا أنل باجلواب حوولكننا عندما نتأمَّ

فعندما ُيطلقون مفردة الشيعي هل يقصدون بها الفرد  .ينِّالشيعي يف الرتاث الس

والتعني هي احملور  وأن نظرية النّص ،طالقعلى اإل ×الشيعي الذي يؤمن بوالية عليٍّ

 ة؟ أم أن هناك معنى آخر للشيعي من وجهة نظر علماء أهل السّن ،يف واليته

 

ما يف علم اجلرح ال سيَّو ،واملراد منها ،طالق كلمة الشيعيإولعلنا نفهم معنى 

 .ةثنا به علماء أهل السّنا ُيحدِّمّموالتعديل، 

 مني هو اعتقاد تفضيل عليٍّع يف عرف املتقدِّالتشيُّف»: قال ابن حجر العسقالني

  .(51)«لشيخني وتفضيلهمامع تقديم ا ،...على عثمان

مع االعتقاد بأفضلية الشيخني،  ،على عثمان فقط يف الفضيلة ×فتقديم عليٍّ

 ر. َجبنظر ابن َح تشيُّعًا، ّدوالقول بإمامتهما، هذا ُيَع

م تكلَّ ْنف وعرفهم هو َمَلفالشيعي الغالي يف زمان السَّ»: الذهيبقال وكذلك 

يف عثمان وطلحة ومعاوية  أن يتكلَّممجرد بف .(52)«يف عثمان والزبري وطلحة ومعاوية...

 من الشيعة الغالة.  ّدُيَع

 ،ًا على عثمانلون علّيوالشيعة... وهم الذين يفضِّ»: ه األندلسيوقال ابن عبد رّب

  .(53)«ن أبا بكر وعمرْوويتولَّ

 

ما ال سيَّو ،ونقارنها مبا كتبه احلاكم ،صهاونتفحَّ ،م هذه التعاريفعندما نقيِّ
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عند تقسيمه لطبقات الصحابة يف النوع حيث قال ، (احلديث علوم معرفة)يف كتابه 

 ،وغريهم وعلّي وعثمان وعمر بكر أبي: مثل ،ةمبّك أسلموا قوٌم هلمفأّو»السابع: 

  .(54)«عنهم اهلل رضي

 .×م اخللفاء الثالثة على عليٍّدِّفهنا احلاكم وفق هذا التقسيم الرباعي يق

 ما يعتقد به.  واضحة يف وهذه قرينٌة

فقد سار وفق ، الصحيحني على املستدرك كتابه يفوكذلك تبويب احلاكم 

قال:  :فمثاًل .وذكر مناقبهم وفضائلهم ،ة يف ترتيبهم للصحابةمنهجية علماء أهل السّن

 مناقب ذكر»و ،«...العوام بن بريالز تهعمَّ وابن |اهلل رسول حواريِّ مناقب ذكر»

 اهلل رضي شعبة بن املغرية مناقب ذكر»و ،«عنه اهلل رضي التيمي اهلل عبيد بن طلحة

  .(55)«عنه

ثي الشيعة. وكذلك ف عند حمدَِّرأّن هذا الرتتيب وذكر املناقب ال ُيْع ومعلوٌم

 راجع كتبه األخرى جيد ذلك واضحًا.  ْنَم

وهؤالء كانوا من كبار  ،منهم وتتلمذ على أيديهم َلالذين َنَه مشاخيهوكذلك 

 بن بكر وأبي ،الضيب إسحاق بكر أبي كالشيخة، وهم من األشاعرة، أهل السّن

 معهم مويتكلَّ البحث يف جيالسهم كان، فوأمثاهلم ،يالصعلوك سهل وأبي ،فورك

  .(56)ني، حبيث جند أن ابن عساكر جعله يف عداد األشعرّيالديانات أصول يف

كان من جنبة العلم والفضل، وليس من  ×ذا نعتقد أن تقديم احلاكم لعليٍّل

قال: حيث كي يف طبقاته هذه الفرضية، ْبناحية تقدميه يف اخلالفة. وقد أّكد السَّ

 تعلق الك... املستدر يف رْيالطَّ حديث خترجيه من احلاكم من النفس يف ما مع لتفتأّم»

 اهلل رضي عليٍّ إىل ميٌل عنده كان الرجل أن نفسي يف اهلل فأوقع، غريه وال عبتشيُّ هلا

 أبي من يضع أن إىل به ينتهي إنه :أقول وال، عًاْرَش يطلب الذي امليل على يزيد عنه

 أن أستبعد بل ،الشيخني على ًاعلّي لفضُِّي نهأ وال، عنهم اهلل رضي وعثمان وعمر بكر

 وعمر بكر أبي لتفضيل بابًا عقد نياألربع كتابه يف رأيته يفإّن، عثمان على لهيفضِّ

 رضي عليٍّ على عثمان ذكر املستدرك يف وقدم، الصحابة بني من همواختصَّ ،وعثمان

 بعضها يف ما مع عثمان ةأفضلّي على ةالداّل األحاديث من ذلك غري وأخرج... عنهما اهلل

 فقد .اصالع بن عمرو بن اهلل وعبد والزبري طلحة فضائل وذكر ،عليه االستدراك من
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 ال ميٍل يف إفراٌطوال  ،عليه يستنكر مما شيٌء احلمد وهلل فيه ليس أنه الظّن على غلب

  .(57)«بدعة إىل ينتهي

ج بعض ُقل وُيخرِّمبعنى أنه َيْن ،عالتشيُّ إىلفخالصة رأي السبكي أنه مييل 

 وهذا ال يلزم منه أن يكون شيعيًا.  .^فضائل أهل البيت

يف أحكامه على بعض األحاديث اليت رواها يف  ٌفأن احلاكم ُمنص واحلقُّ

ما يف كتابه ال سيَّو ،ح بعضها على شرط الشيخنيحَّوقد ص ،^فضائل أهل البيت

مناه بلحاظ ما قدَّ فهو شيعيٌّ .م بفضائل معاويةه ال يتكلَّّنإو .املستدرك على الصحيحني

 كابن حجر والذهيب وغريهم.  ،ثني لهمن تعريف احملدِّ

نعتقد أن ف..، .كاخلطيب وابن تيمية والذهيب و ،عهقال بتشيُّ ْنممَّ متقدَّ وأما ما

 ،الشيعة بهااحتجَّْت و ،حهامرجع أقواهلم هو إلبطال ما أورده من أحاديث صحَّ

 ،طهرانيال مة آغا وهذا ما أشار إليه العاّل .ث الثقةوألزمتهم مبا قاله هذا احملدِّ

 األعالم من مجٌع احتمل لكْن .أيضًا تيمية ابن عن عهبتشيُّ اجلزم وُيحكى»حيث قال: 

 امّم وغريه مستدركه يف أورده مبا الشيعة احتجاج إبطال إلرادة عبالتشيُّ هؤالء رمي أن

  .(58)«بعيٍد غرُي وهو .بعقائدهم يضّر

ع للحاكم قد تدخله يف ن تهمة التشيُّإ: مة الطهرانيما قاله العاّل إىلوُنضيف 

 كغلّو ،ىل ضربني: بدعة صغرىإ ر هلا الذهيب، بتقسيمه هلااليت نظَّ ،دائرة البدعة

 كالرفض الكامل والغلّو ،ثم بدعة كربى ؛وال حترق ع بال غلّوع، أو كالتشيُّالتشيُّ

  .(59)فيه

البدعة الصغرى قد ُتقبل أحاديثه؛ ألنه صاحب أن  إىلكان نظره  ْنإفالذهيب و

 حديث ردَّ فلو. حاز على هذه الصفة ْنَم تابعيهمو التابعني يفذلك؛ ألن  إىل مضطرٌّ

التطبيق جند بعض األحاديث قد  عند ولكْن .(60)النبوية اآلثار من مجلٌة لذهب هؤالء

سقطت عن االعتبار، كما جند ذلك يف قول الذهيب نفسه ُأو ،عالتشيُّ هم رواتها بغلّواتُّ

. وقال (61)«به ال حيتّج يٌّشيع»قال عنه: حيث يف ترمجة سامل بن أبي حفصة الكويف، 

ن هذا الرجل من رجال أ. مع (62)«غاٍل شيعيٌّ هأّن إاّل ،احلديث يف صدوٌق»ر: َجعنه ابن َح

 روى عنه يف األدب املفرد، وكذلك روى عنه الرتمذي.  ،البخاري
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ديثه اليت رواها يف كتابه م فلنأخذ منوذجًا تطبيقيًا واحدًا من أحابعدما تقدَّ

 (.حديث الغدير)وهو  ،املستدرك

لريى تقييم احلاكم  ؛ونرتك احلكم للقارئ الكريم لرياجع غري هذا احلديث

هم بها احلاكم النيسابوري بالتساهل تُّ، اليت اما يف أحاديث الفضائلال سيَّو ،هلا

 .وتصحيحه هلذه احلديث هإلخراج ؛عوالتشيُّ

ًا يف وهذا ما جنده جلّي .فقد غمزوا احلاكم لتصحيحه لهوأما حديث الغدير 

قال: حيث اليت ذكرها ابن كثري يف البداية والنهاية،  ،كلمات اخلطيب البغدادي

ثين أبو إسحاق إبراهيم ع، فحدَّع مييل إىل التشيُّاخلطيب البغدادي: كان ابن البيِّقال »

اديث زعم أنها صحاح على بن حممد األرموي قال: مجع احلاكم أبو عبد اهلل أح

 ْنوَم»حديث الطري،  :هما، فمنهاْيشرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها يف صحيَح

 ،ومل يلتفتوا إىل قوله ،، فأنكر عليه أصحاب احلديث ذلك«مواله يٌّمواله فعل كنُت

  .(63)«والموه يف فعله

ث ينصرف إىل م الذي يشري إليه اخلطيب من أصحاب احلديْوولعل اإلنكار واللَّ

 ْنوأما َم»قال ابن حزم:  .كابن حزم وابن تيمية، وهذا ما جنده يف كلماتهم ،شيوخه

  .(64)«من طريق الثقات أصاًل مواله فال يصّح مواله فعليٌّ كنُت

 فليس هو يف الصحاح، لكْن مواله مواله فعليٌّ كنُت ْنوأما َم»وقال ابن تيمية: 

 وعاِد ،وااله ْنَم واِل مَّا قوله: اللُهوأّم .لناس يف صحتهوتنازع ا ،ا رواه أهل العلمهو مّم

فاق أهل املعرفة باّت خذله، فهو كذٌب ْنَم ْلواخُذ ،نصره ْنوانصر َم ،عاداه ْنَم

  .(65)«باحلديث

 

 ،ة الوداعمن حّج |ملا رجع رسول اهلل»: عن زيد بن أرقم، قالرواه بسنده 

ني قد إ .ُتْبفأَج عيُتي قد ُدكأّن: فقال ،(66)فقممنمر بدوحات أ ،ونزل غدير خّم

فانظروا ، وعرتتي ؛كتاب اهلل تعاىل :أحدهما أكرب من اآلخر ،فيكم الثقلني تركُت

 اهلل عزَّ إّن: قال ثّم. احلوض ى يردا عليَّفإنهما لن يتفرقا حّت ؛كيف ختلفوني فيهما
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 كنُت ْنَم: فقال، رضي اهلل عنه خذ بيد عليٍّأ ثّم، مؤمٍن نا موىل كّلأو ،موالي وجلَّ

 هذا حديٌث .وذكر احلديث، عاداه ْنَم وعاِد ،وااله ْنَم واِل مَّاللُه، همواله فهذا وليُّ

 .(67)«جاه بطولهومل خيرِّ ،صحيح على شرط الشيخني

  .(68)وقد صححه أيضًا من طريق بريدة األسلمي

 

به اخلطيب وابن حزم وابن تيمية صحيحًا وفق  حما صرَّهل ميكن أن يكون 

احلاكم إىل لتساهل اوبالتالي تصح النسبة  ،املوازين العلمية يف دائرة علم احلديث

أم أن هذا احلديث قد أمجع علماء أهل  ،حوا هذا احلديثصحَّ ْنوغري احلاكم ممَّ

 ؟وابل وتواتره، وبالتالي ال ميكن االلتزام مبا قال ،تهة على صّحالسّن

تساهل ما هو األرجح: لنرى  ؛تطبيقية إذن لندرس هذا احلديث من ناحيٍة

  ؟نصافه وإصابته للواقعإاحلاكم أم اعتداله و

 

وأكتفي بنقل مشاهري هؤالء  .بلغ ختريج هذا احلديث عددًا ال ُيستهان به

 .العلماء عرب القرون املختلفة

ن حنبل، وابن ماجة، والرتمذي، والنسائي، وأبو يعلى فقد رواه أمحد ب

، قطين، واحلاكم النيسابوري، وابن عبد الرّبان، والدارّباملوصلي، والطربي، وابن ِح

صبهاني، والبيهقي، والبغوي، وابن عساكر، واخلطيب البغدادي، وأبو نعيم اإل

، والسيوطي، والضياء املقدسي صاحب املختارة، والذهيب، وابن حجر العسقالني

ألننا نروم  ؛مل نذكرهم ، الذينوغريهم من احلّفاظ الكبار، (69)يوابن حجر املّك

 االختصار. 

 

هلا وال حصر، حبيث جند تصريح علماء أهل  وأما طرق حديث الغدير فال َعدَّ

 .لكثرتها ؛هرتهاليت قد أدهشت بعضهم وأب ،ة بهذا الكم اهلائل من الطرقالسّن
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 وننقل يف هذا الصدد عبارات بعض منهم: 

دًا من طرق احلديث البن جرير فاندهشت له جملَّ رأيُت» :الذهيبقال ـ 1

  .(70)«ولكثرة تلك الطرق

يف أربعة  : مجع طرق حديث غدير خّمقلُت»وقال أيضًا عند ترمجته للطربي: 

  .(71)«وقوع ذلكب ُتفبهرني سعة رواياته، وجزْم ،أجزاء، رأيت شطره

واعتنى جبمع طرقه أبو العباس ابن عقدة، فأخرجه من حديث »وقال أيضًا:  

  .(72)«سبعني صحابيًا أو أكثر

ذلك  ُتدة، وقد أفرْدجيِّ مواله( فله طرٌق كنُت ْنوأما حديث )َم»...وقال أيضًا: 

  .(73)«أيضًا

جرير أبو جعفر بن »عند ترمجته للطربي:  ،ابن كثري الدمشقيقال ـ 2

  .(74)«ضخمنيدين يف جملَّ له كتابًا مجع فيه أحاديث غدير خّم الطربي.... وقد رأيُت

مواله( فقد  كنت مواله فعليٌّ ْنوأما حديث )َم: »ابن حجر العسقالنيقال ـ 3

ًا، وقد استوعبها ابن عقدة يف أخرجه الرتمذي والنسائي، وهو كثري الطرق جّد

  .(75)«وحسان صحاٌحمن أسانيدها  كتاب مفرد، وكثرٌي

لذا جند أن الشيخ األميين يف موسوعته الغدير ذكر بعض تلك الطرق، قائاًل: 

ف وسبعني وقد رواه أمحد بن حنبل من أربعني طريقًا، وابن جرير الطربي من نيِّ»

طرق، وأبو سعيد السجستاني من مائة وعشرين  ةطريقًا، وابن عقدة من مائة ومخس

 :ويف تعليق هداية العقول .وعشرين طريقًا ةابي من مائة ومخسطريقًا، وأبو بكر اجُلع

ّن له مائة ومخسني إعن األمري حممد اليمين أحد شعراء الغدير يف القرن الثاني عشر: 

  .(76)«طريقًا

 

ر فالطرق أكث يف هذا البحث سوف أكتفي خبمسة طرق مع تصحيحها، وإاّل

ة هذا احلديث لكي نعطي مصداقية لصّح ولكْن .مكما تقدَّ ،من ذلك بكثرٍي

 نذكر بعض طرقه، وهي: 
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×

أخربنا أبو  :وقال إسحاق»قال:  ،أخرجه ابن حجر العسقالني يف املطالب العالية

 عن أبيه، عن عليٍّ ،عامر العقدي، عن كثري بن زيد، عن حممد بن عمر بن علّي

رضي  ، ثم خرج آخذًا بيد عليٍّحضر الشجرة خبّم |)رضي اهلل عنه( قال: إن النيّب

: |كم؟ قالوا: بلى، قالاهلل عنه، قال: ألستم تشهدون أن اهلل تبارك وتعاىل رّب

وأن اهلل تعاىل ورسوله  ،ىل بكم من أنفسكمْوألستم تشهدون أن اهلل ورسوله َأ

هذا مواله، وقد  كان اهلل ورسوله مواله فإّن ْن: بلى، قال: فَمأولياؤكم؟ فقالوا

وسببه  ،وا: كتاب اهلل تعاىل سببه بيدهم به لن تضلُُّتأخْذ تركت فيكم ما إْن

  .(77)«صحيح هذا إسناٌد»قال:  ثّم. «وأهل بييت ؛بأيديكم

 

رضي اهلل تعاىل  قال: مجع عليٌّ»عن أبي الطفيل:  أخرجه أمحد بن حنبل بسنده

 |مسلم مسع رسول اهلل امرٍئ قال هلم: أنشد اهلل كّل عنه الناس يف الرحبة، ثّم

 ما مسع مّلا قام، فقام ثالثون من الناس، وقال أبو نعيم: فقام ناٌس يقول يوم غدير خّم

ىل باملؤمنني من أنفسهم؟ ْوَأي كثري، فشهدوا: حني أخذ بيده، فقال للناس: أتعلمون أّن

 وعاِد ،وااله ْنَم واِل مَّاللُه ،مواله فهذا مواله كنُت ْنقالوا: نعم يا رسول اهلل، قال: َم

ي له: إّن زيد بن أرقم، فقلُت يف نفسي شيئًا، فلقيُت عاداه، قال: فخرجت وكأّن ْنَم

كر، قد مسعت ًا رضي اهلل تعاىل عنه يقول: كذا وكذا، قال: فما تنعلّي مسعُت

  .(78)«يقول ذلك له |رسول اهلل

ورجاله رجال الصحيح، غري  ،ار وأمحدرواه البّز»قال اهليثمي يف جممع الزوائد: 

  .(79)«وهو ثقٌة ،فطر بن خليفة

ان يف صحيحه، ّبأخرجه أمحد وابن ِح»وقال األلباني يف سلسلته الصحيحة: 

على شرط  وإسناده صحيٌح ،وابن أبي عاصم والطرباني والضياء يف املختارة

  .(80)«البخاري

مواله  كنُت ْنَم»، قال: |بسنده عن النيّب ،وكذلك رواه الرتمذي يف سننه

قال: فحه األلباني وصحَّ .(81)«ن صحيحَسَح هذا حديٌث»قال أبو عيسى:  .«مواله فعليٌّ
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على شرط  : وإسناده صحيٌحقلُت .ن صحيحَسَح قال: حديٌث ،أخرجه الرتمذي»

  .(82)«الشيخني

 

قدم معاوية يف بعض »رواه ابن ماجة يف سننه، عن سعد بن أبي وقاص، قال: 

هذا  :وقال: تقول، ًا، فنال منه، فغضب سعدحّجاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علّي

قال األلباني:  .(83)«مواله مواله فعليٌّ كنُت ْنيقول: َم |رسول اهلل الرجل، مسعُت

  .(84)«صحيٌح»

 

يف  |أقبلنا مع رسول اهلل»رواه ابن ماجة يف سننه، عن الرباء بن عازب، قال: 

رضي  ، فنزل يف بعض الطريق، فأمر الصالة جامعة، فأخذ بيد عليٍّته اليت حّجحجَّ

 ىل بكلِّْوَأ أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألسُت ىل باملؤمنني منْوَأ اهلل عنه، فقال: ألسُت

 مَّوااله، اللُه ْنَم واِل مَّأنا مواله، اللُه ْنَم من نفسه؟ قالوا: بلى، قال: فهذا وليُّ مؤمٍن

  .(86)«صحيٌح»قال األلباني:  .(85)«عاداه ْنَم عاِد

 

 جاء رهط إىل عليٍّ»عن رياح بن احلرث، قال:  هبسند ،رواه أمحد يف مسنده

ب؟ َرَع بالرحبة، فقالوا: السالم عليك يا موالنا، قال: كيف أكون موالكم وأنتم قوٌم

قال  .هذا مواله( مواله فإّن كنُت ْنيقول: )َم يوم غدير خّم |قالوا: مسعنا رسول اهلل

وب فيهم أبو أّي ،من األنصار وا: نفٌرهؤالء؟ قال ْن: َما مضوا تبعتهم، فسألُترياح: فلّم

  .(87)«األنصاري

وهذا »وقال األلباني:  .(88)«ورجال أمحد ثقات»قال اهليثمي يف جممع الزوائد: 

  .(89)«، رجاله ثقاتٌدجّي إسناٌد

 

جيزم  ْنوأبان طرقه، ال نلوم َم ،ج هذا احلديثخرَّ ْنم من بيان َمبعدما تقدَّ
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حوا لذا سوف ننقل مجلة من األعالم الذين صرَّ .ةيف أعلى مراتب الصّح هوأّن ،بتواتره

 بهذه احلقيقة: 

وهو من األحاديث  ،ةفاحلديث يف أعلى درجات الصّح»: الذهيبقال ـ 1

  .(90)«املتواترة

 ،وقد أخرجه مجاعٌة .صحيح ال مرية فيه إنه حديٌث»: ير املّكَجابن َحقال ـ 2

ة عشر صحابيًا.... رواه سّت مَّومن َث ،ًافطرقه كثرية جّد .كالرتمذي والنسائي وأمحد

  .(91)«تهقدح يف صّح ْنوال التفات مَل

قال شيخنا احلافظ أبو عبد اهلل الذهيب: احلديث »: ابن كثري الدمشقيقال ـ 3

  .(92)«ن أن رسول اهلل قاله، أتيقَّمتواتٌر

، (93)«فما يف الدين معلوٌم مل يكن معلومًا إْن»: الفقيه ضياء الدين املقبليقال ـ 4

 ر.ووضوحه كالشمس يف رابعة النها ،ةوهو بذلك يشري إىل أنه يف أعلى مراتب الصّح

مواله  كنُت ْنوأما حديث َم»: (94)الدكتور سعد بن عبد اهلل احلميدقال ـ 5

وال جيوز أن ينتقد احلاكم على هذا  .صحيح، بل متواتر مواله فهو حديٌث فعليٌّ

أراد مطالعته فلرياجع ختريج الشيخ  ْنوَم .د هو املنَتِقدَقذي ينبغي أن ُينَتاحلديث، بل ال

 .(95)«ناصر الدين األلباني هلذا احلديث

 وأنه يف أعلى مراتب الصحة.  ،إىل غري ذلك من األقوال اليت أشارت إىل تواتره

ة واالعتبار، فقد شهد مجلة كبرية من العلماء إذن هذا احلديث يف غاية الصّح

 جه وقال بتواتره.خرَّ ْنفضاًل عمَّ ،فضاًل عن كثرة طرقه ،تهصّحب

دائرة شهادة احلاكم النيسابوري بكونه صحيحًا ال تضعه يف فإّن وبالتالي 

 ضعفًا.  أوواحلكم عليها صحًة  ،ربة يف ختريج األحاديثالتساهل، بل هو من أهل اخل

 

 النتائج التالية:  لنا أن نستّلم من حبوثنا السابقة ميكن بعدما تقدَّ

ثي أهل الّسنة الذين ُيشار اليهم بالَبنان، وأنه ـ إّن احلاكم النيسابوري من حمد1ِّ

 :بل ال نغالي إذا قلنا ،عن أقرانه رتبًة وأحاديثه ال تقّل ،من أهل الصناعة يف هذا الفّن

 ق عليهم مبا نقده يف مستدركه على الصحيحني. ه قد تفوَّّنإ
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أو  ،كتخرجيه لألحاديث الضعيفة ،االحتماالت اليت ُفرضت لتساهله ّنإـ 2

 أو غري ذلك، قد بان وهنها وعدم متاميتها.  ،تصحيحه هلا

ها هو نقله لروايات الفضائل أأن منش ـ شبهة منهجه يف التساهل قد ال نشّك3

ه ألهل بيت العصمة والطهارة، وكذلك موقف هذا احلافظ من معاوية الذي غاير في

 فغمزوه وملزوه لذلك.  ،ثنيبعض احملدِّ

ب أن ْيوالرَّ ضح مبا ال يقبل الشّكواتَّ ،قنا األمر فيهاع احلاكم حقَّـ دعوى تشي4ُّ

ج أحاديث ه ُيخرِّذنبه أّن ويسري وفق منهجهم، ولكّن ،الرجل من أهل السّنة واجلماعة

كامه عليها منصفة مها وفق املوازين العلمية الصحيحة، فكانت أحويقيِّ ،الفضائل

 ومتوازنة. 

واليت ـ  ح به احلاكم النيسابوري من احلكم على بعض األحاديثـ إّن ما صر5َّ

فهو  .فيها وهو مصيٌب ،صحيحٌةـ  كحديث الغدير وغريه ،عيف دائرة التشيُّ قد تصّب

َم به بالنواجذ، كما على ما َحَك ّضبل جيب أن نع .وليس العكس ،معتدل ومنصف

وافقه يف هذا التصحيح. وبذلك ُنثبت  ْنما أن هناك َمال سيَّو ،(96)الذهيب ح بذلكصرَّ

فه بالتساهل، فليس من الضروري أن تصدق هذه النسبة هلذا صنَّ ْنانقالب املوازين مَل

 أرادُه أن يكون كذلك وفقًا ألهوائه ورغباته.  ْناحلافظ أو ذاك، بل لعّل هناك َم

دي هو األساس الذي ْق: إّن تأثري العامل الَعـ قد ال جنانب الصواب إذا قلنا6

)أي رمي احلاكم بالتساهل(. ولذا جند انعكاس  يساهم يف بلورة هذا التصنيف

ورمي وطعن بعض حّفاظ  ،يات هذه الظاهرة على تضعيف بعض األحاديثوجتلِّ

 قناد أو التساهل، مع أن الواقع قد يغاير ويشهد بغري ذلك، كما حقَّاحلديث بالتشدُّ

 األمر يف هذا البحث. 
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 مثن النسخة 

 ل.ل  5000لبنان ل.س  150سوريا دينار  2.5األردن دنانري 3الكويت  

 دينار  3000العراقدرهمًا  30ة اإلمارات العربي دنانري 3البحرين  قطر

 7مصر ريال  400اليمن  ترياال 3عمان ريااًل  30ة السعوديريااًل  30

اجلزائر دنانري  5ليبيا شلنًا  150ومال الصدينار  200السودان جنيهات 

تركيا ة أوقي 500موريتانيا درهمًا  30املغرب  دنانري 3تونس دينارًا  30

 10ى أمريكا وأوروبا وسائر الدول األخرجنيهات  5قربص ة لري 20000

 .اتدوالر
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